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چکیده
دو دهة اخیر ،صاحبنظران به شفافیت سازمانی توجه کردهاند .در مطالعات پیشین در زمینة شفافیت سازمانی ،بیشتر بهه جنةهة افشها ر
اطالعات توجه ش ده است و به روابط مفاهیم شفافیت سازمانی ،عملکرد و فرهنگ سازمانی ،به طور مطرح شده در این مقاله توجهه نشهده
است .بنابراین ،تحقیق حاضر تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان با میانجیگر فرهنگ سازمان را در سطح مهدیران و کارشناسهان
ارشد  91شرکت فعال در حوزة صنعت مواد غذایی ،و بهطهور خهام مهواد لةنهی بررسهی مهیکنهد .روش نمونهه یهر در ایهن تحقیهق،
نمونه یر طةقها و خوشها بوده است .این تحقیق از نوع تحقیقهات توصهیفی از شهاخة همةیهتگی و از نهوع مهدلسهاز معهاد ت
ساختار است .برا جمعآور دادهها پرسشنامهها استاندارد راولینز ،ها یز و مور ان و دنییون بهکار رفته شد .نتهای آزمهون نشهان
داد تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان مثةت و معنادار است و فرهنگ سازمان نیهز بهه عنهوان مت یهر واسهطه بهر ایهن رابطهه اثهر
می ذارد .نکته حائز توجه این است که تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد از طریهق فرهنهگ سهازمانی وهویتر از تهأثیر میهتقیم شهفافیت
سازمانی بر عملکرد سازمان است.

واژگان کلیدی
شفافیت سازمانی ،عملکرد سازمان ،فرهنگ سازمانی.

 نویسندة مسئول

تلفن880-28228882 :

پست الکترونیکnaeij@modares.ac.ir :
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مقدمه
در دو دهة اخیر ،مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعات جذاب توجه شده استت و ایتن
تمایل در زمینههای تحقیقاتی و كاربردی به بروز نوآوریهتای بستیاری من تر شتده استت (

Lee,

 .)2001زیرا اطالعات مربوط به عملکرد ،سازمانها را قادر متیكنتد ماایتای رقتابتی كستن كننتد
) .(Vesna, 2008دنیای متغیر امروز ای اب میكند سازمانها برای بقا به دنبال ابااری نوین باشتند و
یکی از اباارهایی كه میتواند سازمانها را در تأمین اهداف یاری كند ،شفافیت ستازمانی استت .بتا
وجودی كه شفافیت سازمانی موضوع تازهای نیست ،به مفهوم آن توجه زیادی نشتده استت و اكثتر
مطالعات در این زمینه ،شفافیت سازمانی را در مفهوم افشای اطالعات بررستی كتردهانتد .در مقالتة
حاضر ،شفافیت سازمانی با ابعاد كامل تری در نظر گرفته شده است .موضوع سازمان شفاف نیازمند
تركین گستردهای از نگرشها و ویژگیهای مناسبی از فرهنگ مناسن استت
فرهنگ سازمانی تقریباً همه چیا در سازمان را پوشت

)2004

 (oliver,زیترا

متیدهتد و اهرمتی جهتت تقویتت رفتتار

سازمانی است و از این طریق ،به افراد در درک عملکرد سازمان كمک میكند ).(Jing, 2008
با توجه به مطالن یادشده ،مقالة حاضر در چهار بخ

تدوین شده است .در بخ

اول ،مبتانی

نظری دریارة شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی و فرضیههای تحقیتق بته طتور خالمته مطتر
میشوند .سپس ،روش تحقیق بیان شده و پس از آن ،یافتتههتای تحقیتق در حتوزة متنعت متواد
غذایی در گروه مواد لبنی شهر تهران به همراه ارزیابی مدل تحقیق بیان میشود .بخ

پایانی مقالته

به نتی هگیری و پیشنهادها اختصاص داده شده است.
پیشینة پژوهش
با توجه به رقابت جهانی ،ارزیابی عملکرد سازمان برای بقای سازمان مورد نیاز استت و توجته بته
اندازه گیری عملکرد به عنوان نقطة شروعی جهت فرایند توسعه مهم است .هتر ستازمان ،عملکترد
خود را اندازهگیری ،نظارت و ت ایهوتحلیل میكند .دلیل املی برای اندازهگیری عملکرد ،افاای
اثربخشی كلی سازمان و فرایندهای كسنوكار است .از این رو ،سازمانها در مقتدار زیتادی منتاب
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جدید ،بهویژه مناب انسانی و مالی ،و نظامهای مدیریت عملکرد كارآمد سترمایهگتذاری متیكننتد.
بعضی نظام های اندازه گیری عملکرد بسیار پیچیده است به اندازهای كه به آنها اجازه میدهد آنچه
را در زمان واقعی اتفاق می افتد ،پیگیری كنند و بسیاری از سازمانها اقداماتی برای بررسی دورهای
ان ام دادهاند .اندازه گیری عملکرد سازمانی به مدیران شركتها اجازه میدهتد توجته ختود را بتر
بخ هایی كه نیاز به بهبود دارند ،متمركا كنند

