
Investigating the Relationship Between the Components of 

Organizational Culture with Transformational Leadership 

and Determining the Degree of Appropriateness of the 

Organizational Culture Model Based on Transformational 

Leadership in the Broadcasting Organization 

of the Islamic Republic of Iran 

 

Masoumeh Bahmani
1
, Fatemeh Farahani Azizabadi (Ph. D.)

2
 

Seyed Reza Salehi Amiri (Ph. D.)
3
, Seyed Mohammad Dadgaran (Ph. D.)

4 

Abstract 
The main purpose of this study is to present a model of organizational culture based on 

transformational Leadership in the Broadcasting Organization of the Islamic Republic of Iran. 
The research method of this research is self-emerging data type (qualitative stage) and cross-
sectional survey (quantitative stage). The statistical population of the qualitative section were 
Elites in the field of culture and Broadcasting, which were sampled in a targeted manner and 
with snowballs Debt-snowball method. The population of the quantitative section was 16,372 
all employees and managers of the Tehran Broadcasting Organization. Cochran's formula was 
used to determine the sample size and 375 people were selected as the sample. Then sampling 
was done by simple random method. Accordingly, after document analysis (study of 
theoretical background and research background), the variables of organizational culture and 
transformational Leadership were listed and the opinions of elites in the form of Delphi 
method were obtained. The output of the qualitative part of the research was prepared in the 
form of a researcher-made questionnaire and distributed among the statistical sample of the 
quantitative part and the data were collected. To determine the validity of the research tool 
(equivalent to 0.81) from the content validity (taking elite's opinions about the questionnaires 
and removing their ambiguities and problems) and to calculate the relative content validity 
coefficient (CVR), and to determine the reliability of the tool (equivalent to 0.85) from 
Cronbach's alpha used. In order to analyze the collected data in the qualitative part, the coding 
method was used and in the quantitative part, descriptive statistics indices and inferential 
statistical tests (t-test, heuristic and confirmatory factor analysis) were used. . The results 
obtained from the data analysis are as follows: In total, 54 indicators and 12 components were 
identified for the organizational culture model based on transformational Leadership in the 
Broadcasting Organization, which were confirmed in a quantitative step by confirmatory 
factor analysis. The current state of organizational culture in broadcasting was below average 
and transformational Leadership was above average. There was a significant relationship 
between the components of organizational culture and transformational Leadership in the 
IRIB. 
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تحول و  رهبری با سازمانی فرهنگ های مؤلفه بین بررسی رابطه

فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری  تعیین درجه تناسب مدل

 ایران اسالمی جمهوری سیمای و سازمان صدا تحول در

 

 فاطمه فراهانی عزیزآبادیدکتر ، معصومه بهمنی

 سیدمحمد دادگراندکتر  ،سیدرضا صالحی امیریدکتر 

 28/12/2011تاریخ دریافت: 

 12/19/2011تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 یتحول در سازمان صدا و سیما ، ارائه مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبریِهدف اصلی انجام این پژوهش

)مرحلاه یییای( و پیمایشای     بنیااد وودههاور   نوع دادهاز این پژوهش روش تحقیق . استجمهوری اسالمی ایران 
بخش یییی وبرگان حوزه فرهنگ و صدا و سیما بودند یه باه روش   جامعه آماریِ )مرحله یمی( است. مقطعی

یارینان و مدیران سازمان صدا و  هم تمامی گیری از آنها شد. جامعه بخش یمّ برفی اقدام به نمونه هدفمند و گلوله
نیر به  965و شد نیر بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول یویران استیاده  22961سیمای شهر تهران به تعداد 
بعاد از ساندیاوی    ،بر این اساا   گیری انجام شد. ه نمونهسپس به روش تصادفی ساد .ندعنوان نمونه انتخاب شد

متغیرهای فرهنگ ساازمانی و رهباری تحاول فهرسات شادند و نظارات        ،)مطالعه پیشینه نظری و پیشینه پژوهشی(
سااوته   وبرگان در قالب فن دلیی درباره آنها اوذ شد. وروجی بخش یییی پژوهش در قالب پرسشانامه محقاق  

)معاادل   آوری شد. برای تعیاین روایای ابا ار پاژوهش     ها جمع آماری بخش یمی توزیع و دادهتنظیم و بین نمونه 

 

  :ری ی فرهنگای، واحاد علاوم و تحقیقاات، دانشاگاه آزاد       گروه مدیریت و برنامهدانشجوی دیترا، نویسنده مسئول

 اسالمی، تهران، ایران

  ،ری ی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران گروه مدیریت و برنامهدانشیار 

  ،ری ی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران هگروه مدیریت و برناماستاد 

  ،ری ی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران گروه مدیریت و برنامهاستادیار 
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ها و رفع ابهامات و ایرادات آنها( و محاسبه ضریب از روایی محتوا )اوذ نظر وبرگان در وصوص پرسشنامه (1882
نباا  اساتیاده شاد. باه منظاور      از آلیای یرو (1885)معادل  و برای تعیین پایایی اب ار ،(CVR) نسبی روایی محتوا
از روش یدگذاری اساتیاده شاد و در بخاش یمای از      ،شده در بخش یییی های گردآوری تج یه و تحلیل داده

 بهره گرفتاه )آزمون تی، تحلیل عاملی ایتشافی و تأییدی( های آمار استنباطی های آمار توصییی و آزمون شاوص
مؤلیه برای مدل  21شاوص و  50 ،ها بدین شرح است: در مجموع تحلیل داده آمده از تج یه ودست هشد. نتایج ب

یه در مرحلاه یمای و باا آزماون      ندفرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما شناسایی شد
میانگین  تر از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفتند. وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در صدا و سیما پایین

داری در سازمان تحول ارتباط معنی های فرهنگ سازمانی با رهبریِ. بین مؤلیهبودتحول باالتر از میانگین  و رهبریِ
 سیما وجود داشت. و صدا

 

 فرهنگ، فرهنگ سازمانی، رهبری تحول، سازمان صدا و سیما.ها:  کلیدواژه

 

 مقدمه
بخشاای سااازمان، ماادتی اساات یااه مااورد بحاار و بررساای   ا رر دبحاار رهبااری و تااأ یر آن 

های مختلیای را بارای   طوری یه متخصصان رهبری راه به ؛است قرار گرفتهنظران این رشته  صاحب

متعاددی را   هاای  نظریاه و   بخشی ساازمان انتخااب یارده   شناوت موضوع رهبری و ارتباط آن با ا ر

های رفتااری و   نظریههای شخصیتی بوده و سپس  نظریهشروع مباحر علمی رهبری با . ندا دهداارائه 

تحاول از   رهباریِ  ،از طارف دیگار   .اقتضایی رهبری برای تشاری  بیشاتر موضاوع بیاان شاده اسات      

م ایای بسیاری برای این  .های رهبری است یه بسیار مورد توجه قرار گرفته است جدیدترین سبک

وری ساازمان و یااهش    از جملاه رضاایت شاغلی، افا ایش بهاره      ،رهبری شناوته شده اسات  سبکِ

 .استر  بین زیردستان

 باه  دسترسای  یاه  ا  ساازمانی  مادت دبلن تغییارات  بارای  راايهشالود و اسا  تحول، رهبری

 در تحول رهبران ،گردی طرف . ازدین میفراهم  اسازد میسر می نظام سازمانی برای را باالتر اهداف

 رهبران گونه گذارند. این آنها می بر تأ یر بس ایی ،یرده نیوذ وود پیروان اهداف ها و ارزش باورها،

 اعتمادآنها  به نی  رهبران این پیروان ،یرده تحول دچار را سازمان یل وود یردار و رفتار طریق از

 .ینند وفاداری میاحسا   و

هاا و   رهبری تحول را به عنوان فرایند نیاوذ و تغییارات اساسای در نگارش     «تریسی و هینکین»
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. دنا ینهای سازمان و اهداف آن تعریف میموریتأمیروضات اعضای سازمان و ایجاد تعهد برای م

