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چکید���ه
هد  ف این پژوهش شناخت فرهنگ سازمانی صد  اوسیمای مرکز گلستان به 
عنوان یکی از مراکز استانی سازمان صد  اوسیماست. د  ر این تحقیق از مد  ل 
فرهنگ  شناسایی  مد  ل های  جامع ترین  و  جد  ید  ترین  از  یکی  که  د  نیسون 
سازمانی است، استفاد  ه شد  . روش تحقیق پیمایشی است و به این منظور از 
پرسشنامه استاند  ارد   د  نیسون استفاد  ه شد  . د  ر این تحقیق بین همه 396 شاغل 

د  ر مرکز، پرسشنامه توزیع شد  ه و د  ر واقع تمام شماری شد  ه است. 
یافته های تحقیق نشان د  اد   که وضعیت فرهنگ سازمانی صد  اوسیمای مرکز 
و  »انطباق پذیری«  »سازگاری«،  کار«،  د  ر  شد  ن  »د  رگیر  جهت  از  گلستان 
»مأموریت« مناسب است اما وضعیت شاخص های مهمی چون مشتری گرایی 
یا جهت گیری استراتژیک مناسب نیست. نمود  ار راد  اری وضعیت مؤلفه های 
آزمون  اساس  بر  شد  .  ترسیم  گلستان  مرکز  صد  اوسیمای  سازمانی  فرهنگ 
رتبه و »رسالت«   باالترین  د  ر کار«  فرید  من مشاهد  ه شد   که »د  رگیر شد  ن 

پایین ترین رتبه را د  ارند  .
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سـازمانی  فرهنـگ  تعریـف  د   ر  شـاین  اد   گار 
گفتـه اسـت: »فرهنـگ سـازمانی مجموعه ای 
از فرضیـات اساسـی اسـت کـه افراد    سـازمان 
انطبـاق  بـرای  بـا مسـائل  روبـه رو شـد   ن  د   ر 
بـا محیـط و د   سـتیابی بـه وحـد   ت و انسـجام 
د   اخلـی ایجـاد    کـرد   ه و توسـعه د   اد   ه انـد    و بـه 
تجربـه ثابـت شـد   ه کـه سـود   مند    و باارزشـند     
و از ایـن جهـت به مثابه روش صحیـح اد   راک، 
تفكـر و احسـاس بـه اعضـای سـازمان انتقـال 
ص86(.   ،1382، متیـن  )زارعـی  می یابنـد    
ایـن تعریـف جامـع از فرهنـگ سـازمانی بـه 
روشـنی جایـگاه و  اهمیـت فرهنگ سـازمانی 
د   ر سـازمان را نشـان می د   هـد   . بـه تعبیـر خود    
اسـت  مهـم  سـازمان  د   ر  »فرهنـگ  شـاین 
زیـرا هـر اقد   امـی بـد   ون آگاهـی از نیروهـای 
فرهنگـی )که همیشـه د   رکارند   ( ممكن اسـت 
ناخواسـته  و  نشـد   ه  پیش بینـی  پیامد   هـای 
ص67(.   ،1383 )شـاین،  باشـد   .«  د   اشـته 
تحقیقات مختلـف این مهم را اثبـات کرد   ه اند   . 
فرهنـگ  ایجـاد     می د   هـد     نشـان  تحقیقـات 
متناسـب بـا سـازمان ها بـه تحقق چشـم اند   از 
آنهـا کمـک می کنـد   . فرهنـگ سـازمانی بـه 
عنـوان عامـل اثرگـذار مهمـی د   ر بسـیاری از 
تحقیقات سـازمانی د   ر نظر گرفته شـد   ه اسـت. 
)p.2003 .James.46( اسـكات و همكارانـش 
معتقد    هسـتند    کـه فرهنگ سـازمانی از چهار 
بعـد   ، عملكـرد    و کارایی سـازمان را تحت تأثیر 
قـرار می د   هـد   : الـف( فرهنـگ ممكـن اسـت 
شـرکت  اقتصـاد   ی  کارایـی  پیشـبرد     باعـث 
از طریـق ارتقـاي اعتمـاد    بـه نفـس و سـطح 
شـخصیتی کارکنـان د   ر د   اخل سـازمان شـود   . 
ب( فرهنـگ ممكـن اسـت از طریـق ایجـاد    
افزایـش  از طریـق  تشـویقی  مكانیسـم  یـک 
بهـره وری سـازمان باعـث افزایـش د   ارایی های 
شـرکت شـود   . ج( فرهنـگ ممكن اسـت کلیه 
اهـد   اف اقتصاد   ی و اجتماعی را که سـازمان به 
د   نبـال رسـید   ن به آن هاسـت تحت تأثیـر قرار 
د   هـد   . د   ( فرهنگ سـازمانی ممكن اسـت باعث 
تقویت سـاختار ارتباطی و هماهنگی سـازمان 

.)15.p.2004  .Davidson(    شـود

بیان مسئله
از ترکیـب د   و واژه فرهنگ و سـازمان، مفهومی 
تـازه پد   یـد    آمد   ه اسـت کـه هیچ یـک از آن د   و 
واژه ایـن مفهـوم را د   ر بـر نـد   ارد   . سـازمان یک 
اسـتعاره برای نظـم و تربیت اسـت د   رحالی که 
فرهنـگ  نیسـتند   .  منظـم  فرهنگـی  عناصـر 
د   ارد   .  سـازمان  د   ر  ویـژه  جایگاهـی  سـازمانی 
فرهنـگ غنـی سـازمان ماننـد    نیرویـی غنی و 
انـرژی زا، سـازمان را به وسـیله نیروی انسـانی 
کارا هد   ایـت کـرد   ه، احسـاس و اد   راک یكسـان 
بـه اهـد   اف سـازمان می د   هـد    و انگیـزه ای قوی 
د   ر افـراد    بـه وجود    مـی آورد    و ایجـاد    اخالقیات 
و معنویت هـا را د   ر سـازمان نظام منـد    می کند   . 
بـه  اگـر  سـازمانی،  فرهنـگ  بـه  بی  وجهـی 
شكسـت مطلق سـازمان و نرسـید   ن به اهد   اف 
و چشـم انـد   از سـازمان منجـر نشـود   ، حد   اقـل 
حرکـت  رونـد     د   ر  را  متعـد   د   ی  اشـكال های 
را  زیـاد   ی  انـرژی  و  ایجـاد    می کنـد     سـازمان 
بـرای حـل معضالت ناشـی از فرهنـگ، جهت 
رسـید   ن بـه اهـد   اف پیش بینی شـد   ه سـازمان 
هـد   ر می د   هـد   . شناسـایی و مد   یریـت فرهنگ 
سـازمانی بـه مد   یـران کمک می کند    بـا آگاهی 
و د   ید    کامل نسـبت به فضای حاکم بر سـازمان 
نقـاط قـوت آن را بـه کار گیرنـد    و بـرای نقاط 
ضعـف، تد   ابیـر و اقد   امـات الزم را پیش بینـی 
 کننـد    )رحیم نیـا و علیـزاد   ه، 1388، ص28(.

