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 چکیده
انجام پذیرفته که  سازمانی  سازی فرهنگ بررسی تأثیر پدیدۀ روایتگری سازمانی بر نهادینه هدس باتحقی  حاضر 

از کارکنان  نفر 217را  پژوهش یآمار ۀجامع. استروش، توصیفی پیمایشی  نظر ازهدس، کاربردی و  نظر از

ی تصادفی و بر اساس جدول ریگ نمونهاستفاده از روش که با  اند تشکیل داده (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

روایتگری سازمانی و  ساختهی محق  ها مهنا پرسشی اطالعات، ابزار گردآور. نفر انتخاب شدند 559مورگان 

برای محاسبه . است شده  میتنظبود که بر اساس طیف لیکرت ( 5999) سونیدن سازمانی  نامه فرهنگ پرسش

ها از  نامه پرسشو برای محاسبه پایایی  خبرگان تانظرنامه از طری  تحلیل عاملی و استفاده از  روایی پرسش

از اطالعات  ها دادهبرای تحلیل  .به دست آمد 44/9و  42/9مذکور  بیکه ضر کرونباخ استفاده شد یروش آلفا

و  SPSSی افزارها نرماز  ها دادهو در بخش استنباطی نیز برای تحلیل ( آمار توصیفی) یشناخت جمعیت

LISREL سازی  روایتگری سازمانی و نهادینه های مؤلفهنتایج تحقی  حاکی از آن بود که بین  .استفاده شد

 .داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هر ی  از این عوامل متفاوت است سازمانی، رابطۀ معنی رهنگ ف

 .سازمانی، روایتگری سازمانی، سازمان روایتگر  فرهنگ :واژگان کلیدی 
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 مقدمه

 هدس باو  اند داکردهیپای در ساختار جوامع  برجستهها نقش واال و  جدید سازمان ۀدر هزار

وقوع تغییرات (. 7505طبرسا، ) ندیآ یمی به وجود ا ژهیون نیازهای مشخص و برآورده کرد

ی گوناگون، تمامی ابعاد زندگی سازمانی و شخصی ها حوزهدانش در  نتعدد و گسترش علم و

 ها در این عصر متغیر و سازمان (7505شریفی و همکاران،)است قرار داده  الشعاع تحت را بشر

، اجازۀ شده جادیاها، رقبا و فناوری ها، توانایی تی که بر اثر مهارتبا توجه به تغییر و تحوال

متالطم  در عصرو برای ماندگاری  (5975، 7کارتر و همکاران)ندارند مدیریت به شکل سنتی را 

جدید  یها دهیاافکار و . اند تازهی بدیع و ها هینظری نو و ها شهیاندو پرآشوب حاضر، نیازمند 

ی سهمگین حفظ ها طوفانو سازمان را در برابر  دنشو یمد سازمان دمیده مانند روحی در کالب

اطمینانی و  عدم تیو سراتر شدن  از عمی  توان یمو به مدد آنان ( 7505وند، فرج) دنکن یم

تغییر و تحوالت  وقوع .(7505 پور و دولتی، دیهیم) دونمجلوگیری  ها بخش گریدناآرامی به 

ساختارها، نهادها و  هیکلدانش، موجب به چالش کشیدن  گستری علم وو مرزفناورانه 

ها مجبور به  سازمان و( 7545عباسپور، و رهنمود) است گردیدهجامعه ی اداره عموم یکارکردها

آلن و ) هستندسازگاری با محیط در حال تغییر  منظور  بهها ها و طرحجستجوی بهترین شیوه

ی خود، به ایجاد مزیت رقابتی و بقاین حیات تا ضمن تحکیم جایگاه و تضم( 102 ، دیگران

عمده تمرکز  ناچار  به ،ناممکن استۀ مدیران در عوامل خارجی عمالً سیطر که آنجا از .بپردازند

بر محیط  رگذاریتأثاز میان تمامی عوامل . بر عوامل محیط درونی باشد ستیبا یماین مدیران 

 نقش سازمان و امکانات فیزیکی، ، فناوری، ساختار5یسازمان فرهنگدرونی همانند 

تطاب  و تناسب با  صورتکه در  دینما یماز سایر عوامل جلوه  تر پررنگی بسیار سازمان فرهنگ

فیضی و ) گردد یمنیازهای بیرونی و راهبردی سازمان، موجب تشکیل سازمانی با عملکرد عالی 

بر  تأثیرگذاری ن تفاوتضم است که یسازمان درونی  متغیر  سازمانی  فرهنگ .(7541سرل ،

رفتار  کننده نییتع و( 8،5978هافرو دیگران)تغییرات محسوب شده  منشأ، تمام اعضای سازمان

سوییا و ) استراهبردهای سازمانی موفقیت اجرای  کننده منعکسو همچنین  افراد در سازمان
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  رهنگفی  سازمان، داشتن یت ی موفقها شرط شیپیکی از  که  یطور  به ؛(7،5979سینگ

ی ماحصل ساز نهینهاداین . سازی آن در بین کارکنان آن سازمان است و نهادینه ی قویسازمان

  عهدهبر  آنچهتعامل میان گروهی از افراد ی  سازمان در طول زمان است که وقتی در عمل به 

 نوانع  به باشد،گردیده  شان تیموفقکه منجر به  را ییها ارزشو  ها دهیا، ابندی توفی   دارند

 .(7509احمدی و سلسله،) ندینما یمنهادینه خود  یسازمان  فرهنگقسمتی از 

طرق مختلف در طی سالیان متمادی، به  که ی دارای عناصر متعددی استسازمان  فرهنگ 

نقش  و فرهنگی هویت بشری گیری در شکل ،گردیده دست  به  دستمختلف،  های نسلدر بین 

 صورت  بهانتقال سازمانی،  سازی فرهنگ ی نهادینهها روشی از یک .نماید حائز اهمیتی ایفا می

 جدانشدنی اجزای از ، هزاران سال است که یکیها داستانروایت این  .است( 5روایت) 5داستان
ی، ترغیب، رسان اطالع و نقش مهمی در( 7508مقدسان و دیگران،) بوده بشری اجتماعات

 ،8میچل)است ری جوامع مدنی داشته گی استخراج پاسخ عاطفی، جلب همبستگی و شکل

مقدسان و ) دینآ یبرمها  های مختلف از دل داستان حقیقت هویت بشر و فرهنگ در .(5972

ها در بطن خودشان مفاهیمی چون دانش، نکات اخالقی و سیره  روایت نیا .(7508دیگران،

هن ایران عزیزمان و های ک توان در داستان های بارز آن را می کنند که نمونه عملی را حمل می

های بزرد در طول  و دیگر انسان (ع)الهی، امامان معصوم ی دینی از انبیایها همچنین روایت

های عملی و اخالقی  ترین سیره ترین و ناب تاریخ مشاهده کرد که با استخراج این مفاهیم، عظیم

از داستان و مزایای آن نصیب  ، بیمیان نیدر انیز  ها سازمان .گرفته است در اختیار بشریت قرار

هدس، ایجاد  معنادار کردن ید تجارب مشتر ، ایجاد تعهد،أیت: از عبارتنداین مزایا . اند نمانده

و  آدامسون) یمبناسازتغییرات راهبردی، تسهیل  تیهدا مشتر  سازمانی، انداز چشم

، 79کین؛ پار0،5975؛ م  کی4،5998، گابریل1،5997؛ فلیمینگ5،5975؛ بویس2،5978دیگران
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، (7،5992دنینگ)مشتر  معانی  جادیا ،(7508؛ به نقل از مقدسان و دیگران، 5998

مسائل حل گروهی  ،، اشترا  دانش(5992دیگران، و 5فرل)محاورات ی اخالقی در ریگ جهت

 .(5975بویس، )تغییرات فرهنگی در سازمان  کننده لیتسه و( 5،5997و داگید براون)

