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  تژي با استفاده از مدل گلوبااستر بافرهنگ سازمانی  رابطهبررسی 
  

 ،*2پریسا علی نیاي الکانی ،1محسن قدمی

  ، ایرانتهران، گروه مدیریت، علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یاراستاد 1
   دار مکاتبات)هدهآزاداسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (ع کارشناسی ارشد، دانشگاه 2

  1394مرداد : یرش،پذ1394اردیبهشت ، اصالحیه: 1393بهمن: یافتدر یختار
  

  چکیده
 در .است تأثیرگذارکه بر استراتژي سازمان  باشد میو هنجارها در سازمان  هاتعاد و مشترك، اعتقادها هاي ارزشالگویی از  برندهپیش سازمانی  فرهنگ

از  گیري بهره، شرط توفیق، و کار الکترونیکی کسبگسترش  زنده وبرتر و  هايفناوريرواج  ،ظهوربازارهاي نو توسعه و ينوآوردانایی، با افزایش  عصر
شوند تا بتوان  بررسی و شناخته به خوبی آن و استراتژي سازمانی فرهنگکه  نماید میاین موارد ایجاب  تمام. استپیشرو هاي چالشو رویارویی با  ها فرصت

  هاي مناسب در سازمان در دنیاي رقابتی پیروز گردید.با استراتژيآن فرهنگ و همسویی  با شناخت
یک مدل مفهومی  که در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است سازمان در شرکت راهسازي گوهررودهاي  با استراتژي سازمانی فرهنگرابطه این پژوهش 

جانبی رابطه فرهنگ با جهانی شدن، رابطه فرهنگ با  چهار فرضیهوان رابطه فرهنگ با استراتژي و یک فرصیه اصلی با عنجهت آزمون آن  و شدارائه 
 سهکه  قرار گرفت بررسیمورد  تدوین و ر سازمانو رابطه فرهنگ با اشتراك مساعی د هاي چندوجهی کسب و کاررابطه فرهنگ با مدل مشتري مداري،

 کارکنان قیتحقپیمایشی است، جامعه آماري  -روش تحقیق، توصیفی .مورد تایید قرار گرفتامتیاز بسیار ضعیف  اول با امتیاز باال و فرضیه آخر بافرضیه 
 .روایی و پایایی آن سنجیده شدکه  ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامه است .باشد میتابعه آن  هاي شرکتو  رود گوهر هاي سازمان در شاغل

این پژوهش شامل یک  .پرسشنامه در سطح مدیران عالی توزیع گردید 30 در مرحله دوم وشنامه در سطح کارکنان شرکت پرس 317 در مرحله اول
با استفاده از تحلیل پرسشنامه اول  .استفاده گردید از مدل پیشنهادي گلوب سازمانی فرهنگارزیابی  برايباشد.  می چهار فرضیه جانبی فرضیه اصلی و

با استراتژي سازمان  سازمانی  فرهنگنتایج نشان داد که رابطه  همچنین. باشد میالب سازمان مورد مطالعه فرهنگ مشارکتی فرهنگ غ مشخص شد که
هایی براي شناسایی و کاهش آن در شاخص، با توجه به باال بودن میزان تفاوت قدرت در سازمان گوهررود گردید، پیشنهاد باشد میبیشتر از میزان متوسط 

  ناسایی گردد.سازمان ش
  3مدل گلوب ،2استراتژي سازمانی1سازمانی، فرهنگ کلمات کلیدي:

  

  مقدمه -1

 در تر شدن وعرصه فعالیت سازمان، رقابتی يها از مشخصه یکی هامروز
 و گیري یم، تصمدر بازاربا افزایش رقابت  همراه. هاست آننتیجه ناپایداري 

 در. شده استتر  یچیدهپکسب موفقیت  یا و براي حفظ بقا گذاري یاستس
استراتژي مناسب براي  و انتخاب يردراهب یزير برنامهشرایطی  ینچن

محققان بر این باورند که  .]9[اهمیت خاصی پیداکرده است  ها سازمان
 زیربناهايشایستگی یک جامعه براي اجراي استراتژي، بستگی زیادي به «

 زیربناي ،نجارهاي آندارد؛ چرا که فرهنگ و ه افزاري نرمو  افزاري سخت
 ییها سازمانبسا جوامع و  . چه]13[ شود میهر جامعه تلقی  افزاري نرم

موفقیت  ،و استراتژي ضعیف، اما با اجراي قوي یزير برنامهکه حتی با 
به پشتیبانی فرهنگ  ، منوطاستراتژي آمیز یتموفق ي. اجرااند کردهکسب 

است که تقریباً در همه جامعه یا سازمان است. به همین خاطر  بر حاکم
 رود و می به عنوان یکی از عناصر مهم به شمار ، فرهنگالگوهاي استراتژي

 . نکته مهم آنیابد یمطه فرهنگ با استراتژي سازمان اهمیت راب شناسایی
سازمان دارد  به زمینه مناسب در است که اجراي استراتژي نیاز

و آن تدوین  يمبنا بربستر مناسبی است که استراتژي  سازمانی فرهنگ
 .]13[ شود یم اجرا

استراتژي است  سازي یادهپ و اجرا و یندر تدوعامل حیاتی  سازمانی  رهنگف
 دارند یمبیان  نیز 1998در سال جانسون  همچنان که هرسی، بالنچارد و

 .]5[ استراتژي است يو اجرازیربناي تحول سازمانی  سازمانی فرهنگ
 هايها، اعتقادات، هویتها، ارزشنوان انگیزه، فرهنگ به ع4در پژوهش گلوب
ي مشترك ع مهمی که از تجربهو تفسیر معانی وقای مشترك و تعبیر

ی و بعدي فعلهاي  سر نسلاشود و در سراعضاي یک اجتماع ناشی می

1 .Organizational Culture 
2 .Organizational strategy 
3. Globe Model 
4. GlOBE 
* parisa.alinia@yahoo.com 
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  .]16[ گرددشود، تعریف می می منتقل