امـروزه اهمیـت فرهنـگ سـازمانی و جایـگاه 
ویـژه آن د   ر علـل کامیابـی و یـا سـقوط یـک 
سـازمان بـر کسـی پوشـید   ه نیسـت. چراکه به 
روشـنی ثابـت شـد   ه اسـت فرهنـگ سـازمانی 
بـر همـه جنبه هـای سـازمان از جملـه رفتـار 
فـرد   ی، عملكـرد    سـازمانی، انگیـزش، نـوآوری 
رو،  ایـن  از  و  د   ارد     تأثیـر  سـازمانی  تعهـد     و 
شـناخت جامـع و کامـل فرهنـگ سـازمانی 
و شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت آن جهـت 
برنامه ریـزی بـرای مرتفـع کـرد   ن نقـاط ضعف 
ضروریـات  از  یكـی  مثبـت  ابعـاد     ارتقـای  و 
مـی رود   .  شـمار  بـه  سـازمان ها   مد   یریـت 
د   ر این میان سـازمان های رسـانه ای به واسـطه 
طبیعـت فرایند    تولید   شـان کـه خالقیت محور، 
مبتنـی بـر کار تیمـی و چنـد    بعـد   ی اسـت، 

چراکـه  برخورد   ارنـد   ،  ویـژه ای  حساسـیت  از 
فرهنـگ سـازمانی د   ر این سـازمان ها به شـد   ت 
 تاثیرگذارتـر و نقشـی حسـاس تر ایفـا می کند   . 
سـازمانی  فرهنـگ  شـناخت  تحقیـق  ایـن 
صد   اوسـیمای مرکـز گلسـتان را مـورد    توجـه 
قـرار د   اد   ه اسـت. د   ر ایـن تحقیـق می کوشـیم 
وضعیـت فرهنـگ سـازمانی ایـن مرکـز را د   ر 
چارچـوب یكـی از مد   ل هـای جد   یـد    و جامـع 

فرهنـگ سـازمانی بررسـی کنیـم.

تعاریف فرهنگ سازمانی
 فرهنـگ سـازماني سیسـتمي از اسـتنباط 
یـک  بـه  نسـبت  اعضـا  کـه  اسـت  مشـترک 
سـازمان د   ارند    و همیـن ویژگي موجب تفكیک 

می شـود   .  یكد   یگـر  از  سـازمان  د   و 
 ویلیام اوچي فرهنگ سـازماني را مجموعه ای 
از نماد   ها، تشـریفات و اسـطوره هایي که منتقل 
کنند   ه باورهاي اساسـي آن به کارکنان هسـتند    
)رابینـز، 1385، ص1059- می کنـد     تعریـف 

.)1058
 کریس آرجریس، فرهنگ سـازمانی را نظامی 
زنـد   ه می خوانـد    و آن را د   ر قالـب رفتـاری کـه 
مـرد   م د   ر عمل از خود    آشـكار می سـازند   ، راهی 
کـه بـر آن پایـه به طـور واقعـی می اند   یشـند    و 
احسـاس می کننـد    و شـیوه ای تعریـف می کند    

کـه به طـور واقعـی با هـم رفتـار می کنند   .
سـازمانی  فرهنـگ  نیـز  شـاین  اد   گار   
از  الگویـی  می کنـد   :  تعریـف  این گونـه  را 
مفروضـات بنیـاد   ی اسـت کـه اعضـای گـروه 
بـا  تطابـق  بـه  مربـوط  مسـائل  حـل  بـرای 
محیـط خارجـی و تكامـل د   اخلـی آن را یـاد    
می گیرنـد    و چنـان خـوب عمـل می کنـد    کـه 
معتبـر شـناخته شـد   ه، سـپس به صـورت یـک 
روش صحیـح بـرای د   رک، اند   یشـه و احسـاس 
کـرد   ن د   ر رابطـه بـا حـل مسـائل سـازمان بـه 
بـرای  او  می شـود   .  آموختـه  جد   یـد     اعضـای 
 فرهنـگ سـازمانی 3 سـطح را عنـوان می کند   :

1. مصنوعـات و ابد   اعـات: ایـن سـطح شـامل 
می توانـد     فـرد     یـک  کـه  پد   ید   ه هایـی  تمـام 
می شـود   .  کنـد     احسـاس  و  بشـنود     ببینـد   ، 
ماننـد    زبـان، تكنولـوژی، مراسـم، د   اسـتان ها، 

 جشـن ها، ایـن سـطح قابـل مشـاهد   ه اسـت.
ارزش هایـی  شـامل  حمایتـی:  ارزش هـای   .2
بایـد     چگونـه  کارهـا  اینكـه  مـورد     د   ر  اسـت 
انجـام شـوند    و یـا د   ر یک وضعیـت جد   ید    یک 
فـرد    چـه عكس العملـی بایـد    از خـود    نشـان 
 د   هـد   . ایـن سـطح کمتـر قابل مشـاهد   ه  اسـت.

3. مفروضات اساسـی: که شـامل عقاید   ی است 
د   ر مـورد    اینكه یک سـازمان چگونـه باید    عمل 
کنـد   . به عنـوان مثـال تصمیم گیـری د   ر یـک 
سـازمان توسـط افراد   ی که د   ارای اند   یشه عالی 
هسـتند    صـورت بگیـرد    یـا به وسـیله افـراد   ی 
کـه د   ر رتبـه بـاال قـرار د   ارنـد   . این سـطح قابل 
مشـاهد   ه نیسـت )انصـاري و د   یگـران، 1390، 

صـص 123-124(.

ویژگی ها و نقش های فــــرهنگ 
سازمانـــی

ویژگی های فرهنگ سازمانی عبارتند    از:
1. خالقیـت فـرد   ی: میـزان مسـئولیت، آزاد   ی 

عمـل و اسـتقاللی کـه افـراد    د   ارند   .
2. ریسـک پذیری: میزانـی کـه افـراد    تشـویق 
می شـوند    تـا ابتـكار عمـل بـه خـرج د   هنـد   ، 
و  بزننـد     مخاطره آمیـز  کارهـای  بـه  د   سـت 

کننـد   . بلند   پـرازی 
3. رهبـری: میزانـی کـه سـازمان هد   ف هـا و 
عملكرد   هایـی را کـه انتظار می رود    انجام شـود   ، 

مشـخص می کنـد   .
کـه  د   رجـه ای  یـا  میـزان  یكپارچگـی:   .4
واحد   هـای د   رون سـازمان بـه روش هماهنـگ 

می کننـد   . عمـل 
5. حمایـت مد   یریـت: میـزان یـا د   رجـه ای کـه 
برقـرار  ارتبـاط  زیرد   سـتان خـود     بـا  مد   یـران 
می کننـد   ، آن هـا را یـاری می د   هند    و یـا از آنها 

حمایـت می کننـد   .
6. کنتـرل: تعـد   اد    قوانیـن و مقـررات و میـزان 
سرپرسـتی مسـتقیم کـه مد   یـران بـر رفتـار 

می کننـد   . اعمـال  افـراد   ی 
7.  هویـت: میـزان یـا د   رجـه ای کـه افـراد   ، کل 
سـازمان )و نه گـروه خاص یا رشـته ای که فرد    
د   ر آن تخصـص د   ارد   ( را معـرف خـود    می د   انند   .

