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 قدمهم

اصلی فرهنگ  نن سگازمان    ةگذاران سازمان شالودهای مورد حمایت بنیانباورهای اساسی و ارزش

مؤیگد   ،تلگ  مبانی فلسفی جوامع مخ ها ودر ارزش های چشمگیروجود تفاوت .دندهرا تشکیل می

عگووه بگر ایگ ،    . بوده اسگت  های بومیهای فرهن  سازمانی در زمینهنیاز به شناخت ابعاد و مؤلفه

های نامحسگو   ها و پویاییهای پویای فرهن  در رابطه با نوع و ماهیت کار سازمانتوجه به جنبه

هگا  سازی جنبهنوجمله دالیلی است که لزوم  از، در مسیر رشد و تعاموت محیطیسازمانی  فرهن 

توانایی شناخت فرهن  سازمان، نیگازی اسگت    ی،طور کلبه .کندو ابعاد فرهن  سازمان را تبیی  می

، چنگی  نیگازی در   کنگد به منظگور بببگود عملکگرد سگازمان یگاری مگی       نندر ارزیابی را که مدیران 

لگی بگرای انتلگال    و پ ،که کانون رشد و تغییگر فرهنگ   وپرورش  نموزش مانندهای فرهنگی،  سازمان

به ایگ   ( 2991) شای  تعری  متعدد فرهن  سازمانی،های  عری از ت .است مضاع  ست،هاارزش

سگازمانی و تطگابب بگا     های پویایش و از دیدگاه هماهنگی دروندلیل که فرهن  را با توجه به جنبه

سطح متداخل شای ، برای فرهن  سه . استتعریفی جامع و کامل  ،کرده استمحیط بیرونی معرفی

سطح اول، مصنوعات؛ سطح دوم، . گرایش دارداز نشکار به نبان  ،که به ترتیب در نظر گرفته است

شگای   . اسگت ( مفروضات اساسگی )های مشترک باور ،های مورد حمایت سازمان؛ سطح سومارزش

در او تفگاوت اساسگی   . ة نن را کاویگد مایگ سگوم و درون  ةالیگ  بایگد معتلد است، برای فبم فرهن ، 

هگا و مبگانی فلسگفی ننگان     های گسترده در مفروضگات اساسگی، ارزش  ها را ناشی از تفاوتفرهن 

انسان و طبیعگت،   ةسازمان را دربار ةداند و معتلد است، برای شناخت فرهن  باید باورهای نبفت می

ب در ایگ   هگد  محلگ  لگذا   .سرشت انسان، جایگاه انسان، راستی و درستی، و زمان و فضگا کاویگد  

مفاهیم الگوی فرهن  سازمانی شای ، و پیشگنباد او   دادن سطوح وژوهش نن است تا با زیربناقرارپ

تعیگی  و  وپگرورش   نمگوزش ، ابعگاد فرهنگ  سگازمانی سگازمان     ة فرهنگ  مایبرای دستیابی به درون

هگای فرهنگ  سگازمانی    هگا و شگاخ   تعیگی  مؤلفگه  هگد  پگژوهش    ،از ایگ  رو . شگود توصی  

شگود کگه ابعگاد و     یال پاسگ  داده مگ  ؤنی بر الگوی شای  اسگت و بگه ایگ  سگ    مبتوپرورش  نموزش

 بر اسا  الگوی ادگار شای  کدامند؟وپرورش  نموزشهای فرهن  سازمانی شاخ 
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 پژوهش ةو پیشین متون نظری

هگای فگراوان موجگود در    ها در تعامگل متلابگل بگا عناصگر و کگارکرد     از ننجا که فرهن  در سازمان

معتلگد اسگت سگازمان     (2991) فگرن   .برای نن مطرح شده است متعدد های عری هاست، تسازمان

دارد،  نن نگامريی اسگت و ایگ  بخگش کگه در زیگر ن  قگرار        ةکوه یخی است که بخش عمد مانند

کگه اعضگا نسگبت بگه      فرهن  را سیستمی از استنباط مشترکی (2731) رابینز. فرهن  سازمان است

، (2991) از نظگر شگای    .دانگد مگی  ،شگود سازمان از یکدیگر میسازمان دارند و موجب تفکیك دو 

دو  برای حگل ایی است که توسط یك گروه اجتماعی هفرهن  الگویی از مفروضات اساسی و باور

ای  الگو . شودبنیادی ِ تطابب با محیط بیرون و ایجاد انسجام درونی خلب، کش ، یا ایجاد می ةلئمس

 ،در نتیجگه  اسگت، اسگت کگه سگودمند و کارسگاز      ه و ثابت کگرده در مسیر حرکت گروه اعتبار یافت

بگا توجگه بگه ایگ       .شوددرست ادراک، تفکر، احسا  و رفتار به نسل بعد منتلل می ةعنوان شیو به

و در عی  ثبگات نسگبی، ابعگاد و    ( 723ص، 2791مشبکی، )صیتی پویا دارد فرهن  خا، پذیریتأثیر

بگرای شگناخت   . (Denison, 2003 Fey &) محورنگد نگه شگدت زمی  بگه  کگه  داردمتنوعی های شاخ 

مشاوران سازمانی، پژوهشگگران و دانشگمندان مگدیریت     توسطمختل   یفرهن  سازمانی الگوهای

 (.2 جدول)ست شده ا طراحی
 الگو های فرهنگ سازمانی. 1جدولادامة 

 نام الگو های فرهنگ ابعاد فرهنگ و شاخص

ساالری، شاخ  عدم اطمینان، شاخ  مردشاخ  اجتنا  از  ،شاخ  فاصلة قدرت

 (Hofstede et al., 1990) مدت گرایی، گرایش بلندفرد

 ابعاد فرهنگی هافستد 

 

وری از طریب اشخاص، استلول و نزدیکی با مشتریان، ببرهداوری در اقدام، پیش

و ستاد ساده ، ماندن به رشتة تخصصیوفادار، بودن مدیریتاندرکار دستکارنفرینی، 

 ( Peters & Waterman, 2009)دهی منعط  و غیرمنعط  همزمان  ، سازمانکوچك

 و واترم  الگوی پیترز

 

  توجه به افراد، گیری، مسئولیتکنترل، تصمیم، راههکار، ارزیابی، تعبد نسبت به کارکنان
(Ouchi, 1981) 

 الگوی ویلیام اوچی

هویت، ، ترلحمایت مدیریت، کن یکپارچگی،، پذیری، رهبری خوقیت فردی، مخاطره

 (2731رابینز، )سیستم پاداش، سازش با پدیدة تعارض، الگوهای ارتباطی 

ابعاد فرهن  سازمانی 

 رابینز 
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 الگو های فرهنگ سازمانی. 1جدولادامة 

 نام الگو های فرهنگ ابعاد فرهنگ و شاخص

حضور سازمانی، موفلیت، ارتباط، رسمیت، خوقیّت، فروش، یکپارچگی سازمانی، 

 (.Khan et al., 2010)ببداشت و هماهنگی، خدمات، اخوق کاری، جو سازمانی 

های فرهن   شاخ 

سازمانی مکینتاش و 

 ( 1339) 2دوهرتی

 ،هاتیقابل ةسازی، و توسعمیسازی، تبا سه شاخ  توانمند ،شدن در کارریدرگ

 م،و انسجا یهماهنگ، توافب ادی،یهای بنبا سه شاخ  ارزش ،سازگاری

 ی،سازمان رییادگیو  ییگرامشتری ،رییتغ جادیبا سه شاخ  ا ،رییپذانطباق

 اندازچشم ملاصد و ،اهدا  راهبردی، رییگجبت و شیبا سه شاخ  گرا ،رسالت
(Denison, 1990.) 

