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چكيده
هدف اصلي از انجام اين تحقيق ،شناسايي فرهنگ
سازماني با استفاده از مدل كويين و گارت در دانشگاه
آزاد اسالمي علي آباد كتول است .روش تحقيق حاضر از
نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش ،پيمايشي است.
اطالعات مورد نياز اين پژوهش به دو طريق كتابخانهاي
و پرسشنامه جمع آوري گرديد .جامعه آماري پرسشنامه
كليه كاركنان حوزههاي اداري مالي ،پژوهشي ،آموزشي،
دانشجويي و عمراني دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد
كتول بوده كه تعداد آنان  111نفر ميباشد .تعداد 111
پرسشنامه مورد استفاده واقع شد .براساس نتايج پژوهش
حاضر

نوع

فرهنگ

سازماني

براساس

نظريه

كويين( )Quinnو گارت ( )Garethفرهنگ سلسله
مراتبي تشخيص داده شده و كليه فرضيههاي پژوهش در
سطح  %89اطمينان مورد تأييد قرار گرفت.
كليد واژه گان :فرهنگ سازماني ،فرهنگ سلسله مراتبي،
فرهنگ ايدئولوژيك ،مدل كويين و گارت.

44

فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن سال اول ،شماره  ،2بهار 9831

ص .)1امروزه فرهنگ سازماني يكي از موضوعات مورد

مقدمه
فرهنگ سازماني نيرويي است كه افراد در سازمان را

بحث رفتار سازماني است و اعتقاد بر اين است كه هر

به عمل وا ميدارد و تأثير قوي و نافذي بر همه اجزاي

سازماني داراي فرهنگي است كه منظور همان فرهنگ غالب

سازمان دارد ،از اين رو شناخت فرهنگ سازماني براي

يا همگاني است كه پذيرفته شده بين كليه اعضاي سازمان

ايجاد سازماني نوآور و بهرهگيري از خالقيت كاركنان

است ولي در عين حال هر بخش براي خود داراي باورها و

اهميت به سزايي دارد .خالقيت مديران جدا از اينكه بر

ارزشهاي خاصي است.

