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 مقدمه 

 را آن و انتد  کتره   بررستی  رقتابیی  مزیت   منبع عنوان به سازمانی را فرهنگ، پژوهشگران از بسياری

به گفیة هنيستون و ییت ، سيستیر فرهنتگ     . اند ها هانسیه سازمان فقي مو راسیای هر اساسی عاملی

هتا   شناستند و هر ستازمان   ختوبی متی   آسانی قابل رؤی  و تماس نيس ، اما افراه سازمان آن را به به

 .(Denison & Life, 2005)تر اس   قانون فرهنگ از هر قانون هیگری قوی

انتداز آناتا کمت       ها به تحقت  ششتر   ا سازمانههد ایجاه فرهنگ میناسب ب ها نشان می پژوهش

های سازمانی هر نظتر   فرهنگ سازمانی به عنوان عامل اثرگذار مامی هر بسياری از پژوهش. کند می

 .(James, 2003, p.1)قرار گرفیه اس  

عناصتر   ستایر  بتا  بایتد  کته  است   ستازمان  هر تغيير مدیری  مار عناصر از یکی سازمانی فرهنگ

 آن باها  و شرک ها  سازمان امروز  که پویایی محيط به توجه با .باشد هماهنگ زمانسا ةههند تشکيل

 و فرهنگ، ها، راهبرهتکنولوژی، ساخیار مانند تغييرهای  موضوع بررسی و بازنگری به نيازند، مواجا

 گونته هر از قبتل  بایتد ، ارشد مدیران ویژ  بهها  مدیران سازمان و هاره وجوهها  سازمان هر هیگر مواره

 .کنند مطاب  سازمانی تغييرات با را آن و کره  شناسایی را خوه سازمان فرهنگ، سازمانی بنياهی اقدام

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

 تتری   رایت   و جدیتدتری   از یکتی  ،ایت   وجتوه  بتا  .(Fey & Denison, 2003, p.686)نداره  وجوه

 امتروز   کته  است   هنيسون سازمانی فرهنگ مدل سازمانی فرهنگ گيری انداز  شناسایی و های مدل

 ایت   به آن توسعة و خوه فرهنگ سازمانی های قوت وها  ضع  شناخ  برایها  از سازمان بسياری

هر . کتار گرفیته نشتد  است      بته ای  رستانه هتای   ای  مدل تا به حال هر سازمان. اند آوره  مدل روی

 .شد  اس  کار گرفیه بهپژوهش حاضر ای  مدل برای بررسی فرهنگ سازمانی سازمان صداوسيما 

 بيان مسئله

 هتدای   کتارا  انستانی  نيتروی  ةوسيل را به سازمان، زا انرژی و غنی یمانند نيروی سازمان فرهنگ غنی

 آوره می وجوه به اهافر قوی هر ای انگيز  و ههد می سازمان اهداف به اهراك یکسان و احساسکره ، 
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 بته  اگر، فرهنگ سازمانی به یتوجا بی. کند می مند نظام سازمان را هر ها  معنوی و اخالقيات ایجاه و

 هتای  الاشتک  حتداقل ، نشتوه منجر  سازمان انداز ششر و به اهداف نرسيدن و سازمان مطل  شکس 

 از ناشتی  معضتالت  حتل  یبترا  را انرژی زیتاهی  وکند  می ایجاه سازمان حرک  روند هر را میعدهی

 فرهنتگ  متدیری   و شناستایی  .ههد می هدر سازمان ةشد بينی پيش اهداف به رسيدن جا ، فرهنگ

 قتوت  نقتا   سازمان بر فضای حاکر به نسب  کامل هید و آگاهی با کند می مدیران کم  به سازمانی

، عليتزاه   نيتا و  رحير) دکنن بينی پيش را یزم اقدامات و تدابير، ضع  برای نقا  و کار گيرند را به آن

 .(81ص، 8811

 عملکره، فرهی سازمان از جمله رفیارهای  جنبه همة بر سازمانی با توجه به تأثيرگذاری فرهنگ

 مشتارک   ميتزان  گيتری و  تصتمير  ةنحتو ، نتوآوری  و خالقي ، شغلی رضای  و انگيزش، سازمانی

موجتب   آن شتناخ   و یتتوجا  آن، بیجز  کوشی و سخ ، تعاد و فداکاری ميزان، امور هر کارکنان

و هر تحقت  اهتداف بلندمتدت ختوه بتا      بدهتد  رقابیی خوه را از هس  های  شوه سازمان مزی  می

، آن تحتول  و تغييتر  شگتونگی  و نقتش ، فرهنگ ستازمانی بارة هر هليل همي  به. مشکل مواجه شوه

ای از  هتای رستانه   ستازمان  .است   جریتان  هر مدیری  و هانشمندان نامحقق توسط زیاهی تحقيقات

، تنتوع و نيازهتای جدیتد مخانبتان    نيز کته بتا    جمله سازمان صداوسيمای جماوری اسالمی ایران

جات    بایتد  نتد، تغييترات تکنولتوژی مواجا   مخانبتان جدیتد و  هتای   عالقته و گترایش  ها،  سليقه

ور هقيت   ن را به فرهنگ سازمانی خوه، ای خوه پاسخگویی به ای  نيازها و هسیيابی به اهداف رسانه

 . برای تقوی  آن تالش کند وبشناسند 

 فرهنگ سازمانی

کرهند هليل موفقيت    می ها تالش زمانی که آمریکایی 18ة بار هر هه اولي ، موضوع فرهنگ سازمانی

عامتل   هتا فرهنتگ ستازمانی را    آن ،هر واقتع . مطتر  شتد   ،الملل پيدا کنند بي  ةها را هر عرص ژاپنی

هنر متدیری  ژاپنتی نيتز معلتول      و (Z) ةمانند نظری هایی نظریهند و نر  هانسی می ها موفقي  ژاپنی

