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 با اینرسی سازمانی  مبتنی بر اخالق یفرهنگ سازمانابعاد پویای رابطه 
 

 3فواد مکوندیدکتر ،  *2قنبر امیرنژاددکتر ، 1مصدق لطفی زنگنه درویش

 . مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران گروه دانشجوی دکتری  .1
 .  المی، تهران، ایرانگروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اس .2

 . گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران .3

 ( 1400/ 06/ 25، تاریخ پذیرش: 1400/ 04/ 20تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

از  باید  هاسازمان .است ضروری هاسازمان بقای برای تغییر و سازگاری
 حدی  و از سدوی  دی دربا توجه به تغییدرات م     را  خود  عملیات  یک سو
 (.1)  تنظیم و تغییر دهن   ج ی   هایم ل  با  مطابق  خود  1سازمانی  ساختار

و تغییدرات   رشد   حدال  در  مد او   طور  به  که  کار  و  کسب  امروزه محی 
 مدوررتری  از تغییر با محی  کسب و کدار ییدی  و  سریع است، سازگاری

به امری تب یل  تحول و تغییر .است رقابتی مزیت  به  دستیابی  برای  هاراه
 (. 2) کنند  حفد  بدازار در را خدود رقابتی جای اه  بتوانن   سازمانها  ش ه تا

تغییر یک جنبش دائمی است که هر سازمانی برای حف  و بقای خود به 
 ه دهن ، ددها برای اینیه بتوانن  به زن گی خود ادام آن نیاز دارد و سازمان

 
 
 

 
مدی دید ه خود ایجاد کنن ، اغلب تغییراتی را در ساختارهای درونیبای  
مدی نشدان عالق یبی خود تحول از و تغییر برای هاسازمان که شود
 شدود. عمد همدی دید ه هاسازمان در حالیبی و رخوت نوعی و دهن 

 بدا سدازمان پدییری انطباق توان و سازمان و حیاتی ضروری تغییرات

 گرفتدار «2سدازمانی اینرسدی» بداتالق در محیطی هایاطمینان  ع  

 تحرکدی، اینرسدی سدازمانی تمایدل بدی (.3) مانند می و ناکا  شون می
 مسیر سابق و پیشی  دارد. اینرسدی  چسبن گی به  یا  وابست ی  استحیا ،

 پاسدگ ویی و 3اطمیندان ساختارها و کاهش قابلیت  نزولی  منجر به رون 
 (. 4)تغییرات محیطی خواه  دادبه  هاسازمان

 
 

 چکیده

-جامعه را تشییل مدی فرهنگ ،موعاجتماعی، اعتقادها، باورها، ارزشها و ال وهای رفتاری مشترکی وجود دارد که در مجنظامهای  درزمینه:  
 . بود با اینرسی سازمانی مبتنی بر اخالق فرهنگ سازمانیابعاد پویای  هبررسی رابط حاضر ه ف پژوهش . نده

خبرگدان، جامعده آمداری کده بدا روش دلفدی انجدا  شد  کیفدی در بگشش . میبا آمیگته روش با ای وتوسعه عنو از حاضر تحقیق: روش
 25گیری ه فمن  که با نمونهبودن   تامی  اجتماعی سازمان در نیزکارشناسان و م یران  و  تحقیق  موضوعی  قلمرو  حوزه  صاحبنظران علمی در

-نامهپرسشو  های پیشی  استگراج ش ی فرهنگ سازمانی از ادبیات پژوهش، تحقیقات و م لمولفه هاخبره به عنوان نمونه انتگاب ش ن .  
 پدژوهش را کلیدهجامعده آمداری مدی در بگدش ک تحلیل شد . تحلیل عاملی تایی یها با . در نهایت دادهای با مقیاس لییرت طراحی گردی 

به عنوان نمونه انتگاب ش ن  کده گدزینش آنهدا بدا  نفر 379  تع اد  مورد نظر. از جامعه  ایران تشییل دادن   تامی  اجتماعی  و م یران  کارکنان
نامده هدا  پرسشو فرهنگ سازمانی  برای ژوهش ر ساخته بگش اولپابزار پرسشنامه ای صورت گرفت. گیری خوشهاستفاده از روش نمونه

  .تحلیل ش م ل معادالت ساختاریها با  در نهایت دادهازمانی بود. برای اینرسی س
سازمانی مبتندی بی  مولفه فرهنگ  رابطه در بررسی. همچنی  مولفه شناسایی ش  42بع  و  14براساس نتایج حاصل از طرح دلفی   ها:یافته

. نتایج به دست آم ه نشان داد ال دوی تحقیدق معیوس وجودداردرابطه معنادار و و مولفه بی  ای  دو اینرسی سازمانی مشگص ش    بر اخالق
 مناسب برخوردار است. از برازش 
مولفه های مورر بر پویایی سازمان است . اگر سازمان برخوردار از یدک فرهندگ سدازمانی مهمتری   زییی ا مانیزسا گفرهن گیری:نتیجه

ییردهدای رو یطدیو تحوالت مح رییدر برابر تغشک اخالقی در بط  آن مورد توجه قرار گیرد بیهای و مولفه متعالی و مبتنی بر اخالق باش 
 .کردپییر و سازگارانه اتگاذ خواه انعطاف

 
 ارزش های اخالقیسازمانی،  ، اینرسی فرهنگ سازمانی: واژگانلیدک

 gh.amirnejad1@gmail.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الیترونییی:  
 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
mailto:gh.amirnejad1@gmail.com
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 و  اقتصدادی  فندی،  -)اجتمداعی، اجتمداعی  حدر اینرسی باعث عد   ت
سیاسی( و همچنی  مقاومت در برابر سازگاری با فرآیند ها و تینولدو ی 

بدرای  سازمانی باعث ناتوان شد ن سدازمان  اینرسی  (.  5)باش   ج ی  می
 در  اینرسدی  کده  مقابله با تغییرات داخلی و خارجی خواه  ش . هن دامی

به  سازمان ای  است، تعبیه ش ه انزم سا اق امات در زمان به ت ریج  طول
 مقاومدت و ده می نشان گیشته واکنش تجربیات اساس بر  خودکار  طور

 سازمانی را اینرسی(. 7و    6)  ده می  نشان  کردن  تغییر  برای  قوی  داخلی
ندوآوری  ،4محیطی ته ی ات مانع شناسایی که دانن می  عاملی  تری   مهم

 خواهد  شد  تدا باعث وه روز بوده و استفاده از تینولو ی های ج ی  و ب
بده  سدازمانی اینرسدی شود. کن   با محی   سازمان  پییری  تطبیق  سرعت
 اینرسی.  خواه  بود  سازمانی  تحول  و  تغییر  ایجاد  راه  سر  بر  مانعی  عنوان

بدرای اسدتفاده از سداختار و هدا سازمانی بر میزان سرمایه گدیار شدرکت

 اینرسی که معتق ن قان محق برخی  .تینولو ی ج ی  تاریرات منفی دارد
 راه سدر بدر کلی ی  موانع  روانشناختی سازمان  و  عملی  بینش،  در سه بع 

 کدالن  هدایگیدری  جهدت  سدازی  و پیداده  توسدعه  بدرای  سازمان  اراده
 یدک  کده  شودمی  ظاهر  بینشی زمانی  است. اینرسی  سازمان  استراتژیک

 سدازمان ی مح در اساسی تغییرات بروز میان قابل مالحظه زمانی  فاصله
اینرسی عملدی  آی . وجود به  تغییرات،  ای   بروز  از  سازمان  مطلع  ش ن  و

 یدک  محدی  سدازمانی  تحلیدل  و  تجزیه  نتیجه  در  که  ده می  رخ  زمانی
 واکدنش و پاسد  اسدت. امدا شد ه ایجاد  محی   مورد  در  م یریتی  بینش

 اعمدال تغییدر بدرای که هاییو تالش است  کن   تغییرات  ای   به  سازمان
 5دهد . اینرسدی روان شدناختینمی  رخ  و  مفی   مناسب  زمان  در  شودمی

