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Abstract
The main purpose of this research was to identify the driving factors (aspects,
components, and indexes) of Islamic organizational culture development in education
and their mutual effects, which was achieved through a mixed-methods approach. In
order to identify the related drivers and components, both document analysis and
thematic analysis (using MAXQDA12 software) were used. In the qualitative phase,
participants were 17 experts in the field of Islamic organizational. Theoretical saturation
was achieved after 14 interviews, and the coding process yielded 233 open and 113 axial
codes for Islamic organizational culture. Finally, five dimensions (namely, humanoriented, value-based, organizational, developmental, and perspective-based) and 17
principal components for Islamic organizational culture were identified. The content
validity of the research instrument was confirmed. Moreover, in order to calculate testretest reliability, some interviews were selected as the sample and each of them was
coded twice in a short span of time. In the quantitative phase, 21 experts, DEMATEL
method, and Microsoft Excel software were used to assess the mutual effects of the
components based on the pair-wise comparison of items of a researcher-made
questionnaire. The results showed that the religious rites veneration and axial
perspectives were the most effective criteria, while social responsibility and internal
processes were the most affected ones.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم تربیتی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
 .2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
 .3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکدة علوم تربیتی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
 .4دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکدة علوم تربیتی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/28 :ـ تاریخ پذیرش)1399/04/25 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل (ابعاد ،مؤلفه ها ،شاخصهای) پیشران توسعة فرهنگ سازمانی در آموزشوپـرورش و
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه ها بر یکدیگر بود .روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفیـ کمی) است .بـرای شناسـایی عوامـل
پیشران و مؤلفهها ،عـوو بـر مطالعـة اسـنادی ،از تکنیـک تحلیـل مضـمون بـا نـر افـاار  MAXQDA12اسـتفاد شـد.
مشارکتکنندگان در بخش کیفی  17نفر خبر و صاحبنظر در حوزة فرهنگ سازمانی اسومی بودند که بعـد از  14مصـاحبه
اشباع نظری حاصل و  233کد باز و  113کد محوری برای فرهنگ سازمانی اسـومی اسـتخرا شـد ،کـه در نهایـت  5بعـد
انسانی ،ارزشی ،تشکیوتی ،توسعهای ،چشمانداز و  17مؤلفة اصلی برای فرهنگ سازمانی اسومی مشخص شـد .روایـی ابـاار
پژوهش به صورت محتوایی به تأیید رسید .برای محاسبة پایایی باز آزمون از میان مصاحبه های انجا گرفته چند مصـاحبه بـه
عنوان نمونه انتخاب و هر یک از آنها در یک فاصلة زمانی کوتا و مشخص دو بار کُدگذاری شد .سپس در بخش کمّی با 21
نفر نمونه از خبرگان و با استفاد از تکنیک دیمتل با نر افاار  Excelتأثیرپذیری و تأثیرگذاری مؤلفهها بر یکدیگر با اسـتفاد
از پرسشنامة محققساخته مقایسات زوجی مورد سنجش قرار گرفت که در آن معیارهـای تعظـیم شـعارر دینـی و چشـمانـداز
محوری دارای بیشترین تأثیرگذاری و معیارهای مسئولیت اجتماعی و فرایندهای داخلی دارای بیشترین تأثیرپذیری بودند.

کلیدواژگان
آموزشوپرورش ،تحلیل مضمون ،تکنیک دیمتل ،فرهنگ سازمانی اسومی.

 رایانامة نویسندة مسئولs.moradi@iiau.ac.ir :

480

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،3پايیز 1400

مقدمه
نظام آموزش وپرورش در قرون قبل کاربردی متفاوت داشته است .اماا در عصار ماررن باا
ظهور علم و حضور فزاینرة تکنولوژی آرامآرام به نظامی تبریل شار اسات کاه ماثررتری
عامل در شکلگیری سیاست های فرهنگی ،اجتماعی ،و توسعة اقتصادی محسوب میشاود
( .)Spalding & Lawrie 2019: 139در فرایناار پیشاارفت و توسااعة ی ا

کشااور ،نظااام

آموزشوپرورش سازوکاری است برای شایسته ساخت و آماد کردن افراد کارآمر و الیق و
دارای مهارت در جهت پاسخگویی به خواسته های واقعی کشور در زمینه های گونااگون .از
ایاا رو ،نقشاای بساایار جاارّی و حیاااتی دارد ( .)Gökçe 2013: 118یکاای از اهاارا
آموزش وپرورش و شایر مهمتری آن رشر فردی انساان و آمااد ساازی او بارای ورود باه
اجتماع است .اما ای امر برون رعایت جنبههای فرهنگای میسار نمایشاود .زیارا تفکیا
آموزشوپرورش و فرهنگ از هم امکانپذیر نیست (.)Gamayunova & Vatin 2015: 2460
نقش فرهنگ سازمانی در همة سازمان ها و تأریر آن بر کاارآیی و ارربخشای ساازمان ماورد
توافق همة محققان است (.)Warnick & Silverman 2011: 276
مفهوم «فرهنگ سازمانی» ،باا وجاود اهمیات و نقاش کااربردی آن در ساازمان هاا ،در
دهه های اخیر وارد مباحث مریریت و رفتار سازمانی شر است .امروز مریران سازمان های
بزرگ به ای نتیجه رسیر انر که فرهنگ ساازمانی سرچشامة هماة تواناایی هاای ساازمان
محسوب مای شاود .نیا

پیراسات کاه شاناخت و سانجش وضاعیت فرهناگ ساازمانی

نشاندهنرة میزان اهمیتی است که سازمان به ارزش های فرهنگی می دهر (فرهی بوزنجاانی
و همکاران  .)114 :1392یکی از فرهنگ های ارزشی و دینی مهم و بزرگ در سراسر جهان
فرهنگ اسالمی است که در بسیاری از کشاورهای جهاان وجاود دارد .فرهناگ ساازمانی
اسالمی مجموعه عقایر ،باورها ،ارزشها ،آداب و رساوم ،الگوهاا ،روشهاا ،و شایو هاای
عمل برگرفته از قرآن کریم و سنت معصومان است که در مقابله و مبارز با ضرارزشهاا و
عوامل مخل فرهنگی و اجتماعی رمربخش هستنر .ی

نمونه از ای عوامل مخل خطرناا

پریرة شوم فساد اداری است که از آن باه مثاباة غارة ساراانی فرهنگای و اجتمااعی یااد
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کرد انر (رفیعپور  .)2۰۷ :139۰فساد اداری ،که نقطة مقابل ساالمت اداری اسات ،یکای از
پریر های سازمانی است که رونر توسعة کشورها را به تأخیر می انرازد و بحران های جرّی
در جامعه به وجود می آورد .مقابله با چنای بحاران هاایی در ساازمان هاا نیازمنار فرهناگ
سازمانی مبتنی بر ارزش های متعالی انسانی و اخالقی است .زیرا ریشة فرهنگ هر سازمانی
را بایر در باورها و هنجارها و ارزش های آن جستوجو کرد .فرهنگ سازمانی اسالمی ،که
برخاسته از انریشة توحیری و نظام ارزشی اسالم است ،بایرها و نبایرهایی را مطابق قارآن
و سنت پیامبر(ص) و ائمة ااهار(ع) در شئون زنرگی فردی و اجتماعی افراد وارد می کنار کاه
مسبب اقرامات اساسی در مقابله با ناهنجاری هاست .به عباارت دیگار ،گساترش فرهناگ
سازمانی اسالمی در سازمانها و جامعه از اقرامات مهم جهت پیشگیری از فساد در جامعاه
است (محرابی و جوانمرد .)2۰4 :1392
حال با توجه به غنای ذاتی فرهنگ اسالمی و کامل بودن آن به پشتوانة اتصال باه منباع
وحی و با توجه به اینکه نظام سیاسی ایران برگرفته از ارزش هاای اساالمی اسات ،نهادیناه
کردن فرهنگ سازمانی اسالمی در سازمان ها و تزریق آن در فرهنگ های سازمانی می توانار
عاملی بسیار قوی و پیشگیرانه در مبارز با فساد اداری باشر.
میتوان گفت «در زمیناة فرهناگ ساازمانی اساالمی ،باهخصاوص در داخال کشاور ،جاز
پژوهشهاایی محارودا ماننار پاژوهشهاای بصاراوی ( ،)1394میاری ( ،)1392جاویارمهر و
همکارانش ( )139۷که بیشتر از نوع نظری هستنرا انجام نشر است و با وجود اهمیات فاراوان
آموزشوپرورش ،در زمینة شناسایی ابعاد و مثلفههای فرهنگ سازمانی اسالمی و الگاویی بارای
فرهنگ سازمانی اسالمی ،پاژوهش جاامع و گساترد ای صاورت نگرفتاه اسات».؟از آنجاا کاه
آموزشوپرورش تأریری بسزا بر فرهنگ همگانی ی

