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 چكیده

اعا  ملا ی ارا لد  لده در بان  لا  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطال
با د. جامعد آمار  این تحقیق کلید کارکنان ستاد  بان  ا    ر قلزوین کلد دو تی   ر قزوین می

بدسلت آملده اسلت.  ابلزار گلردآور  اطالاعلا  را  88تعداد نموند بر اساس جدول مورگان برابلر بلا 
ملا ی ارا لد  لده و موفقیلت سلازمانی ها  استاندارد فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالاعلا  پرسشنامد

اعدد پرسشنامد پلی  آزملون گردیلد کلد  25ها تعداد تش یل میدادند. برا  بررسی پایایی پرسشنامد 
 -نتلایج آزملون کو ملوگروف. ها  تحقیلق بلود نتایج آ فا  کرونباخ تایید کننده پایلایی پرسشلنامد

فرضید ها  تحقیق با توجلد بلد نرملال بلودن اسمیرنف نشانگر نرمال بودن داده ها بود. برا  آزمون 
نشان داد کد  یافتد ها  تحقیقها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. داده

کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده در بانک ها  دو تی قلزوین ملی  فرهنگ سازمانی پی  بینی کننده
 با د.

 

 

 کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده،  فرهنگ سازمانی،فرهنگ، : هاکلید واژه
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 .  شده ارائه یمال اطالعات تیفیک کننده ینیب شیپ بعنوان یسازمان فرهنگ یبررس عنوان مقاله :

 مقدمه -1
امروزه  ناخت فرهنگ سازمان برا  مدیران از اهمیت فوق ا عاده ا  برخوردار است و فرهنگ حاکم  

بر سازمان مبین  یوه زندگی سازمان میبا د. ضرور  توجد بد فرهنگ سازمانی تا جایی است کد 
یک سازمان تغییرا  موثر و پایدار  بد وجود آید، صاحب نظرا  بر این باورند کد اگر قرار است در 

فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر  ود . بد اعبار  دیگر ، موفقیت و   ست سازمان ها را باید 
کرد .  ذا مدیران با ات اء بد فرهنگ و ب ره جستن از آن می توانند خود را از  در فرهنگ آن جستجو

راه حل ا  تازه ا  برا  سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند. امروزه  بند راه حل ا  گذ تد رها سازند و
فرهنگ بد اعنصر م می در مدیریت تبدیل  ده و نق  و تأثیر آن بر اعمل رد سازمانی بر محققان 
مدیریت کامالً مشخص گردیده است ، از این رو مدیران ناگزیرند بد فرهنگ سازمان توجد کنند 

(Ghasemi, 2010: 143.) در مورد فرهنگ سازمان میگوید : آنچد امروز بخ  پن ان و 1ربرنارد چست
پو یدن سازمان ) کوه یخ سازمان ( نامیده میشود، فرهنگ آن سازمان خوانده میشود و فرهنگ برا  

و هم اران ، فرهنگ را نظام «2ا تون مایو»اعمل رد موفق سازمان ضرور  است. تال  ا  پژوهشی 
از هنجارها و ن ادها  اجتمااعی پدید می آید و بر رفتار آنان اثر می گذارد  هایی تعریف کرده اند کد

(Ghanbari, 2009:57 . ) 
  آن سخن  ده و درباره  انسانی بد کار برده میفرهنگ از دیرباز برا   رح کیفیت زندگی جامعد

مردمان در سازمان    کار و رفتار  فرهنگ سازمانی یا آنچد خمیرمایدبسیار رفتد است. و ی درباره
ها سخن اندک و کوتاه گفتد  ده است. فرهنگ سازمانی ی ی از اعوامل موفقیت یا است تا این سال
 (.Shojaei, 2005: 19ر حال تحول کنونی است)ها در محیط پویا و دناکامی سازمان

رو  انسانی را امروزه نیرو  انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر بخواهیم خصیصد نوآور  نی
بد آن اضافد نماییم باید بد اهمیت آن افزود زیرا کارکنان توانمند و خالق در پیشبرد اهداف سازمان 

نمایند در این بین برخی اعوامل هم چون کیفیت اطالاعا  و موفقیت سازمانی ها بسیار موثر اعمل می
وار  بر ی دیگر اثرگذا تد و در در انتخاب استراتژ  فرهنگ منابع انسانی می تواند بد صور  زنجیر 

این میان مو فد کیفیت اطالاعا  در تعیین استراتز  فرهنگ منابع انسانی و افزای  رغبت کارکنان 
بد ابداع و نوآور  می تواند نقشی م م محسوب گردد  ذا اهمیت پژوه  از آنجا نا ی می گردد کد 

سااعد  نماید از طرفی دیگر ایران در حال درک این نق  می تواند مدیران را در پیمودن این مسیر م
گذر از مرحلد فرهنگ یافتگی است و نیرو  انسانی در این مرحلد از اهمیت خاصی برخوردار است و 
ضرور  ایجاب می نماید کد تمامی ابعاد و اعوامل موثر در پیشرفت سازمان ها از جملد نیرو  انسانی 

قرار گیرد.  هدف تحقیق حاضر بررسی و تعیین تاثیر  و مو فد ها  مربوط بد آن مورد بحث  و بررسی
بر کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده در بانک ها  دو تی   ر قزوین می با د و فرهنگ سازمانی 

                                                        
1 . Chester 

2 . Elton Mayo 
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انتظار می رود نتایج تحقیق بد صور  کاربرد  در حل مش ال  نظر  در خصوص کیفیت اطالاعا  
 بانک ها کمک کند. 

