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  مقدمه

فرهنگ سازمانی یکی از عناصر مهم مدیریت تغییر در سازمان است که باید با سایر عناصـر  
هـا و   با توجه به محیط پویـایی کـه امـروزه سـازمان    . ی سازمان هماهنگ باشد تشکیل دهنده

هستند، نیاز به بـازنگری و بررسـی موضـوعات تغییـر ماننـد سـاختار،       ها با آن مواجه  شرکت
هــا وجــود دارد و مــدیران  هــا، فرهنــگ و مــوارد دیگــر در ســازمان  تکنولــوژی، اســتراتژی

ویژه مدیران ارشـد، بایـد قبـل از مبـادرت بـه هرگونـه اقـدام بنیـادی سـازمانی،           ها به سازمان
بنابراین، در . با تغییرات سازمانی مطابق کنندفرهنگ سازمان خود را شناسایی کرده و آن را 

های فرهنگ سـازمانی را مـورد بررسـی و     شناسی این پژوهش سعی شده است تا انواع گونه
بنـدی نـوع فرهنـگ     شناسـی مناسـب را بـرای دسـته     مقایسه قرار داده و بـر اسـاس آن گونـه   

هـای پگـاه    شرکتسازمانی انتخاب کرده و سپس به بررسی نوع فرهنگ سازمانی غالب در 
بنابراین، اهداف اصلی در ایـن  . فارس و شام شام در دو وضعیت موجود و مطلوب بپردازیم

  : پژوهش عبارتند از
  های مختلف فرهنگ سازمانی؛ شناسی بررسی تطبیقی گونه .  1
هـای   بررسی وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سـازمانی و معیارهـای آن در شـرکت    .  2

  پگاه فارس و شام شام؛
ود اختالف معنادار بین دو وضعیت موجود و مطلـوب فرهنـگ سـازمانی و    بررسی وج .  3

  های مورد بررسی؛ معیارهای آن در شرکت
هـای   تعیین نوع فرهنگ سازمانی غالب در دو وضـعیت موجـود و مطلـوب در شـرکت     .  4

  . مورد بررسی
بنابراین قلمرو موضوعی در این پژوهش محـدود بـه فرهنـگ سـازمانی اسـت کـه یکـی از        

های پگاه فارس و شـام شـام    قلمرو مکانی، محدود به شرکت. های انسانی سازمان است جنبه
در استان فارس بوده که هر دو شرکت از صنایع مواد غذایی هستند و همچنـین پـژوهش در   

بـین وضـعیت   : فرضیه اصلی در ایـن پـژوهش عبـارت اسـت از    . انجام شده است 1388سال 
کت پگاه فـارس و شـام شـام اخـتالف معنـاداری      موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی در شر

ایـن صـورت    هـای فرعـی بـه     با توجه به انواع و ابعاد فرهنـگ سـازمانی فرضـیه   . وجود دارد
  :اند تعریف شده
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بین وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ مشارکتی در شـرکت پگـاه فـارس و شـام شـام       .  1

 .اختالف معناداری وجود دارد
کپارچگی در شرکت پگاه فارس و شـام شـام   بین وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ ی .  2

 .اختالف معناداری وجود دارد
پذیری در شرکت پگاه فارس و شام شام  بین وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ انطباق .  3

 .اختالف معناداری وجود دارد
بین وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ مأموریتی در شـرکت پگـاه فـارس و شـام شـام       .  4

 .اختالف معناداری وجود دارد

  مبانی نظری پژوهش
مفهـوم فرهنـگ در   . طور کلی تعـاریف متعـددی از فرهنـگ سـازمانی ارایـه شـده اسـت        به

اغلـب  . سال اخیر بسیار مورد توجه و بحث قرار گرفتـه اسـت   25مباحث آکادمیک در طی 
ی مهم و کلیدی از فرهنگ را نشـان   استفاده از واژگان برای تعریف فرهنگ سازمانی، جنبه

