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چکیده
بررسي وضعيتِ فرهنگ سازماني ،سازمان را قادر ميسازد ،شکاف بينِ وضع موجودِ فرهنگ سازماني و وضع
مطلوب آن را بهبود بخشد؛ هدف پژوهش حاضر ،بررسي وضعيت فرهنگ سازمانيِ فعاالن فرهنگي سازمان
فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد است .بدين منظور ،ازمدل دنيسون استفاده شده است .پژوهشِ حاضر ،از
نوع پژوهشهاي كاربردي ،توصيفي و پيمايشي است؛ جامعه پژوهش ،فعّاالن فرهنگي سازمان فرهنگي و
تفريحي شهرداري مشهد؛ و نمونه پژوهش  333نفر از اين جامعه بود كه به روش طبقهاي تصادفي انتخاب
شدهاند؛ ابزار اين پژوهش ،پرسشنامه استاندارد دنيسون است كه شامل  06پرسش است.يافتههاي پژوهش
نشان ميدهد كه بُعدِ «سازگاري» بيشترين ،و بُعدِ «درگيرشدن در كار» كمترين امتياز را به دست آوردهاند؛
همچنين ،در بين شاخصهاي دوازدهگانه ،شاخص «ارزشهاي بنيادي» كه در بُعد سازگاري قرار دارد با امتياز
 %0.26درحد بااليي قرارگرفته است؛ وشاخصي مانند «توسعه قابليتها» كه زير مجموعه بُعد درگيرشدن در
كار است ،با امتياز  %6525كمترين امتياز را به دست آورده ،كه نيازمند بهبود ميباشد؛ همچنين در اين پژوهش،
امتيازات شاخصها و ابعاد فرهنگ سازماني در بين فعاالن فرهنگي بر اساس جنسيت و طرح مربوطه نيز مورد
بررسي قرار گرفته است .نتيجه تحقيق ،مؤيّدِ آن است كه فرهنگ سازمانيِ سازمان ،در سطح متوسطي قرار
دارد ،لذا براي تقويت و بهبود آن پيشنهادهاي مناسبي در چهار اولويت به ترتيب ذكر شده است.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازماني ،مدل دنيسون ،سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد ،فعاالن فرهنگي

 1كارشناس ارشد مديريت اجرايي دانشگاه پيام نور ساري
 2عضو هيات علمي و استاديار گروه مديريت دانشگاه پيام نور ساري

 3دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه فردوسي مشهد ،عضو هيات علمي مركز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان (نويسنده مسئول)
 4كارشناس مديريت اجرايي دانشگاه پيام نور مشهد

 .1مقدمه
صاحبنظران حوزه مديريت ،تعاريف مختلفي براي فرهنگ سازماني ارايه نمووده انود؛ «ادگوار شواين»
فرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين و اساسي ميداند كه بور ارور انودوختن از دشوواريهواي سوازگاري
بيروني و يکپارچگي دروني از سوي گروهي معيّن ،آفريده ،كشف و يا پرورده شوده اسوت (طوسوي.)533. ،

«استيفن رابينز» معتقد است :فرهنگ سازماني نمايانگر ادراك و فهم مشترك اعضاي سازماني است كه رفتار
آنها را تحت تأرير قرار ميدهد؛ در هر سازمان ،ارزشها ،نمادها ،رسوم و اسطورههايي وجود دارنود كوه در
طول زمان تغيير ميكنند؛ اين ارزشها و نمادهاي مشترك ،معيّن ميكنند كه كاركنان چگونه دنيواي پيراموون
خود را درك كرده ،و به آن ،پاسخ ميدهند ( .)Robbins, 2005با جمعبندي تعاريف مختلف ،ميتوان گفت:
فرهنگ سازماني ،الگويي از مفروضات ،باورها ،اعتقادات ،ارزشها ،شيوههاي انديشيدن ،ادراكات و نمادهاي
مشترك بين اعضاي يك سازمان است كه در طول ساليان ،در آن نهادينه شده است و رفتار افراد آن سوازمان
را هدايت ميكند .مديريت فرهنگ سازماني ،فرايندي است كه به طور مداوم به شناسايي فرهنوگ موجوود و
فرهنگ مطلوب در سازمان پرداخته ،و به منظور تغيير فرهنگ موجوود بوه سومت وضوعيت مطلووب اقودام
ميكند.
 .1.1بیان مسأله

«سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد» با توجه به وسعت و گستردگي برناموههوا و فعاليوتهوا در
سطح شهر مشهد ،انجام طرحهاي آموزشي و ترويجي و ارتباط گسترده با شهروندان ،نيواز دارد ،عوالوه بور
نيروهاي رسمي و سازماني از ظرفيت و همکاري فعاالن فرهنگي در سطح شهر بهورهمنود شوود .ايون افوراد
بهصورت داوطلبانه همکاري ميكنند و سازمان را در جهت نيل بوه اهوداف و همچنوين اجوراي طورحهوا و
برنامهها ياري ميرسانند .با توجه به نقش ارزنده فعاالن در پيشبرد اهداف فرهنگي شهر ،سازمان فرهنگوي و
تفريحي با طراحي ساختار و ساز و كارهاي مناسب ،اقدام به سازماندهي فعاالن فرهنگي نموده است.
فعاالن فرهنگي ،نيروهاي غيررسمي سازمان محسوب ميشوند كوه برخوي فراينودهاي سوازماني آنهوا،
مشابه نيروهاي رسمي و تمام وقت است (از قبيل :فرايندهاي جذب و مصاحبه ،مالي و رفاهي ،ارجاع كار و
گزارشدهي و  )...و برخي ديگر از فرآيندها ،متفاوت با كاركنان رسمي سوازمان اسوت .وجوود انگيوزههواي
دروني براي همکاري ،ماهيت كار غير رسمي ،وجود پويايي و انعطاف در نوع نقش و شرح وظايف فعواالن
فرهنگي ،عدم وجود ساختار رسمي و سلسله مراتبي ،ساختار منعطف و پويا ،عدم وجود بروكراسي اداري و
مراحل جذب و گزينش آسان و كوتاه ،از ويژگيهاي كاري و مدل همکاري اين نيروهاي غير رسمي است.
فعاالن فرهنگي در چهار دستهي «همياران شهر بهشوت»« ،خوادمين شوهر بهشوت»« ،خوادمين فرهنگوي
مسجد ما» و «همياران تخصصي فرهنگسراها» با سازمان فرهنگوي و تفريحوي شوهرداري مشوهد همکواري

