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و  ريزي برنامهمعاونت  يمورد کاو يبا استراتژ يرابطه فرهنگ سازمان

 رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا نظارت
 

 يفراهان يزآباديعزفاطمه 

 رانيا، قات تهرانيواحد علوم و تحق، ياد اسالمدانشگاه آز ارياستاد

 ده رشادت جويحم

 رانيا، قات تهرانيواحد علوم و تحق، يدانشگاه آزاد اسالم ارياستاد

 ييبهرام رضا

 رانيا، قات تهرانيواحد علوم و تحق، يدانشگاه آزاد اسالم يفرهنگ ريزي برنامهارشد  يکارشناس آموخته دانش

breza48@yahoo.com )مسئول مکاتبات( 

 چكيده

رات ييا تغ يسارعت بااال   باه تبا   اد اطالعاات و  يامروزه با توجه به سرعت باال و حجم ز :مقدمه و هدف پژوهش

 هاا  ساازمان ن رو يا از ا .مواجه هستند يا دهيچيپ يها و چالش ها تيمأمورهمواره با  ها سازمان، يو اقتصاد ياجتماع

رات واکنش مناسب نشان دهناد  يين تغيد در برابر ايبا  ين رقابت جهانيت در ايدن به اهداف و کسب موفقيرس يبرا

 نيتار  مهام از  يکي به عنوانفرهنگ  .نديکپارچه نمايسازمان را هماهنگ و  يها تيفعال هيکل، منعطف يو با استراتژ

حرکت کنند و  يريالگوپذو  يريپذ انعطاف به سمتکند که  ين امکان را فراهم ميا ها سازمان يبرا رگذاريتأثعوامل 

مناساب   ياساتراتژ  يانسجام و وحدت در سازمان )طراح يبرا يحل دا کردن هرگونه راهيپ، توان گفت يم يبه عبارت

 .ط حاکم( متأثر از فرهنگ استيبا شرا

بار اسااس    يسون با ابعاد اساتراتژ يدنل يدن يالگو  اساس  بر يفرهنگ سازمان ابعاد نيب رابطه يبه بررسن پژوهش يا

 .ران پرداخته استيا ياسالم يجمهور صدا و سيماي و نظارت ريزي برنامهکل پور تر در معاونت يما يالگو

 هيا ته با را شده يآور جم  اطالعات، يفيآمار توصهاي  شده با استفاده از روش يآور جم  يها داده :روش پژوهش

ق يا و از طر SPSS افازار  نارم  از اساتفاده  باا  .داده اسات  نشاان  نمودار کمک و به کرده خالصه يفراوان  يتوز جدول

ماورد  ( ياستراتژ) وابسته رهاييمتغ و( يمستقل )فرهنگ سازمان ريمتغ نيب رمن رابطهياسپ يب همبستگيمحاسبه ضر

 .قرارداده است ليو تحل هيتجز

در  يبا استراتژ ين فرهنگ سازمانيب معنادار ن پژوهش نشانگر وجود رابطهيج اينتا :پژوهش جهيو نتها  افتهي

هاي  ارتقاء ارزش يبرا يارائه راهکار .باشد مي رانيا ياسالم يجمهور صدا و سيماي و نظارت ريزي برنامهمعاونت 

 و کارشناسانران يمد يبرا ييگرا يو مشترر ييتغ هاي  ت شاخصين اهمييز تبين کارکنان سازمان ونيب نياديبن

  .گردد يفوق منته دو مقولهن يسطح رابطه ب رتقاءاتواند به  مي

 رانيا ياسالم يجمهور صدا و سيماي، ييگرا يمشتر، ياستراتژ، يفرهنگ سازمان :يديکلهاي  واژه

mailto:breza48@yahoo.com
mailto:breza48@yahoo.com


 ییرشادت جو و بهرام رضا دهیحم ،یفراهان یآباد زیفاطمه عز 

 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستگي/ مجله مديريت فرهن 104

 

 مقدمه

ماا   يهمه جوانب زنادگ  ها سازمان، امروز يايدر دن

ن يهما  اقتصااد و ، کال  به عنوانجامعه ) اند گرفتهفرا  را

اسات کاه خاود     يمنطقا  ( پسما يشخص يزندگ طور

گاره   ماان  يزنادگ را که باا  اي   دهيم پديانتظار داشته باش

در  هاا  آنکاه باا    ييهاا  سازمان . چراميخورده مطالعه کن

دا ياااعتقاااد پ ين بااه اسااتراتژين چنااياام ايتعاماال هساات

 اند؟ کرده

 يوارد حاوزه مطالعاات   سااال ن يپاسخ به ا به دنبال

همگاام باا    ها انسازمم که يابي مي و درم يشو مي سازمان

نده يبه آ و توجه اند افتهير ييتغ، تيرير تحول علم مديس

دارد تاا   يما  بر آن ما را بلندمدت ريزي برنامهدر  يوسع

 اثرگاذار  و عوامال  يبه موضاو  اساتراتژ   يتوجه وافر

بار   اثرگاذار عوامال   نيتار  مهام از  . يکاي ميداشته باشا 

گفات اگار    توان يم. است« يفرهنگ سازمان»استراتژي 

 تاوان  يشاود ما  خاا    توجاه به فرهنگ  ها سازمان  در

 .کرد ادهيو پ يمتناسب با فرهنگ را طراح ياستراتژ

، هاا  نشاانه ، اعم از زباان  يمختلف فرهنگهاي   جنبه

در  يير بناا يا وز ياساسا  و مفروضات يرفتار يالگوها

با . دهد مي را نشان زمان ايآ يفرهنگ رخ مينک سازمان ي

م که ابعاد فرهناگ  يابي مي در قيعم و نگاهق يدق کنکاش

. اناد  ختاه يآمچگوناه درهام    يبا ابعاد اساتراتژ  يسازمان

آن بااا  و ارتبااا  ينااه فرهنااگ سااازمانيدر زم بررسااي

شامندان علاام  ير نظاار انديا اخهاااي  در ساال  ياساتراتژ 

ز يق حاضر نيتحق .ت را به خود جلب کرده استيريمد

باا   ين فرهناگ ساازمان  يرابطه ب ير به بررسين مسيدر ا

و صادا   و نظاارت  ريازي  برناماه در معاونات   ياستراتژ

ن فصل يا . درپردازد مي رانيا ياسالم يجمهور يمايس

ق يتحق و ضرورتت ياهم، ان مسئلهيمانند ب يموضوعات

 باا  ف واژهيتعر، قيتحقهاي  هيفرض، سئواالت، و اهداف

 يل انتخاب الگوهايدال ، يو تخصص ياصطالحات فن  و 

 و يمبااان، قيااتحق يمفهااومدل ماا، پااژوهش ياتيااعمل

 شپژوه  ينظر  چارچوب  مدل، قيتحق  ينظر  چارچوب 

 .شود يان ميب

 

 ان مسئلهيب

، يشامل اساتراتژ ، يا ابعاد شش گانه يسازمان دارا

ابعاااد محاايط )، يتکنولااوژ، اناادازه، يفرهنااگ سااازمان

ابعاد  . اينباشد يم( ي( و ساختار )ابعاد ساختاريا نهيزم

 يو جسمان يتيشخصهاي  يژگيه مثابه وب، سازمان يبرا

، يا ناه يزمان ابعااد  يا ن ميا ا . درروناد  ماي  افراد به شمار

ط آن را در کنااار يف کننااده کاال سااازمان و محاايتوصاا

ها  توان آن مي که يبه طور، کشند مي ريگر به تصويکدي

از عوامل هم پوشاان در نظار   اي  را به صورت مجموعه

کال ساازمان را   اي ه نديگرفت که شالوده ساختار و فرا

 .(22:2005، 1دفتدهند ) مي ليتشک

و باه منظاور    راتييا تغن يز به موازات اين ها سازمان

 , ناگزيربقا و رقابت ماثر، طيمحهاي  يق با دگرگونيتطب

و وجاوه  هاا   ناد ير و تحاول در سااختارها و فرآ  يياز تغ

 رياازي برنامااهباشااند کااه  مااي خااود يو خااارج يداخلاا

ن يتار  شاده  شاناخته و  نيتار  مهام ک از جملاه  ياستراتژ

 .تحول استهاي  برنامه

ن فرهناگ  ياي شاود باا تب   ماي  ن پژوهش تالشيدر ا

هااي   سازمان مورد مطالعه با مادل  يو استراتژ يسازمان

 رارائاه شاده د   يارهاا يمنتخب پژوهش )با توجه به مع

رابطه  يبررس ين ابعاد سازمانيان ايم ( رابطهها ن مدليا

هاايي   شانهاد يرد  و پيقرار گ ير مورد بررسيان دو متغيم

ژه در سازمان يبه و ها آنان يشتر ميب يبه منظور هماهنگ

و نظاارت ساازمان    ريازي  برنامهمعاونت مطالعه )مورد 

 .گردد ( ارائهرانيا ياسالم يجمهور يمايصدا و س

 پژوهش تحقق سااالتبه  ييگو پاسخن امر با يکه ا

 .ابدي مي
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 ت و ضرورت پژوهشياهم

گااه  يک از جايکه امروزه نگرش اساتراتژ  يياز آنجا

 و ازباشاد   ماي  ت برخاوردار يريدر عرصاه ماد  اي  ژهيو

نه ساز ياز عناصر مهم وزم يکي يفرهنگ يالگوها يطرف

در  يا کنناده  نياي تع و نقاش بوده ها  ياستراتژ يدر اجرا

و ساازمان صادا   ، دارد يا شکسات اساتراتژ  يا ت يموفق

ت پار واضاح اسات    سا ين قاعده مستثنان يز از اين مايس

ط روز يبادون در نظار گارفتن شارا     يبارا  مايو سصدا 

ن يا د اينما يساز برنامهمخاطبان  يبرا تواند ينم يجهان

نظار   و درمناسب در هار زماان    يمهم با اتخاذ استراتژ

ن يباشد تدو مي ريپذ امکانحاکم  يط فرهنگيگرفتن شرا

معاونات    يف اصال ياز وظاا  مايو سدر صدا  ياستراتژ

تواند  مي ن پژوهشيباشد لذا ا مي و نظارت ريزي هبرنام

باا   د تاا يا ن حوزه کماک نما يا و کارشناسانران يبه مد

 يساازمان  فرهناگ  ياثرگاذار  و نحاوه توجه به ارتباا   

سازمان و از  يها تيو اولومتناسب با اهداف  يياستراتژ

، رامونيط پيشرفت محيبا پ و سازگارگر منطبق يد يطرف

 .دين نمايتدو

 