داناد یاه باه منظاور تقویات عملکارد یاریناان و         رهبر تحاول را فاردی مای    «با » ،در همین زمینه

یند یه از نیازهای شخصای فراتار    و یارینان را تشویق میبا زیردستان برقرار  مثبتی ةسازمان، رابط

انگی انند  میتحول زیردستان وود را بر تمایالت گروه و سازمان یار ینند. رهبرانِ ةبروند و در زمین

دهناده   نشاان نیا   ی تحاول  در زمینه رهبرشده  های انجام پژوهش. انجام دهند ،در توان دارند تا آنچه

یابی باه ساطوح بااالی    د، در دسات نا هایی یه رهبران تحول وجود دار یه در سازمان استاین مطلب 

هاای  هایی در مدیریت فعالیات  چنین سازمان. ینند توسعه و عملکرد شغلی باال بهتر عمل می رشد و

 ،به همین دلیل. ترند یارینان وود موفقعملکرد شغلی  ،مرتبط با ولق، حیاهت، توزیع و در نهایت

 ؛ زیارا توجه به رهبری تحول به یک ضرورت غیرقابل اجتناب تبدیل شده اسات  در چند دهه اویر،

از جملاه فرهناگ    ،هاای م یات رقاابتی واود     شااوص توانناد  تحول مای  ها از طریق رهبریِ سازمان

 .سازمانی مطلوب را بهبود و توسعه دهند

و نهااد   رسانه وباری ها، صدا و سیما قدرتمندترین، فراگیرترین و پرنیوذترین  نبهاز بسیاری ج

هاای صادا و سایما باه مرزهاای ایاران محادود         فعالیترود.  شمار می به ایراندر  فرهنگیا   آموزشی

ساازمانی و    فرهنگ ،های اویرنیست و در یشورهای مختلف جهان دارای تشکیالت است. در سال

شده   ها و حتی یشورها شناوتهعنوان یکی از عوامل مؤ ر در رشد و توسعه سازمان تحول به رهبریِ

تحاول در   ی یامال باه ارتقاای فرهناگ و رهباریِ     بساتگ  ،هاا در آیناده  است. حیات و بقای سازمان

چناین ا ربخشای ساازمانی در ساطوح باااالی     هاای مختلاف دارد. توجاه باه ایاان مساائل و هم     حاوزه 

دهنده اهمیت باالی این میااهیم   باالی یشورها، نشان های پیشرو و حتی در بین مسئوالن رده سازمان

ترین ویژگی جهان امروز رقابات   ه اینکه مهمجهان آینده است. با توجه ببه دهی  در ساوت و شکل

هاای روانای و    ای است و سازمان صادا و سایما درصادد مقابلاه باا تهااجم فرهنگای و جناگ         رسانه

تارین سارمایه، آنهاا را باه در ،      با تکیه بر افراد سازمان به عنوان مهام  باید ناچار به ؛ای است رسانه

هاا در پیشابرد مقاصاد ساازمان      دیاد و اساتیاده عملای از آن ایاده    های ج ها و ایده فهم و ارائه دانسته

دهناده شخصایت    عناوان تشاکیل   باه ا این فعالیت نیازمند این است یه فرهنگ سازمانی   .تشویق یند

لاذا هادف اصالی     .مبتنای بار تغییار و تحاول باشاد      ا  اسات ها یه رفتار یارینان متأ ر از آن  سازمان

درجه تناسب  نییتحول و تع یبا رهبر یهای فرهنگ سازمان مؤلیه نیرابطه ب یبررسحاضر، پژوهش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 1311 بهار و تابستان، 21هم، شمارة سال دپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

355 

در راساتای   رانیا یاسالم یجمهور یمایتحول در صدا و س یِبر رهبر یمبتن یمدل فرهنگ سازمان

تحقیق حاضر، محقق به منظور تادوین صاورت مسائله، باه      در جامعه هدفِ. استه مدل مربوطه ئارا

 51تحول پرداوته است و بالغ بر  العه مبانی نظری و پژوهشی موضوع فرهنگ سازمانی و رهبریِمط

هاای فرهناگ ساازمانی باه طاور عاام یاا وااص          یه منتج به ارائاه مادل  ا پژوهش داولی و وارجی  

 ههای قبلی با ها و مدلتک نظریه را مورد مطالعه قرار داده است. محقق با بررسی دقیق تک ااند شده

مبتنای   ها، یکی را به عنوان مدل فرهنگ ساازمانیِ توان از این مدلدنبال این موضوع بود یه آیا می 

نیاازی باه ارائاه مادلی جدیاد در      آیاا  بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما استیاده یرد و اصاال   

 ست؟هزمینه فرهنگ سازمانی 

شده بارای فرهناگ ساازمانی و رهباری     ههای ارائشده از بین مدلهای انجامبا توجه به بررسی

باه عناوان مبناا و چاارچوب میهاومی       «بس و اولیو» تحولِ و رهبریِ «یویین و یمرون»تحول، مدل 

هاا و   پژوهش حاضر انتخاب شده است یاه پاس از جارح و تعادیل و اساتیاده از نتاایج ساایر مادل        

و تعادادی نیا    و اصالح شاده  ده یرهای دو مدل اول تغییر  تعدادی از شاوص ،شده تحقیقات انجام

ه یه در سایر تحقیقات با مؤلیه به دو مدل اولیه اضافه شده  چند ،در نهایت .به آنها اضافه شده است

دو مدل اولیه پس از مطالعه پیشاینه نظاری و تجربای     رسانیِروزدست آمده است. نتیجه بررسی و به

اسات یاه باه صاورت     ده شمؤلیه  21شاوص و  50م یلیدی، میهو 228منجر به شناسایی  ،پژوهش

 . استشماتیک در قالب مدل میهومی به شرح زیر 

 

 سؤاالت پژوهش
 اصلیسؤال 

 ین درجه تناسب مدل فرهنگ سازمانییتحول و تع یبا رهبر یفرهنگ سازمان یها ن مؤلیهیرابطه ب 

 چیست؟ ایران یمایر صدا و ستحول د یبر رهبر یمبتن
 

 های فرعی الؤس

جمهوری اسالمی ایران  یهای فرهنگ سازمانی در سازمان صدا و سیماها و مؤلیهشاوص. 2

 ند؟  ا یدام
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جمهااوری اسااالمی  یهااای رهبااری تحااول در سااازمان صاادا و ساایماهااا و مؤلیااهشاااوص. 1

 ند؟ا یدام

رهباری تحاول در ساازمان صادا و     هاای فرهناگ ساازمانی و    هاا و مؤلیاه  وضعیت شاوص. 9

 جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟ یسیما

 یتحول در بین یارینان سازمان صدا و سیما های فرهنگ سازمانی با رهبریِ آیا بین مؤلیه. 0

 جمهوری اسالمی ایران رابطه معناداری وجود دارد؟ 

جمهاوری   یسایما درجه تناسب مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهباری تحاول در صادا و    . 5

 اسالمی ایران چگونه است؟

 

 )مفاهیم کلیدی( پژوهش ادبیات
 تعاریف نظری. 1

ای پیچیااده از معاارف، اعتقااادات، باورهااا، هناار، اوااالن، دیاان، قااوانین،   مجموعااه :فرهنگگگ

 ،ر اساا  آن گیارد و با   مای الگوهای رفتاری و علوم و صنایع است یاه هار فارد از جامعاه واود فرا     

 (.21:  2980گیرد )فرهی، احسا  و رفتار او شکل می

شاده، باورهاای    هاای مسالم فار     ای از ارزش سازمانی مجموعاه   فرهنگ :یسازمان فرهنگ 

اساسی، حافظه جمعی، انتظارات و تعاریف از موفقیت است یه در یک ساازمان وجاود دارد و آن   

بیاانگر   همچناین  .د در ذهان واود باه هماراه دارناد     یناد یاه افارا    ایدئولوژی رایجی را منعکس می

ای را به منظور سازش باا   قوانین نانوشته و رهنمودهای غالبا  ناگیتهیه  احسا  هویت یارینان است

: 1112)یاامرون و یاویین،    دهاد  یند و  بات اجتماعی را اف ایش می دیگران در سازمان فراهم می

15). 