 (. 81ص، 8818، گمينيان گوهرزی و)همي  تفکر بوه 

 قارمانتان و ، تشریفات، ها نمونه، ها سن ، ها آیي ، ها ارزش، های سازمانی شامل هنجارها فرهنگ



   868                                                                  1314پایيز ، 3، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

همتة  ای  عوامل بتر   ةه همک ،(96ص ،8811، 8شامپوکس)تاریخ سازمان اس  نول  ها هر خشون 

 گذارند و به سازمان قتدرت  می وظای  مدیری  و شگونگی هدای  کارکنان اثر، سازمانهای  جنبه

 . ههند می

هاهن  توان گف  که فرهنگ سازمانی ی  انرژی اجیماعی اس  که موجتب حرکت    ، میهر واقع

محسوس هر سازمانی است    وفرهنگ سازمانی بخش نانوشیه . شوه می کارها هاهن افراه برای انجام

 و( 98ص، 8811، هفت  )هدف آن ای  اس  که به اعضای سازمان نوعی هوی  گروهتی بدهتد    و

، کتاظمی  زاه  و شتری  )وری بيشتیر هر ستازمان شتوه     بار  عملکره کاراتر و، باعث ارتقای اخالق

 (. 88ص، 8811

 مجموعته  از رکيبتی ت کنتد و  متی  توصتي   را ستازمان  هاخلی محيط قسمیی از سازمانی فرهنگ

 هر کارکنتان  راهنمتایی  بترای  و است   ستازمان  اعضتای  بي  مشیرك های و ارزش هااعیقاه، تعادات

 .((Gordon, 1999, p.342شوه  گرفیه میکار  به وظای  اجرای

 کته  است   یخی کو  نيس  شناسایی راحیی قابل س  و بها ملموسنا ای پدید ، سازمانی فرهنگ

زنتدگی   ةشتيو  ههندة نشان ،هر واقع که اس  ناپيدا و پناان آن ةعمد بخش و اس  آن آشکار ةقل فقط

 وهتا  اعیقاه، باورهتا  ةمجموعت  ،هیگتر  عبتارت  بته  ستازمانی  فرهنتگ  .سازمان است   اعضای واقعی

نتد و بتر همتة    پایبندها  به آن سازمان افراه که عموماً اس  رفیاری الگوهای و ثاب  نسبیاًهای  ارزش

 .(888ص، 8818، سعيدی) دنگذار می اثر سازمانیهای  جنبه

نسب  به ستازمان ختوه    فرهنگ سازمانی سيسیمی از اسینبا  مشیرك اس  که کارکنان سازمان

، 8811، رابينتز )شتوه   متی  همي  ویژگی اس  کته موجتب تمتایز هو ستازمان از یکتدیگر      هارند و

 (.8806ص

شتوند   زمان حفت  متی  ها یا اهراکی مشیرك اس  که توسط اعضای ستا  فرهنگ سازمانی ارزش
(Morris, 1992, p.28) . 

                                                           
1. Champoux 
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هتای   ای  است  کته هر ایت  تعریت  هغدغته      بيان کره  اس ویژگی و امیياز تعریفی که شای  

هتایی بترای    حتل  ند از پيتداکرهن را  ا عبارتها  ای  هغدغه. کند می اساسی فراروی مدیران را معرفی

 ،8بارستو  لتويی  و شتنایدر  ستی )ان ستازم مشکل سازگاری با محيط و مشکل انسجام و وحدت هر 

  (.88ص، 8818

کنتد و توستط    متی  ستازمان را متنعکس   ةهاند که تاریخچ می فرهنگ سازمانی را کليیی هافسید

کند و هربرگيرنتدة مطالعتات    سخیی تغيير می گيره، به اند، شکل می افراهی که سازمان را تشکيل هاه 

 (.Hofsted, 1997, p.179) شناخیی اس  انسان

پذیرفیته   گستیره   نور به سازمان اعضای توسط که اس  اصلیهای  ارزش از ای مجموعه نگفره

 (.Tsui et al., 2006, p.4)اس   شد 

 هتای  شناستی  گونته  است  پژوهشتگران   شد  سبب مخیل  های جنبه از سازمانی فرهنگ مطالعة

 مفاتومی  نظتر  از هتا  شناستی  گونته  ای  شه اگر .مطر  کنند ها سازمان فرهنگ ارزیابی برای میفاوتی

 .(Yiing & Bin, 2009, p.53)کنند  می ارايه را مشابای های نظریه و الگوها میفاوتند،

(. Kinicki & Kreitner, 2007, p.45)کنتد   متی  فتراهر  را گروهی تعاد موجبات سازمانی فرهنگ

 غالب یها ارزش و مشخص رفیارهای تقوی  جا  اجیماعی کنندة کنیرل عنوان به سازمانی فرهنگ

  .(Barbosa & Cardoso, 2007, p.278) کند می عمل

 فرهنتگ  تعریت   هر است ،  بتوه   ستازمانی  فرهنتگ  بتارة هر مطالعاتش اکثر که نيز شای  اهگار

 هر ستازمان  افتراه  کته  است   اساستی  فرضتيات  از ای مجموعه سازمانی فرهنگ»: گوید می سازمانی

 و کشت   ایجاه، هاخلی انسجام و وحدت به یيابیهس و محيط با انطباق برای مسايل با روشدن هروب

، عنوان روش صحيح اهراكه ب ،بنابرای  .باشند می که سوهمند و باارزش اند و ثاب  شد  توسعه هاه 

 (.19ص، 8818، میي  زارعی)« یابند می احساس به اعضای سازمان انیقال تفکر و

 ستازمانی  مترز  ةنندک ازمانی تعيي س فرهنگ جمله از ،هاره میفاوتیهای  نقش هر سازمان فرهنگ