(2008

 .)Vesna,بنابرای ،سؤال پتی

روی متدیران

سازمانها این است كه «وضعیت عملکرد شركتهای فعال در منعت مواد غذایی چگونه است؟»
دنیای پیچیده و پویای كنونی ،سازمانها به منظور حفظ بقا ،بتهطتور پیوستته عملکترد ختود را
بررسی میكنند و بهبود میبخشند .در واق  ،ارزیابی عملکرد اباار توسعهای مهمی است و بستیاری
از تتتالش افتتراد را متتیتتتوان از طریتتق ارا تته بتتازخورد ،توانمندستتازی ،مشتتاركت كاركنتتان و
بهاشتراکگذاری اطالعات تشویق كرد و از این طریق انتظتار عملکترد بتا یی را داشتت (

Chow,

 .)2012از سوی دیگر ،یکی از قابلیتهای بستیار مهتم و اساستی كته بتر عملکترد ستازمان تتأثیر
میگذارد «شفافیت سازمانی» 0است .شتفافیت امتطال گستتردهای استت كته بتر دسترستی آزاد،
تصمیمگیتری و آزادی اطالعتات د لتت دارد ) .(Pencek, 2008تهیتة اطالعتات متورد نیتاز بترای
مصرفكننده ،برای رسیدن به انتخاب آگاهانته ،بته افتاای

شتفافیت در ارزیتابی عملکترد من تر

میشود ) .)English, 2003همچنین ،شفافیت موجن افاای

رقابت و ارتقای كیفیت تصتمیمگیتری

شود(Hahn, 2008).

بتتالکین )0111( 8ستته نتتوع شتتفافیت «اطالعتتاتی ،مشتتاركتی و پاستتخگویی» را شناستتایی كتترد
(2008

 .)Rawlins,از طرفی ،هیس سازمان شفاف را به این شر تومیف كرد« :دسترسی عمتومی

به تمام اطالعات– اعم از مثبت یا منفی كه از نظر قانونی به شیوهای دقیق ،بهموق  ،متعادل ،و بدون
ابهام قابل انتشار است– تا هدف افاای

توانایی استد ل عموم مردم و پاستخگویی ستازمانهتا در
1. Organizational Transparency
2. Balkin
3. Heise
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برابر اعمال ،سیاستها و شیوههای خود محقق شود ) .(Cottrel, 2000بوشمن 0و همکارانتدر ستال
 8882چارچوبی برای شفافیت سازمان مطر كردند ،آنها گاارشدهی ستازمانهتا ،دسترستی بته
اطالعات خصومی و انتشار اطالعات را در این چارچوب قرار دادند.
راولینا ( )8882نظریههای شفافیت را بررسی كرد ،و در مبانی نظری مربتوط بته شتفافیت ،بته
تعریف عملیاتی كه توسط هیس بیان شده است بعد چهارمی با عنوان پنهانکاری اضتافه كترد ،وی
چهار بعد اطالعات واقعی ،مشاركت كاركنتان ،پاستخگویی ،و پنهانکتاری را كته عتاملی معکتو
اندازهگیری در مقابل مراحت بود ،به عنوان ابعاد شفافیت سازمانی مطتر كترد

(.)Rawlins, 2008

شفافیت اطالعاتی اینگونه تومیف شده است :سازمانها سعی میكنند اقدامات و تصمیمهای خود
را برای افراد یا گروههای عالقمند به اعمال یا تصمیمهای سازمان اثبتاتپتذیر و قابتل فهتم كننتد،
عالوه بر اطالعات بیانشده ،آگاهی از تحویل آن نیا قابل توجه است .سهامداران بایتد درک كننتد،
یا معتقد باشند كه این سازمان ،شفاف است و به آنان آنچه را كه نیاز است بدانند ،گفته متیشتود و
از آن ا كه مفهوم اطالعات واقعی و اساسی بیشتر در ارتباط بتا نیازهتای دریافتتكننتده استت تتا
نیازهای فرستنده ،شفافیت نمیتواند از عهدة این استاندارد برآید مگر سازمان بدانتد و بایتد بدانتد،
كه افراد ذینف چه میخواهند .بنابراین ،مشاركت افراد ذینف موجن ارتقای افشاگری به شفافیت
میشود .مشاركت ذینفعان فرایندی است كه كاترل آن را روند شفافیت نامید .شتفافیت ،فراینتدی
است كه نهتنها در دستر

