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در جهت ایجاد   فرهنگبر مبنای  سازمانی اجرائی بهبود چارچوب 

ی اثربخش  
 

 وحید میرزایی1، نورمحمد یعقوبی 2، زهره مقدس 3

 

1400تیرماه  30تاریخ پذیرش:                1400خرداد  15 دریافت:تاریخ   

 چکیده 

برو  داد نظام های انسیانی و ایاامانی امانی تق م می یابک کف فرایوک های   کارایی و اثر بخشیی بنواا 
عامل کلیکی اجرای ماف یت امیز ااتراتژی های اصلی بهباد  کاری و رفتاری اصیح  واد   اا رر  دیرر

و همچوین ایااااری با شویگتری فزایوکه مقی ی کف ایااما  های مکر  با ا  روبرو هسیتوک اصیح  در 
اجرائی بهباد ااامانی بر مبوای فرهوگ درجهت چارچاب هک  پژوهش حاضر    لذا.  مانی ااتفرهوگ ااا

در این  ایجاد اثربخشییی می باوییک و بکین موظار اا الرای چارچاب اراش های ریابتی کائین و کمرو 
تق یم اایتگاده ویکه اایت. تق یم حاضیر اا لقاه ماهیت در امره تق ی اص تاصییگی و زیر شامایشیی 

و جامنف اماری ا  کارکوا  انتظامی فرمانکهی انتظامی اایتا  اییسیتا  و )میکانی و پیمایشیی   یرار دارد 
روش ترکیبی کتابخانف ای و  ضیمن ایوهف در فرشیوک این تق یم اانگر می باویک     384بلاچسیتا  بف تنکاد  

شاما  ضیری  همبسیتری و .میکانی نیز بنواا  اجزاء جکا نشیکنی تق ی اص علمی بهره برداری ویکه اایت  
راراییا  نشیا  می دهک کف راب ف متبت بین متریر های پژوهش بریرار می باویک. بف این منوی کف مک  

داده هیای ماجاد این میک  ییادر بیف بییا   منوی دار باده و بر اایییا     %95مگهامی پژوهش بیا ارمیویا   
تق ی اص نشا  میکهک کف فرهوگ ع حیی بنواا  فرهوگ های زال  ااامانی می باوک ترییراص می باوک.

عکم دایترایی شایا  بف خبراا  و   همچوین بیشیترین اثربخشیی مرباب بف متریر دولت الهترونیا اایت .
بیا تاجیف بیف توات متیکلا ی هیای مرباریف اا همچوین مشیییهحص تمیییمی  ایری در انتخیاب متیکلا ی  

می تاا  اا مک  تق یم   تشخیص های ااامانی را در خماص تقاالص  .مقکودیت های این تق یم باد
نات راهبرد  4ایاامانی و ایجاد اثر بخشیی ماثر مارد ارایابی یرار داد.اراش این م الف بهارایری ترکیبی اا  

 ااامانی بر مبوای فرهوگ می باوک. یا ااتراتژی در ایجاد اثربخشی بهباد
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 مقدمه -1
جها  امروا با دیروا بهلی متگاوص اایت. در اذویتف حرکت کوکی داویتوک و همف چیز در شرامش و ایها   

منلالی و خ ی –می ایذویییت  وییایل ییابیل پیش بیوی و منین باد  عیامیل ماف ییت در نظ  و راب یف علیت  
در شوییگتری و   پکیکه ها را تقلیل می کرد. اما امروا اوضییات پیچیکه و نامنین و زیریابل پیش بیوی وییکه 

پیچیکای ه  ناعی نظ  وجاد دارد  روابط زیر خ ی  تنامل و چرخشیی ویکه و ممهن اایت علل متنکدی 
و منضییحتی را باجاد   ه  یافت وییکه و ماج  منلالی وییانک کف خاد بر پکیکه ها ی دیرر تاثیر اذاوییتف

شییرفت می یبهباد و پد کدر صیی فدر اییااما  هایی ک جرای هیا اوییتبا  (Boroumand,2016:50 ).شورد
گاوص ش  اا حالت ت  هاقوروت اااما  و ن  فمشترک در خماص ن    هااکش  ها یا دی  فاین اات ک  کباوو
 لزوم  در نظر ارفتن کور را بییرت  یا رویهرد لایااما  های نامافم از.ک  ایجاد نمی کوو  کهش  شیوکه ای
 فچ  فر بییرت فمات در خمیاص این کجا  فبی و دایت یابی  لاا فرهوگ فن فانکرضیایت مو هااکیا دی  فااینت

روای ها و یپ یافت  کیا بهباد خااهو فویروت  متای فخاصیی ک ترییراص  سیت   یمنوی ن ف چفمنوی اایت و ب
باری تسیت  اریاا برای پاایخرایی  اییک های مارد نحر ها و میاخص ها  مناا  وییاشین های مارد نج

 Lapina et)ک . را می کووجفرهوگ ا ترییر    قباحفایااما  ها در باری  ج اضیاهای رهبری تاا و  نیمارد 

al 2015)  عملهرد حسیابرایی در مهمی عامل عواا   بف ایاامانی  فرهوگ  بف  تاجف عکم لذا یهی اادالیل 
 در ماجاد تناریف و جمنی خارراص    انتظاراص     ااییااییی بف اراوییها   فرضیییاص کف  ااییت  این اییاامانی

 این .  اایت  "وضینیت در ایااما  چرانف اایت" ویک. فرهوگ ایاامانی نشیا  می دهک کف تاجف نمی  ایااما 
 کارموکا  بف  را هایت  حس فرهوگ ایاامانی  .  اایت  ایرویا  درو   در  مردم  زال  ایکئالا ی  دهوکه  نشیا 

 فراه  اااما  در  همراهی  چرانری  برای  را  ای  نااگتف "زالبا و  ناناوتف های  داتارالنمل    کوک می  موت ل
 کف امانی تا مردم     کوک. متأاییگانف می  ت ایت کووک می  تجربف کف را اجتماعی ایییسییت  ثباص و کوک می

 و اا رریم یا چارچاب یا مک  فرهورشییا    صییری   کف  امانی تا و یا  نهووک  تجربف را جکیکی فرهوگ
 و مکیرا   تااییط مکتها تا بف همین دلیل ااییت کف فرهوگ  .هسییتوک ارحت  بی  ش  اا    وییاد    روویین

 & Quinn) ..می دانسییتوک کشییف یابل ش  را زیر اویاص می وییک و بیشییتر ارفتف نادیکه دانشییموکا 

Cameron, 2011:16-17)  لذا با تنیین ویها  تق ی اتی ایااالتی کف م ر   می اردد این هسیت کف
ککام مالگف  بیشیرین  اثربخشیی را -2ایاامانی  چیسیت      بهباد در راایتای فرهوگ چارچاب اجرایی-1:

 فرهوگ زال  در مک  بهباد ااامانی ککام اات -3در مک  بهباد ااامانی دارد  
 

 پیشینه تحقیق-2

انجام هر تق یم کاربردی در حااه مکیریت می بایسیت بر مبوای یا مک  صیارص ایرد . اایتگاده اا مک  
مشییروعیت پژوهش می افزایک  همچوین چارچابی مگهامی یا نظری را فراه  در یا پژوهش بر زوای و 

می شورد و می تاانک نمایورر مهانیسی  یا ایاختار تبییوی فرضییف واری باویک کف ویایک با اایتگاده اا تشیبیف و 
با براییی اجمالی مک  ها و نظریاص م ر  وییکه در   45 :1391تمتیل بکاییت شیوک. )پرهیزکار و شیاجانی 

   میک  1987   میک  ویزبرد)1965تااییینیف و تقاالص ایییاامیانی اا یبییل :   میک  لاییت )  خمیییاص
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    1995   مک  تالر و تاویمن)1992   مک  بروک لیتاین )1987   مک  پرا  و روبرتسیمن)1978مهوزی)
 و .. مشیاهک می ویاد کف هر چف در را  اما  جلا شمکه ای  بر 2010   مک  چانی چژونچ)1995مک  کاتر)

چکای مک  ها افزوده ویکه اات . همچوین ااختار بیشترین تاجف و ورایط فیزیهی و فرشیوکهای کس  پی
و کار کمترین تاجف را در میا  مک  های  بررایی ویکه داویتف انک . بنک اا ایاختار  اییت  ها   ارتباراص و 

   عااملی مانوک مقیط   نیروی انسیانی بیشیتر تاجف را در میا   مک  ها بررایی ویکه داویتف انک . بنک اا ا
 (Cijevic, 2010). هک    ااتراتژی   فرهوگ )اراش ها  ابا رهبری یرار می ایرنک 

 خالصه مدل های بهبود سازمانی -1جدول
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 کسب و کار

        * 

در نظر ارفتن این ح ی ت کف تااینف ایااما  های دولتی اا کشیاری بف کشیاری دیرر و اا دوره ای بف 
رویک ایاامانی اا ن  ف نظر کارکوا  و توات مومی  و جایراه ش  ها متریر باویوک   دوره دیرر بنواا  برشیوک

در اذویتف و در رر  های ایوتی بیشیتر اا رریم تنکیل و (Matei & Lazar, 2013) .بسییار مه  اایت  
 ترییر یاانین و م رراص   روش های انجام کار و خحصف ترییراص ااختاری بر ایجاد تقا  تاکیک می واد.

( Boroumand,2016:66) و  امرواه نیز با تمام کاویشیی کف مسیناال  و متخمیمیا  جهت اصیح  وضیل
اااما  های کشار مبذو  می دارنک شنچف  هواا نتاانستف کارایی و اثر بخشی شنها را افزایش دهک و اوضات 

)در کوار را بهباد بخشیک زیبت یا چارچاب تناری مواای  مکیریت بهباد بر مبوای اراش های فرهوری 
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اراش های اجتماعی  ایتمادی و ایاای   جامنف ماات  تا بر پایف ش  فوا  و تهویا ها وهل ایرد و بف 
 (Boroumand,2016:153 )تبل ش  مکیریتی متواا  اااما  کشار تنیین و اعما  اردد . 

 

 مبانی نظری  -3
ایااما  یا کاویشیی دور برد جهت پیشیبرد حل این تنریف جامل را پیشیوهاد کرده انک: بهباد   1فرنچ و بل

مشیهحص و فرشیوکهای بااایاای ایااما   بخمیاص اا رریم مکیریت اثر بخش تر و مبتوی بر همهاری 
اروهی  بر پایف فرهوگ ایاامانی ) با تاکیک ویژه بر فرهوگ اروه های کار رایمی   با همهاری یا عامل 

تناری و تهوالا ی علام رفتاری کاربردی وامل پژوهش عملی ترییر یا عال  فنل و انگنا  و بف کار ایری 
کارکوا  و تاکیک بر فرهوگ ) فرهوگ اروهی     ربم تنریف باال   (Boroumand,2012:373 )اایییت.  