ساز جوامع بشری  یکی از عناصر تمدن عنوان  به دریا و آب ازربیداز در عرصۀ دریا نیز  

های دریایی ی اقتصاد کشورگذار هیپا ژهیو  بهجوامع و  ۀی در توسعلیبد یبو نقش  شده محسوب

راهبرد اساسی چنین کشورهایی ارتقای توان و . نموده است ایفا محوربر مبنای اقتصاد دریا

همانند صنایع دریایی و )ی افزار سختهای  یرساختسیادت دریایی با استفاده از توسعه ز

. باشد می( یسازمان فرهنگمانند نهادینه کردن )ی افزار نرمهای  زیرساخت و( ساحلی ساتیتأس

و ی مرز آب لومتریک 5499حدود با داشتن  که ی طور  بهاست؛ کشوری دریایی  ،کشور عزیزمان

آزاد، منافع اقتصادی و  های آبی به دسترس امکان و یشیالج سوقموقعیت به علت  همچنین

و  بندرهاامنیت  نیتأم درگرواقتدار دریایی کشور . دریا پیوند خورده است اامنیت آن کامالٌ ب

ی آن ها فرآوردهکاال و همچنین صدور نفت و  انتقال و  نقلهدس تسهیل در  ساحلی با ساتیتأس

امنیت خطوط مواصالتی و مراسالتی  نیتأم منظور  بهی نفتی، حضور در دریاهای آزاد ها انهیپااز 

که  گردد یم تأمیننیروی دریایی راهبردی آجا  به وسیلۀ مأموریتاین . استی تجاری ها کاروان

عنوان عاملی  تواند به  می سازمانی در بین کارکنان این نیرو ی فرهنگساز نهینهاددر این راستا 

افزایش گیری وجهه مدنی و  شکل امعه،نیرو در بین آحاد جاین تحکیم جایگاه  ، ضمنمؤثر

ایران در زمینه دریانوردی به گواه اسناد و  تاریخی قدمت .نمایدسرمایه اجتماعی آن را فراهم 

و ( لچ )گوش  سه، سکان، بادبان نما قطباختراعاتی از قبیل  ،پاسارگادی برجسته ها نقش

نیروی دریایی  ادلیدری مردان ها رشادت ترمهمو از همه ( ابزاری شبیه شاقول بنایی) ابی عم 

 ازگوناگون  اتیعملکه با انجام  مقدس دفاع دوراندر در جنگ جهانی دوم و  راهبردی آجا

ی ناوگان ها یکشتو  ها کش نفتمروارید، اشکان، شهید صفری در قالب اسکورت  اتیعمل جمله

که  آن استی از حاک تکاوران دریایی در خرمشهر هروز 58 یها یفشان جانتجاری و همچنین 

که همه این وقایع  ه استنمودسرنوشت ملت ایران ایفا هم بسزایی در تعیین نیروی دریایی س

های واقعی سازمانی در  د در قالب داستاننتوان ی عظیم میا هیسرما عنوان  بهتاریخی و تجارب 
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. دناشته باشد دریاییی فرهنگ ساز نهینهاددر  مهمیو نقش وند ش قول  نقلآینده  های نسلبین 

های معارس جنگ در سطح نیروهای آجا در حال  روایتگری در قالب هیئت ۀدر حال حاضر مسئل

بر اصول و مبانی علمی و با آشنایی از   ها با تکیههکه این دور  صورتی لیکن در، ستا اجرا

بهتری  تأثیرگذاری عاًقط ،اجرا شود سازمانی فرهنگسازی  در نهادینه آنهاچگونگی تأثیرگذاری 

اصلی در پژوهش حاضر  ۀبنابراین مسئل؛ سازمانی خواهد داشت سازی فرهنگ نهادینه روند در

 .سازمانی است سازی فرهنگ روایتگری سازمانی بر نهادینه تأثیرمشخص نمودن چگونگی 

 ی نظریمبان

 یسازمان فرهنگ
 است مشت  شدهواژه فرهنگ از مصدر فرهیختن به معنای ادب و هنر و علم آموختن 

به  cultureمعادل التین  «فرهنگ»ی در ایران، شناس جامعهدر زبان علمی  و( 7545ذکایی،)

 فرهنگ. (7549مشبکی،)و یا پرورش است  و کارکه در اصل به معنای کشت  شده  کار گرفته

و  شده  شروعهای ناخودآگاه افراد است که اغلب از دوران کودکی  عبارت از هنجارها و ارزش

عنوان ی    یابد و به سرتاسر زندگی آدمی تداوم می گیری رفتارها در در  و شکل همراه با

ترکیبی  سازمانی فرهنگ .(7502 ،ضامنیدولتی و ) پیشرفت در زندگی قرار دارد بالمنازععنصر 

بین  در .(7505 آشنا و همکاران،)بنیادین و الگوهای رفتاری است  باورهای، ها ارزشاز 

 یبرخ .ی، تواف  نظری چندانی بر مفهوم فرهنگ وجود نداردهای مختلف علم رشته

که بین اعضای ی  سازمان مشتر  است و  دانند میرا ی  نظام اعتقادی  سازمانی فرهنگ

که با مفاهیم نمادی چون  دانند میهمبسته  مسلمی مشتر  ها ارزشاز  ای سلسلهبرخی آن را 

ه ، از دیدگاحال  نیا با .(7514 رابینز،) شود میمنتقل  ها کالم هیتکو  ها اسطوره، ها داستان

بدون . گردد اند که باعر پایداری سازمان می ای محکم تعبیر کرده سازمانی، فرهنگ را زنجیره

های نوآورانه و تغییر و  توان از اعضای سازمان انتظار فعالیت ی مابت، نمیسازمان فرهنگداشتن 

سازمانی اثربخش نباشد،  اگر فرهنگ. قیت را داشتهای فکری با یادگیری و خال انطباق سرمایه

پذیری، پویایی، ارائه واکنش درست و منطقی نسبت به تغییرات  تواند از ریس  سازمان نمی

اگر مدیران (. 5977، 7دیگران و والنسیا)باشد پذیری و آزادی برخوردار  محیطی و انعطاس

سازمانی و تغییر  به عوامل متشکله فرهنگوری و عملکرد سازمان باشند، باید  درصدد تغییر بهره

                                                                                                                                       

1.Valencia et al 
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سازمانی مدیران را موف  به شناسایی و دستیابی به اهداس  فرهنگ. توجه داشته باشند آنها

 سه منبع اصلی ۀرا نتیج سازمانی فرهنگ 5شاین (.7،5994ییلماز و ارگان)کند  سازمانی می

اعضای گروه  شدۀ آموخته های تجربه سازمان، گذاران بنیانو مفروضات  ها ارزشباورها، : داند می

رهبران  اعضا و وسیله  بهی جدیدی که ها ارزششان، باورها، مفروضات و  در حین تکامل سازمان

ها و باورها که مشخصه  و ارزش اعتقادات .(5998شاین،) شود میجدید به سازمان آورده 

و نمادهایی که  ها زبانا، ه ی عینی مانند داستانها نشانهاز طری   ،فرهنگ ی  سازمان هستند

 .(7541فیضی و سرل ،) گردند کنند، منتقل می استفاده می آنهااعضای سازمان برای معرفی 

 :تعریف نموده است گونه  نیاسازمانی را  چهار ویژگی فرهنگ( 5999) 5سونیدن

 ها تیقابلسازی و توسعۀ  این ویژگی با سه شاخص توانمندسازی، تیم: 8شدن در کار ریدرگ*

 .شود گیری می اندازه

های بنیادی، تواف  و  این ویژگی با سه شاخص ارزش(: ثبات و یکپارچگی) 2سازگاری* 

 .شود گیری می ی اندازهوستگیپهماهنگی و 

یی و یادگیری سازمانی گرا یمشتراین ویژگی با سه شاخص ایجاد تغییر، : 5یریپذ انطباق* 

 .شود گیری می اندازه

گیری راهبردی، اهداس  این ویژگی نیز با سه شاخص گرایش و جهت :یا رسالت 1مأموریت* 

 .گردد گیری می انداز اندازه و مقاصد و چشم

                                                                                                                                       