تحلیدل باشد . سازمان تحول در و  تغییر  موانع  از  دی ر  ییی  توان هم می
 هدایمیانیسدم  و  اضدطراب  که استرس،  ده می  نشان  روانشناسی  های
 قدرار تداریر تحت را سازمانی عملیرد  که  رفتاری هستن   پیام های  روانی
محققان نشان داده ان ، از جمله عوامل مورر بر افدزایش و     (.8)  دهن می

انعطاف ، های پویا  باش . فرهنگمی  6یا کاهش اینرسی فرهنگ سازمانی
باعث کاهش و فرهنگ بوروکراتیک و نامناسب   و مبتنی بر اخالق    پییر

فرهنگ سازمانی عاملی کده یدک (. 9)  باعث افزایش اینرسی خواه  ش 
امل ان دی ر تفیییک می کن  و به عنوان مهم تری  عسازمان را از سازم 

 فرهندگ(.  12-10)محر  در پس همه تحرکدات سدازمانی قدرار دارد.  
 از ییدی و کدرده پید ا  روزافزوندی  است کده اهمیدت  موضوعی  سازمانی
 کده  آنجدا  تدا  اسدت.  تشدییل داده  را  مد یریت  کدانونی  و  اصلی  مباحث
 آن  بدر  حداکم  فرهندگ  نتیجد   را  سدازمان  شیست  یا  موفقیت  بسیاری،

فرهنگ سدازمانی بده معندای ادرا  کارکندان از (.  13)  دانن سازمان می
نده سازمان خود است، مفهو  فرهنگ سازمانی در سازمان وجدود دارد و 

در فرد، بلیه ویژگی ها، خصوصیات و نوع رفتار  بوده کده باعدث تمدایز 
ی بده سازمانها از یی ی ر خواه  ش . فرهنگ سدازمانی بده صدورت کلد

و 14)باشد معنای سیستمی از در  مشتر  اعضا نسبت به سازمان مدی
 طدور بده مبتنی بدر اخدالق شدیل گیدرد  سازمانی  فرهنگ(. چنانچه  15

-ارزش  بر  تأکی   با  توانمی  گیاردمی  تأریر  کارکنان  رفتار  بر  آمیز  موفقیت
اخالقدی باعدث افدزایش  هنجارهای  تقویت  حال  عی   در  و،  خاص  های

هدای تحقیقدات یافتده (. 16ندان و پویدایی سدازمان شد  )عملیرد کارک

بدر عملیدرد   7مبتندی بدر اخدالقمگتلف حداکی از اررگدیاری فرهندگ  
ای کده بعضدا مشداه ه است؛ به گونههای مگتلف آن  ها و جنبهسازمان

شود در نتیجه یک فرهنگ سازن ه در شرکت و مد یریت درسدت بدر می
 دهد منفی در سازمان رخ مدی ای در رفتارهایآن، کاهش قابل مالحظه

 ش ه افزونی روز اهمیت دارای مبتنی بر اخالق فرهنگ سازمانی (.14)

اسدت. زیدرا  داده تشییل را م یریت کانونی و مباحث اصلی از ییی و
سدازمان  در حاکم رفتاری اخالقی و ال وهای و هاارزش و باورها نظا 

 (. 15)باشد مدی هاسازمان کیفی اه اف  به رسی ن برای پشتیبانی مؤرر
هایی است کده در امدر سازمان تأمی  اجتماعی ییی از بزرگتری  سازمان

 عمدومی  گرایش به بگشرسانی به آحاد جامعه با تغییر ساختار و  خ مت
رفاه اجتماعی در جهت تحقدق آرمدان و تعاون کار و  در چارچوب وزارت  

اساسی  قانون 29اه اف نظا  مق س جمهوری اسالمی و توجه به اصل  

  حمدایتی  چتر  بعنوان  نهاهتما  ورزی ه که الزمه ای  کوشش    کوشش و
 می،اسدال ایدران شدهرون ان و جامعده شان  در  ایبیمه  ساختار  یک  بلیه

 اصدول بدر مبتنی کامل و جامع رسانی  خ مت  نظا   یک  استقرار  ایجاد و
 لیا نوع عملیرد کنونی با توجده بده مد یریت متمرکدز و.  باش می  علمی
-انتظارات بیمده  ها ولسله مراتبی از یک سو و تنوع درخواستار سساخت

 بدا خد مات کیفیدت رایج ال وهای  با  مطابقت مای  کهنش گان طلب می
 معندای به رجوع ارباب تیریم سوی به و گامی  بهتر  رسانی  خ مت  ه ف 

 عملیدردی، سداختارهای  تغییدر   به همی  منظدور  که  حرکت،  آن  واقعی
 عملیرد  و افزایش  ارربگشی  جهت  نوی   هایروش  عاب ا  استان اردسازی،

سازد. با توجه به مطالب بیان می چن ان دو را  تحقیق  اهمیت   سازمان  در
 یفرهندگ سدازمان  پویای  ابعاد  بررسی  بهش ه ای  پژوهش سعی دارد تا  

 رانیدا یاجتمداع  یسازمان تدام  در با اینرسی سازمانی مبتنی بر اخالق
- ویی به سواالت زیدر مدیژوهش در پی پاسگدر نتیجه ای  پ  بپردازد،
 باش .

  یسدازمان تدام  در مبتندی بدر اخدالق یفرهندگ سدازمانم ل پویدای   
 باش ؟چ ونه میایران  یاجتماع
در سازمان تامی  اجتماعی مبتنی بر اخالق  پویای فرهنگ سازمانی    ابعاد

 ک امن  ؟ ایران 
 و ر اخدالقندی بدمبت  پویدای فرهندگ سدازمانیهریک از ابعاد  بی     آیا  

رابطه معنا داری وجود   ایران  در سازمان تامی  اجتماعی  سازمانی  اینرسی
 ؟ دارد

 

 روش 
روییدرد انجدا  شد .  آمیگته روش با نوع توسعه ای و از حاضر تحقیق

 -ها از ندوع اسدتقرا پژوهشی ای  مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده
 است.قیاسی 

،  خبرگدانجا  شد  جامعده آمداری  در بگش کیفی که با روش دلفی ان
 و تحقیدق موضدوعی قلمدرو حدوزه در دانشد اهی صاحبنظران علمی و 

بودن  کده بدا نمونده   تامی  اجتماعی  سازمان  در  نیزکارشناسان و م یران
ابعاد و مولفه های خبره به عنوان نمونه انتگاب ش ن .    25گیری ه فمن  
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و مد ل هدای پیشدی  سازمانی از ادبیات پدژوهش ، تحقیقدات  فرهنگ  
همچنی  نامه ای با مقیاس لییرت طراحی گردی . استگراج ش  و پرسش

از اعتبار صوری برای بررسی سئواالت استفاده ش .پس از بررسی اعتبدار 
صوری ، پرسش نامه طی سه مرحله برای اعضای پانل خبرگدان ارسدال 

سدی میدزان اتفداق نظدر خبرگدان از ضدریب ش .در هر مرحله برای برر
با توجه به نتایج حاصدل شد ه در مرحلده همبست ی کن ال استفاده ش .  