متنکدی نظیر خانااده   اجتمات   ملت   حهامت     2یبل اا پیاایییتن بف یا ایییااما  اا نهادهای فرهوری
  نررش ها  4تاثیر پذیرفتف انک و این انجمن ها  3دیرر ایااما  های کاری  امها  مذهبی  نظام شمااویی  و

رفتار و هایت شنها را ویهل می دهوک. امانی کف کارکوا  بف یا ایااما  می پیانکنک این تاثیراص را با خاد 
اویاص فرهوگ   بوابراین همف اااما  ها فرهوری دارنک   ااهی    (Hatch,2012:273بف اااما  می شورنک  

ایاامانی در همف جا کف نراه می کوی  مشیهاد اایت و در وایل بنواا  یا نیروی مقرکف در ایااما  عمل 
می کوک و در برخی ماارد فرهوگ ایاامانی رریف اایت و ف ط در صیارتی شویهار می ویاد کف ویروت بف 

 ,Valente et al) . چالش کشیییک  هوجارها   اراش ها   نررش ها و ع ایکی کف انجام می دهی  کوی

بیایسیییتی بیا تاجیف بیف واینییت هیای مرباب بیف جیامنیف بیا ییا دییک چویک الرا تیکوین  اا رر  دیرر  (2005:56
بنکی صیارص ایرد. اولین مرحلف اایاایی تبیین انظام اراش های می باویک. ایرا اراش های بویادین بف 

ی ویاد. این اراش ها هما  باورهای عواا  ایر ایاخت ایایر مراحل در توظی  الرای بامی درنظر ارفتف م
اایاایی اات کف اا متن ایکئالا ی بیرو  شمکه و حک درات اا نادرات را در راب ف با ایکئالا ی م ر  می 
کوک این اراش ها بایک بر رونک جامنف ای کف ایکئالا ی مارد نظر بر ش  حاک  ااییت تسییلط کامل داوییتف  

کف برای ب ا و پایایی ش  جامنف الام اایت  تشیهیل دهک. این  باویک و پایف و اایا  نظام های اانااانی را
کف ایجاد ترییر در  ODاراش ها منماالً ترییر ناپذیر باده و اصیالت خاد را برای ابک حگ  می کووک. فلسیگف 

 جهیت بهباد ایییاامیا  هیاایییت هیچ اانیف مریایرتی بیا اراش هیای اایییاایییی جیامنیف میا نیکارد

Boroumand,2016:159-160) .   فرهویگ اا متواعی  ویژایهیای و ابنیاد نایسیییویکایا    اخیر دهیف دودر 
  اتیورتا  و کامرو  در  تاا   می را ادبیاص  این بیشیتر مارد در  مگمیل  های  بررایی.  انک کرده  ارائف  ایاامانی

 اناات داد   نشیییا  برای. ییافیت   1997)  کیامرو  و بیر  و   1993) بیایر و  تریس     1992)  میارتین     1988)
 و    1984) ویاین    1983) ایاص     متا   عواا   بف. اایت  ویکه  ذکر ایوجا در مارد چوک    ویکه  بیا  ابناد
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 عواا   بف  را ایااااری و  فرهوری یکرص  بف اایتکال  کف هسیتوک کسیانی جملف اا  1992) هسیهت  و کاتر
 یا   فرهوگ تقلیل  اا بنک  1985)  وتن و شلپرص. کووک می م ر   عحیف مارد فرهوری  ابناد ترین اصییلی
 ضینیف و یای بنک یا  1985) کاپح و شرنالک. کردنک ارایابی مه  را ایکیاارافی  م ابل در هالاارافی  بنک
  اییرعت  ااییا   بر را ابنادی  1983)  کوکی  و دیل. کردنک  پیشییوهاد را خارجی و داخلی تمرکز  بنک یا و

  پیشیوهاد    ک  خ ر  منرض در باال  ریسیا)  ریسیا  درجف بنک یا و  ک   ایرعت تا ایاد  ایرعت) بااخارد
 در   واکوشی)  مقیط  بف پااخ و   مشارکتی  زیر م ابل در  مشارکتی) افراد ایری جهت  1985) ارنسیت.  دادنک
  را  فرهویگ  بنیک  ییااده   1985)  ااردو .  کویک  می  م ر   فرهویگ  اصیییلی  ابنیاد  عواا   بیف  را   فنیا   م یابیل

 عمل  ابتهار تشیایم     ارویک مکیریت با ارتباب    ادزام    ایااما   بف  دایتیابی    جهت و وضیا : کرد مشیخص
 موابل  تاانف  و خسارص  جبرا     عملی  ایری جهت     عملهرد تأکیک    عملهرد  وضا      اختح   حل    فردی
 وک  متمرکز  مردانری و فردارایی     ارمیوا  عکم  اا  جلاایری    یکرص فاصلف روی  1980)  هافستک.  انسانی

     کیاریزمیاتییا     اجتویاب     پیارانائییک  جملیف  اا  فرهویگ  نیاکیارشمیک  ابنیاد  بر   1986)  میلر  و  وری  دی  کتس  و
     اجمات  و فرهوری ایاای  یهپارچف  پیشیوهاد  1992) مارتین.  ویکنک  متمرکز  اییاایی ابناد  و  دیاانسیاالری

کائین کامرو  و (Quinn & Cameron, 2011:31-32) .کرد م ر   را ابهام و ت سیی   و  اختح  و تمایز

با اایتگاده اا دو  _  چهار نات فرهوگ را بیا  می کووک: ادهاکراایی   اروهی   بااار و ایلسیلف ای 1999)
بنیک انن یا  پیذیری و شاادی در م یابیل پیاییکاری و کوتر  و تمرکز بیرونی در م یابیل تمرکز درونی و 

ارد . و برو  ارا می باویک . یهپارچری. فرهوگ ادهاکراایی بر روی انن ا  پذیری و ترییر پذیری تاکیک د
منماال در ایااما  ها و ویرکت ها مهررا مشیاهک ویکه اایت کف در مقی ی پایا فنالیت کرده و در پی ش  
هسییتوک کف در بااار هکفشییا  رهبر بااار باوییوک. اراش های کلیکی در فرهوگ ادهاکرااییی عبارتوک اا 

وین بر روی انن ا  پذیری تاکیک دارد اما خحییت   کارشفریوی   و ریسییا پذیری . فرهوگ اروهی همچ
تمرکز ش  بر روی درو  ارایی اایت.  ویژای های فرهوگ اروهی ایااما  عبارتوک اا کارتیمی   تنامحص 
پرایول   تنهکاص رایج بین پرایول . فرهوگ بااار کوتر  و پایکار را تاصییف کرده و برو  ارا اایت . اراش 

ویامل نائل ویک  بف اهکا  ایاامانی   پایکاری و ثباص   و ریابت   های اصیلی برای ویرکت با این فرهوگ
ارایی اایت . و در نهایت   فرهوگ ایلسیلف مراتبی کوتر  مقار باده اما بف درو  ایااما  من ا  اایت . 
. اراش های کلیکی عبارتوک اا کارایی   و تنهکاص بسیییار یای بف هوجار ها   یاانین و م رراص می باوییک  

(Valencia et al, 2016)  ااامانی  فرهوگ  کف  اات  این  اات  وکه م ر  ایادی  ابناد کف دالیلی  اا  یهی  
 اایت . در مبه  و جامل    پیاایتف  ه   بف    پیچیکه مجماعف یا و ویامل  اایت فراایر  و  اسیترده  بسییار
 وامل را مااردی ااامانی همیشف فرهوگ ارایابی  و تشیخیص در  مرتبط عامل کف  اایت زیرممهن     نتیجف
    اایاایی چارچاب یا اا  اایتگاده    ابنادی کف بر انها تمرکز کردی  مهمترین تنیین برای     بوابراین ویاد.  
 هیچ البتف.  اات مه     کوک متمرکز  و مقکود  را  فرهوری  مه   ابناد جستجای  تاانک می  کف  نظری پایف یا
 حالی  در کرد تمیار درایت را خاصیی چارچاب  چوین  تاا  نمی همچوین و نیسیت جامل چارچابها اا یا
 باوک  تجربی  وااهک  براایا  بایک ها چارچاب ترین  مواای     عاض در. هسیتوک دیررچارچاب ها اویتباه کف

 بایک و  باویوک منتبر بایک شنها    دیرر عبارص  بف) کووک ضیبط  "دیی ا  ویاد می داده ویر   کف را واینیتی بایک   
چارچاب اراش های ریابتی اا دو بنک تشیهیل  .کووک ایاامانکهی  و یهپارچف  را  پیشیوهادی  ابناد اکتر  بتاانوک
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 اا  باد   پایایی  و اختیار   پذیری  انن ا  بر  کف را اثربخشییی  منیارهای    بنک اردیکه وییکه ااییت   یا
 تأکیک کف را اثربخشی منیارهای دوم کوک. بنک می   تأکیک دارد  تأکیک  کوتر  و  نظ    ثباص  بر کف  منیارهایی

  بیرونی  رییابیت  و  تمیایز    ایری  جهیت بر  کیف اایییت  منییارهیایی  اا  وحیکص  و  ادزیام     داخلی  ایری  جهیت  بر
حا  با مشییخص وییک  ابناد ) (Quinn & Cameron ,2011:32-35) .کوک می  متمایز    کوک می تأکیک

ها را در هر یا اا  ایااه های   مک  تق یم  بف تگضییل مالگف ها و ویاخص های اثر اذار بر این مترییر
 وکه اات:فرهوگ ها بف صارص جکااانف تشری  

 فرهنگ همکاری-3-1
یادر نیسیت کف مسینالیت های ایاامانی را بف توهایی اجرا نمایک و بف نتایج مارد نظر   "رهبر یا مکیر صیرفا

امر ضیروری برای  بکو  همهاری دیرر انسیا  ها نیز  دایت یابک. کار کرد  با مردم در یا ایااما  یا
یا رهبر یا مکیر اایت. در نتیجف  رهبری نیااموک مهارص های تخمیمیی اایت کف بتاانک باعز افزایش و 
بهباد روابط بین فردی با افراد دیرر وییاد  بف موظار داییتیابی بف مهارص هایی مانوک روابط بین فردی در 

داویتف و صیگاص مهارص های نرم  میا  کارکوا  یا ایااما   بهتر اایت کف رهبری یا مسییر مشیخمیی  
وابراین فرهوگ ایاامانی ترییر  ب(Kayode et al ,2017)نیز بف صیارص بال اه در رهبر هر جامنف ال ا ویاد

یا بویاد و اایییا  مه  در ماف یت ترییر ایییاامانی بف ویییمار می رود. برای تبکیل کرد  ترییر بف یا 
اده ویاد. فرهوگ بایک بف اانف ای باویک کف افراد نرمالیتف در ایااما  می بایسیت چوین فرهوری ترویج د

پیشروی بف امت ترییراص را شاا  و  راحت پوکاوتف و میل بف مشارکت در اجرای ماف یت شمیز شنها داوتف 
تق ی اص پیراما  پایایی های اروهی ثابت کرد کف مشیارکت و دخیل وک  در امار   (Chu ,2003)باویوک

  یابلیت بهباد عملهرد و ارائف راه حل های بهتری برای مشیهحص را داراات مارد عحیف بیشیتر افراد باده  
  (French and Bell, 2014:65)و پذیرش تمیمیماص اا جان  افراد مشیارکت کووکه را بیشیتر می کوک .  

