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 چکیده
سازد، شکاف بینِ وضع موجودِ فرهنگ سازماني و وضع بررسي وضعیتِ فرهنگ سازماني، سازمان را قادر مي

مطلوب آن را بهبود بخشد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعیت فرهنگ سازمانيِ فعاالن فرهنگي سازمان 

هرداری مشهد است. بدین منظور، ازمدل دنیسون استفاده شده است. پژوهِش حاضر، از فرهنگي و تفریحي ش

های كاربردی، توصیفي و پیمایشي است؛ جامعه پژوهش، فعّاالن فرهنگي سازمان فرهنگي و نوع پژوهش

ای تصادفي انتخاب نفر از این جامعه بود كه به روش طبقه 333تفریحي شهرداری مشهد؛ و نمونه پژوهش 

های پژوهش پرسش است.یافته 06نامه استاندارد دنیسون است كه شامل اند؛ ابزار این پژوهش، پرسششده

اند؛ كمترین امتیاز را به دست آورده« شدن در كاردرگیر»بیشترین، و بُعدِ « سازگاری»دهد كه بُعدِ نشان مي

ه در بُعد سازگاری قرار دارد با امتیاز ك« های بنیادیارزش»گانه، شاخص های دوازدههمچنین، در بین شاخص

شدن در كه زیر مجموعه بُعد درگیر« هاتوسعه قابلیت»درحد باالیي قرارگرفته است؛ وشاخصي مانند  0.26%

باشد؛ همچنین در این پژوهش، كمترین امتیاز را به دست آورده، كه نیازمند بهبود مي %6525كار است، با امتیاز 

ابعاد فرهنگ سازماني در بین فعاالن فرهنگي بر اساس جنسیت و طرح مربوطه نیز مورد و ها شاخصامتیازات 

بررسي قرار گرفته است. نتیجه تحقیق، مؤیّدِ آن است كه فرهنگ سازمانيِ سازمان، در سطح متوسطي قرار 

 .دارد، لذا برای تقویت و بهبود آن پیشنهادهای مناسبي در چهار اولویت به ترتیب ذكر شده است
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 مقدمه. 1

« اینادگوار شو»حوزه مدیریت، تعاریف مختلفي برای فرهنگ سازماني ارایه نمووده انود؛  نظرانصاحب

هوای سوازگاری وختن از دشوواریداند كه بور ارور انودنیادین و اساسي ميفرهنگ را الگویي از مفروضات ب

 .(.533)طوسوي،  سوی گروهي معیّن، آفریده، كشف و یا پرورده شوده اسوت بیروني و یکپارچگي دروني از

اعضای سازماني است كه رفتار  گر ادراك و فهم مشتركسازماني نمایان فرهنگ معتقد است:« استیفن رابینز»

هایي وجود دارنود كوه در اسطوره ها، نمادها، رسوم ون، ارزشدهد؛ در هر سازماها را تحت تأریر قرار ميآن

 كه كاركنان چگونه دنیوای پیراموون كنندها و نمادهای مشترك، معیّن ميكنند؛ این ارزشطول زمان تغییر مي

توان گفت: تعاریف مختلف، مي بندیبا جمع .(Robbins, 2005) دهندخود را درك كرده، و به آن، پاسخ مي

های اندیشیدن، ادراكات و نمادهای ها، شیوهازماني، الگویي از مفروضات، باورها، اعتقادات، ارزشس فرهنگ

آن سوازمان  ن نهادینه شده است و رفتار افرادمشترك بین اعضای یک سازمان است كه در طول سالیان، در آ

ناسایي فرهنوگ موجوود و ه به طور مداوم به شسازماني، فرایندی است ك كند. مدیریت فرهنگرا هدایت مي

تغییر فرهنگ موجوود بوه سومت وضوعیت مطلووب اقودام  ب در سازمان پرداخته، و به منظورمطلو فرهنگ

 كند.مي

 لهأمس انیب .1.1

در هوا هوا و فعالیوتبرناموهو گستردگي با توجه به وسعت « فرهنگي تفریحي شهرداری مشهد سازمان»

عوووه بور دارد،  و ارتباط گسترده با شهروندان، نیواز های آموزشي و ترویجي، انجام طرحسطح شهر مشهد

افوراد  یوناشوود. منود در سطح شهر بهوره يفعاالن فرهنگ ظرفیت و همکاریاز  يو سازمان يرسم یروهاین

هوا و در جهت نیول بوه اهوداف و همچنوین اجورای طرحو سازمان را  كننديم یصورت داوطلبانه همکارهب

ا توجه به نقش ارزنده فعاالن در پیشبرد اهداف فرهنگي شهر، سازمان فرهنگوي و ب .رساننديم یاریها برنامه

 ندهي فعاالن فرهنگي نموده است. با طراحي ساختار و ساز و كارهای مناسب، اقدام به سازما تفریحي 

هوا، آن شوند كوه برخوي فراینودهای سوازمانيسازمان محسوب مي روهای غیررسمياالن فرهنگي، نیفع

: فرایندهای جذب و مصاحبه، مالي و رفاهي، ارجاع كار و )از قبیل است و تمام وقت روهای رسميمشابه نی

هوای رسومي سوازمان اسوت. وجوود انگیزه از فرآیندها، متفاوت با كاركنان دهي و ...( و برخي دیگرگزارش

وظایف فعواالن نقش و شرح  مي، وجود پویایي و انعطاف در نوعغیر رس ی همکاری، ماهیت كاردروني برا

اداری و  نعطف و پویا، عدم وجود بروكراسيفرهنگي، عدم وجود ساختار رسمي و سلسله مراتبي، ساختار م

  های كاری و مدل همکاری این نیروهای غیر رسمي است.مراحل جذب و گزینش آسان و كوتاه، از ویژگي

خوادمین فرهنگوي »، «بهشوتشوهر  خوادمین»، «شهر بهشوت همیاران»ی در چهار دستهفعاالن فرهنگي 