 

 

  ادبیات تحقیق -2

 فرهنگ سازمانی  -2-1
ها چیز  بیشتر از این موضوع بوده و توجد بد موضواعاتی همچون  ود کد سازمانامروزه اذاعان می

ها  نسبتاً جدید  در مطا عا  سازمان و مدیریت نوین اعنوان پدیدهجو سازمانی و فرهنگ سازمانی بد
(. بد Glomseth, 2007:35) ها  اخیر بد  د  فراگیر  ده استبیشتر مد نظر بوده و در دهد

  رابر  کویین برا   ناخت سازمان و رفتارها و اعمل رد کارکنان،  ناخت فرهنگ گامی اعقیده
توان انجام تغییرا  را تس یل و اساسی و بنیاد  است، زیرا با اهرم فرهنگ بد سادگی می

ل اساسی در رو فرهنگ سازمانی یک اعامها  جدید را در سازمان پایدار کرد. از اینگیر ج ت
(. از نظر گلومس و هم اران ، Ezabadi, 2000) با دموفقیت و تحقق اهداف بلند مد  سازمان می

 ,Glomsethبا د)ال یک سازمان می  تف را ، احساسا  و ااعمفرهنگ سازمانی تعیین کننده

بد دور از تأثیر ا  ها  سازمان اثرگذار بوده و در هر سازمانی پدیده(. و بر رو  تمامی جنبد2007:35
ها در فرهنگ فرهنگ نیست.ریشد و اعوامل اصلی موفقیت یا   ست مؤسسا  و سازمان

 ود. فرهنگ سازمانی   اف بین متغیرها  اثرگذار سازمان رسمی و  ان جستجو میسازمانی
 (.Aghayi Fishani, 2009: 18 بخشد)هویت می چگونگی انجام واقعی کار را
ها است. تقادا  مشترک افراد سازمانی درباره چگونگی انجام چیزها او ویتفرهنگ سازمانی  امل ااع

ها کنند کد فرهنگ سازمان کلید ف م و اثر بخ  تر در سازمانبرخی دیگر از محققین پیشن اد می
ها بد اعوامل با د و اعده دیگر هم مانند براون، بریمن و پتی گرو، اثربخشی و کارایی را در سازمانمی

توسط  1996دهند. در تحقیقی کد در سال و دالیلی بد غیر از فرهنگ سازمانی نسبت میمتفاو  
هایی بود جیمز ویز در دانشگاه ویندسر کانادا انجام گرفت و هدف این تحقیق پژوه  و کشف ارتباط

کد میان رهبر  مبادالتی )توسط سواالتی در مورد رفتار رهبر  و فرهنگ سازمانی اندازه گیر  
ها  تفریحی کنفرانس ا  آمری ا  میاند بود. در هر صور  ( و تاثیرا  سازماندهی در برنامد دمی

هیچ سبک رهبر  خاص بین رهبر  مبادالتی و تاثیرا  سازماندهی آ  ار نشد. بل د یک ارتباط 
 (.Julazadeh, 2009: 27خاص بین قدر  فرهنگ سازماندهی و تاثیرا  سازماندهی کشف  د )

 زیاد  دارد کد در ادامد بد چند گوند آن پرداختد می  ود: مانی تعاریففرهنگ ساز 
ا  کد با مفاهیم ماد  چون ها  مشترک مسلط و همبستد: یک سلسلد از ارزش1پیترز و واترمن -1

  ود.ها منتقل میها و ضرب ا مثلها ت ید کالماسطوره ها،داستان

                                                        
1 . Peters & Vatherman 
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 .  شده ارائه یمال اطالعات تیفیک کننده ینیب شیپ بعنوان یسازمان فرهنگ یبررس عنوان مقاله :

 ود و بد ا گو  ازمان کد بطور گسترده راعایت میها  س: نظامی از فرضیا  و ارزش1گوردون -2
 گردد.رفتار  خاص منجر می

ها و باورها  ها کد منتقل کننده ارزشویلیام اوچی: یک سلسلد ن ادها، تشریفا  و اسطوره -3
 با د.اساسی آن سازمان بد کارکنان  می

 نظام نظار  رسمی قرار دارد. : یک نظام و نظار  اجتمااعی و با قوه کد در برابر2چار ز اورایلی -4
 ها  اساسی .ها  انجام کارها در سازمان براساس ارزش: روش3دیل و کند   -5
 رابینز: ادراک تقریبا ی سانی از سازمان کد در همد ااعضایی سازمان وجود دارد. -6
 ;Zarei Matin, 2005: 66) : باور  کد هر یک از ااعضا در آن س م دارند4اسپندر -7

Mohammadi et al., 2013) 
ا  را برا  فرهنگ ارتقا می دهد و ی در اکثر معتقد است کد اگرچد هر سازمان اعناصر ویژه 5پالن ت
 (.Zarei Matin, 2005: 97) با دها هفت اعامل بد اعنوان   ل دهنده فرهنگ میسازمان

ع آور  اطالاعا ، در هر سازمانی افراد فرایند هایی را برا  جم:  فرایند های کلیدی سازمان -1

برند کد این فرایند ها توسط ارتباطا  تصمیم گیر  سرپرستی و تو ید کاال و ارا د خدما  بد کار می
 گذارد.اعوامل دیگر تحت تاثیر قرار گرفتد یا بر آن ا تاثیر می

فرهنگ یک سازمان اعموما بد وسیلد ی پارچگی اهداف، استراتژ  و روابط :  ائتالف برجسته -2

 گیرد.و مدیریت تحت تاثیر قرار میافراد 

منابعی مثل کارمندان، سازمان، تج یزا ، ابزار آال ، : کارمندان و سایر وسایل ملموس -3

 زمین، ابدااعا ، پول و ... است کد کمیت و کیفیت آن ا تعیین کننده فرهنگ و اعمل رد سازمان است.

 ود کد بد مشاغل و و قوانین می ها امل ساختار سازمانی، روید: ترتیبات رسمی سازمان -4

 دهد.افراد سازمانی نظم می

دهد ها را بد فرهنگ سازمانی میسیستم اجتمااعی کد هنجارها و ارزش: سیستم اجتماعی -5

 امل روابط بین کارکنان است کد مربوط بد قدر  و ااعتماد است در واقع همان سازمان غیررسمی 
 است.