  مباحث نظري -2

با استراتژي  مانیساز فرهنگ رابطه شده است که ، تالشدر این پژوهش
. گردد یو بررسآن شناسایی  هايشعبه و گوهر رودسازمان در شرکت 

مدل گلوب و  فرهنگ براي بررسی رابطه فرهنگ با استراتژي دو مدل
و نتایج ها  فعالیتداونپورت مورد استفاده قرار گرفته است استراتژي 

و توسط مطالعه گلوب پیشروان هافستد بهم پیوسته و به صورت یکپارچه 
برنامه تحقیق اثر بخش رفتار رهبري سازمان جهانی (گلوب) به روز شد 

زمینه رهبري و فرهنگ  این تحقیق در ارتباط با یک مطالعه در .]6[
تحقیق  ]16[باشد  می کشور جهان 62سازمان مستقر در  825سازمان از 

گلوب ابعاد ذیل را در برداشت که پنج بعد شامل شده بیش از این مدل 
پیشنهاد شده بود توماس  ]14[ 1980در سال این توسط هافستد 

ي تجزیه اهی آمریکایی بسیار قوي در زمینهداونپورت نیزیک مولف دانشگ
که در  باشد می وري و مدیریت دانشآو تحلیل و فرایند کسب و کار و نو

این مقاله  ي استراتزي مدل مورد استفاده دراقتصاد دانایی محور در زمینه
 ارائه نموده است.را 

این  درطراحی شده است.  هااین مدل اساس بر ،چهارچوب نظري پژوهش
  متغیرهاي پژوهش به شرح ذیل تعریف شد: ،چهارچوب

فردگرایی در  محیط عدم قطعیت، تفاوت قدرت سازمانی، :فرهنگ، شامل«
مدیریت  مدیریت بر آینده، ،تیجنسیهاي  تفاوت گرایی،مقابل جمع

میزان اشتیاق کارکنان به  انسانی،هاي  سرمایههاي  یویژگ عملکرد،
 .]6[»تغییر

 جامع کسب وکار، وجهی وهاي چندمدل ،جهانی شدن استراتژي شامل:«
  .]12[»اشتراك مساعی، مشتري مداري

هر سازمان، به مدیریت سازمان  ي یژهوفرهنگ به عنوان یک خصوصیت 
 هاي یتموقعبرابر آمادگی سازمان، براي واکنش در  بینی یشپامکان 

. چنان چه سازمان با یک تغییر براي آینده مواجه دهد یمگوناگون را 
شناسایی  ،مواجه است ها آنکه سازمان با  باشد، شناسایی مشکالتی

به  همچنین سازمان و ي اداره يو برامقدم براي رهبري  هاي یتفعال
سازمان منظور آماده سازي سازمان براي رقابت براي آینده از فرهنگ 

احساس ، تفکر، بر مسیر اعضاي سازمان سازمانی  فرهنگ .شود یماستفاده 
 یمتنظرا  و آن گذارد یم یرتأثاعضا در چهارچوب آن سازمان  و عمل

به این دلیل که  ؛تجربیات آموزشی مرسوم است ي یجهنت ،. فرهنگکند یم
 ها آنو احساس اشتراکی  تفکر اعتقادات و ها گروهفرهنگ اساس شناخت 

به ویژه  -وظایف رهبر ینتر و مهم ینتر قاطعز لذا یکی ا ،دهد یمرا شکل 
  .]10[. باشد یمفرهنگ  یریتو مدخلق  - ها شرکت گذاران یانبن

 يها واکنشحاضر نه تنها دارا بودن توان الزم براي تنظیم  حالدر 
 ها واکنشآن  عیو سر به هنگاماستراتژیکی مناسب الزم است، بلکه اجراي 

 افتنیاست. براي دست  یالملل نیب يبازارهابرتري رقابتی در  ي نشانهیز ن
دادن به  تی. اهمباید سرعت عمل داشته باشند ها شرکتبه این برتري 

براي هدایت،  يا لهیوسبر فرهنگ سازمان، به عنوان  دیو تاکاستراتژي 
. مطالعات شود یماجرا و یا ممانعت از اجراي استراتژي موثر واقع 

این موضوع است که  ي دهنده نشانکه صورت گرفته است  يا تردهگس
  .]4[ کند یمدر مدیریت استراتژیک نقش بسزایی ایفا  یو فرهنگالگوهاي ملی 

و  سازمانی فرهنگروند امور مربوط به  گوهر روددر شرکت  که ییآنجااز 
محقق در  ردیگ یمهاي سازمانی به کندي صورت سازگاري آن با استراتژي

گوهر در شرکت  سازمان رابا استراتژي  سازمانی فرهنگر دارد تا رابطه نظ
شده از  روز به ی وغن ر این تحقیق سعی شده است مدلد بررسی کند. رود
توسط گروه برنامه ( سازمانی فرهنگهافستد در مورد  مشهور پرداز هینظر

اصلی  و محوربا مبانی  )يرفتار یاثربخشتحقیق رهبري جهانی براي 
در  گرانیدو نظریه داون پورت  بر اساسکه تراتژي در اقتصاد جهانی اس

  مدل ارائه دهیم. کیو را مورد بررسی قرار داده  2005سال 
اساسی  سؤال فرهنگ و استراتژي سازمانی و نقش تیاهم حال با توجه به

که به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا رابطه فرهنگ سازمان با 
  بیشتر از میزان متوسط است؟ گوهر رودی در شرکت استراتژي سازمان

شناسایی خواهد  رود گوهرشرکت  سازمانی با انجام تحقیق حاضر فرهنگ
را  سازمانی فرهنگرابطه  توان میشد و با شناخت فرهنگ حاکم بر شرکت 

بر  سازمانی فرهنگبا استراتژي شرکت شناسایی کرد و با توجه به اینکه 
 فرهنگدارد لذا شناخت رابطه  تأثیرسازمان  بهبود اجراي استراتژي

کمک خواهد کرد که مدیران سازمان هنگام پذیرش  ،با استراتژي سازمانی 
از شکست  ،سازمانی فرهنگي جدید با مدیریت صحیح ها استراتژي
 جویی صرفهي سازمان جلوگیري کرده و در زمان و هزینه ها استراتژي

