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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :مقوله شناسايي و ارزيابي ميزان تأثير مؤلفههاي فرهنگي مؤثر بر تحول سازماني ،از نيازهاي
مهم معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ميباشد و يافتههاي پژوهش ميتواند کمك شاياني را به اين
سازمان بنمايد .بنابراين توجه به مؤلفههاي فرهنگ سازماني تأثيرگذار بر تحول سازمان ،امري مهم محسوب شده که
در اين پژوهش به دنبال آن است تا با استخراج مؤلفههاي فرهنگي اثرگذار بر تحول ،اولويتبندي هر کدام از اين
مؤلفهها را در معاونت اجتماعي و

فرهنگي شهرداري تهران مشخص نمايد.

روش پژوهش :با استفاده از مدل فرهنگ سازماني دنيسون ،چهار مؤلفههاي فرهنگ سازماني مؤثر بر تحول سازماني
شناسايي شد و با توزيع و جمعآوري  110پرسشنامه در ميان کارکنان سازمان صورت گرفت اطالعات مورد نياز
پژوهش جمعآوري شده و با بهرهگيري از نرمافزار  SPSSو استفاده از آزمون نشانه تک نمونهاي که معادل نا
پارامتري آزمون تي تست يک طرفه است ،دادههاي جمعآوري شده مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافتهها :مؤلفههاي :فرهنگ مشارکتي ،فرهنگ انطباقپذيري ،فرهنگ مأموريتي و فرهنگ قابليت سازگاري بر تحول
سازماني در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران اثرگذار است .اولويت اول مربوط به مؤلفه فرهنگ
مشارکتي و اولويتهاي دوم تا چهارم ،به ترتيب مربوط به مؤلفه فرهنگ مأموريتي ،مؤلفه فرهنگ انطباقپذيري و
مؤلفه فرهنگ سازگاري است.

نتيجهگيري :بر مبناي نتايج و يافتههاي پژوهش و مشخص شدن ارتباط معنادار بين مؤلفههاي فرهنگ سازماني مؤثر
بر تحول سازماني وجود دارد.
واژگان كليدي :فرهنگ سازماني ،تحول سازماني ،معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

عباسعلي قيومي ،حسين مظفر و محمدرضا محمدپناه

و تغيير در تار و پود آن سرشته شوده اسوت (زمرديوان

مقدمه
در زمانهاي سير ميكنيم كه تغيير و دگرگوني ،تنها

.)00 ،0191

ركن ثابت آن به شمار ميآيد .زمانهاي كه در آن محيط

تغيير سازماني فرآيندي است كه در آن سازمانها

زيست جهاني است ،رقابتهاي اقتصادي مرز

جهت كسب اثربخشي بيشتر از وضعيت كنوني خود به

نميشناسد و آينده الزاماً ادامه روند گذشته نيست .در

سمت وضعيت مطلوب آينده حركت ميكنند .هدف

چنين شرايطي ،خطرناکترين تله براي موفقيت امروز،

تغيير ،يافتن روشهاي توسعه يافته جديدي براي

دل بستن به كاميابيهاي ديروز است .در عصر حاضر

استفاده بهينه از منابع و سرمايه است كه از رهگذر آن

سرعت توليد دانش بسيار باال است و حجم اطالعات

بتوان پتانسيل سازمان را در جهت خلق ارزش و

بشر هر ساله دو برابر ميشود (برارپور و ديگران

افزايش عملكرد باال برد (آرجونز .)10 ،0191

.)0111
بررسي فرهنگ سازمان به عنوان يك ابزار

بيان مساله

جمعآوري اطالعات عمل ميكند و مديران را قادر

فرهنوووگ سوووازماني مجموعوووهاي از ارزشهوووا و

ميسازد تا از اين طريق اوالً بخشها و يا گروههاي

هنجارهوواي مشووترت اسووت كووه برخوردهوواي اعضوواي

كاري را با يكديگر مقايسه نمايند .ثانيًا مسائل را

سازمان را با همديگر و با منابع ،مشتريان و افراد ديگور

اولويتبندي كنند .ثالثاً ادراكات و انتظارات كاركنان را

بيرون سازمان كنترل ميكند .فرهنگ سازماني بهوسويله

شناسايي نمايند تا بدينوسيله بتوانند شكاف بين وضع

افووراد درون سووازمان ،اصووول اخالقووي سووازمان ،ميووزان

موجود و مطلوب را بهبود بخشند .از اين رو فرهنگ ،از

حقوقي كوه بوه كارمنودان پرداخوت مويگوردد و نووع

آن دسته ويژگيهاي سازماني است که خصوصيت

ساختاري كه بهوسيله سازمان استفاده مويشوود ،شوكل

زمينهاي داشته و ميتواند اثرات تقويت کننده و يا

ميگيرد (آرجونز  .)29 0191شهرداري تهران بوا تأکيود

بازدارنده بر همه فعاليتهاي از جمله وظايف مديريت

بوور اصوول تووأمين هزينووههوواي اداره کووالنشووهر تهووران

در قبال نوآوري و تحول داشته باشد (اخوان و

بهگونهاي که از يک سو منجر به بهبود کيفيت خودمات

همکاران  .)0190جوامع به عنوان مجموعههاي انساني

و از سوي ديگر موجب ارتقاي رضايت عموومي شوود

داراي فرهنگهايي ميباشند که راهنماي عمل گروهي

اعمال سياستهاي اقتصادي و مديريتي مناسب و موؤثر

آنها ميباشد يکي از اين مجموعههاي انساني ،سازمان

را به طور جدي طي سالهاي اخير دنبال کورده اسوت.

