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چکیده:
اين پژوهش در پي تبيين رابطه ويژگي هاي فرهنگ سازماني با عملكرد مالي سازمان 
در سطح شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است. براي سنجش 
فرهنگ از پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني دنيسون و براي سنجش عملكرد مالي 
و  فروش  بازده  سهام،  صاحبان  حقوق  بازده  دارايی،  بازده  شاخص  چهار  از  سازمان 
در  موجود  داده هاي  از  استفاده  با  عملياتي  در آمدهای  به  عملياتي  هزينه هاي  نسبت 
صورت هاي مالي آن شركت ها استفاده شد. رابطه ويژگي هاي فرهنگ سازماني شامل 
درگيرشدن در كار، رسالت، انطباق پذيري و سازگاري با شاخص هاي ياد شده عملكرد 
مالی شركت ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتايج 
نشان داد كه بين تك تك متغيرهاي ويژگي هاي فرهنگي با سه شاخص بازده دارايی، 
بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش، رابطه معني دار مثبت، و بين تك تك آنها با 
شاخص نسبت هزينه هاي عملياتي به درآمدهای عملياتي رابطه معني دار منفي وجود 

دارد. اين يافته به مفهوم وجود رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد مالي است.

سازگاري،  کار،  در  درگیرشدن  سازماني،  کلیدواژه ها:  فرهنگ 
انطباق پذیري، عملکرد مالی سازمان.
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رابطه فرهنگ سازمانی و عملكرد مالی در شرکت های تابعه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات بر اساس مدل دنيسون 

مقدمه

تاثير فرهنگ سازمانی بر عملكرد سازمان موضوعی است كه در چند دهه اخير بسيار مورد 
سازمان  عملكرد  در صورتي  سازماني  فرهنگ   Saffold )1988( نظر  به  است.  واقع شده  توجه 
باورها و  يا صفات ويژه ، ارزش هاي خاص،  را تقويت مي كند كه قوي بوده و داراي خصوصيات 
الگوهاي مشترك رفتاري باشد. )Deal & Kennedy )1982 فرهنگ سازماني قوي و منسجم 
كه همه اعضاء به طور وسيعي در دارا بودن آن اشتراك دارند را نيروي پيش برنده موفقيت هاي 
مدام شركت هاي آمريكايي دانسته اند. علی رغم چنين ادعايی پژوهش های اندكی اين موضوع را با 

دقت های الزم و به طور كمی بررسی كرده اند )ميرسپاسی و زاهدی، 1381(.
از منظر مباني شناخت شناسي، موضوع »ارتباط فرهنگ سازماني و عملكرد سازمان« از نظر پارادايم ها، 
 Drenth et( از بين ديدگاه ها، در ديدگاه فرهنگ سازماني ،)Parker, 2000( در پارادايم كاركردگرايي
 Cameron & Quinn,( از نظر رشته هاي علمي در رويكرد كاركردي جامعه شناختي ،)al., 1998

2006( و از نظر مكاتب فرهنگ در مكتب كاركردگرايي )Allaire & Firsirotu, 1984( قرار دارد. 

وجه مشترك عناوين ياد شده آن است كه اگر هنجارهاي مشترك و ارزش هايي كه در عمق اليه هاي 
فرهنگ سازماني است و اين ساختار نهفته درك شود، مي تواند از سطوح باالي سازمان تحت مديريت 
قرار گيرد و منجر به عملكرد مطلوب سازمان شود )Parker, 2000(. از اين منظر، پژوهش حاضر به 
دنبال آن است كه فرهنگ سازماني شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را شناسايي كند 
و به اين موضوع پي ببرد كه »آيا بين ويژگي هاي فرهنگي و عملكرد مالي ارتباطي وجود دارد يا خير«؟

پيشينه پژوهش

در مطالعه )Reynolds )1986 در شركت هاي صنعتي براي اندازه گيري عملكرد، درآمد و رشد 
مالك قرار گرفت. در اين مطالعه تفاوت آماري معني داري از نقطه نظر متغير هاي فرهنگ سازماني 
در بين نوع فعاليت شركت ها وجود داشته، ولي گواهي دال بر وجود ارتباط بين عملكرد سازمان و 