فرهنگ سازمانی الگویی ". ی به اشتراک گذاشتن برخی از چیزهاست اندیشهدهد و آن  می
گیـرد، مسـایل    ی آن یـاد مـی   وسـیله  از مفروضات اساسی مشترکی است که یـک گـروه بـه   

عنـوان راهـی    انطباق خارجی و یکپارچگی داخلی خود را حل کند و بـه اعضـای جدیـد بـه    
 فرهنـگ "]. 19["شـود  ، آموختـه مـی  برای ادراک، تفکر و احساس در رابطـه بـا آن مسـایل   

 هـای تفکـر کـه    ادراکات و شـیوه  ها، باورها، ای از ارزش عبارت است از مجموعه سازمانی

  .]2["ها وجوه مشترک دارند اعضای سازمان در آن
پـس از  . های مختلفی ارایـه شـده اسـت    شناسی در بررسی مفهوم فرهنگ سازمانی، گونه

انـد کـه در    ا، انـواع فرهنـگ سـازمانی تطبیـق داده شـده     ه شناسی مطالعه هر یک از این گونه
   .نشان داده شده است) 1(شماره  جدول
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 های مختلف شناسی تطبیق انواع فرهنگ سازمانی در گونه .1جدول 

 نوع فرهنگ
  گونه چهارم  گونه سوم  گونه دوم  گونه اول  پژوهشگر

  مدار توفیق  مدار حمایت مداروظیفه مدارقدرت ]6[)1978(هندیو) 1972(هریسون
  مشروط شرکت  سخت کوشی مرد خشن فرآیندی ]11[)1982(دیل و کندی

  سیستم های باز  روابط انسانی اهداف عقالیی فرآیند داخلی ]16[)1988(کوئین
  ادهوکراسی  ای قبیله بازار مراتبیسلسله ]12[)1989(دشپاند و وبستر

  تربیت و ترویج  همکاری رقابت و شایستگی کنترل ]20[)1994(اشنایدر 
  تیمی  باشگاهی علمی سنگری ]7[)1373(ساننفیلد

  یادگیری  مشارکتی رقابتی بوروکراتیک ]15[)1994(هلریگل و اسلوکام
  پذیری انعطاف  مشارکتی مأموریتی بوروکراتیک ]2[)1998(دفت.ریچارد ال

  ادهوکراسی  ای قبیله بازار مراتبیسلسله ]10[)1999(کوئین و کامرون
  کارآفرینی  رضایتمندی رقابتی بوروکراتیک ]13[)2004(دشپاند و فارلی

  پذیری انطباق  مشارکتی مأموریتی یکپارچگی ]14[)2008(دنیسون

  )CVF( 1های رقابتی چارچوب ارزش
هـای   طـور اساسـی بـرای توضـیح مـدل      های رقابتی رویکردی است که بـه  چارچوب ارزش

هـا و تضـادهای    این چـارچوب بـر تـنش   ]. 18[استگوناگون اثربخشی سازمانی ایجاد شده 
اصلی در هر سیستم انسانی متمرکز است و تأکید اولیه بروی تضاد بین ثبات و تغییر و تضاد 

بعـد از معرفـی ایـن چـارچوب، مـدل      . بین محیط داخلـی و محـیط خـارجی سـازمان اسـت     
  انی، نقـش هـای زنـدگی سـازم    سازی اشـکال سـازمانی، چرخـه    های رقابتی برای مدل ارزش

هـای   در ایـن مـدل فرهنـگ   ]. 17[رهبری و فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اسـت 
  :شوند بندی می نوع تقسیم 4بعد کانون توجه و میزان کنترل به  2سازمانی بر اساس 

ی عملکرد سازمان در رابطـه بـا تغییـرات سـازمانی و      دهنده بعد کانون توجه، نشان .  1
گــرایش بــه تغییــر و گــرایش بــه ثبــات و : زمانی اســتنــوع گــرایش ســا 2بیــانگر 

  پایداری؛
هـای سـازمانی را مشـخص     بندی معـروف در تئـوری   بعد میزان کنترل، یک تقسیم .  2

