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رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی 
کارکنان،  شبکه بین المللی خبر

چکید�ه
این پژوهش در پی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شبكه 
بین المللی خبر است. این تحقیق، در پی شناخت نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر شبكه 
بین المللی خبر است، تا مشخص کند آیا این نوع فرهنگ بر رضایت شغلی کارکنان این رسانه 
تأثیرگذار است یا خیر؟ به همین منظور از نظریه  فرهنگ سازمانی دنیسون جهت مشخص 
کردن نوع فرهنگ سازمانی و از شاخص توصیف شغلی »اسمیت«، »کندال« و »هالین« 
برای مشخص کردن رضایت شغلی کارکنان شبكه خبر استفاده شده است. بر اساس نظریه 
دنیسون، فرهنگ سازمانی با چهار شاخص اصلی شامل: درگیر شدن در کار، سازگاری )ثبات 
و یكپارچگی(، انطباق پذیری و در نهایت رسالت سازمانی سنجیده می شود. همچنین بر 
اساس شاخص توصیف شغلی اسمیت، کندال و هالین، رضایت شغلی با پنج شاخص اصلی 
که شامل: نفس کار، سرپرست، رفتار همكار، ارتقا و در نهایت سیستم پرداخت حقوق است، 
مورد سنجش قرار می گیرد. در این پژوهش از روش پیماش استفاده شده است. جامعه آماری 
این پژوهش تمام کارکنان شبكه خبر به غیر از افرادی است که شغل های خدماتی، نگهبانی 
و نظافت را عهده دارند. این پژوهش در سال 1391 انجام شده است. روش نمونه گیری، به 

صورت تمام شماری است. حجم نمونه نیز 440  نفر را شامل می شود.
یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی 
کارکنان شبكه بین المللی خبر وجود ندارد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق، در مجموع 
می توان گفت که، فرهنگ سازمانی شبكه خبر قوی و قوی رو به باال است، و رضایت 
شغلی کارکنان این شبكه متوسط به باال است. اما باید یادآوری کرد که از بین شاخص های 
اصلی فرهنگ سازمانی شاخص درگیر شدن در کار که میزان آن برابر با )0/874( است، 
کمترین مقدار و شاخص رسالت با مقدار )0/930( بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین از بین شاخص های اصلی رضایت شغلی کمترین میزان مربوط به شاخص حقوق با 

مقدار )0/349( و بیشترین مقدار مربوط به شاخص کار با اندازه )0/785( است.
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مقدمه
شده  انجام  فرهنگ  روی  که  تحقیقاتی  در 
است، محققان کوشیده اند تا دریابند افراد از چه 
زاویه ای به سازمان خود می نگرند؟ آیا سازمان به 
خالقیت و نوآوری آن ها ارج می نهد و به آن ها 
پاداش می دهد؟ آیا پدیده تعارض را سرکوب 
می کند؟ بنابراین می توان انتظارداشت، که افراد 
با زمینه های مختلف یا در سطوح مختلف، در 
یک سازمان وجود داشته و فرهنگ سازمانی 
توصیف  مشابه،  یا  همانند  عبارت هایی  در  را 
از  زندگی سازمانی، بخشی  زمینه  نمایند. هر 
دیگران  که  حالی  در  است؛  سازمانی  فرهنگ 
سعی می کنند فرهنگ را به صورت ظریف تری 
معنا کنند، تا از زمینه های دیگری نظیر عادت ها، 
محیط، فضا و ارزش ها، قابل تشخیص و تفکیک 
باشد. فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان چسبی 
توسط طرح های مشترک  را  که یک سازمان 
اعتقادی به هم چسبانده و نگه می دارد، دیده 
و  اعتقادها  ارزش ها،  نتیجه  در  فرهنگ  شود. 
انتظاراتی که بین اعضای سازمان به وجود می آید 
و افراد را توجیه و به گونه ای بسیار ظریف به 
اعضای خود این پیام را می دهد که: چه کارهایی 
قابل قبول است، هر چند این امکان وجود دارد 
چنین کارهایی مخالف قوانین و مقررات باشد. 

)عسکریان، 1388(
مطالعات مختلف نشان داده که عدم رضایت افراد 
از کار و مقررات سازمانی حاکم بر کار، می تواند 
باعث افزایش غیبت های ناشی از کار شده، شیوع 
حوادث صنعتی را بیشتر و کاهش دقت در کار 
را به وجود می آورد. افزایش درگیری های کاری، 
مقررات  از  تابعیت  کارکنان، عدم  پرخاشگری 
سازمانی و مسائلی از این دست همگی در ارتباط 
با عدم رضایت کارکنان از سیستم حاکم بر کار 
سخن می گویند. )صالحی صدیقیان، امیرکبیری 

و اسکندری، 1389( 
بیان مسئله

به دنبال نظرات و تحقیقات جدید مدیریت در 
سال های اخیر، بحث فرهنگ سازمانی دارای 
مباحث  از  یکی  و  شده  روزافزونی  اهمیت 

اصلی و محوری مدیریت را تشکیل داده است. 
به زمان مطالعات  تاریخچه فرهنگ سازمانی 
هاثورن که توسط »التون مایو« و همکارانش در 
اوایل دهه 1930 صورت گرفت، برمی گردد. در 
ابتدای دهه 1940 کورت لوین و همکارانش، 
مطالعات زیادی را در رابطه با اثربخش تر کردن 
سازمان ها آغاز کردند. در همین سال ها )اواخر 
را  فرهنگ سازمانی  بارنارد«  1930( »چستر 
تصور اجتماعی خلق شده توسط افراد جهت به 
دست آوردن مفهومی از زندگی و کار توصیف 

نمود. )خاشعی، 1390(.
یک  عنوان  به  شغلی  رضایت  دیگر سوی،  از 
شاخص مهم در رفتار سازمانی مطرح است و 
فرهنگ سازمانی قادر است نقش فزاینده ای بر 
آن داشته باشد. به  طوری که در پژوهش های 
بیشترین  سازمانی  رفتار  حوزه  به  مربوط 
صورت  شغلی  رضایت  مورد  در  تحقیقات 

پذیرفته است. )اسپکتور، 1997(
لذا محقق الزم می داند به علت مدیریت خاص 
مدیریت  با  مسلما  که  رسانه ای  سازمان های 
تأثیر  دارد،  بسیار  تفاوت  سازمان ها  دیگر 
کارکنان  شغلی  رضایت  بر  سازمانی  فرهنگ 
از مهم ترین  بین المللی خبر، که یکی  شبکه 
واکاوی  مورد  را  است،  ملی  رسانه  بخش های 
قرار دهد. به عبارتی دیگر، مسئله اصلی این 
تحقیق، شناخت نوع فرهنگ سازمانی حاکم 
بر شبکه بین المللی خبر و رابطه آن با رضایت 

شغلی کارکنان این رسانه است.
 ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام شد، محقق 
تأثیر  بررسی  زمینه  در  تحقیقاتی  دریافت، 
فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در 
اما  است،  گرفته  سازمان های مختلف صورت 
تأثیر این نوع فرهنگ بر رضایت شغلی کارکنان 
یک رسانه مورد واکاوی قرار نگرفته است. لذا 
از آنجا که عصر کنونی عصر رسانه ها است و در 
میان این رسانه ها، شبکه های خبری، به علت 
سریع  رسانی  اطالع  که  متمایزشان،  رسالت 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  است،  دقیق  و 
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این  بر  نوع فرهنگ حاکم  هستند، شناسایی 
شبکه ها از اهمیت دو چندانی برخوردار است. 
چرا که فرهنگ سازمانی حاکم بر این شبکه ها 
باید به صورتی عمل کند که فشارهای وارده 
بر کارکنان را تعدیل و فضایی شاد و فعال و 
در عین حال، حرفه ای ایجاد کند تا کارکنان 
این سازمان ها، که به شدت تحت تأثیر عوامل 
از  هستند،  برون سازمانی  و  درون سازمانی 
فشارهای روحی و روانی مصون بمانند. این امر 
سبب خواهد شد آنان احساس کنند سازمان از 
آن ها حمایت می کند. که خود رضایت را در پی 
خواهد داشت و رضایت شغلی باعث افزایش 
بهره وری می شود. لذا ضروری است که فرهنگ 
تا  شود  شناخته  خبری  شبکه  یک  سازمانی 
مشخص گردد که این فرهنگ چه تأثیری بر 
رضایت شغلی و عملکرد کارکنان داشته است؟ 

