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 .1دانشجوی دکتری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند ،ایران

(تاریخ دریافت9111/80/91 :؛ تاریخ پذیرش)9111/98/91 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفههای فرهنگ سازمانی آموزشوپرورش بوده است .این تحقیق از نوع زمینهیابی است که در آن رویکررد
استقرایی و روش کیفی نظریهپردازی دادهبنیادِ چندگانه ،با بهکارگیری مصاحبة مسئلهمحور و الگوی شاین برای سنجش فرهنگ ،برهکرار
گرفته شده است .پس از تحلیل دادهها ،الگوی فرهنگ سازمانی آموزشوپرورش در سه بعدِ «انطباق بیرونی» با چهار شراص یرادگیری
سازمانی ،مشتریمداری ،چشمانداز ،و پیشرو و فعال؛ «هماهنگی درونی» با چهار شاص دانرشگرایری ،مشرارکت قانونمنرد ،ارزشهرای
محوری ،نگاه سرمایهای به انسان و «روابط انسانی» با چهار شاص کرامت ذاتری و اکتسرابی ،انگیر ه ،منرافی ملری ،رشرد و تعرالی ،برا
مرک یت آموزههای دینی« ،حیات طیبه» طراحی شد .برای تأیید یافتهها ،ضرمن برهکرارگیری مبرادی متعردد تولیرد دادههرا ،در مراحرل
کدگذاری ،یافتهها به مصاحبهشوندگان بازصورد داده و واکنش و نظرهای آنان لحاظ شد .قابلیت فهم و مفیدبودن یافتهها از نظر صبرگران
و استادان دانشگاه تأیید شد .لذا الگوی طراحیشده اتکاپذیری الزم را دارد.

کلیدواژگان
آموزشوپرورش ،الگوی فرهنگ سازمانی ادگار شاین ،فرهنگ سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهnargesghodsian@yahoo.com :
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مقدمه
باورهای اساسی و ارزشهای مورد حمایت بنیانگذاران سازمان شالودة اصلی فرهنگ

نن سگازمان

را تشکیل میدهند .وجود تفاوتهای چشمگیر در ارزشها و مبانی فلسفی جوامع مختلگ  ،مؤیگد
نیاز به شناخت ابعاد و مؤلفههای فرهن
توجه به جنبههای پویای فرهن
فرهن

سازمانی در زمینههای بومی بوده اسگت .عگووه بگر ایگ ،

در رابطه با نوع و ماهیت کار سازمانها و پویاییهای نامحسگو

سازمانی در مسیر رشد و تعاموت محیطی ،از جمله دالیلی است که لزوم نوسازی جنبههگا

و ابعاد فرهن

سازمان را تبیی میکند .بهطور کلی ،توانایی شناخت فرهن

سازمان ،نیگازی اسگت

که مدیران را در ارزیابی نن به منظگور بببگود عملکگرد سگازمان یگاری مگیکنگد ،چنگی نیگازی در
سازمانهای فرهنگی ،مانند نموزشوپرورش که کانون رشد و تغییگر فرهنگ  ،و پلگی بگرای انتلگال
ارزشهاست ،مضاع
دلیل که فرهن

است .از تعری های متعدد فرهن

سازمانی ،تعری

شای ( )2991به ایگ

را با توجه به جنبههای پویایش و از دیدگاه هماهنگی درونسگازمانی و تطگابب بگا

محیط بیرونی معرفیکرده است ،تعریفی جامع و کامل است .شای  ،برای فرهن

سه سطح متداخل

در نظر گرفته است که به ترتیب ،از نشکار به نبان گرایش دارد .سطح اول ،مصنوعات؛ سطح دوم،
ارزشهای مورد حمایت سازمان؛ سطح سوم ،باورهای مشترک (مفروضات اساسگی) اسگت .شگای
معتلد است ،برای فبم فرهن  ،بایگد الیگة سگوم و درونمایگة نن را کاویگد .او تفگاوت اساسگی در
فرهن ها را ناشی از تفاوتهای گسترده در مفروضگات اساسگی ،ارزشهگا و مبگانی فلسگفی ننگان
میداند و معتلد است ،برای شناخت فرهن

باید باورهای نبفتة سازمان را دربارة انسان و طبیعگت،

سرشت انسان ،جایگاه انسان ،راستی و درستی ،و زمان و فضگا کاویگد .لگذا هگد
پژوهش نن است تا با زیربناقراردادن سطوح و مفاهیم الگوی فرهن
برای دستیابی به درونمایة فرهنگ  ،ابعگاد فرهنگ
توصی

شگود .از ایگ رو ،هگد

محلگب در ایگ

سازمانی شای  ،و پیشگنباد او

سگازمانی سگازمان نمگوزشوپگرورش تعیگی و

پگژوهش تعیگی مؤلفگههگا و شگاخ

هگای فرهنگ

سگازمانی

نموزشوپرورش مبتنی بر الگوی شای اسگت و بگه ایگ سگؤال پاسگ داده مگیشگود کگه ابعگاد و
شاخ

های فرهن

سازمانی نموزشوپرورش بر اسا

الگوی ادگار شای کدامند؟
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متون نظری و پیشینة پژوهش
از ننجا که فرهن

در سازمانها در تعامگل متلابگل بگا عناصگر و کگارکردهگای فگراوان موجگود در

سازمانهاست ،تعری های متعدد برای نن مطرح شده است .فگرن ( )2991معتلگد اسگت سگازمان
مانند کوه یخی است که بخش عمدة نن نگامريی اسگت و ایگ بخگش کگه در زیگر ن
فرهن

سازمان است .رابینز ( )2731فرهن

قگرار دارد،

را سیستمی از استنباط مشترکی کگه اعضگا نسگبت بگه

سازمان دارند و موجب تفکیك دو سازمان از یکدیگر میشگود ،مگیدانگد .از نظگر شگای (،)2991
فرهن

الگویی از مفروضات اساسی و باورهایی است که توسط یك گروه اجتماعی برای حگل دو

مسئلة بنیادی ِ تطابب با محیط بیرون و ایجاد انسجام درونی خلب ،کش  ،یا ایجاد میشود .ای الگو
در مسیر حرکت گروه اعتبار یافته و ثابت کگرده اسگت کگه سگودمند و کارسگاز اسگت ،در نتیجگه،
بهعنوان شیوة درست ادراک ،تفکر ،احسا
تأثیرپذیری ،فرهن

و رفتار به نسل بعد منتلل میشود .بگا توجگه بگه ایگ

خاصیتی پویا دارد (مشبکی ،2791 ،ص )723و در عی ثبگات نسگبی ،ابعگاد و

شاخ

های متنوعی دارد کگه بگهشگدت زمینگهمحورنگد ( .)Fey & Denison, 2003بگرای شگناخت

فرهن

توسط مشاوران سازمانی ،پژوهشگگران و دانشگمندان مگدیریت

سازمانی الگوهایی مختل

طراحی شده است (جدول .)2
ادامة جدول .1الگو های فرهنگ سازمانی

نام الگو
ابعاد فرهنگی هافستد

ابعاد فرهنگ و شاخصهای فرهنگ
شاخ

فاصلة قدرت ،شاخ

اجتنا

از عدم اطمینان ،شاخ

مردساالری ،شاخ

فردگرایی ،گرایش بلندمدت )(Hofstede et al., 1990

الگوی پیترز و واترم

پیشداوری در اقدام ،نزدیکی با مشتریان ،ببرهوری از طریب اشخاص ،استلول و
کارنفرینی ،دستاندرکاربودن مدیریت ،وفادارماندن به رشتة تخصصی ،ستاد ساده و
کوچك ،سازماندهی منعط