 و یارینان عملکرد تقویت منظور به یه داند می یسی تحول را رهبر «با » :تحول یرهبر

 فراتر شخصی نیازهای از یه یند می تشویق را یارینان برقرار و با زیردستان مثبتی ةرابط سازمان،

 را واود  زیردساتان  تحاول  رهباران . ینناد  یاار  ساازمان  و گاروه  تماایالت  ةدر زمینا  و بروناد 

 (.1112، 1یالین و )بیور  دهند انجام ،دارند توان در آنچه تا انگی انند میبر

 

1. Burke & Collins 



 1311 بهار و تابستان، 21هم، شمارة سال دپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

333 

 مفاهیم کلیدی )تعاریف عملیاتی(. 2

 تعاریف عملیاتی. 2

ای اسات یاه فرهناگ     در پژوهش حاضر، منظور از فرهنگ سازمانی نمره :یسازمان فرهنگ

دسات  ه سااوته با   محقاق  مهاالت پرسشانا ؤسازمانی صدا و سیما از پاسخ یارینان آن سازمان باه سا  

 آورده است. 

ای است یاه رهباری تحاول     تحول نمره در پژوهش حاضر، منظور از رهبریِ :تحول یرهبر

 االت پرسشانامه ؤدر صدا و سیمای جمهاوری اساالمی ایاران از پاساخ یاریناان آن ساازمان باه سا        

 دست آورده است. ه ساوته ب محقق
 

 پیشینه پژوهش
 ه در داخل کشورشد . تحقیقات انجام11

شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیات هاالل احمار    ای به  ( در مقاله2915هی و همکاران )لعبدال

فرهناگ  ( پرداوتند. از دیادگاه آنهاا   بر اسا  مدل یامرون و یوئین )مطالعه موردی: ستاد مری ی

ا برحساب  هاا ر  تاوان ساازمان   لذا می .دهنده شخصیت سازمانی آن است حایم بر هر سازمان، شکل

هاای ساازمانی    فرهناگ منساجم و متناساب باا اهاداف و مأموریات       .نوع فرهنگ آن شناسایی یرد

رو، این مطالعه درصدد شناسایی فرهنگ  ایناز .شود موجب اف ایش یارایی و ا ربخشی سازمان می

، بین وضاع موجاود و مطلاوب فرهناگ ساازمانی      بوده است. در نتیجهسازمانی جمعیت هالل احمر 

دار مشاااهده شااده اساات. همچنااین بااه ترتیااب اولویاات، فرهنااگ رقااابتی، فرهنااگ     ت معناااتیاااو

 بوده است.حایم بر ستاد مری ی جمعیت  ،ساالری مراتبی، فرهنگ گروهی و فرهنگ ویژه سلسله

پرداوتند.  تبیین نقش سبک رهبری تحول در فرهنگ سازمانی( به 2915صمدی و همکاران )

یناد و باا   یننادة فراینادی اسات یاه افاراد را متحاول مای        آفارین بیاان  ی تحولهبراز دیدگاه آنها ر

ر دهاای ماؤ ر   های اوالقی و اهاداف بلندمادت ارتبااط دارد. ارزیاابی محار      ها و وصیصه ارزش

ها به عنوان افرادی یامال، از جملاه یاریردهاای    پیروان، ارضای نیازهای آنان و نحوة بروورد با آن

ر فرایند فرهناگ  دهای رهبری مدیران از عوامل ا رگذار سبک ،. در این میاناین نوع رهبری است

آفارین بار   هدف اصلی این پژوهش بررسی آ ار سبک رهبری تحاول  ،سازمانی است. بر این اسا 

آفرین و فرهنگ ساازمانی ارتبااط مثبات و    ها نشان داد بین رهبری تحول . یافتهبودفرهنگ سازمانی 
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آفارین باا فرهناگ    هاای رهباری تحاول   هماة ابعااد سابک    وجاود دارد. همچناین   معنادار نسبتا  قاوی 

 .دندار دارارتباط مثبت و معنا ،سازمانی

شناساایی فرهناگ ساازمانی بار اساا  مادل       ای باا عناوان    ( مقالاه 2910صالحی و همکاران )

آوردناد.  ( باه رشاته تحریار در   دنیسون )مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 ییشانهادها یپ انیا و ب مایسا  و در ساازمان صادا   یشناوت فرهنگ ساازمان  پژوهش نیا یهدف اصل

 یساازگار »، «در یاار  شادن  ریا درگ»سازمان  نیدر ایه نشان داد  جیاست. نتابوده آن  تیتقو برای

د متوساط  از حا  تر نییمناسب قرار ندارند و پا یتیدر وضع «یریپذ انطبان»و (« یپارچگکی) بات و 

 نیتر مهم «تیمأمور»مالحظه شد یه  همچنینمتوسط قرار دارد.  تیدر وضع «تیمأمور»هستند، اما 

 ست.مایس و در سازمان صدا یفرهنگ سازمان یمؤلیه از ابعاد اصل

 هااای آموزشاای الگااوی فرهنااگ سااازمانی سااازمان( بااه طراحاای 2910قدساایان و همکاااران )

در اسات.   هاای فرهناگ ساازمانی آماوزش و پارورش باوده      هدف پژوهش تعیین مؤلیاه پرداوتند. 

باا چهاار شااوص     «انطباان بیرونای  »، الگوی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش در ساه بععادِ   نتیجه

با چهار شااوص  « هماهنگی درونی»انداز، و پیشرو و فعّال؛ مداری، چشمیادگیریِ سازمانی، مشتری

« رواباط انساانی  »ای باه انساان و   نگاه سرمایه و محوریهای قانونمند، ارزش گرایی، مشاریتدانش

هاای  رشد و تعالی؛ با مری یّت آموزه و با چهار شاوص یرامت ذاتی و ایتسابی، انگی ه، منافع ملی

 دانشاگاه  تاداناسا ها از نظر وبرگاان و  بودنِ یافته . قابلیّت فهم و مییددش طراحی (حیات طیّبه) دینی

 .است شده از اتکاپذیری الزم برووردارلذا الگوی ارائه ؛است دهش تأیید

ر دهاای فرهناگ ساازمانی و نقاش آن      مؤلیاه »ای باا عناوان    ( مقاله2919زاده و قدمی ) ابراهیم

باه نگاارش درآوردناد.     «(ییش بهبود مدیریت تحول )مطالعه موردی: شریت یارت اعتباری ایران

پاذیری،   پارچگی، انعطااف  مشاریت، یک)های فرهنگ سازمانی  ه سنجش ارتباط میان مؤلیهبآنها 

نتایج ایان  ند. پشتیبانی( و مدیریت تحول پرداوت و نوآوری پذیری، جوّ ها و هنجارها، ریسک ارزش

از میاان   .تاری نسابت باه ارتبااط فرهناگ و مادیریت تحاول ارائاه داده اسات          تحقیق، دیدگاه جامع

پاذیری، پشاتیبانی و    پاارچگی، انعطااف   مشااریت، یاک  » های شاوصهای فرهنگ سازمانی،  یهمؤل

 یر معناداری بار  أت نوآوری پذیری و جوّ و دو مؤلیه ریسکهستند  ر ؤبر مدیریت تحول م «ها ارزش

 .رندندامدیریت تحول 
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 شده در خارج از کشور . تحقیقات انجام2

( به منظور تمای  باین آن دساته از رهباران یاه     2168توسط برن  ) ،تحول نخست رهبریِ نظریة

بر مبادله یا  طور گسترده یه به ییآنها ینند وزیردستان و پیروان برقرار می انگی شی با روابط قوی و

 1(. باا  و آولیاو  2،1119مکیاارلن )دایات و   به وجود آماد  ،دهستنمتمری  برای ایجاد نتایج  لتعام

و بارای   دناد یرتحول را ایجااد   میهوم رهبریِدر مورد رهبری را توسعه دادند و  9میهوم و ایده برن 

گیارد یاه رهبار    معتقدند یه رهبری تحول زماانی شاکل مای   آنها . ی اساسی برشمردندها مؤلیه ،آن

رش برای مأموریت و مقصد گروه را ایجاد ق یارینانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذییعال

) استون و همکااران،   برای منافع گروه برانگی اند ،یند و یارینان را به دیدن فراسوی منافع وویش

1110.) 