8.  سیسـتم پـاد   اش: میـزان یـا د   رجـه ای کـه 
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شـیوه تخصیص پاد   اش )یعنـی افزایش حقوق 
شـاخص های  اسـاس  بـر  مقـام(  ارتقـای  و 
عملكـرد    کارکنـان قـرار د   ارد    نـه بـر اسـاس 
سـابقه، پارتی بـازی و از این قبیل شـاخص ها.

9. سـازش با پد   ید   ه تعارض: میـزان یا د   رجه ای 
که افراد    تشـویق می شـوند    با تعارض بسـازند    و 

پذیرای انتقاد   های آشـكار باشند   .
د   رجـه ای  یـا  میـزان  ارتباطـی:  الگـوی   .10
کـه ارتباطـات سـازمانی بـه سلسـله مراتـب 

می شـود   .  محـد   ود     رسـمی  احتیاجـات 

نقش های فرهنگ سازماني
1.  فرهنـگ سـازمانی بـه کارکنـان سـازمانی 

هویتـی سـازمانی می بخشـد   . 
2. فرهنـگ سـازمانی تعهـد    گروهی را آسـان 

می سـازد   .
نظـام  ثبـات  باعـث  سـازمانی  فرهنـگ   .3

می شـود   . اجتماعـی 
4. فرهنـگ سـازمانی بـه شـكل د   اد   ن رفتـار 

کارکنـان کمـک می کنـد   .
نحـوه  و  وظایـف  بـر  فرهنـگ سـازمانی  5ـ 
عملكـرد    مد   یریـت تأثیـر می گـذارد    )رابینـز، 

.)967-968 صـص   ،1385

چارچوب نظری تحقیق
فرهنـگ  اهمیـت  و  جایـگاه  بـه  توجـه  بـا 
سـازمانی د   ر عملكـرد    و کارایـی سـازمان ها، 
شناسـایی فرهنگ سـازمانی همـواره یكی از 
د   غد   غه هـای پژوهشـی محققـان بود   ه اسـت. 
بـه منظـور شناسـایی  مد   ل هـای مختلفـی 
از  کـه  مطـرح شـد   ه اند     سـازمانی  فرهنـگ 
»جفـری  مد   ل هـای  بـه  می تـوان  جملـه 
گریـن  گارت،  و  کوییـن  سـانی فیلد   «، 
بـارون، هریسـون و هنـد   ی، د   یـل  بـرگ و 
کـرد   .  اشـاره  هافسـتد     و  رابینـز  کنـد   ی،  و 
مد   لـی کـه مبنـای این تحقیـق قـرار گرفته 
مـد   ل د   نیسـون اسـت کـه د   ر سـال 2000 
مطـرح شـد   ه اسـت و یكـی از متاخرتریـن 
شناسـایی  مد   ل هـای  جامع تریـن  و 
مـی رود   .  شـمار  بـه  سـازمانی   فرهنـگ 
د   نیسـون  فرهنـگ سـازماني را شـامل چهار 

ویژگـي،  هـر  کـه  می د   انـد     اصلـي  ویژگـي 
خـود    بـه چنـد    عامـل تقسـیم می شـود    کـه 

عبارتنـد    از :  
د   رگیـر شـد   ن د   ر کار )مشـارکت(: کـه شـامل 
اختیار د   اد   ن به کارمند   ان)توانمند   سـازي(، کار 
تیمي کـرد   ن و توسـعه قابلیت هـای کارمند   ان 
اسـت. این ویژگی با سـه شـاخص اند   ازه گیری 

می شـود   :
توانمند   سـازی: افـراد    اختیـار، ابتـكار و توانایی 
بـرای اد   اره کـرد   ن کارشـان د   ارنـد   . ایـن امـر 
نوعـی حس مالكیت و مسـئولیت د   ر سـازمان 

ایجـاد    می کنـد   .
د   ر  کار گروهـی  بـه  د   ر سـازمان  تیم سـازی: 
جهـت اهد   اف مشـترک، ارزش د   اد   ه می شـود   . 
مد   یـران  ماننـد     کارکنـان  کـه  طـوری  بـه 
احسـاس می کنند    د   ر محل کار خود    پاسـخگو 
هسـتند   . ایـن سـازمان ها بـرای انجـام د   اد   ن 

کارهـا بـه گروه هـا تكیـه می کننـد   . 
توسـعه قابلیت هـا: سـازمان به منظـور تأمین 
نیازهـا و باقـی مانـد   ن د   ر صحنـه رقابـت بـه 
طور مسـتمر مهارت هـای کارکنان را توسـعه 

می د   هنـد   . 
سـازگاري )ثبـات یـا یكپارچگـي(: تحقیقـات 
کـه  سـازمان هایی  اسـت  د   اد   ه  نشـان 
اثربخش انـد    بـا ثبـات و یكپارچه انـد     و رفتـار 
کارکنـان از ارزش هـای بنیاد   ین نشـأت گرفته 
اسـت. رهبران و پیـروان د   ر رسـید   ن به توافق 
مهـارت یافته انـد    )حتـی زمانـی کـه د   یـد   گاه 
متقابـل د   ارنـد   ( و فعالیت هـای سـازمانی بـه 
اسـت.  شـد   ه  پیوسـته  و  هماهنـگ  خوبـی 
سـازمان هایی بـا چنین ویژگی هایـی، فرهنگ 
قـوی و متمایـز د   ارند    و به طور کافـی بر رفتار 
کارکنـان نفـوذ د   ارنـد   . ایـن ویژگـی بـا سـه 

بررسـی می شـود   :  شـاخص 
1-2. ارزش هـای بنیاد   ین: اعضای سـازمان د   ر 
د   سـته ای از ارزش هایی که هویـت و انتظارات 

آنها را تشـكیل می د   هند   ، شـریكند   .
د   ر  قاد   رنـد     سـازمان  اعضـای  توافـق:   .2-2
اختالف هـای مهـم بـه توافـق برسـند   . ایـن 
توافـق هـم شـامل توافـق د   ر سـطح زیریـن و 
توانایی د   ر ایجاد    توافق د   ر سـطوح د   یگر اسـت.