پیشینه تحقیق در داخل کشور
تندنویس  و  خبیری  امیرتاش،  بحرالعلوم، 
کارشناسان  بر روی  پژوهشی که  در   ،)1381(
انجام  تهران  در  شاغل  بدنی  تربیت  سازمان 
سازمانی فرهنگ  بین  که  دادنــد  نشان   شد، 

 و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. 
نتایج یافته ها نشان داد: فرهنگ سازمانی حاکم بر 
سازمان  تربیت بدنی، در سطح متوسط و رضایت 
جنبه های  در  خصوص  به  کارشناسان  شغلی 
حقوق و مزایا؛ ترفیع و ارتقا پایین است، همچنین 
بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی همبستگی 

مثبت و معنی داری )0/001( وجود داشت. 
در   ،)1383( طغرالجودی  بیگی  محسنی 
رشته  در  خود  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 
فرهنگ  پزشکی.  علوم  دانشگاه  مدیریت، 
بیمارستان  کارکنان  دیدگاه  از  را  سازمانی 
بررسی کرد. وی  پور کرمان  افضلی  آموزشی 
افراد تحت بررسی در این  نشان داد اکثریت 
بیمارستان )67 درصد(، دیدگاه مثبتی در مورد 

فرهنگ سازمانی بیمارستان نداشتند. 
زمیني، حسیني نسب، زمیني، زارعي )1390(، 
به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت 
کارکنان  میان  در  فرسودگی شغلی  و  شغلی 

دانشگاه تبریز پرداخته اند. نتایج به دست آمده 
گویاي آن است که، فرهنگ سازماني غالب در 
دانشگاه تبریز از نوع عقالني است، همین طور 
بین فرهنگ  به دست آمده، نشان داد  نتایج 
رابطه  کارکنان  شغلي  رضایت  و  سازماني 

.)p<0/01( مستقیم و معنی داري وجود دارد
کارشناسی  پایان نامه  در   ،)1375( بیات 
ارشد خود در رشته مدیریت، دانشگاه عالمه 
طباطبایی، به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات 
نوآوری  و  روی خالقیت  بر  سازمانی  فرهنگ 
سازمانی در سطح سازمان های دولتی استان 
زنجان پرداخته است. وی به این نتیجه دست 
خالقیت  و  سازمانی  فرهنگ  بین  که  یافت 

سازمان همبستگی معناداری وجود دارد.
صادقی علویجه )1375(، در پایان نامه کارشناسی 
ارشد خود در رشته مدیریت، دانشگاه امام صادق 
)ع(، به بررسي تأثیر فرهنگ سازماني بر رضایت 
شغلي کارکنان شرکت خودروسازي ایران وانت 
پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، 
حاکي است که بین فرهنگ سازماني و رضایت 
شغلي رابطه و همبستگي نسبتا زیاد )75 درصد( 

وجود دارد.
پیشینه تحقیق در خارج از کشور

از مهم ترین تحقیقاتی که در زمینه فرهنگ 
سازمانی در خارج از کشور انجام شده است، 
می توان به تحقیق دنیسون در سال )2000(، 
اثربخشی«  تحت عنوان »فرهنگ سازمانی و 

اشاره کرد.
رابرت ویت برد استاد دپارتمان ارتباطات دانشگاه 
پیترزبورگ جانستون در سال )2003( تحقیقی 
را در خصوص سرمایه های اجتماعی و تأثیر آن 
است.  داده  انجام  کارمندان  شغلی  رضایت  بر 
نتایجی که از این تحقیق به دست آمد، فرضیه 
تحقیق را تأیید و نشان داد که رابطه سرمایه 
خطی  رابطه  یک  شغلی  رضایت  و  اجتماعی 
به  است.  )منحنی شکل(  نمایی  بلکه  نیست، 
عبارت دیگر، اینگونه نیست که با افزایش میزان 
سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی نیز افزایش یابد 
بلکه سرمایه اجتماعی تا اندازه ای می تواند موجب 
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خشنودی شود و پس از آن میزان، تأثیر منفی 
این پدیده  بنابر دیدگاه کلمن،  البته  دارد که 
می تواند از ویژگی خنثی بودن سرمایه اجتماعی 

ناشی شود. )ساالر زاده و حسن زاده، 1385(
چارچوب نظری تحقیق

شبکه خبر
شبکه های  از  یکی   )IRINN( خبر  شبکه 
تلویزیونی خانواده صدا و سیما و اولین شبکه 
تخصصی خبری فارسی ایران به شمار می آید، 
رسمی  طور  به   )1378( ماه  آذر  دوم  در  که 
عهده دار  تاکنون  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت 
پوشش خبری رویدادهای منطقه و جهان است. 
مخاطبان هدف این شبکه عمدتا شامل ایرانیان 
داخل و خارج از کشور و مردم فارسی زبان دو 
کشور افغانستان و تاجیکستان می شود. شبکه 
خبر به سبک شبکه های خبری مشهور جهان به 
پخش اخبار کوتاه، مشروح و برنامه های تحلیل 
خبر می پردازد. این شبکه 18 بخش خبری در 
روزهای تعطیل و 33 بخش خبری در روزهای 
غیر تعطیل هفته دارد، که از طریق آن آخرین 
اخبار داخلی و بین المللی را به مخاطبان عرضه 
می کند. این شبکه به صورت 24 ساعته برنامه 
پوشش  شبکه  این  همچنین  می کند.  پخش 
خبری مهم ترین رویدادهای روز برای مخاطبان 
فارسی زبان داخلی و منطقه ای را در چارچوب 
خط مشی های سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران، به عنوان هدف اصلی خود دنبال 
می کند. این شبکه »دقت، صحت، سرعت« در 
رداده  قرا  خود  رسالت  سرلوحه  را  خبررسانی 

است. )دهش ور، 1388(
فرهنگ سازمانی

فرضیات  از  مجموعه ای  به  سازمانی  فرهنگ 
ضمنی گفته می شود که به طور مشترک از 
ادراکات،  نحوه  و  شده  پذیرفته  گروه  سوی 
و  شرایط  به  نسبت  واکنش ها  و  تفکرات 
مشخص  را  محیطی  متعدد  موقعیت های 
می سازد. این تعریف بیان گر سه ویژگی مهم 
فرهنگ  نخست،  اســت:  سازمانی  فرهنگ 
به  جامعه پذیری،  فرایند  طریق  از  سازمانی 
کارمندان جدید منتقل می شود. دوما، بر رفتار 
افراد در هنگام کار تأثیر می گذارد و در نهایت، 
کار  به  مختلفی  در سطوح  سازمانی  فرهنگ 

گرفته می شود. )کریتنر و کینیکی، 1389(
شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی

جز  چیزی  نمی تواند  سازمانی  فرهنگ  منشأ 
فلسفه بنیان گذاران باشد. این فلسفه به نوبه خود 
استخدام مورد  فرایند  بر شاخص هایی که در 
استفاده قرار می گیرند، اثرات شدیدی می گذارد. 
اقدامات یا کارهای کنونی مدیریت عالی سازمان 
موجب می شود تا جو کلی )از نوع رفتار مورد 
قبول( شکل بگیرد. این که تا چه اندازه افراد 
بتوانند با فرهنگ سازمان آشنا گردند، به این 
مسئله بستگی دارد که در فرایند گزینش افراد، 
سازمان تا چه اندازه بتواند ارزش هایی را که افراد 
دارند، با آنچه مورد نظر مدیریت سازمان است، 

تطبیق دهد. )پارسائیان و اعرابی، 1386(
تغییر فرهنگ سازمانی

تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی شاید مهم ترین 

شکل 1. الگوی شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی )پارسائیان و اعرابی، 1386(
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و مشکل ترین مرحله در فرایند مدیریت سازمانی 
باشد. در سازمان هایی که از فرهنگ قوی برخوردار 
هستند، ارزش ها و باورهای مشترک، آفریننده 
محیطی هستند که در آن محیط، افراد نسبت 
به یکدیگر و نسبت به مأموریت ها احساس تعهد 
از فرهنگ سازمانی  ناشی  این تعهد  می کنند. 
مقابل  در  رقابتی  مزیت  مایه  می تواند  است، 

