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 چکيده
 .گذاردسازمان اثر میفرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر اعضای 

رو درک درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار مؤثر، حائز اهمیت است. سازمان از این

جهت رسیدن به بلوغ سازمانی باید مسائل مربوط به مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری و 

این ماموریت را به بهترین شیوه جهت حل مسائل به اعضای جدید سازمان آموزش دهد. 

پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق 

ای خوزستان صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. منطقه

ها با نفر انتخاب شد. داده 250حجم نمونه بر اساس جدول کرچسی مورگان به شیوه تصادفی،

آوری شد که روایی آنها دارای مه )فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی( جمعاستفاده از دو پرسشنا

روایی محتوایی از نوع متخصصان، که از طریق مشورت با افراد خبره و اساتید متخصص تایید 

برای سنجش  SPSSچنین از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار شده است. هم

صورت  SPSSها نیز با استفاده از نرم افزار زیه و تحلیل دادهپایایی آنها، استفاده گردید. تج

ای خوزستان نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و گرفت. نتایج تحقیق در شرکت برق منطقه

ای خوزستان ارتباط معناداری وجود های آن با بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهمولفه

 دارد.

 ای خوزستانسازمانی، بلوغ سازمانی، شرکت برق منطقهفرهنگ  :يديکل واژگان
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 قائم آقائی

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس شرکت برق منطقه ای خوزستان

 
 نویسنده مسئول:

 قائم آقائی

 بر اساس مدل دنيسون رابطه بين فرهنگ سازمانیبررسی و تبيين 

 (اي خوزستانشرکت برق منطقه)مطالعه موردي: و بلوغ سازمانی 
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 مقدمه
ترین دارایی هر سازمانی نیروی انسانی است و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، با ارزش

های صحیح راهبردهای مناسب و برنامهکارمندان نه تنها الزم است. بلكه، جهت اتخاذ سیاستها، عوامل رضایت و عدم رضایت ها، تمایلانگیزه

های چشمگیر دهه رسد. یكی از اهداف اصلی هر سازمانی دستیابی به سطح باالیی از بلوغ سازمانی است. موفقیتهای موثر ضروری به نظر می

های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل هایی با بهترین تواناییسازمان هایی با حداقل امكانات از یک سو و شكستاخیر سازمان

غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در عملكرد سازمانی برای رسیدن به سطح 

ها خیلی مهم است. لذا، سازمان وجود در برابر پیشرفت سازمان برای رهبران سازمانگردد. آگاهی از موانع مباالیی از بلوغ سازمانی تلقی می

ریشه و عوامل اصلی  .و ارزیابی فرهنگ اقدام کند باید نسبت به شناسایی کردبهبود عمل هایقبل از اجرای اقدامات راهبردی یا مداخله

فرهنگ برای صبحانه، »کنند. جمله معروف پیتر دراکر که ا جستجو میها را در فرهنگ سازمانی آنهموفقیت یا شكست مؤسسات و سازمان

(. فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت 1392 اهمیت فرهنگ را در صحنه عمل نشان داده است )اسدی و همكاران،« بلعدراهبرد را می

عنوان مبانی فرهنگ یک سازمان، شالوده وجودی آن را ها را به در یک انسان است. مفروضاتی بنیانی، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارزش

 (.  1388دهد )نصیری پور و همكاران، کند و نهایتاً قالب رفتاری سازمان را شكل میتشكیل داده، نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می

توان در ماهیت ریق بلوغ فردی مییابد. از طها تكامل میشود و با تغییر باورها و نگرشبلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می

سازمان تحول ایجاد نمود. برای اینكه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالغ است. گاهی اوقات 

مان نیز به صورت متوازن گردد. بنابراین الزم است در ساختارها و فرآیندهای سازساختارهای نامناسب مانع جای شدن آثار تحوالت ذهنی می

ها و فرآیندها را چابک، به روز و ساده نمود. تعیین سطح بلوغ سازمانی توان ساختارها، روشبلوغ ایجاد شود. با بلوغ فرآیندی می تحول و