ميكنند .بخش قابل توجهي از وظايف اصلي و صفي سازمان بر عهده نيروهواي غيور رسومي يعنوي فعواالن
فرهنگي است و نيروهاي رسمي بيشتر نقش ستادي دارند و به پشتيباني از اين فعاالن فرهنگي ميپردازند .از
اين رو با توجه به نقش مهم و جهتدهنده فرهنگ سازماني ،شوناخت وضوعيت موجوود فرهنوگ سوازماني
فعاالن و جهتدهي آنها به سمت وضعيت مطلوب از اهميت برخوردار است .زيرا در صورت عودم تطبيوق
فعاالن فرهنگي با فرهنگ سازماني مطلوب ،اين نيروها از هويت سازماني ،هويت گروهي و تعهود سوازماني
كه الزمه عملکرد مورد انتظار است برخوردار نخواهند بود.
لذا با توجه به اهميت فعاالن فرهنگي به عنوان سرمايههواي انسواني شوهر مشوهد ،و همچنوين اهميوت
فعاليتهاي آنها براي سازمان و لزوم پرداختن به موضوع فرهنوگ سوازماني فعواالن فرهنگوي و كوه نقوش
بهسزايي در ميزان موفقيت و پيشبرد اهداف سازمان داردوو و تطبيوق فعواالن فرهنگوي بوا فرهنوگ سوازماني
مطلوب ،اين پژوهش ،تالش خود را معطوف بدين امر ساخت تا به شناسايي وضعيت فعلي فرهنگ سازماني
در بين فعاالن فرهنگي بپردازد و با مقايسه شکاف موجود ،پيشنهادهاي كاربردي خود براي ارتقواي فرهنوگ
سازماني فعاالن فرهنگي ارائه نمايد .با توجه به موارد فوق ،مسئله اصلي پژوهش حاضور ،ارائوه پاسوخهواي
مناسب براي پرسشهاي ذيل است:
 .5وضعيت فعلي فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري چگونه است؟
 ..فرهنگ سازماني مطلوب به لحاظ اين سازمان چيست؟
 .3چه پيشنهادهايي ميتوان براي رسيدن به وضعيت مطلوب فرهنگ سازماني ارائه داد؟
 .2.1اهمیت و ضرورت پژوهش

شناخت و مديريت فرهنگ سازماني ،نتايج و دستاوردهاي ذيل را در چهار بعد به دنبال خواهد داشوت.
در بعد سازگاري ،به اعضاي سازمان و يعني فعاالن فرهنگوي و هويوت سوازماني مويبخشود؛ زيورا فرهنوگ
سازماني ،تعيين كننده مرز سازماني است و نوعي احساس هويت به اعضاي سازمان ميدهد (رابينز.)5331 ،
تعهد سوازماني فعواالن فرهنگوي را افوزايش مويدهود ( .)Kinicki & Kreitner, 2007بوه شناسوايي رفتوار،
احساسات ،ديدگاهها و نگرش فعاالن فرهنگي كمك ميكند ،به طوري كه با هدايت آن ،تناسب نگرشهوا و
رفتار فرد با فرهنگ مطلوب سازماني را موجب ميشود (رابينز ،)5331 ،و نظامي اجتمواعي در بوين فعواالن
فرهنگي در سازمان به وجود ميآورد ،كه موجب انسوجام ،همودلي ،هومفکوري ،اتحواد ويکپوارچگي آنهوا
ميشود (محمودي.)5331 ،
در بعد انطباقپذيري ،انجام تغييرات در سازمان را تسهيل نموده و يا تغييرات جديد را پايدار مينمايود
(الواني .)5333 ،به سازمان و اعضاي آن كمك ميكند تا خود را با عوامل محيط بيروني وفق دهند (ابراهيمي
بجدني ،)533. ،و بر بهبود عملکرد سازمان و فعاالن فرهنگي مرتبط با آن تأرير بسزايي دارد .در بعد رسالت،

به مديران كمك ميكند تا با آگاهي و ديد كامل نسبت به فرهنگ حاكم بر سازمان ،از نقاط قوت آن اسوتفاده
نموده و براي نقاط ضعف ،تدابير و اقدامات الزم را پيشبيني نمايند(رحيمنيا و عليزاده ،)5333 ،و در ايجواد
چشمانداز ،اهداف و مقاصد مشترك بين فعاالن فرهنگي كمك ميكند.
در بعد درگير شدن در كار ،يك هويت گروهي ميسازد كه اين هويت ،به اعضاي گوروه يعنوي فعواالن
فرهنگي در هماهنگسازي و انطبواق خوويش بوا سياسوتهوا ،مأموريوتهوا و هودفهواي سوازمان كموك
ميكند(حاجي كريمي .)5333 ،باعث تقويوت سرمايههاي فرهنگوي و اجتمواعي شوهر مشوهد يعنوي فعواالن
فرهنگي مرتبط با سازمان ميشود .ارتباط مؤرر بين سازمان و فعاالن فرهنگي را تسوهيل مويكنود .مشواركت
مؤرر فعاالن فرهنگي در طرحها و برنامههاي سازمان را جلب ميكنود .بوا توجوه بوه نتوايج و دسوتاوردهاي
حاصل از شناخت و مديريت فرهنگ سازماني(كه در باال به آنها اشاره شد) و لزوم ترسيم ساختار مطلووب
فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي ،و به دنبال آن تطبيق دادن آنها با اين فرهنگ سازماني مطلووب ،اهميوت و
ضرورت پژوهش حاضر ،بيش از پيش آشکار ميشود.
همچنين اگر فعاالن با فرهنگ سازماني مطلوب تطبيق يابند و با آن هومجهوت شووند ،هويوت و تعهود
سازماني و گروهي آنها توسعه مييابد كه باعث ميشود عملکرد آنها در انجوام فعاليوتهواي فرهنگوي در
شهر بهبود يابد .نتيجه افزايش عملکرد فعاالن ،توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر مشهد خواهد بود .بنابراين از
منظر كالنتر مديريت شهري نيز اهميت اين تحقيق مشخص ميشود.
 .3.1اهداف و پرسشهای پژوهش

