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Abstract 

Objective: This study aims to conceptualize organizational stroke in governmental 

organizations which examines the process of antecedents, instances and consequences 

of ineffective relationships in a new metaphorical way. 

Methods: The research method is a qualitative review using the thematic analysis 

method to review textual data. Which has been done with semi-structured interviews in 

government institutions and with the participation of 25 managers and elites in the field 

of management and using theoretical non-probability purposive sampling method and 

using snowball technique based on the principle of saturation. 

Results: We obtained 1373 initial codes and 116 organizing themes from the interviews. 

then, the constituents are classified into three categories of antecedents, instances and 

postpositions in the form of comprehensive themes, which are: Antecedents which 

includes lack of openness, disagreement, lack of support, lack of homogeneity, 

negativity, lack of culture and unskilled؛ Instances that includes moral, behavioural, 

strategic, cognitive, doctrinal, knowledge and environmental strokes؛ consequences that 

include structural, behavioural, social and psychological impairments. 

Conclusion: conceptualisation of organizational stroke allows managers as health 

professionals to identify and act effectively on antecedents, instances and consequences 

in a timely manner by increasing knowledge in the face of disease. especially in 

governmental organizations that have a public services nature, this can add to the 



richness of artistic management. The art whose concern is the health of this enduring 

heritage, the organization. 
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 چکیده

های دولتی است که شا نگاهی فرآیهدی پنشایهدها، مصادیق و پسایهدهای  سيته سازمانی در سازمانهدف پژوهش حاضر مفهوم پردازی  هدف:

 .کهد ای نو شررسی می ندم ارتباط اثرشخش را درقالب استعاره

هنای ننمنه    های متهی است کنه شنا مصناحبه    روش اجرای پژوهش، شررسی کنفی شا استفاده از روش تح،نل مضمون جهت شررسی داده: روش

گنری هدفمهند   های مدیریتی و پرسه،ی شا استفاده از روش نمونه نفر از مدیران و نخبگان حوزه 52ساختاریافته در نهادهای دولتی و شا مشارکت 
 گنری از تيهنک گوله شرفی و شراساس اصل اشباع، انجام گرفته است. غنراحتمالی از نوع نظری و شا شهره

دههنده در سنه دسنته     لن. در ادامنه نهاصنر تشني   منافتیمضمون سازمان دههده دست  111و  هنکد اول 1373ها شه  از انجام مصاحبه: ها یافته

ندم وفاق، ندم  ،یشامل ندم گشودگ هدها،یشان. پ1که نبارتهد از:  دندیگرد یطبقه شهد رنفراگ نندر قالب مضام هدهایو پسا قیمصاد هدها،یشانپ
 ،یراهبنرد  ،یرفتنار  ،یاخالق ،یشامل سيته ساختار ق،ی. مصاد5ندم مهارت؛  ،یختگنندم فره ،یگرائ یمهف ،یفرد یسانندم هم ،یتگریحما

 یروانشهاخت ،یاجتمان ،یرفتار ،یساختار یها بنشامل آس هدها،ی. پسا3 ؛یطنو مح یدانش ،یاطالنات ،یانتقاد ،یشهاخت

در  یکنه شنا داننش اف ائن     دهند  یشه نهوان متخصصان سالمت سازمان م رانیاميان را شه مد نیا یسيته سازمان یمفهوم پرداز: گیری نتیجه

 تنن کنه ماه  یدولتن  یهنا  داده و اقندام کههند. شخصنور در سنازمان     صنرا شه موقع تشنخ  هدهایو پسا قیمصاد هدها،یشانپ یمارنمواجهه شا ش
 یعهن یمانندگار   راثنن م نین ا یکه دغدغه آن سالمت ی. ههرشخشد یم شترنش یغها تیریشه ههرمد تواند یمهم م نیدارند ا ینموم یرسان خدمت

 .سازمان است

 .یسيته سازمان ،یشهاس بنآس ،یسازمان یها استعاره، استعاره ،یمفهوم پرداز: ها کلیدواژه

. (هدهایوپسنا  قیمصناد  هدها،یشنا ن)پ یسنيت  سنازمان   یمفهنوم پنرداز  (. 1011)نباس ، صمدی و ن،ی، صارم اصغری ؛مجتبی، شجری: استناد

  .115 -77(، 1)13، مدیریت دولتی
------------------------------------------------------------ 
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 مقدمه

اش ار  ها نرصه ن،وم انسانی یيی از ال امات ناشی از واقعنتهای زمانه است و الجرم شرای فهم این پنچندگی پنچنده درظهور مشيالت 

ارتن ) ود مفاهنم قاشل طرح ننستاصوال ن،م شدون وج ترین اش ارهای توسعه ن،وم انسانی، مفهوم پردازی است. یيی از مهمالزم است. 

د نشو خ،ق مفاهنم و ارائه نظریات جدید پنشبرنده مرزهای دانش در حوزه ن،وم انسانی محسوب می و 1(5111شالد، پوتهام و ترهان، 

ن،وم . شا این حا  سنر مفهوم پردازی و شه تبع آن نظریه پردازی در ن،وم انسانی شه خصور 5(5112کرن،نسن، کافورس و الک، )

و از موضوناتی است که در مطالعات مدیریت کشور مغفو  مانده است )نارف،  مرشوط شه سازمان شا نونی رکود مواجه است

 زشان شه حقنقی زشان از و شده دگرگون زمان مرور شه نن  مدیریت زشان تردید شدون(. 1310سندجوادین، پورن ت و محمدی الناسی، 

 نسازما و مدیریت مخت،فهای  جهبه سازی ساده و پردازی مفهوم درها  هراستعا و نمادها شيارگنریو  است کرده پندا گرایش مجازی

( و ارائه راه حل شرای 5111، 3)مک کنب ها توان گفت استعاره اش اری حناتی در فهم پنچندگی می .(5111)ان جی،  است یافته رواج

شخصور در حوزه مدیریت دولتی که طنف گسترده ای از خدمات را در شر (. در این منان ارتباطات 5110، 0هاست )وودساید آن

(. آنچه پژوهشگر را شه انجام 5117، 2)تورگنای دارد مگر آنيه شتوان آن را شا اش اری مانهد استعاره تفسنر کرد  ماهنت پنچنده گنرد، می

ها شه خصور  هایی است که امروز در سازمان شههجاریپژوهش حاضر ترغنب کرد استفاده از اش ار استعاره جهت نظریه پردازی در نا

هاست که سبب رشد و  شود. در این منان نن  ذکر این نيته ضروری است که توجه شه این ناشههجاری های دولتی احساس می سازمان

مدیریت است که شرای رتق و  (. اگرچه انتقاد شر ایهست که مدیریت دولتی ههر و ن،م1300گردد )دانائی فرد و الوانی،  توسعه ت وری می

)پورن ت، قرشانی، نبدی و نجار  مهم و ضروری است رصد دقنق سنستم اداری در نصر جدیدشود و  فتق امور دولت شه کار گرفته می

(. امروز نن  شاهد آننم که 5112، 1(، اما درستی انجام آن ننازمهد یک سنستم ارتباطات اثرشخش است )چاترجی وکوالکی1317شمس، 

های مدیریت را شه کار گنرد )خمش آیا، شنری و  دیوان ساالری شه زنم فراگنر شودن در کشور، شا تمام قدرت خود نتوانسته است توانایی

اسنالمی، ارزشنی و اخالقنی در های  کشور ایران همانهد شسناری از کشورهای اسالمی شا وجود داشتن آموزه( و 1310یاسنهی، 

 5111در سا   7الم،ل گ ارش سازمان شفافنت شننشه طوریيه شراساس  ه و جایگناه مهاسنبی شرخوردار ننستی فسناد از رتبن زمنهنه

. این امر نشانگر ضرورت انجام ترا کسب کرده اس 101کشور جهان رتبه  101 اننو گسترش آن در م یاز لحاظ فساد مال رانیا

و کاهش شياف شنن وضع موجود و وضع مط،وب  (1310زرندی و وانظی، ) 0اقدامات و سناستگذاریهای کالن شنرای مبارزه شا فساد

معتقدیم که ریشه مشيالتی که امروز در سازمان شا آن روشرو هستنم در ندانستن است و ندانستن خود ریشه در نقص جریان . است

است  سازمان آن در اثرشخش رتباطاتا یک سازمان، فقدان اثرشخشی مهارکههده ننروهای از یيی شدون شکاطالنات و ارتباطات دارد. 

هایی که در کالم افراد جامعه شه  (. از انبوه نارضایتی5111، 1النهبرگ) های دیگر سازمان شاشد تواند آغازی شرای نارضه که خود می

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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در رسانه از ای که  های گسترده گشت و همچهنن شازتاب های دولتی مطرح می ترین ارزیاشان سازمان شه خصور سازمان نهوان اص،ی

نفر از کارکهان ادارات ثبت اسهاد و امالک،  30نفر ازقضات و کارکهان دستگاه قضائی،  50ها )مانهد دستگنری  های سازمان ناههجاری

. 1ها شنمارند گردید، احساس منشد که سازمان های مردمی مهتشر می شرخی شهرداران و انضای شوراهای شهر( و شه دنبا  آن نارضایتی

ولند، اشتغا ، تورم، مدیریت نظام پولی و شنانات مقام معظم رهبری که ریشه شسناری از مشيالت امروزی مانهد موانع جهش ت همچهنن

ساخت.  ، پژوهش در این حوزه را ضروری می3دانهد ها می و  نحوه مدیریت سازمان 5را ناشی از اختالفات  درونی، ندم هماههگی مالی

هرگونه شی انتمادی شه سنستم را  و تولند کهد ها را از طریق سازمان ود شرای ایهيه کاالی نمومیش شه هر حا  حيومت تشينل می

شد  یافت که احساس می ها جستجو کرد. این شی انتمادی در سخن مردم تا جایی نمق می ها و نهاصرآن شاید در ناکارآمدی سازمان

هت خود را ازدست داده اند و در محاورات نامه نالوه شر نارضایتی از این ها مانهد شهرداری در ذهن مردم جایگاه و وجا شرخی سازمان

ها، رواج فساد اداری، اختالس، رشوه، ویژه خواری و رانت شازی شه  ها، ناامندی در خصور ندم توانایی دولت در کهتر  قنمت سازمان

ان انيار کرد. تا جائنيه مقام معظم رهبری در آغاز شه کار تو ها را نمی رسند. در این منان  شه هرحا  وجود شنماری در سازمان گوش می

ی شنمار قوی است و قدرت  ش،ه؛ شنماری هست، امّا شهنه .شيالت فراوانی در کشور از لحاظ اقتصادی هستم»مج،س یازدهم فرمودند: 

انسان تشبنه شيهند، این مشيالت، ی شر شنماری در او وجود دارد. اگر شما کشور را شه جسم یک  دفانی او زیاد است و توان غ،به

های سازمان و نظارت شر  ای شا شنماری اگر چه معظم له خواستار شرخورد ریشه. 0«ی شنماری است طور که نرض کردم، شه مه له همان 

اشراف  ای شا مسائل و مشيالت سازمان ننازمهد اما توجه شه این مهم ضروری است که شرخورد ریشه 2اند امور داخ،ی سازمان شده

ممين است  ایوجود دارد،  یختالفاتا». شنانات ایشان که فرمودند: اطالناتی در سایه یک سنستم اطالناتی اثرشخش سازمانی است

مذاکره  شودنم انخب، چطور شا دن ی،نخ م؛نمذاکره که انشا دن دینگون. مگر شما نمدناختالفات را حل که نیوجود داشته شاشد؛ شا مذاکره ا

شدون شک هر ضرشه شر  نن  موید همنن موضوع است. 1«دنحل که د،نمذاکره که دیمذاکره کرد؟ خب شرو شودننم یکرد، شا نهصر داخ،

های  هایی از دستگاه ها و نم،يرد شخش پنيره سالمت اداری کشور خود گواه شر ندم اشراف اطالناتی مدیران از وضعنت سازمان

( شاشد که اثرات جبران ناپذیری شه همراه خواهد 1317)سندرضائی، پورن ت، امنری و آذر،   گهاهی کشهده تواند اجرائی است که می

 اثر رتباطاتی اعهی سازمان ق،ب اگر که منکه فرض. میا ستهیشه آن نگر یاستعار يردیشا رو دهیپد فهم آسان این  و شرح یما شراداشت. 