گا ارش   ،ر توسعه فرهنگ ساازمانی د ر ؤپژوهشی درباره عوامل م ( ضمن1122) 0هارویکی

 ر ؤو عملکرد یارینان بر فرهنگ سازمانی م ار، رفتار شهروندیذگ ودمت یرد یه عوامل رهبریِ

 هستند.

هاای   ( گ ارش یردند یه فرهناگ ساازمانی دارای شااوص   1125) 5مجسکیوان، اسورو و 

پارچگی ساازمانی، بهداشات و    حضور سازمانی، موفقیت، ارتباط، رسمیت، والقیت، فروش، یک»

 .است «سازمانی هماهنگی، ودمات، اوالن یاری و جوّ

ی رقاابتی بار مبناای رشاد و     هاا  ارزش( در پژوهش وود، چارچوب 1129) 6ریگ  و ستانوراد

 یاه فرهناگِ   ینناد  یما بیاان   لیا تحلفرادر یک  هاآن. دادند قرار مطالعه موردرا   تجارتعملکرد در 

ی نا یب شیپا ی ساازمانی را  ا ربخشا  دیوواه یمی پایدارترین نوع فرهنگ برای زمانی است یه ا یهیطا

 ینید.

اساپانیایی(   ( بر روی پنج سازمان بهداشتی )پرتغالی و1129) 7العه موردی، موری  و گارسیامط

 هاا آنساازمانی میلا  و اسانوا انجاام گرفات.      راهبرد ی ها مدلی یوئین و سازمان  فرهنگبا استیاده از 

 

1. Duckett & Macfarlane 

2. Bass & Avolio 

3. Burns 

4. Harwiki 

5. Khan, Usoro & Majewski 

6. Rodrigues& Caetano 

7. Morias & Graca 
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ه داشات  داران ساهام گارا( باا هماه     هنگ تایم )فرتعاون  و مشاریت، همکاریاگر دریافتند یه مدیران 

 .وواهند گرفتدر جایگاه مدیریت بهتری قرار  ،باشند

 

 چارچوب نظری پژوهش
ها به موضوعاتی مهام در  از آنجا یه در والل چند دهه گذشته، فرهنگ و رهبری در سازمان

ی و ساازمان   فرهناگ  یاه  دهاد اند، نگاهی به مطالعات اویر نشان مای  شده  یلتبدهای علمی پژوهش

گذارناد. باا توجاه باه     تأ یررهبری دو مقوله بسیار مهم هستند یه بر ا ربخشی ساازمان و پویاایی آن   

ی سابک رهبار  داشتن فرهنگی قاوی و   به  محکومها ، سازمانمحیط رقابتی و پیچیده عرصه سازمان

 رش نیاروی انساانیِ  و ا ربخش هستند تاا سااوتاری مناساب و منعطاف بارای حیاو و پارو        زاتحول

، بااا موانااع و زا هااای تحااول اجاارای برنامااه معمااوال توانمنااد از بععااد رواناای و مهااارتی مهیااا یننااد.   

یارشناساان بار فرهناگ ساازمانی باه       علات، به هماین   .هایی از سوی یارینان همراه است مقاومت

 دور  ای باه در سازمان، پدیده یطوریل هب اند. دهیریید أر بهبود مدیریت تحول، تد ر ؤعنوان عامل م

 ینقشا  ،یات نها عاواملی یاه در  جملاه  از  ،د. بناابراین از نقش و ا ر این عوامل سازمانی وجاود نادار  

 و رهباری تحاول   یساازمان   هاا دارناد؛ فرهناگ   اساسی در توانمندسازی، برتری یارینان و ساازمان 

 د.دهنگسترش میرا ها این توانمندی ،ر نوع ساوتار سازماندیه با ا رگذاری  است

اما در جامعه هدف تحقیق حاضر، محقق به منظور تدوین صورت مسئله، پس از مطالعه مبانی 

پاژوهش   51نظری و پژوهشی موضوع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول و همچنین مطالعه باالغ بار   

اناد، باا   عاام یاا وااص شاده    فرهنگ ساازمانی باه طاور    هايداولی و وارجی یه منتج به ارائه مدل

تاوان از ایان   دنبال این موضوع باود یاه آیاا مای    ه ب ،های قبلیها و مدلتک نظریهبررسی دقیق تک

مبتنای بار رهباری تحاول در ساازمان صادا و سایما         ها، یکی را به عنوان مدل فرهنگ سازمانیِمدل

 ست؟ ههنگ سازمانی اصال  نیازی به ارائه مدلی جدید در زمینه فرآیا استیاده یرد و 

لذا با توجه به تجربه یاری پژوهشگر در سازمان صدا و سیما و همچنین مشورت و مصاحبه با 

 :زیر به دست آمدنتایج  چند تن از مدیران ارشد سازمان و وبرگان حوزه فرهنگ سازمانی

 اند.ی و ارائه نشدهیدام برای سازمان صدا و سیما طراح شده هیچ های ارائه مدل :اول
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ستند. هرچناد حساب نیااز    هجامعیت یافی برای چنین پژوهشی فاقد شده های ارائه مدل :دوم

 جامعیت دارد. پژوهش آنها رسد به نظر می  ،جامعه مورد بررسی

صاورت   به اقتضائات واص آن جامعه باید توجه یافی ،در ارائه مدل برای یک جامعه :سوم

آن بتوان به هدف اصالی  یردن ای یه پس از عملیاتی گونهبه ؛جانبه طراحی شودمدلی همه تاگیرد 

. ایان  دسات یافات   ،سات تحاول در صادا و سیما   فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبریِ ییه همانا ارتقا

 شود.محقق نمی های موجود با استیاده از مدل هدف

هاا و   ان صدا و سیما نیازمند مدلی بومی، جامع و یامل با در نظر گرفتن ویژگیسازم :چهارم

 دارد. ضرورت یامال   ،استل امات واص سازمان است. لذا ارائه مدلی جدید در این زمینه

 ،ماذیور ارائه مادل  برای گیته، پژوهشگر  گرفته و مطالب پیش های صورتبا توجه به بررسی

اول  :توانسات باه آن دسات یاباد    داشت یه از دو طریق مینیاز نظر  ای برای مدل موردمبنا و پایهبه 

هایی یه به لحاظ میهومی به مدل مدنظر شباهت دارد را انتخااب و بار مبناای آن     اینکه یکی از مدل

پاژوهش را ترسایم    ةچارچوب اولیا  ،و دوم اینکه به صورت ترییبییند، اقدام به تدوین مدل وود 

 نماید. 

