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 .1دکتری مدیریت رسانه ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/60/60 :؛ تاریخ پذیرش)3131/36/60 :

چکيده
هدف اصلي این پژوهش شناخت فرهنگ سازماني در سازمان صداوسيما و بيان پيشنهادهایي جهت تقویت آن است .بررا ایرن منررور
مدل دنيسون بهکار گرفته شد .روش این پژوهش پيمایشي است .دادهها مربوط به مؤلفرههرا فرهنرگ سرازماني برا ابررار پرسشرنامه
جمعآور شد .پایایي مربوط به ابرار سنجش با آلفا کرونباخ (معادل  )6/320بررسي شد .جامعة آمار این تحقيرق را کارکنران سرازمان
صداوسيما (در تهران) تشکيل دادهاند .با بهکارگير فرمول نمونهگير از جامعة محدود 152 ،نفر از ایرن جامعره بره روش نمونرهگيرر
طبقها و تصادفي ساده انتخاب شدند .روش تجریهوتحليرل دادههرا شرامل دو روش توصريفي و اسرتنباطي بروده اسرت .نترایج آزمرون
دوجملها نشان داد در این سازمان «درگيرشدن در کار»« ،سازگار (ثبات و یکپارچگي)» و «انطباقپذیر » در وضعيتي مناسر رررار
ندارند و پایينتر از حد متوسط هستند ،اما «مأموریرت» در وضرعيت متوسرط رررار دارد .برر اسراآ آزمرون فریردمن مالحرره شرد کره
«مأموریت» مهمترین مؤلفه از ابعاد اصلي فرهنگ سازماني در سازمان صداوسيما است.

کليدواژگان
سازمان صداوسيما جمهور اسالمي ایران ،فرهنگ سازماني ،مدل دنيسون.

* نویسندة مسئول ،رایانامهSalehi_smr@yahoo.com :
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مقدمه
بسياری از پژوهشگران ،فرهنگ سازمانی را به عنوان منبع مزیت
عاملی اساسی هر راسیای موفقي
بهآسانی قابل رؤی

رقتابیی بررستی کتره انتد و آن را

سازمانها هانسیهاند .به گفیة هنيستون و ییت  ،سيستیر فرهنتگ

و تماس نيس  ،اما افراه سازمان آن را بهختوبی متیشناستند و هر ستازمانهتا

قانون فرهنگ از هر قانون هیگری قویتر اس

(.)Denison & Life, 2005

پژوهشها نشان میههد ایجاه فرهنگ میناسب با سازمانها به تحقت ششترانتداز آناتا کمت
میکند .فرهنگ سازمانی به عنوان عامل اثرگذار مامی هر بسياری از پژوهشهای سازمانی هر نظتر
قرار گرفیه اس

(.)James, 2003, p.1

فرهنگ سازمانی یکی از عناصر مار مدیری

تغيير هر ستازمان است

کته بایتد بتا ستایر عناصتر

تشکيلههندة سازمان هماهنگ باشد .با توجه به محيط پویایی که امروز سازمانها و شرک ها با آن
مواجاند ،نياز به بازنگری و بررسی موضوعهای تغيير مانند ساخیار ،تکنولوژی ،راهبرهها ،فرهنگ و
مواره هیگر هر سازمانها وجوه هاره و مدیران سازمانها بهویژ مدیران ارشد ،بایتد قبتل از هرگونته
اقدام بنياهی سازمانی ،فرهنگ سازمان خوه را شناسایی کره و آن را با تغييرات سازمانی مطاب کنند.
به سبب ماهي

پيچيدة فرهنگ سازمانی ،نظریه و شارشوب یکسانی برای بررسی و شناسایی آن

وجوه نداره ( .)Fey & Denison, 2003, p.686بتا وجتوه ایت  ،یکتی از جدیتدتری و رایت تتری
مدلهای شناسایی و انداز گيری فرهنگ سازمانی مدل فرهنگ سازمانی هنيسون است
بسياری از سازمانها برای شناخ

کته امتروز

ضع ها و قوتهای فرهنگ سازمانی خوه و توسعة آن به ایت

مدل روی آوره اند .ای مدل تا به حال هر سازمانهتای رستانهای بتهکتار گرفیته نشتد است  .هر
پژوهش حاضر ای مدل برای بررسی فرهنگ سازمانی سازمان صداوسيما بهکار گرفیه شد اس .
بيان مسئله
فرهنگ غنی سازمان مانند نيرویی غنی و انرژیزا ،سازمان را به وسيلة نيتروی انستانی کتارا هتدای
کره  ،احساس و اهراك یکسان به اهداف سازمان میههد و انگيز ای قوی هر افراه به وجوه میآوره
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و ایجاه اخالقيات و معنوی ها را هر سازمان نظاممند میکند .بیتوجای به فرهنگ سازمانی ،اگر بته
شکس

مطل سازمان و نرسيدن به اهداف و ششرانداز سازمان منجر نشتوه ،حتداقل اشتکالهتای

میعدهی را هر روند حرک
فرهنگ ،جا

سازمان ایجاه میکند و انرژی زیتاهی را بترای حتل معضتالت ناشتی از

رسيدن به اهداف پيشبينیشدة سازمان هدر میههد .شناستایی و متدیری
میکند با آگاهی و هید کامل نسب

سازمانی به مدیران کم

فرهنتگ

به فضای حاکر بر سازمان نقتا قتوت

آن را بهکار گيرند و برای نقا ضع  ،تدابير و اقدامات یزم را پيشبينی کنند (رحيرنيتا و عليتزاه ،
 ،8811ص.)81
با توجه به تأثيرگذاری فرهنگ سازمانی بر همة جنبههای سازمان از جمله رفیار فرهی ،عملکره
سازمانی ،انگيزش و رضای

