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نظـران   داشتن، توجه صاحب  دليل عموميت  هايي است كه به مقوله فرهنگ سازماني از :چكيده
اهميـت آن تـا    ةمطالعات مديريت و سازمان را به خود جلب كرده و دامنـ عرصة و پژوهشگران 

بـه احتيـاط و    ،ي سازمانيها حوزههمة گيري در   كه مديران را براي تصميم اي رشد يافته اندازه
اقالم و  كمبود مواد و ةبراي مقابله با مسئل ها سازمان ،ازسوي ديگر. است وادار كرده دقت بيشتر

، اقـدام بـه نگهـداري    هـا  موريـت أكيفيت قابل قبولي از آنها در راستاي انجـام م  تحقق كميت و
ـ   از زمان ورود به سازمان و آغاز ذخيره( اصولي از آنها بـرداري در   بهـره  ةسازي در انبار تـا مرحل
بهينـه از آن  اسـتفادة  تـا امكـان    كننـد  مي تحت استانداردهاي عملي و تجربي ،)جريان عمليات
منظـور بررسـي    اين پـژوهش بـه   .است محسوس ،قش فرهنگ در اين زمينه نيزفراهم آيد كه ن

ده و بـا  شـ  ريـزي  ي دولتي پايـه ها ي فرهنگي و كيفيت نگهداري اموال در سازمانها لفهؤمرابطة 
بـه مـورد اجـرا     ،نفره از كاركنان و كارشناسان ارشـد سـازمان    وبيست نمونة دويستشركت يك 
كه روايـي  استفاده شد ساخته  محققنامة   از يك پرسش ،اطالعاتآوري  براي جمع .درآمده است

ي آمـار  هـا  ي آمـاري بـا اسـتفاده از روش   هـا  اثبـات رسـيدداده   به يقابل قبولحد و پايايي آن در 
 .نـد وتحليـل قـرار گرفت   مورد تجزيه .اس.اس.پي.برنامة اس كمك  توصيفي و آمار استنباطي و به

ي فرهنگـي موجـود و كيفيـت نگهـداري     هـا  كه بين ويژگـي ي پژوهش بيانگر آن است ها يافته
ي فرهنگي بهبود يابد، نگهداري اموال ها لفهؤيعني هر چه م ؛داري وجود دارد يمعنرابطة  ،اموال
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  مقدمه
ل مهم و بنيادين در سـازمان بـوده و در   ئبسياري از مساشالودة  زيرساخت و 1بدون شك فرهنگ

از موضوعات مادي و ظاهري گرفتـه تـا موضـوعات غيـر مـادي و      . اجزاي آن متجلي است ةهم
ازجمله حفظ و نگهداري منابع فيزيكي جـاري و   ،ل سازمانيئابعاد و مساهمة بنابراين در ؛ ضمني
، ضرورت مطالعه و ها گذار بر اين منابع در سازمانتأثير از سوي ديگر، تنوع در عوامل .است ساري
 منزلـة  به 2و فرهنگ سازماني كند مي ي متكي بر دانش و پژوهش را مطرحها دريافتن رويه ةمداق

رابطـة   توانـد  ميتا حد زيادي  ،كند مي در سازمان ايجاد يرويكردي سيستمي كه استنباط مشترك
وري بيشـتر از امـوال و    بهـره  بده و موجـ كـر  آن را تلفيقتعاملي بين خواست سازمان و عمليات 

 .هاي عمر مفيد آنها را فراهم آورد افزايش سال
بـه   ،نشـوند رو  روبـه كمبـود و عـدم دسترسـي     مسـئلة براي اينكه در موقع نياز بـا   ها سازمان
اقـالم در  در مدتي كـه  . كنند مي نگهداري مبادرت از اقالم و وسايل در انبارها و مراكز 3نگهداري

د تا از نظر كمـي  ني اصولي قرار گيرها بايد تحت استانداردها و مراقبت ،دنشو مي انبارها نگهداري
دسـت   بـرداري بـه   همچنـين از زمـاني كـه بـراي مصـرف و بهـره      . دنو كيفي به خوبي حفظ شو

كـه نقـش    كنـد  مي بهينه از آن طلب ةاستفاد براياي را  فرايند ويژه ،رسد نيز مي كنندگان استفاده
حفظ و نگهداري از براي و برخورداري از فرهنگ مناسب  است محسوس فرهنگ در اينجا كامالً

همراه داشـته   به ها كاهش هزينه ،بهينه و نيزاستفادة ثري را در ؤتواند نقش م مي ،سازماني 4اموال
ري و نگهـدا حيطـة  ي فرهنگ سازماني حـاكم در  ها لفهؤبسته به سازوكارهاي م ،اين نقش. باشد

  ).1386مشبكي و روحاني، ( شود مي ي مرتبط ايجادها تعامل آن با بخش
 ،دليل عدم اطالع از اين نقش در فرايند اصالحات سـازماني  به ،دركشور ما بسياري از مديران

بـر ايـن،    افـزون كه مـديران موفـق    در حالي ؛پردازند مي اعمال تغييرات فيزيكي و ملموس بهتنها 
نفوذ  ةو از اين طريق بر دامنكرده ي فرهنگ سازماني اقدام ها مؤلفهنسبت به شناسايي و هدايت 

  .كنند مي اهداف فراهم يابي بيشتري را به دستزمينة افزايند و  مي بر رفتار كاركنان
هـا را   سـازمان  5هـاي عمليـاتي   اي از هزينـه  هاي نگهداري اموال، همواره بخش عمـده  هزينه

هـا در كشـورهاي در حـال     دهد و گرچه ارزيابي دقيقي از نقش و جايگاه ايـن هزينـه   تشكيل مي
توانـد مبنـايي    يافته، مي اي مانند ايران وجود ندارد، ولي آمار و ارقام برخي كشورهاي توسعه توسعه

   .وتحليل قرار گيرد براي تجزيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Culture 
2. Organizational culture 
3. Maintenance 
4. Properties 
5. Operational Cost (O.C) 
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، بخـش  1هـاي نـت   دهـد كـه هزينـه    گرفته در اياالت متحدة آمريكا نشان مي مطالعات انجام
بر اساس اين مطالعات، بين . دهند هاي عملياتي واحدهاي صنعتي را تشكيل مي اي از هزينه هعمد
بـر  . هـاي نـت اختصـاص دارد    ها، به هزينه هاي توليد و عمليات سازمان درصد از هزينه 40تا 15

هاي نـت بـراي تـدوين و     زينهدرصد از ه 33اساس ارقام دامنة پايين در صنايع مطالعات مذكور، 
گفتة ديگر،  به. ها بوده است هاي استقراريافتة تعمير و نگهداري در سازمان اجراي نامطلوب سيستم

درصد بـاالتر از حـد    33كم  هاي عملياتي، دست هاي تعمير و نگهداري دركل هزينه درصد هزينه
كـه بـراي حجـم مـالي       ريميليـارد دال  200با توجه به رقم بـيش از   .مطلوب گزارش شده است

