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چکیده
فرهنگ به معنای ارزشهای مشترك میان افراد یك گروه است .این گروه میتواند یك خانواده ،یك سازمان ،شهر یا یك کشور باشد.
این مفهوم وقتی در قالب سازمانی بررسی شود فرهنگ سازمانی را میسازد و به سبب نقش و تأثیرات آن در افزایش کارایی و بهرهوری و
تأثیر بر محیط درونی و بیرونی سازمان ،ضرورت مطالعاتی فراوانی دارد و به طور خاص در سازمانهای متولی مدیریت شهری که آسایش
و رضایت شهروندان از خطی مشیهای آنها است بیشتر میشود .جامعهی آماری تحقیق پرسنل ایستگاهی خط 1قطار شهری مشهد 330
نفر میباشد و حجم نمونه براساس فرمول کوکران  178نفر است .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامهی استتاندارد متدل دنیستون بته
دست آمده و در نرم افزار  SPSSو  Excelتجزیه و تحلیل شده است .آزمون آماری  Tتك نمونهای جهت ارزیابی وضع موجود ،آزمتون
تحلیل واریانس یك راهه ( )One-Way ANOVAو آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمان و
آزمون  Tزوجی برای تعیین میزان اختالف وضع موجود با وضع مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج آزمونهای آماری فرضیات
تحقیق نشان داد بعد انطباقپذیری دارای بیشترین مطلوبیتت (میتانگین توصتیفی ،)3/015:ابعتاد مأموریتت (میتانگین توصتیفی )2/77:و
درگیرشدن در کار (میانگین توصیفی )2/80:نامطلوب و بعد یکپارچگی (میانگین توصیفی )2/70:در پایینترین وضعیت نامطلوبیتت قترار
دارد؛ همچنین مشخص شد که بین ابعاد اصلی مدل اختالف معناداری وجود داردبه طوری که بین وضع موجود و وضع مطلوب از دیدگاه
کارکنان در ابعاد چهارگانه اصلی این مدل شکاف معناداری وجود دارد که بیشترین اختالف و شکاف با وضعیت مطلوب در بعد درگیتر
شدن در کار (با اختالف میانگین )0/813 :است.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،فرهنگ سازمانی ،مدل دنیسون ،مدیریت شهری ،قطار شهری مشهد.

 . 1نویسنده مسئول09158290768 ،sm.bakharzi@mail.um.ac.ir :
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بیان مسأله:
امروزه شهرها از چنان اهمیتی از زمان پیدایش تمدن بشری برخوردارند که رابرت پارك1بنیانگذار مکتب اکولوژی شهری
شیکاگو ،شهر را «کارگاه تمدن بشری» نامیده است (عظیمی دوبخشری .)35 :1384 ،شهر پایگاه اصلی تمدن انسانی و تبلور
ذهنی و تکنولوژیك بشر است (سیفالدینی )75 :1378،و به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی-
جغرافیایی هر کشور بر اساس شاخصههای مختلفی مانند نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهی ،عالقهمندی اجتماعی و
مشارکت مردم در نظام تصمیمگیری و  ...شکل میگیرد؛ نظام مدیریت شهری با هدف ادارهی مطلوب امور شهر ،سعی دارد
روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد (داداشپور .)86 :1380،در برداشتی سنتی ،وظایف مدیریت شهری در تأمین
زیرساختها و ارائهی خدمات شهری خالصه میشود .از نگاه سازمان و تشکیالت در نهادهایی مانند شهرداریها ،شوراها،
سازمانهای دولتی و عمومی و نظایر آن تجلی مییابد که درصدد استفاده از رویکردها ،روشها و اصول مدیریت سازمانها در
قلمرو بخش عمومی است (بركپور .)78 :1382،امروزه نیروی انسانی یکی از با ارزشترین و حساسترین منابع یك سازمان
میباشد که به عنوان یك عنصر پیچیده در سازمان ،مهمترین عامل بقای آن محسوب شده ،در جهت تحقق اهداف سازمانی
نقش مهم و پراهمیتی را ایفا میکند و سرمایه مادامالعمر سازمان محسوب میشود که تحت تأثیر ارزشهای فرهنگ سازمانی
حاکم بر سازمان خویش قرار دارد (آقاجانی و همکاران.)109 :1390،
فرهنگ سازمانی «مجموعهای از ارزشهای کلیدی ،باورهای راهنما و تفاوتهایی است که در اعضای یك سازمان
مشترك است» (مشبکی .)438 :1380 ،فرهنگ سازمانی بر عملکرد افراد تأثیر میگذارد ( ،)Henri,2006:79زیرا نگرش و ادراك
انسان نسبت به محیط کار در رضایت و عدم رضایت او و بهطور کلی در سطح کیفیت زندگی کاری او تأثیرگذار است (میر
سپاسی .)278 :1384،از این رو شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یك ضرورت مهم در اولویت فعالیتهای مدیران سازمانها
قرار دارند؛ چرا که با شناخت دقیق و درست این فرهنگ و آشنایی با ویژگیهای آن ،مدیریت میتواند برنامههای کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت خود را سامان دهد (فیاض .)226 :1390 ،فرهنگ در هر سازمان نقش شخصیت در فرد را ایفا میکند،
پنهان است ولی قدرت ایجاد مفاهیم و جهتدهی حرکتها را دارد (قربانی و همکاران .)35 :1388 ،ارزشهای اصلی سازمان
که به مقیاس وسیع مورد توجه همگان قرار گیرد ،معرف فرهنگ قوی آن در سازمان خواهد بود .هر قدر اعضای سازمان
ارزشهای اصلی را بیشتر بپذیرند و تعهد بیشتری به آن داشته باشند سازمان مزبور دارای فرهنگ قویتری خواهد بود (رابینز،
 .)375 :1997با مرور ادبیات موضوع درمییابیم که گونهشناسیهای مختلفی توسط اندیشمندان عرصهی فرهنگ سازمانی
جهت سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانهای معرفی گردیده است (فرهی و زارع .)11 :1385 ،یکی از جدیدترین و در عین
حال رایجترین مدلهای موجود برای شناخت ،اندازهگیری و عارضهیابی فرهنگ سازمانی و همچنین زمینهیابی برای بهبود آن
در سطح سازمان مدل دنیسون است که در سالهای اخیر در سازمانهای ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است (براتی مارنانی و
همکاران .)69 :1389 ،در این تحقیق نیز از مدل دنیسون جهت عارضهیابی فرهنگ سازمانی استفاده شده است .این مدل دارای
چهار بعد سازگاری ،درگیر شدن در کار ،انطباقپذیری و رسالت میباشد .مدل فرهنگ سازمانی دنیسون در مقایسه با سایر
مدلهای فرهنگ سازمانی ،از مزایای زیر برخوردار است:


به جای ارزیابی شخصیت ،رفتار گروهی را محك میزند؛



اندازهگیری را تا پایینترین سطوح سازمان انجام میدهد؛
1. Robert park: 1864-1944
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در تمام سطوح یك سازمان کاربرد دارد (رحیم نیا و علیزاده.)149 :1388 ،

آنچه در این بین اهمیت مییابد این است که در مدیریت شهری ،سازمانها و نهادهای مؤثر و نظاممند اعم از شهرداری و
شوراهای شهر و  ...باید به لحاظ محیط درونی سازمان خود به سطحی از کارایی و کارآمدی برسند تا بتوانند در پیشبرد
برنامهها و اهداف بیرونی که همان هدایت و برنامهریزی محیطهای شهری و ارائه خدمات به شهروندان است ،موفق عمل
نمایند .از این رو بررسی ابعاد مدیریتی و ویژگیهای سازمانی همانند فرهنگ سازمانی ،در هر یك از آنها و شناسایی
ضعفها و کاستیهای آن و ارائهی راهحلهای راهگشا ،موجب ارتقاء عملکردی آنان خواهد شد .این ارتقاء خود نتیجه عوامل
متعددی است که افراد آن به مثابه اجزاء یك سیستم هدفمند تعالی آن را رقم خواهند زد و در واقع بهبود کارایی افراد
سازمان ،کارایی کل سازمان را در پی خواهد داشت .هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی فرهنگ سازمانی در وضع موجود بین
پرسنل ایستگاهی خط 1قطار شهری مشهد و مقایسه آن با میزان اهمیت درك شده هر بعد از سوی جامعه آماری تحقیق است
زیرا فرهنگ سازمانی اثرگذاری و اثر پذیری محسوسی بر فرهنگ و رفتار شهروندی دارد .انجام مطالعات مدیریتی در این
حوزه و تحقیقات کاربردی در زمینهی مدیریت منابع انسانی آن از جمله فرهنگ سازمانی در راستای شناسایی نقاط قوت و
ضعف سازمان و بهبود کارایی نیروی انسانی حائز اهمیت است که به دنبال آن میتوان سطح رضایت شغلی کارکنان و نیز
رضایتمندی شهروندان از خدمات رسانی را افزایش داد؛ چرا که در ارتباط مستقیمی با شهروندان قرار دارند .در راستای
انجام پژوهش سؤاالت و فرضیههای زیر مطرح میشوند:
 .1وضعیت کنونی ابعاد مشارکت ،یکپارچگی ،انطباقپذیری و رسالتمداری در سازمان چگونه ارزیابی میشود؟
 .2آیا تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی وجود دارد؟
 .3آیا شکاف معناداری بین وضعیت موجود و میزان تأثیر و اهمیت درك شده هر یك از ابعاد در سازمان وجود دارد؟
 .1وضعیت کنونی ابعاد مشارکت ،یکپارچگی ،انطباقپذیری و رسالتمداری در سازمان مطلوب ارزیابی میشود.
 .2به نظر میرسد تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی وجود ندارد.
 .3به نظر میرسد شکاف معناداری بین وضعیت موجود و میزان تأثیر و اهمیت درك شده هر یك از ابعاد در سازمان
وجود ندارد.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش:
در مقولهی فرهنگ سازمانی ،تحقیقات متعددی انجام شده و هر یك از منظری متفاوت به آن نگریسته و گاه ارتباط آن با
سایر موضوعات رفتار سازمانی و مدیریتی از قبیل هوش سازمانی ،رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر توسعه
مدیریت مالی بررسی شده است .در این تحقیق برای نخستین بار به بررسی فرهنگ سازمانی در مدیریت شهری از دیدگاه
سازمانی آن میپردازد .سازمان مورد مطالعه این تحقیق در ارتباطات مستقیم با شهروندان و در حال ارائهی خدمات حملونقل
عمومی در کالنشهر مشهد است .فرهنگ سازمانی در این بخش اثرگذاری مستقیمی بر سطح رضایت شهروندان و بهبود
خدماتدهی دارد .پیشینهی تحقیق در قالب جداول زیر بررسی میشود.
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جدول  -1پیشینهی تحقیقات مرتبط
محققین /سال