                                                           
1. Schneider & Lois Barsoux   
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 اعضتای ستازمان   وجتوه  هر هویت   احساس نوعی، کند می ي کهر تف از راها  سازمان یعنی، اس 

منتافع   از بتيش  کته  آیتد  وجتوه  به شيزی به نسب  نوعی تعاد افراه هر شوه می باعث، کند می تزری 

 عنتوان  بته  فرهنتگ  ،ناایت   هر ،آفرینتد  متی  ثبات و ههد می کاهش را تعي  عدم، اس  فره شخصی

، قاسمی) بخشد می شکل و کند می هدای  را کارکنان رفیار و نگرش که کند می عمل کنیرل سازوکار

 .(88ص، 8818

 چارچوب نظری تحقيق 

 ؛ کار هر نشدهرگير .8 :کند به شر   زیر بيان می را های فرهنگی خوه ویژگی هنيسون هر مدل هانيل

 . رسال  یا موری أم. 1 ؛ ریپذی انطباق. 8؛  سازگاری .8
 

 
 

 مدل دنيسون. 1شکل 
 

 

 :شوه می گيری انداز  شاخص سه با ها ویژگی ای  از ی  هر

 محتور  بتر  را ستازمان ، کنند می توانمند را افراهشان اثربخش های سازمان :ركا در دنشدرگير .1

                                                           
1. Involvement 

2. Consistency 

3. Adoptability 

4. Mission 



 868    (سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران: مورد مطالعه) شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون                       

 

 .ههنتد  متی  توستعه   ستطو  ةهمت  هر را انستانی  منابعهای  قابلي  و ههند می تشکيل کاری های گرو 

 احستاس  ستازمان  ةپيکتر  از ای پتار   عنتوان  بته  را خوه وشوند  می میعاد کارشان به سازمان اعضای

 کارشان بر ها تصمير ای  و هارند نقش گيری تصمير هر کنند می احساس سطو  ةهم هر افراه .کنند می

  .هاره پيوند سازمان اهداف بانور مسیقير  به ها آن کار و مؤثر اس 

 :شوه می گيری انداز  سه شاخص با ویژگی ای  مدل ای  هر

 امتر  ایت   .هارنتد  کارشتان  کرهناهار  برای توانایی و ابیکار، اخیيار افراه:  توانمندسازی .8.8

 .کند می ایجاه سازمان هر لي ئومس و مالکي  حس نوعی

. شتوه  متی   هاه ارزش، مشتیرك  اهتداف  جا  هر گروهی کار به سازمان هر : سازی تير .8.8

 ایت  . هستیند  پاستخگو  ختوه  کتار  محتل  هر کنند می احساس مدیران مانند کارکنان که نوری به

 .کنند می تکيهها  گرو  به کارها هاهن انجام برای ها سازمان

 نتور  بته  رقاب  ةصحن هر ماندن باقی و نيازها تأمي  منظور به سازمان : ها قابلي  ةتوسع .8.8

 .ههد را توسعه می کارکنان های ماارت مسیمر

 بتا انتد   اثتربخش  که هایی سازمان اس  هاه  نشان تحقيقات(: ثبات و يکپارچگي)سازگاري . 2

 هر پيتروان  و رهبتران  .است   گرفیته  نشأت بنياهی  های ارزش از رفیار کارکنان و اند یکپارشه و ثبات

 ستازمانی  هتای  فعاليت  و ( هارنتد  میقابتل  هیتدگا   کته  زمانی حیی)اند  یافیه ماارت تواف  به رسيدن

 میمتایز  و قتوی  فرهنتگ  ،هتایی  ویژگتی  شني  با هایی سازمان. اس  شد  پيوسیه و هماهنگ خوبی به

 :شوه می بررسی شاخص سه با ویژگی ای  .هارند نفوذ کارکنان بر رفیار کافی نور به و هارند

 انیظتارات  و هویت   کته  هایی ارزش از ای هسیه هر سازمان اعضای:  های بنياهی  ارزش. 8.8

 .اند شری ، ههند می تشکيل را ها آن

                                                           
1. Empowerment 

2. Team Orientation 

3. Capability Development 

4. Core Values 
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 شامل هر تواف  ای  .برسند تواف  به مار های اخیالف هر قاهرند سازمان اعضای:  تواف . 8.8

 .اس  هیگر سطو  هر ایجاه تواف  هر توانایی هر و زیری  سطح هر تواف 

 بترای  تواننتد  متی  میفتاوت  کارکرههتای  بتا  سازمانی واحدهای:  هماهنگی و پيوسیگی. 8.8

کترهن بته    کتار  اینگونه با سازمانی مرزهای. کار کنند هر با خوب خيلی مشیرك اهداف به رسيدن

 .شوند نمی نيز ریخیه هر

 یکپتارشگی  لتذا  .یابند می تغيير سخیی بهاند،  یکپارشه خوبی به که هایی سازمان :پذيري انطباق. 3

 هتای  ستازمان  .آوره حستاب  بته  ستازمان  برتتری  و مزی  توان می را بيرونی پذیری انطباق و هرونی

 و ظرفي  و گيرند می پند خوه اشیبا  از، کنند می ، مخانر شوند می هدای  مشیریان ةوسيل به سازگار

هاهن  ارزش جات   بته  ستازمان  توانتایی  بابوه حال هر مسیمر نور به ها آن .دهارن را تغيير ایجاه ةتجرب

 :شوه بررسی می شاخص سه با ویژگی ای  .ندمشیریان برای

 تواند می و، کند ایجاه تغيير نيازهای تأمي  برای هایی را  اس  قاهر سازمان:  ایجاه تغيير .8.8

