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چکیده
هدف از این پژوهش ،سنجش و اندازهگیری فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد بوده تا در پی آن
با ارائه راهکارهای اجرایی موجبات بهبود شاخصهای مرتبط فراهم آید .ارزیابی مبتنی بر پرسشنامه وایزبورد
صورت گرفت 362 .نفر از کارکنان به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و از آمار توصیفی و استنباطی
برای تحلیل دادهها به کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که
وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان دارای مطلوبیت است .از میان ابعاد هفت گانه؛ بعد ارتباطات و
رهبری باالترین امتیاز و بعد پاداش کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند .ابعاد فرهنگ سازمانی با
به کارگیری آزمون فریدمن اولویت بندی گردید .بر اساس نتایج حاصله بعد ارتباطات سازمانی دارای
باالترین اولویت و پاداش سازمانی دارای پایینترین اولویت میباشد .همچنین به منظور ارزیابی ارتباط
میان ابعاد فرهنگ سازمانی ،از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و معنادار بودن تمامی ابعاد فرهنگ
سازمانی تأیید شد.

کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی ،مدل وایزبورد

 -1گروه مدیریت اجرایی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانRamin.abolhassani@gmail.com .
 -3گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول) Kasrai49@yahoo.com
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 -8مقدمه
مفهوم «فرهنگ سازمانی» ،نخستین بار در دهة  1891میالدی توسط افرادی از جمله؛ ویلیام
اوچی 1و روبرت واترمن 3مطرح گردید و به دلیل اثرات انکارناپذیرش بر عملکرد سازمانی ،مورد توجه
مدیران اجرایی و پژوهشگران قرار گرفته است (مورهد و گریفن .)1231 ،فرهنگ سازمانی که
مجموعهای از مفروضات اساسی است ،افراد سازمان را در روبهرو شدن با مسائل ،انطباق با محیط و
دستیابی به وحدت و انسجام داخلی هدایت مینماید .به عبارتی دیگر ،مجموعهای از ارزشها ،باورهای
راهنما ،تفاهمات و روشهای تف کر ،که در بین اعضای سازمان مشترك بوده و از طرف اعضای جدید
بهعنوان روشهای صحیح انجام کارها و تفکر جستجو میشود ،فرهنگ سازمانی نامیده میشود (زارعی
متین .)1238 ،با توجه به آنکه سازمان ،یک پدیده فرهنگی است ،برای تجزیه و تحلیل سازمانها
میتوان از استعاره فرهنگ استفاده نمود .با در نظر گرفتن استعاره فرهنگ برای سازمان ،بر اهمیت
نقش سنتها و آداب و رسوم ،داستانها ،افسانهها ،مصنوعات و نمادهای سازمانی تأکید میشود و به
مدیر ،به منزله نماد سازمان توجه می شود ،در نتیجه ،هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود است.
اهمیت فرهنگ سازمانی ناشی از دامنة شمول و قدرت تعیینکنندگی آن در موضوعات مختلف
سازمانی ،از جمله؛ فرآیند تصمیمگیری و حل مسئله ،انگیزش ،رضایت و روحیه افراد ،میزان خالقیت و
نوآوری سازمانی ،می باشد .به طور کلی ،در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمیتوان پیدا
کرد (زارعی متین .)1238 ،همچنین ،در تأیید اهمیت فرهنگ سازمانی میتوان به این موضوع اشاره
نمود که فرهنگ سازمانی ،نوعی احساس هویت را به اعضای سازمان اعطا نموده و باعث تعهداتی فراتر
از منافع و عالیق شخصی کارکنان میگردد .به طوری که مدیران سازمانها میتوانند از طریق فرهنگ
سازمانی (قوی) ،با قوانین نانوشته ،به وسیله هنجارهای گروهی و مراقبتهای ناشی از آن ،اعمال و رفتار
شغلی و اجتماعی کارکنان را کنترل کنند .نتایج برخی از تحقیقات مؤید آنست که موفقیت سازمانها
در کنار سختافزارهایی مانند ساختار ،راهبرد و سیستمها ،مستلزم نرمافزارهایی مانند مهارتها،
سبکها و ارزشهای کارکنان (فرهنگ سازمانی) نیز هست .همچنین ،اجرای موفقیتآمیز راهبردهای
سازمانی ،در گرو ایجاد تمهیدات فرهنگی الزم در آنهاست و بدون موافقت و همراهی فرهنگ سازمانی
نمیتوان تحوّلی در سازمان ایجاد کرد .به تعبیری ،فرهنگ سازمانی به منزله شخصیت هر سازمان است.
همانطور که برای افراد ،میتوان شخصیت (سلسله ویژگیهای ثابت و پایدار) تعریف نمود ،برای
سازمانها نیز ،میتوان چنین شخصیتی را تعریف نمود؛ یعنی سازمانها هم مانند انسانها میتوانند
محافظهکار ،خلّاق ،ترسو و غیره باشند ،که شناخت این شخصیت در کسب موفقیت آتی سازمان ،از
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اهمیت بسزایی برخوردار است (زارعی متین .)1238 ،در نتیجه ،با توجه به اهمیت روز افزون مفهوم
«فرهنگ سازمانی» و جایگاه خاص آن در حوزة مطالعات سازمانی« ،سنجش و تعیین ویژگیهای
فرهنگ هر سازمانی» ،میتواند به عنوان یک موضوع پژوهشی ،مهم تلقی گردد ،چرا که شناخت فرهنگ
سازمانی ،کارکنان آن را قادر مینماید ،که اوالً ماهیت و اهداف سازمان خویش را درك نموده و ثانیاً،
نسبت به هنجارهای رفتاری آن سازمان شناختی مکفی کسب نمایند.
شرکت نفت پاسارگاد که سازمانی فعال و پویا در صنعت ذخایر طبیعی بوده ،همانند سایر سازمانها
نیازمند آگاهی از نوع فرهنگ و چگونگی ابعاد آن در سازمان خویش میباشد ،چرا که سنجش فرهنگ
سازمانی نکات قابل تأملی برای مدیریت ارشد سازمان به همراه خواهد داشت .مأموریت این شرکت عبارت
است از :تولید ،تأمین و تجارت قیر و فرآوردههای مرتبط و ارائه راه حلهای دانشی و فناوری در حوزه
صنعت قیر در راستای ارزش آفرینی برای صاحبان سهام .بنابراین ،پژوهش حاضر ،به سنجش عوامل عمدة
فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگارد پرداخته ،تا ضمن شناسایی ویژگیهای آن ،راهکارهایی جهت
بهبود فرهنگ سازمان در شرکت مذکور ارائه نماید.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
صاحب نظران رشته مدیریت در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی
از استنباط مشترك است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو
سازمان از یکدیگر میشود .یک سیستم که اعضای آن دارای استنباط مشترك از آن هستند ،از
