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 در سازمان راه و شهرسازیختار سازمانی اابعاد س برابعاد فرهنگ سازمانی تاثیر بررسی 

 خراسان شمالی

 

  ،.2دولت خواهی کتایون، 1,* مصطفی کاظمی

 دانشگاه فردوسی مشهد -گروه مدیریت-هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد -1

 دانشگاه فردوسی مشهد -گروه مدیریت -صاددانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری و اقت -2

 

 خالصه

بررسی ارتباط و میزان تأثیرگذاری ابعاد فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی و نیز از انجام این تحقیق اصلی هدف  

از ترین ابعاد فرهنگ سازمانی و تعیین ابعاد مطلوب و نامطلوب فرهنگ سازمانی جهت بهبود ساختار سازمانی شناسایی مهم

جهت بررسی فرهنگ می باشد. بدین منظور،  خراسان شمالی و شهرسازی دیدگاه کارکنان و مدیران در سازمان راه

استفاده و جهت سنجش ساختار سازمانی از مدل استیفن از مدل دنیسون که مدلی نسبتا جدید و کامل است، سازمانی 

می باشد که برای ارزیابی  یکپارچگیو  مأموریت، مشارکت پذیری، عطافدارای چهار بعد اصلی اندنیسون شده است. مدل 

داده های باشد. مدل استیفن دارای سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی میهر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. 

مدیران شرکت راه و توسط پرسشنامه از و ساختار سازمانی به صورت پیمایشی های فرهنگ سازمانی مربوط به مولفه

و لیزرل به تجزیه و  SPSSهای آماری افزارمسپس با استفاده از نرجمع آوری گردیده است. خراسان شمالی  سازیشهر

ها با استفاده از روش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و ساخت معادالت ساختاری پرداخته شده است. تحلیل داده

ش مدل متغیرها نشان داد که تمامی روابط معنادار بوده و دارای ضریب گیری برازسازی معادالت ساختاری برای اندازهمدل

استاندارد باالیی نیز هستند، یعنی تمام ابعاد فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی تأثیرگذار هستند، و البته رابطه معکوسی 

دارای  ماموریتکه بعد  تحلیل حاصل از یافته های تحقیق این نتیجه را روشن ساختبین آنها برقرار است. و سپس 

ها گرایی، توسعه قابلیتهای تیمو همچنین شاخص .استکمترین امتیاز را به دست آورده  یکپارچگیو بعد وضعیت مطلوب 

و اهداف و مقاصد باالترین میزان اهمیت را در این سازمان دارند. بنابراین جهت کاهش ساختار سازمانی نیاز به بهبود 

گرایی، توسعه های تیمبهبود فرهنگ سازمانی نیاز به توجه بیشتر به بعد یکپارچگی و البته شاخص فرهنگ سازمانی و جهت

 باشد.ها و اهداف و مقاصد، میقابلیت
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 مقدمه  .1

-های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، آنچنان برجسته است که سازمانابی به هدفها در دستیامروزه نقش سازمان

ها، در راستای تحقق همین دلیل بازنگری ساختار سازماننامند. بههای تحقق اهداف آن جامعه میهای هر جامعه را گردونه

ها برای رسیدن سازمان [1]ک نیاز بایسته است. های اقتصادی و کیفی آنها یویژه در فرآیند رقابتاهداف و حفظ پویایی به

های فرهنگی و رهبری دارند به اهداف خود در محیطی پیچیده، رقابتی، پویا و نامطمئن احتیاج زیادی به تحرک و نوآوری

ها ناند و سازماشهرت یافته "جامعه سازمانی"که از طریق راهبردهای مختلفی قابل حصول است. در واقع جوامع امروز با 

شود. هر سازمان از فلسفه، فرد هستند که موجب تمایز آنها از یکدیگر میبهمانند جوامع، دارای فرهنگ منحصرنیز به

به مثابه سرچشمه فرآیندهای سازمانی از قبیل  "فرهنگ سازمانی"ها و هنجارهای خاصی برخوردار است. اعتقادات، ارزش

ها و طرز تلقی اعضای سازمان است. در تحقیقات بیان ی، شیوه مدیریت و نگرشساختار، سلسله مراتب، نحوه روابط انسان

کند تا از شمار آورد، که به اعضا کمک میتوان، الگویی از باورها و ارزش مشترک بهشده است که فرهنگ سازمانی را می

توان دریافت که عوامل ی موفق، میهابا نگاهی گذرا به سازمان [2]دست آورند. عملکرد سازمانی آگاهی و درک بهتری به

توان به فرهنگ ساز و شاید هم علت اصلی موفقی آنها بوده است؛ که از این موارد میکلیدی و مشترک میان آنها زمینه

ها محکوم به داشتن رقابتی و پیچیده عرصه سازمان، سازمان نیز امروزه باتوجه به محیطاز طرفی  [3]سازمانی اشاره کرد. 

توان باشند؛ چون نیروی ضعیف، کمد از بعد روانی و مهارتی مینی مناسب برای حفظ و پرورش نیروی  انسانی توانمساختار

های توان از شاخصتفاوت مانعی برای رسیدن سازمان به اهداف و آرزوهای بزرگ است. نیروی انسانی کارآمد را میو بی

ها تجربه به این باور رسیده است از این حیث دنیا پس از سال[4]ست. های دیگر دانعمده برتری سازمانی نسبت به سازمان

ها باید از ساختار سازمانی مناسب و منعطف برخوردار که برای موفقیت و پیشتازی در عرصه اقتصادی و رقابتی، سازمان

های های اساسی، مأموریتزهباشند. درمورد ساختار سازمانی باید اشاره نمود که ساختار سازمانی کالبدی است که در آن حو

شود. تاکنون محققان ابعاد گیری تعیین میهای کلی، نظام ارتباطی و مرکز تصمیمهای اساسی، مأموریتاساسی، مدیریت

