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چکیده:
اين پژوهش در پي تبيين رابطه ويژگيهاي فرهنگ سازماني با عملكرد مالي سازمان
در سطح شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است .براي سنجش
فرهنگ از پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني دنيسون و براي سنجش عملكرد مالي
سازمان از چهار شاخص بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده فروش و
نسبت هزينههاي عملياتي به درآمدهای عملياتي با استفاده از دادههاي موجود در
صورتهاي مالي آن شركتها استفاده شد .رابطه ويژگيهاي فرهنگ سازماني شامل
درگيرشدن در کار ،رسالت ،انطباقپذيري و سازگاري با شاخصهاي ياد شده عملکرد
مالی شرکتها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتايج
نشان داد كه بين تكتك متغيرهاي ويژگيهاي فرهنگي با سه شاخص بازده دارایی،
بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش ،رابطه معنيدار مثبت ،و بين تكتك آنها با
شاخص نسبت هزينههاي عملياتي به درآمدهای عملياتي رابطه معنيدار منفي وجود
دارد .اين یافته به مفهوم وجود رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد مالي است.
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تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان موضوعی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد
توجه واقع شده است .به نظر ( Saffold )1988فرهنگ سازماني در صورتي عملكرد سازمان
را تقويت ميكند كه قوي بوده و داراي خصوصيات يا صفات ويژه ،ارزشهاي خاص ،باورها و
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 پيشبرنده موفقيتهاي
مدام شركتهاي آمريكايي دانستهاند .علیرغم چنین ادعایی پژوهشهای اندکی این موضوع را با
دقتهای الزم و به طور کمی بررسی کردهاند (میرسپاسی و زاهدی.)1381 ،
از منظر مباني شناختشناسي ،موضوع «ارتباط فرهنگ سازماني و عملكرد سازمان» از نظر پارادايمها،
در پارادايم كاركردگرايي ( ،)Parker, 2000از بين ديدگاهها ،در ديدگاه فرهنگ سازماني (Drenth et
 ،)al., 1998از نظر رشتههاي علمي در رويكرد كاركردي جامعهشناختي (Cameron & Quinn,
 )2006و از نظر مكاتب فرهنگ در مكتب كاركردگرايي ( )Allaire & Firsirotu, 1984قرار دارد.
وجه مشترك عناوين ياد شده آن است كه اگر هنجارهاي مشترك و ارزشهايي كه در عمق اليههاي
فرهنگ سازماني است و اين ساختار نهفته درك شود ،ميتواند از سطوح باالي سازمان تحت مديريت
قرار گيرد و منجر به عملكرد مطلوب سازمان شود ( .)Parker, 2000از این منظر ،پژوهش حاضر به
دنبال آن است كه فرهنگ سازماني شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را شناسايي كند
و به اين موضوع پي ببرد كه «آيا بين ويژگيهاي فرهنگي و عملكرد مالي ارتباطي وجود دارد يا خير»؟
پيشينه پژوهش
در مطالعه ( Reynolds )1986در شركتهاي صنعتي براي اندازهگيري عملكرد ،درآمد و رشد
مالك قرار گرفت .در اين مطالعه تفاوت آماري معنيداري از نقطهنظر متغيرهاي فرهنگ سازماني
در بين نوع فعاليت شركتها 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 )1992در سطح يازده شركت بيمهاي انجام شد .مطالعه در
پي آن بود كه اثر قدرت فرهنگي ،1سازگاري بين پاسخدهندگان ،و همچنين انطباقپذيري را بر عملكرد
مالي ،شاخص رشد داراییها ،در دوره پنج ساله پس از سنجش فرهنگ سازماني اندازهگيري كند .در اين
پژوهش ،فرهنگ قوي و انطباقپذيري برآوردكننده عملكرد شركت در آينده كوتاهمدت بود.
( Kotter & Heskett )1992چند مطالعه در اين خصوص انجام دادهاند .در مطالعه اول در 207
شركت از  22صنعت 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 نشاندهنده ارتباط
مثبت و در حد ميانه شاخصهاي عملكرد مالي و ميزان قدرت فرهنگ سازماني بود .در مطالعه دوم،
در  22شركت از شركتهاي 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 ،شركتهاي داراي