مجموعهای ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج مینهد و برای آنها ارزش قائل
است .در نهایت فرهنگ سازمانی عبارتست از الگوی منحصر به فرد از مفروضات ،ارزشها و هنجارهای
مشترك که فعالیتهای جامعه پذیری ،زبان ،سمبلها و عملیات سازمانها را شکل میدهد.
پژوهش مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با این موضوع بررسی فرهنگهای مختلف در
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بوده که توسط آقای تقی فراهانی در سال  1238انجام گرفته و
به بررسی تفاوتهای فرهنگی ،سبکهای مدیریتی و تصمیمگیری ،نحوه برخورد با زیردستان و مشکالت
کاری و قضاوتهای اخالقی بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق بر اساس ابزارهای پنجگانه هافستد
پرداخته است .فرضیههای طرح شده عبارتند از:
 بین گروههای (آذری ،کرد ،فارس) کارکنان شرکت توزیع نیروی برق ،اختالفی از نظر عوامل
فرهنگی هافستد وجود ندارد.
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 مدیران قوم های مختلف در نحوه برخورد با مشکالت کاری زیردستان و ترجیح مدیریت مشارکتی
نگرش یکسانی دارند.
 سبکهای ترجیحی تصمیمگیری از نظر مدیران قومهای مختلف کارکنان شرکت توزیع نیروی
برق یکسان است.
 مدیران با قومیتهای متفاوت ،از لحاظ قضاوتهای اخالقی ،رعایت اصول و استانداردهای جامع،
تأثیر جایگاه خانواده در موقعیت افراد ،تأثیر دین در میزان اطالعات ،تأثیر دو زبانه بودن زیر دستان و
عملکرد آنها ،نگرشهای مشابهی دارند.
برای بررسی فرضیههای فوق و دستیابی به نظرات گروههای آذری ،کرد و فارس درباره متغیرهای
مرتبط با فرهنگ از روش تحقیق پژوهش تحلیلی استفاده و توسط پرسشنامه اطالعات الزم از نمونه
آماری برای تجزیه و تحلیل جمعآوری گردید .یافتههای پژوهش وجود تفاوتهایی در نگرش اقوام
مختلف شاغل در شرکت توزیع نیروی برق را تأیید میکند .آزمون فرضیهها نیز از روش آزمون ،F
آزمون کای دو ،محاسبه فراوانی بوده است.
 -4پرسشها و فرضیههای پژوهش
 -4-8پرسش اصلی
وضعیت ابعاد فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -4-2پرسشهای فرعی
 -2-3-1وضعیت فرهنگ سازمانی به لحاظ اهداف سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -2-3-3وضعیت فرهنگ سازمانی به لحاظ ساختار سازمان در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -2-3-2وضعیت فرهنگ سازمانی به لحاظ رهبری در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -2-3-1وضعیت فرهنگ سازمانی به لحاظ ارتباطات سازمان در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -2-3-5وضعیتفرهنگسازمانی به لحاظ پاداشهای سازمان در شرکتنفت پاسارگاد چگونه است؟
 -2-3-6وضعیت فرهنگ سازمانی به لحاظ مکانیزمهای مفید در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -2-3-3وضعیت فرهنگ سازمانی به لحاظ نگرش به تغییر در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟
 -4-4فرضیه اصلی
فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
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 -4-3فرضیات فرعی
 -2-1-1فرهنگ سازمانی به لحاظ اهداف سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -2-1-3فرهنگ سازمانی به لحاظ ساختار سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -2-1-2فرهنگ سازمانی به لحاظ رهبری در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -2-1-1فرهنگ سازمانی به لحاظ ارتباطات سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -2-1-5فرهنگ سازمانی به لحاظ پاداشهای سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -2-1-6فرهنگ سازمانی به لحاظ مکانیزمهای مفید در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -2-1-3فرهنگ سازمانی به لحاظ نگرش به تغییر در شرکت نفت پاسارگاد مطلوب است.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،با توجه به آنکه به سنجش فرهنگ سازمانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن در
شرکت نفت پاسارگاد پرداخته ،کاربردی و توصیفی  -پیمایشی (نظرسنجی) و با پرداختن به دادههای
مرتبط با برههای از زمان ،از نوع «مقطعی» میباشد .اطالعات مربوطه از طریق مطالعات کتابخانهای و
میدانی و انجام مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منابع انسانی و سیستمها و اطالعات
شرکت نفت پاسارگاد جمعآوری و پرسشنامه مناسبترین روش تشخیص داده شد .پرسشنامه اولیه به
صورت  25سوال طراحی شد که با انجام اصالحات با  21سوال در میان کارکنان توزیع شد.
جهت بررسی روایی پرسشنامه از پیشنهادهای کارشناسان و مدیران در تدوین پرسشنامه استفاده
گردیده و سپس بین تعدادی از شاغلین توزیع گردید تا سؤاالت و اصطالحات مبهم مشخص گردند و
سپس پرسشنامه نهائی تدوین گردید .روایی پرسشنامه با هماهنگی اساتید و مشورت با صاحبنظران
احراز گردیده همچنین ،با توجه به آنکه گویههای لحاظ شده در پرسشنامه ،بر اساس شاخصهای
پیشنهادی توسط وایزبورد 2که برای سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی تدوین گردیده ،لذا ،پرسشنامه
مذکور دارای روایی مطلوبی میباشد .پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده
شده که با توجه به مقدار به دست آمده ( )15853پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.
در این پژوهش ،با عنایت به نوع پرسشنامه طراحی شده متغیرهای پیشبین فرهنگ سازمانی عبارتند
از :هدف ،ساختار ،ارتباطات ،پاداش ،رهبری و مکانیزمهای مفید .مدل سازمانی شش بعدی وایزبورد (شکل
 )1پایهای برای طراحی پرسشنامهای است که شش متغیر فوق را اندازه گیـری میکند .هفتمین حوزه
پژوهش که نگرش به تغییر نامگذاری شده است ،آمادگی تغییر در سازمان را برای یک مشاور /تسهیل
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کننده شناسائی می کند .این مدل یک نگرش سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل روابط در میان
متغیرهائی که بر روی اداره سازمان تاثیرگذارند را منعکس میکند.