1. Yilmaz, & Erga 
2. Schein 
3.Denison 
4. Involvement 
5.Consistency 
6. Adaptability 
7.Mission 
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 (2333،سونیدن)سازمانی  مدل فرهنگ: 9شکل 

نماید که برخی از آنها  های متنوعی ایفا می سازمانی کارکردها و نقش در ی  سازمان فرهنگ

ی به رفتار ده شکل نظام اجتماعی، ثبات یجاد تعهد سازمانی،ی، اسازمان تیهوایجاد : از عبارتند

کنترلی، تطبی   ، عاملی بر وهایف و نحوه عملکرد مدیرانرگذاریتأث ،(7515طوسی،)کارکنان 

 (.7514رابینز،) یطیمحبا عوامل 

 سازمانی سرایی و داستانی تگریروا
 مجموعاًیی هستند که ها خشبها  کنند که روایت پردازان اههار می چند برخی از نظریه هر 

اما در این مقاله کلمه داستان با مفهوم روایت،  ،(5999، 7میتروس و دنتون) سازند یمداستان را 

 عنوان  بهبرای برقراری ارتباط در روایت  رفته کار  بهی ها وهیش. است شده  گرفتهمترادس در نظر 

 .نامند یمی  عملکرد را روایتگری 

ی بنیادین بوده و از جزئ ها فرهنگ، جوامع و ها ملتست که برای تمامی ی اا دهیپدروایتگری 

                                                                                                                                       

1. Mitroff & Denton 
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 عقیدهبه  .(5992دنینگ،) جاری بوده است ها انسانآغازین روزهای ثبت تاریخ در روابط بین 

  به ؛ی مدل ارتباطات انسانی استمبنا برساده از داستان  ۀروایتگری، استفاد( 7002) 7شریف

ی ها گروهبین  ،کرده  یخرد تفکهای  ی پیچیده را به داستانها دانشدر آن مردم  که  یطور

ی   عنوان  بههای معنادار را  توانند داستان می و کارکنانرهبران . گذارند یممختلف به اشترا  

 .(5:5979؛ بارکر و گوور5975: 5سینکلر) رندیگ کار  بهارزشمند در داخل سازمان  راهبرد

 .شود یم ارائه آنهاها به  برای کسانی ایجاد نماید که داستان تواند معانی مشتر  می داستان 

شخصی خود را در رابطه با  ادرا  ،ها را در راستای تجارب خود تفسیر کرده این افراد داستان

این خصوصیات، (. 8،5995سیمونز)بخشند  یم مربوطه ارتقا یرهایو تفس ها حل راه مشکالت،

عات نمادین و معانی را در جهت ارتقای تعهد و تفکر منتقل تا اطال سازد یمها را قادر  داستان

 عنوان  بهها در سازمان استفاده نمایند، از آن  اگر از این داستان حال .(5975سینکلر،) سازند

ی فرآیند ایجاد، بهبود و پخش ی  پیام است که نوع  بهکه  گردد می ریتعبروایتگری سازمانی 

، ها سازمانهایی در مورد مردم،  فتار نو را با استفاده از داستانجدید یا ی  ایده و ر دگاهیدی  

به  .(5،7002؛ کای2،7001ویترسپون) دینما یمتقویت ... و ، ارتباطات اجتماعیندهیآ گذشته،

موجب  ی سازمانی است کهها داستانایجاد تعهد و اعتماد یکی از وهایف  1اعتقاد ویلکینز

 (.5998ویلکینز،)گردد  یمسازمان و مدیران  افزایش اعتماد و تعهد کارکنان به

ارتباطی در خالل تغییرات سازمانی استفاده نمود  راهبردعنوان ی    توان از داستان به می

های متناسب با ادرا  کارکنان، بدون نیاز به  دهد با استفاده از داستان که به مدیریت اجازه می

سازمانی که بتواند با استفاده از . (4،5978هریسون) تغییر در اهداس، ارتباطات الزم را برقرار کرد

اهداس خود  یسو  بههای جدید، منابع انسانی خود را  های گذشته و نیز تولید داستان داستان

جای سیستم دستوری از   این نوع سازمان به در .دشو مید، سازمان روایتگر نامیده هدایت نمای

 .(7507سرل ،)شود  گری استفاده میه روایتکنترلی، از شیو های باال به پایین و روش

                                                                                                                                       

1.Fisher 
2. Sinclair 
3. Barker & Gower 
4. Simmons 
5. Witherspoon 
6. Kaye 
7. Wilkins 
8. Harrison 
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 براون) کار و سیاست، بازی کرده و  های قدیم نقشی مهم در دنیای کسب روایتگری از زمان 

 یادماندنی بهعنوان ی  ابزار انگیزشی در افراد و ایجاد ی  پیام   به تواند می ،(7،5998دیگران و

عنوان ی    تواند به چنین روایتگری میهم(. 7002 کای،) دجهت شروع ی  اقدام به کار رو

عنوان ی  روایتگر که توانایی ارسال و دریافت   را به ها انسانارتباطی، تمامی  –ی سازمان  مدل

به وجود  کنندگان مشارکت، در نظر بگیرد که این پیام ی  زمینه مشتر  بین دارند راپیام 

 (.5979و گوور،بارکر )سازد  یمآورده و ارتباطات سازمانی را تسهیل 

بر ایمنی، سالمت و کاهش  تأکیدگری سازمانی در محل کار، برای روایت گذشته در

گری سازمانی به قابلیت ی  کارفرما، بیشترین ارزش روایت از دیدگاه. رفت یممخاطرات به کار 

 ویژه در  بخشی و افزایش وفاداری کارکنان به سازمان به پنهان آن در ترغیب، انگیزش و الهام

 .(5995 5مونزیس ؛5999و دیگران،  5زورن) گردد دوران تغییر برمی

که روایتگری سازمانی ی  روش  دارند اجماعپردازان بر این مطلب  ی از نظریهاریبس 

هایی  داستان .(7002کای، ؛5992دنینگ،)است در ی  سازمان ارزشمند برای ساخت فرهنگ 

، ریشه در مفروضات اساسی و بنیادی هر گردند یمکه در سطح سازمان و در بین کارکنان بازگو 

این مفروضات اساسی و (. 7508 ؛ به نقل از مقدسان و دیگران،5995 ،8مارتین)دارد سازمان 

ناخودآگاه تمامی رفتارها  طور  به ،گردند یمباورهای عمی  که جوهر فرهنگ ی  سازمان تلقی 

 همچنین، .کند ی رهبری و هدایت مینوع  به ،قرار داده تأثیری کارکنان را تحت ها میتصمو 
 افراد، شخصی های دیدگاه بر سازمانی سرایی داستان در شده  کار گرفته به های استعاره و تصاویر
سخن  به(. 7508 مقدسان و دیگران،)کند  می را بازتعریف سازمانی های ارزش و گذارد می تأثیر

وسیله روایتگرانی از خارج   های کهن به استانتوانند با بازتعریف د های سازمانی می دیگر داستان

 .(7507 سرل ،)گیری معنای جدیدی کم  نمایند  سازمان به شکل

 تحقیق ۀپیشین

تاکنون تحقیقی صورت سازمانی  ی فرهنگساز نهینهادبر سازمانی  نقش روایتگری در خصوص 

                                                                                                                                       

1.Brown et al 
2. Zorn 
3. Simmons 
4. Martin 
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که به اند  تحقی  شدهیگر، و در ارتباط با متغیرهای د ییتنها  بهلکن این مفاهیم  است، نپذیرفته

 .گردد یمتعدادی از آنان اشاره 
های  بازسازی افسانه»عنوان ی با ا مطالعهدر ( 7004)دیگران  و 7نتایج تحقی  م  وینی 