سازمان اثر ميگذارد ،تحت تأثير عوامل مختلف و

فرهنگ سازماني عبارت است از باورهاي مشترك در

متعددي قرار دارد .از جمله اين عوامل ميتوان به عوامل

يك سازمان .هرچه باورهاي مشترك عميقتر و بيشتر

سازماني نظير ساختار سازمان ،جو سازماني ،فرهنگ

باشند ،فرهنگ قويتر است و هرچه باورها متفاوت و

سازماني ،سبك رهبري سازمان و نظاير آن اشاره كرد .ار

وجه اشتراك آنها كمتر باشد فرهنگ سازمان ضعيفتر

طرفي چون خالقيت مديران امري است كه ريشه در

خواهد بود(ميرسپاسي .)1127 ،به عبارت ديگر زماني كه

فعاليت و كاركرد نيروي انساني دارد ،لذا عواملي كه

وجوه مشترك باورها و ارزشها در افراد يك جامعه و

مديران را تحت تأثير قرار داده و شرايط و وضعيت آنها

يا يك سازمان خيلي عميق باشد آن فرهنگ قوي و در

را تحت تأثير قرار ميدهد ،ميتواند فعاليت خالقانه يا

غير اينصورت فرهنگ آن جامعه ضعيف و به راحتي

نوآوري و خالقيت آنها را نيز تحت الشعاع خود قرار

قابل تغيير است .باتوجه به تعريف مذكور صاحبنظران

دهد .عواملي نظير ايجاد محيط باز سازماني ،حمايت از

براي طبقهبندي فرهنگ سازمانها و تشخيص نوع

فرهنگي كه با قدرت از اقدامات خالق حمايت ميكند،

فرهنگ هر سازمان ،شاخصهايي ارايه نمودهاند ،يكي از

تأكيد بر ارتباط اثر بخش در تمام سطوح ،ايجاد محيطي

تقسيمبنديهاي متداول كه معموالً در الگوهاي اقتضايي

فارغ از نظارت ،ايجاد منابع مستقل و قابل دسترسي

از آنها ياد ميشود فرهنگ مكانيكي و فرهنگ ارگانيكي

جهت ابتكارات جديد ،از عوامل مؤثر در خالقيت

است كه در سازمانهاي با فرهنگ مكانيكي باورهاي

سازمان بهشمار ميآيند(ارغواني ،1128 ،ص  .)91با

مشترك بيشتر متوجه ساختارهاي رسمي ،قوانين و

مطالعه فرهنگ سازماني ميتوان به علل كاميابي و يا

مقررات ،دستورالعملها ،منابع مالي و بودجه و

شكست سازمان پيبرد و از سوي ديگر چون فرهنگ

روشهاي استاندارد است ،در حالي كه در سازمان با

سازماني اثر مهمي بر روي رفتار افراد سازمان دارد و نيز

فرهنگ ارگانيكي باورهاي مشترك عمدتاً بر ساختارهاي

به علت اين كه بخش پيچيدهاي از ارزشها را شامل

غير رسمي و بيشتر تأكيدها ،برنتيجه و عملكرد است ،نه

ميشود و اين ارزشها بر نحوه نگرش و نهايتاً رفتار

بر وسيله و ابزار كار .به طور خالصه تعاريف فرهنگ

افراد در محيط كاري مؤثر خواهد بود .ميتواند عامل

سازمان در جدول شماره  1آمده است:

مهمي در كنترل سازماني بهشمار آيد (طوسي،1127 ،
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جدول شماره  .9تعاريف فرهنگ سازمان
رديف

تعريف

9

يك نظام اعتقادي كه بين اعضاي يك سازمان مشترك است.

2

ارزشهاي قوي بهطور گسترده مشترك است.

8

كاري كه ما در اين سازمان انجام ميدهيم.

4

برنامهريزي جمعي ذهن

4

برداشتهاي جمعي

6

مجموعه اي از بورهاي مشترك و دائم كه از طريق ابزارهاي متنوع نمادي

منبع
Spender
Relly
Deal and Kennedy
Hofstede
Van mannen and barley
Kouzes, caldwall and posner

منتقل ميشود و در زندگي افراد ايجاد معنا و مفهوم ميكند.

7

يك سلسله از نهادها ،تشريفات ،و اسطورههايي كه منتقل كننده ارزشها و

Ouchi

باورهاي اساسي آن سازمان به كاركنانش ميباشد.

3

يك سلسله از ارزشهاي مشترك مسلط و همبستهاي كه با مفاهيم نمادي

Petera and waterman

چون داستانها ،اسطورهها ،تكيه كالمها و ضربالمثلها منتقل ميشود

1

الگوي مفروضات اساسي كمه يك گروه معيني ابداع و كشف ميكند .يا

Sehein

ارائه ميدهد تا بياموزد كه از عهده مسائل انطباق خارجي و يكپارچگي
داخلي برآيد.

91

جنبههاي پنهان سازمان (باورها و تصورات ،برداشتها و طرز تلقيها،

French

تمايالت و گرايشها ،احساسات و معامالت و ارتباطات غير رسمي).

99

جنبههاي رسمي (اهداف ،تكنولوژي ،ساختار سازماني روشها ،محصوالت،

Argrice

منابع مالي و بودجه) و جنبههاي غيررسمي يا پنهان سازمان.

به طور كلي فرهنگ در سازمان ،نقشهاي گوناگوني

جامعترين آنها مدل ارايه شده توسط كوئين( )Quinnو

ايفا ميكند .آن ،تعيينكننده مرز فكري و ارزشي سازمان

گارت( )Garethميباشد .آنها فرهنگ سازماني را به

است .نوعي احساس هويت در اعضاي سازمان بوجود

چهار دسته فرهنگ عقاليي ،فرهنگ ايدئولوژيك،

ميآورد ،باعث ميشود نوعي تعهد جمعي در افراد به

فرهنگ سلسله مراتبي و فرهنگ مشاركتي تقسيم

وجود آيد ،موجب ثبات و پايداري سازمان بهعنوان يك

نمودهاند .آنها همچنين نه متغير عمده سازماني را معرفي

سيستم اجتماعي ميشود و باالخره فرهنگ يك عامل

نمودند كه در هر نوع از فرهنگهاي ياد شده وضعيت

قوي كنترل(ميرسپاسي )1122 ،و كنترل مالي و بودجهاي

خاص دارند .به اعتقاد آنها ميتوان فرهنگ هر سازمان را

در سازمان است.