 

با سازمان فرهنگوي و تفریحوي شوهرداری مشوهد همکواری  «سراهاهمیاران تخصصي فرهنگ»و « مسجد ما

فعواالن  نیروهوای غیور رسومي یعنوي بخش قابل توجهي از وظایف اصلي و صفي سازمان بر عهدهكنند. مي

پردازند. از فعاالن فرهنگي مي این از بیشتر نقش ستادی دارند و به پشتیباني فرهنگي است و نیروهای رسمي

شوناخت وضوعیت موجوود فرهنوگ سوازماني دهنده فرهنگ سازماني، با توجه به نقش مهم و جهتاین رو 

در صورت عودم تطبیوق زیرا مطلوب از اهمیت برخوردار است.  وضعیتها به سمت دهي آنفعاالن و جهت

ها از هویت سازماني، هویت گروهي و تعهود سوازماني فرهنگ سازماني مطلوب، این نیروبا فعاالن فرهنگي 

 است برخوردار نخواهند بود.  مورد انتظاركه الزمه عملکرد 

ت اهمیو هوای انسواني شوهر مشوهد، و همچنوینفعاالن فرهنگي به عنوان سرمایه لذا با توجه به اهمیت

 عواالن فرهنگوي و كوه نقوشسوازماني ف پرداختن به موضوع فرهنگ ها برای سازمان و لزومهای آنفعالیت

 فعواالن فرهنگوي بوا فرهنوگ سوازماني سازمان داردوو و تطبیوق سزایي در میزان موفقیت و پیشبرد اهدافبه

مطلوب، این پژوهش، توش خود را معطوف بدین امر ساخت تا به شناسایي وضعیت فعلي فرهنگ سازماني 

خود برای ارتقوای فرهنوگ  پیشنهادهای كاربردییسه شکاف موجود، در بین فعاالن فرهنگي بپردازد و با مقا

هوای حاضور، ارائوه پاسوخ ا توجه به موارد فوق، مسئله اصلي پژوهشسازماني فعاالن فرهنگي ارائه نماید. ب

 های ذیل است:مناسب برای پرسش

 . وضعیت فعلي فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي سازمان فرهنگي و تفریحي شهرداری چگونه است؟ 5

 نگ سازماني مطلوب به لحاظ این سازمان چیست؟ ره. ف.

 توان برای رسیدن به وضعیت مطلوب فرهنگ سازماني ارائه داد؟. چه پیشنهادهایي مي3

  یت و ضرورت پژوهش. اهم2.1

ج و دستاوردهای ذیل را در چهار بعد به دنبال خواهد داشوت. فرهنگ سازماني، نتای شناخت و مدیریت

بخشود؛ زیورا فرهنوگ ت سوازماني مويو هویو االن فرهنگيضای سازمان و یعني فعبه اع ،زگاریسا در بعد

 (.5334)رابینز،  دهدت به اعضای سازمان ميو نوعي احساس هویمرز سازماني است  سازماني، تعیین كننده

رفتوار،  . بوه شناسوایي(Kinicki & Kreitner, 2007) دهوداالن فرهنگوي را افوزایش مويتعهد سوازماني فعو

هوا و كند، به طوری كه با هدایت آن، تناسب نگرشفرهنگي كمک مي االنها و نگرش فعات، دیدگاهاحساس

االن نظامي اجتمواعي در بوین فعو ، و(5334 رابینز،) شودسازماني را موجب مي رفتار فرد با فرهنگ مطلوب

هوا آن پوارچگيفکوری، اتحواد ویکانسوجام، همودلي، هوم آورد، كه موجبفرهنگي در سازمان به وجود مي

 .(5334 محمودی،) شودمي

 نمایودجدید را پایدار مي و یا تغییرات تسهیل نموده تغییرات در سازمان را پذیری، انجامدر بعد انطباق



 

 ابراهیمي) كند تا خود را با عوامل محیط بیروني وفق دهندبه سازمان و اعضای آن كمک مي .(5333 الواني،)

رسالت،  در بعد .بسزایي دارد کرد سازمان و فعاالن فرهنگي مرتبط با آن تأریرعملو بر بهبود  ،(.533 بجدني،

نسبت به فرهنگ حاكم بر سازمان، از نقاط قوت آن اسوتفاده  كند تا با آگاهي و دید كاملبه مدیران كمک مي

 در ایجواد ، و(5333، علیزادهو  نیارحیم)بیني نمایندالزم را پیش برای نقاط ضعف، تدابیر و اقداماتنموده و 

 كند.انداز، اهداف و مقاصد مشترك بین فعاالن فرهنگي كمک ميچشم

گوروه یعنوي فعواالن  ت، به اعضایسازد كه این هویگروهي مي شدن در كار، یک هویت درگیر در بعد

هوای سوازمان كموک هوا و هودفهوا، مأموریوتخوویش بوا سیاسوت سازی و انطبواقدر هماهنگفرهنگي 

فعواالن یعنوي اجتمواعي شوهر مشوهد های فرهنگوي و تقویوت سرمایه باعث .(5333 كریمي، جيحا)كندمي

كنود. مشواركت االن فرهنگي را تسوهیل مويشود. ارتباط مؤرر بین سازمان و فعميفرهنگي مرتبط با سازمان 

ای سوتاوردهبوا توجوه بوه نتوایج و د كنود.های سازمان را جلب ميها و برنامهاالن فرهنگي در طرحعمؤرر ف

ها اشاره شد( و لزوم ترسیم ساختار مطلووب )كه در باال به آنسازماني حاصل از شناخت و مدیریت فرهنگ

ها با این فرهنگ سازماني مطلووب، اهمیوت و دادن آن االن فرهنگي، و به دنبال آن تطبیقفرهنگ سازماني فع

  شود.حاضر، بیش از پیش آشکار مي ضرورت پژوهش

جهوت شووند، هویوت و تعهود االن با فرهنگ سازماني مطلوب تطبیق یابند و بوا آن همهمچنین اگر فع

هوای فرهنگوي در هوا در انجوام فعالیتشود عملکرد آنیابد كه باعث ميها توسعه ميسازماني و گروهي آن

 ازابراین بن شهر بهبود یابد. نتیجه افزایش عملکرد فعاالن، توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر مشهد خواهد بود.