که برای گزارش و در   است یامرهای سازمانی  حاکی از آن بود که بازسازی افسانه «سازمانی

سازمان را قادر به بازسازی  ،آورده ا به ذهن خودآگاه گردد و آن ر های سازمان استفاده می سمبل

ند که دارای ا هعنوان عبارات ناخودآگاه توجه کرد  ها به نمادن به امحقق. کند مجدد خود می

های  شامل یافتن داستان ها حل راهکنند و این  معانی عمی  بوده و اعمال ما را هدایت می

 .ها است ، تعهد مجدد به این داستانشده دایپهای  سازمانی، احیا کردن داستان

نشان دادند « های سازمانی داستان»تحقیقات خود با عنوان  جهینت در( 5995) گرانیدبویه و 

عنوان ی  فرآیند انطباقی است که در آن اعضای سازمان، منطقی را برای انتقال   روایتگری به که

  مشتمل بر عباراتی است که به سازمانیاز نظر آنها داستان  .رندیگ یممعانی به اعمال به کار 

 عبارتندمراحل آن . شود تا اف  زندگی سازمانی را احساس کند وسیله آن به شخص اجازه داده می

 .ها ها و جابجایی داستان ها، تفکی  داستان ی داستانساز خالص، ها داستاناز توسعۀ 

خچه سازمان و های تاری تحلیل داستان»تحقی  خود با عنوان  در( 5975)بویس 

 به وسیلۀعمی   صورت  بهنشان داد که معانی مشتر  سازمانی  «ی موجود در آنها استعاره

به هیچ واقعیت جایگزینی برای داستان  هدر خالل این مطالع .اند شده  نهیو نهاداعضای آن در  

در  سازمانی، بارۀ همچنین این پژوهشگر در. به دست نیامد کنندگان مشارکت وسیلۀ

عنوان ی  سیستم روایتگر در   ی انجام داد که در آن ادرا  جمعی افراد سازمان بها العهمط

 .بودمؤثر ها در ی  سازمان  خصوص عملکرد داستان
در ابزارهای تحلیلی دیداری  سرایی داستان»عنوان  بادر تحقیقی ( 5975) همکارانو  5ولکر

گذاری و تفسیر تجاری ما  عی، اشترا ها به دانش اجتما دادند که داستان نشان« هوش تجاری

بحر قرار  سرایی در تحلیل هوش تجاری مورد در این مقاله کاربرد داستان. کند کم  می

های هوش تجاری گذاری داستان های عملی برای ایجاد و اشترا  در این راستا تمرین و ؛گرفت

 .انجام گرفت تحلیل هوش تجاری و  های عمی  با کارشناسان تجزیهاز طری  مصاحبه

                                                                                                                                       

1. McVinney 
2. Volker 
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وسیله نیروی فروش   سرایی به داستان»عنوان  باای  در مقاله( 5972) همکاران و 7ای دیوید

از  فروشندگاندادند که خریداران و  نشان« آن بر مبادالت خریدار و فروشنده تأثیرو 

ارتباط،  انتقال اطالعات، ایجاد اعتبار، متقاعد نمودن، آشنا کردن، برقراری هدس باسرایی  داستان

 .کردند و برقراری ارتباط استفاده می و ایجاد تسهیالت بیشتر برای خریداران از بین بردن تنش

هایی را برای  خریداران اغلب داستان. شد تا روابط ایجاد شود این در حالی بود که تالش می

از  آنهات رسید در بطن این ارتباطا کردند که به نظر میشان بیان می توصیف نیازها و مشکالت

واقع  در. کنند طور ناخواسته از راه طبیعی بیان می  سادگی مفاهیمی را به  ها به طری  داستان

 .کند نقش کلیدی در فروشندگی شخصی بازی می سرایی داستان

سازمانی و نقش رهبر  گیری فرهنگ شکل»در تحقیقی با عنوان ( 5975) 5و مونیکا کیوری

شوند که  های معینی روبرو می هبران در سرتاسر صنایع با راهدادند که ر نشان« در روایتگری

سازمانی  با اهداس فرهنگ راستا همتواند در  روشن و بهتری از چگونگی کار کردن کارکنان  می

ی ریکارگ  بهگردید و چگونگی  لیتحل و  هیتجزموردی به روش انتقادی  ۀاین مطالع. فراهم نماید

سازمانی و در  نقش  عنوان ی  ابزار جهت تغییر شکل فرهنگ  رهبران به به وسیلۀ روایتگری

تواند در کاهش ابهام کم  کرده  سرایی می نتیجه گرفتند که داستان روایتگری را تبیین نمود و

 .نماید را هدایت می رفتار اعضا و با ارائه تعریفی از شعائر و مناس  و داستان سازمانی و تم،

روایتگری سازمانی در  تأثیربررسی و تبیین »ای به  قالهدر م( 7508) همکارانمقدسان و 

پرداخت و تالش نمودند تا موضوعات مهم مدیریتی یعنی « مدار و معنوی ایجاد فرهنگ اخالق

ی از ریگ بهرهمطالعه قدرت  نیا در. فرهنگ، اخالق و معنویت را از روایتگری سازمانی شرح دهد

انتقال  جهینت دری معنویات و اخالق سازمانی و ازس کپارچهرهبران در ی به وسیلۀروایتگری 

 هدس باو  تر بزردگردد که اعضای سازمان ارتباط به ی  جامعه  سازمانی باعر می فرهنگ

 .احساس کنند را تر یعال

اثربخشی بالقوه »معرفی  هدس ای با در مقاله( 7502)همکاران اصغری صارم و 

 بود( 5994)محور کرسول  ا رویکرد مرور ادبیات تمب «سرایی برای توسعه منابع انسانی داستان

های معتبر علمی  از پایگاه مقاله مرتبط، 777از  اطالعات موجود در ادبیات پژوهشی که در آن

                                                                                                                                       

7. David A 

2. Curry& Monica 
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شواهدی از  سرانجام و گردید تحلیل و ترکیب شد و سپس بر اساس معیار مشخصی انتخاب

پژوهشگران  یها یافتهدر آن  نمودند که هسرایی برای توسعه منابع انسانی ارائ اثربخشی داستان

 داشتند کهمنابع انسانی  ۀای با توسع های ویژه اشترا ( حوزه 75)های علمی مختلف  در حوزه

های توسعه  اهداس و فعالیت در( فعالیت 59)های مختلف  سرایی در فعالیت به اثربخشی داستان

از مطالعات، به آثار منفی این در حالی است که بعضی . شد منابع انسانی مربوط می

نتیجه،  در. اند کرده  کاری عقاید اشاره مانند استفاده از آن برای دست در سازمان سرایی داستان

سرایی را فراگیرند و این ابزار را به مجموعه  مسئوالن توسعه منابع انسانی باید مهارت داستان

 .رویکردها و ابزارهای خود بیفزایند

 می تحقیقها و مدل مفهو هیفرض
 یها عرصهدر  در دنیای متغیر امروز با توجه به تغییر و تحوالتی که ها سازمانآنچه مسلم است 

ی خود ساز مصون بنابراین جهت؛ دچار شکست و آسیب گردند ، ممکن استشده جادیاگوناگون 

ن سازمانی در بین کارکنا سازی فرهنگ نسبت به نهادینه ستیبا یماز این حوادث و رخدادها، 

ی ماحصل تعامل میان گروهی از افراد ی  سازمان در طول زمان ساز نهینهاد .دنخود اقدام نمای

و تجاربی را که  ها ارزشو  ها دهیا، ابندی توفی   دارند  عهدهبر  آنچهاست که وقتی در عمل به 

بتوانند  تا ندینما یمنهادینه ی سازمان فرهنگقسمتی از  عنوان  به ،گردیده شان تیموفقمنجر به 

