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 چكيده

وم رفتاری وجود دارد. اما تاکنون به کند و یکی از مهمترین مفاهیمی است که در علفرهنگ سازمانی در رفتار انسان نقش ایفا می زمينه:

پژوهش از نوع  :روشبود.  البرز استان ییابتدا مدارس یسازمان فرهنگ یالگو ارائه: هدف طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

-روش نمونه نفر به 91ی استان البرز بودند. دانشگاه دیاسات و پرورش و آموزش نظرانصاحب و متخصصانآماری شامل  جامعه کیفی بود.

به گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و مصاح

بر فرهنگ  مؤثرعوامل  :اهيافتهباز، محوری و انتخابی(، انجام شد. ) یکدگذاربنیاد و ها با روش دادهساختار یافته. تحلیل دادهاکتشافی نیمه 

 ،یسازمان طیمح ،یاجتماع هیسرما راهبرد، ،یرهبر ،یانسان هیسرما ،یسازمان اهداف ،یسازمان ساختارسازمانی مدارس ابتدایی ابعادی چون 

 راهبرد، ،یرهبر ،یانسان هیسرما ،یسازمان اهداف ،یسازمان ساختارابعادی  گيری:. نتيجهباشندی میروانشناخت هیسرمای و سازمان یتکنولوژ

  ی بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی تأثیرگذار هستند.روانشناخت هیسرمای و سازمان یتکنولوژ ،یسازمان طیمح ،یاجتماع هیسرما

 فرهنگ سازمانی، مدیران، مدارس ابتدایی ها:واژه كليد
Background: Organizational culture plays a role in human behavior and is one of the most 

important concepts in behavioral sciences. But so far it has not been fully evaluated. Aims: To 

present a model of organizational culture of primary schools in Alborz province. Method: The 

research was a qualitative one. The statistical population consisted of education experts and 

professors of Alborz province. Thirty people were selected by purposeful sampling method. 

Research tools include: reviewing national and international documents related to the subject and 

semi-structured exploratory interviews. Data analysis was done using the data base and coding 

method (open, axial and selective). Results: The factors affecting the organizational culture of 

elementary schools are: organizational structure, organizational goals, human capital, leadership, 

strategy, social capital, organizational environment, organizational technology and psychological 

capital. Conclusions: Dimensions of organizational structure, organizational goals, human capital, 

leadership, strategy, social capital, organizational environment, organizational technology, and 

psychological capital influence the organizational culture of primary schools.  
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 مقدمه

 و هادستگاه بر توجه و تأکید جای به هاسازمان سوم، هزارة در

 از تا هستند آن دنبال به داشژته، تأکید انسانی منابع بر خود، تجهیزات

 خلق هاسازمان سایر به نسبت را پایداری رقابتی مزیت طریق این

 انسانی منابع توسط که است عاملی نیز سازمانی فرهنگ. نمایند

 بژر همچنین و گیردمی قرار سازی دینهنها و تقویت مورد سازمان

 گذاردمژی تأثیر سازمان استراتژیك و مهم منبع عنوان به انسانی منابع

 شکوفایی و رشد وری،بهره در مؤّثر و مهم عوامل از یکی و

 بنابراین. است سازمان انسانی منابع توانمندی از استفاده و استعدادها

 اهداف راستای در آن تمدیری و سازمانی فرهنگ شناخت و توجه

 و رشد در را بسزایی تأثیر تواندمی سازمان هایاستراتژی و بلندمدت

 بر یمبتن یرقابت تیمز جادیا ساز نهیزم و داشته هاسازمان پیشرفت

 .گردد یانسان منابع

 مثابه به بعد به 0391 دهه از مشخص طور به یسازمان فرهنگ

 سازمان یتئور به ربوطم اتینظر و مطالعات در برجسته حوزه كی

 یتوجه قابل تعداد ابتدا، در. است گرفته قرار توجه مورد تیریمد و

 یستیمدرن دگاهید از( 0331) نیشا و هافستد رینظ پژوهشگران از

 یسازمان فرهنگ موضوع به سازمان یتئور غالب انیجر بر حاکم

 ادافر نیا. آوردند عمل به مقوله نیا به ایگسترده توجه و ستهینگر

 از توانیم فرهنگ به نسبت انهیکارکردگرا نگاه با که داشتند اعتقاد

 و مطلوب یرفتارها جیترو رفتارها، کنترل یبرا یابزار مثابه به آن

 لیدل نیهم به و کرد استفاده سازمان در بهتر عملکرد به یابیدست

 ییرعنا) کرد تیریمد سازمان در را فرهنگ دیبا که معتقدند

 قالب در ابتدا ،یسازمان فرهنگ تیاهم و نقش(. 0996 ،یکردشول

 و سندگانینو لهیوس به یسازمان یاثربخش عنوان تحت یتریکل

( 0392) یکند و لید و( 0392واترمن ) و تریپ مانند یپژوهشگران

 تناسب تیاهم بر تأکید با( 0332هسکت ) و کاتر سپس و شد ارائه

 سازمان، یریپذقانطبا ضرورت و آن رامونیپ طیمح و سازمان نیب

 و یدیع(. 2111) ریکول نه،یزم نیهم در. دادند توسعه را مفهوم نیا

 را یسازمان فرهنگ( 2109همکاران ) و میابراه و( 2100همکاران )