 شود.مشخص مياین تحقیق اهمیت  نیز تر مدیریت شهریمنظر كون

 های پژوهش. اهداف و پرسش3.1

 حاضر، عبارتند از:  ژوهشپ ترین اهدافمهم

 ان فرهنگي و تفریحي شهرداری مشهدسازم . شناخت فرهنگ كلي5

آنان های وجود میان دیدگاههای مسازماني و تفاوت . مقایسه نظرات فعاالن فرهنگي در مورد فرهنگ.

 .طرحي كه در آن عضو هستندبر اساس 

 نظر سازمان. ن به فرهنگ سازماني مطلوب و مورد. ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رسید3

 حاضر، به شکل ذیل، مطرح خواهد شد: های پژوهشمدل دنیسون پرسش براساس

 ؟ و در چه ابعادی نیاز به تغییر دارد؟سازماني درسطح كون سازمان چگونه است . وضعیت فرهنگ5

 درگیرشدن در كار چگونه است؟ . وضعیت فرهنگ سازماني در ارتباط با بعد.

 سازگاری، ربات و یکپارچگي چگونه است؟ . وضعیت فرهنگ سازماني در ارتباط با بعد3



 

 پذیری چگونه است؟انطباق . وضعیت فرهنگ سازمان در ارتباط با بعد4

 رسالت و مأموریت چگونه است؟ گ سازمان در ارتباط با بعد. وضعیت فرهن6

 پژوهش پیشینه .2

( به بررسي وضعیت فرهنگ سازماني در بیمارستان شهید هاشمي نوژاد تهوران، 5333) براتي و همکاران

( وضوعیت %.3) دهنودگاندهد كه اكثور پاسوخهای پژوهش نشان مياند؛ یافتهدنیسون پرداخته براساس مدل

تورین وكم« شدن در كاردرگیر» ترین امتیاز در بعدبیمارستان را مناسب ارزیابي كردند؛ بیش ازمانيفرهنگ س

فرهنگ سازماني دارای  چنین درمجموع، هر چهار بعد اصليحاصل شده است؛ هم« سازگاری» امتیاز در بعد

،  بوا «سوازیمتوی»ربووط بوه سازماني، م های فرهنگشاخص ؛ باالترین میانگیناندنمره متوسط و باالتر بوده

بوود؛ پژوهشوگران « همواهنگي و پیوسوتگي»مربووط بوه  32.4میوانگین  و كمترین شاخص با 42.4میانگین 

 .(5333و همکاران، براتي) مطلوب قرار دارند ها دروضعیتمعتقدند درمجموع، اكثر شاخص

زماني براساس مدل دنیسون از بررسي ابعاد فرهنگ سا»( در پژوهشي با عنوان 5333) نیا و علیزادهرحیم

ین، توربیش« پذیریانطباق» بعد اند كه،به این نتیجه رسیده« نظر اعضای هیئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

چنوین، در بوین انود؛ هومتورین امتیواز را بوه دسوت آوردهكوم« سازگاری» و بعد« كارشدن در درگیر» و بعد

انود و برخوي درحود بواالیي قورار گرفتوه« اندازچشم»و « ریتغییرپذی»های گانه شاخصهای دوازدهشاخص

ند؛ باشوبهبوود موي یاز را به دسوت آورده، كوه نیازمنودترین امتكم« سازیتیم»و « هماهنگي»ها مانند شاخص

عد با یکدیگر و دوازده شواخص بوا ی چهار بمقایسه نالیز واریانس چند متغیره جهتآپژوهشگران از روش 

چنین، دار است؛ همشان معنيها با همدیگر تفاوتاند؛ كه مشخص شد ابعاد و شاخصردههمدیگر استفاده ك

تورین تأریور را بیش« اندازچشم»دهندگان، كه از منظر پاسخ نویسندگان با استفاده از تحلیل عاملي نشان دادند

 .(5333، علیزادهو  نیارحیم) گذاردبر روی فرهنگ سازماني مي

مدیریت صنعتي بر اسواس  ( در پژوهشي، به شناخت فرهنگ سازماني سازمان5336) يتائریان و بخمنو

ابعاد چهارگانوه در  دهد كه سازمان مدیریت صنعتي در تماماند؛ نتایج پژوهش نشان ميمدل دنیسون پرداخته

نگي و همواه»ها از جمله حد متوسط و باالتر از متوسط قرار گرفته است؛ با این وجود، در برخي از شاخص

 .(5336، بختائي و منوریان) بهبود است نیازمند«اهداف و مقاصد»و « وستگيپی

ها را مورد بررسوي سازمان كردمدل فرهنگ سازماني دنیسون بر عمل ( تأریر ابعاد663.) ییلماز و ارگان

«  زگاریسوا»تورین امتیواز و بعود بیش «پذیریانطباق» بعد قرار دادند؛ در این پژوهش، مشخص شد كه برای

ترین تأریر را بیش« رسالت» آید كه بعداز نتایج این پژوهش برمي چنینترین امتیاز به دست آمده است؛ همكم

توانایي شركت درتولید محصوالت جدید بوه شودت  چنینهای تولیدی دارد؛ همكرد شركتبر افزایش عمل



 

 .(Yilmaz, Ergan, 2008) باشدپذیری و سازگاری ميتحت تأریر ابعاد انطباق

 مبانی نظری تحقیق. 3

ز اندیشومندان بور روی ای اههنگ سازماني پیشونهاد شوده اسوت؛ عودهای مختلفي برای فرتاكنون مدل