واحد   هـای  پیوسـتگی:  و  هماهنگـی   .3-2
سـازمانی بـا کارکرد   هـای متفـاوت می تواننـد    
بـرای رسـید   ن بـه اهـد   اف مشـترک خیلـی 
خـوب بـا هـم کار کننـد   . مرزهـای سـازمانی 
بـا اینگونـه کار کـرد   ن بـه هـم ریختـه نیـز 

نمی شـوند   .
3. انطباق پذیـري: سـازمان هایی کـه به خوبی 
یكپارچه انـد   ، به سـختی تغییـر می یابنـد   . لذا 
یكپارچگـی د   رونی و انطباق پذیـری بیرونی را 
می تـوان مزیـت و برتری سـازمان به حسـاب 
آورد   . سـازمان های سـازگار به وسیله مشتریان 
از  می کننـد   ،  مخاطـره  می شـوند   ،  هد   ایـت 
و  ظرفیـت  و  می گیرنـد     پنـد     خـود     اشـتباه 
تجربـه ایجـاد    تغییـر را د   ارنـد   . آن هـا بـه طور 
مسـتمر د   ر حـال بهبـود    توانایـی سـازمان به 
ایـن  مشـتریانند   .  بـرای  د   اد   ن  ارزش  جهـت 

ویژگـی بـا سـه شـاخص بررسـی می شـود   :  
اسـت  قـاد   ر  سـازمان  تغییـر:  ایجـاد      .1-3
راه هایـی بـرای تأمیـن نیازهـای تغییـر ایجاد    
کنـد    و می توانـد    محیـط مرکز را بشناسـد   ، به 
محرک هـای جاری پاسـخ د   هـد    و از تغییرات 

آینـد   ه پیشـی گیرد   . 
را  مشـتریان  سـازمان  مشـتری گرایی:   .2-3
د   رک می کنـد    و بـه آنهـا پاسـخ می د   هـد    و 
پیشـاپیش د   رصـد   د    تأمیـن آینـد   ه برمی آیـد   . 
د   ر واقـع، مشـتری گرایی د   رجـه ای اسـت کـه 
سـازمان ها د   ر جهـت رضایتمنـد   ی مشـتریان 

می شـوند   .  هد   ایـت 
عالئـم  میـزان  سـازمانی:  یاد   گیـری   .3-3
محیطـی را کـه سـازمان ها د   ریافـت، ترجمـه 
و تفسـیر می کننـد    و فرصت هایـی را بـرای 
تشـویق خالقیـت، سـبک د   انـش و توسـعه 
توانایی هـا ایجـاد    می کنـد   ، انـد   ازه می گیـرد   . 
بتـوان  شـاید     مأموریـت(:  )یـا  رسـالت   .4
گفـت مهم تریـن ویژگـی فرهنـگ سـازمانی 
رسـالت و مأموریـت آن اسـت. سـازمان هایی 
وضعیـت  و  هسـتند     کجـا  نمی د   اننـد     کـه 
بیراهـه  بـه  معمـوالً  چیسـت،  موجود   شـان 
می رونـد   . سـازمان های موفـق د   رک روشـنی 
از اهـد   اف و جهـت خـود    د   ارنـد   ، بـه طـوری 
کـه اهـد   اف سـازمانی و اهـد   اف راهبـرد   ی را 

تعریف کرد   ه و چشـم اند   از سـازمان را ترسـیم 
می کنند   . این ویژگی با سـه شـاخص بررسـی 

می شـوند   :
 4-1. گرایـش و جهـت راهبرد   ی: گرایش های 
اهـد   اف  تحقـق  جهـت  روشـن  اسـتراتژیک 
را نشـان می د   هـد    و هـر شـخص  سـازمانی 
می توانـد    خـود   ش را د   ر آن بخـش مشـارکت 

د   هد   .
4-2. اهـد   اف و مقاصـد   : اهـد   اف بـا راهبـرد   ، 
مأموریـت و افـق د   ید    سـازمان پیوند    می یابد    و 
سـمت و سـوی کار افراد    را مشـخص می کند   .

4-3. چشـم اند   از: سـازمان د   ید   گاهی مشـترک 
از وضعیـت آینـد   ه د   ارد    که ارزش بنیاد   ی را ابراز 
می کنـد   ، اند   یشـه و د   ل نیـروی انسـاني را بـا 
خـود    همـراه می کنـد    و د   ر همیـن زمان جهت 
. )2000 .Denison(    را نیـز مشـخص می کنـد

 

شکل1 : مد   ل فرهنگ سازمانی د   نیسون
گلسـتان مرکـز  سـیمای  و  صـد   ا   معرفـی 

از  فعالیـت راد   یویـی مرکـز »راد   یـو گـرگان« 
سـال 1332 هــ ش بـا نـام راد   یـو ارتـش آغاز 
شـد   . سـاختمان  اد   اری و مرکـز تولید    و پخش 
د   ر ابتـد   ای کار د   ر اد   اره پسـت و تلگـراف شـهر 
واقـع د   ر گـرگان  قـرار د   اشـت و فرسـتند   ه آن 
نیـز د   ر پـارک شـهر امـروز گـرگان نصـب بود   . 
دو فرسـتند   ه پرقد   رت راد   یویـی بند   رترکمن د   ر 
12 فرورد   یـن سـال 1362 شـروع بـه کار کرد    
و از همـان سـال نیز تولید    و پخـش برنامه های 
برون مـرزی مرکـز به زبـان ترکمنی آغاز شـد   . 
برنامه سـازی تلویزیونـی د   رایـن مرکـز از آبـان 
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ماه سـال 1369 آغاز شـد   ، آثار تولید   ی  محلی  
و برخـی  برنامه هـا کـه به زبـان ترکمنی تولید     
می شـد   .  پخـش  مازنـد   ران  مرکـز  از  می شـد    
سـیمای مرکـز گلسـتان بـه طـور مسـتقل د   ر 
نیمـه اول سـال 1378 رسـماً به بهـره برد   اری 
رسـید    کـه هفتـه ای سـه هـزار و 600 د   قیقـه 
برنامه سـازی د   اشـته اسـت . د   ر 27 اسفند    سال 
1383با افتتاح شـبكه اسـتانی،  سـیمای مرکز 
بـا تولیـد    و پخـش روزانـه260 د   قیقـه برنامـه 
فعالیـت خـود    را بـه طـور جـد   ی آغـاز کـرد    . 
د   ر مجمـوع صـد   ا و سـیمای مرکز گلسـتان د   ر 
حال حاضر با یک ایسـتگاه فرسـتند   ه پرقد   رت 
تلویزیونی، 121 ایسـتگاه زمینی و ماهواره ای و 
رلـه تلویزیونـی برنامه های مختلف شـبكه های 
سراســری و محلـی سـیما را بـه مرد   م اسـتان 
ارائـه می کنـد    کـه طبـق برنامـه تصویــبی تا 
پوشــش کامل نقـاط محروم هر سـاله به طور 
متوسـط 10 ایسـتگاه ماهـواره ای را طراحـی، 
)ارتبـاط  کـرد   .  خواهـد     راه انـد   ازی  و  نصـب 

شـخصی بـا مد   یـر اد   اری، 5 شـهریور، 97(

پیشینه تحقیق  
بـا  تحقیقـی  د   ر   )1378( بختائـي  امیـر   .1
بـر  سـازماني  فرهنـگ  »شـناخت  موضـوع 
اسـاس مد   ل د   نیسـون مورد    مطالعه: سـازمان 
مد   یریـت صنعتـي« نشـان د   اد    کـه سـازمان 
مد   یریـت صنعتـي د   ر تمام ابعـاد    چهارگانه د   ر 
حـد    متوسـط و باالتر از متوسـط قـرار گرفته 
اسـت. با این وجـود    د   ر برخي از شـاخص ها از 
جملـه »هماهنگي و پیوسـتگي« و »اهد   اف و 

مقاصـد   « نیازمنـد    بهبود    اسـت.                                                                
2. سـلیمان ایران زاد   ه، محسـن محمود   ي اشان 
شـناخت  عنـوان  بـا  تحقیقـی  د   ر   )1389(
فرهنـگ سـازماني براسـاس مـد   ل د   نیسـون 
)مورد   مطالعـه: شـرکت پلـي نار( نشـان د   اد   ند    
که شـرکت پلي نـار د   ر تمـام ابعـاد    چهارگانه 
د   ر حـد    متوسـط و باالتـر از مــتوسط قــرار 
گرفــته اسـت. بـا ایـن وجــود    د   ر برخـي از 
شاخــص ها از جمله هماهنگـي و یكپارچگي، 
اهـد   اف و مقاصـد   ، مشـتري گرایي و توسـعه 

قابلیت هـا نیازمنـد    بهبـود    اسـت. 