فرهندگ همداهن ی و سو  دلفی میزان میان ی  ب ست آم ه برای ابعاد )
سازگاری، فرهنگ ماموریتی، فرهنگ ای ئولو یک، فرهندگ احتدرا  بده 

ظدم و انضدبا ( و قانون و حقوق شدهرون ی، فرهندگ زیبدا شناسدی )ن
)با توجه به  3ر از میان ی  مورد نظر یعنی ع د متک  فرهنگ بورکراتیک (

تایی لییدرت اسدتفاده شد ه اسدت. در   5اینیه در ای  پژوهش از طیف  
در نظر گرفته ش ه( است از ای  رو ای  ابعاد حیف  3نتیجه میان ی  ع د 

فرهنگ مشارکتی و درگیر شد ن در کدار، فرهندگ انطبداق و  بع     14و  
فرهنگ عقالیی، فرهنگ علمی، فرهنگ   انعطاف پییری، فرهنگ تیمی،

اشدتراکی، فرهندگ   باش اهی، فرهنگ کارآفرینی  و استقالل، فرهندگ
ع الت، انصداف و اخدالق حرفده ای، فرهندگ داندش محدور، فرهندگ 

ه ن ری، فرهنگ عزت، تعلدق پاسگ ویی  ، فرهنگ برنامه ریزی  و آین 
  .فتد  قدرار گرمورد تاییتعه  و رفتار شهرون ی و فرهنگ تعالی م اری  

  در نهایت داده ها با تحلیل عاملی تایی ی تحلیل ش .
در بگش کمدی جامعده آمداری  پدژوهش را  کلیده کارکندان و مد یران 

عد اد تامی  اجتماعی ایران تشییل دادن  . از جامعه مدورد نظدر ت  سازمان
نفر به عنوان نمونه انتگاب ش ن  کده گدزینش آنهدا بدا اسدتفاده از   379

 دو پرسشنامه بود: نه گیری خوشه ای صورت گرفت . ابزار روش نمو
کده دارای فرهنگ سازمانی پرسشنامه پژوهش ر ساخته بگش اول برای 

روایی پرسشنامه با استفاد از نظر اساتی  و تحلیل عاملی سوال بود و     86
یی ی با نر  افزار لیزرل تایی  ش  و پایایی آن با آزمون آلفای کرونبداخ تا

 تایی  گردی .  7/0باالیدر سطح 
مولفه )اینرسی   4که شامل    نامه ها  برای اینرسی سازمانی بود.پرسش

 12دانشی، اینرسی بینشی، اینرسدی اقد ا  و اینرسدی روان شدناختی( و 

تایید   7/0کرونباخ در سطح باالی  و پایایی آن با آزمون    باش ،سوال می
 تحلیل ش . در نهایت داده ها با م ل معادالت ساختاری ش . 
 

 یافته ها
 های بخش کیفی یافته.1
های سدازمانی؛ نظریدات و مد ل فرهندگ ی پویدایال دو  هت طراحیج

گیری قدرار گرفدت. در اولدی  مگتلفی گردآوری و مورد بحدث و نتیجده
مرحله از تینیک دلفی، ابعاد شناسایی ش ه، در اختیار گروه خبرگان قدرار 

قت یا مگالفت خود را بر اساس طیف آنها خواسته ش  تا مواف  گرفت و از
، مگدالف 3، بی نظر ع د4 د، موافق ع5تا لییرت از کامال موافق ع د  5

با هر یک از ای  ابعاد تعیی  ش ه  1و در نهایت کامال مگالف ع د 2ع د 
مشگص کرده و در صورت امیان مواردی را نیز اضدافه نمایند . بعد  از 

ال محاسبه شد ه اسدت. اید  ب ست آم ن میان ی  دور اول ضریب کن 
ت اسدتفاده نظدرا  و همبست ی بی تعیی  میزان هماهن ی  ضریب نشان  

ب سدت آمد ه  342/0. ضریب کن ال برای دور اول دلفی برابر با شودمی
است. در دور دو  مج دا پرسشنامه در اختیار اعضای پانل قرار گرفت اما 

اول آن نوشته ش ه بود تا با ای  تفاوت که ای  بار امتیاز هر معیار در دور 
نظر خود را نسدبت بده   افراد ای  بار بتوانن  با توجه به دی  جمعی مج دا

معیارهای درج نماین . نتایج حاصل از جمدع آوری دید گاههای مدیاکره 
کنن گان در دور دو ، مبی  افزایش ضریب کن ال اسدت کده بده ندوعی 

باش  و بیان ر می  541/0ده ، که برابر با  میزان توافق بیشتر را نشان می
از است تدا یدک دور بهبود رون  به میزان قابل توجهی است، از ای  رو نی

دی ر ادامه یاب  تا اختالف نظر بی  دو مرحله به حد اقل برسد . در دوره 
سو  اعضای پنل نظرات خود را در مورد هریک از ابعاد اعال  کردن  که 

رسدی  از  597/0ه مقد ار ضریب هماهن ی کن ال افزایش پی ا کدرد و بد
افدزایش آنجا که مق ار ضدریب همداهن ی کند ال نسدبت بده دور دو  

کمتری داشت و با توجه به ای  که میزان اجماع و اتفاق نظر اعضا رشد  
هدای دلفدی تدوان بده تیدرار دورهده ، لیا میقابل توجهی را نشان نمی
 .است تایج دور سو  دلفی ارائه ش هپایان داد. در ج ول زیر ن

 

فرهنگ  ابعاد با رابطه در خبرگان هایدیدگاه  فراوانی توزیعنتایج حاصل از اجرای دور اول، دوم و سوم دلفی جدول    :1جدول 

 مبتنی بر اخالق سازمانی
میااااانگین  میانگین دور اول ابعاد ردیف

 دور دوم

میااااانگین 

 دور سوم

انحاااارا  

 معیار

 860/0 13/4 16/4 60/4 فرهنگ مشارکتی و درگیر ش ن در کار 1

 935/0 43/2 53/3 10/4 فرهنگ هماهن ی و سازگاری 2

 776/0 53/3 63/3 03/4 فرهنگ انطباق و انعطاف پییری 3

 660/0 33/2 10/3 43/4 فرهنگ ماموریتی 4

 884/0 33/3 80/3 10/4 فرهنگ تیمی 5

 937/0 31/3 43/3 23/4 فرهنگ عقالیی 6

 899/0 86/3 96/3 63/4 فرهنگ علمی 7

 668/0 03/4 10/4 60/4 فرهنگ باش اهی 8

 651/0 30/4 30/4 33/4 کارآفرینی و استقاللفرهنگ  9
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 048/1 93/2 56/3 40/4 فرهنگ ای ئولو یک 10

 787/0 00/4 40/4 60/4 فرهنگ اشتراکی 11

 118/1 70/2 63/3 16/4 فرهنگ احترا  به قانون و حقوق شهرون ی 12

 776/0 13/4 26/4 33/4 و اخالق حرفه ای صافنفرهنگ ع الت، ا 13

 556/0 03/4 00/4 46/4 فرهنگ دانش محور 14

 550/0 80/3 70/3 16/4 فرهنگ پاسگ ویی  15

 626/0 76/3 56/3 46/4 فرهنگ برنامه ریزی و آین ه ن ری 16

 858/0 56/2 10/3 06/4 فرهنگ زیبا شناسی )نظم و انضبا ( 17

 900/0 50/2 03/3 33/3 فرهنگ بورکراتیک 18

 606/0 66/3 53/3 10/4 عزت،تعلق، تعه  و رفتار شهرون یفرهنگ  19

 651/0 70/3 50/3 83/3 فرهنگ تعالی م اری  20

 
با توجه به نتایج حاصل ش ه در مرحله سو  دلفی میزان میان ی  ب ست 

فرهندگ همداهن ی و سدازگاری، فرهندگ مداموریتی، آم ه برای ابعاد )
قدانون و حقدوق شدهرون ی، گ ای ئولو یک، فرهندگ احتدرا  بده  فرهن

کمتدر از   فرهنگ زیبا شناسی )نظم و انضبا ( و فرهندگ بورکراتیدک (
)با توجده بده اینیده در اید  پدژوهش از  3میان ی  مورد نظر یعنی ع د 

در نظر  3تایی لییرت استفاده ش ه است. در نتیجه میان ی  ع د   5طیف 
ای  رو ای  معیارها حیف و معیارهدای دی در مدورد گرفته ش ه( است از  

  تایی  قرار گرفت. 