 .گيرند پيشی آیند  تغييرات از و ههد پاسخ های جاری محرك به، بشناسد را مؤسسه محيط

 هر پيشاپيش و ههد می پاسخ ها آن به و کند می هرك را مشیریان سازمان:  گرایی مشیری. 8.8

 جات   هر هتا  ستازمان  کته است    ای هرجته  گرایتی  مشیری ،واقع هر .آید برمی آیند  تأمي  صده

 .شوند می هدای  مشیریان رضاییمندی

 تفستير  و ترجمته ، هریافت   هتا  ستازمان  کته  را محيطی عالير ميزان:  یاهگيری سازمانی .8.8

 ،کنتد  متی  ایجاه ها توانایی ةتوسع و نشها سب ، خالقي  تشوی  برای را هایی فرص  و کنند می

 .گيره می انداز 

. آن است   مأموریت   و رستال   ستازمانی  فرهنگ ویژگی تری  مار گف  بیوان شاید: رسالت. 4

                                                           
1. Agreement 

2. Coordination & Integration 

3. Creating Change 

4. Customer Focus 

5. Organizational Learning 
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 .رونتد  بته بيراهته متی    معمویً ،هانند کجا هسیند و وضعي  موجوهشان شيس  هایی که نمی سازمان

 اهداف و اهداف سازمانی که نوری به، هارند خوه جا  و اهداف از روشنی هرك موف  های سازمان

بررستی   شتاخص  سته  با ویژگی ای  .کنند می ترسير را سازمان انداز ششر و کره  تعری  را راهبرهی

 :شوند می

 سازمانی اهداف تحق  جا  روش  اسیراتژی  هایگرایش:  راهبرهی گرایش و جا . 1.8

 .ههد مشارک ( صنع ) بخش ر آنه را خوهش تواند می شخص هر و ههد می نشان را

 و یابتد  متی  پيونتد  ستازمان  هیتد  افت   و مأموریت   راهبره، با اهداف:  اهداف و مقاصد. 1.8

 .کند می مشخص را افراه کار وسوی سم 

 ابتراز  را بنيتاهی  ارزش کته  هاره آیند  وضعي  از مشیرك یهیدگاه سازمان:  انداز ششر. 1.8

 نيتز  را جات   زمتان  همتي   هر و کنتد  متی  خوه همترا   با را انسانی نيروی هل و کند، اندیشه می

 .(Denison, 2000)کند  می مشخص

، فترهی  ميزان استیقالل : کند می زیر را بيانهای  لفهؤم ها و رابينز برای فرهنگ سازمانی شاخص

 ميتزان ، هماهنگی کارکنتان  ميزان انسجام و، ميزان وضو  اهداف سازمانیو ميزان پذیرش مخانر  

، کنیترل ستاخیار و  ، برختوره  تحمتل تضتاه و  ، ستازمانی  هوی  ميزان، از کارکنان مدیری حمای  

 (.691-691ص، 8811، رابينز) الگوی ارتبانیو  سيسیر پاهاش

توجته  ، گيری سال، تشری  مساعی و همکاری، ثبات، نوآوریهای   برگ و بارون شاخص گری 

انتد   رای فرهنتگ ستازمانی مطتر  کتره     توجه به اهتداف و احیترام بته کارکنتان را بت     ، به جزييات

های زیر را برای فرهنگ ستازمانی    هافسید و همکارانش شاخص(. 09، ص8819محمدی،  هوس )

گرایتی،   پذیری، ثبات و شخصي ، احیرام و توجته بته افتراه، نیيجته     ابداع و مخانر : معرفی کرهند

 .(Hofsted, 1997, p.74)گرایی و همکاری، و تااجر و رقاب   تير

                                                           
1. Strategic Direction & Inten 

2. Goals & Objectives 

3. Vision 
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 مشارکیی و مراتبی سلسله، ایديولوژی ، عقالیی فرهنگ به را سازمانی فرهنگ  و گارت  کويي 

عنتوان عناصتر   ه ليت  ویت  واستیينگر نته عامتل را بت      . (Brown, 1995, pp.14-21) اند کره  تقسير

، اهت  مستئولي  ، ند از اسیاندارههاا اند ای  عناصر عبارت هر نظر گرفیه، فرهنگ سازمانی ةههند تشکيل

، گرمی صميمي  و، (تعارض برخوره و)تضاه ، حمای  مدیری ، پذیری ، مخانر ترغيب تشوی  و

 (.81، ص8811، میي  زارعی)ساخیار و هوی  

 تحقيق  ةپيشين

بتي  فرهنتگ ستازمانی و عملکتره      ةبررستی رابطت  »با عنوان هر پژوهشی ( 8816) خرهمند و ناظر

عملکتره کارکنتان    نشان هاهند فرهنگ ستازمانی و  «شمال کارکنان هانشگا  آزاه اسالمی واحد تاران

 . هار هارندامثب  و معن ةرابط

بررسی ابعاه فرهنگ سازمانی بر استاس متدل   » عنوان باهرپژوهشی  (8811) نيا و عليزاه  رحير

ثر بتر فرهنتگ   ؤمهای  ابعاه و شاخص« نظر اعضای هيئ  علمی هانشگا  فرهوسی مشادز هنيسون ا

  .بيان کرهند هانشگا  را ای  سازمانی هر

 را سازمان -فره یگانگی با سازمانی فرهنگ ةرابط خوه پژوهش هر( 8811)ارهین و همکارانش 

 هتر  هاهنتد  نشان ها آن .کرهند بررسی، کشور غرب هولییهای  هانشگا  هر هنيسون مدل کارگيری بهبا 

هر ایت   ، همچنتي  . اس  اکرح کشور غرب های هانشگا  هر هنيسون مدل سازمانی فرهنگ بعد شاار