 ما یک، طور شه د؟یآ یم شنپ چه یا از آنها دریافت کهد شرساند سازمان یها شخش شه را اطالنات انیجر موثر طور شه نتواند شخش

شر این اساس سوا  اص،ی . میازده یسازمان سيته شرچسب را شماند مننق سازمان اثرشخش ارتباطات هدیفرآ شود سبب که را یا دهیپد

پسایهدهای آن کدامهد؟ پژوهشگر معتقد است نگاه فرآیهدی در این پژوهش ایهست که سيته سازمانی چنست و پنشایهدها، مصادیق و 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ششمنن اجالس نمومی شورای نالی  در سی وتی های شيایت از دستگاه دول . گ ارش رئنس دیوان ندالت اداری در خصور رشد پرونده1

 .53/7/1311، ها استان
5

 .13/2/1311شنانات مقام معظم رهبری شه مهاسبت منالد پنامبر انظم،  .
 .2/1317/ 55شنانات مقام نظم رهبری در دیدار شا دولتمردان در خصور شی تدشنری ونا کارآمدی مدیریتی و خروج ارز از کشور، . 3
 55/10/1311، در ارتباط تصویری شا نمایهدگان یازدهمنن دوره مج،س شورای اسالمیمقام معظم رهبری . شنانات 0
.5/1/1307شنانات مقام معظم رهبری در دیدار شا انضای هنات دولت، . 2
 .51/1/1311ی مانناندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم س، دست داریدر د. شنانات مقام معظم رهبری 1
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قالب استعاره سيته سازمانی منتواند شه مدیران در شهاخت پنشایهدها، مصادیق و پسایهدهای ناشی از ندم ارتباط اثرشخش کمک کهد تا 

 . شتوانهد در جهت شازآوری سالمت این امانت الهی اقدام کههد

 پژوهش نظری پیشینه

 پردازیمفهوم 

نبارتست از آنچه درشاره « مفهوم»ای از اشناء، وقایع یا حاالت است که خوار مشترکی دارند. در زشان مهطق  ، تجسم ذههی طبقه1مفهوم

ها، مفهوم شان را  ترین شيل و شه اصطالح قاشل فهم شودن آن ها شه ساده شود. درک پدیده یک شیء یا پدیده در ذهن حاصل می

شود  های ذههی را شانث می اخت هر موضونی شا درک مفاهنم مرتبط شا آن اميان پذیر است که رشد و توسعه مد کهد و شه مشخص می

 شاز یک تواند نمی شاشد، شهاخت می 2ریيرت شهاسی شهاخت از متأثر و 0کانتی اخالق روح شه وفادار که 3وشر نظر از. (5112، 5)کرن،نسن

 ذهن این  که است معتقد و داند می پنچنده و آشفته را اجتمانی امر واقعنت که شاشد، چرا واقعنت از اصل شا مساوی رونوشت یک یا تولند

 را مفاهنم ساختن و آن مفاهنم شا مرتبط را ن،وم محتوای وشر. آورد می در شهاخت حنطه شه را آنها و زند می قالب ها واقعنت شر که ماست

شمارد )نبوی،  شرمی ها تمدن محتوای و ارزشی دستگاه را تحقنق سؤا  و مسأله طرح زیرشهای و اساس و داند می «مسأله طرح» شر مبتهی

 همراه خود نوشه شه نن  آن مسأله، که طرح نحوه شه است واشسته مفاهنم ششری، ساختن فرههگ شه مرشوط ن،وم درکهد  می تاکند او (.1310

های مشخص و جداگانه ولی در ننن حا  شه هم  شوسن،ه مفاهنم شه قسمت . شدون شک جهان پنچندهکهد می تغننر ها تمدن محتوای شا

 شود.  و شه این ترتنب شرخورد شا آن تسهنل می 1(5111پنوسته و مرتبط تقسنم شده )النگ، وایت، فریدمن، شراز ، 

 های سازمانی: استعاره و استعاره

شه معهای شرون. این واژه شه دسته  11شه معهای )فرا( و فرین 1است از متاگرفته شده است که خود مشتق  0از واژه یونانی متافورا 7استعاره

شوند، شه نحوی که از شیء  هایی از یک شی شه شی دیگر)فراشرده( مهتقل می خاصی از فراگردهای زشانی داللت دارد که در آنها جهبه

دهد تا تفير خود  ها شه ما این اميان را می . استعاره(1315رود که گوئی شیء او  است )پورن ت و شنچران،و،  ای سخن می دوم شه گونه

های پنچنده  ها اش اری قوی شرای تح،نل در مورد پدیده های تازه شررسی کهنم. استعاره را شسط دهنم و مسائل سازمان را شا روش

ای  هاستعار فهم پشتوانه شه یتیمدیرهای  ت وری درک اند. شوند، که مورد توجه نظریه پردازان سازمان واقع شده اجتمانی محسوب می

کههد.  ها را هدایت می ها و  چگونگی تصمنم گنری در سازمان گشته است و این مفاهنم استعاری هستهد که شنوه کار سازمانمنسر

هایی نظنر  جستجو کرد. مورگان در این کتاب شا ذکر استعاره 11ریشه استعارات سازمانی را شاید در کتاب سنمای سازمان نوشته مورگان

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. conceptualization 
2. Cornelissen 
3. Weber 
4. Kantian ethics 
5. Rickert 

6. Long,White, Friedman, & Brazeal
7. Metaphor 
8. Metaphora 
9. Meta (μετα) 
10. Pherein (φέρω) 
11. Morgan 



 0، شماره 01، دوره 0011مدیریت دولتی،  70

 

اش ار »و  7«جریان سنا  و متغنر»، 1«زندان روح»، 2«سنستم سناسی»، 0«فرههگ»، 3«مغ  انسان»، 5«موجود زنده»، 1«ماشنن»

نن  استعارههای  1جو هچ ریمها را شه نحوی تامل شرانگن ی مورد شررسی قرار مندهد.  وجوه شباهت سازمان شا این پدیده 0«س،طه

، ههر، مورگان اف وده است؛ ضمن این که شه استعارههای دیگری، از جم،ه سازمان شه مثاشه متنهای  را شه استعاره «جاز»و  «الژکو»

های ایرانی در  هایی مهاسب شا شرایط فع،ی سازمان اند تا شا طرح استعاره دانشمهدان ما نن  کوشندهاشاره کرده است.  گفتمان و نمایشهامه

( و )ققهوس( )پورن ت، روزشهانی، طاهری نطار و 1307هاشمنان،  هایی مانهد )راه( )پورن ت و شسط این مهم اثرگذار شاشهد. استعاره

هایی که شرای شهاخت سازمان معرفی  ای شا سایر استعاره کههد و شه گونه ( که گویا مضامنن جامعه را شا خود حمل می1313سعدآشادی، 

. در این منان توجه شه خود انسان های گوناگون شده است پردازی سازمان، مم،و از استعاره ت نظریهحشهاشر این، سااند، ارتباط دارند.  هشد

های  ها دارد. استعاره سازی پدیده نن  ضروری است زیرا انسان صرفا شازیگر مهفع،ی ننست ش،يه شازیگری فعا  است که تمایل شه ساده

های مذکور در سطح متعدد تج یه و تح،نل تسهنل  های متهوع پدیده ها را از طریق شررسی چهره ه پردازی در مورد سازمانسازمان نظری

های جدید شه ساخت  ها و ایجاد سازه های متفاوت شه سازمان کههد و از طریق جداسازی مفروضات هستی شهاسانه از نگرش می

 کههد.  های جدید کمک می نظریه

 ازمانی:پاتولوژی س

و  های وارده شر سنستمی مشخص )مورد مطالعه( است شه معهی آسنب شهاسی، شنماری شهاسی و تشخنص ن،ل آسنب 11اتولوژیپ

. این ن،م که شطور شرگرفته شده است« مطالعه و شررسی»شه معهای  logiaو « حس و رنج»شه معهای   pathoاز واژه یونانی

شطوری که پاتولوژی سازمان تحت همنن نهوان توجه  و ن،وم انسانی نن  دارای جایگاه است گسترده در ن،وم زیستی کارشرد دارد در

شه نبارت دیگر آسنب شهاسی . شه خود معطوف کرده است در پرتو استعاره سازمان یه مثاشه موجود زنده را م سازماندانشمهدان ن،

ها، فشارها و  خش و سودمهد در راستای حل مشيالت، چالشها شه مهظور تعامل اثرشمهد از جمع آوری دادهفرایهدی است نظام

ن. اما نيته حائ  اهمنت ایهست که شرای ایهيه شرح دقنقی از نارضه در سازمان شنان شود شاید آنرا های محنطی در سازما محدودیت

ها نن  شنمار  وان گفت سازمانت (. شا این رویيرد می5117های انسانی در نظر گرفت )فهنرمور،  موجودی غنرانسانی اما شا ظرفنت

پردازد:  (. آسنب شهاسی شه چهار مقوله در شنماری می5111، 11های ویژه نناز دارند )ساموئل شوند و شه معایهه، درمان و مراقبت می

تا  و های ایجاد شنماری؛ ج( تغننرات ریخت شهاختی و د( نتایج و نواقب ناشی از آن  )مار الف( ن،ت یا اثرشهاسی؛ ب( سازوکار

های  (. در سازمان نن  آسنب شهاسی شدین گونه است. سازمان سالم سازمانی است که هرچهد نواقصی دارد، نارسایی5111ریچارد، 

توان حداقل سه  شهاسد و درصدد نالج و درمانش شرمی آید. از این رومی ساختاری و رفتاری خود را سبب نشده است، آنها را می

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Organizations as machines 
2. Organizations as organisms 
3. Organization as brains 
4. Organizations as Cultures 
5. Organizations as Political Systems 
6. Organizations as Psychic Prisons  
7. Organizations as Flux and Transformation  
8. Organizations as Instruments of Domination 
9. Mary Jo Hatch 
10. pathology 
11. Samuel 
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های هویتی این شهاخت، فرآیهدی  های ساختاری، شنماری های رفتاری، شنماری ز هم متمای  کرد: شنماریدسته شنماری سازمانی را ا

رسد  پذیرد. شه نظر می گردد و شا شرح نواقب پایان می شود و شا کشف مصادیق تقویت می است یعهی از شررسی ن،ل شروز شروع می

