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 خالصه

هاي فرهنگ از انجام اين تحقيق شناسايي شكاف مابين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب شاخصي اصلهدف 

مي باشد. بدين منظور، از مدل دنيسون که مدلي  خراسان شماليسازماني از نقطه نظر کارکنان در شرکت آب منطقه اي 

و  مأموريت، مشارکتپذيري،  طافعنسبتا جديد و کامل است، استفاده شده است. اين مدل داراي چهار بعد اصلي ان

هاي فرهنگ مي باشد که براي ارزيابي هر بعد اصلي سه شاخص تعريف شده است. داده هاي مربوط به مولفه يكپارچگي

جمع آوري گرديده است. خراسان شمالي اي توسط پرسشنامه از کارکنان شرکت آب منطقهبه صورت پيمايشي سازماني 

تحليل حاصل از يافته هاي تحقيق اين نتيجه را محاسبه شده است.  %49ش با آلفاي کرونباخ پايايي مربوط به ابزار سنج

. همچنين، استکمترين امتياز را به دست آورده  مأموريتو بعد داراي وضعيت مطلوب پذيري عطافروشن ساخت که بعد ان

در حد ، مشتري مداري و توانمدسازي فقتوا ،يادگيري سازماني گرايي،تيم هايهاي دوازده گانه، شاخصدر بين شاخص

بااليي قرار گرفته اند و شاخص هماهنگي و انسجام کمترين امتياز و بيشترين شكاف را به دست آورده که نيازمند بهبود 

 باشد.مي
 

 اي بجنورد، مدل دنيسون، تحليل شكاف موزونفرهنگ سازماني، آب منطقهکلمات کلیدی: 
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هشگران، فرهنگ سازماني را به عنوان منبع مزيت رقابتي بررسي کرده اند و آن را عاملي اساسي در بسياري از پژو

راستاي موفقيت سازمان ها دانسته اند. دنيسون بيان مي دارد، سيستم فرهنگ به اساني قابل رويت نيست، اما افراد سازمان 

  ]1[قانون ديگري قوي تر است. به خوبي آن را مي شناسند و در سازمان ها قانون فرهنگ از هر

ها به هاي رقابتي پايدار عمل کند؛ زيرا برخي از فرهنگعنوان منبعي براي ايجاد مزيتتواند بهفرهنگ سازماني مي

توان به ظهور قدرت اقتصادي و صنعتي ژاپن به مثابه راحتي قابل تقليد توسط رقبا نيستند و همچنين، از داليل ديگر مي

هاي فرهنگي بين دو توجه و مهم دربرابر آمريكا اشاره کرد که محققان يكي از داليل عمده آن را تفاوت يک رقيب قابل

 .]3و2[اند کشور دانسته

هاي کارکنان و ايجاد تحول در هاي امروزي، قبل از هرچيزي بايد به ايجاد تغييرات بنيادين در بينشسازمان

 .]9[شناسايي و بررسي دقيق فرهنگ سازماني اقدام کنند سطوح فردي، گروهي و سازماني و قبل از آن،

سازمان چيزي بيش از سطوح عمودي و افقي، واحدها و سلسله مراتب است. يک سازمان همانند يک فرد در 

سازمان ها کارکنان نسبت به يک الگوي خاص رفتاري با هم توافق مي کنند و اين همان فرهنگ سازماني است. امروزه به 

نقش فرهنگ سازماني در موفقيت  تي که در عرصه هاي متتلف جهاني اتفا  مي افتد بيش از پيش به اهميت وتبع تحوال

ها و شكست ها افزوده مي شود. فرهنگ سازماني جانمايه اصلي نگرش ها، باورها و اعتقادات سازمان است که در کارکنان و 

بطور علمي و جدي توسط تني چند از انديشمندان در حوزه  14۱۰عملمرد آنان تبلور مي يابد. اين واژه در اوايل دهه 

 ]1[بررسي قرار گرفت.  مديريت و سازمان مورد مطالعه و

اي خراسان شمالي بررسي اين پژوهش برآن است تا وضعيت موجود فرهنگ سازماني را در شرکت آب منطقه

هاي آن در شرکت آب با توجه به شاخصنموده و شكاف مابين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب فرهنگ سازماني را 

اي خراسان شمالي تعيين نموده بلكه شرکت مذکور با توجه و با اهتمام به شكاف موجود به تقويت نقاط قوت و منطقه

 بهبود نقاط ضعف فرهنگ سازماني بپردازد.