شغلی ،خالقي

و نتوآوری ،نحتوة تصتميرگيتری و ميتزان مشتارک

کارکنان هر امور ،ميزان فداکاری و تعاد ،سخ کوشی و جز آن ،بیتتوجای و شتناخ
میشوه سازمان مزی های رقابیی خوه را از هس

آن موجتب

بدهتد و هر تحقت اهتداف بلندمتدت ختوه بتا

مشکل مواجه شوه .به همي هليل هربارة فرهنگ ستازمانی ،نقتش و شگتونگی تغييتر و تحتول آن،
تحقيقات زیاهی توسط محققان و هانشمندان مدیری

هر جریتان است  .ستازمانهتای رستانهای از

جمله سازمان صداوسيمای جماوری اسالمی ایران نيز کته بتا تنتوع و نيازهتای جدیتد مخانبتان،
سليقهها ،عالقته و گترایشهتای مخانبتان جدیتد و تغييترات تکنولتوژی مواجانتد ،بایتد جات
پاسخگویی به ای نيازها و هسیيابی به اهداف رسانهای خوه ،فرهنگ سازمانی خوه را بهنور هقيت
بشناسند و برای تقوی

آن تالش کند.

فرهنگ سازمانی

موضوع فرهنگ سازمانی ،اولي بار هر ههة  18زمانی که آمریکاییها تالش میکرهند هليل موفقيت
ژاپنیها را هر عرصة بي الملل پيدا کنند ،مطتر شتد .هر واقتع ،آنهتا فرهنتگ ستازمانی را عامتل
موفقي

ژاپنیها میهانسیند و نر نظریههایی مانند نظریة ) (Zو هنر متدیری

ژاپنتی نيتز معلتول

همي تفکر بوه (گوهرزی و گمينيان ،8818 ،ص.)81
فرهنگهای سازمانی شامل هنجارها ،ارزشها ،آیي ها ،سن ها ،نمونهها ،تشریفات ،قارمانتان و
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خشون ها هر نول تاریخ سازمان اس
مدیری

جنبههای سازمان ،وظای

(شامپوکس ،8811 ،8ص ،)96که همة ای عوامل بتر همتة

و شگونگی هدای

کارکنان اثر میگذارند و به سازمان قتدرت

میههند.
که فرهنگ سازمانی ی

هر واقع ،می توان گف

انرژی اجیماعی اس

که موجتب حرکت هاهن

افراه برای انجامهاهن کارها میشوه .فرهنگ سازمانی بخش نانوشیه و محسوس هر سازمانی است
و هدف آن ای اس

که به اعضای سازمان نوعی هوی

گروهتی بدهتد (هفت  ،8811 ،ص )98و

باعث ارتقای اخالق ،عملکره کاراتر و بار وری بيشتیر هر ستازمان شتوه (شتری زاه و کتاظمی،
 ،8811ص.)88
فرهنگ سازمانی قسمیی از محيط هاخلی ستازمان را توصتي

متیکنتد و ترکيبتی از مجموعته

تعادات ،اعیقاهها و ارزشهای مشیرك بي اعضتای ستازمان است

و بترای راهنمتایی کارکنتان هر

اجرای وظای

بهکار گرفیه میشوه ).)Gordon, 1999, p.342

فرهنگ سازمانی ،پدید ای ناملموس اس
فقط قلة آن آشکار اس

و بهراحیی قابل شناسایی نيس

و بخش عمدة آن پناان و ناپيدا اس

کو یخی است

کته

که هر واقع ،نشانههندة شتيوة زنتدگی

واقعی اعضای سازمان است  .فرهنتگ ستازمانی بته عبتارت هیگتر ،مجموعتة باورهتا ،اعیقاههتا و
ارزشهای نسبیاً ثاب

و الگوهای رفیاری اس

که عموماً افراه سازمان به آنها پایبندنتد و بتر همتة

جنبههای سازمانی اثر میگذارند (سعيدی ،8818 ،ص.)888
فرهنگ سازمانی سيسیمی از اسینبا مشیرك اس
هارند و همي ویژگی اس

که کارکنان سازمان نسب

به ستازمان ختوه

کته موجتب تمتایز هو ستازمان از یکتدیگر متیشتوه (رابينتز،8811 ،

ص.)8806
فرهنگ سازمانی ارزشها یا اهراکی مشیرك اس

که توسط اعضای ستازمان حفت متیشتوند

).(Morris, 1992, p.28

1. Champoux
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ویژگی و امیياز تعریفی که شای بيان کره اس

کته هر ایت تعریت

ای است

هغدغتههتای

اساسی فراروی مدیران را معرفی میکند .ای هغدغهها عبارتاند از پيتداکرهن را حتلهتایی بترای
مشکل سازگاری با محيط و مشکل انسجام و وحدت هر ستازمان (ستی شتنایدر و لتويی بارستو،8
 ،8818ص.)88
هافسید فرهنگ سازمانی را کليیی میهاند که تاریخچة ستازمان را متنعکس متیکنتد و توستط
افراهی که سازمان را تشکيل هاه اند ،شکل میگيره ،بهسخیی تغيير میکند و هربرگيرنتدة مطالعتات
انسانشناخیی اس

