
 
 
 

 ی در عملکرد شغلی کارکنان سازمان فرهنگبررسی نقش 

 با استفاده از مدل دنیسون شهرداری شیراز

 
 شهرداری شیراز ریزی استادیار دانشگاه شیراز و معاون برنامه نژاد احمد طالب

ریدزی   ی معاوند  برنامده   کارشناس ارشد مددیری  و کارشدناس زد زه       صدیقه خرّم دهنوی

 شهرداری شیراز

بازرسدی شدهرداری    کارشناس ارشد مدیری  منابع انسانی و مددیرک   رضا جمشیدی علی

 شیراز

ع انسدانی دانشدگاه ایداو ند ر     دانشج ی کارشناسی ارشد مدیری  مناب سید علی زارع

 شیراز

 

 چکیده
ت اند م جب ارتقاء سطح انگیزش و در ای آن عملکرد شغلی بهتدر شد ده هدد      سازمانی ق ی می فرهنگ

سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز اس ؛ بده ایدن    این اژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ

گیدری تادادفی    ستفاده از نم نده عن ان نم نه و با ا نفر از کارکنان ستادی شهرداری شیراز به 941منظ ر 

سازمانی دنیس ن و عملکرد شغلی ااترس ن(  فرهنگ)ی استاندارد  نامه بررسی شدنده ابزار تحقیق دو ارسش

هدای ایدن ادژوهش بدا اسدتفاده از       اندده داده  اس  که روایی و اایایی آن را تحقیقات گذشته اثبدات کدرده  

شدده نتدایپ ادژوهش نشدان داد کده بدین تمداو        وتحلید    تجزیه SPSS 02و  91AMOSافزارهای  نرو

ی مثبد  و مسدتقیمی وجد د دارد و همنندین ارتبداط       سازمانی و عملکرد شغلی رابطه های فرهنگ مؤلفه

 67سازمانی ت انایی تبیدین    سازمانی وج د دارد؛ درنهای  اینکه فرهنگ های فرهنگ مثبتی نیز بین مؤلفه

 اردهدرصد تغییرات عملکرد شغلی کارکنان را د

 سازمانی، مدل دنیس ن، عملکرد شغلی، کارکنان شهرداری شیراز فرهنگ :واژگان کلیدی

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 se-khorrm@yahoo.com 



 6931 تابستان  |  شماره هفدهم  |  سال پنجم                    

2 

 مقدمه -1

تددرین دارایددی هددر سددازمان نیددروی انسددانی آن سددازمان اسدد ه )ازسددانی و  تددرین و زیدداتی مهدد 
سدازمان و  (ه در جهان رقابتی امروز یکی از ابزارهای مه  برای ایجاد تحد ل و بقدای   97، 9919شفازاده،

 تماو (ه تقریبا4ً، 9912زاد، های م ردنظر، عنار انسان اس  )هاشمی، ا رامین ها و رسال  رسیدن به هد 

بندابراین ایدن عامد  نقدش      اندد؛  قلمدداد کدرده   عام  ترین اساسی عن ان به را انسانی منابع نظران، صازب
 سرچشمه آن فکری نامحدود های ت انمندی از سازمانی عظی  و تح الت دارد سازمان تح ل در مح ری

 (ه9، 9912گیرد )م س ی و همکاران، می
اسد  تدا محدیا را بدرای      هدایی  راههر سازمانی برای نی  به عملکرد شغلی مطل ب در جستج ی 

از ت انایی برسند که تأثیرگدذاری بیشدتری بدر روی     ای درجهبه  و از این طریق آنانکارکنان مساعد سازد 
 (ه9910)سیدآبادی، کارشان داشته باشند

رفتداری   مجدزای  هدای  تکده  از سدازمان  انتظدار  مد رد  کلدی  ارزش عن ان شغلی به درواقع عملکرد
)عسدگری و   دهدد  مدی  انجداو  زمدان  از مشدص   ای طد ل دوره  در فدرد  ید   کده  اسد   شدده  تعرید  

 (ه02، 9910همکاران،
کدارگیری سدرمایه و    بده  ها با ها افزایش کارایی و اثربصشی اس ه سازمان هد  اصلی تماو سازمان

هدای   های فیزیکی به همراه نیروی انسانی کارآمد، تالش در تحقق اهدا  مذک ر دارندده در سدال   دارایی
شده اس  )ش شتریان  ها نسب  به سایر منابع اهمی  بیشتری داده اخیر به نقش نیروی انسانی در سازمان

ی بهینه از منابع )کارایی( درگدرو   ( و استفاده(ه رسیدن به اهدا  )اثربصشی سازمان46، 9911و همکاران،
هدایی بدا زدداق  امکاندات از      ی اخیر سدازمان  گیر دهه (ه م فقی  چش 41عملکرد کارکنان اس  )همان، 

ت جه ع امد    های مادی از س ی دیگر، بیانگر نقش قاب  هایی با بهترین ت انایی س  و شکس  سازمان ی 
عن ان عامد  مدؤثر در    سازمانی به ب ده اس  که در این میان فرهنگ ها غیرمادی و معن ی در م فقی  آن

سدازمانی در کارکندان ایدن     (ه فرهندگ 91، 9911اد ر و همکداران،   ش د )نایری عملکرد سازمان تلقی می
های بنیادی بقا و سازگاری با محدیا را از میدان بردارندد، فرآینددهای      آورد تا بازدارنده ت انایی را ادید می

به نق  از  9افکنند و سرانجاو سازگاری و بقای سازمان را در بستر زمان اابرجا سازند )مارتین ای درونی را
 (ه991، 9916مظفری،  امین

ش ند  رسانی به جامعه محس ب می عن ان سازمانی مه  برای خدم  ها به با ت جه به اینکه شهرداری
ش ند، نقش کارکنان و منابع انسانی آن در رسدیدن بده    عن ان ی  سازمان خدماتی در نظر گرفته می و به

ندد و بدا ت جده بده     ک اند بسیار مه  جل ه می شده ها برای رسیدن به آن طرازی هدفی که این ن ع سازمان
هایی کده   رو شناسایی مؤلفه ها به عملکرد شغلی کارکنان آنان وابسته اس ، ازاین اینکه عملکرد شهرداری