اند، اما باید اشاره کرد که از این بین ابعاد ارائه شده توسط متعددی را برای شناسایی و تبیین ساختار سازمانی متصور شده

وهش نیز از این ابعاد جهت اجرای فرآیند بیشتری برخوردار است که در این پژابینز در نزد محققان از محبوبیت استیفن ر

عنوان ستون فقرات فرهنگ سازمانی بیشتر بهتوان گفت، پژوهش استفاده شده است. در رابطه با فرهنگ سازمانی نیز می

-کند، میهای رفتاری سازمان را منعکس میارزش، باورها و جنبههر سازمان تعریف شده است. ازآنجا که فرهنگ سازمانی 

تواند بر توان از آن برای کارکنان استفاده کرد تا مفهوم آن را برای شرایط مختلف روزمره بیان کنند. فرهنگ سازمانی می

-دهد فرهنگ سازمانی مینگرش و رفتار کارکنان تأثیر بگذارد. همچنین شواهد بسیار قابل توجهی وجود دارد که نشان می

-د که فرهنگ سازمانی از مجموعهکنعنوان میدنیسون  [5] ,تواند عملکرد در سطح تیمی و فردی سازمان را بهبود بخشد.

ها است که توسط همه کارکنان به اشتراک گذاشته شده است که اعضای سازمان را با تضمین و کمک به ای از ارزش

ازتولید این فرهنگ از طریق انتشار دانش اجتماعی در میان سازمان است که براساس گذارند. بدیگران به اشتراک می

ه، تحمل، لهای مختلفی از جمتواند به شیوهها و رفتار کاکنان است. این نوع فرهنگ میها، نگرشقوانین، هنجارها، ارزش

ب ماهیت پیچیده فرهنگ سازمانی، سببه  [6]احترام به اقتدار، صداقت، اعتماد به نفس و توجه به کارهای خود آشکار شود.

با وجود این یکی از جدیدترین و رایج ترین مدل های  ن وجود ندارد.آنظریه و چارچوب یکسانی برای بررسی و شناسایی 

شناسایی و اندازه گیری فرهنگ سازمانی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون است که امروزه بسیاری از سازمان ها برای شناخت 

بر این اساس پژوهش حاضر برآن است  ا و قوت های فرهنگ سازمانی خود و توسعه آن به این مدل روی آورده اند.ضعف ه

بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در مدل دنیسون در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی با استفاده از تا با ارزیابی و اولویت
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رین ابعاد را شناسایی نموده تا در صورت نیاز جهت بهبود تمشخص شده در مدل دنیسون، مهم های سنجششاخص

مدل های حاصل شده؛ برآیند. در این پژوهش از ترتیب اولویتفرهنگ سازمان، مدیران و کارکنان درصدد بهبود ابعاد به

ت انجام شده فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شده است که مبتنی بر نظریه ها و یافته های علمی است و عالوه بر تحقیقا

در آمریکا، سایر تحقیقات انجام شده در کشورهای چین، روسیه و تایوان نیز آن را پشتیبانی و تایید می کنند. این مدل 

می باشد. مدل فرهنگ سازمانی دنیسون در مقابل سایر  نعطاف پذیری و مأموریت، ایکپارچگی، مشارکتدارای چهار بعد 

 :زیر برخوردار است مدل های فرهنگ سازمانی از مزایای

 زنند.جای ارزیابی شخصیت، رفتار گروهی را محک میبه 

 دهند.ترین سطح سطوح سازمان انجام میگیری را تا پاییناندازه 

 .درتمام سطوح یک سازمان کاربرد دارد 

 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق  .2

 ساختار سازمانی     

 

نوعی با آن سر و کار دارند، گذارد و همه بهبر هر کسی در سازمان اثر میاگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت است و 

ها، ساختار های افراد در سازمان والگوی روبط میاننقشولی کم و بیش مفهومی انتزاعی است سنگ زیرین ساختار، نقش

ها اط میان آنها دانست. این نقشتوان انتظارات موجود از هر نقش  و ارتبدهد، بنابراین ساختار را میسازمانی را شکل می

-ها و اسناد مکتوب که حوزه مسئولیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص میها و شرح شغلوسیله شرح پستاغلب به

 [7]یابد.کنند جنبه قانونی می

صادی افراد و های اقت(، ساختار سازمانی را سیستمی رسمی از اختیارات و وظایف میداند که هماهنگی فعالیت1991جیمز )

نماید. یک ساختار سازمانی مناسب توان تسریع وتسهیل در تحقق اهداف سازمان را با استفاده از منابع سازمان کنترل می

بندی کلی، ساختار سازمانی به در یک طبقه.کند های آن ایجاد میگیری و واکنش مناسب نسبت به محیط و چالشتصمیم

بینی و ساختار ارگانیک را های باثبات و قابل پیششود. ساختار مکانیک را برای محیطمی دو نوع مکانیک و ارگانیک تقسیم

هایی مانند پیچیدگی و رسمیت زیاد، ساختار مکانیکی، با ویژگی [8]های متالطم و متغیر استفاده کرد.توان در محیطمی

اختار ارگانیکی نیز منعطف است و میزان نفوذ شود. سریزی شده و مقررات خاص شناخته میتمرکز گرایی، رفتار برنامه

دلیل داشتن انعطاف، پویایی، تحرک، آزادی در عمل، افراد در آن، براساس مهارت و دانش است. ساختارهای ارگانیک به

. در میان ابعاد [9]کنند. تری را برای توانمندسازی فراهم میتوجه به تخصص، توجه به شایستگی و ... شرایط مناسب

باشد که در ادامه آن را تشریح عدد ارائه شده توسط محققین، ابعاد ارائه شده توسط استیفن در این پژوهش مدنظر میمت

 خواهیم نمود.