  پژوهشف اهدا

با  يارتقاء سطح رابطه فرهنگ سازمان :يآرمان هدف

و صادا   و نظاارت  ريازي  برناماه در معاونات   ياستراتژ

 .مايس

بااا  ين رابطاه فرهنااگ ساازمان  ياايتع :ياصال  هادف 

و نظاارت صادا و    ريازي  برناماه در معاونات   ياستراتژ

 .مايس

 ژهيو اهداف

از فرهناگ   ر شادن در کاار  يا ن رابطاه بعاد درگ  ييتع-5

 .ياز استراتژ نهيهز يبا بعد رهبر ينسازما

از فرهناگ   ر شادن در کاار  يا ن بعد  رابطاه درگ ييتع-2

 .يز از استراتژيبا بعد تما يسازمان

از فرهناگ   ر شادن در کاار  يا ن رابطه بعاد  درگ ييتع-1

 .يبا بعد تمرکز از استراتژ يسازمان

با بعد  ياز فرهنگ سازمان ين رابطه بعد سازگارييتع-4

 .يز استراتژا نهيهز يرهبر

با بعد  ياز فرهنگ سازمان ين رابطه بعد سازگارييتع-1

 .يز از استراتژيتما

با بعد  ياز فرهنگ سازمان ين رابطه بعد سازگارييتع-6

 .يتمرکز از استراتژ

با  يفرهنگ سازمان  از يريپذ انطباقن رابطه بعد ييتع-2

 .ياز استراتژ نهيهز يبعد رهبر

 يفرهنگ ساازمان   از يريپذ انطباقن رابطه بعد  ييتع-8

 .يز از استراتژيبا بعد تما

باا   ياز فرهنگ سازمان يريپذ انطباقن رابطه بعد ييتع-9

 .يبعد تمرکز از استراتژ

باا   ين رابطه بعد  رسالت از  فرهناگ ساازمان  ييتع-50

 .ياز استراتژ نهيهز يبعد رهبر

با بعاد   ين رابطه بعد رسالت از فرهنگ سازمانييتع-55

 .ياز استراتژز يتما

با بعد  ين رابطه بعد رسالت از فرهنگ سازمانييتع-52 

  .يتمرکز از استراتژ

 

 پژوهش سؤاالت

 ياصل سؤال

باا ابعااد    ين ابعاد فرهناگ ساازمان  ياندازه ب تا چه  

   ؟رابطه معنادار وجود دارد ياستراتژ

 

 يفرع  سؤاالت

 ياز فرهنگ سازمان ر شدن در کارين بعد درگيا بيآ-5

رابطاه وجاود    يناه از اساتراتژ  يهز يبعد رهبربا 

 دارد؟

باا بعاد    ياز فرهنگ سازمان ين بعد سازگاريا بيآ -2

 ؟رابطه وجود دارد ينه از استراتژيهز يرهبر

باا   ياز فرهناگ ساازمان   يريپذن بعد انطباقيا بيآ -1

 رابطه وجود دارد؟ ينه از استراتژيهز يبعد رهبر



 ییرشادت جو و بهرام رضا دهیحم ،یفراهان یآباد زیفاطمه عز 

 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستگي/ مجله مديريت فرهن 106

 

باا بعاد    يساازمان ن بعد رسالت از فرهناگ  يا بيآ -4

 ؟رابطه وجود دارد ينه از استراتژيهز يرهبر

باا   ياز فرهنگ سازمان ر شدن در کاريا بعد درگيآ -1

 ؟رابطه وجود دارد ياستراتژ از زيتمابعد 

باا بعاد    ياز فرهنگ سازمان ين بعد سازگاريا بيآ -6

 ؟رابطه وجود دارد ياستراتژ از زيتما

باا   يفرهناگ ساازمان  از  يريپذ انطباقن بعد يا بيآ -2

 ؟رابطه وجود دارد ياستراتژ از زيتمابعد 

باا بعاد    ين بعد رسالت از فرهناگ ساازمان  يا بيآ -8

 ؟رابطه وجود دارد ياستراتژ از زيتما

از فرهنااگ  ر شاادن در کااارياان بعااد درگيا باايااآ -9

رابطاه وجاود    ياز استراتژ با بعد تمرکز يسازمان

 ؟دارد

با بعاد   يهنگ سازماناز فر ين بعد سازگاريا بيآ -50

 ؟رابطه وجود دارد ياز استراتژ تمرکز

باا   ياز فرهنگ ساازمان  يريپذ انطباقن بعد يا بيآ -55

  ؟رابطه وجود دارد ياستراتژ تمرکز ازبعد 

باا بعاد    ين بعد رسالت از فرهنگ ساازمان يا بيآ -52

 ؟رابطه وجود دارد ياستراتژ تمرکز از

 

 پژوهشهاي  هيفرض

رابطه  يو  استراتژ ين فرهنگ سازمانيب : يه اصليفرض

 .وجود دارد يمعنادار

 يفرعهاي  هيفرض

باا   ياز فرهنگ ساازمان   در کار شدن ريدرگ  بعد  نيب -5

 يرابطاه معناادار    ياساتراتژ   از  ناه يهز يبعد رهبار 

 .وجود دارد

باا   يدر کار از فرهنگ ساازمان  شدن ريدرگن بعد يب -2

 .وجود دارد ياداررابطه معن يز استراتژياز بعد تما

باا   يدر کار از فرهناگ ساازمان   شدن ريدرگن بعد يب -1

 .وجود دارد يرابطه معنادار يبعد تمرکز از استراتژ

 يبا بعد رهبر ياز فرهنگ سازمان ين بعد سازگاريب -4

 .وجود دارد يرابطه معنادار ينه از استراتژيهز

باا از بعاد     ياز فرهناگ ساازمان   ين بعد ساازگار يب -1

 .وجود دارد يرابطه معنادار يز استراتژيتما

با بعد تمرکاز   ياز فرهنگ سازمان ين بعد سازگاريب -6

 .وجود دارد يرابطه معنادار ياز استراتژ

باا بعاد    يفرهناگ ساازمان    از   يريپذ انطباق   ن بعديب -2

 وجاود  يمعناادار رابطاه   ينه از استراتژيهز يرهبر

 .دارد

باا بعاد    يرهناگ ساازمان  از ف يريپذ انطباقن بعد يب -8

 .وجود دارد يرابطه معنادار يز از استراتژيتما

باا بعاد    ياز فرهناگ ساازمان   يريپذ انطباقن بعد يب -9

 .وجود دارد يرابطه معنادار يتمرکز از استراتژ

 يبا بعد رهبار  ين بعد رسالت از فرهنگ سازمانيب -50

 .وجود دارد يرابطه معنادار ينه از استراتژيهز

ز از يبا بعد تما يبعد رسالت از فرهنگ سازمانن يب -55

 .وجود دارد يرابطه معنادار ياستراتژ

باا در بعاد    ين بعد رساالت از فرهناگ ساازمان   يب -52

 .وجود دارد يرابطه معنادار يتمرکز از استراتژ

 

 پژوهش ينظر چارچوب

ک سابب شاده تاا    يژت اساترات يريماد  ير تکامليس

شاکل سااده و    از، شادن  ياي هاا باه ماوازات اجرا   مدل

 يهاا تفااوت  رغم يعلاما ؛ ش خارج شونديخو يانتزاع

بار   ين اساتراتژ يدر بحا  تادو  ، هاا اکثر مدل، يظاهر

ساازمان   يو خاارج  يتوجه هم زمان به دو بعاد داخلا  

ن رو توجه به نقا  قاوت و ضاعف   يد داشته و از ايتاک

، يخاارج  يدهايا و تهدهاا   ن فرصات يو همچنا  يداخل

 .بوده استها  لمد نظر همه مد بًايتقر

باه فلسافه    يفرهناگ ساازمان  ، همچنان که ذکر شد

اشااره دارد کاه باه طاور      ييهاا يژگيا ويابعاد  يوجود

 يوابساتگ  يدارا گر مارتبط باوده و  يکاد يبه  يتنگاتنگ

وجاود   ياگار فرهنگا  ، نزيده رابيبه عق .باشنديمتقابل م

د ابعاد يبا، ميم در مورد آن بح  کنيداشته باشد که بتوان

 .داشاته باشاد   يريف و سنجش پاذ يخص قابل تعرمش
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 ين اساس و باه منظاور بررسا   يز بر همين نظران صاحب

 يهاا دگاهيا از د، يمختلاف فرهناگ ساازمان    يهاا جنبه

ن ياند که ماحصل اقرار داده يآن را مورد بررس يمختلف

 يمتجلا  يمتعادد  يکردهاا يها و روها در مدلپژوهش

 .ن اشاره شده استاز آنا ين به برخيش از ايگشته که پ

 يبا يباه شاکل ترک   حاضر نظري پژوهش چارچوب

در  يباا اساتراتژ   يرابطه فرهناگ ساازمان   يبررس يبرا

 ياساالم  يجمهاور  يمايصدا و س يزيرمعاونت برنامه

شاده در  فرهناگ    يطراحا  يباشد مدل مفهوميران ميا

ر شدن در يسون با ابعاد )درگيمدل دن اساس بر يسازمان

رسالت( که هر کدام ساه  ، يريپذ طباقان، يسازگار، کار

مادل پاورتر باا     اسااس  بر ياستراتژ شاخص دارد و در

 .باشديز( ميتما، تمرکز، نهيهز يابعاد )رهبر

 