شدمار، در ایدن ادژوهش تدأثیر      گذارند، اهمی  باالیی دارده از بین ع ام  اثرگذار بدی  بر این مه  تأثیر می
ار بدر عملکدرد شدغلی اسد  از طریدق میدزان       تدرین ع امد  تأثیرگدذ    سازمانی را که یکی از مه  فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Martin 
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بر ه  و درنهای  بر عملکرد شدغلی کارکندان شدهرداری     9های مدل دنیس ن ی  از مؤلفه تأثیرگذاری هر
 شده اس ه شیراز بررسی

 

 مبانی نظری -2

 سازمانی فرهنگ 2-1
ته مفهد و  های مدیریتی نف ذ داشد  شدت در نظریه ی اخیر به یکی از مفاهیمی که در زداق  دو دهه

نظران در ای بررسی و تحلی  دالی  م فقی  و  سازمانی اس ؛ چراکه بسیاری از محققان و صازب فرهنگ
ها ع املی چ ن ساختار، فنداوری و   اند که تنها عل  ت فیق سازمان ها، به این نتیجه رسیده شکس  سازمان

گیدری داشدته و    ی چشد  هدا  هدایی بدا زدداق  امکاندات مدادی م فقید        تجهیزات نیس ؛ بلکه سدازمان 
بندابراین ع امد  غیرمدادی و     اند؛ های مادی با شکس  م اجه شده های دیگری با بهترین ت انایی سازمان

ها مؤثر ب ده اس ه تحقیقات بسیاری امروز بر جایگاه اصلی ت جده بده ع امد      معن ی در کامیابی سازمان
گ به سازمان را همند ن نسدب  شصادی     ای نسب  فرهن تا جایی که عده سازمانی تأکیددارند؛ فرهنگ

(ه 9919اندد )شداین،    سدازمانی یدادکرده   عند ان مکتدب فرهندگ    انسان به خ د او دانسته و برخی از آن به
فرد اس  هر سازمان نیز فرهنگی دارد و فرهنگ هدر   گ نه که هر انسانی دارای شصایتی منحاربه همان

شک  دادن به نگرش و رفتدار اعادای سدازمان اثدرات      ت اند در امر سازمان با ت جه به میزان قدرتش می
(ه هددیک کمبدد دی در مدد رد تعدداری  مفهدد می 40، 9919سددزایی داشددته باشددد )شددفق  و همکدداران، بدده

رو تعریفدی کده م ردادذیرش همده باشدد کداماًل غیرمحتمد  اسد           سازمانی وج د نددارد؛ ازایدن   فرهنگ
شده  بندی ص رت طبقه به 9ی  نی را در جدول شمارهسازما (ه تعاری  گ ناگ ن مرتبا با فرهنگ0،9116)هک
 ای : آورده

 
 سازمانی : تعریف فرهنگ1جدول 

 منبع سازمانی تعری  فرهنگ ردی 

9 

سازمانی نمایانگر ادراک مشترک اعاای سدازمانی اسد  کده رفتدار      فرهنگ
هدا، نمادهدا، مراسد  و     دهده در هر سازمان ارزش ها را تح  تأثیر قرار می آن

کنندده ایدن    هایی وج د دارندد کده داامدًا در طد ل زمدان تغییدر مدی        اسط ره
کنند که کارمندان چگ نه جهدان خد د را درک    های مشترک معین می ارزش

 دهنده کرده و به آن ااسخ می

 10، 0221رابینز،

0 
سیستمی از معانی مشترک که ت سا اعاای سازمان زفظ و م جب تمایز 

 ش ده می ها سازمان از دیگر سازمان

 

مارتینز و 
 912، 9،0229مارتینز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Denison 

2- Hatch. 
3- Martins & Martins. 
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 منبع سازمانی تعری  فرهنگ ردی 

9 

ص رت ناخ دآگاه  مفروضات و باورهای اساسی مشترک اعاای سازمان که به
شده ت سا مساا   های آم خته کننده این مفروضات و باورها ااسخ عم  می

گروهی در خا ص بقا در محیا خارجی و همننین مساا  داخلی سازمان 
 هستنده

و به نق  از ی   9شین
، 0291، 0همکاران

046 

4 
ای  ش د که همن ن شال ده های اساسی، باورهای اص لی ارجاع می به ارزش

 کنده محک  به نظاو مدیریتی خدم  می
-9، 0226دنیس ن، 

9 

1 
ها، اعتقادات،  ت ان گف  که فرهنگ دانش، تفسیر، ارزش به بیان ساده می

 و مکان یکسان اس ه زمان ارتباطات و رفتارهای گروهی از افراد در ی 
شهزاد و 

، 0290همکاران،
167 

7 
ی رهبری، زبان و  های برجسته ها، شی ه عن ان ارزش سازمانی به فرهنگ

کند،  فرد می نمادها، فرایندها و روندها و م فقیتی که سازمان را منحاربه
 شده اس ه تعری 

، 9دی یس و همکاران
0294 ،4 

 
ی گذشته ت سا دانشمندان و  سازمانی که در دو دهه فرهنگبا نگاهی به تماو تعاری  

 از الگ ی رفتاری اند عبارت شده بیان تعاری  تماو مشترک وج ه شده، مطرح نظران عل  مدیری  صازب

 و ب دن و اعتقادات، مشترک باورها و ها ارزش از ای مجم عه آن، ب دن مند نظاو یا غالب، سیستمی
 تمایز م جب سازمانی فرهنگ سازمان، ت سا اعاای ها ارزش و جارهاهن این شدن واقع م ردزمای 

 های جنبه تماو بر سازمانی فرهنگ .(979-970: 9911ش د )خردمند و ناظ ،  می یکدیگر از ها سازمان

 رفتار برد، راه اهدا ، تدوین بر فرهنگ که دهد می نشان و تحقیقات مطالعات گذارده می تأثیر سازمان

 میزان گیری و ی تامی  نح ه ن آوری، و خالقی  شغلی، رضای  و انگیزش سازمانی، فردی، عملکرد

گذارد )خردمند و  می تأثیر ها مانند آن و ک شی سص  تعهد، و فداکاری میزان ام ر، در کارکنان مشارک 
 .(979: 9911ناظ ، 

 

 مدل دنیسون 2-2
 سازمانی و اثربصشی سازمان ارااه داد: فرهنگی  تحقیقاتی درزمینه 0222اروفس ر دانی  دنیس ن در سال 

بستگی خ دانگیصته به نقش و صر  ت جه و تالش فراوان برای  درگیر شدن در کارها: دل -9
 (؛092: 0221و همکاران،  4اجرای آن )میل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Schein. 
2- Yu. et al. 