ن تدوین نمایند های مناسب با سطح بلوغ سازماگردد، سازمان نقاط قوت و ضعف خویش را تشخیص داده و با توجه به آن، راهبردموجب می

 (.1389نژاد جونقانی، )سلطانی و بهرامی

تر و مؤثرتر است. هرچه فرهنگ حاکم بر سازمان قوی سطح بلوغ سازمانی مؤثر است که بر هاییامروزه فرهنگ سازمانی یكی از شاخص

دهد که فرهنگ سازمانی تحقیقات نیز نشان می وری و کارایی بیشتری خواهد داشت.باشد آن سازمان از بلوغ بهتری برخوردار خواهد بود و بهره

ر روی تدوین اهداف و راهبردها، رفتار فردی و عملكرد سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، بلوغ و رشد سازمانی، خالقیت و نوآوری و غیره تأثی

و رضایت کارکنان خود را باال ببرند و به بهبود هایی از فرهنگ سازمانی میزان بلوغ سازمانی توانند با تغییر جنبهدارد، بنابراین مدیران می

 فرآیندهای سازمان کمک نمایند.

بنیادی بقاء و سازگاری با محیط را از میان بردارند. فرآیندهای  هایآورد تا بازدارندهفرهنگ سازمانی در کارکنان این توانایی را پدید می

هنجاری است که « برچسب اجتماعی»سازمان را در بستر زمان پابرجا سازند. فرهنگ آورند و درنهایت سازگاری و بقای می بوجود را درونی

کند. را در سازمان برای کارکنان مشخص می (. فرهنگ سازمانی شیوه اجرای امور1391اجزای سازمان را به هم پیوند داده است )ابطحی، 

شود و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است ن مشاهده میفرهنگ ادراکی یكسان از سازمان است که وجود آن در همه اعضای سازما

 کند.  سازد. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص میها متمایز میکه یک سازمان را از دیگر سازمان

سند یا مسیر خود را به سمت وضعیت کامل برند عالقمند هستند تا به بلوغ بیشتری برهایی که مدل بلوغ سازمانی را بكار میسازمان

کند تا از طریق خود ارزیابی و حتی از طریق ارزیابان خارج سازمانی در ها مهیا می سوق دهند. بلوغ سازمانی نقاط مرجعی را برای سازمان

 (.1385برابر راهكارهای برتر مطابق یک یا چند دستورالعمل ویژه ارزیابی نمایند )حكمیان، 

ریزی گروهی فكری که اعضای یک گروه یا طبقه را از اعضای گروه یا طبقه دیگر فرهنگ عبارت است از : برنامه ه هافستداز دیدگا

ها و هنجارهای مشترک که (. فرهنگ سازمانی عبارت است از الگویی منحصر به فرد از مفروضات، ارزشHofstede, 2001کند )متمایز می

ای از کوشش (. بلوغ سازمانی گونه1390دهد )حسینی و همكاران، ها و عملیات سازمان را شكل میسمبل پذیری، زبان،های جامعهفعالیت

هاست، تا بتوانند کارهایی را که موظف برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از دگرگونی است که هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان

 (.1393کار، پیش به انجام برسانند )خیش به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از

-کنند، در حالیكه در سازمانهای بالغ به شكل سامان یافته عمل میباشد که سازمانای و زیربنای بلوغ متضمن این امر میمفاهیم پایه

طور خودانگیخته یا خودجوش  م و زیاد بههای قهرمانانه افراد دراستفاده از رویكردهایی است که کهای نابالغ دستیابی به نتایج در نتیجه تالش

شود بینی پذیری، کنترل و یا اثربخشی استفاده میهایی مانند پیشاند. در بعضی از مراجع و در توضیح مفهوم بلوغ از واژهها رابه وجود آوردهآن

 (.1387)امینی و نایبی، 

ها و از سوی دیگر نقش بسیار موثر فرهنگ سازمانی برای سازمانچنین اهمیت حیاتی بحث بلوغ سازمانی با توجه به موارد فوق و هم

ای خوزستان در بروز و گسترش نوآوری سازمانی محقق درصدد است، تا رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه

http://www.joas.ir/


 104 -112، ص 1396، پاییز 7یت و حسابداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیر
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

رهنگ سازمانی غیر مولد کمک کند و سازمان را به سطح را مورد تحقیق قرار دهد، تا به مدیران در شكل دهی فرهنگ مطلوب و از بین بردن ف

 باالیی از بلوغ سازمانی رساند.