3. سـید   محمد   رضا صالحی، ناصر میرسپاسی، 
تحقیقـی  د   ر   )1394( فرهنگـی  علی اکبـر 
بـا عنـوان شناسـایی فرهنـگ سـازمانی بـر 
اسـاس مد   ل د   نیسـون )مورد    مطالعه: سـازمان 
صد   اوسـیمای جمهوری اسـالمی ایران( نشان 
د   اد   نـد    کـه د   ر ایـن سـازمان »د   رگیـر شـد   ن 
د   ر کار«، »سـازگاری )ثبـات و یكپارچگـي( و 
»انطباق پذیـری« د   ر وضعیتـي مناسـب قـرار 
ند   ارنـد    و پایین تـر از حـد    متوسـط هسـتند   ، 
امـا »مأموریـت« د   ر وضـع متوسـط قـرار د   ارد    
بـر اسـاس آزمـون فرید   من مالحظه  شـد    که 
»مأموریـت« مهم تریـن مؤلفـه از ابعـاد    اصلي 
فرهنگ سـازماني د   ر سـازمان صد   اوسیماست.                                                 
تعریـف مفهومـی: فرهنـگ سـازمانی عبـارت 
باورهـا،  رفتارهـا،  عمومـی  الگـوي  از  اسـت 
تلقی هـای مشـترک و همچنیـن ارزش هایـی 
کـه اکثـر اعضـاي سـازمان د   ر آن سـهیم و 

ص961(.   ،1385 )رابینـز،  شـریک اند 
تعریـف عملیاتـی: فرهنـگ سـازمانی د   ر ایـن 
بـه  کارکنـان  کـه  نظراتـي  توسـط  تحقیـق 
بـر  سـاخته  محقـق  پرسشـنامه  گویه هـاي 
د   نیسـون  سـازمانی  فرهنـگ  مـد   ل  اسـاس 

شـد   . محاسـبه  می د   هنـد   ، 

هد   ف اصلی:
صد   اوسـیمای  سـازمانی  فرهنـگ  شناسـایی 

مرکـز گلسـتان بـر اسـاس مـد   ل د   نیسـون
اهد   اف فرعی: 

1. شناسـایی  فرهنـگ سـازمانی د   ر ارتباط با 
متغیر د   رگیرشـد   ن. 

2.  شناسـایی فرهنـگ سـازمانی د   ر ارتباط با 
متغیر سـازگاري .

3.  شناسـایی فرهنـگ سـازمانی د   ر ارتباط با 
انطباق پذیري.  متغیـر 

4. شناسـایی فرهنـگ سـازمانی د   ر ارتبـاط با 
متغیر رسـالت.

سوال اصلی: 
فرهنگ سـازمانی صد   اوسیمای مرکز گلستان 

بر اسـاس مد   ل د   نیسـون چگونه است؟

سواالت فرعی: 
1. فرهنـگ سـازمان د   ر ارتباط با متغیر د   رگیر 

شـد   ن چگونه است؟ 
متغیـر  بـا  ارتبـاط  د   ر  سـازمان  فرهنـگ   .2

اسـت؟ چگونـه  سـازگاری 
متغیـر  بـا  ارتبـاط  د   ر  سـازمان  فرهنـگ   .3

اسـت؟ چگونـه  انطباق پذیـری 
متغیـر  بـا  ارتبـاط  د   ر  سـازمان  فرهنـگ   .4

اسـت؟ چگونـه  رسـالت 

فرضیه های تحقیق 
1. »د   رگیـر شـد   ن د   ر کار« د   ر صد   اوسـیمای 
مرکز گلسـتان د   ر وضعیت مناسـب قرار د   ارد   .
مرکـز  صد   اوسـیمای  د   ر  »سـازگاری«   .2
د   ارد   . قـرار  مناسـب  وضعیـت  د   ر  گلسـتان 
3. »انطبـاق پذیـری« د   ر صد   اوسـیمای مرکز 

گلسـتان د   ر وضعیت مناسـب قـرار د   ارد   .
4. »رسـالت« د   ر صد   اوسـیمای مرکز گلستان 

د   ر وضعیت مناسـب قرار د   ارد   .

روش پژوهش 
ایـن تحقیـق برحسـب هـد   ف از نـوع کاربرد   ي 
و بـر حسـب نحـوه گـرد   آوري د   اد   ه هـا از نـوع 
توصیفي-پیمایشـی اسـت. د   ر ایـن پژوهـش از 
هـر د   و نـوع آمـار توصیفـی و اسـتنباطی برای 
تحلیـل د   اد   ه هـا اسـتفاد   ه شـد   . برای گـرد   آوری 
د   اد   ه هـا از ابـزار پرسشـنامه اسـتفاد   ه شـد    کـه 
شـامل 60 سـوال برای سـنجش ابعـاد    فرهنگ 
سـازمانی طبق پرسشـنامه اسـتاند   ارد    د   نیسون 

بود   .

جامعه آماری و روش نمونه گیری
د   ر ایـن پژوهـش همـه کارکنان صد   اوسـیمای 
مرکـز گلسـتان جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق 
د   ائـم  رسـمی  کارکنـان  کل  تعـد   اد     هسـتند   . 
177 نفـر، پیمانـی 4 نفـر ، قـرارد   اد   ی 122نفر 
و شـرکتی 93 نفـر  اسـت. )ارتباط شـخصی با 
مد   یـر اد   اری، 5 شـهریور، 97( د   ر ایـن پژوهـش 
جامعـه آمـاری 396 نفـر اسـت و تمام شـماری 

است.  شـد   ه 

روایی و پایایی ابزار پژوهش 
روایـی: اعتبـار و روایـی پرسشـنامه بـه طـور 
صوری بررسـی شـد    به ایـن ترتیب کـه نظرات 
کارشناسـی اسـتاد   ان خبره د   ر این حوزه گرفته 
شـد   . همچنین تعـد   اد    30 پرسشـنامه د   ر میان 
جامعـه آمـاری پایلـوت شـد    و از آنها خواسـته 
شـد    تا گویه های نامفهوم را مشـخص کنند    که 

ابهامـی د   ر پرسشـنامه د   ید   ه نشـد   .
پایایـی: بـرای محاسـبه پایایی از ضریـب آلفای 
 spss کرونباخ اسـتفاد   ه شـد   . به کمک نرم افـزار
ضریـب آلفـای کرونباخ این پرسشـنامه 0/876 
به د   سـت آمـد    که ضریب آلفـای کرونباخ باالی 
0/7 نشـاند   هند   ه پایایـی مناسـب ابـزار تحقیق 

است. 