مهمترين اهداف پژوهش حاضر ،عبارتند از:
 .5شناخت فرهنگ كلي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد
 ..مقايسه نظرات فعاالن فرهنگي در مورد فرهنگ سازماني و تفاوتهاي موجود ميان ديدگاههاي آنان
بر اساس طرحي كه در آن عضو هستند.
 .3ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت رسيدن به فرهنگ سازماني مطلوب و مورد نظر سازمان.
براساس مدل دنيسون پرسشهاي پژوهش حاضر ،به شکل ذيل ،مطرح خواهد شد:
 .5وضعيت فرهنگ سازماني درسطح كالن سازمان چگونه است؟ و در چه ابعادي نياز به تغيير دارد؟
 ..وضعيت فرهنگ سازماني در ارتباط با بعد درگيرشدن در كار چگونه است؟
 .3وضعيت فرهنگ سازماني در ارتباط با بعد سازگاري ،ربات و يکپارچگي چگونه است؟
 .1وضعيت فرهنگ سازمان در ارتباط با بعد انطباقپذيري چگونه است؟
 .6وضعيت فرهنگ سازمان در ارتباط با بعد رسالت و مأموريت چگونه است؟

 .2پیشینه پژوهش
براتي و همکاران ( )5333به بررسي وضعيت فرهنگ سازماني در بيمارستان شهيد هاشمي نوژاد تهوران،
براساس مدل دنيسون پرداختهاند؛ يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه اكثور پاسوخدهنودگان ( )%3.وضوعيت
فرهنگ سازماني بيمارستان را مناسب ارزيابي كردند؛ بيشترين امتياز در بعد «درگيرشدن در كار» وكمتورين
امتياز در بعد «سازگاري» حاصل شده است؛ همچنين درمجموع ،هر چهار بعد اصلي فرهنگ سازماني داراي
نمره متوسط و باالتر بودهاند؛ باالترين ميانگين شاخصهاي فرهنگ سازماني ،مربووط بوه «تويمسوازي» ،بوا
ميانگين  12.1و كمترين شاخص با ميوانگين  32.1مربووط بوه «همواهنگي و پيوسوتگي» بوود؛ پژوهشوگران
معتقدند درمجموع ،اكثر شاخصها دروضعيت مطلوب قرار دارند (براتي و همکاران.)5333،
رحيمنيا و عليزاده ( )5333در پژوهشي با عنوان «بررسي ابعاد فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون از
نظر اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد» به اين نتيجه رسيدهاند كه ،بعد «انطباقپذيري» بيشتورين،
و بعد «درگيرشدن در كار» و بعد «سازگاري» كومتورين امتيواز را بوه دسوت آوردهانود؛ هومچنوين ،در بوين
شاخصهاي دوازدهگانه شاخصهاي «تغييرپذيري» و «چشمانداز» درحود بوااليي قورار گرفتوهانود و برخوي
شاخصها مانند «هماهنگي» و «تيمسازي» كمترين امتياز را به دسوت آورده ،كوه نيازمنود بهبوود مويباشوند؛
پژوهشگران از روش آناليز واريانس چند متغيره جهت مقايسهي چهار بعد با يکديگر و دوازده شواخص بوا
همديگر استفاده كردهاند؛ كه مشخص شد ابعاد و شاخصها با همديگر تفاوتشان معنيدار است؛ همچنين،
نويسندگان با استفاده از تحليل عاملي نشان دادند كه از منظر پاسخدهندگان« ،چشمانداز» بيشتورين تأريور را
بر روي فرهنگ سازماني ميگذارد (رحيمنيا و عليزاده.)5333 ،
منوريان و بختائي ( )5336در پژوهشي ،به شناخت فرهنگ سازماني سازمان مديريت صنعتي بر اسواس
مدل دنيسون پرداختهاند؛ نتايج پژوهش نشان ميدهد كه سازمان مديريت صنعتي در تمام ابعاد چهارگانوه در
حد متوسط و باالتر از متوسط قرار گرفته است؛ با اين وجود ،در برخي از شاخصها از جمله «همواهنگي و
پيوستگي» و «اهداف و مقاصد»نيازمند بهبود است (منوريان و بختائي.)5336 ،
ييلماز و ارگان ( ).663تأرير ابعاد مدل فرهنگ سازماني دنيسون بر عملكرد سازمانها را مورد بررسوي
قرار دادند؛ در اين پژوهش ،مشخص شد كه براي بعد «انطباقپذيري» بيشتورين امتيواز و بعود «سوازگاري»
كمترين امتياز به دست آمده است؛ همچنين از نتايج اين پژوهش برميآيد كه بعد «رسالت» بيشترين تأرير را
بر افزايش عملكرد شركتهاي توليدي دارد؛ همچنين توانايي شركت درتوليد محصوالت جديد بوه شودت
تحت تأرير ابعاد انطباقپذيري و سازگاري ميباشد (.)Yilmaz, Ergan, 2008

