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 -9کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان – ایران. .
 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان – ایران. .
 -6کارشناس ارشد .

 ..دانشگاه خوارزمی.

چکیده
زبان و دستگاه ارتباطی یا همان رسانه ،در یک بستر تجلی پیدا مییکنید کیه همیان فرهنی
است و به عبارتی این فرهن
تنگاتن

است که زمینه اصلی ارتباط را فراهم میکند .این دو در ارتبیاطی

و دو تأثیری دیالکتیکی و متقابل ،ترکیبی بنام انسان اجتماعی را شکل میدهند که در

صحنههای مختلف جهان از جمله سازمانها به کنش ارتبیاطی مییپیردازد .بیا توجیه بیه اهمییت
موضوع ،پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی ،تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه بیه
دنبال بررسی نقش رسانههای جمعی در فرهن

سازمانی کارکنان خانه کیاررر شیهر تهیران بیه

عنوان هدف اصلی است .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان خانه کاررر شهر تهیران
است که تعداد  208نفر از آنها بر اساس فورمول کوکران به عنیوان حجیم نمونیه میورد بررسیی
قرار ررفته شده است .در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین رسانههای جمعی داخلی ،رسانههیای
جمعی خارجی و شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان متغیرهای مستقل و فرهنی
* نویسنده مسؤول

سیازمانی بیه

. . . . .. . ... . . . . . . . ... .
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عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رسانههای جمعیی
داخلی ( ،). . 0/21رسانههای جمعی خارجی ( ). = 0/26و شبکههای اجتمیاعی مجیازی (0/93
=  ).با فرهن

سازمانی ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد .بنابراین میتوان اسیتدلل کیرد کیه

هر چه میزان استفاده از رسانههای جمعی در ابعاد مختلف در بیین کارکنیان خانیه کیاررر شیهر
تهران بیشتر شود میزان فرهن

سازمانی آنان بالتر میرود .میشود .بنابراین تمامی فرضیههیای

پژوهش حاضر تأیید میشوند.
واژههای کلیدی :رسانههای جمعی ،فرهن

سیازمانی ،شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی ،خانیه

کاررر شهر تهران.
مقدمه و بیان مسأله
تا دو دهه قبل به سازمانها به عنوان ابزارهای عقالیی برای ایجیاد همیاهنگی و کنتیرل افیراد
برای اهداف نگریسته میشد .نگاهی ژرفتر بر تعاریف سازمانی این واقعییت را روشین مییکنید
که فرهن

سازمانی سیستمی از معانی مشترك است یا مجموعهای است از اجزای کلییدی کیه

ارزشهای سازمانی را تشکیل میدهد .بنابراین فرهن

سازمانی شیوه انجیام ریرفتن امیور را در

سازمان برای کارکنان روشن میسازد (عاصمیپور. .)9615 ،
فرهن

سازمانی بیانگر شیوه زندری در یک سیازمان اسیت (هی  .)918 :9685 ،9فرهنی

سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ،باورها ،درك و استنباط و شیوههای تفکیر ییا
اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترك دارند و همان چییزی اسیت کیه بیه عنیوان
یک پدیده درست به اعضا ی تازه وارد آموزش داده میشود ،آن نشان دهنده بخیش نانوشیته و
محسوس سازمان است هدف فرهن

این است که به اعضای سازمان هوییت بدهید و در آنیان
2

نسبت به باورها و ارزشهای باور نکردنی تعهد ایجاد کند (هال .)914 :9686 ،
فرهن

سازمانی مجموعهای از فرضیات اساسی است ،که افراد سازمان ،در روبهرو شدن بیا

مسائل ،انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی ،ایجاد ،کشف و توسعه دادهانید و
. .... . . .
. .... ...
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ثابت شده که سیودمند و بیاارزش هسیتند و در نتیجیه بیهعنیوان روش صیحیح ادراك ،تفکیر و
احساس ،به اعضای جدید انتقال مییابید .بیهعبیارت دیگیر ،مجموعیهای از ارزشهیا ،باورهیای
راهنما ،تفاهمها و روشهای تفکر ،که در بین اعضای سازمان مشترك بوده و از طرف اعضیای
جدید بهعنوان روشهای صحیح انجام کارها و تفکر جستجو میشود ،فرهن
میشود (زارعی متین.)213 – 211 :9611 ،
فرهن

سیازمانی نامییده

سازمانی وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترك در میان اعضای سیازمان اسیت،

در هر سازمانی الگوهایی از باورها ،سنبلها ،شعائر ،داستانها و آداب و رسوم وجود دارنید کیه
به مرور زمان به وجود آمده اند؛ این الگوها باعث می شوند کیه در خصیوا ایین کیه سیازمان
چیست و چگونه اعضا باید رفتار خود را ابراز کننید درك مشیترك و یکسیانی بیه وجیود آیید
(رابینز.)680 :9610 ،9
بهطور کلی سازمان ،یک پدیده فرهنگی است و هیر سیازمانی دارای فرهنی

خیاا خیود

است .بهعالوه ،از جمله استعارههیایی کیه بیرای شیناخت و تجزییه و تحلییل سیازمانهیا بیهکیار
میرود ،استعاره فرهن

است .با در نظر ررفتن استعاره فرهن

برای سازمان ،بر اهمییت نقیش

سنّتها و آداب و رسوم ،داستانها ،افسانهها ،مصنوعات و نمادهای سازمانی تأکید میشود و به
مدیر ،بهمنزله نماد سازمان توجه میشود (رضاییان.)88 :9611 ،
همانطور که برای افراد ،شخصیت (بیهمعنیی سلسیله ویژرییهیای ثابیت و پاییدار) تعرییف
میشود ،برای سازمانها نیز میتوان شخصیت تعریف کرد .فرهن

سازمانی بهمنزلیه شخصییت

هر سازمان است؛ یعنی سازمانها هم مانند انسانها میتوانند محافظهکار ،خلّاق ،ترسو و  ...باشیند
(زارعی متین .)215 :9611 ،فرهن
میکند .فرهن

سازمانی ،نوعی احساس هویت را به اعضای سازمان اعطیا

باعث میشود که در افراد ،تعهّداتی فراتر از منافع و عالییق شخصیی بیهوجیود

بیاید.مدیران سازمانها میتوانند از طریق فرهن

سازمانی (قوی) ،بیا قیوانین نانوشیته ،بیهوسییله

هنجارهای رروهی و مراقبتهیای ناشیی از آن ،اعمیال و عملکیرد شیغلی و میدیریت دانیش را
افزایش دهند (رابینز.)615 :9610 ،

. .... . . .. ..

