تاريخ دريافت5192/55/51 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش5191/1/52 :

سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 3192

رابطه فرهنگ سازماني با استراتژي مورد کاوي معاونت برنامهريزي و
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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه با توجه به سرعت باال و حجم زياد اطالعاات و باه تبا سارعت بااالي تغييارات
اجتماعي و اقتصادي ،سازمانها همواره با مأموريتها و چالشهاي پيچيدهاي مواجه هستند .از ايان رو ساازمانهاا
براي رسيدن به اهداف و کسب موفقيت در اين رقابت جهاني بايد در برابر اين تغييرات واکنش مناسب نشان دهناد
و با استراتژي منعطف ،کليه فعاليتهاي سازمان را هماهنگ و يکپارچه نمايند .فرهنگ به عنوان يکي از مهامتارين
عوامل تأثيرگذار براي سازمانها اين امکان را فراهم ميکند که به سمت انعطافپذيري و الگوپذيري حرکت کنند و
به عبارتي ميتوان گفت ،پيدا کردن هرگونه راهحلي براي انسجام و وحدت در سازمان (طراحي اساتراتژي مناساب
با شرايط حاکم) متأثر از فرهنگ است.
اين پژوهش به بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس الگوي دنيل دنيسون با ابعاد اساتراتژي بار اسااس
الگوي مايکل پور تر در معاونت برنامهريزي و نظارت صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پرداخته است.
روش پژوهش :دادههاي جم آوري شده با استفاده از روشهاي آمار توصيفي ،اطالعات جم آوري شده را با تهياه
جدول توزي فراواني خالصه کرده و به کمک نمودار نشاان داده اسات .باا اساتفاده از نارمافازار  SPSSو از طرياق
محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن رابطه بين متغير مستقل (فرهنگ سازماني) و متغيرهاي وابسته (استراتژي) ماورد
تجزيه و تحليل قرارداده است.
يافتهها و نتيجه پژوهش :نتايج اين پژوهش نشانگر وجود رابطه معنادار بين فرهنگ سازماني با استراتژي در
معاونت برنامهريزي و نظارت صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ميباشد .ارائه راهکاري براي ارتقاء ارزشهاي
بنيادين بين کارکنان سازمان ونيز تبيين اهميت شاخصهاي تغيير و مشتريگرايي براي مديران و کارشناسان
ميتواند به ارتقاء سطح رابطه بين دو مقوله فوق منتهي گردد.
واژههاي کليدي :فرهنگ سازماني ،استراتژي ،مشتريگرايي ،صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
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چارچوب نظري تحقيق ،مدل چارچوب نظري پژوهش

مقدمه
در دنياي امروز ،سازمانها همه جوانب زنادگي ماا
را فرا گرفتهاند (جامعه به عنوان کال ،اقتصااد و هماين
طور زندگي شخصي ما) پس منطقاي اسات کاه خاود
انتظار داشته باشيم پديدهاي را که باا زنادگيماان گاره
خورده مطالعه کنيم .چرا سازمانهاايي کاه باا آنهاا در
تعاماال هسااتيم ايان چناين بااه اسااتراتژي اعتقاااد پيادا
کردهاند؟
به دنبال پاسخ به اين سااال وارد حاوزه مطالعااتي
سازمان ميشويم و در مييابيم که سازمانها همگاام باا
سير تحول علم مديريت ،تغيير يافتهاند و توجه به آينده
وسعي در برنامه ريزي بلندمدت ما را بر آن مايدارد تاا
توجه وافري به موضاو اساتراتژي و عوامال اثرگاذار
داشته باشايم .يکاي از مهام تارين عوامال اثرگاذار بار
استراتژي «فرهنگ سازماني» است .مي توان گفات اگار
در سازمان ها به فرهنگ توجاه خاا

شاود مايتاوان

استراتژي متناسب با فرهنگ را طراحي و پياده کرد.
جنبه هاي مختلف فرهنگي اعم از زباان ،نشاانههاا،
الگوهاي رفتاري و مفروضات اساساي وزيار بناايي در
يک سازمان نيمرخ فرهنگي آيا زمان را نشان ميدهد .با
کنکاش دقيق و نگاه عميق در مييابيم که ابعاد فرهناگ
سازماني با ابعاد اساتراتژي چگوناه درهام آميختاهاناد.
بررسااي در زمينااه فرهنااگ سااازماني و ارتبااا آن بااا
اساتراتژي در ساالهاااي اخيار نظاار انديشامندان علاام
مديريت را به خود جلب کرده است .تحقيق حاضر نيز
در اين مسير به بررسي رابطه بين فرهناگ ساازماني باا
استراتژي در معاونات برناماهريازي و نظاارت صادا و
سيماي جمهوري اسالمي ايران ميپردازد .در اين فصل
موضوعاتي مانند بيان مسئله ،اهميت و ضرورت تحقيق
و اهداف ،سئواالت ،فرضيه هاي تحقيق ،تعريف واژهباا

بيان ميشود.
بيان مسئله
سازمان داراي ابعاد شش گانهاي ،شامل اساتراتژي،
فرهنااگ سااازماني ،اناادازه ،تکنولااوژي ،محاايط (ابعاااد
زمينهاي) و ساختار (ابعاد ساختاري) ميباشد .اين ابعاد
براي سازمان ،به مثابه ويژگيهاي شخصيتي و جسماني
افراد به شمار مايروناد .در ايان مياان ابعااد زميناهاي،
توصايف کننااده کاال سااازمان و محايط آن را در کنااار
يکديگر به تصوير ميکشند ،به طوري که ميتوان آن ها
را به صورت مجموعهاي از عوامل هم پوشاان در نظار
گرفت که شالوده ساختار و فرايند هاي کال ساازمان را
تشکيل ميدهند (دفت.)22:2005 ،1
سازمانها نيز به موازات اين تغييارات و باه منظاور
تطبيق با دگرگونيهاي محيط ،بقا و رقابت ماثر ,ناگزير
از تغيير و تحاول در سااختارها و فرآينادهاا و وجاوه
داخلاي و خااارجي خااود ماايباشااند کااه برنامااهرياازي
استراتژيک از جملاه مهامتارين و شاناختهشاده تارين
برنامههاي تحول است.
در اين پژوهش تالش مايشاود باا تبياين فرهناگ
سازماني و استراتژي سازمان مورد مطالعه با مادلهااي
منتخب پژوهش (با توجه به معيارهااي ارائاه شاده در
اين مدلها) رابطه ميان اين ابعاد سازماني بررسي رابطه
ميان دو متغير مورد بررسي قرار گيرد و پيشانهادهاايي
به منظور هماهنگي بيشتر ميان آن ها به ويژه در سازمان
مورد مطالعه (معاونت برنامه ريازي و نظاارت ساازمان
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران) ارائه گردد.
که اين امر با پاسخگويي به سااالت پژوهش تحقق
مييابد.

و اصطالحات فني و تخصصي ،داليل انتخاب الگوهاي
عملي ااتي پااژوهش ،م ادل مفهااومي تحقي اق ،مباااني و
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اهميت و ضرورت پژوهش
از آنجايي که امروزه نگرش اساتراتژيک از جايگااه
ويژهاي در عرصاه ماديريت برخاوردار مايباشاد و از
طرفي الگوهاي فرهنگي يکي از عناصر مهم وزمينه ساز
در اجراي استراتژيها بوده و نقاش تعياينکننادهاي در
موفقيت ياا شکسات اساتراتژي دارد ،ساازمان صادا و
سيما نيز از اين قاعده مستثنا نيسات پار واضاح اسات
صدا و سيما باراي بادون در نظار گارفتن شارايط روز
جهاني نميتواند براي مخاطبان برنامه سازي نمايد ايان
مهم با اتخاذ استراتژي مناسب در هار زماان و در نظار
گرفتن شرايط فرهنگي حاکم امکانپذير ميباشد تدوين
استراتژي در صدا و سيما از وظاايف اصالي معاونات
برنامه ريزي و نظارت ميباشد لذا اين پژوهش ميتواند
به مديران و کارشناسان اين حوزه کماک نماياد تاا باا
توجه به ارتباا و نحاوه اثرگاذاري فرهناگ ساازماني
استراتژيي متناسب با اهداف و اولويتهاي سازمان و از
طرفي ديگر منطبق و سازگار با پيشرفت محيط پيرامون،

-4تعيين رابطه بعد سازگاري از فرهنگ سازماني با بعد
رهبري هزينه از استراتژي.
-1تعيين رابطه بعد سازگاري از فرهنگ سازماني با بعد
تمايز از استراتژي.
-6تعيين رابطه بعد سازگاري از فرهنگ سازماني با بعد
تمرکز از استراتژي.
-2تعيين رابطه بعد انطباقپذيري از فرهنگ سازماني با
بعد رهبري هزينه از استراتژي.
-8تعيين رابطه بعد انطباق پذيري از فرهنگ ساازماني
با بعد تمايز از استراتژي.
-9تعيين رابطه بعد انطباقپذيري از فرهنگ سازماني باا
بعد تمرکز از استراتژي.
-50تعيين رابطه بعد رسالت از فرهناگ ساازماني باا
بعد رهبري هزينه از استراتژي.
-55تعيين رابطه بعد رسالت از فرهنگ سازماني با بعاد
تمايز از استراتژي.
-52تعيين رابطه بعد رسالت از فرهنگ سازماني با بعد
تمرکز از استراتژي.