 .3مبانی نظری تحقیق
تاكنون مدلهاي مختلفي براي فرهنگ سازماني پيشونهاد شوده اسوت؛ عودهاي از انديشومندان بور روي
عوامل محيطي مؤرر بر فرهنگ سازماني ،تأكيد كردهاند ،مانند« :چارلز هندي»« ،هرسي و بالنچارد»« ،لورش و
الرنس» .عدهاي ديگر فرهنگ سازماني را با رويکرد بينِ فرهنگي موورد مداقّوه قوراردادهانود ،ماننود «گيورت
هافستد»« ،كالك هانو استراد بك»؛ برخي ديگر بر كانون توجه سازمان تأكيد داشتند ،مانند «ريچوارد هوال و
رابرت كوئين» و عدهاي ديگر به ساختار داخلي سازمان و سيستمهاي پواداشدهوي و مکوانيزمهواي داخلوي
توجه داشتند ،مانند «ماروين و ايزبورد»« ،گردن و هاروي و براون»؛ برخي ديگر برروي مسائل روانشناختي و
استراتژي متمركز شدند ،مانند «استانلي»« ،ديويس» و« رويپاين» ( رحيمنيا و عليزاده.)5333 ،
 .1.3مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

در پژوهش حاضر ،پس از بررسي مدلهاي مختلف شناخت و مديريت فرهنگ سازماني ،مدل دنيسوون
به عنوان مدل نظري پژوهش انتخاب شد؛ «جديد بودن اين مدل ،نسبت به ساير مدلها»« ،جامعيت و كامول
بودن از نظر شاخصهاي اندازهگيري» و «سنجش ابعاد مختلف فرهنگ سازماني»« ،قابليت اسوتفاده در تموام
سطوح سازماني»« ،محك زدن رفتار گروهي به جواي ارزيوابي شخصويت»« ،امکوان بررسوي توأرير فرهنوگ
سازماني بر روي عملكرد و تسهيل مديريت تغيير در سازمان» ازجمله داليلِ انتخواب ايون مودل بوه شومار
ميآيند (منوريان و بختائي5336 ،؛ رحيمنيا و عليزاده .)5333 ،يکي ديگر از مزايواي مودل دنيسوون نموودار
گرافيکي آن است كه ابعاد و شاخصهاي فرهنگ سازماني را به صورتي كه كامالً وضع فرهنگ سوازماني را
نشان ميدهد ،ترسيم ميكند (منوريان و بختائي .)5336 ،مدل فرهنگ سازماني دنيسون از چهار بعد كوه هور
بعد از سه شاخص ،و هر شاخص از پنج مؤلّفه فرهنگ سازماني تشکيل شده است .مدل مفهومي دنيسون در
شکل  5نشان داده شده است.

شکل  -5مدل مفهومي فرهنگ سازماني دنيسون

همانطور كه در شکل  5نمايش داده شده است ،مدل فرهنگ سازماني دنيسوون از ابعواد «درگيورشودن
دركار»« ،سازگاري»« ،انطباقپذيري» و «رسالت» تشکيل شده است ( .)Denison, 2000هر يك از اين ابعاد با
سه شاخص اندازهگيري ميشود .اين مدل ،داراي دومحور عمودي وافقي است كه مدل را به چهوار قسومت
(ربع دايره) تقسيم كردهاند؛ محورعمودي دربرگيرنده ميزان و نوع تمركز فرهنگ سازماني است؛ اين محوور
از يك طرف ،به تمركز داخلي و از طرف ديگر به تمركز خارجي منتهي ميشود؛ محور افقي نيوز بوه ميوزان
انعطاف سازمان اشاره دارد كه از يك طرف به فرهنگ ايستا و از طورف ديگور بوه فرهنوگ منعطوف منتهوي
ميشود .در ادامه به شرح هر يك از ابعاد و شاخصهاي آن در سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشوهد
و فعاالن فرهنگي مرتبط با سازمان ،پرداخته ميشود.

 .2.3بعد درگیرشدن در کار

توانمنـدسـازی :سوازمان فرهنگي ،اطالعات الزم براي تصوميمگيوري فعواالن فرهنگوي را در اختيووار
آنهوا قورار مويدهد و فعاالن فرهنگي با وجود اين اطالعات ،اختيار و توانايي تصميمگيري و برنامهريزي را
دارند؛ اين امر نوعي حس مالکيت و مسئوليت در بين آنها ايجاد ميكند و باعث ميشود در انجام كارهواي
فرهنگي محول شده ،به طور جدي ،فعال و پيگير باشند.
تیمسازی :در سازمان به كارگروهي و مشاركت تيموي درجهوت اهوداف مشوترك بهوا داده مويشوود و

تيمهاي كاري ،مورد تشويق قرار ميگيرند؛ براي انجام كارها به گروههاي كاري فعاالن فرهنگوي ،بوه عنووان
سنگ بنا و شالوده ي سازمان تکيه ميشود؛ فعاالن فرهنگي به كارشان متعهد شده و خود را به عنوان پارهاي
از پيکرهي سازمان و عضوي از تيم بزرگ فعاالن فرهنگي احساس ميكنند؛ كارها به گونهاي سوازمان يافتوه
است كه آنها ميتوانند ارتباط بين كار خود و اهداف سازمان را متوجه شوند.
توسعهی قابلیتها :سازموان به منظوور تحقوق اهوداف و انجوام بورنامههاي خود با سرمايهگذاريهواي
مداوم به توسعه و پيشرفت قابليتها و مهارتهاي كاريِ فعاالن فرهنگي ميپردازد؛ سازمان به اين مهارتها
و قابليتها به عنوان يك مزيت رقابتي مهم مينگرد.
 .3.3بعد سازگاری