عنوان

رحمانی و همکاران

عارضهیابی فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون:

()1393

مطالعه موردی :سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

آقاجانی ()1392

نتایج
امتیاز کلی کلی سازمان در وضعیت متوسطی قرار دارد که در مقایسه با میانگینهای
جهانی فاصله قابل توجهی دارد .دو شاخص مشتری مداری و توسعه قابلیتها نیز
میتواند به عنوان نقاط ضعف هملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ

تأثیرگذاری چهار متغیر فرهنگ سازمانی بطور مستقیم و تعاملی بر فرآیند فرهنگ

در نظام آموزش عالی نمونه موردی :دانشگاه مازندران

سازمانی دانشگاه ،در قالب یك مدل رگرسیون تحلیل مسیر بررسی میشود.

فرهی بوزنجانی

طراحی و تبیین مدل شناخت ،سنجش و مدیریت فرهنگ

()1392

سازمانی ،مورد مطالعه :یکی از نهادهای انقالب اسالمی

ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ سازمانی بومی را مورد شناسایی قرار میدهد و
نهایتاً پنج نوع فرهنگ سازمانی مکتبی ،تحولگرا ،تعالی گرا ،آرمانگرا و قانونگرا را
معرفی میکند که در مطالعه موردی تحقیق فرهنگ مکتبی رتبه نخست را داراست.

سلمانینژاد و

ارتقاء فرهنگ سازمانی :کاربرد الگوی تعالی سازمانی

هویت و ابتکار فردی در بین ابعاد مختلف هویت سازمانی از وضعیت مناسبی برخوردار

همکاران ()1391

ایران

است و در عین حال برخی از ابعاد فرهنگ سازمانی وضعیت مطلوبی ندارند.

فیاض ()1390

فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر آموزش سازمانی

براتیمارنانی و

بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید هاشمینژاد

فرهنگ سازمانی بیمارستان مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار دارد که زمینهساز تغییرات

همکاران ()1389

تهران بر اساس مدل دنیسون1388-

موفقیت آمیز در بیمارستان خواهد بود.

فرهنگ سازمانی و پذیرش سیستم اطالعات  -یك

فرهنگ سازمانی بعنوان یك فاکتور مهم درموفقیت و یا شکست پذیرش سیستم

رویکرد سه گانه

اطالعات ( )ISمطرح بوده است.

جکسون ()2013
بینگل و همکارن

تأثیر فرهنگ سازمانی بر تصویر و هویت سازمانی :نمونه

()2013

موردی Pharmaceutical Company

ایلماز و

فرهنگ سازمانی و کارایی شرکت :سنجش تأثیر ویژگی-

ایرگون()2008

های فرهنگ سازمانی و بر صرفه جویی شرکت

ایمكکالر ()2008

هنری ()2006

تأثیر فرهنگ سازمانی و تعارض بر روی جهت گیری
بازار

فعالیتهایی مانند آموزش کارکنان را بیش از سایر فعالیتها مرتبط با فرهنگ سازمانی
است زیرا هیچ تحولی در سازمانها نمیتواند بدون فرهنگ حامی به مقصد برسد.

وجود یك فرهنگ سلسه مراتبی سطح هویت سازمانی در کارمندان و اداراك از تصویر
بر مبنای تحقیق و توسعه برای کارمندان وادارك از برند را برای مشتریان را تعدیل کرده
و کاهش میدهد.
از میان  4ویژگی فرهنگ سازمانی مأموریت مهمترین تأثیر را بر روی عملکرد شرکت،
رشد فروش و رشد سهم بازار شرکت دارد و توانایی شرکت در تولید یك محصول
جدید به ویژگیهای انطباق پذیری و پایداری بستگی دارد.
تعارض در رابطهی بین فرهنگ و جهتگیری بازار نقش میانجی دارد همچنین تعارض
همبستگی مثبت با سازمانهای بروکراتیك و همبستگی منفی با سازمانهای ابتکاری و
پشتیبان دارد.

فرهنگ سازمانی و سیستم ارزیابی عملکرد

مدیران ارشد شرکتها تمایل به استفاده بیشتر از سیستم ارزیابی عملکرد و سیستمهایی
تأکید بر توجه سازمانی ،حمایت از اتخاذ تصمیمات استراتژیك و اقدامات قانونی ،دارند.