سدازمانی در سده دور ع  از مشگص و قطعی ش ن ابعاد پویای فرهنگ ب
ها مربو  به ابعداد تعیدی  شد ه اسدت. اید  دلفی، در ای  قسمت، مولفه

ها با توجه به مبانی نظری و ادبیات داخلی و خارجی موجود بدرای مولفه
ها مربو  به ( مولفه2ز ابعاد، مطرح ش ه است. در ج ول شماره)هر یک ا

ه خبرگان ارائه ش ه و هر بع  ارائه ش ه است. سپس در ادامه ای  مولفه ب
هایی را که از میان ی  مورد نظر بیشتر طی سه دور دلفی در نهایت مولفه

 بوده تایی  و در غیر ای  صورت حیف ش ه است. در ادامه نتایج حاصل از
 .ها ارائه ش ه استدور اول تا سو  دلفی برای مولفه

 

 رگان در رابطه با مولفه های پژوهشها و نظرات نهایی گروه خبحاصله از دیدگاه  :2جدول 
 میانگین مولفه ابعاد شماره

 دور اول

 میانگین

 دور دوم 

 میانگین

دور  

 سوم

 انحرا 

 معیار

 فرهنگ مشارکتی و  1
 درگیر ش ن در کار

 0/746 4/16 4/100 3/966 کارکنان)توانمن  سازی(سازی توانا

 1/050 4/00 3/900 3/766 جهت گیری تیمی)تیم سازی(

 1/105 3/866 3/766 3/600 توسعه ظرفیت ها)قابلیت ها(، ظرفیت سازی

 0/583 2/266 2/366 2/533 درگیر کردن همه افراد در فعالیتها

 فرهنگ انطباق و 2
 انعطاف پییری 

 0/850 4/033 3/966 3/900 ایجاد تغییر و تحول)توجه به محی (

 0/803 3/900 3/833 3/733 تمرکز بر مشتری

 0/827 3/733 3/600 3/533 یادگیری سازمانی

 0/803 4/100 4/00 3/900 تاکی  بر نوآوری و خالقیت فرهنگ تیمی 3

 0/628 4/133 4/00 3/866 تاکی  بر ریسک پییری

 0/909 4/00 3/833 3/633 ی عمل و اختیارادآز

 0/907 4/066 4/066 3/933 تاکی  بر ه ف های سازمانی 8فرهنگ عقالیی 4

 0/927 3/966 3/766 3/300 ارتقا  شاخصهای عملیرد

 0/889 4/033 3/900 3/766 در سازمان 9شایسته ساالری

 1/017 4/00 3/866 3/733 یجیب نیروهای مستع ، جوان و دانش اه 10فرهنگ علمی 5

 0/850 3/966 3/833 3/600 تاکی  بر یادگیری و پرورش استع اد ها

 0/884 4/100 4/033 3/900 تقویت شگصیت علمی و تگصصی

 1/135 3/766 3/633 3/400 توجه به روحیات افراد فرهنگ باش اهی 6

 0/868 4/066 3/966 3/766 توجه به س  و سنوات افراد

 0/504 4/433 4/366 4/233 توجه به سلسه مراتب

 0/987 3/700 3/566 3/233 استقالل  واح هاتاکی  بر  فرهنگ کارآفرینی 7
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 0/776 3/866 3/800 3/700 سیاسی نش ن و استقالل 

 1/006 3/766 3/700 3/366 انشان محوری و حف  منزلت کارکنان

 0/899 2/466 2/566 2/700 ع   تمرکز ادارای

 0/808 4/033 4/00 3/800 دفاع از منافع سازمانی فرهنگ اشتراکی 8

 0/787 4/00 3/933 3/666 دوستانه شگصی و حرفه ایرواب  

 0/698 4/166 4/033 3/866 تسهیم اطالعات و داشته های خود با دی ران

، 11فرهندددگ عددد الت 9
 نصافا
 12و اخالق حرفه ای 

 0/944 3/733 3/633 3/1667  رتقاشویق و پاداش، رش  و ااحساس ع الت در نظا  ت

 1/037 3/600 3/500 3/133 ای، توزیعی و مراوده ایحاکم بودن ع الت رویه 

 0/850 3/633 3/333 3/033 رعایت اخالق در تما  زمینه ها

10  
 13فرهنگ دانش محور

 0/817 3/433 3/500 3/166 به روز بودن دانش و مهارت

 0/850 3/633 3/500 3/300 ق و انتشار دانش)تقویت روحیه پژوهش محوری(لخ

 0/820 3/500 3/500 3/233 کارگیری دانش ج ی  و فناوری در سازمانبه 

 1/104 2/766 2/933 3/20 تگصص گرایی 

11  
 14فرهنگ پاسگ ویی

 

 0/758 4/333 4/466 4/366 پرورش روحیه پاسگ ویی و مسئولیت پییری

 0/746 4/166 4/100 3/933 تعه  اجتماعی و پاسگ ویی نسبت به ذینفعان و جامعه

 0/971 3/766 3/666 3/366 پاسگ ویی در برابر حوزه تگصصی

 0/937 2/533 2/666 2/66 تاریر گیاری بر محی 

 فرهنگ برنامه ریزی 12
 و آین ه ن ری 

 0/827 4/066 3/966 3/933 تعه  به برنامه ریزی و برنامه ای عمل کردن

 0/827 4/066 3/966 3/833 تشگیص نیازهای حال و آین ه

توجه به نیازهای اجتماعی و شرای  متحول بیرونی در 
 برنامه ریزی سازمان

3/466 3/600 3/700 0/794 

 1/321 2/666 2/766 3/03 تقویت تعه  نسبت به تحقق اه اف

 فرهنگ عزت، تعلق  13
 رتعهددددد  و رفتدددددا

 15شهرون ی

 1/033 4/033 4/100 3/933 احساس تعلق و وابست ی برای سازمان

 0/773 4/233 4/300 4/166 احساس تعه  و وفاداری نسبت به سازمان

 0/985 3/833 3/700 3/500 احساس رضایت من ی و خشنودی سازمان

 0/964 2/366 2/466 2/566 احساس غرور به عضویت در سازمان

 تعالی م اری گنفره 14
  

 0/971 3/766 3/666 3/566 تاکی  بر فضایل معنوی 

 1/040 3/766 3/666 3/533 پرورش روحیه ص اقت و اعتماد

 0/922 3/900 3/766 3/633 توکل و اعتقاد به خ ا

 
با توجه به نتایج حاصل ش ه در مرحله سه مرحله دلفی میدزان میدان ی  

ز بعد  ردن همده افدراد در فعالیتهدا ( اکد  ری)درگب ست آم ه برای مولفه  
از )عد   تمرکدز ادارای( فرهنگ مشارکتی و درگیر ش ن در کار، مولفده 
از بعدد  )تگصددص گرایددی( بعد  فرهنددگ کددارآفرینی  و اسدتقالل، مولفه

محور، مولفه )تداریر گدیاری بدر محدی ( از بعد  فرهندگ   فرهنگ دانش
تحقق اه اف( نسبت به   )تقویت تعه پاسگ ویی  و وج ان کاری، مولفه 

)احساس غدرور بده از بع  فرهنگ برنامه ریزی  و آین ه ن ری و  مولفه  
از بع  فرهنگ عزت، تعلق  تعه  و رفتار شهرون ی    عضویت در سازمان(
)با توجه به اینیه در ای  پژوهش  3نظر یعنی ع د   کمتر از میان ی  مورد

در  3جه میان ی  عد د  یتتایی لییرت استفاده ش ه است. در ن  5از طیف  
 نظر گرفته ش ه( است از ای  رو ای  مولفه ها ش ه ان .