  .کنند
  سازمانی فرهنگ -2-1

هنگامی که سخن از  وجود دارد. یسازمان فرهنگراوانی در زمینه تعاریف ف
که هر سازمانی نیز داراي  شویم میمتوجه  آید میبه میان  سازمانی فرهنگ

 سازمان دیگر فرق دارد. فرهنگ بافرهنگ خاص خود است که 
براي اتصال  يا لهیوسبسیاري به عنوان  مؤلفانتوسط  یسازمان فرهنگ

طبق  ]17[استسازمان توصیف شده  فرد منحصربه و سبک ، کیفیتمردم
انبوه و  يها برنامهبه  یسازمان فرهنگ، ]13[ 1980در سال1بیانات هافستد

 سازد یمپیوسته ذهنی که اعضاي یک سازمان را از دیگران متمایز  هم به
را  یسازمان فرهنگتعاریف اخیر در زمینه  برخی )1(جدول  اشاره دارد.

  .]6[دهد یمنمایش 
  

  
  
  
  
  

                                                             
1. Hofstede 



29-36) 1394( 22مجله مدیریت توسعه و تحول   

31 

  یسازمان فرهنگتعاریف اخیر  جدول تطبیقی ):1(جدول 
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تومامن و 
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)2005واگنز(          

  ]16[از: منبع شده برگرفته
  

 ییها برنامهبه عنوان مجموعه  یسازمان فرهنگ ،براي هدف این تحقیق
تعریف  سازد یم متمایز ها سازماندیگر  از ذهنی که اعضاي یک سازمان را

د همچنین با ابعا است وشده است. این مطالعه مطابق با تئوري هافستد 
ستد شده هاف يبند طبقهمطابقت دارد. رویکرد 1 بگلوجدید مطالعات 

را دارد و  تر به یکدیگرنزدیک يا گونهبه  توانایی انجام مقایسات مطالعاتی
ابعاد آن اعتبار ساختار مناسبی  .سطح درگیري عینی عموماً بیشتر است

را در ابتدا چهار بعد از ارزیابی فرهنگ  1980در سال  دارد هافستد
فردگرایی در  محیط عدم قطعیت، فاصله قدرت، ارد. شامل:گسترش د

  مردگرایی در برابر زن گرایی. برابر جمع گرایی،
 باشند. می ه میزان زیادي با یکدیگر مرتبطسازمان ب فرهنگ و استراتژي

این مسئله عموماً پذیرفته شده است که زمانی که استراتژي سازمان تغییر 
ان به احتمال قوي با استراتژي سازمان همسو شود فرهنگ سازم کند، یم

به عبارتی  ؛شویم می یی پی در پی روبروها شکستدر غیر این صورت با 
رفتارهایی که قصد دستیابی به اهداف استراتژیک را دارند ممکن است 

؛ بنابراین واقعیت مهم و توسط فرهنگ پشتیبانی گردند یا بازداشته شوند
محیط، فرهنگ و استراتژي سازمانی رابطه  اساسی این است که بین

بدون طراحی، تدوین و اجراي استراتژي مناسب،  متقابلی وجود دارد.
 2اسکو ارتزودیوس .به نتایج مورد انتظار دست یابند توانند یها نم سازمان

اشاره کردند که براي بهتر یا بدتر شدن یک سازمان،  1981در سال
بر روي توانایی انجام دادن اهداف و  فرهنگ مشارکتی اثر بسیار بزرگی

در زمانی که یک شرکت در حال  به خصوصي سازمان دارد، ها نقشه
 1995در سال  3ز و دیگرانبتسیر استراتژیکی خود است. انتقال م

فرهنگ را به عنوان یک کیفیت معین در  1996در سال  4وبروپلسیکن
  .]6[ ي عمومی سازمان توضیح دادندها بخش

  

                                                             
1 .GLOBE 
2 . Sckwartz and Davis  
3. Bates et al  
4.Weber and Pliskin 

  ژيیف استراتتعر -2-2
باب شد. این  1980مفهومی است که بیشتر از اواسط دهه  استراتژي 

 اي گونهه رقابت به را عرصموقعیت خود  کند میکمک  ها سازمانمفهوم به 
به  ]8[ شود سود و اثربخشی برایشان حاصل ترین بیشمشخص کنند که 

که  کند میسازمان مشخص  یک استراتژي 2002 در سال 5اعتقاد نورتون
براي سهامداران، مشتریان و شهروندان ارزش  خواهد میسازمان چگونه 

 هاي برنامه ،، استراتژي6استراله و لمپل به نظر مینتزبرگ و .]3[ایجاد کند 
 هاي هدفبه نتایجی است که با رسالت و  یابی دستمدیران ارشد براي 
طرح  ژياسترات 2010در سال. به اعتقاد دفت ]21[ سازمان سازگار باشد

اي است که مشخص کننده تعامل سازمان با محیط رقابتی به و برنامه
  .]11[ آن استهاي  منظور تحقق هدف

  ابعاد فرهنگ گلوب -2-3
 ،پیوسته و به صورت یکپارچه به هم ،و نتایج مطالعه گلوب ها تیفعال

 روز به رفتار رهبري سازمان جهانی (گلوب) اثربخشتوسط برنامه تحقیق 
 زمینه این تحقیق در ارتباط با یک مطالعه در .1999-2000 در سالشد 
جهان  کشور 62سازمان مستقر در  825و فرهنگ سازمان از  يرهبر

گلوب ابعاد ذیل را در برداشت که پنج بعد شامل  قیتحق ]16[ باشد یم
پیشنهاد شده  1980در سال شده بیش از این مدل این توسط هافستد

   :اند شده فیتعرذیل سپس این ابعاد در .]6[بود
سطوح مختلف  حادقدرت اشاره بهاي  فاصله :تفاوت قدرت سازمانی

قدرت،  ،میان افراد میزان پذیرش، نابرابري و ثروت ، مقاماری، اختقدرت
اجازه کنترل افراد  و دادن جامعه توسط افراد اقتدار حاکماناحترام به 