الگوی ویلیام اوچی
ابعاد فرهن

سازمانی

رابینز

و غیرمنعط

همزمان ()Peters & Waterman, 2009

تعبد نسبت به کارکنان ،ارزیابی ،کارراهه ،کنترل ،تصمیمگیری ،مسئولیت ،توجه به افراد
)(Ouchi, 1981

خوقیت فردی ،مخاطرهپذیری ،رهبری ،یکپارچگی ،حمایت مدیریت ،کنترل ،هویت،
سیستم پاداش ،سازش با پدیدة تعارض ،الگوهای ارتباطی (رابینز)2731 ،
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ادامة جدول .1الگو های فرهنگ سازمانی

نام الگو
شاخ

ابعاد فرهنگ و شاخصهای فرهنگ

های فرهن

سازمانی مکینتاش و
دوهرتی)1339( 2

حضور سازمانی ،موفلیت ،ارتباط ،رسمیت ،خوقیّت ،فروش ،یکپارچگی سازمانی،
ببداشت و هماهنگی ،خدمات ،اخوق کاری ،جو سازمانی (.)Khan et al., 2010

درگیرشدن در کار ،با سه شاخ
ابعاد فرهن

سازمانی

سازگاری ،با سه شاخ

دنیسون

انطباقپذیری ،با سه شاخ
رسالت ،با سه شاخ

توانمندسازی ،تیمسازی ،و توسعة قابلیتها،

ارزشهای بنیادی ،توافب ،هماهنگی و انسجام،
ایجاد تغییر ،مشتریگرایی و یادگیری سازمانی،

گرایش و جبتگیری راهبردی ،اهدا  ،ملاصد و چشمانداز
(.)Denison, 1990

مؤلفههای اصلی فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین

شای بدون مطرحکردن مؤلفة کاربردی از فرهن

سازمانی ،مدیران و مشاوران سازمانی را به تفکگر

عمیب در زیرالیههای فرهنگی سازمانشان در رابطه با مؤلفههای اصلی فرهن
به طور ویژه به مؤلفههای کاربردی فرهن
اصلی که برای شناخت فرهن

رهنمون میشود ،تگا

سازمان خود دست یابند .از دیگدگاه شگای پگنؤ مؤلفگة

سازمان باید دربارة ننها در سازمان جستوجو کرد عبگارتانگد از

رابطة انسان با طبیعت ،بدی معنی که واکنش انسان در ملابل طبیعت در کدام یگك از دیگدگاههگای
سهگانة سلطهگری ،سلطهپذیری و هماهنگی قگرار دارد (رابینگز ،2792 ،ص)192؛ سرشگت انسگان،
یعنی باور به خوبی یا بدی انسان و چگونگیِ تغییرپذیری یگا تغییگرناپگذیری او از محگیط؛ جایگگاه
انسان ،یعنی چگونگی توجه به کار و فعالیت و چگونگی چیگرهشگدن انسگانهگا بگر خواسگتههگا و
تمایوت خود؛ و چگونگی روابط انسانی به معنی فردگرایگی و اعتلگاد بگه منگافع فگردی در ملابگل
گروهگرایی و اعتلاد به اشتراک منافع؛ راستی و درستی ،بدی معنا که «قگانون» ،اخگوق یگا مگذهب
موکِ تشخی

راستی از ناراستی است (شای  ،2797 ،ص)61؛ مفبوم زمان و فضگا ،تفگاوتهگای
1. Macintosh & Doherty
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فرهنگی از نظر نگرش به زمان ،به دو دیدگاه ترتیبی (خطی) و همزمان (چرخشی) نسبت به زمگان
مربوط میشود .در دیدگاه اول در هر زمان یك کار انجام مگی گیگرد و بگر شگغل تأکیگد مگیشگود،
درحالیکه در دیدگاه دوم کارهای متعدد همزمان انجام میشگود .عگووه بگر ایگ  ،میگزان دقگت در
اندازهگیری زمان و مفبوم تأخیر نیز در جوامع متفاوت است (جوینگت و ملکگم ،2796 ،ص.)111
فضا نیز مانند زمان معنای نمادی ژرفی دارد .فضای بازِ کاری ،به معنای توانگایی برقگراری ارتبگاط
نسان افراد با یکدیگر است ،اما دفترهای خصوصی با درهای بسته به معنای نیاز به اندیشیدن است.
ریشههای فرهنگی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

ریشههای فرهن

را میتوان در سه زمینة بنیگانگگذاران سگازمان؛ محگیط؛ ماهیگت و طبیعگت کگار

جستوجو کرد (حلیلی و همکاران ،2793 ،ص.)672
اعتلادهای اولیة مؤسسان یك سازمان میتواند بهعنوان منبع و سرچشمة اصگلی فرهنگ
فرهن

باشگد.

در چشمانداز و بیانیة رسالت و ارزشها که توسط رهبران سازمان تدوی میشوند ،نشگکار

است .در سند تحول بنیادی نموزشوپرورش ،مبانی نظری تعلیموتربیگت در سگه محگور توصگی
واقعیت انسان ،موقعیت او در هستی و ترسگیم جایگگاه شایسگته و مطلگو

ندمگی در هسگتی بنگابر

جبانبینی توحیدی و نظام ارزشی دی اسوم بیان شده است .از ای منظر ،قر
زندگی انسان از منظر دی است و شرط اصلی قر
ابعاد زندگی انسان است و تحلب حیات طیبه بر اسا
معیار ربوبی ،تنبا راه قر
فرهن گ

الیاهلل هستة اصلی

الیاهلل ،تحلب توحید ربوبی در همة مراتگب و
انتخا

و التگزام نگاهانگه و اختیگاری نظگام

الیاهلل است .با توجه به ای سند ،بهخوبی میتوان بگر زمینگهمحوربگودن

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

نموزشوپرورش پی برد.
پیشینة تحقیق
پژوهشگران متعدد با روش کیفی یا روش ترکیبی زیرالیههای فرهنگی سازمانهای خود را بررسگی
کردهاند و ضم بررسی ارزشها و باورهای اساسی افراد سازمان ،بگا توجگه بگه وضگعیت بگومی-
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منطلهای الگوهایی جبت شگناخت و سگنجش فرهنگ  ،در سگازمان مگورد مطالعگة خگود طراحگی
کرده اند .زارعیمتی ( )2733الگوی فرهن

سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسومی در محیط کگار را

تبیی کرده است و الگویی شامل  71عامل را طراحی کگرده اسگت .شگاهنبگادی و عابگدی جعفگری
( )2793نیز در پژوهشی مبمتری ابعاد فرهن

سازمانی را از دیدگاه قگرنن کگریم ،ایمگان و تلگوا،

عدالت ،محبت و والیت ،وحدت و اتحاد ،خدمتمحوری ،وفای بگه عبگد ،ایثگار ،وجگدان کگاری،
تعاون به خیر و تعظیم شعاير دینی دانستهاند .سلطانی ( )2792نیز با بهکارگیری شیوة فراتحلیگل بگا
سازمانی سازمان نیروهای مسگلح را