ابعاد فرهن  سازمانی 

 دنیسون

 

 

 فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین اصلیهای مؤلفه

کاربردی از فرهن  سازمانی، مدیران و مشاوران سازمانی را به تفکگر  ة فمؤل کردن مطرحشای  بدون 

شود، تگا  فرهن  رهنمون می اصلیهای فهلهای فرهنگی سازمانشان در رابطه با مؤالیهمیب در زیرع

 ةاز دیگدگاه شگای  پگنؤ مؤلفگ     .یابند های کاربردی فرهن  سازمان خود دستبه مؤلفه طور ویژه به

 ازنگد  ا عبگارت  کردجو و در سازمان جست ها دربارة ننکه برای شناخت فرهن  سازمان باید  اصلی

هگای  بدی  معنی که واکنش انسان در ملابل طبیعت در کدام یگك از دیگدگاه   ،انسان با طبیعت ةرابط

؛ سرشگت انسگان،   (192، ص2792رابینگز،  )پذیری و هماهنگی قگرار دارد  گری، سلطهسلطه ةگانسه

ایگگاه  ناپگذیری او از محگیط؛ ج  پذیری یگا تغییگر  یعنی باور به خوبی یا بدی انسان و چگونگیِ تغییر

هگا و  هگا بگر خواسگته   شگدن انسگان   انسان، یعنی چگونگی توجه به کار و فعالیت و چگونگی چیگره 

تمایوت خود؛ و چگونگی روابط انسانی به معنی فردگرایگی و اعتلگاد بگه منگافع فگردی در ملابگل       

ذهب مگ  یگا اخگوق  ، «قگانون »که  ابدی  معن، درستی گرایی و اعتلاد به اشتراک منافع؛ راستی وگروه

هگای  تفگاوت  ،مفبوم زمان و فضگا ؛ (61، ص2797شای ، )موکِ تشخی  راستی از ناراستی است 

                                                           
1. Macintosh & Doherty 
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زمگان  نسبت به ( چرخشی)و همزمان ( خطی)فرهنگی از نظر نگرش به زمان، به دو دیدگاه ترتیبی 

 ،شگود یمگ  دیگ تأک شگغل  بگر  و گیگرد  مگی  انجام کار كی زمان هر دردر دیدگاه اول  .شودمربوط می

 در دقگت  زانیگ م ، یگ ا بگر  عگووه  .شگود یم انجام همزمان متعدد یکارها دوم دگاهید در کهیدرحال

(. 111ص ،2796 ملکگم،  و نگت یجو) است متفاوت جوامع در زین ریتأخ مفبوم و زمان یریگاندازه

 ارتبگاط  برقگراری  توانگایی  معنای به کاری، بازِ فضای. دارد ژرفی نمادی  معنای زمان مانند نیز فضا

 . است اندیشیدن به نیاز معنای به بسته هایدر با خصوصی هایدفتر اما ،است یکدیگر با افراد اننس

 وپرورش آموزش نیادیبن تحول سند در یفرهنگ یها شهیر

 کگار  طبیعگت  و ماهیگت  محگیط؛  سگازمان؛  گگذاران بنیگان  ةزمین سه در توانمی را فرهن  هایریشه

 (. 672ص ،2793 ،همکاران و حلیلی) کرد جووجست

. اصگلی فرهنگ  باشگد    ةرچشمس و منبع عنوانبه تواند می سازمان یك مؤسسان ةاولی هایاعتلاد

، نشگکار  شوند رهبران سازمان تدوی  می توسطها که رسالت و ارزش ةو بیانی اندازفرهن  در چشم

وصگی   وتربیگت در سگه محگور ت    وپرورش، مبانی نظری تعلیمدر سند تحول بنیادی  نموزش. است

ترسگیم جایگگاه شایسگته و مطلگو  ندمگی در هسگتی بنگابر        و ت او در هستییموقع ،واقعیت انسان

 هستة اصلیاهلل  قر  الی از ای  منظر، .استبیان شده  بینی توحیدی و نظام ارزشی دی  اسوم جبان

تگب و  مرا ةاهلل، تحلب توحید ربوبی در هم و شرط اصلی قر  الی استزندگی انسان از منظر دی  

اسا  انتخا  و التگزام نگاهانگه و اختیگاری نظگام      ابعاد زندگی انسان است و تحلب حیات طیبه بر

محوربگودن  توان بگر زمینگه  خوبی می بهد، به ای  سن توجهبا . استهلل ا معیار ربوبی، تنبا راه قر  الی

  فرهنگگ  سگگازمانی و وابسگگتگی نن بگگه ماهیگگت و طبیعگگت کارهگگای نموزشگگی، رسگگالت و اهگگدا 

 .بردی پوپرورش  نموزش

 تحقیق ةپیشین

را بررسگی  های خود های فرهنگی سازمانالیهزیر پژوهشگران متعدد با روش کیفی یا روش ترکیبی

 -سازمان، بگا توجگه بگه وضگعیت بگومی      افراد های اساسیها و باورو ضم  بررسی ارزش اند کرده
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طراحگی   خگود  ةمگورد مطالعگ   ای الگوهایی جبت شگناخت و سگنجش فرهنگ ، در سگازمان    منطله

را  های اسومی در محیط کگار الگوی فرهن  سازمانی مبتنی بر ارزش( 2733) متی  زارعی. اند کرده

 نبگادی و عابگدی جعفگری   شگاه  .طراحی کگرده اسگت  عامل را  71شامل  یالگوی تبیی  کرده است و

 ،نن کگریم، ایمگان و تلگوا   تری  ابعاد فرهن  سازمانی را از دیدگاه قگر نیز در پژوهشی مبم( 2793)

 ،وجگدان کگاری   ،ایثگار  ،وفای بگه عبگد   ،محوریخدمت ،وحدت و اتحاد ،و والیت تمحب ،عدالت

 ابگ  تحلیگل فرا ةشیو کارگیری بهنیز با ( 2792)سلطانی  .اندتعاون به خیر و تعظیم شعاير دینی دانسته

را نیروهای مسگلح   مانالگوی مطلو  فرهن  سازمانی ساز، بررسی وضعیت با پژوهش 21تحلیل 

محگور،  تربیگت  هگای  شگامل فرهنگ    چبگار نگوع فرهنگ  بگومی    در نبایت، او  .طراحی کرده است

 .کرده استرا معرفی ( گراانسان)گرا گرا و رابطهمحور، معنا دانش

چارچوبی کلی و غیرابعادی و راهنمایی عملگی اسگت، کگه در    شای  از ننجا که الگوی فرهن  

در مطالعات کیفی فرهن ، ، (Dauber et al., 2012, p.12) دارد تزاع و سادگی قرارباالیی از ان درجة

انتگزاع   ةدرجگ  اتگر و بگ  عینی طور های ابعادی فرهن  بهتا الگو است گرفته کار محللان قرار ةشالود

مارسگلو و گارسگه    .نیگد  دسگت پگذیرتر از نن بگه  تر و سنجشکاربردی ،ترتر، بومیاما پیچیده ،کمتر

وتحلیگل   محتوا، اجماع، انسجام، استحکام و ثبات را برای تجزیگه  ةمؤلف چبار، مدلی شامل (1323)

