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یدهچک

و مانند  یو عملکرد سازمان یرفتار فرد ها، یاهداف و استراتژ یندهد که فرهنگ بر تدو نشان می یقاتتحق

 اند. و مؤثر بوده یفرهنگ قو یو موفق دارا یعال های شرکت ین. همچنگذارد یآن تأثیر م

صورت  که به کند یم یتحکا یدهایی، آرزوها و امیالتها، هنجارها، احساسات، تما سازمانی از ارزش فرهنگ 

 یلیسازمانی، پتانس باشد. فرهنگ می یصتشخ ، کامالً قابلیرتبا بص یرمد یک یبرا یپنهان هستند ول ها یدهاز د یفیظر

 .بخشد یمردم مفهوم م یاست که به زندگ یقو

سازمانی بر عملکرد کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان دزفول  تأثیر فرهنگ یهدف بررسپژوهش حاضر با

شده در  سازمانی و عملکرد، روابط بین متغیرها، شناسایی های فرهنگ صورت گرفته است. پس از شناسایی مؤلفه

 ی استفاده شده است.ا و کتابخانه یدانیم روشاز  یقتحق ینقالب یک مدل معادالت ساختاری ارائه گردید. در ا

کارکنان، در شعب بانک سپه شهرستان دزفول  یور سازمانی بر بهره تأثیر فرهنگ یبررس ینهمطالعه در زم ینا 

 ، است.یای فاقد قلمرو زمان پرسشنامه یجبه نتا استناد یلصورت گرفته و به دل

به تأثیر  یی اصل شده است که فرضیه یمتنظ یو فرع یپژوهش در دو بخش اصل ینا های فرضیه

تأثیر  یحپذیری به تشر و ریسک یتو خالق یمانند: نوآور یهای فرع سازمانی بر عملکرد کارکنان و در فرضیه فرهنگ

 .های فرهنگ بر عملکرد، پرداخته است شاخص

هر  یکرونباخ برا یفاتأییدشده و آل یاییو پا ییپژوهش از جهت روا ینکاررفته در ا های به اعتبار پرسشنامه 

 .(58/0د ی عملکر پرسشنامه، 9/0 سازمانی ی فرهنگ محاسبه شده است )پرسشنامه یدو در سطح مطلوب

های  وجود دارد و تمام فرضیه یی معنادار سازمانی و عملکرد، رابطه فرهنگ یندهد، ب نشان می یقتحق یجنتا 

ری بر عملکرد کارکنان بانک سپه شهرستان دزفول تأثیر پذی تعهد و مسئولیت یه)روح یفرع یهجز فرض ما به یفرع

بهبود عملکرد بانک بر اساس تأثیرات مطلوب  ضمناً جهت .یددارد( تأیید شده و ارتباط معنادارشان اثبات گرد

 .کاربردی در پژوهش موجود، ارائه شده است یشنهاداتپ ،سازمانی فرهنگ

، مدیریت عملکرد، گرایی جمعگریزی، فردگرایی در مقابل قدرت، ابهام ی فاصله، عملکرد، یسازمان فرهنگ: دواژهیکل

 گزینی، مدیریت ریسکبهینه

 

  



 

Abstract 

Researches` discoveries show that culture has some effects on compilation of goals and 

strategies, individual behavior, organizational performance, and so on. Moreover, the great 

and successful companies have had higher and effective cultures. 

Organizational culture expresses values, norms, emotions, tendencies, desires and 

hopes which are not visible contents; however, a sage manager could identify them. 

Organizational culture is a powerful potential that conveys purport to human`s lives. 

The current study has been done aiming consideration of the organizational culture 

effects on the performance of Sepah bank branches` stuffs in Dezful. After recognizing 

organizational culture elements and function, variables` relations have been identified and in 

a pattern of structural theorems are presented. This study is among field researches. 

As it was said, in this research the effect of organizational culture on the staffs` 

productivity in Sepah bank branches of Dezful has been studied and it includes no time 

limitations since the data were obtained through questionnaire. 

Hypotheses of this study has been presented in two parts namely main and sub 

hypotheses that the main one describes the organizational culture effect on staffs` 

performances; and in part of sub contents, innovation, creativity, and wildcat have been used 

explaining the effect of culture determiners on performance. 

Validity and reliability of the questionnaires used in this study have been confirmed 

since the Cronbach`s Alpha for both questionnaires showed an accepted amount 

(organizational culture questionnaire= 0.9 , performance questionnaire= 0.85). 

According to the obtained results, there is a significant relation between organizational 

culture and performance. Furthermore, all the sub hypotheses and their significant relation 

has been confirmed and proved, despite the one claiming obligation and responsibility effect 

of Sepah bank staffs` performances in Dezful. 

Meanwhile, to improve the bank performance considering positive effects of 

organizational culture, some applied suggestions have been presented.  

Key words: organizational culture, performance, class power, ambiguity avoidance, 

individualism against collectivism, performance management, optimization, risk management 
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