تحلیل  21پژوهش با بررسی وضعیت ،الگوی مطلو

فرهن

طراحی کرده است .در نبایت ،او چبگار نگوع فرهنگ

بگومی شگامل فرهنگ هگای تربیگتمحگور،

دانشمحور ،معناگرا و رابطهگرا (انسانگرا) را معرفی کرده است.
از ننجا که الگوی فرهن

شای چارچوبی کلی و غیرابعادی و راهنمایی عملگی اسگت ،کگه در

درجة باالیی از انتزاع و سادگی قرار دارد ( ،)Dauber et al., 2012, p.12در مطالعات کیفی فرهن ،
شالودة کار محللان قرار گرفته است تا الگوهای ابعادی فرهن

بهطور عینیتگر و بگا درجگة انتگزاع

کمتر ،اما پیچیدهتر ،بومیتر ،کاربردیتر و سنجشپگذیرتر از نن بگهدسگت نیگد .مارسگلو و گارسگه
( ،)1323مدلی شامل چبار مؤلفة محتوا ،اجماع ،انسجام ،استحکام و ثبات را برای تجزیگهوتحلیگل
فرهن

سازمانی نیروگاههای هستهای اسپانیایی طراحی کگردهانگد .موحگدی ( ،)2799در پگژوهش

خود با عنوان «ابعاد فرهن

سازمانی در سازمانهای صنعتی بزرگ ایران»کوشیده اسگت بگا ترکیگب

مزایای دو مدل هافستد و شای  ،مدلی ترکیبی شامل سه سگطح عمگلهگا ،ارزشهگا ،و مفروضگات
اساسی طراحی کند که از چارچو

نظری شای پیگروی مگیکنگد .عسگکری وزیگری و همکگاران

( ،)2792در پژوهشی مؤلفههای فرهن

سازمانی مبتنی بر جبانبینی اسومی را بررسی و شناسگایی

کردهاند و با بهکارگیری استنباط در متون حوزوی و الگوی شای  ،و مشورت خبرگان ،الگوی خود
را در سه سطح بینشی ،ارزشی و رفتاری طراحی کردهاند.
روش تحقیق
روش پگگژوهش حاضگگر زمینگگهیگگابی اسگگت .در ای گ پگگژوهش پژوهشگگگر روش کیفگگی و راهبگگرد
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نظریهپردازی دادهبنیاد چندگانه 2را بهکار گرفته است که در نن روشهای استلرایی و قیاسی بهطور
ترکیبی بهکار گرفته شده است و تمرکگز نن بگر ببگرهبگرداری از منگابع اطوعگات گونگاگون اسگت
(پویا ،2793،ص .)79در ای روش عیب «نامتمرکزبودن» نظریهپردازی دادهبنیاد برطر
بهطوری که هد
ابعاد و شاخ

تحلیب بهطور دقیب تعری
های فرهن

شده اسگت

میشود .لذا در پژوهش حاضگر «هگد » کگه یگافت

سازمانی نموزشوپرورش شبر بیرجنگد بگود ،کگامو مشگخ

شگده و

مبانی نظری موضوع بهطور کامل مطالعه شد و مسیر تحلیب بگر «رهیافگت نظگاممنگد» 1اشگترو

و

کوربی شامل چبار مرحلگه پایگهگگذاری شگد .جامعگة پگژوهش مگدیران ،مشگاوران و معاونگان در
ادارههای نموزشوپرورش شبر بیرجنگد در سگال تحصگیلی  92-91بگود .در ایگ پگژوهش روش
نمونهگیری کیفی بوده است و بهطور نظری بر اسا

مفاهیمی که در خگول تحلیگل دادههگا ایجگاد

شدهاند ،رشد یافته است .لذا ابتدا مشاور مدیر کل و هفت نفر از معاونان سازمان انتخگا

شگدند و

مصاحبه انجام گرفت .در خول تحلیل همزمان دادهها و کدگذاریها ،تلریبا اشگباع نظگری مطلگب
حاصل شد .اما برای رسیدن به اشباع کامل ،فرایند مصاحبه با پنؤ عضو دیگر جامعگه ادامگه یافگت،
طوری که ضم تفسیر و تحلیل دادهها کفایت حاصل شد .ابزار اصلی جمعنوری اطوعات در ای
تحلیب مصاحبه بوده است .سؤالهای مصاحبه پیرامون مفروضات اساسی جامعه دربارة ابعاد اصلی
فرهنگ

مطگرح شگده اسگت تگگا بگدی وسگیله بتگوان زیرالیگگههگای فکگری فرهنگ

را در جامعگة

نموزشوپرورش جستوجو کرد .سپس ،پژوهشگر با رعایت همة اصگول اخوقگیِ پگژوهشهگای
کیفی و رضایت کامل مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها را ضبط کرد .سپس ،همة مصگاحبههگا بگهطگور
دقیب به مت برگردانده شد و کدگذاری باز به صورت پاراگرا بهپاراگرا

انجگام گرفگت .پگس از

نن ،ضم حفظ حساسیت نظری ،کدگذاری محوری توسط محلب انجام گرفت .ایگ عمگل شگامل
فرایند پیچیدة تفکر استلرایی و قیاسی است که مفاهیم و ملولههای حاصل از کدگذاری بگاز را بگه

1. Multi Grounded theory
2. Systematic

 243

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،31شمارة  ،2تابستان 3114

سمت هم میکشاند تا ارتباط طبلهبندیها و زیرطبلهبندیها را در شگکلی جدیگد نشگان دهگد ،تگا
تبیینی کاملتر از پدیده بیان کند (ایمان و محمدیان ،2793 ،ص .)11محلب سعی کرده است عووه
بر انتخا

موضوع ،در فرایند کدگذاری نیز با بهکارگیری منگابعِ حساسگیت نظگری ،ماننگد بررسگی

بنیانهای نظری تحلیب و مدارکی مانند اسناد باالدستی ،حساسیت نظری خگود را ارتلگا بخشگد تگا
فرایند کدگذاری با کیفیگت بیشگتری انجگام گیگرد .در ایگ فراینگد «نمونگهگیگری محگوری» یعنگی
نمونهگیری از مفاهیم حاصل از کدگذاری باز بر مبنای ارتباط نظری ننها با هد

نیز بهکار گرفتگه

شد .سپس ،وارد مرحلة کدگذاری انتخابی شد .کدگذاری انتخابی فرایند یکپارچگهسگازی و بببگود
ملولههاست (داناییفرد و امامی ،2791 ،ص .)93در ای مرحله پژوهشگر با بهکارگیری سگازههگای
شعوری خود و اصطوحات فنی که از پیشینة نظری و تخصصگی تحلیگب بگهدسگت نورده اسگت و
زبانی که مصاحبهشوندگان بهکار گرفتهاند ،یافتههای مراحل قبل را در نظر گرفته ،ملولة محوری را
انتخا

کرده و بهطور نظاممند نن را به ملولههای مربوط ارتبگاط داده اسگت .هنگگامی کگه کفایگت