بـا اسـتفاده از ایـن مـدل      .هـای مکانیـک   های ارگانیک و سـازمان  سازمان: کند می

                                                 
1. Competing Value Framework 
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 نمـودار در بندی کرد کـه   های فرهنگ سازمانی را جمع شناسی توان انواع گونه می

  :نشان داده شده است) 1(شماره 

  

  )CVF(های رقابتی  های فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ارزش شناسی بندی گونه جمع .1نمودار 

نـوع فرهنـگ سـازمانی داده     4ها توضیحاتی در رابطه بـا   شناسی در هر یک از این گونه
خاصی برای توصیف فرهنگ سازمانی استفاده شـده اسـت، امـا    شده است و از اصطالحات 

در ادامــه بــه توضــیح . هــا دارنــد در مجمــوع مفهــوم مشــترکی را بــرای هــر نــوع از فرهنــگ
هـای رقـابتی پرداختـه و همچنـین      ی هر فرهنگ، در چارچوب مدل ارزش مختصری درباره

هـای   شناسـی  در گونـه معیارهایی را که برای سنجش و ارزیابی هـر نـوع فرهنـگ سـازمانی     
  .کنیم اند، بیان می  مختلف استفاده شده

 :موقعیت چهارم
  )هریسون و هندی(مدار  توفیق

  )دیل و کندی(مشروط شرکت 
  )کوئین( های باز  سیستم

  )دشپاد و وبستر(ادهوکراسی 
  )اشنایدر(تربیت و ترویج 

  )ساننفیلد(تیمی 
  )هلریگل و اسلوکام(یادگیری 
  )ریچارد ال دفت(  انعطاف

  )کوئین و کامرون(ادهوکراسی 
  )دشپاند و فارلی(کارآفرینی 

 )دنیسون(پذیری انطباق

 :موقعیت سوم
  )هریسون و هندی(مدار  حمایت
  )دیل و کندی(کوشی  سخت

  )کوئین( روابط انسانی 
  )ستردشپاد و وب(ای  قبیله

  )اشنایدر(همکاری 
  )ساننفیلد(باشگاهی 
  )هلریگل و اسلوکام(مشارکتی 
  )ریچارد ال دفت(مشارکتی 

  )کوئین و کامرون(ای  قبیله
  )دشپاند و فارلی(رضایتمندی 
 )دنیسون(مشارکتی

 :موقعیت دوم
  )هریسون و هندی(مدار  وظیفه

  )دیل و کندی(مرد خشن 
  )کوئین( اهداف عقالیی 

  )دشپاد و وبستر(بازار 
  )اشنایدر(رقابت و شایستگی 

  )ساننفیلد(علمی 
  )هلریگل و اسلوکام(رقابتی 

  )ریچارد ال دفت(مأموریتی 
  )کوئین و کامرون(بازار 

  )دشپاند و فارلی(رقابتی 
 )دنیسون(مأموریتی 

 :موقعیت اول
  )هریسون و هندی(مدار  قدرت

  )دیل و کندی(فرآیندی 
  )کوئین( فرآیند داخلی 

  )دشپاد و وبستر(مراتبی  سلسله
  )اشنایدر(کنترل 

  )ساننفیلد(سنگری 
  )هلریگل و اسلوکام(بوروکراتیک 
  )ریچارد ال دفت(بوروکراتیک 

  )کوئین و کامرون(مراتبی  سلسله
  )دشپاند و فارلی(بوروکراتیک 
 )دنیسون(یکپارچگی

 کانون توجه  محیط داخلی محیط خارجی  

 کنترل کم

 کنترل شدید

 میزان کنترل
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هـا در   گونـه سـازمان   ، ایـن )میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلـی (موقعیت اول ) 1(

هـا   گونـه سـازمان   کننـد؛ بنـابراین ایـن    محیطی ساده قرار دارند و به درون سازمان توجـه مـی  
. ستند و از درجه تمرکـز بـاالیی برخـوردار هسـتند    مقتضی سبک مدیریتی دیوان ساالرانه ه