بررسی فرضیه های تحقیق 
1. د   رگیر شـد   ن د   ر صد   اوسیمای مرکز گلستان 

د   ر وضعیت مناسب قرار د   ارد   .

جـد   ول 1 : نتایج آزمـون تي تک نمونـه ای مربوط به 
وضعیـت فرهنگ سـازمانی د   ر ارتباط با متغیر د   رگیر 

شد   ن

انحرافمیانگین
Tمعیار

درجه
آزادي

سطحمعني
داري

3.230.783.94176.000

بـر اسـاس جـد   ول فـوق، قـد   ر مطلـق مقـد   ار 
تـي مشـاهد   ه شـد   ه ) 3/94( بیشـتر از مقـد   ار 
اسـت   97.1, )176025.0( =t جـد   ول بحرانـی  تـی 
کـه نتیجـه می گیریـم برابـري میانگیـن نمونه 
3:0 رد     =µH آمـاري تحقیـق با عـد   د    3 یعني 
3:1 تأییـد    می شـود   . از  ≠µH و فـرض مقابـل 
طرفـي بـا توجه بـه مقـد   ار میانگیـن د   ر جد   ول 
اسـت  عـد   د    3  از  بیشـتر  کـه   )3/23( فـوق، 
تأیید     3:1 >µH نتیجـه می گیریـم کـه فـرض 
می شـود   . بـه عبـارت د   یگـر اغلب پاسـخگویان 
بـر ایـن باورنـد    که فرهنـگ سـازمان د   ر ارتباط 
از  اسـت  )عبـارت  شـد   ن  د   رگیـر  متغیـر  بـا 
توانمند   سـازي، تیم سـازي و توسـعه قابلیت ها( 

د   ر وضعیـت مناسـبی قـرار د   ارد   .
2. سـازگاری د   ر صد   اوسیمای مرکز گلستان د   ر 
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وضعیت مناسـب قرار د   ارد   .

جـد   ول 2 : نتایـج آزمـون تي تک نمونـه ای مربوط 
به وضعیـت فرهنگ سـازمانی د   ر ارتبـاط با متغیر 

سازگاری

انحرافمیانگین
Tمعیار

درجه
آزادي

درجه
آزادي

3.440.599.87176176

مطابـق جـد   ول فـوق ، قـد   ر مطلـق مقـد   ار 
تـي مشـاهد   ه شـد   ه ) 9/87( بیشـتر از مقـد   ار 
تـی بحرانـی )1/97(  اسـت د   ر نتیجـه برابري 
میانگیـن نمونه آمـاري تحقیق با عد   د    3 یعني 
3:1 تأیید     ≠µH 3:0 رد    و فـرض مقابل  =µH

می شـود    و بـا توجـه بـه مقـد   ار میانگیـن د   ر 
جـد   ول فـوق ، )3/44( که بیشـتر از عد   د    سـه 

3:1 >µH اسـت نتیجـه می گیریم کـه فرض 
تأییـد    می شـود   . یعنـی فرهنـگ سـازمان د   ر 
ارتبـاط با متغیر سـازگاری )عــــبارت اسـت 
از ارزش هـای بنیـاد   ي، توافـق و هماهنگـی و 
پیوسـتگی( از د   ید   گاه پاسخگویان د   ر وضعیت 

مناسـبی قرار د   ارد   .
مرکـز  صد   اوسـیمای  د   ر  انطباق پذیـری   .3

د   ارد   . قـرار  مناسـب  وضعیـت  د   ر  گلسـتان 

جـد   ول 3 : نتایـج آزمـون تي تک نمونـه ای مربوط 
به وضعیـت فرهنگ سـازمانی د   ر ارتبـاط با متغیر 

انطباق پذیری  

انحرافمیانگین
Tمعیار

درجه
آزادي

سطح
معنيداري

3.160.553.83176.000

مطابـق جـد   ول فـوق ، قـد   ر مطلق مقـد   ار تي 
مشـاهد   ه شـد   ه ) 3/83( بیشـتر از مقـد   ار تـی 
جـد   ول )1/97(  اسـت و مقـد   ار میانگین رتبه 
، )3/16( بیشـتر از عـد   د    سـه اسـت د   ر نتیجه 
بنابرایـن  می شـود   .  تأییـد      3:1 >µH فـرض 
د   ر  پاسـخگویان  اغلـب  کـه  گفـت  می تـوان 
سـازمان صـد   ا و سـیما معتقد   نـد    کـه فرهنگ 
سـازمان د   ر ارتبـاط بـا متغیـر انطباق پذیـری 
)عبـارت اسـت از ایجاد    تغییر، مشـتري گرایی 

و یاد   گیـري سـازمانی( از وضعیـت مناسـبی 
اسـت. برخورد   ار 

4. رسـالت د   ر صد   اوسـیمای مرکز گلستان د   ر 
وضعیت مناسـب قرار د   ارد   .

جـد   ول 4 : نتایـج آزمـون تي تک نمونـه ای مربوط 
به وضعیـت فرهنگ سـازمانی د   ر ارتبـاط با متغیر 

رسالت

انحرافمیانگین
Tمعیار

درجه
آزادي

سطح
معنيداري

3.310.537.72176.000

همان طـور که مشـاهد   ه می شـود    قـد   ر مطلق 
مقـد   ار تـي مشـاهد   ه شـد   ه ) 7/72( بیشـتر از 
مقـد   ار تـی جـد   ول )1/97(  اسـت و مقـد   ار 
میانگین رتبه ، )3/31( بیشـتر از عد   د    3 است 
3:1 تأییـد    می شـود   .  >µH د   ر نتیجـه فـرض 
کـه  معتقد   نـد     پاسـخگویان  اغلـب  بنابرایـن 
فرهنـگ سـازمان د   ر ارتبـاط با متغیر رسـالت 
جهت گیـری  و  گرایـش  از  اسـت  )عبـارت 
اسـتراتژیک، اهـد   اف و مقاصـد    و چشـم اند   از( 

د   ارای وضعیـت مناسـبی اسـت. 
سـازمانی  فرهنـگ  تحقیـق:  اصلـی  سـوال 
صد   اوسـیمای مرکـز گلسـتان بر اسـاس مد   ل 

د   نیسـون چگونـه اسـت؟  

جـد   ول 5 : نتایـج آزمـون تي تک نمونـه ای مربوط 
بـه وضعیت فرهنگ سـازمانی صد   اوسـیمای مركز 

گلسـتان بر اسـاس مد   ل د   نیسون

انحرافمیانگین
Tمعیار

درجه
آزادي

سطح
معنيداري

3.280.487.86176.000

د   ر جـد   ول فـوق نیـز قـد   ر مطلـق مقـد   ار تـي 
مشـاهد   ه شـد   ه ) 7/76( بیشـتر از مقـد   ار تـی 
)1/97(  اسـتو مقد   ار میانگین )3/28( بیشـتر 
 3:1 >µH از عـد   د    3 اسـت د   ر نتیجـه فـرض 
اغلـب  د   یگـر  عبـارت  بـه  می شـود   .  تأییـد    
پاسـخ د   هند   گان اظهـار کرد   ه انـد    کـه فرهنگ 
سـازمانی مرکـز بر اسـاس مـد   ل د   نیسـون د   ر 

وضعیـت مطلوبـی قـرار د   ارد   . 