 ]16[ .باقدرت کمتر توسط قدرتمندان جامعه دارد
و که هنجارها  گردد یبرمبعد به میزانی  نیا :ط عدم قطعیتمحی

  .]16[گذشته تکیه دارند ینیب شیپ رقابلیغبه کاستن رویدادهاي  ندهایفرا
در که افراد  گردد یبرم يا درجهاین بعد به :میزان اشتیاق کارکنان به تغییر

   .]17[ .هستند رك گوقاطع، مصمم، تهاجمی، صریح، شفاف و  سازمان
براي بهبود  ها پاداشاین بعد به میزانی اشاره دارد که  :یت عملکردمدیر

 .]16[شوند یمبرتري یافتن تشویق  عملکرد و
که  گردد یبرم يا درجهبه  ییفردگرا :ییگرا جمعدر مقابل  ییفردگرا

بین  ییگرا جمع. کند یم قیرا تشویک سازمان یا جامعه اقدامات جمعی 
که افراد به وسیله نهادهاي اجتماعی  کند یماشاره  نیبه ا) نهادي( گروهی
 کپارچهیو منسجم  و جوامع ها ، سازمانها درون گروهتا  شوند یمتشویق 

  .]16[ باشند
که یک سازمان یا  گردد یبرمبعد به میزانی  نیا :تیجنسی يها تفاوت

بر برابري جنسی تأکید داشته  کرده و را حداقلجنسی  يها تفاوت هجامع
 باال هردمهم و  يها و پست ها تیدر موقع از زنانبیشتري آن درصد  در و

  .]16[ کنند یم را حذفبنابراین برابري جنسی  .رندیگ یمقرار 

                                                             
5. Norton 
6.Mintzberg,, Henry and Ahlstrand, Bruce and Lampel 
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مدیریت بر آینده: این بعد به میزانی اشاره دارد که افراد درگیر رفتارهاي 
 دیتأکآینده گرایی . آینده ینیب شیو پ يزیر برنامه :مانند هستند نگر ندهیآ

جاي اینکه ه آینده آماده باشند ب برابر در در سازماندارد که افراد  نیبر ا
  .]16[ ندیشندابه امروز بی صرفاً حال لذت برده و طیاز شرا

این بعد به میزانی اشاره دارد که افراد به  :انسانی يها هیسرما يها یژگیو
 ینیب گشاده، یدوست نوع، از حس مشترك يبرخوردار، متعادل بودن

بودن  گرانید از مراقبت و، تعاملی)کردن (کار  دوستانه، ر)صحه صد(
  .]16[ گردند یمتشویق 

  2006سال  استراتژي از دیدگاه داون پورت -2-4
بر چهار در کتاب مدیریت استراتژیک در اقتصاد دانایی محور داون پورت 

  عد در تعریف استراتژي تاکید دارد:ب
 درشده است که  یده سازمانبازار جهانی به نحوي  هامروز جهانی شدن:

و  ها يتوانمندبا  یو مال یانسان يها يگذار هیسرماکمترین موانع براي  نآ
 يها سازمانروزه  . هرمتغیر وجود دارد دائماً تولیدي فزاینده و يها تیقابل

 مناسبت یببا  یتیو فراململیتی  نیب، یتیچندمل يها پوششبیشتري با 
 به، سازمان و نوع صنعت، اساس کشورسنتی بر  يها يبند طبقهنمودن 

 دائماًشتابناك  و حرکت ينوآور دانش و و انتشاربودن تولید  مرز یب لیدل
مرزهاي سازمان هایر وارد بازار جهانی  يفراسوآن،  رییو تغدر حال تکامل 

  .]12[شوند یم
و تغییر  افزایشبا توجه به میزان  :وکار کسب و جامع یچندوجههاي مدل
هاي باید بتوانند به صورت همزمان مدل ها سازمان، دنیاي امروز در ينوآور

که دیگر براي  يا مسئله، مدیریتی را به کار بندند و متنوعجامع 
  چند که تحقق  . هریا جدیدتر فرقی ندارد تر وي قدیمیها شرکت

ولی  باشد یم هاي جامع مستلزم تعریف یک استراتژي کالن جمعیمدل
نیز نیازمند تبیین یک استراتژي متفاوت است که  هر مدلی در درون آن

 يساز کپارچهیو تلفیق  قابل ،استراتژي اصلی يها گوشوارهبه عنوان  باید
 يو مرکزسنتی مستقل هاي  شدت متفاوت با تبیین استراتژي بهکه  باشد

 و  کسبکه در آن مدیران اجرایی حتی قادر به تعیین مدل  ،گذشته است
  .]12[ ازمان خود نیز نبودندمورد اجرا در س کار

تمرکز بر مشتریان به عنوان صاحبان اصلی هر  امروزه :مشتري مداري
سازمانی نیز مشارکت مستقیم  يها ارزشکه حتی در خلق  وکار کسب
و فراتر از نگاه به مشتري به عنوان یک مسئله بیرونی  یموضوع ،دارند

 يها يفناوربه  فاًصر مسئلهکه تحقق این  چرا ،از سازمان است مستقل
  .]12[شدپیشرفته مبتنی بر دانایی میسر خواهد 

و تعامل  مستلزم، و تقاضاعرضه  کپارچهیزنجیره  :اشتراك مساعی
. امروزه در بسیاري از باشد یمنفعان مساعی الزم بین ذي اشتراك

حاضر  يها سازمانمساعی بین  اشتراك ،و تقاضازنجیره عرضه  يها حلقه
آن نمود  توان یمکه به صورت عملی  ن رقابت شده استدر صنعت جایگزی

 يساز لیاتومب عیصنا، ارتباطات الکترونیکی، يا انهیرادر صنایع  ژهیبه و را
درون سازمانی  ارزش يها رهیزنجاز  بسیاري ها آنو... مشاهده نمود که در 

اولیه به خارج از سازمان  و منابع دیتول، و توسعهتحقیق  يواحدهامثل 
  .]16[ل شده استمنتق