ویتی بف کارکوا  فرصیت مشیارکت در تنیین اهکا  ) نظریف هک  اذاری الک و التام  ربمبنواا  متا  
تق ی یاص تجربی   هک  خاص می تاانک یا عامل انریزانویکه باویییک بنبیارص دیرر   داده می ویییاد  خاص

نظریف هک  اذاری را تاییک و رووین کرده اایت کف هک  های خاص و مشیهل ماج  افزایش عملهرد و 
ر اا ینوی ایوهف افراد هکفموک   بهت  (Gholipour, 2012:91)ارائف بااخار ماج  عملهرد باالتر می ویاد.  

افراد فایک هک  کار میهووک و افراد دارای هک  چالش برانریز   بهتر اا افراد دارای اهکا  ااییا    فنالیت 

افراد مسینالیت پذیرنک و با اویتیا   "منماالما اراار  Yدر تناری   (Rezaian, 2009:463) .می کووک 
رهایی کف بف انا  وااذار می ویاد و در انجام کا(Rezaian, 2009:453) بف دنبا  پذیرش مسینالیت انک .

خاد کوتر  و خاد هکایت هسیتوک   بوابراین بر اایا  این مگاهی    تاانایی های افراد بسییار واییل اایت و 
در انجام ورایف بف انها اعتماد می ویاد و مکیرا  بایک ویرایط را راری مواای  نمایوک کف هر چف بیشیتر 

کریس ارجریس نیز منت ک اایت رویک اا ازاا تالک بف رار ربینی  اایتنکادهای بال اه کارکوا  ویهافا ویاد .
در مسییر بلا  ازاا می ویاد و اا رریم پرورش ابناد مختلف بلا    فرد ایحمت روانی خایش را بکایت  
می اورد   اا رر  دیرر حرکت ربینی بف اییای بلا  رفتاری   مشییخمییف ای ایر را می رلبک : افزایش 

ی و کوتر  خایش   اوییتیا  برای اوییترا  در ماینیت برابر یا برتر اا دیررا    فنالیت   ااییت ح    اااه
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 دییکایاه مشیییخص   عحئم عمیم و تاانیایی انجیام کیارهیایی کیف بیف ارضیییای نییااهیا موتهی می ویییاد

Boroumand,2012:134)     شرجریس نیز همیانویک میا اریرار منت یک باد کیف اار نررش  بنبیارص دیرر
کارکوا  خاد متبت باوییک   شنا  را مسیینالیت پذیر و یابل اعتماد می دانوک و در چوین حالتی   مکیرا  بف  

بهره وری کاکوا  نیز افزایش می یابک ؛ بف همین دلیل بر ضیرورص تااینف مسینالیت های ویرلی   افزایش 
 ,Rezaian) ..توات کاری   ااییتگاده اا اییبا های مشییارکتی و بهباد روابط انسییانی تاکیک می کرد  

نیز ویلیام اوچی بیا  میهوک میزا  مشیارکت کارکوا  کلیک اصیلی بهره وری اایت   Zدر تناری    (2009:58
. کتاب اوچی برای امریهایی ها تاضییی  می دهک کف اییبا مکیریت  اپوی چرانف با ااییتخکام راالنی 

ف مکیرا  امریهایی  مکص و تممی  ایری و مسنالیت مشترک کار می کوک . این اراش ها با اراش هایی ک
بهار می بردنک در تضییاد باد و اراش های امریهایی بف وضییا  در ن  ف م ابل ا  یرار داوییت   بوابراین 
اوچی دنبالف رو مباحز وییاه های مکیریت اایت کف در دهف های اخیر منرفی اردیکو علت عحیف مکیرا  

وک و ریابت را بااییلف وییاه های مشیارکت امریهایی را بف اایتگاده اا ایبا های مکیریت  اپوی بیا  می ک
در اذوییتف   تقا  اییااما  بف علت نادیکه ارفتن    (Anderson, 2016:37)کارکوا  بهباد می بخشییک

یکرص در اییااما  مارد انت اد یرار ارفت اارچف امرواه این انت اد اعتبار کمتری دارد ولی برای اییالهای 
ما کللوک ارهار می دارد علت ایوهف یکرص برای بیشیتر   متمادی این ررا فهر صیقی  بف نظر می راییک.

افراد مگهام ضیموی موگی در بر دارد بف نقاه بهارایری ا  بر می اردد. بف اگتف وی   بنک موگی یکرص بف 
واییلف ناعی نیاا اجتماعی بف داویتن تسیلط بر ایایر افراد ایل ف پذیر مشیخص می ویاد . بنک متبت یکرص 

یری و رهبری تاکیک دارد. این بنک یکرص   هکفش تاانموک اییاختن دیررا  جهت بر پیشییرامی   تاثیر پذ
مارکاتیز در این خمیاص ارهار می دارد    (French and Bell, 2014:263)دایتیابی بف اهکافشیا  اایت  

اع ای یکرص تمییمی  ایری بف کارکوا  باعز باال رفتن روحیف و تنهک کارکوا  بف اییااما  وییکه   بهره 
زایش می دهک و این بف نگل همف اایییت : کسییی  و کار با موافل باال و ثباص باجاد می شیک ایرا وری را اف

افراد در مقیط کار امن ترنک و کارکوا  با تمام تاا  کار می کووک و بف اییااما  وابسییتف انک ایوها همف بف 
ن تاکیک بر مزایای خارر این اایت کف صیکایی یابل ویویک  در فرشیوک تمیمی  ایری دارنک . الولر نیز ضیم

اایتراتژیا مکیریت مشیارکتی   متذکر می ویاد کف تمیمی  ها می تاانک با ایرعت و انن ا  بیشیتری 
ارفتف ویاد ش  ااه کف یکرص بف پایین ترین ای ا  ممهن رفتف و کارکوا    بخمیاص کارکوا  دانشیی   

ویهل یابل مححظف ای کاهش تاایط این تریراص تاانموک و برانریختف می ویانک . هزیوف های ایربار بف  
یافتف   مزیت ریابتی ایااما  افزایش یافتف و ااتگاده بهتر اا فن شوری های ارمایف ... استر بف وایلف حل 

 –ربم مک  ااییتراتژیا  (Boroumand,2016:208-210 ).مشییهل و رفتار ت بی ی بهباد یافتف بشییاد 
یکرص در اییااما  ها در اختیار واحکهای فرعی  ایتضییایی یکرص  اییاالنسیییا و فگر مکعی هسییتوک کف

ایااما    ) افراد   واحکها و دوایر   اایت کف برای اداره ماثر و حل بقرانی ترین مشیهحص ایااما    اا 

کف اا   عکم ارمیوا  نهای انک "جایراه واال و مهمی برخاردارنک . این مشییهحص و مسییائل بقرانی عماما
ی ویاد . ایاالنسییا و فگر ارهار می دارنک کف ویتی یکرص بف دایت امک م  لجان  مقیط بر ایااما  تقمی

یا حاصیل ویک   انراه چوین بف کار ارفتف می ویاد : واحکهای فرعی ایااما  و همف صیاحبا  یکرص   جهت 
افزایش ب ای خاد اا مسیائل خط مشیی های ایاامانی   یکرص را اعما  می کووک . نظریف هوری میوتزبر  
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این پیش فرض اایتاار اایت کف رفتار ایاامانی ناعی باای یکرص اایت کف در ا  باایررا    در بار یکرص بر
فرد تاثیر اذار  مختلف تقت عواا  تاثیر اذارا    در پی کوتر  تمییمیماص و ایکاناص اییااما  هسییتوک .
 .داویتف باویک عحوه بر دارا باد  یا موبل یکرص   بایک اراده اایتگاده اا ا  و مهارص بف ارایری ا  را نیز  

(French and Bell, 2014:267-268)   
 فرهنگ بروکراتیک  -3-2

اییااما  ها اا راییتارا  های زذای اماده ارفتف تا وییرکت های چوک موظاره و بوراه های دولتی   نمانف  
بف رار   های اولیف یا فرهوگ ایلسیلف مراتبی بف ویمار می ایوک . بوراه های دولتی و ایااما  های بزر 

کلی تقت ایل ف یا فرهوگ ایلسیلف مراتبی هسیتوک کف اا رریم تنکاد ایادی روش های اایتانکارد و 
  ,Quinn & Cameron )  ایی ا  اییلسییلف مراتبی چوکاانف و تاکیک بر تشییکیک یاانین کار می کووک

  اایاایی  اهکا  ایرا کووک می  تسیهیل  را ها تی  بین  و درو   ارتباراص و هماهوری ها کوتر .  ,2014:50
 انتظاری چف شنها  اا کف فهموک می  بهتر  کارکوا   کف منواات  بکا  این. کووک  می تنیین  را  مشترک  یاانین  و

 کف همان ار را خاد ورایف  انجام کف  وییاد می  عااملی چف  وییامل تی  در شنها دیرر های  ن ش  و رود می
کوتر  با این پیش فرض  نظریف های مکرنیستدر  (Verburg et al 2018) .کوک  می  شاا  رود می  انتظار

ازاا می وییاد کف افراد مختلف دالیل مختلگی برای مشییارکت در اییااما  ها دارنک در نتیجف اییااما  ها 
همیشیف با مسیالف ایجاد ارمیوا  اا این نهتف کف موافل واارا با راهبردها و اهکا  ایاامانی  ت ابل نمی کووک 

ایف کوتر  را بیا  می کوک   چا  ایییااما  متشیییهل اا افرادی با موافل واارا   مااجهوک . این امر   خرد م
اییسیت  ایایبرنتیا ناعی مک  پایا اا فرایوک کوتر  ارائف می کوک  هسیتوک مکیرا  بایک اعما  کوتر  کووک.