های مناسدب، ابتد ا ها و استفاده از آزموندر ای  بگش برای تحلیل داده
اید  تحلیدل هدا ها مورد بررسی قرار گرفته ش ه اسدت.  نوع توزیع داده

مبتندی  ردلیلی برای رد فرض صدفنشان از نرمال بودن داده ها داشت و 
هدای پدژوهش نرمدال و کلیه مولفه اشتن داده ها وجود ن بر نرمال بود

باشن . قبل از انجا  آزمون تحلیل عداملی تایید ی مرتبده اول و دو ، می
و آزمون بارتلت انجا  ش ه است. نتایج ای  ازمون نشان    KMOآزمون  

 یلم عدا می ده  که آیا حجم نمونه از کفایت مناسبی برای انجا  تحلیل
ارائده  3شدماره نتایج ای  آزمون در ج ول  مرتبه اول و دو  را دارد یانه؟

  است.  هش
 KMOنتایج آزمون   :3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

856/0 KMO آزمون 

  دو -کای  41/26396

 درجه آزادی 4753 مرحله اول

 سطح معناداری 000/0

873/0 KMO  

 دو -کای  544/2152 مرحله دو 

 درجه آزادی 91

 سطح معناداری 000/0
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انجا  آزمدون تحلیدل توان نتیجه گرفت که  می  3بر اساس نتایج ج ول  
قبل از وارد ش ن به مرحله آزمدون   عاملی مرتبه دو  مناسب خواه  بود.

گیری متغیرهای پژوهش بدا های ان ازهوهش، م لهای مفهومی پژم ل
ش ه اسدت. ده از دو آزمون تحلیل عاملی مرتبه اول و دو  سنجی ه استفا

اول و دو ، اید   در ای  مرحله با استفاده از آزمون تحلیل عداملی مرتبده

عوامل شناسایی ش ه در دو حالت استان ارد و معناداری مورد بررسی قرار 
 4/0ورتی که بار عاملی در حالت استان ارد بیشتر از خواهن  گرفت. در ص 

تایید  قدرار گیدرد.   باش ، مولفه مورد 96/1و در حالت معناداری بیشتر از  
  را در دو حالت اسدتان ارد نتایج تحلیل عاملی مرتبه دو  4  ج ول شماره  

 .و معناداری نشان می ده 
 

 مبتنی بر اخالق فرهنگ سازمانی هایتایید ابعاد و مولفهنتایج آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم برای   :4جدول 
بار عاملی   ابعاد

 استاندارد 

بار عاملی  

 اداریمعن

 مولفه های 

 پژوهش 

بار عاملی  

 استاندارد 

بار عاملی  

 معناداری

فرهندددددددگ 
 مشارکتی و 

درگیر ش ن در 
 کار

 42/14 02/1 تواناسازی کارکنان)توانمن  سازی( 36/15 74/0

  زی(یمی)تیم ساجهت گیری ت
استگراج ش ایشان براساس م ل فرهنگ سازمانی دنیسون 

. در   ارکتی انتگداب کردند ای  مولفه را برای فرهنگ مش
 ..اشاره ش  2ج ول 

02/1 25/14 

 24/6 58/0 توسعه ظرفیت ها)قابلیت ها(، ظرفیت سازی

فرهنگ انطباق 
 و
انعطددددددداف  

 پییری

  جه به محی (ایجاد تغییر و تحول)تو 54/16 76/0
. در استگراج شد براساس م ل فرهنگ سازمانی دنیسون  

 .اشاره ش  2ج ول 

06/1 65/5 

 96/19 02/1 مشتریتمرکز بر 

 59/19 88/0 یادگیری سازمانی

 68/4 45/0 تاکی  بر نوآوری و خالقیت 39/14 69/0 فرهنگ تیمی

 70/10 83/0 تاکی  بر ریسک پییری

 56/12 12/1 و اختیارآزادی عمل 

فرهندددددددگ 
 عقالیی

 71/17 01/1 تاکی  بر ه ف های سازمانی 08/12 59/0

 09/18 96/0 ارتقا  شاخصهای عملیرد

 79/18 03/1 شایسته ساالری در سازمان

 63/9 83/0 جیب نیروهای مستع ، جوان و دانش اهی 31/14 70/0 فرهنگ علمی

 85/9 04/1 تع اد هاتاکی  بر یادگیری و پرورش اس

 94/4 45/0 تقویت شگصیت علمی و تگصصی

فرهندددددددگ 
 هیباش ا

 11/5 42/0 توجه به روحیات افراد 16/12 60/0

 40/14 02/1 توجه به س  و سنوات افراد

 22/12 88/0 توجه به سلسه مراتب

فرهندددددددگ 
 کارآفرینی

 و استقالل 

 88/11 00/1 تاکی  بر استقالل  واح ها 11/15 70/0

 78/11 93/0 سیاسی نش ن

 50/4 44/0 رکنانمنزلت کاانشان محوری و حف  

فرهندددددددگ 
 اشتراکی

 72/5 53/0 دفاع از منافع سازمانی 58/14 68/0

 52/13 06/1 رواب  دوستانه شگصی و حرفه ای

 12/13 01/1 تسهیم اطالعات و داشته های خود با دی ران

فرهندددددددگ 
 انصاف ،ع الت

و اخالق حرفه   
 ای

 10/13 96/0 تقااداش، رش  و ارنظا  تشویق و پاحساس ع الت در  42/13 65/0

 96/12 02/1 حاکم بودن ع الت رویه ای، توزیعی و مراوده ای

 10/5 51/0 رعایت اخالق در تما  زمینه ها

دانش  فرهنگ 
 محور

 43/11 86/0 به روز بودن دانش و مهارت 97/6 46/0

 06/9 32/1 پژوهش محوری(خلق و انتشار دانش)تقویت روحیه 

 07/11 87/0 به کارگیری دانش ج ی  و فناوری در سازمان
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فرهندددددددگ 
 پاسگ ویی

 

 40/6 78/0 پرورش روحیه پاسگ ویی و مسئولیت پییری 42/6 54/0

 63/6 81/0 تعه  اجتماعی و پاسگ ویی نسبت به ذینفعان و جامعه

 97/5 86/0 تگصصیر حوزه در براب پاسگ ویی

برنام ه فرهنگ 
 ریزی

 و آین ه ن ری 

 05/10 76/0 تعه  به برنامه ریزی و برنامه ای عمل کردن 93/5 41/0

 32/15 22/1 تشگیص نیازهای حال و آین ه

توجه به نیازهای اجتمداعی و شدرای  متحدول بیروندی در 
 برنامه ریزی سازمان

89/0 32/9 

ع زت، فرهنگ 
 ق تعل

تعهدد  و رفتددار 
 شهرون ی

 00/8 87/0 احساس تعلق و وابست ی برای سازمان 69/4 45/0

 47/10 16/1 احساس تعه  و وفاداری نسبت به سازمان

:براسداس  سدازماناز احساس رضایت من ی و خشدنودی  
آن   ،  فرهدی و همیداران  تحقیق زارعی متی  و همیاران

 ه ش .اشار 2.در ج ول استگراج ش 

84/0 45/7 

تعدالی  فرهنگ 
 یم ار
 

 85/4 64/0 تاکی  بر فضایل معنوی  47/8 64/0

 86/10 17/1 پرورش روحیه ص اقت و اعتماد

 :توکل و اعتقاد به خ ا
بر اساس تحقیدق فرهدی و همیداران و بگدت آزمدای و  

 اشاره ش . 2همیاران آن  استگراج ش ه در ج ول 

53/0 65/7 

اینرسددددددددی 
 انیسازم

 22/11 77/0 اینرسی دانشی - -

 56/8 99/0 اینرسی بینشی

 63/8 69/0 اینرسی عمل

 48/8 74/0 اینرسی روان شناختی

 
 40/0تدر از رگرسیونی در م ل مورد بررسی مقادیر بدزر های  همه وزن

 P<0/01 ( در سدطح t-valueهدای بحراندی)دارن  و همه نسدبت
مورد تایی  قرار ایی ش ه های شناسمولفه  ه ابعاد و. در نتیجمعنادار هستن 

هدای پویدای فرهندگ گرفته ش ه است. شاخص برازن گی مد ل مولفده
 در ج ول زیر ارائه ش ه است.  مبتنی بر اخالق سازمانی

های بدرازش توان بیان کرده تمامی شاخصمی  5بر اساس نتایج ج ول  
برازش م ل بسیار مناسدب  م ل، مطابق با ح  استان ارد بوده و در نتیجه

در سدازمان  ی مبتنی بدر اخدالقزارش ش ه است. م ل فرهنگ سازمانگ
 .ارائه ش ه است 1 ن ارهتامی  اجتماعی به همراه ضرایب استان ارد در 