های  این خاصنت فراگنری را داشته شاشد و همانطور که موالژها یا مد  شود نن  شاید ای که در این خصور متولد می هر استعاره

کهد، شه متخصصان ن،م  انضای شدن شه پ شيان در تصویر سازی شهتر از یک کالبد و مقایسه آن شا شرایط آرمانی کمک می

(. 501، ر. 1313نطار، ن ت و طاهری  سازمان نن  کمک کهد تا ذهن درمانگر آن زودتر شه شنماری اص،ی معطوف شود )پور

 . رندمطالعاتی که در جهت آشيارسازی ننوب و نوامل آسنب زای سنستم قدم شردارند، در حنطه ن،م آسنب شهاسی قرار دا شهاشراین

 0سکته سازمانی

 شراساس شواهد زشان شهاختی، شخش نمده سنستم مفهوم پردازی نادی در ذهن انسان ماهنت استعاری دارد. همچهنن مطالعات

های واقعی  تواند شا ت،فنق و شهره وری دانش و مفاهنم از دو یا چهد رشته ن،می شه فهم پویا و جامع مسائل و پدیده منان رشتگی می

(. در این منان شا الهام از استعاره سازمان شه مثاشه موجود زنده و شا مطالعه نوشتاری کوتاه 1315ن ت و شنچران،و،  کمک کهد. )پور

ه سازمانی که وجود یک شنماری در ن،م پ شيی را شرای سازمان متصور منشد، شانث شد تا درجهت شسط و تحت نهوان سيت

 نگاه این در. است «مدیریت ق،ب» اثرشخش مدیریت، ارتباطات و سازمان شه استعاری نگاه نونی مفهوم پردازی آن تالش شود. در

 سازمان سرتاسر شه مدیریت، اطالنات ق،ب طریق از. است انسان شدن در خون جریان مانهد سازمان در اطالنات استعاری، جریان

 که شرایطی در و انسانی فن یولوژیک نالم درکهد.  می رسانی انسانی، تغذیه مهاشع سازمان، یعهی های س،و  شه و یاشد می انتقا 

 این طبنعی شود، نم،يرد متوقف ق،ب یا مغ  از خاصی های شخش شه رسانی خون و شود اختال  دچار دلن،ی هر شه خون گردش

 ق،ب سازمان در اگر. دهد می رخ حالتی چهنن نن  سازمان در که شاوریم این شر. دهد می رخ «سيته» و شده اختال  دچار انضاء

 دچار نضو یا شخش آن شرساند، نم،يرد سازمان انضاء و ها شخش شه را اطالنات جریان اثرشخش، نتواند ارتباطات مدیریت، یعهی

 خود از هایی شخش یا همه روی را کهترلش آن، سازمان شدت شه در این صورت شسته. دهد می رخ «سازمانی سيته» و شده  اختال 

ای طبنعی ت،قی منشود، در مواردی  شهاشراین، هرچهد مرگ شرای سازمان پدیده. (1315صارم،  اصغری و متقی. )دهد می دست از

های سازمان  ها نگاه فرآیهدی شه نارضه . یيی از این راهنم،ی، وقوع آن را شه تأخنر انداختهای  توان شر حسنب تنداشنر و شرنامنه می

قرار منندهند؛ ظرفنتی که حاکی از قاش،نت  در اختنار ذیهفعان سازمانظرفنت مهمی است. معتقدیم مفهوم پردازی سيته سازمانی 

مشيالت است. از آنجا شا  در مواجههشرای کمک شه فهم سازمان و توسنع  دانش سازمانی ادراک یک شنماری در انسان، استفاده از 

که دراین استعاره شا الهام از استعاره سازمان شه مثاشه موجود زنده مورگان، شا رویيردی پاتولوژیک ندم اثرشخشی ارتباطی را نشانه 

گنری مفاهنم زیستی و پ شيی در  حوزه را شرای توسعه و شهرههای این  ایم و شر اساس نظر محققان پنشنن که استعاره گرفته

 (، امند است که اثرشخش و کارشردی واقع گردد.1315اند )پور ن ت و شنچران،و،  سازمان مهاسب دانسته

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. organizational strock 
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 پیشینه تجربی پژوهش

شود گوینای   می آنچه در مرور ادشنات نظری و پنشنهه تجرشی تحقنقات صورت گرفته در حوزه درمانگری سازمان مشاهده

هایی پنچنده اند و از اشعاد متعارض و گاهی متهاقض قاشل تعریفهد و اکتفنا شنه ینک     ها پدیده این واقعنت است که سازمان

ها توانایی نظریه پردازان را در دستناشی شه ینک نگنرش جنامع در منورد سنازمان       استعاره یا مجمونه محدودی از استعاره

(. ما شاید در شهاخت سازمان تالش نماینم کنه وجنوه متعندد و متهنوع آنهنا را      5110، 1نياسازد )قراردی و مون محدود می

تنر شنرای شنهاخت     های تيثنر گرایاننه   ششهاسنم؛ مورگان نن  سعی کرده است تا نظریه پردازان را شه ضرورت اتخاذ دیدگاه

ک اسنتعاره(، تصنویر شهتنری از واقعننت     سازمان متقاند سازد. واضح است که در صورت استفاده از دو استعاره )شه جای ی

های شنشتری استفاده نماینم. حا   ها را شهتر ششهاسنم  شاید از استعاره گردد. شهاشراین اگر شخواهنم سازمان مورد نظر ارائه می

هنا   رهشریم شاید شداننم که سنهرژی کهار هم قنرار گنرفتن اسنتعا    که از این منراث مورگان شرای فهم شهتر سازمان شهره می

زند. از این رو استعاره ی شنماری سازمان در کهار استعاره ی سازمان شه مثاشنه   دانش اف ائی شهتری را شرای سازمان رقم می

هنای   شود صرف تقسننم دوره  موجود زنده شنانگر این مفهوم است که اگر یک سازمان شه نهوان یک موجود زنده ت،قی می

افتند از   نخواهد شود و الزم است شرای فهم اتفاقاتی که طی هر دوره ننن  اتفناق منی   نمر آن شه رشد، ش،وغ و افو  کارگشا 

(. اگر در استعاره سازمان شه مثاشه موجود زننده نهصنر شقنا شاخصنه     5113، 5های جدید شهره گرفت )شارتر و راسل استعاره

انگر است. شر اساس اینن ت نوری   اص،ی سازمان است  شرای تحقق آن نناز شه سالمت سازمان در سایه حضور مدیران درم

هر شخش سازمان متهاسب شا شيل نم،يردش در معرض شروز آسنب و مشيالتی است که شنرای شننان آن شنا رویينردی     

توان از استعاره شنماری مختص همان حوزه شهره شرد. شه نهوان مثا  آنجائنيه شحث پنرامون  مشيالت   ای می منان رشته

یاشند و ینا    مطرح است، سازمان نوروتنک شروز منی  سازمانی و جو محنط کارهای  ر مجمونهرفتاری دهای  زمنهه سبکدر 

یاشند. اگرچنه مفناهنم     های سازمانی نمنود منی   های سازمانی مطرح است سناهچاله گی آنجا که مشيالتی ناشی از روزمره

روی سازمانی و ن دیک شنهی هریک  استعاری مانهد خود ش رگ شنهی سازمانی، ق،دری سازمانی، کارشنفتگی سازمانی، طفره

های مخت،ف سازمان دارند و از زاویه نگاه خود شه مشيالت سازمان نگریسته  سهمی در شنان مشيالت و شنماری در شخش

(. در اینن  5117، 3اند اما راه شرای تولد استعاره جدید متهاسب شا مشيالت فع،ی سازمان همچهان شاز است )چن وآگنراوا  

های سنازمان جهنت انجنام     نویسهد: سالمت سازمانی مفهومی تازه است که تهها شامل توانایی می 0گ،نهگلشاره الیدن و 

گردد و این خ،ق استعارات جدید اسنت   وظایفش شه طور موثر ننست ش،يه شامل توانایی سازمان شرای رشد و شهبود نن  می

 هدیشرآ 51 قرن در هدهیف ا یها تالطم نهده از شخواهد سازمان اگر شک شدونکهد.  که شه رشد و توسعه سازمان کمک می

ن،ننرغم وجنود اسنتعارات    . کههند  توجه ها گروه و افراد ننش ارتباطات مقوله شه که است یضرور شاشهد داشته شاال ییکارآ و

دانننم.   گوناگون در حوزه آسنب شهاسی سازمان، ریشه شروز مشيالت سازمان را در جهل ناشی از ندم ارتباط اثرشخش می

از این رو  مفهوم پردازی سيته سازمانی ضمن پوشنش خنالء پژوهشنی در اینن حنوزه، شنا رویينردی درمنانگر در پنی          

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Gherardi& Monika 
2. Barter& Russell 
3. Chen& Agrawal 
4. Leiden &klingell 
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هایشنان   هنایی از سنيته را در سنازمان    های دولتی است که اگر نشانه ها شه خصور سازمان هوشنارسازی مدیران سازمان

های مرتبط  پژوهش 1ح یا درمان آن اقدام نمایهد. جدو  مشاهده کردند ضمن تشخنص مرح،ه سيته شه پنشگنری، اصال

 دهد. پردازی و پاتولوژی سازمانی را نشان می شا استعاره

 آسیب شناسی سازمانی  های اخیر مرتبط با حوزه استعاره و : تحقیقات و پژوهش0جدول 

 نهوان پژوهش
محققان و 
 سا  انتشار

قالب 
 تحقنق

 نتایج و دستاورد ها روش تحقنق

مدیریت سالمت 
سازمان از طریق 

 استعاره

وود ساید 
(5110) 

 کنفی

روش مخ،وط 
)ساخت ت وری از 

های  طریق پارادایم
 مخت،ف(

انتقاد شه کارکرد استعاره ها در شهبود ارتباطات درون سازمانی و فراهم کردن زمنهه ی الزم 
است همانطور  جهت تحقق ماموریت سازمان مورد تاکند قرار گرفته است. پژوهشگر معتقد

در پرتو   دهد می توسعه را مشترک صدای و استانداردها ، ها ،ارزش که شناننه ماموریت
 تواند تسریع یاشد.  استعاره ها این امر می

 های استعاره
 توسعه و سازمانی
 پذیر اميان: پایدار

 شازدارنده؟ یا

شارتر و 
راسل 

(5111) 
 توصنفی کنفی

ماشنن و شه مثاشه موجود زنده دیگر شانث توسعه پایدار سازمان های سازمان شه مثاشه  استعاره
های جدید شاشنم. این دو استعاره شا اولویت دادن شه  ها نمی شوند و شاید شه دنبا  استعاره

سازمان شه جای انسان مانع از توسعه پایدار می شوند زیرا در هردوی آنها انسان شه نهوان 
 های  سازمان الزم است. شرای خروجیاج ائی در نظر گرفته می شود که 

 استعاره هشت از فراتر
 کردن اضافه :مورگان

 توسعه نظریه و
 سازمان

ارتن شالد، 
پوتهام و 
 5111ترهان، 

 توصنفی کنفی
 مفهوم، توسعه و تخنل مبهای شر جدیدهای  استعاره ارائه شا تا دارند آن شر سعی نویسهدگان