رقبایشان باشد. )ممی  زاده، 1387(
سازمانی  فرهنگ  تغییر  که  این  به  توجه  با 
عملی بسیار مشکل است، ولی با این اوصاف 
اگر شرایط زیر وجود داشته باشد، به احتمال 

زیاد فرهنگ سازمان تغییر خواهد کرد.
بحران شديد: بحران شدید ضربه ای است . 1

که وضع موجود را بر هم می زند و موجودیت 
فرهنگ حاکم بر سازمان را زیر سؤال می برد. 
نمونه ای از این بحران ها عبارت هستند از: 
که  بحران هایی  و  مالی،  شدید  بحران های 
ناشی از رقابت شرکت های رقیب در زمینه 

فناوری رخ می دهد.
تغییر در رهبری: رهبری جدیدی که در . 2

احتماال  می گیرد،  قرار  سازمان  هرم  رأس 
برای  را  جدید  ارزش هــای  از  مجموعه ای 
سازمان در نظر می گیرد و چنین می پندارد 
به چنین  باید  موجود،  بحران  برابر  در  که 
نیست  تردیدی  شد.  متوسل  ارزش هایی 
که این امر به مدیر عامل یا مدیریت عالی 
در  ولی  می شود،  مربوط  سازمان  اجرایی 
بسیاری از موارد چنین موجی مدیران ارشد 

اجرایی را هم فرا می گیرد.
فرهنگ ضعیف: به هر میزان یک فرهنگ، . 3

اعضای  میزان  هر  به  نیز  و  باشد  فراگیرتر 
توافق  آن  ــای  ارزش ه به  نسبت  سازمان 
دادن  تغییر  باشند،  داشته  بیشتری  نظر 
آن مشکل تر خواهد شد. برعکس، فرهنگ 
قوی،  فرهنگ های  با  مقایسه  در  ضعیف 
راحت تر دست خوش تغییرات قرار خواهند 

گرفت. )ممی زاده، 1387(
با در نظر گرفتن مطالب فوق، اگر شرایط ایجاب 
کند که یک فرهنگ سازمانی تغییر نماید، باید 

موارد زیر را در نظر گرفت:
الف( مدیران عالی سازمان نقش مثبتی را بر عهده 
بگیرند و نوع رفتار خود را به صورت الگویی 

درآورند که دیگران از آن ها تقلید کنند.
ب( باید موقعیت های جدیدی خلق نموده، و 
آداب و رسوم تازه ای رواج داده تا جایگزین 
سنت هایی شود که موجودیت آن ها در پرده 

ابهام است.
یا  داد  مقام  ارتقای  و  برگزید  را  افرادی  ج( 
کسانی را مورد تأیید و حمایت قرار داد، که 

در پی ترویج ارزش های جدید باشند.
د( باید فرایند آشنا ساختن افراد با فرهنگ جدید 

سازمان با ارزش های نوین سازگار باشد.
ه( باید سیستم پاداش را تغییر داد تا مجموع 

ارزش های جدید مورد تأیید قرار گیرند.
و( باید هنجارها و معیارهای نانوشته سازمانی 
که  رسمی  مقررات  و  قوانین  وسیله  به  را 

ضمانت اجرایی دارند، جایگزین کرد.
ز( با نقل و انتقال افراد در پست ها و مقامات 
زیرمجموعه های  باید  سازمانی،  مختلف 

فرهنگی کنونی را دگرگون ساخت.
ح( باید در اثر مشارکت دادن افراد و ایجاد جو 
یا محیطی که حاکی از اعتماد و اطمینان 
کامل اعضا باشد، گروه هایی به وجود آورد که 
با هم توافق نظر کامل داشته باشند. )ممی 

زاده، 1387(
مدل دنیسون 1

پرسش هاي پژوهش بر اساس الگوي مورد نظر 
در این تحقیق مطرح خواهند شد. مبناي الگوي 
مورد استفاده در این بررسي مطالعه دنیسون 
است که در سال )2000( مطرح شده است. 
ویژگي هاي  خود  الگوي  و  مطالعه  در  نامبرده 

فرهنگي را این گونه مطرح کرده است:
1. درگیر شدن در کار2 

توانمند  را  افرادشان  اثربخش  سازمان های 
می سازند، سازمان را بر محور گروه های کاری 
تشکیل می دهند و قابلیت های منابع انسانی را 

1. Denison

2. Involvement
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در همه سطوح توسعه می دهند، شاخص های 
شاخص سازی،  از:  هستند  عبارت  بعد  این 

تیم سازی و توسعه قابلیت ها.
و  ابتکار  اختیار،  افراد  1.1.توانمندسازي1: 
دارند.  کارشان  کردن  اداره  براي  توانایي 
این امر نوعي حس مالکیت و مسئولیت در 

سازمان ایجاد مي کند.
1.2. تیم سازي2: در سازمان به کار گروهي در 
جهت اهداف مشترک، ارزش داده مي شود. 
مدیران  مانند  به  کارکنان  که  طوري  به 
احساس مي کنند در محل کار خود پاسخ گو 
هستند. این سازمان ها براي انجام کارها به 

گروه ها تکیه مي کنند.
منظور  به  سازمان  قابلیت ها3:  1.3.توسعه 
صحنه  در  ماندن  باقي  و  نیازها  تأمین 
رقابت به طور مستمر به توسعه مهارت هاي 

کارکنان مي پردازد.
2. سازگاری4 )ثبات و يکپارچگی(

تحقیقات نشان داده است که سازمان هایی که 
اغلب اثربخش هستند، باثبات و یکپارچه بوده 
نشأت  بنیادین  ارزش های  از  کارکنان  رفتار  و 
گرفته است. شاخص های این بعد عبارت است از: 
ارزش های بنیادی، توافق و هماهنگی و پیوستگی.

2.1. ارزش هاي بنیادين5: اعضاي سازمان در 
یک دسته از ارزش هایي که هویت و انتظارات 

آن ها را تشکیل می دهند، شریک اند.
2.2.توافق6: اعضاي سازمان قادر هستند در 
اختالف مهم به توافق برسند. این توافق هم 
شامل توافق در سطح زیرین و هم توانایي در 

ایجاد توافق در سطوح دیگر است.
واحدهاي  پیوستگي7:  و  هماهنگي   .2.3
متفاوت، می توانند  با کارکردهاي  سازماني 
براي رسیدن به اهداف مشترک خیلي خوب 

1. Empowerment 

2. Team Orientation

3. Capability Development

4. Consistency

5. Core Values

6. Agreement

7. Coordination & Integration

با هم کار کنند. مرزهاي سازماني با این گونه 
کار کردن به هم ریخته نیز نمي گردد.