با  وجود ندارد. نآب ماهيت پيچيده فرهنگ سازماني، نظريه و چارچوب يكساني براي بررسي و شناسايي سببه 

وجود اين يكي از جديدترين و رايج ترين مدل هاي شناسايي و اندازه گيري فرهنگ سازماني مدل فرهنگ سازماني 

دنيسون است که امروزه بسياري از سازمان ها براي شناخت ضعف ها و قوت هاي فرهنگ سازماني خود و توسعه آن به اين 

مدل فرهنگ سازماني دنيسون استفاده شده است که مبتني بر نظريه ها و يافته مدل روي آورده اند. در اين پژوهشي از 

هاي علمي است و عالوه بر تحقيقات انجام شده در آمريكا، ساير تحقيقات انجام شده در کشورهاي چين، روسيه و تايوان 

مي باشد.  عطاف پذيري و مأموريتن، ايكپارچگي، مشارکتنيز آن را پشتيباني و تاييد مي کنند. اين مدل داراي چهار بعد 

 :مدل فرهنگ سازماني دنيسون در مقابل ساير مدل هاي فرهنگ سازماني از مزاياي زير برخوردار است

 زنند.جاي ارزيابي شتصيت، رفتار گروهي را محک ميبه 

 دهند.ترين سطح سطوح سازمان انجام ميگيري را تا پاييناندازه 

 د دارد.درتمام سطوح يک سازمان کاربر 
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 واقع، تعريف فرهنگ سازماني در قالب تاکنون تعاريف زيادي از فرهنگ سازماني عنوان گرديده است در

در ادامه به تعاريفي  ]5[ يرش باشد وجود ندارد.يعني، تعريفي که بطور عام مورد پذ مشتصي امكان پذير نيست

 مي پردازيم. نگ سازمانيچند از فره

هاي علمي متتلف بر روي مفهوم فرهنگ توافق نظري وجود ندارد؛ با وجود اين، از ديدگاه در بين رشته

کند اند که موجبات پايداري سازمان را فراهم ميسازماني، فرهنگ را به عنوان يک زنجير مستحكم تعبير کرده

طور گسترده پذيرفته شده است ست که توسط اعضاي سازمان بههاي کليدي ااي از ارزش. فرهنگ مجموعه]7و6[

]۱[. 

طور تواند بهها با يكديگر، ميهاي متفاوت سازمانبراساس مطالعات اوچي و پيترز و واترمن، فرهنگ

مربوط و باورها  هاي اساسي. به اعتقاد دنيسون، فرهنگ سازماني به ارزش]4[ها اثر گذارد متفاوتي بر عملكرد آن

 .]1۰[کند اي محكم، به نظام مديريتي سازمان خدمت ميشود که مانند شالودهيم

حالي که عناصر فرهنگ نه منطم هستند و نه بي نظم. فرهنگ ست دراي براي نظم و ترتيب اسازمان استعاره

همانند ان ن ستن بگوييم. فرهنگ در يک سازمسازمادر مسائل فني  بافاوت مت هاييپديده هکمک مي کند تا دربار

 ]11[شتصيت يک انسان است.