اصلی ت نو وژ  و تج یزا  است کد مورد استفاده کارکنان  امل فرایند ها  :  فن آوری -6

 با د.می

                                                        
1 .Gordon 

2 .Oraeili 

3. Deil & Keindy 

4 .Espendar 

5 .Plunkett 
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پردازان بر اهداف و منابع و  گذاران و کار امل چگونگی تاثیر بازار، رقبا سرماید: محیط بیرونی -7

 فرایند ها  سازمان است.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Pattinger, 2005: 32)اعوامل تش یل دهنده فرهنگ سازمانی (: 1)   ل

 
ها  اساسی پذیرفتد  ده از سو  در سازمان اعالوه بر یک فرهنگ غا ب کد در بر گیرنده ارزش

اکثریت ااعضاء همچون وفا دار  بد سازمان، نیاز بد مشتر ، کیفیت محصول و امثال این است، خرده 
است کد از ها و فلسفد منحصر بد فرد گروهی از افراد ها ارزشها  وجود دارد. خرده فرهنگفرهنگ
تواند (. هر گروهی در سازمان میKoontz, 2006:165ها  حاکم بر سازمان متفاو  است)ارزش

تش یل یک پاره فرهنگ را بدهد. در واقع هر فرهنگ نتیجد مسا ل و تجربیا  مشترک ااعضا  یک 
ی را کنند وظایف مشاب بخ  یا یک واحد است مانند افراد  کد در یک برنامد یا یک طرح کار می

ها  انفراد  و مذهبی مشترک دارند. در ابتدا    ل گیر  سازمان معمواًل دهند یا زمیندانجام می
ها  متفاو  با هم در تعارض هستند. تا ی ی بتواند اعنوان فرهنگ غا ب را بد خود اختصاص فرهنگ

 محیط بیرونی

 ا تالف برجستد

 ترتیبا  رسمی

 فرهنگ سازمانی

 م اجتمااعیسیست
 آور  فن

 کارمند و سایر وسایل ملموس
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 .  شده ارائه یمال اطالعات تیفیک کننده ینیب شیپ بعنوان یسازمان فرهنگ یبررس عنوان مقاله :

کند و در دهد. پس از مدتی وقتی فرهنگی برتر  را بدست آورد اعنوان فرهنگ غا ب را کسب می
ها با فرهنگ غا ب ها را تحت حیطد خود درآورد. اگر خرده فرهنگکند تا سایر فرهنگادامد سعی می

ها در راستا  هایی کد این تضاد وجود ندارد فرهنگ ود. و ی در سازماندر تعارض با د تضعیف می
 ,.Mohammadi et al؛  George, 2007ها  حاکم بر فرهنگ غا ب سازمانی هستند)ارزش

2013). 

 

 کیفیت اطالعات مالی 2-2
کیفیت اطالاعا  در گرو این است کد اطالاعا  صور  ها  ما ی تا چد حد  رایط اقتصاد  
واقعی  رکت را منع س می کنند. صور  ها  ما ی حسابرسی  ده بوسیلد حسابرسان مستقل، 

 ایستد ترین  خص برا   وسیلد بسیار مناسبی در انتقال اطالاعا  قابل ات است. حسابرس مستقل،
اظ ار نظر درباره درستی ت ید و ارا د گزارش ها  ما ی واحد اقتصاد  است.  ایستگی حسابرس 
برا  این د یل است کد و  حسابرسی را برطبق استانداردها  حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان 

ار  ت ید  ده است. بنابراین یابد کد اقالم مندرج در صور  ها  ما ی مطابق با استانداردها  حسابد
حسابرسی بد اداعاهایی کد توسط  خص دیگردر قا ب صور  ها  ما ی ت ید  ده است، ااعتبار می 

افزای  می دهد بخشد و بدین وسیلد قابلیت ات ا  اطالاعا  بد کار رفتد در تصمیما  اقتصاد  را 
(Nikkhah Azad, 2000: 1 .) 

دار  ایجاب می کند، اطالاعاتی کد گزار گر  هدف ها  گزار گر  ما ی و مبانی حساب
ما ی فراهم می آورد از ویژگی ها  معینی برخوردار با د. هرچند این ویژگی ها، تا حدود زیاد  تحت 
تأثیر اوضاع و احوال اقتصاد  ، اجتمااعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبا  حقوقی جامعد قرار دارد اما در 

باید برا  قضاو  و تصمیم گیر  استفاده کنندگان نسبت بد هر حال، اطالاعاتی کد فراهم می  ود 
 (Auditing Organization, 2006: 49واحد انتفااعی مفید، قابل ااعتماد و بطور نسبی صحیح با د.) 

 1971در سال  (AICPA)تروبالد نام کمیتد ا  است کد انجمن حسابداران خبره آمری ا 
ا برا  صورت ا  ما ی بیان می کند کد ارا د اطالاعا  تش یل داد. این کمیتد جمعاً دوازده هدف ر

مفید برا  تصمیم گیری ا  اقتصاد ، ارا د اطالاعا  مفید برا  پی  بینی و ارزیابی جریان وجوه نقد 
آتی و سودآور  و تأمین اطالاعا  مفید برا  قضاو  درباره توان مدیریت در بد کارگیر  اثر بخ  

گزارش ها  ما ی برا  تأمین نیاز طیف  . (Shabahang, 2005: 89)صنایع تعداد  از این اهدافند 
ها  مشخص با د. گزارش تروبالد هفت ویژگی کیفی را وسیع استفاده کنندگان باید دارا  ویژگی

 کد باید در گزارش ها وجود دا تد با د بد  رح زیر برمی  مرد:
قابل  -5بی طرفاند بودن،  -4قابل ااعتماد )ات ا(،  -3  ل و محتوا،  -2مربوط بودن،  -1