تدوين نمايد.

سؤاالت پژوهش

اهداف پژوهش
هدف آرماني :ارتقاء سطح رابطه فرهنگ سازماني با
استراتژي در معاونات برناماهريازي و نظاارت صادا و
سيما.

سؤال اصلي
تا چه اندازه بين ابعاد فرهناگ ساازماني باا ابعااد
استراتژي رابطه معنادار وجود دارد؟

هادف اصالي :تعيااين رابطاه فرهنااگ ساازماني بااا
استراتژي در معاونات برناماهريازي و نظاارت صادا و
سيما.

سؤاالت فرعي
-5آيا بين بعد درگير شدن در کار از فرهنگ سازماني

اهداف ويژه

با بعد رهبري هزيناه از اساتراتژي رابطاه وجاود

-5تعيين رابطاه بعاد درگيار شادن در کاار از فرهناگ
سازماني با بعد رهبري هزينه از استراتژي.
-2تعيين بعد رابطاه درگيار شادن در کاار از فرهناگ
سازماني با بعد تمايز از استراتژي.
-1تعيين رابطه بعاد درگيار شادن در کاار از فرهناگ

دارد؟
 -2آيا بين بعد سازگاري از فرهنگ سازماني باا بعاد
رهبري هزينه از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -1آيا بين بعد انطباقپذيري از فرهناگ ساازماني باا
بعد رهبري هزينه از استراتژي رابطه وجود دارد؟

سازماني با بعد تمرکز از استراتژي.
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 -4آيا بين بعد رسالت از فرهناگ ساازماني باا بعاد
رهبري هزينه از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -1آيا بعد درگير شدن در کار از فرهنگ سازماني باا
بعد تمايز از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -6آيا بين بعد سازگاري از فرهنگ سازماني باا بعاد
تمايز از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -2آيا بين بعد انطباقپذيري از فرهناگ ساازماني باا
بعد تمايز از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -8آيا بين بعد رسالت از فرهناگ ساازماني باا بعاد
تمايز از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -9آي اا ب اين بعااد درگي ار شاادن در کااار از فرهنااگ
سازماني با بعد تمرکز از استراتژي رابطاه وجاود
دارد؟

 -1بين بعد ساازگاري از فرهناگ ساازماني باا از بعاد
تمايز استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.
 -6بين بعد سازگاري از فرهنگ سازماني با بعد تمرکاز
از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.
 -2بين بعد انطباقپذيري از فرهناگ ساازماني باا بعاد
رهبري هزينه از استراتژي رابطاه معنااداري وجاود
دارد.
 -8بين بعد انطباقپذيري از فرهناگ ساازماني باا بعاد
تمايز از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.
 -9بين بعد انطباقپذيري از فرهناگ ساازماني باا بعاد
تمرکز از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.
 -50بين بعد رسالت از فرهنگ سازماني با بعد رهباري
هزينه از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.

 -50آيا بين بعد سازگاري از فرهنگ سازماني با بعاد
تمرکز از استراتژي رابطه وجود دارد؟
 -55آيا بين بعد انطباقپذيري از فرهنگ ساازماني باا
بعد تمرکز از استراتژي رابطه وجود دارد؟

 -55بين بعد رسالت از فرهنگ سازماني با بعد تمايز از
استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.
 -52بين بعد رساالت از فرهناگ ساازماني باا در بعاد
تمرکز از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.

 -52آيا بين بعد رسالت از فرهنگ ساازماني باا بعاد
تمرکز از استراتژي رابطه وجود دارد؟

چارچوب نظري پژوهش
سير تکاملي ماديريت اساتراتژيک سابب شاده تاا

فرضيههاي پژوهش

مدلهاا باه ماوازات اجراياي شادن ،از شاکل سااده و

فرضيه اصلي :بين فرهنگ سازماني و استراتژي رابطه

انتزاعي خويش خارج شوند؛ اما عليرغم تفااوتهااي

معناداري وجود دارد.

ظاهري ،اکثر مدلهاا ،در بحا

فرضيههاي فرعي

توجه هم زمان به دو بعاد داخلاي و خاارجي ساازمان

 -5بين بعد درگير شدن در کار از فرهنگ ساازماني باا

تاکيد داشته و از اين رو توجه به نقا قاوت و ضاعف

بعد رهباري هزيناه از اساتراتژي رابطاه معنااداري

داخلي و همچناين فرصاتهاا و تهديادهاي خاارجي،

وجود دارد.

تقريباً مد نظر همه مدلها بوده است.

 -2بين بعد درگير شدن در کار از فرهنگ ساازماني باا
از بعد تمايز استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.

تادوين اساتراتژي بار

همچنان که ذکر شد ،فرهناگ ساازماني باه فلسافه
وجودي ابعاد يا ويژگيهاايي اشااره دارد کاه باه طاور

 -1بين بعد درگير شدن در کار از فرهناگ ساازماني باا

تنگاتنگي به يکاديگر مارتبط باوده و داراي وابساتگي

بعد تمرکز از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.

متقابل ميباشند .به عقيده رابينز ،اگار فرهنگاي وجاود

 -4بين بعد سازگاري از فرهنگ سازماني با بعد رهبري

کنيم ،بايد ابعاد

هزينه از استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.
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داشته باشد که بتوانيم در مورد آن بح

مشخص قابل تعريف و سنجش پاذيري داشاته باشاد.
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صاحبنظران نيز بر همين اساس و باه منظاور بررساي

دنيساون نسابت باه مادلهااي معرفاي شاده و مبنااي
2

جنبههااي مختلاف فرهناگ ساازماني ،از ديادگاههااي

رفتارگرايي اين مادل و همچناين كامال باودن از نظار

مختلفي آن را مورد بررسي قرار دادهاند که ماحصل اين

شااخصهااي انادازهگياري و سانجش ابعااد فرهناگ

پژوهشها در مدلها و رويکردهااي متعاددي متجلاي

سازماني ،ونيز انطباق با رساانه ملاي از جملاه داليال

گشته که پيش از اين به برخي از آنان اشاره شده است.

انتخاب اين مدل به شمار ميآيند .قابليت استفاده از مدل

چارچوب نظري پژوهش حاضر باه شاکل ترکيباي

دنيساون در تماام ساطو ساازماني يكاي ديگار از

براي بررسي رابطه فرهناگ ساازماني باا اساتراتژي در

ويژگيهاي اين مدل است .ضمن اينكه در ساليان اخيار

معاونت برنامهريزي صدا و سيماي جمهاوري اساالمي

اين مدل توسط ماسسات مشاوره مديريت براي ارزيابي

ايران ميباشد مدل مفهومي طراحاي شاده در فرهناگ

فرهنگ سازماني شرکتهاا و ساازمانهاا در خاارج از

سازماني بر اساس مدل دنيسون با ابعاد (درگير شدن در

كشور به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتاه اسات.

کار ،سازگاري ،انطباقپذيري ،رسالت) که هر کدام ساه

يكي ديگر از مزاياي مدل دنيسون نماودار گرافيكاي آن

شاخص دارد و در استراتژي بر اسااس مادل پاورتر باا

است كه ويژگايهااي فرهناگ ساازماني را در دو بعاد

ابعاد (رهبري هزينه ،تمرکز ،تمايز) ميباشد.

تمركز داخلي و خارجي و ميزان انعطاف و همچنين در
سطح 52شاخص كه در زير نام برده ميشود به صورتي
كه كامالً واض فرهنگ سازماني را ترسيم ميكند.

داليل انتخاب مدل دنيسون در اين پژوهش
در اين پژوهش پس از بررسي و مطالعه مدلهااي
مختلف شناخت فرهناگ ساازماني ،مادل دنيساون باه

مدل مفهومي پژوهش

عنوان مدل نظري پژوهش انتخاب شد .جديد بودن مدل
رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی

متغیر مستقل

متغیروابسته

فرهنگ سازمانی

استراتژی

درگیر شدن در کار
رهبری هزینه بعد

سازگاری
در کار

تمایز

انطباق پذیری در کار
تمرکز
رسالت

نمودار شماره  5مدل فرهنگ سازماني و استراتژي بر گرفته از (دنيسون  )2000و (پورتر )5980
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 -1ادبيات پژوهش

-2-3مفهوم فرهنگ سازماني
فرهنگ سازماني عبارت است از باورها ،نگرشاها و

-3-3فرهنگ
اکثر اوقات وقتي درجامعه با مساائل ومعالاالت

ارزش هاي با ثباتي كه مياان اعالااي ساازمان مشاتر

متفاوت اجتماعي مواجه مايشاويم علات آنارا مسائله

اساات .در تعريااف ديگااري آمااده اساات كااه فرهنااگ

فرهنگي تلقي ميکنيم .گاهي مايگاوييم فرهناگ ايان

سازماني عبارت است از مجموعاه خاصاي از ارزشاها،

کاروجود ندارديافرهنگ ايان موضاو ضاعيف اسات.