اارچف این مک  در نقلف مکرنیسیت یرار دارد . در ایایبرنتیا   وضینیت فنلی اییسیت  با وضینیت م لاب 
ت  م ایسیف و هر اانف اختح  بین ا  دو ایب  ناعی تنکیل می ویاد . همچوین در نظریف عاملیت اییسی

فرض بر این اایت کف وکح نمی تاانوک همیشیف نسیبت بف انجام ورایگی کف بر ایر ا  تاافم ویکه یابل 
اا   بسییاری ااایاامانها برخی    (Hatch,2012:434-444. اعتماد باویوک و ممهن اایت ویانف خالی کووک

نسیخف های  مکیریت بر مبوای هک  را ) اییسیت  ارایابی ایردایتا  برای تاانایی تق م اهکا  ایاامانی 
خاص یا اجرای ااییتانکاردها و حگ  بادجف های عملهردی   اجرا کرده انک بکین صییارص کف امانی کف بر 

ااخرا می باووک بف ار اهکا  خاص با مکیرا  در هر ا   تاافم وک   مکیرا  برای تق م این اهکا  پ
رار دوره ای انها با ایر داییتا  محیاص می کووک تا پیشییرفت خاد را ارایابی کووک بف رار ربینی ح ا  
افزایش می یابک و ارت اء درجف ها بف فرایوک توظی  کووکه هک  و مکیرانی کف اهکافشیا  را مق م می کووک 

ادراک و ویواخت واییلف ای فراه  می کوک تا     (Arjuns,2012:158 پاداش های بیشیتری ارائف می کووک.
م یالنیاص در    (Afje,2009:167 .میکیرا  بتاانویک بیا اایییتگیاده اا انهیا رفتیار کیارکویا  خاد را کوتر  کوویک  

خمیاص تناری اایواد نشیا  میکهک کارکوانی کف کوتر  داخلی دارنک اا ویرلشیا  راضیی ترنک   احتما  
یریتی باویوک و اا مک  مکیریت مشیارکتی بیشیتر احسیا  رضیایت بیشیتری وجاد دارد کف در پسیت های مک

می کووک تا کارکوانی کف کوتر  خارجی می ویییانک . م النف های دیرر نشیییا  داده : مکیرانی کف کوتر  
داخلی دارنک کارویا  خیلی بهتر اایت ؛ بف ایر دایتا  تاجف بیشیتری می کووک ؛ تمایل بف تخری  نکارنک و 

یهی   (Boroumand,2012:153 ) .رهایشیا  مک  اییسیتمی را مک نظر یرار می دهوکهمااره در انجام کا
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اا ویاه ها و ابزار های ایجاد کوتر  ااتگاده اا ایست  انضباری در اااما  می باوک . هک  اا انضباب ش  
توبیف اایت کف رفتار م لاب اسیترش پیکا کن این امر ممهن اایت با تشیایم رفتارهای یابل یبا  یا با 

بوابراین این ایییسییت ) انضییباری     Qaed Rahmati et ,2015)رفتارهای زیر یابل یبا  انجام وییاد
کارکوا  را ملزم می کوک رفتاری م لاب و م با  در چهارچاب ع حنیت اییااما  داوییتف باوییوک . پس 

م ابم با  کارکرد اصییلی ایییسییت  انضییباری اصییح  رفتار نام لاب و یاد دهی رفتار م لاب   مواایی  و  
 اا کف  اایت این  انضیباب و  بنبارص دیرر نظ   (Gholipour, 2012:398)اایتانکاردهای ایااما  اایت . 

 کلی منوای بف   "انضیباب و نظ "   فاکا میشیل نظر  باوییک. اا م ام یا م یل و کویک  پیروی دایتارالنمل
بنواا  متا  در (Hammarfelt , 2018) .ااییت  رحمانف بی منماالً  ایییااییی  نیروی یا اا  بخشییی    ش 

نظریف یادایری اجتماعی بانکورا   درک کامل رفتار اییاامانی با تاجف دییم بف وییرایط ماجاد اییااما    

روابط    "ویژای ها و فرایوکهای وییواختی افراد و اثراص درونی و بیرونی رفتار انها میسییر ااییت و ربینتا
بارص دیرر تناری یادایری اجتماعی اوییاره بف درک کامل ماجاد بین همف این عاامل دو اییایف ااییت بن

تالمن نیز منت یک اایییت (Boroumand,2012:33 ) .رفتیار افراد و اصیییح  ا  اا رریم ییادایری دارد.  
ت ایتی در کار باویک صیارص می پذیرد . انسیا  م یل   یادایری اا یا ایاخت ویواختی کف حتی بی انهف

زریزه ها و نیروهای درونی یا پااییخرای موگنل در برابر مقرکاص بیرونی نیسییت . نات رفتار فرد تنیین 
کووکه پاداش وی اایت و این بف نابف خاد بر رفتار فرد اثر می اذارد . الراهای رفتاری ممهن اایت اا راه 

مشاهکه پااخ های دیررا  اماختف وانک . اا رریم فرایوک ت ایت افترایی پااخ تجربف مست ی  وخمی یا  
. ربم یانا  اثر کنهای م لاب و ماف یت امیز انتخاب و تهرار و پاایخ خای نام لاب کوار اذاویتف می وا

ی   فرد   رفتیار را پییامکهای مارد انتظیار و یابل پیش بیوی کوتر  می کوویک . بر مبویای این پییامکهای احتمال
رفتار خاد را پیش بیوی می کوک . بف خارر فرایوک های وواختی پیامکهای احتمالی می تاانوک متل یامکهای  

  (Gholipour, 2012:344-345)واینی   رفتار فرد را جهت بکهوک. 

 فرهنک عقالیی-3-3
   کامرو   نظر ربم.  باد  1981)  اوچی و  1975)  ویلیامسیا   کارهای  اایا  بر  عمکتاً بااار  فرهوگ نات    

    مشیییترییا      کوویکایا   تیأمین  جملیف  اا  خیارجی  هیای  حااه  بیا  منیامحص  بیااار  فرهویگ      1998)  کاین
 بهره و ریابت اصییلی  اراوییهای.ااییت زیره و ها  کووکه توظی     ها اتقادیف     پروانف صییاحبا     پیمانهارا 

 خیارجی   کوتر  و  ماینییت  بر  اییاد  تیأکییک رریم اا  بیااار  هیای  ایییاامیا  در  وری بهره و رییابیت. اایییت وری
 خاش خی  وخمیمانف  بیرونی مقیط کف  اایت این  بااار فرهوگ در  اایاایی های فرضییف.  ویاد می حاصیل
 ریابتی ماینیت تا  اایت  تحش در  ایااما  این    دارنک  اراش  بف  عحیف و  ازیوش  کووکاا   ممیر     نیسیت
فروویییویکاا  یا باااریاب هایی کف هکفشیییا  خریکارا     (Alas & ubius, 2009)  .دهک  افزایش را خاد

تجاری هسیتوک   بایک برای ماثر باد    نیااهای خریکار را درک کووک. ش  ها می بایسیت کسی  و کارهای 
خریکارا  و چرانری تااینف روابط با ایشیا  را درک کووک. یهی اا عااملی کف تااینف روابط با مشیتریا  را 

. وک   مشیتری مکاری اایت . یا عامل اایاایی برای بااار مقار باد    مشیتری مکاری اایت  تسیهیل می ک
(DaSilva et al, 2002) نظریف نیااهای بالگنل مارای بر این فرض اایتاار اایت کف مردم نیااهایی دارنک
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در این میک  کیف رفتیار   انهیا را بر می انریزانیک . مهیانیزم هیایی کیف نییااهیا را فنیا  می ایییاانیک تیا حیکودی  
.در نظریف ااییواد نیز مکیر پیچیکه تر هسییتوک . نیااهای مضییاعف   رفتار همزما  را برانریختف می اییاانک 

بایسیتی ویژای های ویخمییتی کارکوا  خاد را بکانک وبا تاجف بف مسینالیتی کف بف عهکه کارکوا  یرار می 
ارائف خکمتبف مشیتریا  را داویتف باویوک   ایرا  دهک بایک بتاانک بف خابی اا عهکه کار برایوک ورعایت عکالت در

باعز می ویاد مشیتری اا کاال و خکماتی کف اایتگاده می کوک جزو مشیتریا  مادام النمر باویک و کاال یا 
جاا  جارا  نیز بر کیانا  هیای بهباد  خیکمیاص بوریاه کسییی  و کیار مارد نظر را بیف دیررا  تبلی  نمیاییک.

شییتری می باوییک .تمرکز روش جارا  بر اام های مرباب بف هر فرایوک کیگیت تاجف دارد و تاکیکش بر م
ااییت . هک  اصییلی کانا  های بهباد کیگیت   تبیین راب ف علت و منلالی در مارد هر مسیینلف ااییت . 
 کانا  های بهباد کیگیت ابزاری بادنک کف جارا  ا  را برای منرفی تمیییمی  ایری اروهی در ایییااما 

هر ایااما  نشیا  دهک ایرا   بهارایری این ابزار امیک داویت کف اهمیت مشیتری را بفبهار می ارفت و با 
رونک تااینف     Aghili et al, 2018. )وی اعت اد داویت کف بکو  مشیتری   ایاامانی وجاد نخااهک داویت

 Sticy)کشییار اتخاذ می کوک بسییتری دارد  یا صییونت در یا کشییار بف ایییااییت هایی کف دولت ش 

بنبارص دیرر در مااینی کف دولت عرضیف خکماص خاصیی را بف عهکه دارد   نات و کیگیت  .   236: 2015,
شنها را  اا یبل منین می کوک . برای متا  در کشیارهای در حا  تااینف ابتکا کیگیت شمااش اا رر  دولت 
  منین می ویاد و ایپس خکماص مربارف ارائف می اردنک . در ماارد دیرری نیز کف دولت متمیکی اایت  

بر اایییا  نظریف نشیییر    (Mohammadzadeh,2015 :90-91امار بف همین صیییارص انجام می ایرد 
نااوری   پذیرش یا رد نااوری   بف اااهی ممیر  کووکاا  اا نااوری بسیتری دارد. در این نظریف فرض 

ویژای های بر این ااییت کف نرپ پذیرش با تاجف بف برداوییت افراد اا خمییلت های یا نااوری کف بف 
نااوری منرو  اایت   تنیین می ویاد . بر اایا  این نظریف  نااوری مناد  با نااوری فواورانف اایت و بف 
رار منما    نااوری فواورانف   نرم افزار ها و ایخت افزارهای رایانف ای را ویامل می ویاد. در نظریف نشیر 

ی های نااوری   بر پذیرش انا  تاثیر می نااوری اعت اد بر این ااییت کف برداوییت ذهوی کاربرا  اا ویژا
بر ااییا  نظریف رفتار هکایت وییکه نیز   تگاوص فردی در برداوییت ذهوی اا کوتر  رفتار   بف رار  اذارد.