 (.Riahi, 2002: 188قابل ف م بودن ) -7ثبا  روید،  -6مقایسد بودن، 
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 و حال رویدادها  گذ تد، ارزیابی در کاربران اقتصاد  تصمیما  بر کد میشود تلقی مربوط اطالاعاتی
 باید با د مربوط ا این د اطالاع برا  . ود واقع مؤثر آن ا گذ تد ارزیابی ا  تصحیح و تأیید یا آینده
 .گیرد قرار کاربران در اختیار موقع بد و با د تأیید )ارزش بازخورد( دا تد قابلیت و پیشبینی ارزش

 بطور و با د اهمیت با تمایال  جانبدارانة و ا تباه از اعار  بوده، کامل کد میبا د ات ا قابل اطالاعاتی
کند  بیان میرود انتظار ا  معقولبد گوند ای است آن بیان مداعی کد با د چیز  آن معرف صادقاند

(Dianti et al., 2012.) 
( چندین ضعف اصلی را کد در مطا عد   فران ل و هم اران  وجود 2002) 1 یبی و کینی

دارد بر می  مارند. فران ل و هم اران  نظرید   متناقضی را بد کار می گیرند، سواالتی کد در 
حسابرسی انجام  ده است. از کنترل سایر اعلل با قوه ا  کد می رابطد با حق ا زحمد خدما  غیر 

 توانند متحرک نتایج با ند، ناتوان است و از داده ها  مربوط بد یک سال استفاده می نماید .
ها  بررسی رابطد بین انواع فرهنگ» ( در تحقیقی تحت اعنوان 1391کویی مقدم و هم اران )

پذیر ، انسجام، سراعت و نوآور  در انی  امل انعطافها  موفقیت سازمسازمانی با مؤ فد
ها  سازمانی با مؤ فدسعی در تعیین رابطد انواع فرهنگ« ها  منتخب دو تی استان کرمانبیمارستان

اند. در این پژوه  کد از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگاند استفاده  ده موفقیت سازمانی دا تد
 وزار ها  تحت پو   : فرهنگ سازمانی غا ب بر بیمارستاناندافتدیدست است. بدین نتایج 

ب دا ت، فرهنگ بروکراتیک و فرهنگ غا ب در بیماستان ها  تحت پو   تامین اجتمااعی فرهنگ 
ها  تحت پو   سازمان با د. همچنین میانگین نمره موفقیت سازمانی در بیمارستانمشارکتی می

ها  تحت االتر از میانگین نمره موفقیت سازمانی بیمارستانتامین اجتمااعی بد صور  معنی دار  ب
پو   وزار  ب دا ت، درمان و آموزش پز  ی بود. از نظر ارتباط فرهنگ سازمانی تن ا فرهنگ 
مشارکتی همبستگی مثبت با موفقیت سازمانی دا ت و در سایر فرهنگ ها یا فرض اعدم وجود رابطد 

 د.تایید  د و یا همبستگی منفی حاصل  
 بد اطالاعا  اگر اند  کدنموده رو ن چنین را ما ی اطالاعا  کیفیت (، اهمیت2003هم اران ) و میلر
 با د دا تد کیفیت پایینی و نبا د است داده رخ گزار گر واحد در واقعاً آنچد بیانگر کامل طور

 داد خواهد افزای  را اب ام میزان ناقص اطالاعا  -1
 ی آوردم وجود بد را ریسک اب ام، -2
 مطا بد کنند بیشتر  بازده نرخ سرمای گذاران میشود بااعث ریسک -3
 ب ادار اوراق قیمت سرماید وکاه  هزینة رفتن باال بااعث سرماید گذاران توقع افزای  -4
 (.Jahani and Farzaneh, 2016می  ود )

 

 مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق  2-3
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 .  شده ارائه یمال اطالعات تیفیک کننده ینیب شیپ بعنوان یسازمان فرهنگ یبررس عنوان مقاله :

مانی سیستمی از استنباط مشترک است کد فرهنگ ساز فرهنگ سازمانی:تعریف مفهومی 

ااعضاء نسبت بد یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تف یک دو سازمان از ی دیگر 
 .(2007Robbins , ود)می

کارکنان بانک ااعتقادا ،باورها،اندیشد ها و استنباط مشترک تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی:  

سوال  41سازمانی از دیدگاه رابینز سنجیده میشود.مؤ فد فرهنگ  10بد سازمان خود کد با  ها
) 18تا  15)رهبر (، 18تا10)ریسک پذیر (، 9تا  6)نوآور (،5تا  1پرسشنامد رابینز بد تف یک 

تا  34)سیستم پاداش(،  33تا  30)هویت(، 29تا  26)کنترل(،  25تا  22)ی پارچگی(، 21 19حمایت(، 
 ارتباطی( میبا د. ) ا گو 41تا  38)سازش با تعارض( و  37

اعبار  است از خصوصیاتی کد بد کیفیت محتوا  تعریف مفهومی کیفیت اطالعات مالی: 

 (.Auditing Organization, 2009اطالاعا  ما ی مندرج در صورت ا مربوط می  وند )

کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د ها  برا  ابعاد و  اخص کیفیت اطالعات مالی:تعریف عملیاتی 

 ه است.استفاده  د (1389 ،)پوریان سشنامد استاندارداز پر ده 
برا  انجام تحقیقا  اعلمی و نظام مند، چارچوبی اعلمی و نظر  مورد نیاز است کد اصطالحاً 

 ود در این تحقیق میزان توجد بد فرهنگ سازمانی بد اعنوان متغیرها  مدل مف ومی نامیده می
 متغیر وابستد می با ند. مستقل و متغیر کیفیت اطالاعا  ما ی بد اعنوان
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بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده  در بان  ا  دو تی ارتباط معنی  -1
 دار  وجود دارد.

 یفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده در بان  ا  دو تی است.فرهنگ سازمانی پی  بینی کننده ک -2

 

 روش تحقیق-3
 فرهنگ گاند ده ها  مؤ فد آن در کد  ده سعی و با د می همبستگی –این پژوه  توصیفی 

کد اهداف ویژه   ود تعیین کیفیت اطالاعا  ما ی با اعوامل این همبستگی میزان و توصیف سازمانی
 تحقیق مشخص گردد.

می با د.  کارکنان ستاد  بانک ها  دو تی   ر قزوینمورد تحقیق در این پژوه  جامعد آمار  
با توجد بد جامعد آمار  نسبت بد بدست آمد.  88کد بر اساس جدول مورگان تعداد حجم نوند برابر با 

روش پرسشنامد اقدام گردید کد پس از کامل  دن مورد بررسی و ارز یابی قرار گرفتند.  100 توزیع 
 د گیر  روش نموند گیر  تصادفی ساده می با د.نمون

در این پژوه  برا  جمع آور  اطالاعا  از ابزار پرسشنامد استفاده گردید کد پرسشنامد استاندارد در 
این زمیند وجود دارد. از این ج ت پرسشنامد دارا  ااعتبار محتوایی و پایایی می با د. با توجد بد 

مد از قابلیت ااعتماد باالیی برخوردار است. این پرسشنامد  امل نتایجی کد بدست آمده است پرسشنا
سوال و  41سوا  ا  فرهنگ سازمانی و  فافیت ما ی می با د کد پرسشنامد فرهنگ سازمانی  امل 

سوال است. پرسشنامد فرهنگ سازمانی رابینز کد از دید و نظر  15 امل  کیفیت اطالاعا پرسشنامد 
زیاد، خیلی زیاد و با متوسط، ،  رتبد ا  تحت اعناوین خیلی کم، کم پنجمدیران سنجیده و با مقیاس 

برا  هر رتبد طراحی و پاسخ داده  ده است در این طیف هر  پنجاحتساب نمراتی بد ترتیب از یک تا 
قدر از مقادیر کم بد طرف مقادیر زیاد حرکت کنیم نشان دهنده میزان مطلوبیت یک پدیده سازمان 

پرسشنامد توضیحا  الزم ج ت ت میل پرسشنامد و اطمینان از محرماند بودن است. در ابتدا  
اطالاعا  بد افراد پاسخ دهنده داده  ده است و    سوال نیز برا  ت ید اطالاعا  زمیند ا  آورده 

ت ید  ده است این  انیتوسط پور 1389کد در سال  کیفیت اطالاعا  ما ی ده است. اما پرسشنامد 
سوال بوده کد بر اساس مقیاس پنج ارز ی است. وبر این اساس مرتب  ده  15پرسشنامد دارا  

، بی نظرم، موافقم، کامالً موافقم( . بد گزیند کامالً مخا فم مربوط بد  ) کامالً مخا فم، مخا فم است.
موافقم و گزیند کامالً  4، گزیند موافقم امتیاز 3، بی نظرم امتیاز2، گزیند مخا فم امتیاز1هر سوال امتیاز

تعلق میگیرد. قابلیت استفاده از این پرسشنامد در فرهنگ ا  مختلف در استفاده از آن و بد  5امتیاز 
اعلت ساده بودن سواال  و اجرا  آن در مد  کوتاه مم ن است در نتیجد قابلیت اجرا  آن برا  

 کشورها  مختلف کد دارا  فرهنگ ها  مختلف می با ند فرق کند. 
عداد  از داده ها  حاصلد ) مشخصا  فرد ( با استفاده از آمار توصیفی مورد در این پژوه  ت
) از جملد محاسبد میانگین، فراوانی، انحراف معیار( و برا  تجزید و تحلیل داده ها  ارزیابی قرار گرفت

همبستگی بین فرهنگ سازمانی با ، رنوفاسمی –برا  نرمال بودن مؤ فد ها از آزمون کو موگراف ؛ 
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 .  شده ارائه یمال اطالعات تیفیک کننده ینیب شیپ بعنوان یسازمان فرهنگ یبررس عنوان مقاله :

و برا  بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون یت اطالاعا  ما یکیف
 استفاده گردیده است. spssبا استفاده از نرم افزار وابستد از رگرسیون خطی ، 

 یافته ها تحقیق -4
وده یابی بد پاسخی است کد پژوهشگر در پی آن بدستترین مرحلد هر پژوهشی یاصلین و ترم م

سازد. در یمها هدف ن ایی از انجام یک پژوه  را برآورده است. در این راستا تجزید و تحلیل داده
پرسشنامد  100این بخ  از تحقیق بد ارا د یافتد ها  حاصل از این تحقیق خواهیم پرداخت از بین 

ان بان  ا    ر ها توسط کارکناعدد از پرسشنامد 91توزیعی در بین کارکنان بان  ا    ر قزوین، 
پرسشنامد  88مورد از پرسشنامد کامل نبود کنار گذا تد  د و ن ایتا  3قزوین برگشت داده  د کد 

 مورد تجزید و تحلیل قرار گرفت.

 آمار توصیفی  -4-1

 جنسیت -4-1-1
نفر زن  7نفر مرد و  81نفر نموند آمار   88کنید از یممشاهده  1کد در جدول  طورهمان

 زن تش یل  ده بود.  % 7مرد و  % 93بودند. بد اعبارتی دیگر نموند آمار  از 

 فراوانی جنسیت کارکنان بانكهای شهر قزوین  -1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 93 81 مرد
 7   7 زن

 100 88 جمع کل

 

 سن -4-1-2
نفر  45سال،  30تا  20نفر بین  8نفر نموند  88کنید از یممشاهده  2د در جدول ک طورهمان

سال  50نفر دارا  سن بیشتر از  5سال سن و  50تا  40نفر بین  30سال سن،  40تا  30بین 
درصد دارا  بیشترین درصد فراوانی  51سال با درصد فراوانی  40تا  30با ند. در واقع گروه سنی می
 بود. 