 

 مدل دنيسون
 مطرح شده است. 2000باشد که در سال شود برگرفته از مدل دانیل دنیسون میمدلی که در این تحقیق استفاده می

 دالیل انتخاب این مدل به عنوان مدل مفهومی و نظری تحقیق عبارتند از: 

 گذارد.مبنای اصل این مدل به این نكته اساسی استوار است که چگونه فرهنگ سازمانی بر روی عملكرد تاثیر می -

د تغییر هستند را به خوبی هایی از فرهنگ سازمانی که نیازمنرود و مولفهاین مدل جهت مدیریت تغییر در سازمان به کار می -

 کند تا در اولویت بازنگری قرار گیرند.مشخص می

 باشد.این مدل شامل ابعاد کامل و عمیقی از فرهنگ سازمانی می -

 این مدل تاثیر بسیار مستقیمی بر روی فرهنگ سازمانی دارد. -

 نماید.های فرهنگ سازمانی ارائه میاین مدل چارچوبی جدید در بین مدل -

 آید.گیری و سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی مدلی کامل به حساب میهشاخص اندازاز نظر  -

 قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد. -

های مختلفی به طور گسترده برای ارزیابی فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرارگرفته است این مدل در خارج از کشور توسط سازمان -

(Denison, 2007.) 

 باشد. می« رسالت»و« پذیریانطباق»، «سازگاری»، «درگیر شدن در کار: » های( اصلی فرهنگ سازمانی شامل)مولفهمحورهای 

 
 .و مولفه هاي آن از دیدگاه دنيسون  فرهنگ سازمانی (:1شکل )

 

ها کارکنان خود را توانمند . سازمانباشددر یک سازمان میالزام جهت ادامه و اشتغال  بیانگر نوعی تمایل، نیاز و درگیر شدن در کار:

 های کاری توجه دارند. افراد در تصمیمات مشارکت دارند.سازند و بر گروهمی

های باید دارای ثبات باشند و فعالیتها برای اینكه به طور اثربخش بتوانند فعالیت کنند میسازگاری )ثبات و یكپارچگی(: سازمان 

 خوبی یكپارچه شده باشد. سازمان به

توانند به خوبی به نیازهای مشتریان و تغییرات محیطی پاسخ هایی که میزان انطباق پذیری آنها باالست میانطباق پذیری: سازمان 

 دهند.

هند به کجا خوادانند رسالت آنها چیست و میماموریت: مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت آن است، چنانچه سازمانهایی که نمی 

باید تغییر کند  )رحیم نیا خورند. هرگاه ماموریت سازمان تغییر کند به تبع آن ساختار و فرهنگ و استراتژی سازمان نیز میبروند شكست می

 (.1391و حسن زاده، 

  

http://www.joas.ir/


 104 -112، ص 1396، پاییز 7یت و حسابداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدیر
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ( زیرنشان داده شده است:2مدل مفهومی پژوهش در شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

گیری درصدی از که به روش نمونه .باشدبین، فرهنگ سازمانی و متغیر مالک، بلوغ سازمانی کارکنان میدر این مدل متغیر پیش

 گیرد.ای خوزستان صورت میکارکنان شرکت برق منطقه

(، در خصوص بررسی نقش فرهنگ سازمانی در شكل گیری نوروتیک سازمانی انجام دادند، 1392)همكاران تحقیقی که اسدی ودر 

هدف تعیین رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و نوروتیک سازمانی در بانک رفاه بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک رفاه 

ها نشان داد که ارتباط معنادار و معكوسی بین فرهنگ سازمانی و نوروتیک نفر آنان توزیع گردید. یافته 178هستند که پرسشنامه میان 

سازمانی وجود دارد. یافته های مقاله به مدیران کمک می کند تا با مدیریت موثر فرهنگ سازمانی نوروتیک سازمانی را کاهش و سالمت 

 روانشناختی منابع انسانی را افزایش دهند. 