 

 

 مبتنی بر اخالق  شاخص های برازندگی مدل پویایی فرهنگ سازمانی  :5 جدول
 df2Χ (NFI) (GFI) (AGFI) (IFI) (CFI) RMSEA (RMR)/ شاخص

 024/0 046/0 99/0 نزدیک به یک 93/0 96/0 98/0 816/1 نتیجه

 نزدیک به صفر <08/0 >9/0 >9/0 نزدیک به یک >9/0 >9/0 5تا  1بی   ح  قابل قبول

 

 

بررسی رابطه بین متغیرهای فرهنگ ساازمانی بخش کمی:  

 زمانیرسی سابا اینمبتنی بر اخالق 
مبتندی بدر نی  بی  متغیرهای فرهنگ سازمابررسی م ل و بررسی رابطه  

با اینرسی سازمانی از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از ندر  افدزار اخالق  

Lisrel .استفاده ش ه است 
، ابتد ا سدواالت تحقیدقدر اجرای م ل معادالت ساختاری برای آزمدون 

ختاری برازش یافته بودن م ل سا  خروجی نر  افزار نشان دهن ه مناسب

عبارت دی ر، داده های مشاه ه ش ه تا میزان زیادی منطبق بر   هب.  است
 .م ل مفهومی پژوهش است

ارائده شد ه  کده   6حلیل مسیر در ج ول  تایج به دست آم ه از آزمون تن
به  مبتنی بر اخالق ابعاد پویای فرهنگ سازمانیتمامی    نشان داده است  

ری بدا اینرسدی اریر معیوس و معناداجز فرهنگ ع الت و برنامه ریزی ت
 .ی دارن سازمان
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 مبتنی بر اخالق دل برازش شده پویای فرهنگ سازمانیم : 1 نگاره

 

 نتایج حاصل از آزمون ابعاد فرهنگ سازمانی با اینرسی . 6جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث  

مبتندی  با ه ف بررسی رابطه ابعاد پویای فرهنگ سدازمانی  ای  پژوهش
سازمان تامی  اجتمداعی درروش آمیگته  با اینرسی سازمانی به  بر اخالق

 42بع  و  14براساس نتایج حاصل از طرح دلفی   ایران انجا  ش ه است.

فرهندگ مولفه شناسایی شد  کده بده ترتیدب ابعداد اصدلی عبارتند  از:  
ی، ریانعطداف پدی  انطبداق و  فرهندگ،  ن در کدارش   ریو  درگ  یمشارکت
ی، باشد اه گفرهندی،  علمد  فرهندگیدی،  عقال  فرهنگی،  میت  فرهنگ
انصاف ع الت،  فرهنگی، اشتراک فرهنگ، و استقالل ینیکارآفر  فرهنگ

 نتیجه β t مسیر مستقیم

 تایی   فرضیه 02/3 -38/0 اینرسی سازمانی فرهنگ مشارکتی بر

 تایی   فرضیه 80/6 -65/0 بر اینرسی سازمانیانطباق  فرهنگ 

 تایی   فرضیه 06/4 -31/0 بر اینرسی سازمانی یمیت  فرهنگ 

 تایی   فرضیه 98/5 -42/0 بر اینرسی سازمانی ییعقال فرهنگ 

 فرضیه  تایی  69/9 -84/0 بر اینرسی سازمانی یعلم فرهنگ

 تایی   فرضیه 95/2 -24/0 بر اینرسی سازمانی یباش اه  فرهنگ

 تایی   فرضیه 95/3 -31/0 بر اینرسی سازمانی ینیکارآفر فرهنگ

 تایی   فرضیه 52/6 -62/0 بر اینرسی سازمانی یاشتراک فرهنگ

 ع   تایی   فرضیه 88/0 -08/0 بر اینرسی سازمانیع الت   فرهنگ

 تایی   فرضیه 22/6 -78/0 بر اینرسی سازمانیر ودانش مح فرهنگ

 تایی   فرضیه 04/5 -57/0 اینرسی سازمانیبر  ییپاسگ و فرهنگ

 ع   تایی   فرضیه 44/1 13/0 بر اینرسی سازمانی یزیبرنامه ر  فرهنگ

 تایی   فرضیه 85/3 -33/0 بر اینرسی سازمانیعزت/تعلق  فرهنگ

 تایی   فرضیه 21/6 -58/0 ازمانیسبر اینرسی  یم ار یتعال  فرهنگ

 



   با اینرسی سازمانی مبتنی بر اخالق ی فرهنگ سازمانابعاد پویای طه  راب : و همکاران قنبر امیر نژاد دکتر 
 

 178 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

 فرهندگ،  ییپاسگ و  فرهنگ،  دانش محور  فرهنگی،  و اخالق حرفه ا
ی، و رفتار شهرون  تعه  عزت، تعلق  فرهنگی،  ن ر  ن هیو آ  یزیبرنامه ر
آزمدون تحلیدل  باشن که نتایج حاصل به وسیلهمی  یم ار  یتعال  فرهنگ

ملی تایی ی مورد تایی  قرار گرفتن . همچندی  رابطده هریدک از ابعداد عا
 : با اینرسی سازمانی بررسی گردی مبتنی بر اخالق فرهنگ سازمانی 

نرسی و ای  مشارکتیدر بررسی بی  مولفه فرهنگ    فرهنگ مشارکتی:

وجدود دارد رابطه معندادار و معیدوس   بی  ای  دو  سازمانی مشگص ش 
تواناسازی  می توان  باعث مشارکتیفرهنگ  دارایان سازم  ب ی  معنا که

افزایش پویایی سدازمان شدود. اید  نتیجده بدا نتدایج برخدی   کارکنان و
. در ای  چنی  سازمان هایی (  16)پژوهش ها در ای  زمینه همسو است  

و نسبت به کار کرده   سازمان در همه سطوح احساس مسئولیت  اعضای  
 . گشی از پییره ی سازمان می دانن ب و خودرا خود تعه  ج ی دارن 

 فرهندگ  تحلیدل رابطدهدر      فرهنگ انطباق و انعطاا  پاریری:

پییری و انطباق افزایش انعطاف و اینرسی سازمانی مشگص ش   انطباق  
اید  نتیجده بدا نتدایج برخدی   د.باعث کاهش اینرسی سازمانی می شدو

نعطداف لیا با توجه ویژگی های فرهنگ ا (. 17پژوهش ها همسو است )
و اصیل به سرعت از خدود   پییری سازمان بای  دربرابر برنامه های ج ی 

بده واکنش نشان داده ودر راه ایجاد تغییرات به صورت فعال عمل کن  و
هداده و تدوان اید  رو یادگیری سازمانی و خالقیت و خطر پدییری ارج ن

داشته باش  که تج ی  ساختار نماید . وبدرای انجدا  یدک کدار ج ید  و 
  .ییرات ج ی  مجموعه رفتارهای ج ی  در پیش گیردتغ

و  اینرسی سدازمانی  یمیت رابطه فرهنگ نتیجه بررسی  فرهنگ تیمی:

تیمی باعث کاهش اینرسی سازمانی مدی   افزایش فرهنگ  نشان داد که  
ایی که دارای فرهنگ تیمدی بدوده بدر ندوآوری، خالقیدت، شود سازمانه 

ی  سازمانها سعی دارن  تا از تجهیزات آزادی عمل و اختیار تمرکز دارن ، ا
و ف  آوری های ج ی  برای انجا  فعالیتها استفاده کنن  و در نتیجه ای  

تقویت نوآوری و ب ست آوردن دانش و   فرصت را به منابع انسانی جهت
اید  نتیجده بدا ت ها و پییرش تغییرات محیطی خواهد داد.  توسعه قابلی

 (.  18نتایج برخی پژوهش ها همسو است )

بر اینرسی سازمانی به صورت   ییعقال  تاریر فرهنگ  فرهنگ عقالنی:

گرفت یعنی هرچده فرهندگ عقالیدی قرار معنادار و معیوس مورد تایی   
نتیجده بدا   اید افزایش یاب  باعث کاهش اینرسی سازمانی خواه  شد .  