تـوان   هاي نت در صنايع و واحدهاي توليدي اياالت متحده آمريكا برآورد شـده اسـت، مـي    هزينه
هاي پيشرفته نت  كارگيري سيستم اي چون آمريكا كه از پيشروان به يافته گفت كه در كشور توسعه

طراحـي و اجـراي نـامطلوب    دليـل   هاي ناخواسته، به ميليارد دالر هزينه 60است، ساالنه بيش از 
توان  با مقايسه مي). 1382گروه علمي تعميرات ناجا، (شود  سيستم نگهداري و تعميرات حادث مي

هـاي نـت در كشـورهاي در     هاي ناخواستة ناشي از طراحي نامطلوب سيستم گفت، حجم خسارت
الـب ايـن كشـورها    در غ. شود بيني مي يافته پيش مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه حال توسعه، به

ترين سطح قرار داشته و رويكرد مـديراني كـه    هاي نت، در پايين دانش طراحي و مديريت سيستم
هـاي پنهـاني و    شمارند، موجـب شـده اسـت تـا خسـارت      هاي نت را مركز هزينه مي هزينه اكثراً

  ).1382گروه علمي تعميرات ناجا، (نامحسوس عدم وجود استراتژي نت به باالترين حد برسد 
ها و منابع فيزيكي در سازمان، عوامل گوناگون فني، مالي،  در تشريح كيفيت نگهداري دارايي

توان آنها را بررسي كرد؛ ولـي در ايـن    و فرهنگي دخالت دارند كه مي..... ساختاري، تكنولوژيكي، 
عوامل و عناصر فرهنگي مؤثر بر مقولة نگهداري مد نظر قرار گرفتـه و   بهپژوهش، فقط پرداختن 

  . پژوهشگر تالش كرده است تا با بررسي و شناخت آنها، براي ارائة طريقي مناسب گام بردارد
جويي و جلوگيري  مبحث نگهداري اموال در اصول اعتقادي ما با عنوان اصل صرفهعالوه،  به

هـاي حـاكم بـر جامعـه      آن، يكي از مظاهر عيني فرهنگ و ارزشاز اسراف مطرح بوده و رعايت 
گيري بيشـتر و   ها، امكان بهره داشت اقالم و منابع فيزيكي در سازمان حفظ و نگه. رود شمار مي به

اي  از سوي ديگر، وجود ميلياردها ريال امكانات و تجهيزات سرمايه .تر از آن را فراهم آورد مناسب
ريزي اصولي براي انتخـاب   ارهاي مربوطه، وظيفة مديران را در انجام برنامهها و نيز انب در سازمان

هنگـام   اي كه بـا تحويـل بـه    گونه كند؛ به تر مي سازي آنها، سنگين هاي مناسب حفظ و آماده شيوه
كارگيري، زمينة افـزايش كارآمـدي وسـايل را     وسايل به كاربران و نيز آشناكردن آنها در نحوة به

  .دهد ها و ضايعات را كاهش مي ميزان اختالل امور و همچنين هزينه فراهم آورده و
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  .نگهداري و تعميرات است ةمخفف دو واژ. 1
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شـود و   ها، صرف خريد امكانـات و تجهيـزات مـي    اي از اعتبارات سازمان ساالنه بخش عمده
دليل عدم دقت در استفاده، دچار استهالك و فرسودگي زودرس شده  تعداد زيادي از اين اقالم، به

عـدم دقـت در نگهـداري و اسـتفادة     . شـوند  چرخة خدمت خارج ميو پيش از پايان عمر مفيد، از 
هـاي هنگفتـي    توجهي در تحويل و تحول آن به افراد، موجب وارد شـدن خسـارت   نادرست و بي

 جـويي در بودجـه و   توان ضمن صرفه در صورت استقرار يك نظام مناسب نگهداري، مي. شود مي
بر ايـن اسـاس، سـاماندهي    . ر واحدها اقدام كردت اعتبارات، نسبت به رفع كمبودها و تجهيز كامل

. آيـد  اموال و منابع فيزيكي امري الزامي بوده و براي بهبود وضعيت بايد همواره به مورد اجـرا در 
  :شكل زير مطرح شده است به هاي پژوهش پيش رو پرسش
 دارد؟ قرار وضعيتي چه در مطالعه مورد سازمان در اموال نگهداري كيفيت .1
 است؟ چگونه مطالعه مورد سازمان در فرهنگي هاي مؤلفه وضعيت .2
 رابطـة  مطالعـه،  مـورد  سازمان در اموال نگهداري كيفيت با فرهنگي هاي مؤلفه بين آيا .3

 )پژوهش اصليسؤال ( دارد؟ وجود معناداري
 دارد؟ وجود معناداري رابطة اموال، كيفيت با) باورها( اعتقادها متغير بين آيا .4
 دارد؟ وجود معناداري رابطة اموال، نگهداري كيفيت با حاكم فرهنگي هاي ارزش بين آيا .5
 دارد؟ وجود معناداري رابطة اموال، نگهداري كيفيت با مصنوعات و رفتارها متغير بين آيا .6

هـاي غيـر    اي و روش كاهش عملكردهاي سـليقه ين راستا، هدف كلي پژوهش حاضر، در هم
  :اهداف فرعي آن عبارتند ازها و  اصولي در سازمان

 بررسي كيفيت نگهداري اموال در سازمان مورد مطالعه در وضعيت موجود؛ .1
 مطالعه؛شناخت وضعيت موجود فرهنگ نگهداري اموال در سازمان مورد  .2
 مطالعه؛وتحليل وضعيت موجود فرهنگ نگهداري اموال در سازمان مورد  تجزيه .3
هاي فرهنگي بر كيفيـت نگهـداري امـوال در سـازمان      تعيين و احراز ميزان تأثير مؤلفه .4

 مطالعه؛مورد 
هـا و امـوال در    كاربردي در راستاي بهبود فرهنگ نگهـداري دارايـي   هايپيشنهاد ةارائ .5

 .مطالعه سازمان مورد

  پيشينة پژوهش
  نظري پژوهش پيشينة) الف
 و اسـت  سـازماني  فرهنـگ  شـده،  مـديريتي  مباحـث  وارد اخيـر  هاي دهه در كه مفاهيمي از يكي

 و هـا  فعاليـت  عرصـة  در را سـازماني  فرهنـگ  نقش تا اند كرده تالش آن بررسي با نظران صاحب
  .كنند تحليل و وجو جست سازماني رويدادهاي
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شامل زبـان   شود و مياطالق  دستاوردهاي علمي، مادي و معنوي بشر مجموعه به »فرهنگ«
در تعريف فرهنـگ  . )1384فرهي، ( است ...رفتار وها، مذهب، اخالق،  ، ارزشها اعتقادات، نگرش