(، در پژوهشی به بررسی تاثیر گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملكرد شرکت های کوچک و متوسط فعال 1391قنواتی و صمدی)

ای از زمان پرداختند و از نوع تحقیقات مقطعی بوده و داده های این اند. دراین پژوهش به بررسی داده های مرتبط در برههدر تهران پرداخته

اند و توزیع پرسشنامه با استفاده از پست الكترونیک و نمابر بدست آوردند و برای پایایی کار از آلفای کرونباخ استفاده کرده تحقیق را از طریق

دهد گرایش بازار تا حدودی روایی نیز با استفاده از نظر متخصصان پیرامون پرسشنامه تحقیق بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان می

 ها دارند.داری بر عملكرد مالی شرکتنگ سازمانی است و هر دو تاثیر مثبت اما غیر معنیبرخواسته از فره

(، در تحقیقی به بررسی سبک مناسب رهبری مدیران بر اساس سطح بلوغ کارکنان پرداخته است. روش تحقیق 1392همچنین آزادی)

های پژوهش از طریق اسناد و مدارک و همچنین پیمایشی است. داده شرو نظر از و توصیفی - نوع نظر از و کاربردی –این مقاله از نظر هدف 

آوری از طریق پرسشنامه پایا و روا در طیف لیكرت صورت گرفت. پرسشنامه عالوه بر مشخصات فردی شامل دوبخش اصلی تعیین سبک جمع

افزار اوانی و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرمهای پژوهش به صورت توزیع فرباشد. دادهرهبری موجود و تعیین سطح بلوغ کارکنان می

spss باشد و سبک مطلوب با دهد که سبک کنونی رهبری بصورت آمرانه میمورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصله از این مقاله نشان می

 باشد رهبری مشارکتی و تفویضی است.توجه به میزان بلوغ کارکنان که باالتر از سطح متوسط می

های مختلف بلوغ سازمانی و شناسایی بهترین مدل جهت پیاده سازی در اداره آموزش و (، در تحقیقی به بررسی مدل1393افشار )

نفر از  83باشند. پرسش نامه تحقیق در بین نفر از پرسنل اداره مزبور می 110پرورش بندر امام خمینی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 

های تحقیق تحلیل شدند. ای و آزمون فریدمن دادهتک نمونههای آماری تیبه عنوان نمونه آماری، توزیع و با روشکارشناسان و مدیران اداره 

های نفعان، قابلیتهای اجتماعی، رضایت ذیمند، منابع انسانی، مسئولیتنتایج تحقیق نشان داد که از میان مدل های بلوغ سازمانی نگرش نظام

آفرینی و مدیریت دانش، در نهایت مدل بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی بهترین مدل برای پیاده یادگیری و ارزش رهبری و مدیریت، بهبود،

 سازی و بكارگیری در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است. 

ای ختند. این نوشتار مطالعه(، به تحقیقی در مورد فرهنگ سازمانی در یک سازمان دولتی )مطالعه موردی( پردا2012ایرینا و لیوین )

است درباره شناخت انواع فرهنگ سازمانی موجود و مورد انتظار در یک سازمان دولتی، برای تهیه مقاله از دو روش مطالعه موردی استفاده 

دات، مصاحبه با آوری آمار و اطالعات و تحلیل داده از روش پژوهش تجمعی و از ابزاری خاص از قبیل: تحلیل مستنشده است. برای جمع

بینمتغیر پیش   متغیر مالک 

 بلوغ سازمانی کارکنان

 سازمانیفرهنگ 

 مشارکت

 سازگاری

 پذیریانطباق

 ماموریت
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برای شناخت نوع و فرهنگ سازمانی بكار رفته « هاریسون»کارکنان شرکت، پرسشنامه و مشاهده مستقیم استفاده شده است و از پرسشنامه 

فرهنگ موجود، فرهنگ از نوع وظیفه و فرهنگ مطلوب، فرهنگ توفیق مدار است. میان این دو نوع فرهنگ سازمانی فاصله بسیاری است. 