جامعه میگاذارد ،اهمیات وجاود الگاوی

فرهنگ سازمانی بر اساس مبانی اسالم دوچنران میشاود کاه های پژوهشای الگاوی منساجم
فرهنگ سازمانی اسالمی برای آموزشوپرورش ارائه نراد اسات .در جاایی کاه انتظاار مایرود
جامعه ای با فرهنگ اسالمی وجود داشته باشر بایر از نظام آموزشی و آموزش وپارورش شاروع
کرد و داشت آموزش وپرورشی با فرهنگ اسالمی در گرو داشت سازمانی با بنیاد ها و ارزشهای
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اسالمی است .در واقع ،نمی توان از جامعه انتظار داشت فرهنگ سازمانی اسالمی در آن جاری و
ساری باشر ،مگر اینکه بر مرارس فرهنگ اسالمی را حاکم کرد .به رغم علم به ای موضاوع ،در
سازمان های آموزشی ایران به فرهنگ ساازمانی اساالمی ارزش و بهاای الزم داد نشار اسات.
هرچنر معرود نشستها و همایشهایی ماننر کنفرانس بی المللی اساالم و فرهناگ اساالمی در
لسآنجلس (اکتبر  ،)2۰2۰کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینار پژوهایاا ارزشهاای
اجتماعی ( ،)1398هماایش ملای فرهناگ ساازمانی و مناابع انساانی ( ،)1398نشسات علمای
را کارهای اصالح فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی در حوزة علمیة قم ( ،)1394کنفرانس ملی
فرهنگ سازمانی با رویکرد اخالق حرفهای ( ،)1396و کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد
توسعه ( )1394با محور فرهنگ سازمانی و فرهنگ اسالمی در ماریریت نشااندهنارة اقباال باه
موضوع است ،همچنان جای پرداخت باه تنگناهاای فرهنگای خااص برناماهریازان و ماریران
آموزشی خالی است .در مقابل ،در تجزیاهوتحلیال رفتاار ساازمان هاا ،پارداخت باه فرهناگ و
ارزشهای فرهنگی یکی از الزامات است .نقاش فرهناگ در عملکردهاا و تصامیمگیاریهاا و
ارتبااات تعیی کننر است .از ای رو امروز موضوع فرهنگ سازمانی به یکی از مباحاث عمارة
رشتة علوم تربیتی تبریل شر است .موضوعات فرهنگی به اور مستمر با فعالیتهای سازمانی و
حرفه ای و زنرگی روزمرة افراد مرتبطانر .با توجه به اینکاه مطالعاة دقیقای باه منظاور تعریا
مصادیق و مثلفه ها و ابعاد فرهنگ سازمانی اسالمی برای آموزش وپرورش انجاام نشار  ،ساثال
اصلی ای پژوهش آن است که ابعاد و مثلفهها و شاخصهای فرهنگ سازمانی اسالمی کرامانر؟
مباني نظری
تعریف فرهنگ :تعاری

فرهنگ را عمرتاً مردمشناسان ،جامعهشناسان ،اقتصاددانان توسعه،

سیاستگذاران ،و برنامهریزان فرهنگی ارائه کرئه انار کاه عمومااً جنباة مفهاومی دارد و در
حوزة علمی مورد نظر کارا و سودمنر است اما ممکا اسات در ساایر حاوز هاا کاارایی
چنرانی نراشته باشر .کیلفورد گیرتز 1میگویر :فرهنگ شبکهای از داللت هاا و نشاانه هاایی

1. Clifford Geertz
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است که انسان به دور خود تنیر و در آن اسیر شار اسات (زارع و مهمای  .)36 :1396از
دیرگا دیگر وج سایچوفسکی 1فرهنگ را نظام هستیشناختی انساان مایدانار کاه شاامل
نهادها ،شکلها ،شیو ها ،باورها ،و رسومی است که انسان به منزلة بخشی از بنای داناش و
معار

خود ایجاد میکنر (عطاران و همکاران .)1396

فرهنگ اسالمی :فرهنگ اسالمی با توجه باه معناایی کاه بارای واژة فرهناگ در نظار
میگیریم دو تعری

متفاوت به خود میگیرد.

 .1آنگا که فرهنگ را مجموعة عقایر و باورها و را و رسام زنارگی در نظار بگیاریم
فرهنگ اسالمی عبارت خواهر بود از مجموعه عقایر و باورها و آداب و رسوم که از قارآن
و سنت معصومان اتخاذ شر است .جوامعی که دینشان اسالم است در صورتی فرهنگشاان
نیز اسالمی است که هموار عناصر یادشر در رواباط افاراد باا خارا و خاود و جامعاه و
ابیعت حاکم باشر.
 .2آن گا که فرهنگ را دستاوردهای بشر و میراث اجتمااعی باودن او در نظار بگیاریم
فرهنگ اسالمی عبارت خواهر بود از مجموعه آرار مثبت مادی و غیر مادی جوامع اسالمی
که افراد آن عقایر و باورها و  ...خود را از قرآن کریم و سنت معصومان اخذ کرد باشنر و
در پیروی از آن هی گونه کوتاهی عمری به عمل نیارود باشنر (عطایی و همکاران .)1396
منابع فرهنگ اسالمی :قرآن و سنت و حریث منابع و سرچشمههاای توأماان فرهناگ
اسالمیانر .همة مسلمانان به ای دو منبع الیزال ایمان دارنر و ای تعالیم را مطاابق مشایت
خراونر بر اوضاع و احوال خاصی که برایشان پیش میآیر ااالق و اعمال میکننر .قارآن و
سنت ،به مثابة بازتاب توحیر ،رفتار و شیوة زنرگی مسلمانان را شکل می دهنر .همچنی دو
منبع عقل و اجماع نیز در تعالیم فرهنگ اسالمی نقش دارنر.
ا قرآن مجیر :قرآن مجیر واقعیت مرکزی و مقرس اسالم است .معانی ،الفاظ ،اصاوات،
و حروفی که کلمات ای کتاب با آن نوشته شر و باالخر کالبر ای کتاب ،همه و همه ،از
نظر مسلمانان مقرس است .کلمه به کلمة ای کتاب کالم خراونر است (نصر .)16۷ :1394
1. Wojciechowski
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بر اساس ارزیابی پژوهشگران و مورخان ،نزول قرآن بار حضارت محمار(ص) بازرگ تاری
حادرة تاریخ بشریت بود است .زیرا برای نخستی بار در میان کتب آسمانی به منصة ظهور
رسیر است و همة کلمات و حرو

آن از جانب خراونر اسات و های ساطری از آن را

بشار ننگاشااته و هاای حرفای از آن را انسااان تحریاار نکارد اساات (عااوقی .)1۰۵ :1393
بزرگتری ویژگی قرآن تعهر خراونر تبار و تعالی بر حفظ آن است درحاالیکاه حفاظ
کتابهای آسمانی دیگر به عهرة کسانی گذاشته شر که بر آنها نازل شر باود .از ایا رو
قرآن یگانه کتاب آسمانی در جهان است که کل آن از تحری

مصون مانر است و مت آن

مورد اعتماد و رابت است و دستخوش هی تغییری نشر است .قرآنی که در شرق و غرب
زمی در دست مسلمانان است از اول آن ،ام القرآن ،تاا آخار آن ،معاوّذتی  ،کاالم خراونار
سبحان و وحی پروردگار است که بر قلب پیامبر خاود ،محماربا عبارال(ص) ،ناازل کارد
است .قرآن مجیر حاوی همة جنبههای دی اسالم اعم از شرایع و انریشة اسالمی و تعاالیم
معنوی و اخالق اسالم است .حتی مظاهر هناری آن در تعاالیم آشاکار و پنهاان ایا مات
مقرس ریشه دارد (هادوینژاد و همکاران .)96 :139۰
ا سنت و حریث :مسلمانان پیامبر اسالم را کامال تاری و در واقاع اشار