باورها و رفتارهايي كه شيوه تعامل افراد و گاروه هاا را

درسااازما نيزبااه عنااوان يااک واحااداجتماعي چنااين

در رسيدن به يك هدف مشتر شكل ميدهد

موضااوعي اتفاااق ماايافتااد وعلاات بعال اي از مسااائل

(كوانتسو بوگالورسكي.)201 ،2002 4

ومشکالت« ،فرهنگ» عنوان ميشود.

فرهنگ سازماني سيستمي اسات متشاکل از ارزش

تعريف فرهنگ :الگويي از مفروضات مشترک کاه

(چه چيزي مهام اسات و چاه چيازي مهام نيسات) و

گروه فرا ميگيرد ،به طوري که مشکالت انطباق پذيري

عقاياد (چطااور افاراد عماال ماايکنناد و چطااور عماال

خارجي و همااهنگي داخلاي آن را حال ميکناد ،و باه

نميکنند) که تعامل متقابل باا نياروي انسااني ،سااختار

سبب عملکرد و تأثير خوبش معتبر دانسته ميشاود واز

سازماني و سيستم کنترل بوده و در نتيجاه هنجاارهااي

اين جهت به مثابه روش صحيح ادراک ،تفکر واحساس

رفتاري را در سازمان بنا مينهد (مميزاده .)26 ،5121

در خصو

آن مشاکالت ،باه اعالااي جدياد گاروه

آموزش و ياد داده ميشود (شاين.)10:5181 ،3

نمودار شماره  :2عناصر فرهنگ مدل دنيسون (دنيسون)2000 :50 ،
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-1-3فرهنگ سازماني مدل دنيسون
مدل دنيسون نتيجه بيش از  21سال مطالعات و
تحقيقات انجام شده توسط دکتر دانيل دنيسون در

توان دارد در اين راه به كار ميگيرد» .در اين مادل ايان
ويژگي با سه شاخص اندازهگيري ميشود:

-5-5-1-5توانمندسازي

8

دانشگاه اقتصاد ميشگان است ،او در حال حاضر

افاراد اختياار ،ابتكاار و تواناايي باراي اداره كاردن

پرفسور در رشته توسعه سازماني در موسسه بينالمللي

كارشان دارند .اين امر نوعي حس مالكيت و مسااوليت

 IMDو توسعه مديريت در لوزون 5و سوتيرلن 6و

در سازمان ايجادمي كند.

همچنين رابط بين فرهنگ سازماني و معيارهاي

-2-5-1-5تيم سازي

9

عملکردي از قبيل بازدهي سرمايه ،رشد فروش ،کيفيت

در سازمان به كار گروهي در جهت اهداف مشتر ،

و نوآوري و رضايت کارکنان ميباشد .اساس اين مدل

ارزش داده ميشود .باه طاوري كاه كاركناان باه مانناد

جهت دو تشخيص ميداني ،بررسي فرهنگ سازماني و

مديران احساسمي كنناد در محال كاار خاود پاساخگو

بررسي رهبري ،توسط دکتر دانيل دنيسون و ويليام اس

هستند .اين سازمانها براي انجام كارها به گروهها تكياه

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

ميكنند.

در جهان مورد استفاده قرار گرفت.مدل دنيسون از

-1-5-1-5توسعه قابليتها

10

طريق  4ويژگي ،که هر کدام از ويژگيها داراي 1

سازمان باه منظاور تاأمين نيازهاا و بااقيمانادن در

شاخص ميباشد فرهنگ سازماني را اندازهگيري

صحنه رقابت به طور مساتمر باه توساعه مهاارتهااي

مينمايد .هر يك از اين ويژگيها با سه شاخص

كاركنان ميپردازد.

اندازهگيري ميشود:

 -2-1-3سازگاري

-3-1-3درگير شدن در كار
سازمانهاي اثربخش افرادشان را توانمند ميسازند،
سازمان را بر محور گروههاي كاري تشكيل مايدهناد و
قابليتهااي منااب انسااني را در هماه ساطو توساعه
ميدهند .اعالاي سازمان به كارشان متعهد شده و خاود
را به عنوان پارهاي از پيكره سازمان احساس مايكنناد.
افاراد در هماه ساطو احسااس مايكنناد كاه در
تصميمگيري نقش دارند و اين تصميمات است كاه بار
كارشان ماثراست و كار آنها مستقيماً با اهداف سازمان
پيوند دارد.
همان طور كه يك مادير اجراياي در ياك شاركت
كرهاي اظهار داشته «درگياري زيااد دركاار باه معنااي
درگير شدن ذهني كامل با كار است كه بر اساس آن فرد
با جان و دل در شغل خود كار ميكند و هرآنچه كاه در

تحقيقات نشان داده است كه سازمانهايي كه اغلب
اثربخش هستند با ثبات و يكپارچه بو ده و رفتار کارکنان
از ارزشهاي بنياادين نشاأت گرفتاه اسات .رهباران و
پيروان در رسيدن ب توافق مهارت يافتهاند (حتي زماني
كه ديدگاه متقابل دارناد) و فعالياتهااي ساازماني باه
خوبي هماهنگ و پيوسته شده اسات .ساازمانهاايي باا
چنين ويژگيهايي ،داراي فرهنگ قوي و متمايزند و باه
طور كافي بر رفتار كاركنان نفوذ دارند .اين ويژگي با سه
شاخص بررسي ميشود:
 -5-2-1-5ارزشهاي بنيادين

11

اعالاي سازمان در ياك دساته از ارزشهاايي كاه
هويت و انتظارات آنها را تشكيل ميدهند شريکاند.

-2-2-1-5توافق
اعالاي سازمان قادرند در اختالف مهم باه توافاق
برسند .اين توافق هم شامل توافق در سطح زيرين و هم
توانايي در ايجاد توافق در سطو ديگر ميباشد.
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-1-2-1-5هماهنگي و پيوستگي

12

 -4-1-3رسالت

16

واحدهاي سازماني با كاركردهاي متفاوت ميتوانند

شايد بتوان گفت مهمترين ويژگي فرهنگ سازماني

براي رسيدن به اهداف مشتر خيلي خوب با هام كاار

رسالت و مأموريت آن است .سازمانهايي كه نميدانناد

كنند .مرزهاي سازماني با اينگونه كار كردن به ه مريخته

كجا هستند و وضعيت موجودشان چيست؟ معموالً باه

نيز نميگردد.

بيراهه ميروناد .ساازمانهااي موفاق در روشاني از
اهاداف و جهات خاود دارناد ،باه طاوري كاه اهاداف

-1-1-3انطباقپذيري
سازمانهايي كه به خوبي يكپارچه هستند به سختي
تغيير مييابند .لذا يكپارچگي دروناي و انطبااقپاذيري
بيروني را ميتوان مزيت و برتري ساازمان باه حسااب
آورد.
سازمانهااي ساازگار باه وسايله مشاتريان هادايت
ميشوند ،ريسك ميكنند ،از اشتباه خود پند ميگيرند و
ظرفيت و تجربه ايجاد تغييار را دارناد .آنهاا باه طاور
مستمر در حال بهبود توانايي ساازمان باه جهات ارزش
قائل شدن براي مشتريان هساتند .ايان ويژگاي باا ساه
شاخص مورد بررسي قرار ميگيرد:

 -5-1-1-5ايجاد تغيير

13

سازمان قادر است راههايي براي تأمين نيازهاي تغيير
ايجاد كند و ميتواناد محايط ماسساه را بشناساد ،باه
محرکهاي جاري پاسخ دهد و از تغييرات آينده پيشاي
جويد.

-2-1-1-5مشتريگرايي

سازمان مشتريان را در ميكناد و باه آنهاا پاساخ
ميدهد و پيشاپيش در صدد تأمين آينده بر مايآياد .در
واق مشتريگرايي درجهاي كاه ساازمانهاا در جهات
رضايتمندي مشتريان هدايت ميشوند را نشان ميدهد.
15

ميازان عالئام محيطاي را كاه ساازمانهاا دريافات،
ترجمه و تفسير ميكنند و فرصتهايي را براي تشاويق
خالقيت ،سبك دانش و توسعه تواناييها ايجاد ميكناد
اندازه ميگيرد.