 یمعرف یسازمان یاثربخش یبرا یضرور کننده ینیبشیپ كی مثابه به

 و یدوهرت مانند) یسازمان پردازان هینظر محققان، بر عالوه و کردند

 مور، و یلبریش ،2112 و 2114 اسالک، و سیآم ،0333 ،یچالدورا

 ،0337 ز،یو ،0330 ز،یو و واالس ،2117 پارنت، و اسالک ،2117

 یادیز اریبس اثر یسازمان فرهنگ که دادند نشان زین( 0336 اسکات،

 .دارد سازمان در بلندمدت یاثربخش و عملکرد بر

 یسازمان فرهنگ یبرا مختلف فیتعار از یاریبس که آنجا از

 كی به را آن که موافقند پژوهشگران از یاریبس است، شده شنهادیپ

 اشاره کارکنان انیم در که مشترک رفتار و باورها ها،ارزش از نظام

 اس،یبل ،2102 ژونچن، و نگیائومیژکنند ) فیتعر دارد،

 شولتز، و یراواز ،2100 اس،یاسدرول و راکتاراکسیوا وس،یکوستل

 مشترک و خاص یهایژگیو از یتعداد با یسازمان فرهنگ. (2117

-اشتراک به مفهوم از عبارتند آنها همه ابتدا در. شودیم فیتعر

 توسعه گروه درون در یسازمان فرهنگ دهدیم نشان که ،یگذار

 یربنایز كی عنوان به یسازمان فرهنگ دوم، وهله در. است افتهی

 و سازمان هر به مربوط مقوله نیا شود،یم گرفته نظر در یاجتماع

 زین خاص، یدادهایرو و کار طیمح خ،یتار نیهمچن کارکنانش،

 که رسانندیم را مفهوم نیا فیتعار از یاریبس تینها در. شودیم

 از یاریبس شامل و است یسطح چند و یچندبعد یسازمان فرهنگ

 راکتاراکسیوا وس،یکوستل و اسیبلاست ) نینماد و یشناخت اقشار

 عملکرد در یمهم نقش یسازمان فرهنگ(. 2100 اس،یسدرولا و

 عملکرد از مهم سنجه كی اصل در. کندیم فایا سازمان كی یکل

 کمك یسازمان فرهنگ اول، مرحله در. است یاثربخش و سازمان

 و آوردند بدست تیهو احساس سازمان، كی یاعضا تا کندیم

 هستند جامعه - سازمان كی به متعلق آنها که کنند درک کارکنان

 هایدئولوژیا و اعتقادات ها،ارزش از یبرخ شامل فرهنگ، نیا که

 (.2104 س،یوتیپاناگشود )یم

های متعدد فرهنگ سازمانی در های اخیر، ارائه مدلدر سال

های سازمان در سطح کالن موجب شده است تا سایر ادبیات تئوری

ایش بگذارند. در های چندبعدی را در عمل به بوته آزممحققان مدل

حقیقت، شناسایی عوامل چندبعدی به نظریه پردازان و محققان 

های کالن را با های مبتنی بر دامنهکند که فرهنگکمك می

ها بر یکدیگر پیوند دهند و تعادل منطقی را برای هریك از سازمان

 ینگتوناتاساس ماهیت و اهدافشان معرفی کنند. مثالً کامرون و 

های شناختی فرهنگ قیقی تحت عنوان مبانی و پایه( در تح0399)

هایشان سازمانی، بیش از بیست عامل را در تحقیق خود به مثابه یافته

های بارز و آشکار، توان به ویژگیمعرفی کردند، که از جمله می

رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان و غیره اشاره کرد. با سیر در 

پذیری گرایی و عمومیتلتطور مفروضات مبتنی بر جهان شمو
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ها و شوند که در صدد تبیین ویژگیپژوهش، مطالعاتی مشاهده می

های فرهنگی بوده و تا حدود زیادی مدعی کاربرد شناسیارائه گونه

هافستد ها و جوامع مختلف هستند. تحقیق همگانی مدها در سازمان

لی ای از این نوع مطالعات است که چهار خصیصه اص( نمونه0391)

های کاری را در سطح ملی مشخص کرده و بر مبنای آن فرهنگ

های ملی موجود در یك سازمان تمایز بین تعداد زیادی از فرهنگ

-جمع -شد. این چهار خصیصه یعنی فاصله قدرت، فردگرایی  قائل

ساالری و اجتناب از عدم اطمینان، از زن -گرایی، مردساالری 

های کمی حاصل از پیمایش به ههای چند متغیره دادطریق تحلیل

اند. بر اساس، محققان مطالعات خود را به فرهنگ دست آمده

سازمانی تسری بخشیده و با استفاده از رویکردی که روش های 

آمیزند، چندین بعد دیگر از قبیل کار کمی و کیفی را با هم در می

 اند.محور بودن را به ابعاد قبلی افزوده

های انجام شده پیرامون فرهنگ کثر پژوهشبا توجه به این که ا

رو، فقدان های صنعتی انجام گرفته است از اینسازمانی در محیط

ابزاری معتبر و نیز عدم وجود الگویی مناسب، جهت توسعه و 

های فرهنگ سازمانی و عدم شناخت شناخت نقاط قوت و ضعف

به های آموزشی و مدارس به مثاهای فرهنگی حاکم بر نظامارزش

توان با شناسایی مشکالتی اساسی مطرح هستند. به همین دلیل، می

ها و باورهای فرهنگی حاکم بر نظام آموزشی راهکارهای ارزش

 کاربردی فراهم کرد.