ميباشد که به طور خالصه اين چنين تعريف ميشود

در حقيقووت رويکوورد شووهرداري در اي ون زمينووه حف و

«محل اجتماع مردمي که با هم طبق يک سازماندهي

حقوق شهروندي با تأکيد بر توسوعه عودالت شوهري و

هماهنگ و مصوب کار ميکنند تا هدفهاي سازماني را

کاراتر ساختن مصارف بوده اسوت (مرکوز مطالعوات و

تحقق بخشند» (افجه .)01 0111

برنامهريزي شهرداري تهران .)0191

در زمان حاضر بايستي ،مقوله «مديريت تحوول» را

در اين پژوهش اقدامات و فعاليتهاي صورت

به درستي «مقوله اصلي» مديريت به حسواب آورد .هور

گرفته در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

بخش از فعاليت هاي سوازماني را كوه در نظور بگيوريم

مرتبط با حوزه تحول سازماني نيز تبيين شده است .اين

بدون استثناء به نوعي با مديريت تحول سر و كوار دارد

پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا امکان
تبيين و ارائه دستهبندي از مؤلفههاي فرهنگ سازماني
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شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي فرهنگ سازماني موثر بر تحول سازماني…

مؤثر بر تحول سازماني وجود دارد؟ و در قدم بعدي

اهداف فرعي:

اولويت مؤلفههاي فرهنگ سازماني بدست آمده بر

 شناسايي تأثير فرهنگ مشارکتي بر تحول سازماني

تحول سازماني بيشتر چگونه خواهد بود؟

 شناسايي تأثير فرهنگ سازگاري بر تحول سازماني
 شناسايي تأثير فرهنگ انطباقپذيري بر تحول

فايده و هدف پژوهش

سازماني

مقوله شناسايي و ارزيابي ميوزان توأثير مؤلفوه هواي
فرهنگوي مووؤثر بوور تحوول سووازماني ،از نيازهوواي مهووم

 شناسايي تأثير فرهنگ مأموريتي بر تحول سازماني
 اولويتبندي مؤلفههاي فرهنگ سازماني مؤثر بر
تحول سازماني

معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ميباشد و
يافته هاي پژوهش ميتوانود کموک شواياني را بوه ايون
سازمان بنمايد.

فرضيه اصلي :مؤلفههاي فرهنوگ سوازماني بور تحوول

معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با دارا

سازماني تأثيرگذار هستند.

بودن  1اداره کل 2 ،سازمان 0 ،شورکت 2 ،دبيرخانوه و

فرضيات فرعي:

بر اساس گوزارش اداره کول منوابع انسواني شوهرداري

 مؤلفه فرهنگ مشارکتي بر تحول سازماني تأثير

تهران ،داراي  111پرسنل رسمي و غيررسمي ميباشود.
بنابراين توجه به مؤلفههاي فرهنگ سوازماني تأثيرگوذار

معناداري دارد.
 مؤلفه فرهنگ سازگاري بر تحول سازماني تأثير

بر تحول سازمان ،امري مهم محسوب شده کوه در ايون
پژوهش به دنبال آن است توا بوا اسوتخراج مؤلفوههواي

معناداري دارد.
 مؤلفه فرهنگ انطباقپذيري بر تحول سازماني تأثير

فرهنگي اثرگذار بر تحول ،اولويتبندي هر کدام از اين
مؤلفه ها را در معاونت اجتماعي و فرهنگوي شوهرداري

معناداري دارد.
 مؤلفه فرهنگ مأموريتي بر تحول سازماني تأثير

تهران مشخص نمايد.

معناداري دارد.

هدف هاي تحقيق پيش رو را ميتوان در دو هودف

 مؤلفههاي فرهنگ سازماني مؤثر بر تحول سازماني

كلي زير عنوان كرد:

داراي اولويت ميباشند.

هدف اصلي :شناسايي و اولويتبنودي مؤلفوه هواي
فرهنگ سازماني مؤثر بر تحول سازماني

فرهنگ مشارکتي

فرهنگ
سازماني
(دنيسون)2000 ،

فرهنگ سازگاري

تحول سازماني

فرهنگ انطباق

(فرنچ و بل،
)1999

پذيري
فرهنگ ماموريتي

شکل  :0مدل مفهومي برگرفته از مدل فرهنگ سازماني دنيسون ميباشد.
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عباسعلي قيومي ،حسين مظفر و محمدرضا محمدپناه

تحول سازمان نووعي اسوتراتژي بهسوازي سوازمان

ادبيات پژوهش
فرهنگ سازماني به تعاريف زيادي كه اغلب چهوار

است كه در اواخر دهه  0911و اوايل دهه  0911مطرح

جنبه را در برميگيرد ،تقسيم ميشود :فرهنگ سوازماني

شد .اساس آن بور بيونشهوا و آگواهيهواي حاصوله از

از به اشتراکگوذاري فرضويات ،ارزشهوا ،اعتقوادات و

پويايي هاي گروهي و تئوري و عمول مورتبط بوا تغييور

هنجارهاي رفتاري تشکيلشده است .اين تقسويمبنودي

برنامه ريزي شده ،استوار است( .فرن و بول)01 ،0111

ارزشها ،بواورهوا و هنجوارهوا مسوتقيماً تحوت توأثير

تحول سازماني به اندازه عمر سازمانها در تاريخ قدمت

چگونگي سوهيم شودن در تعوامالت و انجوام وظوايف

دارد (بورک .)2112

سازماني است (چينوت  .)2112تحقيقات مختلوف بوه

تأکيد بسياري از انديشمندان بر اين است كه تحول

طور قاطعي به نقش فرهنگ در نوآوري اشاره نموده انود

سازماني از نزديوك شودن جنبوههواي زيوادي از علووم

(ياساواال  .)2112وجود يوك فرهنوگ ضوعيف و فاقود

مختلف ماننود :موديريت اسوتراتژيك (دافوور و اسوتين

انعطواف ،مشواركت و خالقيوت در سوازمان موجوب

 ،)2111حسابداري (بل و هوک  ،)2119اقتصاد (آکپاتوا

ميشود كه كاركنان سازمان هوي تموايلي بوه نووآوري،

و اولکتووون  ،)2111ميووان فرهنگووي (ايلنوود و همکوواران

تغيير و خلق ايدههاي جديد نداشته باشند .در حالي كه

 ،)2114روانشناسي (يو و سانر  )2111و علوم محيطوي

يك فرهنگ پويا ،مشاركتي و منعطف كه اعضاي سازمان

(يگانه و گوالوز  )2111تشوکيلشوده اسوت (رولنود و

نسبت به آن شناخت و اعتقاد دارنود در برابور تغييورات

مختار .)2101

بوهخووبي واكونش نشوان داده و سوازمان را در مسوير
پيشورفت و تعوالي قورار مويدهود (صوادقي و ديگوران
.)0191