شکل  -8محدوده معیارهای شش بعدی مدل وایزبورد
منبع :مدل شش جعبهای وایزبورد

برای امتیازدهی از طیف لیکرت هفت گزینهای (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) که کارآمدترین طیف
ارزیابی نگرش در میان طیفهای موجود است ،استفاده شده است .به هریک از گزینهها به ترتیب امتیاز
 1تا  3تعلق گرفت .امتیاز  1در این پرسشنامه ،امتیاز خنثی بوده ،امتیاز بیشتر از  1نشاندهندۀ قوت و
امتیاز کمتر از  1نشاندهندۀ ضعف سازمان در متغیر مربوطه میباشد .این پرسشنامه به سازمان کمک
خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی وایزبورد ،به نقاط ضعف و
قوت خود آگاهی یابد.
اطالعات از شش کارخانه اراك ،تبریز ،تهران ،شیراز ،آبادان ،بندر عباس و دفتر مرکزی تهران
جمعآوری گردیده است .جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت نفت پاسارگاد ( 111مورد) و حجم نمونه
مطابق فرمول ( 1سطح اطمینان  186 ،)%85مورد تعیین شد.
فرمول -1

)N ( Z  ) 2 ( P)(1  P

400  1 / 96 2  0 / 25
n 2

 196
2
 ( N  1)  ( Z  ) ( P)(1  P) 0 / 05 2 (399)  1 / 96 2  0 / 25
2

2

به منظور دستیابی به تعداد  186پرسشنامه صحیح و بینقص ،تعداد  211پرسشنامه بین کارکنان
به روش تصادفی ساده توزیع گردید؛ که پس از جمعآوری پرسشنامهها ،نهایتاً تعداد  362پرسشنامه
مناسب تشخیص داده شد .تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف
معیار) و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
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 -5یافتههای پژوهش
 -5-8مشخصات دموگرافیک
ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان در نمونه اماری به شرح شکلهای  3الی  5میباشد:

شکلهای فوق بیانگر این است که بیشترین تعداد پرسشنامه تکمیل شده در دفتر تهران بوده،
بیش از  %91از پاسخ دهندگان به پرسشنامه دارای مدرك فوق دیپلم و پایین تر و حدود  %31دارای
مدرك تحصیلی کارشناسی و باالترند ،حدود  %91پاسخ دهندگان در ردههای شغلی اپراتور ،کارمند و،...
حدود  %11دارای رده های شغلی کارشناسی و  %8دارای مسئولیتهای مدیریتی و ریاستی هستند و
حدود  %61پاسخ دهندگان پرسشنامه مستقیماً تحت استخدام شرکت نفت پاسارگاد و  %11پاسخ
دهندگان در استخدام شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت پاسارگاد میباشند.
 -5-2تحلیل ابعاد هفتگانه مدل وایزبورد
شناخت قاطع مبتنی بر تفسیر اطالعات است .سادهترین راه شناخت ،ارزیابی میزان میانگین و
واریانس هر یک از هفت متغیر در ارتباط با امتیاز  1است که به عنوان نمره خنثی مطرح است.
الف -امتیاز پایین تر از  1نشاندهنده آن است که سازمان دارای مسأله و مشکل است.
ب -هر چه امتیازات به  1نزدیکتر شود ،حکایت از یک مشکل حادتر در سازمان میکند.
ج -امتیاز  3نشاندهنده آن است که عملکرد سازمان به صورت بهینه است.
7
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د -امتیازات باالتر از  1نشاندهنده آن است که مسأله و مشکلی در سازمان وجود ندارد.
الزم به ذکر است که در بررسی های انجام یافته در نتایج ،عالوه بر موارد فوق به دو راهکار اصلی
دیگر در تفسیر نتایج تکیه میشود:
 -1انحراف معیار حاصل از هر یک از نتایج پرسشنامه به عنوان عامل اصلی صحت و اعتماد به
میانگین مورد وثوق قرار گرفته و جهت تک تک نتایج پرسشها عالوه بر میانگین ،انحراف معیار نیز
محاسبه شده است .شایان ذکر است که در ارزیابی به عمل آمده کلیه نتایج انحراف معیار کمتر از عدد
 3بوده است و از این بابت صحت نتایج قابل پذیرش خواهد بود.
 -3از طریق انجام آزمون  tجهت نمونههای تصادفی به کار گرفته شده در هریک از پرسشها و
هریک از ابعاد مورد بررسی به طریقه دیگر نیز ارزیابی سازمان امکان پذیر است .ما با استفاده از این
شیوه امتیاز هر کدام از  21عبارت که افراد سازمان به آن پاسخ دادهاند را به طور جداگانه مورد تحلیل
قرار دادیم .این شیوه ،اطالعات دقیقتر از حوزههای مساله ارائه مینماید.
جدول  -8نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد مدل وایزبورد در کل سازمان

مقدار آزمون شده =  ،1تعداد=  362و درجه آزادی= 363
ردیف

ابعاد

1

هدف

اختالف
انحراف خطای استاندارد مقدار
مقدار
میانگین
آماره  P-Valueمیانگین
میانگین
معیار
1528831 15111 185592 1513115 1515933 552883

3

ساختار

1523169 159898

1519151

115138

15111

1598996

2

رهبری

1516828 551369

1513311

185393

15111

1513691

1

ارتباطات

1513615 556121

1516816

325331

15111

1561213

5

پاداش

1511288 152132

1519318

25892

15111

1521339

 6مکانیزمهای مفید 1512118 551161

1516833

115131

15111

1511619

1511616 158691

1516151

155119

15111

1586916

3

نگرش به تغییر

منبع :یافتههای پژوهشگر
با توجه به جدول  ،1مقدار آمارة آزمون برای کلیه ابعاد بیش از  2بوده و در نتیجه مقدار P-Value

نیز ،کمتر از  1/15میباشد .یعنی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت پاسارگاد ،فرهنگ سازمانی به لحاظ
اهداف سازمان ،ساختار سازمانی ،رهبری ،ارتباطات ،پاداش سازمانی ،مکانیزمهای مفید و نگرش به تغییر
از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشد.
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جدول  -2نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد مدل وایزبورد در کل سازمان به تفکیک سئواالت