سازی  یکی از طرق نهادینه. گردند مند بهره ی بعدی، از تجارب گذشتهها تیموقعدر 

در . استدر بین کارکنان  ها داستانداستان و روایتگری این  لهیوس  بهسازمانی انتقال آن  فرهنگ

سازی  روایتگری سازمانی بر نهادینه تأثیرپژوهش حاضر نگارندگان در نظر دارند تا 

های روایتگری سازمانی  جهت تعیین مؤلفه. قرار دهند و آزمون یبررس موردازمانی را س فرهنگ

 یسازمانگانه ساختار  شش های مؤلفهبا استفاده از مطالعات پیشین و ادبیات تحقی ، 

ابزار  ،(7002کای،)ها  ارزش ،(5975ی و مونیکا،وریک ؛5975سینکلر،) یرهبر ،(5978هریسون،)

ی دایوید ؛5979،بارکروگور ؛7002فیشر،) یسازمان روابط ،(7001ویترسپون،) یتگریروا

تعیین گردیدند و جهت سنجش  (5995،مونزیس ؛5999زورن،) و کارکنان( 5972وهمکاران،

به دلیل جدید بودن، مبنای رفتارگرایی این مدل و ( 5999) سونیدنسازمانی نیز مدل  فرهنگ

سازمانی انتخاب  های فرهنگ سنجش مؤلفه ی وریگ اندازهی ها شاخص نظر ازکامل بودن آن 

شکل شماره ) است باال  مدلمدل مفهومی زیر را که ترکیبی از دو  توان یماین اساس  بر. گردید
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 .است گرفته  شکلی تحقی  نیز بر اساس آن ها هیفرضکه مبنای  کرد ارائه ،(5

 
 

 

کارکنان  ازمانیس سازی فرهنگ نهادینه گری سازمانی برتیروا :فرضیۀ اصلی تحقیق

 .دار دارد معنی تأثیر (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

 :های فرعی فرضیه
کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام سازمانی  سازی فرهنگ بر نهادینه ساختار سازمان( 7

 ؛دار دارد معنی تأثیر (ره)خمینی

 (ره)م دریایی امام خمینیدانشگاه علو کارکنان سازمانی سازی فرهنگ نهادینه بررهبری  (5

 ؛دار دارد معنی تأثیر

 (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینی کارکنان سازمانی سازی فرهنگ ها بر نهادینه ارزش( 5

 ؛دار دارد معنی تأثیر

کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام  سازمانی سازی فرهنگ بر نهادینه روایتگری ابزار( 8

 ؛دارددار  معنی تأثیر (ره)خمینی

( ره)کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی سازمانی سازی فرهنگ بر نهادینهکارکنان ( 2

 ؛دار دارد معنی تأثیر

 قمدل مفهومی تحقی: 2شکل 
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کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام  سازمانی سازی فرهنگ بر نهادینه روابط سازمانی( 5

 .دار دارد معنی تأثیر (ره)خمینی

 تحقیق روش
و مبتنی بر  پیمایشی و بر مبنای هدس از نوع کاربردی -نوع توصیفیروش از  نظر ازاین تحقی  

، تادانمطالعه در این پژوهش شامل کلیه اس آماری مورد ۀجامع .معادالت ساختاری است

بود که نفر  217به تعداد  نوشهر (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینیفرماندهان و کارکنان 

تعیین گردید  نفر 559تعداد رگان و به روش تصادفی ساده، دول مونمونه آماری با استفاده از ج

های  های روایتگری سازمانی، شاخص ی سنجش مؤلفهبرا .میان آنها توزیع گردید ها نامه و پرسش

پذیری سازمانی، ایجاد ساختار جدید و نیاز به بهبود مستمر  بازسازی مجدد ساختار سازمانی، انعطاس

سب  رهبری  سازی، ، میزان استفاده روایتگری برای تصمیم(یمؤلفه ساختار سازمان)سازمان 

های بنیادی  های اخالقی و اجتماعی و ارزش ، ارزش(مؤلفه رهبری)مدار و اعتقاد به روایتگری  رابطه

ها،  ها در بیان روایتگری سازمانی، تنوع ابزار ساخت روایت ، نقش رسانه(ها ارزش مؤلفه)سازمان 

، ارتباطات عاطفی، ارتباطات باز سازمانی، (مؤلفه ابزار روایتگری) یتگریروار های مؤث استفاده از روش

گیری، استقالل در انجام کارها،  ، آزادی در تصمیم(مؤلفه روابط سازمانی)سازمانی  تعامالت درون

مؤلفه )دهی رفتار کارکنان، اعتقاد به روایتگری کارکنان  قبول مسئولیت، آرمان مشتر ، شکل

تدوین و ( سؤال) هیگو 57نامه محق  ساخته با  بر همین اساس پرسش. عیین گردیدت (کارکنان

سازی و  ، تیمها تیقابلتوسعه  های سازمانی، شاخص های فرهنگ جهت سنجش مؤلفه. طراحی شد

ایجاد  ،(یسازگار)ی بنیادین، هماهنگی و پیوستگی، تواف  ها ارزش ،(کاردرگیر شدن )توانمندسازی 

 ی راهبردیریگ جهت، اهداس و مقاصد، انداز چشم ،(انطباق) یسازمان یریادگرایی، یگ تغییر، مشتری

. انجام پذیرفت هیگو 59شامل ( 5999)دنیسون نامه  پرسش تعیین و با استفاده از( مأموریت)

 .انجام شد( 2تا  7)طیف لیکرت با نامه  بندی سؤاالت هر دو پرسش مقیاس

 ییرواتفاده از تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفت و اس بانامه محق  ساخته  روایی پرسش

دنیسون نیز به دلیل استفاده مکرر محققان در تحقیقات خودشان  سازمانی فرهنگ نامه پرسش

 نانیاطم یبرا ،بود ایروشن و گو اریها بس نامه پرسشسؤاالت گرچه . استاندارد تلقی گردید

 ییایشد که پا عیتوز ینفر 71کوچ   گروه نیشده در ب تنظیم های نامه پرسش، شتریب

 ییایپا انگریبه دست آمد که ب 44/9و  42/9به ترتیب کرونباخ  یبا روش آلفا ها نامه پرسش
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برای وجود یا عدم ) رسونیپاز طری  ضریب همبستگی  شده یآور جمعی ها داده .بودآنان  یباال

. تحلیل شد (SEM)ساختاری ی معادالت ساز مدلو  (ها مؤلفهآن در بین  و شدتوجود رابطه 

ی معادالت ساختاری، ساز مدلو برای  SPSS افزار نرم، نورسیپضریب همبستگی  در محاسبه

 .به کار گرفته شد LISREL افزار نرم

، از تحلیل عاملی (ها هیفرضدر  شده انیب)  یتحقبرای سنجش رابطه علی میان متغیرهای 

ترین هدس تحلیل عاملی، تعیین میزان  مهم. دسازی معادالت ساختاری اجرا ش تأییدی و مدل

عبارت   به. شده است  های مشاهده ای از داده شده، با مجموعه  توان مدل عاملی از قبل تعیین

گیری  های متغیرهایی که روی این عامل اندازه دیگر تعیین این مسئله که تعداد بارها و عامل 

که برای این. خیر ایدارد رفت، انطباق  نتظار میاند، بر آنچه بر اساس نظریه و مدل نظری ا شده

، (GFI)برازش نیکویی  های ید شود، ابتدا باید شاخصأیمدل ساختاری یا همان نمودار مسیر ت

آن  T-VALUEشاخص  و RMSEA ، شاخص(AGFI)شده  میتنظشاخص نیکویی برازش 

 .باشند دار یدار معناستانتی و ضرایب  ۀبرازش مناسبی داشته باشند و همچنین مقادیر آمار