مخلوقاات

می نامنر .خراونر همة فضایل و کماالتی که مقام بشری قابلیات دساتیابی باران را دارد باه
پیامبر اکرم(ص) ارزانی کرد است و مسلمانان او را نموناة تماامعیااری بارای زنارگی بشار
می داننر که بایر از وی تقلیر و الگاوبرداری شاود (جناری  .)6۷ :13۷1در نتیجاه زنارگی
پیامبر اکرم(ص) ،بهویژ در مرت بیست و سه سال رسالتش ،هموار برای مسلمانان سرمشق
کامل زنرگی بشری شر است .نسلهای پیدرپی مسلمانان به سبب اینکه میخواستهانار از
زنرگی حضرت محمر(ص) الگویی برای هرایت خود برداشت کننر زنرگی ایشان را از ابترا
تا انتها بارها و بارها مطالعه و بررسی کرد انر .عادات و افعال پیامبر اکرم(ص) باه «سانتت» و
اقوال او به «حریث» موسوم است و سنتت و حریث پس از قرآن کریم دومی مبنا یاا اصال
اساسی اسالم است .حریث در کنار قرآن یکی از منابع شریعت است .حریث در عی حال
منبع فکر و انریشة اسالمی نیز هست و تقریباً همة جهات و جنبه های ای انریشه همچاون
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و نحو و سنت از حریث و به اریق اولی از قارآن
(ص)

نشئت گرفته است .حریث ،خود ،نخستی تفسیر قارآن اسات .اقاوال حضارت محمار

معنای قرآن مجیر را کامل می کنر و برون استمراد از قول ایشان معناای بسایاری از آیاات
قرآن را نمیتوان فهمیر .حتی ادای مناس

و آیی های اصالی اساالماا همچاون نمازهاای

روزانااه ،ح ا  ،و ...ا ا را بایاار از خااالل س انتت و حااریث فراگرفاات .همچناای تشااریع و
قانون گذاری از روی قرآن به کم

احادیث انجاام مای شاود (نصار  .)16۷ :1394ائماه(ع)،

خود ،هنگام بازگو کردن حریث سعی می کردنر که آن را به اور سلساله ای از قاول پیاامبر
بیان کننر (هادوینژاد و همکاران .)94 :139۰
ا عقل :عقل نشان تفاوت انسان و حیوان و مایة زینت آدمی است .روایات بسایاری در
اسالم عقل را پیامبر درونی هر انسانی معرفی کرد انر که آدمی از را به کارگیری عقل قاادر
خواهر بود خوب را از بر تشخیص دهر .همچنی آیات فراوانی از قرآن انسان را به تفکار
و انریشیرن و تعقل تشویق کرد است (.)Matari & Ali 2019: 21
ا اجماع :ای منبع تعلیم که بیشتر در منابع شیعی یافت می شود عبارت اسات از ناوعی
اتفاق نظر علما بر سر موضوعی که کاش

از قول معصوم باشر .از اریق اجماع کاه هماان

قول و فعل معصوم است نیز می توان به خیر یاا شار باودن رفتااری آگاا شار و آن رفتاار
(فرهنگ) اصالح شود؟ .)Hoque, Khan & Mowla, 2013: 204
پیشینة پژوهش
اسالمپنا و الوانی ( )139۷در پژوهشی به «بررسی ابعاد فرهنگ اسالمی ایرانای و تاأریر آن
باار رفتااار مااریران و میاازان رضااایت شااغلی کارکنااان»پرداختناار .نتااای بااهدسااتآماار از
تجزیهوتحلیل داد ها حاکی از آن بود که شااخصهاای ماورد مطالعاه (روحیاة محبات و
احسان ،روحیة عفو و گذشت ،فرهنگ مشارکت ،گسترش دانش ،شفافیت گزارشگری) باه
تفکی

اسالمی بودن و ایرانی بودن بر رفتار مریران تأریر می گذارد و در زمینة رضاایتمنری

شغلی کارکنان معنادار است .همچنی شاخص صبر در برابار مشاکالت در رفتاار ماریران
تأریرگذار ارزیابی شر.
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روشنایی و همکارانش ( )139۷در پژوهشی ،با عنوان «الگوی جاامع فرهناگ قرآنای و
تبیی نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعة اسالمی از منظر آیاتال خامناهای» ،باه بررسای
فرهنگ اسالمی از منظر قرآن و سخنان آیتال خامنهای پرداختنر .نتای بررسی آن ها نشان
داد پن مقوله در رسیرن به فرهنگ سازمانی اسالمی اهمیت دارد آموخت قارآن ،اناس باا
قرآن ،فهم قرآن ،تربر ،عمل به قرآن.
بوستانی و همکارانش ( )1396پژوهشی ،تحت عنوان «اولویتبنری مثلفههای فرهناگ

سازمانی از منظر نه البالغه» ،انجام دادنر .در ای پژوهش فرهنگ سازمانی از منظار نها
البالغه نُه مثلفة اخالص ،یادگیری و دانشافزایی ،وجران کاری ،بهبود مستمر ،ماردمداری،
نظم و انضباط ،مشورت و همانریشی ،خودارزیابی ،و عرالت در نظر گرفته شر بود .نتای
حاصل از تجزیهوتحلیل داد ها نشان داد یادگیری و دانشافزایی مهامتاری مثلفاه و ابعااد
مختل

عرالت در ردة دوم اهمیت مثلفههای فرهنگ سازمانی از منظر دانشجویان دانشگا

تربیت مررس قرار دارنر.
عطاران و همکارانش ( )1396در تحقیقای ،تحات عناوان «تبیای مثلفاههاای فرهناگ
سازمانی اسالمی در پرتو اصول عقایر برگرفته از آیات قرآن کریم» ،به بررسای مثلفاههاای
موجود در قرآن کریم ،که مبنایی برای فرهنگ سازمانی اساالمی اسات ،پرداختنار .در ایا
تحقیق مشخص شر که  ۵اصل در فرهنگ ساازمانی اساالمی نیاز جااری اسات  -1اصال
توحیر  -2اصل عرل  -3اصل معاد و  -4اصل نبوت و امامت که عطاران و همکاران بارای
اصل توحیر 68 ،شاخص استانرارد برای اصل عرل 91 ،شااخص اساتانرارد  ،بارای اصال
معاد  39شاخص استانرارد و  ۵۷شاخص استانرارد برای اصل نبوت و امامت ارائه نمودنر.
صادقی و همکارانش ( )1396در پژوهشی ،تحت عنوان «ابعاد ،مرلها ،و شاخص هاای
فرهنگ سازمانی» ،نشان دادنر فرهنگ سازمانی دارای سه ساط اصاول ،ارزش هاا ،ماوارد
پنهانی است .همچنی به مثلفه های د گاناة فرهناگ ساازمانی اشاار و سایزد مارل آن را
بررسی کردنر .نیز هشت نوع ابقهبنری از نظر گذشت و ابقهبنری هافستر با ابعاد فاصله
قررت،ابهام گریزی،فردگرایی و مردگرایی بیشتری توجه را به خود اختصاص داد و از نظر
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گونهشناسی باه بررسای دقیاق گوناهشناسای کاامرون و کاویی و دنیساون پرداختنار کاه
گونهشناسی دنیسون با چهار نوع فرهنگا مأموریتی ،تراوم رویه ،مشارکتی ،انطباقپذیریاا
مورد توجه قرار گرفت.
ماتاری و علی ( )2۰19در پژوهشی ،تحت عنوان «توساعة فرهناگ مررساه باه منظاور
دستیابی به پیشرفت آکادمی  :ی

برنامة تغییر رهبری (ماورد مطالعااتی :مررساة اساالمی

صمر)» ،به بررسی مثلفه های الزم برای تغییر در رهبری مررسه و رسیرن باه یا

مررساه

با فرهنگ اسالمی و رشر و توسعة فرهنگ مررسه توسط روش c4ا شامل زمیناه ،شارایط،
شایستگی ها ،فرهنگا پرداختنر .نتای نشان داد برای تغییر رهبری در جهت ارتقا و توساعة
فرهنگ بهتری مثلفه تغییر نگرش معلمان و مریران و برنامهریزان و برناماه هاای درسای و
آموزشی است.
صیفرودی  1و همکارانش ( )2۰18در پژوهشی ،با عنوان «فرهنگ ساازمانی در مثسساة
آموزش اسالمی :تحلیلی از منظر تاریخی» ،به بررسی مثلفه های فرهنگ ساازمانی در گاذر
تاریخ پرداختنر .نتای ای پژوهش نشان داد فرهنگ ساازمانی اساالمی اوایال در مارارس
اسالمی (حوز های علمیة کنونی) شکل گرفت .همچنی مشخص شر هر چه به ساالهاای
کنونی نزدی تر میشویم هجوم استفاد و تروی فرهنگ سازمانی اسالمی و دینی و عالقاه
به استفاد از اصول آن بی مریران و معلمان و کارکنان بیشتر میشود.
روششناسي تحقیق
ای پژوهش ی