مقدار آزمون شده= ،1تعداد=  362و درجه آزادی= 363
انحراف
شماره
میانگین
ابعاد
معیار
سئوال
15559 5538
1
15291 5559
9
15331 1583
11
هدف
15533 5512
31
15233 6512
33
15619 1565
3
15868 5511
8
15936 1538
15
ساختار
15555 5515
33
15612 1581
39
15511 5563
2
15519 5523
11
رهبری
15155 5513
16
15633 5561
32
15212 6512
1
15356 5531
11
ارتباطات
15119 5581
13
15656 5523
31
15858 2581
5
15353 1511
19
پاداش
15355 5511
38
15138 5511
6
15536 5538
13
مکانیزمهای
15521 1561
18
مفید
15931 1535
35
15631 1589
21
9

اختالف
خطای استاندارد
مقدار
مقدار آماره
 P-Valueمیانگین
میانگین
15398 15111 125116
15186
15593 15111 195568
15195
15866 15111 85195
15116
15121 15111 115585
15183
35138 15111 365138
15191
15616 15111 65139
15111
15188 15111 115518
15115
15381 15111 35131
15112
15116 15111 115816
15186
15812 15111 85118
15111
15668 15111 195126
15182
15232 15111 115663
15181
15169 15111 115819
15181
15583 15111 155863
15111
35121 15111 315561
15192
15189 15111 115163
15119
15815 15111 315381
15193
15216 15111 135991
15113
-15188 15111 -15919
15131
15111 15192 15221
15119
15886 15111 85315
15119
15112 15111 155293
15181
15382 15111 125216
15183
15619 15111 65121
15185
15318 15111 65636
15113
15833 15111 85391
15111
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نگرش به
تغییر

3

1551

15296

15195

65333

15111

15526

12

1511

15136

15181

15916

15111

15111

31

1591

15559

15186

95131

15111

15911

36

5561

15132

15181

135351

15111

15613

21

5511

15653

15113

115113

15111

15123

منبع :یافتههای پژوهشگر
با توجه به جدول  ،3برای تمامی شاخصهای مرتبط با بعد نگرش کارکنان به اهداف سازمان،
ساختار ،رهبری ،ارتباطات سازمانی ،مکانیزمهای مفید و نگرش به تغییر مقدار آمارة آزمون بیش از 2
بوده و در نتیجه مقدار  P-Valueنیز ،کمتر از  1/15میباشد .یعنی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت
پاسارگاد ،شاخصهای مذکور از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشند .صرفاً برای دو شاخص مرتبط با بعد
نگرش کارکنان به پاداشهای سازمانی؛ سؤال پنجم ،یعنی؛ شغل من ،به من فرصت ارتقای سازمانی را
میدهد و سؤال هیجدم ،یعنی؛ در سازمان روشها و مکانیزمهای الزم جهت ارتقاء شغلی در حال
شکلگیری است ،مقدار آمارة آزمون کمتر از  2بوده و در نتیجه مقدار  P-Valueنیز ،بیش از 1/15
میباشد .یعنی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت پاسارگاد ،تنها شاخص  ،38یعنی؛ فعالیتهای کاری برای
به سرانجام رسیدن با عوامل انگیزشی مرتبط هستند ،از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشد.
با توجه به سطح مقیاس سنجش شاخصهای مربوط به مدل پژوهش که از نوع رتبهای بوده و عدم
آگاهی از چگونگی توزیع و واریانس جامعة آماری ،آزمون ناپارامتریک فریدمن 1جهت اولویت بندی ابعاد
فرهنگ سازمانی استفاده میشود .طبق جدول  ،2مقدار آمارة آزمون برابر  132/651و مقدار P-Value

تقریباً برابر صفر میباشد .در نتیجه ،از دیدگاه کارکنان شرکت نفت پاسارگاد ،میزان مطلوبیت ابعاد
فرهنگ سازمانی در شرکت مذکور یکسان نمیباشند.
جدول  -4نتیجه آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

تعداد

مقدار آماره χ2

درجه آزادی

مقدارP-Value

نتایج آزمون

362

1325651

6

15111

منبع :یافتههای پژوهشگر
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جدول  -3اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی

ابعاد فرهنگ سازمانی

اولویت

میانگین رتبه

ارتباطات سازمان

1

55285123

رهبری سازمان

3

55169111

اهداف سازمان

2

15338169

مکانیزمهای مفید

1

25538919

ساختار سازمانی

5

25133152

نگرش به تغییر

6

25283229

پاداش سازمانی

3

35253111

منبع :یافتههای پژوهشگر
بر اساس نتایج حاصله مطابق جدول  ،1ارتباطات سازمانی دارای باالترین اولویت و رهبری و اهداف
سازمان ،به ترتیب در اولویتهای بعدی میباشند و پاداش سازمانی دارای پایینترین اولویت است.
به منظور ارزیابی ارتباط میان ابعاد فرهنگ سازمانی ،از ضریب همبستگی اسپیرمن 5استفاده
میشود .چنانچه مقیاس سنجش در دادههای جمعآوری شده از نوع کیفی باشند ،ضریب همبستگی
رتبهای اسپیرمن به ضریب همبستگی پیرسون ترجیح داده میشود .برای محاسبة ضریب همبستگی
رتبهای ،همچون سایر آزمونهای ناپارامتریک ،از رتبة دادهها استفاده میشود .برای محاسبه ضریب
همبستگی و آماره آزمون از فرمول  3استفاده میشود:
فرمول -3

2
i

6i 1 d
n

)n(n  1
2

که در این فرمول داریم:

rs  1 

 :nتعداد افراد در نمونة جمعآوری شده
 :diتفاضل بین رتبههای زوج iام
با توجه به حجم باالی نمونه جمع آوری شده ،ضریب  rsدارای توزیع تقریباً نرمال میباشد .آمارة
استاندارد شدة  Zبرابر با فرمول  2است:
فرمول -2

Z  rs n  1

همچنین ،با توجه به مقدار آمارة آزمون ،مقدار  P-Valueقابلمحاسبه میباشد .چنانچه این مقدار
کمتر از  1/15باشد ،همبستگی میان دو سازه در سطح خطای  %5معنادار میباشد .نتایج مربوط به
11
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ارزیابی ارتباط میان ابعاد فرهنگ سازمانی در جدول  5خالصه گردیده است:
جدول  -5نتایج بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی

مکانیزمهای
مفید

پاداش ارتباطات رهبری ساختار اهداف
سازمانی سازمانی سازمان سازمانی سازمانی

ابعاد فرهنگ سازمانی

 15311ضریب همبستگی ساختار
سازمانی
 15111عددمعناداری
 15311 15911ضریب همبستگی
15111 15111

عددمعناداری

رهبری
سازمان

 15639 15621 15669ضریب همبستگی ارتباطات
سازمانی
 15111 15111 15111عددمعناداری
15189