3- Davis et al. 

4- Mello et al. 
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یکپارچگی(: ظرفی  سازمان برای ایجاد تغییرات داخلی در ااسخ به شرایا  و ثبات) سازگاری -0
 ؛(091ص  :9111، 9)دنیس ن و میشرامحیا خارج 

هایی که مبنای ی  فرهنگ ق ی را  ها و نظاو اند از ارزش اذیری )یکپارچگی(: عبارت انطباق -9
 (؛0-1: 0226دهند )دنیس ن، تشکی  می

: 0226مدت برای سازمان اس  )دنیس ن، های ط النی : شام  تعری  و تعیین جه رسال  -4
 (ه90-0

 

 عملکرد شغلی کارکنان 2-3

عند ان ارزش سدازمانی    شدده اسد ه عملکدرد شدغلی بده      های مصتلفی ارااه در م رد عملکرد دیدگاه
(ه 64، 0،9116شد د )م ت یددل    های شغلی مصتل  تعری  می ها و م قعی  رفتارهای شغلی کارمند در زمان

رد )سلطانی ها و خدمات کارکنان خ د دا های سازمانی برآوردی اس  که سازمان از فعالی  منظ ر از ارزش
ی کاری مناسب با  ی شغلی یا داشتن رابطه وظیفه نظیر انجاو (؛094؛ 9910، 9و همکاران به نق  از ب رمن

عن ان خاصی  یا ویژگدی رفتداری    ی مه  این تعری  این اس  که عملکرد شغلی به دیگر کارمندانه نکته
یکپارچه از رفتارهای جداگانه و مجدزا در  که عملکرد شغلی خا صیتی  ویژه این شده اس ؛ به معین تعری 
ی دوو در ایدن تعرید  ایدن اسد  کده       دهدده نکتده   ای از زمان رخ می شده اس  که در گستره نظر گرفته

تد ان   گدردده بدا ایدن تعرید  مدی      های رفتاری عملکرد شغلی، به ارزش م رد انتظار سازمان بر می ویژگی
ای از رفتارها که ت سدا افدراد متفداوتی     رد که بین مجم عهعن ان متغیری به شمار آو عملکرد شغلی را به

شد د )بد رمن و    های متفاوت انجداو مدی   ی افرادی مشابه در زمان وسیله ش د و رفتارهایی که به انجاو می
(ه با ت جه به اینکه عملکرد شغلی ازجمله مفاهیمی اس  که بسیار م ردت جده محققدان و   0222م ت یدل ، 

ی این مفه و در دسترس اس  کده در ادامده شدماری از     ، تعاری  گ ناگ نی دربارهاژوهشگران ب ده اس 
 .آوری  می 0ها را در جدول  آن

 
 : تعریف عملکرد شغلی2جدول 

 منبع تعری  عملکرد شغلی ردی 

9 

مشداهده   دهد و قابد   عملکرد شغلی عبارت اس  ازآننه شص  انجاو می
کده در ارتبداط بدا اهددا      هدایی اسد     اس  و شام  آن دسته از فعالی 

هدا را در اصدطالزات تصاادی هدر فدرد       تد ان آن  سازمان اسد  و مدی  
 گیری کرده اندازه

آقای سفی و همکاران به 
 ،4نق  از م چینکی

9912 ،916 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Denison & Mishra. 

2- Motowidlo. 

3- Borman. 

4- Muchincky. 
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 منبع تعری  عملکرد شغلی ردی 

0 

وری  عملکرد شغلی اشاره به نتایپ رفتاری مدرتبا بدا کدار و میدزان بهدره     
های  انتظارات و نیازمندیشصای کارمند دارده عملکرد شغلی معط   بر 

شغلی مطابق بدا الزامدات سدازمانی مانندد کیفید  کدار،        سازمانی و رفتار
 هوری و آگاهی اس  بهره

، 0290، 9چیانگ و هسیه
910 

9 
در تعری  عملکرد شغلی، عملکرد افراد اشاره دارد به میزانی که افدراد بده   

 کننده تحقق اهدا  سازمانی کم  می
 191، 0299، 0لیندباو

4 
شده ت سا بساران، از دیدگاه سازمانی عملکرد به کاالها و  در تعری  ارااه
ی انجاو وظای  ید  کارمندد    ش د که نتیجه ای گفته می شده خدمات ارااه

 در ارتباط با تحقق اهدا  سازمان اس ه
 (0222، 9)بساران

1 
اساس تعری  ای انک یک و همکاران، عملکرد عبارت از ظرفی ، فرص   بر
 تمای  به انجاو ی  وظیفه اس ه و

)ای انک یک و 
 (029: 4،0299همکاران

7 
عملکرد به انجاو وظای  مح ل شده به ید  کارمندد و نتدایپ ت لیدشدده     

ی زمدانی   شده در بازه ت سا او در ی  فعالی  یا مأم ری  کاری مشص 
 ش ده مشص ، گفته می

)ناداراجه و 
 (926: 1،0290همکاران

6 

اند از ایامددهای   افراد طبق وظای  قان نی مقرر اس  و عبارتهمان بازده 
های نیروی انسانی در خا ص انجداو وظدایفی کده بده او واگدذار       فعالی 

ش د و میزان تالش و زدود م فقی  کارمند در اجرای وظای  شغلی و  می
 کنده تکالی  رفتاری م رد انتظار را بیان می

)کالنتر ک شه و 
باب  به نق  از  7همکاران

: 6،0294و همکاران
420) 

 ی موضوع پیشینه -3
 9ی  سازمانی در شهرداری منطقه یابی فرهنگ ی خ د با عن ان عارضه نامه ( در اایان9914قیاسی خال  )

ترین شاخ  اشاره کرد و  عن ان ضعی  اساس مدل دنیس ن به اهدا  و مقاصد در بعد رسال  به مشهد بر
 های آن دانس ه ز  کارکنان را یکی از راهتعیین اهدا  مشص  برای 

ی فرهنگ مشارکتی را اثرگذارترین مؤلفه از  ( در اژوهش خ د مؤلفه9919قی می و همکارانش )   
 داننده سازمانی بر تح ل سازمانی معاون  اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می های فرهنگ مؤلفه

های شهری و  گذاری را مؤثر در ارتقاء سطح سرمایه سازمانی ( در تحقیق خ د فرهنگ9910ن آیین )   
 دانده ها می بهب د وضعی  مالی شهرداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Chiang & Hsieh. 