 / 920فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

از جمله عوامل مرتبط با فرهن

سازمانی رسانههای جمعیی اسیت .رسیانههیای جمعیی ،بیه

عنوان حامالن و منتقل کنندران پییام میی تواننید در سیاخت فرهنی

عمیومی باورهیا و افکیار

عمومی موثر باشند .آنها بدون در نظیر ریرفتن مرزهیای جغرافییایی عقییدتی و فرهنگیی امکیان
حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا کرده اند (ساروخانی .)5 :9613 ،در باب نسیبت رسیانه و
فرهن

بسیار نوشته شده است و هرکدام به فراخور حوزه مطالعاتی و اقتضائات ،بعدی خاصیی

از نسبت این دو پدییده را بررسیی نمیوده انید .فرهنی

و رسیانه دو همیزاد بشیر بیوده و هیر دو

ازمقتضیات زندری اجتماعی بشر هستند.
زبان و دستگاه ارتباطی یا همان رسانه ،در یک بستر تجلی پیدا مییکنید کیه همیان فرهنی
است و به عبارتی این فرهن
تنگاتن

است که زمینه اصلی ارتباط را فراهم میکند .این دو در ارتبیاطی

و دو تأثیری دیالکتیکی و متقابل ،ترکیبی بنام انسان اجتماعی را شکل میدهند که در

صحنههای مختلف جهان از جمله سازمانها به کنش ارتباطی مییپیردازد .بنیابراین بیا توجیه بیه
توضیحات داده شده بررسی نقش رسانههای جمعی در فرهن

سیازمانی مسیلله ای مهیم اسیت

که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
پیشینه تحقیق
 سجادی جاغرق و دیگران ( )9614مقالیهای را بیا عنیوان «نقیش رسیانههیای اجتمیاعی دربازاریابی و تاثیر بر ساختار سازمانی» به انجام رساندند .در این مقاله ،نقش رسیانههیای اجتمیاعی
به عنوان عاملی تاثیررذار در بازاریابی و موثر بر سیاختار سیازمانی بیا نگیاه وییژه بیه بانکیداری
الکترونیک و بانکداری اجتماعی مورد بحث قرار می ریرد .مولفهها و نقشه راه نفوذ بانکها بیه
درون رسانههای اجتماعی بیان می رردد و با ارائیه جیداولی از حضیور بانیکهیای خیارجی در
سایتهای رسانهها ی اجتمیاعی پربازدیید و بحیث پیرامیون نقیش ایین رسیانههیا در بسترسیازی
تعامالت بانکی با نسل جدید بیه منظیور ایجیاد مشیتریانی وفیادار ،بیه عیواملی همشیون کیاهش
هزینهها ،کسب اعتماد نسل جدید ،افزایش درآمد و اهمیت برند بانکها در رسانههیای میذکور
پرداخته می شود.
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 تابلی و دیگران ( )9616مقالهای را بیا عنیوان «نقیش و کیارکرد رسیانههیای اجتمیاعی درآموزش و ارتقا فرهن

سازمانی» به انجام رساندند .در این مقاله آمده است امروزه رسانههیای

اجتماعی نوع جدیدی از رسانهها هستند کیه بیه طیور رسیترده در جنیبشهیای اجتمیاعی بیرای
آمییوزش ،سییازماندهی ،اشییتراك فییراوردههییای فرهنگییی ،ایجییاد همبسییتگی و ماننیید آنهییا
مورداستفاده قرار ررفته است .نتیایج نشیان مییدهید کیه ارتبیاط بیین رسیانههیای اجتمیاعی در
آموزش و ارتقا فرهن

سازمانی مثبت و مستقیم است.

 -کردنائیج و دیگران ( )9616پژوهشی را با عنوان « فرهن

سازمانی حلقه مفقوده شفافیت

سازمانی و عملکرد سازمان» به انجام رساندند .تحقیق حاضر تاثیر شفافیت سازمانی بیر عملکیرد
سازمان را در سطح مدیران و کارشناسان ارشد  62شیرکت فعیال

سازمان با میانجیگری فرهن

در حوزه صنعت مواد غذایی ،و به طور خاا مواد لبنی بررسی میکند .نتایج آزمون نشیان داد
تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است و فرهن

سازمان نییز بیه عنیوان

متغیر واسطه بر این رابطه اثر میرذارد .نکته حائز توجه این است که تاثیر شفافیت سیازمانی بیر
عملکرد از طریق فرهن

سازمانی قویتر از تاثیر مستقیم شفافیت سیازمانی بیر عملکیرد سیازمان

است.
 -مرادی و دیگران ( )9610پژوهشی را با عنوان «تبیین فرهن

سیازمانی میوثر بیر عملکیرد

ارتباطی سازمان» به انجام رساندند .پژوهش حاضر با اذعان به اهمییت ارتباطیات در سیازمان بیه
بررسی و تبیین فرهن

سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر در عملکرد ارتباطی سیازمان میی

پردازد .نتایج حاصل از تحلیلهای آماری حاکی از تایید دو فرضیه از سه فرضیه پژوهش است.
همشنین اهمیت بالی فرهن

رروهی در بین مولفههای فرهن

سیازمانی از یافتیههیای جیانبی

این تحقیق است .در پایان با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهایی ارائه شده است.
 کاووسی وهاشمی ( )9610پژوهشیی را بیا عنیوان « ارزییابی نقیش رسیانه ملیی در تحقیقمهندسی فرهن