معیارهایی که برای سنجش این نوع فرهنـگ سـازمانی توسـط پژوهشـگران مختلـف ارایـه       
  .اند بندی شده جمع) 2( جدول شمارهاند، در  شده

  معیارهای سنجش گونه اول فرهنگ سازمانی .2جدول 
  معیارها  پژوهشگر

  بینی، ثبات و سفارش، قابلیت اطمینان، فرآیندهای متعادل های قابل پیش خروجی  )1988(کوئین

رسمیت، قوانین و مقررات، سبک رهبری هماهنگ کننده و مجری، تأکید استراتژی بر ثبات و   )1989(دشپاند و وبستر
 پایداری و کارایی عملیاتی

  آمیز تمرکز، سبک رهبری تصدیقی باالی ناپذیری، قوانین و مقررات سخت، درجهانعطاف )1994(هلریگل و اسلوکام

: های ارزش هماهنگ کننده، ناظر و سازمان دهنده، محرک:کنترل، سبک رهبری:گرایش  )1999(کوئین و کامرون
 کارایی، مناسبت، پایداری و یکنواختی

  پایداریها، سازی، سبک رهبری هماهنگ کننده، وجود قوانین و مقررات و سیاسترسمی )2007(دشپاند و فارلی
 های بنیادین، توافق، هماهنگی و انسجامارزش  )2008(دنیسون
ها بـا   ، در این نوع سازمان)میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی( موقعیت دوم) 2(

ی افـراد   همـه . توجه به محیط رقابتی آن، مدیریت درصدد رقابت و افزایش سهم بازار است
معیارهای سنجش این نـوع فرهنـگ سـازمانی در    . کنند در جهت موفقیت سازمان تالش می

  .اند نشان داده شده) 3(شماره  جدول

  معیارهای سنجش گونه دوم فرهنگ سازمانی. 3 جدول
  معیارها  پژوهشگر

  وری و سودآوری، برتری خروجی، انجام کار، دستیابی به اهداف بهره  )1988(کوئین

گرا، تولید، تأکید استراتژیک بر  به اهداف، سبک رهبری قاطع و نتیجهپذیری، دستیابیرقابت  )1989(دشپاند و وبستر
 مزیت رقابتی و برتری در بازار

انطباق محیطی باال، یکپارچگی کم، روابط قراردادی بین کارکنان و سازمان، وفاداری کم، هویت   )1994(هلریگل و اسلوکام
 و یگانگی فرهنگی کم، دستیابی به اهداف کمی

سهم بازار، دستیابی :های ارزش قاطع، رقیب و تولیدکننده، محرک:رقابت، سبک رهبری:گرایش  )1999(کامرونکوئین و 
 به اهداف، سودآوری

  گرایش به تولید، سبک رهبری مبتنی بر هدف، انجام وظایف، رقابتی بودن  )2007(دشپاند و فارلی
  اندازچشمگرایش و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد،  )2008(دنیسون
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گونـه   ، در ایـن )پـذیری بـاال و کـانون توجـه داخلـی      میـزان انعطـاف  ( موقعیت سـوم ) 3(

صـورت تیمـی و    دلیـل اینکـه کارهـا بـه     ها یکپارچگی درونی باالیی وجود دارد و به سازمان
. شوند و افراد از تعهد و وفاداری زیادی نسبت به سازمان برخوردار هستند گروهی انجام می

  .اند بیان شده) 4(شماره  جدول گونه فرهنگ سازمانی در اینمعیارهای 

 معیارهای سنجش گونه سوم فرهنگ سازمانی. 4جدول 
  معیارها  پژوهشگر

  کار تیمی، پیوستگی و روحیه افراد، مشارکت، وابستگی کارکنان  )1988(کوئین

سبک رهبری مربی و تسهیل کننده، وفاداری ای، مشارکت، کار تیمی، پیوند نزدیک، احساس قبیله  )1989(دشپاند و وبستر
 و سنت، تأکید استراتژیک بر تعهد و اخالق