لورش و »، «هرسي و بونچارد»، «چارلز هندی»اند، مانند: كرده سازماني، تأكید عوامل محیطي مؤرر بر فرهنگ

گیورت »ماننود  ،انودقورارداده مداقّوه فرهنگي موورد رویکرد بینِ سازماني را با ای دیگر فرهنگهعد «.الرنس

ریچوارد هوال و » توجه سازمان تأكید داشتند، مانند ؛ برخي دیگر بر كانون«استراد بک كوك هانو»، «هافستد

هوای داخلوي دهوي و مکوانیزمهای پواداشسازمان و سیستم ای دیگر به ساختار داخليو عده« رابرت كوئین

؛ برخي دیگر برروی مسائل روانشناختي و «گردن و هاروی و براون»، «ماروین و ایزبورد»ند، مانند ه داشتتوج

 .(5333، علیزادهو  نیارحیم ) «رویپاین» و« دیویس»، «استانلي»استراتژی متمركز شدند، مانند 

 مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. 1.3

مدیریت فرهنگ سازماني، مدل دنیسوون ای مختلف شناخت و هحاضر، پس از بررسي مدل در پژوهش

جامعیت و كامول »، «هادلجدید بودن این مدل، نسبت به سایر م»به عنوان مدل نظری پژوهش انتخاب شد؛ 

 قابلیت اسوتفاده در تموام»، «سنجش ابعاد مختلف فرهنگ سازماني»و « گیریهای اندازهشاخص بودن از نظر

امکوان بررسوي توأریر فرهنوگ »، «ه جوای ارزیوابي شخصویتمحک زدن رفتار گروهي ب»، «سازماني سطوح

ازجمله دالیلِ انتخواب ایون مودل بوه شومار « كرد و تسهیل مدیریت تغییر در سازمانسازماني بر روی عمل

یکي دیگر از مزایوای مودل دنیسوون نموودار  .(5333، علیزادهو  نیارحیم؛ 5336، بختائي و منوریان) آیندمي

سوازماني را  را به صورتي كه كاموً وضع فرهنگسازماني  ی فرهنگهاعاد و شاخصگرافیکي آن است كه اب

چهار بعد كوه هور  دنیسون از مدل فرهنگ سازماني .(5336، بختائي و منوریان) كنددهد، ترسیم مينشان مي

 مدل مفهومي دنیسون در تشکیل شده است. انيعد از سه شاخص، و هر شاخص از پنج مؤلّفه فرهنگ سازمب

 نشان داده شده است. 5شکل 

 



 

 
 مدل مفهومي فرهنگ سازماني دنیسون -5شکل 

شودن درگیور»دنیسوون از ابعواد  نمایش داده شده است، مدل فرهنگ سازماني 5طور كه در شکل همان

ز این ابعاد با هر یک ا .(Denison, 2000) تشکیل شده است« رسالت»و « پذیریانطباق»، «سازگاری»، «دركار

 قسومت چهوار به را مدل كه است فقيوا عمودی دومحور دارای مدل، اینشود. گیری ميسه شاخص اندازه

 محوور این است؛ سازماني فرهنگ تمركز نوع و میزان دربرگیرنده محورعمودی اند؛كرده تقسیم  (رهیدا بعر)

 میوزان بوه نیوز افقي محور شود؛مي نتهيم خارجي تمركز به دیگر طرف از و داخلي تمركز به طرف، یک از

 منتهوي منعطوف فرهنوگ بوه دیگور طورف از و ایستا فرهنگ به طرف یک از كه دارد اشاره سازمان انعطاف

هنگي و تفریحي شهرداری مشوهد های آن در سازمان فرهر یک از ابعاد و شاخص در ادامه به شرح .شودمي

 شود.مي فرهنگي مرتبط با سازمان، پرداخته و فعاالن

 

 کار در شدندرگیر بعد. 2.3

فرهنگوي را در اختیووار  گیوری فعواالنوعات الزم برای تصومیماط ،: سوازمان فرهنگيتوانمنـدسـازی

ریزی را گیری و برنامهبا وجود این اطوعات، اختیار و توانایي تصمیم دهد و فعاالن فرهنگيهوا قورار مويآن

ارهوای شود در انجام ككند و باعث ميها ایجاد ميو مسئولیت در بین آن مالکیت دارند؛ این امر نوعي حس

 ل و پیگیر باشند.فرهنگي محول شده، به طور جدی، فعا



 

شوود و مشوترك بهوا داده موي : در سازمان به كارگروهي و مشاركت تیموي درجهوت اهودافسازیتیم

های كاری فعاالن فرهنگوي، بوه عنووان ه گروهگیرند؛ برای انجام كارها بهای كاری، مورد تشویق قرار ميتیم

ای د شده و خود را به عنوان پارهشود؛ فعاالن فرهنگي به كارشان متعهنا و شالوده ی سازمان تکیه ميسنگ ب

یافتوه ای سوازمان كارها به گونه كنند؛فرهنگي احساس مي ی سازمان و عضوی از تیم بزرگ فعاالناز پیکره

 ند ارتباط بین كار خود و اهداف سازمان را متوجه شوند.توانها مياست كه آن

هوای گذاریهای خود با سرمایهاهوداف و انجوام بورنامه : سازموان به منظوور تحقوقهاتی قابلیتوسعه

ها پردازد؛ سازمان به این مهارتاالن فرهنگي ميهای كاریِ فعها و مهارتمداوم به توسعه و پیشرفت قابلیت

 نگرد.مهم مي ها به عنوان یک مزیت رقابتيو قابلیت

 سازگاریعد ب. 3.3

هوا را تشوکیل آن هایي كه هویت و انتظاراتفرهنگي در یک دسته از ارزش : فعاالنهای بنیادینارزش

ها شویوه انجوام كوار فعواالن شود؛ این ارزشگفته مي« های بنیادینارزش»دهند، شریک هستند كه به آن مي

فرهنگوي را  ان منشووری اخوقوي، رفتوار كواری فعواالنكند و به عنوازمان، سازماندهي ميفرهنگي را در س

هوای فرهنگوي بوه ایون ارزش تووجهي فعواالندهد؛ بيها نشان ميكند و صحیح را از غلط به آنهدایت مي

 بنیادین، توبیخ به دنبال خواهد داشت.