چشمانداز سازمان را ترسيم ميكنند.
پر دردسرترين سازمانها ،سازمانهايي هساتند كاه
مجبورند مأموريتشان را تغيير دهند .وقتي ياك ساازمان
مجبور است رسالت خاود را تغييار دهاد تغييارات در
استراتژي ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامي است .در اين
وضعيت رهبار قاوي چشاماناداز ساازمان را مشاخص
ميكند و يك فرهنگ را خلق ميكند كه اين چشماناداز
را پشتيباني ميكند.

-5-4-1-5گرايش و جهت استراتژيك

17

گارايشهااي اساتراتژيك روشان جهات اهاداف
سازماني را نشان ميدهد و هر شخص ميتواند خودش
را در آن بخش (صنعت) مشاركت دهد.

-2-4-1-5اهداف و مقاصد اهداف

18

با استراتژي مأموريت و افاق دياد ساازمان پيوناد
مييابد و سمت و سوي کار افراد را مشخص ميكنند.

14

-1-1-1-5يادگيري سازماني

ساازماني و اهاداف اساتراتژيك را تعرياف كارده و

-1-4-1-5چشمانداز

19

سازمان يك ديدگاه مشتر از وضعيت آيناده دارد.
آن ارزش بنيادي را ابراز ميكناد ،انديشاه و دل نياروي
انساني را با خود همراه ساخته و در همين زمان جهت را
نيز مشخص ميكند.
طيفهاي ثابت -منعطف و تمركز داخل ي-خارجي:
همان طور كه در مدل دنيسون ديده ميشود ايان مادل
داراي دو محور عمودي و افقي است كه مدل را به چهار
قسمت( رب داياره) تقسايم کاردهاناد .محاور عماودي
دربرگيرنده ميزان و نو تمركز فرهنگ سازماني اسات.
اين محور از يك طرف به تمركز داخلي و از طرف ديگر
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به تمركز خارجي منتهي ميشاود .محاور افقاي نياز باه

نيازهاي گروه هاي کوچکي از مصارف کننادگان تاأمين

ميزان انعطاف سازمان اشاره دارد كه .از ياك طارف باه

شود.

فرهنگ ايستا و از طرف ديگر به فرهنگ منعطف منتهاي
ميشود (دنيسون.)4 :2005 ،

استراتژيهايي را کاه پاورتر ارائاه مايکناد نيااز باه
ساااختارهاي سااازماني متفاااوت ،روي اههاااي کنتاارل و
سيستم هاي انگيزشي دارد .شرکت هاي بزرگ تر کاه باه

-4-3مدل استراتژيهاي عمومي (ژنريک) مايکل

مناب بيشتري دست دارند ،از نظر رهبري در هزيناه باه

پورتر

رقابت ميپردازند يا درصدد برمايآيناد محصاوالت و

درزميناه تجزياه و تحليال وضا رقااابتي ،در دهااه

خدماتي ويژه و متماايز از شارکتهااي رقياب عرضاه

 ،5980کتابهاي مايکل پورتر داراي بيشترين خواننده

نمايند ،در حاليکه اغلب ،شرکتهاي کوچکتار توجاه

بود .اين کتاب ها عبارت بودند از :راهبُردهااي رقاابتي،

خااود را معطااوف بااه محصااوالت و خاادمات خااا

مزيت رقابتي .مزيت رقابتي ملت ها که هر سه به وسيله

ميکنند.

شرکت انتشاراتي فري پارس باه ترتياب در ساالهااي

هدف اين است که محصوالتي با قيمت پايين تر از

 ،5989 ،5981 ،5980منتشر شادند .از ديادگاه پاورتر،

شرکتهاي رقيب به بازار عرضاه کارد و بادان وسايله

استراتژيها به سازمان اين امکان را ميدهاد کاه از ساه

سهم بيشتري ازبازار را به دسات آورد و آنگااه باا بااال

مبناي متفاوت از مزيتهاي رقاابتي بهاره گيارد .آنهاا

بردن فروش تالش کرد شرکتهاي رقيب را به کلاي از

عبارتاند از:

بازار خارج نمود .معموال اگر شرکتي استراتژي مبتني بر
(رهبري در هزينه با) را به شايوهاي موفقيات آمياز باه
اجرا درآورد ،اين اقدام بر کل سازمان اثر ميگذارد کاه

-3-4-3رهبري در هزينهها
متفاوت يا متمايز سااختن محصاوالت و خادمات

در نتيجه شرکت مزبور داراي کارايي بسيار باال ،ساربار

سرانجام تمرکز نماودن هماه توجاه بار محصاوالت و

پايين ،ضايعات قابال تحمال ،مقاداري مزايااي جنباي،

پاورتر ايان ساه مبناا را اساتراتژيهاي

دقات زيااد در دادن درخواساات باراي بودجاه ،حيطااه

خدماتي خاا

نظارت گساترده تار ،کااهش هزيناههااي نگهاداري و

ژنريک يا عمومي مينامد.
در رهبري هزينهها شرکت اقدام به توليد و عرضاه

سرانجام مشارکت گسترده کارکنان در تالشهاي مرباو

محصوالت استاندارد ميکند که بهااي تماام شاده هار

به کنترل هزينهها خواهد بود .برخي از خطرهاي ناشاي

واحااد بااراي مشااتري (کس اي کااه نساابت بااه قيماات

از اجراي استراتژي مبتني بر «رهبري در هزينه باا» ايان

حساسيت دارد) کاهش ميياباد .مقصاود از اساتراتژي

است که امکان دارد شرکت هاي رقيب از اين استراتژي

متمايز ساختن محصول ايان اسات کاه محصاوالت و

تقليد نمايند و در نتيجه کل سود ياک صانعت خاا

خدماتي عرضه شود که در صنعت مورد نظر به عناوان

کاهش يابد ،پيشرفتهاي فن آوري در آن صنعت موجب

محصول يا خدمتي منحصر به فارد تلقاي شاوند و باه

شود که استراتژي مزباور اثربخشاي خاود را از دسات

مشترياني عرضه شود که نسابت باه قيمات حساسايت

بدهد يا اينکه خريداران به ويژگيهاي ديگري به غيار از

چندان زيادي نشان نميدهند .مقصود از متمرکز کاردن

قيمت توجه نمايند .شرکت هااي زيار ،از نظار اجاراي

ايان اسات کاه

استراتژيهاي مبتني بر کااهش دادن هزيناههاا و پيشارو

توجه بر محصوالت و خدمات خاا

شدن در اين زمينه عبارتاند از:
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وال مارت ،بيک ،مک دونالد ،بالک اند دکر ،لينکلن
الکتريک و بريگز و استراتن.

مصرف بنزين در هر کيلومتر و راحت بودن باه هنگاام
رانندگي.
شيوههاي متداول کاه ساازمانهاا مايتوانناد بادان

 -2-4-3استراتژيهاي تمايز
استراتژيهاي تمايز در استراتژيهاي متفاوت درجات

وسيله استراتژيهاي تمايز را به شيوهاي موفقيتآمياز باه

مختلفي از تمايز را به وجود مايآورناد .متماايز باودن

اجرا درآورند اين است کاه باين واحادهاي تحقياق و

محصول يا خدمت به اين معني نيست که بهرهمند شدن

توسعه و بازاريابي هماهنگي ايجاد کنند و براي جاذب

از مزيت رقابتي تالمين گردد ،به ويژه اگر محصاوالت

نيروهاي خالق و دانشمندان زبده تسهيالت ويژه فراهم

استاندارد بتوانند به ميزان زياادي نيازهااي مشاتريان را

آورند .شرکتهاي زير توانستهاند استراتژي تمايز را باه

تأمين کنند يا اگر شرکتهاي رقيب بتوانناد از شارکتي

شيوهاي موفقيتآميز به اجرا درآورند:

که داراي ويژگيهاي متماايز اسات باه سارعت تقلياد
نماينااد .شاارکتهاااي رقي اب نمايتواننااد بااه ساارعت

دوپپر ،جان – ايار ،دليميتاد ،باي .ام؛ و گارادي –
وايت ،رالف الرن ،ميتگ و کراس.

محصوالت بادوام تولياد و عرضاه نمايناد .مقصاود از
عرضه موفقيت آميز محصوالت متماايز ايان اسات کاه

 -1-4-3استراتژيهاي متمرکز

شرکت مربوطه مايتواناد ،از نظار عرضاه محصاول از

اسااتراتژي مبتناي باار تمرکااز باار گااروه خاص اي از

انعطاف پذيري بيشتر برخوردار شود ،براي سازش کاري

مشتريان هنگاامي موفاق اسات کاه بخشاي از صانعت

با محيط در حال تغيير از توان بيشتري برخوردار است،

داراي اندازه و وسعت کافي و از رشد بالقوه برخاوردار

هزينههاي کمتري به مصرف ميرساند ،براي نگهاداري

باشد و سرانجام اينکه ،اين موفقيت ،از نظر شرکتهاي

دستگاهها هزينههاي کمتري مينمايد ،آراماش بيشاتري

عمااده و رقياب ،از اهميات زياادي برخااوردار نباشااد.