(.)Hofsted, 1997, p.179

فرهنگ مجموعهای از ارزشهای اصلی اس
شد اس

که توسط اعضای سازمان بهنور گستیره پذیرفیته

(.)Tsui et al., 2006, p.4

مطالعة فرهنگ سازمانی از جنبههای مخیل

سبب شد است

پژوهشتگران گونتهشناستیهتای

میفاوتی برای ارزیابی فرهنگ سازمانها مطر کنند .اگر شه ای گونتهشناستیهتا از نظتر مفاتومی
میفاوتند ،الگوها و نظریههای مشابای را ارايه میکنند (.)Yiing & Bin, 2009, p.53
فرهنگ سازمانی موجبات تعاد گروهی را فتراهر متیکنتد (.)Kinicki & Kreitner, 2007, p.45
فرهنگ سازمانی به عنوان کنیرلکنندة اجیماعی جا

تقوی

رفیارهای مشخص و ارزشهای غالب

عمل میکند (.)Barbosa & Cardoso, 2007, p.278
اهگار شای نيز که اکثر مطالعاتش هربتارة فرهنتگ ستازمانی بتوه است  ،هر تعریت
سازمانی می گوید« :فرهنگ سازمانی مجموعهای از فرضتيات اساستی است

فرهنتگ

کته افتراه ستازمان هر

روبهروشدن با مسايل برای انطباق با محيط و هسیيابی به وحدت و انسجام هاخلی ایجاه ،کشت
توسعه هاه اند و ثاب

و

شد که سوهمند و باارزش میباشند .بنابرای  ،به عنوان روش صحيح اهراك،

تفکر و احساس به اعضای سازمان انیقال مییابند» (زارعیمیي  ،8818 ،ص.)19
فرهنگ هر سازمان نقشهای میفاوتی هاره ،از جمله فرهنگ سازمانی تعيي کنندة مترز ستازمانی
1. Schneider & Lois Barsoux
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اس  ،یعنی سازمانها را از هر تفکي

میکند ،نوعی احساس هویت

تزری میکند ،باعث میشوه هر افراه نوعی تعاد نسب

هر وجتوه اعضتای ستازمان

به شيزی به وجتوه آیتد کته بتيش از منتافع

شخصی فره اس  ،عدم تعي را کاهش میههد و ثبات متیآفرینتد ،هر ناایت  ،فرهنتگ بته عنتوان
سازوکار کنیرل عمل میکند که نگرش و رفیار کارکنان را هدای

میکند و شکل میبخشد (قاسمی،

 ،8818ص.)88
چارچوب نظری تحقيق
هانيل هنيسون هر مدل خوه ویژگیهای فرهنگی را به شر
 .8سازگاری ؛  .8انطباقپذیری ؛  .1مأموری

یا رسال

زیر بيان میکند .8 :هرگيرشدن هر کار ؛

.

شکل  .1مدل دنيسون

هر ی

از ای ویژگیها با سه شاخص انداز گيری میشوه:

 .1درگيرشدن در كار :سازمانهای اثربخش افراهشان را توانمند میکنند ،ستازمان را بتر محتور
1. Involvement
2. Consistency
3. Adoptability
4. Mission
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گرو های کاری تشکيل میههند و قابلي های منابع انستانی را هر همتة ستطو توستعه متیههنتد.
اعضای سازمان به کارشان میعاد میشوند و خوه را بته عنتوان پتار ای از پيکترة ستازمان احستاس
میکنند .افراه هر همة سطو احساس میکنند هر تصميرگيری نقش هارند و ای تصميرها بر کارشان
مؤثر اس

و کار آنها بهنور مسیقير

با اهداف سازمان پيوند هاره.

هر ای مدل ای ویژگی با سه شاخص انداز گيری میشوه:
 .8.8توانمندسازی  :افراه اخیيار ،ابیکار و توانایی برای اهار کرهن کارشتان هارنتد .ایت امتر
نوعی حس مالکي

و مسئولي

هر سازمان ایجاه میکند.

 .8.8تيرسازی  :هر سازمان به کار گروهی هر جا

اهتداف مشتیرك ،ارزش هاه متیشتوه.

بهنوری که کارکنان مانند مدیران احساس میکنند هر محتل کتار ختوه پاستخگو هستیند .ایت
سازمانها برای انجامهاهن کارها به گرو ها تکيه

میکنند.

 .8.8توسعة قابلي ها  :سازمان به منظور تأمي نيازها و باقیماندن هر صحنة رقاب

بتهنتور

مسیمر ماارتهای کارکنان را توسعه میههد.
 .2سازگاري (ثبات و يکپارچگي) :تحقيقات نشان هاه اس

سازمانهایی که اثتربخشانتد بتا

ثبات و یکپارشهاند و رفیار کارکنان از ارزشهای بنياهی نشأت گرفیته است  .رهبتران و پيتروان هر
رسيدن به تواف ماارت یافیهاند (حیی زمانی کته هیتدگا میقابتل هارنتد) و فعاليت هتای ستازمانی
بهخوبی هماهنگ و پيوسیه شد اس  .سازمانهایی با شني ویژگتیهتایی ،فرهنتگ قتوی و میمتایز
هارند و بهنور کافی بر رفیار کارکنان نفوذ هارند .ای ویژگی با سه شاخص بررسی میشوه:
 .8.8ارزشهای بنياهی  :اعضای سازمان هر هسیهای از ارزشهایی کته هویت

و انیظتارات

آنها را تشکيل میههند ،شری اند.
1. Empowerment
2. Team Orientation
3. Capability Development
4. Core Values

 868

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،3پایيز 1314

 .8.8تواف  :اعضای سازمان قاهرند هر اخیالفهای مار به تواف برسند .ای تواف هر شامل
تواف هر سطح زیری و هر توانایی هر ایجاه تواف هر سطو هیگر اس .
 .8.8هماهنگی و پيوسیگی  :واحدهای سازمانی بتا کارکرههتای میفتاوت متیتواننتد بترای
رسيدن به اهداف مشیرك خيلی خوب با هر کار کنند .مرزهای سازمانی با اینگونه کتارکترهن بته
هر ریخیه نيز نمیشوند.
 .3انطباقپذيري :سازمانهایی که بهخوبی یکپارشهاند ،بهسخیی تغيير مییابند .لتذا یکپتارشگی
هرونی و انطباقپذیری بيرونی را میتوان مزی
سازگار به وسيلة مشیریان هدای