 شنف ایهد اند شده ساخته مهطق مبهای شر شنشتر که مورگانهای  استعاره شه

استعاره و منان 
رشتگی: شنان موارد 

ها  کارشست استعاره
در پژوهش منان 

 ای رشته

درزی 
(1310) 

 توصنفی کنفی

اگرچه کارشست استعاره ها درن،م خن،ی جدید محسوب می شود اما دستاوردهای شگرفی 
استعاره ها و کنفنت کارشست ان در را شرای ششر پدید اورده است. همنن امر توجه شه 

مطالعات منان رشته ای را ضروری می سازد که شرآن اساس  در شرح مرح،ه نگاشت فهم 
های  دیگر را اميان پذیر می داند. شرای این کار تهها الزم  رشته ای  شراساس مفاهنم رشته

د نظرتان قرار است مسِ،ه ای که می خواهند شه حل آن شپردازید را منان دو رشته ی مور
 داده و شه استخراج مفاهنم مورد نظرتان شپردازید

سازمان شه مثاشه 
 سرزمنن نجایب

مک کنب 
(5111) 

 توصنفی کنفی

های مهطقی مورگان و  نویسهده شر اساس این استعاره ل وم فاص،ه گنری از استعاره
شرح این استعاره های مفهومی شه جای آنها را تاکند می کهد. لذا شا  جایگ یهی استعاره

سازمان زا سرزمنهی تصور می کهد که در آن هر روز اتفاقات مبهم و شا ندم اطمنهان روی 
 می دهد اما شا این وجود نادی شه نظر می رسهد

 مونهاوزن سهدرم
: پروکسی توسط
 درمان و شنماری
 سازمانی دائمی

 فهنرمور
(5117) 

 توصنفی کنفی

. دارند ثالث فرد یا پ شک فریب شه تمایل  افراد آن در که است روانیهای  شنماری از یيی
 روان اجتمانی، سرایت درمانگری حوزه سه دارای ها سازمان ایهيه شنان شا پژوهشگر
 وجود شا سازمان در را شنماری این وجود هستهد، سازمانی شهاسی آسنب و اجتمانی پریشی
 دارد مشيالت حل شرای شنمار سازمان و کارکهان  ش رگهمایی در سعی که مخرشی رهبران

دهد  می شرح مشيالت حل شرای افراد این نمایهده نهوان شه خود دادن ج،وه آن طریق واز
 است سازمان شعدیهای  شنماری  شرای تواند اغازی که خود می

 تأثنر تجرشی شررسی
 سيوت اشعاد

 شر سازمانی
 سازمانی شهروندی

آکاری و 
اکتورن 

(5112) 
 توصنفی کمی

 را ایهها اثرات و گرفته نظر در شعدی چهد سازه یک نهوان شه را سازمانی سيوت مطالعه این
 تشينل م،نتی چهد شرکت یک وقت تمام کارمهد 015از  تحقنق نمونه کهد. می مقایسه
 سيوت و شخش رضایت نتنجه شد که سيوت رگرسنون از استفاده اساس شر. است شده

 دارد تأثنر مثبت اجتمانی سيوت و دارند سازمانی شهروندی رفتار شر مهفی تأثنر دفانی

 مدیریت قارچی
ک،نک 

(5112) 
 کنفی

مصاحبه در جمع 
ها و  اوری داده

پرسشهامه در 
 شخش کمی

نویسهده شا نگاهی استعاری شه شنان این نارضه در سازمان پرداخته است کهمدیران تمایل 
اطالنات شاز دارند . شراساس این پژوهش دارند که کارکهان را شه طور نمد از دسترسی شه 

درصد انتقاد شه دسترسی کارکهان شه  13درصد مدیران روش مدیریت قارچی دارند و  07
 اطالنات دارند

های سازمان در قالب استعاری همانهد پ شيان  پژوهشگر معتقد است شا دسته شهدی شنماری توصنفی کنفیآلبرت هفده سهدرم از 



 0، شماره 01، دوره 0011مدیریت دولتی،  78

 
اختال  نم،يرد 

 سازمانی
های راههما دارند می توان مدیران را شه تشخنص دقنق شنماری سازمان راههما  که کتاشچه (5110)

شد. مثال از استعاره غ،به تستوسترون شرا ی شنان شرتری جوئی جهسنتی مردان شه زنان در 
 دهد  هد ویا از سنب لک دار، سرایت افيار کارمهد مخرب را نشان میکار استفاده می ک

حسی  فهم پدیده شی
سازمانی و شهاسایی 

 دههدهل نوامل شي

خمش ایا، 
شنری، 
یاسنهی)
1310) 

 -کنفی
 کمی

روش ت وری 
 داده شهناد

مقوله  7مقولنه محوری و در نهایت  51، شاز کند 111تعنداد های متعدد  شا انجام مصاحبه
اص،ی استخراج شدند. از این منان، اشعاد ترس سفند، خاموشی سازمانی، کرختی سازمانی و 

من،ی سازمانی مرشوط شه متغنر شنحسی سازمانی )پدیده محوری( و اشعاد خطاهای  شی
ادراکی ن حسی، رویدادهای حسی و نقشهای نامتعارف مدیران دولتنی، مرشنوط شنه شرایط 

. شی حسی اشاره شه ندم تمایل پههان در حوری شهاسایی شدندن،ی تأثنرگذار شر پدیده م
 شدنه شخش دولتی شرای انجام امور دارد.

 و پنشایهدها
 فردی، پنامدهای
 مدیریتی و سازمانی

 شنفتگی خود

 فنضی،
 و خنراندیش

 لطنفی
 ج،نسه

(1310) 

 کنفی
 -توصنفی
 تح،ن،ی

 سازمانی شنماری نهوان شه خودشنفتگی پنامدهای و پنشایهدها شهاسایی مقاله این هدف
 پنامدهای. پذیری خطر و اجتمانی شه یستی کاهش از نبارتهد پنشایهدها مهمترین. است

 پنامدهای.است شحران مدیریت و گوئی تم،ق رواج نم،يرد، کاهش شامل نن  مدیریتی
 ضریب شنشترین نن  انتقاد شه حساسنت. است دیگران استثمار خودشنهی، تيبر، شامل فردی

 مدیران، امپراطوری ساخت مدیریتی پنامدهای. داراست را فردی پنشایهدهای شنن در
 اند. نن  شنشترین ضریب را شه خود اختصار داده خودکامه گنری تصمنم

 پنشایهدها فراتح،نل
 ق،دری پسایهدهای و

 کار محل

ناظری، 
پور،  حسن

 ننا و جعفری
وکن،ی 

(1310) 

 کمی
 -توصنفی
 کارشردی

 روش از استفاده شا این پژوهش .است شنماری جدیدی است کار محنط در افراد ق،دری
 معتبر، تحقنق روش از استفاده شامل مقاالت انتخاب معنار. شد فراتح،نل وارد قضاوتی
 نشان تح،نل است. نتایج پژوهش شودن تجرشی و ق،دری، پسایهدهای و پنشایهدها شررسی

 سازمانی، سيوت استرس، شه مرشوط ق،دری پنشایهدهای منان اثر اندازه شنشترین که داد
 ق،دری پنامدهای اثر اندازه شنشترین و شغ،ی، ال امات و ماکناولنسم انسانی، مهاشع مدیریت
 .است شغ،ی فرسودگی و مهفی ناطفه خدمت، ترک شه تمایل استرس، شه مرشوط

طراحی الگوی طفره 
روی سازمانی و 

تاثنر آن شر نم،يرد 
وزارت ارتباطات و 
 فهاوری اطالنات

سامانی، 
درویش، 
ناشسی، 
صفرزاده 

(1311) 

کنفی و 
 کمی

روش دلفی در 
جمع آوری داده ها 

و استفاده از 
معادالت ساختاری 

 در شرازش مد 

. شعد نوامل 1نوامل موثر شر طفره روی سازمانی شراساس اشعاد سازمان نبارتهد از: 
ضایت شغ،ی،تع،ق خاطر کاری انسانی شامل تعهد، استعداد، ن ت نفس، شایستگی، ر

. شعد 3. شعد نوامل ساختاری شامل رسمنت، پنچندگی و تمرک  5و تنپ شخصنتی 
. شعد اهداف شامل 0فهاوری شامل جدید شودن، ساده شودن، پنچندگی، کارشردی شودن 

همسوئی اهداف سازمان شا اهداف فردی، کمنت پذیری، انگن انهده و ارزشمهد شودن، 
. شعد محنط شامل محنط شنرونی جغرافنائی 2و انعطاف پذیر شودن شفافنت و وضوح 

فن یيی، اقتصادی، فرههگی اجتمانی ( و محنط درونی )فرههگ سازمانی، سبک 
 سرپرستی، رفتار همياران(

 شناسی پژوهش   روش

ای و از نوع  های زمنهه شر حسب هدف، از جم،ه پژوهش این پژوهش از  لحاظ هستی شهاسی، مبتهی شر پارادایم نم،گرایی است.

ها، مقطعی و شرحسب  شرحسب زمان گردآوری دادهشاشد. همچهنن  شهنادین و کارشردی است و شرحسب نوع داده، کنفی )تفسنری( می

همچهنن شنوه  که شه دنبا  مفهوم پردازی سيته سازمانی است. ها و ماهنت و روش پژوهش، اکتشافی است روش گردآوری داده

ها از دو روش روش اسهادی  شاشد. شرای گردآوری داده می 1استنرلنهگ-آترایدپژوهش، شنوه تح،نل مضمون شر اساس روش 

ای( و روش مندانی شهره شردیم. در روش مندانی جهت انتخاب افراد از روش نمونه گنری هدفمهد از نوع نظری، شا استفاده  )کتاشخانه

های اولنه انتخاب شد و پس از اتمام مصاحبه،  استفاده گردید. شه این نحو که اولنن فرد خبره شراساس شررسی از تيهنک گ،وله شرفی

 اکتشافی های کرد و مصاحبه توانستهد شه غهای تحقنق کمک نمایهد، معرفی می ها را که می فرد یا افراد خبره دیگر در سایر سازمان

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Attrid-Stirling 
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سا  تجرشه کار  11پذیرفت.  معنار انتخاب این افراد داشتن حداقل  ار ایشان انجام  میپس از انجام هماههگی و شاحضور در محل ک

توانست شه نهوان اسهاد قاشل اتيا ت،قی شود. از این رو  های دولتی شود که شرگردان آنها شه متون می اجرائی و مدیریتی در سازمان

نها همدان، صمت همدان، شرق همدان، مدیران و کارکهان انضای مهتخب چهدین سازمان در دانشگاه ن،وم پ شيی و شون،ی س

ی همدان، گاز و کارکهان ارشد استاندار رانیاستان همدان، مدارشد شانيی و شنمه )شانک توسعه تعاون، م،ت، م،ی و شنمه آسنا(،  

ان و ثبت احوا  همدان کارکهان مهاطق شهرداری همدان، راه آهن جمهوری اسالمی ایر و رانیهمدان، مد یاستان همدان، آشفا

های سيته سازمانی، شرای هر شخش از پنشایهدها،  را در مطالعه شرکت دادیم. پس از آن شا روش تح،نل مضمون اشعاد و شاخص

 مصادیق و پسایهدها کشف و تدوین گردید. شرای اطمنهان از روند صحنح پژوهش، ال ام شه پاسخگوئی سواالت ذیل رنایت شد:

 مفهومی سيته سازمانی چنست و مد  مفهومی آن چيونه است؟ سوا  اص،ی: تعریف

 : پنشایهدهای سيته سازمانی شرای یک سازمان کدامهد؟1سوا  فرنی 

 : مصادیق وجود سيته سازمانی کدامهد؟5سوا  فرنی 

 : پسایهدهای سيته سازمانی شرای یک سازمان کدامن3سوا  فرنی 

 ها: شیوه تحلیل داده

است. مضمون، الگویی از معانی است که در دادههای کنفی  1تح،نل کنفی، روش تح،نل مضمونهای کارآمد  از روش

های شهاخت،  کردن مهارت قاشل اکتشاف، تعریف شده است. شر این اساس، تح،نل مضمون روش مهاسبی شرای فراهم

های  داده و است متهیهای  ادهد تح،نل شرای روش، فرایهدی این. گ ارش الگوهای موجود در دادههای کنفی استو  تح،ننل

 کارهاترین  حساس وترین  مهم از مضمون، یيی .  در این منان شهاختکهد. می تبدیل تفصن،ی و غهیهایی  داده شه را و متهوع پراکهده

های تح،نل مضمون، روش  . در منان تيهنک5(5111است )شراون و ک،رک،  مضمون تح،نل نبارتی، ق،ب شه و است کنفی تحقنقات در

ای  کهد نقشه آنچه شبيه مضامنن نرضه می اند. را توسعه دادهآن  3استنرلنهگ-آترایدشبيه مضامنن روش شسنار کارآمدی است که 

و ت،خنص آمده از ترکنب  دست دههده )مضامنن شه ، مضامنن پایه )نيات ک،ندی متن(، مضامنن سازمانکه در آن شبنه تارنما است

مهد منيهد؛ سپس این مضامنن شه  مضامنن پایه( و مضامنن فراگنر )مضامنن نالی درشرگنرنده اصو  حاکم شر متن شه مثاشه کل( را نظام

در  شود. شبيه تارنما، رسم و مضامنن شرجسته هر یک از این سه سطح همراه شا رواشط منان آنها نشان داده میهای  صورت نقشه

 نشان داده شده است. گنام روش تح،نل مضمون شا استفاده از تيهنک شبيه مضامنن شنه گنامفرایهند  5جدو  

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Thematic Analysis 
2. Braun&Clarke
3. Attrid-Stirling
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 به گام تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین : فرایند گام8جدول 

 اقدام گام مرح،ه

تج یه و 
توصنف 
 متن

 های اولنه نوشتن ایده  ها مطالعه اولنه و مطالعه مجدد داده  ها ميتوب کردن داده  آشها شدن شا متن

 ایجاد کدهای اولنه و کدگذاری
 پنشههاد چارچوب کدگذاری و تهنه قالب مضامنن  های کوچيتر تفينک متن شه شخش 
 ها های جالب داده کدگذاری ویژگی 

 پاالیش و شازشنهی مضامنن     های کد گذاشته شدة متن استخراج مضامنن از شخش     تطبنق کدها شا قالب مضامنن  جست و جو و شهاخت مضامنن

تشریح و 
تفسنر 
 متن

 ترسنم شبيه مضامنن
 خوانی مضامنن شا کدهای مستخرج شررسی و کهتر  هم  مرتب کردن مضامنن 
 انتخاب مضامنن پایه، سازمان دههده و فراگنر  های مضامنن ترسنم نقشه 
 های مضامنن اصالح و تأیند شبيه 

 توصنف و توضنح شبيه مضامنن    گذاری مضامنن تعریف و نام  تح،نل شبيه مضامنن

ترکنب و 
 ادغام

 تدوین گ ارش
 ت،خنص شبيه مضامنن و شنان مختصر و صریح آن         ها های جالب داده استخراج نمونه 
  های تحقنق و مبانی نظری      مرتبط کردن نتایج تح،نل شا سؤا ها نوشتن گ ارش ن،می و تخصنی از تح،نل 

 (1311زاده ) مهبع: ناشدی جعفری، تس،نمی، فقنهی و شنخ

استقرائی ها شر مبهای روش  از آنجائنيه پژوهش حاضر در پی مفهوم پردازی سيته سازمانی است، مضامنن یا الگوهای داده

ها مرتبط هستهد. این روش تح،نل  اند؛ زیرا در روش استقرائی )مبتهی شر داده(، مضامنن شهاخته شه شدت شا خود داده شهاخته شده

ها شدون تالش شرای انطباق آن شا چارچوب کد  مضمون تا حدودی شبنه نظریه داده شهناد است. در این روش، فرآیهد کدگذاری داده

 گنرد. نه شده )یا قالب مضامنن( صورت میگذاری از قبل ته

 های پژوهش اعتبارسنجی یافته

 1شاشد تا شتواند دقت در فرایهد و تهاسب در محصو  نهایی را نشان دهد. گوشا و لنهي،ن طور ک،ی پژوهش کنفی شایند قاشنل انتمناد شه 

. قاشل قبو  شودن که شر معقو  1از:  نبارتهدکههد که  میچهار معنار را شرای شررسی من ان انتبارپذیری پژوهش کنفی مطرح (، 1102)

. قاش،نت 3شود؛  در محنط دیگر استفاده میها  پذیری که شرای کارشردپذیری یافته . انتقا 5تأکند دارد؛ ها  شنودن و معهنا داشنتن یافته

پذیری که رسندگی و شازرسی را اش اری شرای اثبات . تأیند0کهد؛  اطمنهان کنه اميان موشيافی و شازشنهیِ سایر پژوهشگران را فراهم می

 . دهد شنده، نشنان می انتبارپذیری این پژوهش را شر مبهای معنارهای شننان. جدو  ذیل دهد کنفنت مدنظر قرار می

  : اعتبار پذیری پژوهش1جدول 

 شرح اقدام معیار ارزیابی

 قاشل قبو  شودن
 کردیمانتخاب و تأیند  را نظری، پنشنهه تحقنق، اهداف تحقنق و مهبعشا مطالعه مبانی را مضامنن  ماه 0 طی

ها و تح،نل از سوی پژوهشنگر و گنروه خبرگنان کنه از دانش کافی درشاره اشعاد موضوع  طی پژوهش، پنوسته تعامل رفت و شرگشتی شنن داده
 شهره شرده شد هم مان از دو کدگذار شرای کدگذاریو  پژوهش شرخوردار شودند، صورت پذیرفت.

 های پژوهش مشورت شد ها شا دو متخصص مهاشع انسانی در خصور یافته شرای اطمنهان از انتقا  پذیری یافته انتقا  پذیری

 همه مراحل، ج ئنات پژوهش و یادداشتهای حاصل از مطالعه اسهاد مرشوطه، ثبت و ضبط شده است.  قاش،نت اطمنهان

 نالوه شر ثبت و ضبط دقنق ج ئنات در تمام مراحل، انسجام داخ،ی و درونی نتایج نن  سهجنده شد.   تایند پذیری

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Guba & Lincoln
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رود )گرجی پور، خاشعی، اسالمبولچی و اصغری  های تحقنق کنفی شه شمار می پایایی یا قاش،نت انتماد شاخصی مهم در روش

انجام گرفته، های  درون موضونی شرای محاسبه پایایی مصاحبه(. در پژوهش حاضر از پایایی شازآزمون و روش توافق 1310صارم، 

 گردد. می استفاده شد که در ادامه ارائه

های انجام شده، چهد مصاحبه نمونه، انتخاب شده وکدهای مشخص شده  از منان مصاحبه 1شرای محاسبه پایایی شازآزمون

اند. روش شازآزمایی شرای ارزیاشی ثبات کدگذاری پژوهش گر شه کار می رود، ولی شا این  هم مقایسه شده در دو فاص،ه زمانی شا

اشيا  روشه رو است که نتایج حاص،ه از آزمون مجدد می تواند تحت تأثنر تجرشه و حافظه کدگذار قرارگرفته و مهجر شه تغننر در 

ی مشاشه شودند شه نهوان توافق و کدهای غنرمشاشه شا نهوان غنرتوافق قاش،نت انتماد شوند. کدهایی که در دو فاص،ه زمان

اند و شا  اند. روش محاسبه پایایی شه صورت زیر است: در این پژوهش سه مصاحبه شه نهوان نمونه انتخاب شده مشخص شده

 01ه این که من ان پایایی شازآمون ارائه شده است. شا توجه ش 0اند و نتایج در جدو  فاص،ه زمانی شنست روز مجدداً کدگذاری شده

 شود.  ها تایند می % است، قاش،نت انتماد کدگذاری 11% است و این مقدار شنشتر از 

 
 محاسبه پایایی بازآزمون: 0جدول 

 مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات تعداد ندم توافقات درصد پایایی شازآزمون

12٪ 1 05 00 1 

01٪ 1 31 71 5 

01٪ 0 31 01 3 

 کل 523 111 11 01٪

 پژوهش های یافته

مصاحبه انجام شده شه صورت منتن   52اولنن مرح،ه از فرایهد تح،نل مضمون که شه کدگذاری توصنفی معروف است، شا شرگردان 

کدگنذاری اولننه   . سنپس  دهند  این گام، ستون فقرات مراحل شعدی را شيل منی و تج یه و تح،نل جم،ه شه جم،ه انجام پذیرفت. 

متون شروع شد شدین صورت که متن هر مصاحبه چهد شار خوانده و جمالت اص،ی آن شا ماژیک وشا سه رنگ زرد، سنب  و شنهفش   

صورت کدهایی ثبت شد. حاصل این مرح،نه از   در سه طبقه پنشایهدها، مصادیق و پسایهدها استخراج و شه نهوان مضامنن پایه شه 

مضنمون   111شود. در مرح،ه کدگذاری تفسنری شا مقایسه و ن دیک سازی مفناهنم شنه   1373ناشی شه فرآیهد تح،نل مضمون دست

سازمان دههده دست یافتنم. در مرح،ه سوم و پایانی، مضامنن فراگنر اسنتخراج و شنبيه مضنامنن شنا یيندیگر منرتبط شندند و        

ن پنشایهدها، مصادیق و پسایهدها روایت گردیدند.. جندو   های سيته سازمانی در هر مرح،ه از فرآیهد مفهوم پردازی شه نهوا مولفه

گذارد. در کدگذاری حرف التنن از سمت چپ نشانگر او  نام خانوادگی فرد مصناحبه   ذیل شخشی از این فعالنت را شه نمایش می

گ یهشنی،   شاشند. از شننن کندهای    شونده، حرف التنن وسط نشانگر شماره مصاحبه و ندد نشانگر شمارش پاسنخ مصناحبه منی   
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

1. Repeat test method 

(1) 
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هنای ذههنی    های مهفی نسبت شه دیگران را داشتهد، شا نهوان مضمون پاینه پننش سنازه    کدهایی که مفاهنم مرتبط شا خود پهداره

ای، خودداری از اظهار نظنر، شندشنهی،    نامنده شدند. شر همنن مبها مضامنن پایه دیگری نام گذاری شدند. که نبارتهد از: رفتار س،نقه

ی توجهی شه نظرات هميار، حامی نبودن مدیر، مدیر ناهمگن، شاورهای مذهبی مانع از ارتبناط، شرتنری جنوئی،    ارتباط گ یهشی، ش

های سازمانی، سوء استفاده از مهصب، تعنننن   های غنر قاشل اتيا، ندم وجود رفاقت فن،تریهگ اطالنات، پههان سازی تعمدی، داده

از دریافت نظر متخصصان درشاره همخوانی مضامنن پاینه شنا کندهای     اهداف غنر قاشل دسترس و ندم توان سهجی درست. پس

هنای   شندین ترتننب مضنامنن پننش سنازه      مستخرج مضامنن پایه مرتب و درقالب مضامنن سازمان دههده طبقه شهدی گردیدند.