نظری حاصل شد ،شالودة الگوی نظری فرهن

سازمانی نموزشوپرورش شکل گرفگت و در گگام

نخر نظریة بیانشده با چارچو های مشابه و متضاد موجود ملایسه شد تا تضمینی بر اتکاپذیری و
انتلالپذیری الگو باشد.
یافتهها
در ای پژوهش سؤالهای مصاحبه با بهکارگیری ابعاد اصلی فرهن

سازمانی شای دربارة ننچه در

سازمان وجود دارد ،طرح شده است و پاس دهند گگان حگال فعلگی سگازمان را مگوک پاسگ قگرار
دادهاند .برای هر سؤال جدولی ترسیم شد و ضم کدگذاری افراد (پیوست  ،)2کدگذاری مگت بگه
صورت پاراگرا

به پاراگرا

ارتباط با ابعاد اصلی فرهن

انجام گرفت .از مجموع  21مصاحبه پیرامون شش پرسش اصلی در
سازمانی نموزشوپرورش 211 ،کد بگاز بگهدسگت نمگد (بگرای نمونگه

جدول  .)1پس از تمامشدن مرحلة کدگذاریِ بگاز ،ابتگدا جگدولهگایی از کگدهای بگاز بگه همگراه
سؤالهایی تنظیم شد و به همة مصاحبهشوندگان بازخور داده شد تا ضم بررسی واکنش ننگان در
تشخی

مفاهیم ،معلوم شود مفگاهیم از دادههگا اسگتخراش شگده اسگت ،یگا خیگر .در ایگ مرحلگه
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مصاحبهشوندگان کدهای باز را شناسایی و تأیید کردند .سپس ،فرایند کدگذاری محوری به عنگوان
دومی مرحلة کدگذاری نغاز شد.
جدول .2تعدادی از کدهای باز مربوط به پاسخهای سؤال اول

مرتبط و )...تحلیل نماید.

برنامهریزی ،فرایند کار چگونه است؟ (نظر شخ
مدیر ،بخش نامه ها و ملررات ،اجماع و مشارکت افراد

سؤال .2در سازمان محل خدمت شما برای دست یابی به واقعیت و درستی برخی از اقدامات مدیریت و

شمارة کد باز

کد باز

کد مصاحبهشوندگان

2

مجموعة نموزشوپرورش روابط انسانی دارد.

2

1

بخشنامهها محور کارند.

2و  1و 7و 1

7

ادارة کارها شورایی است.

2

1
6
1

مصوبات شورای نموزشوپرورش به ریاست استاندار
حکم قانون را دارد.
موک عمل تلفیلی از بخشنامه ،مشارکت ،توافب و نظر
مدیر است.
جایی که بخشنامه صراحت دارد ،مطللا بخشنامه اجرا
میشود.

 1و  9و 21
1و9

3

پس از مشارکت و توافب ،نظر مدیر کل اعمال میشود.

 2و  9و  6و21

9

در تعامل با دوایر دیگر کار مشارکتی است.

1

9

شورا و مشورت طبب بخشنامه است.

7

23
22
21

سیستم مترکز است و در  93درصد شرایط بخشنامه
حر
شوراها براسا

اول را میزند.
نیاز مردم تشکیل میشوند.

مشورت ،گروهی ،و تصمیمگیری و مسئولیتپذیری
فردی است.

1
1
6

27

منافع گروهی و ملی ارجح است.

1

21

موک حب و عدل منفعت دانشنموز است.

 1و 23

در ای مرحله از میان کدهای باز با هد
چارچو

2

کاهشدادن مجموعة اولیة کدها و طبلهبندی ننها در

تبیینی ملولههای سطح باال نمونهگیری محوری انجام گرفت .ایگ کگار بگا درنظرگگرفت

یافتههای نظری با رفتونمدهای متوالی بی کدهای باز و ملولههای محوری اولیه انجام گرفت .در
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نبایت ،ملولههایی که قدرت مفبومی بیشتر داشتند و ببتر میتوانستند مفگاهیم و خرگردهملگوالت را
پیوند دهند ،انتخا

شد .در ای مرحله 232 ،کد انتخا

شد و در  21ملوله جایگرفت .جگدول 7

ارتباط ای کدها با کدهای باز و فراوانی هر ملوله را نشان میدهد.
جدول  .3کدهای محوری و فراوانیها

شمارة کد

فراوانی در

فراوانی

کدهای باز

در نمونه
9

کد محوری (مقولة اصلی)

کدهای باز مربوطه

2

حیات طیبه

93 ،91 ،96 ،91 ،19 ،13 ،221

3

1

مشتریمداری

79 ،21 ،22 ،11 ،73 ،79 ،73

3

1

7

یادگیری سازمانی

233 ،231 ،233 ،32 ،17 ، 12 ،13 ،69 ،69

9

6

1

چشمانداز

212 ،99 ،12،16

1

1

6

پیشرو با فناوری

26

22

1

مشارکت قانونمند

26

23

3

نگاه سرمایهای به کارکنان

77 ،72

1

1

29 ،91 ،99 ،26 ،23 ،3 ،6

3

9

9

دانشگرایی

223 ،231 ،99 ،92

1

1

23

کرامت ذاتی و اکتسابی انسان

213 ،222 ،236 ،237 ،61 ،63 ،11 ،17

9

9

22

منافع ملی

62 ،73 ،21 ،27 ،22

6

9

21

انگیزه

16 ،11

1

1

27

رشد و تعالی

227 ،99 ،67 ،61 ،19

6

6

21

زمان

99 ،91 ،96 ،91 ،97 ،91 ،92 ،93 ،39 ،33

23

21

محوری

9

هد

توافب حول ارزشهای
محوری

،13 ،71 ،71 ،71 ،19 ،16 ،11 ،17 ،11 ،13
93 ،31 ،13 ،11 ،16
،13 ،11 ،17 ،29 ،21 ،21 ،9 ،9 ،6 ،1 ،7 ،1
221 ،31 ،36 ،31 ،37

سومی کدگذاری که کدگذاری گزینشی است،تشخی

مفبوم یا مفاهیم اصلی بگود کگه

همة ملولههگای سگطح بگاالتر را بگه یکگدیگر پیونگد داده اسگت .در ایگ تحلیگب بعگد از چنگدبار
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رفتوبرگشتهایی میان مفاهیم و ملولهها ،یك ملوله در اسناد باالدستی و مصاحبهها بیش از همگه
نمایان شد .بنابرای  ،هستة مرکزی تشکیلدهندة الگوی فرهن

سازمانی «حیات طیبه» قرار گرفگت

که دربرگیرندة سه ملولة «تطابب بیرونی»« ،هماهنگی درونی» و«روابط انسانی» است (جدول .)1
جدول  . 4کدهای گزینشی و محوری الگوی اولیة پیشبینیشدة فرهنگ سازمانی آموزشوپرورش

هستة مرکزی

کد محوری

کد گزینشی

مشتریمداری
یادگیری سازمانی

تطابب بیرونی

چشمانداز
پیشرو با فناوری
مشارکت قانونمند

نموزههای دینی (حیات طیبه)

نگاه سرمایهای به کارکنان

هماهنگی درونی

توافب حول ارزشهای محوری
دانشگرایی
کرامت ذاتی و اکتسابی انسان
منافع ملی

روابط انسانی

انگیزه
رشد و تعالی
زمان

زمان

برای بررسی اعتبار و ارزیابی واکنش مصاحبهشوندگان و تبیی اینکه یافتگههگا از زبگان دادههگا
سخ میگویند ،به ننان بازخورد داده شد .نتگایؤ نشگان داد مصگاحبهشگوندگان مفگاهیم و کگدهای
بیانشده را شناساییکرده و ننها را بهعنوان نشانههایی قوی از فرهن
تأیید کردند .استادان (خبرگان فرهن
فرهن

سازمانی) نیز ای مفاهیم را به عنوان شاخ

سازمانی نموزشوپرورش تأیید کردند .سپس ،بر اسا

هگای برجسگتة

ایگ کگدهای محگوری و کگدهای

گزینشی بهدستنمده از مصاحبه ،شمای دایرهای از مؤلفههای فرهن
ترسیم شد.

