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 سازمان در مهمی موضوع طرح به سازمان تحول متخصصان و سازمانی رفتار حوزه نظران صاحب امروزه: چکيده

 سازمان در غیرملموس و غیرمادی جنبه با بیشتر و دارد نام«  سازمانی فرهنگ»  مهم موضوع این اند، پرداخته

 ازمانس در حاکم فرهنگ شناسایی سازمانی، فرهنگ کارآمد مدیریت و درک جهت گام ترین ابتدایی. پردازد می

 ریو بهره بهبود راستای در سازمانی فرهنگ گیری شکل بر موثر عوامل بررسی پژوهش، این از هدف لذا. است

 همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش. باشد می خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان

 که بود خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز کارکنان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. باشد می

 نمونه عنوان به نفر 011 و شد استفاده ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از نمونه حجم تعیین برای

. تاس شده استفاده دنیسون سوالی شصت سازمانی فرهنگ نامه پرسش از ها داده آوری جمع برای. شد انتخاب

 رسالت و پذیری انطباق سازگاری، کار، در شدن درگیر بعد چهار اساس بر را سازمانی فرهنگ دنیسون مدل

. است شده تعریف شاخص سه مذکور، چهارگانه ابعاد از یك هر ارزیابی برای که دهد می قرار ارزیابی مورد

 دو در ها داده تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست کرونباخ آلفای تکنیك ازطریق درصد 68/1 پرسشنامه پایایی

 پرداختهSPSS  افزار نرم از( پیرسون همبستگی ضریب و T های آزمون)  استنباطی آمار و توصیفی آمار سطح

 ترین مک ها، قابلیت توسعه شاخص و بیشترین توانمندسازی، شاخص که داد نشان ها داده تحلیل نتایج. شد

 .دارد خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز سازمانی فرهنگ های شاخص بین در را اهمیّت

 .خوزستان استان ، ای حرفه و فنی آموزش مراکز دینسون، مدل سازمانی، فرهنگ وری، بهره :يديکل واژگان

  حسین عزیزی نژاد ، علی کرم پور
 

 
 

 .ایران ،خوزستان ،دکتری مدیریت استراتژیک، رییس دانشگاه علمی کاربردی شوشتر

 .ایران ایالم، ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه ،دکتری مدیریت استراتژیک

 

 

 

 
karampour28@yahoo.com 

 تایراس در سازمانی فرهنگ گیری شکل بر موثر عوامل بررسی

 اناست ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان وری بهره بهبود
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 مقدمه

 ترین بخش اثر عنوان به را آن حاضر حال در که است حدی به ها سازمان ارزش زنجیره در وری بهره اهمیت امروزه کلی بطور

 ریو بهره دولتی های سازمان بخصوص ها سازمان اکثر اما. دانند می آنها رقابتی مزیت و ها سازمان موفقیت میزان تعیین شاخص

 فرهنگ. دهند انجام سازمان فرهنگ بهبود جهت در اساسی اقداماتی باید باال وری بهره به رسیدن برای مسلماّ و دارند پایینی

 موضوع به پرداختن از هدف اصوال. آید می حساب به وری بهره ارتقای برای اهرمی نقطه تأثیرگذار، عامل یك عنوان به سازمانی

 مهم این و است بیشتر سود کسب و تجاری مختلف های صحنه در رقابت افزایش ها، سازمان در وری بهره ارتقای یا و وری بهره

 ردمو فرهنگی نگرش یك قالب در باید را وری بهره افزایش. سازمان فرهنگ به نظر دقت و توجه سایه در مگر گردد نمی محقق

 قرار بزرگ های سازمان مدیران های اولویت و ها ضرورت از سازمان در حاکم سازمانی فرهنگ شناخت نتیجه در داد، قرار بررسی

 قاطن از سازمان بر حاکم فضای به نسبت کامل دید و آگاهی با تا کند می کمك مدیران به فرهنگ شناسایی چنین، هم و  دارد

 فتارر حوزه نظران صاحب امروزه طرفی، از. نمایند بینی پیش را الزم اقدامات و تدابیر ، ضعف نقاط برای و نموده استفاده آن قوت