اق شه ارتباط در ینک  ای شا مضمون سازمان دههده ندم اشتن شی توجهی شه نظرات همياران و رفتار س،نقه ذههی، ارتباط گ یهشی،

 مجمونه قرار گرفتهد.

 : نحوه استخراج مضامین پایه از مصاحبه8جدول 

 A –مورد مطالعه او  

 مضامنن پایه ها گفتارهای ک،ندی، نبارات و گ اره نشانگر

RA1 ای رفتار س،نقه کههد خواهد رفتار می شه اصو  خاصی پایبهد ننستهد و هرجور دلشان می 

RA2  توجهی شه نظر همياران شی خواهد ایهگونه ج،وه دهد که نظر دیگران مهم ننست میهمنشه 

RA3 ارتباط گ یهشی ای خار را دارند تمایل شه ارتباط شا نده 

RA4 های ذههی پنش سازه شوند های اشتباه در مورد خوشی افراد که در نهایت همنن افراد آسنب زا می ها وقضاوت شاور 

RA5  خودداری از اظهار نظر مورد هنچ یک از مسائل سازمان نظری نمی دههدشه نمد در 

همچهنن مضامنن شدشنهی، حامی نبودن مدیر، مدیر ناهمگن، شاورهای مذهبی مانع از ارتبناط و شرتنری جنوئی در مضنمون     

ای شه نام ندم توانایی تاثنر شر افيار معرفی شندند. مضنامنن پاینه فن،تریهنگ اطالننات، پههنان سنازی تعمندی،          سازمان دههده

هنای سنازمانی،    ده ضعف در طراحی کانا  ارتباطی و مضامنن ندم وجود رفاقنت های غنر قاشل اتيا شا مضممون سازمان دهه داده

سوء استفاده از مهصب، تعننن اهداف غنر قاشل دسترس و ندم توان سهجی صحنح شا مضمون سازمان دههده ضعف شنر انگنن ش   

مان دههنده شنود و از آن   مضمون ندم گشودگی شهاسایی شد که در شردارنده هر چهار مضمون ساز سپسدیگران شهاخته شدند. 

 شد. ماهنت مضامنن سازمان دههده دریافت می

 
 یسکته سازمان یندهایشایموثر در پ میاز مفاه یکیبه عنوان  یعدم گشودگ نیشبکه مضام .0نمودار  
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اند.  های پژوهش در هر مرح،ه از مفهوم پردازی شرای پنشایهدها، مصادیق و پسایهدها  جداگانه شررسی شده در ادامه یافته

های پژوهش در  سازمانی مانهد هر فرآیهد شهاختی دیگر شاید از ن،ل وقوع مط،ع شویم. از این دیدگاه یافته شهاسیآسنبدر 

تهد از: ندم گشودگی، ندم وفاق، ندم حمایتگری، ندم همسانی فردی، مهفی گرائی، مرح،ه پنشایهدهای سيته سازمانی نبار

 ندم فرهنختگی، ندم مهارت. 

جوزف لوفت و  این نام از اشتدای نامندم گشودگی: گشودگی در ادشنات مدیریت در نظریه پهجره جوهری تب،ور یافت .

ش رگتر  شدون افشای اطالنات شخصی ست که ناحنه آشيارهدف نهایی پهجره جوهری این ا. هری ایهگهام گرفته شده است

. شود می یاشد. فرآیهد اف ایش ناحنه آشيار، خود گشودگی نامنده شهره وری و کارآیی اف ایش  و شا اف ایش اطالنات از سایرینشود

 شدند. جتمانی میدر پژوهش ما این مضمون نمایهده تمام مضامنهی شود که شه نونی مانع از ارتباط از مهظر فردی و ا

است. اگوست کهت  کالسنک شهاسان جامعه آثار در شده مطرح مفاهم مهمترین وفاق، از مفهوم :وفاق ندم

 شوجود است. جامعه اذهان توافق ای جامعه هر اساس: گوید می که درشاره وفاق اجتمانی است شهاسی جامعه نخستنن

 این شهاحتی جامعه گسترش مفاهنم شا. (11 ،ر.1320، آرون)شاشهد  داشته واحدی انتقادات آنيه انضایش آید مگر نمی

 .افتیرشد  گردد یو ندم توافق مهجر شه شحران م دیآ یآن شوجود م یوفاق انضا هیدر ساکه سازمان  تفير

  .شاشد   گرفته شيل حمایتگرانه فضای یک در که است ای راشطه اتياء قاشل و مؤثر فردی منان راشطه یک :حمایتگری ندم

 فراگرد یک در یاشد. اگر دوام تهدید و هراس شا توأم فضای یک در تواند نمی همدالنه و شاز فردی منان ارتباطات

 شود. هر مشارکت شعدی ج،وگنری می گنرند، از می قرار تهاجم مورد افراد کردار و که سخهان شود احساس ارتباطی

ها شا یيدیگر مساوی نخواههد شود. شا وجود این ندم  از تمام جهبه خاصنتی ویژه است. هرگ  دو نفرندم همانی: همانی 

تر خواهد شود که فضای حاکم فضایی مبتهی شر تساوی شاشد. این شدان معهی  فردی نموماً زمانی مؤثر تساوی، ارتباطات منان

آنان شا یيدیگر ارتباطی مؤثر شاشد، شاید  توانهد ارتباط شرقرار کههد؛ در حالنيه اگر شخواههد ارتباط مساوی نمی ننست که افراد غنر

 .تساوی در شخصنت آنها مورد توجه شاشد و یا ایهيه شه نقاط مشترک که نونی تساوی است تأکند شنشتری شود

 شرای معنهی و مثبت احترام دارد؛ او ، زمانی که تينه جهبه سه شه فردی منان راشطه یک مهفی گرائی در :گرائی مهفی

 و سوم، ندم کهنم مهتقل او شه را مقاشل طرف شه نسبت خود خوشایهد نا احساسات که دوم، زمانی .شاشنم نداشته نظر در خویشتن

 ارتباطی گسستگی و ارتباط از انصراف سوی شه را پنام مخاطبان، فرستهده یا مخاطب سوی از اشتناق و تمایل مشاهده

 .گردید مشخص فراگنر مضمون این شود،، شا غنراثرشخش و ناخوشایهد احساس انتقا  موید که هرآنچه ما پژوهش در. کشاند می
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 مضامین فراگیر و سازمان دهنده در مرحله پیشایندها .8نمودار

 .شد پدیدار مردم شهاسی ن،مایهای  نوشته در 11 قرن در خود تخصصی شحث قالب در فرهنختگی :فرهنختگی ندم

از  نبارتست وی نظر از فرهنختگی مفهوم. شد مرسوم انگ،نسی شهاس مردم 1تای،ور ادوارد فرههگ توسط معاد  ن،می استعما 

 کسب خود اجتمانی محنط از انسان رسوم، نقاید و ...، که و ههجارها، آدابها،  ارزش از آمنخته و پنچندهای  مجمونه تبعنت از

 اشارهها  مصاحبه از حاصل مفاهنم از هرآنچه شه این مضمون .کهد می مهتقل شعدی نسل شه ساخته شارور راها  آن سپس وکهد  می

  شده شودند. ذکرهای  ویژگی شا تضاد در نحوی شه که دارد

5راشرت کاتندم مهارت: 
ه شهدی کرده است. مهارت ش های مورد نناز مدیران را شه فهّی، انسانی و ادراکی طبقه مهارت 

 کهد. شهاشراین مهظور از مهارت، اشاره می شود،  ف مهعيس میهای قاشل پرورش شخص که در نم،يرد و ایفای وظای توانایی

 مهارت فهّی نبارت از توانایی مدیر در کارشرد دانش  3؛مهارت فهی کار شردن مؤثر دانش و تجرشه شخص است. توانایی شه

 آیهد. میدست  های تخصصی از راه آموزش رسمی، کارورزی و تجرشه شه های ویژه است. مهارت تخصصی یا تخصص

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Edward Burnett Tylor 
2. Robert .L Katz 
3. Technical Skill 
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معهی توانایی در کارکردن، درک نمودن و ایجاد انگن ش در فرد یا گروه است. مهارت   مهارت انسانی شه 1؛مهارت انسانی

ی کار و  های سازمان و فهم همه اج ای تشينل دههده توانایی ذههی شرای درک و تج یه و تح،نل پنچندگی یعهی،  5؛ادراک

 . ما هریک از مضامنهی را که در تهاقض شا این تعاریف را ندم مهارت نام نهادیم.است حدصورت یک کل وا فعالنت سازمانی شه

گوینم که سازمان سيته کرده است. سيته  مصادیق شنانگر آنست که اگر ما چه چن ی را در سازمان مشاهده کهنم، می

 گنرند ی در این گروه قرار میساختاری، اخالقی، رفتاری، راهبردی، شهاختی، انتقادی، اطالناتی، دانشی و محنط

و گنرد  مین یک سازمان شرای نظم دادن شه افراد و کارها در پنشسيته ساختاری: مضمون فراگنری است که شه هرآنچه 

 پردازد. می تواند وظایف را شه شهترین شيل انجام دهد و شه اهدافش شرسد نمی در نهایت

آن در کمک شه تصمنم گنری در حوزه انسانی نسبت شه سایر ن،وم از مدیریت شه دلنل ماهنت استراتژیک سيته اخالقی: 

تواند شر اقشار مخت،ف جامعه، محنط و طبنعت اثرگذار شاشد.  اهمنت خاصی شرخوردار است چرا که هر تصمنم در این حوزه می

شهاشراین اخالق  شاشد. ری میازجم،ه طرق مؤثر شه مهظور وارد ساختن مباحث اخالقی در امور انسانی لحاظ اخالق در تصمنم گن

ها را در ننل شه اهداف معنن، نهده دار  مدیریت نبارت است از م،يات نفسانی انسان، از آن جهت که اداره امور جمعی از انسان

 ی دارند.توفنق در مدیریت نه تهها مست، م داشتن صالحنت اخالقی است، ش،يه مدیریت حق کسانی است که چهنن قاش،نت. است

مقام  طور ک،یشاشد. ش انتقادی: شنانگر هرآنچه مانع همسویی شاور افراد یک سازمان در جهت شاورهای سازمان است، میسيته 

و مقام نمل در  کهد در انتقادات یک فرد تج،ی پندا می اندیشهمقام  اما اندیشه و مقام نمل دو ساحت جداگانه و متمای  از یيدیگرند

های نقالیی در قالب تصورات نق،ی شاقی شماند و تبدیل شه شاور ق،بی نگردد مقام  استدال  امی کهماد .ها ظهور دارد ایمان انسان

 شروز خواهد کرد. ولی اگر شراهنن نق،ی شه ایمان تبدیل گردد، نمل متهاسب شا آنماند  جدا مینمل از آن 

 رفتار انسانها در محنط سازمان، شا رفتارسيته رفتاری: نمایهده مضامنهی است که شنانگر نقص در رفتار سازمانی هستهد. 