سازمانی نمگوزشوپگرورش

سگازمانی نمگوزشوپگرورش
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توصیف یافتهها و نتیجهگیری
 .3مشتریمداری

در ای پژوهش نیمی از مصاحبهشوندگان بگر شگاخ

فرهنگگی «مشگتریمگداری» تأکیگد کردنگد.

سازمانهای پیشرو برای رسیدن به توفیب ،نهتنبا به دنبال ایجاد اشتراک در اهدا
و سازمانند ،بلکه در پی همسوسازی ای اهدا

با اهدا

کارکنان ،مگدیران

مشگتریان نیگز مگیباشگند .سگازمانهگای

نموزشی نیز مستثنا نیستند ،مدیری (کد  )6معتلد بود« :دانشنموز سرمایه اسگت» .دیگگری (کگد )1
اظبار کرد« :اصل وجودی همة ما در نموزشوپرورش دانشنموز است» .لذا« ،رضایت اربا رجوع
در ارتباط با سازمان»« ،شناخت اربا رجوع» و «شناخت و پیشبینی نیازهای او» سه جنبهای اسگت
که توجه به نن ،موجب تلویت شاخ

مشتریمداری خواهد شد .ای مفبوم در الگوهایِ پیتگرز و

واترم ( )1339به عنوان «ببادادن به مشتری»؛ مکینتاش و دوهرتی ( )1323بگه عنگوان «خگدمات»؛
دنیسگون ( )2993بگه عنگوان «مشگتریمگداری»؛ شگگاهنبگادی و عابگدیجعفگری ( )2793بگه عنگگوان
«خدمتمحوری» مطرح شده است.
 .2چشمانداز

چشمانداز جایگاهی است واقعگرایانه ،قابل تحلب و منحصربهفرد ،که بهراحتی رقبا نمیتواننگد بگه
نن دست یابند .نیمی از مصاحبهشوندگان وجود چشگمانگداز منحصگربهفگرد در سگازمان را افتخگار
دانسته و خود را به نن متعبد میدانسگتند .در بررسگی اسگناد باالدسگتی نیگز ترسگیم چشگمانگداز و
مأموریت سازمان ،نشانة فرهن

قوی نن بود .کوک و لفرتی ( )2999مفبوم «کمالگرایی» ،دنیسگون

(« ،)2993چشمانداز» ،سلطانی (« ،)2792رسالت محوری» را در الگوهای فرهنگگی خگود بگه ایگ
مفبوم بهکار گرفتهاند.
 .1پیشرو با فناوری (فعال)

ای شاخ

با فراوانی  ،22از دیدگاه مصاحبهشوندگان در رابطه بگا محگیط متغیگر بیگرون سگازمان

بیشتری اهمیت را داشت .تغییرات در فناوری از مبمتری مؤلفههای مؤثر بر محیطهگای نموزشگی

الگوی فرهنگ سازمانی سازمانهای آموزشی )( (EOCMمورد مطالعه :آموزشوپرورش شهر بیرجند)
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بوده است .یکی از مدیران (کد  ) 7بیان کرد« :حدود  23سال پیش استفاده از فنگاوری در مگدار
معمول نبود ،اما االن به جایی رسیدهایم که بحث استفاده از کتا

الکترونیك پیشبینی شده اسگت»

البته «پیشرو و فعالبودن» مفبومی است که نهتنبا در بهکارگیری فناوری ،بلکه در رصگد و پگاالیش
تغییرات محیطی مؤثر بر سازمان ،نیز نبفته است .سازمانهای پیشرو ،تعلل در تصمیمگیری را مانند
عدم تصمیم تللی میکنند .یکی از مدیران ارشد سازمان (کد  )2بیان کرد « :ما سریع عمل میکنگیم.
اگر ای کار را نکنیم دیگران برای ما برنامه میریزند و مگا مجبگور بگه تغییگر در برنامگههگای خگود
میشویم» .ای مفبوم در پژوهشهای زارعیمتی ( )2733با عنوان «خوقیت و نگونوری» ،پیتگرز و
واترم ( ،)1339با عنوان «پیشداوری در اقدام» و دنیسون ( ،)2993با عنگوان «ایجگاد تغییگر» بیگان
شده است.
 .4یادگیری سازمانی

تنبا سازگاری ساده سازمان با محیط ،نمیتواند کارنمگد باشگد ،بایگد سگازوکارهایی بگرای رصگد و
پاالیش روند واقعی تغییرات محیطی طراحی شود ،تا ضم افزایش قابلیت نونوری و خوقیگت در
سازمان ،فعالیتهای سازمان بهطور مداوم اصوح و تعدیل شود .در ای پژوهش مصاحبهشگوندگان
بر شاخ

فرهنگی «یادگیری سازمانی» با فراوانی پنؤ تأکید شده است .مدیری (کد  )2بیگان کگرد:

«کارشناسان و کارکنانی که در کارشان به دنبال خوقیت و نونوری بوده و مجدانه توش مگیکننگد،
تشویب میشوند» ترغیب و تشویب کارکنان در جبت تبادل تجربهها و جسارت در زیرِسگؤالبگردن
امور روزمره و نونوری در روشهای انجام دادن کار ،بیشتری سبم را در فرهن سازی برای کاربرد
اصول سازمان یادگیرنده دارد .در سند تحول ن.پ مدرسگه در افگب « ،2131یادگیرنگده ،کمگالجگو،
خواستار تعالی مستمر فرصتهای تربیتی » توصی

شده است (دبیرخانگة شگورای عگالی انلگو

فرهنگ گی ،2793 ،ص .)21بنگگابرای  ،کگگاربرد عمل گی اصگگول سگگازمانهگگای یادگیرنگگده در سگگازمان
نموزشوپرورش نشان دهندة وجود فرهن

سازمانی قوی و مطلو

خواهد بود .سگلطانی (،)2792
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عسکری وزیری و همکاران ( ،)2792و دلو

و هاکون )1322( 2در ابزار سنجش فرهن

سازمانی

تحت عنوان « 1ECOیادگیری مداوم » را به عنوان یکی از ابعاد الگوی فرهنگی خود مطرح کردند.
بُعد «تطابق بیرونی»
«تطابب بیرونی» به شیوة ادامة بلای سازمان در محیط اشاره میکند که در فرایند کدگذاری انتخگابی،
با شاخ

های مشتریمداری ،یادگیری سازمانی ،پیشرو و فعالبگودن ،چشگمانگداز ،یکگی از ابعگاد

سهگانة الگوی فرهن

سازمانی نموزش را تشکیل داد.