 -1فرهنگ سازماني

3

فرهنگ سازماني مجموعهاي از ارزشها و

علوت اصولي ايون اسوت كوه فرهنوگ قوادر اسوت

هنجارهاي مشترت است كه برخوردهاي اعضاي

رفتارهواي نووآوري را در ميوان اعضواي يوك سوازمان

سازمان را با همديگر و با منابع ،مشتريان و افراد ديگر

ترغيب نمايد ،زيرا فرهنگ ميتواند اعضاي سوازمان را

بيرون سازمان كنترل ميكند .فرهنگ سازماني بهوسيله

براي پوذيرش نووآوري بوه عنووان يوك ارزش بنيوادي

افراد درون سازمان ،اصول اخالقي سازمان ،ميزان

سوازمان هودايت كنود و تعهود بوه آن را توسوعه دهود

حقوقي كه به كارمندان پرداخت ميگردد و نوع

(هارتمن .)2111

ساختاري كه بهوسيله سازمان استفاده ميشود ،شكل

مدل «اندازه گيري فرهنوگ سوازماني دنيسوون» کوه

ميگيرد.

توسط دنيل دنيسون 1و ويليام نيل 2ايجاد شوده ،روشوي
براي انودازهگيوري ميوزان اثربخشوي فرهنوگ سوازماني
است .وي بدين نتيجه رسويد کوه فرهنوگ سوازماني را
ميتوان با اندازهگيري  4معيار سنجيد:

 -2تحول سازماني

4

تحول نوعي تغيير برنامهريزي شده است .تحول
سازمان فرايندي برنامهريزي شده و اصولي (نظاممند)

مشارکت ()Involvement

است كه با بهرهگيري از ارزشها و اصول علم رفتاري

قابليت سازگاري ()Adoptability

كاربردي در سازمانها ،در پي افزايش اثربخشي فردي

انطباقپذيري ()Consistency

و سازماني است.

توجه به داشتن مأموريت ()Mission

 -3معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
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شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي فرهنگ سازماني موثر بر تحول سازماني…

شهرداري از نظر لغوي از دو كلمه «شهر» و «داري»

نشان داد .در سازمانهايي كه فرهنگ سوازگاري حواكم

تشكيل گرديده كه «داري» به معنوي اداره و موديريت و

است ،استراتژي سازمان براي انطباق با محيط عالوه بور

«شهر» پس از  0112به جايي كه داراي شهرداري باشود

ايجاد ساختارسازماني منعطف ،تنووع در محصووالت و

اطالق ميگوردد .بنوابراين از نظور لغووي شوهرداري را

خدمات است (قاسمي .)0111
7

موويتوووان سووازمان اداره شووهر دانسووت و در اصووطالح،

ب -فرهنگ رسالتي  :سازماني از فرهنگ رسالتي يا

شهرداري به واحدي گفته ميشوود كوه بوهمنظوور اداره

مأموريتي برخوردار است كه استراتژيهاي آن توجه به

امووور محلووي و ارائووه خوودمات عمووومي مووورد نيوواز

محيط خارج از سازمان است ،ولي نيازهاي محيطوي آن

شهروندان در يك مركز جمعيتي بوا خصوايص شوهري

تقريباً ثابت و پايدار است و از ايون رو ضورورتي در آن

تشكيل ميشود.

نميبيند كه بهسرعت در ساختارهاي خوود تجديودنظر

امووروز سووامانه عظيمووي چووون شووهرداري ،ديگوور

كند .سوازماني كوه از چنوين فرهنگوي بهورهمنوداسوت،

مجموعووهاي صوورفاً خوودمات رسووان نيسووت بلکووه بووه

استراتژي خود را بوراي همواهنگي بوا محويط ،تنووع در

سامانهاي چند وجهوي و چنود کوارکردي تبوديل شوده

محصوالت و خدمات و بهبود كيفيت آنها بر مويگزينود

است و در اين ميان موضوعات اجتماعي و فرهنگوي از

(قاسمي .)0111

مميوزههوواي اصوولي شووهرداري تهووران بشوومار موويرود.

ج -فرهنوگ مشواركتي :8در سوازماني كوه فرهنوگ

معاونت اجتماعي و فرهنگي ،معاونتي است کوه توالش

مشاركتي حاكم است ،نيازهوا و خواسوتههواي محيطوي

موويکنوود بووا همکوواري مراکووز دانشووگاهي و نخبگووان

مرتباً در حال تغيير و تحول بوده و درعينحال استراتژي

رشته هاي مرتبط با مديريت شهري ،اجوراي وظوايف و

سازمان توجه به درون خويش است .در اين فرهنگ بوه

مسئوليت هاي الزم به منظور تبديل سوازمان شوهرداري

مشاركت اعضاي سازمان در کارها براي تأمين نيازهواي

به يک نهواد اجتمواعي را تسوهيل نمايود .بوا توجوه بوه

متغير محيطي توجهي خاص ميشود .سازمان با فرهنگ

گسووتردگي وظووايف ،معاونووت اجتموواعي و فرهنگووي

مشاركتي ،استراتژي خود را براي سوازگاري بوا محويط،

شهرداري تهوران بوا داراي 1 ،اداره کول 2 ،سوازمان0 ،

منعطف ساختن ساختار سوازماني خوويش برمويگزينود

شرکت و  2دبيرخانه ميباشد.