و برتتری ستازمان بته حستاب آوره .ستازمانهتای

میشوند ،مخانر میکنند ،از اشیبا خوه پند میگيرند و ظرفي

تجربة ایجاه تغيير را هارند .آنها بهنور مسیمر هر حال بابوه توانتایی ستازمان بتهجات

و

ارزشهاهن

برای مشیریانند .ای ویژگی با سه شاخص بررسی میشوه:
 .8.8ایجاه تغيير  :سازمان قاهر اس

را هایی برای تأمي نيازهای تغيير ایجاه کند ،و میتواند

محيط مؤسسه را بشناسد ،به محركهای جاری پاسخ ههد و از تغييرات آیند پيشی گيرند.
 .8.8مشیریگرایی  :سازمان مشیریان را هرك میکند و به آنها پاسخ میههد و پيشاپيش هر
صده تأمي آیند برمیآید .هر واقع ،مشیریگرایتی هرجتهای است
رضاییمندی مشیریان هدای

کته ستازمانهتا هر جات

میشوند.

 .8.8یاهگيری سازمانی  :ميزان عالير محيطی را کته ستازمانهتا هریافت  ،ترجمته و تفستير
میکنند و فرص هایی را برای تشوی خالقي  ،سب
انداز

هانش و توسعة تواناییها ایجاه متیکنتد،

میگيره.

 .4رسالت :شاید بیوان گف

مارتری ویژگی فرهنگ ستازمانی رستال

و مأموریت

آن است .

1. Agreement
2. Coordination & Integration
3. Creating Change
4. Customer Focus
5. Organizational Learning
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سازمانهایی که نمیهانند کجا هسیند و وضعي

موجوهشان شيس  ،معمویً بته بيراهته متیرونتد.

سازمانهای موف هرك روشنی از اهداف و جا

خوه هارند ،بهنوری که اهداف سازمانی و اهداف

راهبرهی را تعری

کره و ششرانداز سازمان را ترسير میکنند .ای ویژگی با سته شتاخص بررستی

میشوند:
 .8.1گرایش و جا

روش جا

راهبرهی  :گرایشهای اسیراتژی

تحق اهداف سازمانی

را نشان میههد و هر شخص میتواند خوهش را هر آن بخش (صنع ) مشارک
 .8.1اهداف و مقاصد  :اهداف با راهبره ،مأموریت

ههد.

و افت هیتد ستازمان پيونتد متییابتد و

سم وسوی کار افراه را مشخص میکند.
 .8.1ششرانداز  :سازمان هیدگاهی مشیرك از وضعي

آیند هاره کته ارزش بنيتاهی را ابتراز

میکند ،اندیشه و هل نيروی انسانی را با خوه همترا متیکنتد و هر همتي زمتان جات

را نيتز

مشخص میکند ).(Denison, 2000
رابينز برای فرهنگ سازمانی شاخصها و مؤلفههای زیر را بيان میکند :ميزان استیقالل فترهی،
ميزان پذیرش مخانر و ميزان وضو اهداف سازمانی ،ميزان انسجام و هماهنگی کارکنتان ،ميتزان
حمای

مدیری

از کارکنان ،ميزان هوی

ستازمانی ،تحمتل تضتاه و برختوره ،ستاخیار و کنیترل،

سيسیر پاهاش و الگوی ارتبانی (رابينز ،8811 ،ص.)691-691
گری برگ و بارون شاخصهای نوآوری ،ثبات ،تشری

مساعی و همکاری ،سالگيری ،توجته

به جزييات ،توجه به اهتداف و احیترام بته کارکنتان را بترای فرهنتگ ستازمانی مطتر کتره انتد
(هوس محمدی ،8819 ،ص .)09هافسید و همکارانش شاخص های زیر را برای فرهنگ ستازمانی
معرفی کرهند :ابداع و مخانر پذیری ،ثبات و شخصي  ،احیرام و توجته بته افتراه ،نیيجتهگرایتی،
تيرگرایی و همکاری ،و تااجر و رقاب

).(Hofsted, 1997, p.74
1. Strategic Direction & Inten
2. Goals & Objectives
3. Vision
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کويي

و گارت فرهنگ سازمانی را به فرهنگ عقالیی ،ایديولوژی  ،سلسلهمراتبی و مشارکیی

تقسير کره اند ( .)Brown, 1995, pp.14-21ليت

ویت واستیينگر نته عامتل را بته عنتوان عناصتر

تشکيلههندة فرهنگ سازمانی ،هر نظر گرفیهاند ای عناصر عبارتاند از اسیاندارهها ،مستئولي هتا،
تشوی و ترغيب ،مخانر پذیری ،حمای
ساخیار و هوی

مدیری  ،تضاه (برخوره و تعارض) ،صميمي

و گرمی،

(زارعیمیي  ،8811 ،ص.)81

پيشينة تحقيق
خرهمند و ناظر ( )8816هر پژوهشی با عنوان «بررستی رابطتة بتي فرهنتگ ستازمانی و عملکتره
کارکنان هانشگا آزاه اسالمی واحد تارانشمال» نشان هاهند فرهنگ ستازمانی و عملکتره کارکنتان
رابطة مثب

و معناهار هارند.