منبع :مطالعات کتابخانه ای نویسندگان.1396 ،

فرهنگ به معنای علم و دانش ،ادب و معرفت ،تعلیم و تربیت ،آثار علمی و ادبی یك قوم یا ملت و نیز کتاب لغت ،کتابی
شامل لغات یك زبان و شرح آنهاست (عمید )1837 :1382 ،و هرگونه قابلیت و عادتی است که فرد به عنوان عضو جامعه
کسب میکند (اسپرولی و همکاران .)50 :1382،فرهنگ الگویی از مفروضات مشترك است که گروه فرا میگیرد ،و به مثابه
روش صحیح ادراك ،تفکر و احساس در خصوص آن مشکالت گروه ،به اعضای جدید آموزش و یاد داده میشود (شاین،
 .)30 :1383سازمان عبارت است از جمعی از افراد که برای تحقق اهداف معیّن با هم همکاری میکنند (رضائیان.)10 :1379 ،
سازمان پدیدهای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده ،دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده ،برای هدف یا
اهدافی بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت میکند (رابینز .)21 :1385،در واقع رونق و رکود سازمانها تأثیر مثبت و
منفی قابل مالحظهای بر جامعه دارد .بنابراین نباید سازمانها را صرفاً ابزار ارائه خدمات یا تولید کاالها فرض کرد (رضائیان،
 .) 271 ،1380شهرداری سازمانی است که ساکنان یك شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطا
نموده ،به منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی وضع و اجرای نظم شهر و نیز تأمین نیازهای مشترك شهری تشکیل
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میدهند (جعفرزاده .)72 :1382،فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها ،باورهای راهنما ،تفاهمات و روشهای تفکر است
که در بین اعضای سازمان مشترك بوده ،از طرف اعضای جدید به عنوان روشهای صحیح انجام کارها و تفکر جستجو می-
شود (زارعی میتن ،)276 :1379 ،که در 3گونهی فرهنگ شامل قومی ،ویژه ساالری و بازار ،سلسله مراتب نمایان میشود
( .)Quinn:1999،28فرهنگ سازمانی هم به رفتارها و نگرشهای اعضای سازمان شکل میدهد و هم خروجی تکنولوژیك
سازمان و عملکرد کلی سازمان را کنترل میکند (منوریان و همکاران .)19 :1387 ،از این رو با برخورداری از ظرفیت الزم
برای تغییر و تبدیل فرهنگ سازمانی ،تغییر اعمال افکار و احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان امکان پذیر میگردد
(السن و زنگ شن .)62 :1381،مدیریت شهری به همهی نهادها ،سازمانها و افرادی گفته میشود که به صورت رسمی و غیر
رسمی ،در فرایند مدیریت شهری اثرگذار هستند (لطفی )105 :1388،و فرهنگ سازمانی در آنها متغیری مؤثر بر رفتارها و
تعامالت مدیران و کارکنان سازمان با شهروندان به عنوان مشتریان سازمانی است؛ و همچنین نشان دهندهی نوع نگرش و طرز
تفکر اعضای سازمانهای مدیریت شهری بر امر مدیریت و توسعه شهر و دیدگاه غالب سازمان است که از برآیند فرهنگ
سازمانی حاصل میشود.
روششناسی پژوهش:
این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است .دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و همچنین با
استفاده از منابع کتابخانهای ،تحقیقات پیشین ،آمار و اطالعات سازمانی به دست آمده است .جامعهی آماری پژوهش ،پرسنل
ایستگاهی خط  1قطار شهری مشهد و شامل  330نفر میباشند .با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 178نفر به دست آمده
است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .از نرمافزارهای  Excelو  SPSSبرای توصیف اطالعات حاصل از پرسشنامه
استفاده شده است؛ سپس برای تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیهها ،از آزمون آماری  Tتك نمونهای جهت ارزیابی
وضع موجود ،آزمون تحلیل واریانس یك راهه ( )One-Way ANOVAو آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت معناداری بین
ابعاد مختلف فرهنگ سازمان و آزمون  Tزوجی برای بررسی میزان اختالف وضع موجود با وضع مطلوب استفاده شده است.
در این تحقیق برای بررسی فرهنگ سازمانی از پرسشنامهی استاندارد دنیسون استفاده شده است .مدل دنیسون در برگیرندهی
چهار ویژگی اصلی فرهنگ سازمان است :درگیر کار شدن ،سازگاری ،یکپارچگی و مأموریت یا رسالت (

Denison and

 .)etall,2005:38هر یك از این ابعاد توسط سه شاخص و در مجموع  12شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند که هریك به
وسیلهی پنج پرسش اندازهگیری میشوند و مجموعاً برای سنجش از یك پرسشنامه  60سؤالی استفاده میشود