فرهنگ سازماني يافت نشده است.
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مطالعه )Gordon & Di�Tomaso )1992 در سطح يازده شركت بيمه اي انجام شد. مطالعه در 
پي آن بود كه اثر قدرت فرهنگي1، سازگاري بين پاسخ دهندگان، و همچنين انطباق پذيري را بر عملكرد 
مالي، شاخص رشد دارايی ها، در دوره پنج ساله پس از سنجش فرهنگ سازماني اندازه گيري كند. در اين 

پژوهش، فرهنگ قوي و انطباق پذيري برآورد كننده عملكرد شركت در آينده كوتاه مدت بود.
)Kotter & Heskett )1992 چند مطالعه در اين خصوص انجام داده اند. در مطالعه اول در 207 

شركت از 22 صنعت مختلف در اياالت متحده در يك مقطع زماني ده ساله با استفاده از سه شاخص 
ميانگين افزايش ساالنه درآمد خالص، بازده سرمايه و افزايش قيمت سهام، نتايج نشان دهنده ارتباط 
مثبت و در حد ميانه شاخص هاي عملكرد مالي و ميزان قدرت فرهنگ سازماني بود. در مطالعه دوم، 
در 22 شركت از شركت هاي ياد شده با عملكرد مالي باال و پايين، فرهنگ سازماني دسته اول به دليل 
تناسب با محيط باعث بهبود عملكرد شركت و در دسته دوم به دليل عدم تناسب با ابعاد محيطي، 
رقبا، بازار و تكنولوژي، موجب لطمه وارد ساختن به عملكرد بودند. در مطالعه سوم، شركت هاي داراي 
عملكرد مالي باال و پايين از نظر اموري مانند اهميت قايل شدن به برخورداري از توانايی رهبري برتر 

براي مديران، ارزش قايل شدن براي مشتريان، سهامداران و كاركنان متفاوت بودند.
در مطالعه )Koene )1996 در سطح 50 فروشگاه زنجيره اي، از مجموعه 450 فروشگاه بزرگ 
در هلند به دست آمد. به موجب يافته هاي اين پژوهش بين پنج متغير از متغير هاي فرهنگ سازماني 
ناخالص، هزينه هاي متغير، ترك خدمت و  با متغير هاي عملكرد، شاخص هايي مانند درصد سود 

غيره در سطح فروشگاه همبستگي مشاهده شد.
در پژوهش )Denison & Mishra )1995 همبستگي بين ويژگی های چهارگانه فرهنگ سازمانی 
مدل دنيسون با بازده دارايی در 220 شركت معني دار نبوده، ولي در مورد 24 شركت برتر نتايج متفاوت 

بود. نتايج نشان داد كه ويژگی هاي رسالت و سازگاري قوی ترين همبستگي را با عملكرد داشته اند.
در مطالعه )Denison )1997 درباره 34 سازمان همبستگي دو معيار بازده فروش و بازده سرمايه 
براي سال هاي اول تا پنجم بعد از سنجش فرهنگ سازماني در هر يك از سازمان ها با ويژگي هاي 
فرهنگي »درگيرشدن« و »سازگاري« بررسي شد. تعدادي از اجزاء متغيرهاي فرهنگي داراي همبستگي 

با معيارهاي اثربخشي در حد ميانه در بلندمدت و تعدادي در كوتاه مدت بودند )در قالب دوره پنج ساله(.
در پژوهش )Davidson )2003 در 16 بخش كاری بانك سرمايه گذاری در آفريقای جنوبی 
نسبت  تحليل  از  مالی  عملكرد  بررسی  برای  و  دنيسون  مدل  از  سازمانی  فرهنگ  برای سنجش 

1. Cultural Strength
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درآمدهای  به  عملياتی  هزينه های  نسبت  موثر1،  ماليات  نرخ  شد.  گرفته  بهره  مالی  صورت های 
عملياتی2، نسبت درآمد خالص بعد از كسر بهره و ماليات به درآمد عملياتی3 و نسبت درآمد خالص 
حاصل از بهره به درآمد عملياتی4 برای بازه زمانی سال های 2001 و 2002 استفاده شد. همبستگی 
مثبت معني دار مربوط به تيم گرايی و نسبت هزينه های عملياتی به درآمدهای عملياتی و منفي بين 
تيم گرايی و نسبت درآمد خالص بعد از كسر بهره و ماليات به درآمد عملياتی وجود داشته و نشانگر 

آن بود كه عملكرد منفرد بهتر از عملكرد تيمی است.
داد كه  نشان  در سنگاپور  از شركت  تعداي  درباره   Lee & Yu )2004( پژوهش  يافته هاي 
قدرت شاخص ارزش هاي فرهنگي، نوآوري، حمايت تيم گرايي، انسان محوري و وظيفه گرايي با 
بازده دارايی در شركت هاي توليدي و با رشد ساالنه حق بيمه در شركت هاي بيمه همبستگي دارد.