باتوجه به آن متغيرها در گروه فرهنگي مشخص قرار
دارد كه عناوين آنها در عاملهاي پرسشنامه اين پژوهش

فرهنگ سازماني ،پديدهاي ملموس نيست و بهراحتي

آمده است ،كه به اختصار به تعاريف آنها ميپردازيم:

قابل شناسايي نميشد كوه يخي است كه تنها قله آن
آشكار است و بخش عمده آن پنهان و نا پيدا است كه

فرهنگ عقاليي .در اين نوع فرهنگ هدف سازمانها

در واقع نمايانگر «شيوه زندگي» واقعي اعضاي سازمان

كامالً مشخص بوده و تمام تالش كاركنان براي تحقق آن

است .فرهنگ سازماني بهعبارت ديگر مجموعه باورها،

اهداف ميباشد و معيار عملكر كاركنان نيز ميزان راندمان

اعتقادات و ارزشهاي نسبتاً ثابت و الگوهاي رفتاري كه

كاري آنها ميباشد و مرجع اختيار رئيس بوده و آنچه

عموم ًا افراد سازمان پايبند آنها هستند ،ميباشد و روي

مطرح است تصميمگيري عقاليي و توجه به

تمام جنبههاي سازماني اثر ميگذارد(سعيدي،1187 ،

شايستگيهاي هدفمدار بودن در سبك رهبري است.

ص .)777فرهنگ سازماني داراي انواع زيادي است كه
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فرهنگ ايدئولوژيك .در اين نوع فرهنگ هدف اين

كاركنان را هدايت ميكند و شكل ميبخشد(قاسمي،

سازمانها تحقق اهداف گسترده ميباشد .مرجع اختيار

 ،1181ص .)71در فرهنگ مديريت معموالً منظور از

اغلب رهبري كارفرما يا فرد برتر و روحاني است و

كنترل ،كنترل سازماني ميباشد .كنترلهاي سازماني

نحوه تصميمگيري اغلب قضاوتي و منبع قدرت

داراي دو محدوده كمي و كيفي هستند در محدوده كمي

ارزشهاي حاكم بر سازمان ميباشد در بيش موقعيت يا

بهترين و پر بازدهترين سيستم كنترل ،سيستم كنترل مالي

سبك رهبري بهصورتي فردي تجلي ميكند.

است (وديعي نوقابي ،1181 ،ص .)12سيستم كنترل مالي

فرهنگ مشاركتي .هدف اين سازمانها در اغلب

يك سيستم كنترلي شامل دستورالعملها ،آييننامهها،

موارد بقاي گروه است .معيار عملكرد اعضا نيز براساس

قوانين و مقررات و روشهايي است كه به منظور

اتفاق و انسجام گروهي و مرجع قدرت عضويت هر

حصول اطمينان از حفاظت اموال و داراييها و

كدام از اعضا در گروه ميباشد .نحوه تصميمگيري،

بكارگيري مناسب و صحيح آنها ،صحت و قابليت اتكاء

مشاركتي و تعهد به گروه رمز پيروزي و صميميت و

اسناد و مدارك مالي و گزارشگري صحيح به موقع

همبستگي انگيزشهاي سازماني است.

وضعيت مالي توسط مديريت واحدهاي اقتصادي يا

فرهنگ سلسله مراتبي .در اين نوع فرهنگ اجراي

سازمانهاي مختلف ديگر بهكار گرفته ميشود (پوريا

فرامين و دستورات هدف سازمان و معيار عملكرد ثبات

نسب ،1128 ،ص .)19كنترلهاي مالي معموالً به طرق

و كنترل ميباشد .نحوه تصميمگيري براساس دانش فني

مختلفي انجام ميشود كه دو نمونه از آنها كنترل

صورت ميگيرد و بر همين اساس منبع قدرت به

بودجهاي و كنترلهاي اداري كه صرفهجويي در

صورت سلسله مراتبي و ميزان دانش پخش ميگردد.