فرهنـگ  آنهـا  . مـديريت اتفـاق نظـر وجـود دارد     ةنظران رشـت  بين صاحبطور عمده  به ،سازماني
ي تفكـر يـا   هـا  ، باورهـا، درك، اسـتنباط، محصـول و شـيوه    هـا  از ارزش اي هسازماني را مجموعـ 

همان چيـزي اسـت كـه    اين ك دارند و دانند كه اعضاي سازمان بر آنها وجوه مشتر مي انديشيدن
 )2009(و جاج  رابينز). 1372طوسي، ( شود مي وارد آموزش داده اعضاي تازه به ،يك پديده منزلة به

اسـت كـه اعضـا نسـبت بـه يـك        يمشـترك هاي  برداشتسيستمي از  فرهنگ سازماني ند،معتقد
چنـين سيسـتمي از   . شـود  مي سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر

  .ها براي آنها ارزش قائل هستند يي تشكيل شده است كه سازمانها از ويژگي اي همجموع
فرهنـگ سـازماني   : گويـد  مـي  درخصوص مديريت فرهنگ سازماني )1376( ديويس استانلي

و بـراي ايـن تغييـر، پشـتيباني      اي نيسـت  سـاده واقعي و نيرومند است كه تغيير آن كار  اي هپديد
اگر هنگام تجديد نظر در اسـتراتژي سـازمان بـا    . چنداني از داخل يا خارج سازمان نخواهيد يافت

االمكان از آن بپرهيزيد و اگـر نـاگزير از    بكوشيد حتي ،شديدرو  روبهدر فرهنگ سازمان  اي همسئل
  .با دقت گام برداريد و انتظار چنداني هم از تغييرات سريع نداشته باشيد ،رويارويي مستقيم هستيد

تا حد زيادي به شناخت فرهنگ حاكم بر محيط آن بستگي دارد و  ،حيات و رشدونمو سازمان
درسـتي   همگر آنكه فرهنگ حاكم بر محيط سازمان ب ،شود فرهنگ سازماني به خوبي شناخته نمي

كند و معتقد اسـت   مي فرهنگ سازماني را به كوه يخ تشبيه )1967( فرنچ. مورد بررسي قرار گيرد
فرهنـگ بـر نگهـداري اقـالم و منـابع       .شود نميآن زير آب قرار دارد و مشاهده عمدة كه بخش 
نگهـداري و مصـرف امـوال را در وضـعيت     شـيوة   و دارد تأثيرداشت آنها  چگونگي نگه و فيزيكي

 بـراي . شمار آيد هتواند ابزاري براي اجراي اهداف نيز ب مي فرهنگ سازمان .كند مي موجود تعريف
بايـد   ،آميزي اجرا كند طور موفقيت را به 1كنترل كيفيت فناورياگر يك سازمان بخواهد فرايند  ،مثال

سـازمان بايـد   . دكننـ همراه داشته و كاركنان در اين راه مشاركت  ديدگاه مثبت كاركنان خود را نيز به
  ). 1372طوسي، ( كاركنان را فراهم آورد و به آنها احساس مسئوليت بيشتري بدهدتشويق  ةزمين

  فردي رفتارهاي و سازماني فرهنگ •
ثر ؤدر ميزان خالقيت و نبـوغ افـراد مـ    ،و ارزشمند 2دهد كه يك فرهنگ قوي مي نشانمطالعات 
اما اين نكته مهم است  ؛كار گيرند هي جديد را بها كند تا روش مي اعضاي سازمان كمك است و به

  ).1384فرهي، ( است جديت و پشتكار ،بروز خالقيت و ابتكار در سازمانالزمة كه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quality control 
2. Strong culture 
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  مديريت وظايف و سازماني فرهنگ •
 ايجـاد  كـه  هايي يتبا محدود يفرهنگ سازمان. دارد نزديكي ارتباط آن مديريت عملكرد نحوةو  يفهر سازمان با وظا فرهنگ

 يبـرا  فيلتـري  حكم سازمان در فرهنگ بهتر، بيانبه  ندهد، انجام يا بدهد انجام را كاري چه كه گويد يم يريتبه مد كند، يم
 ايـن  بـه  .كننـد  يآن امتنـاع مـ   يرشصورت كاركنان از پذ ينا يردر غ كند، تأييدرا  مديرعمل  هر بايد كه است يرمد عمالاَ

 گيـري  تصـميم  آن براساستا  بشناسندرا  سازماني فرهنگ يدسازمان با يو اعضا مديران ترتيب،
  .كرده و اقدام كنند

سـايمون،  ( گيري نهفته اسـت  كه روح وظايف مديريت در تصميم بيان كردازسوي ديگر، بايد 
بنابراين  ،جاري است...) ريزي، سازماندهي، رهبري، كنترل و برنامه(و در تمامي اجزاي آن ) 1976

عملكـرد مـديريت و انجـام    چگـونگي  در  اي هنقش عمد ،گيري فرهنگ سازماني از طريق تصميم
  ).2003النجار، ( كند مي وظايف آن ايفا

  )1384فرهي، ( فرهنگ بر وظايف مديريت تأثير .1جدول 

 آن فرهنگ سازماني بر تأثير ةنوع و نحو  وظيفه

  ريزي برنامه
 ؛سازماني روش ها مشي و خط ها تعيين اهداف استراتژي

 ؛گيري پيرامون آنها مدت و تصميم ي بلندمدت و كوتاهها بيان برنامه

  .اجراي آنهانحوة و  ها ميزان خطرپذيري در طراحي برنامه

  سازماندهي
 ؛ميزان تفويض يا عدم تفويض اختيار به مديران و كاركنان

 ؛ميزان آزادي عمل كاركنان در طراحي مشاغل فردي و گروهي

  .عمال آنهاو قوانين و نوع ا ها مشي پشتيباني از خطنحوة ميزان و 

  رهبري
 ؛اجرانحوة كاركنان و  براي برانگيختننوع روش انتخابي 

 ؛اعمال آننحوة نوع سبك رهبري مورد استفاده در سازمان و 

  .اعمال آن در سطوح مختلفنحوة نوع سبك ارتباطي موجود در سازمان و 

  كنترل
 ؛عمال كاركنانمديران بر اَ) غير مستقيممستقيم يا (نوع كنترل 

 ؛كيد بر خودارزيابي و خودكنترلي كاركنان و مديرانأميزان ت

  .ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران و نوع معيارهابراي سبك كاربردي 

  فرهنگ و ساختار سازمان •
بر ساختار سازماني  ،آن ةدهند ، هنجارها و مفروضات بنياني تشكيلها نوع فرهنگ و ماهيت ارزش

سـازمان  پيچيـدة   تأكيد بيش از انـدازه بـر سـاختار   . زند مي داشته و تغيير و تثبيت آن را رقم تأثير
و مدل فرهنگ  نبوده گوي زمان تغيير و تحول ي ثابت، پاسخها بيانگر اين است كه روش ،رسمي