(Denison,

.)2000:356

محدوده مورد مطالعه:
عملیات اجرایی خط  1در اواسط سال  1379آغاز و بهرهبرداری از این خط در اسفند ماه سال  1389با سرفاصلهی زمانی
 30دقیقه آغاز گردید که اکنون سرفاصله زمانی آن به  5دقیقه کاهش یافته است .این خط به طول  24/5کیلومتر ،فرودگاه
شهید هاشمینژاد را به انتهای وکیلآباد متصل میکند .این خط دارای  16کیلومتر تونل زیرزمینی کم عمق ( 13ایستگاه) و 8/5
کیلومتر مسیر همسطح ( 11ایستگاه) میباشد و در میدان تقیآباد (ایستگاه شریعتی) خط  2را قطع میکند .خط مذکور ظرفیت
جابجایی روزانه  170هزار مسافر در 16ساعت کاری را دارد .شکل  1نقشه خطوط قطار شهری مشهد در برنامه بلند مدت آن
را نشان میدهد (شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد.)1396 ،
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شکل  -1نقشه خطوط قطار شهری مشهد در برنامه بلند مدت -منبع :شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد.1396 ،

نتایج و بحث پژوهش:
نتایج توصیفی آزمودنیها :بر اساس نتایج توصیفی آزمودنیها فراوانی سنی پاسخ گویان در سه رده سنی  20-29سال (50
درصد) 30- 39 ،سال (47درصد) و  50-40سال (2درصد) میباشد ،این نتایج حاکی از آن است که نیروهای سازمان عمدت ًا
جوان هستندکه دلیل آن قدمت فعالیت کاری نه چندان زیاد این سازمان است .توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مدرك
تحصیلی نشان میدهد که بیشترین آنها دارای مدرك دیپلم ( 46/9درصد) و کمترین آن مربوط به تحصیالت تکمیلی (6/2
درصد) است .از لحاظ وضعیت استخدامی نیز پاسخدهندگان قراردادی با 59/8درصد بیشترین تعداد را شامل میشوند و پس
از آن کارکنان شرکتی و رسمی به ترتیب با  34/4و  6درصد قرار دارند .نتایج توصیفی میزان سابقهی خدمت در این سازمان
نیز نشان از جوان بودن سازمان دارد؛ به طوریکه  72درصد سابقهی کاری زیر  10سال دارند؛ کارکنان با سابقهی بین  10تا
 20سال  22/4درصد و  20سال به باال فقط  5/9درصد میباشند.
جدول  -2آمار توصیفی پاسخگویان
توزیع سنی پاسخگویان
 39-30سال

 29-20سال

 51سال به باال

 50-40سال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

88

50

84

47/7

4

2/3

0

0

مدرك تحصیلی پاسخگویان
فوق دیپلم

دیپلم

تحصیالت تکمیلی

کارشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

83

46/9

46

26

37

20/9

11

6/2

وضعیت استخدامی
رسمی

قرار دادی

شرکتی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

10

5/9

58

34/3

101

59/8

سابقه خدمت
زیر10سال

 20سال به باال

20-10سال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

126

72/4

93

22/4

9

5/9
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نتایج توصیفی گویههای پژوهش:

بر اساس میانگینهای به دست آمده از امتیازات هر یك از گویههای 12گانه فرهنگ سازمانی در مدل دنیسون( ،
جدول ) 3گویهی جهتگیری استراتژیك بیشترین امتیاز را با مقدار  3/062به دست آورده است که میتواند نشان دهندهی
وجود همسویی و جهتگیری مشخص اهداف استراتژیك سازمان باشد؛ گویههای یادگیری سازمانی ( )3/291و ایجاد تغییر
( )2/950نیز که مربوط به شاخص انطباق پذیری یا سازگاری هستند به ترتیب در رتبههای بعدی امتیاز دهی قرار دارند.
گویهی چشمانداز سازمانی نیز کمترین میانگین را با مقدار  2/56به دست آورده است .در مقایسهی میانگینهای وضع مطلوب
یا اهمیت هر گویه ،جهتگیری استراتژیك ( )3/701بیشترین اهمیت و سپس گویههای یادگیری سازمانی ( )3/681و ایجاد
تغییر ( )3/676قرار دارند.
جدول - 3نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف معیار

میانگین وضع

وضع موجود

موجود

0.775

3.063

جهتگیری استراتژیك

0.903

2.640

اهداف و مقاصد

3.494

1.011

2.562

چشمانداز

3.555

1.161

0.964

2.679

هماهنگی و پیوستگی

3.489

1.101

گویه

میانگین میزان

انحراف معیار

اهمیت

میزان اهمیت

3.701

0.897
1.014

0.921

2.704

توافق

3.445

1.06

1.075

2.746

ارزشهای بنیادین

3.530

1.163

0.940

2.847

قابلیت های توسعه

3.631

1.051

0.999

2.803

تیمسازی

3.602

1.035

0.928

2.795

توانمندسازی

3.501

1.449

1.003

2.950

ایجاد تغییر

3.676

1.037

0.951

2.773

مشتریگرایی

3.498

0.986

1.178

3.291

یادگیری سازمانی

3.681

0.975

منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

میزان اختالف و فاصلهی بین هر یك از گویههای فرهنگ سازمانی در مقایسهی وضع موجود سازمان و میزان اهمیت آن
در وضع مطلوب از دیدگاه کارکنان با استفاده از میانگین امتیاز هر یك به دست آمده است .همتانطتور کته در مشتهود استت
بیشترین اختالف مربوط به گویهی چشمانداز سازمان با مقدار  0/993و کمترین مقدار اختالف مربتوط بته گویتهی یتادگیری
سازمانی با مقدار اختالف میانگین 0/39است .بیشتر گویهها میزان اختالفی در حدود  0/7را دارنتد کته ضترورت برنامتهریزی
منسجمی در تمام ابعاد فرهنگ سازمانی برای کاهش این فاصله احساس میشود.
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نمودار  -1مقایسهی فاصله وضع موجود و وضع مطلوب در سطح گویهها -منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