مطالعه انجام شده در سطح 100 شركت توليدي شيميايی و بافندگي در يونان نشان داد كه 
وجود ويژگي هاي فرهنگي متناسب با فرهنگ ملّي، افزايش تمركز و رسميت با عملكرد مديران 

.)Joiner, 2001( شركت ها و كاهش استرس آنان مرتبط است
نتايج پژوهش )Kessapidou & Varsakelis )2002 درباره 478 شركت هاي چندمليتي در 
يونان نشان دهنده تاثير بعد فرهنگي فردگرايي بر ميزان ميانگين سودآوري سه ساله شركت ها بود.

در پژوهش زاهدي )1380( در سطح شعبات چهار شركت بيمه آسيا، البرز، ايران و دانا، براي 
سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه )Denison )1997، براي اندازه گيري كارآيی از داده هاي 
كّمي، و براي تحليل، از تكنيك تحليل پوششي داده ها )DEA( و رگرسيون استفاده گرديد. به 
موجب يافته اين پژوهش تفاوت در كارآيي شركت هاي بيمه تنها با يك متغير از متغير هاي مربوط 

به انطباق پذيري در فرهنگ سازماني، يعني ميزان كاغذ بازي قابل تبيين بود.

چارچوب نظري

الگو های گوناگونی به بررسی فرهنگ سازمانی پرداخته اند. مدل )Denison )2000 كه ويژگي هاي 
آن با توجه به مباني نظري اثربخشي سازمان در دو بعد - ميزانی كه توجه سازمان بايد به امور داخلی 
يا خارجی معطوف گردد و ميزان توجه سازمان به محيط متغير يا ثابت است - براي بررسي رابطه بين 

فرهنگ و عملكرد سازمان مطابق با شكل 1 طراحي شده در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 

1. Effective Tax Rate
2. Operating Expenses /Operating Income Ratios
3. Net Income After Interest and The Tax )NIAT( /Operating Income Ratio
4. Net Interest Income )NII( /Operating Income Ratio



129

ش
ندی

ک ا
م نی

مری
 و 

دي
زاه

مد 
مح

سید
 | .

ی..
ت ها

رک
ر ش

ی د
 مال

رد
لک

عم
 و 

نی
زما

 سا
گ

رهن
ه ف

ابط
- ر

6 
اله

مق

   

شكل 1: الگوی بررسی فرهنگ سازمانی
Denison, 2000 :ماخذ

الگوی مفهومي پژوهش نيز در شكل 2 نشان داده شده است.

 - 5 - 

 

 مفهومي پژوهش الگوي :2شكل 

 روش پژوهش

 :شوندميهاي پژوهش مطرح  پرسشعنوان ه هاي زير ب پرسشمفهومي پژوهش،  الگويبا توجه به مبناي نظري و 

آيا بين متغير  (2 ؛؟ هاي فرهنگ سازماني و عملكرد مالي سازمان رابطه وجود دارد ژگياز وي «رسالت»متغير آيا بين  (0
 «سازگاري»آيا بين متغير ( 8 ؛هاي فرهنگ سازماني و عملكرد مالي سازمان رابطه وجود دارد؟ از ويژگي «پذيري انطباق»

از  «درگيرشدن در كار»آيا بين متغير  (4 ؛هاي فرهنگ سازماني و عملكرد مالي سازمان رابطه وجود دارد؟ از ويژگي
 .وجود دارد؟  هاي فرهنگ سازماني و عملكرد مالي سازمان رابطه ويژگي

 Denison پرسشنامه براي فرهنگ سازماني ها ابزار گردآوري دادهو  همبستگي است ،توصيفي از نوعحاضر پژوهش 
در  و تحليل عامليبتني بر مباني نظري مدل م روايي آن .باشد مي (اي گزينه پنجطيف  با) پرسش 01با  (2000)