اند، حتوي زمواني های بُردو بُرد، مهارت یافتهحل االن فرهنگي در رسیدن به توافق مبتني بر راه: فعتوافق

ر سازمان در مورد روش صحیح و غلط كه دیدگاه متقابل دارند؛ رسیدن به اِجماع در سازمان، آسان است و د

 صي وجود دارد.انجام كارها، توافقات مشخ

انداز مشترك چشمهای مختلف سازمان به دلیل داشتن دیدگاه و های طرحدبیرخانه هماهنگی و انسجام:

های مختلوف ها در دبیرخانههم كار كنند؛ هماهنگ ساختن پروژه توانند برای رسیدن به اهداف مشترك بامي

 بیني است.فرهنگي، آسان است؛ روش انجام كارها نیز پایدار و قابل پیش فعاالن

 پذیریانطباقبعد . 4.3

وده و به سادگي قابل تغییور اسوت؛ سوازمان قوادر منعطف ب ی انجام كارها در سازمان: شیوهایجاد تغییر

دهود و خوود را بورای  رقبوا پاسوخكند، محیط پیرامون خود را بشناسد، بوه  تغییر ایجادهایي برای راهاست 

واجه گیرد با مقاومت فعاالن فرهنگي مهایي كه برای تغییر صورت ميتغییرات آینده آماده كند؛ نه تنها توش

االن فرهنگي در واحدهای مختلف سازمان، اغلوب بورای ایجواد تغییورات، همکواری نیوز بلکه فع شود،نمي

 نمایند.مي



 

كند، شناخت عمیقي از سازمان، مخاطبان خود را كه همان شهروندان هستند درك مي مخاطب محوری:

دارد و از موي آنان گام بور مندیدهد، و در جهت رضایتها پاسخ ميها دارد و به آنهای آننیازها و خواسته

االن فرهنگوي را بوا كنود، و ارتبواط مسوتقیم فعوها برای ایجاد تغییرات اسوتفاده مويهای آننظرات و توصیه

 دهد.شهروندان، مورد تشویق قرار مي

هوایي را بورای كنود؛ فرصوتدریافت، ترجمه و تفسیر مي محیطي را سازمان، عوئم یادگیری سازمانی:

كنود؛ سوازمان، دچوار ها ایجواد مويتوسعه توانایي پذیری، ارتقای دانش وکخوقیت، نوآوری، ریس تشویق

االن فرهنگوي از اشوتباهات و كنود؛ فعوی سازمانيِ خود مراقبت مويشود و از حافظهفراموشيِ سازماني نمي

 هاست.ی آنهند و یادگیری، هدف مهمي از كار روزمرگیرتجربیات خود درس مي

 رسالتبعد . 3.3

و روشوني در سوازمان و مشخّص  اهداف بلند مدت، رسالت و مأموریت ت استراتژیك:و جه گرایش

 کرد اسوتراتژیکدهد و رویفرهنگي، معني و جهت مي دبیرخانه فعاالن فرهنگي وجود دارد، كه به كار فعاالن

فقوات سوازند و توااالن فرهنگي روشن مين ارشد، اهداف سازمان را برای فعمدیرا كند.ها را مشخص ميآن

سووی كوار فعواالن  فرهنگي وجود دارد؛ ایون اهوداف، سومت و ای در مورد این اهداف بین فعاالنگسترده

مودت،  شوند آن كارهایي را كه نیاز است انجوام گیورد توا در بلنودكنند و باعث ميص ميفرهنگي را مشخ

 د، بدانند.سازمان موفق باش

آینوده دارد كوه  انگیز از وضعیتبخش و هیجانیزهانگ زمان یک دیدگاه و تصویر مشتركسا انداز:چشم

 سازد.فرهنگي را با خود همراه مي كند، به این ترتیب، فعاالنآن را ابراز مي

 روش تحیق. 4

و  ، از نووع توصویفيهاداده وع كاربردی و برحسب نحوه گردآوریاز ن ،حاضر بر حسب هدف پژوهش

سوازمان فرهنگوي و  بین فعاالن فرهنگوي فرهنگ سازماني درباشد كه در آن به بررسي پیمایشي مي گروهاز 

االن فرهنگي و مرتبط با سازمان فرهنگي و ی آماری شامل تمام فعجامعه .پردازدتفریحي شهرداری مشهد مي

« شهر بهشت خادمین»ر، نف 434.به تعداد « شهر بهشت همیاران» یاری مشهد، در چهار دستهتفریحي شهرد

بوه « سراهاتخصصي فرهنگ همیاران»نفر، و  64..به تعداد « ما خادمین فرهنگي مسجد»، نفر 436.د به تعدا

 .باشندمينفر  0.65آماری،  یجامعه نفرهستند، كه در مجموع تمام 53.3تعداد 



 

 گیرینمونه و روش نمونه .1.4

 ازفرموول ،آمواری نمونوه تعوداد محاسوبه برای است، كیفي حاضر، پژوهش متغیرهای كهاین به باتوجه

 باشد:كه به شرح زیر مي است، شده استفاده كوكران

 

 

 باشوند.به شورح زیور مويآماری فعاالن فرهنگي، مقادیر فرمول كوكران  یدر این پژوهش، برای جامعه

 .نفراست 333 حدوداً ،آماری نمونه تعداد كوكران، فرمول براساس بنابراین
N= 6251             t= 1.96         d= 0.052           p= 0.5            q= 0.5  