نتایج توصیفی ابعاد اصلی:
بر اساس یافتههای توصیفی و نتایج اولیهی تحقیق در بررسی میانگین وضع موجود ،هر یك از شاخصهای اصلی فرهنگ
سازمانی در خط  1قطار شهری مشهد در ( ) 4 Error! Reference source not found.نشان میدهد که متغیر انطباق-
پذیری دارای بیشترین امتیاز با میانگین  3/015میباشد که بر اساس نمرهی مقایسهای میانگین  3میتوان گفت در وضعیت
مطلوبی قرار دارد؛ کمترین امتیاز نیز برای متغیر یکپارچگی به میزان  2/7به دست آمده است که وضعیت آن را نامطلوب نشان
میدهد .در مرحلهی مقایسهی وضع موجود سازمان با میزان اهمیت درك شده هر متغیر از منظر کارکنان ،اختالف میانگینها
در هر مرحله محاسبه و نشان داد که بعد درگیرشدن در کار بیشترین اختالف در میزان اثرگذاری آن بر وضعیت موجود
فرهنگ سازمانی و وضعیتی که در آن مطلوب دیده خواهد شد وجود دارد .متغیر سازگاری نیز دارای کمترین میزان اختالف
میانگین در مقایسه وضعیت موجود و میزان اهمیت آن است که نشان میدهد از منظر کارکنان این سطح از سازمان فاصله
چندانی در رسیدن به وضع مطلوب ندارد.
جدول  -4نتایج توصیفی متغیرهای اصلی

منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

شمای کلی فرهنگ سازمان:
پس از محاسبه درصد امتیازات در هر شاخص و گویههای متناظر ،تصویر کلی فرهنگ سازمان بر اساس متدل دنیستون
ترسیم شد( .شکل شماره  )2که بهترین وضعیت مربوط به متغیرهای اصلی سازگاری و مأموریت است بتدان معنتا کته تمرکتز
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خارجی سازمان را دارای قوای بیشتری نشان میدهد و بیانگر ارتباطات متقابل بیرونی آن است؛ چرا که ارتباطات بیشتتری بتا
شهروندان و سایر سازمانها و نهادهای درگیر در فرآیند خدمت رسانی قطار شهری مشهد وجود دارد .در محور عمودی متدل
نیز ،سازمان دارای قابلیت بیشتری برای انعطاف و ایجاد تغییرات بر اساس نیازهای متغیر و نه فقط پیروی از دستتورالعملهای
ثابت است.

شکل - 1تصویر کلی فرهنگ سازمانی در خط یک قطار شهری مشهد -منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

آزمون فرضیات پژوهش:
فرضیهی اول :وضعیت کنونی شاخصهای مشارکت ،یکپتارچگی ،انطبتاقپتذیری و رستالتمتداری در ستازمان مطلتوب
ارزیابی میشود.
برای بررسی میزان مطلوبیت هر یك از شاخصهای فرهنگ ستازمانی در وضتعیت موجتود از آزمتون Tتتك نمونتهای
استفاده و میانگین مورد براساس طیف لیکرت 3 ،در نظر گرفته شده است .فرض صفر بر این است که وضعیت در چهتار بعتد
مطلوب میباشد اما با توجه به مقدار  Pبه دست آمده از آزمون در (جدول  )5برای ابعاد رسالت ،یکپارچگی و درگیر شدن در
کار ،فرضیه اول رد میشود چرا که مقدار  Pاز سطح معناداری 0/05کمتر استت؛ یعنتی وضتعیت ایتن ابعتاد نتامطلوب استت.
نامطلوب بودن در بعد رسالت بدان معناست که بهطور کلی سازمان درك روشنی از اهداف و چشمانداز خود ندارد .نامطلوبیت
بعد یکپارچگی ،نشان میدهد که پیوستگی و هماهنگی در رفتار کارکنان مشاهده نمیشود و انسجام و توافق درون ستازمان در
وضعیت نامطلوبی قرار دارد و در بعد درگیر شدن در کار ،نامطلوبیت حاکی از آن است که تعهتد و تتوانمندستازی در محتیط
سازمانی رو به کاهش است و افراد بر این باورند که در تصمیمگیری نقشی نداشته ،کارشان با اهداف ستازمانی کته در ارائتهی
خدمات و جلب رضایت شهروندان نهفته است ،پیوند ندارد .اما برای بعد چهارم یعنی انطباقپذیری به دلیلی آنکه مقتدار  Pاز
سطح معناداری 0/05بیشتر شده است ،فرضیه پذیرفته میشود و وضعیت این بعد مطلوب است؛ یعنی سازمان در جهت ارزش
قائل شدن به شهروندان به مثابه مشتریان خود است ،ریسك پذیر بوده ،به طور مستمر در حال بهبود تواناییهای خود و ایجتاد
تغییر در جهت نظر ذینفعان از خدمات حمل و نقل شهری است.
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جدول  -5نتایج تحلیل  tتک نمونه ای
Test
Value
3