مطالعه به روش آمیخته (کیفی و کمّی) است .در مرحلة کیفی ،پاس از تعیای

کلیرواژگان مربوط به تحلیل محتوا ،در پایگا داد های اینترنتی جستوجو شر .مال انتخااب
مقاالت وجود یکی از ای کلیرواژگان در عنوان مقاله بود .همچنی با جستوجوی کلیرواژگان
در پایگا داد هایی که میتوان از آنها کتاب های الکترونیکی دانلود کارد ،باا تمرکاز ویاژ بار
«فرهنگ سازمانی اسالمی» ،کتابها دریافت شرنر .نیز ،با مصاحبة نیمهساختاریافته مثلفاه هاای
اولیه به روش تحلیل مضمون شناسایی شر .مشاارکتکننارگان در پاژوهش را افاراد خبار ای
1. Syafaruddin
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تشکیل دادنر که در زمینة مریریت آموزشی ،مریریت آموزش عالی ،آماوزش علاوم اساالمی و
فرهنگ سازمانی فعالیت کرد بودنر نیز علمای حوز های علمیه که در زمینة فرهنگ ساازمانی
اسالمی مقاله یا کتاب یا تألی

یا فعالیت تجربای داشاته و در زمیناة مساائل دینای و اساالمی

ترریس کرد بودنر .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودنر از خبرگاان باا حاراقل ساه ساال
تجربة فعالیت در دانشگا در زمینة آموزش عالی و متخصصان با حراقل تحصیالت دکتاری در
مریریت آموزشی و مریریت آموزش عالی و علوم اسالمی .روش نمونهگیری نیاز باه صاورت
هرفمنر بود .در ای بخش تعراد  1۷نفر از خبرگان در پژوهش مشارکت کردنر کاه بعار از 14
مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت .از ای تعاراد  3نفار عضاو هیئاتعلمای در رشاته هاای
مریریت آموزشی و مریریت آموزش عالی و فرهنگ سازمانی 3 ،نفر رئیس حاوزة علمیاه ،و 8
نفر از علما و مررسان حوز های علمیه بودنر .فراینر تحلیل مضمون کیفی برای تعیی مهمتری
تعیی کننر های توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی استفاد شار .روش گاردآوری داد هاا توزیاع
پرسشنامة ماتریسی بود برای بررسی متغیرهای تأریرگذار و تأریرپاذیر باه روش تصامیمگیاری
مقایسات زوجی از جامعة آماری خبرگان ،که  21خبر را تشکیل میداد ،صورت گرفت .روش
نمونهگیری به صورت گلولة برفی بود.
مصاحبه ها در فواصل زمانی پااییز  1398تاا اسافنرما  1398انجاام شار .میاانگی زماانی
مصاحبهها  84دقیقه بود .پس از مکتوب کردن مصاحبهها ،باه منظاور تحلیال داد هاا ،از روش
تحلیل مضمون همزمان با جمعآوری داد ها استفاد شر .بری ترتیب که پس از مصاحبه ابتارا
مت صراها مکتوب شر .پس از آن ی

نسخه از کرهای استخراجشار بارای مصااحبهشاونر

ارسال و تأییر شر .جهت آشنایی با داد ها و غرق شرن ،داد ها چنری مرتباه باازخوانی شار.
بری ترتیب کرهای اولیه شناسایی شرنر و کرهای اولیة مشابه در یا

ابقاه کناار هام قارار

گرفتنر و ابقات اولیه شکل گرفت .ای ابقات در هم ادغام شرنر و درونمایاه هاا را تشاکیل
دادنر .همچنی  ،جهت اامینان از صحت داد های جمعآوریشار  ،درگیاری ااوالنیمارت و
عمیق داد ها وجود داشت .بهعالو  ،دو پژوهشگر دیگر ،عالو بر پژوهشگر اصلی ،در تحلیال
داد ها مشارکت کردنر .پژوهشگران دستنوشته ها را برای تأییرِ کرگذاری و ابقات خوانرنار.
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برای افزایش تأییرپذیری بار دیگر به مشارکتکننرگان مراجعه می شر .داشت حراکثر تناوع در
نمونهگیری و دیرارهای اوالنی را های دیگر افزایش اعتبار داد ها بودنر .از همان مصاحبة اولیه
کرها و ابقات فرعی شکل گرفتنر و سپس کاهش داد ها در همة واحارهای تحلیال (کارها)
ادامه یافت تا درونمایه ها ظهور یافتنر .مصاحبه ها تا مرحلة اشباع نظاری داد هاا اداماه یافات.
تحلیل محتوای کیفی با نرمافزار  MAXQDA12انجام شر .تصمیمگیری مقایسات زوجی روشی
است که برای بررسی ارر هر ی

از متغیرها بر متغیرهای دیگر و تشخیص مثلفه های اررگذار از

اررپذیر در متغیر توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی به کار رفت تا رسیرن به اهرا کلی پژوهش
امکانپذیر شود .مرل تصمیمات زوجی قادر است ارتباط بی شاخص را ،که به صاورت تکای
یا گروهی به ی دیگر وابسته انر ،تعیی کنر .دیمتل با تجزیة معیارها در دو بخاش تأریرگاذار و
تأریرپذیر به تحلیل ارتباط بی شاخصها میپاردازد ( .)Kannan et al. 2008: 165روایای ابازار
پژوهش به صورت محتوایی در جهت پاسخ به دو سثال اصلی .1 :آیا ابزار اراحایشارة هماة
جوانب مهم و اصلی مفهوم مورد انراز گیری را در بر دارد؟  .2آیا ساز هاای ایا ابازار هماان
چیزی را که بایر بررسی میکنر؟ به وسیلة استادان راهنما و مشاور و  3نفر از خبرگان به تأییر
رسیر .برای محاسبة پایایی باز آزمون از میان مصاحبه های انجامگرفته چنر مصااحبه باه عناوان
نمونه انتخاب شر و هر ی

از آن ها در ی

فاصلة زمانی کوتا و مشاخص دو باار کُرگاذاری

شر .در ای پژوهش اخذ رضایتنامة آگاهانه ،حفظ ااالعات هویتی ،و رعایت اماناتداری در
مکتوب کردن محتوای مصاحبهها به منزلة مالحظات اخالقی مر نظر قرار گرفت.
يافتههای پژوهش
سثال اول :مثلفههای توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی در آموزشوپرورش کرامانر؟
برای پاسخ به ای سثال  1۷مصااحبه از خبرگاان امار فرهناگ ساازمانی و اساالمی و
مریریت آموزشی و آموزش عالی و مررسان حوزة علمیه با سثاالت نیمهساختاریافته انجام
پذیرفت .در نهایت در ای فراینر  233کر اولیه استخراج شار .باا باازبینی متعارد و ادغاام
کرها بر اساس تشابه و اای چناری مرحلاه در نهایات  1۷مثلفاه بارای توساعة فرهناگ
سازمانی اسالمی و  ۵درونمایة اصلی (جرول  )1استخراج شر.
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کرهای توصیفی ذیل آنها

کرهای تفسیری
فرهنگ سازمانی اسالمی
بعد ارزشی
اخالق و تقوای سازمانی ()12

مثم و متعهر بودن و روحیة ایثار و ازخودگذشتگی بر مبنای رفتار داشت
رعایت حرود شرعی از قبیل توجه به حرام و حالل الهی و رعایت حریم محرم و نامحرم
هر

اصلی رضای خراونر و خرمت به مردم و توکل به خرا و خوشبینی به آینر

نهادینه کردن ارزشهای اخالقی از اریق آموزشهای معرفتی و برنامههای خودسازی
پرهیز از تملق و چاپلوسی و سخ چینی در سازمان
پرهیز از غیبت و تهمت در سازمان
دوری از شیفتگی و خودباختگی در برابر تمرن غیراسالمی.
عرالت و اعترال سازمانی ()1۰
پایبنری به تعهرات ناشی از شغل ،وظیفه ،و حوزة مسئولیت
تأکیر بر شایستهساالری و تقرم ضوابط بر روابط
توزیع عادالنة درآمرها و اختیارات و ااالعات
برخورد مریران با کارکنان بر مبنای حس رفتار و روحیة عفو و گذشت
فضای محیط کاری بانشاط با رعایت حرود و ضوابط
توجه بیشتر به افرادی که در سازمان بیشتر کار میکننر
مریریت بر مبنای میانهروی و عرم افراط و تفریط.
تعظیم شعائر دینی ()11
امر به معرو