رحيرنيا و عليزاه ( )8811هرپژوهشی با عنوان «بررسی ابعاه فرهنگ سازمانی بر استاس متدل
هنيسون از نظر اعضای هيئ

علمی هانشگا فرهوسی مشاد» ابعاه و شاخصهای مؤثر بتر فرهنتگ

سازمانی هر ای هانشگا را بيان کرهند.
ارهین و همکارانش ( )8811هر پژوهش خوه رابطة فرهنگ سازمانی با یگانگی فره -سازمان را
با بهکارگيری مدل هنيسون هر هانشگا های هولیی غرب کشور ،بررسی کرهند .آنها نشان هاهنتد هتر
شاار بعد فرهنگ سازمانی مدل هنيسون هر هانشگا های غرب کشور حاکر اس  .همچنتي  ،هر ایت
پژوهش مشخص شد بعد رسال  ،بيشیری همبسیگی را با معيارهای سازمانی یگانگی فره -سازمان
و بعد هرگيرشدن هر کار کمیری ميزان همبسیگی را با معيارهای فرهی یگانگی فره -سازمان هاشتیه
اس .
منوریان و بخیایی ( )8819مدل هنيسون را هر سازمان مدیری

صنعیی بررسی کرهند .نیای نشان

هاه ای سازمان هر هر شاار بعد هرگيرشدن هر کتار ،انطبتاقپتذیری ،ستازگاری و رستال

هر حتد
1. Quinn
2. Gareth
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میوسط و بایتر از میوسط قرار هاره .ای سازمان بایری وضعي
و انطباقپذیری به هس

را هر میغيرهای هرگيرشدن هر کار

آوره.

یکاس هر تحقي خوه با عنوان «شندروشی فرهنگ ستازمانی بتا استیفاه از مطالعتة بابوهیافیتة
شناخ

فرهنگ سازمانی هنيسون» هر آمریکا روش زمينهای را جا

فرهنگ سازمانی بهکار گرفت .

هر ای تحقي با بيان پيشنااهها و الگوهای مربونه ،راهکارهای مدیری
آن جا

و همسویی با تغييرات محيطی بيان شد اس

مطابق

گيلسپی و همکاران ،ارتبا بي فرهنگ سازمانی و رضای

فرهنگ ستازمانی و بابتوه

).(LaCasse, 2010
مشیری هر صنع

ساخیمانسازی و

فروشندگان اتومبيل را با بهکارگيری مدل هنيسون سنجيد اند .نیای ای تحقيت نشتان هاه بيشتیری
امیياز هر صنع

ساخیمانسازی هر بعد هرگيرشدن هر کار و بعد رسال  ،و کمیتری امیيتاز هر بعتد

انطباقپذیری به هس

آمد اس  .همچني  ،هر رابطه با فروشندگان اتومبيل ،بيشیری امیياز هر بعتد

سازگاری و کمیری امیياز نيز هر بعد انطباقپذیری حاصل شد اس

(.)Gillespie et al., 2008

یيلماز و ارگان تأثير ابعاه مدل فرهنگ سازمانی هنيسون را بر عملکره سازمانها مطالعته کرهنتد.
هر ای تحقي مشخص شد بعد انطباقپذیری بيشیری امیياز ،و بعد سازگاری کمیری امیيتاز را هاره.
همچني  ،بعد رسال
توانایی شرک

بيشیری تأثير را بتر افتزایش عملکتره شترک هتای توليتدی هاره .همچنتي ،

هر توليد محصویت جدید به شدت تح

تأثير ابعاه انطباقپذیری و سازگاری اس

(.)Yilmaz & Ergan, 2008

موبلی و همکاران مدل هنيسون را هر سازمانهای مخیلت

شينتی بررستی کرهنتد از جملته هر

سازمانهای توليدکنندة مبل ،شاخص ششرانداز بيشیری و شاخص توسعة قابلي ها کمیتری امیيتاز
را هارند ،هر شرک های بيمه شاخص یاهگيری سازمانی بيشیری و شاخص مشیریگرایی کمیتری
امیياز ،هر بيمارسیانهای هولیی هارند .شاخص یاهگيری سازمانی بيشتیری و شتاخص تغييرپتذیری
کمیری امیياز ،و هر ناای  ،هر شرک های با فناوری بتای شتاخص یتاهگيری ستازمانی بيشتیری و
توسعة قابلي ها کمیری امیياز را به هس

آورهند (.)Mobley et al., 2005
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هدف تحقيق
شناخ

وضعي

فرهنگ سازمانی هر سازمان صداوسيما و بيان پيشتنااههایی جات

تقویت

ایت

فرهنگ.
فرضيههای تحقيق
فرضيههای تحقي به شر زیر اس :
« .8هرگيرشدن هر کار» هر سازمان صداوسيما هر وضعي

مناسب قرار نداره.

« .8سازگاری (ثبات و یکپارشکی)» هر سازمان صداوسيما هر وضعي
« .8انطباقپذیری» هر سازمان صداوسيما هر وضعي
« .1مأموری » هر سازمان صداوسيما هر وضعي

مناسب قرار نداره.

مناسب قرار نداره.

مناسب قرار نداره.