 سازمان -فره یگانگی سازمانی معيارهای با را رسال ، بيشیری  همبسیگی بعد شد مشخصپژوهش 

 هاشتیه  سازمان -فره یگانگی فرهی معيارهای با را همبسیگی ميزان کمیری  و بعد هرگيرشدن هر کار

 .اس 

 شانن نیای  .دکرهنبررسی  نعییص مدیری  سازمان هر را هنيسون مدل( 8819) منوریان و بخیایی

 حتد  هر رستال   و ستازگاری ، پتذیری  انطبتاق ، کتار  هرگيرشدن هر بعد شاار هر هر ای  سازمان هاه

                                                           
1. Quinn 

2. Gareth 



 868    (سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران: مورد مطالعه) شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون                       

 

 ارر که هرگيرشدن میغيرهای هر را وضعي  بایری  سازمان ای  .هاره قرار میوسط از بایتر و میوسط

 .آوره به هس  پذیری انطباق و

 ةبابوهیافیت  مطالعتة  از استیفاه   بتا  ستازمانی  فرهنگ شندروشی» نعنوا با تحقي  خوه یکاس هر

. کار گرفت   به سازمانی فرهنگ شناخ  جا را  ای زمينه روش آمریکا هر «هنيسون سازمانی فرهنگ

راهکارهای مدیری  فرهنگ ستازمانی و بابتوه   ، و الگوهای مربونه هاپيشنااه بيانتحقي  با  ای  هر

 .(LaCasse, 2010)تغييرات محيطی بيان شد  اس  آن جا  مطابق  و همسویی با 

 سازی و ساخیمان صنع  هر مشیری رضای  و سازمانی فرهنگ بي  ارتبا ، گيلسپی و همکاران

 بيشتیری   هاه نشتان  تحقيت   ای  نیای  .اند سنجيد  مدل هنيسون کارگيری بهرا با  اتومبيل فروشندگان

 بعتد  هر امیيتاز  کمیتری   و ،رسال  و بعد کار هر دنيرشگهر بعد هر سازی ساخیمان صنع  هر امیياز

 بعتد  هر امیياز بيشیری ، اتومبيل فروشندگان رابطه با هر، همچني  .اس  آمد  به هس  پذیری انطباق

 .(Gillespie et al., 2008)شد  اس   حاصل پذیری انطباق بعد هر نيز امیياز کمیری  و سازگاری

 .کرهنتد مطالعته  ها  سازمان عملکره بر را هنيسون سازمانی رهنگف مدل ابعاه یيلماز و ارگان تأثير

. را هاره کمیری  امیيتاز  سازگاری بعد و ،امیياز بيشیری  پذیری انطباق بعد شد مشخص تحقي  ای  هر

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

و سازگاری اس   پذیری تح  تأثير ابعاه انطباق شدت به جدید یتهر توليد محصو شرک  توانایی

(Yilmaz & Ergan, 2008). 

 هر جملته  از بررستی کرهنتد   شينتی  مخیلت  های  سازمان هر را هنيسون موبلی و همکاران مدل

 کمیتری  امیيتاز  ها  قابلي  ةتوسع شاخص و بيشیری  انداز ششر شاخص، مبل توليدکنندةهای  سازمان

 کمیتری   گرایی شاخص مشیری و بيشیری  سازمانی یاهگيری شاخص بيمههای  شرک  هر، را هارند

 تغييرپتذیری  شتاخص  و سازمانی بيشتیری   یاهگيری شاخص .هولیی هارندهای  بيمارسیان امیياز، هر

 و بيشتیری   ستازمانی  یتاهگيری  شتاخص  بتای  با فناوری های ناای ، هر شرک  و هر امیياز، کمیری 

 (.Mobley et al., 2005)آورهند  هس  به را امیياز کمیری ها  قابلي  توسعة
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 هدف تحقيق 

جات  تقویت  ایت      هاییپيشتنااه  بيانشناخ  وضعي  فرهنگ سازمانی هر سازمان صداوسيما و 

 .فرهنگ

 تحقيقهای   فرضيه

 :های تحقي  به شر  زیر اس   فرضيه

 .قرار ندارههر سازمان صداوسيما هر وضعي  مناسب  «کار هر هرگيرشدن» .8

 .هر سازمان صداوسيما هر وضعي  مناسب قرار نداره« (یکپارشکی و ثبات) سازگاری» .8

 .هر سازمان صداوسيما هر وضعي  مناسب قرار نداره« پذیری انطباق» .8

 .هر سازمان صداوسيما هر وضعي  مناسب قرار نداره« موری أم» .1

 روش تحقيق

ای و  انالعات نظری به روش کیابخانته  .اس هی کاربر ،ای  تحقي  از نوع توصيفی و از نظر هدف

مربو  به ابعاه فرهنگ سازمانی بتا  های  هاه . و نشریات گرهآوری شد  اس  ها ابکارگيری کی با به

ای  پرسشتنامه شتامل   . هس  آمده ب، پرسشنامه که ميان کارکنان سازمان صداوسيما توزیع شد ابزار

آن ابعتاه فرهنتگ    ةگویت  98و  است  ههندگان  سخال عمومی مربو  به مشخصات فرهی پاؤس پن 

 .سنجد می سازمانی را

 و پایایی ابزار تحقيق( روایی)بررسی اعتبار 

اعیبتار   ،فرهنتگ ستازمانی  های  لفهؤابعاه و م ةاسیانداره هر زمين ةتوجه به وجوه پرسشنام با :روايي

ر روایتی و اعیبتار   امتا بته منظتور بررستی بيشتی      تأیيتد شتد  است ،   بته روش محیتوا   ها  پرسشنامه

 و هتا به ای  صورت کته بتا توجته بته نظر    . شدصوری نيز بررسی  نور ها به اعیبار آن، ها پرسشنامه