  .(Irina & Liviu, 2012) دارد وجود

(، به تحقیقی در مورد توسعه پایدار شرکت و فرهنگ سازمانی پرداختند. مفهوم توسعه پایدار درسالهای 2010لوئک و گریفیتس )لینن

ونه بهتر انجام آن های سازمان اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در حالیكه هنوز نقاط مهم در مورد چگاخیر در تئوری و عملیات فعالیت

گردد. در این مقاله به یک بررسی دقیق وجود دارد. اکثر محققین عقیده دارند نقشه راه اصول محور پایدار از توسعه فرهنگ سازمانی منجر می

 گیرند: ر میدر مورد اصول ارتباط بین فرهنگ سازمانی و توسعه پایدار صورت گرفته شده است. و بطور خاص این موارد مورد ارزیابی قرا

 محور توسعه در فرهنگ سازمانی چیست ؟

 ها این امكان وجود دارد که محور توسعه را در فرهنگ سازمانی بصورت واحد یا یكپارچه انجام دهند ؟آیا برای سازمان

 (.Linnenluecke & Griffiths, 2010ها براساس تغییرات فرهنگی محل مناسبی خواهند بود ؟ )آیا سازمان

 ها و پیامدهای سازمانی پرداختند.(، به تحقیقی در مورد فرهنگ و اثربخشی سازمانی: مطالعه ارزشها و نگرش2009) همكاران و گرگوری

ای است که به صورت ضمنی توسط بسیاری از مدیران و محققان مدیریتی پذیرفته شده فرضیه ،تاثیرات فرهنگ سازمانی بر روی اثربخشی

شود این شكاف پژوهشی پر شود و در همین راستا تجربی اندکی به بررسی این رابطه پرداخته اند. در این مقاله سعی می است، اگرچه مطالعات

شود( ی بین فرهنگ سازمانی ) که با چارچوب های ارزشی رقابتی عملیاتی مینگرش های کارمندان به عنوان یک عامل میانجی بالقوه در رابطه

های بهداشتی در آمریكا انجام موسسه مراقبت 99نتایج این مطالعه که بر روی  .شوداثربخشی سازمان در نظر گرفته میهای متعدد و شاخص

 Gregory et) های کارمندان بر روی رابطه بین فرهنگ و اثربخشی اثرگذار استدهند مبنی بر اینكه نگرششده است، شواهدی را ارائه می

al, 2009.) 

(، به تحقیقی در مورد پیوند استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی: نقش میانجی مدیریت 2010ژنگ و همكاران ) 

توانند بر کارایی سازمانی اثر بگذارند. این مطالعه به بررسی نقش میانجی های مدیریت دانش مختص زمینه هستند و میروالدانش پرداختند. 

سازمان  301ای در مورد پردازد. بررسیی بین استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی، و کارایی سازمانی میاحتمالی مدیریت دانش در رابطه

گردد و تا حدودی دهند که مدیریت دانش بطور کامل میانجی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارایی سازمانی میصورت پذیرفت. نتایج نشان می

ی جستجو در مورد مدیریت دانش از گردد. ضمن گسترش دادن حیطهبوط به کارایی سازمانی میمیانجی اثر ساختار سازمانی و استراتژی مر

ی سیستم که منابع داخلی و مزیت رقابتی را به هم مرتبط بردارنده های مستقل مدیریتی به بررسی یک مكانیسم درای از روالبررسی مجموعه

  .(zheng et al, 2010) ابع مدیریت دانش هستندها حامل پیامدهای نظری برای منسازد، این یافتهمی

دستیابی به مزیت  نوآوری برای، هدف(، به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در نوآوری یا تقلید؟ پرداختند، 2011جیمنیز و همكاران )

نشان انگیزد. بازارها برمیها را به معرفی محصوالت جدید و پیشتاز شدن در ها ضروری است. نوآوری، برخالف تقلید، شرکترقابتی شرکت