دست  هب 44/1به ميزان  ها براي كل پرسش نباخكرو آلفايه ضريب محاسب از طريقآن و پايايي  ،عمل آمدهه مطالعات ب
 .هاي مالي استخراج شد ها از صورت هاي مربوط به عملكرد مالي شركت دادهو  آمد

بازده حقوق 
 صاحبان سهام

هاي  نسبت هزينه
عملياتي به درآمدهاي 

 مالياتي

 ييبازده دارا

 بازده فروش

 نيفرهنگ سازما

شكل 2: الگوی مفهومي پژوهش
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روش پژوهش

پرسش های  به عنوان  زير  پرسش های  پژوهش،  مفهومی  الگوی  و  نظری  مبنای  به  توجه  با 
پژوهش مطرح  شدند:

1( آيا بين متغير »رسالت« از ويژگی های فرهنگ سازمانی و عملكرد مالی سازمان رابطه وجود 
دارد ؟؛ 2( آيا بين متغير »انطباق پذيري« از ويژگی های فرهنگ سازمانی و عملكرد مالی سازمان 
رابطه وجود دارد؟؛ 3( آيا بين متغير »سازگاري« از ويژگی های فرهنگ سازمانی و عملكرد مالی 
سازمان رابطه وجود دارد؟؛ و 4( آيا بين متغير »درگيرشدن در كار« از ويژگی های فرهنگ سازمانی 

و عملكرد مالی سازمان رابطه  وجود دارد؟
سازماني  فرهنگ  براي  داده ها  گردآوري  ابزار  و  همبستگي  توصيفي،  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پرسشنامه )2000( Denison با 60 پرسش )با طيف پنج گزينه اي( است. روايي آن مبتني بر مباني 
نظري مدل و تحليل عاملي در مطالعه های به عمل آمده، و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب 
آلفاي كرونباخ براي كل پرسش ها به ميزان 94 / 0 به دست آمد و داده هاي مربوط به عملكرد مالي 

شركت ها از صورت هاي مالي استخراج شد.
ويژگی هاي سازگاري، انطباق پذيری، درگيرشدن در كار و رسالت كه هر يك داراي اجزايی 
بوده و توسط پرسشنامه ياد شده اندازه گيري شدند، به عنوان متغيرهای مربوط به فرهنگ سازمانی 
)Denison, 2000( و بازده دارآيی، بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزينه های 

1383؛  )اكبری،  مالی  عملكرد  به  مربوط  متغيرهای  به عنوان  عملياتی  درآمدهای  به  عملياتی 
شباهنگ، 1384( بودند.

جامعه و نمونه

جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل 120 نفر از صاحب نظران مشغول به كار در 34 شركت 
وابسته به شركت مخابرات اعم از مدير يا كارشناس و با سابقه  كاری بيش از 15سال و تحصيالت 
بيشتر از سطح كارشناسی بودند كه در شناسايی فرهنگ سازمانی محل كار خود خبره محسوب 
می شدند. حجم نمونه، بر مبنای جدول مورگان، 92 نفر از افراد را تشكيل  داد كه با استفاده از روش 
نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شد. به علّت احتمال پاسخ ندادن بعضی از افراد، تعداد بيشتری 
)117 عدد( پرسشنامه توزيع گرديد. به اين نحو كه در شركت های استان ها تعداد 3 پرسشنامه و در 
هر يك از شركت های واقع در تهران تعداد 5 پرسشنامه توزيع شد. از بين 29 استان 6 استان )ايالم، 
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كردستان، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزی، و هرمزگان( به پرسشنامه ها پاسخ نداده بودند. در 
مجموع تعداد 89 پرسشنامه مالك تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده هاي فرهنگ سازماني در سال 
1386 گردآوري، و برای اطالعات مالی مورد استفاده قرار گرفت. از آنجايی كه هنوز صورت های 
مالی سال 1386 در دست تهيه بودند، مبنای تحليل، سال 1385 واقع شد. با توجه به اينكه فرهنگ 
سازماني در سطح سازمان مفهوم دارد، واحد تجزيه و تحليل در اين پژوهش، شركت )هر يك از 

34 شركت شركت هاي مخابرات( بود.
 Gordon & )1992( مطالعات  در  سازمانی  فرهنگ  مطالعه  برای  خبرگان  نظر  از  استفاده 
 Kotter & )1992( ،با استفاده از نظر مديران چهار يا پنج سطح باالی سازمان ،Di�Tomaso