عملكرد مالي باال و پایین از نظر اموري مانند اهميت قایلشدن به برخورداري از توانایی رهبري برتر
براي مديران ،ارزش قایلشدن براي مشتريان ،سهامداران و كاركنان متفاوت بودند.
در مطالعه ( Koene )1996در سطح  50فروشگاه زنجيرهاي ،از مجموعه  450فروشگاه بزرگ
در هلند بهدست آمد .به موجب يافتههاي اين پژوهش بين پنج متغير از متغيرهاي فرهنگ سازماني
با متغيرهاي عملكرد ،شاخصهايي مانند درصد سود ناخالص ،هزينههاي متغير ،ترك خدمت و
غیره در سطح فروشگاه همبستگي مشاهده شد.
در پژوهش ( Denison & Mishra )1995همبستگي بين ویژگیهای چهارگانه فرهنگ سازمانی
مدل دنيسون با بازده دارایی در  220شركت معنيدار نبوده ،ولي در مورد  24شرکت برتر نتايج متفاوت
بود .نتایج نشان داد که ویژگیهاي رسالت و سازگاري قویترین همبستگي را با عملکرد داشتهاند.
در مطالعه ( Denison )1997درباره  34سازمان همبستگي دو معيار بازده فروش و بازده سرمايه
براي سالهاي اول تا پنجم بعد از سنجش فرهنگ سازماني در هر يك از سازمانها با ويژگيهاي
فرهنگي «درگيرشدن» و «سازگاري» بررسي شد .تعدادي از اجزاء متغيرهاي فرهنگي داراي همبستگي
با معيارهاي اثربخشي در حد ميانه در بلندمدت و تعدادي در كوتاهمدت بودند (در قالب دوره پنجساله).
در پژوهش ( Davidson )2003در  16بخش کاری بانک سرمایهگذاری در آفریقای جنوبی
برای سنجش فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون و برای بررسی عملکرد مالی از تحلیل نسبت
1. Cultural Strength
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صورتهای مالی بهره گرفته شد .نرخ مالیات موثر ،1نسبت هزینههای عملیاتی به درآمدهای
عملیاتی ،2نسبت درآمد خالص بعد از کسر بهره و مالیات به درآمد عملیاتی 3و نسبت درآمد خالص
حاصل از بهره به درآمد عملیاتی 4برای بازه زمانی سالهای  2001و  2002استفاده شد .همبستگی
مثبت معنيدار مربوط به تیمگرایی و نسبت هزینههای عملیاتی به درآمدهای عملیاتی و منفي بین
تیمگرایی و نسبت درآمد خالص بعد از کسر بهره و مالیات به درآمد عملیاتی وجود داشته و نشانگر
آن بود که عملکرد منفرد بهتر از عملکرد تیمی است.
يافتههاي پژوهش ( Lee & Yu )2004درباره تعداي از شركت در سنگاپور نشان داد كه
قدرت شاخص ارزشهاي فرهنگي ،نوآوري ،حمايت تيمگرايي ،انسان محوري و وظيفهگرايي با
بازده دارایی در شركتهاي توليدي و با رشد ساالنه حق بيمه در شركتهاي بيمه همبستگي دارد.
مطالعه انجام شده در سطح  100شركت توليدي شيميایی و بافندگي در يونان نشان داد كه
وجود ويژگيهاي فرهنگي متناسب با فرهنگ ملّي ،افزايش تمركز و رسميت با عملكرد مديران
شركتها و كاهش استرس آنان مرتبط است (.)Joiner, 2001
نتايج پژوهش ( Kessapidou & Varsakelis )2002درباره  478شركتهاي چندمليتي در
يونان نشاندهنده تاثير بعد فرهنگي فردگرايي بر ميزان ميانگين سودآوري سه ساله شركتها بود.
در پژوهش زاهدي ( )1380در سطح شعبات چهار شركت بيمه آسيا ،البرز ،ايران و دانا ،براي
سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه ( ،Denison )1997براي اندازهگيري کارآیی از دادههاي
ك ّمي ،و براي تحليل ،از تكنيك تحليل پوششي دادهها ( )DEAو رگرسيون استفاده گردید .به
موجب يافته اين پژوهش تفاوت در كارآيي شركتهاي بيمه تنها با يك متغير از متغيرهاي مربوط
به انطباقپذيري در فرهنگ سازماني ،يعني ميزان كاغذبازي قابل تبيين بود.
چارچوب نظري
الگوهای گوناگونی به بررسی فرهنگ سازمانی پرداختهاند .مدل ( Denison )2000كه ويژگيهاي
آن با توجه به مباني نظري اثربخشي سازمان در دو بعد  -میزانی که توجه سازمان باید به امور داخلی
یا خارجی معطوف گردد و میزان توجه سازمان به محیط متغیر یا ثابت است  -براي بررسي رابطه بین
فرهنگ و عملکرد سازمان مطابق با شکل  1طراحي شده در این 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
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ماخذDenison, 2000 :