روش تحقيق
ای تحقي از نوع توصيفی و از نظر هدف ،کاربرهی اس  .انالعات نظری به روش کیابخانتهای و
با بهکارگيری کیابها و نشریات گرهآوری شد اس  .هاه های مربو به ابعاه فرهنگ سازمانی بتا
ابزار پرسشنامه که ميان کارکنان سازمان صداوسيما توزیع شد ،به هس
پن سؤال عمومی مربو به مشخصات فرهی پاسخههندگان است

آمد .ای پرسشتنامه شتامل

و  98گویتة آن ابعتاه فرهنتگ

سازمانی را میسنجد.
بررسی اعتبار (روایی) و پایایی ابزار تحقيق

روايي :با توجه به وجوه پرسشنامة اسیانداره هر زمينة ابعاه و مؤلفههای فرهنتگ ستازمانی ،اعیبتار
پرسشنامهها بته روش محیتوا تأیيتد شتد است  ،امتا بته منظتور بررستی بيشتیر روایتی و اعیبتار
پرسشنامهها ،اعیبار آنها بهنور صوری نيز بررسی شد .به ای صورت کته بتا توجته بته نظرهتا و
پيشنااههای برخی اسیاهان ،ضع ها و کاستییهتای پرسشتنامههتا شناستایی و اصتال شتدند .هر
ناای  ،اعیبار آنها تأیيد شتد .ستپس 88 ،پرسشتنامه هر اعضتای جامعتة آمتاری توزیتع شتد و از
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پاسخههندگان خواسیه شد ضتم پاستخ بته آن ،گویتههتای نتامفاوم را مشتخص کننتد .پتس از
جمع آوری پرسشنامه مشخص شد گویهها غالباً برای پاسخههندگان مفاوم اس  .پس از انجامهاهن
اصالحات جزيی ،پرسشنامه بي کارکنان سازمان صداوسيما توزیع شد.
پايايي :برای محاسبة پایایی هر ای تحقي  ،ضریب آلفای کرونباخ محاستبه شتد .بتا نترمافتزار
 SPSSضریب آلفای کرونباخ برای سؤالهای پرسشنامه  8/681به هس

آمد .آلفای کرونباخ بتایی

 8/18نشانههندة پایایی مناسب ابزار تحقي اس .
جامعة آماری و حجم نمونه
هر ای پژوهش همة کارکنان سازمان صداوسيما (معاون های مسیقر هر مرکز) جامعة آمتاری ایت
تحقي اس  .تعداه نمونة مناسب نيز بتا توجته بته اینکته جامعته مشتخص و محتدوه است  ،بتا
بهکارگيری فرمول کوکران 808 ،نفر تعيي شد.
روش نمونهگيری
روش نمونهگيری ،نمونهگيری نبقهای اس  .هر نمونهگيری نبقتهبنتدی ،واحتدهای جامعتة متوره
مطالعه هر نبقههایی که از نظر صف

میغير همگ ترند ،گرو بندی میشوند تا تغييرات آنهتا هرون

گرو ها کمیر شوه .بنابرای  ،افراه جامعة آماری را بسیه به خصوصياتی که آناا را از یکدیگر میمایز
میکند به نبقات مخیل

تقسير کرهیر ،سپس ،با توجه به تعداه موره نيتاز نمونته ،از هتر یت

از

نبقات نمونهگيری مجده به روش تصاهفی ساه یا نظاممنتد انجتام هاهیتر .معاونت هتای ستازمان
صداوسيما ،نبقات ای تحقي اند.
روشهای تجزیهوتحليل دادهها
هر ای تحقي انالعات حاصل از کدگذاری با نرمافزار  SPSSتجزیهوتحليل شتد و بترای بررستی
ميزان تناسب میغيرها ،آزمون هوجملهای و برای رتبهبندی ابعاه فرهنگ ستازمانی ،آزمتون فریتدم
اجرا شد.
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تجزیهوتحليل دادهها
بررسی آمار توصيفی در رابطه با متغيرهای تحقيق

هر جدولهای  8و  8آمار های مار میغيرهای تحقي (ابعاه اصلی فرهنگ سازمانی) نشان هاه شد
اس .
با توجه به جدول  ،8بعد مأموری

بيشیری امیياز را کسب کره اس

زیاه شاخصهای سهگانة بعد مأموریت

یعنتی «نيت

و جات

که ای نشانههندة تتأثير

راهبترهی»« ،اهتداف و مقاصتد» و

«ششرانداز» هر ای سازمان اس  .از نرف هیگر ،مشاهد میشوه بعد «هرگيرشدن هر کار» کمیری
امیياز را کسب کره اس .
جدول  .1بررسي آمارههاي مهم متغيرهاي تحقيق (ابعاد اصلي فرهنگ سازماني)

رديف

ابعاد اصلي فرهنگ سازماني

ميانگين

واريانس

انحراف از معيار

8
8
8
1

هرگيرشدن هر کار
سازگاری (ثبات و یکپارشگی)
انطباقپذیری
مأموری

8/061
8/118
8/960
8/691

8/811
8/801
8/888
8/881

8/988
8/081
8/198
8/008

جدول  .2آمارههاي مهم شاخصهاي فرهنگ سازماني

رديف

شاخصهاي فرهنگ سازماني

ميانگين

واريانس

انحراف از معيار

8
8
8
1
0
9
1
1
6
88
88
88

توانمندسازی
تيرگرایی
توسعة قابلي ها
ارزشهای بنياهی
تواف
هماهنگی و انسجام
ایجاه تغيير
مشیریمداری
یاهگيری سازمانی
ني و جا راهبرهی
اهداف و مقاصد
ششرانداز

8/180
8/168
8/118
8/198
8/918
8/118
8/918
8/918
8/118
8/896
8/118
8/818

8/080
8/168
8/168
8/818
8/181
8/888
8/881
8/881
8/811
8/111
8/118
8/808

8/180
8/188
8/188
8/981
8/908
8/010
8/096
8/018
8/016
8/969
8/998
8/061
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و جا

با توجه به جدول  8مشاهد میشوه که شاخصهای «ني

راهبرهی» و «ششترانتداز»