 15621 15322 15623ضریب همبستگی پاداش
سازمانی
 15111 15111 15111عددمعناداری

15315

15333

15111

15111

 15312 15931 15385ضریب همبستگی مکانیزمهای
مفید
 15111 15111 15111عددمعناداری

15319

15631

15583

15111

15111

15111

 15311 15332 15681ضریب همبستگی نگرش به
تغییر
 15111 15111 15111عددمعناداری

15111

منبع :یافتههای پژوهشگر
در جدول فوق ،ضریب همبستگی؛ نشانگر رابطة میان دو عامل میباشد ،در واقع ،ضریب همبستگی؛
نشانگر میزان همتغییری میان دو عامل است ،مقدار عددمعناداری نیز ،نشانگر سطح معناداری مربوط به
هر رابطه میباشد .در نتی جه ،معنادار بودن تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد با
توجه به نمونه جمعآوری شده تأیید شده است.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ اهداف سازمانی در شرکت نفت
پاسارگاد مطلوب است» .اهداف سازمانی به لحا ظ داشتن بیان واضح از اهداف کالن و اصلی سازمانی،
جلب موافقت کارکنان نسبت به اهداف کاری واحد مربوطه ،ایجاد درك روشن نسبت به هدفهای
اصلی و کالن سازمان ،ایجاد قابلیت درك نسبت به اولویتهای کاری فعلی سازمان و در نهایت ،جلب
تمایل کارکنان به شرکت در تصمیمات مربوط به اهداف تعیین شده در واحد کاری مربوطه ،برای
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فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مطلوبی را ایجاد نموده است .همچنین ،بعد اهداف
سازمانی ،دارای اولویت سوم در فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد میباشد .در نتیجه ،به مدیریت
ارشد شرکت نفت پاسارگاد میتوان پیشنهاد نمود که «به منظور بهبود و ارتقاء اثربخشی فرهنگ
سازمانی ،راهکارهای مناسبی جهت شفافسازی هر چه بیشتر اهداف کالن ،اصلی و عملیاتی سازمان
فراهم نماید» .چرا که ،وضوح و شفافیت اهداف سازمان در تمامی سطوح آن ،یکی از مهمترین عوامل
زمینهساز جلب اعتماد و تقویت فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد میباشد.
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ ساختار سازمانی در شرکت نفت
پاسارگاد مطلوب است» .لذا ،ساختار سازمانی به لحاظ ایجاد انعطافپذیری و قابلیت تغییر و بهبود برای
تقسیم کار در سازمان ،امکان دستیابی به اهداف سازمان از طریق تقسیم کار ،داشتن تقسیمبندی
منطقی و صحیح در وظایف کاری کارکنان ،داشتن طراحی و اجرای مناسب در واحدهای کاری به
منظور تسهیل رسیدن به اهداف کاری سازمان ،و در نهایت ،کمک به اهداف کاری سازمان به واسطة
سازماندهی موجود افراد ،برای فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مطلوبی را ایجاد نموده
است .همچنین ،ب عد ساختار سازمانی ،دارای اولویت پنجم در فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد
میباشد.
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ رهبری در شرکت نفت پاسارگاد
مطلوب است» .لذا ،رهبری سازمانی به لحاظ جلب حمایت سرپرست مستقیم از تالشهای کارکنان،
جهتدهی کلی فعالیتهای سازمان به سمت رشد و ارتقاء ،راهبری فعالیتهای سازمان در راستای
رسیدن به اهداف کالن و اصلی آن ،و در نهایت ،ایجاد درکی روشن برای کارکنان نسبت به تالش
سرپرستان برای هدایت آنان ،برای فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مطلوبی را ایجاد
نموده است .همچنین ،ب عد رهبری ،دارای اولویت دوم در فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد می-
باشد .در نتیجه ،میتوان به مدیران ارشد شرکت نفت پاسارگاد پیشنهاد نمود؛ «ایجاد یک فرهنگ
سازمانی اثربخش ،مستلزم حضور رهبری بوده که از مفروضات اساسی آن در سازمان حمایتهای
ملموسی داشته باشد»  ،چرا که خلق یک فرهنگ سازمانی ،همانند سایر ابزارهای مدیریتی که محور
تمرکزش انسان است ،به حضور یک فرد مدیر و رهبر شایسته در سازمان برای هدایت اثربخش آن
وابسته است.
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ ارتباطات سازمانی در شرکت نفت
پاسارگاد مطلوب است» .لذا ،ارتباطات سازمانی به لحاظ ایجاد هماهنگی و سازگاری ارتباطی بین کارکنان
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و سرپرستان ،ایجاد امکان تبادل نظر میان کارکنان در هنگام بروز مشکالت ،ایجاد یک روابط دوستانه و