با این حال، در زمینه درک مفهوم فرهنگ سازمانی در سازمان 

با ماهیت پویا( در قالب مدلها و الگوهای معین و روابط آن با ) یها

غیرهای خرد و کالن سازمانی شواهد ضد و نقیضی وجود دارند. مت

های همچنین با توجه به تأثیر مهم مبحث فرهنگ سازمانی با مقوله

وری و با وجود عدم شناخت مختلفی مانند اثربخشی، عملکرد، بهره

ی آموزشی، به نظر هانظامها به ویژه در های فرهنگی سازمانگونه

هایی به منظور تعیین عوامل مهم هشرسد اجرای چنین پژویم

فرهنگ سازمانی در جهت توازن فرهنگی مدارس در راستای 

ارتقای سطح عملکرد و اثربخشی آنها امری ضروری و قابل کاربرد 

باشد. همچنین، با تعیین و بررسی وضعیت فرهنگ موجود و مطلوب 

های توان به شناسایی نقاط ضعف و قوتهای آموزشی میسازمان

 هنگی پرداخت و راهکارهای مؤثری را ارائه کرد.فر

با این که در مورد نحوه مطالعات و شناخت فرهنگ سازمانی 

 آنهابین پژوهشگران توافق اندکی وجود دارد و حتی بعضی از 

اند ارزش عنوان کردهانگارانه و کمی کمی را تصنعی، سادههاروش

(، اما عده دیگری 0390، الندبرگ و شاین، 0390اوچی و ویلکینز، )

های فرهنگی از پژوهشگران بر این موضوع اصرار دارند که پژوهش

شناسی فاصله شناسی و قومهای تحقیق موجود در انسانباید از روش

گرفته و با فراتر رفتن از رویکردهای اکتشافی به سمتی حرکت کنند 

 آورندای را فراهم های تطبیقی و مقایسهکه امکان تدوین چارچوب

 (.0331هافستد و شاین، )

با توجه به مطالب مطرح شده در باب فرهنگ سازمانی و بیان 

ی آموزشی کشور پرداخت و هانظاممشکل، باید به طور خاص به 

این موضوع را توجه کرد که نظام آموزشی کشور با گستردگی زیاد 

آن در کل مناطق کشور دارای مسائل و مشکالتی در حوزه فرهنگی 

. قبالً گفته شد که هر سازمانی، فرهنگ سازمانی مختص به باشندیم

خود را دارد و از این حیث وجه تمایز هر سازمانی از سازمان دیگر 

فرهنگ سازمانی آن سازمان است. در حوزه آموزش و پرورش و 

ای، دین و مدارس نیز به دالیل مختلفی از جمله آیین و رسوم منطقه

شرایط جغرافیایی و... این نکته قابل مذهب، قومیت، بافت اجتماعی، 

ی از مناطق امنطقهتوجه است که فرهنگ سازمانی مدارس در هر 

دیگر کامالً متمایز است و مطالعه آن دارای اهمیت است. این 

موضوع از نقطه نظر سند تحول بنیادین نیز قابل مطالعه و بررسی 

 است.

رورش: های فرهنگی در سند تحول بنیادین آموزش و پریشه

توان در سه زمینه بنیان گذاران سازمان، محیط، ماهیت و ریشه را می

(. اعتقادهای 0991حقیقی و همکاران، کرد )طبیعت کار جستجو 

تواند به عنوان منبع و سرچشمه اصلی یماولیه مؤسسان یك سازمان 

که  هاارزشانداز و بیانیه رسالت و فرهنگ باشد. فرهنگ در چشم

شوند، اشکار است. در سند تحول ازمان تدوین میتوسط رهبران س

بنیادین آموزش و پرورش، مبانی نظری تعلیم و تربیت در سه محور 

توصیف واقعیت انسان، موقعیت او در هستی و ترسیم جایگاه شایسته 

بینی توحیدی و نظام ارزشی و مطلوب آدمی در هستی بنابر جهان

اهلل هسته اصلی قرب الیدین اسالم بیان شده است. از این منظر 

اهلل، تحقق زندگی انسان از منظر دین است و شرط اصلی قرب الی

توحید ربوبی در همه مراتب و ابعاد زندگی انسانی است و تحقق 

حیات طیبه بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری نظام معیار 

خوبی  اهلل است. با توجه به این سند بهربوبی، تنها راه قرب الی

توان بر زمسنه محور بودن فرهنگ سازمانی و وابستگی آن به یم



 0933آذر( )پاییز، 39، شماره03دوره                                                                                                                         وانشناختی                      مجله علوم ر

 

9902 

ماهیت و طبیعت کارهای آموزشی، رسالت و اهداف آموزش و 

 های رو به رشد فعال دردر شرکت( 2107بریسون )پرورش پی برد. 

 با عنوان در کشور نیوزلند تحقیقی را حوزة فنّاوری اطالعات

انجام داده  «پویا تغییر سازمانی فرهنگ موجود، مطلوب و منسوخ:»

شناخت درست فرهنگ  است. در این تحقیق سعی شده تا ضمن

چگونگی  ،فناوری اطالعات حوزه های فعال درسازمانی شرکت

ها ارائه گردد. جهت شرکت مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی این

-هژا از روشموجود و مطلوب این شرکت شناخت فرهنگ سازمانی

-لمیمستقیم، گوش دادن به صداها و دیدن ف مشاهدة های مصاحبه،

پرسشنامه )به  ضبط شده از سازمان، بررسی مستندات شرکت و های

پس از شناخت (. ایزمینه استفاده شده است )روش (صورت محدود

مطلوب نیز به بررسی موارد فرهنگی که  فرهنگ سازمانی موجود و

یجاد گردد تا فرهنگ شود و تغییراتی که باید ا باید از بین برده

 شود و در نهایت چگونگی مطلوب حاکم گردد اشاره می سازمانی

با  مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی و اجرای موارد قابل تغییر