 09از  تر بزرد شده میتنظو شاخص نیکویی برازش برازش شاخص نیکویی  قبول  قابل مقدار

مجذور  نیانگیمکه همان  هست RMSEAی بد برازش مدل ها شاخص. باشد یم درصد

 قبول  قابل 94/9یعنی مقادیر زیر  ؛است 94/9آن  حد مجازی مدل یا زیر مدل است و خطاها

نیز  T-VALUEشاخص  قبول  قابلمقدار  .خیلی خوب است 92/9ته مقادیر کمتر از الب. است

ید أیداری آن را ت معنی توان یمدرصد  02صورت در سطح  نیدر ا. است 05/7از  تر بزرداعداد 

 .دهد یماین نتایج را برای تحقی  حاضر نشان  7جدول شماره . کرد
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 (T-VALUEو  RMSEA، شده  میتنظیی برازش کوین ازش،نیکویی بر)برازش ی ها شاخص :9جدول 
های  مؤلفه

روایتگری 

 سازمانی

شاخص 

برازش نیکویی 

(GFI) 

شاخص نیکویی برازش 

 (AGFI)شده  میتنظ
شاخص 
RMSEA 

 T-VALUEشاخص 

 90/5 94/9 09/9 05/9 ساختار سازمان

 92/5 91/9 05/9 09/9 رهبری

 95/5 95/9 07/9 07/9 ها ارزش

 97/5 95/9 05/9 02/9 یتگریواابزار ر

 99/5 91/9 09/9 05/9 کارکنان

 95/5 95/9 07/9 07/9 روابط سازمانی

 .شود قرار دارند و مدل برازش می قبول قابلدر محدوده  ها شاخصجدول فوق، همه  بر اساس

 های تحقیق افتهی
را  ها یآزمودناز ( درصد 25/5) نفر 72های آمار توصیفی،  از داده آمده  دست  بهنتایج  بر اساس

 79) ها از آزمودنی نفر 55. اند را مردان تشکیل داده( درصد 81/05) نفر 572کارمندان اناث و 

ی تحصیالت کمتر از دارا( نفر 52) درصد 77. اند متأهل( درصد 09) نفر 590مجرد و ( درصد

رشد و باالتر کارشناسی ا( نفر 01) درصد 85ی و کارشناس( نفر 790) درصد 81کاردانی، 

بین ( درصد 85) نفر 04، سال 79دارای سابقه خدمت کمتر از ( درصد 55)آنها  نفر 15. هستند

در ( نفر 55)درصد  79و  دارند کارسابقه  سال 59بیشتر از ( درصد 55)نفر  59و  سال 79-59

( نفر 54)درصد  59رئیس دایره، ( نفر 29) درصد 55مدیریتی و فرماندهی، /مشاغل معاونت

 .ندینما یم فهیوه  انجامدر مشاغل سطوح مختلف ( نفر 09)درصد  54کارشناس مسئول و 

لیزرل نشان  افزار نرمها را با استفاده از  داده یدییتأنتیجه تحلیل عاملی  5 ۀجدول شمار

ها و  مؤلفه نیبنابرا .هست 2/9باالتر از  ها کلیه داده ،شود که مالحظه می گونه  همان .دهد می

 .با زیربنای تحقی  تطاب  قابل قبولی دارد استفاده موردهای  شاخص
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 های روایتگری سازمانی ها و شاخص استاندارد مؤلفه بیضرا: 2جدول 

ضریب  شاخص مؤلفه

 استاندارد

ضریب  شاخص مؤلفه

 استاندار

 

ساختار 

 سازمان

بازسازی مجدد ساختار 

 سازمانی

08/9  

 روابط سازمانی

 05/9 ارتباطات عاطفی

 45/9 ارتباطات باز سازمانی 40/9 پذیری سازمانی انعطاس

 42/9 سازمانی تعامالت درون 45/9 ایجاد ساختار جدید

نیاز به بهبود مستمر 

 سازمان

42/9  

 

 کارکنان

آزادی در 

 گیری تصمیم

14/9 

 

 رهبری

میزان استفاده روایتگری 

 برای تصمیم سازی

استقالل در انجام  49/9

 کارها

48/9 

 11/9 قبول مسئولیت 12/9 سب  رهبری رابطه مدار

 54/9 آرمان مشتر  19/9 اعتقاد به روایتگری

های اخالقی و  ارزش ها ارزش

 اجتماعی

دهی رفتار  شکل 07/9

 کارکنان

49/9 

اعتقاد به روایتگری  45/9 های بنیادی سازمان ارزش

 کارکنان

12/9 

 

ابزار 

 روایتگری

ان روایتگری ها در بی رسانه

 سازمانی

14/9 

 54/9 ها تنوع ابزار ساخت روایت

های مؤثر  استفاده از روش

 روایتگری

55/9 

به دلیل نرمال بودن سازمانی  فرهنگ روایتگری سازمانی و های مؤلفهبرای بررسی روابط میان 

دهد که  نشان می 5 شماره جدول های افتهی .ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد داده

درصد رابطه مستقیم  02در سطح اطمینان  یسازمان فرهنگروایتگری سازمانی و های  مؤلفهبین 

کار که در مرحله درگیر شدن  آن استحاکی از  نتایج ووجود دارد  آماری ازلحاظ دار و معنی

ی بنیادین، هماهنگی و ها ارزش) یسازگارو ( سازی و توانمندسازی ، تیمها تیقابلتوسعه )

ی روایتگری ها مؤلفهتری نسبت به سایر  ، ابزار روایتگری رابطه قوی(یوستگی، تواف پ
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 یریادگگرایی، ی ایجاد تغییر، مشتری)انطباق  ی دارد و در مرحلهسازمان فرهنگی ساز نهینهاد

ی ساز نهینهادی روایتگری ها مؤلفه تری نسبت به سایر کارکنان رابطه قوی( یسازمان

ی ریگ جهت، اهداس و مقاصد، انداز چشم)رسالت و همچنین در مرحله  ی داردسازمان فرهنگ

ی ساز نهینهادی روایتگری در ها مؤلفهی نسبت به سایر تر یقو، ساختار سازمانی رابطه (راهبردی

 .ی داردسازمان فرهنگ

 سازمانی های فرهنگ مؤلفهبا  یسازمانهای روایتگری  نتایج همبستگی بین مؤلفه :3 جدول
 سازمانی فرهنگ مأموریت یریپذ انطباق سازگاری کار در نشددرگیر 

ساختار 

 سازمانی

857/9 805/9 295/9 250/9 280/9 

 805/9 294/9 807/9 887/9 855/9 رهبری

 517/9 852/9 812/9 255/9 855/9 ها ارزش

ابزار 

 روایتگری

514 /9 247/9 875/9 255/9 284/9 

روابط 

 سازمان

814/9 849/9 855/9 805/9 844/9 

 285/9 800/9 278/9 252/9 297/9 کارکنان

روایتگری 

 سازمانی

275/9 289/9 287/9 200/9 205/9 

. ی میان متغیرها، تحلیل مسیر انجام گرفتی تحقی  یا همان رابطه علّها هیفرضبرای آزمون 

( بتا)آن  شده استاندارد نتایج مربوط به آزمون بی و مقدار صرفاٌ البته به دلیل رعایت اختصار،

 .است شده  ارائه هیهر فرضبرای 

کارکنان  سازمانی سازی فرهنگ بر نهادینه ساختار سازمان :آزمون فرضیۀ فرعی اول

 .دار دارد معنی تأثیر (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
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 فرضیه اول آزمون :4 جدول

 ضرایب استاندارد شده

 

متغیرهای  استاندارد نشدهضرایب 

 نیب شیپ
p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B 

 مقدار ثابت 548/7 755/9 - 333/3

ساختار  800/9 928/9 552/9 333/3

 سازمان

شود، این فرضیه با ضریب بتای استانداردشده  می مشاهده 8شماره گونه که در جدول  همان

ید أیت درصد 02طح اطمینان س در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 552/9