سازمانی» به انجام رساندند .در این پژوهش در راستای تبیین نقش رسیانه ملیی

در تحقق مهندسی فرهن

سازمانی ،نخست مفهوم مهندسی فرهن

مطرح و فرایند آن تشیریح

و سپس به نقش رسانه ملی در توسعه فرهنگی اشاره شده و در ادامیه بیا توجیه بیه نظرسینجی بیه
عمل آمده از دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهیران شیرق در خصیوا
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موضوع ،نتایج حاصله ارائه شده است .با توجه به دادههای حاصله از جامعه آماری درباره تعیین
اهمیت سطوح فرهن

و میروری بیر نتیایج آزمیون فرضییههیا مشیخص شیده اسیت کیه سیطح

مصنوعات و نمادها از دیدراه نخبگان ،بیشترین تاثیر و اهمییت را در تحقیق مهندسیی فرهنی
سازمانی بر عهده داشته و مولفه ارزشها در جایگاه دوم و مولفه مفروضات اساسیی در جایگیاه
سوم قرار دارد.
مبانی نظری
نظریههای تأثیرگذاری رسانه
نظریه رلولهای نخسیتین نظرییهای اسیت کیه پیرامیون دامنیه ی اثیرات رسیانههیای رروهیی
فورمول بندی شده است .این دو نظریه با عنوانهای متفاوت دارای یک مفهیوم هسیتند و بیرای
پیام رسانه ای ،اهمیت زیادی از نظر تأثیر بر مخاطب قایل هستند .نظرییه رلولیهای اعتقیاد دارد،
پیامهای رسانهها همشون رلوله وارد مغز شده و تأثیر قوی بر ذهن مخاطیب مییریذارد .اسیاس
مدل رلوله ای را دو عامل «محرك» و «عکس العمیل» تشیکیل مییدهید و جنبیه شیرطی شیدن
دارد .این نظریه مبتنی بر نگرشهای روانشناسی است (ساروخانی و صفایی.)18 :9684 ،
مک روایر 9بعدها این نظریه را توسعه داد و مدل پیشیده تری را اراییه نمیود  .او فراینید اثیر
پیام رسانه ای بر مخاطب را دارای شش مرحله به شرح ذیل صورت بندی کرد :
ارایه توجه  درك .پذیرش نگاهداری  رفتار
مدل فوق در اثر تحقیقات روانشناسی شکل ررفته و قدرت پیش بینی کننده دارد.
فورمول بنیدی نظرییه کاشیت حاصیل تحقیقیات رسیترده ای اسیت کیه ررینیر 2و دیگیران
( ) 9180پیرامون اثرات تلویزیون انجام دادند .به بیاور ررینیر و همکیارانش ،تلویزییون بیا نفیوذ
فراریر در بین خانوادهها مبادرت به کشت جهان بینی ،نقشها و ارزشهای راییج در ذهین آنهیا
مینماید .به زعم بانیان و حامیان نظریه کاشت ،تلویزیون بیش از هر رسیانه دیگیری اندیشیههیا،

. ... . . . ....
. ... .. . ..
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سبک زندری و روابط درون و برون فردی افراد جامعه را شکل میدهد .چون این رسیانه بییش
از رسانههای دیگر در زندری روزمره مردم حضور دارد (باصری و حاجیانی.)84 :9681 ،
مک لوهان 9با طرح نظرییه جبررراییی رسیانهای معتقید بیود تیأثیرات تکنولیوژی در سیطح
نظریات و فرضیات اتفاق نمی افتند ،بلکه آنهیا نسیبتهیای بیین حیواس ییا الگوهیای تصیورات
ذهنی ما را بطور مداوم و بدون هی رونه مقاومتی تغییر میی دهنید .بیه عبیارت دیگیر مهمتیرین
تأثیر رسانههای جمعی این است که عادات تصورات و نحوه تفکر مخاطبان را تحت تیأثیر قیرار
می دهند .برای نمونه چاپ بر حس دیداری تأکید می رذارد .در عین حال چیاپ ،شییوه تفکیر
ما را تحت تأثیر قرار داد و آن را خطیی ،مرحلیه ای ،مینظم ،تکیراری و منطقیی کیرد .در واقیع
چاپ انسان را وادار کرد که تفکر را از احساس جدا کند ،چاپ انسان را بیه تخصصیی شیدن و

تکنولوژی هدایت کرد (عزیزی و حیدرخانی. .)963 :9616 ،

نظریه دهکده جهانی توسط مک لوهان روزنامه نگار کانادایی مطرح شد ،بر طبق این نظرییه
از لحاظ دریافت اطالعات امروز دنیای ما به دهکده تبدیل شده است کیه خبیر انتشیار شیده در
مدت بسیار کوتاهی به دست همه میرسد (ساروخانی .)69 :9613،مک لوهیان ،عامیل اساسیی
تحول در نظامهای ارتباطی را ،بخش اطالعات و پیامها میداند .وی عقیده دارد که رسانههیا بیر
شکلها ی جامعه پذیری افیراد موثرنید و بیه شییوه فعالییت و روابیط انسیانها شیکل مییدهنید و
درجات آن را تعیین میکنند .همشنین او میروید که تحت تاثیر وسایل ارتبیاطی الکترونیکیی،
احساس زندری اجتماعی زیر و رو شده و تمیامی مظیاهر فرهنی