 .3مشارکت قانونمند

تأکید کردند .در ای زمینگه یکگی از مگدیران ارشگد

مصاحبهشوندگان با فراوانی  23بر ای شاخ

(کد  )2بیان کرد« :بخشنامهها راهکار را نشان میدهد اما کارها شورایی اداره میشود؛ مگا شگورای
نموزشوپرورش به ریاست استاندار را داریم که مصوبات نن حکم قگانون را دارد» .مگدیری دیگگر
(کد  )21معتلد بود «ننچه بر اسا
اهدا

اهدا

کون وزارتخانه نمده موظفیم انجگام دهگیم امگا دربگارة

استانی خودمان کار را به صورت مشارکتی طراحگی و اجگرا مگیکنگیم» .تگوش گروهگی و

مشارکت فکری و عملیاتی در مسیر قانون نشانة فرهنگ
الگوهای فرهن

قگوی ،انعطگا پگذیر و نگونور اسگت .در

سازمانی علیاحمدی ( ،)2797علی عسگکری و همکگاران ( ،)2792زارعگیمتگی

( ،)2733و دنیسون ( )2993نیز بیان شده است.
 .2نگاه سرمایهای به انسان

توجه به جنبههای مثبت افراد و توانمندسازی کارکنان در سازمانهگای نموزشگی سگودنور اسگت و
باعث پیشرفت سازمان میشود .در ای زمینه مدیری (کد  )6معتلد بود که «نباید بگه نمگوزشهگای
ضم خدمت و سرمایهگذاریها برای توانمندسازی کارکنان و معلمگان بگه چشگم امگور هزینگهای
1. Dellobbe & Haccoun
2. Echelles de Culture Organization
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بنگریم ،بلکه باید با دید سرمایهای نگاه کنیم .چرا که منافع نن صدها برابر به جامعگه برمگیگگردد».
در سگند تحگگول ن.پ ،راهانگگدازی دانشگگگاه فرهنگیگگان بگگا رویکگگرد نمگگوزش تخصصگگی و حرفگگهای
تربیتمحور ،در واقع حکایت از نوعی نگاه سرمایهای به کارکنان بهویژه معلمان دارد .ای شاخ
فرهنگی با فراوانی دو ،در حد قابل قبولی شناخته شد .زیگرا توسگعة حرفگهای کارکنگان ،معلمگان و
هگای فرهنگگی «یگادگیری سگازمانی» و «پیشگروبودن» دارنگد.

مدیران نلشی ویژه در قوت شگاخ

عسکری وزیری و همکاران ( )2792ای مفبگوم را بگا عنگوان «رشگد افگراد کگاردان و شایسگته» و
دنیسون با عنوان شاخ

«توانمندسازی» کارکنان مطرح کردند .اوچگی (« )2992تعبگد نسگبت بگه

کارکنان» و «توجه به افراد» را دو ویژگی فرهنگی شرکتهای ژاپنی و نوع  Zمیداند.
 .1توافق حول ارزشهای محوری

هر سازمان مجموعهای از ارزشهای محوری مدون دارد که موجب تلویت مبگارتهگای کارکنگان
برای رسیدن به توافب میشود .در نموزشوپرورش نیز بیانیة ارزشهگا جبگتدهنگدة تصگمیمهگای
مدیران است .ای شاخ

با فراوانی نره ،از برجستهتری ملولههای مطرحشده توسط مدیران ارشگد

سازمان بود .یك مدیر ارشد سازمان (کد  )22بیان کرد« :بیانیة ارزشها و بخشنامهها چگرا راه مگا
برای حرکت و رسیدن به اهدا

سازمانیاند ،اگر در اجرای برنامهها و اقدامات نظر شخ

مگدیر

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

نمیرسیم ،باید ای ها بر اسا

ساختار منعط

ارزشها باشد» .پیترز و واترم ( )1339تأکید میکنند داشت

فلط از طریب داشت ارزشهای مشترک امکانپذیر است .رابینز (« ،)2731سگازش

با پدیدة تعارض» را یکگی از مؤلفگههگای شگکلدهنگدة فرهنگ

دانسگته اسگت .دنیسگون (،)2993

«ارزشهای بنیادی » را همراه «توافب» و «هماهنگی» سه شاخ

یکپارچگی سازمان مطگرح کگرد و

شاهنبادی و جعفری (« )2793وحدت و اتحاد» را شاخ
میکنند.

فرهنگی از دیدگاه قگرنن کگریم معرفگی
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 .4دانشگرایی

از نشانههای فرهن

پیشرو و قوی در سازمان تسبیل فرایند چرخگة دانگش در سگازمان اسگت کگه

عووه بر قراردادن سازمان در مسیر پیشرفت ،موجب هماهنگی سازمان نیز میشود .در ای زمینه بر
توسعة ظرفیت پژوهش و نونوری ،نظریهپردازی و مستندسازی تجربههای تربیتگی بگومی در سگند
تحول نیز تأکید شده است .در زمینة اهمیت مستندسازی ،یکی از مدیران ارشد (کگد  )9بیگان کگرد:
«وقتی تعویض یا جابهجایی کارکنان انجام میشود ،مدیران دقت دارند که دوایر مختلگ

کگامو از

نیروهای قدیمی خالی نشود چرا که باید افرادی برای انتلال برنامههگا و رویگههگای انجگام کگار بگه
نیروهای جدید وجود داشته باشد ».در واقع ،مستندسازی مگدیران در سگازمان را مگیتگوان معگادل
انتلال فرهن

سازمان از نسلی به نسل دیگر دانست .در ای پژوهش ای شاخ

با فراوانی چبگار

جایگاه قابل قبولی را به خود اختصگاص داد .عسگکری وزیگری و همکگاران ( )2792دو شگاخ
«توسعة اعتماد در پرتو گفتوگو» و «توش در جبت برقراری ارتباط صگمیمانه» ،پیتگرز و واتگرم
«دستاندرکاربودن مدیران» ،رابینز (« )2731حمایت مدیریت» ،و طوسی «کگار درگگروه» را مطگرح
کردند .همچنی  ،سلطانی ( )2792در الگوی فرهنگی خود ،فرهن

دانشمحور را به عنوان یکگی از

انواع فرهن های سازمانی چبارگانه معرفیکرده است.
هماهنگی و انسجام درونی
در فرهن هایی که امور با مشارکت همة کارکنان اداره میشگود ،مگدیران کارکنگان را سگرمایههگای
ارزشمند سازمان تللی میکنند و به نظرهای ننان اهمیت میدهند ،لگذا در کارکنگان سگطحی بگاال از
مسئولیتپذیری به همراه تعبد و توش سازمانی ایجاد میشود ،توافب و همگاهنگی روشگنی حگول
محور ارزشهای سازمانی به وجود مینید که باعث تسبیل جریان اطوعات شگده ،بگهطگوری کگه
اعضای سازمان در خلب ،ذخیرهسازی و کاربرد دانش بهطور هماهن
«هماهنگی و یکپارچگی درونی» با شاخ

عمگل مگیکننگد .لگذا مؤلفگة

های مشارکت قانونمنگد ،نگگاه سگرمایهای بگه کارکنگان،

توافب حول ارزشها ،دانشگرایی ،به عنوان یکی از ابعاد سهگانة فرهن

سازمانی لحاظ شد.
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 .3کرامت ذاتی و اکتسابی