 فراوانی وضعیت سنی کارکنان بانكهای شهر قزوین -2جدول

 درصد فراوانی فراوانی سن )سال(

 19/9 8 30تا  20
 51 45 40تا  30
 48/34 30 50تا  40
 74/5 5 سال بد باال 50

 100 88 جمع کل
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 تحصیالت -4-1-3
نفر فوق  12 نفر دیپلم، 4نفر نموند آمار ،  88کنید از یممشاهده  3کد در جدول  طورهمان

نفر فوق  یسانس و باالتر بودند. در واقع گروه با تحصیال   یسانس  16نفر  یسانس و  56دیپلم، 
 درصد تش یل داده بود.  35/64بیشترین درصد فراونی را با 

 

 فراوانی تحصیالت کارکنان بانكهای شهر قزوین -3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی تحصیال 

 8/3 4 دیپلم 
 70/13 12 لمفوق دیپ
 30/64 56  یسانس

 00/18 16 فوق  یسانس

 100 88 جمع کل

 

 سابقه خدمت -4-1-4
 5نفر دارا  سابقد زیر  7نفر نموند آمار   88کنید از یممشاهده  4کد در جدول  طورهمان

باال سال بد  16نفر  16سال و  15تا  11نفر دارا  سابقد  43سال،  10تا  6نفر دارا  سابقد  23سال، 
 بودند. 

 جدول فراوانی سابقه خدمت کارکنان بانكهای شهر قزوین -4جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سابقد خدمت

 7 7 سال 5زیر 
 43/26 23 سال 10تا  6
 42/49 43 سال 15تا  11
 15/17 15 سال بد باال 16

 100 88 جمع کل

 
 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -4-1-6
اد در فرهنگ سازمانی، کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده و موفقیت در خصوص نمره افر

سازمانی یک نمره کل وجود دارد. در کل میانگین وزنی برا  هر یک از متغیرها و ابعاد مربوط بد 
نمایید. طبق نتایج بد دست آمده هر دو متغیر یممشاهده  6  توصیفی این متغیر را در جدول هاداده
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ن وزنی متوسط بد باال می با ند و در این میان موفقیت سازمانی دارا  بیشترین تحقیق دارا  میانگی
 میانگین وزنی و کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده دارا  کمترین میانگین وزنی می با د.

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -6جدول 
 انحراف معیار میانگین وزنی میانگین تعداد متغیر

 123/16 52/3 42/57 88 فرهنگ سازمانی

 077/8 80/3 5/46 88 کیفیت اطالعات مالی ارائه شده 

     

 

 تحلیل استنباطی 2 -4
ها  تحقیق پرداختد  ود. برا  تک تک متغیرها از آزمون یدفرضقبل از آن د بد بررسی 

اسمیرنف استفاده  د. منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن -کا موگروف
( مجوز استفاده از 05/0دار  بیشتر از ها )سطح معنیبا د کد درصور  نرمال بودن دادهمی هاهداد

آزمون ا  پارامتریک )همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی( و در صور  غیرنرمال بودن )سطح 
( از آزمون ا  ناپارامتریک )همبستگی اسپیرمن و رگرسیون غیر خطی( صادر 05/0دار  کمتر از معنی
 آمده است. 7ها  این آزمون در جدول  ود. دادهمی

 

 اسمیرنف-نتایج آزمون کولموگراف -7جدول 
 کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده فرهنگ سازمانی  اخص آمار 

 51/46 15/57 میانگین
 065/8 142/16 انحراف معیار

Z 424/0 321/1 
Sig 34/0 069/0 

 
 بوده و برا  متغیرها آزمون پارامتر  استفاده  د. نرمال هادادهتوزیع  7مطابق با جدول 

 

 هاآزمون فرضیه -4-3-1
تحلیل همبستگی ابزار  آمار  برا  تعیین نوع و درجد رابطد یک متغیر کمی با متغیر کمی 

با د. دیگر است. ضریب همبستگی ی ی از معیارها  مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می
دهد. این چنین نوع رابطد )مستقیم یا مع وس( را نشان میرابطد و همضریب همبستگی  د  

است و در صور  اعدم وجود رابطد بین دو متغیر برابر صفر می با د. برا  تعیین  -1تا  1ضریب بین 
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 د  رابطد باید ضریب تعیین را محاسبد کرد هر چد ضریب تعیین بیشتر با د بد ضریب همبستگی 
 .(110، ص 1388آن زمانی است کد هر دو برابر با یک با ند )مومنی، نزدی تر و حد ن ایی 

برا  یافتن اثر هر یک متغیرها بر رو  متغیر وابستد از رگرسیون خطی چندگاند استفاده  د، 
و با استفاده از رگرسیون چند متغیره بد تعیین مدل رگرسیونی پرداختد  د. رگرسیون خطی ساده 

ضریب همبستگی است. اما وجود و یا اعدم وجود رگرسیون خطی چندمتغیره دار بودن مشروط بد معنی
-ارتباطی بد معنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. بد غیر از نرمال بودن متغیر وابستد، پی  فرض

ها  دیگر رگرسیون خطی چند متغیره اعدم وجود خود همبستگی در متغیر وابستد و اعدم وجود هم 
 با د.می نرمال بودن خطاهاو خطی در متغیرها  مستقل 

 1واتسون -آزمون دوربین
گیرد، استقالل خطاها )تفاو  بین مقادیر ی ی از مفروضاتی کد در رگرسیون مد نظر قرار می

واقعی و مقادیر پی  بینی  ده توسط معاد د رگرسیون( از ی دیگر است. در صورتی کد فرضید 
بستگی دا تد با ند ام ان استفاده از رگرسیون وجود استقالل خطاها رد  ود و خطاها با ی دیگر هم

چد   ود. چنانواتسون استفاده می -ندارد بد منظور بررسی استقالل خطاها از ی دیگر از آزمون دوربین
آزمون )اعدم همبستگی بین خطاها( پذیرفتد  1H قرار گیرد. 5/2یا  5/1واتسون در بازه  -آماره دوربین

، 1388 ود یعنی همبستگی بین خطاها وجود دارد )مومنی، رد می 1Hر  صو ود و در غیر اینمی
 (. 128ص 

 

 آزمون فرضیه اول -4-3-1-1

دار  بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده رابطد معنیفرضیه محقق: 

 وجود دارد.