انسیانی در حیال دررریونی

است (معتمدنژاد.)98 :9681 ،
بر طبق نظریه مدل سازی وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون و صنعت سیینما روشهیا و
الگوهای مختلف رفتاری را در برنامههای خود نشان میدهند این الگوهیا مییتواننید روشهیای
صحبت کردن ،لباس پوشیدن ،راه رفتن یا به طور کلی هیر عمیل و حرکیت بیازیگران در واقیع
میتواند الگویی برای تماشا رران باشد این حرکات میتوانند به صورت الگوهیای رفتیاری کیه
میتوان از آن تقلید کرد و مردمی که این نمایشات را میبیننید ممکین اسیت آنهیا را جزییی از
مجموعه رفتارهای شخصی خود بپذیرد (سورین و تانکارد.)328 :9616 ،
. . . .. . . ...
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نظریه تبلور بیان میکند که رسانهها « با برجسیته سیازی ییک واقعیه کوچیک و اخیذ نتیایج
استراتژیک از آن» (ساروخانی )58 :9613 ،بر تعییین مییزان اهمییت روییدادها نیزد خواننیدران
تأثیر می رذارد .بر این اساس رسانهها ،با انتشار اخبار خشونت آمیز به آن بها داده و خشیونت را
محور اندیشه مخاطبان قرار می دهند .نتیجه طبیعی این امر جنایی شدن رسانهها و انعکیاس بییش
از حد انحرافات در ارتباطات جمعی است .تبلور خشونت در رسانهها باعث میی شیود خشیونت
رسانه ای بسیار بزررتر از میزان خشونت در زندری واقعیی میردم باشید .ایین پدییده سیبب میی
شود ،انسانها فکر کنند ،خشونت و جنایت دنیای واقعی را مسخ کرده است و بیویژه تیأثیر ایین
پدیده بر جوانان بیشتر خواهد بود.
ازکمییب در کتییاب روانشناسییی اجتمییاعی کییاربردی بیییان میییکنیید کییه« :رسییانههییا بیشییتر
آلودریهای زندری را منعکس میکنند» .وی اعتقاد دارد« :جیرم خشیونت بیار ،بیویژه قتیل در
آنتن رسانهها بیش از زندری واقعی رخ می دهد .در مقابل ،جرمهای دسته جمعی ،یا مربوط بیه
یقه سفیدها مثل تقلب در اجناس مصرفی و آلودری صنعتی ،جرمهای بدون قربانی مثیل مسیتی،
بر پرده رسانهها کمتر از جهان واقعی ظاهر میشوند» (از کمپ.)449 :9610 ،
بعد دیگر نظریه تبلور به جنبه تیأثیر ایین پدییده بیر مخاطبیان میی پیردازد« .مردمیان ادراك
واقعیت را نه از خود واقعیت ،بلکه از واقعیت انعکاس یافته در رسانهها اخذ می کنند» (ازکمب،
 .)450 :9610براین اساس ،توجه و عالقه مردم بیشتر تحت تأثیر تصویرسازی رسانهها قیرار میی
ریرد تا موقعیت جهان واقعی.
بر اساس نظریه محیط های شبه تعاملی ،محیطهای شبه تعاملی به محیطهایی مییروینید کیه
کاربر نمی توانید در آن محییطهیا ارتبیاط دو طرفیه برقیرار کنید ،مثیل انیواع صیفحات وب در
اینترنت که جهت تأثیر این محیط ها بر ارزش های خانواده و ارتباط اعضای خانواده بیا یکیدیگر
از تلوریهای ارتباط جمعی استفاده میشود که البته ممکن است بیرای محییطهیای تعیاملی نییز
بکار رود (امیدوار و صارمی.)84 :9689 ،
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نظریههای فرهنگ سازمانی
سیازمانی را بیا یکیی از

تالکوت پارسونز ضمن الگوی خود هر یک از چهیار بعید فرهنی

حروف کلمه بدون معنی معرفی می نماید .این چهاربعد به ترتییب عبارتنید از  :تطیابق. ،تحقیق. ،

هدف ،ادغام و بالخره مشروعیت حذف پارسیونز از انتخیاب متغیرهیای فیوق انیدکی ،تشیریح
عمومی فرهن

. .)61 :9610

انواع اقدامات اجتماعی می باشد که به طیور تجوییدی بییان شیده اسیت (کییا،

لیت و استرینگر  1عامل اساسی را به عنوان مهمترین عناصر تشکیل دهنده فرهن

سازمانی

در نظر ررفته اند که اینهیا عبارتنید از :اسیتانداردها ،مسیلولیتهیا ،تشیویق و ترغییب ،ریسیک
پذیری ،حمایت ،تضاد ،صمیمیت و ررمی ،ساختار و هویت ایین دو محقیق نتیجیه ررفتنید کیه
دیدراههای متفاوت مدیران در سازمانها تا حد زیادی متفاوت بین فرهن
سازمانها را نشان می دهد .البته آنها به این نتیجه رسیدند کیه فرهنی

سازمانی حیاکم بیر

حیاکم بیر سیازمان روی

عملکرد و رضایتمندی افراد موثر واقع می شود (زارعی متین.)920 - 922 :9618 ،
کورت لوین در تحقیقاتش به این نتیجه رسید «که ییک فضیای انسیان مدارانیه ایجادکننیده
سطح بالیی از عملکرد و رضایتمندی خواهد بود ولزمیه آن توجیه بیه انسیانهیا و انگییزههیا و
سیازمانی اسیت هفیت عنصیر مطالعیه وی عبارتنید از:

نیازهای آنها در عوامل متشیکله فرهنی

فرآیند رهبری ،انگیزه ،ارتباطات ،تصمیم ریری ،هدف رذاری ،فرآیند بخش متقابیل و کنتیرل
( زارعی متین.)920 - 922 :9614 ،
ویلیام اوچی یکی از محققین شرکت مشاوره ای مک کنیزی اسیت ،تلیوری خیویش را در
خالل یک الگوی مقایسه ای از  6فرهن
سازمان آمریکائی و فرهن
مطالعه و مقایسه فرهن

سازمانی مختلف :فرهن

سیازمانی ژاپنیی ،فرهنی

سازمانی  .ارائه داده است وی نیز عوامیل هفتگانیه ای را بیه عنیوان
در نظر ررفته است که عبارتند از :تعهد نسبت به کارکنان در سیازمان،

سیستم ارزشیابی سازمانی ،مسیر خدمتی کارکنان ،نظام کنترل در سازمان ،سیستم اتخاذ تصیمیم
در سازمان ،مسلولیت کارکنان و توجه سازمان نسبت به کارکنان.
پیترز و واترمن پس از بررسی شرکتهای موفق ،رمز موفقیت و اثر بخشیهای سازمانهیای
موفق را به عنوان ویژریهای فرهن