  سازمانی فرهنگرابطه استراتژي و  -2-5
فرهنگ خارجی اثرات بسیار شدیدي بر فرهنگ سازمان دارد. فرهنگ 
سازمان مظهري از نیازهاي سازمانی است که باید در محیط خارجی به 

گردد. براي مثال اگر محیط خارجی مستلزم  تأمینصورت موثر 
 سازمانی فرهنگییرات خارجی باشد. و واکنش در برابر تغ پذیري انعطاف

اگر رابطه مناسب بین  ،را تشویق و ترغیب نماید پذیري انعطافباید پدیده 
فرهنگی، استراتژي سازمانی و محیط شرکت وجود  هاي ارزشباورها و 

عملکرد سازمان افزایش خواهد یافت. تحقیقاتی که در زمینه  ،داشته باشد
ه به این نتیجه رسیده است که رابط شده انجام یو اثربخش سازمانی فرهنگ

آن را در چهار  توان میاست که  مناسب بین استراتژي و فرهنگ به شکلی
 به دو عامل بستگی دارند: ها گروهگروه گنجانید این 

  .میزانی که محیط رقابتی باید تغییر کند یا ثابت نماند
  ف گردد. میزانی که توجه سازمان باید به امور داخلی یا خارجی معطو

، پذیري انعطافاندازه  است از گروه مزبور عبارت ها تفاوتبا توجه به این 
 و تداوم رویه در رفتارها. مأموریتیمشارکتی، 

براي  گلوب و داون پورت با توجه به رابطه فرهنگ و استراتژي و مدل
بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ و ابعاد استراتژي مدل مفهومی زیر توسط 

  نهاد شده است:محقق پیش
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 مدل مفهومی تحقیق  ):1شکل (

  

  

 فرضیه اصلی پژوهش -3

بیشـتر از میـزان    گـوهر رود سازمانی با استراتژي در شرکت  رابطه فرهنگ
  .باشد یممتوسط 

  هاي فرعی پژوهش:فرضیه -1-3
  رابطه وجود دارد.با جهانی شدن  ابعاد فرهنگ میانهاي فرعی اول فرضیه
هاي چند وجهـی کسـب   ابعاد فرهنگ با مدلمیان هاي فرعی دوم: فرضیه

  رابطه وجود دارد.
رابطه وجـود  ابعاد فرهنگ با مشتري مداري  میانهاي فرعی سوم: فرضیه
  دارد.

رابطـه  ابعاد فرهنـگ بـا اشـتراك مسـاعی      میانهاي فرعی چهارم: فرضیه
  وجود دارد.

 شناسی پژوهش روش -4

 یـک  روش لحـاظ  ازو  کاربردي پژوهش یک هدف ظلحا از حاضر پژوهش
ي آمار جامعه .استاز لحاظ زمانی مقطعی  و پیمایشی -توصیفی هشوپژ
تـابع   هـاي  شرکتو  رود گوهر هاي سازمان در شاغل کارکنان قیتحق نیا

 اسـتاندارد  امهپرسشـن  از براي تعیین نـوع فرهنـگ سـازمان    .باشد میآن 
 بندي رتبه پرسشنامه نمونه حجم ردنآو دست بهي برا ،شد استفادهگلوب 

 توجـه  با. است شده استفاده مورگان وی کرجس جدول ازفرهنگ سازمان 
 دست به نمونه حجم باشد می نفر 1800 برابري آمار جامعه حجم نکهیا به

 نفـر  317 برابـر  روش تصادفی سـاده  به مورگان وی کرجس جدول از آمده
  باشد: می دول زیرنتایج آمار توصیفی به شرح ج .تعیین شد

  

  نتایج آمار توصیفی  :)2(جدول 

وع
ن

انی  
راو

ف
صد  

در
  

انی  سن
راو

ف
انی  
راو

د ف
رص

د
الت  

صی
 تح

طح
س

  

انی
راو

ف
انی  
راو

د ف
رص

د
سال  

 به 
ري

 کا
بقه

سا
  

انی
راو

ف
انی  
راو

د ف
رص

د
  

  6/0  2  >1  17  54  دیپلم  3/0  1  >20  14.2  45  زن
  4/21  68  1- 5  8/18  60  فوق دیپلم  8/31  101  20 - 30  85.8  272  مرد
  1/26  82  6- 10  3/45  143  لیسانس  4/43  137  31 - 40    317  جمع

فوق   3/17  55  41- 50      
 – 15  6/18  59  لیسانس

11  76  9/23  

  3/0  1  دکتري  2/7  23  <51      
20 – 

16  45  2/14  

  8/13  44  <21  100  317  جمع  100  317  جمع      
  100  317  جمع                  

  
 ومیـانی   ،در سـه سـطح ارشـد    رود رگوهبا توجه به اینکه مدیران شرکت 

ــهروش  ،هســتند عملیــاتی مناســب روش تصــادفی طبقــاتی  گیــري نمون
 رود گـوهر آماري شامل مدیران سـطوح مختلـف شـرکت     جامعه. باشد می
پاسخ  پرسشنامه دوم سؤاالتنفر به  30ران نفر از مدی 34از بین  .باشد می

زن بـوده   دهنـدگان  خپاسـ نفر از  3که  دهد می آمار توصیفی نشان. دادند
 انـد  دادهرا مردهـا تشـکیل    دهنـدگان  پاسخنفر از  27درصد) و  9(معادل 
داراي سـن کمتـر از    دهندگان پاسخ درصد 10 تقریباًدرصد).  90(معادل 

گفـت کـه در ایـن تحقیـق از افـراد       تـوان  می همچنین .سال هستند 40
سـطح   دهنـدگان  پاسـخ  تعـداد  تـرین  بـیش . استفاده شده اسـت  سال میان

درصـد و کمتـرین آن سـطح تحصـیالت      3/93با  لیسانس فوقتحصیالت 
 6/46 کـه  دهنـدگان  پاسخنفر از  14 تعداد. باشد میدرصد  7/7دکتري با 