مصاحبهشوندگان با فراوانی هشت بر ای شاخ

یگك

تأکید کردند .دربارة اهمیت ایگ شگاخ

مدیر ارشد سازمان (کد  )1اعتلاد داشت «محیط کار در نموزشوپرورش در سطح باالیی از روابگط
انسانی قرار دارد .اگر وارد اتاق شوید ،متوجه نمیشوید که مسئول مافوق چه کسی است» .داشگت
حس احترام ،به کارکنان احسا

ارزشمندی میدهد .مثبتاندیشی نسبت به کارکنان زمینگة اعتمگاد

را فراهم میکند و اعتماد الزمة تفگویض اختیگار و باعگث افگزایش عملکگرد مگیشگود .ماتسوشگیتا
( ،)2737مدیر موفب ژاپنی ،نخستی توصیه بگه همکگارانش را داشگت حگس اعتمگاد بگه یکگدیگر
میداند.
 .2منافع ملی

منگافع

در بیانیة ارزشهای سازمان بر توجه توأم به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چگارچو

و مصالح ملّی ،تأکید شده است ،لذا در شوراهای نموزشی منافع دانشنموزان و منافع ملی بر منگافع
افراد ترجیح داده میشود .در مصاحبه با مدیران ارشد نیز ای شاخ

با فراوانی هشت مورد تأکید

مدیران بود .در ای زمینه یکی از معاونان مدیر کل (کد  )6اظبار کرد« :گاهی کگه نظگرات متفگاوت
است؛ بعضی از همکاران منافع شخصی خود را در نظر میگیرند ولگی مگا منگافع جمگع را در نظگر
میگیریم» .ای شاخ

در الگوی علیاحمدی ( )2797با عنوان «ازخودگذشتگی و منافع جمعگی»

مطرح شده است .همچنی  ،هافستد ( ،)2992شاخ

فردگرایی را برای سگنجش فرهنگ

بگهکگار

گرفت .بدی معنی که افراد یك سازمان تا چه حد منافع ملی را بر منافع فردی ملدم میدانند.
 .1انگیزه

انگیزه در تعامل فرد با سازمان معنا مییابد .محیط با فرهن
با انگیزه با شور و شوق جبت دستیابی به اهدا
شاخ

مطلو

محیطی است که افراد فعگال و

سگازمانی بگا یکگدیگر همکگاری مگیکننگد .ایگ

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

«کرامت ذاتی و اکتسابی انسان» و «رشد و تعالی» سبمی قابگل موحظگه در فرهنگ

با شاخ

سگازمانی ایفگا
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میکند .عسکری وزیگری و همکگاران ( ،)2792معنابخشگی بگه کگار و رضگای خگدا را بگه عنگوان
انگیزههایی که قوت ننها میتواند در تلویت فرهن
( )2792شاخ

سازمان مؤثر باشد ،مطرح مگیکننگد .سگلطانی

«روابط انسانی» و زارعیمتی « ،نظام پاداش در برابر عملکگرد» ،و اوچگی ()2992

سه عامل یعنی «توجه به افراد»« ،ارزیابی افراد» و «تعبد نسبت به کارکنگان» را بگه عنگوان شگاخ
فرهنگی معرفی کردهاند.
 .4رشد و تعالی

کار و محیط کاری قسمتی از زندگی انسانهاست و فلط تلفیلی مؤثر از کار و زنگدگی نشگاطنور و
تعالیبخش است .سختکوشی با کارزدگی متفاوت است .یك انسان کارزده که هگی دلبسگتگیای
به هنر ،یا دلخوشی دیگری در زندگی ندارد؛ ناگزیر انسانی خموده و بینشاط خواهد بود ،اما یگك
فرد پرتوش همواره درصدد تعالیدادن وضعیت موجود بوده و در راه رسگیدن بگه کمگال بگیانتبگا
خستگیناپذیر است .در یك فرهن

مطلو

افراد تلفیلی فعال از کار و زندگی دارنگد و در جبگت

تعالیبخشی وضع موجود مجدانه توش میکنند .علیاحمگدی و همکگاران ( ،)2797شاخصگی بگا
همی عنوان در الگوی خود مطرح کرده است .عسکری وزیری و همکاران ( )2792ای مفبگوم را
با شاخ

«توسعة اهدا

متعالی» و سلطانی ( )2792نن را با شاخ

«تعالی معنوی» مطرح کگرده

است.
روابط انسانی
روابط انسانی عبارت است از توان برقراری ارتبگاط انسگانی بگا معلمگان و دانگشنمگوزان از طریگب
پذیرفت وجود ،شخصیت ،ویژگیهای فردی و همة تفاوتهایی که احتماال با شخ

مگدیر دارنگد

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

های روابط انسانی است .لذا «روابط انسانی» با شگاخ

هگای کرامگت ذاتگی و

اکتسگگابی انسگگان ،منگگافع ملگگی ،انگیگگزه ،رشگگد و تعگگالی یکگگی از ابعگگاد سگگهگانگگة فرهنگ
نموزشوپرورش را تشکیل داد.

سگگازمانی

الگوی فرهنگ سازمانی سازمانهای آموزشی )( (EOCMمورد مطالعه :آموزشوپرورش شهر بیرجند)

233 

زمان
ای شاخ
شاخ

با فراوانی  ،21باالتری فراوانی را دارد و به عنوان شاخصی میانی ،که بر همة ابعگاد و

های دیگر فرهن

تأثیر متلابل دارد ،در نظر گرفته شد .تعداد کارهایی که کارکنان میتوانند

بهطور همزمان و مطلو

انجام دهند ،همچنی  ،فاصلة زمانی تصمیمگیری مگدیران تگا اجگرای نن،

نشانههایی از چگونگی استفادة ببینه از زمان و ارزشمندی نن نزد کارکنان بگود .مگدیری (کگد )21
بیان کرد« :عدم استفادة ببینه از زمان ،یعنی انحرا

از اهدا

سازمانی»؛ و مگدیری دیگگر (کگد )1

معتلد بود« :مدیریت انجام چندی کار به صورت همزمان است مدیری که تكمحور باشد ،نگاموفب
است» .همان طور که از مصاحبه با مدیران دریافت شد ،اهمیت زمان و استفادة ببینه از نن و رعایت
حلوق دیگران دربارة زمان ،سه بعد «روابط انسانی» سازمان« ،هماهنگی» درون سازمان و «تطابب» با
محیط بیرونی سازمان را متأثر کرده است ،لذا در الگوی فرهنگ
مؤلفة دیگر فرهن

سگازمانی نمگوزشوپگرورش21 ،

سازمانی در ظرفی از زمان قرارداده شدهاست تا ای تأثیر بهخوبی مشبود شود.