3. انطباق پذيری8: 
سازمان هایی که به خوبی یکپارچه هستند، به 
سختی تغییر می یابند. لذا یکپارچگی درونی و 
انطباق پذیری بیرونی را می توان مزیت و برتری 
سازمان به حساب آورد. شاخص های این بعد 
عبارت است از: ایجاد تغییر، مشتری گرایی و 

یادگیری سازمانی.
3.1. ايجاد تغییر9: سازمان قادر است راه هایي 
براي تأمین نیازهاي تغییر ایجاد کند، و می تواند 
محیط مؤسسه را بشناسد، به محرک ها پاسخ 

دهد و از تغییرات آینده پیشي جوید.
را  مشتریان  سازمان  3.2.مشتري گرايي10: 
و  مي دهد  پاسخ  آن ها  به  و  مي کند  درک 
پیشاپیش درصدد تأمین آینده برمي آید. در 
واقع مشتري گرایي درجه اي که سازمان ها 
هدایت  مشتریان  رضایتمندي  جهت  در 

می شوند، را نشان مي دهد.
عالئم  میزان  سازماني11:  3.3.يادگیري 
ترجمه  دریافت،  سازمان ها  که  را  محیطي 
براي  را  فرصت هایي  و  مي کنند  تفسیر  و 
توسعه  و  دانش  سبک  خالقیت،  تشویق 

توانایي ها ایجاد مي کند، اندازه می گیرد.
4. رسالت12:

فرهنگ  ویژگی  مهم ترین  گفت  بتوان  شاید 
سازمانی رسالت و مأموریت آن است. سازمان هایی 
که نمی دانند کجا هستند و وضعیت موجودشان 
چیست؟ معموال به بیراهه می روند. شاخص های 
جهت  و  گرایش  از:  است  عبارت  بعد  این 

استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز. 
4.1.گرايش و جهت استراتژيک13: گرایش هاي 
استراتژیک روشن، جهت اهداف سازماني را 

8. Adaptability

9. Creating Change

10. Customer Focus

11. Organizational Learning

12. Mission

13. Strategic Direction & Intent



شماره 34
مهر 96

27

بر
 خ

ی
ملل

ن ال
 بی

که
شب

ن،  
نا

رک
 کا

ی
غل

 ش
ت

ضاي
ا ر

ی ب
مان

از
 س

گ
هن

فر
ه 

ط
راب

نشان مي دهد و هر شخص مي تواند خودش را 
در آن بخش )صنعت( مشارکت دهد.

استراتژي  با  اهداف  مقاصد1:  و  4.2.اهداف 
مأموریت و افق دید سازمان پیوند می یابد و 
سمت و سوي کار افراد را مشخص مي کنند.

4.3.چشم انداز2: سازمان یک دیدگاه مشترک 
از وضعیت آینده دارد. آن ارزش بنیادي را 
ابراز مي کند، اندیشه و دل نیروي انساني را با 
خود همراه ساخته و در همین زمان جهت 

را نیز مشخص می کند. )منوریان، 1385(

شکل 2. الگوی فرهنگ سازمانی دنیسون 
)دنیسون، 2000(

طیف هاي ثابت، منعطف و تمرکز داخلی 
-خارجي

 )2 )شکل  دنیسون  مدل  در  که  طور  همان 
محور  دو  داراي  مدل  این  مي شود،  دیده 
چهار  به  را  مدل  که  است  افقي  و  عمودي 
محور  کرده اند.  تقسیم  دایره(  )ربع  قسمت 
عمودي دربرگیرنده میزان و نوع تمرکز فرهنگ 
سازماني است. این محور از یک طرف به تمرکز 
خارجي  تمرکز  به  دیگر  طرف  از  و  داخلي 
میزان  به  نیز  افقي  محور  مي شود.  منتهي 
یک طرف  از  که  دارد  اشاره  سازمان  انعطاف 
به فرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ 

منعطف منتهي مي شود. )منوریان، 1385(

1. Goals & Objectives

2. Vision 

دالیل انتخاب این مدل به عنوان مدل مفهومی 
و نظري تحقیق عبارت هستند از:

اساسی  نکته  این  به  مدل  این  اصلی  مبناي 
بر  سازمانی  فرهنگ  چگونه  که  است،  استوار 
روي عملکرد تأثیر می گذارد. همچنین این مدل 
جهت مدیریت تغییر در سازمان ها به کار می رود 
و مؤلفه هایی از فرهنگ سازمانی که نیازمند تغییر 
هستند، را به خوبی مشخص می کند تا در اولویت 
بازنگري قرارگیرند. این مدل شامل ابعاد کامل و 
عمیقی از فرهنگ سازمانی است. همچنین از نظر 
شاخص هاي اندازه گیري و سنجش ابعاد فرهنگ 
سازمانی مدلی کامل به حساب می آید. این مدل 
قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی را دارد. 
نمودار گرافیکی این مدل ویژگی هاي فرهنگ 
سازمانی را در دو بعد تمرکز داخلی و خارجی و 
میزان انعطاف و همچنین، در سطح 12 شاخص 
مدل  می دهد.  نشان  واضح  کامال  صورتی  به 
دنیسون در خارج از کشور توسط سازمان هاي 
مختلفی به طور گسترده براي ارزیابی فرهنگ 
سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. )رحیم 

نیا و علی زاده، 1388(
رضايت شغلی 

رضایت شغلی نوعی زمینه، گرایش، تمایل، عالقه، 
استعداد و آمادگی برای پاسخ دادن به طرز مطلوب 
یا نامطلوب یا به طور کلی، نوعی نگرش نسبت به 

محیط کار خود است. )ساعتچی، 1390(
و  احساسات  از  »رضایت شغلی« مجموعه ای 
باورها است که افراد در مورد مشاغل کنونی 
خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در 
موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش 
کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. 
رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و 
لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام 
می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود.

اهمیت مطالعه رضايت شغلی
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد دارای اهمیت 
است: نخست، از جنبه انسانی، که شایسته است 
با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار 
گردد و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت 
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به  گونه ای  را  کارکنان  رفتار  می تواند  شغلی 
هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی 
بروز رفتارهای مثبت  به  و  بگذارِد  تأثیر  آن ها 
و منفی از طرف آن ها منجر گردد. با توجه به 
نقش کلیدی رضایت شغلی در سازمان، امروزه 
این امر به اثبات رسیده است که رضایت شغلی 
و رضایت از زندگی به طور متوسط و مثبتی با 
یکدیگر مرتبط هستند. به عبارت دیگر، کارکنان 
با نگرش مثبت در مقایسه با افرادی که نگرش 
منفی به کار و زندگی دارند، تمایل بیشتری 
به رضایت از کار و زندگی دارند و دیرتر از کار 

خشنود می شوند. )درویش، 1386(
 )JDI( شاخص توصیف شغلی

این پرسشنامه از سوی اسمیت، کندال و هالین 
)1969(، ساخته شده است و یکی از رایج ترین 
و دقیق ترین ابزارهای سنجش رضایت شغلی 

است. )هومن، 1381( 
شغلی  رضایت  مختلف  وجه  پنج  ابزار  این 
تعدادی  وجه،  هر  برای  می کند.  ارزیابی  را 
معیار وجود دارد که احساسات فرد را نسبت 
به شغلش مورد سنجش قرار می دهد. وجوه 
پنج گانه ای که این شاخص می سنجُد عبارت 
هستند از: مقیاس نوع کار )18 آیتم(، مقیاس 
سرپرست یا مدیر )18 آیتم(، مقیاس همکاران 
)18 آیتم(، مقیاس ارتقای در سازمان )9 آیتم( 

و مقیاس حقوق و مزایا )8 آیتم(.
JDI  یکی از ویژگی های روش شناختی مقیاس

استفاده از سه نمره برای هر یک از پاسخ ها است. 
این مقیاس به جای آن که به گونه معمول امتیاز 
1، 2 و 3 را مانند دیگر مقیاس های سه امتیازی 
در نظر بگیرد، به پاسخ آری 3 نمره، به پاسخ )؟( 
یک نمره و به پاسخ نه، صفر می دهد. بدیهی است 
پاسخ )؟( بیشتر از آن که شاخص رضایت شغلی 

باشد، شاخص نارضایتی است. )هومن، 1381( 
تأثیر رضايت شغلی در سازمان

ارزیابی ها نشان می دهد که هرگاه کارکنان یک 
باشند،  داشته  رضایت  خود  شغل   از  سازمان 
خواهد  مثبتی   اثرات  دارای  نیز  آن ها  سازمان 
بود و به صورت یک سازمان اثربخش و مفید 

بر موارد مذکور، رضایت  آمد. عالوه  درخواهد 
شغلی نتایج دیگری دارد. کارکنان کامال راضی، 
گرایش کم تری برای تسلیم شکایت  دارند، از 
سالمت جسمانی و روانی بیشتری برخوردارند، 
طول  عمرشان بیشتر است، وظایف جدید را که 
با شغل مرتبط است، سریع تر یاد می گیرند و با 
موانع شغلی کم تر رو به  رو می شوند. کارکنانی 
دارند،  شغلی  رضایت  سازمان  و  نهاد  در  که 
کم کاری کمتری  خواهند داشت. آن ها به وظایف 
محوله خوب و بهتر عمل می کنند و این کار 
باعث افزایش راندمان افراد و در نهایت پیشرفت 
سازمان خواهد شد، در نتیجه افراد و سازمان 
به اهداف خود خواهند رسید. رضایت شغلی 
موجب عملکرد بهتر می شود. عملکرد موجب 
رضایت شغلی می شود. پاداش، بین عملکرد و 
رضایت به عنوان واسطه عمل  می کند. عملکرد 
بیرونی  و  درونی  پاداش  دریافت  باعث  قبلی 
می شود. این پاداش به نوبه خود هم عملکرد 
آینده  فرد را باال می برد و هم در باال بردن میزان 