حال اول  راهنما و مشاور منتج به انتخااب راه استادان بندی های پژوهشگر و جمعنتایج بررسی

و  «یاویین و یمارون  »آمده، دو مدل فرهناگ ساازمانی   دسته های بها و پژوهشو از بین مدلشد 

. دلیال انتخااب   ندحاضر انتخاب شاد  به عنوان مبنا و چارچوب پژوهش «بس و اولیو»رهبری تحول 

 این دو الگو به عنوان چارچوب نظری پژوهش عبارت است از: 

شده در داوال و واار    اول اینکه این فراوانی استیاده از این دو مدل در سایر تحقیقات انجام

نی را باا  هستند یه بیشترین همخواهاییمؤلفهدارای مذیور هايیشور بیشتر است؛ دوم اینکه مدل

 ند.سازمان صدا و سیما دار

شاده بارای فرهناگ ساازمانی و     هاای ارائاه  از باین مادل   ،شده های انجاملذا با توجه به بررسی

رهبری تحول، مادل یاویین و یمارون و رهباری تحاول باس و اولیاو باه عناوان مبناا و چاارچوب            

ها  یاده از نتایج سایر مدلمیهومی پژوهش حاضر انتخاب شده است یه پس از جرح و تعدیل و است

و تعادادی نیا  باه    دو مدل اول تغییر و اصاالح شاده   هايتعدادی از شاوص ،شده و تحقیقات انجام

ه یه در سایر تحقیقات ببه دو مدل اولیه اضافه شده  مؤلفهتعدادی  ،در نهایت .آنها اضافه شده است
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پس از مطالعه پیشینه نظاری و تجربای    ،و مدل اولیهرسانی دروز دست آمده است. نتیجه بررسی و به

است یاه باه صاورت    شده  مؤلفه 21شاوص و  50میهوم یلیدی،  228منجر به شناسایی  ،پژوهش

 .استشماتیک در قالب مدل میهومی به شرح زیر

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش
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 پژوهششناسی  روش
ها آمیخته ایتشاافی)یییی و یمای( و از نظار    ادهاین پژوهش از نظر هدف یاربردی، از نظر د

 مقطعگی  پیمایشگی )مرحله یییی( و  خودظهور بنیادِ دادهاجرای پژوهش از نوع  روشِماهیت و 

 )مرحله یمی( است.

 شرح تقسیم شده است: دین ب یکمو  یفیکجامعه و نمونه به دو مرحله  ،در تحقیق حاضر

نظاران، وبرگاان و متخصصاان حاوزه فرهناگ      حبصاا  تماام  :یفگ یکجامعه آمااری مرحلاه   

  .سازمانی و آگاه در زمینه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در سازمان صدا و سیما

 به روش آگاهانه، از نوع هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. ،یفیک گیری مرحله نمونه

مای و تجربای   جامعه آماری بخش یمی، شامل یلیه مادیران و یارشناساان دارای ساوابق عل   

 2918مستقر در تهران یه بر اسا  آمار ساال   باالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

نیار از   2220نیر مرد و تعداد  22115نیر زن و  5906نیر بودند یه از این تعداد  22961در مجموع 

 آنها مدیر بودند. 

هاای  یما باه علات محادودیت   از آنجا یه مطالعه و بررسی تماام یاریناان ساازمان صادا و سا     

تعیین حجم نمونه از فرمول یویران اساتیاده   برای ،زمانی، مالی و ب رگی حجم جامعه، ممکن نبود

 شد. 

دسات  ه ای و میدانی بهای پژوهش حاضر در دو بخش یییی و یمی و به روش یتابخانهداده

 :آمده است

ها استیاده شد. ابتدا ی برای گردآوری دادهای و میداندر بخش یییی از هر دو روش یتابخانه

دسات آماد. ساپس باا اجارای مصااحبه       ه ها ببا مطالعه و بررسی پیشینه و مبانی نظری بخشی از داده

های بخش یییی تکمیل شاد. ابا ار ماورد اساتیاده در ایان گاام اساناد و مادار  و فارم          دلیی داده

 مصاحبه به روش دلیی بود. 

ها از روش میدانی استیاده شاد. ابا ار ماورد اساتیاده در     وری دادهدر بخش یمی، برای گردآ

 دارایماذیور  آماد. پرسشانامه   دست ه ساوته بود یه طی مرحله یییی باین مرحله پرسشنامه محقق

 شاوص به شرح زیر بود. 50مؤلیه و  21
 



 ...تناسب مدل فرهنگ سازمانیتحول و تعیین درجه  رهبری با سازمانی فرهنگ های مؤلفه بین بررسی رابطه

333 

 های پرسشنامه فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول ها و شاخص مؤلفه

 ها شاخص ها مؤلفه

 0تا  2 های غالب ویژگی

 8تا  5 رهبری سازمانی

 21تا  1 مدیریت یارینان

 22تا  29 انسجام سازمانی

 11تا  26 تأییدات استراتژیک

 10تا  12 معیارهای موفقیت

 18تا  15 بخش انگی ه الهام

 91تا  11 ترغیب ذهنی

 92تا  99 نیوذ آرمانی

 00تا  96 مالحظات فردی

 01تا  05 ساالری ایستهش

 50تا  51 انداز ترسیم چشم

 

 دساات آمااد.  ه )پرسشاانامه( از طریااق آلیااای یرونبااا  باا    هاااآوری دادهاعتبااار اباا ار جمااع 

)ضاریب نسابی روایای     ها از طریاق روایای صاوری، محتاوایی    همچنین روایی اب ار گردآوری داده

و آلیاای   CVRام شاد. نتاایج آزماون    ( و روایی سازه )تحلیال عااملی ایتشاافی( انجا    CVR -محتوا

 .شودمییرونبا  در قالب جدول زیر ارائه 
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 های مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول روایی و اعتبار مؤلفه

 روایی نسبی محتوا ضریب آلفای کرونباخ ها مؤلفه

CVR 

 82/1 811/1 های غالب ویژگی

 85/1 89/1 رهبری سازمانی

 /.86 698/1 مدیریت یارینان

 82/1 880/1 انسجام سازمانی

 61/1 61/1 تأییدات استراتژیک

 81/1 860/1 معیارهای موفقیت

 66/1 889/1 بخش انگی ه الهام

 60/1 855/1 ترغیب ذهنی

 82/1 881/1 نیوذ آرمانی

 81/1 11/1 مالحظه فردی

 65/1 62/1 ساالری شایسته

 88/1 822/1 انداز ترسیم چشم

 

های حاصل از پرسشنامه، تج یه و آوری دادهپس از تدوین پرسشنامه و جمع ،در این پژوهش

ابتادا باه یماک    ؛ های مرسوم آمار توصییی و اساتنباطی انجاام شاد   ها با استیاده از روشتحلیل داده

مانند رسم جداول توزیع فراوانی، رسم نمودارهاا و رسام جاداول     ،های مرسوم آمار توصییی روش

شاناوتی نموناه پرداوتاه شاد و ساپس از آزماون آمااری        به توصیف جمعیات  های آماری،مشخصه
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ذیار  ه الزم با تحلیل عاملی برای تدوین مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول اساتیاده شاد.   

 انجام شد. لی رلو  SPSSاف ار  های توصییی و استنباطی به یمک دو نرمتحلیل تماماست 

 

 ها یافته
، ی نمونه بر حسب مدر  تحصیلی، سابقه وادمت، جنسایت و جایگااه شاغلی    توزیع آمار با

شاناوتی نموناه، باه     پاس از توصایف جمعیات    .گرفتدر قالب نمودارهایی مورد بررسی قرار  نتایج

ها از نظر نرمال بودن و ساپس پاساخ   ها در دو بخش پرداوته شده است. ابتدا توزیع دادهتحلیل داده

 طریق آزمون تحلیل عاملی ایتشافی و تأییدی ارائه شده است. های پژوهش از الؤبه س

های پارامتریاک قبال از اقادام باه آزماون، الزم اسات از نرماال باودن         استیاده از آزمون برای

با . از آزمون یلموگروف اسمیرنف استیاده شده است ،به همین منظورجامعه اطمینان حاصل ینیم. 