ارزشهای بنیادین :فعاالن فرهنگي در يك دسته از ارزشهايي كه هويت و انتظارات آنهوا را تشوکيل
ميدهند ،شريك هستند كه به آن «ارزشهاي بنيادين» گفته ميشود؛ اين ارزشها شويوه انجوام كوار فعواالن
فرهنگي را در سازمان ،سازماندهي ميكند و به عنوان منشووري اخالقوي ،رفتوار كواري فعواالن فرهنگوي را
هدايت ميكند و صحيح را از غلط به آنها نشان ميدهد؛ بيتووجهي فعواالن فرهنگوي بوه ايون ارزشهواي
بنيادين ،توبيخ به دنبال خواهد داشت.
توافق :فعاالن فرهنگي در رسيدن به توافق مبتني بر راه حلهاي بُردو بُرد ،مهارت يافتهاند ،حتوي زمواني
كه ديدگاه متقابل دارند؛ رسيدن به اِجماع در سازمان ،آسان است و در سازمان در مورد روش صحيح و غلط
انجام كارها ،توافقات مشخصي وجود دارد.
هماهنگی و انسجام :دبيرخانههاي طرحهاي مختلف سازمان به دليل داشتن ديدگاه و چشمانداز مشترك
ميتوانند براي رسيدن به اهداف مشترك با هم كار كنند؛ هماهنگ ساختن پروژهها در دبيرخانههاي مختلوف
فعاالن فرهنگي ،آسان است؛ روش انجام كارها نيز پايدار و قابل پيشبيني است.
 .4.3بعد انطباقپذیری

ایجاد تغییر :شيوهي انجام كارها در سازمان منعطف بوده و به سادگي قابل تغييور اسوت؛ سوازمان قوادر
است راههايي براي تغيير ايجاد كند ،محيط پيرامون خود را بشناسد ،بوه رقبوا پاسوخ دهود و خوود را بوراي
تغييرات آينده آماده كند؛ نه تنها تالشهايي كه براي تغيير صورت ميگيرد با مقاومت فعاالن فرهنگي مواجه
نميشود ،بلکه فعاالن فرهنگي در واحدهاي مختلف سازمان ،اغلوب بوراي ايجواد تغييورات ،همکواري نيوز
مينمايند.
مخاطب محوری :سازمان ،مخاطبان خود را كه همان شهروندان هستند درك ميكند ،شناخت عميقي از
نيازها و خواستههاي آنها دارد و به آنها پاسخ ميدهد ،و در جهت رضايتمندي آنان گام بور مويدارد و از

نظرات و توصيههاي آنها براي ايجاد تغييرات اسوتفاده مويكنود ،و ارتبواط مسوتقيم فعواالن فرهنگوي را بوا
شهروندان ،مورد تشويق قرار ميدهد.
یادگیری سازمانی :سازمان ،عالئم محيطي را دريافت ،ترجمه و تفسير ميكنود؛ فرصوتهوايي را بوراي
تشويق خالقيت ،نوآوري ،ريسكپذيري ،ارتقاي دانش و توسعه تواناييها ايجواد مويكنود؛ سوازمان ،دچوار
فراموشيِ سازماني نميشود و از حافظهي سازمانيِ خود مراقبت مويكنود؛ فعواالن فرهنگوي از اشوتباهات و
تجربيات خود درس ميگيرند و يادگيري ،هدف مهمي از كار روزمرهي آنهاست.
 .3.3بعد رسالت

گرایش و جهت استراتژیك :اهداف بلند مدت ،رسالت و مأموريت مشخّص و روشوني در سوازمان و
دبيرخانه فعاالن فرهنگي وجود دارد ،كه به كار فعاالن فرهنگي ،معني و جهت ميدهد و رويکرد اسوتراتژيك
آنها را مشخص ميكند .مديران ارشد ،اهداف سازمان را براي فعاالن فرهنگي روشن ميسوازند و توافقوات
گستردهاي در مورد اين اهداف بين فعاالن فرهنگي وجود دارد؛ ايون اهوداف ،سومت و سووي كوار فعواالن
فرهنگي را مشخص ميكنند و باعث ميشوند آن كارهايي را كه نياز است انجوام گيورد توا در بلنود مودت،
سازمان موفق باشد ،بدانند.
چشمانداز :سازمان يك ديدگاه و تصوير مشترك انگيزهبخش و هيجانانگيز از وضعيت آينوده دارد كوه
آن را ابراز ميكند ،به اين ترتيب ،فعاالن فرهنگي را با خود همراه ميسازد.
 .4روش تحیق
پژوهش حاضر بر حسب هدف ،از نوع كاربردي و برحسب نحوه گردآوري دادهها ،از نووع توصويفي و
از گروه پيمايشي ميباشد كه در آن به بررسي فرهنگ سازماني در بين فعاالن فرهنگوي سوازمان فرهنگوي و
تفريحي شهرداري مشهد ميپردازد .جامعهي آماري شامل تمام فعاالن فرهنگي و مرتبط با سازمان فرهنگي و
تفريحي شهرداري مشهد ،در چهار دستهي «همياران شهر بهشت» به تعداد  .131نفر« ،خادمين شهر بهشت»
به تعداد  .136نفر« ،خادمين فرهنگي مسجد ما» به تعداد  ..61نفر ،و «همياران تخصصي فرهنگسراها» بوه
تعداد  53.3نفرهستند ،كه در مجموع تمام جامعهي آماري 0.65 ،نفر ميباشند.
 .1.4نمونه و روش نمونهگیری