ها، در  زمان نضو چهد سازمان مخت،ف هستنم و هر یک از آن هر یک از ما همست و آنها خارج از محنط سازمان متفاوت ا

  د.تواند شرای سازمان شحران آفرین شاش ها می ندم توجه شه این تفاوتها و رفتارهای ما سهم دارند.  گنری نگرش و قضاوت شيل

 ارشد راهبران توسط که است سازمان تج یه و تح،نل در خصور مسایل مهم و شرجستهسيته راهبردی: شنانگر ضعف 

شامل مضمون این . شود های خارج از سازمان، اتخاذ می ی از ماليان، شه مهظور کهتر  مهاشع در محنطنمایهدگ شه سازمان

 .شود می است، نن  نناز آنها شه ننل شرای یی کهها و توسعه شرنامه مانهای ساز ، داراییچشم انداز، ماموریت يردننمشخص 

توان شر اساس آن ضعف در مدیریت اطالنات یک سازمان  هاست که می ای از نشانه سيته اطالناتی: شنانگر مجمونه

 سازی و کهتر ، ذخنرههماههگی اقتصادی، مؤثر و کارای تولند، »مدیریت اطالنات را شه نهوان ، 3«شست»را شنان کرد. 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Human Skill 
2. Conceptual Skill 
3  Best 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
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شد   قدرتمهد سازمانی مهبع که شه یککهد  توصنف می« اطالنات ازمهاشع شه مهظور توسعه نم،يرد سازمانی شازیاشی

 . است شده

 چارچوب شهاختی رهبر یک سازمان و مدیریتدر سيته شهاختی: شنانگر ضعف در فهم و تفسنر اطالنات محنط است. 

زمانی شارزتر  آنکههد. اهمنت  اطالنات را فن،تر و متمرک  می، مانهد یک له که  شود شهاخته می ها گنری نامل مهم در تصمنم

این ساختارها از طریق اسين اطالنات . کهد شود که رهبر سازمان شه نهوان یک خالق احساس شرای سایر انضا نمل می می

 .گذارند ای مدیر و سازمان اثر میرشهو نگ تفسنر آن و اقدام شراساس آنها شر تصمنمها محنطی، تعبنر و

 
 مصادیق سکته سازمانی: 1نمودار 

های شافتی و نم،ناتی سازمان کم و شنش جهبه  سيته محنطی: شنانگر آن دسته از نوام،ی هست که از لحاظ ویژگی

 شرانگن د.ذیهفعان را  نامهاسبتواند شازخورد  خارجی داشته و دننای سازمان را از خارج زیر نفوذ گنرد. لذا ندم توجه شه آنها می

پنوندد و از آنجائنيه تبعات سيته سازمانی شار مهفی شرای  پنامدهای سيته سازمانی اتفاقاتی است که در پی آن شوقوع می

 اجتمانی است. روانی، رفتاری و ساختاری، سازمان دارد از آن شه نهوان آسنب یاد کردیم که در پژوهش ما شامل آسنب

های ساختاری پژوهش درشرگنرنده پنامدهایی است که سازمان را از شعد ناموزونی واحدها،  : شررسی آسنبآسنب ساختاری

وشی است که یک سازمان شرای نظم دادن شه افراد و کارها در کهد. ساختار سازمانی ر ندم چاشيی و ندم کارآیی دچار آسنب می

آسنب ساختاری نتنجه یک ن شيل انجام دهد و شه اهدافش شرسد. گنرد تا شتواند از این طریق وظایف را شه شهتری پنش می

 های ارتباطی سازمان شاید جستجو کرد. ناهماههگی درون سازمانی است که ریشه آن را در ضعف شهنان
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شه مطالعه ن،می اختالالت  ظهور کرد، 1113در سا    کار  جاسپرزهای  آسنب روانشهاختی: این نوع نگاه که در پژوهش

. مضمون آسنب کهد اشاره می که ممين است در ارتباط شا چهنن اختالالتی دخالت داشته شاشد پنامدهاییهمراه شا  روانی،

 .(1301 کهد )شيروی و همياران، های پذیرفته نشده در سازمان است که از فرد شروز می روانشهاختی نمایهده نم،يرد

ه از پنامدهایی هستنم که در رفتار کارکهان شروز کرده و شه سازمان آسنب رفتاری: در پی این مضمون شه دنبا  تشریح آن دست

توان در ندم ارتباط موثر  های کارکهان است که ریشه آن را می ها و شيوایه های رفتاری فوران گالیه رساند. آسنب آسنب می

 .دانهد وانشهاختی میهای رفتاری را در ارتباط شا آسنبهای ر جستجو کرد تا آنجا که  شسناری از متخصصان آسنب

که در چارچوب اصو  اخالقی  شود نب اجتمانی شه هر نوع نمل فردی یا جمعی اطالق میهای اجتمانی: آس آسنب

گنرد و در نتنجه شا مهبع قانونی و یا قبح  د نام نمل جمعی رسمی و غنر رسمی جامعه محل فعالنت کهشگران قرار نمینقواو

 شود. خوردهای مهفی است که از اجتماع متوجه سازمان میثمره این آسنب شاز .ددگر می اخالقی و اجتمانی روشرو

 

 

 ندهایدر مرحله پسا یسکته سازمان: 0نمودار 
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 و پیشنهادگیری  نتیجه

 که رسالت اص،ی اندیشمهدان در یک رشته کارشردیکرد ادنا چارچوشی شرای ت وری پردازی ارائه داد و  51171ون دی ون در سا  

آن دانش را در  همدانش ن،می در آن حوزه را ارتقا دهد و  هم آن است که پژوهشهایی را انجام دههد که مانهد مدیریت دولتی

 مانهد ی کارشردیمنمفاه شه توجه شیاف ا شاکه (. این در حالی شود که چارچ نن  معتقد شود 1300)دانائی فرد،  نمل شه کار گنرند

 شستر نهوان شه یستمنس سطح درها(   نم،يرد و ها هدی)فرآ یسازمان ارتباطات جوانب همه فهم شه ازنن ی و ...جامع، رهبر تنفنک

 نقش فهم یشرا یمفهومو ساخت چارچوب  یرا شه مفهوم پرداز هدهیمحققان آ ننهمچهاو . است یضرور منمفاه نیا تحقق

 توسعه یتوانائ شه ها سازمان یرقاشت یاندن در تنموفق واقع در(. 5112، 5وکوالک،ی )چاترجی کرد می قیتشو سازمان در ارتباطات

 یسازمان ارتباطات گرو در آنها تحقق که دارد ازنن یشغ، تیرضای و اخالق سازمان، یچون انتماد سازمان ییها ارزش شر یمبته رواشط

تر از  سازد که شرای سازمان کشهده میای  ندم استقرار این مهم، سازمان را درگنر نارضه (.5117، 3)مورفی وساشی است اثرشخش

 . 0(5110سرطان است )شتی و گرین، 

ما این نارضه را سيته سازمانی نام نهادیم و شا مفهوم پردازی استعاری پنشایهدها، مصادیق و پسایهدهای وقوع آن را در 

سناری از مشيالت شخش دولتی را های دولتی کشف کردیم. شه خصور در شرایط کهونی که حيمرانان  و مدیران ارشد ش سازمان

دانهد و آن خود خبر از ناآگاهی مدیران ناشی از ندم استقرار یک سنستم ارتباط اثرشخش  ریشه در مشيالت درونی سازمان می

هایی مانهد شی حسی سازمانی )خمش ایا و  ها تالش شده است شا نگاهی استعاری نارضه دهد. اگرچه در شرخی پژوهش می

(، مونهاوزن در 1310(، ق،دری سازمانی )ناظری و همياران، 1310(، خودشنفتگی سازمانی )فنضی و همياران، 1310همياران، 

(، سيوت سازمانی 1311(، طفره روی سازمانی )سامانی و همياران، 5112(، مدیریت قارچی )ک،نک، 5117سازمان )فهنرمور، 

آنها ایهست که شرح شنماری نناز شه نگاه فرآیهدی داشته تا شتواند مهطبق شا ( تشریح شود اما انتقاد وارد شر 5112، 2)آکاری واکتورن

مد   2کههد. نمودار اصو  آسنب شهاسی سازمان شاشد و همچون کتاشچه راههمای در دست پ شيان، درمانگران سازمان را یاری 

ان سازمان که نالج دردست آنهاست، پنشههاداتی دهد. در ادامه نن  شه حيمرانان، مدیران دولتی و دلسوز سيته سازمانی را نشان می

. ندم گشودگی )ندم اشتناق شه ارتباط، ندم توانایی تاثنر شر 1در مرح،ه پنشایهدها ما کشف کردیم که سازمان از  گردد. ارائه می

  ساسات(. ندم وفاق )در نظر نگرفتن اح5افيار و احساسات، ضعف شرانگن ش دیگران، ضعف در طراحی کانا  ارتباط(؛ 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1.Van de ven 
2. Chuterjee & Kulakli 
3. Murphi & Sashi 
4. Bettye & Green 
5. Acaray& Akturan 
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 : مدل سکته سازمانی8نمودار 

. ندم حمایتگری )کار شا ترس و تهدید، احساس ندم ارزشمهدی، فاص،ه طبقاتی و شغ،ی، جهسنت گرایی، هدر رفت 3

. ندم همسانی فردی )ضعف در هم نوع دوستی، 0های سازمان(؛  استعداد، ندم روحنه ایثارگری، ندم تالش شرای کاهش ه یهه

گرائی )حس ناخوشایهد  . مهفی2های همسو کههده، قواننن شی خاصنت(؛  اهداف مشترک، ضعف در تدوین استراتژی ضعف در تعریف

. ندم فرهنختگی )ندم 1شه خود  و دیگران، ندم لذت از راشطه، سهاریوهای مهفی ذههی از سایرین، شک شه اتفاقات سازمان(؛ 

ف، تهاقض فرههگی، ظاهر فریبی، تمایل شه نشان دادن شرتری، قضاوت مخرب، رنایت شاننت افراد، استفاده از واژگان خارج از نر

. ندم مهارت )ضعف مهارت رفتاری، سبک رهبری نادزست، ندم تهاسب 7شی ندالتی، سخنف شمردن جایگاه دیگران(؛ و 

تگو، ضعف در شهاخت های غنرکالمی، ندم مهارت گف تحصنالت آکادمنک شا کار، ضعف مهارت خود کهترلی، ندم توجه شه داده

نهج البالغه شه نهوان مهشور  25. الزم شذکر است پژوهشگر در اثهای پژوهش شا مطالعه نامه شرد تنپ شخصنتی افراد( رنج می

داند. زیرا آنجا صحبت  های ميتوب در این نامه را راهگشای مسائل سازمان می حيومتی امام ن،ی ن،نه السالم، شسناری از رههمود

. افيار و ق،وب کارکهان را شا 1گردد:  تواند از شسناری از مشيالت پنشگنری کهد. لذا پنشههاد می و رنایت حقوق میاز حق است 

هایی شرای ارائه طرح در جهت  . کمپنن5هایی شهم ن دیک سازید تا فضای غالب سازمان شه سمت همدلی شاشد.  شرگ اری شرنامه

. شا هرآنچه خارج از نرف سازمان در حا  شيل 3ید کارکهان  شدون تهدید اشراز نظر کههد. اهداف شا تعننن پاداش داشته شاشند. شگذار

گنری است شدون درنگ مقاش،ه کهند شه خصور اموری که شانث ظاهر فریبی، قضاوت مخرب، شرتری جوئی، ندم ندالت و ندم 

ها  ای شازآوری کهند تا همه شدانهد که این قانون دوره های سازمان را  شه صورت . قانون0شود  رنایت شاننت افراد و مهفی گرائی می

های ارتباطی را شه درستی طراحی  . کانا 1غ،به جهسنتی را شه غ،به شایسته ساالری ن دیک سازید. . 2شی اثر ننستهد 

ساختاری  . سيته1در مرح،ه مصادیق ما کشف کردیم که در یک سازمان  فرمائند تا اطالنات درستی دریافت و ارسا  کهند.