 .گرددهمکاری کلیه کارکنان ارائه می

 هایویژگی» عنوان تحت یدر تحقیق( 2100) انرو دیگ ریمن

دو کارخانة  اریواحدهای نگهد فرهنگ سازمانی در( متغیرهای)

دارند که برای بیان می« ای در شمال اروپاتولید کننده انرژی هسته

های کیفی )مشاهده از روش توان فقطسازمانی نمی شناخت فرهنگ

شناخت  نمود؛ بلکه جهت استفاده (و یا کمی )پرسشنامه( مصاحبه و

ابزارهای کیفی و  باید از روش ترکیبی و از بهتر فرهنگ سازمانی

 استفاده کرد. کمی

شناسی کویین و اسپریتزر ( با الهام از گونه2100چنگ و لین )

( مدلی ارائه کردند. در مدل ارائه شده توسط آنها بر اساس 0330)

دو بعد ارائه شده کویین، چهار نوع فرهنگ را به وجود آوردند. این 

چهار نوع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ مشارکتی، نواورانه، اثربخشی 

داوم رویه. فرهنگ مشارکتی که گرایش این فرهنگ به داخل و ت

پذیری است. این نوع فرهنگ موجب تقویت سازمان و انعطاف

مشارکت کارکنان، تبادل اطالعات و دانش، اعتماد، توانمندسازی و 

شود. چنین فرهنگی یك محیط دوستانه و شبیه به کار تیمی می

دوم فرهنگ نوآورانه  سازد. فرهنگمحیط خانوادگی را فراهم می

است و گرایش به محیط بیرونی و انعطاف محوری است. این 

پذیری و فرهنگ بر خالقیت، خطرپذیری، کارآفرینی، انطباق

پویایی تأکید دارد. فرهنگ تداوم رویه، به داخل سازمان و کنترل 

رسانی، محوری گرایش دارد و در نتیجه تمرکز آن بر انضباط، هم

یی که این نوع هاسازمانداردها و مقررات است. کارآمدی، استان

هایی منظم و رسمی فرهنگ در آنها غلبه دارد، به عنوان سازمان

شوند. در نهایت فرهنگ اثربخشی است که تمرکز آن بر شناخته می

بیرون از سازمان است و گرایش به کنترل دارد. در نتیجه رقابتی 

ثربخشی و اقدامات بودن، دستیابی به اهداف، تولیدگرایی، ا

شود و این سازمان را نتیجه سودمحور در این نوع فرهنگ تقویت می

 سازد.گرا می

ساختاردهی مجدد »در تحقیق خود تحت عنوان ( 2104گرین )

 «تحول شناخت فرهنگ سازمانی جهت شروع ایجاد روابط: در

سازمانی موجود،  انجام داده است، جهت ایجاد شناخت فرهنگ

فرهنگ سازمانی پس از شناخت  سازمانی و مدیریت تغییر فرهنگ

مشخص شدن فرهنگ حاکم بر  آنها و یاین متغیرها و بررس

کانادا، چگونگی ایجاد تغییر فرهنگ  های گردشگریسازمان

تغییر و تحول فرهنگ سازمانی جهت رسیدن به  سازمانی و مدیریت

 .سازمانی مطلوب تشریح شده است فرهنگ

تحلیل چند »وهش خود تحت عنوان ( در پژ2109الکاس )

روشی فرهنگ سازمانی با استفاده از مطالعه بهبود یافته فرهنگ 

ای جهت شناخت فرهنگ در امریکا از روش زمینه« سازمانی دنیسون

سازمانی استفاده کرده است. در این تحقیق پس از بررسی مستندات 

 سونیدنظر و مشاهدات، متغیرهای اولیه استخراج و سپس با توجه به ن

های ی نیمه ساختاریافته با مدیران سازمانهامصاحبه( و انجام 2116)

 فرهنگ سازمانی استخراج شدهخدماتی مورد بررسی، متغیرهای 

( نتایجشان نشان داد که بیشترین 0937همکاران ). عباسی و است

همبستگی درونی میان عوامل تأکیدات راهبردی و معیارهای 

های فرهنگ سازمانی بهترین منعکس کننده موفقیت وجود دارند و

های های ورزشی کشور، ابعاد تأکیدات راهبردی ویژگیفدراسیون 

بارز هستند. عالوه بر ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی مانند رهبری 

توان انتظار ها میسازمانی و مدیریت کارکنان، براساس این یافته

های ورزشی راسیونداشت که با تمرکز بر تأکیدات راهبردی در فد

های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی زیربنا و پایه

( در پژوهش 0930) یمعدنورزش کشور فراهم شوند. زرندی و 

مشارکت محور، راهبردمحور، سالمت محور، فرهنگ )نوع  4خود 

 را شناسایی کردند که با تحلیل شاخص فرهنگی 91قانون محور( و 

مفهومی مبتنی بر مطلوب  قالب یك مدل های صورت گرفته، در
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ها فرهنگ سازمانی اسالمی برای مقابله با فساد اداری در سازمان