رضایت شغلی او مؤثر است. )سلطانی، 1383(
اهداف طرح 

بررسی خصوصیات  تحقیق  این  اصلی  هدف 
فرهنگ سازمانی در شبکه بین المللی خبر و 
ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان این شبکه 
است. همچنین بررسی رابطه بین متغیرهای 
زمینه ای با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی 
و ارائه راهکارها بر اساس نتایج تحقیق با هدف 
ارتقای رضایت شغلی کارکنان شبکه خبر از 

اهداف فرعی تحقیق محسوب می شود.
سؤال های تحقیق

فرهنگ  که،  است  این  پژوهش  اصلی  سؤال 
چه  دارای  خبر  شبکه  در  موجود  سازمانی 
مشخصاتی است و آیا رابطه ای با رضایت شغلی 
کارکنان این شبکه دارد؟ این سؤال اصلی با 

زیرشاخه های زیر به دنبال جواب خواهد بود:
y  بر رضایت تأثیری  درگیر شدن در کار چه 

شغلی کارکنان در شبکه بین المللی خبر دارد؟
y  انطباق پذیری به  دادن  اهمیت  و  توجه 

کارکنان با اهداف و موقعیت های سازمان، 
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در  کارکنان  رضایت شغلی  بر  تأثیری  چه 
شبکه بین المللی خبر دارد؟

y  تأثیر رسالت سازمانی بر رضایت شغلی در
شبکه بین المللی خبر چیست؟

y  چه سازمان  در  یکپارچگی  و  سازگاری 
تأثیری بر رضایت شغلی در شبکه بین المللی 

خبر دارد؟
فرضیات تحقیق 

تحقیق حاضر مشتمل بر یک فرضیه اصلی و 5 
فرضیه فرعی به شرح ذیل است.

فرضیه اصلی 
y  شغلی رضایت  و  سازمانی  فرهنگ  بین 

رابطه  خبر  بین المللی  شبکه  در  کارکنان 
وجود دارد.

فرضیات فرعی
بین ماهیت کار در بخش های مختلف شبکه . 1

خبر با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
بین سبک مدیریتی سرپرستان با رضایت . 2

شغلی رابطه وجود دارد.
بین رفتار همکاران در محل کار با رضایت . 3

شغلی رابطه وجود دارد.
بین سیستم ارتقای شغلی با رضایت شغلی . 4

ارتباط وجود دارد.
رضایت . 5 با  حقوق  پرداخت  سیستم  بین 

شغلی ارتباط وجود دارد.
روش شناسی تحقیق

روش تحقیق
پیمایش  روش  تحقیق،  ماهیت  به  توجه  با 
مناسب ترین روش تحقیق برای انجام این پژوهش 
است. عالوه بر این از روش کتابخانه ای به منظور 
تدوین چارچوب نظری و ادبیات تحقیق و تدوین 

مدل تحلیلی تحقیق استفاده شده است.
قلمرو تحقیق

از لحاظ موضوعی، تحقیق حاضر در حیطه منابع 
انسانی و رفتار سازمانی است. قلمرو مکانی تحقیق 
شبکه بین المللی خبر صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران واقع در تهران است. دوره زمانی 

انجام تحقیق حاضر سال 1391 است.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان 
شبکه  در  شاغل  قراردادی  پیمانی،  و  رسمی 
اطالعات  به  توجه  با  است.  خبر  بین المللی 
اختیار  در  مدیریت شبکه خبر  که  موجودی 
در  آماری  جامعه  این  گذاشت، حجم  محقق 

حدود 440 نفر است.
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

الزم به ذکر است که جامعه آماری تحقیق، کلیه 
افراد شاغل در شبکه بین المللی خبر به جز افرادی 
که در مشاغل خدماتی هستند؛ است. تعداد این 
افراد حدود 440 نفر به محقق اعالم شد. محقق از 
طریق دستور مساعد مدیریت و نیز روابط عمومی 
شبکه خبر اقدام به توزیع پرسشنامه های تحقیق 
بین کارکنان نمود. با پیگیری های انجام شده 
توسط محقق و همچنین مساعدتی که از طرف 
مدیریت و روابط عمومی شبکه خبر انجام شد؛ 
223 پرسشنامه پاسخ داده شده توسط کارکنان، 
به محقق تحویل داده شد. تقریبا نیمی از کارکنان 
خودداری  پرسشنامه  تکمیل  از  درصد(   50(
کردند. پرسشنامه های تکمیل شده مورد بازبینی 
قرارگرفتند و تعداد 19 پرسشنامه به دلیل ناقص 
پاسخ داده شدن، از دور خارج شدند و در نهایت 

204 پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفتند.
شیوه گردآوری داده ها

در پژوهش حاضر برای اندازه گیری متغیرها و 
جمع آوری داده ها و اطالعات الزم از پرسشنامه 
بر  آن  گویه های  و  است،  استفاده شده  کتبی 
اساس پایه های نظری، تعریف متغیرها و مفاهیم 
توسعه یافته است. به عبارت دیگر روش پژوهش 
مورد استفاده روش کمی، پیمایش و پهنانگر 
است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که در 

اختیار پاسخ گویان قرار خواهد گرفت.
اعتبار و پايايی تحقیق

برای اطمینان پیدا کردن از این که تحقیق حاضر 
از روش همبستگی  است،  برخوردار  پایایی  از 
درونی استفاده کردیم که نشان می دهد بین 
اجزای مختلف یک مقیاس تا چه حد همبستگی 
وجود دارد که این کار را از طریق استفاده از 
ضریب آلفای کرونباخ عملی می سازد. این آماره 
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از 0 تا 1 تغییر می کند، هر چه این رقم باالتر 
باشد، پایایی مقیاس بیشتر است. بر این اساس 
آلفا باید حداقل 0/7 باشد، تا بتوانیم بگوییم که 

مقیاس دارای پایایی است. )دواس، 1375(
کرونباخ  آلفای  نمودن ضریب  برای مشخص 
تعداد 20 نمونه از پرسشنامه فرهنگ سازمانی 
و 20 نمونه از پرسشنامه رضایت شغلی بین 
کارکنان توزیع و پس از پاسخگویی کارکنان 
به گویه ها، تمام پرسشنامه ها جمع آوری شدند. 
ضریب   SPSS آماری  نرم افزار  از  استفاده  با 
و   0/96 سازمانی  فرهنگ  پرسشنامه  اعتبار 
ضریب اعتبار پرسشنامه رضایت شغلی 0/92 
تعیین گردید. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 
یک نزدیک تر باشد، اعتبار و سازگاری درونی 
بیشتر است. بنابراین با توجه به ضرایب آلفای 
به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پایایی 
هر دو پرسشنامه در حد بسیار باالیی قرار دارد.