از سوي ديگر، اگر . وندي پويا تشويق شها و بايد مدل نيستي مكانيكي ها پذيراي مدل ،سازماني
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پذيرش ساختار مبتنـي بـر    ،فرهنگ سازمان خودكفا باشد و به استقالل و رشد توجه بيشتري كند
  .)1384فرهي، ( تر است آسان ها زيرا تخصيص مسئوليت ؛محصول در آن مطلوبيت بيشتري دارد

  فرهنگ و عملكرد سازمان •
دسـته  از  ،يافتـه  اتفاق نظر دارند كـه فرهنـگ قـوي و توسـعه     مسئلهانديشمندان مديريت بر اين 

  .ترين عامل در راستاي ايجاد عملكرد مطلوب است مهم و اساسي هاي خصوصيت
ي هـا  مـديران و كاركنـان داراي ارزش   ،شـود كـه در آن   مي فرهنگ قوي به فرهنگي اطالق

وجـود   اصـوالً  .بشناسـند انجام كار را بـه بهتـرين شـكل    روش مشترك و متعالي باشند و هريك 
فرهنـگ قـوي انطبـاق     )زيرا يك ؛تواند به عملكرد مطلوب بينجامد مي ،فرهنگ قوي در سازمان

فرهنگ قوي منجر به تنظيم و پذيرش  )؛ دوآورد مي وجود  فرهنگ بهو مطلوبي را بين استراتژي 
 .شود مي ركنانايجاد تعهد و انگيزش كاسبب فرهنگ قوي  )؛ سهشود مي اهداف در بين كاركنان

  فناوريفرهنگ و  •
شـامل   ،گيـرد  مـي  روشي كه در انجام امور سازمان مورد اسـتفاده قـرار   منزلة به ،سازماني فناوري

فرهنگ و عملكرد، نقش  ةمحققان معتقدند براي تبيين رابط. است افزار و مغزافزار افزار، سخت نرم
سـازماني   فنـاوري به اين ترتيب كه هرچه فرهنگ بـا   ؛كند مي ايفا فناوريواسطه را متغير عمدة 

  .شود مي عملكرد سامان بهتر ،همخواني و تناسب بيشتري داشته باشد
در ابتـدا در مـديران و    هـا  شود كه اين ارزش مي تعلق افراد به سازمان وقتي حاصل سويي، از

و هدف سازمان، درصـدد   ها موريتأباشد و مديران با رعايت تعهد به م يافتهرهبران سازمان نمود 
  .)1384فرهي، ( در بين اعضاي سازمان برآيند ها گسترش اين ارزش

  فرهنگ و رضايت شغلي •
بـه بيـان ديگـر، بـين ايـن دو      . گـذارد  مـي  تـأثير فرهنگ سازماني بر ميزان رضايت شغلي افـراد  

شـده  دعـوت  كـار   اگر فردي كه با توجه به معيارهاي فرهنگ سازماني بـه . همبستگي وجود دارد
طور طبيعي شغل و  و نيازهايش در سازمان برآورده نشود، ناراضي خواهد بود و به ها است، خواسته
  ).1386مشبكي و روحاني، ( توانند وي را ارضا كنند سازمان نمي

  فرهنگ و آموزش •
و دهد كه امروزه اهميت آمـوزش   مي ي انسان، نشانها توانايي ةمورد زنجيرشده در مطالعات انجام

نياز حركـت و   و آموزش، پيشيافته ضرورت  ها ي كاركنان در سازمانها تواناييتوسعة ي ها برنامه
 30 آموزش كاركنانميانگين طور  به ،ژاپنكشور آمار براساس  .شود شمرده مي ها بالندگي سازمان
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شـده در   ي انجـام ها بيشتر آموزش. تر از آموزش در آمريكاي شمالي است مرتبه بيشتر و با اهميت
تغيير موجب جديد هاي  فناوريمدت بوده است و در جايي كه  آمريكاي شمالي غير رسمي و كوتاه

به جاي آمـوزش مجـدد كاركنـان،     ها رسد شركت مي به نظر ،ده استشي سطوح باال ها تخصص
بايد بـراي   ها ، سازمان فناوريتغييرات سريع در  دليل به. استفاده از كاركنان جديد باشند مجبور به

 ي گزينشي نيز ديـده ها اين مطلب در روش. كنندي مستمر آموزشي ايجاد ها كاركنان خود برنامه
بر تمايل به ارتقـاي مسـتمر، شايسـتگي الزم را     شود كه بايد افرادي را انتخاب كنند كه عالوه مي

ي مربوطه ها هي آموزش نيز از عوامل اصلي عدم برگزاري دورها هزينه. براي آموزش داشته باشند
گرچـه  . دارد مـي  از انجام آن باز ،دادن منابع دست دليل از را به ها كه سازمان است در برخي موارد
براي داشتن روابط خوب بين نيروي كار بـا مـديريت و ايجـاد فرهنـگ     ها  مؤسسهبعضي ديگر از 

والتـون،  (دهنـد   به خـود راه نمـي   ها مثبت همكاري و مشاركت، ترديدي در مورد قبول اين هزينه
ـ ها شركت ،مطالعه و بررسي موارد متعدد نشان داده است .)1992 فنـاوري  كـارگيري   هيي كه در ب

شـايد بيشـترين تغييـر    . انـد  انجام بعضي يا تمام اين اصول را داشته تمايل به ،اند جديد موفق بوده
هيـزات جديـد   ي آموزشي در امـور مربـوط بـه تج   ها در مورد گسترش انواع مهارت بايستي آشكار
  :، مانندباشد

داشـتن شـرايط مناسـب     نگـه و  ها كاري ماشين كاري، روغن آالت، گريس تعمير ماشين .1
  ؛براي آنها

 ؛مسئوليت بيشتر براي كيفيت فرايند بازرسي و كنترل آماري .2

 ؛ي فني سادهها رفع عيوب و نقص .3

 ؛ماشينيسادة ريزي  برنامه .4

 ؛تعمير و تجهيز ابزار .5

 .آالت بهينه از ماشين ةريزي و استفاد افزايش قدرت برنامه .6

  راهبرد فرهنگ سازماني و •
يك سـازمان بـا در نظـر گـرفتن     گذاران  پايهكه مديران و  است ي كلي و جامعيها برنامه ،راهبرد

 و تهديدهاي موجود در محيط، نسبت به وضـع آن اقـدام   ها ، فرصتها منابع، امكانات، محدوديت
و در مقابـل،   رود شمار مـي  به ها رسيدن استراتژي فناورياز . كنند و در صدد اجراي آن هستند مي

  ).1380ميرسپاسي، ( بخشد مي آن را قوت فناوري استراتژي همسو با فرهنگ
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  پژوهشتجربي  ةپيشين) ب
 و آالت ماشـين ( يزيكيسو و منابع ف يكاز  يفرهنگ سازمان زمينة درطور مستقل،  به ما كشور در