 [10].شود.های فرعی است که در درون یک سازمان انجام میپیچیدگی. مقصود از پیچیدگی تعداد کارها یا سیستم

دانند. ازمانی، عنوان شغل، میزان تحصیالت و میزان پراکندگی جغرافیایی میپیچیدگی را میزان سلسله مراتب و سطوح س

کند. پیچیدگی را در سه سطح عمودی، افقی و فضایی ای که تفکیک در سازمان وجود دارد اشاره میاندازهپیچیدگی به

 [4]گیرند. درنظر می
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ها و شرح ها، مقررات و سیاستدر این اسناد، روش شود که در سازمان وجود دارد.رسمیت. به اسناد و مدارکی اطالق می

( رسمیت را 2212و همکاران ) *. همچنین لیائو]10[وظایف که افراد سازمان باید رعایت و اجرا نمایند نوشته شده سات. 

و قسمت است: رسمیت دارای د [11]دانند. کند، میها برای توصیف رفتار استفاده میای که سازمان از قوانین و رویهاندازه

 ای را که قوانین و مقررات مکتوب شده، و دیگری میزان رعایت و اجرای این قوانین در سازمان. یکی اندازه

گیری دارد. شود که قدرت تصمیمتمرکز.  در سلسله مراتب اختیارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می

رابینز تمرکز را میزان یا  [3]فته شود؛ آن سازمان را متمرکز گویند گیری در سطح باالی سازمان گرهنگامیکه تصمیم

رمورد اختیارات رسمی سازمان زمان متمرکز است. این امر تنها دگیری درنقطه خاصی از ساای میداند که تصمیمدرجه

شغل در اتخاذ  ( تمرکز را در سازمان به میزان آزادی یک2212و همکاران ) †هماز طرفی نیز می  [5]کند.صدق می

 [12]دانند. تصمیمات می

 

 . فرهنگ سازمانی1-2

 

بسیاری از پژوهشگران، فرهنگ سازمانی را به عنوان منبع مزیت رقابتی بررسی کرده اند و آن را عاملی اساسی در 

ا افراد سازمان راستای موفقیت سازمان ها دانسته اند. دنیسون بیان می دارد، سیستم فرهنگ به اسانی قابل رویت نیست، ام

تواند فرهنگ سازمانی می [11]به خوبی آن را می شناسند و در سازمان ها قانون فرهنگ از هر قانون دیگری قوی تر است.

ها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا های رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگعنوان منبعی برای ایجاد مزیتبه

توان به ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژاپن به مثابه یک رقیب قابل توجه و مهم یل دیگر مینیستند و همچنین، از دال

 .[13,14]اند های فرهنگی بین دو کشور دانستهدربرابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دالیل عمده آن را تفاوت

های کارکنان و ایجاد تحول در سطوح بینش های امروزی، قبل از هرچیزی باید به ایجاد تغییرات بنیادین درسازمان

سازمان چیزی بیش از  [15]فردی، گروهی و سازمانی و قبل از آن، شناسایی و بررسی دقیق فرهنگ سازمانی اقدام کنند

سطوح عمودی و افقی، واحدها و سلسله مراتب است. یک سازمان همانند یک فرد در سازمان ها کارکنان نسبت به یک 

تاری با هم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است. امروزه به تبع تحوالتی که در عرصه های الگوی خاص رف

نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت ها و شکست ها افزوده می شود.  مختلف جهانی اتفاق می افتد بیش از پیش به اهمیت و

است که در کارکنان و عملمرد آنان تبلور می یابد. این  فرهنگ سازمانی جانمایه اصلی نگرش ها، باورها و اعتقادات سازمان

 بطور علمی و جدی توسط تنی چند از اندیشمندان در حوزه مدیریت و سازمان مورد مطالعه و 1912واژه در اوایل دهه 

مانی در واقع، تعریف فرهنگ ساز تاکنون تعاریف زیادی از فرهنگ سازمانی عنوان گردیده است در [11]بررسی قرار گرفت. 

در ادامه به تعاریفی  [16] یرش باشد وجود ندارد.یعنی، تعریفی که بطور عام مورد پذ مشخصی امکان پذیر نیست قالب

 می پردازیم. چند از فرهنگ سازمانی

های علمی مختلف بر روی مفهوم فرهنگ توافق نظری وجود ندارد؛ با وجود این، از دیدگاه سازمانی، در بین رشته

فرهنگ  [17,18]کند اند که موجبات پایداری سازمان را فراهم میبه عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کردهفرهنگ را 

 [19]طور گسترده پذیرفته شده است های کلیدی است که توسط اعضای سازمان بهای از ارزشمجموعه

                                                 
* Liao  
† Mihm  
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طور متفاوتی بر تواند بهر، میها با یکدیگهای متفاوت سازمانبراساس مطالعات اوچی و پیترز و واترمن، فرهنگ

شود که های اساسی، باورها و اوصلی مربوط میبه اعتقاد دنیسون، فرهنگ سازمانی به ارزش [20]ها اثر گذاردعملکرد آن

 [21]کندای محکم، به نظام مدیریتی سازمان خدمت میمانند شالوده

رهنگ نه منطم هستند و نه بی نظم. فرهنگ کمک حالی که عناصر فست درای برای نظم و ترتیب اسازمان استعاره

همانند شخصیت یک ن سخن بگوییم. فرهنگ در یک سازمان سازمادر مسائل فنی  بافاوت مت هاییپدیده همی کند تا دربار

 [22]انسان است.

شترک اند. فرهنگ سازمانی نمایانگر ادراک مهای فرهنگ سازمانی تأکید کردهبرخی از دانشمندان بر روی ارزش

هایی وجود ها، نمادها، مراسم و اسطورهدهد. در هز سازمان ارزشاعضای سازانی است که رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می

کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک های مشترک بیان میکنند. این ارزشدارند که دائماً درطول زمان تغییر می

 [23]دهندکرده و به آن پاسخ می

ها یا ادراکات مشترک که توسط اعضای سازمان دارد که فرهنگ سازمانی را ارزشه نقل از ریچارد موریس بیان میب

 [24]کندگردد تعریف میحفظ می

دنیسون فرهنگ سازمانی را نیروی قدرتمند می داند که نحوه عمل کردن و چگونگی عملیات ها را تعیین می کند. 