، در پگژوهش  (2799) موحگدی . انگد کگرده  طراحیای اسپانیایی های هستهنیروگاه یفرهن  سازمان

کوشیده اسگت بگا ترکیگب    «های صنعتی بزرگ ایرانابعاد فرهن  سازمانی در سازمان»خود با عنوان 

هگا، و مفروضگات   هگا، ارزش مدلی ترکیبی شامل سه سگطح عمگل   ،هافستد و شای  یای دو مدلمزا

 و همکگاران  عسگکری وزیگری  . نگد ک که از چارچو  نظری شای  پیگروی مگی  طراحی کند  اساسی

 بررسی و شناسگایی را بینی اسومی های فرهن  سازمانی مبتنی بر جبانمؤلفه ، در پژوهشی(2792)

و مشورت خبرگان، الگوی خود  ،استنباط در متون حوزوی و الگوی شای  کارگیری بهو با  اند کرده

 . اند کرده طراحیرا در سه سطح بینشی، ارزشی و رفتاری 

 روش تحقیق

 راهبگگردروش کیفگگی و  در ایگگ  پگگژوهش پژوهشگگگر .یگگابی اسگگتروش پگگژوهش حاضگگر زمینگگه
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 طور به استلرایی و قیاسی هایکه در نن روش تکار گرفته اس را به 2گانهبنیاد چند  پردازی داده نظریه

 از منگابع اطوعگات گونگاگون اسگت     بگرداری ببگره  رو تمرکگز نن بگ   کار گرفته شده است بهترکیبی 

 اسگت  بنیاد برطر  شدهپردازی دادهنظریه« نامتمرکزبودن»در ای  روش عیب (. 79، ص2793پویا،)

کگه یگافت    « هگد  » لذا در پژوهش حاضگر . دشودقیب تعری  می طور طوری که هد  تحلیب بهبه

شگده و  کگامو  مشگخ    ،شبر بیرجنگد بگود  وپرورش  نموزشهای فرهن  سازمانی ابعاد و شاخ 

شگترو  و  ا 1«منگد  رهیافگت نظگام  »و مسیر تحلیب بگر  شد  طور کامل مطالعه بهموضوع مبانی نظری 

مشگاوران و معاونگان در    ،پگژوهش مگدیران   ةجامعگ  .گگذاری شگد   پایگه کوربی  شامل چبار مرحلگه  

روش در ایگ  پگژوهش   . بگود  92-91 تحصگیلی  شبر بیرجنگد در سگال  وپرورش  های نموزش رهادا

 ایجگاد هگا  هاسا  مفاهیمی که در خگول تحلیگل داد   نظری بر طور و بهاست گیری کیفی بوده نمونه

و شگدند   زمان انتخگا  ن ساانفر از معاون هفتکل و  لذا ابتدا مشاور مدیر .است رشد یافته ،اندشده

ها، تلریبا  اشگباع نظگری مطلگب    ها و کدگذاریدر خول تحلیل همزمان داده. گرفت مصاحبه انجام

، عضو دیگر جامعگه ادامگه یافگت    پنؤمصاحبه با  فراینداما برای رسیدن به اشباع کامل، . حاصل شد

وری اطوعات در ای  ن معاصلی ج ابزار. شد ها کفایت حاصلضم  تفسیر و تحلیل داده طوری که

ابعاد اصلی  ةمصاحبه پیرامون مفروضات اساسی جامعه دربار های السؤ. تحلیب مصاحبه بوده است

 ةهگای فکگری فرهنگ  را در جامعگگ   تگگا بگدی  وسگیله بتگوان زیرالیگگه    شگده اسگت   طگرح م فرهنگ  

ای هگ اصگول اخوقگیِ پگژوهش    ةبا رعایت همسپس، پژوهشگر  .کرد جووجستوپرورش  نموزش

 طگور  هگا بگه  مصگاحبه  ، همةسپس. را ضبط کرد ها شوندگان، مصاحبهکیفی و رضایت کامل مصاحبه

پگس از  . گرفگت پاراگرا  انجگام  بهدقیب به مت  برگردانده شد و کدگذاری باز به صورت پاراگرا 

ایگ  عمگل شگامل    . گرفت ، ضم  حفظ حساسیت نظری، کدگذاری محوری توسط محلب انجامنن

 بگه  را بگاز  یکدگذار از حاصل یهاملوله و میمفاه که است یاسیق و ییاستلرا تفکریدة فرایند پیچ

                                                           
1. Multi Grounded theory  
2. Systematic  
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تگا   ،دهگد  جدیگد نشگان   یها را در شگکل بندیها و زیرطبلهبندیکشاند تا ارتباط طبلهسمت هم می

کرده است عووه محلب سعی (. 11، ص2793ایمان و محمدیان، )بیان کند تر از پدیده کامل یتبیین

بررسگی   ماننگد منگابعِ حساسگیت نظگری،     کارگیری بهبا نیز کدگذاری  فراینددر تخا  موضوع، بر ان

تگا   درا ارتلگا بخشگ  خگود  ، حساسیت نظری باالدستی های نظری تحلیب و مدارکی مانند اسنادبنیان

یعنگی  « گیگری محگوری   نمونگه » در ایگ  فراینگد   .گیگرد  کدگذاری با کیفیگت بیشگتری انجگام    فرایند

کار گرفتگه   بهنیز  هد  اها ب نظری ننر مبنای ارتباط از مفاهیم حاصل از کدگذاری باز ب گیری نمونه

سگازی و بببگود   یکپارچگه  فرایندکدگذاری انتخابی . شدگذاری انتخابی کد ةوارد مرحل ،سپس .شد

هگای  کارگیری سگازه در ای  مرحله پژوهشگر با به(. 93، ص2791، فرد و امامی دانایی)هاست ملوله

و  اسگت  نورده دسگت نظری و تخصصگی تحلیگب بگه    ةپیشین ازعوری خود و اصطوحات فنی که ش

محوری را  ةگرفته، ملولدر نظر های مراحل قبل را یافته ،اند گرفتهکار شوندگان بهزبانی که مصاحبه

ت هنگگامی کگه کفایگ    .ارتبگاط داده اسگت  مربوط  یهامند نن را به ملولهنظام طور انتخا  کرده و به

 وپرورش شکل گرفگت و در گگام   الگوی نظری فرهن  سازمانی نموزش ةشالودشد،  نظری حاصل

تا تضمینی بر اتکاپذیری و شد های مشابه و متضاد موجود ملایسه با چارچو  شدهبیان ةنظری نخر

 .الگو باشد پذیری انتلال

 هایافته

ننچه در  ةرهن  سازمانی شای  دربارف اصلیابعاد  کارگیری به با مصاحبه های لدر ای  پژوهش سؤا

 گگان حگال فعلگی سگازمان را مگوک پاسگ  قگرار       دهنداست و پاس  هشدطرح  ،سازمان وجود دارد

، کدگذاری مگت  بگه   (2پیوست )و ضم  کدگذاری افراد  شد برای هر سؤال جدولی ترسیم. اند داده

در  اصلیپرسش  ششیرامون مصاحبه پ 21از مجموع . گرفت صورت پاراگرا  به پاراگرا  انجام

بگرای نمونگه   )نمگد   دسگت کد بگاز بگه   211وپرورش،  فرهن  سازمانی نموزش اصلیارتباط با ابعاد 