و نهی از منکر

انجام دادن واجبات دینی (نماز جماعت)
وضعیت مناسب پوشش و حجاب کارمنران زن و مرد
بزرگداشت مناسبتهای دینی و ملی
دورنما ،ارح ساختمان و دکوراسیون داخلی سازمان بر مبنای معماری اسالمیا ایرانی (نصب پوسترها با مضامی دینی).
بعد تشکیالتی
تعاون و همکاری ()8
مشارکت و همکاری در تصمیمسازی و تصمیمگیری در ابعاد گوناگون با اخوت و برادری
افزایش تعهر و و فاداری و نیز افزایش حس هویت سازمانی با مشارکت افراد
کار تیمی
ارتباط بی کار فرد و اهرا

سازمان با توجه به سازمانیافتگی اهرا

همکاری و هماهنگی همة مسئوالن برای مشارکت افراد ضعی

و قوی در سازمان.
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قانونمنری ()2
پایبنری افراد به تعهرات خود و وفای به عهرها و قراردادها بر مبنای قانون و مقررات و ضوابط
قوانی و مقررات مبتنی بر دستورهای دینی
تروی ساختار سازمانی و اختیارات ،متناسب با اهرا و وظای و مسئولیتهای محوله
اجرای هر چه بیشتر قوانی و مقررات و ضوابط در سازمان که موجب کاهش اشکاالت و نواقص و تعارضات شود
ابالغ و تفهیم وظای و مسئولیتهای محوله به هر بخش و هر ی از کارکنان و مریران به صورت روش و مشخص.
فراینرهای داخلی ()12
برخورداری سازمان از استانراردهای رسمی
ایجاد روابط منطقی و هرفمنر بی مشاغل
توجه به مهنرسی مجرد و بهبود مستمر فراینرهای سازمانی
روشهای انجام دادن کار بسیار پایرار و قابل پیشبینی
تروی شاخصهای مشخص و در دسترس برای سنجش فراینرهای سازمانی.
بعد انسانی
رفتار شهرونری ()16
فعالیت کارکنان سازمان به صورت خودانگیخته
جبران اشتباهات و خطاها توسط کارکنان
امانتداری و مسئولیتپذیری در بی کارکنان برای حفظ اموال و داراییهای سازمان
غلبة خرمت خالصانه در سازمان نسبت به گذران عمر و پر کردن ساعات کاری
در خرمت اهرا و منافع سازمان بودن کارکنان با همة وجود.
مسئولیت اجتماعی ()12
شناسایی تأریر اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی و تروی سیاستها در خصوص مسئولیت اجتماعی
وجود برنامههایی جهت فعالیتهای بشردوستانه ،خیریه ،و عامالمنفعه در سازمان
وجود قوانی و رویههایی در خصوص اشتباهات و تخلفات
ایجاد رونر مثرر جهت رسیرگی به شکایات و انتقادات
توجه سازمان به مسئولیت اجتماعی در فراینرهای مختل .
کرامت انسانی ()۷
تأکیر بر واگذاری فرصتها در جهت حفظ کرامت انسانی کارکنان
تلقی کارکنان به منزلة مهمتری سرمایة سازمان در مزیتآفرینی
ابطال جهتگیریهای سازمان بر مبنای ارزشهای غیر انسانی و هر روشی که به کرامت انسانی کارکنان لطمه بزنر
مناسبات سازمانی بر اساس احترام متقابل
انسانمحور بودن سازمان و حفظ ارزشهای انسانی.
رشر و تعالی ()14
ایجاد حس عزتنفس و اعتماد به تصمیمگیری مستقل با تفویض اختیار
توسعة مهارتها و قابلیتهای کاری افراد به اور مراوم و سرمایهگذاری پیوسته
برنامهریزی کاری مراوم و درگیر شرن هر فرد به انرازة مشخص
راهیابی به سازمان و ارتقای سازمانی بر مبنای شایستگی و کمال فردی
ایجاد احساس رشر کیفی و معنوی به صورت روزافزون در بی افراد سازمان.
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رهبری ارربخش ()11
تقویت کارکنان توسط مریران با حس رفتار ،خودباوری ،و توسعة فردی
ایجاد سب های متفاوت رهبری کارکنان ،ایجاد ارتباط راحت با مریران ،و ایجاد ارتباط به صورت مستقیم و پررانه
مشورت مریران در تصمیمگیریهای خود با افراد خردمنر و آگا
پرورش فرهنگ معنوی در سازمان
افت سازمانی مطلوب و تقرم ضابطه بر رابطه.
بعد چشمانداز
هر مراری ()22
توجه به ارزشهای اسالمی و کرامت انسانی
روش ساخت اهرا سازمانی واقعی و قابل دستیابی
دانست کارهایی که برای موفقیت سازمان الزم است
وجود توافق گسترد بی اعضا برای تحقق اهرا سازمانی
دنبال کردن پیشرفتها بر مبنای اهرا مشخصشر .
چشمانراز محوری ()18
داشت چشمانراز مشتر در آینرة سازمان
چشمانراز سازمان بر مبنای ارزشهای بنیادی اسالمی وترسیم ی سازمان پیشرفته و عرالتمحور
برخورداری از توانایی دستیابی به تقاضاهای کوتا مرت برون به مخاار انراخت چشمانراز بلنرمرت
ایجاد چشمانراز روش برای ایجاد انگیز و هیجان در بی کارکنان
دیرگا بلنرمرت رهبران.
راهبرد محوری ()22
اجماع عمومی برای محقق کردن راهبردها
بازبینی و رصر راهبردها به اور مستمر و تجریرنظر و بازآفرینی با توجه به نیازها و اقتضائات جریر
برخورداری سازمان از راهبردهای مرون و شفا
جهتدهی به رسالت و مأموریت سازمان
روش سازی مسیر استراتژی .
بعد توسعهای
داناییمحوری ()1۷
دانشمحور بودن سازمان و تأکیر بر تحقیق و پژوهش و تولیر علم
تشویق کارکنان خالق و نوآور در سازمان
یادگیری و آزمودن شیو های جریر به عنوان هر مهمی از کار روزمر
ایجاد در عمیق از نیازهای آینرة سازمان برای آمادگی جهت رویارویی با تهریرهای محیطی.
تغییر محوری ()21
پاسخگویی به تحوالت و تغییرات محیطی
انعطا و قابل تغییر بودن شیو ای که کارها بر اساس آن انجام میشود
قبول شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت
تشویق خطرپذیری و شجاعت برای ایجاد تغییر و بهبود وضع موجود
تالش برای ایجاد تغییر با وجود مقاومت در برابر آن.
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کارآفرینی ()18
ایجاد فرصتهای کارآفرینانه
استفادة حراکثری از ظرفیتهای سازمانی برای کارآفرینی
ایجاد فرصتهای کارآفرینی با شناسایی قوتها و توانمنریها
بهر برداری از فرصتها به نحو احس
تالش برای ایفای نقش اجتماعی و ایجاد اشتغال سالم برای آحاد افراد جامعه.
مجموع کر باز 233 :و  1۷کر محوری و  ۵کر انتخابی

در نهایت یکپارچهسازی مثلفهها در شکل  1مشخص شر.

شکل  .1یکپارچهسازی ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی

سثال دوم :مثلفاه هاای تأریرگاذار و تأریرپاذیر توساعة فرهناگ ساازمانی اساالمی در
آموزشوپرورش کرامانر؟
فرايند تکنیک DEMATEL

گام نخست :محاسبة ماتريس ارتباط مستقیم ()D

در ای گام میانگی نظرات خبرگان پژوهش در جرول  2قابال مشااهر اسات .باه منظاور
سنجش میزان قابلیت اامینان داد ها از رابطة  1استفاد شر .بری صورت که ابترا میاانگی
نظرات همة خبرگان و سپس میانگی نظرات خبرگان با حذ

خبرة iام به دست آمر.

