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 چکیده
سازمانی ت فعالیهیچ  است و شده شناخته سازمانیی هاتیفعال دیگر برای بستری عنوانبهی سازمانفرهنگ دیرباز از

و  ینمندسازدر توا یسازماننقش فرهنگبررسی  تحقیق اینهدف نیست.  ریپذامکانبستر  اینپشتیبانی  و حمایت بدون

بردی به تحقیقی کار عنوانبهحاضر  است. تحقیق خودروهای صنعتی ایرانالبقشرکت در  بهبود عملکرد کارکنان و سازمان

رد ارزیابی یری معادالت ساختاری موکارگبهی کتبی و نظرسنجاجرا در آمده است. در این تحقیق روابط بین متغیرها مبتنی بر 

ارکنان گیرد. از بین کیپیمایشی قرار م -توصیفی هایپژوهش یردهدر پژوهش ، این پژوهشبه لحاظ روش  است. قرارگرفته

ی نظرسنجاز طریق پرسشنامه حضوری،  8431نفر در بازه زمانی بهار و تابستان  304خودرو یرانای صنعتی هاقالبشرکت 

ایی نتایج های پاسخی و پایی، نرمال بودن توزیع گزینهنظرسنجکتبی به انجام رسیده است. پس از توصیف نمونه و نتایج 

ها حاکی از معتبر بودن نتایج بودن آلفای متناظر با کلیه پرسش 7/0بیش از  قرارگرفتهی موردبررسباخ مبتنی بر آلفای کرون

و  هقرارگرفتیرش موردپذییدی، مناسبت عوامل مورد ارزیابی در مدل تأی بود. در ادامه بر مبنای تحلیل عاملی نظرسنج

تعیین ارتباط بین متغیرها بر اساس استفاده از معادالت سنجش سایر معیارهای اعتباری نشان داد که مدل برازش شده در 

ی با استفاده از روش معادالت ساختاری رد سازمدلیت نیز با استفاده از درنهاساختاری از اعتبار الزم برخوردار بوده است. 

 ی قرار گرفت.موردبررسهای تحقیق یا پذیرش فرضیه
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Abstract: 

From time to time organizational culture has been recognized as a platform for other 

organizational activities, and no organizational activity is possible without the support and 

support of this platform. The purpose of this research is to investigate the role of 

organizational culture in empowering and improving the performance of employees and 

organizations in Iran Khodro Industrial Mold Company. The present study is an applied 

research. In this research, the relationships between variables based on written survey and 

using structural equations are evaluated. In terms of research methodology, this research 

falls into the category of descriptive-survey research. A total of 403 employees of Iran 

Khodro Industrial Molds Company were interviewed in the spring and summer of 2010 

through a written questionnaire. After describing the sample and the results of the survey, 

the normality of the distribution of response options and the reliability of the Cronbach's 

alpha results were examined. More than 0.7 alpha corresponding to all questions indicated 

validity of the survey results. Based on confirmatory factor analysis, the factors evaluated in 

the model are accepted and other criteria are evaluated. Credit showed that the model fitted 

in determining the relationship between variables based on use The structural equations have 

been validated. Finally, using structural equation modeling The research hypotheses were 

rejected or accepted. 

 

Keywords: OrganizationalCulture؛Empowerment ؛Staffperformance ؛ organization 

performance 

 

  



 

 

Takestan Institution of Higher Education 

 

Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts In Management 

 

Title: 

Investigating the Role of Organizational Culture in 

Empowering and Improving Personnel 

and Organization Performance 

 (Case Study: Iran Khodro Industrial Diesv Company) 

 

Supervisor: 

DR. Ali Akbar Bahmani 

Advisor: 

 DR. Samira Asadi 

By: 

Alireza Bayat 

 

 

SUMMER: 2019



 