2- Lindebaum. 

3- Basaran. 

4- Ivancevich et al. 

5- Nadarajaha et al. 

6- Kalantarkousheh et al. 

7- Babu et al. 
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سدازمانی بدر ت انمندسدازی کارکندان شدرک  سدایپا ب عدد         ( با بررسی تأثیر فرهنگ9910زاجی خلیلی )   
 دانده مأم ری  را اثرگذارترین مؤلفه بر ت انمندسازی کارکنان این شرک  می

سدازمانی بدر عملکدرد شدغلی      هدای فرهندگ   ( با بررسی اثدر مؤلفده  9919کریمی گ غری و همکاران )   
سدازمانی )مشدارک ، سدازگاری،     فرهنگ های مؤلفهکه بین تماو  کارشناسان ترویپ کشاورزی نشان دادند

در  ریدا معندی و رسال ( با عملکرد شغلی کارشناسان ترویپ کشاورزی همبستگی مثبد  و   اذیری انطباق
 هسطح ی  درصد وج د دارد

سدازمانی و یدادگیری معلمدان     ( همبستگی مثب  فرهنگ0291) 9ی اژوهش سمپراچ و همکاران نتیجه   
ی معلمدان بده یدادگیری نیدز      دهده هر چه فرهنگ مشارکتی بیشتر باشد عالقه مدارس تایلند را نشان می

 بیشتر اس ه
سازمانی را معرفی و همننین  ی خ د فرآیند تعیین فرهنگ ( در مقاله0291) 0ایندرا سنس س و همکاران   

ی ایدن   کنندده از نتیجده   ی سازمان را ایشنهاد می ی  ن ع فرهنگ تأثیرگذار بر مدیری  دانش برای آینده
رسیدن به اهدا  و مزید  رقدابتی مددیری       منظ ر اجرای مدیری  دانش برای عن ان منبعی به مطالعه به

 ی انسانی دول  اندونزی استفاده شده یهسرما
سدازمانی و تغییدرات    ( در اژوهش خ د با عند ان فرهندگ  0294) 9وینیکی س دیاس جاردوا و همکاران   

های  تغییرات سیست  -9ی م ردی: برزی ( به این نتیجه رسیدند که:  های کنترل مدیری  )مطالعه سیست 
ایجاد ایدن فرهندگ از    -0ش د؛  شده ت سا خریدار ایجاد می کنترل مدیری  از فرهنگ مالی جدیدِ معرفی

 ش ده تغییر در کنترل ت لید، مالی و کیفی  نتیجه می
سازمانی و عملکرد سدازمانی نشدان دادندد     ی بین فرهنگ ( با بررسی رابطه0299) 4جاک ب و همکاران   

 ردهسازمانی و عملکرد سازمانی وج د دا داری بین فرهنگ ی مثب  معنی رابطه
1یسلی و کایا   

هدای   سازمانی بر عملکرد مالی شرک  نشان دادند که مؤلفه ( با بررسی اثر فرهنگ0299) 
 سازمانی اثری بر عملکرد مالی شرک  ندارده فرهنگ

سدازمانی دارد و همنندین عددو     شده در باال که نشان از اهمی  م ض ع فرهندگ  با ت جه به م ارد گفته  
ی ایدن تحقیدق در    ی شیراز با مح ری  این م ض ع و امکان اسدتفاده از نتیجده  انجاو اژوهش در شهردار

ی ایدن دو متغیدر را در    ریزی شهرداری، ما بر آن شدی  رابطه های کالن ت سا معاون  برنامه ریزی برنامه
 گیری کنی ه مدل مفه می اژوهش ما در ادامه خ اهد آمده سیست  شهرداری شیراز اندازه

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Somprach et al. 

2- Sensuse et al. 
3- Vinícius Dias Jordão et al. 
4- Jacobs et al. 

5- Yesil & Kaya. 
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 ی پژوهشمدل مفهوم -4
مدل اولیه و مفه می اژوهش به شک  زیر اس  که در اایان اژوهش میزان تأیید یا رد آن 

 شده اس : مشص 

                   

              
    

       

         

     

             

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 فرضیات تحقیق 4-1

 اصلی ی فرضیه

 .دارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه عملکرد شغلی در شهرداری شیراز و سازمانی فرهنگ بین

 

 فرعی فرضیات

 معناداری و مثب  ی رابطه عملکرد شغلی کارکنان در شهرداری شیراز و کار در شدن گیررد بین -9

 دارد؛ وج د

 وج د معناداری و مثب  ی رابطه عملکرد شغلی کارکنان در شهرداری شیراز و سازگاری بین -0

 دارد؛

 وج د معناداری و ی مثب  رابطه شهرداری شیرازعملکرد شغلی کارکنان در  یکپارچگی و بین -9

 دارد؛

 دارد؛ وج د معناداری و ی مثب  رابطه شهرداری شیراز عملکرد شغلی کارکنان در و رسال  بین -4
 دارد؛ وج د معناداری و مثب  ی رابطه شهرداری شیراز بین درگیر شدن و سازگاری در کارکنان -1
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 وج د معناداری و مثب  ی رابطه کارکنان شهرداری شیرازبین درگیر شدن و یکپارچگی در  -7

 دارد؛
 دار؛ وج د معناداری و مثب  ی رابطه بین درگیر شدن و رسال  در کارکنان شهرداری شیراز -6
 دارد؛ وج د معناداری و مثب  ی رابطه بین سازگاری و یکپارچگی در کارکنان شهرداری شیراز -1
 دارد؛ وج د معناداری و مثب  ی رابطه کنان شهرداری شیرازبین سازگاری و رسال  در کار -1

 .دارد وج د معناداری و مثب  رابطه بین یکپارچگی و رسال  در کارکنان شهرداری شیراز -92
 