 دارد نام«  سازمانی فرهنگ»  مهم موضوع این اند، پرداخته سازمان در مهمی موضوع طرح به سازمان تحول متخصصان و سازمانی

 ی،سازمان فرهنگ کارآمد مدیریت و درک جهت گام ترین ابتدایی. پردازد می سازمان در غیرملموس و غیرمادی جنبه با بیشتر و

 شده ارائه مدل سازمانی، فرهنگ سنجش برای شده ارائه های مدل و کارها راه میان در. است سازمان در حاکم فرهنگ شناسایی

 رنظ از ساده است، شفاف و ساده بسیار مدل این که این نخست باشد، می    اساسی و مهم ویژگی چند دارای  دنیسون سوی از

 شرکت در دنیسون مدل کارگیری به. است کاربردی کامال مدل این که این دوم. آن مختلف ابعاد شناخت نظر از و مفاهیم درک

 قابل کامال مدل نتایج سوم. است آن بودن کاربردی نوید آنها نظایر و خدماتی و تولیدی از اعم مختلف، واحدهای و ها سازمان ها،

 مناسبی زمینه آمده دست به نتایج مدل درست اجرای صورت در که ای گونه به است سازمانی مختلف مسائل با مرتبط و فهم

 .    سازد می فراهم سازمان وری بهره نهایتا و آن شدن بهتر جهت در سازمان فرهنگ تغییر برای

 سازمان که دادند نشان دنیسون مدل اساس بر سازمانی فرهنگ شناخت  عنوان با ای مقاله در( 0861) بختائی امیر و منوریان

 از اه شاخص از برخی در حال این با. است گرفته قرار متوسط از باالتر و متوسط حد در چهارگانه ابعاد تمام در صنعتی مدیریت

 درمقاله( 0861) اشان محمودی و زاده ایران سلیمان همچنین. است بهبود نیازمند مقاصد و اهداف و پیوستگی و هماهنگی جمله

 نار یپل شرکت که دادند نشان( نار پلی شرکت موردی مطالعه) دنیسون مدل از استفاده با سازمانی فرهنگ شناخت عنوان با ای

 و هماهنگی جمله از ها شاخص از برخی در حال این با. است گرفته قرار متوسط از باالتر و متوسط حد در چهارگانه ابعاد تمام در

 پژوهشی در( 0810) پور تقی و دهقان,  اردکانی. است بهبود نیازمند ها قابلیت توسعه و گرایی مشتری مقاصد، و اهداف یکپارچگی،
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 ارانگچس واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای نظر از دنیسون مدل اساس بر سازمانی فرهنگ ابعاد بررسی:  عنوان تحت

 اساس بر. ردندآو دست به را امتیاز کمترین سازگاری بعد و امتیاز بیشترین مشارکت بعد سازمانی فرهنگ ابعاد میان از که دریافتند

 صشاخ و ها قابلیت توسعه سازی، تیم های شاخص سازمانی فرهنگ گانه دوازده های شاخص برای آمده دست به امتیاز میانگین

 و ناردال. اند آورده دست به گچساران واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای نظر از را امتیاز بیشترین بنیادین های ارزش

 گاهدانش در دنیسون مدل از استفاده با را سازمان -فرد یگانگی با سازمانی فرهنگ بین رابطۀ خود پژوهش در( 0861) همکارانش

 های دانشگاه در دنیسون مدل سازمانی فرهنگ بعد چهار هر که دادند نشان آنها. دادند قرار بررسی مورد کشور، غرب دولتی های

 مطالعه) کارکنان عملکرد بر سازمانی فرهنگ تاثیر بررسی عنوان با ای مقاله در( 0861)آبادی شریف. است حاکم کشور غرب

 رابیتر عاملی هفت مدل از سازمانی فرهنگ ارزیابی برای و عملکرد ارزیابی مدل از عملکرد ارزیابی برای( چوفا شرکت موردی

 .است گرفته قرار تایید مورد عملکرد و سازمانی فرهنگ مثبت همبستگی که داد نشان و کرد استفاده