انطباق محیطی کم، یکپارچگی باال، وفاداری، تعهد فردی، کار گروهی، سطح باالیی از پذیرش   )1994(هلریگل و اسلوکام
 اجتماعی

تعهد، ارتباطات، : های ارزش ساز، محرک تیمتسهیلگر، مربی و:مشارکت، سبک رهبری:گرایش  )1999(کوئین و کامرون
 بهبود و توسعه      

  موقعیت فردی، سبک رهبری مربیگری، رسم و سنت، وفاداری، پیوستگی و روحیه افراد  )2007(دشپاند و فارلی

 گرایی، توانمندسازیها، تیمی قابلیتتوسعه  )2008(دنیسون

هـا بـه    گونه سازمان ، این)کانون توجه خارجیپذیری باال و  انعطاف( موقعیت چهارم) 4(
افـراد در  . دهند، در سازمان از تغییـر ترسـی وجـود نـدارد     تغییرات محیطی واکنش نشان می

 جـدول معیارهای سنجش ایـن نـوع فرهنـگ در    . سطح باالیی از دانش و مهارت قرار دارند
 .اند بندی شده جمع) 5(شماره 

  معیارهای سنجش گونه چهارم فرهنگ سازمانی .5 جدول
  معیارها  پژوهشگر

  گویی به محیطنوآوری و تغییر، خالقیت، عدم تمرکز، پاسخ  )1988(کوئین

پذیر، تأکید  کارآفرینی، سازگاری، خالقیت، سبک رهبری کارآفرینی و منعطف و ریسک  )1989(دشپاند و وبستر
  به منابع جدیداستراتژیک بر نوآوری و رشد و دستیابی

  )1994(هلریگل و اسلوکام
گویی به تغییرات خارجی، محیط  ی دانش، حساسیت و پاسختمایل به تغییر، گسترش و توسعه

ی  آوری اطالعات و فرآیند محیطی، توسعه ی محیط، جمع پیچیده، مزیت رقابتی، آگاهی درباره
  خدمات، تشویق به نوآوری و یادگیری، تعهد سازمانی

ابتکار در محصول، تغییر و : های ارزش نوآور، کارآفرین، محرک:خالقیت، سبک رهبری:گرایش  )1999(کامرون کوئین و
 چاالکی

  پذیری، سبک رهبری نوآوری، تأکید بر رشدپویایی و کارآفرینی، ریسک  )2007(دشپاند و فارلی
 مداری، ایجاد تغییریادگیری سازمانی، مشتری  )2008(دنیسون
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  پژوهش مدل مفهومی

های کـاری انجـام    با توجه به اینکه مدل دنیسون بر اساس رفتار بوده و طراحی آن در محیط
در این مدل برای هـر یـک   . شدهه است، در این پژوهش از مدل دنیسون استفاده شده است

: فرهنگ مشارکتی )1: (از انواع فرهنگ سازمانی سه معیار تعریف شده است که عبارتند از
هـای بنیـادین،    ارزش: فرهنـگ یکپـارچگی  )2(ها و تیم سازی؛  توسعه قابلیت توانمندسازی،

گرایـی،   ایجـاد تغییـر، مشـتری   : پـذیری  فرهنـگ انطبـاق  ) 3(توافق، همـاهنگی و پیوسـتگی؛   
ــازمانی؛   ــادگیری س ــأموریتی ) 4(ی ــگ م ــد،   : فرهن ــداف و مقاص ــتراتژیک، اه ــرایش اس گ

  . انداز چشم

  شناسی پژوهش روش
ی  های مختلف مطالعـه  شناسی ی گونه هدف کاربردی و از لحاظ مقایسهاین پژوهش از نظر 

هـا از طریـق پرسشـنامه، پـژوهش پیمایشـی       آوری داده همچنین از لحاظ جمع. تطبیقی است
های پگاه فـارس و   ی آماری در این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شرکت جامعه. است

هـا   گیـری نشـده و پرسشـنامه    آمـاری، نمونـه  ی  دلیل محدود بـودن جامعـه   شام شام بوده و به
پرسشـنامه از   44. ی آماری توزیع شده اسـت  ی اعضای جامعه صورت سرشماری بین همه به