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،3پايیز 1400
494

 = 2تأریر
کم

راهبرد محوری

چشمانراز محوری

هر مراری

مسئولیت اجتماعی

رفتار شهرونری

رهبری ارربخش

رشر و تعالی

کرامت انسانی

کارآفرینی

داناییمحوری

تغییرمحوری

فراینرهای داخلی

قانونمنری

تعاون و همکاری

تعظیم شعائر دینی

عرالت و اعترال سازمانی

2.95

3.10

3.30

3.10

2.65

2.70

2.80

2.75

2.50

2.55

3.00

3.10

2.80

2.95

3.05

2.65

0

2.60

2.95

3.00

3.95

2.70

2.45

3.00

2.65

2.50

2.70

3.40

3.10

2.80

2.95

2.55

0.00

2.65

 = 3تأریر
زیاد
 = 4تأریر
خیلی زیاد
اخالق و
تقوای
سازمانی
عرالت و
اعترال
سازمانی
اخالق و تقوای سازمانی

 = ۰برون
تأریر
 = 1تأریر
خیلی کم

جدول  .2ماتریس ارتباط مستقیم (( )Dمیانگین نظر  20نفر از خبرگان)

3.70

3.50

3.70

3.60

3.65

3.90

3.90

3.80

3.75

3.50

3.75

3.80

3.75

3.75

0.00

3.60

3.75

تعظیم
شعائر دینی

2.80

2.90

2.65

3.50

3.10

2.55

2.95

2.85

3.30

2.75

2.75

2.75

3.15

0.00

2.65

2.95

2.50

تعاون و
همکاری

2.65

2.95

2.65

2.70

2.65

2.55

2.90

2.75

3.00

2.80

3.10

3.40

0.00

2.90

2.50

3.45

3.35

قانون منر
ی

2.65

2.85

2.85

2.85

3.30

3.10

2.75

3.75

3.00

2.95

2.90

0.00

2.30

2.55

3.00

2.85

2.95

فراینرهای
داخلی

2.95

2.65

3.25

3.25

3.15

3.15

3.10

3.20

2.95

2.85

0.00

2.60

3.15

3.30

2.85

3.05

3.15

تغییر
محوری

3.00

2.60

2.90

3.10

2.90

3.40

2.35

3.00

3.10

0.00

2.50

3.15

3.00

3.00

3.30

3.30

2.50

دانایی
محوری

3.00

2.95

2.80

3.15

2.95

2.85

3.10

2.85

0.00

2.50

2.75

3.50

3.15

3.30

3.10

3.20

2.95

کارآفرینی

2.80

3.05

2.75

3.05

2.70

3.00

3.25

0.00

2.30

2.90

3.15

3.25

2.70

2.90

3.00

2.90

3.00

کرامت
انسانی

3.05

2.80

2.45

3.40

3.30

2.90

0.00

2.35

2.85

3.15

3.40

3.40

2.70

2.80

2.75

2.95

2.85

رشر و
تعالی

2.80

2.60

2.65

3.25

3.10

0.00

2.60

2.60

2.70

2.90

2.85

2.65

2.95

2.95

3.15

3.45

3.05

رهبری
ارربخش

3.10

3.05

3.35

3.10

0.00

2.80

2.95

3.30

2.80

3.10

2.45

2.85

3.10

3.40

3.00

3.00

3.15

رفتار
شهرونری

3.20

2.75

2.50

0.00

2.70

3.25

3.15

2.80

3.30

3.05

2.80

2.70

2.90

3.05

3.15

2.50

2.65

مسئولیت
اجتماعی

2.70

2.90

0.00

2.30

2.60

2.75

2.80

2.65

3.15

3.45

3.05

2.75

2.80

2.95

3.10

3.15

3.05

هر
مراری

2.75

0.00

2.85

3.00

2.80

2.75

3.25

3.05

3.10

2.70

2.90

2.95

3.15

3.05

3.45

2.75

3.10

چشمانراز
محوری

0.00

2.50

3.30

3.05

3.20

2.70

3.05

3.15

3.30

2.95

2.90

3.55

3.35

2.89

2.75

2.70

2.65

راهبرد
محوری
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با توجه به رابطة  1میزان ناسازگاری به صورت زیر به دست آمر:
راهبرد محوری

چشمانداز محوری

هدفمداری

مسئولیت اجتماعی

رفتار شهروندی

رهبری اثربخش

رشد و تعالی

کرامت انسانی

کارآفرینی

داناییمحوری

تغییرمحوری

فرایندهای داخلی

قانونمندی

تعاون و همکاری

تعظیم شعائر دینی

عدالت و اعتدال سازمانی

اخالق و تقوای سازمانی

0.05

0.052

0.056

0.05

0.045

0.045

0.047

0.046

0.042

0.04

0.05

0.05

0.05

0.0497

0.0513

0.0446

0

اخالق و تقوای
سازمانی

0.044

0.05

0.051

0.07

0.045

0.041

0.051

0.045

0.042

0.05

0.06

0.05

0.05

0.0497

0.0429

0

0.04461

عدالت و اعتدال
سازمانی

0.062

0.059

0.062

0.06

0.061

0.066

0.066

0.064

0.063

0.06

0.06

0.06

0.06

0.0631

0

0.0606

0.06313

تعظیم شعائر
دینی

0.047

0.049

0.045

0.06

0.052

0.043

0.05

0.048

0.056

0.05

0.05

0.05

0.05

0

0.0446

0.0497

0.04209

تعاون و همکاری

0.045

0.05

0.045

0.05

0.045

0.043

0.049

0.046

0.051

0.05

0.05

0.06

0

0.0488

0.0421

0.0581

0.0564

قانونمندی

0.045

0.048

0.048

0.05

0.056

0.052

0.046

0.063

0.051

0.05

0.05

0

0.04

0.0429

0.0505

0.048

0.04966

فرایندهای داخلی

0.05

0.045

0.055

0.05

0.053

0.053

0.052

0.054

0.05

0.05

0

0.04

0.05

0.0556

0.048

0.0513

0.05303

تغییرمحوری

0.051

0.044

0.049

0.05

0.049

0.057

0.04

0.051

0.052

0

0.04

0.05

0.05

0.0505

0.0556

0.0556

0.04209

داناییمحوری

0.051

0.05

0.047

0.05

0.05

0.048

0.052

0.048

0

0.04

0.05

0.06

0.05

0.0556

0.0522

0.0539

0.04966

کارآفرینی

0.047

0.051

0.046

0.05

0.045

0.051

0.055

0

0.039

0.05

0.05

0.05

0.05

0.0488

0.0505

0.0488

0.05051

کرامت انسانی

0.051

0.047

0.041

0.06

0.056

0.049

0

0.04

0.048

0.05

0.06

0.06

0.05

0.0471

0.0463

0.0497

0.04798

رشد و تعالی

0.047

0.044

0.045

0.05

0.052

0

0.044

0.044

0.045

0.05

0.05

0.04

0.05

0.0497

0.053

0.0581

0.05135

رهبری اثربخش

0.052

0.051

0.056

0.05

0

0.047

0.05

0.056

0.047

0.05

0.04

0.05

0.05

0.0572

0.0505

0.0505

0.05303

رفتار شهروندی
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راهبرد محوری

چشمانداز محوری

هدفمداری

مسئولیت اجتماعی

رفتار شهروندی

رهبری اثربخش

رشد و تعالی

کرامت انسانی

کارآفرینی

داناییمحوری

تغییرمحوری

فرایندهای داخلی

قانونمندی

تعاون و همکاری

تعظیم شعائر دینی

عدالت و اعتدال سازمانی

اخالق و تقوای سازمانی

0.054

0.046

0.042

0

0.045

0.055

0.053

0.047

0.056

0.05

0.05

0.05

0.05

0.0513

0.053

0.0421

0.04461

مسئولیت
اجتماعی

0.045

0.049

0

0.04

0.044

0.046

0.047

0.045

0.053

0.06

0.05

0.05

0.05

0.0497

0.0522

0.053

0.05135

هدفمداری

0.046

0.042

0.056

0.05

0.054

0.045

0.051

0.053

0.056

0.05

0.05

0.06

0.06

0.0487

0.0463

0.0455

0.04461

0

0

0.048

0.05

0.047

0.046

0.055

0.051

0.052

0.05

0.05

0.05

0.05

0.0513

0.0581

0.0463

0.05219

چشمانداز
محوری
راهبردمحور
ی

قابلیت اامینان نیز برابر است با:
رابطة  .1سنجش میزان قابلیت اامینان داد ها
)21 21 d ij (10)  d ij (9
1
c
c
100

)ij (10
21(21  1) i 1 j 1
dc

()1

گام دوم :نرمالسازی ماتريس ارتباط مستقیم

در گام دوم ماتریس میانگی فوق (جرول  )2را نرمال می کنیم و آن را ماتریس  Nمی نامیم.
در ماتریس ارتباط مستقیم (جرول  )2عرد  ۵9/4۰بزرگ تری حاصلجمع سطر اسات و از
حاصلجمع ت ت

ستون های جرول  2نیز بزرگتر است .بنابرای  ،ت ت

عناصر جارول

 2بر ای عرد تقسیم میشونر .ماتریس تشکیلشر را ماتریس نرمالشر مینامیم.
گام سوم :محاسبة ماتريس ارتباط کامل معیارها ()TC
گام چهارم :محاسبة شدت و جهت تأثیر