 از صـحيح  گيـري  بهره و نگهداري هاي روش و...) و كاال و ساختمان تأسيسات، و مواد تجهيزات،
ي فراواني ها نامه و حتي پايان ها هها، مقال و كتاب انجام گرفتهمطالعات فراواني  ديگر، سوي از آنها

در هيچ يك از آنها تلفيق اين  ،گرفته ي انجامها بررسيبراساس ولي  ؛وجود دارد ها در اين زمينه
نظـران نيـز در    اسـتادان و صـاحب  . وجود نـدارد ) در ارتباط با يكديگر(طور متعامل  دو مقوله به

پژوهشـي در تلفيـق ايـن دو    شـكاف  وجـود   به اين موضوع اذعان داشته و به ،حضوريمراجعة 
  .اند كردهمقوله اشاره 
مشابهي در راستاي شناسايي و  نسبتاًهاي  پژوهش ،1383و  1381هاي  است طي سال گفتني

زاويـة  ي بـزرگ انجـام شـده اسـت كـه از      هـا  فرهنگ نگهداري اقالم در يكي از سازمانتوسعة 
متغيرهـاي فرهنگـي بـا     تـأثير ولي اين مـوارد، ميـزان    است؛ مطالعات نظري، كاري درخور توجه

  ).1383مهدوي، ( نيستندل تعميم اند و نتايج آنها نيز قاب كيفيت نگهداري اموال را بررسي نكرده
انجمـن مهندسـي   (شايان ذكر است كه پژوهشگر با مراجعـه بـه مراكـز مطالعـاتي مربوطـه      

نگهداري و تعميرات، مركز آموزش مديريت صنعتي، مركز آموزش مديريت دولتي، مركز مطالعات 
وجـو در   جسـت و ...) و دانشـگاه علـوم انتظـامي و   ) ع(و تحقيقات لجستيك دانشگاه امام حسـين  

هـاي عمـدة كشـور     هـاي دانشـگاه   رسـاني و همچنـين مراجعـه بـه كتابخانـه      هاي اطـالع  پايگاه
وپـنج مـورد    ، توانسـت بـه بيسـت   ...)و) ره(طباطبايي هاي تهران، شهيد بهشتي، عالمه  كتابخانه(

رساله و پژوهش نزديك به اين موضوع دست يابد كـه در جريـان مطالعـات نظـري و نيـز تهيـة       
  . صورت موردي از آنها استفاده شده است نامه، به پرسش

  چهارچوب نظري
هـاي گونـاگوني بـراي فرهنـگ ذكـر       نظران مديريت، ابعاد و مؤلفـه  برخي پژوهشگران و صاحب

هاي فرهنگي است و هر يك بنا بـه   هاي فرهنگي، الگوها و مدل اند كه شامل سطوح و اليه كرده
  آنها سطوح فرهنگ را در قالب دو الية پيدا و ناپيدا، يـا بـه  . اند شرايط و موقعيت خاصي ارائه شده

هـا و همچنـين اعمـال و     ها و نگرش بياني ديگر، در سه سطح باورها و مفروضات اساسي، ارزش
  ).1383شاين، (دهد  اند كه متغير مستقل اين پژوهش را تشكيل مي رفتار آشكار مطرح كرده

شـود كـه    هـايي را شـامل مـي    است و فعاليت» اموالكيفيت نگهداري «متغير ديگر پژوهش، 
در » هـاي نـت   هـاي سيسـتم   فعاليـت «انجامـد و   ، به افزايش بازدهي مي)رعايت آنها(انجام آنها 

و نت اضـطراري  ) C.M(، نت اصالحي )P.M(گانة نت پيشگيرانه  ها كه در قالب انواع سه سازمان
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)E.M(ها برگرفته از اصـول   گهداري اموال سازمانهاي كيفي در سيستم ن ويژگي. اند ، مطرح شده
براساس موارد زيـر تعيـين   )  DIN( 31050و نيز استاندارد شمارة ) T.Q.M(كنترل كيفيت جامع 

  ):1382گروه علمي تعميرات ناجا، (ده است ش
  آالت و تجهيزات؛ كار بودن دائمي ماشين آماده به) الف
  عمر مفيد اموال؛) ب
هاي معمول نگهداري، ماننـد سـرويس و بازديـد و     انجام فعاليت( هاي الزم اعمال كنترل) ج 

  ؛...)تعمير و
بـرداري   هـاي نگهـداري و شـرايط بهـره     بودن هزينـه  صرفه مقرون به(بودن  جنبة اقتصادي) د
  ؛)ها دارايي
  .رضايت كاربران) ه

   .نشان دادبه صورت زير  1توان در چارچوب شكل  را مي باالموارد 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي فرضي پژوهش. 1شكل 

  
متغيـر   فنـاوري عامـل  ، هاي فرهنگي با كيفيت نگهـداري امـوال   بررسي رابطه بين مؤلفهدر 
  .اند گرفته شدهنظر بودجه و امكانات، متغيرهاي كنترل اين پژوهش در  عوامل واسطه و

نگهداري كيفيت 
 اموال

مفروضات بنيادي

 ها ارزش

 رفتارها

 كيفيت نگهداري اموالهاي فرهنگي مؤلفه

 وابستهمتغيرهاي  متغيرهاي مستقل
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  شناسي پژوهش روش
بـه   ،اي هدر بخش كتابخان. شود مي و ميداني انجام اي هكتابخان ةاين پژوهش با استفاده از دو شيو

جهـاني اينترنـت    ةشبكگيري از  و منابع مكتوب و همچنين بهره اي هآوري اطالعات كتابخان جمع
و  هـا  ديـدگاه  پـژوهش، اهـداف   بـه يابي  دستشده تا براي  تالش ،شده و در بخش ميداني پرداخته

  .مورد استفاده قرار گيردنظران  نظرات مديران، كارشناسان و صاحب
 آنزيـرا نتـايج   ؛ گيـرد  مي كاربردي از نوع همبستگي قرار هاي پژوهشاين پژوهش در رديف 

بـا توجـه بـه ماهيـت     همچنـين  . مطالعه كاربرد داردبراي اصالح ساختار نگهداري سازمان مورد 
بـدون دسـتكاري    بايدروابط ميان متغيرهاي اين پژوهش پژوهشي،  هاي الؤموضوع، اهداف و س

  .گيرد مي همبستگي قرار هاي پژوهشدر رديف به همين دليل آنها مورد بررسي قرار گيرد، 
ي فرهنگـي و  هـا  مؤلفـه رابطـة  گيري  آوري اطالعات و اندازه براي جمع ،روپيش  پژوهش در

كـه  اسـتفاده شـده   پاسخ  بستهنامة  از يك پرسشمطالعه، كيفيت نگهداري اموال در سازمان مورد 
  :زير تنظيم شده است سه بخش اصليدر نامه  اين پرسش. پژوهشگر آن را طراحي كرده است