در ایـن پـژوهش   . آوری شـده اسـت   پرسشنامه از شرکت شام شـام جمـع   32شرکت پگاه و 
از روش  های فرهنگ سازمانی شناسی ی انواع گونه آوری اطالعات الزم در زمینه برای جمع

سـؤاالت پرسشـنامه برگرفتـه از ایـن مـدل دنیسـون       . ای استفاده شده است ی کتابخانه مطالعه
دلیل اینکه سؤاالت پرسشنامه از مقاالت معتبر علمـی اسـتخراج شـده اسـت، نشـان       بوده و به
هـا طـی جلسـات     آوری نهـایی داده  همچنین پـیش از جمـع  . ی روایی پرسشنامه است دهنده

هـای مـورد بررسـی قـرار گرفـت و       پرسشنامه در اختیار مدیران شـرکت  20آموزشی تعداد 
شـده و ضـریب آلفـای کرونبـاخ محاسـبه       spssافزار  دست آمده وارد نرم های به سپس داده

ی پایـایی مناسـب    دهنـده  محاسـبه شـده اسـت کـه نشـان      888/0شده که ضریب مورد نظـر  
  . پرسشنامه است

  ها تحلیل توصیفی داده
ها، با استفاده از آمار توصیفی وضعیت متغیرها در هر یـک از انـواع    حلیل دادهدر تجزیه و ت

 نشان داده شـده ) 7( و) 6(شماره  های جدولکه در چهارگانه فرهنگ سازمانی بررسی شده 
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های پـژوهش   ی وضعیت موجود و مطلوب هر یک از متغیرها، فرضیه سپس با مقایسه. است

  .شوند آزمون می

  فراوانی انواع فرهنگ سازمانی در دو وضعیت در شرکت پگاه فارستوزیع . 6 جدول

انواع فرهنگ 
  سازمانی

  وضعیت مطلوب وضعیت موجود

تعداد  انحراف معیار  میانگین
تعداد   انحراف معیار  میانگین متغیرها

  متغیرها
  3 77922/0  2020/4 3 92740/0 7424/2 مشارکتی
  3 90380/0  1162/4 3 94566/0 8005/2 یکپارچگی
  3 79559/0  2929/4 3 94046/0 8611/2 انطباق پذیری
  3 75469/0  3409/4 3 97198/0 1313/3 ماموریتی

  

  توزیع فراوانی انواع فرهنگ سازمانی در دو وضعیت در شرکت شام شام. 7 جدول

انواع فرهنگ 
  سازمانی

  وضعیت مطلوب وضعیت موجود

تعداد  انحراف معیار  میانگین
تعداد   انحراف معیار  میانگین متغیرها

  متغیرها
  3 95403/0  1146/4 3 98728/0 9340/2 مشارکتی
  3 94393/0  1354/4 3 97837/0 0312/3 یکپارچگی

  3 89903/0  1563/4 3 98065/0 0833/3 پذیری انطباق
  3 78402/0  2674/4 3 95924/0 1007/3 مأموریتی

  
وضـعیت موجـود در بـین انـواع فرهنـگ      ، در )6(و ) 5(شـماره   هـای  جـدول با توجه به 

تـوان   بنـابراین، مـی  . سازمانی، فرهنگ مأموریتی در هر دو شرکت بیشترین میـانگین را دارد 
های مورد بررسی فرهنگ سـازمانی غالـب، فرهنـگ     بیان کرد، در وضعیت موجود شرکت

  .مأموریتی است

  ها تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه
های آمار پارامتریک استفاده شود تا ناپارامتریک، نرمـال بـودن    برای اینکه بفهمیم از آزمون

ها را بـا آزمـون    اسمیرنف و نیز تصادفی بودن دادهـ   ها را با آزمون کولموگراف توزیع داده
هــای آمــار  هــا نشــان داد، بایــد از آزمــون نتــایج ایــن آزمــون. انجــام دادیــم 1)گــردش(دور 