سازی  نهادینه در درصد 2/55به ازای ی  واحد تغییر در متغیر ساختار سازمانی، . )گردد می

 (.کند تغییر ایجاد می سازمانی فرهنگ
 

کارکنان دانشگاه علوم  سازمانی سازی فرهنگ بر نهادینه رهبری :فرعی دوم ۀآزمون فرضی

 .اردددار  معنی تأثیر( ره)دریایی امام خمینی

 فرضیه دوم آزمون :5جدول 

 ضرایب استاندارد شده

 

متغیرهای  ضرایب استاندارد  نشده

 بین پیش

p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B 

 مقدار ثابت 255/7 948/9 - 333/3

 رهبری 855/9 954/9 458/9 333/3

 فرضیه با ضریب بتای استانداردشود، این  مشاهده می 2شماره  گونه که در جدول  همان

ید أیت درصد 02سطح اطمینان  در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 458/9شده 

 یساز نهیدر نهاد درصد 8/45به ازای ی  واحد تغییر در متغیر رهبری،. )گردد می

 (.کند سازمانی تغییر ایجاد می فرهنگ

کارکنان دانشگاه  سازمانی فرهنگ سازی هنهادینبر  ها ارزش :فرعی سوم ۀآزمون فرضی

 .اردددار  معنی تأثیر (ره)علوم دریایی امام خمینی
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 فرضیۀ سوم آزمون :6 جدول

 ضرایب استانداردشده

 

متغیرهای  ضرایب استاندارد نشده

 بین پیش

p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B 

 مقدار ثابت 850/7 795/9 - 333/3

 ها ارزش 855/9 950/9 110/9 333/3

شود، این فرضیه با ضریب بتای استانداردشده  مشاهده می 5شماره گونه که در جدول   همان

ید أیت درصد 02سطح اطمینان  در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 110/9

ازی س در نهادینه درصد 0/11ها،  به ازای ی  واحد تغییر در متغیر ارزش. )گردد می

 (.کند سازمانی تغییر ایجاد می فرهنگ

کارکنان  سازمانی سازی فرهنگ بر نهادینه ابزار روایتگری :فرعی چهارم ۀآزمون فرضی

 .اردددار  معنی تأثیر (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

 

 فرضیه چهارم آزمون :7جدول 

 ضرایب استانداردشده
 

متغیرهای  ضرایب استاندارد نشده

 بین پیش
p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B 

 مقدار ثابت 810/7 792/9 - 999/9

 ابزار روایتگری 272/9 950/9 152/9 999/9

استانداردشده شود، این فرضیه با ضریب بتای  مشاهده می 1شماره گونه که در جدول   همان

ید أیت درصد 02ح اطمینان سط در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 152/9

سازی  در نهادینه درصد 2/15ی، تگریابزار روابه ازای ی  واحد تغییر در متغیر ) .گردد می

 (.کند تغییر ایجاد می سازمانی فرهنگ

کارکنان دانشگاه  سازمانی فرهنگ سازی بر نهادینه کارکنان :آزمون فرضیه فرعی پنجم

 .اردد دار معنی تأثیر (ره)علوم دریایی امام خمینی
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 فرضیه پنجم آزمون: 8جدول 

 ضرایب استانداردشده

 

متغیرهای  ضرایب استاندارد نشده

 بین پیش

p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B 

 مقدار ثابت 550/7 794/9 - 333/3

روابط  270/9 955/9 144/9 333/3

 سازمانی

استانداردشده شود، این فرضیه با ضریب بتای  مشاهده می 4شماره  گونه که در جدول همان

 تأیید درصد 02سطح اطمینان  در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 144/9

سازی  درصد در نهادینه 4/14، کارکنان ریدر متغ رییواحد تغ  ی یبه ازا. )گردد می

 (.کند می جادیا رییسازمانی تغ فرهنگ

کارکنان  سازمانی فرهنگ سازی نهادینهبر  سازمانیروابط  :آزمون فرضیه فرعی ششم

 .اردددار  معنی تأثیر (ره)دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

 فرضیه ششم آزمون :1 جدول

 ضرایب استانداردشده

 

متغیرهای  ضرایب استاندارد نشده

 بین پیش

p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B 

 دار ثابتمق 502/7 779/9 - 333/3

 کارکنان 585/9 929/9 205/9 333/3

استانداردشده شود، این فرضیه با ضریب بتای  مشاهده می 0شماره گونه که در جدول  همان

 تأیید درصد 02سطح اطمینان  در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 205/9

سازی  در نهادینه درصد 5/20سازمانی،  روابط ریمتغبه ازای ی  واحد تغییر در . )گردد می

 (.کند تغییر ایجاد می سازمانی فرهنگ

کارکنان دانشگاه  سازمانی ی فرهنگساز نهینهادروایتگری سازمانی بر  :آزمون فرضیۀ اصلی
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 .اردددار  معنی تأثیر (ره)علوم دریایی امام خمینی
 

 

 

 فرضیه اصلی آزمون :93 جدول

 ضرایب استاندارد شده

 

متغیرهای  شدهضرایب استاندارد ن

 بین پیش

p-value انحراس استاندارد ضریب بتای استاندارد B  

 مقدار ثابت 125/7 775/9 - 333/3

شفافیت  552/9 598/9 125/9 333/3

 سازمانی

استانداردشده شود، این فرضیه با ضریب بتای  می مشاهده 79شماره گونه که در جدول   همان

 تأیید درصد 02سطح اطمینان  در 999/9( p-value) یدار مقدار احتمال معنی و 125/9

 رییتغ سازمانی فرهنگدر  درصد 5/12به ازای ی  واحد تغییر در روایتگری سازمانی، ) .گردد می

 .(کند یم جادیا

 

 
                                                             

                                                                
 

توان بیان نمود که  و با توجه به نتایج تحلیل مسیر می LISREL افزار با توجه به خروجی نرم

 سازمانی فرهنگ سازی نهادینهروایتگری سازمانی بر  های مؤلفه تأثیرهای تحقی  مبنی بر  فرضیه

ی اصلی رهایمتغ مدل ساختاری روابط بین: 3شکل 

 تحقی 
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های  مؤلفهنکته است که همه گردد و مقادیر تی بیانگر این  می تأییدی دار است و ارتباط علّ معنی

 .داری دارد تأثیر معنی 5شماره شکل سازی فرهنگ مطاب   روایتگری سازمانی بر نهادینه

 یریگ جهینت و بحث
نفوذ بر  با توانند رهبران و مدیران می ابزاری است که به کم  آن و روایتگری، سرایی داستان 

زمینه آموزش  ی اقدام نمایند وسازمان هنگفری ساز نهینهادنسبت به  کارکنان تفکر و رفتارهای

ها است در کشور  فرهنگ دریایی سالبدیهی است که  .ندکنرا فراهم  کارکنان و توانمندسازی

سازی فرهنگ دریایی  نبود بسترهای آموزشی و نهادینه به علتی فراوان ها تیهرف رغم یعلما 

 .در جامعه مغفول مانده است

تواند زمینه  ی میسازمان فرهنگسازی  یکی از ابزارهای نهادینه عنوان  روایتگری سازمانی به

منظور این تحقی  به بررسی رابطه  نیبه هم. را فراهم نماید دریاییسازی فرهنگ  نهادینه

انجام شد که نتایج حاصل از آزمون  دریاییسازی فرهنگ  ی روایتگری سازمانی و نهادینهها مؤلفه

ی ساز نهینهادهای روایتگری و  و مابتی بین مؤلفه دار یمعنبطه همبستگی پیرسون نشان داد که را

ی وجود دارد و در این میان در مرحله درگیر شدن و سازگاری، مؤلفه ابزار روایتگری سازمان فرهنگ

 نیتر یقورسالت، مؤلفه ساختار سازمانی  و در مرحله انطباق، مؤلفه کارکنان و همچنین در مرحله