 پژوهش نيدر ا دنيسون مدل انتخاب داليل

 هااي  مدل مطالعه و بررسي از پس پژوهش اين در 

 باه  دنيساون  مادل ، ساازماني  فرهناگ  شناخت مختلف

 مدل بودن جديد .شد پژوهش انتخاب ينظر مدل عنوان

 يمبناا  و شاده  معرفاي  هااي  مادل  باه  نسابت  دنيساون 

 ييرفتارگرا
2
نظار   از باودن  كامال  همچناين  و مادل  اين 

 فرهناگ  ابعااد  سانجش  و يريا گ انادازه  يهاا  شااخص 

 داليال  جملاه  از  يز انطباق با رساانه ملا  يون، سازماني

 مدل از استفاده قابليت .آيند مي شمار به مدل اين انتخاب

 از ديگار  يكاي  ساازماني  ساطو   در تماام  دنيساون 

 اخيار  ساليان در اينكه ضمن .است مدل اين يها يژگيو

 ارزيابي مديريت براي مشاوره ماسسات توسط مدل اين

 از خاارج  در هاا  ساازمان  و هاا  شرکت سازماني فرهنگ

 .اسات  گرفتاه  قرار استفاده مورد گسترده به طور كشور

 آن گرافيكاي  نماودار  دل دنيسونم مزاياي از ديگر يكي

 بعاد  دو در را ساازماني  فرهناگ  يهاا  يژگا يو كه است

 در همچنين و انعطاف ميزان و خارجي و داخلي تمركز

 يبه صورت شود مي برده نام ريدر ز كه شاخص52سطح 

 .كند مي ترسيم را سازماني فرهنگ واض  كاماًل كه

 

 پژوهش يمفهوم مدل

 

 
 (5980 و )پورتر (2000 سونيبر گرفته از )دن ياستراتژ و يگ سازمانفرهن مدل 5شماره  نمودار

 طه فرهنگ سازمانی با استراتژیراب  

 فرهنگ  سازمانی  استراتژی 

 درگیر شدن در کار

 متغیروابسته متغیر مستقل

 سازگاری

در کار

 انطباق پذیری در کار

 رسالت

 بعد  رهبری هزینه 

  تمایز

 تمرکز



 ییرشادت جو و بهرام رضا دهیحم ،یفراهان یآباد زیفاطمه عز 
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 پژوهش اتيادب -1

 فرهنگ-3-3

درجامعه با مساائل ومعالاالت    ياکثر اوقات وقت   

م علات آنارا مسائله    يشاو  ماي  مواجه يمتفاوت اجتماع

ن يا م فرهناگ ا ييگاو  ماي  . گاهيميکن مي يتلق يفرهنگ

. سات ف اين موضاو  ضاع  يا افرهنگ ايکاروجود ندارد

ن يچناا يک واحااداجتماعياازبااه عنااوان  ين درسااازما

از مسااائل  يافتااد وعلاات بعالاا مااي اتفاااق يموضااوع

 .شود مي عنوان« فرهنگ»، ومشکالت

از مفروضات مشترک کاه   ييالگو :ف فرهنگيتعر 

 يريپذ انطباقکه مشکالت  يبه طور، رديگ مي گروه فرا

 و باه ، کناد يآن را حال م  يداخلا  يو همااهنگ  يخارج

شاود واز   مي خوبش معتبر دانسته ريتأثرد و سبب عملک

تفکر واحساس ، ح ادراکين جهت به مثابه روش صحيا

د گاروه  يا جد يباه اعالاا  ، در خصو  آن مشاکالت 

 .(10:5181، 3نيشاشود ) مي اد دادهيآموزش و 

 يمفهوم فرهنگ سازمان-3-2

و  نگرشاها ، فرهنگ سازماني عبارت است از باورها

ان اعالااي ساازمان مشاتر     با ثباتي كه ميا هاي  ارزش

در تعريااف ديگااري آمااده اساات كااه فرهنااگ   .اساات

، ارزشاها  سازماني عبارت است از مجموعاه خاصاي از  

را هاا   رفتارهايي كه شيوه تعامل افراد و گاروه  باورها و

 دهد  مي در رسيدن به يك هدف مشتر  شكل

 .(201 ،2002 4)كوانتسو بوگالورسكي

ارزش از  اسات متشاکل   يستميس يفرهنگ سازمان

و ( سات يمهام ن  يزيا چ و چاه مهام اسات    يزيچه چ)

عماال  و چطااورکنناد   مااي چطااور افاراد عماال ) ديا عقا

سااختار  ، يانساان  يرويا تعامل متقابل باا ن  ( کهکنند ينم

هااي   جاه هنجاار  ينت و درکنترل بوده  ستميو س يسازمان

 .(26، 5121 زاده ينهد )مم مي را در سازمان بنا يرفتار

 

 
 (2000 :50، سونيدندنيسون )فرهنگ مدل  عناصر :2  نمودار شماره
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 فرهنگ سازماني  مدل دنيسون-3-1

سال مطالعات و  21مدل دنيسون نتيجه بيش از 

تحقيقات انجام شده توسط دکتر دانيل دنيسون در 

دانشگاه اقتصاد ميشگان است، او در حال حاضر 

 المللي بينپرفسور در رشته توسعه سازماني در موسسه 

IMD و  6و سوتيرلن 5و توسعه مديريت در لوزون

همچنين رابط بين فرهنگ سازماني و معيارهاي 

عملکردي از قبيل بازدهي سرمايه، رشد فروش، کيفيت 

اساس اين مدل  .باشد مي و نوآوري و رضايت کارکنان

جهت دو تشخيص ميداني، بررسي فرهنگ سازماني و 

ويليام اس دنيسون و  يلدکتر دانبررسي رهبري، توسط 

سازمان  1000بسط و توسعه يافت و در بيش از 7نيل 

مدل دنيسون از .در جهان مورد استفاده قرار گرفت

 1داراي  ها يژگيوويژگي، که هر کدام از  4طريق 

 گيري باشد فرهنگ سازماني را اندازه مي شاخص

 شاخص سه با ها يژگيو اين از يك هر .نمايد مي

 :شود مي يريگ اندازه

 

 كار در شدن درگير-3-1-3

، سازند مي توانمند را افرادشان اثربخش يها سازمان 

و  دهناد  ماي  تشكيل كاري يها گروه محور بر را سازمان

 توساعه  ساطو   هماه  در را انسااني  منااب   يهاا  تيقابل

 خاود  و شده متعهد كارشان به سازمان اعالاي .دهند مي

 .ناد كن ماي  احساس پيكره سازمان ازاي  پاره عنوان به را

 در كاه  كنناد  ماي  احسااس  ساطو   هماه  در افاراد 

 بار  كاه  است تصميمات اين و دارند نقش يريگ ميتصم

 سازمان اهداف با مستقيمًا ها آن كار و ماثراست كارشان

 .دارد پيوند

 شاركت  ياك  در اجراياي  مادير  يك كه همان طور

 معنااي  باه  دركاار  زيااد  درگياري »داشته  اظهارهاي  كر

 فرد آن اساس بر كه است كار با كامل ذهني شدن درگير

 در كاه  هرآنچه و كند مي كار خود شغل در دل و جان با

 ايان  مادل  اين . در«گيرد مي كار به راه اين در دارد توان

 :شود مي يريگ اندازه سه شاخص با ويژگي

 8توانمندسازي-5-1-5-5

 كاردن  اداره باراي  تواناايي  و ابتكاار ، اختياار  افاراد 

 تيمسااول  و مالكيت حس نوعي رام اين .دارند كارشان

 .كند ايجادمي سازمان در

 9سازي تيم-5-1-5-2

، مشتر  اهداف جهت در گروهي كار به سازمان در

 مانناد  باه  كاركناان  كاه  طاوري  باه  .شود مي داده ارزش

 پاساخگو  خاود  كاار  محال  در كنناد  احساسمي مديران

 تكياه ها  گروه به كارها انجام براي ها سازمان اين .هستند

 .كنند مي

 10ها تيقابل توسعه-5-1-5-1

  در  مانادن  بااقي  و ازهاا ين نيمنظاور تاأم   باه  سازمان

 يهاا  مهاارت  توساعه  باه  مساتمر  طور به رقابت صحنه

 .پردازد مي كاركنان

 

  سازگاري -3-1-2

 اغلب كه ييها سازمان كه است داده نشان تحقيقات

 رفتار کارکنان و ده بو يكپارچه و ثبات با هستند اثربخش

 و رهباران  .اسات  گرفتاه  نشاأت  بنياادين  يها ارزش زا

 زماني )حتي اند افتهي مهارت توافق ب رسيدن در پيروان

 باه  ساازماني  يهاا  تيا و فعال (دارناد  متقابل ديدگاه كه

 باا  ييهاا  ساازمان  .اسات  شده پيوسته و هماهنگ خوبي

 باه  و متمايزند و قوي فرهنگ داراي، ييها يژگيو چنين

 سه با ويژگي اين .دارند نفوذ اركنانك بر رفتار كافي طور

 :شود مي بررسي شاخص

 11بنيادين يها ارزش -5-1-2-5

 كاه  ييهاا  ارزش از دساته  ياك  در سازمان اعالاي 

 .اند کيشر دهند مي تشكيل را ها آن انتظارات و هويت

  توافق-5-1-2-2

 توافاق  باه  مهم اختالف در قادرند سازمان اعالاي  

 هم و زيرين سطح در توافق شامل هم توافق اين .برسند

 .باشد مي ديگر سطو  در ايجاد توافق در توانايي



 ییرشادت جو و بهرام رضا دهیحم ،یفراهان یآباد زیفاطمه عز 

 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستگي/ مجله مديريت فرهن 110

 

 پيوستگي و هماهنگي-5-1-2-1
12 

 توانند مي متفاوت كاركردهاي با سازماني واحدهاي

 كاار  هام  با خوب خيلي مشتر  اهداف به رسيدن براي

 مريخته ه به كردن كار گونه نيا با سازماني مرزهاي .كنند

 .گردد نمي نيز

 