( دریافتند 0930) یریقدارائه شده است. وظیفه دوست و رادمرد 

 سازمان تعامالت کلیه بر که بستری عنوانه ب سازمانی فرهنگ

 سازمانی عتمادا هایلفهؤم تقویت به بود خواهد قادر است، اثرگذار

 رو، این از. نماید کمك مدیریت گریمربی آمیزتیموفق اجرای و

 متقابل روابط بررسی به مطالعه، این در شده ارائه مفهومی مدل

-می سازمان فرهنگ بستر در سازمانی اعتماد و مدیریت گریمربی

 عنوان به و بوده آتی تحقیقات جهت راهنمایی مدل،. این پردازد

 به توجه طریق از مدیریت گریمربی ابعاد تقویت نظورم به الگویی

 اثربخش، گریمربی در آن مؤثر نقش درک و سازمانی اعتماد

 .گرددمی مطرح

 فرهنگ ( الگوی0934همکاران )در پژوهش قدسیان و 

شاخص  چهار با «انطباق بیرونی»سازمانی آموزش در سه بعد 

پیشرو فعال؛  انداز، وسازمانی، مشتری مداری، چشم یادگیری

-قانون مشارکت گرایی،با چهار شاخص دانش« هماهنگی درونی»

« روابط انسانی»ای به انسان و ارزش های محوری، نگاه سرمایه مند،

با چهار شاخص کرامت ذاتی و اکتسابی، انگیزهف منافع ملی، رشد 

 طراحی شد.« حیات طیبه»های دینی، و تعالی، با مرکزیت آموزه

( در پژوهشی به طراحی الگوی 0934) یتمبکی مرادی و زائر

اند و در نهایت های آموزشی پرداختهفرهنگ سازمانی برای سازمان

های شناسایی گیری از ادبیات پژوهش و همچنین ابعاد و مؤلفهبا بهره

ای فرهنگ شده مدلی برای فرهنگ سازمانی با عنوان مدل ستاره

 کردند. های آموزشی ارائهسازمانی برای سازمان

های ( نتایج نشان داد که مؤلفه0932در پژوهش ربیعی )

پذیری، هدایت و رهبری، یکپارچگی، خالقیت فردی، ریسك

حمایت مدیریت، کنترل و نظارت، تعیین هویت، سیستم پاداش، 

های ارتباطی مناسب با فرهنگ تحمل تضاد و تعارض و الگو

شهرستان سازمانی دانش محور در سازمان آموزش و پرورش 

های الگو مؤلفهباشند. همچنین، بیشترین سهم مربوط به شاهرود می

 باشد.سیستم پاداش می مؤلفهارتباطی و کمترین سهم مربوط به 

ارائه چارچوب »( در پژوهشی به 0932) یریشیشمشفضایلی و 

مفهومی مدل فرهنگ سازمانی فقه محور، والیت مدار و مبتنی بر 

پرداختند. در نهایت « های نظارتینکرامت انسانی در سازما

 یپژوهچارچوب مفهومی مدل با چهار بعد هوشیاری و آینده

گری، دانایی محوری، بصیرت سیاسی، خالقیت و نوآوری، تحلیل)

هوشیاری(، تدین و پارسایی انقالبی )تعالی معنوی، عدالت و 

کاری، الگوی زیست انقالبی، والیت مداری(، انصاف، وجدان

گرایی، همبستگی سازمانی، روابط انسانی، قانون) یسازمانانسجام 

مداری، نگاه برترساز، مشتری) یسازمانرهبری( و بعد تعالی 

یادگیری سازمانی( از مجموع منابع مذکور استخراج و برای هر 

هایی تنظیم و سپس در آزمون اعتبارسنجی کدام از این ابعاد مؤلفه

 نهایی شد.

در پژوهشی به طراحی و تبیین مدل  (0932همکاران )فرهی و 

شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی پرداختند. برابر یافته 

اولین رتبه و فرهنگ  02/9های تحقیق، فرهنگ مکتبی با نمره 

گویان سازمان آخرین رتبه را از منظر پاسخ 37/2تحول گرا با نمره 

 یاجاقو مورد مطالعه، به خود اختصاص داده است. سنجقی، اخوان 

( در پژوهشی به دنبال ارائه چارچوبی در تبیین ارتباط بین 0932)

های سازمانی های مدیریت دانش با انواع فرهنگی فرآیندتوسعه

بودند در نهایت، چهار فرضیه برآمده از چارچوب پژوهش آزمون 

شدند که دو فرضیه مربوط به دو فرهنگ اخیر به علت نوپایی 

های منتخب، مورد پذیرش قرار نش در سازمانهای مدیریت دابرنامه

 نگرفت.

( در پژوهشی به 0930) یریامزارعی متین و  عسکری وزیری،

های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی ارائه الگوی مؤلفه

البالغه پرداختند. که حاصل آن به صورت الگوی نهایی بر نهج

گزار، یادگیری و فرهنگ سازمانی با ابعاد اخالص، رهبری خدمت

-ساالری، بهبود مستمر، مردمکاری، شایستهدانش افزایی، وجدان

اندیشی، خودارزیابی، معنویت، داری، نظم و انظباط، مشورت و هم

عدالت نمود یافته است. بر اساس آنچه گفته شد و از آنجا که 

الگوی مناسبی در زمینه فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز 

ندارد، لذا پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی مناسبی برای  وجود

گویی به این فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز و پاسخ

 مدارس یسازمان فرهنگابعاد الگوی  می باشد. پژوهش سؤاالت

های سازنده هر یك از ابعاد کدامند؟ مؤلفه البرز استان ییابتدا

های سازنده ر یك از مؤلفههای هالگوی مزبور کدامند؟ شاخص

 الگوی مزبور کدامند؟

 روش

پژوهش حاضر از نوع کیفی و از نظر روش داده بنیاد بود. 