، به ارزش های اساسی، باورها و اصولی ارجاع می شود که همچون شالوده ای محکم به نظام او عقیده دارد فرهنگ سازمانی

مدیریتی خدمت می کنند. عالوه بر آن، هم ارزش ها و باورها و هم نظام مدیریتی، باعث تقویت آن اصول اولیه می گردند. 

ی های سازمانی مرتبط هستند و تاثیر بسیار وی معتقد است که پیام و برداشت فرهنگ سازمانی بطور نزدیکی با استراتژ

زیادی بر افرادی که در سازمان کار می کنند، دارند. دنیسون بیان می دارد؛ فرهنگ به آسانی قابل رویت و تماس نیست، 

اما افراد سازمان به گونه ای با اهمیت آن را به خوبی می شناسند و قانون فرهنگ از هر قانون دیگری قوی تر است. در 

  [17,25]ترین پیام و برداشت از فرهنگ استبسیاری از سازمان ها ایز مهم 
 

 

 . مدل دنیسون فرهنگ سازمانی2-3

 

پروفسور دانیل دنیسون تحقیقاتی در زمینه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان انجام داد. وی در مدل خود 

 های فرهنگی را اینگونه برشمرد:ویژگی

  مشارکت -1

 یکپارچگی و ثبات -2

 انعطاف پذیری -3

  ماموریت -4

 :شوند می گیریاندازه شاخص سه با ها ویژگی این از هریک

محور گروه بر  را سازمان سازند، می توانمند را افرادشان اثربخشی های سازمان(. کار در شدن درگیر) مشارکت -1

ای سازمان به کارشان های کاری تشکیل می دهند و قابلیت های منابع انسانی را در همه سطوح توسعه می دهند. اعض

می کنند. افراد در همه سطوح احساس می کنند که در  متعهد شده و خود را به عنوان پاره ای از پیکره سازمان احساس

 تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشان موثر است و کار آنها مستقیما با اهداف سازمان پیوند دارد.

 دازه گیری می شود:این ویژگی با سه شاخص ان
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مالکیت و مسئولیت  ساحسا نوعی امر این. دارند کارشان ه کردنتوانایی برای ادارر و توانمند سازی: افراد اختیار، ابتکا -1/1

 کند.در سازمان ایجاد می

مانند کارکنان به  تیم سازی: در سازمان به کار گروهی در جهت اهداف مشترک، ارزش داده می شود. به طوری که -2/1

 مدیران احساس می کنند در محل کار خود پاسخگو هستند. این سازمان ها برای انجام کارها به گروه ها تکیه می کنند.

های توسعه مهارت توسعه قابلیت ها: سازمان به منظور تامین نیازها و باقی ماندن در صحنه رقابت به طور مستمر به -1/3

 پردازد.کارکنان می

ات نشان داده است که سازمان هایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یکپارچه بوده و رفتار تحقیق یکپارچگی: -2

اند )حتی زمانی که ت گرفته است. رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافتهأکارکنان از ارزش های بنیادین نش

هایی شده است. سازمان هایی با چنین ویژگی های سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوستهدیدگاه مقابل دارند( و فعالیت

 :ر رفتار کارکنان نفوذ دارند. این ویژگی با سه شاخص بررسی می شودبدارای فرهنگ متمایز و قوی هستند و بطور کافی 

دهند شکیل میتارزشهای بنیادین: اعضای سازمان در یک دسته از ارزش هایی که هویت و انتظارات آن ها را  -2/1

 د.انشریک

شامل توافقی در سطح زیرین و هم هم توافق برسند. این توافق اختالف مهم بهدر اعضای سازمان قادرند وافق: ت -2/2

 توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر می باشد.

خیلی  مشترکهماهنگی و پیوستگی: واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت می توانند برای رسیدن به اهداف  -2/3

 ب با هم کار کنند. مرزهای سازمانی با اینگونه کار کردن به هم ریخته نمی شوند.خو

یابند. لذا یکپارچگی سختی تغییر میخوبی یکپارچه هستند بههایی که بهسازمان :(پذیری انطباق) پذیری انعطاف -3

 درونی و انطباق پذیری بیرونی را می توان مزیت و برتری سازمان به حساب آورد. 

ان های سازگار به وسیله مشتریان هدایت می شوند، ریسک می کنند، از اشتباه خود پند می گیرند و ظرفیت و تجربه سازم

ایجاد تغییر را دارند. آنها بطور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان به جهت ارزش قائل شدن برای مشتریان هستند. این 

 ویژگی با سه شاخصی مورد بررسی قرار می گیرد:

تواند محیط موسسه را بشناسد، و می هایی برای تامین نیازهای تغییر ایجاد کنند.تغییر: سازمان قادر است راهایجاد  -1/3

 به محرک های جاری پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید.

 

تامین آینده برمی آید. نها پاسخ می دهد و پیشاپیش درصدد آمشتری گرایی: سازمان مشتریان را درک می کند و به  -3/2

 در واقع مشتری گرایی درجه ای که سازمان ها در جهت رضایتمندی مشتریان هدایت می شوند را نشان می دهد.