سازمانی حیاکم بیر ایین سیازمانهیا قلمیداد کردنید ،ایین
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ویژریها عبیارت بودنید از  :تعصیب میدیران بیه عمیل ،توجیه بیه نیازهیای مشیتری ،اسیتقالل و
کارآفرینی( ،تفویض اختیار) افیزایش بهیره وری توسیط افیراد ،توجیه بیا ارزشهیای مشیترك،
توسعه کارهای مرتبط بیا تخصیص و تجربیه ،بیه کیارریری سیتاد اداری کیم ،اسیتفاده مجیاز از
ساختارهای مکانیک (ماشین رونه و انسان رونه) (کیا.)26 :9610 ،
رابینز معتقد است که در مجموع  90ویژری زیر معرف و نمایانگر عصاره فرهن

سیازمانی

هستند که عبارتند از «خالقیت فردی ،ریسک پذیری ،رهبری ،یکپیارچگی ،حماییت میدیریت،

کنترل هویت ،سیستم پاداش ،سازش با پدیده تعارض و الگوهای ارتباط (رابینز – 138 :9610 ،

.)131
ها عبارتند از:

شاین سه نوع فرهن

مدیریتی را بیان میکند این فرهن

 -9متصدیان (فرهن

متصدی) :رروهی که به نوعی با ما کار میکننید« ،متصیدیان» نامییده

میشوند و نیز به مدیران صف و کارررانی کیه در سیاخت و تحوییل تولییدات و خیدماتی کیه
رسالت اصلی سازمان را به انجام میرسانند دخالت میکنند ،رفته میشود.
 -2فرهن

مهندسی :در هر سازمانی مرکز تکنولوژیکی زمینه سازمان را تشکیل مییدهید و

این تکنولوژی بوسیله چندین نوع از مهندسین که دارای یک فرهنی

کیاری مشیترك هسیتند

طراحی و نظارت میشود .بیرای مثیال طراحیان سیسیتمهیای تکنولیوژی اطالعیات ،برنامیههیای
نرمافزاری را طراحی میکنند .طراحان سیستمهای مالی یا پژوهشگران برنامهریزی بازاریابی نییز
وابسته به این رروه کاری هستند؛ یعنی شامل فرهنی

مهندسیی هسیتند .در ایین نیوع فرهنی

،

سیستمهای برتر ،ماشینها ،قوانین روتین که بطوری خودکار عمل میکنند ،کامالً معتبر هستند.
 -6فرهن

اجرایی (هیلت رئیسه) :ارر کسی در سازمانهای وسیع جهانی جستجو کند ،یک

اجتماع از دفاتر (مدیریت اجرایی) (  ). .. .را شناسایی خواهد کرد که مفروضاتی مانند وقایع
روزانه ،وضعیتها و نقششان مشترك اسیت (  ). .. .از نردبیان ترقیی در ایین موقعییتهیا بیال
میروند .ماهیت این نقش قابلیت جوابگویی مالی به سهامداران میباشد و بیشتر در حفی سیهام
تجلی مییابد (شاین.)1 - 8 :9113 ،
شولز ( )9181پنج رونه فرهنگی را شناسایی نمود و هر کدام از این فرهنی
متفاوت فرهن

توصیف میشوند .این ابعاد عبارتند از:

هیا در سیه بعید
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ها در طول زمان تغییر میکنند).

 -2عوامل داخلی (چطور شرایط محیط داخلی یک سازمان در فرهن

آن تاثیر میرذارد)

 -6عوامل خارجی (چطور محیط خارجی یک سازمان فرهنگش را متاثر میسازد)
شولز در باب بعد خارجی ،از دیل و کندی اقتباس کرده است .شیولز از ایین ابعیاد 5 ،رونیه
فرهنگی را نتیجه ررفت کیه شیامل :ثبیات ،فعیال ،آینیدهنگیر ،اکتشیاف و خیالق مییباشید .او
خصوصیات این  5رونه فرهنگی را با استناد به پنج معیار شخصیت ،زمان مدار ،ریسکپیذیری،
شعار ،تغییر مداری در غالب بعد تحول توصیف میکند (براون.)94 - 29 :9115 ،
طبق تحقیقاتی که توسط کوئین و م

کرد ( )9185در سازمانها انجیام شیده و از اطالعیات

بدست آمده از این تحقیقات ،چهار رونه فرهن

عام معرفی شدهاند.

 -9فرهن

عقالیی (بازار)

 -2فرهن

ایدئولوژیکی یا مرامی (ادهوکراسی یا ویژه سالری)

 -6فرهن

طایفه (قومی)

 -4فرهن

سلسله مراتبی(سلسه مراتب)

اساس فکری رونهشناسی اندیشهای است که از تبادل متقابل چیزهای ارزشمند مثیل عقایید،
حقایق و فلسفه بین افراد یا رروهها بوجود میآید که این تبادلت در سازمانها بسیار مهم هستند
برای اینکه آنها موقعیت افراد و رروهها را تعیین میکنند (بروان.)94 :29 :9115 ،
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مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
 -بین استفاده از رسانههای جمعی و فرهن

سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد.

فرضیههای فرعی
 -بین استفاده از رسانههای جمعی داخلی و فرهن

سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد.

 -بین استفاده از رسانههای جمعی خارجی و فرهن

سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد.