 (.  19نتایج برخی پژوهش ها همسو است )

بر اینرسدی  یعلم که فرهنگ نتایج تحلیل نشان داد    فرهنگ علمی: 

ت معنادار و معیوس تاریر گیار است.یعنی کده افدزایش سازمانی به صور
فرهنگ علمی باعث کاهش اینرسی سازمانی می شود. سدازمانهایی کده 

ستن  تا به جدیب نیروهدای مسدتع ، ی بوده در تالش هعلم دارا فرهنگ
ادها تمرکدز جوان و دانش اهی بپردازن  و بر یدادگیری و پدرورش اسدتع 

ب افرادی با دانش ج ی  و تدازه نفدس دارن . ای  نوع فرهنگ باعث جی
خواه  ش که خود گامی جهت کم کردن سیون وکم تحرکی در سازمان 

 (.  20و است )ای  نتیجه با نتایج برخی پژوهش ها همسمی باش  . 

باعدث کداهش   یباش اه  نتایج نشان داد فرهنگ  فرهنگ باشگاهی:

ی سدعی در باشد اه  . سازمانهایی بدا فرهندگی می شوداینرسی سازمان
توجه به روحیات و س  و سوابق افراد دارن . در ای  نوع فرهنگ م یران 

کنن  تا تغییرات محیطی را با توجه بده روحیدات افدراد در نظدر سعی می
 شته و اق امات الز  جهت پییرش کارکنان در جهدت تغییدرات انجدا دا

 (.  18ج برخی پژوهش ها همسو است )ای  نتیجه با نتای دهن .

و اینرسی سازمانی  ینیکارآفر  رابطه بی  فرهنگ  :  ینیکارآفر   فرهنگ

ی نقدش مهمدی بدر ندوع نیکدارآفر  . فرهندگمی باش معنادارو معیوس  
نها داشته و همچنی  باعث ان یزش و تمایدل اق امات و فعالیتهای سازما

ج ید و سدوق افدراد بده کارگیری روشها و فرایند های  سازانها برای به  
رفتارهای خالقانه ، ای ه های بیر و افیارنوآورانه توا  با ریسک پدییری 
می شود .سازمان های با  ای  نوع فرهنگ به اسدتقالل  واحد ها توجده 

هدا و حفد  منزلدت کارکندان را در داشته ودوری از سیاسدی شد ن کار
اسداس نیازهدا   رات و نوع اق مات واح ها بدراولویت قرار می هن  با تغیی

ای  نتیجه با نتایج برخی پژوهش ها همسو است .    مگالفت نگواه  کرد
(19  .) 

 نتدایج تحلیدل مسدیر نشدان داد کده فرهندگ      فرهنگ اشاتراکی:

و رابطه بی  آنها معندادار و   بر اینرسی سازمانی تاریر گیار است  یاشتراک
شگصی   ای ای  فرهنگ رواب  دوستانهمعیوس می باش  در سازمان دار

و حرفه ای ایجاد خواه  ش  و مد یران حمایدت هدای الز  را از مندابع 
انسانی به عمل خواهن  آورد تالش می شود کارکنان تجربیات ،دانش و 

گهی افراد گدامی بده اطالعات خود را با دی ران تسهیم کنن با افزایش آ
. مهمتدری  و اصدلی تدری  سوی پویایی و کاهش اینرسی بر می دارند  

برای تغییر دانش و آگاهی است. زمانی کده کارکندان از اهمیدت و   منبع
مزایایی تغییرات آگاه باشن  با آن مگالت نیرده و بنابرای  سازمان دچدار 

همسدو اسدت ای  نتیجه با نتایج برخی پژوهش هدا سیون نگواه  ش .  
(21  .) 

بر اینرسی سدازمانی  دانش محور تاریر فرهنگفرهنگ دانش محور:  

معنادار تایی  ش  لیا افزایش دانش باعث کاهش اینرسی مدی   معیوس و
، دانش و مهارت خود را به روز دانش محور  هایی با فرهنگشود. سازمان

 ید  کنن ، روحیه پژوهش محوری را تقویت و دانش و فنداوری را  جمی
سازمانها همیشده بده دنبدال دهن . ای   در سازمان مورد استفاده قرار می

ده و از سیون و ع   تحر  دوری می کنن .سازمان های دانش ج ی  بو
دارای ای  فرهنگ به دنبال انطباق با تینولوزی ج ی  و نحوه استفاده از 

ندش دا هایی بدا فرهندگآن به صورت کارا ، می باشن   بنابرای  سازمان
ی  نتیجه با نتایج برخی ا. دچار سیون و اینرسی نگواهن  ش . کرد  محور

 (.  22است ) پژوهش ها همسو

نتایج بررسی ای  فرضیه نشدان داد کده تداریر     فرهنگ پاسخگویی:

یعندی افدزایش اید    .بر اینرسی سازمانی تایی  شد   ییپاسگ و  فرهنگ
هنگ بر پرورش فرهنگ باعث کاهش اینرسی خواه  ش . در ای  نوع فر

اکی   داشته و سازمان نسدبت بده روحیه پاسگ ویی و مسئولیت پییری ت
باش . اگر فرهنگ پاس  گویی بده و جامعه متعه  و پاسگ و می  ذینفعان
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رار شدود موجدب افدزایش تعهد  قدصورت قوی و مناسب در سدازمان بر
کارکنان و باال رفت  حس مسئولیت آنها در قبال ارزش هدای سدازمانی 

ارد . بندابرای  شود که خود در پویا بودن سازمان نقش بده سدزایی دمی  
گ اگدر نیازهدای جامعده و محدی  تغییدر کند ، مطابق با ای  نوع فرهند

اید   سازمان خود را موظف کرده که تغییر کرده و از سیون دوری کند .
 (.  23نتیجه با نتایج برخی پژوهش ها همسو است )

بدر  و تعه   تعلق،  عزت  یرفرهنگتار    و تعهد:  تعلق،  عزت  فرهنگ

. هرچده اینرسی سازمانی تایی  ش .نوع رابطده معندادار و معیدوس اسدت
بسترهای الز  جهت افزایش تعلدق ، عدزت و متعهد  نمدودن کارکندان 
نسبت به شغل  و سازمان شان و میل آنها به مان ن در سازمان و کاهش 

تمداد کارکندان جابه جایی ومسئولیت پییری فراهم شودباعث افزایش اع
سازمان، افزایش ان یزه و مشدارکت در کارهدا مدی شدودو به یی ی ر و  

ا به شغل و سازمان می شود و به دنبدال آن احسداس رضدایت تعه  آنه 
من ی و خشنودی در سازمان خواه  ش ، کارکندان راضدی و خشدنود در 
برابر تغییرات سازمانی مقاومت نگواهن  کرد و برای دستیابی به اهد اف 

ای  نتیجه با نتایج برخی پژوهش   کرد.  ورد نظر تالش بیشتری خواهنم 
 (.  24ها همسو است )

 یتعدال نتدایج تحلیدل مسدیر تداریر فرهندگ    فرهنگ تعالی مداری:

ی بدر فضدایل مد ار  یتعال  بر اینرسی سازمانی تایی  ش . فرهنگ  یم ار
ماد را معنوی اصول اخالقی و انسانی تاکی  داشته و روحیه ص اقت و اعت

در ای  نوع فرهنگ سازمانها بای  تالش و کوشدش   پرورش خواه  داد و
دست یابی به تعالی داشته و در نتیجه ای  سازمان نمی   خود را در جهت

توان  نسبت به تغییرات و خواسته های محیطی سدیوت کدرده و تغییدر 
 نین . بنابرای  سازمانهایی با فرهنگ تعالی رش  کرده و از سیون و ع  

ای  نتیجه با نتایج برخدی پدژوهش  ن  کرد.تحر  دوری و اجتناب خواه
 (.  25ها همسو است )