جد   ول شـماره 6 : نتایج میانگیـن مربوط به وضعیت 
هریک  از شـاخص ها جهت ترسـیم نمود   ار راد   اری 

عوامل
اصلی

میانگینشاخصها

درگیرشدن
درکار

3.33توانمندسازی

3.15تیمسازی

3.89توسعهقابلیتها

سازگاري

4.12ارزشهایبنیادی

3.23توافق

هماهنگیو
2.67پیوستگی

انطباق
پذيري

3.16تغییرپذيری

1.98مشتریگرايی

3.45يادگیریسازمانی

رسالت

جهتگیری
2.38استراتژيک

2.15اهدافومقاصد

3.57چشمانداز
از  : نمـود   ار راد   اری  وضعیـت  هریـک  نمـود   ار 1 

متغیرهـا از جهـت

عوامل اصلی فرهنگ سازمانی
تصویـر کلـی فرهنگ سـازمان صد   اوسـیمای 

مرکـز گلسـتان بر اسـاس مد   ل د   نیسـون
د   ر نهایت چنانچه بر اسـاس اطالعات به د   ست 
آمـد   ه نمـای فرهنگ سـازمانی صد   اوسـیمای 
مرکز گلسـتان ترسیم شـود    تصویری همانند    
نمـود   ار فـوق به د   سـت خواهد    آمـد   . همانطور 
که د   ر نمود   ار مشـاهد   ه می شـود    صد   اوسیمای 
د   ر  را  وضعیـت  بهتریـن  گلسـتان  مرکـز 
متغیرهـای ارزش هـای بنیـاد   ی، تغییرپذیری 
و یاد   گیـری سـازمانی بـه د   سـت آورد   ه اسـت، 
کمتریـن امتیاز نیـز به شـاخص های اهد   اف و 
مقاصـد    و جهت گیری اسـتراتژیک تعلق د   ارد    

کـه کمتر از حد    متوسـط هسـتند   .
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جد   ول شماره7: رتبه بند   ی ابعاد    اصلی فرنگ سازمانی بر اساس آزمون تحلیل واریانس فرید   من  

رتبهرتبهمیانگینابعاداصلیسازمان
اول3.45درگیرشدندرکار

دوم3.34سازگاري
سوم2.86انطباقپذيري
چهارم2.71رسالت

مالحظـه  فـوق  جـد   ول  د   ر  کـه  همان طـور 
را »بعـد    د   رگیـر  امتیـاز  بیشـترین  می شـود    
شـد   ن د   ر کار« بـه د   سـت آورد   ه اسـت و د   ر 
واقـع می تـوان گفـت مهم تریـن بعـد    از ابعـاد    
مرکـز  صد   اوسـیمای  د   ر  سـازمانی  فرهنـگ 
»سـازگاری«،  آن،  از  پـس  اسـت.  گلسـتان 
»انطباق پذیـری« و »رسـالت« بـه ترتیـب د   ر 

رد   ه هـای بعـد   ی قـرار د   ارنـد   . 

نتیجه گیری
مرکـز  صد   اوسـیمای  سـازمانی  فرهنـگ 
گلسـتان بـر اسـاس مـد   ل د   نیسـون د   ر ایـن 
بـر  گرفـت.  قـرار  بررسـی  مـورد     تحقیـق 
اسـاس یافته هـای تحقیـق همـه فرضیه هـا 
مرکـز  صد   اوسـیمای  یعنـی  شـد   ند     تأییـد    
د   رگیـر  بعـد     چهـار  هـر  نظـر  از  گلسـتان 
انطباق پذیـری  سـازگاری،  کار،  د   ر  شـد   ن 
و رسـالت د   ر وضعیـت مناسـب قـرار د   ارد   . 
همچنیـن بـرای رتبه بنـد   ی ابعـاد    فرهنـگ 
گرفتـه  کار  بـه  فرید   مـن  آزمـون  سـازمانی 
شـد   . نتایـج ایـن آزمـون نشـان د   اد    وضعیت 
ابعـاد    فرهنـگ سـازمانی بـه ترتیـب اولویت 
کار«،  د   ر  شـد   ن  »د   رگیـر  از  عبارتسـت 
»سـازگاری«، »انطباق پذیری« و »رسـالت«. 
نتایـج نشـان می د   هـد    ابعـاد    انطبـاق پذیری 
 و رسـالت شایسـته توجه بیشـتری هسـتند   . 

می د   هـد     نشـان   6 شـماره  جـد   ول  نتایـج 
از  یكـی  به عنـوان  »مشـتری گرایی«  کـه 
انطباق پذیـری د   ر وضعیـت مناسـبی  ابعـاد    
قـرار نـد   ارد   . احتمـاالً اعتقـاد    غالـب و شـایع 
مد   یـران رسـانه تلویزیـون د   ر مـورد    قـد   رت 
برتـر آن د   ر  تلویزیـون و جایـگاه  بالمنـازع 
میـان رسـانه ها د   ر میـان مد   یـران مرکـز نیز 
وجـود    د   ارد    و باعـث شـد   ه اسـت نسـبت بـه 
 »مشـتری گرایـی« توجه کمتر نشـان د   هند   . 
امـروزه بـه واسـطه شـد   ت رقابـت، یكـی از 
مد   یـران  توجـه  مـورد     مسـائل  مهم تریـن 
توسـعه  مختلـف،  صنایـع  د   ر  سـازمان ها 
رفتارهـای مشـتری مد   ارانه اسـت. بـی شـک 
رسـانه های  انفجـاری  رشـد     بـه  توجـه  بـا 
جد   یـد    و اجتماعـی و رقابـت شـد   ید   ی کـه 
از ایـن منظـر د   ر صنعـت رسـانه د   ر کشـور 
شـكل گرفتـه اسـت ضـرورت د   ارد    مد   یـران 
مرکـز بـه توسـعه فرهنـگ مشـتری مد   اری 
پیـش  عنـوان  بـه  سـازمانی  فرهنـگ  د   ر 
مشـتری مد   ارانه  رفتارهـای  بـروز  زمینـه 
ایـن  سـاختن  نهاد   ینـه  منظـور  بـه  و 
رفتارهـا د   ر عملكـرد    تولیـد    اهتمـام کننـد   . 
مشـتری گرایی د   ر صنعـت رسـانه بـه معنای 
د   یگـر  تعبیـری  بـه  و  مخاطب محـوری 
ایـن مهـم الزمـه  مخاطب مـد   اری اسـت. و 
نـه تنهـا توسـعه بلكـه حتـی شـرط بقـا د   ر 
رسانه هاسـت.  ظهـور  حـال  د   ر  اکوسیسـتم 
بـی شـک  فقـد   ان توجـه بـه مشـتری گرایی 
انطباق پذیـری  تـوان  می شـود     باعـث 
گیـرد   . قـرار  تأثیـر  تحـت  نیـز   مرکـز 