 علمی هیأت اعضای نظر از دنیسون مدل اساس بر سازمانی فرهنگ ابعاد بررسی  عنوان با ای مقاله در( 0868) علیزاده و نیا رحیم

 به را متیازا کمترین سازگاری بعد و کار در شدن درگیر بعد و بیشترین پذیری انطباق بعد که دادند نشان مشهد فردوسی دانشگاه

 و اند گرفته قرار باالیی حد در انداز چشم و تغییرپذیری های شاخص گانه دوازده های شاخص بین در چنین، هم. اند آورده دست

 .باشند می بهبود نیازمند که آورده دست به را امتیاز کمترین سازی تیم و هماهنگی مانند ها شاخص برخی

 کنانکار عملکرد و عاطفی تحول سازمانی، فرهنگ آفرین، تحول رهبری بین رابطه کشف عنوان تحت پژوهشی در( 1100) رامانایدو

 از ریو بهره و سازمانی فرهنگ. دارد ارتباط کارکنان عملکرد و آفرین تحول رهبری با مثبت طور به سازمانی فرهنگ که دریافت

. اند کرده جلب خود به را مدیریت و رفتاری علوم نظران صاحب از بسیاری توجه اخیر های سال در هستندکه های مقوله جمله

 جمله آن از که است شده ارائه جهان سطح در  پژوهشی و علمی مختلف مراکز و ها سازمان توسط وری بهره از متعددی تعاریف

 وزیری،) هاست سازمان تعالی اساسی و اصلی معیارهای از وری بهره. کرد اشاره ها داده درون به ها داده برون نسبت به توان می

 جمله از. دادند قرار سنجش مورد چینی مختلف های سازمان در را دنیسون مدل( 1112) همکاران و  موبلی(. 0861، منصوری

 . آوردند تدس به را امتیاز کمترین ها قابلیت توسعه شاخص و امتیاز بیشترین انداز چشم شاخص مبل، تولیدکننده های سازمان در

 بر موثر عوامل تا برآنست پژوهش این اجتماعی، و سازمانی زندگی در وری بهره اهمیت همچنین و شده گفته موارد به توجه با

 ذال بسنجد، را خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان وری بهره بهبود راستای در سازمانی فرهنگ گیری شکل

 زشآمو مراکز کارکنان وری بهره بهبود راستای در سازمانی فرهنگ گیری شکل بر موثر عوامل بررسی تحقیق این اصلی هدف

 :باشند می زیر شرح به تحقیق های سوال شده ذکر موارد به توجه با پژوهش این در. است خوزستان استان ای حرفه و فنی

  تاس چگونه دنیسون مدل اساس بر خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز سازمانی فرهنگ موجود وضعیت: اصلی سوال
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 است؛ شده مشخص زیر صورت به فرعی های سوال فوق هدف به رسیدن برای

 وضعیتی چه در خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بر حاکم سازمانی فرهنگ کار، در شدن درگیر متغیر منظر از -0

  دارد؟ قرار

 دارد؟ قرار وضعیتی چه در خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بر حاکم سازمانی فرهنگ سازگاری، متغیر منظر از -1

 رارق وضعیتی چه در خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بر حاکم سازمانی فرهنگ پذیری، انطباق متغیر منظر از -8

 دارد؟

 دارد؟ قرار وضعیتی چه در خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز بر حاکم سازمانی فرهنگ رسالت، متغیر  منظر از -1

 

 روش پژوهش 

 یا حرفه و فنی  آموزش مراکز کارکنان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. باشد می همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 عنوان به نفر 011 و شد استفاده ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از نمونه حجم تعیین برای که بود خوزستان استان

 ایانپ تخصصی، مقاالت و ها کتاب از موضوع ادبیات و تحقیق ی پیشینه به مربوط اطالعات آوری جمع جهت. شد انتخاب نمونه

 و ادبیات و  تئوری نگارش به مربوط که قسمتی در دیگر عبارت به. است شده استفاده اینترنتی های پایگاه در جستجو و ها نامه

 سوالی شصت سازمانی فرهنگ نامه پرسش از سپس و گرفته بهره ای کتابخانه روش از محقق باشد می پژوهش نظری طرح