هایی را برای کنند و فرصتها دریافت، ترجمه و تفسیر مییادگیری سازمانی: میزان عالئم محیطی را که سازمان -3/3

 گیرد.کند اندازه میها ایجاد میواناییتشویق خالقیت، سبک دانش و توسعه ت

هایی ترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و مأموریت آن است. سازمانمأموریت )رسالت(: شاید بتوان گفت مهم -4

های موفق درک روشنی از اهداف روند. سازماندانند کجا هستند و وضعیت موجودشان چیست معموال به بیراهه میکه نمی

 کنند.انداز سازمان را ترسیم مید، بطوریکه اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک را تعریف کرده و چشمو جهت خود دارن

 ین ویژگی نیز با سه شاخص بررسی می شود: ا

گرایش و جهت استراتژیک: گرایش های استراتژیک روشن جهت اهداف سازمانی را نشان می دهد و هر شخص می  -1/4

 مشارکت دهد. تواند خودش را در آن بخش 
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افراد را مشخص اهداف و مقاصد: اهداف با استراتژی ماموریت و افق دید سازمان پیوند می یابد و سمت و سوی کار -2/4

 کند.می

چشم انداز: سازمان یک دیدگاه مشترک از وضعیت آینده دارد. آن ارزش بنیادی را ابراز می کند، اندیشه و دل نیروی  -3/4

 راه ساخته و در همین زمان جهت را نیز مشخص می کند.انسانی را با خود هم

خارجی: همانطور که در مدل دنیسون دیده می شود این مدل دارای دو محور -منعطف و تمرکز داخلی-طیف های ثابت

عمودی و افقی است که مدل را به چهار قسمت )ربع دایره( تقسیم کرده اند. محور عمودی دربرگیرنده میزان و نوع تمرکز 

فرهنگ سازمانی است. این محور از یک طرف به تمرکز داخلی و از طرف دیگر به تمرکز خارجی منتهی می شود. محور 

افقی نیز به میزان انعطاف سازمان اشاره دارد که از یک طرف به فرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ منعطف منتهی 

 می شود.

از مدل دنسیون استفاده شده است. جدید بودن مدل  ،این پژوهش پس از بررسی و مطالعه دقیق مدلهای مختلف در

دنیسون نسبت به مدل های معرفی شده و مبنای رفتار گرایی این مدل و همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخص 

 آیند.شمار میبه های اندازه گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی، از جمله دالیل انتخاب این مدل

تفاده از مدل دنیسون در تمام سطوح سازمانی یکی دیگر از ویژگی های این مدل است. ضمن اینکه در قابلیت اس

سالیان آخر این مدل توسط موسسات مشاوره مدیریت برای ارزیابی فرهنگ سازمانی شرکت ها و سازمان ها در خارج از 

 کشور به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

های فرهنگ توان نمودار گرافیکی مدل دنیسون را که ویژگیباشد، میقابل مشاهده می 1ل همانطور که در شک

عنوان یکی دیگر از دهد؛ بهسازمانی را در دو بعد تمرکز داخلی و خارجی و همچنین در سطح دوازده شاخص نمایش می

 مزایای این مدل بدانیم.

 

 
 . مدل فرهنگ سازمانی دنیسون1شکل

 

 پیشینه پژوهش

 

عنوان پیشینه پژوهش نگاهی اجمالی خواهیم داشت به مواردی از تجربیات قبلی در مورد موضوع در این بخش از تحقیق به

 ساختار سازمانی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی.
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و  (، تحقیقات خود را با موضوع بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی2229ژنگ و همکاران )

انجام رساندند. مدل معادالت ساختاری، ساختار عاملی همه متغیرهای سازمان در چین به 321اثربخشی سازمان، میان 

تحقیق را مورد تأیید قرار داد، آزمون همبستگی در این پژوهش مشخص کرد که ارتباط معکوس ومعناداری میان ساختار 

تحلیل مسیر ارائه شده، ارتباط معکوس و معناداری میان ساختار  سازمانی و فرهنگ سازمانی وجود دارد. براساس مدل

 [13] سازمانی و فرهنگ سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت

(، به بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی، رهبری سازمانی و ساختا سازمانی در ادارت 1391صمدی میرکالیی و همکار )

اند. آنها در طی مطالعه خود دریافتند که تمام ابعاد فرهنگ سازمانی، رهبری آموزش و پرورش استان مازندران پرداخته

سازمانی، ساختار سازمانی تأثیرگذار و تبیین کننده هستند و بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی رابطه منفی و معنی 

 [3]کند.ازمانی نیز صدق میداری وجود دارد که این ارتباط منفی و معنادار نیز بین رهبری سازمانی و ساختار س

 

(، در تحقیقی با عنوان اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه ساختار سازمانی و خالقیت کارکنان صنایع 1394صالحی )

داری میان فرهنگ دریافت که ارتباط معنی SPSSافزارهای تحلیلی لیزرل و فلزی شهر صنعتی کاوه، با استفاده از نرم

با خالقیت کارکنان نیز وجود دارد. از طرفی نیز اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه ساختار سازمانی و  سازمانی و ابعاد آن

 [26]خالقیت کارکنان صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه مورد تأیید قرار گرفت

تی شهرستان (، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در موسسات دول1312ثموری )

چنین با افزایش تمرکز، خود داری وجود دارد، همزاهدان، دریافت که بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی ارتباط معنی

یابد و میزان پذیری و هدایت و حمایت مدیریت و هویت و تنوع ارتباطات و برخورد آراء کاهش میمختاری فردی، و ریسک

-یابد. با افزایش پیچیدگی، خودمختاری فردی و ریسکها و کنترل و نظارت افزایش مییکپارچگی و میزان تخصیص پاداش

یابد و میزان یکپارچگی و میزان پذیری، و هدایت و حمایت مدیریت و هویت و تنوع ارتباطات و برخورد آراء کاهش می

 [27]یابدها و کنترل و نظارت افزایش میتخصیص پاداش

 عنوان مطالعات پیشین تکیه نمود.های زیر بهتوان به پژوهشها و تأثیر آن بر روی کارکنان میاز دیدگاه شناسایی فرهنگ

، در پژوهشی خود فرهنگ سازمانی مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی )تینا( (1393پاکدل، ابراهیمی و ارسطو )

سازمان از نظر فرهنگ سازمانی، وضعیت مناسبی  را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. و به این نتایج دست یافتند که این

ندارد. همچنین فرهنگ انعطاف پذیری، وضعیت مناسب تر )بهترین وضعیت( و فرهنگ ماموریتی نامناسب ترین )بدترین 

وضعیت( را نسبت به مولفه های دیگر دارند. و در بین شاخص های مطرح شده در مدل دنیسون، شاخص ایجاد تغییر در 

 [28]عیت و شاخص اهداف و مقاصد در بدترین وضعیت قرار دارندبهترین وض

مدیران و های متفاوت و مختلفی باتوجه به اهمیت شناسایی فرهنگ سازمانین و نحوه تاثیر آن روی کارکنان، مدل

 در نهایت عملکرد و موفقیت سازمان توسط نظریه پردازان بزرگ ارائه شده است.