دار  : بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده رابطد معنیفرضیه صفر

 وجود ندارد.
در ابتدا برا  بررسی این فرضید از آزمون همبستگی پیرسون استفاده خواهیم نمود و سپس 

 برا  میزان تاثیر متغیر فرهنگ سازمانی بر متغیر وابستد از آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید
 

 ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه شده -8جدول 

فرهنگ   

 سازمانی

کیفیت اطالعات مالی 

 ارائه شده

 754/0** 1ضریب  

                                                        
1. Durbin- Watson d Test 
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 همبستگی
 000/0  دار سطح معنی فرهنگ سازمانی

 88 88 تعداد 
ضریب  

 همبستگی

**754/0 1 

کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د 
  ده

 - 000/0 دار سطح معنی

 88 88 تعداد 

05/0* معنی دار  آزمون در سطح معنی دار    
01/0معنی دار  آزمون در سطح معنی دار  **   

 
دار  ا ، سطح معنیدار  دو دامندگردد در سطح معنیمالحظد می 8چنان چد در جدول 

تر بوده با د کوچکمی 05/0دار  کد بوده و این سطح از حداقل سطح معنی 000/0آزمون پیرسون 
 با د و این مقدار، از مقدار بحرانیمی 754/0و نیز با توجد بد مقدار همبستگی محاسبد  ده کد 

دار  بین دو متغیر مذکور با د،  ذا رابطد معنیتر میاست، بزرگ 16/0کد  87پیرسون با درجد آزاد  
گردد بد اعبارتی بین فرهنگ سازمانی و کیفیت رد می 0Hتأیید و فرض  1Hوجود دارد پس فرض 

 د.دار  وجود داراطالاعا  ما ی ارا د  ده رابطد معنی
 

 فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده تاثیر دارد.: 2فرضیه 

 خالصه مدل رگرسیون برای فرضیه اول -9جدول 

ضریب 

 همبستگی

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین

 شده

 دوربین واتسون

754/0 744/0 744/0 214/2 

 
اطالاعا  ما ی ارا د کیفیت  و ( ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی9طبق نتایج جدول )

واتسون در بازه  -چد  آماره دوربیناست. چنان 744/0است و ضریب تعیین نیز برابر  754/0 ده برابر 
 ود. با توجد بد این د آماره قرار گیرد اعدم همبستگی بین خطاها پذیرفتد می 5/2تا  5/1قابل قبول 

د اعدم همبستگی بین خطاها پذیرفتد است، بنابراین می توان گفت ک 214/2دوربین واتسون برابر 
  ود.می

 

 نتایج تحلیل واریانس یكطرفه فرضیه اول -10جدول 



 
 1399 تانزمس  ،5 یاپیپ ،4 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعاتفصلنامه  70

مجموع  

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 000/0 520/824 081/11531 1 081/11531 رگرسیون

 - - 368/13 86 273/2954 اختالف

 - - - 87 354/14485 کل

 
برا  سطح  f( و با توجد بد این د سطح معنی دار  خطا  آزمون 10جدول )طبق نتایج 

است بنابراین می توان گفت کد استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع  05/0کمتر از  95/0اطمینان 
 است و یا بد اعبارتی متغیر مستقل توان پی  بینی متغیر وابستد را دارد.

 

 رای فرضیه اولنتایج ضریب رگرسیون خطی ب -11جدول  

 t sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد متغیر پیش بین

B SE BETA 

 004/0 901/2 - 201/1 484/3 مقدار ثابت

 000/0 01/29 752/0 056/0 7/1 فرهنگ سازمانی

 
( کد 000/0( با توجد بد سطح معنادار  محاسبد  ده برا  این آزمون )11طبق نتایج جدول )

استیودنت کد  tبا د و و همچنین با توجد بد مقدار آمارة )سطح خطا  محاسباتی( می 05/0کمتر از 
توان (، بنابراین می01/29گیرد )قرار نمی -965/1+ و 965/1درصد بین بازة  95در سطح اطمینان 

را قبول نمود و چنین بردا ت نمود کد فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  1Hفرضیة 
( بد صور  مثبت و 752/0ده تأثیر دارد کد رابطد این دو متغیر با توجد بد ضریب بتا محاسبد  ده ) 

یابد. با د یعنی با افزای  فرهنگ سازمانی، کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده افزای  میمستقیم می
گفت فرهنگ توان ( می744/0همچنین با توجد بد ضریب تعیین برآورد  ده برا  متغیرها  تحقیق )

درصد از واریانس کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده در نزد کارکنان بان  ا    ر قزوین را  74سازمانی 
درصد تغییرا  در کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده از نظر کارکنان در  74کند. بعبارتی تبیین می

 بان  ا    ر قزوین بد فرهنگ سازمانی بستگی دارد.
 