  .سال هستند 20-16داراي سابقه کاري  باشد میدرصد 

  
 تفاوت قدرت سازمانی.1

 عدم قطعیت محیط.2

فردگرایی درمقابل جمع .3
 گرایی

 تیهاي جنسیتفاوت.4

 مدیریت برآینده.5

 مدیریت عملکرد.6

هاي ویژگیهاي سرمایه.7
 انسانی

 کارکنان میزان اشتیاق..8

  
  جهانی شدن .1
هاي چندوجهی مدل .2
جامع کسب وکار و  

  مشتري مداري .3
 اشتراك مساعی .4

 

زاي اج
  استراتژي

ابعاد 
  فرهنگ
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  ها داده تحلیل و تجزیه -5

 یـد، استفاده گرد اسمیرنف-کالموگروف آزمون از استنباطی آمار در بخش
 از تـر  کوچـک  سـطح معنـی داري   سؤاالتکه با توجه به اینکه براي تمام 

 همچنـین  ،باشـد  مـی  هـا  دادهغیر نرمال بودن  دهنده نشان ،باشد می 05/0
تـی تسـت تـک    آزمـون   ،متغیرهـاي فرهنـگ   بندي رتبهآزمون فریدمن براي 

  .گردید استفاده تباط متغیرهاي فرهنگ و استراتژيار تعیین براي اي نمونه

  با استفاده از آزمون فریدمن سازمانی فرهنگابعاد  يبند رتبه -5-1
 هـاي  ویژگـی و تعیـین   اولپرسشـنامه   هـاي  سـؤال براي تجزیه و تحلیـل  

اسـتفاده   تحلیـل آزمـون فریـد مـن    از  تحقیـق  نظررهنگی شرکت مورد ف
ایـن   .یدمن نشان داده شده اسـت رنتایج ازمون ف )4(در جدول که  گردید
  .کند یمکرده و با یکدیگر مقایسه  يبند رتبهرا  بعدهااز  کیهر آزمون 

  

  فرهنگ سازمان بر حسب ابعاد مدل گلوب يها یژگیو يبند رتبه: )3(جدول 

  عوامل  رتبه
میانگین 

  رتبه
میزان 

  ریتأث

48/6 انسانی هاي سرمایه هاي ویژگی  1   نیرتشیب 
  
  
  
  
  
  

  کمترین

48/6 در برابر فردگرایی گرایی جمع  2  

74/5 وت قدرت سازمانیتفا  3  

38/5 تفاوت جنسی  4  

08/4 آینده برمدیریت   5  

78/3 محیط عدم قطعیت  6  

05/2 میزان اشتیاق کارکنان به تغییر  7  

02/2 عملکرد برمدیریت   8  

  

  
  مدل گلوب اساسفرهنگی سازمان بر  يها یژگیو يبند رتبه: )2شکل(

   ها هیفرضآزمون  -5-2
  یه اول آزمون فرض -5-2-1

  
  

  آزمون فرضیه اول: )4(جدول 

  میانگین  تعداد  1فرضیه
انحراف 

  معیار
مقدار 

t 

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

میانگین 
تفاوت از 

  3مقدار 
رابطه 

فرهنگ 
با جهانی 

  شدن

36 9/3  0/40 24/12  29 0/000 1/90 

  
 24/12برابـر   ايتی تـک نمونـه   مقدار آماره آزمون )4(با توجه به جدول 

میان ابعاد شود پس درصد رد می 95فرض صفر در سطح اطمینان  است.
  با جهانی شدن رابطه وجود دارد. فرهنگ

  

  آزمون فرضیه دوم -5-2-2
  

  آزمون فرضیه دوم: )5(جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  2فرضیه
  معیار

 tمقدار 
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

میانگین 
تفاوت از 

  3مقدار 
رابطه فرهنگ با 

چند وجهی  مدلهاي
  کسب و کار

30 33/3  0/88 05/2  29 0/000 33/1  

  
است. 05/2اي برابر مقدار آماره آزمون تی تک نمونه )5(با توجه به جدول 

میـان ابعـاد   شـود پـس   درصـد رد مـی   95فرض صفر در سطح اطمینان 
  هاي چند وجهی کسب و کار رابطه وجود دارد.با مدل فرهنگ

  آزمون فرضیه سوم -5-2-3
  

  ): آزمون فرضیه سوم6(ول جد

  میانگین  تعداد  3فرضیه 
انحراف 

  معیار
مقدار 

t 

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

میانگین 
تفاوت از 

  3مقدار 
رابطه فرهنگ 
65/3 30  با مشتري مداري  0/43 28/8  29 000/0  65/1  

  

است. 28/8اي برابر مقدار آماره آزمون تی تک نمونه )6(ا توجه به جدول ب
میـان ابعـاد   شـود پـس   درصـد رد مـی   95سطح اطمینان  فرض صفر در

  با مشتري مداري رابطه وجود دارد. فرهنگ

  آزمون فرضیه چهارم -5-2-4
  ): آزمون فرضیه اول7(جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  4فرضیه
  معیار

مقدار 
t 

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

میانگین 
تفاوت 

از مقدار 
3  

رابطه فرهنگ 
با اشتراك 

  مساعی
30 375/3  0/87 36/2  29 000/0  375/0  
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 36/2اي برابـر  مقدار آماره آزمـون تـی تـک نمونـه     )7(با توجه به جدول 
میان ابعاد شود پس درصد رد می 95است. فرض صفر در سطح اطمینان 

  با اشتراك مساعی رابطه وجود دارد. فرهنگ
تراتژي سازمانی با اسـ  فرضیه اصلی تحقیق که رابطه فرهنگقبلی طبق جداول 

  شود. می ، تاییدباشد یمبیشتر از میزان متوسط  گوهر روددر شرکت 
در  سـازمانی  اسـتراتژي  و سـازمانی  فرهنگمتغیر  ي رابطهدر این پژوهش 

این بررسی با استفاده از متغیر  .مورد بررسی قرار گرفت رود گوهرشرکت 
 ،محـیط عـدم قطعیـت    ،بعد (تفاوت قدرت سـازمانی  8با  سازمانی فرهنگ