t

p

-3.597

0.001
0.000

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

رسالت

2.7655

0.7849

یکپارچگی

2.7087

0.8973

-3.962

درگیر شدن در کار

2.8048

0.8576

-2.786

0.006

انطباق پذیری

3.0153

0.9953

0.190

0.894

منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

فرضیه دوم :به نظر میرسد تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی وجود ندارد.
برای بررسی این تفاوت معناداری در سطح ابعاد ،از آزمون تحلیل واریانس یك راهه ( )One-Way ANOVAاستفاده شده
است .با توجه به مقدار  sigبه دست آمده (جدول  )6در این آزمون یعنی  0/017و کمتر بودن آن از سطح معناداری ،0/05
فرض صفر رد می شود؛ یعنی بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در وضع موجود تفاوت معناداری وجود دارد و نامطلوب
بودن ابعاد در مقایسه با یكدیگر نیز در سطوح متفاوتی قرار میگیرند.
جدول  -6تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه بین گروهی
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

مأموریت

2.772

0.785

یکپارچگی

2.714

0.897

درگیر شدن در کار

2.7950

0.857

انطباق پذیری

3.0345

0.995

sig

F

0.017

3.420

منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

برای مشخص نمودن اختالف معنادار در بین هر یك از ابعاد از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است و نتیجه همانگونه
که در (جدول  )7مشاهده میشود ،حاکی از آن است که ابعاد انطباقپذیری و یکپارچگی با توجه به مقدار  Pبه دست آمده
( )0.031در سطح معنا داری 0/05با هم اختالف دارند.
جدول  -7نتایج تحلیل تعقیبی شفه
تفاوت میانگین

مقدارP

یکپارچگی

0.5679

0.96

درگیر شدن در کار

-0.3937

0.98

انطباق پذیری

-0.2498

0.119

درگیر شدن در کار

-0.9616

0.831

انطباق پذیری*

-0.3066

0.031

انطباق پذیری

-0.2104

0.238

مقایسه گروه ها
مأموریت

یکپارچگی
درگیر شدن در کار

منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،
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فرضیه سوم :به نظر میرسد شکاف معناداری بین وضعیت موجود و میزان تأثیر و اهمیت درك شده هر یك از ابعاد در
سازمان وجود ندارد.
برای بررسی شکاف معنادار بین وضع موجود و مطلوب از آزمون  tزوجی ( )paired-t-testاستفاده شده است .با توجه
به میزان سطح معناداری به دست آمده در (جدول  )8در تمامی ابعاد که از سطح معیار تصمیم گیری 0/05کمتر شده است،
میتوان نتیجه گرفت که فرض برابری میانگینها در وضع موجود و میزان اهمیت ابعاد ،رد شده و بین این دو وضعیت ،شکاف
معناداری وجود دارد که از بررسی میانگینها نیز این مطلب به صورت توصیفی مشاهده شد .از این نتایج میتوان استنباط نمود
که عالوه نامطلوبیت ابعاد فرهنگ سازمانی در وضع موجود (به استثنای بعد انطباق پذیری) ،از منظر اعضای سازمان نیز ،بین
وضع موجود و میزان مطلوبیت مورد انتظار کارکنان اختالف و شکاف وجود دارد .بنابراین تصمیمات و راهکاری مدیریتی
بایستی بر این متمرکز گردد که از این شکاف کاسته شده ،وضعیت ابعاد به وضع مطلوب نزدیكتر گردد.
جدول  -8نتایج آزمون  tزوجی
بعد