دارد و از ويژگاايهاااي بيشااتري برخااوردار اساات.

استراتژيهايي مانند رسوخ در باازار و توساعه باازار باه

استراتژي توسعه محصول نموناهاي اسات کاه شارکت

گونهاي هستند که ميتوان به ميازان زياادي از مزايااي

بدان وسيله از مزيت حاصل از اجراي استراتژي مبتناي

ناشي از تمرکز بر گروه خاصي از مشتريان استفاده کرد.

بر متمايز ساختن محصول برخوردار ميشود.

شرکتهاي بزرگ و آنهايي که در ساطح متوساط قارار

شاارکتي کااه اسااتراتژي تمااايز را بااه شاايوهاي

دارند تنها زماني مايتوانناد از اساتراتژيهاي مبتناي بار

موفقيت آميز به اجرا درآورد ميتواند قيمت محصول را

تمرکز بر گروه خاصي از مشتريان استفاده کنند که ايان

نسبت به شرکتهاي رقيب باالتر تعيين کناد ،زيارا باه

استراتژي را با استراتژيهاي مبتني بر رهبري در هزينه ها

وفاااداري مشااتريان تکي اه ماايکنااد و مشااتريان ش ايفته

و متمايز ساختن محصول درهم آميزند .در واقا  ،هماه

ويژگيهاي متمايز و منحصر به فرد اين ناو محصاول

شرکت ها به گونهاي از استراتژي تمايز استفاده ميکنند.

خواهند شد .ويژگيهااي خاصاي کاه مايتوانناد ياک

از آنجا که تنها يک شرکت ميتواند باا کمتارين هزيناه

محصول را (مثالً خودرو را) از محصوالت شرکت هاي

محصوالتي بسيار متماايز از محصاوالت شارکت هااي

رقيب متمايز سازند عبارتاند از :خدمات بسايار عاالي

رقيب ارائه نمايد ،در صنعت مربوطه ،سااير شارکتهاا

که پس از فروش ارائه شود ،در دسترس بودن قطعاات

بايد براي متمايز ساختن محصول خود درصدد راه هاي

يدکي ،طراحي مهندسي ،عملکرد خاودرو ،عمار مفياد،

ديگري برآيند.
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رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی مورد کاوی معاونت برنامهریزی و نظارت صدا و سیمای ...

خطرهاي ناشي از اجراي استراتژي مبتني بر تمرکاز

-1-2-1-5توجه به تمامي آحاد جامعاه باه عناوان

بر گروه خاصي از مشتريان به شر زيار اسات :تعاداد

مخاطبان رساانه ملاي شاامل اقشاار ،اقاوام ،جنسايت،

زي اادي از شاارکتهاااي رقي اب متوجااه اي ان واقعي ات

طبقات سني و گروههاي تحصيلي مختلف.

ميشوند که شرکت توانسته است استراتژي مزبور را به
شيوهاي موفقيتآميز باه اجارا درآورد و درصادد ارائاه

پيشينه پژوهش

نسخه دومي از همين استراتژي بار مايآيناد ياا اينکاه

مطالعات داخلي

سليقه مشتريان تغيير ميکند و نسابت باه ويژگايهااي

عليرضا ( )5188در پژوهش خود به ميازان ارتباا

محصول مزبور بايعالقاه مايشاوند .ساازماني کاه از

عناصاار فرهنااگ سااازماني بااا اهااداف اسااتراتژيك در

استراتژي مبتني بر تمرکز بر گروه خاصاي از مشاتريان

سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران مورد بررسي

استفاده ميکند ميکوشد خدمات خاصي را باه باازاري

قرار داده است ،پژوهشاگر ابتادا باه بررساي مفااهيمي

محدود عرضه کند که اين بازار مايتواناد باه صاورت

همچون فرهنگ ساازماني ،عناصار فرهناگ ساازماني،

منطقه جغرافيايي ،بخش خاصي از مصرف کنندگان يک

اهداف استراتژيك پرداخته و پاس از ارائاه چاارچوب

محصااول ي اا گااروههاااي وي اژهاي از مشااتريان باشااد

نظري پژوهش با استفاده از پرسشنامه ،مصاحبه ،بررسي

(درحاليکه شرکت هاي رقيب در بازارهاي گساترده تار

مستندات موجود سازمان و استخراج اهاداف عمليااتي

فعاليت ميکنند).

سازمان ،نسبت به جما آوري اطالعاات پرداختاه و باا
استفاده از نرمافزار آماري  20SPSSبه تجزيه و تحليل و

-5-3سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
-3-5-3رسالت سازمان صدا و سيما
سازمان صدا و سيما به مثابه دانشگاه عماومي و باا
بهرهگيري از هنر فاخر و سمت دهي موثر و کارآمد آن
از طريق کانالهاي راديويي و تلويزيوني و برخوردار از
رسااانههاااي مجااازي و مکتااوب ،بااا تولي اد و پخااش
برنامه هااي متناو آموزشاي ،خباري و اطاال رسااني،
سرگرمي و تفريحي

بررسي فرضيات پژوهش برآمده است.
نتايج حاصل نشان ميدهد:
 .5ارتبا معناداري ميان عناصار فرهناگ ساازماني باا
اهداف استراتژيك سازمان وجود دارد.
 .2كليه فرضيات پژوهشگر به صورت نسبتاً قوي تأييد
گرديد.
 .1با توجه به اينكه نمونههااي انتخاابي از گاروههااي
مختلف متشكل از مديران ،سرپرساتان ،كارشناساان
ارشااد ،كارشناسااان فرهنگااي ،هنااري ،مااذهبي،

-2-5-3مأموريت سازمان صدا و سيماي
مديريت و هدايت فرهنگ و افکار عماومي جامعاه
بر اساس اهداف کالن زير بر عهده دارد
-5-2-1-5تعمياااق ارتقااااي «معرفااات وايماااان

اجتماعي ،ورزشي و آموزشي سازمان بودناد نتيجاه
پااژوهش حاااكي از ارتبااا قااوي فرهنااگ موجااود
سااازمان بااا اهااداف آن ماايباشااد كااه در واقاا
بنيانگذاران اوليه سازمان به معماري آن پرداختهاند.
تاجيک ( )5189در پژوهش خود رابطه فرهناگ

روشن بينانه»
-2-2-1-5روشنگري همه جانبه در خصو
«استعمارفرانو» و ايجاد «همگرايي وهمبستگي عمومي»

سازماني ،سااختار و اساتراتژي باا اثربخشاي ماديريت
دانش و اثربخشي را در کميته امداد امام خميناي ماورد
بررسي قرارداده است و نتايج اين پژوهش نشان داد که
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اثربخشي مديريت دانش باه طاور مثبات باا اثربخشاي

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات

سااازمان ارتبااا دارد فرهنااگ سااازماني بااا اثربخش اي

 .5سازمان تأمين اجتماعي شيراز از استراتژي مشاتري

مديريت دانش و استراتژي ساازمان رابطاه مثبات دارد.

مدار و فرهنگ انطباق پذير برخوردار است.

ساختار سازماني به طور منفاي باا اثربخشاي ماديريت

 .2ساختار سازمان ،انعطافپذير نيست.

دانش و استراتژي سازمان به طاور مثبات باا اثربخشاي

 .1رابطااه بس ايار باااالي رويکاارد مشااتري مااداري بااا

سازمان ارتبا دارد.

استراتژي ،فرهنگ ارتبا معناداري با يکديگر دارند
و در ادامه ساختار است.

ساير نتايج پژوهش
.5

سيد احمدرضا ( )5180تحول فرهنگ ساازماني و

اثربخش اي مااديريت دانااش بااه طااور مثباات بااا

استراتژيهاي كنترل

اثربخشي سازماني در کميته امداد و استان تهاران
رابطه دارد.
.2
.1
.4
.1

اساساً يك سازمان بر حساب نيازهااي محيطاي باه
وجود ميآيد .خواه اين نياز از طرياق عاماه ياا قشاري

رابطه مثبتي باين فرهناگ ساازماني باا اثربخشاي

خا

مديريت دانش وجود دارد.

سازمان مطر گردد .آنچه مسالم اسات ،مبنااي ايجااد

رابطه معناداري بين سااختار ساازماني و فرهناگ

سازمان ،نياز به توليد كاال يا ارائاه خادمات باه محايط

سازمان در کميته امداد استان تهران وجود ندارد.

اجتماعي است.

فرهنگ ساازماني باا اثربخشاي ساازماني ،کميتاه

سازمان هاا باراي آنكاه باه اهاداف خاود نائال شاوند

امداد رابطه ندارد.

مجبورند با بخشها و گروههاي مختلاف محايط خاود

ساختار سازماني با اثربخشاي ساازماني در کميتاه

ارتبا داشته و نيازهاي آنها را تأمين كنند .بدين ترتيب

امداد رابطه معناداري وجود ندارد.