بودن اطالعات ،بلکه مشاركت فعال در دستیابی ،توزی و ای تاد دانت

را شامل میشود .شفافیت همچنین ،مستلام پاستخگویی استت ،ستازمانهتای شتفاف پاستخگوی
اعمال ،گفتار و تصمیمهای خود هستند ،زیرا این اطالعات جهت بررسی در دستر

دیگران قترار

میگیرد .همچنین ،پنهانكاری به معنای عمداً مخفی كردن اقدامات ،و شفافیت به معنی عمداً آنها
را آشکار كردن

است (.)Rawlins, 2008; Behn, 2010

1. Bushman
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تحقیقات متعددی در زمینة شفافیت ان ام گرفتته استت (فلتورینی0111 ،0؛ استتراترن8888 ،8؛
گرانینگ و هوانگ 8888 ،؛ كوفمن و بلتور8882 ،2؛ فتانیتو8882 ،2؛ گتاور 888 ،؛ استتارگس ،
888؛ لیندستد888 ،2؛ لی چیوچی8881 ،1؛ لتی و كانتگ8881 ،08؛ هیونتگ لتی8881،00؛ 8881؛
پرایس8800 ،08؛ بگدای  ،)8808 ،0برخی از این تحقیقات عواملی كه شفافیت را افاای

میدهنتد،

بررسی میكنند .در بعضی از آنها شاخصهای مالی و در تعدادی دیگر نیا،دسترسی بته اطالعتات
بررسی شده است ) .(Behn, 2010; paulin, 2006لتیچیتوچی ( )8881كیفیتت ادارة ستازمانهتای
شفاف را بررسی كرد و نشان داد شیوههای شركت در افشاگری اطالعات ،نق
شركت ایفا میكند .از طرف دیگر ،ریچارد پرایس 02و همکاران

مهمی در عملکترد

( )8800تأثیر تالشهتای دولتت

مکایک برای بهبود ادارة امور شركتها و شفافیت و عملکرد آنها را بررسی كردند ،آنهتا متوجته
شدند بین شاخص نظارت ،عملکرد و شفافیت رابطه وجتود نتدارد .در ستالهتای  888تتا 8882
پژوهشی با عنوان «تأثیر شفافیت شركت بر عملکرد ت اری» توسط لی و كانگ ان تام گرفتت كته
نتایج آن تحقیق نشان میدهد شفافیت سازمانها در افشاگری اطالعتات باعتم متیشتود عملکترد
سازمان بهبود یابد ) .(Lee & Kang , 2009با توجه به اینکه تحقیقات در زمینتة شتفافیت ستازمانی،
اغلن تأثیر افشاگری اطالعات بر عملکرد سازمان را بررسی میكند و هیچ یتک موضتوع شتفافیت

1. Florini
2. Stratern
3. Grunig & Huang
4. Kaufmann & Bellver
5. Fan Yu
6. Gower
7. Sturges
8. Lindsted
9. Li-Chiu Chi
10. Lee & Kang
11. Lee Jae-Hyung
12. Price
13. Bagdai
14. Price Richard
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سازمانی را با ابعاد اطالعات واقعی ،مشتاركت ،پاستخگویی و پنهانکتاری و تتأثیر آن بتر عملکترد
بررسی نکرده اند ،از این رو ،این تحقیق زاویة جدیدی است كه موضتوع شتفافیت ستازمانی را در
قالن چهار بعد و تأثیر آن بر عملکرد بررسی میكند .بنابراین ،فرضتیة اول تحقیتق بته شتر ذیتل
است:
فرضیة اول :شفافیت سازمانی بر عملکرد شركتهای فعال در منعت مواد غذایی تأثیر دارد.
از سوی دیگر ،یکی از موضوعاتی كه بر عملکرد سازمان را تأثیر دارد ،فرهنگ سازمانی 0است.
در طول چهار دهة گذشته مطالعات قابل توجهی بر حتوزة فرهنتگ ستازمانی و عملکترد ستازمان
تمركا كردهاند ( )li, 2011; dadzie, 2012; Cheung, 2012این ح م مبانی نظری نشاندهنتدة ارزش
فرهنگ سازمانی است .مطالعات قبلی نشاندهندة تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر عملکترد ستازمان
است