 -بین استفاده از شبکههای اجتمیاعی مجیازی و فرهنی

سیازمانی کارکنیان ارتبیاط وجیود

دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش رسانههیای جمعیی در فرهنی

سیازمانی کارکنیان

خانه کاررر شهر تهران است ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وسیعت پهنیانگر،
از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.
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روش تحقیق مورد استفاده میدانی است که از روشهای اسنادی نییز در مطالعیات مقیدماتی
استفاده رشته است .تکنیک تحقیق پیمایش است ،البته در تحقییق حاضیر از تکنییک مطالعیات
کتابخانه ای نیز استفاده شده است .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه خیود اجیرا اسیت .جامعیه
آماری تحقیق کلیه کارکنان خانه کیاررر شیهر تهیران اسیت کیه حجیم نمونیهای  208نفیره بیا
استفاده از فورمول کوکران و بر اساس نمونه ریری تصادفی انتخاب شیدند .پیس از ریردآوری
دادهها تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افیزار آمیاری اس پیی اس اس انجیام رردیید و در
این رابطه برای آزمون فرضیات ،تستهای آماری متناسب با هر فرضیه بکار ررفته شد.
ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استفاده از رسانههای جمعی و پرسشنامه اسیتاندارد شیده
فرهن

سازمانی رابینز اسیت .در ایین تحقییق از اعتبیار صیوری جهیت اعتبیار بخشیی سینجش

رویهها استفاده رردید ،بدین شکل که پرسشنامه حاوی رویهها توسط چند تن از اساتید جامعیه
شناسی مورد بررسی قرار ررفت و نکات اصالحی آنها در پرسشنامه قید رردید .بیرای سینجش
میزان پایایی پرسشنامه نیز اقدام به محاسبه ضریب آلفیای کرونبیاخ رردیید وآلفیای بیالی 0/1
برای تمامی متغیرها به دست آمد.
جدول  .1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر

رسانههای جمعی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم

در پژوهش حاضر رسانههای جمعی

مورد نظر خود (پیام) را به ریرنده منتقل میکند .رسانههیای

جهانی مدنظر است و با شاخصهای

همگانی عبارتند از تمام ابزارهای غییر شخصیی ارتبیاط کیه

رسانههای جمعی داخلی ،رسانههای

بدان وسیله پیامهای بصری و یا سمعی مسیتقیماً بیه مخاطبیان

جمعی خارجی و شبکههای اجتماعی

انتقال مییابند(.اسدی.)29-22 :9688 ،

مورد بررسی قرار ررفته شده است.

به طور کلیی فرهنی

فرهن

سازمانی

سیازمانی ادراکیی اسیت کیه افیراد از

در پژوهش حاضر فرهن

سازمانی با

سازمان خود دارند و چیزی است کیه نیه در سیازمان وجیود

شاخصهای مشخصههای برجسته

دارد و نه در فرد و ویژریهای خاصی که در ییک سیازمان

سازمان ،رهبری سازمانی ،مدیریت

وجود دارد نمایانگر خصوصیات معمیول و ثیابتی اسیت کیه

کارکنان ،چسب سازمانی ،تأکیدات

سییازمانها را از یکییدیگر متمییایز میییکنیید (مشییبکی.)9680 ،

استراتژی و معیارهای موفقیت مورد

فرهن

سازمانی بستری است به هم پیوسته که اجزا سیازمان

را بهم میشسباند (کوئین.)2001 ،

سنجش قرار ررفته شده است.
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یافتههای توصیفی .
جدول ( .)2میانگین استفاده از رسانههای جمعی در بین پاسخگویان (مقیاس  1تا )5
خیلی

میانگین

خیلی کم

زیاد ()5

( 9تا )5

رسانههای جمعی خارجی

0/3

25/4

21/35

21/65

91

6/61

شبکههای اجتماعی

4/01

92/10

20/59

26/3

68/1

6/80

رسانههای جمعی داخلی

8221

92216

60228

24292

24230

6/46

رسانههای جمعی

()9

کم ()2

متوسط
()6

زیاد ()4

6/54

کل استفاده از رسانههای جمعی

جدول مربوط به متغیر استفاده از رسانههای جمعی و مولفههیای آن ،نشیان مییدهید کیه در
میان مولفههای رسانههای جمعی ،بیشیترین مییانگین مربیوط بیه شیبکههیای اجتمیاعی ( )6/80و
کمترین میانگین مربوط به رسانههای جمعی خارجی ( )6/61است .همشنین مییانگین اسیتفاده از
رسانههای جمعی داخلیی ( )6/46اسیت .مییانگین کلیی اسیتفاده از رسیانههیای جمعیی در مییان
پاسخگویان بالتر از حد متوسط و رو به زیاد ( )6/54است.
احساس امنیت اجتماعی .
جدول ( .)3میانگین فرهنگ سازمانی در بین پاسخگویان (مقیاس  1تا )5
احساس امنیت اجتماعی

خیلی کم

کم ()2

متوسط ()6

زیاد ()4

()9
مشخصههای برجسته

1/21

23/05

60/20

29/39

خیلی زیاد

میانگین (9

()5

تا )5

94/85

6/99

سازمان
رهبری سازمانی

90/1

95/6

20/9

98/1

65

6/59

مدیریت کارکنان

8

6/50

65/55

44/50

1/45

6/61

چسب سازمانی

5

96

65/50

24/3

29/1

6/45

تأکیدات استراتژی

0/60

4/20

39/40

29/50

92/30

6/66

معیارهای موفقیت

4/59

68

20/41

25

92

6/02

فرهن

سازمانی

6/60

بررسی نقش رسانههای جمعی در فرهن

جدول مربوط به متغیر میزان فرهن
مولفههای فرهن
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سازمانی و مولفههای آن ،نشیان مییدهید کیه در مییان

سازمانی ،بیشیترین مییانگین مربیوط بیه رهبیری سیازمانی ( )6/59و کمتیرین

میانگین مربوط به معیارهای موفقییت ( )6/02اسیت .مییانگین کلیی فرهنی
پاسخگویان بالتر از حد متوسط ( )6/60است. .