ميتوان گفت كه در واق نه سازمان ميتواند خود را از

ژاله ( )5188در پاژوهش خاود باا عناوان بررساي
رابطه استراتژي ،ساختار و فرهنگ سازماني با رويکارد

احساس شود ،ياا آنكاه از ساوي بنياانگاذاران

محيط جدا كند و نه محايط مايتواناد بادون ساازمان
زندگي كند.

مشتري مداري سازمان تأمين اجتماعي اساتان فاارس -
سازمان تأمين اجتماعي شيراز براي انجام اين پاژوهش

نتايج پژوهش

از روش نمونهگيري مرحلهاي استفاده شده است ،نمونه

 .5هر تصميمي كه سازمان اتخاذ كند يا به هار عملاي

آ ماري کارکنان سازمان تأمين اجتماعي شايراز ترکيباي

كااه مب اادرت ورزد ،بااه نحااوي روي مح ايط تااأثير

از :کارشناسان ،بازرسان ،معاونان امور مالي و...تشاکيل

ميگذارد.

دادهاند و با استفاده از ابزار اندازهگياري کاه پرسشانامه
ماايباشااد ،اطالعااات الزم جما آوري گردياده اساات.
قابليت اعتماد پرسشنامه با ضاريب آلفااي کارون بااخ
 0/912ميباشد.

 .2هر واكنشي كه محيط نسابت باه اقادامات ساازمان
نشان دهد ،روي بقاي آن اثر ميگذارد.
 .1البته بديهي است كه همه سازمانهاا از رواباط ايان
چن اين پيوسااته و مسااتحكم بااا مح ايط برخااوردار
نيستند ،بلكه هر يک بر حسب نو هادف ،انادازه،
كار و شغلشان از ميازان خاا
برخوردارند.
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مهرداد ( )5184رابطه فرهنگ سازماني و اساتراتژي
در سازمان هاي رسانهاي در مقاله حاضر ابتدا با نگااهي

دونالااد توسااتي ( )2002هماااهنگي فرهنااگ و
استراتژي براي موفقيت

به فرهنگ رسانه ها ،به بررساي فرهناگ ساازماني ساه

يكي از راه هاي تعريف فرهنگ بررساي رفتارهااي

سااازمان رسااانهاي (ب ايب ايس اي ،س ايانان و سااوني)

گروهي كاركنان است .اين رفتارها به سازمانهاا كماك

پرداختااهشااده و در ادامااه پااس از بررس اي اسااتراتژي

ميکند تا راه حلهايي براي تحكايم فرهناگ ساازماني

سازمان رسانهاي ،استراتژيهاي سه سازمان يادشاده در

خااود پياادا كننااد .در عااين حااال كاركنااان از فرهنااگ

واکنش به تغييرات محيطي ،مورد مداقاه قارار گرفتاه و

سازماني خود در راساتاي اساتراتژي ساازمان حمايات

رابطه فرهنگ سازماني و استراتژي بررساي و در پاياان

ميكنند .بر اين اساس مايتاوان اساتراتژي و عملكارد

فرهنگ سازماني مناسب با توجه به اساتراتژي ساازمان

سازمان را در كنار هم قرار داد و مجموعهاي از بهتارين

رسانهاي پيشنهاد شده است .در اين مقاله تأکيد ميشود

روشها را در راساتاي اهاداف ساازمان تعرياف كارد.

که:

چارت سازمانها بايد طوري تعريف شود كه ارزشايابي

 .5فرهنگ تأثير بساياري بار برناماه هااي اساتراتژيک

عملكرد به راحتي صورت پذيرد و فرهنگ ساازمان بار

شرکتهااي رساانهاي دارد و بساتر مناسابي باراي

اساس آن شكل بگيرد.

برنامه هاي استراتژيک فراهم ميساازد ،زيارا عامال

تغيير در برنامه هاي سيستماتيك ساازمان هاا سابب

کليدي براي انگيزش دروني و خالقيات محساوب

ماايشااود اسااتراتژي و فرهنااگ سااازماني را بتااوان

ميشود

پياده سازي كرد .اين تغييرات سابب مايشاود فرهناگ

 .2فرهنااگ سااازماني ماننااد يااک موجااود زنااده

سازماني در راستاي اهداف آن شكل بگيرد.

دستخوش تغيير اسات و بقااي ياک ساازمان باه

نيل و ديگران ( )2050برنامه ريزي استراتژيک پوياا

نوشيدن تدريجي فرهنگ سازماني و انطبااق آن باا

در سازمان مبتني بر دانش حرفهاي ماسسات حرفاهاي،

نيازهاي جديد بستگي دارد.

مبتني بر دانش ،شکل خاصي از ساازمان و فرهناگاناد
که باع

مطالعات خارجي
گريگوري و ديگاران ( )2009فرهناگ ساازماني و
اثربخشي :مطالعاه ارزش هاا ،نگارش هاا و پياماد هااي
سازماني
به بررسي نقش نگرشهاي کارکنان به عنوان عامال
تعديل کننده رابطه بين فرهناگ ساازماني و اثربخشاي
سازماني پرداختند .نتايج پژوهش:
 .1سازمانها با فرهنگهاي متوازي نسبت به
سازمانهاي داراي فرهنگ نامتوازن سطو
بااليي به دست

اثربخشي

ميآورند.

 .2نگرشهاي کارکنان رابطه بين فرهناگ ساازماني
و اثربخشي را تعديل ميکند.

ميشوند خواستههاي مديران در برنامهريازي

اسااتراتژيک تااأمين شااود .بااراي تحقيااق يااک ماادل
برنامه ريزي استراتژيک پوياا در ياک واحاد پژوهشاي
وابسته به دانشگاهي کوچک مورد بررسي قرار گرفات.
بکار گيري برنامه ريزي اساتراتژيک توساط کارکناان و
مديران اين پژوهش نتيجه خوبي براي تصميمگيري در
مااورد آينااده نشااان داد كااه عبااارتانااد از )5 .مفاااهيم
استراتژيک بايد در تمامي موقعيت هاا باه طاور ماداوم
مورد استفاده قارار گيارد تاا نتاايج معنااداري را باراي
برنامهريزي استراتژيك نشان دهاد )2 .خالقيات اعالاا
بهتر است در طول اين فرآيند به صاورت فرموالسايون
از برنامه چشم انداز ،استراتژي و عمل نهاد نوشته شاود
 )1برنامهريزي استراتژيک براي کساني که در آن نقاش
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دارند معني دار است )4 ،روش توساعه ماورد اساتفاده،

قابل استفاده بوده است .دريک نماي کلي روش مطالعه

ميتواند به تعامال کارکناان و اعالاا در برناماه ريازي

در اين پژوهش به شر ذيل ميباشد.

استراتژيک ،افزايش مشاروعيت اساتراتژي در ساازمان
کمک كند.

روششناسي تحقيق
روش مطالعااه اياان پااژوهش در شااکل شااماره 5

روش پژوهش

توضيح داده شده است.

الف) روش توص يفي از ن و همبس تگي باراي
شناخت وضعيت موجود و براي دستيابي به چاارچوب

روايي تحقيق

نظري و آگاهي از پيشاينه و ادبياات پاژوهش از روش

در اين پاژوهش باراي رسايدن باه رواياي تحقياق

فااوق اسااتفاده شااده اساات .در اياان قساامت جهاات

اقداماتي در چند مرحلاه انجاام شاد .ابتادا بار اسااس

گردآوري اطالعاات در زميناه مبااني نظاري و ادبياات

اطالعاااتي کااه در کتااابهااا و مقاااالت مربااو و

تحقيااق موضااو از مناااب کتابخانااهاي (مقاااالت و

پايان نامه هاي مختلف جم آوري شده بود ،مفاهيم اوليه

کتابهاي مورد نياز) و نيز از شابکه جهااني اطالعاات

محتواي پرسشانامه تنظايم و ساپس اساتادان راهنماا و

استفاده شده است.

مشاور نسبت به بررسي و اصاال آنهاا اقادام کردناد.

جامعااه آماااري پااژوهش حاضاار شااامل  420نفاار

همچنين جمعيت محدودي از جامعه مورد مطالعه پيش

ميباشند .به منظور برآورد حجم نمونه بر اساس جدول

از نهايي کردن پرسشنامه انتخااب و ماورد تسات قارار

کرجسي و مورگاان  205نفار تعياين شاده اسات کاه

گرفتند تاا ناواقص احتماالي در پرسشانامه و ساااالت

محقااق بااراي اطمينااان خاااطر اقاادام بااه توزي ا 210

برطرف گردد؛ و در نهايت يک پرسشنامه باا  16سااال

پرسشنامه در جامعه نموده که داده هاي  200پرسشانامه

طراحي شد.