بایتری و شاخصهای «توسعة قابلي ها» و «تيرسازی» کمیری امیياز را کسب کره اند.
توانمند سازی
ششر انداز
اهداف و مقاصد

4
3
2

تير گرایی
توسعه قابليیاا

1

ني

و جا

اسیراتژی

0

یاهگيری سازمانی

ارزشاای بنياهی

ميانگي

تواف
هماهنگی و انسجام

مشیری مداری
ایجاه تغيير

شکل  .2نمودار رادار امتيازهاي شاخصهاي دوازدهگانة فرهنگ سازماني

تجزیهوتحليل استنباطی دادهها

هر ای بخش به منظور بررسی بوه یا نبوه میغيرهای تحقي و مؤلفههای آنها ،آزمتون هوجملتهای
اجرا شد و برای رتبهبندی ابعاه فرهنگ سازمانی ،آزمون تحليل واریانس فریدم بهکار گرفیه شد.
بررسی بود یا نبود متغيرهای تحقيق و مؤلفههای آنها با بهکارگيری آزمون دوجملهای

هر تحقي حاضر به منظور بررستی بتوه یتا نبتوه میغيرهتای تحقيت و مؤلفتههتای آنهتا آزمتون
هوجملهای اجرا شد .هر آزمون هوجملهای زمانی که احیمال مشاهد شد  ،بيشیر از احیمال آزمتون،
و سطح معناهاری کمیر از ميزان خطا باشد ،فرض صفر تأیيد ،و هر غير ای صورت ،ره میشوه.
هربارة ابعاه فرهنگ سازمانی ،با توجه به جدول  8که احیمتال مشتاهد شتد کمیتر از احیمتال
آزمون و سطح معناهاری کمیر از ميزان خطا اس  ،میتوان نیيجه گرف :
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هر سازمان صداوسيما« ،هرگيرشدن هر کار»« ،سازگاری (ثبات و یکپارشگی)» و «انطباقپذیری»
مناسب قرار نداره (پایي تر از حد میوسط) .اما «مأموری » هر وضعي

هر وضعي

نستبیأ مناستب

قرار هاره ( هر حد میوسط).
جدول  .3نتايج آزمون دوجملهاي در رابطه با متغيرهاي تحقيق

فرض صفر

رديف

8

8

مناسب قرار هاره.

1

وضعي

مشاهدهشده آزمون معناداري خطا

آزمون

8/88

8/08

8/88

8/80

نداره.

«سازگاری» هر وضعي
مناسب قرار هاره.

مناسب قرار نداره.

8/88

8/08

8/88

8/80

«انطباقپذیری» هر

«انطباقپذیری» هر

8

مناسب قرار

«سازگاری» هر وضعي

وضعي

احتمال

سطح

«هرگيرشدن هر کار» هر

«هرگيرشدن هر کار» هر
وضعي

احتمال

فرض يک

ميزان

نتيجة

مناسب قرار هاره.

مناسب قرار

وضعي

8/88

8/08

8/88

8/80

نداره.

««مأموری » هر وضعي

«مأموری » هر وضعي

مناسب قرار هاره.

مناسب قرار نداره.

8/08

8/08

8/88

8/80

ره فرض
صفر
ره فرض
صفر
ره فرض
صفر
تأیيد فرض
صفر

رتبهبندی ابعاد فرهنگ سازمانی با بهکارگيری آزمون فریدمن

به منظور رتبهبندی ابعاه فرهنگ سازمانی آزمون تحليل واریانس فریدم اجرا شد .برای رتبهبنتدی
ای ابعاه فرضهای آماری زیر بررسی شد:
فرض صفر :رتبة ميانگي همة ابعاه فرهنگ سازمانی با هر برابرند.
فرض يک :حداقل رتبة ميانگي ی

زوج از ابعاه فرهنگ سازمانی با یکدیگر تفتاوت معنتاهار

هارند.
جدول  .4نتايج آزمون فريدمن

كايدو محاسبهشده

درجة آزادي

سطح معناداري

ميزان خطا

نتيجة آزمون

811/818

8

8/88

8/80

ره فرض صفر
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از آنجا که سطح معناهاری کوشکیر از ميزان خطا است  ،فترض صتفر ره متیشتوه .هر واقتع،
حداقل رتبة ميانگي ی

زوج از ابعاه فرهنگ سازمانی با یکدیگر تفاوت معناهار هارنتد .جتدول 0

رتبهبندی ابعاه فرهنگ سازمانی را نشان میههد.
جدول  .5رتبهبندي ابعاد فرهنگ سازماني

ابعاد متغير مستقل
هرگيرشدن هر کار
سازگاری (ثبات و یکپارشگی)
انطباقپذیری
مأموری

رتبة ميانگين
8/61
8/98
8/86
8/89

رتبه
شاارم
هوم
سوم
اول

مالحظه میشوه «مأموری » مارتری بعد از ابعاه فرهنگ سازمانی هر سازمان صداوسيما اس .
پس از آن ،به ترتيب «سازگاری (ثبات و یکپارشگی)»« ،انطباقپذیری» و «هرگيرشتدن هر کتار» بته
ترتيب ،هر رتبههای هوم تا شاارم قرار هارند.
بحث و نتيجهگيری
هر تحقي حاضر فرهنگ سازمانی سازمان صداوسيمای جماتوری استالمی ایتران بتر استاس متدل
هنيسون شناسایی شد .هر ای تحقي نیای آزمون هوجملهای برای میغير مسیقل یعنتی ابعتاه اصتلی
فرهنگ سازمانی نشان هاه سه بعد «هرگيرشدن هر کار»« ،سازگاری» و «انطباقپتذیری» هر وضتعي
مناسب قرار نداشیه و زیر حد میوسطاند .هر حالی که بعتد «مأموریت » نستب
وضعي

بایری هاره و نزهی

حد میوسط اس .