هزينههاي كنترل را ايجاد ميكند .مطالعات فرهنگ

سبك رهبري در اين نوع سازمانها محافظهكارانه و

سازماني ،فرهنگ را به صورت سيستمي از باورها و

كالكهاي رسمي و مشخص معيار ارزشيابي اعضا را

ارزشها مينگردد ،و شناسايي آنها انگيزهها و مديريت

تشكيل ميدهد و نهايتاً مهمترين انگيزش در سازمان

آنها را نشان ميدهد (ديل و دكندي  ،1887پيترز واترمن

امنيت و كسب آن ميباشد(آتشپور ،1128 ،ص.)18

 .)1887اين مطالعات بر تأكيد نقش رهبران و مديران

فرهنگ در سازمان نقشهاي متفاوتي دارد از جمله

ارشد سازمان در توسعه فرهنگ سازماني را مد نظر قرار

فرهنگ سازماني تعيين كننده مرز سازماني است ،يعني

ميدهند .مطالعات فضاي سازماني بر انگيزههاي از قبيل

سازمانها را از هم تفيك ميكند ،نوعي احساس هويت

خصوصيات شخصي مديران ،و فرهنگ سنجش و

در وجود اعضاي سازمان تزريق ميكند ،باعث ميشود

بكارگيري فضاي سازماني بر انگيزههاي از قبيل

كه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي بهوجود بيايد كه

خصوصيات شخصي مديران ،و فرهنگ سنجش و

آن بيش از منافع شخصي فرد است ،عدم تعيين را كاهش

بكارگيري استنباط مديران از اين فضا را مورد توجه قرار

ميدهد و ثبات ميآفريند و در نهايت فرهنگ بهعنوان

ميدهد (ليتوين و استرنيگر .)1818 ،نگرش كاربردي در

يك مكانيسم كنترل عمل ميكند كه نگرش و رفتار

فرهنگ سازماني در نمودار شماره  1آمده است.
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نگرش كاربردي در فرهنگ سازماني فرهنگ
سازماني
متغيرهاي داخلي