شاخص 𝑖𝑟 نشاندهنرة مجموع ساطر iام و 𝑗𝑐 بیاانگر مجماوع ساتون jام اسات .شااخص
𝑗𝑐  𝑟𝑖 +از حاصلجمع سطر iام و ستون jام به دست می آیر ( .)i=jای شاخص بیانگر میزان
اهمیت معیار iام است .به اور مشابه شااخص 𝑗𝑐  𝑟𝑖 −حاصال تفاضال جماع ساطر iام و
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ستون jام و نشاندهنرة تأریرگذاری یا تأریرپذیری معیار  iاسات .در حالات کلای ،چنانچاه
𝑗𝑐  𝑟𝑖 −مثبت باشر ( ،)i=jمعیار iام جزء دستة معیارهای علتی یا تأریرگاذار اسات .چنانچاه
𝑗𝑐  𝑟𝑖 −منفی باشر ( ،)i=jمعیار iام جزء گرو معیارهای معلول یا تأریرپاذیر اسات .نماودار
عِلتی بر پایة دو شاخص یادشر قابل ترسیم است که به نقشة روابط شبکه معرو

است .با

توجه به ای نقشه میتوان تصمیم گرفت که چگونه ابعاد و معیارها را میتوان بهبود داد.
جدول  .3محاسبة شدت و جهت تأثیر
D-R

D+R

R

D

عالمت
اختصاری

معیار

-0.105803712

7.970497359

4.038150535

3.932346824

c1

اخالق و تقوای سازمانی

-0.206533995

8.056040153

4.131287074

3.924753079

c2

عرالت و اعترال سازمانی

0.970003542

9.055075129

4.042535794

5.012539336

c3

تعظیم شعائر دینی

-0.212126354

8.091565343

4.151845848

3.939719494

c4

تعاون و همکاری

-0.122636625

8.025282902

4.073959764

3.951323139

c5

قانونمنری

-0.231511445

8.202977678

4.217244561

3.985733117

c6

فراینرهای داخلی

0.072767267

8.21020295

4.068717841

4.141485108

c7

تغییرمحوری

0.028425298

8.027289585

3.999432143

4.027857442

c8

داناییمحوری

0.040200028

8.170409163

4.065104567

4.105304596

c9

کارآفرینی

-0.065157424

8.048753165

4.056955294

3.99179787

c10

کرامت انسانی
رشر و تعالی

-0.06616231

8.112388087

4.089275199

4.023112889

c11

-0.042489536

7.957506765

3.999998151

3.957508614

c12

رهبری ارربخش

0.082518659

8.187418276

4.052449809

4.134968468

C13

رفتار شهرونری

-0.313070925

8.265341275

4.2892061

3.976135175

C14

مسئولیت اجتماعی

-0.058900144

7.958969063

4.008934604

3.950034459

C15

هر مراری

0.12917858

8.014304402

3.942562911

4.071741491

C16

چشمانراز محوری

0.101299095

8.084142356

3.991421631

4.092720726

C17

راهبرد محوری

با توجه به جرول  3متغیر های درون ساتون  Dبیاانگر تأریرگاذاری و متغیرهاای دارای
عرد باالتر در ستون Rبیانگر تأریرپذیری است .در نهایت جماع و تفریاق هار یا
بیانگر میزان تأریرگذاری نهایی هر مثلفه است که در نمودار  1نشان داد شر است.

از هام

498

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،3پايیز 1400
1.2
c3

c1

1
0.8
0.6

c17
c8

c16

c11
c7
9.2

9

8.8

8.4

8.6

8
c2
c4

c14
d+r

0.2
c12
0

c5
c9
8.2

c6

d-r

c13

c10

0.4

7.8
-0.2
c15
-0.4

نمودار  .1موقعیت معیارها بر اساس  D+Rو D-R

معیارهایی که در باالی محور  Xقرار دارنر دارای  D-Rمثبت انر .ای معیارها جنبة علت
دارنر و تأریرگذاری آنها از تأریرپذیری آنها بیشتر است کاه باه ترتیاب شاامل معیارهاای
تعظاایم شااعائر دیناای ( ،)C3چشاامانااراز محااوری ( ،)C16راهبردمحااوری ( ،)C17رفتااار
شهرونری ( ،)C13تغییرمحاوری ( ،)C7کاارآفرینی ( ،)C9و دانااییمحاوری ( )C8هساتنر.
البته داناییمحوری ( )C8به محور Xها بسیار نزدی

است که نشااندهنارة ایا اسات کاه

تأریرگذاری باالیی دارد.
معیارهایی که در پایی محور  Xهستنر دارای  D-Rمنفیانر .ایا معیارهاا در پاژوهش
جنبة معلول دارنر یعنی از تأریرپذیری باالتری برخوردارنر که به ترتیاب شاامل معیارهاای
مسئولیت اجتماعی ( ،)C14فراینرهای داخلای ( ،)C6تعااون و همکااری ( ،)C4عارالت و
اعترال سازمانی ( ،)C2قانونمنری ( ،)C5اخالق و تقوای ساازمانی ( ،)C1کرامات انساانی
( ،)C10رشر و تعالی ( ،)C11هر مراری ( ،)C15و رهبری ارربخش ( )C12هساتنر .البتاه
معیارهای هر مراری و رهبری ارربخش چون به محور Xها نزدی انر نسبت به معیارهای
قبل از خود تأریرگذاری بیشتری دارنر.
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بحث و نتیجه
توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی یکی از نیازهای اساسی و جارّی در بخاش هاای مختلا
آموزش در کشور است و میتوانر زمینه های برونرفت از وضعیت رکود و عارم اعتمااد و
اامینان و سردرگمی فرهنگی را فراهم کنر .در حوزة آموزش (اعم از آموزش وپارورش در
شهرستان های استان تهران) نیز فرهنگ سازمانی اسالمی مایتوانار گار گشاای بسایاری از
مشکالت باشر .اگر زمینه های توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی فراهم شاود هام مایتوانار
زمینة توسعة کمّی و کیفی آموزش را فراهم آورد هم باه توساعة نیاروی انساانی و رواباط
انسانی در ای بخش کم

کنر .صاحبنظران علوم انسانی و ماریریتی و اساالمی باه ایا

نتیجه رسیر انر که موفقیت سازمان ها در دهه های اخیر در گرو عاملی غیرملماوس باه ناام
فرهنگ سازمانی است .از ای رو تا کنون الگوها و نظریاه هاای زیاادی جهات شاناخت و
سنجش فرهنگ سازمانی توسط انریشمنران علوم اسالمی و فرهنگی ارائه شار اسات .اماا
اکثر ای الگوها جامعیت الزم را نرارنر و به دلیل خاستگا غیر الهی و ماتریالیستی قادر باه
سنجش همة ابعاد فرهنگ سازمانی در نظام های اداری کشور ایران نیستنر .بر همی اسااس
ناگزیر به اراحی الگوی بومیشر ای هستیم که متناسب با فرهنگ سازمانی اسالمی حااکم
بر آموزش کشور باشر .یکی از دالیل عرم پرداخت به ای مهم در پژوهش های اخیر کمّای
بودن بسیاری از پژوهش هاست .در ایا پاژوهش ،پژوهشاگران بار ایا باورنار کاه اگار
پژوهش ها به صورت کیفی انجام شود و از علمای تراز اول در علوم انسانی و اسالمی بهر
گرفته شود ای مفهوم (فرهنگ سازمانی اسالمی) به واژ ای قابل سنجش و ملماوس تغییار
حالت خواهر داد و به تبیی نظریه در ای خصوص منجر خواهر شر .از جنبه های نوآوری
ای پژوهش میتوان به روشهای استخراج ابعاد و مثلفههای مارتبط باا فرهناگ ساازمانی
اسالمی اشار کرد .در اکثر پژوهش ها بیشاتر از جنباه هاای کمّای بارای اساتخراج مفااهیم
استفاد شر است درحالیکه ای پژوهش برگرفتاه از مصااحبههاای عمیاق باا اساتادان و
علمای فرهنگ سازمانی اسالمی است .همچنی بهکارگیری نرمافزارهای  Maxqdaو

Excel

را نیز میتوان بهکارگیری تکنولوژی و فناوری روز دنیا در ساخت نظریه های ای پاژوهش
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دانست .مطالعات در ارتباط با فرهنگ سازمانی از سال  194۰آغاز شر .فرهنگ سازمانی باا
تعری