از کگدهای بگاز بگه همگراه      هگایی  ولکدگذاریِ بگاز، ابتگدا جگد    ةمرحل شدن تمامپس از  (.1جدول 

ننگان در   واکنشرسی شد تا ضم  بر بازخور داده شوندگان همة مصاحبهو به  شد تنظیم هایی لسؤا

در ایگ  مرحلگه   . یگا خیگر   ،اسگت  هگا اسگتخراش شگده   مفگاهیم از داده  شود تشخی  مفاهیم، معلوم
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کدگذاری محوری به عنگوان   فرایند ،سپس. کردندشناسایی و تأیید  را کدهای بازشوندگان  مصاحبه

 . شد کدگذاری نغاز ةدومی  مرحل
 

 ل اولؤاهای سسخهای باز مربوط به پاکدتعدادی از  .2جدول
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 گانشوند کد مصاحبه کد باز شمارة کد باز

 2 .دارد روابط انسانیوپرورش  نموزش ةمجموع 2

 1و  7و 1و 2 .ها محور کارند نامهبخش 1

 2 .ها شورایی استکار ةادار 7

1 
به ریاست استاندار وپرورش  نموزشمصوبات شورای 

 .حکم قانون را دارد
2 

6 
توافب و نظر  ،نامه، مشارکتموک عمل تلفیلی از بخش

 .مدیر است
 21و  9 و 1

1 
نامه اجرا مطللا  بخش ،نامه صراحت داردجایی که بخش

 .شودمی
 9و  1

 21و 6و  9و  2 .شود پس از مشارکت و توافب، نظر مدیر کل اعمال می 3

 1 .کار مشارکتی استدیگر در تعامل با دوایر  9

 7 .نامه استشورا و مشورت طبب بخش 9

23 
نامه بخش صد شرایطدر 93در و  استرکز تسیستم م

 .زندحر  اول را می
1 

 1 .شوندشوراها براسا  نیاز مردم تشکیل می 22

21 
پذیری گیری و مسئولیتتصمیمو  ،گروهی ،مشورت

 .فردی است
6 

 1 .ی ارجح استلمنافع گروهی و م 27

 23و  1 .نموز استموک حب و عدل منفعت دانش 21

ها در بندی ننکدها و طبله ةیلاو ةدادن مجموعکاهش هد ا از بمرحله از میان کدهای بدر ای  

ایگ  کگار بگا درنظرگگرفت      . انجام گرفت محوری گیرینمونههای سطح باال چارچو  تبیینی ملوله

در . گرفتانجام یه لهای محوری اوهای متوالی بی  کدهای باز و ملولهونمد های نظری با رفتیافته
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ملگوالت را   توانستند مفگاهیم و خرگرده   و ببتر می نددرت مفبومی بیشتر داشتهایی که قملوله ،نبایت

 7جگدول  . گرفتملوله جای 21در انتخا  شد و  کد 232در ای  مرحله، . شد انتخا  ،دهند پیوند

 .دهدارتباط ای  کدها با کدهای باز و فراوانی هر ملوله را نشان می
 

 هاکدهای محوری و فراوانی. 3جدول 

ة کد شمار

 محوری
 کدهای باز مربوطه (مقولة اصلی)کد محوری 

فراوانی در 

 کدهای باز

فراوانی 

 در نمونه

 9 3 93، 91 ،96 ،91 ،19 ،13 ،221 هیبط حیات 2

 1 3 79، 21، 22 ،11 ،73 ،79 ،73 مداریمشتری 1

 6 9 233 ،231 ،233 ،32 ،17 ، 12، 13 ،69 ،69 یادگیری سازمانی 7

 1 1 212، 99 ،16،12 اندازچشم 1

 فناوریپیشرو با  6
13، 11، 17، 11، 16، 19، 71، 71، 71، 13، 

16، 11، 13، 31، 93 
26 22 

 مشارکت قانونمند 1
1، 7، 1، 6، 9، 9، 21، 21، 29، 17، 11، 13، 

37، 31، 36، 31، 221 
26 23 

 1 1 77 ،72 ای به کارکناننگاه سرمایه 3

9 
های توافب حول ارزش

 محوری
6، 3، 23، 26، 99، 91 ،29 3 9 

 1 1 223 ،231 ،99 ،92 گراییدانش 9

 9 9 213 ،222 ،236 ،237 ،61 ،63 ،11 ،17 کرامت ذاتی و اکتسابی انسان 23

 9 6 62 ،73 ،21 ،27 ،22 یلمنافع م 22

 1 1 16 ،11 انگیزه 21

 6 6 227 ،99 ،67 ،61 ،19 تعالی و رشد 27

 21 23 99 ،91 ،96 ،91 ،97 ،91 ،92 ،93 ،39 ،33 زمان 21

بگود کگه    اصلیتشخی  مفبوم یا مفاهیم ،هد  سومی  کدگذاری که کدگذاری گزینشی است

در ایگ  تحلیگب بعگد از چنگدبار     . اسگت  داده هگای سگطح بگاالتر را بگه یکگدیگر پیونگد      ملوله ةهم
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ها بیش از همگه   و مصاحبهدستی یك ملوله در اسناد باال ،هاهایی میان مفاهیم و ملولهوبرگشت رفت

گرفگت   قرار« بهیحیات ط»الگوی فرهن  سازمانی  ةدهندمرکزی تشکیل ةهست ،بنابرای  .شد نمایان

 (.1 جدول) است« انسانی روابط»و« درونی هماهنگی» ،«بیرونی تطابب» ةسه ملول ةکه دربرگیرند
 

 وپرورش آموزشرهنگ سازمانی ف ةشدبینیپیش ةیلکدهای گزینشی و محوری الگوی او.  4جدول 

 کد محوری کد گزینشی هستة مرکزی

 (حیات طیبه)های دینی نموزه

 تطابب بیرونی

 مداریمشتری

 یادگیری سازمانی

 اندازچشم

 پیشرو با فناوری

 هماهنگی درونی

 مشارکت قانونمند

 ای به کارکناننگاه سرمایه

 های محوریتوافب حول ارزش

 گراییدانش

 روابط انسانی

 کرامت ذاتی و اکتسابی انسان

 منافع ملی

 انگیزه

 رشد و تعالی

 زمان زمان

هگا  هگا از زبگان داده  شوندگان و تبیی  اینکه یافتگه مصاحبه واکنشو ارزیابی  برای بررسی اعتبار

ن مفگاهیم و کگدهای   شگوندگا مصگاحبه  نشگان داد نتگایؤ  . بازخورد داده شدبه ننان ، دنگویسخ  می

 وپگرورش  نمگوزش هایی قوی از فرهن  سازمانی عنوان نشانهها را بهکرده و ننشناسایی شده را بیان

 ةهگای برجسگت  به عنوان شاخ  را ای  مفاهیمنیز  (خبرگان فرهن  سازمانی)تادان اس. کردندتأیید 

ی محگوری و کگدهای   بر اسا  ایگ  کگدها   ،سپس .کردندتأیید وپرورش  نموزشفرهن  سازمانی 

وپگرورش   نمگوزش  های فرهن  سگازمانی مؤلفه ای ازشمای دایرهنمده از مصاحبه، دستگزینشی به

 .شد ترسیم
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 گیری ها و نتیجهتوصیف یافته

 مداریمشتری. 3

. کردنگد تأکیگد  « مگداری مشگتری »شگاخ  فرهنگگی   بگر   شوندگاننیمی از مصاحبهدر ای  پژوهش 