باتوجه به اينكه متغيرهاي پژوهش حاضر ،كيفي است ،براي محاسوبه تعوداد نمونوه آمواري ،ازفرموول
كوكران استفاده شده است ،كه به شرح زير ميباشد:

N t²Pq
____________ = n

(N-1) d² +
t²Pq

در اين پژوهش ،براي جامعهي آماري فعاالن فرهنگي ،مقادير فرمول كوكران به شورح زيور مويباشوند.
بنابراين براساس فرمول كوكران ،تعداد نمونه آماري ،حدوداً  333نفراست.
q= 0.5

d= 0.052

p= 0.5

t= 1.96

N= 6251

 .2.4ابزار جمعآوری اطالعات

پژوهش حاضر از نوع توصيفي و پيمايشي است ،لذا در آن از پرسوشناموه بوه عنووان ابوزار گوردآوري
دادهها استفاده شده است؛ براي سنجش فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون ،از پرسشناموهي اسوتاندارد
دنيسون استفاده گرديد؛ اين پرسشنامه شامل  06پرسش است كه عوامل كيفي را به مقادير كمي با استفاده از
طيف پنج قسمتي ليکرت تبديل ميكند .روايي پرسشنامهي مورد نظر با مطالعهي مقاالت و كتب مورتبط در
زمينهي فرهنگ سازماني و مشاوره با صاحبنظران و استادان رشتهي مديريت موورد بررسوي قرارگرفوت و
براي سنجش ميزانِ پاياييِ آن از آلفاي كرونبوا اسوتفاده شود؛ ضوريب بوه دسوتآموده  %36مويباشود كوه
نشاندهندهي ضريب باالي پاياييِ ابزارِ سنجش است.
 .3یافتههای تحقیق
به منظور تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي پژوهش ،از شاخصهاي آمار توصويفي هومچوون فراوانوي،
درصد فراواني ،فراواني نسبي ،فراواني تجمعي ،ميانگين و ...نمودارهاي مربوطه استفاده گرديده است.
.1.3اطالعات توصیفی نمونه آماری

اطالعات توصيفي نمونه آماري بر اساس جنسيت در جدول  ،5ميزان تحصيالت در جدول  ،.سوابقهي
همکاري با حوزهي ساماندهي در جدول  3و طرح مربوطه در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  - 5اطالعات توصيفي نمونه آماري براساس جنسيت
جنسیت

درصد

تعداد

مرد

.3%

35

زن

03%

..3

نامشخص

0%

.6

جمع كل

566%

333

جدول  .و اطالعات توصيفي نمونه آماري براساس ميزان تحصيالت
میزان تحصیالت

درصد

تعداد

ديپلم

33%

535

فوق ديپلم

.3%

33

ليسانس

30%

5..

فوق ليسانس

.%

0

دكتري

6%

5

جمع كل

566%

333

جدول  - 3اطالعات توصيفي نمونه آماري براساس سابقهي همکاري با حوزهي ساماندهي
سابقه همکاری با حوزهی ساماندهی

درصد

تعداد

زير 56ماه

1.%

513

 56تا  56ماه

.3%

31

 56تا  .6ماه

.5%

3.

 .6ماه به باال

3%

36

جمع كل

566%

333

جدول  - 1اطالعات توصيفي نمونه آماري براساس طرح مربوطه
طرح مربوطه

درصد

تعداد

خادمين شهربهشت

15%

533

مسجد ما

33%

53.

همياران تخصصي در فرهنگسراها

3%

.6

همياران شهر بهشت

53%

13

جمع كل

566%

333

 .2.3امتیازات شاخصهای فرهنگ سازمانی فعاالن فرهنگی

براساس جدول  6كمترين امتيازات فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي مربووط بوه شواخصهواي توسوعه
قابليتها و تيمگرايي و بيشترين امتياز فرهنوگ سوازماني مربووط بوه شواخصهواي ارزشهواي بنيوادي و
توانمندسازي است.
جدول  6و امتيازات شاخصهاي فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي
شاخصها

میانگین درصد شاخص

توسعه قابليتها

65/5%

تيمگرايي

61/5%

هماهنگي و انسجام

63/.%

ايجاد تغيير

63/3%

نيت و جهت استراتژيك

63/1%

چشمانداز

63/3%

اهداف و مقاصد

63/6%

مخاطبمحوري

63/6%

توافق

63/5%

يادگيري سازماني

05/0%

توانمندسازي

05/3%

ارزشهاي بنيادي

0./6%

 .3.3امتیازات ابعاد فرهنگ سازمانی فعاالن فرهنگی

براساس جدول  0كمترين امتياز فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي ،مربوط به بعد درگيرشودن در كوار و
بيشترين امتياز مربوط به بعد سازگاري است.
جدول  0و امتيازات ابعاد فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي
ابعاد

میانگین درصد بعد

درگيرشدن در كار

6623%

رسالت

6323%

انطباقپذيري

63%

سازگاري

6320%

 .4.3امتیازات ابعاد فرهنگ سازمانی طرح خادمین شهر بهشت

براساس جدول  3كمترين امتياز فرهنگ سازمانيِ طرح خادمين شهر بهشت ،مربوط به بعد درگيرشودن
در كار و بيشترين امتياز مربوط به بعد سازگاري است.
جدول  3و امتيازات ابعاد فرهنگ سازماني طرح خادمين شهر بهشت
ابعاد

میانگین درصد ابعاد

درگيرشدن در كار

6./1%

رسالت

66/3%

انطباق

60/3%

سازگاري

60/3%

 .3.3امتیازات ابعاد فرهنگ سازمانی طرح خادمین فرهنگی مسجدما

براساس جدول  3كمترين امتياز فرهنگ سازماني طرح خادمين فرهنگوي مسوجد موا ،مربووط بوه بعود
درگيرشدن در كار و بيشترين امتياز ،مربوط به بعد انطباق است.
جدول  3و امتيازات ابعاد فرهنگ سازماني طرح خادمين فرهنگي مسجد ما
ابعاد