(قاسمي .)0111
د -فرهنگ انطباقپذيري :سازمانهايي كه معموالً از

 -4مؤلفههاي فرهنگ سازماني

6

مؤلفه هاي فرهنگ سازماني برگرفته از مدل فرهنگ
سازماني دنيسون عبارت است از:

محيطوي ثابوت و پايودار برخووردار بووده و اسوتراتژي
سازماني آنها بيشوتر توجوه بوه درون مجموعوه خوويش
است ،از ايون فرهنوگ برخوردارنود .در ايون فرهنوگ،

الف -فرهنوگ سوازگاري :سوازماني كوه از چنوين

روش يا شيوه انجام كارها بيشتر موردتوجه و تأکيد قرار

فرهنگي برخوردار است ،محيطش متغير و منعطف بوده

ميگيرد .ارزشها و هنجارها ،سنتها و روشهاي ثابت

و استراتژيهاي كارياش توجه بوه خوارج از سوازمان

گذشته را تأييد ميكنند ،كه جهوت نيول بوه هودفهواي

است .در اين فرهنگ هنجارها و باورهوايي در سوازمان

سازمان اجرا شده و ميشوند .الزم به يادآوري است كه

مورد تأييد قرارگرفته و تقويت ميشوند كه بهوسيله آنها

در هر سازماني عوالوه بور آنكوه يوك فرهنوگ خواص

بتوان نيازهاي موجود در محيط را به خوبي شناسوايي و

حاكميت عمومي دارد ،خرده فرهنگهواي ديگوري نيوز

تفسير كرده و مطابق بوا آن واكونش مناسوب را از خوود

ميتوانند در سازمان وجود داشته باشند ،خصوصواً اگور
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سازمان بزرگ و گسترده باشد .بااينحال مديران ارشود

بودن) و فرهنگ (انطباقپذيري ،رسالتي ،مشاركتي،

سازمان تالش ميكنند كه با استفاده از شوعائر ،نمادهوا،

سازگاري) سازماني رابطه معنيداري وجود دارد.

نحوه اعمال مديريت ،گزينش افراد و ...فرهنگ موردنظر

رحيم نيا و عليزاده ( )0112پژوهشوي را بوا عنووان

خود را در سوط سوازمان عموميوت بخشوند (قاسومي

«بررسي ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون از

.)0111

نظر اعضاي هيئتعلمي دانشگاه فردوسي مشهد» انجوام
دادند .هدف اصلي از انجام اين تحقيق شناسايي ابعاد و
شواخصهواي موؤثر بور فرهنوگ سوازماني در دانشوگاه

پيشينه پژوهش
در ادامه به برخي پژوهشها که نزديک به ادبيات
موضوع پژوهش ميباشد ،اشاره مينماييم:

فردوسي مشهد است .تحليلهاي حاصول از يافتوههواي
تحقيق ،اين نتيجه را محقق ساخت که بعد انطباقپذيري

تحقيقات پيترز و واترمن ( )0912حاکي از آن

بيشترين و بعد درگيور شودن در کوار و بعود سوازگاري

است که سازمانهاي متعالي و برتر ،فرهنگي قوي و

کمترين امتياز را به دست آوردهانود .همچنوين ،در بوين

مثبت دارند .زيرا فرهنگ قوي و مثبت ،سبب افزايش

شاخصهاي دوازده گانه شواخصهواي تغييرپوذيري و

مشارکت کارکنان و توافق آنها بر روي نکات راهبردي

چشومانوداز در حود بوااليي قورار گرفتوهانود و برخوي

و افزايش تعهد افراد به سازمان و نهايتاً همسويي

شاخصها مانند هماهنگي و تيم سازي کمترين امتياز را

اهداف کارکنان و اهداف سازماني ميشود و اين مهم،

به دست آورده که نيازمند بهبود ميباشند.

عاملي مهم براي افزايش اثربخشي و بهرهوري است
روش پژوهش

(پيترز و واترمن .)0912
جمشيدنيا ( )0122در پژوهشي با عنوان «بررسي

جهت جمعآوري دادهها از دو روش کتابخانهاي و

فرهنگ سازماني و رابطه آن با تعهد كاركنان در سازمان

ميداني استفاده شده است .به گونهاي که جهت دستيابي

شهرداري اصفهان» ،ارتباط بين فرهنگ سازماني و تعهد،

به پيشينه تحقيق و مباني نظري آن با مراجعه به

مسئوليتپذيري ،سختکوشي و پشتكار ،وفاداري،

کتابخانهها و مطالعه کتب و مقاالت مرتبط اطالعاتي

همكاري و ماندگاري كاركنان را مورد بررسي قرار داده

گردآوري شد .در مرحله ميداني با استفاده از مطالعات

است .نتايج اين پژوهش حاكي از رابطهي معنادار بين

نظري ،پرسشنامهاي به منظور جمعآوري اطالعات و

فرهنگ سازماني و تعهد كاركنان ،هم چنين رابطهي

بررسي اثرگذاري و ميزان تأثير مؤلفههاي فرهنگ

معنادار بين فرهنگ سازماني و وفاداري كاركنان ،فرهنگ

سازماني بر تحول سازماني تدوين شد .تحقيق حاضر با

سازماني و مسئوليتپذيري ،فرهنگ سازماني و

توجه به هدف آن از نوع کاربردي بوده و بر مبناي

ماندگاري ،فرهنگ سازماني و سختکوشي و پشتكار در

روش جمعآوري دادههاي مورد نياز از نوع توصيفي

 %91اطمينان مورد تأييد قرار گرفت.

پيمايشي ميباشد.