آموزههای دینی (حیات طیبه)
مؤلفة مرکزی الگوی فرهن

سازمانی عووه بر ای که بگا فراوانگی نرگه مگورد تأکیگد مگدیران قگرار

گرفت ،با مشاهدههای درون سازمان و مطالعة اسناد باالدستی نیز تأیید شد .در فلسفة تربیتی جامعة
اسومی ایران ،نموزههای دینی نلشی محوری و بیبدیل دارند .لذا ایمان و تلوا ،وجه تمایز اساسگی
حیات طیبه از زندگی غیردینی محسو

میشود .مدیری (کگد  )23بیگان کگرد« :خشگت اول سگند

تحول در نموزشوپرورش حیات طیبه است» .از ننجا که ملصود اصلی دی تنظیم و هدایت حیات
انسان و دربرگیرندة همة شئون زندگی فردی و اجتماعی است ،لذا «نموزههای دینی و حیات طیبه»
اصلیتری هستة فرهنگی نموزشوپرورش را تشکیل داد.
در مرحلة نخر برای افزایش قابلیت فبم ،یافتههای جدول  1به صورت شمای دایرهای از ابعگاد
فرهن

نموزشوپرورش ترسیم شد که در نن نموزههای دینی بر محور حیات طیبه ،هستة مرکگزی

است که همة ابعاد فرهن

را بهطور متلابل تحتالشعاع قرار میدهد.
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شکل  .1ابعاد و شاخصهای فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش

ارزیابی الگو و پیشنهادها
بر اسا

پیشنباد کوربی و اشترو

باید ارزیابی پژوهش کیفی در چبگار زمینگة اعتبگار ،پایگایی و

باورپذیری دادهها ،معلولبودن نظریه ،کفایت فرایندهایی که نظریگه طگی نن ایجگاد شگده اسگت ،و
قرارداشت یافتهها بر بنیانهای تجربی انجام گیرد (فلیك ،2799 ،2ص .)111در پژوهشهای کیفگی
اتکاپذیری 1یعنی«معلولبودن» 7و « مفیدبودن» را میتوان جانشی اعتبگار دانسگت .در صگورتی کگه
یافتهها متل و با دیاگرامی واضح باشد ،دقت ،ثبات و هماهنگی نیز دارد .در ایگ پگژوهش ،بگرای
اعتباردادن به طرح ،ابزار و روشهای مختل

جمعنوری دادهها (مصاحبه ،اسگناد باالدسگتی ،مبگانی

نظری و مشاهده) به کار گرفته شد .برای جلوگیری از سوگیریِ محلب ،یافتهها در هگر مرحلگه بگه
1. Flick
2. Dependability
3. Soundness

الگوی فرهنگ سازمانی سازمانهای آموزشی )( (EOCMمورد مطالعه :آموزشوپرورش شهر بیرجند)

صورت جدولی از ملولههای فرهن
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سازمانی تنظیم ،و به مصگاحبهشگوندگان بگازخورد داده شگد.

سپس ،عووه بر مشاهده ،واکنش ننها در پاس به ای سؤال که نیگا ملولگههگا توسگط ننهگا قابگل
شناسایی است یا نه ،و نظرهایشان دربارة میزان اهمیت هر ملوله دریافت شد و طبب نظگر خبرگگان
تغییرات الزم اعمال شد .دربارة مؤلفههای جدول نبایی نیگز اکثگر مصگاحبهشگوندگان مؤلفگههگا را
مستخرش از دادههای مصگاحبه و ارزش هگای سگازمان دانسگتند و ارتبگاط اجگزای الگگوی فرهنگ
سازمانی را درک کرده و معلول دانستند .به عووه ،مطالب تأییدشدة دیگگری نیگز از مطالعگة اسگناد
باالدستی به دست نمد .در سند تحول نموزشوپرورش بر «مناسبسازی فرهن

سازمانی بر اسا

معیارهای اخوق اسومی با تأکید بر تلویت روحیه اخوت و تعاون و خوقیت و نمگوزش مسگتمر»
تأکید شده است (دبیرخانه شورای عالی نموزشوپرورش ،2793 ،ص .)19همانطور کگه مشگخ
است ،در ای گزاره ،فرهن

در سه بُعد روابط انسانی (روحیة اخوت) ،و هماهنگی درونی (تعاون)

و تطابب بیرونی (خوقیت و نموزش مستمر) توصی
توصی شده در ارتباط با ابعاد سهگانة فرهن

شده است .ای گزاره تأییدی بگر یافتگههگای

سازمانی نموزشوپرورش بگود کگه تگا حگدی قابگل

موحظه بر معلولبودن و اعتبار الگو افزوده است.
به دلیل تأثیرپذیری فرهن

سازمان از افکار ،اعتلادها و اعمال مدیران ،نمونگة اولیگة متشگکل از

تعدادی از مدیران ارشد سازمان بود که حجم نن با توجه بگه اشگباع نظگری طگی فراینگد مصگاحبه
افزایش یافت .مصاحبهها پس از ضبط ،روی کاغذ پیاده شد و پاراگرا

بگه پگاراگرا

همزمگان بگا

فرایند کار ،تحلیل شد .پس از دریافت بازخوردِ نتایؤِ تحلیل از مصاحبهشوندگان و بررسی توسگط
خبرگان دانشگاهی 211 ،کدِ باز تثبیت شد .از ای تعگداد  232ملولگه کگه قگدرت مفبگومی بیشگتر
داشتند ،انتخا

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

زیرملولهها بود .در حالی که مطالعات نظری دربارة هر یك از ملولهها به ای فرایند کمکگی شگایان
کرد ،ویژگیهای ثانویهای که بی ملولههای طبلات مختل

اشتراک ایجاد میکرد ،در ایگ مرحلگه

مشکلساز بود که تا حد امکان با بررسی بنیانهای نظگری و رفگتونمگد بگی ملولگههگا در فراینگد
کدگذاری رفع شد .یافت ناگبانی ارتباط بی تعدادی از ملوالت با عملکردهای درونگی ،بیرونگی و
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انسانی سازمانی باعث شد در کدگذاری گزینشی در سه طبله قرار داده شوند .انتخگا
دینی به عنوان هستة مرکزی فرهن

نمگوزههگای

سازمانی بهطور تگدریجی و از ننجگا ناشگی شگد کگه فرهنگ

سازمانی نشأتگرفته از باورهای اساسی افراد و فلسفة حاکم بر سازمان است .بهطگور کلگی ،چبگار
مرحله و نره گامِ مطرح شده توسط اشگترو

ی
و کگوربی بگه دقگت و حساسگیت ضگم اعتباریگاب ِ

مرحلهبهمرحله دربارة اینکه یافتهها از زبان دادهها سخ میگویند و تعیی اهمیگت یافتگههگا انجگام
گرفته است .از نظر مفیدبودن نیز هوم ( )2796معتلد است «نتایؤ و یافتههای پژوهشهای کیفگی
به سبب اینکه از بافت واقعی زندگی منتؤ شدهاند ،بیشتر مبتنگی بگر واقعیگتانگد» و معمگوال بگرای
جامعة پژوهش مفید و قابل استفاده میباشند .لذا در پاسگ بگه سگؤال پگژوهش ،الگگوی ملگدماتی
فرهن

سازمانی نموزشوپرورش  (EOCM)2در سه بُعد اصلی «تطابب با محیط بیرون»« ،همگاهنگی

درونی» و «روابط انسانی» با دوازده شاخ

طراحی شد .پیشنباد میشگود ایگ الگگو در پژوهشگی

کمی اعتباریابی شود.

1. Educational Organizations Culture Model

الگوی فرهنگ سازمانی سازمانهای آموزشی )( (EOCMمورد مطالعه :آموزشوپرورش شهر بیرجند)
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