  يريپذ انطباق-3-1-1

 سختي به هستند يكپارچه خوبي به كه ييها سازمان

 يريپاذ  انطبااق  و دروناي  يكپارچگي لذا .يابند مي تغيير

 حسااب  باه  ساازمان  برتري و مزيت توان يرا م بيروني

 .آورد

 هادايت  مشاتريان  وسايله  باه  ساازگار  يهاا  سازمان

 و ندگير مي پند خود اشتباه از، كنند مي ريسك، شوند مي

 طاور  باه  هاا  آن. دارناد  را تغييار  ايجاد تجربه و ظرفيت

 ارزش جهات  باه  ساازمان  توانايي بهبود حال در مستمر

 ساه  باا  ويژگاي  ايان  .هساتند  مشتريان براي شدن قائل

 :گيرد مي بررسي قرار مورد شاخص

13تغيير ايجاد -5-1-1-5
  

 تغيير نيازهاي نيتأم براي ييها راه است قادر سازمان

 باه ، بشناساد  را ماسساه  محايط  دتوانا  يم و دكن ايجاد

 پيشاي  آينده تغييرات از و دهد پاسخ يجار يها محرک

 .جويد

 ييگرا يمشتر-5-1-1-2
14 

 پاساخ  هاا  آن باه  و كناد  مي در  را مشتريان سازمان

 در .آياد  يما  بر آينده نيتأم صدد در پيشاپيش و دهد مي

 جهات  در هاا  ساازمان  كاه اي  درجه ييگرا يواق  مشتر

 .دهد مي نشان را شوند مي هدايت مشتريان يتمنديرضا

15سازماني يادگيري-5-1-1-1
  

، دريافات  هاا  ساازمان  كاه  را محيطاي  عالئام  ميازان 

 تشاويق  براي را ييها فرصت و كنند مي تفسير و ترجمه

 كناد  مي ايجاد ها ييتوانا توسعه و دانش سبك، خالقيت

 .گيرد مي اندازه

 

 رسالت -3-1-4
16 

 سازماني فرهنگ ويژگي نيتر مهم تگف بتوان شايد 

 دانناد  ينم كه ييها سازمان .است آن تيمأمور و رسالت

 باه  معمواًل چيست؟ موجودشان تيو وضع هستند كجا

 از روشاني  در  موفاق  يهاا  ساازمان  .روناد  مي بيراهه

اهاداف   كاه  طاوري  باه ، دارناد  خاود  جهات  و اهاداف 

 و كارده  تعرياف  را اساتراتژيك  اهاداف  و ساازماني 

 .كنند مي ترسيم را سازمان ندازا چشم

 كاه  هساتند  ييها سازمان، ها سازمان دردسرترين پر

 ساازمان  ياك  وقتي .دهند تغيير را مأموريتشان مجبورند

 در دهاد تغييارات   تغييار  را خاود  رسالت است مجبور

 اين در .است الزامي رفتار و فرهنگ، ساختار، استراتژي

 خصمشا  را ساازمان  اناداز  چشام  قاوي  رهبار  وضعيت

 اناداز  چشم اين كه كند مي خلق فرهنگ را يك و كند مي

 .كند مي پشتيباني را

 17استراتژيك جهت و گرايش-5-1-4-5

 اهاداف  جهات  روشان  اساتراتژيك  يهاا  شيگارا 

 خودش تواند مي شخص هر و دهد مي نشان را سازماني

 .دهد مشاركت )صنعت( بخش در آن را

18اهداف  مقاصد و اهداف-5-1-4-2
  

   پيوناد  ساازمان  دياد  و افاق  تيمأمور ژياسترات با

 .كنند مي مشخص را کار افراد سوي و سمت و  ابدي يم

19انداز چشم-5-1-4-1
  

 .دارد آيناده  وضعيت از مشتر  ديدگاه يك سازمان

 نياروي  دل و انديشاه ، كناد  مي ابراز را بنيادي ارزش آن

 را جهت زمان همين در و ساخته خود همراه با را انساني

 .كند مي صمشخ نيز

 :خارجي-ي داخل تمركز و منعطف- ثابتهاي  طيف

 مادل  ايان  شود مي ديده دنيسون مدل در كه همان طور

 چهار به را مدل كه است يو افق عمودي محور دو داراي

 عماودي  محاور  .اناد  کارده  تقسايم  (داياره  رب ) قسمت

 .اسات  سازماني فرهنگ تمركز نو  و ميزان دربرگيرنده

 ديگر طرف از و داخلي تمركز به فطر يك از محور نيا
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 باه  نياز  افقاي  محاور  .شاود  مي منتهي خارجي تمركز به

 باه  طارف  ياك  از .كه دارد اشاره سازمان انعطاف ميزان

 منتهاي  منعطف فرهنگ به ديگر طرف از و ايستا فرهنگ

 .(4 :2005، سونيدنشود ) مي

 

کل يک( ماي)ژنر يعمومهاي  ياستراتژ مدل-3-4

 پورتر

در دهااه ، يل وضا  رقااابت يااه و تحلياازناه تج يدرزم

خواننده  نيتر شيب يکل پورتر دارايما يها کتاب، 5980

، يرقاابت  يراهُبردهاا  :عبارت بودند از ها کتابن يا .بود

له يکه هر سه به وس ها ملت يت رقابتيمز .يت رقابتيمز

 يهاا  ساال ب در يا پارس باه ترت   يفر يشرکت انتشارات

، دگاه پاورتر يا از د .منتشر شادند ، 5989، 5981، 5980

از ساه    دهاد کاه   مي ن امکان رايها به سازمان اياستراتژ

 هاا  آن .رديا بهاره گ  يرقاابت  يها تيمزمتفاوت از  يمبنا

  :از اند عبارت

 

 ها نهيهزدر  يرهبر-3-4-3

ز سااختن محصاوالت و خادمات    يا متمايمتفاوت 

سرانجام تمرکز نماودن هماه توجاه بار محصاوالت و      

 يهاين ساه مبناا را اساتراتژ   يا خاا  پاورتر ا   يخدمات

 .نامد مي يا عموميک يژنر

د و عرضاه  يشرکت اقدام به تولها  نهيهز يدر رهبر

تماام شاده هار     يکند که بهاا  مي محصوالت استاندارد

ماات يکااه نساابت بااه ق يکساا) يمشااتر يواحااد باارا

 يمقصاود از اساتراتژ   .اباد ي مي کاهش (ت دارديحساس

الت و ن اسات کاه محصاو   يا ز ساختن محصول ايمتما

عرضه شود که در صنعت مورد نظر به عناوان   يخدمات

شاوند و باه    يمنحصر به فارد تلقا   يا خدمتيمحصول 

ت يمات حساسا  يعرضه شود که نسابت باه ق   يانيمشتر

مقصود از متمرکز کاردن   .دهند ينمنشان  ياديچندان ز

ن اسات کاه   يا توجه بر محصوالت و خدمات خاا  ا 

 نيتاأم  دگانکننا  مصارف از  يکوچک يها گروه يازهاين

 .شود

از باه  يا کناد ن  ماي  را کاه پاورتر ارائاه    ييهاياستراتژ

کنتاارل و هاااي  هياارو، متفاااوت يسااازمان يساااختارها

کاه باه    تر بزرگ يها شرکت .دارد يزشيانگهاي  ستميس

ناه باه   يدر هز ياز نظر رهبر، دست دارند يشتريمناب  ب

ناد محصاوالت و   يآ يا درصدد برما يپردازند  مي رقابت

ب عرضاه  يا رق يهاا  شارکت ز از يژه و متماا يو يخدمات

توجاه   تار  کوچک يها شرکت، که اغلبيدر حال، ندينما

 خااود را معطااوف بااه محصااوالت و خاادمات خااا  

   .کنند مي

ن تر از ييمت پايبا ق ين است که محصوالتيهدف ا

له يب به بازار عرضاه کارد و بادان وسا    يرق يها شرکت

باا بااال    ازبازار را به دسات آورد و آنگااه   يشتريسهم ب

از  يب را به کلا يرق يها شرکتبردن فروش تالش کرد 

بر  يمبتن ياستراتژ يمعموال اگر شرکت .بازار خارج نمود

ز باه  يا ت آميا موفقاي  وهيبه شا  ( رابانه يدر هز يرهبر)

گذارد کاه   مي ن اقدام بر کل سازمان اثريا، اجرا درآورد

ار سارب ، ار بااليبس ييکارا يجه شرکت مزبور دارايدر نت

، يجنبا  يايا مزا يمقادار ، عات قابال تحمال  يضا، نييپا

طااه يح، بودجاه  ياد در دادن درخواساات بارا يا دقات ز 

و  ينگهادار هااي   ناه يکااهش هز ، نظارت گساترده تار  

مرباو    يسرانجام مشارکت گسترده کارکنان در تالشها

 يناشا  ياز خطرها يبرخ .خواهد بودها  نهيبه کنترل هز

ن يا ا «باا نه يدر هز يرهبر»بر  يمبتن ياستراتژ ياز اجرا

 ين استراتژيب از ايرق يها شرکتاست که امکان دارد 

ک صانعت خاا    يا جه کل سود يند و در نتيد نمايتقل

در آن صنعت موجب  يفن آور يشرفتهايپ، ابديکاهش 

خاود را از دسات    يمزباور اثربخشا   يشود که استراتژ

ر از يا به غ يگريد يهايژگيداران به وينکه خريا ايبدهد 

 ياز نظار اجارا  ، ريا ز يهاا  شرکت .نديمت توجه نمايق

شارو  يو پهاا   ناه يبر کااهش دادن هز  يمبتن يهاياستراتژ

   :از اند عبارتنه ين زميشدن در ا
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نکلن يل، بالک اند دکر، مک دونالد، کيب، وال مارت