بهرام پور ( ،)0111در تحقيقي با عنوان «رابطه بين

روايي ظاهري نوعي روش تعيين روايي بور مبنواي

ارزشهاي پرسنلي و فرهنگ سازماني» ،به اين نتيجه

نظرات خبرگان است .از آنجا که پرسشنامه اين تحقيوق

دست يافت كه بين ارزشهاي پرسنلي (دستيابي به

با توجه به مطالعوات کتابخانوهاي و پوس از اخوذ نظور

اهداف ،كمك و توجه به سايرين ،درستكاري ،منصف

خبرگان در ميان ذينفعان توزيع شده و مويتووان گفوت
که پرسشونامه حاضور داراي تأييديوه خبرگوان بووده و
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داراي روايووي محتووواي بووااليي اسووت .جهووت محاسووبه

يافتههاي پژوهش

اعتبار ،روش هاي مختلفي وجود دارد که در اين تحقيق

يكي از عناصر مهوم در اسوتنباط الگوهواي روابوط

از روش ضريب آلفاي کرونباخ جهوت محاسوبه اعتبوار

جمعيت كل بر حسب نتايج نمونه آزمونهاي معنواداري

پرسشنامه استفاده شد .هر چه اين معيار به مقودار يوک

است كه به منظور بررسي واقعي بودن يا تصادفي بودن

نزديکتر باشد نشاندهنده پايوايي بواال و هور چوه ايون

روابط مشواهده شوده بوين متغيرهوا در نمونوه بوه كوار

مقدار به صفر نزديکتر باشد نشاندهنوده عودم پايوايي

مويرونود و بسوته بوه سوطوح سونجش متغيرهوا تنوووع

پرسشنامه ميباشد .کرونباخ ،ضريب پايايي  %41را کم،

مي پذيرند .به عبارت ديگر ،اين آزمونها نشان ميدهند

 %21را متوسط و قابل قبوول و ضوريب پايوايي  %91را

كه آيوا رابطوه مشواهده شوده در نمونوه احتمواالً فقوط

زياد پيشنهاد کرده است.

تصادفي و ناشي از خطاي نمونهگيري است يا واقعاً در

اين ضريب نشان دهنده هماهنگي دروني سوؤاالت

جمعيت كل وجود دارد (دوواس .)092 0111

است و براي پرسشنامه تحقيق ضوريب  1/941بدسوت

به منظور بررسي تأثير هر يک از مؤلفههاي تحقيوق

آمد که بيانگر مطلوب بودن ويژگي اعتبار ابزار اسوت و

بر تحول سازماني ابتدا بايد نرمال بودن توزيع هر يوک

نشان دهنده پايايي باالي سؤاالت پرسشونامه اسوت .در

از اين متغيرهوا را بوا اسوتفاده از آزموون کولمووگروف

اي ون بخووش بووا اسووتفاده از دادههوواي بدسووت آمووده از

اسميرنوف بسنجيم .در اين آزموون فورا اوليوه  H0و

پرسشنامههوا ،در دو مرحلوه اقودام بوه تجزيوهوتحليول

فرا مقابل  H1به صورت زير است:

دادهها مينماييم .در مرحله نخسوت ،بوا بهورهگيوري از

متغير توزيع نرمال است =

H0

نرمافزار  SPSSو استفاده از آزمون نشانه تک نمونوهاي

متغير توزيع نرمال نيست =

H1

که معادل نا پارامتري آزمون تي تست يک طرفه اسوت

که در آن

فرا اوليه و

فرا مقابل است.

به بررسي تأثيرگذار بودن يا عدم تأثيرگذاري هر يک از
عوامل فرهنگ سازماني تعريف شده بر تحول سازماني

توجه به جدول شماره  0مشاهده ميکنيم ،هر چهار

ميپردازيم .همچنين در مرحله بعدي از آزمون فريدمن

متغير مربوط به فرضيات تحقيوق داراي  p-valueکمتور

جهت اولويتبندي و رتبهبنودي عوامول موؤثر فرهنوگ

از  1011هستند .در نتيجه فرا اوليه در سط  1011رد

سازماني بر تحول سازمان ميپردازيم.

ميشود و ميتوان نتيجه گرفت هي يک از اين متغيرها

جامعه آماري اين تحقيق شامل معاونت اجتماعي و

داراي توزيع نرمال نيستند.

فرهنگي شهرداري تهران ميباشد .مطابق جدول
کرجسي و مورگان و با توجه به جامعه آماري 111

آزمون نشانه

نفره ،حجم نمونه بايد  214باشد و به صورت تصادفي

در پرسشنامه هايي نظير پرسشنامه اين تحقيق براي

نمونهگيري صورت گرفته است .گفتني است از مجموع

بررسي تأثير متغيرها از آزموون توي تسوت يوک طرفوه

تعداد  111پرسشنامه توزيع شده ،تعداد  240پرسشنامه

استفاده ميشود .آزمون تي تست يک طرفه بوه بررسوي

جمعآوري شد؛ که درصد بازگشت پرسشنامهها حدود

اختالف معنادار ميانگين هر يک از متغيرهاي تحقيق بوا

 12ميباشد.

عددي ثابوت (کوه توسوط محقوق مشوخص مويشوود)
ميپردازد .آزمون تي تست آزموني پارامتري است ،از
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جدول  :0آزمون کولموگروف اسميرنوف
فرهنگ مشارکتي

فرهن يکپارچگي

فرهنگ سازگاري

فرهنگ مأموريتي

تعداد

241

241

241

241

ميانگين

4.32

4.22

4.11

4.25

انحراف معيار

.639

.673

.616

.657

آماره کولموگروف اسميرنوف

4.450

4.303

5.233

4.487

p-value

.000

.000

.000

.000

آنجايي که در پروژه پيش رو با متغيرهايي نا پارامتري

جدول  :1بررسي تأثير مؤلفه فرهنگ انطباقپذيري

سر و کار داريم ،از معادل آزمون تي تست يوک طرفوه

بر تحول سازماني

تعداد

کمتر از ميانه

در آزمون نا پارامتري نشانه (عالمت) فرا اوليه و

برابر ميانه

خواهيم کرد.