متغيرهاي خارجي

فرهنگ شركت

فضاي سازماني

نمودار شماره  .9نگرش كاربردي در فرهنگ سازماني

رينولدز( )1881تعريفي از فرهنگ سازماني را به

يك سازمان انعكاسي بر رفتار وابسته به بودجه و سيستم كنترل مالي

صورت متغير داخلي كه تحت دو عنوان فرهنگ شركت

خواهند بود به نظر معقول ميرسند .در پژوهش آنها ،دادههاي

و چشمانداز فضاي سازماني است ارائه ميكند .كاظمي

تحقيق از دو طريق پرسشنامه و مصاحبه با مديران ارشد

در پژوهشي به بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر رفتار

جمعآوري شد .رئيس اجرايي ،صندوقدار و حسابدار

سازمان پرداخته و با يك فرضيه (الگوي فرهنگ سازماني

ارشد بودجه با مديران بزرگترين بخشها مذاكره

تأثير مثبت و مستقيم بر ساختار سازمان دارد) وي كار

ميكردند .مذاكره با مديران بخش ،مذاكرات تا حدي

بررسي خود را براساس مدل فرهنگ سازماني كويين و

ساختاري بودند كه بر نظرات شان در رفتار وابسته به

گارت طراحي كرده است .نتايج بيانگر آن است كه

بودجه و درك آنها از فرهنگ ،تمركز داشت .مذاكرات

هرچه ساختار سازمانها ارگانيكتر گردد فرهنگ آنها به

با مديران اجرايي ،رؤساي مالي و مسئولين بودجه با

سمت الگوي فرهنگ مشاركتي پيش ميرود .بنابراين

ايجاد مفهوم و تاريخچه سيستمهاي كنترل مالي و طرح

انطباق ساختار سازماني با فرهنگ آن منجر به عملكرد

كلي آن مربوط ميشود .شواهد مستند هم به دست آمد

بهتر سازمان خواهد شد .مقالهاي تحت عنوان فرهنگ و نقش

كه شامل جزئيات طراحي سيستم ،جدولهاي فهرست

سيستمهاي كنترل مالي در فرايند سازماني در سه سازمان دولتي

بودجه ،مقررات بودجه ،سيستمهاي گزارش بودجه و

محلي توسط آندروگا انجام شده است .هدف اصلي اين مقاله

ساختارها مسئوليت بود .فرهنگ در هر سه سازمان از

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سيستم كنترل مالي بود .روابط

نوع فرهنگ سلسله مراتبي بود .معقول بهنظر ميرسد كه

بين فرهنگ سازماني و سيستمهاي كنترل مالي يك ادعا و انديشه

فرض كنيم باورهاي اصلي يك سازمان در طرح و عمل

فزاينده است (دنت  ،1881بورن و ازامل  ،1881فرگوسن و لپسلي

سيستمهاي كنترل مالي منعكس شود (بيرنيرگ و

 ،1888بيرنيرگ و استودگراس  ،1888هريسون  1888و .)1881

اسنودگرس .)1888 ،سيستمهاي كنترل مالي يك نقش

تعدادي از اين مطالب به ارتباط متقابل بين فرهنگ و سيستمهاي

مركزي در انتقال فرهنگي سازمانها ،هم به عنوان يك

كنترل مالي در سازمان هاي بخش عمومي توجه كردهاند .آنها

نماد قدرت و هم بهعنوان يك مكانيزم براي تغيير رفتار

تعاريف متنوعي از فرهنگ را به كار بردهاند كه همه آنها به ارزشها

مديريتي ،بازي ميكند .سيستمهاي كنترل مالي بهنظر

و باورهاي افراد اشاره ميكند و با فرض اينكه هسته اصلي اعتقادات

ميرسد كه هم تركيبكننده و هم انعكاسدهنده فرهنگ
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سازماني هستند(اندريو گودارد 1888 ،1صص -918

 .9فرهنگهاي مختلف در رفتاري جمعي و گروهي
تأثير متفاوت ميگذارند.

 .)919اوچي ( )1822 -1828اولين نويسندهاي بود كه پيشنهاد

 .1فرهنگ مختلف به شيوه رهبري متناسب خود نياز

نمود فرهنگ عاملي مهم در طرح و عمليات سيستمهاي كنترل

دارند.

سازماني است .او پيشنهاد كرد كه تحت مقتضيات همخواني
درباره اهداف و مشكالت در سنجش عملكرد سازمانها

 .2تكنيكهاي متفاوت براي بالنده سازي سازماني و

مجبور به پاسخگويي كامل جهت كنترل تصميمات شان

اجتماعي در فرهنگهاي متفاوت الزم است به طور كلي

ميباشند .چنين وضعي اغلب در بخش عمومي ،با برآيند مهم

چهار عامل زير را ميتوان به عنوان منشاء فرهنگ

براي طرح سيستمهاي كنترل مالي اتفاق ميافتند (بورن وازامل

سازماني مطرح نمود:

 .)1882تحقيق تجربي براي الگوي علمي ،در فرهنگ و

 .1باورها و ارزشهاي مؤسسان و بنيانگذاران

سيستمهاي كنترل مالي ،عمدت ًا با خصوصيات فرهنگ ملي و

سازمان كه در خطمشيها برنامهها و بيانيهها رسمي نمود

رفتار وابسته به بودجه مرتبط بوده است (بيرن برگ و اسناد

مييابند.
 .7هنجارهاي اجتماعي محيطي كه سازمان را در بر

گراس  ،1888كاو و كاتووشيلدز  ،1881هريسون ،1881

دارد.

 ،1887پنوويو  ،1881كاو ،شيلذروچين .)1881
فالمهلتز ( )1818و ماكوس پففر( )1881استدالل

 .1سازمان به منظور انطباق خارجي و حفظ بقاي

نمودند كه طرح سيستم كنترل مالي بايستي با ارزشهاي

خود با چالشهايي روبرو ميشود كه اعضاي آن بايد از

سازماني يا فرهنگ سازگار باشد ،در غير اينصورت

طريق خلق فرهنگ سازماني از عهده اين مشكالت

سيستم با مقاومت مواجه ميشود(به نقل از سعيدي،

برآيند.