)2008

 .(jing,همچنین ،دانشمندان مدیریت اذعان كردهاند فرهنگ سازمان اهرم مناسبی بترای

تقویت رفتار سازمانی و افاای

عملکرد سازمان استت ) .(dadzie, 2012; Denison, 2000فرهنتگ

سازمانی تقریباً همه چیا را در سازمان شامل مفروضات و اعتقادات اساسی ،نگترشهتا ،ارزشهتا،
هن ارها ،اخالق ،الگوی رفتار و آداب و رسوم ،زبان خاص ،شیوههتا ،عتادات ،ایتدههتا و نمادهتا،
قهرمانان ،هنر ،مصنوعات ،دان
مختلف و متنوعی داشتته باشتد

و فناوری پوش
)2010

میدهد ،لتذا قابتل قبتول استت كته تفستیرهای

 .(livari,شتاین 8فرهنتگ ستازمان را نظتامی از ارزشهتا و

باورهای مشترک افراد سازمان تعریف كرده است كه به هن ارهای رفتاری من تر متیشتود و ایتن
هن ارها و ارزش ها ،همه چیا حتی رفتارهای مورد انتظار از افراد را تعیین میكند و از این طریتق،
به درک افراد از عملکرد سازمان كمک میكنتد ( .(jing , 2008در واقت  ،در هتر ستازمانی فرهنتگ
منحصربهفرد آن سازمان وجود دارد كه به افراد شیوة فهم و معنی بخشتیدن بته رویتدادها را نشتان
میدهد .فرهنگ سازمانی ضعیف مان می شتود افتراد در تتالش بترای نگاهداشتت پایگتاه قتدرت

1. Organizational Culture
2. Schine
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شخصی و كارایی خوی  ،دانسته های خوی
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را تسهیم كرده و منتشر كنند .بنابراین ،برای تستهیل

مشاركت افراد و پاسخگویی ،فرهنگ سازمانی اهمیت دارد .مطالعات و تحقیقات متعددی در زمینة
فرهنگ سازمانی ان ام گرفته است .فرهنگ سازمانی دنیسون یکی از الگتوهتای فرهنتگ ستازمانی
است كه مبنای املیاش ،این نکته است كه فرهنگ چگونه بر عملکرد سازمان تأثیر متیگتذارد ،و
شامل ابعاد كامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی است .این الگو ابعاد فرهنگ را بترای ستازمانهتا در
چهار محور املی شامل درگیرشدن در كار (مشاركت) ،0سازگاری ،8انطباقپتذیری و رستالت 2در
نظر میگیرد

)2000

 .(Denison,اما واقعیت آن است كه یکی از مقولههایی كه بر فرهنتگ ستازمانی

تأثیر میگذارد و شکلدهندة فرهنگ سازمان و به تب آن ،رفتار كاركنتان استت ،موضتوع شتفافیت
سازمانی است .مؤلفه های چهارگانه شفافیت سازمانی در قالن اطالعات واقعی ،مشاركت كاركنتان،
پاسخگویی و رازداری افراد سازمان از مؤلفههای اساسی فرهنگ سازمانی بهشمار میرونتد .بتدیهی
است در سازمانی كه این مقولهها به همراه مؤلفههای دیگر فرهنگی وجتود داشتته باشتد ،فرهنگتی
قوی حاكم است كه میتواند به بهبود عملکرد سازمان من ر شود و یکی از عوامل كلیدی موفقیتت
سازمان باشد (كردنا یج و مشبکی .)0 20 ،همچنین ،فرهنگ می تواند به عنوان متغیر واستطهای در
نظر گرفته شود كه بر رابطة شفافیت ستازمانی و عملکترد ستازمان را تتأثیر متیگتذارد .بنتابراین،
فرضیههای دوم و سوم تحقیق عبارتاند از:
فرضیة دوم :فرهنگ سازمانی بر عملکرد شركتهای فعال در منعت مواد غذایی تأثیر دارد.
فرضیة سوم :شفافیت سازمانی از طریق فرهنگ سازمان بر عملکرد شركتهای فعال در منعت
مواد غذایی تأثیر دارد.