های شی رویه افراد غنر متخصص،  )تورم ساختاری ناشی از انباشت ننروی انسانی، ندم توازن مهاشع انسانی شا کار، استخدام

. اخالقی )رشوه، اختالس، انجام امور شخصی در 5هایی شا کار موازی، تغننرات سریع مدیران و فساد سنستمنک(؛   زیرسنستم

. رفتاری )چاپ،وسی، سردرگمی ارشاب رجوع از یافتن فرد 3پست و ندم توجه شه کرامت انسانی(؛  سانت اداری، سوء استفاده از
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پاسخگو، ندم جواشدهی تعمدی، شی تفاوتی تعمدی شه دستورات، مراجعه چهدشاره ارشاب رجوع شرای کاری ساده و شدگوئی از نوامل 

های فشار تصمنم ساز، ندم وجود  ها از شنرون شه نفع خوار، گروه ه. راهبردی )قواننن قاشل تغننر شه نفع خوار، توصن0سازمان(؛ 

. شهاختی )ندم شهاخت جایگاه اجتمانی سازمان از سوی 2استانداردهای اجرائی و نظرات متهاقض شا قواننن جاری سازمان (؛ 

اشهام درشاره نقش افراد از کارکهان، اشهام در نقش آتی سازمان، ندم شهاخت از شافت فرههگی، ندم شهاخت استعداد پرسهل، 

. انتقادی )ندم انتقاد 1های شه نفع سازمان(؛  های سازمان و ضعف شصنرت مدیران در اتخاذ تصمنم خودشان، ندم شهاخت ظرفنت

ه ها، ناامندی، ندم انتقاد شه پست ش شه سازمان شه نهوان موهبت الهی، ندم انتقاد شه معهویت گرائی، ندم انتقاد شه همسانی انسان

نهوان امانت الهی، ندم انتقاد شه اصو  مدیریت و ندم انتقاد شه کسب روزی حال (؛ محنطی )ندم طراحی محنط متهاسب شا نناز 

های سازمان از  اطالنی از امور نادی سازمان، ندم اطالع شخش . اطالناتی )شی7کهان و ندم وجود انظباط سازمانی(؛ فن یيی کار

ندم شررسی تهاقضات، کهد شدن جریان اطالناتی، زمان شر شدن نم،نات سازمان خارج از نرف، یيدیگر، نبود ج،سات مهظم و 

. دانشی )ندم وجود گ ارشات فص،ی، ندم وجود 0گنری(؛  های در دست شما جهت تصمنم ندم کارشهاسی کارها و نقصان داده

تواند رخ دهد. الزم است  از کارکهان شا ننازهایش( میهای تباد  داده و ندم انطباق اطالنات دریافتی سازمان  نشریات یا پایگاه

های  مدیران شه خصور مدیران دولتی شه نهوان ناجنان سازمان تداشنر درمانگرانه شناندیشهد. زیرا سازمانها شه خصور سازمان

دولت را اف ایش خواههد های  دولتی که رسالت ارائه خدمات نمومی دارند وقتی شه درستی وظایفشان را انجام ندههد، صرفا ه یهه

. 5ماند را شا چندمان  مهاسب شه جریان شناندازید  هایی که از رصد شما دور می . دریافت اطالنات از شخش1گردد:  داد. لذا پنشههاد می

تغننرات سریع مدیریت ممين است فرد را یک مدیر فرمایشی ج،وه دهد، شا اتخاذ تصمنم صحنح این ذههنت را از کارکهان دور 

هایی از سوی خودتان  . ارشاب رجوع0. مراجعنن را از مسنر انجام کار مط،ع سازید تا از ندم آگاهی ایشان سوء استفاده نگردد 3سازید 

. شرای مراجعنن چشم اندازی از زمان و نحوه 2شه سازمانتان شفرستند )مراجعنن خاموش( تا از روا  صحنح انجام امور اطمنهان یاشند 

. اجازه ندهند رفتارهایی مانهد چاپ،وسی اش اری شرای ن دیک شدن شه 0های احرایی ن دیک شوند  تا امور شه استاندارد کار ایجاد کهند

ای در اذهان شوجود نناورید  اید را  هر چه سریعتر شه قواننن ن دیک سازید تا شائبه . تصمنماتی را که شه نفع خوار گرفته1شما شاشد 

. شا ایجاد 11شود اما اجازه ندهند گروهی خار تصمنمات را کهتر  کههد  مان مشارکت توصنه می. اگر چه در تصمنمات ساز11

شود تا  های ثبت داده از پرسهل شخواهند درشاره استعدادهایشان شرحی شهویسهد تا شتوانند از آن استفاده کهند. این کار سبب می پایگاه

. تالش کهند فرههگ حاکم شر سازمان شا آنچه در استراتژی سازمان 15مهم است هایشان شرای سازمان  کارکهان شدانهد سایر توانایی

های مخت،ف  . شا شخش13اید همسو شاشد. مثال نمی توان سازمانی اسالمی داشت ولی فرههگ غرشی در آن رواج داد  تدوین کرده

. اتفاقات 10ضات موجود در کار شپردازیدسازمان که کارشان در تعامل شا یيدیگر است ج،سات مهظم شرگ ار کهند و شه حل تهاق

های آموزشی  در دوره. 12دهد  سازمان را شا کارکهان شه اشتراک شگذارید. گردش این اخبار سالمت سازمان را شه دیگران نوید می

ضمن خدمت از دستوراتی که در کالم وحی و پنامبر)ر( و امامان معصوم )ع( در خصور کسب روزی حال  و شير 

های الهی وجود دارد، شهره شبرید این کار می تواند در جهت رشد هوش معهوی کارکهان تاثنر شس ائی  موهبت گذاری از

. استفاده از 11. من ان امانتداری در پست سازمانی را شه یک ارزش تبدیل و در کارراهه کارکهان تاثنر دهند 12داشته شاشد 

. چارت سازمان را متهاسب شا 17اری جهت تذکر و مراقبه  قرار گنرد کالم معصومنن و ش رگان در محنط کار می تواند اش 
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در . 10نناز امروز مراجعه کههدگان شه روز فرمائند. شگذارید ارشاب رجوع این تفاوت ها را در سازمان شما احساس کهد 

 انر آن شه کارکهان مهامور سازمان در قالب شخشهامه و ارسا  مستم یو گ ارش ده نیرا شه مهظور تدو واحدیسازمانتان 

. 51 آزمون شرگ ار کهد یواردهای صادره شه صورت ا تا از شخشهامه دی. اداره آموزش سازمان را مي،ف ساز11 دیساز

های نم،ناتی را اگر خارج از نرف زمانی در حا  انجام است پنگنری کهند و اطمنهان یاشند که اطالناتی که شه  پروژه

 دست شما می رسد درست شاشد.

اگر شا نگاه پنشگنرانه در مرح،ه پنشایهدهای سيته و نگاه این طرح ها می تواند فساد مالی را در د  خود شپروراند.  

کههد. ما  هایی شاشند که شه دنبا  سيته شروز می درمانگرانه در مرح،ه مصادیق سيته سازمانی اقدامی نيرده شاشند شاید مهتظر آسنب

خاصنتی  شی، ندم چاشيی سازمان، ناموزونی سازمان. ساختاری )1ه سازمانی و در قالب آسنب ها را پسایهدهای سيت این آسنب

(؛ ندم ورود فير جدید شه سازمان، کوچ ننروهای متخصص، های اصالح مجدد اف ایش ه یهه، افسردگی سازمان، جایگاه مدیریت

، انتصاب  و اغتشاش(؛ تغننر ماهنت سازمان، امات سازمانتعمنم تصمنم اشتباه شه کل اقد، تصویر ذههی شد از سازمان. اجتمانی )5

، ان وای کارکهان، ندم انتماد اجتمانی شه سازمان، از دست دادن انگن ه، انتقام جوئی و فشار روحی کارکهان. روانشهاختی )3

تفاوتی، تالش شرای ترک کار، تخریب اموا  و سيوت( نام  . رفتاری )طفره روی، ق،دری، رواج شایعات، شی0سرخوردگی از کار(؛  و 

کرده است مسبب آن رفتاری است که در مراحل پنشایهد و قبو  شاید کرد که اگر چهنن آسنبی در یک سازمان شروز نهادیم. 

استفاده از تجرشنات روانشهاسان کار  می تواند التنام شخش شاشد. همچهنن می توان اند. در این صورت  مصادیق مدیریت نشده

امه ری ی های مخت،ف سازمان فرستاد تا شر اساس نناز واقعنشان شرن های کارکهان شه شخش گروهی را جهت شهندن حرف

رسد موضوع شرگردان  اند. شه نظر می شهاسند که شه دریافت رشوه و رانت خواری معروف شده هایی را می قطعا سازمان صورت گنرد.

تواند موضوع یک پژوهش شاشد. همچهنن آنچه شر ت،خی این ماجرا  وجهه سازمانها شه آنچه که ماهنت اص،نشان شوده است خود می

اند ولی اکهون معضالتی را شرای خود و سازمان  ست که شا انگن ه رشد و تعالی خود و سازمان استخدام شدهاف اید کارکهانی ا می

آید و اصالح  های دولتی شه دلنل ال امات قانون کار از  مقاش،ه شا چهنن افرادی کوتاه می ها شه خصور سازمان دارند. معموال سازمان

سازد. در پایان الزم است شه  ندها را شرای سالمت دوشاره این شنمار ناامند میگنرد که ام سازمان در مسنری سخت قرار می

ها،  از طرفی و نناز شه حضور و مصاحبه شا مدیران سازمان 11های انجام این مقاله نن  شپردازیم. شا شنوع شنماری کووید  محدودیت

نناز امروز کشور انگن ه مضانف را در نگارندگان ایجاد  فرآیهد اجرائی زمان شر شد که البته امند شه انجام پژوهشی متهاسب شا

گنری هدفمهد دسترسی شه افراد شا مشيالتی روشرو شود. در ههگام انجام پژوهش شا استعاره  ساخت. همچهنن شه دلنل نوع نمونه می

تواند شرای  ش،عندند که می ا میهایی داشت که شه تههایی حجم زیادی از شودجه ر سرطان سازمانی روشرو گشتنم که اشاره شه سازمان

  پژوهشگران طرحی نو شاشد.
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