در پژوهشی خود با استفاده از مدل دنیسون فرهنگ سازمانی را در سازمان برق ، (1319اردکانی و دره زرشکی )

منطقه ای یزد آسیب شناسی کردند. تحلیل های حاصل از نتایج نشان داد که بعد ماموریت بیشترین و بعد انعطافپذیری 

و جهت استراتژیک و کمترین امتیاز را به دست آوردند. همچنین در بین شاخص های دوازده گانه، شاخص های نیت 

 [29]به دست آورده است توانمندسازی در حد باالیی قرار گرفتند و شاخص تیم گرایی کمترین امتیاز را

در پژوهشی خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صنعتی مورد بررسی قرار دادند.  (،1311)بختاییو  منوریان

ت صنعتی در هر چهار بعد مشارکتی، انعطاف پذیری، ثبات و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سازمان مدیری

یکپارچگی و ماموریت در حد متوسط و باالتر از متوسط قرار داد. سازمان مدیریت صنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهای 
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چگی و مشارکتی و انعطاف پذیری به دست آورده است. با وجود این، در برخی از شاخص ها از جمله هماهنگی و یکپار

 [30]اهداف و مقاصد نیازمند بهبود است.

 

 روش تحقیق

 گردآوری اطالعات

 

ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده تحقیق حاضر

ختلف فرهنگ سازمانی باشد. در گام نخست به بررسی تأثیرگذاری ابعاد مپژوهش حاضر در دو گام قابل اجرا میمیباشد. 

عبارتی دیگر نحوه براساس مدل دنیسون پرداخته شده و سپس ارتباط بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به

تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی مورد سنجش واقع شده است. این مرحله از پژوهش با استفاده از 

سپس در گام دوم به بررسی وضعیت موجود هریک باشد. و لیزرل قابل اجرا می SPSSافزار آماری چنین نرمپرسشنامه و هم

های فرهنگ سازمانی در اداره راه و شهرسازی خراسان شمالی پرداخته شده است. که ابزار مورد استفاده جهت از شاخص

کارکنان مدیران و از و سوال مربوط به مدل فرهنگ سازمانی دنیسون بوده  12ای حاوی آوری اطالعات پرسشنامه جمع

وضعیت موجود هر اهمیت و شده است تا نظرات خود در مورد  درخواست سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالیمحترم 

بیان نمایند. در  لیکرت گزینه ای 5 با استفاده از یک طیف سازمانن مذکوردر های فرهنگ سازمانی شاخصیک از 

ص پاسخ دهندگان با توجه به اهداف و استراتژی های سازمان ، درجه اهمیت پاسخگویی به سنجش درجه اهمیت هر شاخ

در پاسخگویی به سنجش وضعیت موجود هر شاخص،سازمان و  مشخص و هر یک از موارد را در ارتقای فرهنگ سازمانی

یک از موارد را هایی که معموال کارها در آن انجام می گیرد را به صورت کلی در نظر گرفته و وضعیت موجود هر شیوه

  مجدداً کمک گرفته شده است. SPSSها از نرم افزار آماری . سپس جهت تجزیه و تحلیل دادهاندنموده مشخص

مشاوره با  ازمان ، مصاحبه وس فرهنگ زمینه در مرتبط کتب و مقاالت مطالعه با نظر مورد هایروایی پرسشنامه

ضریب  .شد استفاده کرونباخ آلفای از آن پایایی میزان سنجش برای و گرفت قرار بررسی مورد مدیریتصاحب نظران رشته 

دهنده ضریب باالی پایایی ابزار باشد که نشانمی %94و برای پرسشنامه دوم  %02دست آمده برای پرسشنامه اول به

 سنجش است.

 

 جامعه آماری و نمونه تحقیق

 

که تعداد این جامعه  باشند.شهرسازی خراسان شمالی می جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران سازمان راه و

کارمند  42مدیر و  1قابل ذکر است که در مرحله اول جامعه آماری شامل  باشد.کارمند سازمان می 34مدیر و  1آماری 

ارائه  کارمند در ارائه پرسشنامه و یا عدم شرکت در یکی از مراحل تحقیق )گام اول 1دلیل عدم حضور بوده ولیکن به

 باشند.پرسشنامه و یا گام دوم( قابل استناد نمی

 

 مشخصات جامعه آماری. 1جدول 

 درصد تعداد شرح

 0/625 25 مرد

 0/375 15 زن
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 0/575 23 کارشناسی

 0/425 10 کارشناسی ارشد

 

 خراسان شمالی گام اول پژوهش. بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی

افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج در مطالعه حاضر برای سنجش مدل ساختار سازمانی از تحلیل عاملی تأییدی و از نرم

گیری متغیرهای )تمرکز، رسمیت، پیچیدگی( برای مدل ساختار سازمانی نشان داده ها یاندازهتحلیل عاملی تأییدی مدل

گر بر مکنون، باتوجه به کلیه اعداد و پارامترهای الگو معنادار گیری متغیرهای مشاهدهازهشده است که الگوهای مدل اند