هر واقع ،هر بي شاخصهای هوازه گانة مدل هنيسون« ،ني
بایی حد میوسط اس

بته ابعتاه یاهشتد

و وضعيیی بایر نسب

و جا

راهبرهی» و «ششرانتداز»

به شاخصهای هیگر هارند.

هر ای تحقي برای رتبهبندی ابعاه اصلی فرهنگ سازمانی آزمون فریتدم بتهکتار گرفیته شتد.
نیای ای آزمون نشان هاه هر ای سازمان از ميان ابعاه اصلی فرهنگ سازمانی بعتد «مأموریت » هر
وضعيیی بایر نسب

به ابعاه هیگر قترار هاره .پتس از آن ،بته ترتيتب ،ابعتاه «ستازگاری (ثبتات و

یکپارشگی)»« ،انطباقپذیری» و «هرگيرشدن هر کار» قرار هارند.
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پيشنهادهای مبتنی بر یافتهها
سازمان صداوسيمای جماوری اسالمی ایران باید با گزینش کارکنان مناسب و بتا تفتویا اخیيتار،
مشارک هاهن هر تصميرگيری ،هرگيرکرهن هر برنامهریزی ،افزایش ماارتها و تشوی کرهن ،آنهتا
را توانمند کره  ،هر انجامهاهن امور بهجای بهکارگيری سلسلهمراتب ،بر کتار تيمتی تأکيتد ،و آن را
تشوی میکنند و قابلي های کارکنان خوه را ی
شوه تا خالقي

مزی

رقابیی بداند .همچني  ،سازوکاری فتراهر

و نوآوری و نيز مخانر پذیری را تشوی کنند و به افتراه ختالق و نتوآور پتاهاش

هاه شوه .یاهگيری موره توجه ویژة اعضای سازمان قرار گيره و کارکنتان بته ستاول

بیواننتد بتا

یکدیگر انالعات را تباهل کنند.
هر ای سازمان باید تالش شوه شيوة انجامهاهن امور بستيار منعطت
بهسرع

شتوه تتا بیوانتد ختوه را

با تغييرات محيطی وف ههد .همچني  ،با بهکارگيری شتيو هتای نتوی بتهنتور مستیمر

شيو های انجامهاهن امور را تغيير ههد.
هنگام تغييرات ،لزوم ایجاه تغيير و پيامدهای مثب
مقاوم

آن برای کارکنان بيان شوه تا آنها کمیتری

را هر مقابل تغييرات نشان ههند.

ششرانداز و مأموری

سازمان باید برای کارکنان کامالً روش و بدون اباام باشتد .ششترانتداز

برای همة کارکنان و همة ستازمان هتدف واییتی است

کته بته آنهتا قتدرت تفکتر راهبترهی و

برنامهریزی میههد .تفکر کوتا مدت نباید ششرانداز سازمان و برنامههای بلندمدت آن را هر خطتر
اندازه .به عالو  ،معمویً افراه به انجامهاهن کاری تمایل هارند که هدف تعری شد ای را هنبال کند
و برای آنها قابل هرك و شاهیبخش باشد .لذا باید بهنور مسیمر پيشرف

امور هر جات

تحقت

اهداف پیگيری شوه.
باید ارزشهای بنياهی به عنوان قسمیی از راهبرههای رقابیی سازمان توستعه هاه شتوه و متد
نظر قرار گيره .بایبرهن سطح تعامل و ارتبا بي افراه و گرو ها و باید توليد نظرهای تاز تشتوی
شوه.
سازمان صداوسيما باید با توجه به ارزشها و هنجارهای خوه ،منشوری اخالقی تايه کنتد کته
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راهنمای مدیران و کارکنان ای سازمان باشد .افراه واحدهای مخیل

سازمان باید هر شتکلگيتری

هیدگا های کلی هر ای سازمان ساير باشند .باید سعی شوه ميزان تواف عمومی را هر حل مستايل
و مشکالت و نيز تواف هر اهداف کلی ستازمان افتزایش هاه شتوه و همتاهنگی ميتان واحتدهای
مخیل

حاکر باشد.

فضایی باید هر سازمان حاکر شوه که کارکنان اهمي

یاهگيری را هرك کنند و ای انمينتان بته

آنها هاه شوه که از فعالي های مربو به یتاهگيری آنهتا پشتیيبانی متیشتوه .بایتد راهبرههتای
مخیلفی هر سازمان برای یاهگيری تدوی شوه .از جمله ای راهبرهها میتوان به مواره زیتر اشتار
کره :فراهرکرهن فرص

و وق

کافی برای یاهگيری کارکنان ،پاهاشهاهن به افراه و واحدهایی کته

یاه میگيرند و یاه میههند ،بهنور مرتب گوشزهکرهن اهمي

هسیيابی به انالعات و ایجاه برنامتة

زمانبندی منظر برای جلسههای مباهلة انالعات.
به آرا و نظرهای مخانبان باا هاه شوه و سازوکاری فراهر شوه تا همتة کارکنتان بته شتناخ
زیاهی هربارة نظرهای مخانبان هس

یابند به نوری که ای نظرها بر تصتميرگيتریهتای ستازمان

اثرگذار باشند و کارکنان و عوامل توليد برنامهها هر توليد و پخش برنامههای مخیل
و با بهکارگيری تکنولوژی روز با مخانبان هر تعامل باشند و جا
حرک

به سم

انیظارات آنها تالش کنند.

هسیيابی به رضای

بهنور مرتب
مخانبتان و
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