 و یعلم سوابق کهپرورش ) و آموزش نظرانصاحب و متخصصان
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 عضو) یدانشگاه دیاسات و( دارند پرورش و آموزش در ییاجرا

به  (یانسازم فرهنگ با مرتبط یپژوهش سوابق یدارا ،یعلم اتیه

که با روش هدفمند  اندشده عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته

مصاحبه، تشخیص محقق این  91گلوله برفی انتخاب شدند. با انجام 

بوده است که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده است. 

المللی مرتبط با ها بررسی اسناد ملی و بینابزار گردآوری داده

صاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته بود. در موضوع و همچنین م

های مصاحبه و بررسی آوری اطالعات از بخشنهایت پس از جمع

)باز، محوری و  در این مرحله از روش داده بنیاد و کدگذار ،منابع

)قابلیت  یاعتبار درونها استفاده شد. بندی دادهانتخابی(، برای طبقه

ه مبانی نظری، پیشین همطالع ها با ادهوه بر اینکه دالها، عیافته (اعتبار

تحقیق، منابع، مصاحبه با افراد کانونی انتخاب و تأیید شدند، نظرات 

شد و قبل از کدگذاری،  ظو رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز لحا

ها، جرح و تعدیل نهایی به عمل آمد. برای تأیید دقّت و صحّت داده

اعضای پژوهش ه به وسیلبررسی  هاز شیو در مورد اعتبار مطالعه

ها از یافته (پذیریانتقال)جهت تعیین اعتبار بیرونی . استفاده گردید

ه ویژی هاهای حصول اشباع نظری، استفاده از رویهتکنیك

ها، بهره نی دادهغها و توصیف کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانه

معیارهای ورود به پژوهش داشتن سابقه هیئت علمی و  گرفته شد.

اجرایی در آموزش و  و داشتن سوابقی علمی و پژوهشی در دانشگاه

بود. مالک خروج از پژوهش نیز نداشتن رضایت برای  پرورش

شرکت در پژوهش بود. به منظور رعایت اصول اخالقی در مورد 

های پژوهش اطمینان داده شد. برای محرمانه بودن اطالعات به نمونه

سه نوع کدگذاری استفاده شد که آمده از دستهای بهتحلیل داده

اند از: کدگذاری باز، محوری و انتخابی. بر این اساس عبارت

ضرورتاً محقق در این پژوهش ابتدا به کدگذاری باز، سپس محوری 

 و درنهایت به کدگذاری انتخابی پرداخت.

 هايافته

ها به دقت مورد بررسی قرار در طول مرحله کدگذاری باز، داده

هژای مربژوط مشژژخص   ارات و مفژاهیم مناسژب و مقولژه   گرفتنژد، عبژ  

ها تعیین شد و الگو مورد بررسی قرار گرفژت.  شدند، ابعاد و ویژگی

واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری بژاز و محژوری، مفژاهیم بودنژد.     

ها، مفاهیم از طریق عنژوان گژذاری   هنگام تجزیه و تحلیل دقیق داده

کننژدگان  مصاحبه شرکتتوسط محقق، به طور مستقیم از رونوشت 

و یا با توجه بژه مژوارد مشژترک کژاربرد آنهژا ایجژاد        )کدهای زنده(

های اصلی به ها برای یافتن گویههای پیاده شده مصاحبهشدند. نسخه

 از هیژ گو 061 مجمژوع  در کژه طور منظم مورد بررسی قژرار گرفتنژد   

 بژا  دیرسژ یمژ  نظژر  بژه  کژه  یسژؤاالت  ادامژه  در. آمد بدست هامصاحبه

 یامالحظژه  قابل ریتأث یدارا نکهیا ای باشند داشته یهمخوان گریکدی

های الگژوی  به عنوان گویه هیگو 070 جهینت. در شدند حذف نباشند

 .شد ییشناسافرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز 

 

 های بدست آمده طی کدگذاری باز، محوری و انتخابیها و گویه. ابعاد، مؤلفه0جدول

 هاشاخص هامؤلفه ادابع

 ساختار سازمانی

 پیچیدگی

 تنوع در عناوین شغلی
 وجود آحاد منابع انسانی دارای درجات عالی تحصیلی

 ترین رده سازمانیوجود تعداد زیادی سلسله مراتب از باالترین تا پایین
 وجود واحدهای سازمانی

 توجه به ارتباطات متعد برون سازمانی
 ارتباطات متعد درون سازمانی توجه به

 های سازماندرک پیچیدگی

 رسمیت

 برخورداری کلیه مشاغل از شرح وظایف سازمانی
 های شغلیها و دستورالعملنامهوجود آئین

 اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نظام ارزشی حاکم بر سازمان توسط روسای ادارات در همه موارد
 حاد منابع انسانی در سازمانوجود شناسنامه عملکردی آ

 نیافتگیتعیین مدار توسعه
 وجود سیستم نظارت برای انجام وظایف آحاد منابع انسانی در سازمان

 الزام به رعایت ضوابط و قوانین حاکم بر سازمان برای آحاد منابع انسانی

 تمرکز

 انهای موجود در سازممستند بودن قوانین و مقررات و دستورالعمل
 آوری اطالعات الزم برای اخذ تصمیمات بصورت مستقیم و غیرمستقیم توسط مدیران سازمانجمع

 آوری شده توسط مدیران سازمانتبیین اطالعات جمع
 کنترل تصمیمات متخذه در اجرا بصورت مستقیم توسط مدیران عالی سازمان
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 های بدست آمده طی کدگذاری باز، محوری و انتخابیها و گویه. ابعاد، مؤلفه0جدول