اند. فرهنگ سازماني نمايانگر ادراک هاي فرهنگ سازماني تأکيد کردهبرخي از دانشمندان بر روي ارزش

ها، نمادها، مراسم و دهد. در هز سازمان ارزشمشترک اعضاي سازاني است که رفتار آنها را تحت تأثير قرار مي

کنند که کارمندان هاي مشترک بيان ميکنند. اين ارزشئمًا درطول زمان تغيير ميهايي وجود دارند که دااسطوره

 .]12[دهندچگونه جهان خود را درک کرده و به آن پاسخ مي

ها يا ادراکات مشترک که توسط دارد که فرهنگ سازماني را ارزشبه نقل از ريچارد موريس بيان مي

 .]13[کند گردد تعريف مياعضاي سازمان حفظ مي

هاي مشترک در ( نيز به نقل از جوزج گوردن، فرهنگ سازماني را نظام مفروضات و ارزش137۱مهدوي )

 .]4[شود. داند که بطور گسترده رعايت و به الگوهاي رفتاري خاصي منجر ميهر سازمان مي

ا را تعيين دنيسون فرهنگ سازماني را نيروي قدرتمند مي داند که نحوه عمل کردن و چگونگي عمليات ه

مي کند. او عقيده دارد فرهنگ سازماني، به ارزش هاي اساسي، باورها و اصولي ارجاع مي شود که همچون شالوده 

اي محكم به نظام مديريتي خدمت مي کنند. عالوه بر آن، هم ارزش ها و باورها و هم نظام مديريتي، باعث تقويت 

و برداشت فرهنگ سازماني بطور نزديكي با استراتژي هاي  آن اصول اوليه مي گردند. وي معتقد است که پيام

سازماني مرتبط هستند و تاثير بسيار زيادي بر افرادي که در سازمان کار مي کنند، دارند. دنيسون بيان مي دارد؛ 

 فرهنگ به آساني قابل رويت و تماس نيست، اما افراد سازمان به گونه اي با اهميت آن را به خوبي مي شناسند و

قانون فرهنگ از هر قانون ديگري قوي تر است. در بسياري از سازمان ها ايز مهم ترين پيام و برداشت از فرهنگ 

 .]9[است 
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 مشارکت -1

 ثبات و يكپارچگي -2

 پذيريانعطاف -3

 مأموريت -9

محور گروه هاي بر  را سازمان سازند، مي توانمند را افرادشان اثربتشي هاي سازمان(. کار در شدن درگير) مشارکت -1

کارشان  کاري تشكيل مي دهند و قابليت هاي منابع انساني را در همه سطوح توسعه مي دهند. اعضاي سازمان به

مي کنند. افراد در همه سطوح احساس مي کنند که  متعهد شده و خود را به عنوان پاره اي از پيكره سازمان احساس

در تصميم گيري نقش دارند و اين تصميمات است که بر کارشان موثر است و کار آنها مستقيما با اهداف سازمان 

 پيوند دارد.

 شود: اين ويژگي با سه شاخص اندازه گيري مي

 نوعي امر اين. دارند کارشان ه کردنتوانايي براي ادارر و توانمند سازي: افراد اختيار، ابتكا -1/1

 کند.مالكيت و مسئوليت در سازمان ايجاد مي ساحسا

تيم سازي: در سازمان به کار گروهي در جهت اهداف مشترک، ارزش داده مي شود. به  -2/1

احساس مي کنند در محل کار خود پاستگو هستند. اين سازمان ها  کارکنان به مانند مديران طوري که

 براي انجام کارها به گروه ها تكيه مي کنند.

توسعه قابليت ها: سازمان به منظور تامين نيازها و باقي ماندن در صحنه رقابت به طور  -1/3

 پردازد.هاي کارکنان ميتوسعه مهارت مستمر به

است که سازمان هايي که اغلب اثربتش هستند با ثبات و يكپارچه بوده و رفتار  تحقيقات نشان داده يكپارچگي: -2

اند )حتي زماني ت گرفته است. رهبران و پيروان در رسيدن به توافق مهارت يافتهأکارکنان از ارزش هاي بنيادين نش

-زمان هايي با چنين ويژگيهاي سازماني به خوبي هماهنگ و پيوسته شده است. ساکه ديدگاه مقابل دارند( و فعاليت