 روش تحقیق -5
 ی همبستگی و از شاخه -اژوهش ت صیفی ی هشی  ازنظرهد  کاربردی و  ازنظراین اژوهش 

و مجالت  ،نظیر کتب ای کتابصانهمطالب مرب ط به ادبیات م ض ع از روش  آوری جمعه برای اس میدانی 
نامه استفاده  از دو ن ع ارسش ها یافته و تحلی  ها داده آوری جمعبرای  و اس  شدهاستفاده منابع اینترنتی 

 هاس  شده
 

 ی عملکرد شغلی نامه پرسش 5-1
شده اس   برای کارمندان غیر مدیر ساخته (9112) 9ی عملکرد شغلی ت سا ااترس ن نامه ارسش

ش ده آلفای  ااسخ داده می (= هرگز 1= همیشه،  9)ای  گزینه 1ماده اس  و در طی  لیکرت  91که دارای 
 16/2و  12/2ی ص رت گرفته در ایران  بازآزم ن این مقیاس در مطالعه-کرونباخ و اایایی آزم ن

برآورد شده  16/2در اژوهش زاضر آلفای کرونباخ  (ه90: 9919شده اس  )مهری و همکارن، گزارش
 اس ه

 

 سازمانی با استفاده از مدل دنیسون ی فرهنگ نامه پرسش 5-2
اختااصی ت سا دنیس ن در سال  و سؤاالت عم می سؤاالت بصش دو شام  نامه ارسش این

 عم می ایه سؤال اس ه شده ت سا دنیس ن و همکارن طرازی 0226و نسخ تکمیلی آن در سال  0222

 سؤاالت اما اس ؛ استصداو و ن ع شغلی گروه خدم ، ی سابقه تحایلی، مدرک سن، جنس، شام 

 تعداد اس ه متغیرهای م ردبررسی به مرب ط سؤاالت شام  تحقیق ی مسئله و اساس هد  بر اختااصی

 کامالً )طی  ای لیکرت گزینه 1 مقیاس قالب در و سؤال 72 شام  نامه در ارسش اختااصی سؤاالت

 فرهنگ ی مؤلفه 91 تا 9 اس ه سؤاالت شده تدوین انپ( ی نمره م افق با کامالً تا ی ی  نمره با مصال 

سازگاری  ی فرهنگ مؤلفه 92تا  97 ها(، ی قابلی  ت سعه سازی، گروه )شام  ت انمندسازی، مشارکتی
 اذیری )شام  ایجاد انطباق فرهنگ ی مؤلفه 41 تا 99 هماهنگی(، بنیادین، ت افق، های )شام  ارزش

 بردی، )شام  جه  راه مأم ریتی فرهنگ ی مؤلفه 72 تا 47 سازمانی( و یادگیری مح ری، مشتری تغییر،

نامه  ارسش این اعتبار خ د اژوهشی ی اروژه در کننده شیرین می سنجش را انداز( چش  مقاصد، و اهدا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Patterson. 
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کار  در شدن درگیر برای شاخ  اعتبار ضریب اس ه ایران سنجیده در کرونباخ آلفای روش با را
اس   درصد 11 و رسال  درصد 16 اذیری انطباق درصد، 64 انسجاو و سازگاری درصد، 14)مشارک ( 

 آمده اس ه دس  به 19/2(ه در اژوهش زاضر میزان آلفای کرونباخ برابر 9919)شیرین،
ه روش دهند میآماری این اژوهش را تشکی   ی جامعه ی کارکنان ستادی شهرداری شیراز کلیه

که با ت جه به فرم ل خاص معادالت ساختاری  اس  شدهبرآورد نم نه  12  در این اژوهش گیری نم نه
(ه با ت جه به 9912آوری ش د )ه من،  نم نه باید جمع 92دارد برای هر متغیر آشکار  اس  که بیان می

نم نه برای  941ت انس  ما را به قطعی  برساند که درنهای   نفری این تعداد نمی 111ی آماری  جامعه
 شده اس ه آوری تأیید رابا بین متغیرها جمع

 

 ها یافته -6
 گیری )الگ های عاملی تأییدی(: برآوردن و آزم ن الگ های اندازه

گیری )متغیرهای مشاهده( تا  های اندازه آوری اطالعات برای مشص  کردن اینکه شاخ  اس از جمع
ط ر  قب ل هستند، باید ابتدا تماو متغیرهای مشاهده به ای برای سنجش متغیرهای انهان قاب  چه اندازه

گیری )تحلی  عاملی تأییدی(  های کلی برازش برای الگ های اندازه مجزا م رد آزم ن قرار گیرنده شاخ 
 در جدول زیر آمده اس ه Amos 91افزار  با استفاده از نرو

 

 گیری )تحلیل عاملی تأییدی( های کلی برازش برای الگوهای اندازه شاخص -3جدول 
 CIMIN/ DF P GFI RMSE متغیر مشاهده

 25222 25109 25119 0519 عملکرد شغلی کارکنان

 25229 25106 25711 0519 سازگاری

 25227 25110 25169 0571 یکپارچگی

 25226 25127 25721 9519 رسال 

 25221 25160 25110 0511 کار در شدن درگیر

 

 های پژوهش آزمون فرضیه 6-1
 CR شاخ  جزای مقدار بحرانی 0ها از  اس از بررسی و تأیید الگ  برای آزم ن معناداری فرضیه

باشد و مقدار  9517مقدار بحرانی باید بیشتر از  2521شده اس ه بر اساس سطح معناداری  استفاده P و
زاکی  Pبرای مقدار  2521تر از  ش د؛ همننین مقادیر ک چ  مه  شمرده نمیاارامتر کمتر از این در الگ  

اس ه  2511های رگرسی نی با مقدار صفر در سطح  شده برای وزن از تفاوت معنادار مقدار محاسبه
های جزای مرب ط به هر فرضیه  همراه ضریب رگرسی نی و مقادیر شاخ  های فرعی و اصلی به فرضیه

 شده اس ه ( ارااه4در جدول )
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 سازمانی بر عملکرد شغلی تأثیر ابعاد فرهنگ -2شکل 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 سازمانی ی بین ابعاد فرهنگ رابطه -3شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 درگیر شدن در کار
 

 سازگاری

 