 .گز و استراتنيک و بريالکتر

 زيتماهاي  ياستراتژ -3-4-2

متفاوت درجات  يهايز در استراتژيتما يهاياستراتژ

ز باودن  يمتماا  .آورناد  ماي  ز را به وجودياز تما يمختلف

شدن  مند بهرهست که ين ين معنيا خدمت به ايمحصول 

ژه اگر محصاوالت  يبه و، ن گردديتالم يت رقابتياز مز

ان را يمشاتر  يازهاا ين ياديا زان زياستاندارد بتوانند به م

 يب بتوانناد از شارکت  يرق يها شرکتا اگر يکنند  نيتأم

د يا ز اسات باه سارعت تقل   يمتماا  يها يژگيو يکه دارا

نااد بااه ساارعت توان يمااب نياارق يهااا شاارکت .ناادينما

مقصاود از   .ناد يد و عرضاه نما يا تول بادواممحصوالت 

ن اسات کاه   يا ز ايمحصوالت متماا  زيآم تيموفقعرضه 

از نظار عرضاه محصاول از    ، تواناد  ماي  شرکت مربوطه

 يکار ازشس يبرا، شتر برخوردار شوديب يريپذ انعطاف

، برخوردار است يشترير از توان بييط در حال تغيبا مح

 ينگهادار  يبرا، رساند مي به مصرف يکمترهاي  نهيهز

 يشاتر يآراماش ب ، دينما مي يکمترهاي  نهيهز ها دستگاه

. برخااوردار اساات  يشااتريب يهااا يژگاايودارد و از 

اسات کاه شارکت    اي  توسعه محصول نموناه  استراتژي

 يمبتنا  ياستراتژ يحاصل از اجرا تيله از مزيبدان وس

 .شود مي ز ساختن محصول برخورداريبر متما

اي  وهيز را بااه شاا يتمااا يکااه اسااتراتژ  يشاارکت

مت محصول را يتواند ق مي به اجرا درآورد زيآم تيموفق

را باه  يا ز، ن کناد ييب باالتر تعيرق يها شرکتنسبت به 

فته يان شاايکنااد و مشااتر مااي هيااان تکيمشااتر يوفااادار

ن ناو  محصاول   يز و منحصر به فرد ايمتما ياه يژگيو

ک يا توانناد   ماي  کاه  يخاصا  يهاا  يژگيو .خواهند شد

 يها شرکت از محصوالت (خودرو را مثاًل)محصول را 

 يار عاال يخدمات بسا  :از اند عبارتز سازند يب متمايرق

در دسترس بودن قطعاات  ، که پس از فروش ارائه شود

، ديا مار مف ع، عملکرد خاودرو ، يمهندس يطراح، يدکي

لومتر و راحت بودن باه هنگاام   ين در هر کيمصرف بنز

 .يرانندگ

توانناد بادان    ماي  هاا  ساازمان متداول کاه  هاي  وهيش

باه   زيا آم تيموفقاي  وهيز را به شيتما يهايله استراتژيوس

ق و يا تحق ين واحادها ين است کاه با  ياجرا درآورند ا

جاذب   يجاد کنند و برايا يهماهنگ يابيتوسعه و بازار

ژه فراهم يالت ويخالق و دانشمندان زبده تسه يوهارين

ز را باه  يتما ياستراتژ اند توانستهر يز يها شرکت .آورند

 :به اجرا درآورند زيآم تيموفقاي  وهيش

 – يگاراد  ؛ وام .يبا ، تاد يميدل، ريا ا –جان  ، دوپپر

 .تگ و کراس مي ،رالف الرن، تيوا

 

 متمرکز يهاياستراتژ -3-4-1

از  يتمرکااز باار گااروه خاصااباار  يمبتناا ياسااتراتژ

از صانعت   يموفاق اسات کاه بخشا     يان هنگاام يمشتر

و از رشد بالقوه برخاوردار   ياندازه و وسعت کاف يدارا

 يها شرکتاز نظر ، تين موفقيا، نکهيباشد و سرانجام ا

 .برخااوردار نباشااد يادياات زياااز اهم، بيااعمااده و رق

مانند رسوخ در باازار و توساعه باازار باه      ييهاياستراتژ

 يايا از مزا ياديا زان زيا توان به م مي هستند کهاي  گونه

 .ان استفاده کردياز مشتر ياز تمرکز بر گروه خاص يناش

که در ساطح متوساط قارار     ييبزرگ و آنها يها شرکت

بار   يمبتنا  يهايتوانناد از اساتراتژ   ماي  يدارند تنها زمان

ن يا ان استفاده کنند که اياز مشتر يتمرکز بر گروه خاص

ها  نهيدر هز يبر رهبر يمبتن يهاياستراتژ را با ياستراتژ

هماه  ، واقا   . درزنديز ساختن محصول درهم آميو متما

 .کنند مي ز استفادهيتما ياز استراتژاي  به گونه ها شرکت

ناه  ين هزيتواند باا کمتار   مي ک شرکتياز آنجا که تنها 

 يهاا  شارکت ز از محصاوالت  يار متماا يبس يمحصوالت

 هاا  شارکت ر يساا ، ر صنعت مربوطهد، ديب ارائه نمايرق

 يها راهز ساختن محصول خود درصدد يمتما يد برايبا

 .نديبرآ يگريد
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بر تمرکاز   يمبتن ياستراتژ ياز اجرا يناش يخطرها

تعاداد   :ر اسات يا ان به شر  زياز مشتر يبر گروه خاص

 تياان واقعيااب متوجااه اياارق يهااا شاارکتاز  ياديااز

مزبور را به  يشوند که شرکت توانسته است استراتژ مي

باه اجارا درآورد و درصادد ارائاه      زيآم تيموفقاي  وهيش

نکاه  يا ايا ناد  يآ ماي  بار  ين استراتژياز هم ينسخه دوم

 يهاا  يژگا يوکند و نسابت باه    مي رييان تغيقه مشتريسل

کاه از   يساازمان  .شاوند  ماي  عالقاه  يبا محصول مزبور 

ان ياز مشاتر  يبر تمرکز بر گروه خاصا  يمبتن ياستراتژ

 يرا باه باازار   يکوشد خدمات خاص مي کند مي استفاده

تواناد باه صاورت     ماي  ن بازاريمحدود عرضه کند که ا

ک ي کنندگان مصرفاز  يبخش خاص، ييايمنطقه جغراف

ان باشااد ياز مشااتراي  ژهيااو يهااا گااروها ياامحصااول 

 تار  گساترده  يب در بازارهايرق يها شرکت که يدرحال)

 .(کنند مي تيفعال

 

 رانيا ياسالم يجمهور ياميو سسازمان صدا -3-5

 مايو سرسالت سازمان صدا -3-5-3

 باا  و يبه مثابه دانشگاه عماوم  مايو سسازمان صدا 

کارآمد آن  و موثر يده و سمتاز هنر فاخر  يريگ بهره

از  و برخوردار يونيزيو تلو ييويرادهاي  کانال قياز طر

 و پخااشد يااتول بااا، و مکتااوب يمجااازهاااي  رسااانه

، يرساان  و اطاال   يخبار ، يآموزشا  متناو  هااي   برنامه

 يحيو تفر يسرگرم

 

 يمايو سسازمان صدا  تيمأمور-3-5-2

جامعاه   يعماوم  و افکارفرهنگ  تيو هدات يريمد

 عهده دارد  بر رياهداف کالن ز بر اساس

ماااان يمعرفااات وا»ارتقااااي ق ياااتعم-5-1-2-5

   «نانهيروشن ب

همه جانبه در خصو   يروشنگر-5-1-2-2

 «يعموم يوهمبستگ ييهمگرا» جاديا و« استعمارفرانو»

آحاد جامعاه باه عناوان     يتوجه به تمام-5-1-2-1

، تيجنسا ، اقاوام ، شاامل اقشاار   يمخاطبان رساانه ملا  

 .مختلف يليتحص يها هگرو و يطبقات سن

 

 نه پژوهشيشيپ

 يمطالعات داخل

ميازان ارتباا     خود به در پژوهش( 5188عليرضا )

راتژيك در عناصاار فرهنااگ سااازماني بااا اهااداف اساات 

هنري شهرداري تهران مورد بررسي  –سازمان فرهنگي 

پژوهشاگر ابتادا باه بررساي مفااهيمي      ، قرار داده است

، عناصار فرهناگ ساازماني   ، همچون فرهنگ ساازماني 

 چاارچوب  ارائاه اهداف استراتژيك پرداخته و پاس از  

بررسي ، مصاحبه، نظري پژوهش با استفاده از پرسشنامه

ان و استخراج اهاداف عمليااتي   مستندات موجود سازم

اطالعاات پرداختاه و باا     يآور جما  نسبت به ، سازمان

 SPSSآماري افزار نرماستفاده از 
به تجزيه و تحليل و  20

 .بررسي فرضيات پژوهش برآمده است

 :دهد مي نتايج حاصل نشان 

ميان عناصار فرهناگ ساازماني باا      يمعنادارارتبا   .5

 .داهداف استراتژيك سازمان وجود دار

 دييتأنسبتًا قوي  به صورتكليه فرضيات پژوهشگر  .2

 .گرديد

 يهاا  گاروه انتخاابي از  هااي   با توجه به اينكه نمونه .1

كارشناساان  ، سرپرساتان ، مختلف متشكل از مديران

، مااذهبي، هنااري، كارشناسااان فرهنگااي ، ارشااد

ورزشي و آموزشي سازمان بودناد نتيجاه   ، اجتماعي

موجااود پااژوهش حاااكي از ارتبااا  قااوي فرهنااگ 

باشااد كااه در واقاا    مااي سااازمان بااا اهااداف آن 

 .اند پرداختهاوليه سازمان به معماري آن  گذاران انيبن

( در پژوهش خود رابطه فرهناگ  5189ک )يتاج    

ت يريماد  يباا اثربخشا   يسااختار و اساتراتژ  ، يسازمان

ماورد   ينا يته امداد امام خميرا در کم يدانش و اثربخش

ن پژوهش نشان داد که يج ايو نتا قرارداده است يبررس
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 يباا اثربخشا   طاور مثبات  ت دانش باه  يريمد ياثربخش