 آوری اطالعاتابزار جمع .2.4

ناموه بوه عنووان ابوزار گوردآوری توصیفي و پیمایشي است، لذا در آن از پرسوش پژوهش حاضر از نوع

 نداردی اسوتاناموهپرسش سازماني بر اساس مدل دنیسون، از ستفاده شده است؛ برای سنجش فرهنگها اداده

 ي با استفاده ازت كه عوامل كیفي را به مقادیر كمپرسش اس 06 نامه شاملاستفاده گردید؛ این پرسش دنیسون

ی مقاالت و كتب مورتبط در ی مورد نظر با مطالعهنامهپرسش كند. روایيطیف پنج قسمتي لیکرت تبدیل مي

 و موورد بررسوي قرارگرفوتی مدیریت نظران و استادان رشتهسازماني و مشاوره با صاحب ی فرهنگزمینه

باشود كوه موي %36 آمودهبوه دسوت آلفای كرونبوا  اسوتفاده شود؛ ضوریب برای سنجش میزانِ پایایيِ آن از

 .باالی پایایيِ ابزارِ سنجش است ی ضریبدهندهنشان

 ی تحقیقهایافته. 3

فراوانوي،  چوونهای آمار توصویفي هومهای پژوهش، از شاخصتوصیفي داده به منظور تجزیه و تحلیل

 نمودارهای مربوطه استفاده گردیده است.... تجمعي، میانگین و درصد فراواني، فراواني نسبي، فراواني

 اطالعات توصیفی نمونه آماری.1.3

ی سوابقه، .، میزان تحصیوت در جدول 5اطوعات توصیفي نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول 

 نشان داده شده است. 4در جدول  طرح مربوطهو  3ي در جدول ساماندهی حوزه بای همکار
 

 تیجنس براساس یآمار نمونه يفیتوص اطوعات - 5جدول 

 تعداد درصد جنسیت

 35 3.% مرد

 3.. 03% زن

             N t²Pq 

n = ____________ 

         (N-1) d² + 
t²Pq      
 



 

 6. 0% نامشخص

 333 566% جمع كل

 

 وتیتحص زانیم براساسی آمار نمونه يفیتوص اطوعاتو  . جدول

 تعداد درصد میزان تحصیالت

 535 33% دیپلم

 33 3.% فوق دیپلم

 ..5 30% لیسانس

 0 .% فوق لیسانس

 5 6% دكتری

 333 566% جمع كل

 
 يساماندهی حوزه با یهمکاری سابقه براساس یآمار نمونه يفیتوص اطوعات - 3جدول 

 تعداد درصد ساماندهی یسابقه همکاری با حوزه

 543 .4% ماه 56زیر

 34 3.% ماه 56 تا 56

 .3 5.% ماه 6. تا 56

 36 3% ماه به باال 6.

 333 566% جمع كل

 

 مربوطه طرح براساس یآمار نمونه يفیتوص اطوعات - 4 جدول

 تعداد درصد طرح مربوطه

 533 45% خادمین شهربهشت

 .53 33% مسجد ما

 6. 3% سراهافرهنگ همیاران تخصصي در

 43 53% همیاران شهر بهشت

 333 566% جمع كل

 فعاالن فرهنگی فرهنگ سازمانی  هایامتیازات شاخص. 2.3

های توسوعه ترین امتیازات فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگوي مربووط بوه شواخصكم 6جدول  براساس



 

هوای بنیوادی و های ارزشبوه شواخص مربووط فرهنوگ سوازماني ترین امتیوازبیش گرایي وها و تیمقابلیت

 توانمندسازی است.
 يفرهنگ فعاالن سازماني فرهنگ هایشاخص ازاتیامت و 6جدول 

 درصد شاخصمیانگین  هاشاخص

 5/65% هاتوسعه قابلیت

 5/64% گرایيتیم

 63/.% هماهنگي و انسجام

 3/63% ایجاد تغییر

 4/63% نیت و جهت استراتژیک

 3/63% اندازچشم

 6/63% اهداف و مقاصد

 6/63% محوریمخاطب

 5/63% توافق

 0/05% یادگیری سازماني

 3/05% سازیتوانمند

 .6/0% های بنیادیارزش

 فعاالن فرهنگی فرهنگ سازمانی  امتیازات ابعاد .3.3

ر و شودن در كواعد درگیرامتیاز فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگي، مربوط به ب ترینكم  0جدول  براساس

 ترین امتیاز مربوط به بعد سازگاری است.بیش
 يفرهنگ فعاالن سازماني فرهنگ ابعاد ازاتیامت و 0جدول 

 بعددرصد میانگین  ابعاد

 6623% شدن در كاردرگیر

 6323% رسالت

 63% پذیریانطباق

 6320% سازگاری

 خادمین شهر بهشت طرح فرهنگ سازمانی امتیازات ابعاد. 4.3

شودن عد درگیرخادمین شهر بهشت، مربوط به بطرح نيِ ترین امتیاز فرهنگ سازماكم  3ل براساس جدو

 ترین امتیاز مربوط به بعد سازگاری است.در كار و بیش



 

 بهشت شهر نیخادم طرح سازماني فرهنگ ابعاد ازاتیامت و 3جدول 

 میانگین درصد ابعاد ابعاد

 .4/6% شدن در كاردرگیر

 3/66% رسالت

 3/60% قانطبا

 3/60% سازگاری

 ماخادمین فرهنگی مسجدطرح فرهنگ سازمانی  امتیازات ابعاد .3.3

موا، مربووط بوه بعود  خادمین فرهنگوي مسوجدطرح ترین امتیاز فرهنگ سازماني كم 3براساس جدول 

 ترین امتیاز، مربوط به بعد انطباق است.شدن در كار و بیشدرگیر
 ما مسجد يفرهنگ نیخادمطرح  يسازمان نگفره ابعاد ازاتیامت و 3جدول 