1. Involvement
2. Consistency
3. Adaptability
4. Vision
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روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف،كاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها تومیفی از شاخة همبستگی و از
نوع مدلسازی معاد ت ساختاری است .جامعة آماری این تحقیق ،شتركتهتای فعتال در متنعت
مواد غذایی (گروه مواد لبنی) شهر تهران است كه از طریق فرمول تعیتین ح تم نمونته در جامعتة
محدود تعداد نمونه مشخص شد .همچنین ،واحد آماری این تحقیق مدیران و كارشناسان شتركت-
های فعال در تولید مواد لبنی است .برای برآورد ح م نمونه ،ستط اطمینتان  12درمتد و دقتت
برآورد یا حداكثر خطای قابل قبول به روش احتیاطی درمد در نظر گرفته میشتود و فترب بتر
این است كه تخمینی دربارة نسبت موفقیت وجود ندارد ،پس  ،Pمساوی  8/2در نظر گرفته شتد از
آن اكه شركتهای فعال در منعت مواد غذایی از گروه مواد لبنتی

شتركتانتد ،نمونتة آمتاری

تحقیق  8شركت تعیین شد ،تالش شد پرسشنامه تحقیق در هر شركت به طور متوسط بین  2نفتر
از كارشناسان ارشد و مدیران خبره توزی شود ،در نهایتت 002 ،پرسشتنامه تکمیتل و جمت آوری
شد .شایان ذكر است روش نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری طبقهای و خوشهای بوده استت.
نمونهگیری از كارشناسان و مدیران به روش طبقهای ،و نمونهگیری از شركتها به روش خوشهای
ان ام گرفته است.
به منظور جم آوری اطالعات این تحقیق پرسشنامة استاندارد راولینا ( )8882برای ستؤالهتای
شفافیت سازمانی ،از پرسشنامة استاندارد هاگا و مورگان )888 )0برای سؤالهای عملکرد ستازمان
و از پرسشنامة استاندارد دنیسون ( )8888برای سؤالهتای فرهنتگ ستازمانی بتهگتار گرفتته شتد.
پرسشنامة این تحقیق  22سؤال دارد ،سؤالهای  0تا  8برای سن

شفافیت سازمانی و ابعاد آن،

عملکرد سازمان ،و سؤالهای

فرهنتگ

سؤالهای  8تا  8برای سن

تا  22جهت ستن

سازمانی و ابعاد آن است .در جدول  ،0متغیرهای تحقیق به همراه شتاخصهتای آن و ستؤالهتای
متناظر در پرسشنامه بیان شده است.
1. Hughes & Morgan
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جدول .1سازه ،ابعاد و سؤالها متناظر با ابعاد پرسشنامه

سازه

شفافیت

ابعاد

سؤالها

شفافیت كلی

 0تا 2

مشاركت

 2تا 08

اطالعات واقعی

 00تا 0

پاسخگویی

 02تا 80

پنهانکاری

 88تا 8

عملکرد تولید
عملکرد

عملکرد مشتری

فرهنگ سازمانی

برای سن

 8و 82
 81تا 8

مشاركت

تا

سازگاری

تا 28

انطباقپذیری

 20تا 22

ماموریت

 22تا 22

روایی پرسشنامه نظرسن ی از خبرگان ان ام گرفتت .همچنتین ،بتا بتهكتارگیری

نرمافاار  PLSروایی همگرای هر یک از سازهها تعیین شد .همتانطتور كته در جتدول  8مشتاهده
میشود ،روایی هر یک از سازهها با تر از  8/2است .در نتی ه ،تمامی سازهها روایی مناسبی دارنتد.
از این رو ،روایی اباار تحقیق تأیید شد.
جدول  .2روايي همگراي سازهها

سازه

AVE

مشاركت

8/ 2

پاسخگویی

8/ 20

اطالعات واقعی

8/ 21

پنهانکاری

8/ 2

عملکرد

8/ 0

فرهنگ

8/ 2

پایایی یا اعتبار پرسشنامه ها از طریق آلفای كرونباخ بررسی شد كه آلفای كرونبتاخ ستؤالهتای
شفافیت سازمانی  8/ 21محاسبه شد و آلفای كرونباخ سؤالهای عملکترد و فرهنتگ ستازمانی ،بته
ترتین  8/ 10و  8/ 18به دست آمد .كه همگی در محدودة قابل قبتول قترار دارنتد و پایتایی ابتاار
تحقیق تأیید شد.
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یافتههای پژوهش
به منظور تعیین وضعیت شفافیت ،فرهنگ و عملکرد ستازمانی ،و هتر یتک از متغیرهتای آنهتا در
شركتهای مواد لبنی ،ابتدا میانگین و انحراف معیار شفافیت سازمانی و ابعتاد آن ،فرهنتگ و ابعتاد
آن ،و عملکرد و ابعاد آن در نمونه ،محاسبه شد .سپس ،به منظور آزمون فرضیة برابری میانگین كل
جامعه با  ،در سط خطای  2درمتد ،آمتارة تتی استتیودنت بتهكتار گرفتته شتد .بترای بررستی
فرضیههای تحقیق ،فرب مفر ،برابری میانگین جامعه بتا و فترب مختالف آن ،نامستاویبتودن
میانگین جامعه با در نظر گرفته شد .نتایج آزمون میانگین در جدول نشان داده شده است.
جدول  .3نتايج آزمون میانگین شفافیت ،فرهنگ ،عملکرد و ابعاد آن