مسیییت ی  بر اایییتگیاده اا فویاوری ارحعیاص و ارتبیاریاص تیاثیر می ایذارد   همچوین امااش و تجربیف   تیاثیر 
لیذا دولیت        Rezaei ,2009)وری ارحعیاص و ارتبیاریاص دارنیک.  متبیت و مسیییت یمی بر اایییتگیاده اا فویا

الهترونییا فرشیویکهیای جیاری مبتوی بر کیازیذ بیاای را مهیانیزه و کیامپیاتریزه می کویک بین م یامیاص دولتی    
بخش های خمییاصییی و وییهرونکا  پل ارتباری ایجاد می نمایک . مه  تر اا همف   امها  اعما  یا 

دولت در جهت اایتگاده بهیوف اا ایرمایف های اجتماعی   اییاایی و ایتمیادی در  کوتر  اثر بخش را برای
  Memarzadeh et al,2017:6.) مسیر تاانف را فراه  می اااد

 فرهنگ ادهوکراسی  -3-4
کف جها  اا دورا  صیونتی بف عمیر ارحعاص ترییر جهت داده اایت   اثار نات چهارم ایاامانکهیبف  اا انجا 

ویرایط فرا اویگتری    فچشی  می خارد. ادهاکراایی ) ایااما  ویژه ایاالر   ویهلی اا ایااما  اایت کف بایک ب
پیاایییخرا    را تقیت تیاثیر یرار می دهیک  21و فایسیییرینی کیف بیف رار فزایویکه ای دنییای ایییاامیانی یر   
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باوییک.وریگف عمکه مکیریت این ااییت کف کارافریوی   خحییت و فنالیت را بف عواا  ابزار ریابتی تاایینف  
دهک . ایااااری و خحییت دو عامل هکایت ایااما  برای دایتیابی بف موابل جکیک و ایاداوری فرض می 

 .یل نظام موک تاکیک می ویاد  اا این رو بر خلم چشی  انکاا ایوکه   هر  و مر  ایااما  یافتف و تخویاد .
(Quinn & Cameron ,2014:53)(جیکییک ررفییت  بیا مویابل  کیف  عملی عواا  بیف  را ناشوری    1985دراکر 

    2005اا نظر الم )(Stowe & Grider, 2014) .  کرد  تاصییییف     کویک  می  تقمیل  ثروص  ایجیاد  برای
 ,Bekkenutte)دارد.  برای اییااما  اوییارهجکیک   رفتار یا ایکه یا  اتخاذ  یا ایجاد  بف  اییاامانی ناشوری

نظریف ماالا   ضییمن هماهوری با مهت  روابط انسییانی   متضییمن این نهتف ااییت کف در صییارص (2016
کمیا میکیرا  بیف ارضیییای نییااهیای مه  کیارکویا  در مقیط کیار   بهره وری و خحیییت افراد افزایش می 

ف میکیرا  بیاییک تاجیف بیشیییتری بیف نییااهیای اجتمیاعی ییابیک. دااح  میا اریرار این نظرییف را ترویج کرد کی
خاد و وییهافایی افراد در مقیط کار داوییتف باوییوک . وی بر این باور باد کف مکیرا  بایک نررش خاد بر 

یرار دهوک   بف همین دلیل ا  اروه اا مکیرا  را کف مگروضاتی مبتوی بر نظریف   yمبوای مگروضاص تناری 

x    نررویی فرا می خاانک . نظریف  دارنک بف ترییر مبانیx  اا کار بیزار و "منت ک اایت کف انسیا  منمالی ذاتا

افراد را بایک اا رریم نضیارص مسیت ی  و با تهکیک بف کیگر و  "تا حک امها  اا کار کرد  اریزا  اایت . زالبا
ات کف بر این ا  yمجاااص مجبار کرد   در جهت نیل بف هک  های ایااما  تحش کووک . فرض نظریف  

کار کرد  را دوایت دارد و بف اصی ح  کار جاهر انسیا  اایت. انسیا  بف رار ذاتی می تاانک    "انسیا  ذاتا
رفتار خاد را   بکو  دخالت مسیت ی  دیررا    در جهت نیل بف م اصیکی کف تق م ا  را رال  اایت   

باوک   با کارکوا    xظریف  هکایت و کوتر  کوک . بف نظر ما اراار   اارنررش مکیر مبتوی بر مگروضاص ن
بهره می ایرد و   خاد نیز با هما  نررش رفتار خااهک کرد. چوین مکیری اا ایااوکارهای کوتر  تگمییلی

اا مقرک های مادی اایتگاده می کوک . در حالی کف اار نررش وی   "در ایجاد انریزه در کارکوا    صیرفا
باوییک   می تاانک هک  های فردی و اییاامانی را تلگیم کوک. چوین مکیری   yمبتوی بر مگروضییاص نظریف  

  خحییت و نااوری را تشیایم می  برای تلگیم هک  های مذکار   بف کارکوا  خاد ااادی عمل می دهک
کوتر  را بف حکایل می راانک و برای جذاب تر کرد  کار و ارضای نیااهای ا ا  عالی تر کارکوا     کوک 

تاکیک بسیییاری بر ابکات و ناشوری برای بهتر وییک  کیگیت کاالها و    نظریف ایییسییتمی نیز  .می کاوییک  
ووکه دارد. در این الرا یکرص زیر متمرکز اایت و مسیاواص خکماص و تواای  بیشیتر شنها با نیااهای ممیر  ک

در اع ای پاداش در برابر خکماص افراد رعایت می ویاد. برای حگ  و ت ایت ارتباراص زیر رایمی  انکااه 
ایااما  کاچا نرف داویتف می ویاد و در ش  فرشیوک کوتر  و تگایخ اختیاا مبتوی بر ویبهف های کار اات 

مرات ؛ ایرا تمیمیماص ایادی بایک ارفتف ویاد کف بف مشیارکت تنکاد ایادی افراد نیاا   نف بر مبوای ایلسیلف 
 و ارتباراص در پیشیرفت و مالی  بقرا      ویکیک ریابت    ایاای جهانیلذا    Aghajani et al, 2009) دارد.

 دیکااه اا کوک می وادار را ها اییااما   و وییاد  می مقار  دانش  ایتمییاد یا  رهار باعز  ارحعاص  فواوری
اا نظر رولی .  کووک  اتخاذ را  دانش مکیریت رویهرد  و  بریرنک فاصیلف  انسیانی موابل با مناملف در ایوتی های
 اییاامانی یادایری رااییتای  در دانش ذخیره و ایجاد     اوییتراک     وییوااییایی  بر  دانش   مکیریت2000)

  تجربف اا ترکیبی  عواا   بف را  دانش  1998) داونپارص و پروایاک.(Tsifora et al, 2015)   اایت  متمرکز
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 ترکی  و ارایابی  برای  چارچابی کف بیووک  می متخمیص  بیوش و متوی  ارحعاص    ها اراش    چارچاب در
 اایییتگیاده   وییییاه عواا   بیف    میکیرییت دانش را2005جوهس )  .کویک  می  فراه   جیکییک ارحعیاص  و  تجیارب
 صیری  هک  با شیوکه و فنلی ایری تمیمی  های فنالیت در ایری تمیمی  یبلی تجربیاص اا  دانش  انتخابی
چهار فرشیوک را کف باعز خلم و  ناناکا و تاکاچی(Jennex , 2007) کرد  تنریف ایااما  اثربخشیی  ارت اء

تبکیل دانش ضییموی و صییری   می وییاد در مک  مارپیچ دانش خاد  تشییری  کرده انک . این مک    خلم 
لت اجتمات ی ایاای  ) انت ا  دانش ش  ضیموی و صیری  دانسیتف و چهار حادانش  را نتیجف تنامل  بین دان

صیری      ترکی  ) ترکی  اویها  و موابل   ضیموی بف ضیموی     برونی ایاای ) تیکیل دانش ضیموی بف
مختلف دانش صیری   و درونی ایاای ) تبکیل دانش  صیری  بف ضیموی   را برای تبکیل دانش تاصییف می 

در تگهر میذکار   فرض بر این اایییت کیف توهیا افراد   باجاد اورنیکه دانش    Dehghani,2014)کویک .  
می بایسیت بنواا  فرشیوک مسیتمری باویک کف در ش  دانش   هسیتوک.بوابراین   فرشیوک تالیک دانش ایاامانی  

 , Ahmadi and Salehi)ایجاد ویکه تاایط افراد بف رار ایاامانکهی ویکه ای   ت ایت و هکایت ویاد

نظریف تنامحص ایف جزئی را می تاا  یا نظریف بویادی برای ویهل دهی شیوکه دراا مکص    117: 2011
براهمیت دانش در اییااما  ها تاکیک می کوک .ربم این نظریف :   اییااما  ها بروییمرد کف با نراهی دیرر

حیاص   اجتمات و فواوری ایف م الف ای هسیتوک کف اا جرم   انر ی و ارحعاص تشیهیل ویکه انک. تهامل این 
ایف در میزا  ارحعاتی اایت کف تاانستف انک در ری اما  در خاد ذخیره کووک. درتناد  اف جزئی   هر چف 

اص افزوده ویاد اا میزا  جرم و انر ی ش  کاایتف خااهک ویک. چوین اییسیتمی یادر خااهک باداا میزا  ارحع
رریم فزونی ارحعیاص و تبلار ش  در جرم و انر ی   کیاال و کیار تالییک کویک و بیف مبیاراه بیا فشیییار شنتروپی  

واا  ارحعاص مقیط اررا  خاد بپردااد. الام بف ذکر ااییت شنچف کف در نظریف تنامحص اییف جزئی بف ع
م ر  ویکه بایسیتی بف مگهام دانش در نظر ارفتف ویاد ایرا ارحعاص صیر  نمی تاانک عامل پیش برنکه 
تل ی ویاد ؛ ایرا در برخی ماارد ایر ریز ارحعاص و افزونری ش  مایف دردایر و اتح  ویت افراد و ایااما  

  Demirchi , 2016)ها نیز می اردد. 