Heskett، با بهره گيری از نظر شش مدير عالی شركت ها، و )Cameron & Quinn )2006، با 

استفاده از حدود 20 خبره برای سازمان سابقه داشته است. 
از آنجايی كه مديران و رهبران حاميان كوشش های سازمان و ايجاد كنندگان فرهنگ بودند 
)Schein, 1997(، می توان انتظار داشت با درك نظر آنان در باره فرهنگ، رفتار آينده سازمان بهتر 

برآورد شود. در عين حال آنان نماينده تمامی كاركنان نبوده، شايد ديد مثبت تری نسبت به سازمان 
داشته باشند و اين امر بتواند از مشكالت روش شناختی پژوهش محسوب شود )زاهدی، 1380(.

تجزيه و تحليل داده ها

داده هاي حاصل از پرسشنامه ها در باره ويژگي هاي فرهنگ سازماني در جدول 1، و داده  هاي 
مربوط به شاخص هاي عملكرد مالي در جدول 2 منعكس شده اند. 
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جدول 1: شاخص هاي فرهنگ سازماني مدل دنيسون در سطح شرکت ها

درگیر شدن در کاررسالتسازگاريانطباق پذيريشرکت ها
32 / 413 / 123 / 083 / 3ارتباطات زیر ساخت

04 / 503 / 043 / 813 / 2مخابرات استان تهران
17 / 313 / 033 / 133 / 3مخابرات استان قم

62 / 152 / 983 / 882 / 2مخابرات استان قزوین
87 / 922 / 932 / 892 / 2مخابرات استان خراسان شمالي

06 / 763 / 922 / 812 / 2مخابرات استان اصفهان
98 / 102 / 883 / 382 / 3مخابرات استان کرمان

76 / 292 / 883 / 132 / 3فناوري اطالعات
96 / 172 / 763 / 042 / 3مخابرات استان بوشهر

87 / 172 / 763 / 502 / 2مخابرات استان آذربایجان غربي
77 / 942 / 752 / 852 / 2مخابرات استان فارس

71 / 252 / 743 / 622 / 2مخابرات استان یزد
53 / 042 / 733 / 632 / 2مخابرات استان زنجان

مخابرات استان سیستان و 
30 / 283 / 673 / 752 / 2بلوچستان

49 / 652 / 672 / 672 / 2مخابرات استان گیالن
60 / 662 / 672 / 812 / 2مخابرات استان اردبیل

40 / 452 / 62 / 442 / 2مخابرات استان آذربایجان شرقی 
58 / 082 / 563 / 772 / 2مخابرات استان همدان

96 / 571 / 442 / 352 / 2مخابرات استان خراسان رضوي
62 / 022 / 443 / 462 / 2مخابرات استان گلستان
49 / 902 / 332 / 792 / 2مخابرات استان سمنان

16 / 632 / 312 / 312 / 2مخابرات استان خوزستان
38 / 442 / 292 / 212 / 2مخابرات استان مازندران

65 / 622 / 282 / 612 / 2مخابرات ایران
96 / 751 / 222 / 422 / 2مخابرات استان کرمانشاه

مخابرات استان چهارمحال و 
11 / 102 / 072 / 22بختیاري

18 / 17222 / 2مخابرات استان خراسان جنوبي
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جدول 2: شاخص های عملكرد مالی مربوط به شرکت های نمونه

شرکت های نمونه
بازده حقوق بازده دارايی

هزينه های عملیاتی به بازده فروشصاحبان سهام
درآمدهای عملیاتی

EBIT/ متوسط 
کل دارايی ها

حقوق صاحبان 
سهام/ سود خالص

درآمد فروش 
خالص/ سود خالص

درآمدهای عملیاتی/ 
هزينه های عملیاتی

067 / 2920 / 4680 / 1380 / 0زیرساخت 
752 / 1780 / 2990 / 0940 / 1تهران 

791 / 1710 / 2960 / 6610 / 0قم
84 / 1370 / 260 / 3180 / 0قزوین 

869 / 130 / 2610 / 2220 / 0خراسان شمالی 
892 / 0960 / 2060 / 3430 / 0اصفهان 
902 / 0840 / 1750 / 1690 / 0کرمان 