توصیفی

از نوع همبستگی

پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل  36سوال
 420نفر مدیران و کارشناسان
 201نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

توصیفی و ا ستنبا طی /نرم افزار spss20
ضریب همبستگی
تعداد پرسشنامه توزیع شده 250
تعداد پرسشنامه جمع آوری شده 200

شکل شماره  :5روششناسي تحقيق (پژوهشگر ساخته)
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جدول شماره  :5آمار توصيفي (تحليل دادههاي سااالت عمومي)
رديف

عنوان

5

جنسيت

2

سن

1

وضعيت تأهل

4

وضعيت تحصيالت

1

عنوان شغلي

6

پست سازماني

2

سابقه خدمت

مقياس

درصد

مرد

%1/48

زن

%1/15

کمتر از  10سال

%12

بين  15تا  40سال

%1/48

بين  45تا  10سال

%1/59

مجرد

%1/29

متأهل

%1/20

ديپلم و فوقديپلم

%2

ليسانس

%15

فوقليسانس

%42

کارشناس سيستم

%1/60

ارزياب برنامه

%1/58

پژوهشگر

%1/51

ساير مشاغل

%1/1

مدير

%50

کارشناس

%90

کمتر از پنج سال

%1/12

شش تا ده سال

%22

يازده تا بيست سال

%1/11

-2-4توصيف دادههاي پرسشنامه
جدول شماره  :2توصيف سااالت پرسشنامه

5

يک-چهار-هفت

رابطه درگير شدن در کار با رهبري

رديف

سؤاالت بر حسب شاخص با

سؤاالت اصلي

اصالً

کم و خيلي کم

زياد و خيلي زياد

بيتأثير

کم تأثير

پر تأثير

%1/5

%1/55

%82

هزينه
2

ده-سيزده-شانزده

رابطه سازگاري با رهبري هزينه

0

%22

%21

1

نوزده-بيست ودو-بيست و پنج

رابطه انطباقپذيري با رهبري هزينه

0

%1/25

%1/28

4

بيست وهشت-سي ويک-سي و چهار

رابطه رسالت با رهبري هزينه

0

%1/22

%1/22

1

دو-پنج-هشت

رابطه درگير شدن در کار با تمايز

%1

%1/52

%1/29

6

يازده-چهارده-هفده

رابطه سازگاري با تمايز

0

%1/11

%1/64

2

بيست-بيست وسه-بيست و شش

رابطه انطباقپذيري با تمايز

0

%1/25

%1/28

8

بيست ونه-سي وپنج-سي و دو

رابطه رسالت با تمايز

0

%1/10

%1/69
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جدول شماره  :2توصيف سااالت پرسشنامه
سؤاالت بر حسب شاخص با

سؤاالت اصلي

9

سه-شش-نه

رابطه درگير شدن در کار با تمرکز

50

دوازده-پانزده-هجده

رابطه سازگاري با تمرکز

0

55

بيست ويک-بيست وچار-بيست و

رابطه انطباقپذيري با تمرکز

0

رديف

اصالً

کم و خيلي کم

زياد و خيلي زياد

بيتأثير

کم تأثير

پر تأثير

%1/5

%1/19

%19

%1/45

%1/18

%10

%20

هشت
52

سي-سي وسه-سي و شش

رابطه رسالت با تمرکز

بين فرهنگ سازماني با اساتراتژي رابطاه معنااداري

يافتههاي پژوهش

وجود

آزمون فرضيه اصلي
بين فرهنگ سازماني با اساتراتژي رابطاه معنااداري
در ادامه به بررسي وجود رابطه معنادار بين ايان دو
متغير ميپردازيم .در حقيقت به دنبال تأييد /رد يکي از
فرضيات زير هستيم.
بين فرهنگ سازماني با اساتراتژي رابطاه معنااداري
فرض تحقيق:

با توجه باه درصاد خطااي کمتار از پانج درصاد،
 0/821بوده لذا رابطه معنااداري وجاود دارد و فرضايه
اصلي تأييد ميگردد.
تبيين يافتههاي پژوهش

فرض صفر:
وجود

داردR≠0.

ضريب همبستگي اسپيرمن محاسبه شده (شدت پيوند)

وجود دارد.

نداردR=0.

0

%1/41

اين پژوهش داراي يک فرضيه اصلي و  52فرضايه
فرعي ميباشد که بر اساس تجزياه و تحليال دادههااي
پرسشنامه از لحاظ آماري ،فرضيه اصلي و همه فرضايه
فرعي آن تأييد شدند؛ که در ادامه به ارائه خالصهاي از
نتايج تحقيق ميپردازيم.

جدول شماره  3فرهنگ سازماني و استراتژيک

=0/821ضريب همبستگي
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جدول شماره  :4نتايج آزمون فرضيهها
رديف

ضريب

عنوان فرضيه

نقش متغير در نتيجه آزمون

همبستگي

استراتژي

فرضيه

821/0

زياد

تأييد

5

بين بعد درگير شدن در کار در با بعد رهبري هزينه رابطه معناداري وجود دارد.

290/0

زياد

تأييد

2

بين بعد درگير شدن در کار در با بعد تمايز رابطه معناداري وجود دارد.

221/0

زياد

تأييد

1

بين بعد درگير شدن در کار در با بعد تمرکز رابطه معناداري وجود دارد.

206/0

زياد

تأييد

4

بين بعد سازگاري در با بعد رهبري هزينه رابطه معناداري وجود دارد.

411/0

کم

تأييد

1

بين بعد سازگاري در با بعد تمايز رابطه معناداري وجود دارد.

642/0

کم

تأييد

6

بين بعد سازگاري در با بعد تمرکز رابطه معناداري وجود دارد.

194/0

کم

تأييد

2

بين بعد انطباقپذيري با بعد رهبري هزينه رابطه معناداري وجود دارد.

686/0

نسبتاً کم

تأييد

8

بين بعد انطباقپذيري با بعد تمايز رابطه معناداري وجود دارد.

649/0

نسبتاً کم

تأييد

9

بين بعد انطباقپذيري با بعد تمرکز رابطه معناداري وجود دارد.

114/0

نسبتاً کم

تأييد

50

بين بعد رسالت با بعد رهبري هزينه رابطه معناداري وجود دارد.

661/0

نسبتاً زياد

تأييد

55

بين بعد رسالت با بعد تمايز رابطه معناداري وجود دارد.

684/0

نسبتاً زياد

تأييد

52

بين بعد رسالت با بعد تمرکز رابطه معناداري وجود دارد.

202/0

نسبتاً زياد

تأييد

اصلي بين فرهنگ سازماني و استراتژي رابطه معناداري وجود دارد.

درجاه اهميات پااايين تااري برخااوردار مايباشااد لااذا

بحث و نتيجهگيري
يافته هاي اين پژوهش کار محققان قبلاي در حاوزه
فرهنگ سازماني و استراتژي را توسعه بخشيد.

ميبايست راهکااري باراي ارتقااء و بااال باردن ساطح
شاخصهاي (هماهنگي ,انسجام ,توافاق و ارزش هااي

فرضيه اصلي تحقياق ايان باود کاه «باين فرهناگ

بنيااادين) در بااين کارشناساااان و ماااديران معاونااات

سااازماني و اسااتراتژي رابطااه معناااداري وجااود دارد».

برنامهريزي و نظارت که منجر به ارتقاء ساطح فرهناگ

متغير مستقل اين فرضيه با چهار مالفه درگير شادن در

سازماني خواهد شد ارائه نمود و .به ترتيب متغيارهااي

کار ،سازگاري ،انطباقپذيري ،رسالت و متغير وابسته باا

«انطباقپذيري» «رسالت» و درگير شدن در کار«از درجه

سه مالفه رهباري هزيناه ،تماايز ،تمرکاز در قالاب 52

اهميت باالتري برخوردار ميباشند الزم باه ذکار اسات

فرضيه فرعي مورد آزمون قرار گرفتند و همان طور کاه

در دني اايي کااه روزبااهروز باار پيچي ادگي آن در ابعاااد

نتايج آزمون اين  52فرضيه در جداول شماره  4صفحه

مختلف افزوده ميشود يقيناً انتخاب اساتراتژي صاحيح

 22نشان ميدهد تمامًا مورد تأييد واق شدند.