 و ریپذی انطباق سازگاری، کار، در شدن درگیر بعد چهار اساس بر را سازمانی فرهنگ دنیسون مدل. است شده استفاده دنیسون

 شنامهپرس پایایی. است شده تعریف شاخص سه مذکور، چهارگانه ابعاد از یك هر ارزیابی برای که دهد می قرار ارزیابی مورد رسالت

)  اطیاستنب آمار و توصیفی آمار سطح دو در ها داده تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست کرونباخ آلفای تکنیك ازطریق درصد 68/1

   .شد پرداختهSPSS  افزار نرم از( پیرسون همبستگی ضریب و T های آزمون

                    

 

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب جنسیتتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -0جدول                    

 

 

 

 کارکنان
 12 زن

 12 مرد

 011 جمع                  
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 های گردآوری شده پژوهش بر حسب سنتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -1جدول                      

 

 

 

 

 

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب وضعیت تاهلتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -8جدول                 

 

 

 

                                      

 

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب تحصیالتتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -1جدول                 

 

   

 

 

 

 هایافته

 رضیاتف راستای در پژوهش هایپرسشنامه و شودمی استفاده فرضیات از سؤاالت جای به پیشینه وجود به توجه با تحقیق این در 

 ستگیهمب ابعاد تمامی بین دهد، می نشان آن نتایج که طور همان. است فرضیات پذیرش یا رد آن نتایج که اندشده طراحی پژوهش

 معنی به وجهت با لذا. باشد می رسالت و پذیری انطباق بعد دو بین همبستگی میزان بیشترین و دارد وجود ناقص و مثبت مستقیم،

 انکارکن

 01 سال و کمتر 12

 81 سال 81تا  12

 81 سال 81بیشتر از 

 011 جمع

 کارکنان
 16 مجرد

 11 متاهل

 011 جمع                  

 کارکنان

 10 کاردانی و پایین تر

 81 کارشناسی

 01 کارشناسی ارشد و باالتر

 011 جمع
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 بالطبع ، آورد دست به خود جهت و اهداف از روشنی درک سازمان اگر که گفت توان می درصد 2 خطای سطح در آن داری

                                              .شود می بیشتر سازمان بیرونی پذیری انطباق و درونی انسجام

 

 ضریب همبستگی پیرسون  -2جدول 

ضریب  درگیرشدن

 پیرسون

سازگاری  انطباق

 وثبات

 sig رسالت

 1.12 1.810 1.818 1.101 0 درگیرشدن

سازگاری 

 وثبات

1.128 0 1.182 1.106 1.12 

 1.12 1.116 0 1.818 1.181 انطباق

 1.12 0 1.881 1.882 1.161 رسالت

 

 و رسالت: است رزی شرح به همبستگی کمترین  تا بیشترین از ترتیب به ابعاد بین همبستگی بندی رتبه  باال، جدول به توجه با

 . سازگاری با انطباق شدن، درگیر با انطباق شدن، درگیر با سازگاری با، دو هر شدن گیر در و سازگاری با رسالت انطباق،

 متوسط از باالتر حد در کار در شدن درگیر بعد از خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز سازمانی فرهنگ: اول فرضیه

 .دارد قرار

 مقایسه میانگین نمره فرهنگ سازمانی با میانگین  - 8جدول

T انحراف  میانگین

 معیار

خطای 

میانگین 

 استاندارد

sig  

درگیر  8.811 8.1818 0.0161 1.18128 1.611

 شدن
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 بنابراین. باشد می تر بزرگ درصد 2 خطای سطح در بحرانی مقدار از شده مشاهدهt  مقدار باال جدول های یافته اساس بر

 یعنی دارد، قرار متوسط از باالتر کار، در شدن درگیر بعد از خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز سازمانی فرهنگ

 .شود می پذیرفته تحقیق فرضیه و رد H1 فرضیه

 .   دارد قرار متوسط از باالتر حد در سازگاری بعد از خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز سازمانی فرهنگ: دوم فرضیه

 