تنبا به دنبال ایجاد اشتراک در اهدا  کارکنان، مگدیران   سیدن به توفیب، نههای پیشرو برای رسازمان

هگای  سگازمان . باشگند  مگی سازی ای  اهدا  با اهدا  مشگتریان نیگز   و سازمانند، بلکه در پی همسو

( 1 کگد )دیگگری  . «نموز سرمایه اسگت دانش»: معتلد بود( 6 کد) مدیرینیستند،  انموزشی نیز مستثن

رجوع رضایت اربا »لذا،  .«نموز است دانشوپرورش  نموزشما در  ةل وجودی هماص» :اظبار کرد

ای اسگت  سه جنبه« بینی نیازهای اوشناخت و پیش»و « رجوعشناخت اربا »، «در ارتباط با سازمان

پیتگرز و   یِهاای  مفبوم در الگو .خواهد شدمداری تلویت شاخ  مشتری موجبکه توجه به نن، 

؛ «خگدمات » عنگوان  بگه  (1323) ؛ مکینتاش و دوهرتی«ببادادن به مشتری» عنوانبه ( 1339) واترم 

 عنگگوانبگه   (2793)جعفگری  نبگادی و عابگدی  ؛ شگگاه«مگداری مشگتری » عنگوان بگه   (2993)دنیسگون  

 .استمطرح شده « محوری خدمت»

 اندازچشم. 2

 تواننگد بگه  راحتی رقبا نمیفرد، که به و منحصربهگرایانه، قابل تحلب انداز جایگاهی است واقعچشم

فگرد در سگازمان را افتخگار     انگداز منحصگربه  وجود چشگم  شوندگانمصاحبه نیمی از. یابند دست نن

انگداز و  در بررسگی اسگناد باالدسگتی نیگز ترسگیم چشگم      . دانسگتند دانسته و خود را به نن متعبد می

دنیسگون   ،«گراییکمال»مفبوم ( 2999) لفرتی و وکک. نن بودفرهن  قوی  ةمأموریت سازمان، نشان

 ایگ  های فرهنگگی خگود بگه    را در الگو« رسالت محوری» ،(2792)سلطانی  ،«اندازچشم» ،(2993)

 .اند گرفتهکار مفبوم به

 (العف) اورینپیشرو با ف. 1

 شوندگان در رابطه بگا محگیط متغیگر بیگرون سگازمان     از دیدگاه مصاحبه، 22ای  شاخ  با فراوانی 

هگای نموزشگی   محیط های مؤثر برمؤلفهتری  تغییرات در فناوری از مبم. یت را داشتبیشتری  اهم



 232                (وپرورش شهر بیرجند آموزش: مورد مطالعه) (EOCM)های آموزشی فرهنگ سازمانی سازمانالگوی   

 

سال پیش استفاده از فنگاوری در مگدار     23حدود » :کرد بیان(  7 کد)یکی از مدیران  .استبوده 

« اسگت  بینی شدهایم که بحث استفاده از کتا  الکترونیك پیشاما االن به جایی رسیده ،معمول نبود

، بلکه در رصگد و پگاالیش   کارگیری فناوری بهتنبا در مفبومی است که نه «بودنپیشرو و فعال»ه البت

گیری را مانند های پیشرو، تعلل در تصمیمسازمان. است تغییرات محیطی مؤثر بر سازمان، نیز نبفته

. کنگیم مل میما سریع ع» : بیان کرد( 2 کد)یکی از مدیران ارشد سازمان . کنندمی عدم تصمیم تللی

هگای خگود   ریزند و مگا مجبگور بگه تغییگر در برنامگه     اگر ای  کار را نکنیم دیگران برای ما برنامه می

پیتگرز و   ،«ت و نگونوری یخوق»با عنوان ( 2733)متی  زارعی های ای  مفبوم در پژوهش. «شویم می

بیگان  « ایجگاد تغییگر  »وان ، با عنگ (2993) دنیسون و «داوری در اقدامپیش»، با عنوان (1339)واترم  

 . شده است

 یادگیری سازمانی. 4

بگرای رصگد و    ، بایگد سگازوکارهایی  تواند کارنمگد باشگد  با محیط، نمی سازمان تنبا سازگاری ساده

قیگت در  وتا ضم  افزایش قابلیت نونوری و خ طراحی شود،پاالیش روند واقعی تغییرات محیطی 

 شگوندگان مصاحبه ای  پژوهشدر . شود وم اصوح و تعدیلطور مدا های سازمان بهسازمان، فعالیت

: بیگان کگرد  ( 2 کد)مدیری . شده استتأکید پنؤ با فراوانی « یادگیری سازمانی»شاخ  فرهنگی بر 

کننگد،  کارشناسان و کارکنانی که در کارشان به دنبال خوقیت و نونوری بوده و مجدانه توش مگی »

 بگردن  زیرِسگؤال و جسارت در  ها هرکنان در جبت تبادل تجربرغیب و تشویب کات« شوندتشویب می

 کاربرد یبرا یسازفرهن  در را سبم  یشتریب کار، دادن انجام یهاروش در ینونور و روزمره امور

 جگو، کمگال  رنگده، یادگی» ،2131 افگب  در مدرسگه  پ.ن تحول سند در. دارد رندهیادگی سازمان اصول

 انلگو   یعگال  یشگورا  ةرخانگ یدب) است شده  یتوص « یتیترب یهافرصت مستمر یتعال خواستار

 سگگازمان در رنگگدهیادگی یهگگاسگگازمان اصگگول یعملگگ کگگاربرد  ،یبنگگابرا(. 21، ص2793 ،یفرهنگگگ

 ،(2792) یسگلطان  .بود خواهد مطلو  و یقو یسازمان فرهن  وجود دهندة نشان وپرورش نموزش
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 یسازمان فرهن  سنجش ابزار در( 1322) 2هاکون و دلو و  ،(2792)همکاران  و یریوز یعسکر

ECO عنوان تحت
 .مطرح کردند خود یفرهنگ یالگو ابعاد از یکی عنوان به را«  مداوم یریادگی» 1

  «یرونیب تطابق» بُعد

 ،یانتخگاب  یکدگذار ندیفرا درکند که  می اشاره طیمح در سازمان یبلا ةادام ةویش به «یرونیب تطابب»

 ابعگاد  از یکگ ی ،انگداز چشگم  ،بگودن  العف و شرویپ ،یسازمان یریادگی ،یرمدایمشتر یهاشاخ  با

 . داد لیتشک را نموزش یسازمان فرهن  یالگو ةگان سه

 قانونمند مشارکت. 3

 ارشگد  رانیمگد  از یکگ ی زمینگه   یا در. کردند دیتأک شاخ   یابر  23 یفراوان با شوندگانمصاحبه

 یشگورا  مگا  شود؛یم اداره ییشورا کارها اما دهدیم نشان را راهکار هانامهبخش»: کرد انیب( 2 کد)

 گگر ید یریمگد . «دارد را قگانون  حکم نن مصوبات که میدار را استاندار استیر به وپرورش نموزش

 ةدربگار  امگا  میدهگ  انجگام  میموظف نمده وزارتخانه کون اهدا  اسا  بر ننچه» بود معتلد( 21 کد)

 و یگروهگ  تگوش . «میکنگ یمگ  اجگرا  و یطراحگ  یمشارکت صورت به را کار خودمان یاستان اهدا 