هر  .اصتال  شتدند   شناستایی و هتا   هتای پرسشتنامه   کاستیی  و ها ضع یاهان، پيشنااههای برخی اس

ع شتد و از  آمتاری توزیت   ةاعضتای جامعت   ه هرپرسشتنام  88 ،ستپس  .تأیيد شتد ها  اعیبار آن ،ناای 
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پتس از  . کننتد نتامفاوم را مشتخص   هتای   گویته ، ههندگان خواسیه شد ضتم  پاستخ بته آن    پاسخ

هاهن  پس از انجام. ههندگان مفاوم اس  ها غالباً برای پاسخ آوری پرسشنامه مشخص شد گویه جمع

 .يی، پرسشنامه بي  کارکنان سازمان صداوسيما توزیع شدزاصالحات ج

افتزار   بتا نترم  . ضریب آلفای کرونباخ محاستبه شتد   هر ای  تحقي ،یایی پا برای محاسبة :پايايي

SPSS آلفای کرونباخ بتایی  . هس  آمده ب 681/8پرسشنامه  های لخ برای سؤاضریب آلفای کرونبا

 .پایایی مناسب ابزار تحقي  اس  ههندة نشان 18/8

 آماری و حجم نمونه ةجامع

آمتاری ایت     ةجامع( مسیقر هر مرکزهای  معاون )ا کارکنان سازمان صداوسيم همةهر ای  پژوهش 

، بتا  مناسب نيز بتا توجته بته اینکته جامعته مشتخص و محتدوه است          ةتعداه نمون .اس  تحقي 

 .نفر تعيي  شد 808، فرمول کوکران کارگيری به

 گيری روش نمونه

متوره   ةعت واحتدهای جام ، بنتدی  گيری نبقته  هر نمونه .اس ای  گيری نبقه نمونه، گيری نمونه روش

هتا هرون   شوند تا تغييرات آن بندی می گرو ، ندتر هایی که از نظر صف  میغير همگ  مطالعه هر نبقه

آماری را بسیه به خصوصياتی که آناا را از یکدیگر میمایز  ةافراه جامع ،بنابرای  .ها کمیر شوه گرو 

از هتر یت  از   ، يتاز نمونته  با توجه به تعداه موره ن ،سپس، به نبقات مخیل  تقسير کرهیر کند می

ستازمان  هتای   معاونت   .انجتام هاهیتر   منتد  نظامتصاهفی ساه  یا  روشگيری مجده به  نبقات نمونه

 .اند  نبقات ای  تحقي ، صداوسيما

 ها وتحليل داده تجزیههای   روش

و بترای بررستی    شتد  وتحليل تجزیه  SPSSافزار کدگذاری با نرمهر ای  تحقي  انالعات حاصل از 

آزمتون فریتدم    ، بندی ابعاه فرهنگ ستازمانی  ای و برای رتبه آزمون هوجمله ،زان تناسب میغيرهامي

  .اجرا شد
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 ها وتحليل داده تجزیه

 تحقيقهای  بررسی آمار توصيفی در رابطه با متغير

نشان هاه  شد   (ابعاه اصلی فرهنگ سازمانی)مار میغيرهای تحقي  های  آمار  8و  8های  جدولهر 

  .اس 

تتأثير   ةههند که ای  نشان بعد مأموری  بيشیری  امیياز را کسب کره  اس ، 8با توجه به جدول 

و « اهتداف و مقاصتد  »، «راهبترهی نيت  و جات    »بعد مأموریت  یعنتی    ةگان های سه شاخص زیاه

 کمیری « کار هر  هرگيرشدن»شوه بعد  مشاهد  می ،از نرف هیگر. اس  هر ای  سازمان« انداز ششر»

 .ياز را کسب کره  اس امی
 

 (ابعاد اصلي فرهنگ سازماني)مهم متغيرهاي تحقيق هاي  بررسي آماره. 1جدول 

 

 فرهنگ سازمانيهاي  مهم شاخصهاي  آماره .2جدول 

 انحراف از معيار واريانس ميانگين ابعاد اصلي فرهنگ سازماني رديف

 988/8 811/8 061/8 کار هر هرگيرشدن 8

 081/8 801/8 118/8 (ثبات و یکپارشگی) سازگاری 8

 198/8 888/8 960/8 پذیری انطباق 8

 008/8 881/8 691/8 مأموری  1

 انحراف از معيار واريانس ميانگين هاي فرهنگ سازماني شاخص رديف

 180/8 080/8 180/8 توانمندسازی 8

 188/8 168/8 168/8 گرایی تير 8

 188/8 168/8 118/8 ها قابلي  ةتوسع 8

 981/8 818/8 198/8 های بنياهی  ارزش 1

 908/8 181/8 918/8 تواف  0

 010/8 888/8 118/8 هماهنگی و انسجام 9
 096/8 881/8 918/8 ایجاه تغيير 1
 018/8 881/8 918/8 مداری مشیری 1
 016/8 811/8 118/8 یاهگيری سازمانی 6
 969/8 111/8 896/8 راهبرهیني  و جا   88
 998/8 118/8 118/8 قاصداهداف و م 88
 061/8 808/8 818/8 انداز ششر 88
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« انتداز  ششتر »و « راهبرهیني  و جا  »های  شوه که شاخص می مشاهد  8با توجه به جدول 

 .اند کره کمیری  امیياز را کسب « سازی تير»و « ها قابلي  ةتوسع»های  بایتری  و شاخص

 

 
 

 فرهنگ سازماني ةگان دوازدهاي ه نمودار رادار امتيازهاي شاخص .2شکل 
 

 ها داده استنباطیوتحليل  تجزیه

 ای آزمتون هوجملته   ،ها آنهای  لفهؤمیغيرهای تحقي  و م بوه یا نبوههر ای  بخش به منظور بررسی 