انسانشناس فرهنگی امریکایی ،ملریل هرسکوایتز ،از فرهناگ ،در ساال  ،1948کاه

کانون تمرکز تعری

خود را به فرهنگ گرو ها تغییار جهات داد ،وارد تئاوری ساازمان و

مریریت شر تا اینکه الیوت ژا با انتشار کتاب خود مبنی بار تغییار فرهناگ کارخاناه ،در
سال  ،1962به یکی از نخستی افرادی تبریل شر که فرهنگ سازمانی را مفهومسازی کارد.
اما مطالعات در زمینة فرهنگ تا جهش فرهنگی تاا ساال  198۰پراکنار و متفرقاه باود .از
زمانی که فرهنگ سازمانی به منزلة یکی از موضوعات مهم در حوزة ماریریت آموزشای و
آموزش مطرح شر رویکردها و نگرش های مختلفای از ساوی انریشامنران ایا حاوز در
ارتباط با فرهنگ ارائه شر که باعث به وجود آمرن الگوهاا و تعااری

گونااگون در زمیناة

فرهنگ سازمانی شر .روشهایی که برای اراحی ای مرلها استفاد شر هام کمّای باود
هم کیفی .البته ،ای پژوهشها بیشتر به سمت رویکردهای کمّی پیش رفتهانر .از مارلهاای
مهم و جریر مرل کاوئی و کاامرون ( )2۰۰6و مارل دنیساون ( )2۰۰6اسات کاه از نظار
بسیاری از پژوهشگران که در ای زمینه ها کار کرد انر از جامعیت بیشتری برخوردارنار .در
ای پژوهش یافتههای علمی و همچنی الگوهای اراحیشار از فرهناگهاای غربای ،کاه
خاستگا آن ها نظریهها و جهانبینی مبتنی بر ماد است و باه سوءاساتفاد و بهار کشای از
نیروی انسانی منجر میشود ،رد شر .پژوهشگران فقاط تعارادی انار از آنهاا را کاه بار
آموز های وحیانی مبتنی هستنر و با ای آموز ها تناقض نرارنار مایپذیرنار و ارزشهاای
مبتنی بر جهانبینی الهی برگرفته از قرآن کریم و سخنان بزرگان را به آن میافزاینر.
بر ای اساس در ای پژوهش فرهناگ ساازمانی اساالمی دارای  ۵بعار کلای ارزشای،
انسانی ،تشکیالتی ،توسعهای ،چشمانراز است که در دو بخش به ارزیابی سثاالت پاژوهش
پرداخته شر است .اول آنکه مثلفه ها و شاخصهای هار بعار فرهناگ ساازمانی اساالمی
کرام انر؟ ای سثال به رویش نظریة جریر از  1۷مصاحبه برای استخراج کرها در ای زمینه
منجر شر .نیز  1۷مثلفه برای  ۵بعر و  8۷شاخص استخراج شر .همچنی  ،بارای پاساخ باه
سثال چه مثلفه هایی تأریرگذار و چه مثلفه هایی تأریرپذیر هستنر ،در زمینة فرهنگ سازمانی
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اسالمی از تکنی

دیمتل استفاد شر که تقریبااً  ۷مثلفاه تأریرگاذار و  1۰مثلفاه تأریرپاذیر

بودنر .از میان آنها مثلفة تعظیم شعائر دینی با اختال

بسیار ( 1واحری) از دیگر مثلفههاا

تأریرگذارتری مثلفه بی  1۷مثلفه شناسایی شر .همچنی  ،مثلفاة مسائولیت اجتمااعی نیاز
تأریرپذیرتری مثلفه انتخاب شر کاه ایا بخاش باا یافتاه هاای پاژوهش هاای بوساتانی و
همکااارانش ( ،)1396عطاااران و همکااارانش ( ،)1396و روشاانایی و همکااارانش ()139۷
همسوست.
در نهایت برای توسعة فرهنگ سازمانی اسالمی با شناخت بهدستآمار از تأریرگاذاری
باالی ابعاد تعظیم شعائر دینی ،چشام اناراز محاوری ،راهبارد محاوری ،رفتاار شاهرونری،
تغییرمحوری ،کارآفرینی ،و داناییمحوری پیشنهادهایی ارائه میشود:
 .1تشکیل ستادی در آموزشوپرورش تحت عنوان «امار باه معارو

و نهای از منکار»

جهت :الا ) ایجااد الگاوی رفتااری ،ب) زمیناهساازی جهات مشاارکت هماة کارکناان
آموزش وپرورش ،ج) آماوزش و پاژوهش و تحقیاق در آن زمیناه ،د) تاروی و گساترش
فرهنگ آن ) ،شناسایی همة ظرفیت ها ،و) حمایت همه جانبة قانونی از آن ،ز) برپایی نمااز
جماعت ،ح) بزرگداشت مناسبت های دینای و ملای ،ط) رسایرگی باه وضاعیت پوشاش
کارمنران ،مریران ،عوامل اجرایای ،معلماان ،آموزگااران و مربیاان  .2اساتفاد از معمااری
اسالمی جهت نوسازی مرارس و مراکز آموزشی مرتبط  .3شناسایی مناسبت های دینای در
ایام سال و استفاد از احادیث و روایاتی که متناسب باا آن باشار و برپاایی مساابقات بای
کارکنان از مفاهیم برخاسته از روایات  .4ترسیم سیاستها و چشمانراز آماوزشوپارورش
بر مبنای ارزشهای بنیادی اسالمی که در آن عرالت محاور اماور باشار  .۵برناماهریازی
متناسب با سنر تحول بنیادی آموزش وپارورش باه صاورت کوتاا مارت و میاانمارت و
بلنرمرت که نافع ی دیگر نباشنر و همگای در یا

زمیناه و بارای تحقاق هار

اصالی

آموزش وپرورش ترسیم شر باشنر  .6استفاد از آموزش های ضم خرمت برای کارکناان
آموزش وپرورش برای ایجاد وحرت رویه در تحقق راهبردها و اهارا

 .۷باازخوردگیری

مستمر و تغییر و تجریرنظر متناسب با آن در رونر انجام دادن امور آموزشی و پرورشی باا
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توجه به نیازهای روز سازمان آموزشوپارورش  .8برپاایی آماوزشهاای ضام خارمت،
مطالعهمحور ،جهت آشنایی با سنر تحول بنیادی آموزش وپرورش برای شافافیت در مسایر
استراتژی

آموزش وپرورش  .9بهکارگماری و انتصاب افراد دارای حراقل مرر دکتارا و

آشنا به فنون پژوهش و ایجاد انگیازة پاژوهش در کارکناان بارای تصاری پسات معاونات
پژوهش در سط وزارتخانه ،ادارات کل ،و حتی ادارات شهرستانها  .1۰تشویق کارکنان
آموزش وپرورش به خالقیت و نوآوری در به روزرسانی نیازهای سازمان آماوزش وپارورش
متناسب با خطرهایی که می توانر از درون و بیرون سازمان آموزش وپرورش را تهریر کنار،
ماننر تمرکز جمعیت در مرکز ،فقر ،تغییر فرهنگ ،تهاجم فرهنگی ،عرم تطابق آموزش هاا و
نیازهای روز سازمان  .11ایجاد سازوکاری جهت بازخوردگیری از رفتار و اعمال کارکناان
در ارتباط با مراجعان و اصالح و بهبود آن  .12تشکیل کالسهای ضام خارمت جهات
تغییر نگرش مریران میانی و همچنی باال بردن خطرپذیری آنان در تغییر و تحاول  .13باا
توجه به چشمانراز ایران  14۰4برای خروج از حالت انباشت رشته های نظری و حرکت به
سوی رشتههاای کاارودانش و فنایا حرفاهای نیازهاای جامعاه شناساایی شاود و تطبیاق
رشته های ای مرارس با آن در دستور کار قرار گیرد  .14ترغیب کارکنان به مطالعاة نقااط
ضع

و قاوت آماوزش وپارورش و قارار گارفت در مسایر پیشارفت بار مبناای اهارا

آموزش وپرورش با علم و آگاهی از عوامل موفقیت و به دور از آرمانی فکر کاردن  .1۵در
استخرام معلمان و انتصاب مریران و کارکنان در نظام آموزشوپرورش با توجه به فرماایش
حضرت علی(ع) در نامة  ۵3به مال

اشتر (نه البالغه) از افرادی استفاد شود که ماثم و

متعهاار و متخصااص باشاانر  .16بااا اجاارای برنامااههااای آموزشاای و معرفتاای در نظااام
آموزش وپرورش تالش شود ارزشهای بنیادی فرهنگ سازمانی اسالمی در کارکنان فعلای
نهادینه شود  .1۷آموزشوپرورش بایر تالش کنر برنامهها و رویههاایی جهات صایانت از
کرامت انسانی تروی کنر و آنها را به کارکنان آموزش دهر  .18تعریل ساختار ساازمانی
و کاهش بوروکراسی و حذ
است.

قوانی دستوپاگیر یکی از عوامل مهم در توسعة کار تیمای
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