نتایج تحلیل مسیر تاریر   :، انصا  و اخالق مداریفرهنگ عدالت

بر اینرسی سازمانی تایی  ن ردی . لیا در سازمان ها باید  ع الت    فرهنگ
عد الت در جوری رفتار شود که کارکنان در تما  سطوح احسداس کنند  

ش  ، ارتقا  و رعایت اخالقیات در تما  زمینه ها داش ، رنظا  تشویق ، پا
ت ش ه است و حاکم بودن نظا  انصاف و ع الت بر تما  امور برای رعای

اید  تا آگاهی به سوی پویایی سازمان باشد  .  باش   هم ان قابل لمس
 (.  24نتیجه با نتایج برخی پژوهش ها همسو است )

 تحلیل مسدیر نشدان داد تداریر فرهندگنتایج  :  نامه ریزیفرهنگ بر 

یید  نشد . تعهد  بده برنامده ریدزی و بر اینرسی سازمانی تا  یزیبرنامه ر
برنامه ای عمل کردن ، تشدگیص نیازهدای حدال و آیند ه و توجده بده 
نیازهای اجتماعی و شرای  متحول بیرونی در برنامه ریزی سازمانی مدی 

اید  کی و سیون باشد . ی ،کم کردن بی تحرتوان  گامی به سوی  پویای
  (. 23نتیجه با نتایج برخی پژوهش ها همسو است )

به م یران و کارکنان   مبتنی بر اخالق  با توجه به مولفه فرهنگ سازمانی
 شود که:سازمان تامی  اجتماعی پیشنهاد می

مسئولی  سازمان تدامی  اجتمداعی ویژگدی هدای رفتداری فرهندگ    -
ی ، مسدئولیت پدییری ، تعهد  گرایدی ، مله : انعطاف پییرسازمانی از ج

 ان بیشتر تقویت نماین .وفاداری سازمانی را در بی  کارکن
یسک پدییری ، رپیشنهاد می گردد در راستای پویایی سازمان ، روحیه   -

گرایی ، جدوان گرایدی ، کدار   نمشارکت جویی ، شایسته ساالری ، قانو
اهش فاصدله قد رت و یریت ،علم گرایی،کدآفرینی سازمانی ،اقت ار در م 

 توجه قرار گری .  مهارت گرایی را به مولفه های فررهنگ سازمانی مورد
استفاده از ظرفیت ارزشمن  فرهنگ دیندی ، اعتقدادی و اید یولو یک   -

جهت توانمن  سازی کارکنان و م یران :لیا پیشنهاد مدی گدردد مد یران 
اعتقادی متناسب با فضای ی و سازمان تامی  اجتماعی ویژگی های ارزش

ی ،کمدال سازمان ازجمله روحیه خودکنترلی ،ارزش م اری ، اخالق م ار

 .طلبی و دی  گرایی م  نظر قرار دهن 
در زمان ارزیابی عملیرد کارکنان، بده جدای آنیده کارکندان را بصدورت 
فردی مورد ارزیابی قرار دهن  از روییردهای تیمی برای ارزیابی عملیرد 

 ستفاده نماین .ان اکارکن
های کارکنددان در هدا و شایسدت یهدا، مهارتدر جهدت افدزایش قابلیت

گیاری بیشتر در امدر شود که سرمایهمان تامی  اجتماعی پیشنهاد میساز
 های آنها مبیول گردد.آموزش و تقویت مهارت

کارکنان را تشویق نماین  از نظرات ارزشدمن  اربداب رجدوع در راسدتای 
های سدازمان و دسدتیابی بده پیشدرفت یت زیرسیسدتمتقو  فرصتی برای

 استفاده نماین .
ت پاسگ ویی به ارباب رجوع ب مارند  کده برخدورد کارکنانی را در قسم

رویی مناسبی با ارباب رجوع هستن  مسائل و مشدیالت آنهدا بدا گشداده
های مناسب برای پاسگ ویی به نیازها و مسائل کنن  و از روشدر  می
شود برنامه های نماین . به عبارتی به م یران پیشنهاد میمی  فادهآنها است

ویت تعامالت کارکندان بدا اربداب رجدوع و آندالیز آموزشی در راستای تق
 های آنها در سازمان برگزار نماین .واکنش

از سازو کاری در سازمان استفاده نماین  که کارکنان مسائل مدرد  را بده 
نوعی مسئله برای خدود تلقدی نمایند    ا رادرستی در  نماین  مسئله آنه 

از طرفی کارمن  به آن  تفاوت نباشن کنن گان بینسبت به نظرات مراجعه
ح  رسی ه باش  که خودش به دنبال رفتاری فراتدر از مسدئولیتش بدرای 

 رفاه حال شهرون انش داشته باش .
 پیشنهاد می شود که م یران سازمان تامی  اجتماعی فرصت الز  را بده

اد برای ارائه نظرات و ای ه های ارائه کنن  و کارکنان تشویق کنن  تدا افر
   را اجرا کنن .های ج یروش

 

 نتیجه گیری
 کشور است هر سیاسی نظا  تری  مهم تردی ی هیچ بی اداری نظا 

 سالم به عملیرد منو   جامعه توسعه و پیشرفت هرگونه که نحوی به

 کشدور اداری نظا  که به نتقادهایا از ییی است. نظا  ای  سازگار و

 تحوالت و ییرتغ با هاای  سازمان پییری انطباق ع   است بوده وارد

 های گیاری مشی خ  و ها گیاری در سیاست امروزه است. محیطی
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 مج د استفاده که شودمی مشاه ه ایران در بگش عمومی در سازمانی

 اصل تب یل ای قانون یک به ج ی  مشیالت حل برای دانش ق یمی از

 ایستا ها عمومی پ ی ه بگش در که است خاطر همی  به است. ش ه

 دی در وضدعیت اید  که ادامه زمانی تا مان  خواهن  قیبا یینواخت و

 عد   ای  کن . تغییر نیروهای خارجی وسیله به یا نباشن  پییر امیان

 عبارتی به یا و سازمانی تحرکی و بی سیون در ریشه پییری انطباق

 شناختی روان اینرسی و کنش بینش، در دارد. اینرسی سازمانی سیاینر

 پیداده و توسدعه بدرای سدازمان اراده راه رس بر کلی ی سازمان موانع

است. از جمله عوامل  سازمان استراتژیک کالن هایگیری سازی جهت
 مورر بر اینرسی می توان به فرهنگ سازمانی اشاره کرد.

مولفه های مورر بر پویایی سازمان تری  مهم ز، ییی ا مانیزسا گفرهن 
ی متعالی و مبتنی بدر است . اگر سازمان برخوردار از یک فرهنگ سازمان

بی مولفه های اخالقی در بط  آن مورد توجه قرار گیرد   و    اخالق باش   
روییردهدای انعطداف پدییر و  یطدیو تحدوالت مح رییددر برابر تغشک  

  سازگارانه اتگاذ خواه  کرد. 

 

 حظه های اخالقیمال
موضوعات اخالقدی همچدون؛ سدرقت ادبدی، رضدایت آگاهانده؛ انتشدار 

 .ان قرارگرفته  موردتوجه.. در پژوهش حاضر چن گانه و .
 

 هنام واژه
 Organizational structure .1 ساختار سازمانی 

 Organizational inertia .2 اینرسی سازمانی 

 Reliability .3 قابلیت اطمینان 

 Environmental threats .4 ته ی ات محیطی 

 Psychological inertia .5 اینرسی روانشناختی 

 Organizational culture .6 فرهنگ سازمانی 

 Ethical culture .7 فرهنگ مبتنی بر اخالق 

 Rational culture .8 فرهنگ عقالیی 

 Meritocracy .9 شایسته ساالری 

 Scientific culture .10 فرهنگ علمی 

 Culture of justice .11 فرهنگ ع الت 

 Professional ethics .12 اخالق حرفه ای 

 Knowledge-based culture .13 فرهنگ دانش محور 

 Responsive culture .14 رهنگ پاسگ ویی ف

 Citizenship behavior .15 رفتار شهرون ی 
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