 ،آینـده  بـر  مـدیریت  ،جنسـی  هاي تفاوت ،گرایی جمعدر مقابل  فردگرایی
اشتیاق کارکنـان   میزان ،انسانی هاي سرمایه هاي ویژگی ،مدیریت عملکرد

 جـامع  و چندوجهیبعد (جهانی شدن، مدلهاي  4 با به تغییر) و استراتژي
با توجه بـه   ،مساعی) صورت پذیرفت اشتراك ،مداري مشتري ،وکار کسب

نتیجـه گرفـت کـه فرهنـگ      تـوان  مـی ار به دست آمده براي ضـرایب  مقد
بعد مشتري مـداري در رده دوم   و داردارتباط را با جهانی شدن  رینبیشت
فرهنـگ بـا    تـأثیر و بعـد اشـتراك مسـاعی در رده سـوم و      گیرند میقرار 

در رتبـه چهـارم کمتـر از میـزان متوسـط      وکار  کسبدوجهی مدلهاي چن
در فرضـیه اصـلی بـا اسـتراتژي      سـازمانی  فرهنـگ ه رابطـ  در نهایت. است

سازمان بیشتر از میزان متوسط است پس فرضـیه اصـلی کـه مربـوط بـه      
در شـرکت   مورد قبول واقع شـده اسـت.   باشد میاصلی این تحقیق  سؤال

گوهررود ویژگیهاي سرمایه انسانی و جمع گرایـی در برابـر فردگرایـی بـا     
باشـند مـدیریت بـر آینـده بـا امتیـاز        مـی  داراي باالترین رتبه 48/6رتبه 

در رتبه مناسبی قرار دارد. بنابراین در این سازمان افـراد بـه میـزان    08/4
بسیار باالیی به متعادل بودن، برخورداري از حس مشترك، نـوع دوسـتی،   

مراقبت از دیگران  (تعاملی) و گشاده بینی(صحه صدر)، دوستانه کار کردن
در این  74/5تفاوت قدرت سازمانی با امتیاز  يگردند. در زمینه می تشویق

 شـود کـه   مـی  سازمان بـه قـدرت و نفـوذ و جایگـاه اهمیـت زیـادي داده      
بایسـت در ایـن زمینـه راهکارهـایی بـراي کـاهش آن صـورت گیـرد.          می

) این سازمان بـراي  38/5همچنین با توجه به امتیاز باالي تفاوت جنسی (
عیفی داشته است. سـازمان از  جنسی عملکرد بسیار ضهاي  کاهش تفاوت

 داراي محیطـی نسـبتاً بـا ثبـات     78/3لحاظ محیط عدم قطعیت با امتیاز 
باشد. میزان اشتیاق کارکنان به تغییـر درشـرکت گـوهررود بـا امتیـاز       می
داراي کمترین رتبه در  02/2باشد و مدیریت بر عملکرد با عدد  می 05/2

ن شـرکت بـه نسـبت بسـیار     باشد، به عبارتی افـراد در ایـ   می این شرکت
پایینی قـاطع، مصـمم، تهـاجمی، صـریح، شـفاف و رك گـو هسـتند. در        

که در آنها میزان اشتیاق کارکنان به تعبیري باالسـت، افـراد    هاییسازمان
 را اقـدامات جمعـی   و شـوند  می پروازيتشویق به رقابت، جاه طلبی و بلند

 ،مـدیریت بـر عملکـرد    با توجه به پایین بودن امتیاز بعد د.نکن می تشویق
برتـري یـافتن تشـویق نمـی      دراین شرکت پاداش براي بهبود عملکـرد و 

اثربخش  قاتی که در زمینه فرهنگ سازمانیتحقی در کل با توجه به شوند.
بـا   تـه اسـت،  و رابطه مناسب بین استراتژي محیط و فرهنگ صـورت گرف 

 تـوان ایـن   می در زمینه ي نوع فرهنگ سازمان توجه به تعاریف ذکر شده
نـوع فرهنـگ    گیـري نمـود کـه فرهنـگ شـرکت گـوهررود از      گونه نتیجه

  باشد. می مشارکتی

  گیري نتیجه -6

بـا اسـتراتژي رابطـه     سـازمانی  فرهنگ دهد که می نتایج این تحقیق نشان
 شیافـزا  نیهمچنـ  و سـازمانی  تـأثیر فرهنـگ   شیافـزا  براي نیبنابرا .دارد

  :کرد اتخاذ توان را می زیري هکارهارا سازمانهاي  استراتژي رشیپذ زانیم
 و گـردد  مـی  انسجام جادیا باعث کارکنان و رانیمد نیب توافق وی هماهنگ

 کارکنان نقش شیافزا با توان می و بوده موثریی کارا شیافزا در امر نیهم
 را سـازمان  در هـا آن موثر نقش احساس ،سطوح همه در گیريتصمیم در
ي اندازها چشم و ها مأموریت ،هاياستراتژ انبتو قیطر نیا از و داد شیافزا

 بـا  و نمـود  مشـخص  شـوند  مـی  نیـی تع اهـداف ي راستا در که را سازمان
 بهی ابیدست در آنان هاي مهارت توسعه و کارکناني توانمندساز از استفاده
 ابتـدا  فـوق  مـوارد  علـت  به. نمود اقدام هاياستراتژ اعمال نهایتاً و اهداف

 قـرار ی بررسـ  مورد سازمان در غالب فرهنگ وی انسازم طیشرا بایست می
ی فعلـ ی اثربخش ویی کارا زانیم ،سازمانی کنون طیشرا به توجه با و ردیگ

 انـسازمـ  مشاوران و متخصصان از استفاده با و شود گرفته هانداز سازمان
 در نظر گرفته شودراهکارهایی براي افزایش ابعاد موثر فرهنگ  بایست می

اجـراي   فرآینـد  فرهنـگ  وابطـه معنـادار میـان اسـتراتژي     تا با توجه به ر
 افزایش سازمان وري بهره اجرا شود و در نهایتاستراتژي در جهت مناسب 