براي سازمان ها از حساسايت بسايار باااليي برخاوردار

در اين تحقيق مشخص شد که رابطه معناداري باين

است چرا که استراتژي ناصحيح عواقب جبرانناپاذيري

فرهنگ سازماني با استراتژي در معاونت برنامهريازي و

خواهد داشت در اين پاژوهش نقاا ضاعف و قاوت

نظارت وجود دارد ولي باا درجاه اهميات متفااوتي در

ارتبا فرهناگ ساازماني باا اساتراتژي را در معاونات

متغير هاي فرهنگ سازماني .به طوري که از نتاايج ايان

برنامهريزي و نظارت نشان داد تاا باا اساتناد باه آنهاا

پژوهش برميآيد شاخص هاي متغير «سازگاري در کار»

راهکارهاي مناسبي براي تقويت اين ارتباا انديشايده

که از ابعاد فرهنگ ساازماني اسات باراي کارمنادان از

شود چرا که هرچه اين رابطه قوي تار و باا مفهاومتار
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باشد انتخااب اساتراتژي درسات باراي ماديران ميسار

پيشنهادات ناشي از يافتههاي پژوهش

خواهد شد .لذا در يک جملاه مايتاوان چناين نتيجاه

 )5نتايج به دست آمده در پژوهش نشان ماي دهاد کاه

گرفت «با توجه به وجود رابطاه معناادار باين فرهناگ

بااين فرهنااگ سااازماني و اسااتراتژي در معاوناات

سازماني با استراتژي در معاونت برنامهريزي و نظاارت

برنامه ريزي و نظارت ،رابطه اي معنادار وجاود دارد

ارائه راهکااري باراي ارتقااء ارزشهااي بتياادين باين

بنااابراين ضاارورت دارد مااديران ارشااد معاوناات

کارکنان سازمان ونيز تبيين اهميت شاخص هااي تغيار

برنامه ريزي و نظارت و حوزههااي مختلاف آن باه

ومشتري گرايي براي مديران وکارشناسان ميتواناد باه

مقوله فرهناگ ساازماني باه عناوان يکاي از ابعااد

ارتقا سطح رابطه بين دومقوله فوق منتهي گردد».

محتوايي موثر بر استراتژي و ابعاد آن توجه نمايناد
و از طرفي با توجه به اهميت و نقش اساتراتژي در

مقايسه يافتهها با ديگر پژوهشگران

فالاي رقابت رسانه اي به منظور پاسخگويي به نياز

 )5با توجه به نتايج پاژوهش (ماومني  )5188ارتباا

مخاطبان ،،به طور مستمر اساتراتژي خاود را ماورد

معناداري ميان ابعااد فرهناگ ساازماني باا اهاداف

بازنگري قرار دهند.

استراتژيک در شهرداري تهاران وجاود دارد ونياز

 )2با توجه به وجود رابطهاي نسبتاً قوي بعد بين درگير

تمامي فرضيات پژوهشگر در حد نسبتاً قوي تأيياد

شدن در کار از فرهناگ ساازماني باا اساتراتژي در

شده است که اين نتايج با يافتههاي پژوهش حاضار

معاونت برنامه ريزي و نظارت ،توصيه مايشاود در

هم راستا ميباشد چرا که فرضيات اين پژوهش نيز

طراحي مجدد استراتژي ساازمان ,درگيار شادن در

در حااد قااوي تأيي اد و ب اين فرهنااگ سااازماني بااا

کار فرهنگ سازماني که باع

ميشود افاراد بااد ر

استراتژي در معاونت برنامه ريزي رابطاه معنااداري

گير شدن در کار احساس مالکيت و مسئوليت خود

وجود دارد.

را به عنوان پيگير هاي از سازمان نشان مايدهناد و

 )2در پژوهش (محمدي )5188 ،بين بعد انطباق پذيري

سعي ميکنند تا باا توساعه توانااييهااي خاود در

از فرهنگ سازماني با ابعاد استراتژي رابطه معناادار

گروههاي سازمان نقش بيشتري داشته باشاند ماورد

قوي وجود دارد در صورتي که در پژوهش حاضار

توجه بيشتري قرار گيرد زيرا در گير شادن در کاار

اين ارتبا معنادار ولي نسبتاً ضعيف تراز ساير ابعاد

فرهنگ ساازماني را بار محاور گاروههااي کااري

ميباشد وهم راستا نميباشد.

تقسيمبندي ميکند و قابليتهاي مناب انساني را در

 )1در پااژوهش (قاساامي )5180 ،فرهنااگ سااازماني را

همه سطو توسعه مايدهاد .اعالااي ساازمان باه

عاماال تأثيرگااذار باار برنامااهرياازي اسااتراتژي در

کارشان متعهد شده و خود را باه عناوان پاارهاي از

سازمانهاي رسانهاي يافته است زيرا عامال کليادي

پيکره سازمان احساس ميکند .افراد در همه سطو

براي انگيزش دروني و خالقيت محسوب ميشاود،

احساس ميکنند که در تصميمگيري نقش دارناد و

پژوهش حاضر نيز هم راستا با پژوهش فوق بوده و

اين تصميمات است که بر کارشان موثر است و کار

ارتبا فرهنگ سازماني با استراتژي را بسايار قاوي

آنها مستقيماً با اهداف سازمان پيوند دارد.

ميداند.

 )1با توجه به يافتاه هااي پاژوهش ،باين ساازگاري از
فرهناااگ ساااازماني و اساااتراتژي در معاونااات
برنامه ريزي و نظاارت صادا و سايما رابطاه نسابتاً
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ضعيف وجود دارد کاه خاود بياانگر ايان موضاو

منابع و مآخذ

است که در معاونت برنامهريزي و نظاارت از هماه

 )5شنايدر ،سوزان سي .وفريمن ،زان لويي.)5129( .

ظرفيتهااي همااهنگي و انساجام اساتفاده نشاده

مديريت در پهنه فرهنگها .ترجمه سيد محمد

است و موجب کم توجهي باه ارزشهااي بنياادين

اعرابي و داوود ايزدي .چاپ اول .انتشارات دفتر

سازماني و باه تبا آن اساتراتژي شاده اسات لاذا

پژوهشهاي فرهنگي.

ميبايست به مقوله هماهنگي و انساجام و کااربرد

 )2ورنگ ،عباسي .)5185( .رابطه فرهنگ سازماني و

آن در رسااانه و ارتقاااء ارزشهاااي بني اادين توجااه

گرايش به بهرهگيري از استراتژي سازمانهاي

جديتري صورت پذيرد.

مجازي در سازمان تأمين اجتماعي . .پاياننامه

 )4بر اساس مباني نظري پژوهش ،فرهنگ سازماني به
خوبي مسايل و دغدغههاي اساسي فرا روي مديران
و کارکنان را نمايان و راه حالهاايي باراي مشاکل

کارشناسي ارشد .دانشگاه عالمه طباطبايي.
 )1ايران زاد .سليمان .)5122( .مديريت فرهنگ
سازماني .چاپ اول .ناشر :مالف.

سازگاري با محيط (طراحي استراتژي با) و مشاکل

 )4برايسون ،جان ،ام .)5185( .برنامهريزي استراتژي

انسجام و وحدت با يکاديگر ارائاه مايدهاد ،و از

براي سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي .مترجم

آنجا که فرهنگ سازماني به منزله ارزشهاي غالب

عباس منوريان .تهران :مرکز آموزش مديريت

که به وسيله يک سازمان حمايت ميشود توصايف

دولتي.

شده است .ارزشهايي که باه کماک آنهاا کارهاا و

 )1پهلوان ،حسيني .)5181( .تجربهاي موفق از کاربرد

امور روزمره سازمان انجام ميپذيرد .ضرورت دارد

مديريت راهبردي .چاپ دوم. .تهران :نيکو روش.

به منظور شناخت هرچه بيشتر کارشناسان و مديران

 )6پورتر ،مايکل .)5182( .استراتژيهاي رقابتي.

معاونت برنامه ريزي و نظاارت از نقاش و اهميات

ترجمه جهانگير مجيدي و عباس مهر پويا .چاپ

فرهنگ سازماني دوره هاي آموزشي مناسبي طراحي

سوم .تهران :انتشارات رسا.

و برگزار نمايند

 )2ديويد ،فرد آر .)5186( .مديريت استراتژيک.

 )1بااا توجااه بااه يافتااههاااي پااژوهش ،رابطااه بااين

ترجمه علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي .چاپ

انطباق پذيري (ايجاد تغيير ،مشتريگرايي ،ياادگيري

دهم .تهران :انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

سااازماني) از فرهنااگ سااازماني بااا اسااتراتژي در

 )8رابينز ،استيفن پي .)5185( .رفتار سازماني :مفاهيم،

معاونت برنامه ريزي و نظارت رابطه نسابتاً ضاعيف

نظريه با ،كاربردها .مترجمان :علي پارسائيان و

وجود دارد که خود بيانگر اين موضو است که در

سيدمحمد اعرابي .جلد سوم ،تهران :دفتر

معاونت برنامهريازي و نظاارت توجاه کمتاري باه

پژوهشهاي فرهنگي.

ايجاد تغيير و مشتريگراياي شاده اسات .بناابراين

 )9رابينز ،استيفن پي .)5122( .ساختار ،طراحي،

ضرورت دارد اين موضو براي کارکنان و ماديران

كاربردها .ترجمه سيد مهدي الواني و حسن

تبيين گردد تا همه آنها به يک ديدگاه مشاترک در

داناييفرد .چاپ اول .تهران :موج-صفار.

ايجاد تغيير و مشتريگرايي در سازمان برسند.

)50علي احمدي ،عليرضا و قيصري كيوان.)5184( .
ارزيابي عملكرد شركتهاي رقيب از ديدگاه
موكالن استراتزيك – با استفاده از تصميمگيري
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