سیازمانی در مییان

یافتههای استنباطی
بررسی وضعیت نرمال توزیع دادهها (آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف)
برای استفاده از آزمونهای پارامتریک ،پیش شرطهایی وجیود دارد کیه عبارتنید از :شیرط
نرمال بودن دادهها ،و شرط تصادفی بودن دادههیا .شیرط اول بیرای کلییه دادههیا بایسیتی میورد
استفاده قرار ریرد ،اما شرط دوم تنها برای دادههای تاریخی (دادههایی که در طول زمان بدست
آمده است  -مانند تحلیلهای رررسیون زمانی) میورد اسیتفاده قیرار مییرییرد .بنیابراین از ایین
آزمون برای بررسی شرط مورد نظر استفاده خواهیم کرد .جهت بررسی نرمال بودن عامیلهیا از
آزمون تک نمونهای کلمورروف  -اسمیرنف به قرار زیر استفاده می شود.
 . ..دادهها از توزیع نرمال برخوردارند.
 . ..دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
جدول  .4آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
مؤلفههای پژوهش .
تعداد .
مقادیر کلمورروف-
اسمینرف .

سطح معناداری (دو دامنه) .

رسانههای

رسانههای جمعی

جمعی داخلی

خارجی

استفاده از
شبکههای اجتماعی
مجازی

فرهن
سازمانی

. 208

. 208

208

208

0/194.

0/898.

9/31

9/96

0/011.

0/081.

0/99.

0/95
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با توجه به جدول شماره  4می تیوان نتیجیه ررفیت کیه چیون مقیادیر سیطح معنیاداری همیه
متغیرهای پژوهش بیشتر از  0205هستند ،پس میتوان رفت که ایین مولفیههیا بیه لحیاظ توزییع
دادهها نرمال هستند .پس می توان در تحلیل فرضیههای پژوهش ،آزمونهای پارامتریک را بکیار
ررفت.
آزمون فرضیهها
 بین استفاده از رسانههای جمعی و انواع مختلف آن (رسانههای جمعی داخلی ،رسانههیایجمعی خارجی و شبکههای اجتماعی) با فرهن

سازمانی ارتباط وجود دارد.

جهت بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون اسیتفاده شیده اسیت.
یافتهها به شرح جدول زیر است:
جدول  .5آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
فرهن

نام متغیر
شاخصها
رسانههای جمعی

سازمانی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

رسانههای جمعی داخلی

0/21

0/000

رسانههای جمعی خارجی

0/26

0/000

شبکههای اجتماعی مجازی

0/93

0/006

میزان کل

0/29

0/000

یافتهها حاکی از آن است که بیین تمیامی رسیانههیای جمعیی و همشنیین مییزان کیل آن بیا
فرهن

سازمانی از دیدراه کارکنان خانه کاررر شهر تهیران رابطیه مثبیت و مسیتقیم و معنیادار

وجود دارد .در این میان رابطه بیین رسیانههیای جمعیی داخلیی و فرهنی

سیازمانی (). . 0/21

دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین شبکههای اجتمیاعی مجیازی و فرهنی
دارای کمترین ضریب همبستگی ( ). = 0/93میباشند.

سیازمانی

بررسی نقش رسانههای جمعی در فرهن

سازمانی کارکنان خانه کاررر شهر تهران 966 /

همشنین رابطه بین شبکههای اجتماعی مجیازی ( ). = 0/26بیا فرهنی

سیازمانی از دییدراه

کارکنان خانه کاررر شهر تهران دارای ضریب همبستگی مثبت و معنیادار اسیت .بنیابراین میی-
توان استدلل کرد که هر چه میزان استفاده از رسیانههیای جمعیی ( ). = 0/29و ابعیاد آن بیشیتر
سازمانی بالتر میرود .بنیابراین تمیامی فرضییههیای پیژوهش حاضیر تأییید

شود میزان فرهن
میشوند.

تحلیل رگرسیونی
سهم هریک از ابعاد مختلف متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته به چه میزان است؟
تحلیل رررسیون چند متغیره ،روش برای مطالعه سهم ییک ییا چنید متغییر مسیتقل در پییش
بینی متغیر وابسته است .متغیرهای مستقل را متغیرهای پیش بین و متغیر وابسته را متغیر مالك نیز
میرویند .رابطه چند متغیره بین متغیرهای مستقل با وابسته در جدول زیر آورده شده است.
جدول ( )6تحلیل رگرسیون چند متغیره «فرهنگ سازمانی»
ضریب همبستگی چند متغیره R

ضریب تبیین

ضریب تبیین واقعی

0/61

0/952

0/95

بر اساس اصالعات جدول ( ،)3ضریب همبستگی چند متغیره  )0/61( .نشان مییدهید کیه
بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسیته تحقییق (فرهنی

سیازمانی) همبسیتگی متوسیطی

وجود دارد .مقدار ضریب تبیین واقعی ( )0/95نشان مییدهید کیه  0/95از کیل تغیییرات مییزان
فرهن

سازمانی در بین کارکنان وابسته به  6متغییر مسیتقل ذکیر شیده در ایین میدل اسیت .بیه

عبارت دیگر ،مجموعه متغیرهای مستقل ،کمتر از نیمی از وارییانس متغییر فرهنی
پیش بینی میکنند.

سیازمانی را
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جدول ( )7تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره «فرهنگ سازمانی»
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات میانگین مربعات

اثر رررسیونی

3

2446202

401291

باقیمانده

268

9102229

2215

کل

254

4945226

سطح معناداری

کمیت F

F

00020

9482035

با توجه به معناداری مقدار  )948/0351( .در سطح خطای کیوچکتر از  ، 0/09مییتیوان نتیجیه
ررفت که مدل رررسیونی تحقیق  -مرکب از سه متغیر مسیتقل و ییک متغییر وابسیته (فرهنی
سیازمانی را

سازمانی) ،-مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرنید تغیییرات فرهنی
به طور متوسطی تبیین کنند.
جدول ( )8سطح معناداری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته

همخطی

همخطی
چندرانه

آماره. .

سطح

معناداری .

مرتبه

. . . . .. . . .

.-

. 9226

. 02000

.-

.-

رسانههای جمعی

. 0228

. 129

. 02000

. 0235

. 0264

. 0226

0222

824

02000

0230

0260

0291

0259

. 0291

. 625

. 02000

. 0251

. 0294

. 0201

. 0248

.

داخلی .

رسانههای جمعی
داخلی
شبکههای

اجتماعی مجازی .