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

بازده فروش

بازده دارايي

فرهنگ سازماني

بازده حقوق
صاحبان سهام
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شکل  :1الگوی بررسی فرهنگ سازمانی

نسبت هزينههاي
عملياتي به درآمدهاي
مالياتي

شكل  :2الگوی مفهومي پژوهش

شكل  :2الگوي مفهومي پژوهش

روش پژوهش
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با توجه به مبنای نظری و الگوی مفهومی پژوهش ،پرسشهای زیر به عنوان پرسشهای
پژوهش مطرحشدند:
 )1آیا بین متغیر «رسالت» از ویژگیهای فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی سازمان رابطه وجود
دارد؟؛  )2آيا بین متغیر «انطباقپذيري» از ویژگیهای فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی سازمان
رابطه وجود دارد؟؛  )3آیا بین متغیر «سازگاري» از ویژگیهای فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی
سازمان رابطه وجود دارد؟؛ و  )4آیا بین متغیر «درگيرشدن در كار» از ویژگیهای فرهنگ سازمانی
و عملکرد مالی سازمان رابط ه وجود دارد؟
پژوهش حاضر از نوع توصيفي ،همبستگي و ابزار گردآوري دادهها براي فرهنگ سازماني
پرسشنامه ( Denison (2000با  60پرسش (با طيف پنج گزينهاي) است .روايي آن مبتني بر مباني
نظري مدل و تحليل عاملي در مطالعه های به عمل آمده ،و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب
آلفايكرونباخ براي كل پرسشها به ميزان  0/94بهدست آمد و دادههاي مربوط به عملكرد مالي
شركتها از صورتهاي مالي استخراج شد.
ویژگیهاي سازگاري ،انطباقپذیری ،درگیرشدن در كار و رسالت كه هر يك داراي اجزایی
بوده و توسط پرسشنامه ياد شده اندازهگيري شدند ،بهعنوان متغیرهای مربوط به فرهنگ سازمانی
( )Denison, 2000و بازده دارآیی ،بازده فروش ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینههای
عملیاتی به درآمدهای عملیاتی بهعنوان متغیرهای مربوط به عملکرد مالی (اکبری1383 ،؛
شباهنگ )1384 ،بودند.
جامعه و نمونه
جامعه آماری در پژوهش حاضر ،شامل  120نفر از صاحبنظران مشغول به کار در  34شركت
وابسته به شرکت مخابرات اعم از مدیر یا کارشناس و با سابقهکاری بیش از 15سال و تحصیالت
بیشتر از سطح کارشناسی بودند که در شناسایی فرهنگ سازمانی محل کار خود خبره محسوب
میشدند .حجم نمونه ،بر مبنای جدول مورگان 92 ،نفر از افراد را تشکیلداد که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد .به علّت احتمال پاسخ ندادن بعضی از افراد ،تعداد بیشتری
( 117عدد) پرسشنامه توزیع گردید .به اين نحو كه در شرکتهای استانها تعداد  3پرسشنامه و در
هر یک از شرکتهای واقع در تهران تعداد  5پرسشنامه توزیع شد .از بین  29استان  6استان (ایالم،
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تجزیه و تحلیل دادهها
دادههاي حاصل از پرسشنامهها درباره ويژگيهاي فرهنگ سازماني در جدول  ،1و دادههاي
مربوط به شاخصهاي عملكرد مالي در جدول  2منعكس شدهاند.
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کردستان ،کهکيلویه و بویراحمد ،لرستان ،مرکزی ،و هرمزگان) به پرسشنامهها پاسخ نداده بودند .در
مجموع تعداد  89پرسشنامه مالک تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دادههاي فرهنگ سازماني در سال
 1386گردآوري ،و برای اطالعات مالی مورد استفاده قرار گرفت .از آنجایی که هنوز صورتهای
مالی سال  1386در دست تهیه بودند ،مبنای تحلیل ،سال  1385واقع شد .با توجه به اينكه فرهنگ
سازماني در سطح سازمان مفهوم دارد ،واحد تجزیه و تحليل در اين پژوهش ،شرکت (هر يك از
 34شركت شركتهاي مخابرات) بود.
استفاده از نظر خبرگان برای مطالعه فرهنگ سازمانی در مطالعات (Gordon & )1992
 ،Di-Tomasoبا استفاده از نظر مدیران چهار یا پنج سطح باالی سازمانKotter & )1992( ،
 ،Heskettبا بهرهگیری از نظر شش مدیر عالی شرکتها ،و ( ،Cameron & Quinn )2006با
استفاده از حدود  20خبره برای سازمان سابقه داشته است.
از آنجایی که مدیران و رهبران حامیان کوششهای سازمان و ایجادکنندگان فرهنگ بودند
( ،)Schein, 1997میتوان انتظار داشت با درک نظر آنان درباره فرهنگ ،رفتار آینده سازمان بهتر
برآورد شود .در عین حال آنان نماینده تمامی کارکنان نبوده ،شاید دید مثبتتری نسبت به سازمان
داشته باشند و این امر بتواند از مشکالت روششناختی پژوهش محسوب شود (زاهدی.)1380 ،
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جدول  :1شاخصهاي فرهنگ سازماني مدل دنيسون در سطح شركتها