فرهنگ يکپارچگي 240

2

ميانه

پارامتري آزمون توي تسوت يوک طرفوه اسوت اسوتفاده

p-value

ترتيب از آزموون نشوانه توک نمونوهاي کوه معوادل نوا

بيش از ميانه

در توزيع هاي نا پوارامتري اسوتفاده مويکنويم .بوه ايون

40111 101111 200 21

فرا مخالف به صورت زير است:

که در آن

H0: µ≤ 3
H1:µ>3
فرا مقابل و  µميانه

فرا اوليه،

متغير مورد بررسي است.
به اين ترتيب اگر فرا اوليه رد شود مويتووان نتيجوه
گرفت متغير مورد نظر بر تحول سازماني تأثير دارد.

با توجه به جدول شماره  1مشاهده ميکنيم،

 valueبدست آمده کمتر از  1011است ،در نتيجه فرا
اوليه در سط  1011رد ميشود .به اين ترتيب مؤلفه
فرهنگ يکپارچگي بر تحول سازماني تأثير معنادار دارد.
جدول  :4بررسي تأثير مؤلفه فرهنگ سازگاري بر
تحول سازماني

جدول  :2بررسي تأثير مؤلفه فرهنگ مشارکتي

تعداد

کمتر از ميانه

برابر ميانه

بيش از ميانه

p-value

ميانه

تعداد

کمتر از ميانه

برابر ميانه

p-value

ميانه

فرهنگ مشارکتي 240

فرهنگ سازگاري 240

4

بيش از ميانه

بر تحول سازماني

2

40111 101111 201 22

40111 101111 222 02

با توجه به جدول شماره  4مشاهده ميکنيم،
با توجه به جدول شوماره  2مشواهده مويکنويم،

p-

 valueبدست آمده کمتر از  1011است ،در نتيجه فرا
اوليه در سط  1011رد ميشود .به ايون ترتيوب مؤلفوه

p-

 valueبدست آمده کمتر از  1011است ،در نتيجه فرا
اوليه در سط  1011رد ميشود .به اين ترتيب مؤلفه
فرهنگ سازگاري بر تحول سازماني تأثير معنادار دارد.

فرهنگ مشارکتي بر تحول سازماني تأثير معنادار دارد.
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جدول  :1بررسي تأثير مؤلفه فرهنگ مأموريتي

يعنوي رتبووههووا بووا يکووديگر تفوواوت معنوويدار دارنوود و

بر تحول سازماني

رتبهبندي مؤلفههواي فرهنوگ سوازماني واجود اهميوت

تعداد

کمتر از ميانه

برابر ميانه

بيش از ميانه

p-value

جدول  :1آزمون رتبهبندي فريدمن

ميانه

فرهنگ مأموريتي 240

1

است.
تعداد

40111 101111 201 21

241

آماره کاي اسکوار

28.784

درجه آزادي

3

p-value

با توجه به جدول شماره  1مشاهده ميکنيم،

.000

p-

 valueبدست آمده کمتر از  1011است ،در نتيجه فرا
اوليه در سط  1011رد ميشود .به اين ترتيب مؤلفه
فرهنگ مأموريتي بر تحول سازماني تأثير معنادار دارد.
آزمون رتبهبندي فريدمن

با توجه به جدول آزمون رتبهبندي مشاهده ميکنيم
رتبه بندي مؤلفه هاي فرهنگ سازماني معنوي دار و موؤثر
است.
جدول  :2ميانگين رتبهها در آزمون رتبهبندي فريدمن

به منظور بررسي اولويوت هور يوک از مؤلفوههواي

فرهنگ مشارکتي

2.67

فرهنگ سازماني بر تحول سازماني از آزمون رتبهبنودي

فرهنگ مأموريتي

2.57

فريدمن استفاده ميکنيم .در اين آزمون فورا اوليوه و

فرهنگ انطباقپذيري

2.49

فرا مخالف به صورت زير است.

فرهنگ سازگاري

2.27

رتبهها با يکديگر تفاوت معنيدار

ندارند H0:

رتبهها با يکديگر تفاوت معنيدار

دارند H1:

اگر فرا اوليه رد نشود ،يعني رتبههوا بوا يکوديگر
تفاوت معنيدار ندارند و رتبهبندي مؤلفههواي فرهنوگ
سازماني حائز اهميت نيست .اگر فرا اوليه رد شوود،

با توجه به جدول باال مشاهده مويکنويم ،بيشوترين
رتبه مربوط به فرهنوگ مشوارکتي و سوپس بوه ترتيوب
مربوط به فرهنگ مأموريتي ،فرهنوگ انطبواق پوذيري و
فرهنگ سازگاري است.

جدول  :2بررسي ارتباط سابقه و تحصيالت با مؤلفههاي فرهنگ سازماني

سابقه

تحصيالت

فرهنگ مشارکتي

فرهنگ انطباقپذيري

فرهنگ سازگاري

فرهنگ مأموريتي

همبستگي اسپيرمن

.111

-.012

.011

-.027

p-value

.086

.850

.864

.672

تعداد

241

241

241

241

همبستگي اسپيرمن

**.288

**.185

-.027

**.218

p-value

.000

.004

.677

.001

تعداد

241

241

241

241
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کننده و يا بازدارنده بر همه فعاليتهاي از جمله

ضريب همبستگي رتبهاي اسپيرمن
اين ضريب ميزان همبستگي رابطهي ميان دو متغير

وظايف مديريت در قبال نوآوري و تحول داشته باشد.

ترتيبي را نشان ميدهد و به عبارت ديگر متناظر نا

جهان امروزي كسب و كار ،جهان تغيير و تحول است.

پارامتري ضريب همبستگي پيرسون ميباشد .در اين

با مرور اجمالي بر ادبيات مديريت ميتوان گرايش

ضريب همبستگي بهجاي استفاده از خود مقادير

عمومي به تغيير و تحول مستمر را دريافت.