ر رفتار کارکنان نفوذ دارند. اين ويژگي با سه شاخص بررسي بهايي داراي فرهنگ متمايز و قوي هستند و بطور کافي 

 :مي شود

-شكيل ميتارزشهاي بنيادين: اعضاي سازمان در يک دسته از ارزش هايي که هويت و انتظارات آن ها را  -2/1

 اند.دهند شريک

شامل توافقي در سطح زيرين و هم توافق برسند. اين توافق اختالف مهم بهدر اعضاي سازمان قادرند ق: وافت -2/2

 هم توانايي در ايجاد توافق در سطوح ديگر مي باشد.

 مشترکهماهنگي و پيوستگي: واحدهاي سازماني با کارکردهاي متفاوت مي توانند براي رسيدن به اهداف  -2/3

 کنند. مرزهاي سازماني با اينگونه کار کردن به هم ريتته نمي شوند.خيلي خوب با هم کار 

يابند. لذا يكپارچگي ستتي تغيير ميخوبي يكپارچه هستند بههايي که بهسازمان :(پذيري انطبا ) پذيري انعطاف -3

 دروني و انطبا  پذيري بيروني را مي توان مزيت و برتري سازمان به حساب آورد. 

ر به وسيله مشتريان هدايت مي شوند، ريسک مي کنند، از اشتباه خود پند مي گيرند و سازمان هاي سازگا

ظرفيت و تجربه ايجاد تغيير را دارند. آنها بطور مستمر در حال بهبود توانايي سازمان به جهت ارزش قائل شدن براي 

 مشتريان هستند. اين ويژگي با سه شاخصي مورد بررسي قرار مي گيرد:

تواند محيط موسسه را و مي هايي براي تامين نيازهاي تغيير ايجاد کنند.تغيير: سازمان قادر است راهايجاد  -1/3

 بشناسد، به محرک هاي جاري پاسخ دهد و از تغييرات آينده پيشي جويد.
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نها پاسخ مي دهد و پيشاپيش درصدد آمشتري گرايي: سازمان مشتريان را درک مي کند و به  -3/2

رمي آيد. در واقع مشتري گرايي درجه اي که سازمان ها در جهت رضايتمندي مشتريان هدايت مي تامين آينده ب

 شوند را نشان مي دهد.

-کنند و فرصتها دريافت، ترجمه و تفسير مييادگيري سازماني: ميزان عالئم محيطي را که سازمان -3/3

 گيرد.کند اندازه مياد ميها ايجهايي را براي تشويق خالقيت، سبک دانش و توسعه توانايي

هايي که ترين ويژگي فرهنگ سازماني رسالت و مأموريت آن است. سازمانمأموريت )رسالت(: شايد بتوان گفت مهم -9

هاي موفق درک روشني از روند. سازماندانند کجا هستند و وضعيت موجودشان چيست معموال به بيراهه مينمي

انداز سازمان را ترسيم داف سازماني و اهداف استراتژيک را تعريف کرده و چشماهداف و جهت خود دارند، بطوريكه اه

 کنند.مي

 ين ويژگي نيز با سه شاخص بررسي مي شود: ا

گرايش و جهت استراتژيک: گرايش هاي استراتژيک روشن جهت اهداف سازماني را نشان مي دهد و  -1/9

 هر شتص مي تواند خودش را در آن بتش مشارکت دهد. 