آیند. یكی از این عوامل، فرهنگ سازمانی تعیین کننده حمایت جهت گیری نوآورانه سازمانی به حساب می، عوامل زیادیداده شده است که 

شود. مانع آن مییا باشد. هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی است که نوآوری سازمانی و استراتژی تقلید را پرورش می دهد می

کند. به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله شرکت اسپانیایی استفاده می 471این مقاله برای آزمون فرضیات از یک نمونه ی 

که فرهنگ دهد. نتایج فرضیات را تایید می کنند. مقاله پی برده است مراتبی، تاثیر فرهنگ سازمانی را به یک استراتژی نوآوری ارتباط می

های ، استراتژی)سازمان موقتی( های ادهوکراسیآید. بعالوه، فرهنگسازمانی یک عامل تعیین کننده بدیهی استراتژی نوآوری به شمار می

 .(Jimenz et al, 2011) دهندفرهنگ های تقلید را ترویج می ،دهند و فرهنگ های سلسله مراتبینوآوری را پرورش می

 

 روش پژوهش
ای خوزستان منطقه پیمایشی، همبستگی و کاربردی است. جامعه پژوهش شامل کارکنان شرکت برق -از نوع توصیفی این پژوهش

 ای خوزستان هستند. منطقه شرکت برق های برق )اپراتورهای برق(ها، کارشناسان و تكنسین، مدیران، رئیس گروهآماریجامعه است. همچنین

چنین عملیاتی شرکت، با استفاده از جدول کرچسی مورگان و هم -نفر از نیروهای صفی 150تعداد شاملپژوهش  نیا یآمار نمونه

نفر از کارکنان )اعم از رسمی و قراردادی( شرکت  250نفر از نیروهای ستادی شرکت از طریق تمام شماری، که مجموعاً تعداد  100تعداد 

قرار خواهند گرفت. جهت بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان  باشد، انتخاب و مورد بررسیای خوزستان میبرق منطقه

فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی تهیه و تنظیم شد که روایی آنها دارای  ها با استفاده از دو پرسشنامهای خوزستان دادهشرکت برق منطقه

چنین از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار ره و اساتید تایید شد. همروایی محتوایی از نوع متخصصان از طریق مشورت با افراد خب

SPSS ها از نرم افزار آماری برای سنجش پایایی آنها، استفاده گردید.  در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهSPSS  استفاده گردید. در
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چنین هم شد.ن، واریانس، حداقل نمره، حداکثر نمره و انحراف معیار استفاده های توصیفی نظیر جداول، میانگیبخش توصیفی تحقیق از آماره

 گردد.از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده می

 

 هایافته
 : هاي توصيفی مربوط به متغيرهاي تحقيقیافته

 نشان داده شده است. ذیلانحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره در جدول  ها به صورت میانگین،این یافته

 پاسخبی تعداد بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 79 171 00/172 00/63 43/1 19/114 فرهنگ سازمانی

 19 231 00/40 00/13 31/0 69/27 مؤلفه مشارکت

 3 247 00/93 00/14 47/0 38/30 مؤلفه سازگاری

 5 245 00/89 00/13 52/0 28/29 مؤلفه انطباق

 10 240 00/95 00/15 48/0 41/30 مؤلفه ماموریت

 11 239 00/125 00/17 74/0 51/48 بلوغ سازمانی

 هاي آنبلوغ سازمانی، فرهنگ سازمانی و مؤلفه متغيرتوزیع نمونه مورد بررسی از نظر  (:1) جدول

 

 :فرضيه پژوهشهاي مربوط به یافته
دهد. در این قسمت با استفاده از نشان می pهای مربوط به فرضیه پژوهشی ضریب همبستگی پیرسون را در سطح معنی داری یافته

 پردازیم:میای خوزستان فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه آزمون ضریب همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین

 :1فرضيه
 زستان رابطه معناداری وجود دارد.ای خوین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهب»

 :2فرضيه
 «ای خوزستان رابطه معناداری وجود دارد.بین مؤلفه مشارکت فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه»