 یکپارچگی
 

 رسال 
 

2519 

2511 

2566 

2561 

2510 

2577 

 عملکرد شغلی کارکنان

 درگیر شدن در کار

 سازگاری

 یکپارچگی

 رسالت

0.59 

0.6 

0.74 

0.799 

e 1 
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 های جزئی های فرعی به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص فرضیه -4 جدول
 نتیجه P مقدار بحرانی ضریب رگرسی نی ی فرعی فرضیه

 کارکندان  شدغلی  عملکدرد  و کدار  در شددن  درگیر بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه شیراز شهرداری

 تأیید 25290 0590 2511

 شدهرداری  کارکندان  شدغلی  عملکدرد  و سدازگاری  بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه شیراز

 تأیید 2529 0511 2572

 شدهرداری  کارکندان  شدغلی  عملکرد و یکپارچگی بین
 دارده وج د معناداری و مثب  ی رابطه شیراز

 تأیید 25227 0541 2564

 شدیراز  شهرداری کارکنان شغلی عملکرد و رسال  بین
 دارده وج د معناداری و مثب  ی رابطه

 تأیید 25226 0591 2561

 شدهرداری  کارکندان  در سدازگاری  و شددن  درگیر بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه شیراز

 تأیید 25220 9540 2519

 شدهرداری  کارکندان  در یکپدارچگی  و شدن درگیر بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه شیراز

 تأیید 25221 0521 2577

 شدیراز  شهرداری کارکنان در رسال  و شدن درگیر بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه

 تأیید 25226 0571 2510

 شیراز شهرداری کارکنان در یکپارچگی و سازگاری بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه

 تأیید 25229 9541 2511

 شدیراز  شدهرداری  کارکندان  در رسال  و سازگاری بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه

 تأیید 25291 0592 2561

 شدیراز  شدهرداری  کارکنان در رسال  و یکپارچگی بین
 هدارد وج د معناداری و مثب  ی رابطه

 تأیید 25229 0516 2566

 
ی اصلی اژوهش که عبارت اس  از تأثیر رهبری معن ی بر انگیزش درونی از  برای آزم ن فرضیه   

شده  ( نشان داده4در شک  ) 91AMOSافزار  شده اس  که مدل خروجی نرو معادالت ساختاری استفاده
 اس ه
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 مدل فرضیه اصلی :4شکل 

 

ص رت زیر  افزار به شده اس  که خروجی نرو استفاده AMOS 91افزار  برای آزم ن مدل ف ق از نرو   
 اس ه

 

 برازش مدل مفهومی :5 جدول

DF CIMN P CMIN/DF GFI RMSE 

15 24.84 25221 1.65 0.97 0.04 

 
ت ان دریاف  که مدل از برازش بسدیار خد بی برخد ردار اسد ه      ( می9با ت جه به اطالعات جدول )

کده نشدان از تأییدد ایدن فرضدیه دارد؛       9511اس  و مقدار بحرانی ایدن فرضدیه    2567ضریب رگرسی نی 
ی تأییدد ایدن    دهندده  اسد  کده نشدان    2521تر از  ک چ  این فرضیه صفر وبه  مرب ط Pهمننین مقدار 

سدازمانی بدر عملکدرد شدغلی      ت ان گفد  کده فرهندگ    درصد می 2511 بنابراین با اطمینان فرضیه اس ؛
 کارکنان تأثیر دارده

 

 گیری نتیجه -7
وری  و ارتقدای بهدره  هدا   ی نیروی انسانی در تعیین وضعی  رقدابتی سدازمان   کننده با ت جه به نقش تعیین

آن نقدش مهمدی در    ها و شناخ  ع ام  تأثیرگذار بر ها، بررسی تعیین وضعی  عملکرد شغلی آن سازمان

 درگیر شدن در کار

 سازگاری

 یکپارچگی

 e 4 رسال 

 

 فرهنگ
 سازمانی

عملکرد شغلی 
 کارکنان

e 1 

 

e

 

e 3 

 

e 2 

 256

251

256

257

251
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(ه در بدین ع امد  تأثیرگدذار بدر عملکدرد شدغلی       0299، 9ارتقای عملکرد سازمان دارد )م زن و همکاران
عند ان اثرگدذارترین مؤلفده یداد      قاله( بهشده در م ی بررسی سازمانی )با ت جه به ایشینه کارکنان از فرهنگ

شده از  ی این دو متغیر در محیا شهرداری اس ه نتایپ زاص  و هد  این اژوهش بررسی رابطه ش د؛ می
سدازمانی   داری را بدین فرهندگ   ها را در ای دارد و همبستگی مثبد  و معندی   ی فرضیه ها تأیید کلیه یافته

دهدده نتدایپ    ل ( و عملکرد شغلی در سطح ی  درصد نشان میاذیری و رسا )مشارک ، سازگاری، انطباق
سازمانی  دارد که فرهنگ ( این را بیان میAMOS 91شده از رویکرد معادالت ساختاری )خروجی  زاص 

ی  ی اژوهش زاضر با همده  داری بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز دارده نتیجه اثر مثب  و معنی
شد  ت سا امیرکبیری و تهرانی انجاو 9911خ انی دارده اژوهشی در سال  ه  های آمده در ایشینه اژوهش

ها  ت اند باه  رابطه داشته باشد، رد کرده اس ه با ت جه به یافته که کالً این م ض ع را که این دو متغیر می
هدای ارتقدای    و بررسی ارتباط دو متغیر در ادژوهش زاضدر، بایدد گفد  سدازمان بدا بسترسدازی مؤلفده        

ت اند عملکرد کارکنان را ارتقا  ش د، می سازمانی می سازمانی و تق ی  ام ری که مرب ط به فرهنگ هنگفر
تر کردن هرچه بیشتر نتدایپ اقدداماتی بده شدرح زیدر       برای کاربردی و اثربصش دهد؛ که در این اژوهش

 ش ده ایشنهاد می

 

 پذیری: انطباق 7-1
 کارکنان با یکدیگر؛های  گذاری دانش، تجربه و بایرت به اشتراک -9

 های م فق؛ الگ برداری از تجارب م فق سازمان -0

سازی یا رفدع کدردن    ی منابع مقاوم  در مقاب  تغییر و تالش برای آسان شناسایی ه شمندانه -9
 ها؛ آن