 يبااا اثربخشاا يسااازمان ارتبااا  دارد فرهنااگ سااازمان

 .ساازمان رابطاه مثبات دارد    يت دانش و استراتژيريمد

ت يريماد  يباا اثربخشا   يبه طور منفا  يساختار سازمان

 يسازمان به طاور مثبات باا اثربخشا     يدانش و استراتژ

  .ارتبا  دارد سازمان

 

 ج پژوهش  ير نتايسا

ت دانااش بااه طااور مثباات بااا  يريمااد ياثربخشاا .5

ته امداد و استان تهاران  يدر کم يسازمان ياثربخش

  .رابطه دارد

 يباا اثربخشا   ين فرهناگ ساازمان  يبا  يرابطه مثبت .2

  .ت دانش وجود دارديريمد

و فرهناگ   ين سااختار ساازمان  يب يرابطه معنادار .1

  .استان تهران وجود نداردته امداد يسازمان در کم

تاه  يکم، يساازمان  يباا اثربخشا   يفرهنگ ساازمان  .4

  .امداد رابطه ندارد

تاه  يدر کم يساازمان  يبا اثربخشا  يساختار سازمان .1

 .وجود ندارد يامداد رابطه معنادار

 يبررسا  باا عناوان  خاود   پاژوهش  ( در5188ژاله )

کارد  يبا رو يسازمان و فرهنگساختار ، يرابطه استراتژ

-اساتان فاارس    ياجتماع نيتأمسازمان  يمدار يمشتر

ن پاژوهش  يانجام ا يراز برايش ياجتماع نيتأمسازمان 

نمونه ، استفاده شده استاي  مرحله يريگ نمونهاز روش 

 يبا يراز ترکيشا  ياجتماع نيتأمکارکنان سازمان  يآ مار

ل يتشاک ...و يمعاونان امور مال، بازرسان، : کارشناساناز

 کاه پرسشانامه   يريا گ اندازهاده از ابزار با استف و اند داده

. ده اسااتيااگرد يآور جماا اطالعااات الزم ، باشااد مااي

کارون بااخ    يآلفاا  بيبا ضار اعتماد پرسشنامه  قابليت

 .باشد مي 912/0

 

 

 

 

 اطالعات  ليو تحله يج حاصل از تجزينتا

 يمشاتر  يراز از استراتژيش ياجتماع نيتأمسازمان  .5

 .ردار استر برخويفرهنگ انطباق پذ مدار و

 .ستين ريپذ انعطاف، ساختار سازمان .2

بااا  يماادار يکاارد مشااتريرو يار بااااليرابطااه بساا .1

 گر دارنديکديبا  يفرهنگ ارتبا  معنادار، ياستراتژ

 .در ادامه ساختار است و

و  ي(  تحول فرهنگ ساازمان 5180) احمدرضا ديس

 كنترل  هاي  ياستراتژ

باه   يطا يمح يازهاا ين بر حساب ك سازمان ي اساسًا

 يا قشار يا عاماه   قيا از طراز ين نيخواه ا .ديآ مي وجود

 گاذاران  انيا بن يا آنكاه از ساو  يا ، خا  احساس شود

جااد  يا يمبناا ، آنچه مسالم اسات   .سازمان مطر  گردد

ط يا ارائاه خادمات باه محا    يد كاال ياز به تولين، سازمان

  .است ياجتماع

آنكاه باه اهاداف خاود نائال شاوند        يبارا  هاا  سازمان

ط خاود  يمختلاف محا   يها گروهو  ها شبخمجبورند با 

 بين ترتيبد .كنند نيتأمآنها را  يازهايارتبا  داشته و ن

تواند خود را از  مي نه سازمان در واق توان گفت كه  مي

تواناد بادون ساازمان     ماي  طيط جدا كند و نه محا يمح

  .كند يزندگ

 

 ج پژوهش ينتا

 يهار عملا  ا به يكه سازمان اتخاذ كند  يميهر تصم .5

 ريتااأثط يمحاا يرو يبااه نحااو، ادرت ورزدكااه مباا

 .گذارد مي

ط نسابت باه اقادامات ساازمان     يكه مح يهر واكنش .2

 .گذارد مي آن اثر يبقا يرو، نشان دهد

ن يا از رواباط ا  هاا  سازماناست كه همه  يهيالبته بد .1

ط برخااوردار يوسااته و مسااتحكم بااا محاا ين پيچناا

، انادازه ، نو  هادف  بر حسب کيهر بلكه ، ستندين

ط يزان خاا  ارتباا  باا محا    يا لشان از مكار و شغ

 .برخوردارند
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 ياساتراتژ  و يفرهنگ سازمان ( رابطه5184)مهرداد 

 يدر مقاله حاضر ابتدا با نگااه  يا رسانه يها در سازمان

ساه   يفرهناگ ساازمان   يبه بررسا ، ها به فرهنگ رسانه

( يان و سااون ان يساا، يساا يباا ي)باا يا سااازمان رسااانه

 ياسااتراتژ ياز بررساا و در ادامااه پااس شااده پرداختااه

ادشاده در  يسه سازمان  يها ياستراتژ، يا سازمان رسانه

و  ه قارار گرفتاه  قا مورد مدا، يطيرات محييواکنش به تغ

ان يا و در پا يبررسا   يو استراتژ يرابطه فرهنگ سازمان

ساازمان   يمناسب با توجه به اساتراتژ  يفرهنگ سازمان

شود  يد مين مقاله تأکيدر ا .شنهاد شده استيپ يا رسانه

 :که

ک ياساتراتژ  يهاا  بار برناماه   ياريبسا  ريتأثفرهنگ  .5

 يبارا  يدارد و بساتر مناساب   يا رساانه  يهاا  شرکت

را عامال  يا ز، ساازد  يک فراهم مياستراتژ يها برنامه

 محساوب  تيا خالقو  يزش درونيانگ يبرا يديکل

 شود يم

ک موجااود زنااده   ياا ماننااد   يفرهنااگ سااازمان  .2

ان باه  ک ساازم يا  ير اسات و بقاا  ييتغ خوش دست

آن باا   و انطبااق  يفرهنگ سازمان يجيدن تدرينوش

  .دارد يد بستگيجد يازهاين

 

 يمطالعات خارج

و  ي( فرهناگ ساازمان  2009) گاران يو د يگوريگر

هااي   اماد يپ و هاا  نگارش ، هاا  ارزش : مطالعاه ياثربخش

   يسازمان

کارکنان به عنوان عامال  هاي  نقش نگرش يبه بررس

 يو اثربخشا  يساازمان ن فرهناگ  يل کننده رابطه بيتعد

 :پژوهش . نتايجپرداختند يسازمان

نسبت به  يمتوازهاي  با فرهنگ ها سازمان .1

 ياثربخشفرهنگ نامتوازن سطو   يدارا يها سازمان

 .آورند مي به دست ييباال

 ين فرهناگ ساازمان  يکارکنان رابطه بهاي  نگرش .2

 .کند مي ليرا تعد يو اثربخش

فرهنااگ و  يگ( هماااهن2002توسااتي )دونالااد  

 ت  يبراي  موفق ياستراتژ

تعريف فرهنگ بررساي رفتارهااي    يها راهيكي از 

كماك   هاا  سازماناين رفتارها به  .گروهي كاركنان است

براي تحكايم فرهناگ ساازماني    هايي  تا راه حل کند يم

در عااين حااال كاركنااان از فرهنااگ   .خااود پياادا كننااد

 يات سازماني خود در راساتاي اساتراتژي ساازمان حما   

اساتراتژي و عملكارد    تاوان  يما اساس  نيبر ا .كنند مي

از بهتارين    اي مجموعه  و  داد سازمان را در كنار هم قرار

 .اهاداف ساازمان تعرياف كارد     يدر راساتا را  ها روش

بايد طوري تعريف شود كه ارزشايابي   ها سازمانچارت 

بار  پذيرد و فرهنگ ساازمان   صورت يراحتعملكرد به 

 .ردآن شكل بگي اساس

 سابب  هاا  ساازمان سيستماتيك  يها در برنامهتغيير 

شااود اسااتراتژي و فرهنااگ سااازماني را بتااوان     مااي

شاود فرهناگ    ماي  اين تغييرات سابب  .كرد يساز ادهيپ

 .سازماني در راستاي اهداف آن شكل بگيرد

ا يا ک پوياستراتژ ريزي برنامه( 2050) گرانيو دنيل 

، يا حرفاه  تماسسا يا حرفهبر دانش  يدر سازمان مبتن

 اناد  فرهناگ از ساازمان و   يشکل خاص، بر دانش يمبتن

 ريازي  برنامهمديران  در هاي  شوند خواسته مي که باع 

ک ماادل ياابااراي تحقيااق  .شااود نيتااأمک ياسااتراتژ

 يک واحاد پژوهشا  يا ا در يا ک پوياستراتژ ريزي برنامه

 .وابسته به دانشگاهي کوچک مورد بررسي قرار گرفات 

ک توساط کارکناان و   ياساتراتژ  زيري برنامهبکار گيري 

در  يريگ ميتصم يبرا يران اين پژوهش نتيجه  خوبيمد

م ي( مفاااه5 .از انااد عبااارتنااده نشااان داد كااه يمااورد آ

ماداوم   باه طاور   هاا  تيموقعک بايد در تمامي ياستراتژ

ي را باراي  معناادار تاا نتاايج    گيارد  مورد استفاده قارار 

ت اعالاا  يا ق( خال2 .استراتژيك نشان دهاد  ريزي برنامه

ون يند به صاورت فرموالسا  ين فرآيبهتر است در طول ا

شاود  و عمل نهاد نوشته  ياستراتژ، انداز چشماز برنامه 

که در آن نقاش   يکسان يک براياستراتژ ريزي برنامه( 1
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 ،( روش توساعه ماورد اساتفاده   4، است دار يمعندارند 

 ريازي  برناماه  درتواند به تعامال کارکناان  و اعالاا     مي

در ساازمان   يت اساتراتژ يش مشاروع يافزا، کياتژاستر

 .کمک كند

 

 روش پژوهش

 يبارا  يهمبس تگ  از ن و   يفيتوص    روش( الف

به چاارچوب   يابيدست يت موجود و برايشناخت وضع

 از روشات پاژوهش  يا نه و ادبيشا ياز پ يو آگاه ينظر

ن قساامت جهاات ياادر ا .فااوق اسااتفاده شااده اساات 

ات يا و ادب يرنظا  يناه مباان  ياطالعاات در زم  يگردآور

و )مقاااالت  يا ق موضااو  از مناااب  کتابخانااه  يااتحق

اطالعاات   يز از شابکه جهاان  ياز( و نيمورد ن يها کتاب

   .استفاده شده است

نفاار   420پااژوهش حاضاار شااامل  يجامعااه آمااار

جدول  بر اساسبه منظور برآورد حجم نمونه  .باشند يم

کاه   ن شاده اسات  ياي نفار تع  205مورگاان    و يکرجس

 210  ياانااان خاااطر اقاادام بااه توز ياطم يمحقااق باارا

پرسشانامه   200 يها پرسشنامه در جامعه نموده که داده

روش مطالعه  يکل يک نمايدر .قابل استفاده بوده است

 .باشد مي ليپژوهش به شر  ذ نيدر ا

 

 شناسي تحقيق  روش

 5روش مطالعااه اياان پااژوهش در شااکل شااماره   

 توضيح داده شده است.