 .کار گرفیه شد بهآزمون تحليل واریانس فریدم   ،بندی ابعاه فرهنگ سازمانی و برای رتبه اجرا شد

 ای کارگيری آزمون دوجمله ها با به های آن متغيرهای تحقيق و مؤلفهبررسی بود یا نبود 

هتا آزمتون    آنهتای   لفته ؤمیغيرهتای تحقيت  و م   بتوه یتا نبتوه   هر تحقي  حاضر به منظور بررستی  

 ،بيشیر از احیمال آزمتون ، شد  ای زمانی که احیمال مشاهد  هر آزمون هوجمله .اجرا شدای  هوجمله

 .شوه می ره ،صورت و هر غير ای  ،تأیيدصفر  فرض ،يزان خطا باشدهاری کمیر از ماو سطح معن

احیمتال   شتد  کمیتر از   که احیمتال مشتاهد    8با توجه به جدول ، ابعاه فرهنگ سازمانی بارةهر

 :توان نیيجه گرف  اس ، می هاری کمیر از ميزان خطااسطح معن آزمون و

0 

1 

2 

3 

4 

 توانمند سازی

 تير گرایی

 توسعه قابليیاا

 ارزشاای بنياهی 

 تواف 

 هماهنگی و انسجام

 ایجاه تغيير

 مشیری مداری

 یاهگيری سازمانی

 ني  و جا  اسیراتژی 

 اهداف و مقاصد

 ششر انداز

 ميانگي 
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« پذیری انطباق»و « (بات و یکپارشگیث) سازگاری»، «کار هر هرگيرشدن»، هر سازمان صداوسيما

هر وضعي  نستبیأ مناستب   « مأموری » اما(. تر از حد میوسط پایي ) هر وضعي  مناسب قرار نداره

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

 کارگيری آزمون فریدمن رهنگ سازمانی با بهبندی ابعاد ف رتبه

بنتدی   برای رتبه .اجرا شدبندی ابعاه فرهنگ سازمانی آزمون تحليل واریانس فریدم   به منظور رتبه

 :شدآماری زیر بررسی های  ای  ابعاه فرض

 .رتبة ميانگي  همة ابعاه فرهنگ سازمانی با هر برابرند :فرض صفر

ی  زوج از ابعاه فرهنگ سازمانی با یکدیگر تفتاوت معنتاهار   حداقل رتبة ميانگي   :فرض يک

 .هارند
 نتايج آزمون فريدمن. 4جدول 

 نتيجة آزمون ميزان خطا سطح معناداري درجة آزادي شده دو محاسبه كاي

 ره فرض صفر 80/8 88/8 8 818/811

 فرض يک فرض صفر رديف
 احتمال

 شده مشاهده

 احتمال

 آزمون

 سطح

 معناداري

 ميزان

 خطا

نتيجة 

 آزمون

8 
هر « هر کار هرگيرشدن »

 .وضعي  مناسب قرار هاره

هر « هر کار هرگيرشدن »

وضعي  مناسب قرار 

 .نداره

88/8 08/8 88/8 80/8 
ره فرض 

 صفر

8 
هر وضعي  « سازگاری»

 .مناسب قرار هاره

هر وضعي  « سازگاری»

 .مناسب قرار نداره
88/8 08/8 88/8 80/8 

ره فرض 

 صفر

8 
هر « پذیری انطباق»

 .وضعي  مناسب قرار هاره

هر « پذیری اقانطب»

وضعي  مناسب قرار 

 .نداره

88/8 08/8 88/8 80/8 
ره فرض 

 صفر

1 

 

 

هر وضعي  « مأموری »»

 .مناسب قرار هاره

هر وضعي  « مأموری »

 .مناسب قرار نداره
08/8 08/8 88/8 80/8 

تأیيد فرض 

 صفر
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 ،واقتع هر  .شتوه  متی  ره صتفر فترض   ،هاری کوشکیر از ميزان خطا است  ااز آنجا که سطح معن

 0 جتدول . هار هارنتد اابعاه فرهنگ سازمانی با یکدیگر تفاوت معن ميانگي  ی  زوج از ةحداقل رتب

 .ههد می بندی ابعاه فرهنگ سازمانی را نشان رتبه
 بندي ابعاد فرهنگ سازماني رتبه. 5جدول 

 رتبه رتبة ميانگين ابعاد متغير مستقل
 شاارم 61/8 هرگيرشدن هر کار

 هوم 98/8 (و یکپارشگیثبات ) سازگاری
 سوم 86/8 پذیری انطباق

 اول 89/8 مأموری 

. اس  تری  بعد از ابعاه فرهنگ سازمانی هر سازمان صداوسيما مار« مأموری »شوه  می مالحظه

بته  « هرگيرشتدن هر کتار  »و « پذیری انطباق»، «(ثبات و یکپارشگی) سازگاری»به ترتيب  ،پس از آن

 .تا شاارم قرار هارندهوم های  هر رتبه ،ترتيب

 گيری بحث و نتيجه

 متدل  استاس  بتر  سازمان صداوسيمای جماتوری استالمی ایتران    سازمانی فرهنگ حاضر تحقي  هر

ای برای میغير مسیقل یعنتی ابعتاه اصتلی     هر ای  تحقي  نیای  آزمون هوجمله. شد شناسایی هنيسون

هر وضتعي   « پتذیری  انطباق»و « اریسازگ»، «هرگيرشدن هر کار»فرهنگ سازمانی نشان هاه سه بعد 

 یاهشتد  نستب  بته ابعتاه    « مأموریت  »که بعتد   هر حالی. اند مناسب قرار نداشیه و زیر حد میوسط