متغیر

میانگین

مقدارآزمون میانگین

سطح معناداري

وضعیت

حد پایین

حد باال

-8/ 02

8/ 80
8/ 8

میانگین برابر با

8/ 0

میانگین برابر با
میانگین كمتر از

شفافیت سازمانی

/ 88

8/ 82

8/

اطالعات واقعی

/ 82

0/ 020

8/ 82

-8/ 82

مشاركت

/ 82

8/ 280

8/ 20

-8/ 8

پاسخگویی

8/ 2

8/ 88

8/ 80

-8/ 81

-8/ 82

پنهانکاری

8/ 22

-8/ 82

8/ 88

-8/ 8

-8/ 80

میانگین كمتر از

فرهنگ سازمانی

8/ 1

-8/ 8

8/

-8/ 02

8/ 00

میانگین برابر با

8/ 82

8

-8/ 80

8/ 82

میانگین بیشتر از

مشاركت

8/ 1

-0/ 8

8/ 88

-8/ 8

8/ 8

میانگین برابر با

سازگاری

8/

- /8

8

-8/ 1

-8/ 82

میانگین كمتر از

0/ 0

8/ 82

-8/ 8

8/ 82

میانگین برابر با

/0

0/ 21

8/ 00

-8/ 8

8/ 81

میانگین برابر با

8/ 1

8/ 82

8/ 1

-8/ 01

8/ 02

میانگین برابر با

8

8/ 08

8/ 28

میانگین برابر با

انطباقپذیری

مأموریت
عملکرد
عملکرد تولید
عملکرد مشتری

/ 02

/ 08

/8

/8

میانگین برابر با

نتی ة آزمون میانگین نشان میدهد شفافیت سازمانی در شركتهای مواد لبنی در سط متوستط
است و از نظر ابعاد شفافیت سازمانی ،اطالعات واقعی و مشاركت در حد متوسط و پاستخگویی و
پنهانکاری كمتر از حد متوسط است .همچنین ،عملکرد سازمانی در شركتهای مواد لبنتی در حتد
متوسط است ،و از نظر ابعاد عملکرد سازمانی ،عملکرد تولید در حتد متوستط و عملکترد مشتتری
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با تر از حد متوسط بوده است .فرهنگ سازمانی ،مشاركت و مأموریتت در حتد متوستط استت و
انطباقپذیری بیشتر از حد متوسط است .همچنین ،سازگاری كمتر از حد متوسط است.
با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکترد ستازمانی بتوده
است ،با بهكارگیری الگوی مدلسازی معاد ت ساختاری مشاهده میشود ضرین معنتیداری ایتن
رابطه برابر با

 2/ 2است ،از آن ا كه برای معنیداربودن یک رابطه ،قدرمطلق مقدار تی باید با تر

از  0/ 1باشد

 ،(Chinn,پس میتوان نتی ه گرفت این رابطه معنیدار است .از سوی دیگتر،

)2010

ضرین مسیر محاسبهشده برابر با  8/ 2 2و مثبت است ،از ایتن رو ،در ستط اطمینتان  12درمتد
می توان گفت شفافیت سازمانی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنادار دارد .بدین معنتی كته بتا افتاای
شفافیت سازمانی به اندازة یک واحد ،عملکرد سازمان به انتدازه  8/ 2 2افتاای

خواهتد یافتت و

فرضیة اول تحقیق دربارة تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد به شکل معناداری تأیید میشود.