 قابل مشاهده است. 2 است. که نتایج در قالب جدول
 

 ضرایب استاندارد و معناداری مرتبط با مدل ساختار سازمانی. 2جدول 

 ارتباط تأیید/ رد اعدا معناداری ضریب استاندارد  عنوان مدل مسیر ارتباط

 
1OS 0/45 4/36 تأیید 

 
2OS 0/85 5/97 تأیید 

 
3OS 0/36 3/45 تأیید 

RMSEA=0/00 

 

دار بوده است و دارای ضریب استاندارد باالیی هستند. که در کند که تمام روابط این مدل تحقیق معنیبیان می 2جدول 

دست آمده از مدل معادالت ساختاری برای برازش مدل به این میان بعد رسمیت دارای باالترین اثر بوده است. و نیز عدد

 (RMSEA=0حاکی از تناسب باالی آن است. )

افزا رلیرل استفاده شده است. چنین برای سنجش مدل فرهنگ سازمانی از تحلیل عاملی تأییدی و از نرمدر این پژوهش هم

پذیری و ومأموریت( برای ن )مشارکت، سازگاری، انطباقگیری متغیرهای مدل دنیسونتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه

گر بر مکنون، باتوجه به کلیه گیری متغیرهای مشاهدهشده است. که الگوهای مدل اندازهمدل فرهنگ سازمانی نشان داده

 قابل مالحظه است.  3اعداد و پارامترهای الگو معنادار است. که نتایج در قالب جدول 

 

 ندارد و معناداری مرتبط با مدل فرهنگ سازمانیضرایب استا. 3جدول 

 تأیید/ رد ارتباط اعدا معناداری ضریب استاندارد  عنوان مدل مسیر ارتباط

 
1OC 0/48 6/25 تأیید 

 
2OC 0/33 4/36 تأیید 

 
3OC 0/15 3/56 تأیید 

 
4OC 0/27 3/77 تأیید 

NNFI=0/90, NFI=0/88, AGFI=0/87GFI=0/89, RMSEA=0/06 

 

ی ابعاد فرهنگ دار بوده است، یعنی همههمانگونه که در جدول فوق مشخص است تمام روابط مدل این تحقیق معنی

-چنین اعداد بهسازمانی بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذار هستند. در این میان بعد مشارکت دارای باالترین اثر بوده است. هم

مدل حاکی از آن است که باتوجه به اینکه میانگین مجذور خطاهای  دست آمده از مدل معادالت ساختاری برای برازش
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است، درنتیجه مدل  3تر از ( نیز کوچک2/42چنین کای دو به درجه آزادی )است و هم 0/1تر از ( کوچک0/06مدل )

 دارای برازش و تناسب باالیی است. 

 

 

 مدل سازی معادالت ساختاری نهایی پژوهش

 

سازد که چگونه گیری مشخص میگیری و مدل ساختاری است. مدل اندازهدوبخش مدل اندازه مدل لیزرل دارای دارای

گیرند و اعتبار و روایی آن به چه میزان است. از متغیرهای نهانی برحسب متغیرهای قابل مشاهده مورد سنجش قرار می

و اثرات علی و میزان واریانس تبیین  طرف دیگر مدل معادالت ساختاری روابط علی بین متغیرهای نهانی را مشخص کرده

 شود.نهایی پژوهش آزمون می گیری، مدلحال پس از اطمینان از مدل اندازه دهد.نشده را شرح می

 

 
 معادله ساختاری رابطه بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی. 2شکل 

 

 

 برازش مدل

دار های قابل توجه و معنیی مجذور کای استفاده شده است. ارزشمارهدر پژوهش حاضر جهت برازش مدل ارائه شده ،  از آ

که الگو باید رد شود ها و الگو وجود دارد، و ایناین معنی است که یک واگرائی قوی میان دادهی مجذور کای بهآزمون آماره

ی مجذور بد، آزمون نیکویی برازش آمارهیاتواند مور پذیرش قرار گیرد. بنابراین همچنان که اندازه نمونه افزایش میو نمی

شود، که ها میهای اندک و ناچیز از دادهها و واگراییکای میل به افزایش دارد و منجر به رد الگوها نسبت به انحراف

دست آمده  های برازش بهای از شاخصخالصه 4در جدول  [31]کند. سودمندی و قابلیت استفاده عملی آن را محدود می

 باشند.بل مالحظه میو قا

 

 های برازش مدل ساختاریشاخص. 4جدول 

 هاشاخص ل اتکابمقدار قا مقدار مدل
1/86 

 
ChiSquare Divided to 

freedom 

0/092 0/10,0/05RMSEA Root mean square error of 

approximation 
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0/93 0/9,0/8NNFI Non-normed fit index 

0/92 NFI 0/9,0/8 Normed fit index 

0/94 AGFI 0/9,0/8 Adjusted goodness of fit 

index 
0/86 GFI 0/9,0/8 Goodness of fit index 

0/96 CFI 0/9,0/8 Comparative fit index 

0/96 IFI 0/9,0/8 Incremental fit index 

 

سادگی کند که مدل تحلیل مسیر، مدل مناسبی است؛ باتوجه به آنچه اشاره شد آزمون کای دو، بهاین جدول بیان می

کند یا خیر. و نیز خوبی توصیف میدهد که آیا الگوی مفهومی پژوهش روابط میان متغیرهای مشاهده شده را بهنشان می

است   که تعدیل یافته  دو کمتر باشد بهتر است. همچنین شاخص این جدول بیان دارد که هرچه میزان کای 

عنوان یک معیار تناسب تطبیق و تعدیل آن با اندازه نمونه است. در این پژوهش مقدار این شاخص برای مدل مذکور به

و در سطح قابل قبولی قرار گرفته است.  0/10مدل نیز کمتر از  RMSEAو در بازه قابل قبول قرار دارد. شاخص  3کمتر از 

درصد را  12مقداری بیش از  NFIو  NNFIهای چنین شاخصدرصد است و هم 12نیز بیشتر از  agfiو GFIهای شاخص