در  .اسگت پگذیر و نگونور   قگوی، انعطگا    فرهنگ   ةنشان قانون ریمس در یاتیعمل و یفکر مشارکت

متگی   زارعگی  ،(2792)همکگاران  ، علی عسگکری و  (2797) احمدی الگوهای فرهن  سازمانی علی

 .نیز بیان شده است (2993)و دنیسون  ،(2733)

 به انسانای گاه سرمایهن. 2

و  اسگت سگودنور  هگای نموزشگی   در سازمانتوانمندسازی کارکنان افراد و های مثبت توجه به جنبه

هگای  نباید بگه نمگوزش  »معتلد بود که ( 6 کد)ای  زمینه مدیری در . شودمیباعث پیشرفت سازمان 

ای چشگم امگور هزینگه    ها برای توانمندسازی کارکنان و معلمگان بگه  گذاریضم  خدمت و سرمایه

                                                           
1. Dellobbe & Haccoun  

2. Echelles de Culture Organization 
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« .گگردد چرا که منافع نن صدها برابر به جامعگه برمگی   .ای نگاه کنیمبلکه باید با دید سرمایه بنگریم،

ای رویکگگرد نمگگوزش تخصصگگی و حرفگگه انگگدازی دانشگگگاه فرهنگیگگان بگگا، راهپ.ن در سگند تحگگول 

ای  شاخ   .دارده معلمان ویژای به کارکنان بهنوعی نگاه سرمایهحکایت از در واقع  ،محور تربیت

معلمگان و   ،ای کارکنگان حرفگه  ةتوسگع زیگرا  . شد ، در حد قابل قبولی شناختهدوفرهنگی با فراوانی 

. دارنگد « پیشگروبودن »و « یگادگیری سگازمانی  »هگای فرهنگگی   در قوت شگاخ   هویژ یمدیران نلش

و  «ان و شایسگته رشگد افگراد کگارد   »را بگا عنگوان    ای  مفبگوم ( 2792) همکارانعسکری وزیری و 

تعبگد نسگبت بگه    »( 2992)اوچگی  . مطرح کردندکارکنان « توانمندسازی»شاخ   با عنوان دنیسون

 .داندمی Z های ژاپنی و نوعشرکت فرهنگیرا دو ویژگی « توجه به افراد»و « کارکنان

 های محوریتوافق حول ارزش. 1

کارکنگان  هگای  ب تلویت مبگارت موجارد که ون دهای محوری مدای از ارزشهر سازمان مجموعه

هگای   تصگمیم دهنگدة   جبگت هگا  ارزش ةنیز بیانیوپرورش  نموزشدر . شودمیبرای رسیدن به توافب 

شده توسط مدیران ارشگد   های مطرحتری  ملولهاز برجسته نره،با فراوانی  ای  شاخ . است مدیران

ها چگرا  راه مگا   نامهها و بخشرزشا یةبیان» :کردبیان ( 22 کد)یك مدیر ارشد سازمان . سازمان بود

ها و اقدامات نظر شخ  مگدیر   اند، اگر در اجرای برنامهبرای حرکت و رسیدن به اهدا  سازمانی

شویم و بگه  باشیم، دچار تعدد نظرات و خلط در عملکرد می و یا مشارکت محض کارکنان را داشته

د داشت  نکنتأکید می( 1339)و واترم   زرپیت. «ها باشداسا  ارزش ها بررسیم، باید ای هد  نمی

سگازش  »، (2731) رابینز. پذیر استهای مشترک امکانساختار منعط  فلط از طریب داشت  ارزش

، (2993) دنیسگون . اسگت  دانسگته فرهنگ    ةدهنگد هگای شگکل  را یکگی از مؤلفگه  « تعارض ةبا پدید

و  مطگرح کگرد  یکپارچگی سازمان  سه شاخ « هماهنگی»و « توافب»را همراه « های بنیادی  ارزش»

را شاخ  فرهنگی از دیدگاه قگرنن کگریم معرفگی    « وحدت و اتحاد»( 2793) نبادی و جعفریشاه

 .کنند می
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 گراییدانش .4

 ة دانگش در سگازمان اسگت کگه    چرخگ  فرایندهای فرهن  پیشرو و قوی در سازمان تسبیل از نشانه

در ای  زمینه بر . شودوجب هماهنگی سازمان نیز میم ،دادن سازمان در مسیر پیشرفتعووه بر قرار

تربیتگی بگومی در سگند     های هسازی تجربپردازی و مستندظرفیت پژوهش و نونوری، نظریه ةتوسع

: کگرد  بیگان ( 9 کگد ) یکی از مدیران ارشد ،اهمیت مستندسازی زمینةدر . شده است تحول نیز تأکید

از  کگامو  دارند که دوایر مختلگ    شود، مدیران دقتمیجایی کارکنان انجام وقتی تعویض یا جابه»

هگای انجگام کگار بگه     هگا و رویگه  نیروهای قدیمی خالی نشود چرا که باید افرادی برای انتلال برنامه

 تگوان معگادل   مگی مستندسازی مگدیران در سگازمان را    ،در واقع« .باشد نیروهای جدید وجود داشته

ر ای  پژوهش ای  شاخ  با فراوانی چبگار  د. ل دیگر دانستانتلال فرهن  سازمان از نسلی به نس

دو شگاخ   ( 2792) همکگاران  عسگکری وزیگری و  . جایگاه قابل قبولی را به خود اختصگاص داد 

پیتگرز و واتگرم     ،«توش در جبت برقراری ارتباط صگمیمانه »و « وگو اعتماد در پرتو گفت ةتوسع»

مطگرح  را  «کگار درگگروه  »طوسی و  ،«حمایت مدیریت»( 2731) رابینز ،«اندرکاربودن مدیران دست»

محور را به عنوان یکگی از  در الگوی فرهنگی خود، فرهن  دانش( 2792) سلطانی ،همچنی  .کردند

 .است کردههای سازمانی چبارگانه معرفیانواع فرهن 

 درونی انسجامهماهنگی و 

هگای  مگدیران کارکنگان را سگرمایه    د،شگو کارکنان اداره می ةبا مشارکت هم امورهایی که در فرهن 

بگاال از   یلگذا در کارکنگان سگطح    دهند، میننان اهمیت های به نظر کنند و می ارزشمند سازمان تللی

توافب و همگاهنگی روشگنی حگول    شود،  پذیری به همراه تعبد و توش سازمانی ایجاد میمسئولیت

طگوری کگه    بگه  ،ل جریان اطوعات شگده نید که باعث تسبیمی ی سازمانی به وجودهامحور ارزش

 لگذا مؤلفگة  . کننگد هماهن  عمگل مگی  طور  و کاربرد دانش به سازی اعضای سازمان در خلب، ذخیره

 ،ای بگه کارکنگان  نگگاه سگرمایه   ،مشارکت قانونمنگد های با شاخ « هماهنگی و یکپارچگی درونی»

 .نة فرهن  سازمانی لحاظ شدگاابعاد سهیکی از  به عنوان ،گراییدانش ،هاتوافب حول ارزش
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 کرامت ذاتی و اکتسابی .3

ت ایگ  شگاخ  یگك    یاهم ةدربار. کردندأکید تای  شاخ  بر  هشتبا فراوانی  شوندگانمصاحبه

در سطح باالیی از روابگط  وپرورش  نموزشمحیط کار در »اعتلاد داشت ( 1 کد)مدیر ارشد سازمان 

داشگت   . «شوید که مسئول مافوق چه کسی استوجه نمیاگر وارد اتاق شوید، مت. دارد انسانی قرار