روش تجزيه و تحلیل اطالعات
طریق  از  شده  گردآوری  اطالعات  و  داده ها 
پرسشنامه پس از بررسی و تلخیص اطالعات 
موجود و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد 
آزمون قرار می گیرند. در تجزیه و تحلیل داده ها، 
پرداخته  شناسا  متغیرهای  بررسی  به  ابتدا 
می شود، سپس متغیرهای تحقیق هم از حیث 
آمار توصیفی و هم از حیث آمار استنباطی، 
مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. برای 
آزمون فرضیه ها نیز از آزمون تحلیل همبستگی 
پیرسون، D سامرز و شاخص پیوستگی V کرامر 

استفاده شده است.
گزارش يافته ها

جنس

جدول 1. جدول توزيع فراوانی جنس پاسخ گويان

درصدفراوانیجنس
14169/1مرد
4924زن

146/9نامشخص
204100مجموع

متغیر  گفت  می توان   )1( جدول  به  توجه  با 

جنس در سطح اسمی دو حالته است. از میان 
کل پاسخ گویان )کارکنان شبکه خبر(، حدود 
69/1 درصد مرد و 24 درصد زن و حدود 6/9 
درصد هم به گویه جنسیت پاسخ نداده اند. از 
آنجایی که خبرنگاری و مشاغل مربوط به خبر 
جزو پراسترس ترین شغل ها است؛ لذا احساس 
را  استرس  این  بتوانند  بهتر  مردان  می شود 
تحمل کنند. به همین دلیل مدیران شبکه خبر  
نیروی انسانی مرد را در مقایسه با زنان بیشتر 

به خدمت گرفته اند. 
سن

جدول 2. جدول توزيع فراوانی سن پاسخ گويان

درصد فراوانی سن پاسخ گويان

0/5 1 زیر 20 – 24

11/3 23   29 - 25

34/8 71 34 - 30

26/5 54  39 - 35

16/7 34 44 - 40

2 4  49 - 45

0/5 1 50 و باالتر

7/8 16 نامشخص

100 204 مجموع

نتایج جدول )2( نشان می دهد که حدود 34/8 
درصد پاسخ گویان شاغل در شبکه خبر دارای 
30 تا 34 سال سن دارند و 26/5 درصد هم 
 39 تا   35 بین  سن شان  که  نموده اند  اعالم 
سال است. در واقع می توان گفت که بیشترین 
میانگین سنی افراد شاغل در شبکه خبر بین 
30 تا 39 سال است. با توجه به این که یکی 
از مهم ترین ویژگی های شبکه های خبری آن 
در  به خصوص  آن،  در  افراد شاغل  که  است 
و  گویندگی  گزارشگری،  خبرنگاری،  مشاغل 
قابلیت های باالی  توانایی و  از جوانی،  باید   ...
جسمی و ذهنی برخوردار باشند؛ لذا می توان 
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سنی  ردیف  این  در  نتیجه  تجمع  که  گفت 
منطقی به نظر می رسد.

تحصیالت

جدول 3. جدول توزيع فراوانی تحصیالت 
پاسخ گويان

درصدفراوانیتحصیالت 
2311/3دیپلم

3718/1فوق دیپلم
10149/5لیسانس

2612/7فوق لیسانس
52/5دکتری

125/9نامشخص
204100مجموع

همان طورکه در جدول )3( مشاهده می شود از 
میان کل پاسخ گویان، 49/5 درصد )بیشترین 
این  هستند.  لیسانس  مدرک  دارای  درصد( 
شبکه  مدیران  استراتژی  می دهد  نشان  امر 
خبر جهت به کارگیری افراد، دانش و آگاهی 
آن ها است؛ لذا مدیران سعی کرده اند از افرادی 
استفاده کنند که از لحاظ تحصیالت دانشگاهی 
در حد متوسط باشند. به همین دلیل بیشترین 
درصد کارکنان از مدرک لیسانس برخوردارند.

سابقه خدمت

جدول 4. جدول توزيع فراوانی سابقه کار 
پاسخ گويان

درصدفراوانیسابقه کار
6531/9زیر 5 - 9
14 - 108441/2
19 - 15167/8
202210/8 و باالتر
10/5بازنشسته
167/8نامشخص
204100مجموع

با توجه به این که شبکه خبر در آذر ماه سال 

1378 راه اندازی شده است و از عمر آن حدود 
بیشترین میانگین سابقه  14 سال می گذرد، 
کاری که در جدول )4( آمده است، بین زیر 5 
سال الی 14 سال است و این موضوع منطقی به 
نظر می رسد. در این پژوهش از مجموع فراوانی 
دو طیف )زیر 5 - 9 سال و 10 – 14 سال( که 
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند، 
درصد  اگر  رسید.  نفر  عدد 149  به  می توان 
به عدد 73/1 درصد  را مشخص کنیم  آن ها 
می رسیم و می توان گفت که شبکه خبر از افراد 
جوان که از دانش، تخصص و مهارت باالیی در 
حوزه تخصصی رسانه برخوردار بوده در ابتدای 
درآورده  استخدام  به  خود  فعالیت  به  شروع 
است. اما کسانی که سابقه کارشان بیش از 14 
سال عنوان شده است افرادی هستند که قبال 
در واحد مرکزی خبر و بخش های مختلف خبر 
سیما فعالیت می کرده اند و شبکه خبر به دلیل 
افراد، آن ها را به خود جذب  قابلیت های این 

نموده است.
فرهنگ  اصلی  شاخص های  بررسی 

سازمانی )متغیر مستقل(

جدول 5. رابطه بین شاخص های فرهنگ سازمانی 
با فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی
سطح شاخصها

معناداری
ضريب همبستگی 

پیرسون
0/00 0/874 درگیر شدن در کار

0/00 0/918 سازگاری )ثبات و 
یکپارچگی(

0/00 0/929 انطباق پذیری
0/00 0/930 رسالت

طبق مدل دنیسون فرهنگ سازمانی از چهار 
 .2 کار؛  در  درگیرشدن   .1( اصلی  شاخص 
سازگاری )ثبات و یکپارچگی(؛ 3. انطباق پذیری 
با توجه به  و 4. رسالت( تشکیل شده است. 
جدول )5( از بین چهار شاخص اصلی فرهنگ 
سازمانی، رسالت سازمانی با ضریب همبستگی 
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0/930 در بین سایر شاخص ها از درصد باالتری 
برخوردار است و نشان دهنده رابطه بسیار قوی 

رسالت با فرهنگ سازمانی شبکه خبر است. 
فرهنگ  ویژگی  مهم ترین  گفت  بتوان  شاید 
است.  آن  مأموریت  و  رسالت  سازمانی 
و  هستند  کجا  نمی دانند  که  سازمان هایی 
وضعیت موجودشان چیست؟ معموال به بیراهه 
شاخص  همبستگی  باالی  ضریب  می روند. 
رسالت سازمانی شبکه خبر نشان می دهد که 
این شبکه رسانه ای از رسالت بسیار مشخصی 

برخوردار است. 
شاخص  سازمانی  رسالت  شاخص  از  بعد 
 0/929 همبستگی  ضریب  با  انطباق پذیری 

دارای بیشترین درصد است.
و  مزیت  می توان،  را  بیرونی  انطباق پذیری 
برتری سازمان به حساب آورد. ضریب باالی 
سازمانی  انطباق پذیری  شاخص  همبستگی 
شبکه خبر نشان می دهد که شبکه خبر قادر 
است راه هایي براي تأمین نیازهاي تغییر ایجاد 
کند، و می تواند محیط شبکه را بشناسد، به 
محرک ها پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشي 

جوید. 
شاخص سازگاری )ثبات و یکپارچگی( با ضریب 
دارد.  قرار  سوم  رتبه  در   0/918 همبستگی 
سازگاری  شاخص  همبستگی  باالی  ضریب 
)ثبات و یکپارچگی( سازمانی شبکه بین المللی 
رسانه ای  شبکه  این  که  می دهد  نشان  خبر 
از  کارکنان  رفتار  و  بوده  یکپارچه  و  ثبات  با 

ارزش های بنیادین نشأت گرفته  است. 
در نهایت شاخص درگیرشدن در کار با ضریب 
از  همبستگی 0/874 در بین سایر شاخص ها 
کمترین درصد برخوردار است، که این امر نشان 
می دهد فرهنگ سازمانی کارکنان شبکه خبر از 
نظر درگیرشدن در کار ضعیف تر از سایر شاخص ها 
است؛ اما باز از ضریب بسیار باالیی برخوردار است. 
بنابراین می توان گفت: شبکه بین المللی خبر یک 
می گردد  باعث  امر  این  است،  اثربخش  شبکه 
تا کارکنانش را توانمند سازد، شبکه را بر محور 
گروه های کاری تشکیل دهد و قابلیت های منابع 

انسانی را در همه سطوح توسعه دهد.
این است که  بیانگر  از پژوهش  نتایج حاصل 
درگیر  بعد   4 هر  در  خبر  بین المللی  شبکه 
شدن در کار، سازگاري، انطباق پذیري و رسالت 
بسیار قوی است. این شبکه رسانه ای بهترین 
وضعیت را در متغیرهاي رسالت، انطباق پذیري 
و سازگاری )ثبات و یکپارچگی( به دست آورده 
است. با این وجود در شاخص درگیر شدن در 
منعطف-  طیف  در  است.  بهبود  نیازمند  کار 
ثابت  سمت  به  خبر  بین المللی  شبکه  ثابت، 
تمایل دارد و در طیف تمرکز داخلي- تمرکز 
تمرکز خارجی  به سمت  این شبکه  خارجي 
بیشتر تمایل دارد. در مجموع می توان گفت 
بسیار  سازمانی  فرهنگ  از  خبر  شبکه  که 
بین  تفاوت  زیر  نمودار  است.  برخوردار  قوی 
شاخص های اصلی فرهنگ سازمانی شبکه خبر 

را به خوبی نشان می دهد.