 هاشاخص هامؤلفه ادابع
 نواگذاری تعیین، تنظیم و مصرف بودجه واحد به مدیرا

 تفویض اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد واحد خود
 تفویض اختیار به مدیران در جذب و تعدیل نیروی انسانی واحد خود
 تفویض اختیار به مدیران جهت تشویق آحاد منابع انسانی واحد خود

 ی فرهنگی به مدیران واحدهاهاپروژهها و تفویض اختیار در تنظیم برنامه
 های جدیدها و پروژهختیار داشتن مدیران در تنظیم برنامها

 توجیه کامل آحاد منابع انسانی به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان
 در دسترس بودن قوانین

 تفویض اختیار در تعیین، تنظیم و تخصیص منابع توسط مدیر

 اهداف سازمانی

 نیازسنجی

 زآفرینی آحاد منابع انسانی در سازمانشناسایی نیازهای فرهنگی برای نیا
 ی نیازسنجی متناسب با شرایط فرهنگی حاکم بر سازمانهاروشکاربست 

 تبدیل ساختارمند نیازهای شناسایی شده به اهداف سازمانی
 ارزیابی قابلیت اجرایی اهداف شناسایی شده مبتنی بر نیاز

 پایداری

 ش از وضعیت فعلی آنتوجه به توسعه سازمان در آینده بی
 های آتی سازمانسازی پیشرفتتنظیم امور به منظور زمینه

 تأکید بیشتر بر تحقق وضع موجود
 تجهیز آحاد منابع انسانی به ابزارهای مورد نیاز برای انجام موفق کارها

 های فرهنگی سازمانوحدت رویه در فعالیت

 نتایج

 کار تأکید مدیران به فرآیند انجام
 تأکید مدیران بر نتایج انجام کار

 اهمیت بیشتر به سرعت دستیابی به نتایج مورد دلخواه نسبت به نحوه انجام آن
 توجه به اثربخش بودن نتایج حاصل از انجام امور

 توجه آحاد منابع انسانی از فرایند انجام کار
 توجه آحاد منابع انسانی از نتیجه انجام کار

 مایه انسانیسر

 توجه

 اجازه اظهارنظر به آحاد منابع انسانی در تصمیمات مربوط به کار خود
 فرصت به آحاد منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت کار خود
 مشارکت آحاد منابع انسانی با مسئوالن در انجام امور سازمان

 مشکالت کاریفراهم بودن امکان ایجاد ارتباط با سایر همکاران در جهت حل 
 های افرادآگاهی مدیریت از توانمندی

 مشارکت دادن آحاد منابع انسانی در تصمیمات مربوط به کار خود
 اطالعات مقتضی به آحاد منابع انسانی برای انجام دادن کارها ارائه

 خطرپذیری

 تقویت خطرپذیری فردی در آحاد منابع انسانی
 های دشوار کاریبه استقبال از موقعیتتشویق آحاد منابع انسانی 

 پذیرش خطرپذیری آحاد منابع انسانی برای انجام وظایف
 های جدید انجام کارتشویق آحاد منابع انسانی به طرح روش

 های جدید انجام کارتشویق آحاد منابع انسانی به اجرای روش
 های جدید انجام کار توسط مدیریتمعرفی روش

 گراییتپیشرف

 احساس استقالل آحاد منابع انسانی در انجام وظایف شغلی
 آمادگی آحاد منابع انسانی برای پذیرش و قبول مسئولیت بیشتر

 تشویق آحاد منابع انسانی خالق و نوآور
 مسائلداشتن انگیزه در مواجهه با 

 رهبری

 سبك

 کاربست سبك رهبری مقتضی
 در مدارس عملیاتی کردن امور فرهنگی

 کاربست رهبری ارکستر
 داشتن نقش تسهیل کننده مدیران در تحقق فرآیندهای فرهنگی مدارس

 هدایت

 تسهیل کار تیمی در قالب امور فرهنگی مدرسه
 ی فردی جهت توسعه فرهنگی مدارسهایآزادمدیریت آحاد منابع انسانی برای توسعه دادن 

 دارسم در فرهنگی مسابقات کاربست
 ایجاد امنیت شغلی برای آحاد منابع انسانی در مدارس
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 های بدست آمده طی کدگذاری باز، محوری و انتخابیها و گویه. ابعاد، مؤلفه0جدول

 هاشاخص هامؤلفه ادابع
 انسانی منابع آحاد برای مالکیت روانی ایجاد

 آگاهی مدیران به سازماندهی کار به طور گروهی
 اعتقاد مدیر به کار گروهی در مدارس

 اقتدار

 توسعه اقتدار ایدئولوژیکی برای آحاد منابع انسانی
 انسانی منابع آحاد برای اجتماعی راقتدا توسعه
 انسانی منابع آحاد برای فرهنگی اقتدار توسعه
 انسانی منابع آحاد برای سیاسی اقتدار توسعه
 به ویژه در بعد فرهنگی علمی اقتدار توسعه

 داشتن مقبولیت عامه مردم
 داشتن شخصیت کاریزما برای مسئوالن فرهنگی مدارس

 راهبرد

 ت اجراقابلی

 تأکید سازمان بر توسعة انسانی از طریق اعتماد باال، شفافیت و مشارکت
 ی جدیدهاچالشتأکید سازمان بر کسب منابع و خلق 

 ی جدید در سازمانهافرصتارزشمند بودن ابتکار و جستجوی 
 جویانهآوردهای رقابتتأکید سازمان بر اقدامات و دست

 دستیابی به اهداف تعیین شده و موفقیت در بازاراهمیت دادن سازمان به 
 تأکید سازمان بر ثبات و پایداری