بتای

همبستگی

استاندارد .

صفر .

همبستگی

همبستگی

آزمون

آزمون

تفکیکی .

نیمه

تفکیکی .

چندرانه

.-

.-

.-

. 0253

. 921
925
. 2205

( . ). .. ( . ).. .. .. . . .

جدول ( ،)8ضرایب تاثیر رررسیونی هر متغییر مسیتقل بیر وابسیته را نشیان مییدهید .تفسییر
ضرایب رررسیونی بر اساس ضریب اتای استاندارد شده صورت میریرد .مقایسه متغیرها نشیان
میدهد که تاثیر هر سه متغیر مستقل بر فرهنی

سیازمانی معنیادار اسیت زییرا سیطح معنیاداری

بررسی نقش رسانههای جمعی در فرهن
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(  ).. .آنها کوچکتر از  0/05است .متغیر «رسانههای جمعی داخلی» با ضریب رررسییونی 0/28
بالترین تاثیر رررسیونی را روی متغیر فرهن

سیازمانی داشیته انید .بیه عنیوان مثیال ،در میورد

متغیر «رسانههای جمعی داخلی» ،نتیجه را میتوان بدین شکل تفسیر نمیود کیه بیه ازای افیزایش
یک انحراف استاندارد در متغیر «استفاده از رسانههای جمعی داخلی» ،مییزان فرهنی

سیازمانی

به میزان  0/28انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.
نتیجه گیری .
همان طور که ذکر شد سازمان ،یک پدییده فرهنگیی اسیت و هیر سیازمانی دارای فرهنی
خاا خود است .بهعالوه ،از جمله استعارههایی که برای شناخت و تجزیه و تحلیل سیازمانهیا
بهکار میرود ،استعاره فرهن

است .با در نظر ررفتن استعاره فرهن

برای سازمان ،بر اهمییت

نقش سنّتها و آداب و رسیوم ،داسیتانهیا ،افسیانههیا ،مصینوعات و نمادهیای سیازمانی تأکیید
میشود و به مدیر ،بهمنزله نماد سازمان توجه میشود .فرهن
را به اعضای سازمان اعطا میکند .فرهن

باعث میشود که در افراد ،تعهّداتی فراتیر از منیافع

و عالیق شخصی بهوجود بیاید .از جمله عوامل مرتبط با فرهن
جمعی است .رسانه و فرهن

سازمانی ،نیوعی احسیاس هوییت

در ارتباطی تنگاتن

سازمانی استفاده از رسیانههیای

و دو تأثیری دییالکتیکی و متقابیل ،ترکیبیی

بنام انسان اجتماعی را شکل میدهند که در صحنههیای مختلیف جهیان از جملیه سیازمانهیا بیه
کنش ارتباطی میپردازد.
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی رابطه استفاده از رسانه و فرهن

سازمانی در پیژوهش

حاضر به تحلیل و بررسی ابعاد مختلیف رسیانههیای جمعیی چیون رسیانههیای جمعیی داخلیی،
رسانههای جمعی خیارجی و شیبکههیای اجتمیاعی بیه عنیوان متغیرهیای مسیتقل و رابطیه آن بیا
فرهن

سازمانی در بین کارکنان خانه کاررر شهر تهران به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.

یافتهها حاکی از آن است که بیین تمیامی رسیانههیای جمعیی و همشنیین مییزان کیل آن بیا
فرهن

سازمانی از دیدراه کارکنان خانه کاررر شهر تهیران رابطیه مثبیت و مسیتقیم و معنیادار

وجود دارد .در این میان رابطه بیین رسیانههیای جمعیی داخلیی و فرهنی

سیازمانی ()=. 0/21

دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین شبکههای اجتمیاعی مجیازی و فرهنی

سیازمانی
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دارای کمترین ضریب همبستگی ( ). = 0/93میباشند .همشنین رابطه بین شیبکههیای اجتمیاعی
مجازی ( ). = 0/26با فرهنی

سیازمانی از دییدراه کارکنیان خانیه کیاررر شیهر تهیران دارای

ضریب همبستگی مثبت و معنادار است .بنابراین میتوان استدلل کرد که هر چه مییزان اسیتفاده
از رسانههای جمعی ( ). = 0/29و ابعاد آن بیشتر شیود مییزان فرهنی

سیازمانی بیالتر مییرود.

بنابراین تمامی فرضیههای پژوهش حاضر تأیید میشوند.
یافتههای پژوهش حاضر بیا یافتیههیای پیژوهشهیای تیابلی و دیگیران ( )9616و کاووسیی
وهاشمی ( )9610همخوانی دارد .هرکدام از پژوهشگران فوق در تحقیقهای خود به ارتباط بین
استفاده از رسانه و فرهن

سازمانی پی بردند .یافتههایی که همخوان با نتایج این پژوهش است.

بنابراین در یک تحلیل کلی باید رفت که رسانههای جمعی در ابعاد مختلف باعیث ارتقیای
فرهن

سازمانی میشوند .جیدا از اسیتفاده بسییار رسیترده ی مراکیز ارتبیاط جهیانی از سیینما،

تلویزیون ،ویدئو و ماهواره برای نشر وترویج معیارهای مورد نظر ،عمده ی تحلیل ریران تأکیید
دارند که کنترل جهانی بین المللی ارتباط رسانی روش بسییار میؤثری اسیت کیه مراکیز کنتیرل
فرهن

جهانی برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده کامیل مییکننید .ایین شییوه از آنجیا

مورد توجه قرار ررفته است که رسانههای ارتبیاط جمعیی امیروز بیه درجیه ای از قیدرت تیأثیر
رذاری رسیده اند که کنترل آنها حاکمیت بر افکار عمومی جهیان را بیه ارمغیان خواهید آورد.
این واقعیت سبب شده است کیه وسیایل ارتبیاط جمعیی اکنیون وارد عمیل شیوند و جنبیههیای
مختلف فرهن

از جمله فرهن

سازمانی را تحت تأثیر خود قرار دهند.
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