 میانگین درصد ابعاد ابعاد

 5/63% شدن در كاردرگیر

 6/66% رسالت

 3/66% سازگاری

 3/60% انطباق

 سراهاهمیاران تخصصی فرهنگطرح فرهنگ سازمانی  امتیازات ابعاد .5.3

سراها مربوط به بعود رهنگهمیاران تخصصي فطرح ترین امتیاز فرهنگ سازماني كم 3بر اساس جدول 

 ترین امتیاز مربوط به بعد سازگاری است.رسالت و بیش
 سراهافرهنگ يتخصص ارانیهمطرح  سازماني فرهنگ ابعاد ازاتیامت و 3جدول 

 میانگین درصد ابعاد ابعاد

 3/03% رسالت

 3/03% انطباق

 5/36% شدن در كاردرگیر

 6/36% سازگاری

 همیاران شهر بهشتطرح هنگ سازمانی فر امتیازات ابعاد. 5.3

سراها مربوط به بعد همیاران تخصصي فرهنگطرح ترین امتیاز فرهنگ سازماني كم 56بر اساس جدول 

 ترین امتیاز مربوط به بعد سازگاری است.شدن در كار و بیشدرگیر
 بهشت شهر ارانیهمطرح  سازماني فرهنگ ابعاد ازاتیامت و 56جدول 



 

 درصد ابعادمیانگین  ابعاد

 4/06% شدن در كاردرگیر

 5/03% رسالت

 5/36% انطباق

 0/36% سازگاری

 گیری و پیشنهاداتنتیجه. 5

 گیرینتیجه. 1.5

بوه دسوت  .شوکل فوق، نمای فرهنگ سازماني فعاالن فرهنگوي ترسویم شوود،  اگر بر اساس اطوعات

ازماني فعاالن فرهنگوي در حود متوسوط و های فرهنگ سخواهد آمد؛ بر اساس این تصویر، ابعاد و شاخص

و رابت و در میزان تمركز داخلي و تمركز به خوار  نیوز  باالتر از متوسط قرار گرفته است؛ در طیف منعطف

 .شوداختوف قابل توجهي مشاهده نمي

 

 

 
 

 

 
 

 

را  رین امتیوازت، كم«شدن در كاردرگیر» هنگ سازماني كل فعاالن فرهنگي، بعددر بین ابعاد چهارگانه فر

شوهر در فرهنگ سازمانيِ فعّاالنِ فرهنگي مورد، زن، خوادمین « شدن در كاردرگیر» به دست آورده است؛ بعد

ترین امتیاز را به دست آورده است؛ تنها در و همیاران شهر بهشت نیز كم بهشت، خادمین فرهنگي مسجد ما

 تورین امتیواز ابعواد فرهنوگمتیواز را دارد. بویشترین اكم «رسالت»ورد همیاران تخصصيِ فرهنگسراها بعد م

است؛ خادمین شهر بهشت و همیاران شهر بهشت نیز « سازگاری»عد سازماني كل فعاالن فرهنگي، متعلق به ب

اند و باالترین امتیاز را داده« رسالت»اند؛ فعاالن فرهنگي مرد به بعد داده« سازگاری»ترین امتیاز را به بعد بیش

 اند.را واجد بیشترین امتیاز، دانسته« انطباق»نگي زن و خادمین فرهنگي مسجد ما بعد فعّاالن فره

 مدل مفهومي فرهنگ سازماني دنیسون – .شکل 



 

 پیشنهادها .2.5

ژوهش حاضر، نکات مختلفي را درجهت بهبوود و ارتقوای فرهنوگ سوازمانيِ فعواالن حاصل از پ نتایج

؛ البتوه الزم بوه ح سواختپیشونهادهای ذیول، مطور ها را ضمنآن توان برآیندسازد كه ميآشکار مي فرهنگي

سیاست، راهبورد  لیاتي دارند و برخي دیگر، از نوعی اجرایي و عمجنبه توضیح است كه برخي از پیشنهادها

سواماندهي فعواالن فرهنگوي در  یهای فرهنگي حوزهها و فعالیتریزیو خط مشي هستند كه باید در برنامه

 نظر گرفته شوند:

های فعاالن فرهنگي انجوام مهارت یمری بر روی ارتقا و توسعهگذاری مداوم و مستسازمان، سرمایه. 5

هوای موورد نیواز فعواالن گذاری را انجام دهد، ابتدا باید مهارتدهد؛ سازمان برای این كه بتواند این سرمایه

 بندی نماید.ریزی و زمانها برنامههای فرهنگي را شناسایي كند، سپس برای آنفرهنگي برای انجام فعالیت

هوا و مهوارت ها احساس كنندبرای فعاالن فرهنگي فراهم كند، كه آن يسازمان شرایط و محیط كاری. .

 شان در سازمان به طور مداوم در حال ارتقا، توسعه و پیشرفت است. های كاریقابلیت

ای ونههای كاری فعاالن فرهنگي باید با اهداف سازمان هماهنگ باشد؛ بنابراین كارها به گاهداف تیم. 3

های كاری بتوانند ارتباط بین كار خود و اهداف سازمان را متوجوه شووند؛ سازماندهي و تعریف شود كه تیم

كننود؛ های فرهنگي احساس كنند، در جهت اهداف سازمان حركوت مويها در انجام فعالیتبه طوری كه تیم

ی كاری را از لحواظ تطبیوق بوا اهوداف هابرای این كار سازمان باید اهداف خود را بیان نموده و اهداف تیم

 سازمان مورد بررسي قرار دهد.