اهداف و مقاصد: اهداف با استراتژي ماموريت و افق ديد سازمان پيوند مي يابد و سمت و سوي  -2/9

 کند.افراد را مشتص ميکار

چشم انداز: سازمان يک ديدگاه مشترک از وضعيت آينده دارد. آن ارزش بنيادي را ابراز مي کند،  -3/9

 ر همين زمان جهت را نيز مشتص مي کند.انديشه و دل نيروي انساني را با خود همراه ساخته و د

خارجي: همانطور که در مدل دنيسون ديده مي شود اين مدل -منعطف و تمرکز داخلي-طيف هاي ثابت

داراي دو محور عمودي و افقي است که مدل را به چهار قسمت )ربع دايره( تقسيم کرده اند. محور عمودي 

است. اين محور از يک طرف به تمرکز داخلي و از طرف ديگر به  دربرگيرنده ميزان و نوع تمرکز فرهنگ سازماني

تمرکز خارجي منتهي مي شود. محور افقي نيز به ميزان انعطاف سازمان اشاره دارد که از يک طرف به فرهنگ 

 ايستا و از طرف ديگر به فرهنگ منعطف منتهي مي شود.

ز مدل دنسيون استفاده شده است. جديد ا ،پس از بررسي و مطالعه دقيق مدلهاي متتلف در اين پژوهش

بودن مدل دنيسون نسبت به مدل هاي معرفي شده و مبناي رفتار گرايي اين مدل و همچنين کامل بودن اين مدل 

 آيند.شمار ميبه از نظر شاخص هاي اندازه گيري و سنجش ابعاد فرهنگ سازماني، از جمله داليل انتتاب اين مدل

قابليت استفاده از مدل دنيسون در تمام سطوح سازماني يكي ديگر از ويژگي هاي اين مدل است. ضمن 

اينكه در ساليان آخر اين مدل توسط موسسات مشاوره مديريت براي ارزيابي فرهنگ سازماني شرکت ها و سازمان 

 (2ها در خارج از کشور به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.)

توان نمودار گرافيكي مدل دنيسون را که باشد، ميقابل مشاهده مي 2طور که در شكل شماره همان

-هاي فرهنگ سازماني را در دو بعد تمرکز داخلي و خارجي و همچنين در سطح دوازده شاخص نمايش ميويژگي

 عنوان يكي ديگر از مزاياي اين مدل بدانيم.دهد؛ به
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 سون. مدل فرهنگ سازمانی دنی1شکل

 

 . پیشینه پژوهش3-2

 

هاهي متتلفي ارائه ها و کارکردها و تاثير آن بر روي کارکنان سازمان مدلباتوجه به اهميت شناسايي فرهنگ

 گرديده است.

، در پژوهشي خود فرهنگ سازماني مجتمع کارخانجات آرد شيراز و دادلي (1343پاکدل، ابراهيمي و ارسطو )

سي قرار دادند. و به اين نتايج دست يافتند که اين سازمان از نظر فرهنگ سازماني، وضعيت )تينا( را مورد مطالعه و برر

مناسبي ندارد. همچنين فرهنگ انعطاف پذيري، وضعيت مناسب تر )بهترين وضعيت( و فرهنگ ماموريتي نامناسب ترين 

ده در مدل دنيسون، شاخص ايجاد )بدترين وضعيت( را نسبت به مولفه هاي ديگر دارند. و در بين شاخص هاي مطرح ش

 .]19[تغيير در بهترين وضعيت و شاخص اهداف و مقاصد در بدترين وضعيت قرار دارند

مديران هاي متفاوت و متتلفي باتوجه به اهميت شناسايي فرهنگ سازمانين و نحوه تاثير آن روي کارکنان، مدل

 بزرگ ارائه شده است.و در نهايت عملكرد و موفقيت سازمان توسط نظريه پردازان 

، در پژوهشي خود با استفاده از مدل دنيسون فرهنگ سازماني را در سازمان بر  (13۱4اردکاني و دره زرشكي )

منطقه اي يزد آسيب شناسي کردند. تحليل هاي حاصل از نتايج نشان داد که بعد ماموريت بيشترين و بعد انعطافپذيري 

مچنين در بين شاخص هاي دوازده گانه، شاخص هاي نيت و جهت استراتژيک و کمترين امتياز را به دست آوردند. ه

 .]15[به دست آورده است توانمندسازي در حد بااليي قرار گرفتند و شاخص تيم گرايي کمترين امتياز را