انطباقپذيري

سازگاري

رسالت

درگير شدن در كار

شركتها

مخابرات استان تهران

2/81

3/04

3/50

3/04

مخابرات استان قزوين

2/88

ارتباطات زيرساخت

مخابرات استان قم

3/13

مخابرات استان خراسان شمالي

2/89

مخابرات استان كرمان

3/38

مخابرات استان اصفهان
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فناوري اطالعات

مخابرات استان بوشهر

2/81
3/13
3/04

مخابرات استان آذربایجانغربي

2/50

مخابرات استان يزد

2/62

مخابرات استان فارس

مخابرات استان زنجان

مخابرات استان سيستان و
بلوچستان

2/85
2/63

3/03
2/98
2/93
2/92
2/88
2/88
2/76
2/76
2/75
2/74
2/73

3/31
3/15
2/92
2/76
3/10
3/29
3/17
3/17
2/94
3/25
3/04

3/17
2/62
2/87
3/06
2/98
2/76
2/96
2/87
2/77
2/71
2/53

2/75

2/67

3/28

3/30

2/67

2/67

2/65

2/49

مخابرات استان آذربایجانشرقی

2/44

2/6

2/45

2/40

مخابرات استان خراسان رضوي

2/35

مخابرات استان سمنان

2/79

مخابرات استان گيالن

مخابرات استان اردبيل

مخابرات استان همدان

مخابرات استان گلستان

2/81
2/77
2/46

مخابرات استان خوزستان

2/31

مخابرات ايران

2/61

مخابرات استان مازندران

مخابرات استان كرمانشاه

مخابرات استان چهارمحال و
بختياري

مخابرات استان خراسان جنوبي
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3/08

3/12

3/41

3/32

2/21
2/42

2/67

2/66

2/56

3/08

2/44

3/02

2/44
2/33
2/31
2/29
2/28
2/22

2/57
2/90
2/63
2/44
2/62
2/75

2/60
2/58
1/96
2/62
2/49
2/16
2/38
2/65
1/96

2

2/07

2/10

2/11

2/17

2

2

2/18

جدول  :2شاخصهای عملکرد مالی مربوط به شرکتهای نمونه

بازده دارایی

بازده حقوق
صاحبان سهام

زیرساخت

0/138

0/468

0/292

قم

0/661

0/296

0/171

شرکتهای نمونه

قزوین

1/094
0/318

خراسان شمالی

0/222

کرمان

0/169

اصفهان

0/343

فناوری اطالعات

0/206

آذربایجان غربی

0/121

یزد

0/203

بوشهر
فارس

زنجان

0/288
0/197
0/09

0/299
0/26

0/175

0/084

0/206
0/168
0/197
0/136
0/152
0/125
0/115

سیستان و بلوچستان
اردبیل

0/091

0/106

0/089

0/109

آذربایجان شرقی

0/107

خراسان رضوی

0/098

0/076

سمنان

0/049

0/055

گلستان

0/07

0/043

0/137

0/261

0/067

همدان

0/791

0/178

0/13

0/094

گیالن

0/067

درآمدهای عملیاتی/
درآمد فروش
 /EBITمتوسط حقوق صاحبان
کل داراییها سهام /سود خالص خالص /سود خالص هزینههای عملیاتی