های گوناگون حوزه ساماندهي فعاالن فرهنگي، باید دارای اهوداف سطوح مختلف سازمان و بخش. 4

های مختلف را به طور مرتوب از مشخص و هماهنگ با یکدیگر باشند؛ برای این كار سازمان، اهداف بخش

 م مورد بررسي قرار دهد.لحاظ هماهنگي و انسجا

بینوي ها، مشخص، پایدار و قابول پویشهای فعاالن فرهنگي در انجام كارها و فعالیتها و شیوهروش. 6

های فرهنگي را تودوین نمووده و در اختیوار های انجام كارها و فعالیتنامهباشد؛ برای این كار، سازمان شیوه

 یهای سازمان در حوزه فعاالن فرهنگي دارای شناسونامهعالیتفعاالن فرهنگي قرار دهد، به طوری كه كلیه ف

 .انجام كار باشد یفرایند و رویه

انوداز بخشي بین فعاالن فرهنگي، سازمان باید از دیودگاه، اهوداف و چشومبرای هماهنگي و انسجام. 0

دارنود، هوای مختلوف سوازمان حضوور مشخصي برخوردار باشد، به طوری كه فعاالن فرهنگي كه در طورح

انداز خود را تدوین نماید و آن را بوه انداز مشتركي داشته باشند؛ برای این كار، سازمان چشمدیدگاه و چشم

انداز یعني مقصد نهوایي سوازمان در ذهون ها و فعاالن فرهنگي اعوم نماید، به طوری كه چشمبخش یكلیه



 

 فعاالن فرهنگي حک شود.

باید با یکدیگر هماهنوگ باشوند، بوه طووری كوه كواركردن بوا های مختلف سازمان واحدها و طرح. 3

شخصي از قسمتي دیگر از سازمان همانند كار كردن با شخصوي از یوک سوازمان متفواوت نباشود؛ در ایون 

 یهوای مختلوف حووزهاندیشي مشترك، آگاهي یوافتن بخوشریزی و همخصوص برگزاری جلسات برنامه

 شود.ی یکدیگر، پیشنهاد ميهاساماندهي فعاالن فرهنگي از فعالیت

ساماندهي فعاالن فرهنگي بتواند در مقابل تغییورات واكونش مناسوبي  یبرای این كه سازمان و حوزه. 3

طراحي كند تا بتواند در صورت لزوم تغییرات های انجام كار را منعطف و بازها و رویهنشان دهد، باید شیوه

 ها اعمال كند.الزم را در آن

هوای پیشورفته و ساماندهي فعاالن فرهنگي باید به طور موداوم بوا شویوه یرهنگي و حوزهفعاالن ف. 56

سازگار و منطبوق  ،های روز و استانداردهای جدید آشنایي پیدا كرده و خود را با آنجدید انجام كار، فناوری

ها باشند و بتوانند به خود فعاالن فرهنگي را باید حساس نمود تا خود به دنبال پیشرفت ،نمایند؛ عووه بر آن

 ها را انتقال دهند.سایر فعاالن فرهنگي نیز این پیشرفت

انوداز و تودوین چشوم ،ساماندهي فعاالن فرهنگوي یهای حوزهریزی و فعالیتاولین قدم در برنامه. 55

از ها و فعاالن فرهنگوي اسوت؛ پوس طرح یانداز به كلیهماموریت است و سپس ابوغ این ماموریت و چشم

فعاالن فرهنگي تدوین گوردد، بوه طووری كوه فعواالن  یهای حوزهانداز و ماموریت، استراتژیتدوین چشم

 یک استراتژی روشن در سازمان برای آینده وجود دارد. فرهنگي احساس كنند

ه انداز باید بوساماندهي فعاالن فرهنگي، چشم یمدت حوزه های كوتاهها و برنامهفعالیت یدر كلیه. 53

مودت،  هوا و اهوداف كوتواهنبایود برناموه ،دهنده در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگورعنوان راهنما و جهت

 مدت سازمان را با مخاطره مواجه كند. انداز بلندچشم

فعاالن فرهنگي باید مسیر موفقیت و پیشرفت خود در سازمان را بدانند و با معیارهوای موفقیوت در . 54

مودت در سوازمان  كوه در بلنود االن فرهنگي آشنا باشند تا بتوانند كارهایي انجام دهندساماندهي فع یحوزه

 موفق شوند. 

دهد، و سازمان ارتباط مستقیم فعاالن فرهنگي با شهروندان، مخاطبان و متربیان را مورد تشویق قرار . 56

 شرایط الزم برای این ارتباط مستقیم را فراهم كند.

هوا های شهروندان و مخاطبان طرحساماندهي فعاالن فرهنگي، نکات و توصیه یسازمان و دبیرخانه. 50

هوا تغییورات الزم را در اهوداف، برناموه و های فرهنگي سازمان را دریافوت نمووده و بور اسواس آنو برنامه

ای پیشونهاد هوای دورههای فرهنگي خود بدهد؛ برای دریافت نظرات شوهروندان، انجوام نظرسونجيفعالیت



 

 گردد.مي

نظرات دریافتي از شهروندان و مخاطبان سوازمان بایود بوه طوور مسوتقیم بور تصومیمات سوازمان، . 53

 ارر بگذارد.  ساماندهي فعاالن فرهنگي و خود فعاالن فرهنگي یدبیرخانه

سازمان باید از سیستم مدیریت دانش و تجربیات برخوردار باشد تا جزییات مهم در سازمان موورد . 53

 ي و فراموشي قرار نگیرد. توجهبي

گیوری نیازهوای تصومیمترین ابزارها و پیشجا كه دسترسي به اطوعات مورد نیاز یکي از مهماز آن. 53

 ها قرار دهد. گیری فعاالن فرهنگي را در اختیار آنشود، سازمان، اطوعات الزم برای تصمیممحسوب مي

اخووق  دهي فعاالن فرهنگي، باید یک منشوورسامان یدر حوزه با توجه به ماهیت فرهنگي سازمان. 6.

 ها بگوید.ای تدوین شود كه رفتار كاری فعاالن فرهنگي را هدایت نموده و صحیح را از غلط به آنحرفه
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