 

  روايي تحقيق

ين پاژوهش باراي رسايدن باه رواياي تحقياق       در ا

ابتادا بار اسااس     .اقداماتي در چند مرحلاه انجاام شاد   

هااا و مقاااالت مربااو  و    اطالعاااتي کااه در کتاااب  

آوري شده بود، مفاهيم اوليه  مختلف جم  يها نامه انيپا

محتواي پرسشانامه تنظايم و ساپس اساتادان راهنماا و      

 .کردناد  مشاور نسبت به بررسي و اصاال  آنهاا اقادام   

همچنين جمعيت محدودي از جامعه مورد مطالعه پيش 

از نهايي کردن پرسشنامه انتخااب و ماورد تسات قارار     

گرفتند تاا ناواقص احتماالي در پرسشانامه و ساااالت      

 سااال  16در نهايت يک پرسشنامه باا   ؛ وبرطرف گردد

 .طراحي شد

 

 
 )پژوهشگر ساخته( قيتحق يشناس روش: 5شکل شماره 

 توصیفی

 از نوع همبستگی

 سوال 36پژوهشگر ساخته شامل  پرسشنامه

 مدیران و کارشناسان نفر 420

  مورگانو  کرجسینفر بر اساس جدول  201

 ایگیری تصادفی طبقهروش نمونه

 20spss افزارنرم  /طی توصیفی و ا ستنبا

 ضریب همبستگی

 250شده تعداد پرسشنامه توزیع 

 200شده تعداد پرسشنامه جمع آوری 



 ... یمایس و نظارت صدا و یزیر معاونت برنامه یکاو مورد یبا استراتژ یرابطه فرهنگ سازمان 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستمجله مديريت فرهنگي/  117

 (يعموم سااالتهاي  ل دادهي)تحل يفيتوص آمار :5جدول شماره 

  درصد اسيمق  عنوان  فيرد

  تيجنس  5
  %48/1  مرد

  %15/1  زن

  سن  2

  %12  سال 10کمتر از 

  %48/1  سال 40تا  15ن يب

  %59/1  سال 10 تا 45ن يب

  ت تأهليوضع  1
  %29/1  مجرد

  %20/1  متأهل

  التيت تحصيوضع  4

  %2  پلميد و فوقپلم يد

  %15  سانسيل

سانسيل فوق   42%  

  يعنوان شغل  1

  %60/1  ستميکارشناس س

  %58/1  اب برنامهيارز

  %51/1  پژوهشگر

  %1/1  ر مشاغليسا

  يپست سازمان  6
  %50 ر يمد

  %90  کارشناس

 سابقه خدمت   2

  %12/1  نج سالپ کمتر از

  %22  شش تا ده سال

  %11/1 ست سال يازده تا بي

 

 پرسشنامه يها داده فيتوص-4-2

 توصيف سااالت پرسشنامه :2جدول شماره 

يرد
ف

 

 اديز يلياد و خيز کم يليکم و خ اصاًل ياصل سؤاالت باشاخص  بر حسب سؤاالت

 ريتأثپر  ريتأثکم  ريتأث يب

 ير شدن در کار با رهبريرابطه درگ هفت-چهار-کي  5

 نهيهز

5/1% 55/1% 82% 

 %21 %22 0 نهيهز يبا رهبر يرابطه سازگار شانزده-زدهيس-ده  2

 %28/1 %25/1 0 نهيهز يبا رهبر يريپذ انطباقرابطه  و پنجست يب-ست ودويب-نوزده  1

 %22/1 %22/1 0 نهيهز يرابطه رسالت با رهبر و چهار يس-کيو يس-ست وهشتيب  4

 %29/1 %52/1 %1 زير شدن در کار با تمايرابطه درگ هشت-پنج-دو  1

 %64/1 %11/1 0 زيبا تما يرابطه سازگار هفده-چهارده-ازدهي  6

 %28/1 %25/1 0 زيبا تما يريپذ انطباقرابطه  و ششست يب-ست وسهيب-ستيب  2

 %69/1 %10/1 0 زيرابطه رسالت با تما دوو  يس-وپنج يس-ست ونهيب  8
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 توصيف سااالت پرسشنامه :2جدول شماره 

يرد
ف

 

 اديز يلياد و خيز کم يليکم و خ اصاًل ياصل سؤاالت باشاخص  بر حسب سؤاالت

 ريتأثپر  ريتأثکم  ريتأث يب

 %19 %19/1 %5/1 ر شدن در کار با تمرکزيرابطه درگ نه-شش-سه  9

 %18/1 %45/1 0 با تمرکز يرابطه سازگار هجده-پانزده-دوازده  50

و ست يب-ست وچاريب-کيست ويب  55

 هشت

 %20 %10 0 با تمرکز يريپذ انطباقرابطه 

 %16/1 %41/1 0 رابطه رسالت با تمرکز و شش يس-وسه يس-يس  52

 

 پژوهشهاي  افتهي

  يه اصليزمون فرضآ

 يرابطاه معناادار   يبا اساتراتژ  ين فرهنگ سازمانيب

  .وجود دارد

ن دو يا ن ايوجود رابطه معنادار ب يدر ادامه به بررس

/ رد يکي از دييتأقت به دنبال يحق . درميپرداز مي ريمتغ

 .مير هستيات زيفرض

  :فرض صفر

 يرابطاه معناادار   يبا اساتراتژ  ين فرهنگ سازمانيب

 R=0 .ود نداردوج

  :قيفرض تحق

 يرابطاه معناادار   يبا اساتراتژ  ين فرهنگ سازمانيب

 R≠0.وجود دارد

با توجه باه درصاد خطااي کمتار از پانج درصاد،       

شدت پيوند( شده )من محاسبه رسپيا ضريب همبستگي

لذا رابطه معنااداري وجاود دارد و فرضايه     بوده 821/0

 .گردد تأييد مياصلي 

 

 وهشهاي پژ ين يافتهيتب

فرضايه   52و اين پژوهش داراي يک فرضيه اصلي 

هااي   باشد که بر اساس تجزياه و تحليال داده   فرعي مي

فرضايه   و همهپرسشنامه از لحاظ آماري، فرضيه اصلي 

اي از  در ادامه به ارائه خالصه ؛ کهشدند تأييدفرعي آن 

 .پردازيم نتايج تحقيق مي

 

 يکو استراتژ يفرهنگ سازمان  3جدول شماره 

 
  يب همبستگيضر=821/0
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 ها هيج آزمون فرضينتا :4جدول شماره 

يرد
 ف

  هيعنوان فرض
ب يضر

  يهمبستگ

ر در ينقش متغ

  ياستراتژ

جه آزمون ينت

  هيفرض

  دييتأ  اديز  0/821  .وجود دارد يرابطه معنادار يو  استراتژ ين فرهنگ سازمانيب ياصل

  دييتأ  اديز  0/290  .وجود دارد ينه رابطه معناداريهز يرهبر ر شدن در کار در با بعدين بعد درگيب 5

  دييتأ  اديز  0/221  .وجود دارد يز رابطه معنادارير شدن در کار در با بعد تماين  بعد درگيب 2

  دييتأ  اديز  0/206  .وجود دارد ير شدن در کار در با بعد تمرکز رابطه معنادارين بعد  درگيب 1

  دييتأ  کم  0/411  .وجود دارد ينه رابطه معناداريهز يدر با بعد رهبر يازگارن بعد سيب 4

  دييتأ  کم  0/642  .وجود دارد يز رابطه معناداريدر با بعد  تما ين بعد  سازگاريب 1

  دييتأ  کم  0/194  .وجود دارد يدر با بعد تمرکز رابطه معنادار ين بعد سازگاريب 6

  دييتأ  نسبتًا کم  0/686  .وجود دارد ينه رابطه معناداريهز يبا بعد رهبر يريذپ انطباقن بعد  يب 2
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  يريگ جهيو نتبحث 