 میانگین با سازمانی فرهنگ نمره میانگین مقایسه - 1جدول 

T انحراف  میانگین

 معیار

خطای 

میانگین 

 استاندارد

sig  

 سازگاری 1.822 1.18181 0.18611 8.11 8.12

 

 

 

 فرهنگ بنابراین. باشد می تر بزرگ درصد 2 خطای سطح در بحرانی مقدار از شده مشاهدهt  مقدار باال جدول های یافته اساس بر

 تحقیق فرضیه و رد H1 فرضیه یعنی دارد، قرار متوسط از باالتر کار، در شدن درگیر بعد از ایران صادرات ضمانت صندوق سازمانی

 .شود می پذیرفته

 رارق متوسط از کمتر حد در پذیری انطباق بعد از خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز سازمانی فرهنگ: سوم فرضیه

 .دارد

 

 مقایسه میانگین نمره فرهنگ سازمانی با میانگین  - 6جدول     

T انحراف  میانگین

 معیار

خطای 

میانگین 

 استاندارد

sig  
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انطباق  1.181 1.11121 0.18818 8.1112 1.281

 پذیری

                         

 فرهنگ بنابراین. باشد می تر بزرگ درصد 2 خطای سطح در بحرانی مقدار از شده مشاهده t مقدار باال جدول های یافته اساس بر

 تحقیق فرضیه و پذیرفته H1 فرضیه یعنی دارد، قرار متوسط از باالتر پذیری، انطباق بعد از ایران صادرات ضمانت صندوق سازمانی

 .شود می رد

 .دارد قرار متوسط از کمتر حد در رسالت بعد از خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز سازمانی فرهنگ: چهارم فرضیه

 مقایسه میانگین نمره فرهنگ سازمانی با میانگین  -1جدول

T انحراف  میانگین

 معیار

خطای 

میانگین 

 استاندارد

sig  

 رسالت 1.111 1.18116 0.18811 8.6121 1.182

 

 فرهنگ بنابراین. باشد می تر بزرگ درصد 2 خطای سطح در بحرانی مقدار از شده مشاهده t مقدار باال جدول های یافته اساس بر

 رد تحقیق فرضیه و پذیرفته H1 فرضیه یعنی دارد، قرار سطمتو ازحد باالتر رسالت، بعد از ایران صادرات ضمانت صندوق سازمانی

 .شود می

 

 نتيجه گيري: بحث و

 و فنی آموزش مراکز کارکنان وری بهره بهبود راستای در سازمانی فرهنگ گیری شکل بر موثر عوامل بررسی به حاضر پژوهش

 احبه،مص و نامه پرسش ی وسیله به شده آوری جمع هایداده تحلیل تجزیه نتایج براساس. است پرداخته خوزستان استان ای حرفه

 توانمند املش ترتیب به درگیری بعد های شاخص نمرات درگیری، بعد در: است داشته بدنبال را زیر نتایج حاضر تحقیق های یافته

 قابلیت توسعه از باالتر سازی توانمند که وقتی. است(  درصد 22)  ها قابلیت توسعه و(  درصد 81)  سازی تیم ،(درصد 81) سازی

 برخوردار الزم قابلیت و مهارت از که کنند می گیری تصمیم سازمان این در افرادی که است این دهنده نشان اغلب باشد، ها
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 های ارزش شامل ترتیب به سازگاری بعد های شاخص نمرات دهند می نشان نتایج که گونه همان سازگاری، بعد در. نیستند

 ممکن است، بنیادین های ارزش از تر پایین توافق، که وقتی. است(  درصد 26)  دو هر هماهنگی و توافق و( درصد 81) بنیادین

 می دست از را خود همبستگی سازمان آید، می پیش عقیده و نظر اختالف که زمانی اما باشد، خوبی نیات دارای سازمان است

 81) ود هر گرایی مشتری و سازمانی یادگیری شامل ترتیب به پذیری انطباق بعد های شاخص نمرات پذیری، انعطاف بعد در. دهد

 است ممکن دهدکه می نشان بیان باشد، تغییر ایجاد از باالتر مداری مشتری وقتی. است(  درصد 26)  تغییر ایجاد و(  درصد