اعتمگاد   ةاندیشی نسبت به کارکنان زمینگ مثبت .دهداحسا  ارزشمندی می به کارکنان حس احترام،

 ماتسوشگیتا . شگود تفگویض اختیگار و باعگث افگزایش عملکگرد مگی       ةو اعتماد الزم کند میرا فراهم 

همکگارانش را داشگت  حگس اعتمگاد بگه یکگدیگر        مدیر موفب ژاپنی، نخستی  توصیه بگه  ،(2737)

 . داند می

 لیمنافع م. 2

توجه توأم به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چگارچو  منگافع   بر های سازمان ارزش ةدر بیانی

ی بر منگافع  لنموزان و منافع م لذا در شوراهای نموزشی منافع دانشاست،  و مصالح ملّی، تأکید شده

مورد تأکید  هشتدر مصاحبه با مدیران ارشد نیز ای  شاخ  با فراوانی . شودمی افراد ترجیح داده

گاهی کگه نظگرات متفگاوت    » :کرداظبار ( 6 کد) کل ن مدیرادر ای  زمینه یکی از معاون. مدیران بود

گیرند ولگی مگا منگافع جمگع را در نظگر      نظر می را در است؛ بعضی از همکاران منافع شخصی خود

 «ازخودگذشتگی و منافع جمعگی » با عنوان (2797)احمدی  علی   شاخ  در الگویای. «گیریم می

 کگار ، شاخ  فردگرایی را برای سگنجش فرهنگ  بگه   (2992)هافستد  همچنی ،. مطرح شده است

 .دانند می را بر منافع فردی ملدملی بدی  معنی که افراد یك سازمان تا چه حد منافع م .گرفت

 انگیزه. 1

ل و امحیط با فرهن  مطلو  محیطی است که افراد فعگ . یابدمی اامل فرد با سازمان معنانگیزه در تع

ایگ    .کننگد  بگا یکگدیگر همکگاری مگی     با انگیزه با شور و شوق جبت دستیابی به اهدا  سگازمانی 

زیرا ای  ملوله در ارتباط تنگاتن  با شاخ   ،قابل قبول بود در حد دوشاخ  فرهنگی با فراوانی 

قابگل موحظگه در فرهنگ  سگازمانی ایفگا       یسبم« رشد و تعالی»و « ذاتی و اکتسابی انسانکرامت »
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معنابخشگی بگه کگار و رضگای خگدا را بگه عنگوان         ،(2792)همکگاران  عسکری وزیگری و   .کند می

 سگلطانی . نگد نکمگی مطرح  ،تواند در تلویت فرهن  سازمان مؤثر باشدمی ها نن تهایی که قو انگیزه

( 2992) اوچگی  و ،«نظام پاداش در برابر عملکگرد »، متی زارعی و« وابط انسانیر»شاخ  ( 2792)

را بگه عنگوان شگاخ     « تعبد نسبت به کارکنگان »و « ارزیابی افراد»، «توجه به افراد»سه عامل یعنی 

  .اندفرهنگی معرفی کرده

 رشد و تعالی. 4

نور و ر از کار و زنگدگی نشگاط  مؤث یتلفیلفلط  وهاست قسمتی از زندگی انسان یکار و محیط کار

ای یك انسان کارزده که هگی  دلبسگتگی  . کارزدگی متفاوت است باکوشی سخت. است بخشتعالی

بود، اما یگك   نشاط خواهد یا دلخوشی دیگری در زندگی ندارد؛ ناگزیر انسانی خموده و بی ،به هنر

 انتبگا کمگال بگی  ه رسگیدن بگه   و در رابوده ت موجود یدادن وضعفرد پرتوش همواره درصدد تعالی

و در جبگت   رنگد در یك فرهن  مطلو  افراد تلفیلی فعال از کار و زندگی دا. ناپذیر استخستگی

، شاخصگی بگا   (2797)همکگاران  احمگدی و   علی. کنندبخشی وضع موجود مجدانه توش می تعالی

ای  مفبگوم را  ( 2792)همکاران عسکری وزیری و  .مطرح کرده استهمی  عنوان در الگوی خود 

مطرح کگرده  « تعالی معنوی»را با شاخ   نن( 2792) و سلطانی« اهدا  متعالی ةتوسع»با شاخ  

 .است

 روابط انسانی

نمگوزان از طریگب   روابط انسانی عبارت است از توان برقراری ارتبگاط انسگانی بگا معلمگان و دانگش     

 حتماال  با شخ  مگدیر دارنگد  هایی که اتفاوت ةهای فردی و همپذیرفت  وجود، شخصیت، ویژگی

احترام به شخصیّت افراد و ایجاد حس ارزشگمندی در ننگان یکگی از     (.116ص، 2791میرکمالی، )

کرامگت ذاتگی و    هگای  با شگاخ  « روابط انسانی»لذا  .های روابط انسانی استتری  شاخ اصلی

فرهنگگ  سگگازمانی گانگگة یکگگی از ابعگگاد سگگه رشگگد و تعگگالی ،انگیگگزه، منگگافع ملگگی، اکتسگگابی انسگگان

  .وپرورش را تشکیل داد نموزش
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 زمان

 و ابعگاد  همة بر که ،یانیم یشاخص عنوان به و دارد را یفراوان  یباالتر ،21 یفراوان با شاخ   یا

 توانندیم کارکنان که ییکارها تعداد. شد گرفته نظر در ،دارد متلابل ریتأث فرهن  گرید یهاشاخ 

 نن، یاجگرا  تگا  رانیمگد  یریگمیتصم یزمان ةفاصل ، یهمچن دهند، انجام مطلو  و همزمان طور به

( 21 کگد ) یریمگد . بگود  کارکنان نزد نن یارزشمند و زمان از نهیبب ةاستفاد یچگونگ از ییهانشانه

( 1 کگد ) گگر ید یریمگد  و ؛«یسازمان اهدا  از انحرا  یعنی زمان، از نهیبب ةاستفاد عدم» :کرد انیب

 نگاموفب  ،باشد محور  تك که یریمد است همزمان صورت به کار  یچند نجاما تیریمد» :بود معتلد

 تیرعا و نن از نهیبب ةاستفاد و زمان تیاهم ،شد افتیدر رانیمد با مصاحبه از که طور انهم. «است

 با «تطابب» و سازمان درون «یهماهنگ» ،سازمان «یانسان روابط» بعد سه زمان، ةدربار گرانید حلوق

 21 وپگرورش،  نمگوزش  یسگازمان  فرهنگ   یالگو در لذا کرده است، متأثر را سازمان یرونیب طیحم

 .شود مشبود یخوب به ریتأث  یا تا است هشد  قرارداده زمان از یظرف درفرهن  سازمانی  گرید ةمؤلف

 (بهیط اتیح) ینید یهاآموزه

 رد تأکیگد مگدیران قگرار   مگو  نرگه ای  که بگا فراوانگی    ی فرهن  سازمانی عووه برمرکزی الگو ةمؤلف

 ةتربیتی جامع ةدر فلسف .شد اسناد باالدستی نیز تأیید ةدرون سازمان و مطالع های   هگرفت، با مشاهد

وجه تمایز اساسگی   ،لذا ایمان و تلوا. دنبدیل دار محوری و بی یهای دینی نلشاسومی ایران، نموزه