در حاوزه   ين پژوهش کار محققان قبلا ياهاي  افتهي

 .ديرا توسعه بخش ياستراتژ و يفرهنگ سازمان

ن فرهناگ  يبا »ن باود کاه   يا ق ايا تحق يه اصليفرض

« .وجااود دارد يرابطااه معنااادار يو  اسااتراتژ يسااازمان

در  شادن  ريدرگه با چهار مالفه ين فرضير مستقل ايمتغ

وابسته باا   ريمتغ رسالت و، يريپذ انطباق، يارسازگ، کار

 52تمرکاز در قالاب   ، زيتماا ، ناه يهز يسه مالفه رهبار 

کاه   همان طورمورد آزمون قرار گرفتند و  يه فرعيفرض

صفحه  4ه در جداول شماره يفرض 52ن يج آزمون اينتا

 .واق  شدند دييتأدهد تمامًا مورد  ينشان م 22

ن يبا  يه معنادارق مشخص شد که رابطين تحقيدر ا

و  ريازي  برنامهدر معاونت  يبا استراتژ يفرهنگ سازمان

در  يمتفااوت  تيا اهمباا درجاه    يدارد ولوجود  نظارت

ن يا ج ايکه از نتاا  يبه طور. يفرهنگ سازمانهاي  ريمتغ

« در کار يسازگار» ريمتغهاي  شاخص ديآ يبرمپژوهش 

کارمنادان از   ياسات بارا   يکه از ابعاد فرهنگ ساازمان 

 لااذا باشااد يبرخااوردار ماا ين تاارييت پااايااه اهمدرجاا

باردن ساطح     و بااال  ارتقااء  يبارا  يست راهکاار يبا مي

 يهاا  و ارزش, انسجام, توافاق  يهماهنگ) يها شاخص

معاونااات  رانيو مااادن کارشناساااان يبااا ( درنيادياا بن

ساطح فرهناگ    ارتقاءکه منجر به  و نظارت ريزي برنامه

هااي   ريا ب متغيترت . بهنمود و شد ارائهخواهد  يسازمان

از درجه »شدن در کار ريو درگ «رسالت» «يريپذ انطباق»

اسات   باه ذکار   الزم باشند يم برخوردار يت باالترياهم

آن در ابعاااد  يدگيااچيباار پ روز روزبااهکااه  يياياادر دن

ح يصاح  يانتخاب اساتراتژ  نًايقي شود مي مختلف افزوده

برخاوردار   ييار بااال يت بسا ياز حساسا  ها سازمان يبرا

 يريناپاذ  جبرانح عواقب يناصح ياستراتژ چرا کهاست 

 و قاوت ن پاژوهش نقاا  ضاعف    يخواهد داشت در ا

را در معاونات   يباا اساتراتژ   يارتبا  فرهناگ ساازمان  

هاا   باا اساتناد باه آن    داد تاا نشان  و نظارت ريزي برنامه

ده يشا ين ارتباا  اند يت ايتقو يبرا يمناسب يراهکارها

 تار  مفهاوم  و باا تار   ين رابطه قويهرچه ا چرا کهشود 
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سار  يران ميماد  يدرسات بارا   يباشد انتخااب اساتراتژ  

جاه  ين نتيتاوان چنا   ماي  ک جملاه يدر  . لذاخواهد شد

ن فرهناگ  يبا  معناادار با توجه به وجود رابطاه  »گرفت 

 و نظاارت  ريزي برنامهدر معاونت  يبا استراتژ يسازمان

ن ين با ياديا بتهااي   ارتقااء ارزش  يبارا  يارائه راهکاار 

ر يا تغ هااي   ت شاخصين اهمييز تبيسازمان ونکارکنان 

تواناد باه    مي ران وکارشناسانيمد يبرا ييگرا يومشتر

  .«گردد ين دومقوله فوق منتهيارتقا  سطح رابطه ب

 

  گر پژوهشگرانيبا دها  افتهيسه يمقا

( ارتباا   5188 يماومن پاژوهش ) ج  يبه نتا با توجه  (5

هاداف  باا ا  يان ابعااد فرهناگ ساازمان   يم يمعنادار

ز يا تهاران  وجاود دارد ون   يک در شهردارياستراتژ

 دييا تأ يات پژوهشگر در حد نسبتًا قويفرض يتمام

پژوهش حاضار   هاي  افتهيج با ين نتايشده است که ا

ز ين پژوهش نيات ايباشد چرا که فرض مي هم راستا

بااا  يفرهنااگ سااازمان نيو باا دييااتأ يدر حااد قااو

 يطاه معناادار  راب ريزي برنامهدر معاونت  ياستراتژ

 .وجود دارد

 يريپذ انطباقن بعد ي( ب5188، يدر پژوهش )محمد( 2

 معناادار رابطه  يبا ابعاد استراتژ ياز فرهنگ سازمان

در پژوهش حاضار   که يصورت دارد دروجود  يقو

 ر ابعاديف تراز سايضع نسبتًا ين ارتبا  معنادار وليا

 .باشد ينمباشد وهم راستا  مي

را  يسااازمان ( فرهنااگ5180، يدر پااژوهش )قاساام (1

در  ياسااتراتژ رياازي برنامااهباار  رگااذاريتأث عاماال

 يديا را عامال کل يافته است زياي  رسانه يها سازمان

، شاود  مي محسوب تيو خالق يزش درونيانگ يبرا

و ز هم راستا با پژوهش فوق بوده يپژوهش حاضر ن

 يار قاو يرا بسا  ياستراتژ با يفرهنگ سازمان ارتبا 

  .داند مي

 

 

 پژوهش هاي  افتهياز  يشنهادات ناشيپ

دهاد کاه    يآمده در پژوهش نشان ما  به دستج ي( نتا5

در معاوناات  يو اسااتراتژ ين فرهنااگ سااازمانيباا

وجاود دارد   معنادار يا رابطه، و نظارت ريزي برنامه

ران ارشااد معاوناات ين ضاارورت دارد مااديبنااابرا

مختلاف آن باه    يهاا  و حوزه و نظارت ريزي برنامه

از ابعااد   يکا يباه عناوان    يرهناگ ساازمان  مقوله ف

ناد  يآن توجه نما ابعاد و يموثر بر استراتژ ييمحتوا

در  ياساتراتژ  و نقشت يبه اهم با توجه يو از طرف

از يبه ن ييبه منظور پاسخگواي  رقابت رسانه يفالا

خاود را ماورد    يبه طور مستمر اساتراتژ  ،،مخاطبان

 .قرار دهند يبازنگر

ر ين درگيبعد ب يقو نسبتًا يا رابطه( با توجه به وجود 2

در  يباا اساتراتژ   ينفرهناگ ساازما   از شدن در کار

شاود در   يه ما يتوص، ترنظا و ريزي برنامهمعاونت 

ر شادن در  يا ساازمان, درگ  يمجدد استراتژ يطراح

شود  افاراد بااد ر    مي که باع  يسازمان کار فرهنگ

ت خود يت و مسئولير شدن در کار احساس مالکيگ

دهناد و   ماي  از سازمان نشانهاي  ريگيعنوان پرا به 

خاود در   يهاا  ييکنند تا باا توساعه تواناا    مي يسع

 باشاند ماورد  داشته  يشتريسازمان نقش ب يها گروه

ر شادن در کاار   يرا در گيز رديقرار گ يشتريتوجه ب

 يکاار  يهاا  گاروه را بار محاور     يفرهنگ ساازمان 

را در  يمناب  انسان يها تيو قابلکند  مي يبند ميتقس

ساازمان باه    . اعالااي دهاد  ماي  همه سطو  توسعه

از اي  باه عناوان پااره    را خود کارشان متعهد شده و

سطو   همه در . افرادکند مي کره سازمان احساسيپ

 نقش دارناد و  يريگ ميتصمکنند که در  مي احساس

 و کارمات است که بر کارشان موثر است ين تصميا

  .وند دارديبا اهداف سازمان پ مًايمستقها  آن

از   ين ساازگار يبا ، پاژوهش  يهاا  افتاه ي( با توجه به 1

در معاونااات  ياساااتراتژ و يفرهناااگ ساااازمان 

ما رابطاه نسابتًا   يسا  و صادا  و نظاارت  ريزي برنامه
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ن موضاو   يا انگر ايا ف وجود دارد کاه خاود ب  يضع

از هماه   و نظاارت  ريزي برنامهاست که در معاونت 

نشاده   اساتفاده   و انساجام  يهمااهنگ  يهاا  تيظرف

ن ياديا بنهااي   باه ارزش  ياست و موجب کم توجه

شاده اسات لاذا     يو باه تبا  آن اساتراتژ    يسازمان

و کااربرد    و انساجام  يست به مقوله هماهنگيبا يم

ن توجااه يادياابنهاااي  ارزش ءارتقااا آن در رسااانه و

 .رديصورت پذ يتر يجد

به   يفرهنگ سازمان، پژوهش ينظر يمبان بر اساس( 4

ران يمد يفرا رو ياساس يها غدغهو دل يمسا يخوب

مشاکل   يبارا هاايي   ان و راه حال يرا نما و کارکنان

مشاکل   ( وبا يتژااستر يط )طراحيبا مح يسازگار

 و از، دهاد  يارائاه ما   گريکاد يبا  و وحدتانسجام 

غالب هاي  به منزله ارزش  يآنجا که فرهنگ سازمان

ف يشود توصا  مي تيک سازمان حماي لهيبه وسکه 

که باه کماک آنهاا کارهاا و      ييها ارزش .شده است

ضرورت دارد  .رديپذ مي امور روزمره سازمان انجام

 رانيو مد کارشناسان شتريببه منظور شناخت هرچه 

 تيا و اهمارت از نقاش  ظا ن و ريزي برنامهمعاونت 

 يطراح يمناسب يآموزش يها دوره يفرهنگ سازمان

 ندينما و برگزار

ن يرابطااه باا ، پااژوهش يهااا افتااهي( بااا توجااه بااه  1

 يريادگيا ، ييگرا يمشتر، رييجاد تغي)ا يريپذ انطباق

در  يبااا اسااتراتژ ي( از فرهنااگ سااازمانيسااازمان

ف يرابطه نسابتًا ضاع   و نظارت ريزي برنامه معاونت

ن موضو  است که در يانگر ايوجود دارد که خود ب

باه   يتوجاه کمتار   و نظاارت  ريازي  برنامهمعاونت 

 . بناابراين ده اسات شا  ياي گرا يمشتر و رييجاد تغيا

ران يماد  کارکنان و ين موضو  برايضرورت دارد ا

مشاترک در   دگاهيد کيبه ها  ن گردد تا همه آنييتب

 .در سازمان برسند ييگرا يو مشترر ييجاد تغيا
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د محمد يترجمه س. ها ت در پهنه فرهنگيريمد
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ت يريآموزش مد : مرکزتهران .انيعباس منور

 .يدولت

موفق از کاربرد اي  تجربه .(5181) .حسيني، پهلوان (1
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