نمودار1. مقايسه شاخص های فرهنگ 
سازمانی

فرهنگ  12گانه  شاخص های  بررسی 
سازمانی )متغیر مستقل(

شاخص های  بین  در   )6( جدول  به  توجه  با 
که  خبر  شبکه  سازمانی  فرهنگ  دوازده گانه 
توسعه  تیم گرایی،  )توانمندسازی،  شامل 
قابلیت ها، ارزش های بنیادی، توافق، هماهنگی 
مشتری مداری  تغییر،  ایجاد  انسجام،  و 
و  نیت  سازمانی،  یادگیری  )مخاطب مداری(، 
جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد، چشم انداز( 
ضریب  با  قابلیت ها  توسعه  شاخص  هستند؛ 
همبستگی 0/545 نسبت به سایر شاخص ها 

از درصد کمتری برخوردار است.



شماره 34
مهر 96

33

جدول 6. شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی 
کارکنان شبکه خبر

شاخص های 
اصلی

فرهنگ 
سازمانی

شاخص های 
دوازده گانه
 فرهنگ 
سازمانی

فرهنگ سازمانی
ضريب 

همبستگی 
پیرسون

سطح 
معناداری

درگیرشدن 
در کار

0/7940/00توانمندسازی
0/8220/00تیم گرایی
توسعه 
0/5450/00قابلیت ها

سازگاری 
)ثبات و 

یکپارچگی(

ارزش های 
0/7960/00بنیادی
0/8100/00توافق

هماهنگی و 
0/7940/00انسجام

انطباق پذیری

0/8100/00ایجاد تغییر
 مشتری
0/7860/00 مداری

یادگیری 
0/8500/00سازمانی

رسالت

نیت و جهت 
0/8350/00استراتژیک
اهداف و 
0/8800/00مقاصد

0/8580/00چشم انداز

برای آن که شبکه بین المللی خبر نیازهای خود 
به طور مستمر در صحنه  و  برطرف کند،  را 
رقابت باقي بماند، باید به توسعه مهارت هاي 

کارکنان بیشتر بپردازد.
شاخص  قابلیت ها،  توسعه  شاخص  از  بعد 
ضریب  با  )مخاطب مداری(  مشتری مداری 
درصد  از  شاخص ها  سایر  به  نسبت   0/786
کمتری برخوردار است و این نشان دهنده آن 
است که شبکه خبر در بخش مشتری مداری 
)مخاطب مداری( ضعیف تر از سایر شاخص ها 
باید  خبر  شبکه  بنابراین  است.  کرده  عمل 
مخاطبان را بیشتر درک کند و به آن ها پاسخ 
دهد و پیشاپیش در صدد تأمین آینده برآید. 

در واقع مخاطب گرایي درجه اي که شبکه های 
رضایتمندي  جهت  در  خبری  رســانــه ای 

مخاطبان هدایت می شوند، را نشان مي دهد.
از  خبر  بین المللی  شبکه  سازمانی  فرهنگ 
ترتیب  به  فوق  دوازده گانه  شاخص های  بین 
اهداف  شاخص های  به  را  مقدار  بیشترین 
 ،)0/858( چشم انداز   ،)0/880( مقاصد  و 
جهت  و  نیت  و   )0/850( سازمانی  یادگیری 
با  است.  داده  اختصاص  استراتژیک )0/835( 
به توجه داده های فوق می توان نتیجه گرفت، 
و  اهــداف  به  خبر  شبکه  سازمانی  فرهنگ 
یادگیری سازمانی و نیت  مقاصد، چشم انداز، 
و جهت استراتژیک بیشترین اهمیت را قائل 
کرده  تالش  بیشتر  زمینه ها  این  در  و  است 
است. نمودارهای زیر تفاوت بین شاخص های 
دوازده گانه فرهنگ سازمانی شبکه خبر را به 

خوبی نشان می دهد.
شبکه  سازمانی  فرهنگ  کلي  تصوير 

بین المللی خبر بر اساس مدل دنیسون

نمودار 4. تصوير کلي فرهنگ سازمانی شبکه 
بین المللی خبر

به  اطالعات  اســاس  بر  چنانچه  نهایت  در 
دست آمده، نماي فرهنگ سازماني در شبکه 
بین المللی خبر ترسیم شود تصویري همانند 
نمودار )4( به دست خواهد آمد. همان طورکه 
در نمودار زیر مشاهده مي شود شبکه بین المللی 
خبر بهترین وضعیت را در شاخص هاي رسالت، 
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انطباق پذیری و سازگاری )ثبات و یکپارچگی( 
بین  در  همچنین  اســت.  آورده  دست  به  
شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی شبکه 
شاخص  به  متعلق  نیز  امتیاز  کمترین  خبر، 
قابلیت ها است. 11 شاخص دیگر در  توسعه 
حد متوسط و باالتر از متوسط قرارگرفته اند. 
بنابراین می توان گفت فرهنگ سازمانی شبکه 
خبر فرهنگی متوسط و باالتر از متوسط است.

تمرکز  و  منعطف  ثابت-  طیف های 
داخلی- خارجی فرهنگ سازمانی شبکه 

بین المللی خبر
با توجه به مدل دنیسون محور افقي به میزان 
از یک طرف  انعطاف سازمان اشاره دارد، که 
به فرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ 

در  طورکه  همان  مي شود،  منتهي  منعطف 
نمودار )5( مشاهده می کنید؛ 

نمودار 5. طیف ثابت- منعطف فرهنگ سازمانی 
شبکه بین المللی خبر

نمودار 2. شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی

نمودار 3. نمودار راداری شاخص های دوازده گانه فرهنگ سازمانی شبکه خبر
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بین المللی  شبکه  ثابت  منعطف–  طیف  در 
در  دارد.  تمایل  ثابت  طیف  سمت  به  خبر 
دربرگیرنده  عمودي  محور  دنیسون  مدل 
است.  سازماني  فرهنگ  تمرکز  نوع  و  میزان 
این محور از یک طرف به تمرکز داخلي و از 
طرف دیگر به تمرکز خارجي منتهي مي شود. 
خارج  به  تمرکز  و  داخلي  تمرکز  میزان  در 
شبکه بین المللی خبر، با توجه به نمودار )6( 
فرهنگ سازمانی این شبکه بیشتر به سمت 
به عبارت دیگر  خارج تمرکز نشان می دهد. 
به  بیشتر  خبر  شبکه  سازمانی  فرهنگ  نگاه 
از سازمان تمرکز دارد و خود  بیرون  محیط 

را با محیط منطبق نشان می دهد.