 :3فرضيه

 «ای رابطه معناداری وجود دارد.بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهبین مؤلفه سازگاری فرهنگ سازمانی و »

 :4فرضيه

 «ای خوزستان رابطه معناداری وجود دارد.بین مؤلفه انعطاف فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه»

 :5فرضيه
 «ای خوزستان رابطه معناداری وجود دارد.نطقهبین مؤلفه ماموریت فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق م»

 

 تعداد ( p) معنی داری سطح (r) ضریب همبستگی متغیرها

 250 0.000 668/0** فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی

 250 0.000 399/0** مؤلفه مشارکت فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی

 250 0.000 463/0** مؤلفه سازگاری فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی

 250 0.000 480/0** مؤلفه انطباق فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی

 250 0.000 435/0** مؤلفه  مأموریت فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی

 معنی دار است. 01/0**همبستگی در سطح 
 

 اي خوزستانکارکنان شرکت برق منطقههاي آن بلوغ سازمانی فرهنگ سازمانی و مؤلفهنتيجه ضرایب همبستگی بين متغير  (:2)جدول 
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 و  = 001/0p) مثبت و معناداری وجود داردرابطه ن فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی بی شودمشاهده می 2 همان طوری که در جدول

668/0  =r دیگر، افزایش فرهنگ سازمانی با افزایش معناداری در بلوغ سازمانی کارکنان شرکت  گردد. به عبارتتأیید می اول(. بنابراین فرضیه

 ای خوزستان همراه است.برق منطقه

 001/0p) مثبت معناداری وجود دارد رابطهن مؤلفه مشارکت فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی بی شودمشاهده می 2 در جدولهمچنین 

دیگر، با افزایش مؤلفه مشارکت، بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق  گردد. به عبارتتأیید میوم نیز د(. بنابراین فرضیه r=  399/0و   =

 یابد. ای خوزستان نیز افزایش میمنطقه

 مثبت معناداری وجود دارد رابطهن مؤلفه سازگاری فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی بی شودمشاهده می 2همان طوری که در جدول

(001/0 p =   463/0و = r بنابراین فرضیه .) دیگر، با افزایش سازگاری، بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق  گردد. به عبارتتأیید میسوم

 ای خوزستان رابطه معناداری وجود دارد.منطقه

 001/0) اردمثبت معناداری وجود د رابطهن مؤلفه انطباق فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی بی شودمشاهده می 2 در جدول همچنین

p =   480/0و  =r ای دیگر، با افزایش انطباق فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه گردد. به عبارتتأیید میچهارم (. بنابراین فرضیه

سازمانی کارکنان ن مؤلفه ماموریت فرهنگ سازمانی و بلوغ بی 2 که در جدول نهایتاً این  یابد.خوزستان، بلوغ سازمانی آنان نیز افزایش می

 گردد. به عبارتتأیید میپنجم (. بنابراین فرضیه r=  435/0و   = p 001/0) مثبت معناداری وجود دارد رابطهای خوزستان شرکت برق منطقه

 یابد.ای خوزستان نیز افزایش میدیگر، با افزایش ماموریت فرهنگ سازمانی، بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه

 :6فرضيه
 «ای خوزستان رابطه چندگانه معناداری وجود دارد.های فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهبین مؤلفه»

شود که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده برای آزمودن فرضیه فوق از روش تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان استفاده می

 است.

 هاشاخص
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 بلوغ سازمانی
593/0 352/0 

 

679/28 =F 

000/0 =P 

175/0 =β 

431/0 =b 

544/2=t 

012/0 =P 

009/0 =β 

014/0=b 

090/0- =t 

929/0=P 

210/0 =β 

289/0 =b 

995/2=t 

003/0 =P 

336/0 =β 

527/0=b 

762/3=t 

000/0=P 

 (Enter(: نتایج تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان )3جدول )

 

های فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی برابر با دهد که ضریب همبستگی چندگانه برای ارتباط بین مؤلفهنشان می 3مندرجات جدول 