شکل  .1تأثیر شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان

نتایج آزمون رابطة شفافیت سازمانی با عملکرد سازمان در جدول  2بیان شده است.
جدول  .4رابطة شفافیت سازماني و عملکرد

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوع فرضیه

شفافیت سازمانی

عملکرد

املی

مقدار تی
2/ 2

ضریب مسیر

تأیید /رد فرضیه

8/ 2 2

تأیید

از سوی دیگر ،در آزمون فرضیة دوم تحقیق تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد ستازمان بررستی
میشود ،كه برای آزمون این فرضیه مدلسازی معاد ت ساختاری بهكار گرفته شد.
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شکل .2تأثیر فرهنگ سازماني بر عملکرد سازمان

از آن ا كه مقدار تی در این رابطه برابر با  0 / 222و بی
است .از سوی دیگر ،ضرین مسیر محاسبه شده برابر با

از  0/ 1است ،ایتن رابطته معنتیدار
 8/و مثبت است ،از اینرو ،در ستط

اطمینان  12درمد ،فرهنگ بر عملکترد تتأثیر مثبتت و معنتادار دارد و فرضتیة دوم تحقیتق تأییتد
می شود و با افاای

فرهنگ سازمانی به اندازة یک واحد،

در عملکترد روی

 8/واحد افتاای

میدهد ،ضرین تعیین 0در این رابطه ،برابر با  8/ 222است.
جدول  .5تأثیر فرهنگ سازماني بر عملکرد سازمان

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوع فرضیه

مقدار تی

فرهنگ سازمانی

عملکرد

املی

0 / 222

ضریب مسیر

تأیید /رد فرضیه
تأیید

8/

مدل آزمونشدة تأثیر فرهنگ بر رابطة شفافیت سازمانی و عملکرد ستازمان ،در شتکل نشتان
داده شده است .از آن ا كه مقدار تی در این رابطه بی

از  0/ 1است ،میتوان نتی ته گرفتت ایتن

تأثیر معنیدار است .از سوی دیگر ،ضرین مسیر محاسبهشده برابر با  8/ 8و مثبت است ،بنابراین،
در سط اطمینان  12درمد شفافیت از طریق فرهنتگ بتر عملکترد تتأثیر مثبتت و معنتادار دارد و
فرضیة سوم تحقیق تأیید میشود.
جدول .6تأثیر شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان از طريق فرهنگ سازمان

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیر واسطه

نوع فرضیه

شفافیت سازمانی

عملکرد

فرهنگ سازمان

املی

مقدار تی
2

/

8

ضریب مسیر

تأیید /رد فرضیه

8/ 281

تأیید
1. R2
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شکل  .3رابطة شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان از طريق فرهنگ سازماني

نتیجهگیری
از موضوعهای مهمی كه سازمانهای قرن بیست و یکم باید به آن توجه ویژه داشته باشتند ،شتوک
آینده است كه شامل روندهای ناپایداری ،تازگی و تنوع

است )2005

 .(Hays,از میان این سه روند،

ناپایداری تغییر و دامنة آن را بررسی میكند .در واق  ،در عصر حاضر تغییر با سرعت بتا و دامنتة
گستردهای رخ میدهد و سازمانها برای بقا و موفقیت خود ،همواره باید عملکرد خود را بررسی و
نسبت به بهبود آن اقدام كنند .همان طور كه در ابتدای مقاله اشاره شد ،یکی از مؤلفههای تأثیرگذار
در بهبود عملکرد ،شفافیت سازمانی است.
تحقیقات در زمینة شفافیت سازمانی ،اغلن تأثیر افشتاگری اطالعتات بتر عملکترد ستازمان را
بررسی می كند ولی اگر شفافیت سازمانی مشابه با تحقیقات قبلی فقط با مؤلفه شتفافیت اطالعتاتی
اندازهگیری میشد ،افشاگری مطر بود و به تنهایی می توانست باعم ابهام شود و هدف شتفافیت
را تغییر دهد .بنابراین ،در این تحقیق ،ابعاد شفافیت كه توسط راولینا مطر شد ،مبنای این تحقیتق
قرار گرفت و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی بررسی شد .از این رو ،این تحقیق زاویة جدیدی استت
كه موضوع شفافیت سازمانی در قالن چهار بعد و تأثیر آن بر عملکرد را بررسی میكند.
از طرفی ،اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمان بر اهل علم و اندیشه
پوشیده نیست و برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد كاركنتان ،شتناخت ایتن متغیتر گتامی
اساسی و بنیادی است .زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می تتوان ان تام تغییترات را تستهیل كترد و
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جهتگیریهای جدید را در ستازمان پایتداركرد .اگتر ستازمان شتفافیت باشتد ،ممکتن استت بتا
تهدیدهایی مواجه شود ،از این رو ،ابتدا باید در سازمان فرهنگ مناسن حاكم شود چون فرهنگ بر
مبنای م موعهای از ارزشها ،باورها ،مفروضات و هن ارهای رفتاری نهفته استوار است ،و تعیتین
می كند در سازمان چه چیای مهم است و چه چیای قابل قبول نیست و فرهنگ سازمان متیتوانتد
به عنوان پیونددهندة سازمانها به یکدیگر بوده و آرمانها و اعتقادات مشتترک اعضتای ستازمان را
بیان كنند .اگر فرهنگ مناسبی در سازمان حاكم باشد ،در متورتی كته شتفافیت ستازمانی افتاای
مییابد .مدل نهایی تحقیق در شکل 2طراحی شده است.