 . و نزهی  حد میوسط اس  رهوضعي  بایری ها

« انتداز  ششر»و « راهبرهیني  و جا  »، مدل هنيسون ةگان های هوازه  هر بي  شاخص ،هر واقع

 . هارند ی هیگرها بایر نسب  به شاخص یو وضعيی اس بایی حد میوسط 

. کتار گرفیته شتد    بته بندی ابعاه اصلی فرهنگ سازمانی آزمون فریتدم    هر ای  تحقي  برای رتبه

هر « مأموریت  »نیای  ای  آزمون نشان هاه هر ای  سازمان از ميان ابعاه اصلی فرهنگ سازمانی بعتد  

ثبتات و  ) ستازگاری »ابعتاه   ،بته ترتيتب   ،پتس از آن . هبایر نسب  به ابعاه هیگر قترار هار  یوضعيی

 .قرار هارند« هرگيرشدن هر کار»و « پذیری انطباق»، «(یکپارشگی
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 ها پيشنهادهای مبتنی بر یافته

، سازمان صداوسيمای جماوری اسالمی ایران باید با گزینش کارکنان مناسب و بتا تفتویا اخیيتار   

هتا   آنکرهن،  ها و تشوی  افزایش ماارت، ریزی ر برنامههکرهن هرگير، گيری هاهن هر تصمير مشارک 

، و آن را کتار تيمتی تأکيتد   ، بر مراتب سلسله کارگيری بهجای  امور به هاهن هر انجام،  کرهرا توانمند 

سازوکاری فتراهر   ،همچني . ی  مزی  رقابیی بداند های کارکنان خوه را قابلي  و کنند میتشوی  

و به افتراه ختالق و نتوآور پتاهاش      کنندتشوی  را  پذیری مخانر نيز  شوه تا خالقي  و نوآوری و

اعضای سازمان قرار گيره و کارکنتان بته ستاول  بیواننتد بتا       ةیاهگيری موره توجه ویژ. هاه  شوه

 .را تباهل کنند یکدیگر انالعات

را  تتا بیوانتد ختوه    شتوه امور بستيار منعطت     هاهن انجام ةهر ای  سازمان باید تالش شوه شيو

نتور مستیمر    نتوی  بته  هتای   شتيو   کارگيری ، با بههمچني . سرع  با تغييرات محيطی وف  ههد به

 .امور را تغيير ههد هاهن انجامهای   شيو 

ها کمیتری   لزوم ایجاه تغيير و پيامدهای مثب  آن برای کارکنان بيان شوه تا آن، هنگام تغييرات

 .مقاوم  را هر مقابل تغييرات نشان ههند

انتداز   ششتر . روش  و بدون اباام باشتد  انداز و مأموری  سازمان باید برای کارکنان کامالًرشش

و  راهبترهی هتا قتدرت تفکتر     ستازمان هتدف واییتی است  کته بته آن       ةکارکنان و هم ةبرای هم

هر خطتر  بلندمدت آن را های  انداز سازمان و برنامه مدت نباید ششر تفکر کوتا  .ههدریزی می برنامه

 ای را هنبال کند شد  هارند که هدف تعری تمایل کاری  هاهن انجام بهافراه  معمویً ،عالو ه ب .ازهاند

جات  تحقت     هر نور مسیمر پيشرف  امور لذا باید به .بخش باشد ها قابل هرك و شاهی و برای آن

 .گيری شوه پیاهداف 

و متد   وهزمان توستعه هاه  شت  رقابیی ساراهبرههای  های بنياهی  به عنوان قسمیی از باید ارزش

تاز  تشتوی   نظرهای توليد باید ها و  بایبرهن سطح تعامل و ارتبا  بي  افراه و گرو . نظر قرار گيره

 .شوه

کته   کنتد منشوری اخالقی تايه ، ها و هنجارهای خوه با توجه به ارزش باید سازمان صداوسيما
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گيتری   حدهای مخیل  سازمان باید هر شتکل افراه وا. راهنمای مدیران و کارکنان ای  سازمان باشد

سعی شوه ميزان تواف  عمومی را هر حل مستايل  باید . های کلی هر ای  سازمان ساير باشند هیدگا 

و همتاهنگی ميتان واحتدهای     هاه  شتوه و مشکالت و نيز تواف  هر اهداف کلی ستازمان افتزایش   

 .مخیل  حاکر باشد

کنان اهمي  یاهگيری را هرك کنند و ای  انمينتان بته   فضایی باید هر سازمان حاکر شوه که کار

بایتد راهبرههتای   . شتوه  متی  هتا پشتیيبانی   های مربو  به یتاهگيری آن  ها هاه  شوه که از فعالي  آن

توان به مواره زیتر اشتار     راهبرهها میاز جمله ای  . برای یاهگيری تدوی  شوه هر سازمانمخیلفی 

هاهن به افراه و واحدهایی کته   پاهاش، برای یاهگيری کارکنانکرهن فرص  و وق  کافی  فراهر :کره

 ةنور مرتب گوشزهکرهن اهمي  هسیيابی به انالعات و ایجاه برنامت  به، ههند می گيرند و یاه می یاه

 .انالعات ةمباهلهای  زمانبندی منظر برای جلسه

کارکنتان بته شتناخ      ةمخانبان باا هاه  شوه و سازوکاری فراهر شوه تا همت  هایبه آرا و نظر

هتای ستازمان    گيتری  بر تصتمير  هاکه ای  نظر نوری بهمخانبان هس  یابند  هاینظر بارةهر زیاهی

نور مرتب  مخیل  بههای  هر توليد و پخش برنامهها  اثرگذار باشند و کارکنان و عوامل توليد برنامه

یيابی به رضای  مخانبتان و  و جا  هس اشندتکنولوژی روز با مخانبان هر تعامل ب کارگيری بهو با 

 . کنندها تالش  حرک  به سم  انیظارات آن
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