 
 تحقیق  تحلیلی  مدل -1شکل 
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  تحقیق  روش -4
همانوک اییایر بقز ها در علام انسییانی   در مارد روش تق یم نیز نظراص و دیکااه های متگاوتی عواا  
ویکه اایت . در کلی ترین ت سیی  بوکی   روش تق یم را کتابخانف ای و میکانی در نظر ارفتف انک کف در 

بف ویژای اامایشیی و زیر اامایشیی تق یم حاضیر اا هر دوی این روش ها اایتگاده ویکه اایت . وبا تاجف 
باد  تق ی اص   روش تق یم حاضیر اا نات روش زیر اامایشیی پیمایشیی ) میکانی و پیمایشیی   مقسیاب 
می وییاد . چوانچف رب ف بوکی تق ی اص بر حسیی  هک  را مک نظر یرار دهی    تق یم حاضییر در امره 

تق ی یاص بر اایییا  میاهییت  میک نظر یرار ایرد   تق ی یاص کیاربردی یرار دارد . چویانچیف رب یف بویکی اناا   
روش تق یم حاضیر اا لقاه ماهیت در امره تق ی اص تاصییگی و زیر شامایشیی )میکانی و پیمایشیی   یرار 
دارد   ضیییمن ایوهیف در فرشیویک این تق یم اا روش ترکیبی کتیابخیانیف ای و مییکانی نیز بنواا  اجزاء جیکا  

با تاجف بف پراکوکای جامنف شماری ماضیات تق یم حاضیر   ویکه اایت.  نشیکنی تق ی اص علمی بهره برداری
در ای   اایتا  اییسیتا  و بلاچسیتا  و اسیتردای ا    اا روش نمانف برداری تمیادفی اا نات رب ف ای 
ااتگاده وکه اات .اا فرما  کاکرا  یا نسبت ماف یت در جامنف مقکود نیز برای مقاابف تنکاد کل نمانف  

= 𝑛م ابم فرما  کاکرا     اایتگاده ویکه اایت
𝑁 Z2 𝑝𝑞   

𝑁 𝑑2+ 𝑍2 𝑝𝑞
می باویک. با تاجف  360میزا  حج  نمانف   

بف پراکوکای جامنف شماری ماضات تق یم حاضر در ا   ااتا  ایستا  و بلاچستا  و استردای ا    اا 
تق یم اا روش های در فرشیوک این  روش نمانف برداری تمییادفی اا نات رب ف ای ااییتگاده وییکه ااییت .

الف:م الناص کتابخانف ای : اا این روش  مختلگی برای جمل شوری ارحعاص و دادها اایتگاده ویکه اایت :
برای تکوین مبانی نظری ااتگاده وکه اات . در این روش برای جمل شوری ارحعاص و دادهای مرباب بف 

ااییتگاده وییکه ااییت . ب: روش دلگی : در  مبانی نظری اا کت    پایا  نامف ها   م االص داخلی و خارجی
این روش با توظی  پرایشیوامف و تاایل بین اهل خبره   ارحعاص الام برای بررایی مک  و ویاخص های 
ا  بکایت امک.  : تق یم میکانی:در این روش با توظی  پرایشیوامف و تاایل ا  ارحعاص الام برای انجام 

ی مقتاا بف ویهل کمی   اا دو ضیری  نسیبی روایی مقتاا بررایی روای برای  تق یم جمل اوری ویکه اایت.
 (CVR( و ویاخص روایی مقتاا  CVI اایتگاده ویکه اایت. برای تنیین  CVR    در این بخش اا پانل

ایاا  بر اایا  ریف ایف یسیمتی ) ضیروری اایت   مگیک  16نگر در خااایت ویک بف   20خبراا  بف تنکاد  
مقاایبف    پاایخ دهوک. ایپس پاایخ ها بر اایا  فرما  م ابلاایت اما ضیروری نیسیت   ضیرورتی نکارد    

تنکاد کل  Nتنکاد افراد خبره ای اایت کف بف ایاا    ازیوف ضیروری پاایخ داده انک و   nمی ویاد کف در ش  
 افراد خبره اات .

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛 −

𝑁

2
𝑁

2

                            1راب ف )                                        

  م ایسیف می ویاد چوانچف م کار مقاایبف ویکه اا 1975بکایت شمکه با جکو  الویف )  CVRم کار    "نهایتا
م کار جکو  بیشیتر باویک روایی مقتاا برای ایت  مارد نظر ) ایت  ضیروری اایت   تاییک می ویاد .م ابم 

 . 42/0برابر اات با   CVRنگر متخمص ) افراد خبره   م کار یبالی برای  20جکو  الوف   برای 
ااا  بر ااا  ریف چهار   16نگردر خااات وک بف    20نیز اا پانل خبراا  بف تنکاد     CVIتنیین  برای  

  پااخ دهوک.  4مرتبط    "  کامح   3  مرتبط اما نیاا بف باابیوی   2  تا حکودی مرتبط    1یسمتی )زیر مرتبط  
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کامح    "و    "بف باابیوی    مرتبط اما نیاا"بمارص تجمیل امتیاااص ماافم برای هر ایت  کف امتیاا    CVIاپس  
 CVIرا کس  کرده انک ت سی  بر تنکاد کل خبراا  مقاابف می واد و در صارتی کف کف نمره    "مرتبط  

   باالتر باوک روایی مقتاایی م یا  مارد تاییک می باوک.  79/0اا 

 

 CVIو   CVRروایی تحقیق بر اساس ضرایب کمی  -2جدول
 

می باویییک اعتبیار مقتاایی بر  42/0م ییا  برای کلییف ایییااالص  بزراتر اا   CVRباتاجف بف ایوهیف م یکار 
م یا  برای کلیف اااالص   CVIااا  این ضری  کمی تاییک می اردد. همچوین با تاجف بف ایوهف م کار   

برای تنیین پایایی  می باویک اعتبار مقتاایی بر ااا  این ضری  کمی نیز تاییک می اردد. 79/0بزراتر اا 
بر ااییا    spssپراییشییوامف تاایل و پس اا کک اذاری داده ها و و ورود بف نرم افزار   384اا   تنکاد مقت

هر چف  الگای کرونباپ   ایااااری اایف ها مارد ایوجش یرار ارفتف ویک . بر اایا  ااما  الگای کرونباپ
 بیشتر باوک نشانرر اااااری بیشتر اایف ها می باوک. 7/0م کار ضری  اا 

 ضریب آلفای کرونباخ مولفه های مدل پژوهشی  -3جدول 
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دادهای جمل اوری وییکه اا کلیف مالگف ها وارد نرم  "بموظار تنیین پایایی تق یم بمییارص کلی   مجکدا
می باویک کف نشیانرر ایااااری  89/0ویکه کف م کار ضیری  الگای کرونباپ برای کلیف مالگف ها  spssافزار 

در تق یم حاضر پس اا جمل شوری داده ها و ارحعاص الام بف وایلف   مواا  بین کلیف اایف ها می باوک.
ما  شلگای ویکنک. اا اا  SPSSپرایشیوامف و مشیاهکه   همری شنها کک اذاری ویکه   ایپس وارد نرم افزار  
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  اا شاما   برای روایی مقتاا   CVIو    CVRکرونباپ برای تنیین پایایی پرایشیوامف تق یم و اا ضیرای  
چالری و کشییکای برای بررایی نرما  باد  داده ها   اا ااما  فریکمن برای رتبف بوکی ابناد متریر     اا 

  برای بررایی راب ف بین متریر ها راراییا  برای بررایی فرضییف های تق یم و اا شاما  پیرایاشاما  
 ااتگاده وکه اات.

 

 تحلیل داده هاتجزیه و -5

 آمار توصیفی  -5-1
شمار تاصییگی بف ش  دایتف اا روش های شماری اگتف می ویاد کف بف پژوهشیرر در رب ف بوکی   خحصیف 

کوک . برابر  کرد    تاصیییف و تگسیییر و بریراری ارتباب اا رریم ارحعاص جمل شوری وییکه کما می 
  انقرا  منیار داده ها برای کلیف مالگف ها اا م کار کمی برخاردار می باوییک کف نشییا  4جکو  وییماره 

    5دهوکه ا  اات کف داده ها بف میانرین نزدیا هستوک و پراکوکای انککی دارنک . بر ااا  جکو  وماره 
 زال  وواختف می واد .فرهوگ ع حیی بکلیل باال باد  م کار میانرین بنواا  فرهوگ 

 آماره های توصیفی مولفه های مدل پژوهشی  -4جدول

 اماره های توصیفی
 

 
 

 

 

 مولفه

 

شاخص های  

 مرکزی

 واخص های پراکوکای
 

انقرا    واریانس میانرین میانف
 منیار 

 خحییت و نااوری 42/6 33/41 35/29 29

 مکیرص دانش  11/7 62/50 29/32 31

 مشارکت و تاانموک ااای 06/7 97/49 92/30 5/29

 تاایل یکرص 27/5 8/27 42/29 29

 کوتر   5/4 31/20 71/31 31

 ایست  انضباری 43/5 56/29 35/32 32

 مشتری مکاری  09/6 11/37 92/31 31

 دولت الهترونیا 73/5 92/32 58/32 31

 

 مقدار میانگین فرهنگ های مختلف -5جدول 

مقدار 

 میانگین 

نوع  

 فرهنگ 
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 ادهاکراای 64/61

 همهاری 35/60

 بروکراای  06/64

 بااار 15/64

 

 آمار استنباطی  -5-2
بهترین روش در امار اایتوباری   مق م بف دنبا  تنمی  یافتف های حاصیل اا نمانف بف کل جامنف اایت.   

کشییکای داده ها اایت. برای بررایی نرما  باد  داده های ریف لیهرص و پرایشیوامف بررایی چالری و 
  می باویک کف -2و2همانرانف کف مشیاهکه می ویاد م کار چالری و کشییکای برای کلیف مالگف ها در بااه )

 نشانرر نرما  باد  تاایل داده ها می باوک. 

 توزیع نرمال بودن مولفه های مدل پژوهشی -6جدول

 توزیع نرمال بودن داده ها 
 

 

 

 چالری کشیکای  مولفه
 

 خحییت و نااوری - 26/0 12/0

 مکیرص دانش  - 7/0 57/0

 مشارکت و تاانموک ااای 91/0 56/0

 تاایل یکرص 19/0 - 34/0

 کوتر   54/0 - 15/0

 ایست  انضباری 51/0 - 52/0

 مشتری مکاری  77/0 22/1

 دولت الهترونیا 12/0 02/1

 
کوک کف ها را منلام میهای اروهنظر میانرین رتبف  برای م ایسیف چوک اروه کاربرد دارد و ااشاما  فریکمن 
 فرض تق یم بف وهل ایر نراوتف می واد: تاانوک اا یا جامنف باووک یا نف ها میشیا این اروه

0H  .1: مییانرین رتبیف کلییف مالگیف ها با ه  برابرنکH میانرین رتبف کلیف مالگف ها با ه  متگاوتوک. با تاجف بف :
درصییک ااییت فرض عکم برابری میانرین رتبف بوکی متریرها در  5منوی داری کمتر اا  ایوهف م کار ایی    

رد می اردد. بیشیترین اثربخشیی مرباب بف متریر دولت  H0بف تاییک می رایک و فرض    %95ای   ارمیوا  
 الهترونیا و کمترین اثربخشی برای متریر تاایل یکرص اات .
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 بر اساس آزمون فریدمن رتبه بندی مولفه  -7جدول 
دولت 

 الکترونیک 

مشتری  

 مداری

سیستم  

 انضباطی 

توزیع  کنترل

 قدرت

مشارکت  

و توانمند  

 سازی

مدیرت 

 دانش 

خالقیت  

و 

 نواوری 

 مولفه

01/5  76/4  77/4  61/4  85/3  32/4  73/4  94/3 میانرین  
 رتبف

 رتبف 7 4 6 8 5 2 3 1

 
بف ویر  ذیل می باویک روش راراییا  بهار ارفتف ویکه اایت    برای انجا  شاما  فرضییف های تق یم کف

 کف نتایج بف ور  جکو  ذیل می باوک:

 فرضیه های اصلی:
بین متریر فرهویگ  -2بین متریرفرهویگ ادهاکراایییی و بهباد ایییاامیانی راب یف منویاداری وجاد دارد.-1

بین متریر فرهوگ بروکرااییی و بهباد اییاامانی -3وجاد دارد.  همهاری و بهباد اییاامانی راب ف منواداری
 بین متریر فرهوگ ع حیی و بهباد ااامانی راب ف منواداری وجاد دارد.-4راب ف منواداری وجاد دارد.