میانگین

میانگین

اختالف

موجود

مطلوب

میانگین

مقدارt

سطح
معناداری

فاصله اطمینان
حد پایین

حدباال

مأموریت

2.772770

3.582160

0.8093897

-6.676

0.0001

-1.0490734

-0.5697059

یکپارچگی

2.714149

3.475779

0.7616307

-5.939

0.0001

-1.0152144

-0.5080470

درگیر شدن در کار

2.795045

3.608108

0.8130631

-6.783

0.0002

-1.0499651

-0.5761610

انطباق پذیری

3.034550

3.601460

0.5669100

-4.153

0.0001

-0.8368783

-0.2969416

منبع :مطالعات نویسندگان.1396 ،

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
جهت شناخت سازمان و بررسی رفتار و عملکرد اعضای آن ،آگاهی از فرهنگ سازمانی عملی ضروری است .هدف اصلی
در این پژوهش ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در وضع موجود بین پرسنل ایستگاهی خط 1قطار شهری مشهد و مقایسهی
آن با میزان اهمیت درك شده هر بعد از سوی جامعه آماری تحقیق برای رسیدن به وضع مطلوب است .نتایج حاصل از تحقیق
نشان داد که در ابعاد چهارگانه مدل دنیسون ،بعد انطباقپذیری یا سازگاری دارای بیشترین مطلوبیت است که با نتایج رحیمنیا
و علیزاده ( )1387یکسان بوده است؛ ابعاد رسالت یا مأموریت و درگیرشدن در کار نامطلوب و بعد یکپارچگی در پایینترین
وضعیت نامطلوبیت قرار دارد که نتیجهی به دست آمده درمقایسه با نتایج تحقیقات براتی مارنانی و همکاران ()1389
ومنوریان و بختایی ( )1385معکوس و متفاوت بوده است .براساس نتایج حاصل از آزمونهای آماری تحقیق این نتیجه حاصل
شد که بین ابعاد اصلی مدل اختالف معناداری وجود دارد واین نتیجه با نتایج رحیمنیا و علیزاده ( )1387همسو بوده است؛ دو
بعد انطباق پذیری و یکپارچگی نیز دارای بیشترین نمره اختالف هستند .همچنین در نتیجهی آزمون فرضیه سوم تحقیق
مشخص شد بین وضع موجود و وضع مطلوب از دیدگاه کارکنان در ابعاد چهارگانه اصلی این مدل شکاف معناداری وجود
دارد که بیشترین اختالف و شکاف با وضعیت مطلوب در بعد یکپارچگی سازمانی است .مطلوبیت در بعد سازگاری حاکی از
آن است که توجه به الزامات در محیط کاری و فعالیتها وجود دارد و سازمان را قادر میسازد تا اثر بخشی الزم را به دست
آورد ،تغییرات محتمل را پیشبینی کند و پاسخهای سازگارانهای را نسبت به تقاضای شهروندان داشته باشد و این یعنی
سازمان در پی کسب رضایت شهروندان است .ضعف و نامطلوبیت در کمترین سطح در بعد یکپارچگی در سازمان نشان
میدهد که هماهنگی و انسجام بین بخشها و واحدهای مختلف درون سازمان ضعیف است و دستیابی به اجماع نظر و اتفاق
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بر مسائل کم بوده ،مجموعه ارزشهای مشترك پایداری در سازمان وجود ندارد که توسط همه قابل درك باشد .پس از تهیه
نمودار شمای کلی سازمان نیز مشخص شد که در نیمهی باالیی مدل در دو بعد مأموریت وسازگاری بیشترین امتیاز بدست
آمده است و نشان از تمرکز خارجی سازمان و ارتباط متقابل با محیط بیرون یعنی شهروندان و سایر سازمانهای مدیریت
شهری دارد .در محور عمودی نمودار شمای سازمان در مدل دنیسون نیز مشخص شد که سازمان از نوع منعطف است و ابعاد
درگیر شدن در کار و سازگاری بیان کنندهی قابلیت سازمان برای تغییر و انعطافپذیری است که نشان میدهد سازمان در ارائه
راهحلهای متعدد در موقعیتهای تنشزا ،توانمند است.
بر اساس یافتههای تحقیق در جهت ارتقاء وضعیت نامطلوب در شاخصهای مختلف فرهنگ سازمانی در خط  1قطار
شهری مشهد به عنوان بخشی از سازمان مدیریت شهری که در تعامل روزانه با شهروندان قرار دارد پیشنهاداتی بر اساس ابعاد
اصلی مدل ارائه میشود تا هم از فاصله و شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی آن کاسته شود و
هم در درازمدت ،با بهبود فرهنگ سازمانی ،اثرگذاری آن بر فرهنگ شهروندی موجب کاهش نابههنجاریهای فرهنگی در خط
 1قطار شهری مشهد و ارائهی بهتر خدمات در حوزه حمل و نقل شهری گردد.
 درگیر شدن در کار
-

فرهنگ مشارکتی کارکنان افزایش یابد بهطوری که تعهد آنها باال رفته و قابلیتهای آنها توسعه یابد؛

-

تیمگرایی و کار تیمی در راستای اهداف سازمان افزایش یابد؛

-

مهارتهای کارکنان بهطور مداوم به روز شود؛

-

همکاری بین افراد در برنامهریزیها جایگزین روشهای سلسله مراتبی گردد.

 سازگاری
-

همهی کارکنان به شناخت دقیقی از نیازهای شهروندان دست یابند؛

-

نوآوری و ریسكپذیری تشویق شود؛

-

نکات و نظرات شهروندان بر تصمیمگیریها مستقیماً اثرگذار باشد؛

-

توافقات درون سازمانی در راستای تالش برای ایجاد تغییر صورت گیرد.

 یکپارچگی
-

عمل مدیران به وعدهها بسیار مهم است که باید مدنظر قرار گیرد؛

-

ارزشهای پایهای سازمان و منشور اخالقی واضح گردد؛

-

موانعی که منجر به عدم توافق و اجماع در تصمیمات سازمانی هستند از بین بروند؛

-

هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف برقرار شود.

 رسالت و مأموریت
-

اهداف سازمان برای کارکنان روشن و مشخص گردد و میزان پیشرفت بر اساس آن دنبال شود؛

-

کارها و وظایفی که منجر به پیشرفت خواهد شد به خوبی برای افراد سازمان تشریح گردد؛

-

واقعبینی در دیدگاهها و چشماندازهای بلند مدت سازمان لحاظ شود؛

-

چشمانداز مشترك و دیدگاه بلندمدت سازمان به اشتراك گذاشته شود.
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