متغيرها از رتبههاي آنان استفاده ميشود .در پژوهش

اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است که

پيش رو ارتباط ميان ميزان تأثير تحصيالت

آيا امکان تبيين و ارائه دستهبندي از مؤلفههاي فرهنگ

پاسخدهندگان پرسشنامهها و ميزان تأثير مؤلفههاي

سازماني مؤثر بر تحول سازماني وجود دارد و در قدم

فرهنگ سازماني بر تحول سازماني مورد بررسي قرار

بعدي اولويت مؤلفههاي فرهنگ سازماني بدست آمده

گرفت .با توجه به جدول باال در مواردي که

p-value

کمتر از  1011بدست آمده است ،فرا اوليه در سط

بر تحول سازماني چگونه خواهد بود؟
مقوله شناسايي و ارزيابي ميزان تأثير مؤلفههاي
فرهنگي مؤثر بر تحول سازماني ،از نيازهاي مهم

 1011رد ميشود.

معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ميباشد و
نتيجهگيري

يافتههاي پژوهش ميتواند کمک شاياني را به اين

 -تحصويالت بووا نظوور پاسووخگويان نسووبت بووه تووأثير

سازمان نمايد .بنابراين توجه به مؤلفههاي فرهنگ

فرهنگ مشارکتي بر تحول سازماني ارتباط معنوادار

سازماني تأثيرگذار بر تحول سازمان ،امري مهم

مثبت دارد .يعني با افوزايش تحصويالت ،پاسوخگو

محسوب شده که اين پژوهش به دنبال آن است تا با

تأثير فرهنگ مشارکتي بر تحول سوازماني را بيشوتر

استخراج مؤلفههاي فرهنگي اثرگذار بر تحول،

ارزيابي کرده است.

اولويتبندي هر کدام از اين مؤلفهها را در معاونت

 -تحصويالت بووا نظوور پاسووخگويان نسووبت بووه تووأثير

اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران مشخص نمايد.

فرهنووگ يکپووارچگي بوور تحووول سووازماني ارتبوواط

در پژوهش حاضر  12/2درصد از نمونه مورد

معنادار مثبوت دارد .يعنوي بوا افوزايش تحصويالت،

مطالعه را مردان و  42/1درصد را زنان تشکيل

پاسخگو تأثير فرهنگ يکپارچگي بر تحول سازماني

ميدادند .در رابطه با ميزان تحصيالت ،يافتههاي

را بيشتر ارزيابي کرده است.

پژوهش نشان داد که باالترين ( 41/1درصد) از نمونه

تحصويالت بووا نظوور پاسووخگويان نسووبت بووه تووأثير

مورد بررسي داراي مدرک ليسانس و کمترين درصد

فرهنگ مأموريتي بور تحوول سوازماني ارتبواط معنوادار

( 2/9درصد) داراي مدرک ديپلم بودند.

مثبت دارد .يعني با افزايش تحصيالت ،پاسوخگو توأثير

بر مبناي نتايج و يافتههاي پژوهش و مشخص

فرهنگ مأموريتي بر تحول سوازماني را بيشوتر ارزيوابي

شدن ارتباط معنادار بين مؤلفههاي فرهنگ سازماني

کرده است.

مؤثر بر تحول سازماني ،پيشنهاداتي به قرار زير براي
جامعه آماري مورد مطالعه بيان ميگردد:
در خصوص فرضيه اول که بررسي اثرگذار بودن

نتيجهگيري و پيشنهادات
فرهنگ از آن دسته ويژگيهاي سازماني است که

مؤلفه فرهنگ مشارکتي بر تحول سازمان صورت

خصوصيت زمينهاي داشته و ميتواند اثرات تقويت

گرفت ،با توجه به تأثير معنادار اين مؤلفه بر تحول
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سازمان در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري
تهران پيشنهاد ميگردد:

معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
در خصوص فرضيه سوم که بررسي اثرگذار بودن

 فراهم آوردن بسترهاي الزم براي مشارکت باالي
کارکنان در انجام فعاليتها و وظايف محوله
 ايجاد شرايطي که کليه کارکنان معاونت اجتماعي
بتوانند به اطالعات مورد نياز خود دسترسي بهموقع

مؤلفه فرهنگ قابليت سازگاري بر تحول سازمان
صورت گرفت ،با توجه به تأثير معنادار اين مؤلفه
بر تحول سازمان در معاونت اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران پيشنهاد ميگردد:
 روش انجام کارها به گونهاي طراحي شود که

داشته باشند.
 همکاريها و فعاليت در ميان ادارات و بخشهاي
مختلف معاونت اجتماعي و فرهنگي بايد مورد
تشويق و حمايت قرار گيرد.

انعطافپذير باشد.
 نوسازي و بهبود مستمر در روش انجام کارها و
وظايف

 روحيه و باور مثبت در ميان کارکنان بايد از سوي

 فراهم آوردن زمينههاي استفاده از نظرات و

مديران معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري

پيشنهادات دريافتي از سوي مخاطبان معاونت

تهران تقويت گردد.

اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

 بهبود مستمر قابليتهاي کارکنان در قالب برگزاري

 انجام نيازسنجيهاي مختلف از شهروندان به عنوان

دورههاي آموزشي ،کارگاهها و سمينارهاي علمي

ذينفعان اصلي معاونت اجتماعي و فرهنگي

براي توسعه مهارتهاي کارکنان و پرسنل معاونت

شهرداري تهران به منظور آگاهي از نيازهاي آنان

اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران بايد مورد

 برگزاري برنامههاي ويژهاي براي کارکنان به منظور

توجه قرار بگيرد.