 دهند که حاکی از برازش خوب مدل است.نشان می

نی معنادار بوده و ارتباط میان آنها نشان داده شده است که اثر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازما 5چنین در جدول هم 

 باشد. معکوس می

 

 نتایج فرضیات حاصل از مدل معادالت ساختاری. 5جدول 

 نتیجه اعداد معناداری ضریب استاندارد مسیر ارتباط

 فرهنگ سازمانی 

 ساختارسازمانی

 تایید 7/98- 0/55-

 

 

 انی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالیم دوم پژوهش. بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمگا

 SPSSافزار های فرهنگ سازمانی، جهت تحلیل آن از نرمبا استفاده از ارائه پرسشنامه سنجش وضعیت موجود شاخص  

های سوال مربوط به میزان اهمیت و وضعیت موجود شاخص 12استفاده شده است. قابل ذکر است که پرسشنامه شامل 

باشد. که در های سازمان و همچنین باتوجه به شیوه و فرآیند انجام امور، میباتوجه به اهداف و استراتژی فرهنگ سازمانی

 باشد.قابل مشاهده می 1جدول 

 

 دهندگانمیانگین نظرات پاسخ. 6جدول 

میانگین وضعیت  ویژگی ها

 موجود

میانگین وضعیت  شاخص ها

 موجود

 اهمیت

 1/3 9/3 توانمند سازی 4 مشارکت

 5/4 5/4 تیم گرایی

 3/4 1/3 توسعه قابلیت ها

 1/3 1/2 ارزش های بنیادین 3/3 یکپارچگی
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 19/2 4 توافق

 51/3 1/3 هماهنگی و انسجام

 5/2 1/4 ایجاد تغییر 5/3 انعطاف پذیری

 35/3 1/3 مشتری مداری

 51/3 1/2 یادگیری سازمانی

 51/2 2/4 جهت استراتژیک 13/4 ماموریت

 14/4 9/3 اهداف و مقاصد

 51/3 3/4 چشم انداز

 

دست آورده است و درمقابل های تحقیق، سازمان مورد مطالعه در ویژگی مأموریت بیشترین امتیاز را بهبراساس یافته

های جهت صدهنده تأثیر باالی شاخکمترین امتیاز در بعد یکپارچگی حاصل شده است. امتیاز باالی ویژگی مأموریت نشان

 باشد.انداز میاستراتژیک، اهداف و چشم

سازمان راه و  سازمانی فرهنگ گانهدوازده هایشاخص برای آمده بدست هایمیانگین براساس دیگر، طرفی از

(، ایجاد تغییر 2/4(، جهت استراتژیک )3/4انداز )(، چشم5/4گرایی )های تیمشاخص شهرسازی استان خراسان شمالی،

باشد. دهندگان میها از نظر پاسخدهنده مطلوب بودن این شاخص( بیشترین امتیاز را دارا هستندکه نشان4وافق )(، ت1/4)

باشند. این شرایط بیانگر دهنده کمترین امتیاز می( نشان1/2های بنیادین، یادگیری سازمانی )های ارزشهمچنین شاخص

 نیاز به توجه بیشتری دارد.این است که سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 

و لیزرل به تجزیه و تحلیل  SPSSافزار آماری در پژوهش حاضر، در گام اول با استفاده از پرسشنامه و سپس نرم

است. در این گام هدف سنجش ارتباط بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی و به بیان دیگر ها پرداخته شدهپرسشنامه

باشد. در این راستا ابتدا میزان تأثیرگذاری ابعاد مختلف سی میزان تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی میبرر

فرهنگ سازمانی بر عملکرد فرهنگ سازمانی پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن بیانگر تأثیرگذاری تمام ابعاد بوده 

باشد. سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی بر است که بعد مشارکت دارای باالترین اثر می

توان اینگونه نتیجه گرفت بهبود بیان دیگر میاری دارد. بهدطبق مدل تحلیل مسیر، بر ساختار سازمانی اثر معکوس و معنی

عبارتی دیگر وجود باالی عوامل گردد. به فرهنگ سازمانی موجب کاهش ساختار سازمانی )رسمیت، تمرکز و پیچیدگی( می

عنوان نهادی اجتماعی، های بهدهد. سازمانکند و ارتباطات را کاهش میساختاری در سازمان، محیط را غیرمشارکتی می

باشند. براین های گوناگون و متفاوتی میبرحسب تعهدات، اهداف، فناوری، ساختار سازمانی و روش اجرایی دارای فرهنگ

وم تحقیق به بررسی اهمیت و وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل دنیسون پرداخته شده اساس در گام د

های به تحلیل داده SPSSافزار ی مجدد از نرماین صورت که در این گام با استفاده از پرسشنامه و سپس با استفادهاست. به

اند که بعد مأموریت دارای باالترین مطلوبیت بوده و این مهم بوده دست آمده از پرسشنامه پرداخته شده است. نتایج بیانگربه

ها و اهداف و مقاصد گرایی، توسعه قابلیتهای تیمشاخصباشد. و همچنین بعد یکپارچگی دارای کمترین مطلوبیت می

ت استراتژیک، اهداف و های جهداشتن شاخص. به عبارت دیگر با مطلوب نگهباالترین میزان اهمیت را در این سازمان دارند
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ها گرایی، توسعه قابلیتهای تیمهای بنیادین، توافق و هماهنگی و توجه زیاد به شاخصهای ارزشانداز و بهبود شاخصچشم

 توان سطح فرهنگ سازمانی را در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی بهبود بخشید.و اهداف و مقاصد؛ می

هت کاهش ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی، نیاز به بهبود فرهنگ سازمانی وجود های ذکر شده، جبراساس یافته

 باشد.های بنیادین، توافق و هماهنگی میهای ارزشدارد که این امرمستلزم بهبود شاخص
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