مد   یـران  اسـت  الزم  رسـالت  بعـد     بـرای 
»جهت گیـری  اهمیـت  مـورد     د   ر  مرکـز 
و  مقاصـد   «  و  »اهـد   اف  اسـتراتژیک«، 

و  باشـند     د   اشـته  توجـه  »چشـم اند   از« 
هـر  بیند   یشـند   .  تد   ابیـری  راسـتا  ایـن  د   ر 
خـود     عملكـرد     حـوزه  د   ر  بایـد     سـازمان 
باشـد     د   اشـته  اسـتراتژیک  جهت گیـری 
چراکـه »جهت گیـری اسـتراتژیک بـه اصول 
طـور  بـه  کـه  می شـود     گفتـه  راهنمایـی 
تأثیـر  شـرکت  فعالیت هـای  بـر  مسـتقیم 
می د   هنـد   .  ارتقـا  را  عملكـرد     و  می گذارنـد    
)والن، شـوهام و آسـراف، 2014؛ تئوود   یسـو 
نقـل  بـه   2012 کاتسـیكا،  و  کگیـاس  و 
چشـم اند   از  و   )1397 میـرا،  و  حبیبـی  از 
اعالمیـه جهت گیری سـازمان اسـت و بیانگر 
هویـت ،آرمـان و چگونگـی رسـید   ن بـه آن 
اسـت. چشـم اند   از آرزوهـای مد   یریـت بـرای 
کسـب و کار را توصیـف کـرد   ه، تصویـری از 
مقصـد    آینـد   ه سـازمان را ترسـیم می کنـد    و 
منطـق چگونگـی مناسـب بود   ن ایـن مطلب 
بـرای شـرکت را شـرح می د   هـد   . چشـم اند   از 
جهـت گیری هـای آتـی سـازمان را تد   اعـی 
می کنـد    و توضیـح د   هنـد   ه هـر چیـز اعـم 
یـا  و  تكنولـوژی  کار،  و  فرهنـگ کسـب  از 
هـر نـوع فعالیـت سـازمان د   ر آینـد   ه اسـت 
)ویلسـون، 1992، 18-28 به نقل از شفیعی 
 نیک آباد   ی و کرباسـی خیـر، 1396، ص31( 
گلسـتان  مرکـز  صد   اوسـیمای  اسـت  الزم 
کار  د   سـتور  د   ر  را  چشـم اند   از  سـند     تهیـه 
قـرار د   هـد    و الزامـات و بایسـته های آن را د   ر 
فرهنـگ سـازمانی نهاد   ینـه سـازد   . د   اشـتن 
یـک چشـم اند   از بلنـد   ، رو بـه جلـو و د   ر عین 
حـال روشـن و قابـل د   رک می تواند    سـازمان 
را بـه یـک تیـم منسـجم و یكپارچـه تبد   یل 
کنـد    و د   ر یـک مسـیر هد   فمنـد    قـرار د   هـد   . 
چراکـه چشـم اند   از بـرای همـه کارکنـان و 
همـه بخش هـای سـازمان بـه مثابـه هـد   ف 
واالیـی اسـت کـه بـه آن هـا قـد   رت تفكـر 
راهبـرد   ی و برنامه ریـزی می د   هـد   . مد   یـران 
بایـد    نـگاه کارکنـان را متوجـه جهت گیـری 
اسـتراتژیک مرکـز کننـد   . وجـود    ایـن نـگاه 
آثـار پـر برکتـی د   ر فرهنـگ سـازمانی د   ارد    
و می توانـد    وضعیـت ابعـاد    مختلـف از جمله 
وضعیـت مشـتری گرایی را نیـز ارتقا بخشـد   .
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 Identify the organizational culture of 
IRIB Center of GOLESTAN based on 
the Denison model

 The aim of this research is 
underestanding Organizational culture 
of IRIB Center of GOLESTAN as a 
one of the grand and creadible media 
institutions in the country. In this 
research Denison model has been used 
as a newest model for understanding of 
organizational culture. 

 The research method is survey and 
Denison standard questionnaire was 
used for this purpose. In this research, 
questionnaires were distributed 
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چکید���ه
امروزه اینترنت و فضای مجازی به عنوان یک فناوري فراگیر و اعتیاد  آور، تحرک 
و فعالیت بد  نی همه اقشار جامعه را تحت تاثیر خود   قرار د  اد  ه که زنگ خطری 
جد  ی را می تواند   برای سالمتی تمامی مرد  م به د  نبال د  اشته باشد  . با وجود   این 
هد  ف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد   به اینترنت و فعالیت بد  نی 
د  انش آموزان پسر متوسطه د  ولتی شهر بابل است. جامعه آماری تحقیق حاضر 
را تمامي د  انش آموزان پسرمتوسطه د  ولتی شهر بابل د  ر سال 1395 تشکیل 
می د  هند   )2500 د  انش آموز( که با توجه به جد  ول کرجسی مورگان 340 نفر از 
آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد  ه اند  . روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی از نوع 
پیمایشی و روش اجرا مید  انی بود  ه است. ابزار گرد  آوری اطالعات این تحقیق 
را پرسشنامه محقق ساخته است که موضوع و مولفه هاي تحقیق را شامل شد  ه 
است. براي سنجش پایایي پرسشنامه، میزان ضریب آلفای کرونباخ 91د  رصد   
توصیف  برای  توصیفی  آمار  از  آماری،  آزمون هاي  با  رابطه  د  ر  شد  .  گزارش 
با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف  متغیر ها و د  ر بخش آمار استنباطی 
استفاد  ه   α=0/05 معناد  اری  سطح  د  ر  پیرسون  همبستگی  آزمون ضریب  از 
شد  ه است. تمامي مراحل آماری از نرم افزار SPSS ویرایش 21 محاسبه شد  . 
د  انش آموزان  بد  نی  فعالیت  و  اینترنت  به  اعتیاد    بین  د  اد    نشان  تحقیق  نتایج 
رابطه معکوس و معناد  اری وجود   د  ارد   )sig= 0/0001(. بنابراین توجه جد  ي و 
برنامه ریزی صحیح از سوی سازمان هاي ذي ربط مانند   آموزش وپرورش، اد  اره 

ورزش و جوانان را می طلبد   که متولي امر سالمت جوانان هستند  .
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اعتیاد   به اینترنت، فعالیت بد  نی، د  انش آموزان پسر، شهر بابل

Between all of 396 employees  , but 
391 questionnaires were completed 
and based on the research.

 The findings of the research showed 
that the status of the organizational 
culture of IRIB Center of GOLESTAN 
is suitable for “engagement in 
work”, “adaptability”, “adaptability” 
and “mission”, but the status of 
important indicators such as customer 
orientation or strategic orientation 
is not appropriate. The radar chart 
depicts the status of the organizational 
culture components of IRIB Center of 
GOLESTAN. According to Friedman’s 
test, “getting involved” has the highest 
rating and “mission” the lowest.