یابد ،عملکرد نیا افاای

فرهنگ
سازمانی
عملکرد

شفافیت

سازمان

سازمانی

شکل  .4مدل تأثیر شفافیت بر عملکرد سازمان از طريق فرهنگ سازماني

نتایج تحقیق نشان میدهد چنانچه سازمانها بخواهند عملکرد خود را بهبتود بخشتند بایتد بته
موضوع شفافیت اطالعاتی توجه ویژه كنند .در واق  ،سازمانهایی كه در آنهتا شتفافیت اطالعتاتی
وجود دارد ،سعی میكنند فعالیتها و اقدامات خود را بترای ذینفعتان قابتل فهتم و درک كننتد و
اطالعات خود را براسا

استانداردهای تعیینشتدة ستازمان بته اشتتراک گذارنتد .بته طتوری كته

اطالعات بین افراد متناسن با مسئولیت و مرتبهشان تسهیم شتود و قابتل دستتر

باشتد كته ایتن

اطالعات منوط به ای اد ارتباط محی است و اگر مناب ارتباطی نتایج را بتازخور كنتد ،مشتخص
میشود انتقال اطالعات به چه میاان موفق بوده است.
از سوی دیگ ر ،در كنار شفافیت اطالعاتی ،موضوع فرهنگ سازمانی ،و به طور خاص مشاركت
كاركنان در تصمیم گیری می تواند موجن بهبود عملکترد ستازمانی شتود .بته عبتارت دیگتر ،اگتر
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اطالعات واقعی به كاركنان داده شود و آنها در تصمیمگیریها مشاركت داده شوند ،كاركنان ختود
را به عنوان پارهای از پیکرة سازمان احسا

میكنند و ایتن تصتمیمهتا بتر كارشتان و بتر اهتداف

سازمان تأثیر مثبت دارد .كاركنان تالش میكنند از محتیط نیتا اطالعتاتی را در زمینتة عتواملی كته
می تواند موجن بهبود عملکرد سازمان شود ،دریافت كنند و در جهت توسعة تواناییهتای ختود و
رضایتمندی مشتری عمل كنند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند .این كتار باعتم متیشتود توجته
سازمان بر بازار و مشتری متمركا شود .در نهایت ،سازمان میتواند به نیاز مشتتری پاستخ دهنتد و
بدین ترتین ،عملکرد خود را بهبود بخشد.
همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد سازمانهای شفاف پاسخگوی اعمال ،گفتار و تصمیمهای خود
هستند؛ زیرا اطالعتات بترای بررستی در دستتر

دیگتران قترار گرفتته استت و زمتانی قابلیتت

پاسخگویی دارند كه جوابگوی مأموریت و نق هایی باشند كه به ذینفعان خود وعده دادهاند و از
این طریق ،مناب دردستر

خود را بهتر بهكار گیرند و باعتم افتاای

رضتایتمندی و در نهایتت،

بهبود عملکرد شوند.
از نکات قابل توجه در یافتههای تحقیق آن است كه عامل فرهنگ سازمانی بر عملکرد ستازمان
به شدت تأثیر دارد ،همچنین ،شفافیت سازمانی نیا از طریق فرهنگ ،تأثیر قتویتتری بتر عملکترد
دارد .همان طور كه در قسمت تحلیل یافتههای پژوه

بیتان شتد ،وضتعیت فرهنتگ ستازمانی در

شركتهای مواد لبنی در حد متوسط است .چنانچه شركتهای فعال در گروه مواد لبنی به فرهنتگ
سازمانی توجه ویژه كند و این مؤلفه را در خود تقویت كنند ،به موفقیتتهتای چشتمگیری دستت
مییابند .در واق  ،فرهنگ سازمانی حلقة گمشده ای است كه در شركتهای مواد لبنی به آن توجته
نشده است .اگر شركتها فرهنگ سازمانی مناسن را به همراه شفافیت سازمانی در شتركت حتاكم
كنند ،افاای

قابل مالحظهای در عملکرد سازمان ای اد میشود.

2313  تابستان،1  شمارة،21  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی
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