 ،1187ص .)171تحقيقات انجام شده در سازمانها در

 .1حل مشكالت داخلي از جمله روابط اجتماعي،

خصوص همسو سازي در تعامل بين فرهنگ سازماني و

توزيع قدرت و معيارهاي عضويت در گروه به سازمان (رابينز،

شيوههاي مديريت توصيه ميكنند كه:

 ،1122ص.)718
با مرور تحقيقات انجام شده و همچنين با عنايت به

 .1سازمانها با فرهنگهاي متفاوت با سيستمهاي

نظريههاي مختلف فرضيه تحقيق به قرار زير است:

كنترل متفاوت سازگار هستند.
 .7هر نوع فرهنگ خاص ،ساختار سازماني ويژهاي

فرضيه اصلي پژوهش

ميطلبد.

به نظر ميرسد ميانگين فرهنگ سلسله مراتبي باالتر

 .1ابزارهاي انگيزش در فرهنگهاي مختلف،

از ميانگين فرهنگهاي (عقاليي ،ايدئولوژيك و

متفاوت است.

مشاركتي) باشد.

 .1شيوه تصميمگيري در فرهنگهاي مختلف

روش تحقيق

متفاوت است.

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش
از نوع پيمايشي 7ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش
Andrew Goddard

1.

Survey
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كليه كاركنان حوزههاي اداري مالي ،پژوهشي ،آموزشي،

 -پايايي .4به منظور بررسي اعتبار و پايايي

دانشجويي و عمراني كه تعداد آنان  111نفر بوده اما به

پرسشنامه از طريق نرم افزار  SPSSآزمون آلفاي

علت عدم عالقه برخي از افراد مورد نظر ،نسبت به

كرونباخ صورت گرفت .ضريب پايايي پرسشنامه 1/89

مشاركت يا تكميل پرسشنامه ،دادههاي مربوط به 111

=Raو ضريب پايايي مشخص گرديد كه پرسشنامه از

نفر ،مبناي تحليل قرار گرفت .در اين تحقيق نمونهگيري

اعتبار و پايايي بااليي برخودار ميباشد.

انجام ميشود و از طريق سرشماري كليه كاركنان اداري
دانشگاه آزاد اسالمي واحد عليآباد كتول در سال
تحصيلي  1181 -1182جامعه پژوهش حاضر را تشكيل
دادهاند.
ابزار تحقيق .با مراجعه به تحقيقات خارجي در
رابطه با موضوع تحقيق مشخص شد كه صاحبنظراني
همچون(دنت  ،1881بورن وازامل  )1881و ...دادههاي
موضوع خود را از طريق پرسشنامه جمع كرده و آنها را
مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند .بنابراين با توجه به
محدوديتهاي واحد دانشگاهي درخصوص عدم ارايه
اطالعات كمي ،جمعآوري دادههاي پژوهش حاضر از
طريق پرسشنامه انجام شده است .پرسشنامه :در پرسشنامه
به شناسايي نوع فرهنگ سازماني غالب به تفكيك حوزههاي
معاونت براساس مدل ارائه شده كويين 1و گارت 2در
دانشگاه آزاد اسالمي پرداخته شده است .پرسشنامه شامل
 11سؤال و براساس مقياس  9گزينهاي ليكرت تدوين
گرديد.
 روايي .8جهت اطمينان از روايي پرسشنامهها دراختيار  1نفر از صاحبنظران و متخصصان و استادان
دانشگاه قرار گرفتند و با استفاده از نظرات اصالحي
پرسشنامههاي نهايي تهيه شدند .پرسشنامه %81/79
روايي حاصل گرديد.
1

. Quinn
. Gareth
3. Validity
2. Reliability
2
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جدول شماره  .2ضريب پايايي پرسشهاي مربوط به پرسشنامه
فرهنگها

پايايي

شماره سؤاالت

فرهنگ سلسله مراتبي

1/681

9-91

فرهنگ عقاليي

1/671

99-21

فرهنگ ايدئولوژيك

1/618

29-81

فرهنگ مشاركتي

1/663

89-41

يافتهها
روشهاي تجزيه و تحليل دادهها .جهت تجزيه و

به منظور شناسايي نوع فرهنگ سازماني غالب

تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار)

ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از فرهنگها در

و آمار استنباطي (كولموگروف -اسميرمف ،آزمون خي

حوزه اداري مالي محاسبه شد كه با مقايسه ميانگين

 ،7آزمون ميانگين/تك نمونهاي و آماره پيرسون) استفاده

فرهنگهاي سلسله مراتبي ،عقاليي ،ايدئولوژيك و

گرديد .براي آزمون نرمال بودن دادههاي پرسشنامهها با

مشاركتي اين نتيجه گرفته شد كه فرهنگ سلسله مراتبي

استفاده از آزمون كولموگروف -اسميرنف تمام متغيرهاي

داراي باالترين نمره ميانگين است .لذا بهعنوان فرهنگ

مورد استفاده در پرسشنامه از لحاظ آماري داراي توزيع

غالب در اين حوزه شناخته شد و نيز شاخص انحراف

غير فعال هستند زيرا در تمامي موارد سطح معنيداري

معيار درصد پراكندگي نظرات افراد را نشان ميدهد كه

كوچكتر از  1/19است .لذا تمامي دادهها غير نرمال

هرچه نمره انحراف معيار كوچكتر باشد پراكندگي

بوده و تمامي استنباطهاي آماري نا پارامتريك كه مبتني

كمتر و لذا دادهها منسجمتر هستند.

بر فرض غير نرمال بودن دادههاست استفاده شده است.
جدول شماره .8

ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از فرهنگها در حوزه اداري مالي

فرهنگ مشاركتي

فرهنگ ايدئولوژيك

فرهنگ عقالني

فرهنگ سلسله مراتبي

8/8114

1/2614

8/8812

8/4949

ميانگين

1/44242

1/49693

1/81242

1/86814

انحراف معيار

براي مقايسه ميانگين فرهنگ سلسله مراتبي ) ( 1با

 H0: 1  2
d
 3 / 324
Sd
 H1 : 1  2
n

ميانگين فرهنگ عقاليي )  ( 2در حوزه اداري مالي با
توجه به

آزمون مقايسه

H 0 : 1  1
d
 2 / 194
Sd
H1 : 1   2
n

t

همچنين

t

زوجها برابر فرض

 t0/05.52  1/ 678چون  t  t0/05.52پس فرض  H 0با

همچنين

 1/89اطمينان رد و لذا ادعاي مسأله تأييد ميشود يعني

ميباشد.

ميانگين فرهنگ سلسله مراتبي باالتر از ميانگين فرهنگ

 t0/05.52  1/ 678چون  t  t0/05.52پس فرض  H 0با

ايدئولوژيك است .براي مقايسه ميانگين فرهنگ سلسله

 1/89اطمينان رد و لذا ادعاي مسأله تأييد ميشود يعني

مراتبي ) ( 1با ميانگين فرهنگ مشاركتي )  ( 2با توجه

ميانگين فرهنگ سلسله مراتبي باالتر از ميانگين فرهنگ

فرض

به

عقاليي است .براي مقايسه ميانگين فرهنگ سلسله

آزمون

مقايسه

H 0 : 1   2
d
 1 / 844
Sd
H1 : 1   2

مراتبي ) ( 1با ميانگين فرهنگ ايدئولوژيك ) ( 2

t

زوجها

برابر

همچنين t0/05.52  1/ 678

n

چون  t  t0/05.52پس فرض  H 0با  1/89اطمينان رد و

باتوجه به آزمون مقايسه زوجها برابر فرض
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لذا ادعاي مسأله تأييد ميشود .يعني ميانگين فرهنگ

ساير حوزهها هم باالترين نمره ميانگين مربوط به

سلسله مراتبي باالتر از ميانگين فرهنگ مشاركتي است.

فرهنگ سلسله مراتبي حاصل گرديد.