 كی گویای موضوع این. نیست آماده مشتریان، فردای نیاز برای اما باشد، موفق مشتریان امروز نیازهای کردن برآورده در سازمان

 سازمان .است متمایل انعطاف سمت به سازمان دهند می نشان نتایج که گونه همان. است  مداری مشتری به نسبت انفعالی دیدگاه

 شکالتم با مواجهه در دارند تمایل ثبات سمت به که هایی سازمان به نسبت شدن، منعطف سمت به تمایل یا باال انعطاف با هایی

 به جنتای طبق. دهند می پاسخ تر سریع مشتریان و کارمندان نیازهای به و  کنند می عمل تر موفق رقبا با مواجهه در و بیرونی

 شاخص باالی تأثیر دهنده نشان خود این که است رسالت و انطباق ابعاد به مربوط امتیاز بیشترین ، بعد چهار میان در آمده دست

 دارای سازگاری و است( سازمانی یادگیری و مداری مشتری تغییرپذیری،) های شاخص شامل پذیری انطباق بعد گانه سه های

 رینکمت دارای ها قابلیت توسعه شاخص و امتیاز بیشترین دارای توانمندسازی شاخص ها، شاخص میان در. است امتیاز کمترین

 توسعه به مربوط امتیاز کمترین و توانمندسازی به مربوط امتیاز بیشترین کار در شدن درگیر بعد شاخص سه میان از. است امتیاز

 توافق به مربوط امتیاز کمترین و بنیادین های ارزش به مربوط امتیاز بیشترین سازگاری بعد شاخص سه میان از.  است ها قابلیت

 تغییر یجادا به مربوط امتیاز کمترین و سازمانی یادگیری به مربوط امتیاز بیشترین پذیری انطباق بعد شاخص سه میان از. است

 چشم به  وطمرب امتیاز کمترین و استراتژیك گیری جهت و گرایش به مربوط امتیاز بیشترین رسالت بعد شاخص سه میان از. است

 یزانم بیشترین اما دارد، وجود مطلوبی نسبتاً همبستگی ابعاد تمامی بین دهد، می نشان محقق نتایج که طور همان. است انداز

 اما دارد، جودو مطلوبی نسبتاً همبستگی ها شاخص تمامی بین همچنین. باشد می رسالت و پذیری انطباق بعد دو بین همبستگی

 به ار ابعاد و ها شاخص توان می آمده، دست به نتایج طبق. باشد می ومقاصد اهداف و گرایش بین همبستگی میزان بیشترین

 یادگیری ) توانمندسازی،:  از عبارتند امتیاز بیشترین ترتیب به ها شاخص. کرد بندی رتبه سازمان در امتیاز بیشترین ترتیب

 عهتوس ،( تغییر ایجاد توافق، هماهنگی،)  انداز، چشم سازی، تیم اهداف، ،(بنیادین های ارزش گرایش، گرایی، مشتری سازمانی،

 سازگاری از هک هایی سازمان. سازگاری کار، در شدن درگیر ،( رسالت ، انطباق: ) از عبارتند امتیاز بیشترین ترتیب ابعادبه. ها قابلیت

 واناییت همه و کنند می شکایت گیرد، می قرار فراموشی و توجهی بی مورد مهم جزئیات از بسیاری که این از اغلب دارند، پایینی

 هک است این گویای اصلی سئوال پاسخ به رسیدن برای پژوهش از حاصل نتایج. ندارند را مشابه سرود یك روی از خواندن آواز

 در و است گرفته قرار متوسط از باالتر و متوسط حد در چهارگانه ابعاد تمام در خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز
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 مایلت خارجی تمرکز به بیشتر سازمان داخلی-خارجی تمرکز بعد در و دارد تمایل انعطاف به بیشتر سازمان ثابت-منعطف طیف

 .ستا تحقیق اصلی سؤال برای پاسخی این که دارد ها شاخص و ابعاد در بهبود به نیاز مطلوب وضعیت به رسیدن برای ولی دارد

 کار رد شدن گیر در متغیر میزان که دهند می نشان تحقیق متغیرهای حیث از فرعی سؤاالت به پاسخ برای آمده دست به نتایج