حرفهای بین کارکنان ،و در نهایت ،مشخص نمودن سلسله مراتب ارتباطات سازمان به منظور تسهیل امور،
برای فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مطلوبی را ایجاد نموده است .همچنین ،بعد ارتباطات
سازمانی ،دارای نخستین اولویت در فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد میباشد .در نتیجه ،میتوان به
مدیران ارشد شرکت نفت پاسارگاد پیشنهاد نمود؛ «از آنجا که اساس و شالوده ایجاد یک فرهنگ سازمانی،
وجود کانالهای ارتباطی مؤثر و اثربخش بوده ،لذا در راستای ارتقا و بهبود چنین کانالهایی ،سعی و
تالش فراوان نمایند» ،چرا که فلسفه وجودی هر فرهنگی ،ارتباطات است .در واقع ،ارتباطات بستر خلق و
توسعة هر فرهنگی میباشد.
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ پاداشهای سازمانی در شرکت نفت
پاسارگاد مطلوب است» .لذا ،پاداشهای سازمانی به لحاظ ایجاد فرصتهای ارتقاء سازمانی برای
کارکنان ،تکوین روشها و مکانیزمهای مناسب جهت ارتقاء شغلی ،و در نهایت ،ایجاد ارتباط میان نتایج
حاصل فعالیت های کاری و عوامل انگیزشی ،برای فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد وضعیت
مطلوبی را ایجاد نموده است .همچنین ،بعد پاداشهای سازمانی ،دارای پایینترین اولویت در فرهنگ
سازمانی شرکت نفت پاسارگاد میباشد.
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ مکانیزمهای مفید در شرکت نفت
پاسارگاد مطلوب است» .لذا ،مکانیزمهای مفید به لحاظ ارائه ایدههای مفید برای کارکنان توسط
سرپرستان مستقیم ،ایجاد امکان دسترسی به اطالعات کاری مورد نیاز جهت انجام بهتر کارها ،ایجاد
روشها و رویکردهای کاری مناسب و کافی جهت هدایت سازمان به سمت اهداف تعیین شده ،ایجاد
تبادل و همکاری میان واحدهای سازمان در صورت لزوم ،و در نهایت ،اعمال اقدامات برنامهریزی و
کنترلی برای رشد و بهبود سازمان ،برای فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مطلوبی را
ایجاد نموده است .همچنین ،بعد مکانیزمهای مفید ،دارای اولویت چهارم در فرهنگ سازمانی شرکت
نفت پاسارگاد میباشد.
 نتیجه پژوهش ،بیان میکند که «فرهنگ سازمانی به لحاظ نگرش به تغییر در شرکت نفت
پاسارگاد مطلوب است» .لذا ،نگرش به تغییر به لحاظ حذف مقاومت فعلی در مقابل تغییرات سازمانی به
وجود آمده ،ایجاد آشنایی با رویکردهای جدید رشد و متعالی شدن سازمان به حد کفایت برای اکثریت
کارکنان سازمان ،جلب تمایل سازمان برای پذیرش تغییرات آتی در جهت بهبود و رشد اهداف سازمانی،
ایجاد عالقهمندی در کارکنان برای تغییر در شغل و حرفهشان ،و در نهایت ،فراهم نمودن توانایی و قدرت
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ایجاد تغییرات مورد نیاز در جهت بهبود و رشد در داخل سازمان و در زمان الزم ،برای فرهنگ سازمانی
شرکت نفت پاسارگاد وضعیت مطلوبی را ایجاد نموده است .همچنین ،بعد نگرش به تغییر ،دارای اولویت
ششم در فرهنگ سازمانی شرکت نفت پاسارگاد میباشد.
این پژوهش تأکیدی بر اهمیت توجه به ابعاد فرهنگ سازمانی ،همچون اهداف سازمانی ،ساختار
سازمانی ،رهبری ،ارتباطات سازمانی ،پاداش سازمانی ،مکانیزمهای مفید و نگرش نسبت به تغییر ،به عنوان
مهمترین مقدمات بهبود و ارتقاء فرهنگ سازمانی دارد .به منظور بهبود و ارتقاء اثربخشی فرهنگ سازمانی،
استفاده از راهکارهایی مناسب جهت شفافسازی هر چه بیشتر اهداف کالن ،اصلی و عملیاتی سازمان
پیشنهاد میشود .چرا که ،وضوح و شفافیت اهداف سازمان در تمامی سطوح آن ،یکی از مهمترین عوامل
زمینهساز جلب اعتماد و تقویت فرهنگ سازمانی است .ضمناً فرهنگ سازمانی اثربخش ،مستلزم وجود
یک رهبری بوده که از مفروضات اساسی آن در سازمان حمایتهای ملموسی داشته باشد ،چرا که خلق
یک فرهنگ سازمانی ،همانند سایر ابزارهای مدیریتی که محور تمرکزش انسان است ،به حضور یک فرد
مد یر و رهبر شایسته در سازمان برای هدایت اثربخش آن وابسته است .و در نهایت ،با توجه به آنکه
بستر خلق و توسعة هر فرهنگی ،ارتباطات و کانالهای آن بوده ،لذا میتوان پیشنهاد نمود که در
راستای ارتقا و بهبود چنین کانالهایی ،سعی و تالش فراوان نمایند.