سگند  خشگت اول  »: کگرد  بیگان ( 23 کگد ) مدیری. شوداز زندگی غیردینی محسو  می یبهحیات ط

از ننجا که ملصود اصلی دی  تنظیم و هدایت حیات . «حیات طیبه استوپرورش  تحول در نموزش

« بهیهای دینی و حیات ط نموزه»، لذا استشئون زندگی فردی و اجتماعی  برگیرندة همةدر و انسان

 . داد تشکیلوپرورش را  نموزشفرهنگی  ةتری  هستاصلی

از ابعگاد  ای دایره شمایبه صورت  1های جدول نخر برای افزایش قابلیت فبم، یافتهدر مرحلة 

، هستة مرکگزی  های دینی بر محور حیات طیبهنموزه شد که در نن ترسیموپرورش  نموزشفرهن  

 .دهدیم قرار الشعاع تحتمتلابل  طور را بهفرهن  ابعاد  ةهم است که
 



233                                                              3114 تابستان ،2 ، شمارة31دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 های فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش صو شاخ ابعاد. 1شکل 

 هاارزیابی الگو و پیشنهاد

اعتبگار، پایگایی و    ةارزیابی پژوهش کیفی در چبگار زمینگ   بایدبر اسا  پیشنباد کوربی  و اشترو  

و  اسگت،  هایی که نظریگه طگی نن ایجگاد شگده    فرایندکفایت  ،بودن نظریه معلول ،ها باورپذیری داده

های کیفگی   در پژوهش(. 111ص، 2799، 2كیفل)گیرد های تجربی انجام  یانها بر بن قرارداشت  یافته

1اتکاپذیری
صگورتی کگه    در. توان جانشی  اعتبگار دانسگت  را می« مفیدبودن»  و 7«بودن معلول»یعنی 

بگرای   ،ایگ  پگژوهش   در. داردواضح باشد، دقت، ثبات و هماهنگی نیز  یدیاگرام باها متل  و یافته

مصاحبه، اسگناد باالدسگتی، مبگانی    )ها نوری داده مختل  جمع های ابزار و روشح، دادن به طراعتبار

ها در هگر مرحلگه بگه    برای جلوگیری از سوگیریِ محلب، یافته. به کار گرفته شد( نظری و مشاهده

                                                           
1. Flick  
2. Dependability 

3. Soundness 
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. شگد  شگوندگان بگازخورد داده  و به مصگاحبه ، ی فرهن  سازمانی تنظیمهاصورت جدولی از ملوله

هگا قابگل    هگا توسگط نن  نیگا ملولگه   پاس  به ای  سؤال کهها در  نن ، واکنشر مشاهدهب عووه ،سپس

و طبب نظگر خبرگگان    شد ت هر ملوله دریافتیمیزان اهم ةدربار هایشاننظر ، وشناسایی است یا نه

هگا را  شگوندگان مؤلفگه   های جدول نبایی نیگز اکثگر مصگاحبه   مؤلفه ةدربار .شد تغییرات الزم اعمال

هگای سگازمان دانسگتند و ارتبگاط اجگزای الگگوی فرهنگ         های مصگاحبه و ارزش داده مستخرش از

اسگناد   ةدیگگری نیگز از مطالعگ    شدةمطالب تأیید ،عووه به. و معلول دانستند درک کردهسازمانی را 

سازی فرهن  سازمانی بر اسا  مناسب»بر وپرورش  نموزشدر سند تحول . نمد دست باالدستی به

« و تعاون و خوقیت و نمگوزش مسگتمر   تاسومی با تأکید بر تلویت روحیه اخو های اخوقمعیار

طور کگه مشگخ     همان(. 19ص، 2793 وپرورش، دبیرخانه شورای عالی نموزش) تأکید شده است

( تعاون) و هماهنگی درونی، (اخوت روحیة) در ای  گزاره، فرهن  در سه بُعد روابط انسانی است،

ی هگا یافتگه  ای  گزاره تأییدی بگر . ه استشدتوصی  ( و نموزش مستمر خوقیت) و تطابب بیرونی

قابگل   یکگه تگا حگد    بگود وپرورش  نموزشفرهن  سازمانی  ةگان شده در ارتباط با ابعاد سهتوصی 

 .است و اعتبار الگو افزوده بودن بر معلول هموحظ

متشگکل از   ةاولیگ  ةان، نمونگ و اعمال مدیر هابه دلیل تأثیرپذیری فرهن  سازمان از افکار، اعتلاد

مصگاحبه   فراینگد که حجم نن با توجه بگه اشگباع نظگری طگی      تعدادی از مدیران ارشد سازمان بود

و پاراگرا  بگه پگاراگرا  همزمگان بگا      شد روی کاغذ پیاده ،ها پس از ضبطمصاحبه. افزایش یافت

شوندگان و بررسی توسگط   حبهپس از دریافت بازخوردِ نتایؤِ تحلیل از مصا. شدکار، تحلیل  فرایند

ملولگه کگه قگدرت مفبگومی بیشگتر       232 از ای  تعگداد . شدکدِ باز تثبیت  211خبرگان دانشگاهی، 

موک انتخا ، عووه بگر کفایگت مفبگومی، فراوانگی      .ملوله جای داده شد 21انتخا  و در  ،داشتند

 شگایان  یکمکگ  فرایندها به ای  هر یك از ملوله دربارةدر حالی که مطالعات نظری . ها بودزیرملوله

در ایگ  مرحلگه    ،کردهای طبلات مختل  اشتراک ایجاد میای که بی  ملولههای ثانویهویژگی ،کرد

 فراینگد هگا در  ونمگد بگی  ملولگه    های نظگری و رفگت  ساز بود که تا حد امکان با بررسی بنیانمشکل

های درونگی، بیرونگی و   والت با عملکردیافت  ناگبانی ارتباط بی  تعدادی از مل. دشکدگذاری رفع 
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هگای  انتخگا  نمگوزه  . داده شوند انسانی سازمانی باعث شد در کدگذاری گزینشی در سه طبله قرار

طور تگدریجی و از ننجگا ناشگی شگد کگه فرهنگ         مرکزی فرهن  سازمانی به ةدینی به عنوان هست

چبگار   ،کلگی  طگور به. استر سازمان حاکم ب ةگرفته از باورهای اساسی افراد و فلسف سازمانی نشأت

شده توسط اشگترو  و کگوربی  بگه دقگت و حساسگیت ضگم  اعتباریگابیِ        مطرحه گامِ مرحله و نر

هگا انجگام   ت یافتگه میگ گویند و تعیی  اهها سخ  میها از زبان دادهاینکه یافته ةمرحله دربار به مرحله

های کیفگی  های پژوهشو یافته نتایؤ» ستمعتلد ا( 2796) از نظر مفیدبودن نیز هوم . استگرفته 

و معمگوال  بگرای   « انگد اند، بیشتر مبتنگی بگر واقعیگت   شده به سبب اینکه از بافت واقعی زندگی منتؤ

در پاسگ  بگه سگؤال پگژوهش، الگگوی ملگدماتی       لذا . باشندپژوهش مفید و قابل استفاده می ةجامع

(EOCM) وپرورش فرهن  سازمانی نموزش
همگاهنگی  » ،«محیط بیرون تطابب با»صلی در سه بُعد ا 2

ایگ  الگگو در پژوهشگی     شگود  پیشنباد می. طراحی شدبا دوازده شاخ   «روابط انسانی»و « درونی

 .شودکمی اعتباریابی 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Educational Organizations Culture Model  
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