 و الترس ابعاد اینکه به توجه با گانه، چهار ابعاد میان در. است باالتر متوسط از خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در

 نانکارک دادن مشارکت اینکه به توجه با. است نموده کسب را دوم مقام درگیری بعد اند، گرفته قرار اول جایگاه در هردو انطباق

 انسانی نیروی توسعه موجب که آورد می وجود به سازمان در را فضایی آنها نظرات اجرای و گیری تصمیم نظرها، اظهار در سازمان

 آوردن وجود به همچنین. باشد مفید سازمان در قسمت این به توجه که رسد می نظر به طور این گردد، می آنها توانمندسازی و

 نیف آموزش مراکز در سازگاری متغیر میزان. باشد می منافع افزایش مفهوم به سازمان برای وری بهره رشد به نسبت الزم آگاهی

 ایگاهج در هردو انطباق و رسالت ابعاد اینکه به توجه با گانه، چهار ابعاد میان در. است باالتر متوسط از خوزستان استان ای حرفه و

 ارهایک راه باید ابتدا در سازمانی، وری وبهره فرهنگ بهبود برای. است نموده کسب را سوم مقام سازگاری بعد اند، گرفته قرار اول

 از گوناگون های شیوه انجام با باید رو این از. درآیند اجرا به کارها، راه  تصویب از بعد و شود تدوین سازمان برای مناسب بهبود

 های هبرنام تدوین به موجود وضع از مناسب تحلیل ارائه و سازمان کارکنان با اندیشی هم های نشست تشکیل مصاحبه،: قبیل

 .شوند ارزیابی ها برنامه اثربخشی بهبود، های برنامه اجرای از پس و یابند دست بهبود

 

 مراجع

 ،نشرنی ، عمومی مدیریت ،(0816) سیدمهدی الوانی. 

 ،سازمان-فرد یگانگی رابطۀ بررسی ،(0861) حسین مولوی، و سعید پور، رجائی و قربانعلی سلیمی، و محمدرضا اردالن 

 یریز برنامه و پژوهش فصلنامه ،(کردستان و کرمانشاه همدان،) کشور غرب دولتی های دانشگاه در سازمانی فرهنگ با

 .11-080 صص ،11 شمارة عالی، آموزش در

 و علوم صنعتی،دانشگاه مدیریت سازمان در سازمانی فرهنگ بررسی ارشد، کارشناسی نامه ،پایان(0868)بختایی،امیر 

 .تحقیقات

 هیئت اعضای نظر از دنیسون مدل اساس بر سازمانی فرهنگ ابعاد بررسی ،(0866) مسعود علیزاده، و فریبرز نیا، رحیم 

 011.-011 ص ،82 شماره فردوسی، دانشگاه روانشناسی و تربیتی مطالعات مجله مشهد، فردوسی دانشگاه علمی
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 ،بهره ارتقای درجهت تالش و کار فرهنگ شناسی آسیب ،(0810) مریم راسخ، و اسماعیل محمد ابرقویی، و علی عطافر 

 . امروز ایران در اقتصادی رفتارهای اصالح سازی فرهنگ ملی همایش ایران، در وری

 ،نشر دنیسون،مرکز برمدل تکیه با سازمانی فرهنگ ،(0861) ریا مسلم شریفی، و محمدحسین قربانی، و عباس منویان 

 .شیراز دانشگاه

 ،دمرواری انتشارات 10: .تهران. معمارزاده غالمرضا و الوانی سیدمهدی ترجمه سازمانی، رفتار( 0861)گریفین و م مورهد. 

 روش با انسانی منابع وری بهره بر مؤثر عوامل بندی اولویت شناسایی ،(0861) منصوری و وزیری  MADMمجله، 

 .مدیریت آموزش

 ،ششمین سازمانها، در وری بهره  چرخه استقرار در سازمانی فرهنگ شناسی آسیب ،(0861) رضا وفائی، و احمد وحیدنیا 

 .برق صنعت در وری بهره و کیفیت همایش

 Yilmaz, C. and Ergan, E. (8002), Organizational culture and firm effectiveness: An 

examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an 

emerging economy, Journal of World Business, 890-603. 

 

 

 

 