میانگین درصد ابعاد

درگيرشدن در كار

63/5%

رسالت

66/6%

سازگاري

66/3%

انطباق

60/3%

 .5.3امتیازات ابعاد فرهنگ سازمانی طرح همیاران تخصصی فرهنگسراها

بر اساس جدول  3كمترين امتياز فرهنگ سازماني طرح همياران تخصصي فرهنگسراها مربوط به بعود
رسالت و بيشترين امتياز مربوط به بعد سازگاري است.
جدول  3و امتيازات ابعاد فرهنگ سازماني طرح همياران تخصصي فرهنگسراها
ابعاد

میانگین درصد ابعاد

رسالت

03/3%

انطباق

03/3%

درگيرشدن در كار

36/5%

سازگاري

36/6%

 .5.3امتیازات ابعاد فرهنگ سازمانی طرح همیاران شهر بهشت

بر اساس جدول  56كمترين امتياز فرهنگ سازماني طرح همياران تخصصي فرهنگسراها مربوط به بعد
درگيرشدن در كار و بيشترين امتياز مربوط به بعد سازگاري است.
جدول  56و امتيازات ابعاد فرهنگ سازماني طرح همياران شهر بهشت
ابعاد

میانگین درصد ابعاد

درگيرشدن در كار

06/1%

رسالت

03/5%

انطباق

36/5%

سازگاري

36/0%

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات
 .1.5نتیجهگیری

اگر بر اساس اطالعات فوق ،نماي فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگوي ترسويم شوود ،شوکل  .بوه دسوت
خواهد آمد؛ بر اساس اين تصوير ،ابعاد و شاخصهاي فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگوي در حود متوسوط و
باالتر از متوسط قرار گرفته است؛ در طيف منعطف و رابت و در ميزان تمركز داخلي و تمركز به خوار نيوز
اختالف قابل توجهي مشاهده نميشود.

شکل  – .مدل مفهومي فرهنگ سازماني دنيسون

در بين ابعاد چهارگانه فرهنگ سازماني كل فعاالن فرهنگي ،بعد «درگيرشدن در كار» ،كمترين امتيواز را
به دست آورده است؛ بعد «درگيرشدن در كار» در فرهنگ سازمانيِ فعّاالنِ فرهنگي مورد ،زن ،خوادمين شوهر
بهشت ،خادمين فرهنگي مسجد ما و همياران شهر بهشت نيز كمترين امتياز را به دست آورده است؛ تنها در
مورد همياران تخصصيِ فرهنگسراها بعد «رسالت» كمترين امتيواز را دارد .بويشتورين امتيواز ابعواد فرهنوگ
سازماني كل فعاالن فرهنگي ،متعلق به بعد «سازگاري» است؛ خادمين شهر بهشت و همياران شهر بهشت نيز
بيشترين امتياز را به بعد «سازگاري» دادهاند؛ فعاالن فرهنگي مرد به بعد «رسالت» باالترين امتياز را دادهاند و
فعّاالن فرهنگي زن و خادمين فرهنگي مسجد ما بعد «انطباق» را واجد بيشترين امتياز ،دانستهاند.
 .2.5پیشنهادها

نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،نکات مختلفي را درجهت بهبوود و ارتقواي فرهنوگ سوازمانيِ فعواالن
فرهنگي آشکار ميسازد كه ميتوان برآيند آنها را ضمن پيشونهادهاي ذيول ،مطورح سواخت؛ البتوه الزم بوه
توضيح است كه برخي از پيشنهادها جنبهي اجرايي و عملياتي دارند و برخي ديگر ،از نوع سياست ،راهبورد
و خط مشي هستند كه بايد در برنامهريزيها و فعاليتهاي فرهنگي حوزهي سواماندهي فعواالن فرهنگوي در
نظر گرفته شوند:

 .5سازمان ،سرمايهگذاري مداوم و مستمري بر روي ارتقا و توسعهي مهارتهاي فعاالن فرهنگي انجوام
دهد؛ سازمان براي اين كه بتواند اين سرمايهگذاري را انجام دهد ،ابتدا بايد مهارتهواي موورد نيواز فعواالن
فرهنگي براي انجام فعاليتهاي فرهنگي را شناسايي كند ،سپس براي آنها برنامهريزي و زمانبندي نمايد.
 ..سازمان شرايط و محيط كاريي براي فعاالن فرهنگي فراهم كند ،كه آنها احساس كنند مهوارتهوا و
قابليتهاي كاريشان در سازمان به طور مداوم در حال ارتقا ،توسعه و پيشرفت است.
 .3اهداف تيم هاي كاري فعاالن فرهنگي بايد با اهداف سازمان هماهنگ باشد؛ بنابراين كارها به گونهاي
سازماندهي و تعريف شود كه تيمهاي كاري بتوانند ارتباط بين كار خود و اهداف سازمان را متوجوه شووند؛
به طوري كه تيمها در انجام فعاليتهاي فرهنگي احساس كنند ،در جهت اهداف سازمان حركوت مويكننود؛
براي اين كار سازمان بايد اهداف خود را بيان نموده و اهداف تيمهاي كاري را از لحواظ تطبيوق بوا اهوداف
سازمان مورد بررسي قرار دهد.
 .1سطوح مختلف سازمان و بخشهاي گوناگون حوزه ساماندهي فعاالن فرهنگي ،بايد داراي اهوداف
مشخص و هماهنگ با يکديگر باشند؛ براي اين كار سازمان ،اهداف بخشهاي مختلف را به طور مرتوب از
لحاظ هماهنگي و انسجام مورد بررسي قرار دهد.
 .6روشها و شيوههاي فعاالن فرهنگي در انجام كارها و فعاليتها ،مشخص ،پايدار و قابول پويشبينوي
باشد؛ براي اين كار ،سازمان شيوهنامههاي انجام كارها و فعاليتهاي فرهنگي را تودوين نمووده و در اختيوار
فعاالن فرهنگي قرار دهد ،به طوري كه كليه فعاليتهاي سازمان در حوزه فعاالن فرهنگي داراي شناسونامهي
فرايند و رويهي انجام كار باشد.
 .0براي هماهنگي و انسجامبخشي بين فعاالن فرهنگي ،سازمان بايد از ديودگاه ،اهوداف و چشومانوداز
مشخصي برخوردار باشد ،به طوري كه فعاالن فرهنگي كه در طورحهواي مختلوف سوازمان حضوور دارنود،
ديدگاه و چشمانداز مشتركي داشته باشند؛ براي اين كار ،سازمان چشمانداز خود را تدوين نمايد و آن را بوه
كليهي بخشها و فعاالن فرهنگي اعالم نمايد ،به طوري كه چشمانداز يعني مقصد نهوايي سوازمان در ذهون
فعاالن فرهنگي حك شود.
 .3واحدها و طرحهاي مختلف سازمان بايد با يکديگر هماهنوگ باشوند ،بوه طووري كوه كواركردن بوا
شخصي از قسمتي ديگر از سازمان همانند كار كردن با شخصوي از يوك سوازمان متفواوت نباشود؛ در ايون
خصوص برگزاري جلسات برنامهريزي و همانديشي مشترك ،آگاهي يوافتن بخوشهواي مختلوف حووزهي
ساماندهي فعاالن فرهنگي از فعاليتهاي يکديگر ،پيشنهاد ميشود.
 .3براي اين كه سازمان و حوزهي ساماندهي فعاالن فرهنگي بتواند در مقابل تغييورات واكونش مناسوبي
نشان دهد ،بايد شيوهها و رويههاي انجام كار را منعطف و بازطراحي كند تا بتواند در صورت لزوم تغييرات

الزم را در آنها اعمال كند.
 .56فعاالن فرهنگي و حوزهي ساماندهي فعاالن فرهنگي بايد به طور موداوم بوا شويوههواي پيشورفته و
جديد انجام كار ،فناوريهاي روز و استانداردهاي جديد آشنايي پيدا كرده و خود را با آن ،سازگار و منطبوق
نمايند؛ عالوه بر آن ،خود فعاالن فرهنگي را بايد حساس نمود تا خود به دنبال پيشرفتها باشند و بتوانند به
ساير فعاالن فرهنگي نيز اين پيشرفتها را انتقال دهند.
 .55اولين قدم در برنامهريزي و فعاليتهاي حوزهي ساماندهي فعاالن فرهنگوي ،تودوين چشومانوداز و
ماموريت است و سپس ابالغ اين ماموريت و چشمانداز به كليهي طرحها و فعاالن فرهنگوي اسوت؛ پوس از
تدوين چشمانداز و ماموريت ،استراتژيهاي حوزهي فعاالن فرهنگي تدوين گوردد ،بوه طووري كوه فعواالن
فرهنگي احساس كنند يك استراتژي روشن در سازمان براي آينده وجود دارد.
 .53در كليهي فعاليتها و برنامههاي كوتاه مدت حوزهي ساماندهي فعاالن فرهنگي ،چشمانداز بايد بوه
عنوان راهنما و جهتدهنده در نظر گرفته شود؛ به عبارت ديگور ،نبايود برناموههوا و اهوداف كوتواه مودت،
چشمانداز بلند مدت سازمان را با مخاطره مواجه كند.
 .51فعاالن فرهنگي بايد مسير موفقيت و پيشرفت خود در سازمان را بدانند و با معيارهواي موفقيوت در
حوزهي ساماندهي فعاالن فرهنگي آشنا باشند تا بتوانند كارهايي انجام دهند كوه در بلنود مودت در سوازمان
موفق شوند.
 .56سازمان ارتباط مستقيم فعاالن فرهنگي با شهروندان ،مخاطبان و متربيان را مورد تشويق قرار دهد ،و
شرايط الزم براي اين ارتباط مستقيم را فراهم كند.
 .50سازمان و دبيرخانهي ساماندهي فعاالن فرهنگي ،نکات و توصيههاي شهروندان و مخاطبان طرحهوا
و برنامههاي فرهنگي سازمان را دريافوت نمووده و بور اسواس آنهوا تغييورات الزم را در اهوداف ،برناموه و
فعاليتهاي فرهنگي خود بدهد؛ براي دريافت نظرات شوهروندان ،انجوام نظرسونجيهواي دورهاي پيشونهاد
ميگردد.
 .53نظرات دريافتي از شهروندان و مخاطبان سوازمان بايود بوه طوور مسوتقيم بور تصوميمات سوازمان،
دبيرخانهي ساماندهي فعاالن فرهنگي و خود فعاالن فرهنگي ارر بگذارد.
 .53سازمان بايد از سيستم مديريت دانش و تجربيات برخوردار باشد تا جزييات مهم در سازمان موورد
بيتوجهي و فراموشي قرار نگيرد.
 .53از آنجا كه دسترسي به اطالعات مورد نياز يکي از مهمترين ابزارها و پيشنيازهواي تصوميمگيوري
محسوب ميشود ،سازمان ،اطالعات الزم براي تصميمگيري فعاالن فرهنگي را در اختيار آنها قرار دهد.
 ..6با توجه به ماهيت فرهنگي سازمان در حوزهي ساماندهي فعاالن فرهنگي ،بايد يك منشوور اخوالق

حرفهاي تدوين شود كه رفتار كاري فعاالن فرهنگي را هدايت نموده و صحيح را از غلط به آنها بگويد.
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