912 / 0730 / 1680 / 2060 / 0فناوری اطالعات 
894 / 0720 / 1970 / 2880 / 0بوشهر

925 / 0590 / 1360 / 1210 / 0آذربایجان غربی
919 / 0580 / 1520 / 1970 / 0فارس 

931 / 550 / 1250 / 2030 / 0یزد
943 / 0490 / 1150 / 090 / 0زنجان

938 / 0450 / 0940 / 0670 / 0سیستان و بلوچستان
949 / 0430 / 1090 / 0890 / 0گیالن
946 / 0430 / 1060 / 0910 / 0اردبیل

953 / 0420 / 1060 / 1070 / 0آذربایجان شرقی
956 / 0370 / 0960 / 070 / 0همدان

95 / 0280 / 0760 / 0980 / 0خراسان رضوی 
965 / 0260 / 0640 / 0430 / 0گلستان 
971 / 020 / 0550 / 0490 / 0سمنان

972 / 0190 / 0610 / 0360 / 0خوزستان 
0974 / 0160 / 0490 / 0690 / 0مازندران 

894 / 0130 / 00030 / 0010 / 0ایران
985 / 0050 / 0130 / 0110 / 0کرمانشاه

چهارمحال و 
986 / 0040 / 010 / 0060 / 0بختیاری

988 / 0020 / 0040 / 0020 / 0خراسان جنوبی
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همان گونه كه در جدول 3 مشاهده مي شود، در مورد تمامي پرسش ها رابطه بين ويژگي هاي 
فرهنگي و چهار شاخص  مالي معني دار است. البته وجود همبستگي مثبت بين سه شاخص اول و 

منفي بين شاخص چهارم به دليل ماهيت شاخص های مورد انتظار است. 

جدول 3: مقادير همبستگي شاخص هاي مالي و ويژگي هاي فرهنگ سازماني

ويژگي فرهنگي

شاخص مالي
درگیرشدن در کارسازگاريانطباق پذيريرسالت

بازده دارایی
مقدار **541 / 0
سطح معني داري

0 / 004

مقدار  *428 / 0
سطح معني داري

0 / 026

مقدار **632 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **500 / 0
سطح معني داري

0 / 008

بازده حقوق صاحبان 
سهام

مقدار **684 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **694 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **892 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **733 / 0
سطح معني داري

0 / 000

بازده فروش
مقدار **646 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **631 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **823 / 0
سطح معني داري

0 / 000

مقدار **707 / 0
سطح معني داري

0 / 000

نسبت هزینه هاي عملیاتي 
به درآمد عملیاتي

مقدار *455 / 0 -
سطح معني داري

0 / 017

مقدار *425 / 0 -
سطح معني داري

0 / 027

مقدار **543 / 0 -
سطح معني داري

0 / 003

مقدار **542 / 0 -
سطح معني داري

0 / 003

** P≤ 0/ 01 ; * P≤0/ 05

بحث و نتيجه گيري

اين پژوهش در پي تبيين رابطه فرهنگ سازماني با عملكرد مالي سازمان بوده است. همان گونه 
با چهار  انطباق پذيري، سازگاري و درگيرشدن در كار  بين ويژگي هاي رسالت،  داد  نتايج نشان  كه 
شاخص مالي مورد نظر كه عملكرد مالي شركت هاي مورد بررسي را نشان مي دهند، رابطه همبستگي 
معني داري وجود دارد. هر چند پژوهش ها در مورد رابطه فرهنگ سازمانی و عملكرد مالی، بندرت با 
استفاده از الگو های فرهنگی يكسان و معيارهای عملكرد مالی همانند انجام يافته  اند، از اين رو مقايسه 
 نتايج مطالعات مختلف با يكديگر دشوار است. با اين حال، يافته هاي اين پژوهش با نتايج مطالعات 
 Gordon & Di�Tomaso )1992(, Kotter & Heskett )1992( ,Koene )1996(, Denison )1997(

و زاهدي )1380( همخواني دارد. همچنين توجه به مقادير همبستگي ها نشان دهنده آن است كه 
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ويژگي سازگاري مبين توافق، هماهنگي، پيوستگي و انسجام بين اعضاي سازمان است و بيشترين 
 Denison & )1995( مقدار همبستگي با شاخص هاي مالي را دارد كه اين يافته با نتايج پژوهش

Mishra همسو است.