 شود.است. بنابراین فرضیه فوق تأیید میدار معنی P<004/0است که در سطح  593/0

به بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق درصد از واریانس مربوط  35توان دهد که با استفاده از این متغیرها مینشان میR2 همچنین 

از دهد که بین نشان میپیشمتغیرهای ( bو غیراستاندارد )(  βرا تبیین کرد. همچنین مقادیر مربوط به وزن استاندارد ) ای خوزستانمنطقه

بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق داری در پیش بینی نقش معنی بین چهار مؤلفه فرهنگ سازمانی، سه مؤلفه مشارکت، انعطاف و ماموریت

اهمیت  خوزستان ازای بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهدر پیش بینی  مؤلفه ماموریتدارند و در این میان،  ای خوزستان تأثیرمنطقه

 باالتری برخوردار است.
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 گيرينتيجه
باشد، نیازمند عوامل ای خوزستان با توجه به اینكه از یک محیط پویا و الزامات خاص صنعت آب و برق برخوردار میشرکت برق منطقه

وری، اثربخشی د از جمله افزایش بهرهمختلفی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود است. به عبارت دیگر، یک سازمان برای تحقق اهداف خو

ها باید به فرهنگ سازمانی و ترین این زمینههایی را فراهم کند )که از مهمو بهبود کیفیت خدمات و دستیابی به بلوغ سازمانی، باید زمینه

راهبردها و اهداف سازمانی به طور های آن اشاره نمود( از جمله؛ بسترسازی مشارکت کارکنان همراه با رغبت و رضایت آنان، تدوین مؤلفه

ای که ماموریت و رسالت سازمان را به وضوح برای مدیران و کارکنان روشن سازد تا بتواند با محیط داخلی ریزی شده به گونهمشخص و برنامه

هایی است که بر سطح بلوغ و خارجی سازمان، تكنولوژی و نیروی انسانی، خود را سازگار نماید. بنابراین فرهنگ سازمانی یكی از شاخص

تر و مؤثرتر باشد، آن سازمان از بلوغ بهتری برخوردار خواهد بود. بطور کلی هیچ سازمان مؤثر است. هرچه فرهنگ حاکم بر سازمان قوی

های آن با ولفهدهد که بین فرهنگ سازمانی و مای به دور از نقش و اثر فرهنگ سازمانی وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان میپدیده

( 1توان به ای خوزستان ارتباط معناداری وجود دارد. پیشنهادات کاربردی برخواسته از پژوهش میبلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه

ی آمده، برا( با توجه به نتایج بدست2شود، فرهنگ مشارکتی درسازمان ایجاد گردد. برای رشد و بلوغ سازمانی کارکنان پیشنهاد می

( برای 3 با تغییرات محیط کار منطبق گردد. ای سازماندهی شود کهگونهشود سازمان بهپذیری و رشد یافتگی کارکنان پیشنهاد میانطباق

های مستمر به کارکنان، شود سازمان از طریق آموزشهای نیروی انسانی جهت تحقق اهداف سازمانی پیشنهاد میحفظ و گسترش توانایی

ای خوزستان منطقه آمده از مولفه ماموریت، روشن بودن ماموریت شرکت برق( با توجه به نتایج بدست4طح باالیی از بلوغ رساند. آنها را به س

( با 5گردد. ترین بستر و جایگاه برای شرکت میساله کشور قطعاً منجر به مناسب 20انداز و راهبردهای آن با برنامه راستا بودن چشمو هم

توان نتیجه گرفت که با تغییر فرهنگ حاکم بر شرکت از قبیل فراهم نمودن بطه مثبت فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان میتوجه به را

وری کارکنان این سازمان بهبود خواهد یافت محیط مناسب برای افراد خالق، ارتقاء آگاهی و آموزش مداوم کارکنان در زمینه ارزش کار، بهره

شود تحقیقاتی در رابطه با فرهنگ سازمانی و نوع جو موجود و مطلوب در گردد. در پایان پیشنهاد میبلوغ سازمانی تسهیل میو دستیابی به 

 سازمان صورت پذیرد. 
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