ارتباط مستقيم با شهروندان و اطالع از نيازها و

در خصوص فرضيه دوم که بررسي اثرگذار بودن

خواستههاي آنان به طور مستقيم

مؤلفه فرهنگ انطباقپذيري بر تحول سازمان صورت
گرفت ،با توجه به تأثير معنادار اين مؤلفه بر تحول
سازمان در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري

 تشويق و ترغيب کارکنان براي نوآوري و مخاطره
پذيري در انجام فعاليتها و کارها
در خصوص فرضيه چهارم که بررسي اثرگذار بودن

تهران پيشنهاد ميگردد:

مؤلفه فرهنگ مأموريتي بر تحول سازمان صورت

 تدوين و تهيه يک منشور اخالقي جامع براي

گرفت ،با توجه به تأثير معنادار اين مؤلفه بر تحول

سازمان ،که رفتارهاي کارکنان را هدايت کند و در

سازمان در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري

تمايز رفتارهاي خوب از بد به پرسنل کمک نمايد.

تهران پيشنهاد ميگردد:

 مديران عالي سازمان بايد به صحبتها ،قولها و
تعهداتي که بيان ميکنند ،عمل نمايند.
 وجود توافقات صري

و روشن در مورد انجام

صحي و يا غلط فعاليتها و وظايف
 تقويت و ايجاد يک چشمانداز مشترک در ميان
کارکنان واحدهاي مختلف سازمان
 ايجاد يک تناسب خوب بين اهداف در همه سطوح

 تعريف يك رسالت و مأموريت روشن براي
معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران به
منظور جهتدهي و معنا بخشي به فعاليت کارکنان
 تنظيم اهداف و استراتژيهاي بلندمدت معاونت
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
 برگزاري جلسات مشترک بين کارکنان و مديران به
منظور تبيين اهداف معاونت از سوي مديران براي
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کارکنان

دالور ،علي .0112 .مباني نظري و علمي پژوهش در

 تدوين يک سند چشمانداز براي معاونت اجتمواعي
و فرهنگي شهرداري تهران که باعث ايجواد انگيوزه
در بين کارکنان شود.

علوم انساني و اجتماعي ،انتشارات رشد ،تهران.
دوواس ،دي .اي .0111 .پيمايش در تحقيقات
اجتماعي .ترجمه :نايبي ،هوشنگ ،نشر ني.
زمرديان ،اصغر .0191 .مديريت تحول ،استراتژي ها،

منابع و مآخذ
آرجونز ،گراد .0191 .تئوري ،طراحي و تغيير
سازماني.

ترجمه:

صفرزاده،

حسين؛

كاربرد و الگوهاي نوين .تهران :انتشارات سازمان
مديريت صنعتي ،چاپ نهم.

دارائي،

سکاران ،اوما .0191 .روشهاي تحقيق در مديريت،

محمدرضا ،تهران :موسسه كتاب مهربان نشر ،چاپ

صائبي ،محمد؛ شيرازي ،محمود ،تهران :مرکز آموزش

اول.

مديريت دولتي ،چاپ نهم.

ابزري ،مهدي ،دلوي ،محمدرضا .0111 .مديريت

سعيدي ،پرويز .0119 .شناسايي فرهنگ سازماني بر

فرهنگ سازماني مفاهيم ،الگوها ،تغيير با رويكرد

اساس مدل کوئين و گارت ،فصلنامه روانشناسي

تعالي گرا ،چاپ اول ،انتشارات قاصد سحر.

تربيتي ،سال اول ،شماره .2

ايران زاده ،سليمان ،محمودي ،محسن .0119 .شناخت

شاهباز ،ناصر .0111 .طراحي مدل تحول سازماني در

فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون ،مورد

مديريت هزينه (مورد زنجيره تأمين گروه صنعتي

مطالعه :شرکت پلي نار ،فصلنامه فراسوي مديريت،

ايران خودرو) ،دانشگاه تربيت مدرس.

سال چهارم ،شماره پانزده.

شاين ،ادگار .0111 .مديريت فرهنگ سازماني و

بهرام پور ،محبوبه .0111 ،بررسي رابطه بين
ارزشهاي پرسنلي و فرهنگ سازماني در
سازمانهاي دولتي شهر کرمان ،مجله روانشناسي و
علوم تربيتي -پژوهشهاي تربيتي ،شماره .02
تسليمي ،محمد سعيد .138١ .مديريت تحول سازماني.
تهران :انتشارات سمت ،چاپ سوم.
تيمورنژاد ،كاوه .0114 ،مديريت تحول سازماني از
تئوري تا عمل .تهران :انتشارات نرمافزاري هامون.

رهبري ،فرهي بوزنجاني ،برزو ،نوري نجفي ،شمس
الدين ،انتشارات سيماي جوان ،چاپ اول.
فرن  ،وندال؛ اچ .بل ،سسيل .0111 .مديريت تحول در
سازمان .الواني ،سيد مهدي؛ دانايي فرد ،حسن،
تهران :انتشارات صفار-راهي ،چاپ دوم.
عسگريان ،محمد .0111 .مفهوم شناسي فرهنگ
سازماني ،دو ماهنامه توسعه انساني پليس ،سال
ششم ،شماره .24

جمشيدنيا ،عليرضا .0122 .بررسي فرهنگ سازماني و

كاتر ،جان پي .0112 .رهبري تحول ،ايران نژاد پاريزي،

رابطه آن با تعهد كاركنان در سازمان شهرداري

مهدي؛ سلسله ،مينو .تهران :موسسه تحقيقات و

اصفهان ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم

آموزش مديريت.

تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان.

کيا ،محسن .0121 .نقش فرهنگ سازماني در نظريه

خراساني ،ابوطالب .0114 .استراتژيهاي تحول و

پردازي مديريت ،فصلنامه مديريت دولتي ،شماره .01

توسعه سازمان ،نشريه مديريت ،شماره .012-010

مکولي ،جان ،دبرلي ،ژوآن و جانسون ،فيلي.0119 .
نظريه سازمان ،نگاهها و چالش ها ،ترجمه :دانايي
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