 فرضیه های فرعی:
بین متریر مکیریت دانش -2بین متریر خحییت و ناشوری و بهباد اییاامانی راب ف منواداری وجاد دارد.-1
بین متریر مشیارکت و تاانموک ایاای و بهباد ااامانی راب ف -3بهباد ایاامانی راب ف منواداری وجاد دارد. و

بین متریر -5بین متریر تاایل یکرص و بهباد ایییاامانی راب یف منویاداری وجاد دارد.-4منویاداری وجاد دارد.
های انضیباری و بهباد ایاامانی   بین متریر اییسیت -6کوتر  و بهباد ایاامانی راب ف منوا داری وجاد دارد.

- 8بین متریر مشیتری مکاری و بهباد ایاامانی راب ف منوا داری وجاد دارد.-7راب ف منوا داری وجاد دارد.
 ین متریر دولت الهترونیا و بهباد ااامانی راب ف منوا داری وجاد دارد.ب

 وننتایج تحلیل ضرایب متغیرهای مدل پژوهشی بر اساس آزمون رگرسی -8جدول 

 R2 Rتعدیلی

 

t β SE B متغیر مالک 

28/0  53/0  38/12  53/0  1/0  29/1  ادهااراای  

46/0  68/0  26/18  68/0  09/0  68/1  همهاری 

51/0  71/0  22/20  71/0  1/0  15/2  بروکراای  

49/0  7/0  25/19  70/0  09/0  87/1  ع حیی  

07/0  27/0  53/5  27/0  17/0  98/0 خحییت و   
 نااوری 

22/0  47/0  61/10  47/0  14/0  56/1  مکیریت دانش  



 63 چارچوب اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ در جهت ایجاد اثربخشی   :عنوان مقاله

درصیک می باویک   5همان ار کف نتایج جکو  نشیا  می دهک ای   منوی داری متریر های محک کمتر اا  
 %95می باوییک بف این منوی کف مک  ماجاد با ارمیوا    %95کف بیانرر رد وییک  فرض صییگر با ارمیوا   

ااییا  داده های ماجاد این مک  یادر بف بیا  ترییراص می باوییک. بوابراین می تاا     منوی دار باده و بر
 چوین نتیجف ای ارفت کف فرهوگ ااامانی بر بهباد ااامانی تاثیر اذار می باوک .

 

 های پژوهشنتایج و یافته  -3-5
راب ف متبت و منوی   نتایج اولین فرضیییف فرعی نشییا  می دهک کف خحییت و ناشوری و بهباد اییاامانی

  همخاانی  2010)1   ونمن و دراکاداری وجاد دارد. یافتیف های این فرضییییف با نتایج پژوهش های اراص  
 یبل اا  تاانوک می ها ویرکت    ناشوری مکیریت  ویرکت و  نرری  شیوکه  . شنا  بف این نتیجف  راییکنک  بادارد

 "مواایی " ناشوری مکیریت و نراری شیوکه در کف اییاامانهایی وییانک و ف ط  شماده  ریابت افزایش  برای
نیز در تق ی اص خاد بف     2014)2ها اا  وکاص  . هسیتوک  شیوکه مختلف  چالشیهای با  م ابلف  شماده     هسیتوک

 اناات در  ااییااییی درشمک پیش ناشوری  فرهوگ    ای حرفف خکماص های  وییرکت در  این نتیجف رایییکنک
کاهرایف و  ..  ویاد  ایاامانی  ناایاای باعز  و کوک حگ   را ها ایااما   تاانک می کف  اایت  ناشورانف  رفتارهای

 بهره و  تااینف برای  اصیلی ایکام نیز در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییکنک ناشوری   2017)3مزیلیاوایا 
 مارد ناشوری نات  بف مسییت یماً ش  نتایج و  اذاری اییرمایف فنالیت.  ااییت  ایتمییادی فنالیت  هراانف وری

نتایج دومین فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین مکیریت دانش و بهباد ایاامانی   .اایت  وابسیتف  اایتگاده
  ایااایها و پاایچا   . یافتف های این فرضییف با نتایج پژوهش هایراب ف متبت و منوی داری وجاد دارد

 ایاامانی های  تاانایی بهباد KM هک   کفشنا  بف این نتیجف  راییکنک  همخاانی دارد  2018)4دراایچی
. دانش  موابل و خارجی های  داده همچوین و جمنی  دانش موابل  و اییااما  افراد  اا بهتر ااییتگاده  رریم اا

 
5- Gracht , Vennemann & Darkow 

6- Hogan & Coote 

7-Kogabayev & Maziliauskas 

8- Paschek , Ivascu & Draghici 

26/0  51/0  61/11  51/0  14/0  68/1 مشارکت و   
 تاانموک ااای 

28/0  53/0  35/12  52/0  19/0  35/2  تاایل یکرص 

28/0  53/0  33/12  53/0  22/0  75/2  کوتر   

33/0  58/0  05/14  58/0  17/0  49/2 ایست   
 انضباری

20/0  46/0  12/10  46/0  17/0  75/1 مشتری   
 مکاری

32/0  57/0  67/13  57/0  87/0  32/2 دولت  
 الهترونیا
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   نیز در تق ی یاص خاد بیف این 2011)1لیوج و چن  .  کوویک می  پشیییتیبیانی  تجیاری  تاانیایی  چوین  اا فرایویکهیا
  اذاوییتف تأثیر  اییاامانی  عملهرد  مختلف ابناد  بر  دانش  تهامل  مختلف های  ااییتراتژی نتیجف رایییکنک کف

 رونک بهباد در تاجهی  یابل تأثیراص     اایت  متهی داخل در جکیک  دانش ایجاد  بف کف  دانشیی جهش  .اایت
 مالی نگل  بف  تاانک  می   کوک می  ااییتگاده خارجی  دانش موابل  اا کف  دانش  تحیی کف حالی در   دارد داخلی

 داخلی ناشوری    اایت  تجاری  فرشیوکهای  بهباد دانش مکیریت  هک  ویتی  بنبارص دیرر.  باویک مشیتری و
 شورد    باوک مشتری حگ   و  مشیتری رضیایت بهباد هک  ویتی اما     اایت خارجی موابل اا  مشیاوره  اا بهتر

نتایج اییامین فرضیییف فرعی نشییا  می دهک کف بین .  ااییت داخلی  بف اعتماد اا بهتر خارجی  تخمییص
مشییارکت و تاانموک اییاای وبهباد اییاامانی راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد. این فرضیییف با نتایج 

  برنامف یا همخاانی دارد شنا  بف این نتیجف  راییکنک  کف   2019)2 اوبیپی و اوروایاابیهاه  پژوهش های 
 ت ایت    تیمی کار  ارت ا   کارموکا   اا باالیی ای   تنهک ایجاد  بین کارکوا  باعز ویکه  اجرا و  مشیارکتی
  تامااییح و اایتراوتی    .ویاد می  ایاامانی متبت نتایج ایایر  و  اایتراتژیا ریابتی مزیت  بف موجر  روحیف و
 کارشمکترین اروهی کار   نیز در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییکنک کف اا نظر کارکوا   2016)3  تائاایا 

 همف اا اختیاراص و  اییااما  در  مسییت ر فرمانکهی انجیره لذا در.  ااییت  اییاامانی  بهیوف  فنالیت  برای  ابزار
متاایط می بایسیت تجکیک نظر ویاد. نتایج چهارمین   و  پایین مکیریت ای    برای  خمیاص  بف    ای ا 

.  فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین تاایل یکرص و بهباد ایاامانی راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد.
انا  بف این نتیجف راییکنک کف   .  همخاانی دارد2014)4با نتایج پژوهش های دانیلزو اراارا این فرضییف 

 ایوهف  بف  تاجف  با  اایت  مرتبط  ایاامانی  های امیوف  با مسیت ی  رار  بف  کف  اایت م کار یا یکرص فاصیلف
   مشیارکتی ایری تمیمی  ای   بر  یکرص  فاصیلف ویاد  می تاایل  نابرابر  رار  بف  لزوماً ها  ایااما  در یکرص
  نیز نشیا  می 2011)5نتایج تق ی اص ااش    اذارد. می تأثیر ها ایااما   در رایمی  مرات   ایلسیلف و تمرکز

نیسیت . نتایج پوجمین فرضییف فرعی   اایتبکادی رهبری  بف نیاای باال یکرص  با دور راه اا  روابط دهک کف کف
راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد. این فرضییف با نتایج   نشیا  می دهک کف بین کوتر  و بهباد ایاامانی

  همخاانی دارد انا  بف این نتیجف  2018 ) 6  نیوابر  ایر   وایبل   هارتا  و رو وربار     پژوهش های
 یا کف کوک ت ایت  را باور این  ااییت و ممهن می دهک  نشییا  را  اییاامانی   تاانایی رایییکنک کف  کوتر 

دهیک بنبیارص   تقاییل  خیارجی  ذیوگنیا   و  کیارمویکا   بیف  را  خاد  هیای  وعیکه  اایییت  ییادر  ایییاامیا 

کییمییا  ایییییاامییا  در اعییتییمییاد افییزایییش بییف کییوییتییر  هییایاییییییسیییییتیی   دیییرییر  

کمیا  کیارمویکا   OCB و ییافتیف بهباد کیاری عملهرد میانویک , م لاب ایییاامیانی نتیایج بیف این و کوویکمی
تق ی اص خاد بر روی کوتر  های ایاامانی و عملهرد   نیز با انجام  2019)7. اییهگ و رایسیکیگ کوکمی