هدای ایجداد تغییدر در     برقراری ارتباط نزدی  با کارکنان و تفهی  و ت جیه دالید  و ضدرورت   -4
 دادن آنان در فرآیندهای تغییر سازمانی؛ها و مشارک   سازمان به آن

هدای   هدا و فرصد    تالش برای ایجاد تعهد سازمانی از طریق برقراری عدال  در ت زیع ااداش -1
 ی عملکرد شغلیه ت سعه و بازخ رد مؤثر و منافانه درباره

 

 سازگاری: 7-2
 انی؛های رسمی سازم های کنترلی مبتنی بر خ دکنترلی و فراتر از کنترل ایجاد نظاو -9
 های بین سط ح مصتل  کاری در سازمان؛ نزدی  کردن کارکنان به یکدیگر و زذ  فاصله -0

 گیرندگان سازمانی؛ های بنیادین سازمانی م ردقب ل تامی  خلق ارزش -9

 سازمانی؛ برخ ردهای درون و برون تعامالت و برنده در مذاکرات،-کارگیری روش برنده به -4

 هاه و بررسی میزان تأثیر و ابعاد تأثیرگذاری آنی تعارض  شناسایی منابع ایجادکننده -1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Moazzen et al. 
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 مشارکت: 7-3
 ها با رویکرد همکاری و مشارک ؛ ت انایی کارکنان در انجاو ام ر و فعالی  -1

 مندی در کارکنان نسب  به کار و تالش در سازمان؛ ایجاد عالقه -2

 سازمان؛ایجاد تمای  به شناسایی و ابراز ه ی  در کارکنان از طریق معرفی خ د به  -3

 های مصتل  کاری افراد؛ تسهی  اطالعات مرب ط به ابعاد و جنبه -4

 های سازمان؛ واگذاری اختیارات وسیع به کارکنان متناسب با اهدا  و سیاس  -5

هدای   کارگیری ابزار آم زشی برای ت انمند کردن کارکنان برای به عهدده گدرفتن مسدئ لی     به -6
 سازمانی؛

هدای   های خ دگردان و زلقه های مشارکتی مانند گروه وشکارگیری ر تش یق کارکنان برای به -7
 کیفی  در انجاو دادن ام ر سازمان باهد  بهب د عملکرد سازمانی؛

 روزآوری دانش و اطالعات کارکنان؛ ریزی مدون برای به برنامه -8

 گذاری مبتنی بر روش مدیری  بر مبنای هد ؛ بر فرآیند هد  تق ی  مشارک  با تکیه -9

 ی خالقی  و ن آوری در کارکنان؛ ت جه به روزیه -10

 های سازمانی؛ های فردی بین کارکنان در هنگاو واگذاری مسئ لی  ت جه ویژه به تفاوت -11

 های فکر و نظاو ایشنهادهاه های ن ین سازمانی با ایجاد اتاق گردآوری ایده -12

 

 مأموریت: 7-4
 نگری در بیان مأم ری  سازمان؛ ارهیز از محدودی  -9
 مندی از افکار و عقاید سط ح مصتل  سازمانی؛ ای مشارکتی برای بهرهکارگیری فرآینده به -0

 سازمانی؛ نفع درون و برون های ذی ها و نیازهای گروه ت جه به خ استه -9

 بردی سازمان؛ برد و جه  راه های علمی و تحقیقاتی در تعیین راه ی فعالی  ت سعه -4

 ی سازمان؛ آیندهبهب د دیدگاه و بینش کارکنان نسب  به م قعی  فعلی و  -1

های سدازمانی، برانگیزانندده و بلنداروازانده باشدد و بده       مأم ری  سازمانی باید نمایانگر فرص  -7
 ایجاد تعهد کاری، رضای  شغلی و ازساس ه ی  کارکنان بیانجامده

 
 ت ان: های آینده می و در اژوهش

دسد    کارکندان و ازایدن  بدرد سدازمانی، انگیدزش     متغیرهای میانجی مث  ساختار سازمانی، راه -9
 متغیرها را به این رابطه اضافه کرد؛

سازمانی دنیس ن بر عملکرد شغلی  های مدل فرهنگ ها و شاخ  تأثیرگذاری هر ی  از مؤلفه -0
بنددی   و اول ید   (ی اهمید   برای شدناخ  درجده  )گیری چند معیاری  های تامی  را با استفاده از تکنی 

 بررسی کرده
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 منابع

 الف. فارسی

ی  نامده  هاه فا  (ه بررسی م ض ع ت انمندسازی در سازمان9919)اب الفا   سانی، محب به و شفازاده،از -
 ه94 – 91، 02 ی شماره ،فروغ تدبیر

(ه 9916دوزی سرخابی، محمد و ذکداای، محمدد )   چی، محمدزسن؛ یمنی امین مظفری، فاروق؛ ارداخ  -
ی اژوهش و  نامه های ایرانه فا  دانشگاههای رهبری در  سازمانی و سب  ی فرهنگ بررسی رابطه

 ه999-916، 46ی  ریزی در آم زش عالی، شماره برنامه
ی بین ع ام  شصایتی و عملکرد شغلی  (ه رابطه9912)وزیده  رضا و صالح میرزسنی، آقای سفی، علی -

 ی وشش ، شدماره  ی سابق(، سال بیس  صنع  بیمه) ی بیمه نامه های بیمهه اژوهش مدیران شرک 
 ه910 - 911، 4

سدازمانی بدر ت انمندسدازی کارکندان شدرک  سدایپاه        (ه بررسی تأثیر فرهنگ9910خلیلی، کاظ  ) زاجی -
ی مددیری  دانشدگاه آزاد    ی کارشناسی ارشد مدیری  دولتدی گدرایش تحد ل، دانشدکده     نامه اایان

 اسالمی وازد تهران مرکزیه
سدازمانی و عملکدرد کارکندان     ی بدین فرهندگ   رابطده (ه بررسدی  9911)خردمند، ابراهی  و ناظ ، فتاح  -

 911، 90ی  ی فراس ی مدیری ، سال س و، شدماره  دانشگاه آزاد اسالمی وازد تهران شماله نشریه
 ه919 –