  ؛گويان مشخصات فردي پاسخ ي عمومي مرتبط باها پرسش )الف
  ؛كيفيت نگهداري اموال ةنام پرسش )ب
   .، تنظيم شده استي فرهنگيها مؤلفه ةنام پرسش )ج

  .ليكرت بوده است اي هگزين طيف پنج ،نامه پرسشنوع مقياس سنجش مورد استفاده در 
ي هـا  مسـئوالن، مـديران، كارشناسـان سـطوح و رده     ةكليـ مطالعة اين پژوهش، مورد  ةجامع

طـور مسـتقيم و غيـر     كـه بـه   هسـتند و كاربران آنها در شهر تهران مطالعه مختلف سازمان مورد 
  .اين سازمان ارتباط دارند ل و امور نگهداري اموال و منابع فيزيكيِئمستقيم با مسا
جامعة برآورد حجم نمونه در معادلة از  ،دار و قابل اطمينانامعننمونة يابي به حجم  براي دست

 ايـن  يهـا  از آنجاكه يافته .)1380مني، آذر و مؤ( منتسب به كوكران استفاده شده است ،نامحدود
 .انتخاب شده اسـت  96/1برابر با  Zبنابراين ، كرددرصد توجيه  95با اطمينان  توان را مي پژوهش
  )موفقيـت (و درصـد حصـول بـه نتيجـه     درصـد   5، (d) بر اين، ميزان درجه و دقت بـرآورد  عالوه

5/0 =P نفر خواهد بود 220،برآوردشده ةبر اين اساس، حجم نمون. در نظرگرفته شده است.  

   نامه پرسش روايي) الف
مورد  هاي تا چه حد موضوع و خصوصيتپژوهش ) هاي ؤالس(ي ها كه گويهبراي اطمينان از اين

 گرفـت نظران قرار  و صاحباستادان از شماري در اختيار  اي اوليه ةنام پرسشسنجند،  مي نظر را
ها  گويه درصد 75كه  ها نظرخواهي شد گويهبودن  بودن و واضح و قابل درك و در مورد مناسب
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انحـراف اسـتاندارد    كـه  ييهـا  گويـه بقيـة   .شدندنهايي نامة  پرسشوارد  تأييد قرار گرفتند و مورد
سـازه نيـز بـا    گيـري روايـي    همچنين براي اندازه) روايي محتوايي(دند شحذف  داشتند،يي باال

و  هـا  مقيـاس  استفاده از روش همساني دروني، مشخص شد كه همبستگي بـااليي بـين خـرده   
  .مقياس كل وجود دارد

  نامه پرسش پايايي )ب
گيري تا چه حد در شرايط يكسان،  منظور تعيين اينكه ابزار اندازه ضريب پايايي و به ةبراي محاسب

ضريب آلفا بـراي  . قرار گرفتاستفاده مورد كرونباخ  يآلفا ةدهد، آمار مي دست نتايج يكساني را به
 ،)ي فرهنگـي هـا  ويژگي( »ب«و ) كيفيت نگهداري اموال منابع فيزيكي( »الف«ي ها نامه پرسش

  .بخش است كه مناسب و رضايت دست آمد بهدرصد 934و درصد  704ترتيب  به
ـ   با استفاده از نرم ها براي تحليل داده ـ در كنـار  ، .اس.اس.پـي .اس اي هافـزار رايان كـارگيري   هب

ي توزيع فراواني و نمودارهاي ستوني، نمودارهاي پراكنش و خـط رگرسـيون، ميـانگين و    ها نگاره
اسـتفاده   نيـز  اسميرنوف ـ  انحراف معيار و ضريب اسپيرمن، از آزمون غير پارامتريك كالمو گراف

ـ (و همچنين براي تعيين رابطه و آزمون نسـبت  شد   اي ه، از ضـريب همبسـتگي رتبـ   )اي هدوجمل
  .عمل آمد هگيري ب بهره

  ي پژوهشها يافته
  وضعيت و كيفيت نگهداري اموال) الف

تغييـر   ةاست كه با توجـه بـه دامنـ    2/3برابر با شده براي متغير نگهداري اموال  ميانگين محاسبه 
 .)2جدول ( شود مي ، اين ميانگين در حد متوسط ارزيابي)2/4 و حداكثر 5/1حداقل ( 7/2

  ي متغير نگهداري اموالها شاخص .2جدول 

  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص

  20/4  حداكثر  51/0  انحراف معيار  02/3  ميانگين
  220  تعداد  70/2  دامنه تغييرات  3  ميانه
      50/1  حداقل  40/3  نما

  
درصـد   60رفـت كـه   انتظار ميكوچكتر است و  5/0 از  داري در سطح آلفااكه رقم معن از آنجا

فقـط   نبـود و  گونه  كه اين(كنند گويان، كيفيت نگهداري اموال را در سازمان مطلوب اعالم  پاسخ
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توان گفت كيفيت نگهداري اموال در سـازمان   مي بنابراين ،)اند افراد چنين اظهار داشتهدرصد  50
  .)3جدول ( ي قرار ندارددر حد مطلوبمطالعه مورد 

  مورد انتظار دست آمده و ميانگين هداري ميانگين باو معن) اي هدوجمل(آزمون نسبت  .3جدول 
  متغير نگهداري اموال 

 درصد  فراواني  مقوله  متغيرها
  شده مشاهده 

  درصد 
  معناداري  مورد انتظار

  a,b (003/0(  6/0        نگهداري اموال
      5/0  111  ≥ 3  1گروه 
      5/0  109  < 3  2گروه 
      1  220    جمع

  ي فرهنگيها مؤلفهوضعيت ) ب
عمدة در اين زمينه  .است 18/3طور كلي  ههاي فرهنگي ب شده براي متغير ويژگي ميانگين محاسبه

از متوسط وجود دارد  در حدي باالتر ،ي فرهنگي در سازمان آنهاها گويان معتقدند كه ويژگي پاسخ
دسـت   بـه  15/3رفتارها و عملكردهـا   و 22/3 ها ارزش، 60/3 هاترتيب در مورد اعتقاد هبرقم اين 
اسـتقرار داشـته و در حـد     مطالعهي فرهنگي در سازمان مورد ها به اين ترتيب ويژگي. است آمده

  .)4جدول ( شود مي زيادي رعايت
  

  ي فرهنگيها توزيع فراواني بر حسب ويژگي .4جدول 
  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص  مقدار  شاخص
  28/4  حداكثر  45458/0  انحراف معيار  18/3  ميانگين
  220  تعداد  54/2  تغييرات ةدامن  31/3  ميانه
      74/1  حداقل  52/3  نما

  
تغييـر  دامنـة  است كـه بـا توجـه بـه      60/3 برابر با هاآمده براي متغير اعتقاد دست هميانگين ب