15

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و سوم -پائیز 8431
منابع
 )1ال .دفت ،ریچارد (" ،)1239مبانی تئوری و طراحی سازمان" ،مترجم علی پارسائیان و سید محمد
اعرابی ،چاپ اول ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 )2الفقیه ،مهدی (" ،)1293بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضالب
آذربایجانشرقی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 )3پی رابینز ،استیفن (" ،)1291رفتار سازمانی" ،مترجم علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ،چاپ
چهارم ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 )4جمشیدیان ،مهدی ،خوش اخالق ،قیاسیان (" ،)1235کاربرد مدل شش بعدی در ارزیابی فرهنگ و
جو سازمانی" دانش مدیریت ،شماره  25و ،26زمستان  1235و بهار .1236
 )5زارعی متین ،حسن (" ،)1238مبانی سازمان و مدیریت رویکرد اقتضائی" ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.
 )6سیدجوادین ،سیدرضا (" ،)1235مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان" ،چاپ اول ،تهران ،نشر نگاه
دانش.
 )7شریفزاده ،فتاح ،کاظمی (" ،)1233مدیریت و فرهنگ سازمانی" ،چاپ اول ،تهران ،نشر قومس.
 )8مورهد جی ،گریفن آر (" ،)1231رفتار سازمانی" ،مترجم سیدمهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده،
چاپ اول ،تهران ،مروارید.
9) Brown, Warren B (1980), "Organization Theory and Management", Toronto,
Johnwilley & sons.
10) Johns E. Jone and Pfeiffer J.William (1980), "The Annual Handbook for Group
Facilitators", Sandiago california University Associates.
11) Lussier R. N (1993), "Human Relations in Organizations: A Skill Building
Approach", 2nd ed., Irwin.
12) M.Hodgetts, Richard, Luthans (1997), "International Management", Singapore,
McGraw Hill co.

16

سنجش و اندازهگیری فرهنگ و جو سازمانی و تجزیه و تحلیل آن  /...ابوالحسنی و کسرایی
یادداشت ها :
1 William G. Ouchi
2 Robert H. Waterman
3 Weisboard
4 Friedman Test
5 Spearman Correlation

17