عنوان نمود  توان متناسب با این نتیجه می واقع در. سازمانی داشت ی فرهنگساز نهینهادرابطه را با 

های روایتگری سازمانی نسبت  سازمانی یکسری از مؤلفه سازی فرهنگ که در هر مرحله از نهادینه

ای در خصوص آنها از طرس  بایست توجه ویژه ها دارای اهمیت بیشتری است که می به سایر مؤلفه

 .سازمانی صورت گیرد سازی فرهنگ تقویت نهادینه مدیران در جهت

، مبنی بر تأثیر هر ی  از های آماری رگرسیون فرضیهحاصل از آزمون  نتایج نیهمچن

 سازمانی و روابط، ابزار روایتگری، کارکنان ها ارزش ساختار سازمان، رهبری،ۀ گان های شش مؤلفه

 درصد 02سطح اطمینان  در ها فرضیه که تمامی سازمانی نشان داد ی فرهنگساز نهینهادبر 

با نتایج  این امر. سازمانی دارد ی فرهنگساز نهینهادبوده، تأثیر مابت و معناداری بر  تأییدمورد 

 کایمونساختار، کیوری و  مؤلفه در( 5995) گرانید، بویه و (7004) ینوی م محققانی همچون 

 صارمو اصغری ( 5995) گرانید، بویس و (7004) ینیورهبری، م   مؤلفه در( 5975)

، (7004) ینیودر مؤلفه روابط سازمانی، م  ( 5972) یدآیوید ها، در مؤلفه ارزش( 7502)

کارکنان و  مؤلفه در( 7508) گرانیدو مقدسان و ( 5975) چلنیم، (5995) گرانیدبویس و 
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 .همخوانی داردی تگریروا ابزار مؤلفه در( 5972) یدآیوید

متغیرهای تحقی ، حاکی از آن مدل معادالت ساختاری  حاصل از بررسی در همین راستا نتایج

  فرهنگ یساز نهیبر نهادسازمانی  ساختار ۀمؤلف تأثیرضریب استاندارد برای ارتباط و  بود که

تفسیر این نتیجه  در .دار است معنی و ارتباط مابت دهنده نشانکه  است 552/9برابر  ییایدر

، ایجاد ساختار جدید سازمانی و بهبود مستمر یریپذ انعطاسزسازی مجدد، توان گفت با با می

 .یابد افزایش می ییایدرفرهنگ  سازی نهادینهآن، 

برابر  ییایفرهنگ در سازی نهادینهرهبری بر  مؤلفه تأثیرمقدار ضریب استاندارد برای  

توان گفت که  بطه میاین را نییدر تب. دار است معنی و مابتنیز که این ارتباط  بود 855/9

مدار و اعتقاد  ، اتخاذ سب  رهبری رابطهیریگ میتصمافزایش میزان استفاده از روایتگری برای 

 تأثیرضریب استاندارد برای ارتباط و . گردد می ییایدرفرهنگ  سازی نهادینهبه روایتگری موجب 

و این بدین  دار است معنی مابت ونیز این ارتباط  بنابراین است 110/9برابر  ها ارزش مؤلفهعلی 

 ی بنیادی سازمان،ها ارزشی اخالقی و اجتماعی و ها ارزشکه با افزایش  معنی است

 .یابد می بهبود ییایدرفرهنگ  سازی نهینهاد

برابر  ییایفرهنگ در سازی نهادینهبر  ابزار روایتگری مؤلفه تأثیرمقدار ضریب استاندارد برای 

با توان گفت که  این رابطه می نییدر تب. دار است معنی و مابت نیز که این ارتباط است 152/9

 مؤثر یها روشو استفاده از  ها تیروا، تنوع ابزار ساخت ها رسانهافزایش میزان استفاده از 

 تأثیرمقدار ضریب استاندارد برای . گردد می ییایدرفرهنگ  سازی نهادینهروایتگری موجب 

مابت نیز که این ارتباط  بود 144/9برابر  ییایدرفرهنگ  ازیس نهادینهروابط سازمانی بر  مؤلفه

افزایش ارتباطات عاطفی، ارتباطات باز  با توان گفت که تفسیر این رابطه میدر . دار است معنی

 .ابدی یمارتقا  ییایدرفرهنگ  سازی نهادینه یسازمان درونسازمانی و تعامالت 

 سازی نهادینهکارکنان روایتگری سازمانی بر  تأثیرمقدار ضریب استاندارد برای  تینها در 

بدین . دار است مابت و معنی تأثیرگفت این  توان یماست که  205/9برابر  ییایدرفرهنگ 

، استقالل در انجام امور، قبول مسئولیت، آرمان یریگ میتصممعنی که با افزایش آزادی در 

 سازی نهادینهکارکنان،  وسیلۀ بهرفتار کارکنان و اعتقاد به روایتگری  یده شکلمشتر ، 

درباره فرضیه اصلی تحقی ، مقدار ضریب استاندارد برای ارتباط  .یابد افزایش می ییایفرهنگ در

به دست آمد که  125/9، برابر ییایدرفرهنگ  سازی نهادینهی روایتگری سازمانی بر علّ تأثیرو 

 ید گفت با افزایش روایتگری سازمانیدر تفسیر این ارتباط با. دار است این ارتباط مابت و معنی
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عنوان ی  روش ارزشمند   به( برای انتقال معانی و مفاهیم در سازمان ها داستان ازاستفاده )

 .یابد میسازمانی افزایش  فرهنگ سازی نهادینهبرای ساخت فرهنگ در ی  سازمان، میزان 

جاوزهای کشورهای متخاصم دریا و دریانوردی و حضور نظامی نیروی دریایی در مقابله با ت 

ی جهانی، جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین حراست از منافع ملی و ها جنگدر خالل 

قرار داده ی در اختیار جامعه دریایی کشور متیق یذ جاربتی ا فرامنطقههای  آب اقتصادی در

ائز اهمیتی های آینده نقش ح وسیله ابزار روایتگری به نسل سازی آن به  انتقال و نهادینه. است

منظور  به  با توجه به نتایج احصا شده، پیشنهادهای زیر در سازمان دارد که در این راستا

 .گردد های روایتگری سازمانی ارائه می با توجه به مؤلفه دریاییشدن فرهنگ  نهینهادبسترسازی 

  ی که زمینۀ تغییر و تحول ا گونه  بهو چاب   ریپذ انعطاسی ساختار سازمانتدوین

 ؛(ساختار) رهنگی در سازمان مهیا شودف
 جهت انتقال تجارب و  مدار ی رهبری تفویضی و رابطهها سب از  استفاده بیشتر

 ؛(رهبری)گذشته های  ارزش
  ی ها تیموفق گیری اثرگذار در شکل و مذهبیملی  یها آرمانتقویت شناسایی و

 ؛(ها ارزش)گذشته 
  دریایی در کتب  مباحر ی  درس و گنجاندندریایی ی ها هینشر و گسترشایجاد

علمی و  یها ها و جشنواره برگزاری کنفرانسو همچنین  هیپادرسی مقاطع تحصیلی 

 ؛(ابزار روایتگری) دریایی ورزشی
 منظور  دینی به  فرهنگ بای فاخر متناسب ها ییانمایپوی در تولید فیلم و گذار هیسرما

ی انداز راه و ریا و دریانوردید گذاری در حوزه صنعت و محصوالت سرمایه توجه  جلب

 یها دانیمی دریایی و نصب در ها مؤلفه نمادها وساخت و تولید  ،ی دریاییها موزه

 ؛(ابزار روایتگری) یاصل
 رگذاریتأثثبت و ضبط رویدادهای مهم و  ژهیو  بهی از مباحت مدیریت دانش ریگ بهره 

 ؛(روابط سازمانی) ایدرگسترش در حوزه 
  آشنایی کارکنان با اصول و  در خصوصآموزش عالی مؤسسات ی ها تیهرفاستفاده از

 (کارکنان) یسازمانمبانی روایتگری 
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