پيشنهادها

بر مبنای يافته های پژوهش، پيشنهاد مي شود تا با بهبود بخشيدن به ابعاد فرهنگی مورد نظر، 
ضمن كمك به عملكرد مالی خود در شرايط كنونی كه محصوالت و خدمات مخابراتی با حضور 

شركت های خصوصی رقابتی شده، بتوانند در عرصه رقابت توفيق داشته باشند.
- در مورد ويژگی انطباق پذيری، جهت باال بردن شاخص های آن يعنی ايجاد تغيير، يادگيری 
به نظرها و ديدگاه های كاركنان و دخيل  بها دادن  با  سازمانی و مشتری گرايی پيشنهاد می شود 
كردن آنان در تصميم ها و در نظر گرفتن پاداش ها برای رفتار های مورد انتظار، فرآيند دگرگونی 
تسهيل شود. در سطوح مختلف سازمانی در جهت باال بردن مهارت های كاركنان، آموزش های الزم 
برای آنها در نظر گرفته شود و از طريق پاداش دادن به كاركنان برای خلق، تسهيم و به كارگيری 
دانش، يادگيری سازمانی ارتقاء بخشند. در تصميم گيری ها، نيازها و خواسته های مراجعان در نظر 

گرفته شود و درك عميقی از خواسته های آنان در سازمان ايجاد شود.
- در مورد ويژگی درگير  شدن در كار، جهت ارتقاء شاخص های اين ويژگی يعنی توانمند سازی، 
جريان  تسهيل  و  جانبه  همه  ارتباطات  طريق  از  می گردد  پيشنهاد  قابليت ها،  توسعه  و  تيم سازی 
اطالعات، در جهت ارتقاء سطح توانمندی كاركنان تالش شود. در فرآيند طراحی و تقسيم كار، 
كارهای سازمان حتی االمكان از طريق تيم ها انجام و همكاری بين بخش های مختلف شركت ها 

تشويق شود و مهارت های كاركنان از طريق برنامه های بالنده سازی پيوسته ارتقاء يابد.
يعنی  ويژگی  اين  شاخص های  ارتقاء  جهت  استحكام  و  ثبات  سازگاری،  ويژگی  درباره   -
اخالقی  و ضوابط  ارزش ها  می  گردد،  پيشنهاد  پيوستگی  و  هماهنگی  توافق،  بنيادين،  ارزش های 
برای هدايت رفتار كاركنان ترويج شود و تالش گردد تا در تصميم گيری های سازمانی توافق همه 
جانبه به وجود آيد. توجه شود كه در تمام سطوح سازمان درك مشتركی از اهداف سازمانی وجود 

داشته باشد.
و جهت گيری  يعنی هدف  ويژگی  اين  ارتقاء شاخص های  رسالت، جهت  ويژگی  مورد  در   -
درك  و  مشخص  شركت ها  راهبرد  تا  می گردد  پيشنهاد  چشم انداز  و  مقاصد  و  اهداف  راهبردی، 
يكسانی در كاركنان نسبت به جهت گيری راهبردی ايجاد شود. با جلب مشاركت كاركنان در مورد 
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هدف های شركت ها اتفاق نظر ايجاد شود و چشم اندازی روشن برای سازمان وجود داشته باشد تا به 
كاركنان درباره آن اطالعات كافی داده شود.

محدوديت های پژوهش و پيشنهاد ها برای پژوهش های آتی

اطالعات مربوط به فرهنگ سازمانی از طريق توزيع پرسشنامه در سال 1386 جمع آوری شد، 
اّما اطالعات مربوط به عملكرد مالی سازمان از طريق صورت های مالی هر يك از شركت های 
گروه نمونه در سال 1385 به دست آمد. چرا كه صورت های مالی سال 1386 در زمان انجام اين 
نظر  از  استفاده  اين خود يك محدوديت محسوب شد. هر چند  و  بود  نشده  تهيه  پژوهش هنوز 
خبرگان برای درك فرهنگ سازمانی در پيشينه علمی بی سابقه نيست، اما در عين حال از مشكالت 
روش شناختی محسوب می شود. سنجش فرهنگ در يك مقطع و مطالعه رابطه آن با عملكرد مالی 
سازمان می تواند به عنوان يك محدوديت مطرح شود، چرا كه منطقی است كه بررسی رابطه بين 
اين دو در طی چند سال مختلف بيشتر می تواند قابل استناد باشد. بنابراين با توجه به محدوديت های 

پژوهش، در نظر گرفتن بازه زمانی گسترده تر موجب غنی تر شدن پژوهش های آينده خواهد شد.
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