                                                 
1. Run test 
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هـا از آزمـون آمـاری     قیـاس متغیرهـا و نـوع فرضـیه    با توجـه بـه م  . ناپارامتریک استفاده شود

نشـان داده  ) 9(هـا در نگـاره شـماره     ویلکاکسون استفاده شده است که نتایج آزمون فرضـیه 
  .شده است

  ها و نتایج آن آزمون فرضیه.  8 جدول
شماره 
مقدار آماره  H0  فرضیه

 آزمون
(P-Value) 

سطح 
 (α) معناداری

آزمون   نتیجه
  ویلکاکسون

عی 
فر

)1(  

بین میانگین نمرات فرهنگ مشارکتی در
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت پگاه فارس 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  798/15

بین میانگین نمرات فرهنگ مشارکتی در
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت شام شام 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  177/12

عی 
فر

)2(  

بین میانگین نمرات فرهنگ یکپارچگی در
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت پگاه فارس 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  451/14

بین میانگین نمرات فرهنگ یکپارچگی در
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت شام شام 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  632/11

عی 
فر

)3(  

پذیری دربین میانگین نمرات فرهنگ انطباق
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت پگاه فارس 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  395/15

پذیری دربین میانگین نمرات فرهنگ انطباق
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت شام شام 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  269/12

عی 
فر

)4(  

بین میانگین نمرات فرهنگ مأموریتی در
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت پگاه فارس 

 اختالف معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  509/14

بین میانگین نمرات فرهنگ ماموریتی در
وضعیت موجود و مطلوب در شرکت شام شام 

 معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  152/12

صلی
ا

  

بین میانگین نمرات فرهنگ سازمانی در وضعیت
موجود و مطلوب در شرکت پگاه فارس اختالف 

 معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  077/30

بین میانگین نمرات فرهنگ سازمانی در وضعیت
موجود و مطلوب در شرکت شام شام اختالف 

 معناداری وجود ندارد
  H0رد   05/0  000/0  604/23
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  گیری بحث و نتیجه

هـای رقـابتی    ی فرهنگ سـازمانی، بـه چـارچوب ارزش    های انجام شده در زمینه در پژوهش
 در .هـای مختلـف توجـه نشـده اسـت      شناسـی  جهت تطبیق انواع فرهنگ سـازمانی در گونـه  

شـده  های قبلـی بـا ایـن پـژوهش نشـان داده       های پژوه ها و تفاوت شباهت) 9( شماره جدول
  .است

  قبلی با این پژوهش های  پژوهش ها و تفاوت شباهت. 9جدول 
  تفاوت با این پژوهش  تشابه با این پژوهش  عنوان پژوهش  پژوهشگر

ــب  حبیــــــــــ
کمرخــــــــانی 

)1385 (]8[  

رابطــه فرهنــگ ســازمانی بــا
میــزان بکــارگیری سیســتم   

  های اطالعاتی

مدل هـای کـوئین و مـک
گارث، هریسون و هنـدی،  

  .شده استدنیسون بررسی 

ــابی    ــرای ارزی ــدل کــوئین و مــک گــارث ب از م
ی  فرهنگ سازمانی استفاده شـده اسـت و مطالعـه   

هـای رقـابتی    تطبیقی بـر اسـاس چـارچوب ارزش   
  .انجام نشده است

منصوره مرادی 
 )1385(حقیقی 

]9[  

رابطه بین فرهنـگ سـازمانی
و سطح تمایل زیردسـتان بـا   

  گیری مدیران سبک تصمیم

کندی،های هریسون،مدل
کوئین و گـارث، دنیسـون   

  .اند بررسی شده

بنـدی انـواع    دفـت بـرای طبقـه   .از مدل ریچارد ال
ی  فرهنگ سازمانی استفاده شـده اسـت و مطالعـه   