يعنـي  ؛ اسـت ) 3گزينـه  (، اين ميـانگين بـاالتر از متوسـط    )5(و حداكثر ) 50/1(و حداقل ) 50/3(
كيفيت نگهداري اموال حـاكم  زمينة ي ارزشي در ها مؤلفه كه گويان زيادي معتقدند پاسخكمابيش 
  .شود مي زياد رعايت در حد نزديك به نسبتاً ،سازمان آنها است و در
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) 60/2(تغييرات  ةكه با توجه به دامن دست آمد به 15/3رقم  ها ميانگين مربوط به متغير ارزش
يعنـي  ؛ اسـت ) 3گزينـه  (، اين ميانگين بـاالتر از حـد متوسـط    )36/4(حداكثر و ) 77/1(و حداقل 

گويان به ميزان زيادي معتقدند كه عملكردها و رفتارها در همسـويي بـا كيفيـت نگهـداري      پاسخ
  .اموال قرار دارد

ـ  مقايسـة  ي مذكور و همچنـين  ها دار بودن يافتهابراي تعيين معن دسـت آمـده بـا     هميـانگين ب
ـ ها مورد انتظار در مبحث ويژگيميانگين  و فـرض  شـد  اسـتفاده   اي هي فرهنگي، از آزمون دوجمل

نسبت افـرادي كـه كيفيـت نگهـداري را      ازير ؛پذيرفته شد) تفاوت بين دو ميانگين مذكور(اصلي 
بر اين بود اين مقدار كه انتظار  در حالي است؛ 30به  70 به گروه مقابل ،اند باالتر از متوسط دانسته

  .باشد 40ه ب 60

  آمده با ميانگين مورد انتظار  دست هداري ميانگين باو معن) اي هدوجمل(آزمون نسبت  .5جدول 
  متغيرهاي فرهنگي

درصد فراواني مقوله  متغيرها
 مشاهده شده

درصد مورد 
داريمعنا انتظار  

  a,b (000/0(  6/0        هاي فرهنگي مؤلفه
      3/0  59  ≥ 3  1گروه 
      7/0  161  < 3  2گروه 
      1  220    جمع

  a,b (000/0(  6/0        1اعتقادات 
      2/0  41  ≥ 3  1گروه 
      8/0  179  < 3  2گروه 
      1  220    جمع
  a,b (000/0(  6/0        1ها  ارزش

      3/0  67  ≥ 3  1گروه 
      7/0  153  < 3  2گروه 
      1  220    جمع

  a,b (000/0(  6/0        مصنوعات و رفتارها
      3/0  68  ≥ 3  1گروه 
      7/0  152  < 3  2گروه 
      1  220    جمع
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  كيفيت نگهداري ي فرهنگي باها مؤلفهارتباط بين ) ج
ي فرهنگـي بـا   ها آن است كه بين ويژگي ةدهند از آزمون همبستگي اسپيرمن، نشان حاصلنتايج 

همبستگي معنـاداري وجـود    درصد 99 با اطمينان مطالعهكيفيت نگهداري اموال در سازمان مورد 
جهت آن نيز مستقيم و با توجه به ضـريب آن،   ،بودن ضريب همبستگي دارد كه با توجه به مثبت
هرچـه متغيرهـاي فرهنگـي در سـازمان بـاال بـرود،        درنتيجه،. قوي است شدت همبستگي نسبتاً

ر اهميـت  ي مزبـو هـا  مؤلفـه هرچـه نسـبت بـه     ،ديگر گفتة به .شود مي كيفيت نگهداري هم بهتر
 .)6جدول ( شود مي بيشتري داده شود، به همان مقدار كيفيت نگهداري اموال هم بهتر

  ي فرهنگي و كيفيت نگهداري اموالها مؤلفهداري اهمبستگي اسپيرمن و آزمون معن .6جدول 

  مقادير    شرح

  432/0  ضريب همبستگي  نگهداري اموال
  000/0  داريامعن  ي فرهنگيها مؤلفه

  220  تعداد  
  

ن سـهم هـر كـدام، تحليـل رگرسـيون      يدر اين زمينه براي سنجش رابطه بين متغيرها و تعي
 .تاس 5/1-5/2دامنة پذيرش آن  كار برده شده كه به دوربين واتسونآمارة دومتغيره با استفاده از 

است كه نشان از مستقل  75/1ي رگرسيون ها مقدار اين آزمون براي معادله پژوهش پيش رو، در
  .از يكديگر دارد ها مانده باقيبودن 

  رگرسيون ةنتايج معادل .7جدول 

مجموع  يراتيمنبع تغ
  مربعات

درجه
  آزادي

ميانگين
  F SigF  R  R2  مربعات

  651/20  1  651/20  رگرسيون
687/117  )a(000/0  )a(592/0  348/0  

  175/0  218  254/38  مانده باقي
  905/58    219          

  
ي فرهنگـي را بـا   هـا  متغير مسـتقل ويژگـي  رابطة نتايج حاصل از تحليل واريانس، معناداري 

توان گفت كه اين  مي درصد 99 با اطمينان؛ به اين معنا كه دهد مي كيفيت نگهداري اموال نشان
  .ر استدارابطه معنا
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  ي فرهنگي و كيفيت نگهداري اموالها مؤلفهتحليل رگرسيون متغير  .8جدول 

  .B  Beta  T Sig  نوع معادله  يراتيتغمنبع 
  000/0  355/4    874/0    عدد ثابت

  000/0  848/10  592/0  676/0    ي فرهنگيها مؤلفه
  

نـد  نك مي نياز تغييرات كيفيت نگهداري اموال را تبي 34/0ي فرهنگي ها مؤلفهبه اين ترتيب، 
ي فرهنگـي  ها مؤلفهمربوط به  ،درصد از تغييرات متغير كيفيت نگهداري اموال 34 ديگر گفتة يا به
  :صورت زير نشان داد هتوان ب مي نتايج حاصله از تحليل رگرسيون مدل را. است

E  +هاي فرهنگي  مؤلفه=Y )كيفيت نگهداري اموال(  

نظـران و مـديران ارشـد     با صـاحب  اي مصاحبه، 1384طي پژوهشي در سال  ،همين راستا در
. بيـان شـد  ثر ؤي فرهنگـي مـ  هـا  ويژگـي از برخـي  انجام گرفت كه در آن،  مطالعهسازمان مورد 

ي فرهنگي، بـه  ها مؤلفهثر دانستن عوامل و ؤشوندگان ضمن با اهميت خواندن و نافذ و م مصاحبه
ي فرهنگـي اشـاره داشـتند كـه     هـا  در قالـب ارزش  ،ي كليـدي و مطلـوب  هـا  گروهي از ويژگـي 

زيرا به مجرد  ؛سطح آنها ارتقا يابدبايستي بايدها و نبايدهاي فرهنگي سازمان بوده و  ةدهند نشان
  .شود مي بهبود، مصاديق عملي متأثر از آنها نيز بهتر

شوندگان بهبود تعلق سازماني كاركنان را از طريق افزايش حس عزت و احترام فردي  مصاحبه
سـازماني   ي اخالقي را در ارتباطات درونها ارزش يرتأثو سازماني مد نظر قرار داده و در اين ميان 