ای و  های فردی و زرفده  (ه تحلی  همبستگی بین ویژگی9917)فر، ازمد و رضایی، عبدالمطلب  رض ان -
ی عل و کشداورزی   ناسان ترویپ کشاورزی استان یزد(ه مجلهی م ردی کارش عملکرد شغلی )مطالعه

 ه9-92ی شش ،  و منابع طبیعی، جلد چهارده ، شماره
(ه نقدش میدانجی رفتدار شدهروند     9910)سلطانی، ایرج؛ صریحی اسفستانی، رس ل و عباسدی، زمیدده    -

کدرد شدغلیه   شدناختی بدر عمل   شدده و ت انمندسدازی روان   سازمانی در تأثیر زمای  سازمانی ادراک
 ه001 – 021، 62ی  بهب د و تح ل(، شماره)مطالعات مدیری  

 متغیر کیفی  ی واسطه بهبر عملکرد شغلی شناختی  (ه بررسی تأثیر سرمایه روان9910) سیدآبادی، سمیرا -
ی کارشناسدی ارشدد    نامده  (ه اایدان : شرک  ت زیع نیروی برق شهر مشهدم ردمطالعه) کاری زندگی
 بازرگانی گرایش تح ّل، دانشگاه فردوسی مشهدهی مدیری   رشته

الدین  ی برزو فرهی ب زنجانی و شمس سازمانی و رهبریه ترجمه (ه مدیری  فرهنگ9919شاین، ادگار ) -
 ن ری نجفی، تهران: سیمای ج ان، چاپ اوّله

مدد  (ه الگ یددابی اثرگددذاری ع ا9919)زسددین  تبددار، اکبددر و نددازک شددفق ، اب طالددب؛ آقاجددانی، علددی -
ی مد ردی شدرک  ملدی اصدش      مطالعده ) سازمانی بر رضای  شغلی کارکنان شرک  نفد   فرهنگ
 ه49 – 16، 97ی  ی بهب د مدیری ، شماره نامه های نفتی استان مازندران(ه فا  فرآورده
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(ه بررسی تأثیر ه ش هیجانی بر نگدرش  9911ش شتریان، زکیه؛ عاملی، فاطمه و امین الری، محم د ) -
 ه46-10، 6ی  ی کار سال ، سال دوو، شماره نامه غلی نیروی کاره فا و عملکرد ش

سازمانی بدا سداختار سدازمانی در سدازمان مددیری  و       فرهنگ ی هرابط ی ه(ه مطالع9919) علییرین، ش -
کارشناسی ارشد، مرکز آم زش مددیری  دولتدی سدابق در تهدران،      ی نامه اایان هکش ر ریزی برنامه

94-901. 
ه ارتبداط زماید    (9910)من؛ ا رسلطانی زرندی، زسین؛ آقایی، نجد  و فتدازی، جمدال    عسگری، به -

های غربی ایدرانه   شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات ک  ورزش و ج انان استان سازمانی ادراک
 ه91 – 01ی دوو،  ی اول، شماره ی مدیری  و فیزی ل ژی ورزشی شمال، دوره نشریه

هدای   (ه بررسدی اثدر مؤلفده   9919فدر، ازمدد و زجدازی، سدید ی سد  )       انکریمی گ غری، زمید؛ رض -
ی تحقیقدات اقتاداد و    سازمانی بر عملکدرد شدغلی کارشناسدان تدرویپ کشداورزیه مجلده       فرهنگ
 ه149-112، 4ی  ، شماره49-0ی  ی کشاورزی ایران، دوره ت سعه

کیفی  زندگی کاری با اسدتفاده  (ه بررسی 9912)هادی  م س ی، محمد؛ صادقی، ت رج و عبدی سراسیا، -
وری نیروی انسانی در بان  صدادراته سدای  مقداالت بازاریدابی      از مدل والت ن و تأثیر آن بر بهره

 ه9-97ایران،
ی بین ارضاء نیازهدای بنیدادین    (ه رابطه9919)میالد  آرای لنگرودی، مهری، یداهلل؛ قربانی، نیما و سبزه -

های سالم   ه شیاری، شفق  خ د، خ دمهارگری و شاخ  به شناختی، خ دشناسی انسجامی، روان
ی  شناسدی صنعتی/سدازمانی، سدال سد و، شدماره      ی روان نامه روان با عملکرد شغلی معلمانه فا 

 ه1 – 02یازده ، 

سدازمانی بدا    ی فرهندگ  (ه رابطده 9911ا ر، امیراشکان؛ رایسی، ا ران و هددایتی، سدید ا ریدا )    نایری -
ی  نامده  های عم می آم زشی دانشگاه عل و ازشدکی ایدرانه فاد     در بیمارستانوری کارکنان  بهره

 ه96-04، 91 ی ، شماره90 ی علمی اژوهشی مدیری  سالم ، دوره
ی اجتمداعی و   دهدی بده سدرمایه    ها در شدک   سازمانی شهرداری (ه نقش فرهنگ9910ن آیین، خدیجه ) -

 ه17-16، 91ی  رهی اقتاادی شهریه اقتااد شهر، سال انج ، شما ت سعه
کداری   ی منابع انسانی و راه های فراروی ت سعه (ه چالش9912)سعیده  زاد، ا رامین هاشمی، سید زامد و -

 ه4-09، 997ی  ی کار و جامعه، شماره نامه برای رفع آنه ماه
 های چند متغیری در اژوهش رفتاره تهران، انتشارات اارساه ه تحلی  داده(9912)ه من، زیدرعلی  -

مشدهد بدر اسداس مددل      9ی  سازمانی در شهرداری منطقه یابی فرهنگ (ه عارضه9914) خال ، رضا قیاسی
ی ادبیدات و علد و انسدانی     ی کارشناسی ارشد مدیری  ام ر شدهری، دانشدکده   نامه دنیس نه اایان

 مشهده
هدای   مؤلفده بنددی   (ه شناسدایی و اول ید   9919قی می، عباسعلی؛ مظفر، زسین و محمداناه، محمدرضدا ) 

م ردمطالعده: معاوند  اجتمداعی و فرهنگدی شدهرداری      ) سازمانی مؤثر بر تح ل سدازمانی  فرهنگ
 ه91-46، 01 ، ایاای1ی  تهران(ه مدیری  فرهنگی، دوره
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