   .پیدا کند
هاي چند وجهی کسب وکار و مدل باتوجه به رابطه فرهنگ باجهانی شدن

اینکـه جهـانی شـدن نیازمنـد تعییـر در      وجه به تبا  ودر شرکت گوهررود 
در  بایست می رود گوهرمدیران شرکت  ،باشد می ات در سازمانتمامی جه

اقدام  ،کارکنان به منظور تشویق  پاداشجهت ایجاد راهکارهایی براي خلق 
کنند تا تالش کارکنان شرکت بـراي بهبـود عملکـرد و برتـري یـافتن در      

میـزان قاطعیـت، مصـمم،     بایسـت  مـی همچنـین   ،کارشان افـزایش یابـد  
 کـه  یابـد کارکنان سازمان افزایش  بودن گوف و رك تهاجمی، صریح، شفا

سـازمان   نـان کارکو میزان اشـتیاق  به این ترتیب میزان مدیریت عملکرد 
میــزان مقاومـت کارکنـان در برابـر تغییــرات     نتیجـه و در  یافتـه   افـزایش 

با جهـانی  با توجه به میزان ارتباط باالي فرهنگ  .یابد میسازمانی کاهش 
میزان مقاومـت   ،کارکنانبا تقویت این ابعاد در د در شرکت گوهرروشدن 

ایجاد تغییـر در سـازمان در    هاي چالشو  یافته کاهشدر برابر تغییر  ها آن
  .یابد میجهت اجراي درست استراتژیهاي سازمان کاهش 

با توجه به  ،باتوجه به رابطه فرهنگ با مشتري مداري در شرکت گوهررود
دم قطعیت در این شرکت و با توجه به پایین بودن امتیاز شاخص محیط ع

ثبـاتی و   بیشتر و بـی در یک سازمان قدر عدم اطمینان محیطی  اینکه هر
، ها و نظرات مشتري براي بقـا  خواستتوجه به  ،ناپایداري آن افزونتر گردد

بایست  می شرکت گوهررود یابد ها بیشتر ضرورت میتداوم و رشد سازمان
 شرکت توجهات الزم را مبذول دارد.به مبحث مشتري مداري در این 

در شـرکت  اشـتراك مسـاعی   با توجه به پایین بـودن ارتبـاط فرهنـگ بـا     
در ادبیـات مـدیریتی   مساعی  مفاهیم جدیدي همچون اشتراك ،گوهررود

 شـود  مـی  ها آنمتفاوتی از  هاي برداشتنشده است و  جانماییاین شرکت 
ز ابعـاد درونـی و بیرونـی    بنابراین بهتر است این مفاهیم شکافته شـود و ا 

 مورد بررسی قرار گیرد و به صورت عملیاتی در آیند.
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 تخصص متمرکز بر وکار کسب ي زمینهدر  رود گوهر شرکت با توجه اینکه
مشتري مداري از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار  است و همچنین امروزه

مبـانی  هـا و  رود شرکت گوهر رود در جهت ارتقاء مهارت می است، انتظار
  تعاملی و نه تخصصی کارکنان گام بردارد.

  تحقیق  مبتنی بر پیشنهادات -6-1
هـایی  شـاخص جامعه تحقیق، با توجه به باال بودن میزان تفاوت قدرت در 

 براي شناسایی و کاهش آن در سازمان شناسایی گردد.
بـاال بـودن امتیـاز     سـازمانی و  مـل مبـانی تعا  با توجه به اهمیت مفاهیم و

مـدیران رده   ،جامعـه تحقیـق  انسانی در کارکنان هاي  مایههاي سرویژگی
 هایی در جهت هدایت و بهـره بـرداري درسـت از   باالي شرکت باید برنامه

بخصـوص بعـد    هـا  ياین استعدادهاي کارکنان براي اجراي درست استراتژ
 مشتري مداري را در دستور کار شرکت داشته باشند.

براي جانمایی معانی جدید مدیریتی  هاي آموزشیتشکیل جلسات، کالس
  .اشتراك مساعی و هاي چندوجهی کسب کارهمانند مدل

با توجه به باال بودن اهمیت جهانی شدن در این سـازمان، تمرکـز بیشـتر    
براي تقویت بعـد مـدیرت عملکـرد و میـزان اشـتیاق      هاي  براجراي برنامه

همگـام شـدن بـا    کارکنان به تغییر براي افزایش آمادگی کارکنـان بـراي   
  .تغییرات و جهانی شدن

  براي تحقیقات آتی  پیشنهادات - 6-2
 و اسـت  گرفته قرار بررسی مورد استراتژي با فرهنگ رابطه تحقیق این در
 پیشـنهاد  آتـی  تحفیفـات  انجـام  منظـور  به لذا ،ایم پرداختهن آن میزان به

 .گیرد رقرا بررسی مورد سازمان استراتژي بر فرهنگ تاثیر میزان شود می
 بـه  اسـتراتژي  بـا  شـده  ارئه مدل با توجه با فرهنگ ادابع از یک هر رابطه

 . گیرد قرار بررسی مورد جداگانه صورت
 اسـتفاده  2002در سـال  گلـوب  سـازمانی  فرهنگ مدل از پژوهش این در

 فرهنـگ  مـدل  از آتی تحقیقات در محققان شود می توصیه لذا ،است شده
 و کــوك,2000در ســال  دنیســونل در ســا وکــامرون کــویین ســازمانی

 در وهمکارانش پست وان سازمانی فرهنگ ابزار,1983در سال همکارانش
 سـال  در همکـارانش  و اوریلـی  سـازمانی  فرهنـگ  پروفایل و 1997 سال

 .کنند استفاده 1991

 تحقیقهاي  محدودیت -6-3
 هایی روبرو بودهانجام این تحقیق نیز به مانند تحقیقات دیگر با محدودیت

  آنها عبارتند از:اي از است که پاره
 باشد. می استراتژي محور بسیار مشکلهاي  یافتن سازمان

هاي فراوان همکـاري صـورت   عدم همکاري مناسب مدیران که با پیگیري
 پذیرفت.
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