ز ا سازمان را با استفاده-در پژوهش خود رابطه بين فرهنگ سازماني بايگانگي فرد (13۱7اردالن و همكارانش )

در دانشگاه هاي دولتي غرب کشور، مورد بررسي قرار دادند. آنها نشان دادند که هر چهار بعد فرهنگ  دنيسونمدل 

ل دنيسون در دانشگاه هاي غرب کشور حاکم است. همچنين، در اين پژوهش مشتص شد که بعد رسالت، مدسازماني 

پايين ترين ميزان همبستگي را با  شدن در کار ن و به درگيرسازما-باالترين همبستگي را با معيارهاي سازماني يگانگي فرد

 .]1[سازمان داشته است.-معيارهاي فردي يگانگي فرد

در پژوهشي خود مدل دنيسون را در سازمان مديريت صنعتي مورد بررسي قرار دادند.  (،13۱6)بتتاييو  منوريان

در هر چهار بعد مشارکتي، انعطاف پذيري، ثبات و نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که سازمان مديريت صنعتي 

يكپارچگي و ماموريت در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار داد. سازمان مديريت صنعتي بهترين وضعيت را در متغيرهاي 
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مشارکتي و انعطاف پذيري به دست آورده است. با وجود اين، در برخي از شاخص ها از جمله هماهنگي و يكپارچگي و 

 .]11[داف و مقاصد نيازمند بهبود است.اه

 

 روش تحقیق .3

 . گردآوری اطالعات1-3

 

اين تحقيق برحسب هدف از نوع کاربردي و بر حسب نحوه گردآوري دادهها از نوع توصيفي و از گروه پيمايشي 

رچوب نظري ميباشد. براي جمع آوري اطالعات از روش پرسشنامه و کتابتانه اي استفاده شده است .لذا بر اساس چا

سؤال مي باشد و در اين تحقيق به منظور  6۰تحقيق ، پرسشنامه استاندارد دنيسون به کار گرفته شد.اين پرسشنامه حاوي 

اي آب منطقهسنجش وضعيت موجود و مطلوب هر يک از شاخص هاي فرهنگ سازماني، از کارکنان محترم شرکت 

رد ميزان اهميت و وضعيت موجود هر يک از اين موارد در شرکت خواسته شده است تا نظرات خود در مو خراسان شمالي

بيان نمايند. در پاستگويي به سنجش درجه اهميت هر شاخص پاسخ دهندگان  ليكرت گزينه اي 5 با استفاده از يک طيف

منطقه اي  آببا توجه به اهداف و استراتژي هاي سازمان ، درجه اهميت هر يک از موارد را در ارتقاي فرهنگ سازماني 

هايي که معموال کارها در آن انجام مي گيرد را به صورت مشتص و در سنجش وضعيت موجود هر شاخص،سازمان و شيوه

 .اندنموده کلي در نظر گرفته و وضعيت موجود هر يک از موارد را مشتص

مشاوره با  صاحبه وازمان ، مس فرهنگ زمينه در مرتبط کتب و مقاالت مطالعه با نظر مورد يروايي پرسشنامه

ضريب  .شد استفاده کرونباخ آلفاي از آن پايايي ميزان سنجش براي و گرفت قرار بررسي مورد مديريتصاحب نظران رشته 

 .دهنده ضريب باالي پايايي ابزار سنجش استباشد که نشانمي %49دست آمده به

 

 

 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 2-3

 

آغاز گرديده  1345ه صورت گرفته است که قلمرو زماني آن از ابتداي دي ماه سال ما 6انجام اين تحقيق در طي 

اي خراسان شمالي بوده است که خاتمه يافته است. قلمرو مكاني اين تحقيق اداره آب منطقه 1346و در پايان تير ماه سال 

اکنون با شكيل گرديده است و همبا هدف و وظيفه نظارت بر تقسيم و توزيع آبهاي سطحي ت 1395شرکت مذکور در سال 