 K-Sلاذا   (، 15/1تار از   ب رگ) آمده برای متغیر فرهنگ سازمانی دسته داری بتوجه به سط  معنی

منادی از  امکاان بهاره   ،شاود. بناابراین  هاا تأییاد مای   و نرماال باودن داده   آمده معنادار نیسات  به دست

 ست.های این پژوهش نی  مهیاهای پارامتریک برای تحلیل دادهآزمون

 
 ها بودن توزیع دادهنتیجه آزمون نرمال 

 داری سطح معنی K-Sضریب  درجه آزادی فراوانی

911 912 180/2 615/1 

 

هاای  هاا و مؤلیاه  از جمله تحلیل عاملی ایتشافی، شاوص ،های یمی با استیاده از روشسپس 

شاوند و باا ایان    مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما تأیید یا رد می

به منظور بررسی  ،عبارت دیگره شود. بها نی  مشخص میها و مؤلیهاهمیت هر یک از شاوص ،یار

شامل تحلیال عااملی ایتشاافی باا هادف یشاف        ،سازی معادالت ساوتاریسؤاالت تحقیق از مدل

شده و مکنون،  متغیرهای مکنون، و تحلیل عاملی تأییدی برای معناداری رابطه بین متغیرهای مشاهده

 درجه تناسب مدل )برازش مدل( انجام شده است. ،شود. در نهایتستیاده میا
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 مدل عمومی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول در حالت ضرایب استاندارد

 

سات. ایان   ا ها ارائه شاده می ان پارامترهای استاندارد مربوط به هر یک از عامل ،این شکلدر 

بارهاای   تماام لاذا  د. نا دههستند یه همبستگی بین متغیرها را نشان مای  پارامترها همان بارهای عاملی

، تحاول  فرهناگ ساازمانی و رهباریِ   هاای  شاده باین مؤلیاه   هاای متصال  شده روی فلشعاملی ارائه

 .استدهنده همبستگی باالی آنها با رهبری تحول  نشان

فرهناگ ساازمانی   های تباط بین مؤلیهآمده برای اردست به داریمقادیر معنی ،شکل بعدیدر 

یاا   t  بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آمااره آزماون   برای است.  ارائه شده و رهبری تحول

 15/1در ساط  وطاای    ،آماده بارای هار عامال     دسات  باه  tشود. ضارایب   استیاده می t-value همان

رابطه بین هار عامال   یه دهد نشان می ،باشند ±12/2شود و در صورتی یه وار  از بازه محاسبه می

و میا ان تاأ یر هار یاک از      متغیرهاای اصالی تحقیاق نیا  محاسابه شاده      با مؤلیه وود معنادار اسات.  

 است.ده شمشخص  متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
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 داریایب معنیتحلیل مسیر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول در حالت ضر

 

مؤلیاه رهباری    t؛ ضاریب  است 12/8های غالب با رهبری تحول برابر  مؤلیه ویژگی tضریب 

بار  امؤلیه مدیریت یارینان با رهبری تحاول بر  t؛ ضریب است 85/1سازمانی با رهبری تحول برابر 

مؤلیاه   t؛ ضاریب  اسات  21/21 مؤلیه انسجام سازمانی با رهبری تحاول برابار   t؛ ضریب است 26/2

مؤلیاه معیارهاای موفقیات باا      tو ضاریب   اسات  69/1تأییدات استراتژیک با رهباری تحاول برابار    

و ایان  ند هسات  ±12/2آمده وار  از باازه   دسته ضرایب ب ةهمباشد. می 20/21رهبری تحول برابر 

ها با رهبری تحول است. لذا رابطه باین فرهناگ ساازمانی و    مؤلیه مامتدهنده رابطه معنادار بین نشان

 . مشهود است معنادارشکلی به رهبری تحول در سازمان صدا و سیما 

اف ار  به یمک نرم ،ها و اطمینان از نرمال بودن آنهاآوری دادهپس از جمع ،در پژوهش حاضر

اساتاندارد  ضارایب  دو وروجای   ،. برای این یاار تسا  گیری شده هلی رل اقدام به ساوت مدل انداز

(standard( و ضریب معناداری )T-value) است:  محاسبه و بدین شرح ارائه شده 
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 فرهنگ سازمانی
هاای غالاب، رهباری     ویژگیشامل  ،فرهنگ سازمانیهای آمده برای مؤلیه دست  به استاندارد

 ارائاه شاده   معیارهاای موفقیات   راهبردی وات سازمانی، مدیریت یارینان، انسجام سازمانی، تأیید

 است. 

دهناده   نشاان آماده باین شاش مؤلیاه باا فرهناگ ساازمانی         دسات   باه  یِبارهاای عاامل   همچنین

یاه  دهناد   آمده نشان مای  دست  به . بارهای عاملیِاستقبول با متغیر فرهنگ سازمانی همبستگی قابل

به ووبی قدرت تبیین فرهناگ ساازمانی در ساازمان صادا و سایما را دارناد. مؤلیاه         این شش مؤلیه

( بیشاترین همبساتگی را باا فرهناگ ساازمانی      89/1معیارهای موفقیت با یسب باالترین بار عاملی )

یمتارین همبساتگی را باا     09/1باا یساب باار عااملی      راهباردی صدا و سیما دارد و مؤلیه تأییدات 

 سازمانی دارد.  فرهنگ

هاای   ویژگای شاامل   ،های فرهنگ سازمانی آمده برای مؤلیه دست  به دارمقادیر معنیهمچنین 

معیارهاای   راهباردی و غالب، رهباری ساازمانی، مادیریت یاریناان، انساجام ساازمانی، تأییادات        

 است. ارائه شده  موفقیت

االت هار  ؤهاای فرهناگ ساازمانی و سا    هدهاد مؤلیا  نشان میآمده دست  به دارییضریب معن

 یک، توانایی تبیین متغیر فرهنگ سازمانی در سازمان صدا و سیما را دارند.

 

 رهبری تحول

انگیا ه   :شاامل  ،هاای آن و مؤلیاه رهباری تحاول   آماده بارای متغیار     دست  به مقادیر استاندارد

 انادازِ  ترسایم چشام   و ریسااال  بخش، ترغیاب ذهنای، نیاوذ آرماانی، مالحظاه فاردی، شایساته        الهام

 است.  شده ارائه

رهبری تحاول  ها توانایی تبیین این مؤلیهیه دهد نشان میها  آمده بین مؤلیه دست  بار عاملی به

 را دارند. 

انگیا ه   :شاامل  ،هاای آن و مؤلیاه رهباری تحاول   آمده بارای متغیار   دست  بهداری مقادیر معنی

 انادازِ  ترسایم چشام   و سااالری  انی، مالحظاه فاردی، شایساته   بخش، ترغیاب ذهنای، نیاوذ آرما    الهام

 است.  شدهارائه
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هاای فرهناگ ساازمانی و    مؤلیهیه دهد نشان میها آمده بین مؤلیه دست  داری بهضریب معنی

 را دارند.رهبری تحول در سازمان صدا و سیما ین متغیر یاالت آنها توانایی تبؤس

داری و همچنااین  مقاادیر اسااتاندارد و مقاادیر معناای   مااورده در آماد دسااته نتااایج با  ،بناابراین 

مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بار رهباری تحاول از اعتباار     یه دهد  های برازش مدل نشان می شاوص

 .الزم برووردار است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما

فرهنگ سازمانی 

 مبتنی بر 

 رهبری تحول

 بخشانگیزهالهام های غالبویژگی

 ترغیبذهنی رهبری سازمانی

 نفوذآرمانی

 مالحظهفردي

 یریت کارکنانمد

 انسجام سازمانی

 اندازترسیمچشم

 ساالريشایسته

 معیارهای موفقیت

 کیدات استراتژیکأت
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 هش پاسخ داد:وهای پژ توان به سؤال های تحقیق، به صورت زیر می براسا  یافته
 

 اسگالمی  جمهوری یسیما و صدا سازمانی در سازمان های فرهنگها و مؤلفهشاخص 

 ند؟ ا ایران کدام

)مطالعه مبانی  های بخش یییی پژوهش طی دو فرایند سندیاوییافته الف( در بخش کیفی:

 ،فرهنگ ساازمانی مورد مصاحبه دلیی با وبرگان در نظری و پیشینه تجربی پژوهش( و 

برای فرهنگ ساازمانی   (شاوص) مقوله اصلی 10میهوم در قالب  08منجر به شناسایی 

 :شددر سازمان صدا و سیما 

  ؛(شاوص 0) غالب یها یژگیو. 2

 ؛(شاوص 0) یسازمان یرهبر. 1

  ؛(شاوص 0) یارینان تیریمد. 9

  ؛(شاوص 0) یسازمان انسجام. 0

 ؛(شاوص 0) راهبردی داتیتأی. 5

  .(شاوص 0) تیموفق یارهایمع. 2

 2شااوص و   10 ،با اجارای آزماون تحلیال عااملی ایتشاافی و تأییادی      ی: ب( در بخش کمّ

جمهوری اسالمی ایران، ماورد تأییاد    یمؤلیه فرهنگ سازمانی برای سازمان صدا و سیما

داری و ضارایب معنای   9/1تار از  ر عاملی تمام متغیرهاا با رگ  از آنجا یه با. قرار گرفتند

 ،ها برقرار باوده  ها با مؤلیهرابطه مطلوبی بین شاوص ،، بنابرایناست ±12/2وار  از بازه 

یاد  ؤآمااری نیا  م  های  شاوصتمام ها دارند. گیری مؤلیهاندازه در و معناداری مهم نقش

 است. برازش مدل بوده 
 

 اسگالمی  جمهگوری  یسگیما  و صدا های رهبری تحول در سازمانها و مؤلفهشاخص 

 ند؟ ا ایران کدام

های بخش یییی پژوهش طای دو فرایناد ساندیاوی و مصااحبه     یافته الف( در بخش کیفی:

مقوله  91میهوم در قالب  61منجر به شناسایی  ،رهبری تحولمورد دلیی با وبرگان در 

 :شدبرای رهبری تحول در سازمان صدا و سیما  (صشاو) اصلی
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 ؛(شاوص 0) بخش الهام  هیانگ. 2

 ؛(شاوص 0) یذهن بیترغ. 1

 ؛(شاوص 0) یآرمان نیوذ. 9

 ؛(شاوص 8) یفرد مالحظات. 0

 ؛(شاوص 5) یساالر ستهیشا. 5

 .(شاوص 5) انداز چشم میترس. 2

 2شااوص و   91 ،شاافی و تأییادی  با اجارای آزماون تحلیال عااملی ایت    ی: ب( در بخش کمّ

مورد تأیید قارار   جمهوری اسالمی ایران یتحول برای سازمان صدا و سیما مؤلیه رهبریِ

داری واار   و ضرایب معنای  9/1تر از گرفتند. از آنجا یه بار عاملی تمام متغیرها ب رگ

 نقاش  ،ها برقرار باوده  ها با مؤلیهرابطه مطلوبی بین شاوص ،، بنابرایناست ±12/2از بازه 

ید برازش ؤهای آماری نی  مشاوصتمام ها دارند. گیری مؤلیهاندازه در و معناداری مهم

 مدل بوده است. 
 

 و صگدا  فرهنگ سازمانی و رهبری تحول در سگازمان  هایها و مؤلفهشاخص وضعیت 

 ایران چگونه است؟ اسالمی جمهوری یسیما

تار از   های فرهنگ سازمانی در سازمان صادا و سایما پاایین   مؤلیهتمام نشان داد  tنتایج آزمون 

داری باین میاانگین   دهاد تیااوت معنای   داری نشاان مای  است و ساطوح معنای   (میانگین) حد متوسط

فرضی و میانگین هر مؤلیه فرهنگ سازمانی در سازمان صدا و سیما وجاود دارد. بیشاترین میاانگین    

مؤلیه معیارهای موفقیت، انسجام سازمانی،  ،است و سپس به ترتیبمانی مربوط به مؤلیه رهبری ساز

 های غالب و مدیریت یارینان قرار دارند.  ، ویژگیراهبردیتأییدات 

آمده حکایت از آن دارد یه فرهنگ سازمانی صدا و سیما ابتدا نیازمند تقویات  دسته نتیجه ب

هاای فرهناگ   بهبود مؤلیاه  ،یافته و در نهایتت ارتقاهای فرهنگ سازمانی، سپس حیو وضعیمؤلیه

ه هاای با   نظار مؤلیاه  فرهنگ ساازمانی در ساازمان صادا و سایما از      ،. به عبارت دیگراستسازمانی 

 تر از متوسط(. آمده در شرایط ووبی قرار ندارد )پاییندست

، صاالحی و  (2915ان )هی و همکاار لعبادال هاای پاژوهش   های پاژوهش حاضار باا یافتاه    یافته
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رادریگاا  و ، (1125) وااان، اسااورو و مجسااکی(، 2910) (، قدساایان و همکاااران2910) همکاااران

 همخوانی دارد. ( 1129( و موری  و گارسیا)1129ستانو)

های رهبری تحاول در ساازمان   مؤلیهتمام نشان داد  tتحول، نتایج آزمون  رهبریِمورد اما در 

داری دهاد تیااوت معنای   داری نشان میاست و سطوح معنی (میانگین) تر از متوسطصدا و سیما باال

بین میانگین فرضی و میانگین هر مؤلیه رهبری تحول در سازمان صدا و سیما وجاود دارد. بیشاترین   

سااالری،   هاای شایساته   مؤلیاه  ،اسات و ساپس باه ترتیاب    اناداز   میانگین مربوط به مؤلیه ترسیم چشم

 نیوذ آرمانی قرار دارند.  ،بخش و در نهایتالحظه فردی، انگی ه الهامترغیب ذهنی، م

آفارین در   تحول رهبریِ توان گیتال تحقیق میؤاین سمورد آمده در دسته در تبیین نتیجه ب

های حوزه رهبری بایستی در  ها و فعالیتسازمان صدا و سیما در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برنامه

گیرنادگان ساازمان   وضعیت موجود تدوین شوند. همچنین اقدامات مادیران و تصامیم  جهت حیو 

و نوع رهبری یه منجر به تحول و  استصدا و سیما در راستای ایجاد تحول در فرایندهای سازمانی 

 .  هستمورد تأیید یارینان سازمان نی  شود،  میتغییر مطلوب 
 

  صگدا و   سازمانهای فرهنگ سازمانی با رهبری تحول در بین کارکنان ؤلفهبین مآیا

 وجود دارد؟معناداری  جمهوری اسالمی ایران رابطه یسیما

هاای  شاوصدهنده  سازی معادالت ساوتاری در بخش مدل ساوتاری نشان نتایج آزمون مدل

)ضارایب  و مقاادیر تای متناهر   (رضارایب مسای  ) پارامترهاای اساتاندارد بتاا   مدل است و برازش یلی 

باه متغیار   فرهناگ ساازمانی   زای  مسایرهای عليای از متغیار بارون     با آن برای هر یاک از  داری(معنی

دهاد یاه چگوناه متغیرهاای پنهاان در پیوناد باا یکادیگر قارار           رهبری تحول، نشاان مای  زای  درون

 اند.   گرفته

ناگ ساازمانی و رهباری تحاول در     ال پژوهش مبنی بر وجاود رابطاه باین فره   ؤپاسخ به این س

توان گیت ارتباط و همبساتگی  ال تحقیق میؤاین س ةسازمان صدا و سیما مثبت است. در تبیین نتیج

های فرهنگ سازمانی با رهبری تحول در ساازمان صادا و سایما حکایات از آن دارد یاه      بین مؤلیه

ناوع   ،. باه عباارت دیگار   منجار شاود   به تغییر رهباری تحاول در ساازمان   تواند فرهنگ سازمانی می

آفارین در   تحاول  یاا یااهش اقادامات رهباریِ     (افا ایش ) تواند به بهبودمیفرهنگ سازمانی حایم 

 . شودسازمان منجر 
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زاده و  ( و اباراهیم 2915) هاای پاژوهش صامدی و همکااران    های پژوهش حاضر با یافتاه یافته

آفارین  توانند با توسعه مشخصات رهبران تحولها میرهبران سازمان همخوانی دارد. (2919قدمی )