0/106
0/096
0/064

0/84

0/869

0/096

0/892

0/073

0/912

0/072
0/059
0/058
0/55

0/902
0/894
0/925
0/919
0/931

0/049

0/943

0/043

0/949

0/045
0/043
0/042
0/037
0/028
0/026
0/02

0/938
0/946
0/953
0/956
0/95

0/965
0/971

خوزستان

0/036

ایران

0/001

0/0003

کرمانشاه

0/011

0/013

0/005

0/006

0/01

0/004

0/986

0/002

0/004

0/002

0/988

مازندران

چهارمحال و
بختیاری

خراسان جنوبی

0/069

0/061

0/752

0/049

0/019

0/972

0/013

0/894
0/985

0/016
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تهران

بازده فروش

هزینههای عملیاتی به
درآمدهای عملیاتی

0/0974
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همانگونه كه در جدول  3مشاهده ميشود ،در مورد تمامي پرسشها رابطه بين ويژگيهاي
فرهنگي و چهار شاخص مالي معنيدار است .البته وجود همبستگي مثبت بين سه شاخص اول و
منفي بين شاخص چهارم به دليل ماهيت شاخصهای مورد انتظار است.
جدول  :3مقادير همبستگي شاخصهاي مالي و ويژگيهاي فرهنگ سازماني

ويژگي فرهنگي
شاخص مالي
بازده دارایی
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بازده حقوق صاحبان
سهام
بازده فروش

رسالت

انطباقپذيري

سازگاري

مقدار  0/541مقدار  0/428مقدار 0/632
سطح معنيداري سطح معنيداري سطح معنيداري
0/000
0/026
0/004
**

*

**

مقدار ** 0/684مقدار ** 0/694مقدار **0/892
سطح معنيداري سطح معنيداري سطح معنيداري
0/000
0/000
0/000

مقدار ** 0/646مقدار ** 0/631مقدار **0/823
سطح معنيداري سطح معنيداري سطح معنيداري
0/000
0/000
0/000

مقدار * -0/455مقدار * -0/425مقدار **-0/543
نسبت هزينههاي عملياتي
سطح معنيداري سطح معنيداري سطح معنيداري
به درآمد عملياتي
0/003
0/027
0/017

درگيرشدن در كار
مقدار 0/500
سطح معنيداري
0/008
**

مقدار **0/733
سطح معنيداري
0/000

مقدار **0/707
سطح معنيداري
0/000

مقدار **-0/542
سطح معنيداري
0/003

** P≤ 0/ 01 ; * P≤0/ 05

بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش در پي تبيين رابطه فرهنگ سازماني با عملكرد مالي سازمان بوده است .همانگونه
كه نتايج نشان داد بين ويژگيهاي رسالت ،انطباقپذيري ،سازگاري و درگيرشدن در كار با چهار
شاخص مالي مورد نظر كه عملكرد مالي شركتهاي مورد بررسي را نشان ميدهند ،رابطه همبستگي
معنيداري وجود دارد .هر چند پژوهشها در مورد رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی ،بندرت با
استفاده از الگوهای فرهنگی یکسان و معیارهای عملکرد مالی همانند انجام یافتهاند ،از این رو مقایسه
نتایج مطالعات مختلف با یکدیگر دشوار است .با این حال ،يافتههاي اين پژوهش با نتايج مطالعات
(Gordon & Di-Tomaso (1992), Kotter & Heskett (1992) ,Koene (1996), Denison )1997