 نهاداتنتیجه گیری و پیش-5
فرهنگ سازمانی و در نتیجد آن ؛ فرهنگ مشارکتی و انعطاف پذیر کد متناسب با 
ساختارها  ارگانیک سازمان ها  امروز  بوده کد این ساختارها نیز در واکن  بد  رایط متغیر و غیر 
قابل پی  بینی محیط کنونی سازمان ا بد دالیل بیشمار  از جملد ر د فزاینده ت نو وژ  ایجاد 
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اند، سازگار  بیشتر  دا تد و بستر  مناسب برا  سوق سازمان بد سمت پاسخگویی و بد تبع ده 
بان  ا را در پاسخگویی بد نیازها   یاطالاعا  ما  تیفیکآن موفقیت خواهند بود. پیاده ساز  

مشتریان افزای  داده و ضمن تامین رضایتمند  مراجعین، در راستا  تحقق رسا ت اصلی بان  ا، 
   ان ار ناپذیر  ایفا خواهد کرد.نق

و کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده در ابتدا از آزمون   یفرهنگ سازمانبرا  بررسی رابطد بین 
همبستگی پیرسون استفاده گردید کد نتایج بد دست آمد کد نشانگر وجود رابطد معنی دار بین این دو 

بر کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده  یفرهنگ سازمانمتغیر بود. در ادامد برا  بررسی میزان تاثیر متغیر 
فرهنگ از نظر کارکنان از آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید و نتایج نشانگر تاثیر معنی دار متغیر 

 بر کیفیت اطالاعا  ما ی ارا د  ده بانک از نظر کارکنان بود. یسازمان
 می گردد:با توجد بد تایید فرضید ها  تحقیق پیشن ادا  زیر اراید 

 فافیت ما ی آنان افزای   با افزای  ریسک پذیر  در مدیران و معاونان بانک ها  دو تی -
پیدا می ند  ذا پیشن اد می  ود فرهنگ حاکم درون سازمان بگوند ا  با د کد ریسک 
پذیر  را در مدیران و معاونان سازمان تشویق کند تا آن ا   امت انجام کارها  مخاطره 

 رابر مش ال  پی  آمده دا تد با ند.آمیز را در ب
ارا د آموزش ها  متنوع و مداوم با استفاده از رو  ا  مختلف بد منظور افزای  سطح دان   -

و م ار   غلی مدیران بانک ها  دو تی بد خصوص آن دستد از مدیرانی کد سابقد 
  د.خدمت طوالنی دارند و نیاز بد آ نایی بد اطالاعا  و نوآور  ها  جدید می با

با توجد بد نق  م م و موثر مدیران در ایجاد روابط میان سطوح مختلف ادار  بد مدیران و  -
توصید میشود تالش کنند تا با گستردگی روابط رسمی بین  بانک هاب دو تیمعاونان 

 کارکنان و مدیران مافوق روحید مسااعد  و مشارکت را توسعد دهند.
نی آن بد وسیلد تعامال  ف ر  و مشارکت تضعیف جریان تصمیم گیر  فرد  و جایگزی -

 ها  گروهی مدیران سازمان.

 فافیت ما ی آنان افزای  پیدا  با افزای  نوآور  در مدیران و معاونان بانک ها  دو تی -
مستعد و خالق کد در  با بوجود آوردن فضا  محرک، بانک هامی ند  ذا پیشن اد می  ود 

  فافیتزمیند افزای   معاونان پرورش می یابد ، آن ظ ور اندیشد ها  جدید در مدیران و
 را فراهم آورند.

 فافیت ما ی آنان افزای  پیدا  با افزای  پاداش در مدیران و معاونان بانک ها  دو تی -
کل نتوانند این وظیفد را بخوبی انجام دهند روحید  بانک می ند. کد اگر مدیران اعا ی 

 ذا پیشن اد میشود برا  ایجاد انگیزه  واهد رفت.هم ار  و مشارکت و اظ ار نظر از بین خ
در سازمان از سیستم تشویق و پاداش استفاده گردد و این پاداش بر مبنا  اعمل رد مدیران 

 و معاونان با د ند بر مبنا  سلیقد فرد  و سابقد خدمت.
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ا با افزای  حمایت در مدیران و معاونان بانک ها  دو تیشفافیت ما ی آنان افزای  پید -
می ند.  فافیت ما ی بد طور واقعی زمانی تقویت می  ود کد کل سازمان حامی آن با د و 
چنین حمایتی وظیفد مدیران کل است.  ذا پیشن اد می  ود مدیران کل با مدیران استان ا 

و از آن ا حمایت و پشتیبانی بد اعمل  مفید برقرار کنند و آن ا با معاونانشان ارتباط سازنده و
 آورند.

رابطد   معنی دار  با  فافیت ما ی آن ا ندارد  رهبر  مدیران و معاونان بانک ها  دو تی -
  ذا پیشن اد می  ود در تحقیق مجزا دالیل اعدم تاثیر رهبر  بررسی  ود.

بد اعلت مع وس بودن رابطد کنترل با  فافیت ما ی پیشن اد می  ود کد مدیران کل از  -
و ی کد ند تن ا بازده مثبت ندارد بل د روح  فافیت کنترل ها  زیاد و مستقیم و غیر اص

ما ی و نوآور  را در سازمان تخریب می کند بپرهیزند. کد سازمان خالق سازمانی است 
 کد بد خود کنتر ی کارکنان  وابستد است.

افیت ما ی آنان افزای   ف  با افزای  و کاه  هویت در مدیران و معاونان بانک ها  دو تی -
یابد و این امر بیانگر این است کد دو متغیر با هم رابطد معنی دار  ندارند.  یا کاه  نمی
 .هویت بر  فافیت ما ی بررسی گردد  ود در تحقیق مجزا تاثیر پیشن اد می
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Abstract 

The purpose of this study is investigating the effect of 

organizational culture on the quality of financial information 

provided at  state banks in Qazvin City. The statistical population of 

this study is all employees of Qazvin banks, whose number of 

samples according to Morgan table is equal to 88. Data collection 

tools were standard questionnaires of organizational culture and 

financial information quality. To evaluate the reliability of the 

questionnaires, 25 pre-test questionnaires were tested. The results of 

Cronbach's alpha confirmed the reliability of the research 

questionnaires. The results of Kolmogorov-Smirnov test showed 

that the data were normal. Linear regression tests were used to test 

the research hypotheses due to the normality of the data. Finding 

show that organizational culture predicts the quality of financial 

information provided in Qazvin state banks. 
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