 
9- Liang & Chen 

10- Obiekwe , Obipi & Orusa 

11- Strauti , Tamasila & Taucean 

12- Daniels & Greguras 

13- Ghosh 
14- Verburg , Nienaber , Searle , Weibel , Hartog & Rupp 

15- Sihag & Rijsdijk   
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بف این نتیجف راییکنک کف ایف نات کوتر  رفتاری   نتیجف ای و همهاری ) یبیلف ای  بف عملهرد کما می 

کییف ای  اییانییف  هییای   کییوییوییک بییف  رییار  داخییلییی  و یرفییتییار ای      نییتیییییجییفکییوییتییر   بییف 

نشیییا    انیا    . هسیییتویک متمیایز ملهردیع اثر دارای ییا کوتر  هر و دهویکمی افزایش را عملهرد کلی

عیویاا  کیویتیر  عیمیلیهیرد کییف دادنییک نشییییا   یییافیتییف ایین . کیوییکمیی عیمییل ییهییکییریر میهیمییل بییف 

. نتایج ویشیمین فرضییف فرعی  . دهکافزایش می را اویها  دیرر اثربخشیی , کوتر  ویهل یا کف دهکمی
راب ف متبت و منوی داری وجاد دارد. این   نشیا  می دهک کف بین  اییسیت  انضیباری و بهباد ایاامانی

همخاانی دارد انا  در تق ی اص خاد بف   1395) مجیکی   رحیمی و ایاالر  فرضییف با نتایج پژوهش های
اعما  مکیریت انضیباب بر افزایش کارایی کارکوا  تاثیر بسیزایی دارد  و بمیارص این نتیجف راییکنک کف 

  2019)1   چیاماکا و کالیوزنلسیا   وا  تاثیر بیش اا حک متاایط دارد.متبت   موگی و جامل بر کارایی کارک
 بف  دیرر عاامل  میا  در ایاامانی باالی عملهرد  بف دایتیابی نیز در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییکنک کف

  می  کوتر   اییسیت  در  کارکوا   نظ  ای    تاایط کف دارد  بسیتری  اییسیت  در  کارکوا  تنهک و تنهک  میزا 
نتایج هگتمین فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین  مشیتری مکاری و بهباد ایاامانی  راب ف متبت و   .ویاد

   2013) 2   وایبلن و ایاایییمنفرانهوبرار  .   منوی داری وجاد دارد. این فرضیییییف بیا نتیایج پژوهش هیای
تبیین نقاۀ اثراذاری مکاری  رووی مگیک برای همخاانی دارد انا  بف این نتیجف راییکنک کف ای   مشیتری

انکاا مشیترک ایف بنک ویبهف بر ویرکای الراهای کسی  و کار باا ینوی یکرص روابط  مرکزیت و چشی 
نتایج هشیتمین فرضییف فرعی نشیا  می دهک کف بین دولت الهترونیا و بهباد ایاامانی ویاد.  مقسیاب می

  همخاانی دارد. 1398ایتانی)این فرضیییییف بیا نتیایج پژوهش هیای  راب یف متبیت و منوی داری وجاد دارد.  
ارتباری ماج  افزایش   –ایتانی در تق ی اص خاد بف این نتیجف راییییک کف فواوری های ناین ارحعاتی  

تاانموکی های موابل انسیانی   تق  م اهکا  ایااما  و رضیایت بیشیتر مشیتریا  ویکه اایت و همبسیتری 
اد عملهرد کیارکویا  اایییت. همچوین نتیایج  متبتی بین اایییتگیاده اا فویاوری ارحعیاص و ارتبیاریاص و بهب

  نشیا  می دهک کف اایت رار دولت الهترونیا بر اثربخشیی کلی 1392) ع یلی و صیاد تق ی اص ایجادی 
تاکیک دارد ب اریهف موجر بف کاهش توش بین کارکوا    افزایش رضییایت مراجنین و ارباب رجات   بهباد 

اص   افزایش ناشوری در انجام کسی  و کار و افزایش ایرعت ارتباب با مشیتریا    بهباد کیگیت ارائف خکم
 ارائف خکماص جکیک می واد. 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-6
 می رپ نیز ایاامانها در کف عملهردهایی و  رایام و شداب  ایری  ویهل در  مهمی  ن ش فرهوری اراویهای

 تأثیر ترییر و  اما    ابهام    درایری    یکرص  بف مرباب های  پکیکه  بف  اعضیا واکوش  نقاه  بر و  دارنک   دهوک
   پیااتف ه   بف   پیچیکه  مجماعف  یا  و وامل  اات  فراایر و  اسیترده بسییار ایاامانی  اذارنک. فرهوگ می
ایاامانی   فرهوگ ارایابی  و تشیخیص در  مرتبط عامل کف  اایت زیرممهن     نتیجف اایت . در  مبه  و جامل

 
16- Nelson , Chiamaka & Collins 

17- Frankenberger , Weiblen & Gassmann 
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 اایتگاده   ابنادی کف بر انها تمرکز کردی  مهمترین تنیین برای     بوابراین ویاد.  ویامل  را مااردی  همیشیف
 متمرکز و مقکود را فرهوری مه  ابناد جسیتجای تاانک می  کف نظری پایف یا    اایاایی چارچاب یا اا

 را خاصیی چارچاب  چوین  تاا  نمی همچوین و  نیسیت جامل  چارچابها  اا یا هیچ البتف.  اایت مه    کوک
 بایک ها چارچاب ترین مواای      عاض در.  هسیتوک دیررچارچاب ها اویتباه کف  حالی در کرد تمیار  درایت

   دیرر  عبارص بف) کووک ضیبط "دیی ا  ویاد می داده ویر   کف را واینیتی بایک     باویک  تجربی  ویااهک  براایا 
نتایج حاصیل اا  .کووک ایاامانکهی و  یهپارچف را  پیشیوهادی ابناد اکتر  بتاانوک بایک و   باویوک منتبر بایک شنها

در خمیاص فرضییف های اصیلی تق یم نشیا  می دهک کف ارتباب متبت و منوی داری 8و 7و  5و 4جکاو  
نات فرهوگ ایاامانی با بهباد ایاامانی وجاد دارد   بف اانف ای کف فرهوگ ع حیی بنواا  فرهوگ   4بین 

دولت الهترونیا و کمترین اثربخشیی برای  زال  ایاامانی اایت   بیشیترین اثربخشیی مرباب بف متریر
نات راهبرد ) فرهویگ   مختلف ماارد ذیل  4. با عویایت بف مک  تق یم و وجاد متریر تاایل یکرص اایییت  

اایت با    حمایت مالی   همهاری   شاادی عمل و فضیای روانی مواای  برای ارائف   -1پیشیوهاد میرردد :  
ااییتگاده اا  -3اا تجربیاص در خمییاص دانش مارد نظر کارکوا   الرابرداری و ااییتگاده  -2ایکه های نا  

اویتراک اذاری ارحعاص و  -4کارکوا  دارای مهارص و مسیتنک و جاا  بموظار مشیارکت و تاانموک ایاای 
  - 6ت ایت روحیف خادکوترلی در بین کارکوا   -5همسیایی موافل فردی و ااامانی در جهت تاانموک ااای  

ارتباب موااییی  با ارباب  -7 لاب و شااهی کارکوا  نسیییبت بف رفتارهای نام لابتاجف بف رفتارهای نام
تاجف بف ایرایاخت ها و کاهش هزیوف های مرباب بف خکماص   -8رجات و تاجف بف شنا  اا ایای کارکوا .

پژوهش حاضیر ف ط -1: همچوین برای تق ی اص ایوکه نیز ماارد ذیل پیشیوهاد می اردد  دولت الهترونیا
در فرمانکهی انتظامی اایتا  اییسیتا  و بلاچسیتا  انجام ویکه اایت   لذا پیشیوهاد می اردد پژوهش هایی 
با ماضیات مشیابف تق یم حاضیر   در ایایر اایتا  های کشیار انجام اردد و نتایج ش  با این پژوهش م ایسیف 

تاصیییف می وییاد برای م النف بهباد برای بهباد نتایج و مک  پژوهش بف پژوهشییررا  بنکی -2وییاد.
مک  این تق یم در -3ایاامانی و فرهوگ ایاامانی و بررایی راب ف شنها اا مک  های دیرر اایتگاده نمایوک .

ایایر نیروهای مسیل  ) ارتش و ایپاه   مارد بررایی و واکاوی یرارایرد و نتایج ش  بایافتف های این تق یم  
 یسف واد.برای ارت اء و بهباد تنمی  پذیری م ا
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Executive Framework for Culture-Based Organizational 

Improvement to Create Effectiveness 

 
Vahid Mirzaei1, Normohammad Yaghoubi2, Zohre Moghaddas3 

 

 
Abstract 
Efficiency and effectiveness as the output of human and organizational systems is 

achieved when work and behavioral processes are modified, on the other hand, a key 

factor in the successful implementation of key improvement strategies as well as 

adaptation to the increasing environmental turmoil with which modern organizations 

Facing reform in organizational culture. Therefore, the purpose of the present study is 

the executive framework of organizational improvement based on culture in order to 

create effectiveness, and for this purpose, the model of the competitive values 

framework of Quinn and Cameron has been used in this research. In terms of nature, 

the present study is among the descriptive and non-experimental researches (field and 

survey) and its statistical population is 384 police officers of Sistan and Baluchestan 

police command. Field has also been used as an integral part of scientific research. 

The correlation coefficient and regression tests show that there is a positive 

relationship between research variables. This means that the conceptual model of 

research is 95% reliable and based on the available data, this model is able to express 

changes. Research shows that rational culture is the dominant organizational culture, 

also the most effective is related to the variable of government. Lack of easy access 

to experts as well as decision problems in choosing a methodology due to the diversity 

of relevant methodologies was one of the limitations of this research. From the 

research model, organizational diagnoses can be made regarding organizational 

changes and creating effective effectiveness. The value of this article is to use a 

combination of 4 types of strategies or strategies in creating the effectiveness of 

organizational improvement based on culture. 
 

Keywords: Improvement, culture, transformation, effectiveness 

 

 
1 PhD Student in Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, 

Email: IranVahidmirzaei38@gmail.com                           
2 Corresponding Author-Professor of the entire Department of Public Administration, 

Zahedan Branch, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Email: 

IranNormohammadyaghoubi@gmail.com                                                                                               
3 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Qazvin Branch, Islamic 

Azad University, Qazvin, Iran Email:Zmoghaddas@gmail.com 

mailto:Vahidmirzaei38@gmail.com
mailto:aghoubi@gmail.com
mailto:Zmoghaddas@gmail.com