تمامي اين مراحل براي ساير حوزهها تكرار شد كه در
جدول شماره  .4ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از فرهنگها در حوزه پژوهشي
فرهنگ مشاركتي

فرهنگ ايدئولوژيك

فرهنگ عقالني

فرهنگ سلسله مراتبي

1/1829

2/1847

1/1617

1/4741

ميانگين

1/49683

72873

1/44649

1/81411

انحراف معيار

جدول شماره .9

ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از فرهنگها در حوزه عمراني

فرهنگ مشاركتي

فرهنگ ايدئولوژيك

فرهنگ عقالني

فرهنگ سلسله مراتبي

2/1374

2/6374

8/8111

8/7924

ميانگين

1/62664

1/34114

1/48442

1/82714

انحراف معيار

جدول شماره  .6ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از فرهنگها در حوزه دانشجويي
فرهنگ مشاركتي

فرهنگ ايدئولوژيك

فرهنگ عقالني

فرهنگ سلسله مراتبي

8/2236

8/9479

8/8948

8/4421

ميانگين

1/49994

1/42871

1/23486

1/84149

انحراف معيار

جدول شماره  .7ميانگين و انحراف معيار براي هر يك از فرهنگها در حوزه آموزشي
فرهنگ مشاركتي

فرهنگ ايدئولوژيك

فرهنگ عقالني

فرهنگ سلسله مراتبي

8/2911

8/2241

8/9611

8/4911

ميانگين

1/44491

1/87143

1/44118

1/21862

انحراف معيار

مجدداً ميانگين و انحراف معيار را براي كل جامعه

باالترين نمره ميانگين در بين ساير فرهنگها است .لذا

محاسبه شد كه از مقايسه نمره ميانگين فرهنگها اين

به عنوان فرهنگ غالب در كل جامعه مورد پژوهش

نتيجه به دست آمد كه فرهنگ سلسله مراتبي داراي

انتخاب گرديد.

جدول شماره  .3ميانگين و انحراف معيار براي تكتك فرهنگها در كل جامعه آماري
فرهنگ مشاركتي

فرهنگ ايدئولوژيك

فرهنگ عقالني

فرهنگ سلسله مراتبي

8/9138

8/9448

8/2823

8/4741

ميانگين

1/41698

1/44168

1/48284

1/86419

انحراف معيار

رفتار سازماني با استفاده از مدل فرهنگ سازماني كويين
بحث و نتيجهگيري

و گارت بوده است .به نتيجه فرهنگ مشاركتي پرداخته

نتايج حاصل از بررسي تجزيه و تحليل فرضيه

است و ادعا ميكند هرچه ساختار سازمانها ارگانيكتر

تحقيق و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها در

گردد ،فرهنگ آنها به سمت الگوي فرهنگ مشاركتي

آزمون فرضيه بيانگر آن است كه فرهنگ سازماني حاكم

پيش ميرود .بنابر انطباق ساختار سازماني با فرهنگ آن

در دانشگاه فرهنگ سلسله مراتبي است .در مقايسه با

منجر به عملكرد بهتر سازمان ميشود .همچنين

پژوهش كاظمي كه به بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر

فالمهلتز( )1881و ماكوس پففر( )1881استدالل نمودند
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كه طرح سيستم كنترل مالي بايستي با ارزشهاي

مردمشناسي فرهنگي در مديريت رفتار

سازماني يا فرهنگ سازگار باشد .در غير اين صورت

سازماني .مجله علمي پژوهشي اقتصاد و

سيستم با مقاومت مواجه ميشود همچنين در مقايسه با

مديريت .شماره  78زمستان.

تحقيق تجربي كه توسط (بيرونبرگ و اسنادگراس

 -وديعي نوقابي ،محمد حسين .)1181( .تحليل

 ،1888كاو و كاتوشيلذر  ،1881هريسون ،1887 ،1881

و تبيين نظام كنترل مالي موجود در بخش
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Abstract
The main purpose of this research is recognition of organizational culture through using
Quinn and Gareth model. The type of this research from the aspect of purpose is applied and
from the aspect of method is survey. The required information was collected in two ways:
library and questionnaire, the statistical population included all employees of administration
and financial offices, researching, training, students and construction. The number of these
people was 133 that 116 questionnaires were collected. According to present research results,
the organizational culture on the basis of Quinn and Gareth art is hierarchical culture and all
the research hypotheses are confirmed in 95% of significance.
Keywords: Organizational Culture, Hierarchical Culture, Ideological Culture, Quinn and
Gareth model.
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