فعاليت به کليه وظايف محوله توسط شرکت مادر تتصصي مديريت منابع آب وزارت نيرو گسترش فعاليت خود و انجام 

 دهد.خود ادامه مي

 

 

 . جامعه آماری و نمونه تحقیق3-3      

 

باشند. اي خراسان شمالي ميتر ذکر شد جامعه آماري اين پژوهش کارکنان شرکت آب منطقههمانطور که پيش

کارشناسي و  اما به منظور درنظر گرفتن نمونه آماري، مي بايست پرسشنامه در اختيار تمامي کارکنان داراي مدرک

پرسشنامه  59ها تنها نفر مي باشد؛ قرار گيرد. پس از پتش پرسشنامه 6۰کارشناسي ارشد شرکت مذکور، که تعداد آن ها 
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عدد از آن ها به دليل عدم حضور کارکنان و عدم پاسخ گويي برخي از کارکنان ، غير  6بودند که قابل بررسي و تتحليل 

 .قابل استناد بودند

 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات .4

 

هاي جهت دريافت نظرات جامعه مورد پژوهش، پرسشنامه سنجش درجه اهميت و وضعيت موجود شاخص

در اختيار آنها قرار گرفت. سواالت اين پرسشنامه در دو بتش عمومي و ، اي خراسانآب منطقهفرهنگ سازماني در شرکت 

 6۰تتصصي طراحي گرديده است. بتش اول شامل سواالتي در مورد مشتصات پاسخ دهندگان ميباشد و بتش دوم شامل 

 صاتمشت ايآب منطقههاي فرهنگ سازماني در شرکت باشد که در آن ميزان اهميت و وضعيت موجود شاخصسوال مي

 قرار گرفته است. بررسي نتيجه پاسخ به هر سوال به صورت مجزا مورد گيردمورد پرسسش قرار مي دهندگان پاسخ عمومي

راي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده و رسيدن به يافته هاي تحقيق از فنون آماري گوناگوني استفاده شده و ب

 .است دهش گرفته بهره SPSSنرم افزار آماري  همچنين از

 

 دهندگانجنسیت پاسخ .1جدول

 درصد تعداد شرح

99/99 29 مرد  

55/55 3۰ زن  

 1۰۰ 59 جمع

 

 دهندگانمیزان تحصیالت پاسخ .2جدول

 درصد تعداد شرح

46/62 39 کارشناسي  

۰3/37 2۰ کارشناسي ارشد  

 1۰۰ 59 جمع

 

 

 

 های فرهنگ سازمانیها و شاخصوضعیت موجود ویژگی .5

 

اي در رات پاسخ دهندگان به چهار ويژگي و دوازده شاخص فرهنگ سازماني در شرکت آب منطقهميانگين نظ

 خالصه شده است. 3جدول 
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 دهندگانمیانگین نظرات پاسخ .3جدول

 ميانگين شاخص ها ميانگين ويژگي ها

توانمند  9/3 مشارکت

 سازي

9/3 

 9 تيم گرايي

توسعه 

 قابليت ها

۱/2 

هاي ارزش  3 يكپارچگي

 بنيادين

3 

 6/3 توافق

هماهنگي و 

 انسجام

9/2 

انعطاف 

 پذيري

 9/3 ايجاد تغيير 53/3

مشتري 

 مداري

9/3 

يادگيري 

 سازماني

۱/3 

جهت  ۱6/2 ماموريت

 استراتژيک

3 

 3 اهداف

 6/2 چشم انداز

 
 

 و است آورده بدست را امتياز يشترينب انعطاف پذيري ويژگي در مطالعه مورد سازمان تحقيق، هاي يافته اساس بر

ايجاد تغيير،  سه شاخصهاي باالي تاثير دهنده نشان خود اين. است شده حاصل بعد مأموريت در امتياز کمترين مقابل در

 .باشدمشتري مداري و يادگيري سازماني مي

آب  شرکت ازمانيس فرهنگ گانهدوازده هايشاخص براي آمده بدست هايميانگين براساس ديگر، طرفي از