سابب   ،و در نهایات  نناد یموجبات تغییر در فرهنگ را در راستای اهداف ساازمان فاراهم    ،در وود

 .ایجاد تحوالت اساسی در سازمان شوند
 

      یسگیما  و صگدا  درجه تناسب مدل فرهنگ سگازمانی مبتنگی بگر رهبگری تحگول در 

 ایران چگونه است؟ اسالمی ریجمهو

بار عاملی یه گیری نشان داد  سازی معادالت ساوتاری در بخش مدل اندازه نتایج آزمون مدل

است و هار   9/1آمده برای فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول باالتر از دسته شاوص ب 50هر 

ه ستند. همچنین بار عاملی با های وودشان دارای همبستگی قوی و قابل قبولی هشاوص با مؤلیه 50

های غالب، رهبری سازمانی، مدیریت یارینان، انساجام ساازمانی،    ویژگیها )آمده بین مؤلیهدست

بخش، ترغیب ذهنی، نیاوذ آرماانی، مالحظاات    ، معیارهای موفقیت، انگی ه الهامراهبردیتأییدات 

ازمانی مبتنای بار رهباری تحاول و ضارایب      با فرهنگ سا انداز(  ساالری، ترسیم چشم فردی، شایسته

دهناده   تحاول نیا  نشاان    مبتنای بار رهباریِ    با فرهنگ سازمانیِها مؤلیهآمده بین دست  به داریِمعنی

 . استها با متغیر فرهنگ سازمانی  قبول مؤلیههمبستگی قابل
 

 گیری نتیجه
ه شاناوت و تبیاین طارح    این پژوهش طی سه مرحلاه انجاام گرفات. در مرحلاه اول یاا مرحلا      

تحقیق، تهیه طرح تحقیق، مطالعه مقدماتی مبانی نظری مرتبط با تحقیق در حوزه فرهنگ و رهباری  

توانسات باا فرهناگ    هاایی یاه مای   میاهیم و مقوله ،سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش

رار گرفتناد و  سازمانی مرتبط شود و همچنین ادبیات پژوهشای داولای و واارجی ماورد بررسای قا      

هاا و طراحای مادل    یعنی مرحله شناسایی مؤلیاه  ،یدگذاری باز و محوری انجام شد. در مرحله دوم

و  االت مصااحبه دلیای تهیاه   ؤهاای مرحلاه اول تحقیاق، در ابتادا سا     تحقیق یییی( با توجه به یافتاه )

، یدگاذاری  آوری شد. پاس از انجاام مصااحبه دلیای     نظرات وبرگان تا حصول اشباع نظری جمع

ایان  بین و مدل میهومی فرهنگی سازمانی مبتنی بر رهبری تحول و تناسب ارتباط شد انتخابی انجام 

 دو شکل گرفت. 
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هاای   آمد یه وضعیت فرهنگ سازمانی و مؤلیاه دسته این نتیجه ب ،االت پژوهشؤسمورد در 

تحول باالتر از میانگین قارار   رهبریِمینة زولی در  ،تر از حد میانگین است آن در صدا و سیما پایین

دار و های فرهنگ سازمانی و رهباری تحاول ارتبااط معنای     بین مؤلیه توان گیت می دارد. در نهایت

 مثبت وجود دارد و مدل نهایی از اعتبار الزم برووردار است. 

گ ساازمانی  دهند این دوازده مؤلیه به ووبی قادرت تبیاین فرهنا    آمده نشان مینتایج به دست

مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما را دارند. مؤلیه ترغیب ذهنی باا یساب بااالترین باار     

( یمتارین  01/1) ( بیشترین همبستگی، و مؤلیه مالحظات فردی باا یساب باار عااملی    85/1عاملی )

 بتایهمچنین همبستگی را با فرهنگ سازمانی مبتنی بر رهبری تحول در سازمان صدا و سیما دارند. 

 ها برازش مناسبی دارد. داده با مدل و هستند قبولی قابل سط  در هامشخصه

توان گیت سازمان صدا و سیما باا ایجااد و تقویات فرهناگ ساازمانی      به عنوان نتیجه آور می

عکس نیا  باا   آفرین را بیش از پیش بر ساازمان حاایم یناد. بار     تواند رهبری تحولواص وود، می

تواناد بیشاترین ا رگاذاری را بار روی فرهناگ      آفرین در سازمان مای  رهبری تحول برقراری سبک

 ماورد آماده در   دسته بر اسا  نتایج ب. است ر دو طرفه أسازمانی داشته باشد یه یک نوع تأ یر و ت

ه با  داری باین آنهاا   های فرهنگ سازمانی و رهبری تحول و ارتباط معنای ها و مؤلیهوضعیت شاوص

 شود: گیرندگان سازمان صدا و سیما پیشنهاد می مدیران و تصمیم

پاذیری الزم  یاه از انعطااف  ند ینهای سازمان را طوری تدوین  موریتأها و م اهداف، برنامها 

دهاد  یگارا اجاازه ما    باه رهباران تحاول    ،منعطف یها از برنامه یبرووردار .برووردار باشند

 واود  تیا والق و ابتکاار  قاوه  از یاریناان  تاا  باشاند  داشاته  اریناان ی به الزم اریاوت ضیتیو

 .ندین یریگ بهره

 باه  یرونا یتمریا  ب ؛ ناد ینها را بر اسا  تمری  بیرونای بااال تادوین و اجارا     اهداف و برنامها 

 یهاا  تیا موقع از را دیا جد یها دهد یه منابع و فرصتیم را فرصت نیا یارینان و سازمان

 نیارائه دهند. ا یرده، دیو منحصر به فرد تول دیو محصوالت جدینند یشف  یزمانسا برون

دهاد یاه باا    ن فرصات را مای  یانی  گرا گرا به رهبران تحول توسعه یفرهنگ سازمان یژگیو

 ها قرار دهند.سازمان یروفرا را ییشکوفا و رشد از تازه یریمس د،یجد یها ولق ایده
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هاای فرهناگ ساازمانی     ری، پویا بودن و یارآفرینی یه از ویژگای پذیبه نوآوری و ریسکا 

 نیتادو  مادون  ییهاا برناماه  ،یفرهنگ نیاستقرار چن یینند و برا ژهیتوجه و ،ستگرا توسعه

تاا    یناد ییماک ما   نیآفر گرا، به رهبران تحول توسعه یفرهنگ سازمان یژگیو نی. اندینما

 مساائل  مجادد  نیتادو  باا  را تیوالق و وآورین یه ینند ولق ایپو یسازمان انداز چشم کی

 روانیپ به را دیجد های دهیا دهند؛ پرورش دیجد ای وهیش به یمیقد طیشرا یبررس و دیجد

 باازنگری  در تیا والق و پردازی الیو یشند؛ چالش به انتقادی تیکر با را آنان و دهند نشان

 یاه  ییهاا  روش و هاا  دهیا ا،وطاه از و ینند قیتشو یار انجام نیح در را یمیقد یها هیفرض

 نکنند. انتقاد است، وودشان نظر با متیاوت

 باه  گارا  توساعه  یساازمان  فرهناگ  یژگا یو نیا ا .بر فرهنگ سازمانی فردگرایی تأیید ینناد ا 

 یارده، ان واود توجاه   نا دهاد یاه منصایانه باه یاری    یما  را فرصات  نیا ا گرا تحول رهبران

در  یریادگیا ینناد و فرصات    یییارینان را شناساا  یخصش یها ییو توانا ازهایها، ن ینگران

 .نمایندآنها فراهم  یرا برا یتیحما یطیمح
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 .29 و 21 ، شماره0 ، سالمجله عصر مدیریتسازمانی. 
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 .ری ی یشور مدیریت و برنامه

 .یاک مادل متاأ ر از محایط     هاا:  در ساازمان  آفرین تحول(. رهبری 2911) صمد مطلبی اصل، .21

 .282 ، شمارهرماهنامه تدبی
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