هـای رقـابتی    تطبیقی بـر اسـاس چـارچوب ارزش   
  .انجام نشده است

ناصـــر دارابـــی 
)1380( ]1[  

بررســـی و تبیـــین فرهنـــگ
ســازمانی دانشــگاه تربیــت    

 مدرس

بررسی موضوع فرهنگبه
ســـازمانی پرداختـــه شـــده 

 .است

از مــدل رابینــز بــرای ســنجش فرهنــگ ســازمانی 
ــه   ــده و مطالع ــتفاده ش ــاس    اس ــر اس ــی ب ی تطبیق

  .های رقابتی انجام نشده است چارچوب ارزش

ناصر عسـگری  
)1384( ]5[  

ــه ــی رابطــ ــلبررســ عوامــ
سـاختار، فرهنـگ   ( سازمانی

وزارت کار و ) و تکنولوژی
اعی بـا اسـتراتژی   امور اجتمـ 

 مدیریت دانش

فرهنگ سـازمانی یکـی از
ــی    ــازمانی بررس ــل س عوام

  .شده است

ــه ــه  از مطالع ــواع گون ــی ان ــی ی تطبیق ــای  شناس ه
ــدل ارزش   ــازمانی و م ــگ س ــابتی   فرهن ــای رق ه

  .استفاده نشده است

  
تـوان   هـا، مـی   عنوان یکی از عوامل تغییر در سازمان با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی به

بیان کرد فرهنگ سازمانی باید با عوامل دیگر سازمان، ساختار، تکنولوژی و نیروی انسـانی  
هماهنگ باشد و تغییر در هـر یـک از عوامـل، بایـد در جهـت و همراسـتای عوامـل دیگـر         

شـود تـا ایـن همـاهنگی بـین فرهنـگ        های بعدی پیشنهاد می بنابراین برای پژوهش. ]4[باشد
تـوان در جهـت تغییـر     همچنین مـی . لوژی و استراتژی بررسی شودسازمانی با ساختار، تکنو
هـا، باورهـا، آداب، رسـوم،     ماننـد ارزش (ی فرهنگ سازمانی  دهنده عوامل درونی و تشکیل

نشـان   مطالعـات . هایی انجام داد ، پژوهش]3[)ها، شعارها و عالیم نامه ها، آیین مراسم و جشن
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فرهنگ مأموریتی اسـت و بـین دو وضـعیت     داد، فرهنگ سازمانی غالب در هر دو شرکت،

از . موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی در ایـن دو شـرکت اخـتالف معنـاداری وجـود دارد     
هـا، در جهـت تقویـت     ها و تحلیـل توصـیفی داده   دست آمده از آزمون فرضیه روی نتایج به

ک، گـرایش اسـتراتژی  (های آن  و تغییر شاخص) فرهنگ ماموریتی(فرهنگ سازمانی غالب 
های پگاه فارس و شـام شـام ارایـه     ، پیشنهادهایی برای شرکت)انداز اهداف و مقاصد، چشم

جهـت و هـدف بلندمـدتی بـرای سـازمان تهیـه شـود و در اختیـار کارکنـان و          . 1: شوند می
طور مداوم پیشرفت در جهت اهداف تعیین شـده را   مدیران باید به. 2کارمندان قرار بگیرد؛ 

کارکنان سازمان باید درک روشـنی از کارهـای مـورد نیـاز بـرای موفقیـت       پیگیری کنند و 
مدیران عالی و رهبران باید دیدگاه بلندمدتی داشته باشـند  . 3بلندمدت سازمان داشته باشند؛ 

باید به این نکته توجه شـود  . های بلندمدتی را برای سازمان اعمال کنند ریزی و بتوانند برنامه
. 4خـوبی بـرای کارکنـان روشـن سـازند؛      ان اهـداف سـازمان را بـه   که مدیران عالی و رهبـر 

اندازی مشترک به چیزی که سازمان در آینده به آن تبـدیل خواهـد شـد، در سـازمان      چشم
ی کـافی بـرای کارکنـان     انداز سازمان، انگیزه بر این در مسیر چشم عالوه. وجود داشته باشد

  .پذیر شود فراهم شود تا تحقق آن امکان
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