(، 9/3(، ايجاد تغيير )9/3سازي )(، توانمند6/3(، توافق )۱/3هاي يادگيري سازماني )شاخص اي خراسان شمالي،منطقه

-دهندگان ميها از نظر پاسخدهنده مطلوب بودن اين شاخص( بيشترين امتياز را دارا هستندکه نشان9/3مشتري مداري )

( از کمترين امتياز ۱/2ها )( و توسعه قابليت6/2(، چشم انداز )9/2ي و انسجام )هاي هماهنگباشد. همچنين شاخص

بشد اي از وضعيت مناسب برخوردار نميها، شرايط آب منطقهاند. اين امر گوياي اين است که در اين شاخصبرخوردار شده

 و نياز به توجه بيشتري دارند.
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 تحلیل شکاف موزون .6

 

ها و وضعيت موجود آنها، شكاف موزن هريک از شاخص تا با استفاده از اهميت شاخص در اين بتش بر آن هستيم

آل هاي فرهنگ سازماني را محاسبه نمائيم. شكاف هر يک شاخص ها از تفاضل وضعيت موجود شاخص از وضعيت ايده

گردد. در اسبه ميفاضل بدست آمده در اهميت شاخص مورد نظر، شكاف موزن محتآيد. با ضرب بدست مي 5يعني عدد 

 شاخص هاي فرهنگ سازماني خواهيم پرداخت.هاي هريک از يافتهادامه به 

 
های فرهنگ سازمانی. محاسبه شکاف موزون شاخص4جدول  

 شكاف موزون اهميت شكاف وضعيت موجود شاخص ها ويژگي ها

 72/6 2/9 6/1 9/3 توانمند سازي مشارکت

 19/9 19/9 1 9 تيم گرايي

 799/7 52/3 2/2 ۱/2 بليت هاتوسعه قا

ارزش هاي  يكپارچگي

 بنيادين

3 2 17/9 39/۱ 

 166/5 64/3 9/1 6/3 توافق

انسجام و 

 هماهنگي

9/2 6/2 51/3 126/4 

 52/5 95/3 6/1 9/3 ايجاد تغيير انعطاف پذيري

 9۰۱/5 3۱/3 6/1 9/3 مشتري مداري

 26/9 55/3 2/1 ۱/3 يادگيري سازماني

و جهت  نيت رسالت

 استراتژيک

3 2 6/3 2/7 

 39/۱ 17/9 2 3 اهداف و مقاصد

 542/۱ 5۱/3 9/2 6/2 چشم انداز

 

 

 گیرینتیجه .7

 

در اين پژوهش بر اساس مدل فرهنگ سازماني دنيسون و با بكارگيري پرسشنامه اين مدل به سنجش وضعيت 

پرداخته است. و با استفاده از  اي خراسان شماليقهآب منطهاي فرهنگي در شرکت موجود و ميزان اهميت هر يک از مولفه

وضعيت موجود و شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب فرهنگ سازماني اين دست آمده از هاي بهآوري و تحليل دادهجمع

پذيري داراي وضعيت مطلوب و ، به اين نتايج دست يافته شده است؛ که بعد انعطافشرکت با توجه نظرات پاسخ دهندگان

هاي فرهنگي اين شرکت ؛که باشد. و با تحليل شكاف موزون موجود بين شاخصعد مأموريت از امتياز کمتري برخوردار ميب

گرايي، يادگيري هاي تيمتوان نتيجه گرفت که در شاخصباشد، ميهرچه کمتر باشد بيانگر وضعيت بهتر آن شاخص مي
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توان به عنوان باشند که ميمند سازي از وضعيت مطلوبي برخوردار ميسازماني، توافق، مشتري مداري، ايجاد تغيير و توان

 ريزي شود.ها برنامههاي فرهنگي اين سازمان براي بهبود اين شاخصنقاط قوت مولفه
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