 چـون، ي ديگـري  هـا  بـر ويژگـي   ،بر ايـن  عالوه. اند مورد توجه بيشتري قرار داده ،سازماني و برون
 همبستگي سازماني، نظم و انضباط، وجدان كاري، عدالت و انصاف، خالقيت و امنيـت و متقـابالً  

  ).1384فرهي، ( اند سازمان اشاره داشتهو كاركنان ل و عملكرد ئآنها بر مسا تأثير

  و پيشنهادها گيري نتيجه
فرهنگ زيرساخت و شالودة مسائل مهم و بنيادين سـازمان بـوده و در همـة اجـزاي آن ازجملـه       

در تشـريح  ديگر، عوامـل فرهنگـي    ةگفت بهو  استمتجلي  اموالموضوعات مادي مانند نگهداري 
هـاي   بـر ايـن اسـاس، يافتـه    . نـد دخالت دار ها مؤسسهها و منابع فيزيكي  كيفيت نگهداري دارايي

  :طور خالصه و به شرح زير گردآوري شده است بهپژوهش حاضر، 
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مطلـوب   و كـامالً  ي داردحد متوسط ،كيفيت نگهداري اموال در سازمان مورد پژوهش )الف
 .نيست

فرهنـگ نگهـداري    ،حاكم اسـت يي كه فرهنگ اعتقادي و ارزشي بر آنها ها در سازمان )ب
 .تر است تر و باثبات اموال نيز قوي

كيفيـت نگهـداري   و ) و رفتارهـاي آشـكار   هـا  ارزش ها،اعتقاد( ي فرهنگيها بين ويژگي )ج
يعنـي هرچـه    ؛داري وجـود دارد اهمبستگي مسـتقيم و معنـ  درصد  99 اموال با اطمينان
فيت نگهـداري امـوال هـم در    ي مزبور اهميت بيشتري داده شود، كيها نسبت به ويژگي

 .شود مي تر سازمان مورد پژوهش مناسب

ي فرهنگـي  هـا  مؤلفه، مطالعهبراساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيون در سازمان مورد  )د
 .كند مي بخشي از تغييرات كيفيت نگهداري اموال را تبيين

مطلـوبي مـديريت   ثر بر كيفيت نگهداري اموال بـه نحـو   ؤي فرهنگي مها مؤلفه چنانچه )ه
در غيـر ايـن صـورت،     ؛سزايي خواهنـد داشـت   هدر پيشبرد اهداف سازمان نقش ب ،شود

 .آن خواهند بودتوسعة مانعي سر راه 

ي هـا  شـاخص ارتقـاي  در خصـوص  پيشـنهادهاي زيـر   هاي بـاال،   نتيجهها و  با توجه به يافته
  :شده است، ارائه ثر بر كيفيت نگهداري اموالؤفرهنگي م

دفـع   ،ترين عامـل جـذب و كشـش و بـرعكس     مديران و مسئوالن همواره مهمرفتار  .1
ن بنابراين وجود الگوهاي قابل مشـاهده و ملمـوس در ميـان مسـئوال    . است كاركنان

مورد اعتماد و داراي مقبوليت، در تغيير و اصالح رفتار آنها در ارتباط با اموال سـازماني  
 .استمؤثر 

 بطـور بر عهده فـرد مشـخص باشـد كـه     ) كاال يا اموال( بايد مسئوليت نهايي هر قلم .2
در  ها يتو مسئول ها واحد در افراد تحول و جايي هجاب زمان در ويژه به مستند، و رسمي

 .باشند داشته گويي قبال آن پاسخ

بهبـود كيفيـت   زمينـة  در  هـا  و نگـرش  هـا اعتقاددامنـة   ةتوسع برايشود  مي پيشنهاد .3
تقويت تعهد كاركنـان نسـبت بـه     چون،يي ها فعاليت ،اموالبرداري از  نگهداري و بهره

اهـداف و   كاركنـان نسـبت بـه   ) معرفـت (و بينش  ها آگاهي ةسازمان و مديريت، توسع
 .، در دستور كار قرار گيردي سازمانها برنامه

صورت جدي  هب ،اموالاستفادة نگهداري و  ةدر زمينكاركنان عملكرد  نظارت فراگير بر .4
 .تقويت شود
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نگهـداري انجـام   حوزة براي كاركنان ) مادي و معنوي( ها عه و تقويت نظام پاداشتوس .5
از افرادي كه كمتر در  ،پذيرد تا تفاوت افرادي كه در ارتباط با اموال نظم و مداقه دارند

 . مشخص شود ،كنند مي المال دقت گيري صحيح از بيت حفظ و بهره

بـا تقويـت    .رفع شـود  ،نگهداري اموالزمينة هرگونه تبعيض در برخورد با كاركنان در  .6
مشـاهده  كاركنان به سازمان و امـوال آن   ي ازوفاداري بيشتر توان ، ميتعلق سازماني

 .كرد

كه ضـمن   اي گونه هب ،توجه شود نگهداري اموال و به اصالح و بهبود ساختار سازماني .7
يـزي دقيـق در   ر ي مربوطه، امكان هدايت، نظـارت و برنامـه  ها دهي به فعاليت پوشش
  .)وجود يك متولي ساختاري واحد( ساماندهي اموال را فراهم آوردزمينة 

ينـد اصـالح   اي مرتبط با اموال، بايد فرها نامه براي اجراي بهتر قوانين موضوعه و آيين .8
تا امكان اجراي قوانين از سوي مجريـان   ،سرعت انجام گيرد اآنها برحسب شرايط و ب

ـ . گرايي در كاركنان افـزايش يابـد   و روند قانونشده ميسر  عادالنـة  اجـراي   ،عـالوه  هب
ي ضـايعات و  هـا  كـاهش هزينـه  ، حفظ بهتر اموال چونقوانين داراي مزاياي ديگري 

كنواخت در كنترل كيفيت و ي ةايجاد روي ،وري اقتصادي و نيز استهالك، افزايش بهره
 .است كميت اموال

پاسخ كاركنـان  ( كيفيت زندگي كاريگزينة در راستاي كاركنان بهبود وضعيت حقوقي  .9
 .)كند مي را تأييدگفته بااليي اين  ميزان به نيز

عملكـرد آنـان در محـيط كـار،     نحـوة  تربيت و اصالت كاركنان بـر   تأثير آگاهي از با  .10
ي مـرتبط بـا امـوال، ايـن     هـا  كارگيري افراد در حوزه همناسب است در زمان جذب و ب

 .گيردقرار توجه بيشتري مورد  ها ويژگي

بـرداري   نگهـداري و بهـره  زمينـة  چرايي رفتارهاي كاركنـان در   وتحليل مستمر تجزيه .11
 .هدايت آنها براي اموال 

 .هاي متفاوت و مرتبط با نگهداري اموال تشكيل كارگروه تخصصي مركب از تخصص .12
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