نمودار 6. طیف تمرکز داخلی- خارجی فرهنگ 
سازمانی شبکه بین المللی خبر

بررسی شاخص های رضايت شغلی )متغیر 
وابسته(

جدول 7. شاخص های رضايت شغلی 

رضايت شغلی

شاخص ها
سطح معناداری

ضريب 
همبستگی 

پیرسون
0/00 0/785 کار
0/00 0/726 سرپرست
0/00 0/717 همکار
0/00 0/526 ارتقا
0/00 0/349 حقوق

با توجه به جدول )7(، از بین پنج شاخص اصلی 
رضایت شغلی کارکنان شبکه خبر، شاخص کار 
با ضریب همبستگی )0/785( دارای بیشترین 
باالی  رضایت  نشان دهنده  که  است،  مقدار 
انجام  که  کاری  نوع  از  خبر  شبکه  کارکنان 
می دهند، است. همچنین شاخص سرپرست با 
ضریب همبستگی )0/726( و شاخص همکار 
رده های  در   )0/717( همبستگی  ضریب  با 
بعدی قرارمی گیرند و از رضایت نسبتا باالیی 
شاخص  دو  اما  برخوردارند.  کارکنان  بین  در 
حقوق با ضریب همبستگی )0/349( و ارتقا 
با ضریب همبستگی )0/526( نسبت به سایر 
رضایت  مقدار  از  شغلی  رضایت  شاخص های 
نشان  شاخص  دو  این  برخوردارند.  کمتری 
می دهند که کارکنان شبکه خبر از وضعیت 
حقوق و ارتقا نسبت به سایر شاخص ها رضایت 
کمتری دارند. در کل می توان گفت کارکنان 
شبکه خبر از رضایت شغلی متوسط به باالیی 
برخوردار هستند. نمودارهای )7( و )8( تفاوت 
بین شاخص های اصلی رضایت شغلی کارکنان 
نشان  خوبی  به  را  خبر  بین المللی  شبکه 

می دهند.

نمودار8. نمودار رادای شاخص های رضايت شغلی 
کارکنان شبکه خبر

نتیجه گیری
بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان 
معنی داری  رابطه  خبر  بین المللی  شبکه  در 
وجود ندارد )فرضیه اصلی(. ضریب همبستگی 
 )0/102( با  برابر  شاخص  این  برای  پیرسون 
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بین  ضعیفی  و  مثبت  ارتباط  بنابراین  است؛ 
کارکنان  شغلی  رضایت  و  سازمانی  فرهنگ 
این  به  توجه  با  اما  دارد.  وجود  خبر  شبکه 
که میزان معناداری برابر با )0/146( است و 
بیشتر از میزان مورد قبول یعنی )0/05( است، 
همبستگی مشاهده شده بین دو متغیر مذکور 

معنی دار نیستند.
بین چهار شاخص اصلی فرهنگ سازمانی با 
رضایت شغلی کارکنان شبکه بین المللی خبر 
هم هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. 
پیرسون  همبستگی  ضریب  از  حاصل  ارقام 
برای این شاخص ها به ترتیب عبارت هستند 
از: 1. درگیر شدن )0/132(؛ 2. انطباق پذیری 
یکپارچگی(  و  )ثبات  سازگاری   .3 )0/099(؛ 
آزمون  رقم   .)0/071( رسالت   .4 و   )0/077(
معناداری به دست آمده برای این شاخص ها 
به ترتیب برابر با )0/060(، )0/161(، )0/273( 
از رقم مورد  ارقام  و )0/311( هستند، و این 
بنابراین  است؛  بیشتر  بسیار   )0/05( انتظار 
هیچ رابطه معنی داری بین شاخص های اصلی 
کارکنان  شغلی  رضایت  با  سازمانی  فرهنگ 

شبکه خبر وجود ندارد.
نتايج شاخص پیوستگی V کرامر 

پس از بررسی رابطه متغیر جنس با فرهنگ 
سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه خبر، 
به  کرامر   V پیوستگی  شاخص  از  استفاده  با 

این نتیجه رسیدیم که بین جنس با فرهنگ 
سازمانی و رضایت شغلی کارکنان هیچ گونه 

رابطه معنی داری وجود ندارد.
با  جنس  شاخص  برای  آمده  دست  به  رقم 
رقم   ،)0/138( خبر  شبکه  سازمانی  فرهنگ 
این  برای  آمده  دست  به  معناداری  آزمون 
شاخص )0/099( است و این عدد از رقم مورد 
بنابراین  است؛  بیشتر  بسیار   )0/05( انتظار 
هیچ رابطه معنی داری بین جنس با فرهنگ 

سازمانی شبکه خبر وجود ندارد. 
همچنین در مورد رابطه جنس با رضایت شغلی 
رقم به دست آمده برای این شاخص )0/124( 
به دست آمده  است و عدد آزمون معناداری 
برابر با )0/178( است، که از رقم مورد انتظار 
هیچ  بنابراین  است؛  بیشتر  بسیار   )0/05(
رابطه معنی داری بین جنس با رضایت شغلی 

کارکنان شبکه خبر وجود ندارد.
نتايج آزمون D سامرز 

با  زمینه ای  متغیرهای  رابطه  بررسی  از  پس 
کارکنان  شغلی  رضایت  و  سازمانی  فرهنگ 
از ضریب همبستگی   استفاده  با  شبکه خبر، 
Dسامرز، به این نتیجه رسیدیم که بین این 

متغیرها و فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی 
این کارکنان هیچ گونه رابطه معنی داری وجود 

ندارد.
سن،  شاخص های  برای  آمده  دست  به  رقم 

نمودار 7. شاخص های رضايت شغلی کارکنان شبکه بین المللی خبر
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تحصیالت، سابقه خدمت با فرهنگ سازمانی 
شبکه خبر به ترتیب )0/059(، )0/031-( و 
)0/017( است. رقم آزمون معناداری به دست 
با  برابر  ترتیب  به  شاخص ها  این  برای  آمده 
این  و  است   )0/788( و   )0/595(  ،)0/325(
ارقام از عدد مورد انتظار )0/05( بسیار بیشتر 
بین  معنی داری  رابطه  هیچ  بنابراین  است؛ 
متغیرهای زمینه ای با فرهنگ سازمانی شبکه 

خبر وجود ندارد.
با  متغیرهای زمینه ای   همچنین در مورد رابطه 
برای  ــده  آم دســت  به  رقــم  شغلی  رضایت 
با  شاخص های سن، تحصیالت، سابقه خدمت 
رضایت شغلی شبکه خبر به ترتیب )0/069-(، 
آزمون  ارقام  است.   )-0/51( و   )-0/017(
معناداری به دست آمده برای این شاخص  ها به 
ترتیب برابر با )0/259(، )0/782( و )0/346( 
هستند و این ارقام از عدد مورد انتظار )0/05( 
رابطه  هیچ  بنابراین  اســت؛  بیشتر  بسیار 
معنی داری بین متغیرهای زمینه ای با رضایت 

شغلی کارکنان شبکه خبر وجود ندارد.
پیشنهادهای پژوهشی

از آنجا که این پژوهش در سال 1391 انجام . 1
شده است؛ پیشنهاد می شود جهت پایایی 
بیشتر تحقیق، در بازه های زمانی دیگر این 
تحقیق انجام شود تا مشخص گردد آیا باز به 
همین نتیجه دست می یابیم یا این که بر اثر 

مرور زمان نتایج تغییر خواهد کرد؟
شبکه های . 2 از  یکی  خبر  بین المللی  شبکه 

در  خبررسانی  و  خبر  امر  در  تخصصی 
اسالمی  جمهوری  وسیمای  صدا  سازمان 
دیگر  شبکه،  این  بر  عالوه  است.  ایــران 
شبکه های بین المللی نظیر »پرس  تی وی«، 
وجود   ... و  »العالم«  تــی وی«،  »هیسپان 
دارند که فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی 
لذا  است.  نشده  بررسی  آن ها  کارکنان 
بعدی،  پژوهش های  در  می گردد  پیشنهاد 
محققان عزیز رابطه بین فرهنگ سازمانی 
را  شبکه ها  این  کارکنان  شغلی  رضایت  و 
مورد بررسی قرار دهند؛ در صورت امکان با 

یکدیگر مقایسه کنند و تفاوت ها، شباهت ها 
را  آن ها  ضعف  و  قوت  نقاط  همچنین  و 
شبکه ها  این  مدیران  تا  نمایند  مشخص 
احتمالی  نمودن ضعف های  برطرف  جهت 

موجود تالش های الزم را انجام دهند.
پیشنهاد می شود محققان در پژوهش های . 3

بعدی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت 
شغلی شبکه های خبری بزرگ و موفق جهان 
را بررسی کنند یا در صورت موجود بودن این 
تحقیقات به مقایسه وضعیت آن ها با وضعیت 

موجود شبکه های داخلی بپردازند.
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