و زاهدي ( )1380همخواني دارد .همچنين توجه به مقادير همبستگيها نشاندهنده آن است كه
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ويژگي سازگاري مبين توافق ،هماهنگي ،پيوستگي و انسجام بين اعضاي سازمان است و بيشترين
مقدار همبستگي با شاخصهاي مالي را دارد كه اين يافته با نتايج پژوهش (Denison & )1995
 Mishraهمسو است.
پیشنهادها
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بر مبنای یافتههای پژوهش ،پيشنهاد ميشود تا با بهبود بخشیدن به ابعاد فرهنگی مورد نظر،
ضمن کمک به عملکرد مالی خود در شرایط کنونی که محصوالت و خدمات مخابراتی با حضور
شرکتهای خصوصی رقابتی شده ،بتوانند در عرصه رقابت توفیق داشته باشند.
 در مورد ویژگی انطباقپذیری ،جهت باال بردن شاخصهای آن یعنی ایجاد تغییر ،یادگیریسازمانی و مشتریگرایی پیشنهاد میشود با بها دادن به نظرها و دیدگاههای کارکنان و دخیل
کردن آنان در تصمیمها و در نظر گرفتن پاداشها برای رفتارهای مورد انتظار ،فرآیند دگرگونی
تسهیل شود .در سطوح مختلف سازمانی در جهت باال بردن مهارتهای کارکنان ،آموزشهای الزم
برای آنها در نظر گرفته شود و از طریق پاداش دادن به کارکنان برای خلق ،تسهیم و بهکارگیری
دانش ،یادگیری سازمانی ارتقاء بخشند .در تصمیمگیریها ،نیازها و خواستههای مراجعان در نظر
گرفته شود و درک عمیقی از خواستههای آنان در سازمان ایجاد شود.
 در مورد ویژگی درگیرشدن در کار ،جهت ارتقاء شاخصهای این ویژگی یعنی توانمندسازی،تیمسازی و توسعه قابلیتها ،پیشنهاد میگردد از طریق ارتباطات همه جانبه و تسهیل جریان
اطالعات ،در جهت ارتقاء سطح توانمندی کارکنان تالش شود .در فرآیند طراحی و تقسیم کار،
کارهای سازمان حتیاالمکان از طریق تیمها انجام و همکاری بین بخشهای مختلف شرکتها
تشویق شود و مهارتهای کارکنان از طریق برنامههای بالندهسازی پیوسته ارتقاء یابد.
 درباره ویژگی سازگاری ،ثبات و استحکام جهت ارتقاء شاخصهای این ویژگی یعنیارزشهای بنیادین ،توافق ،هماهنگی و پیوستگی پیشنهاد میگردد ،ارزشها و ضوابط اخالقی
برای هدایت رفتار کارکنان ترویج شود و تالش گردد تا در تصمیمگیریهای سازمانی توافق همه
جانبه بهوجود آید .توجه شود که در تمام سطوح سازمان درک مشترکی از اهداف سازمانی وجود
داشته باشد.
 در مورد ویژگی رسالت ،جهت ارتقاء شاخصهای این ویژگی یعنی هدف و جهتگیریراهبردی ،اهداف و مقاصد و چشمانداز پیشنهاد میگردد تا راهبرد شرکتها مشخص و درک
یکسانی در کارکنان نسبت به جهتگیری راهبردی ایجاد شود .با جلب مشارکت کارکنان در مورد
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هدفهای شرکتها اتفاقنظر ایجاد شود و چشماندازی روشن برای سازمان وجود داشته باشد تا به
کارکنان درباره آن اطالعات کافی داده شود.
محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
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اطالعات مربوط به فرهنگ سازمانی از طریق توزیع پرسشنامه در سال  1386جمعآوری شد،
ا ّما اطالعات مربوط به عملکرد مالی سازمان از طریق صورتهای مالی هر یک از شرکتهای
گروه نمونه در سال  1385بهدست آمد .چرا که صورتهای مالی سال  1386در زمان انجام این
پژوهش هنوز تهیه نشده بود و این خود یک محدودیت محسوب شد .هر چند استفاده از نظر
خبرگان برای درک فرهنگ سازمانی در پیشینه علمی بیسابقه نیست ،اما در عین حال از مشکالت
روششناختی محسوب میشود .سنجش فرهنگ در یک مقطع و مطالعه رابطه آن با عملکرد مالی
سازمان میتواند بهعنوان یک محدودیت مطرح شود ،چرا که منطقی است که بررسی رابطه بین
این دو در طی چند سال مختلف بیشتر میتواند قابل استناد باشد .بنابراین با توجه به محدودیتهای
پژوهش ،در نظر گرفتن بازه زمانی گستردهتر موجب غنیتر شدن پژوهشهای آینده خواهد شد.
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