 اهمیت دادن سازمان به کارایی، کنترل و کارکرد روان سیستم
 تدوین راهبردهای تحقق اهداف به کمك کارکنان

 توسعه کارهای مرتبط با تخصص و تجربه
 یتبکارگیری آحاد منابع انسانی با کیف

 وحدیت رویه بین مجریان فرهنگی

 اثربخشی

 توسعه سرمایه انسانی در سازمان
 توسعه کار تیمی در سازمان

 توسعه وجدان کاری در سازمان
 تأکید بر تولید جدیدترین و منحصر به فردترین محصول

 ی جدید فرهنگیهادهیاپیشگامی مدارس در مبتکر بودن و خلق 
 از رقبای مدارس در بعد فرهنگی پیشی گرفتن

 وری فرهنگی در مدارستقویت بهره
 زمان، مادی، فرد و ...(اثربخش )های مقتضی تخصیص هزینه

 سرمایه اجتماعی

 انسجام

 پیوند دادن عناصر سازمانی از طریق وفاداری و اعتماد متقابل
 تأکید بر توسعه همه جانبه فرهنگ در مدارس

 عناصر سازمانی از طریق تعهد به نوآوری و توسعه سازمانی پیوند دادن
 توسعه همه جانبه فرهنگ در مدارس

 پیوند دادن عناصر سازمانی از طریق موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانی
 های سازمانیپیوند دادن عناصر سازمانی از طریق قواعد و خط مشی

 جامعه اصیل یهاارزش و سمدار فرهنگی یهاتیفعال بین تعامل
 تأکید بر حفظ کارکرد روان سازمان

 مدارس فرهنگی توسعه جهت به ویژه رسانه ملی با مدارس هارسانههماهنگی 

 مشارکت

 ترغیب آحاد منابع انسانی به همکاری توسط مدیران مدارس
 ریزی مدارستوسعه روحیه همکاری در فرآیند برنامه

 مکاری در سازماندهی مدارستوسعه روحیه ه
 ساری و جاری نمودن شرکت سهامی فکر در مدرسه

 های فرهنگی در آحاد منابع انسانی مدرسهکدهراه اندازی اندیشه
 درک افراد از ارتباط بین کار خود و اهداف سازمان

 تشویق آحاد منابع انسانی به انجام وظایف به صورت گروهی
 ایف به صورت گروهی یا تیمیامکان انجام وظ

 در اختیار بودن اطالعات مقتضی برای همه به طور وسیع
 اعتقاد به توان اثرگذاری مثبت افراد بر کارها و نتایج
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 انتخابی و محوری باز، کدگذاری طی آمده بدست هایگویه و هامؤلفه ابعاد،. 0جدول
 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 محیط سازمانی

 درونی

 تأکید بر محیط غیررسمی در مدارس
 تأکید بر محیط پویا در مدارس

 مدارس در کارآفرین محیط بر تأکید
 مدارس در رسمی محیط بر تأکید

 سالمت درونی محیط مدرسه
 پذیربودن محیط درونی در مدرسهانعطاف

 هماهنگ کردن محیط غیررسمی در راستای محیط رسمی در مدارس

 نیبیرو

 وجود ارتباطات سازمانی زیاد با عوامل برون سازمانی
 منابع و امکانات مورد نیاز سازمان از عوامل برون سازمانی نیتأم

 توجه به تأثیر عوامل بیرونی بر تصمیمات درونی مدرسه
 ملی و فراملی() یرونیبتوجه به تغییرات محیط 

 مانینقش آفرینی عوامل بیرونی در تصمیمات ساز
 گو بودن مدارس به ذینفعان بیرونیپاسخ

 ی سازمانیهایاستراتژتوجه به تأثیر عوامل بیرونی در تعیین اهداف و 
 مقابله با فرهنگ بیگانه در مدارس

 تعامل محیط درونی و بیرونی در مدرسه

تکنولوژی 
 سازمانی

 وارداتی

 ازمانی از طریق ورود تکنولوژیها و اهداف زندگی سماشینی و بی هویت شدن ارزش
 تأکید و توجه به فرهنگ بومی در مقابل تکنولوژی وارداتی

 آموزش تکنولوژی وارداتی در راستای کسب منافع فرهنگی در مدارس
 نیازهای اولیه و حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی سازمان نیتأماستفاده از تکنولوژی برای 

 از طریق ورود تکنولوژی وارداتی هاارزشر تأکید و توجه به انفجا

 بومی

 در نظر گرفتن تکنولوژی به عنوان بخش مادی فرهنگ سازمانی
 توسعه تکنولوژی به عنوان یك هدف استراتژیك

 سازی تکنولوژی با فرهنگ سازمانیتالش در جهت متناسب
 راستایی باورهای اجتماعی و فرهنگی با توسعه تکنولوژیهم

 با گسترش آگاهی و شناخت وضع موجود و آینده هازهیانگتغییر فرهنگ برای توسعه تکنولوژی از طریق برانگیختن احساسات عمومی و ایجاد 
 ی غیربومیهایتکنولوژتقویت استعداد ذاتی و ضروری برای ایجاد فرهنگ علمی و تکنولوژیکی قوی از طریق جلوگیری از ورود بیش از اندازه 

 مایهسر
 روانشناختی

 امیدواری

 تقویت امید
 ی مختلفهاروشحل مسئله به 

 استفاده از فرهنگ اصیل
 تقویت آستانه تحمل

 هدف به رسیدن برای تالش
 پذیریاستدالل

 گذاریهدف

 تاب آوری

 توانایی سازگاری با شرایط
 کمك گرفتن از دیگران

 ایمان توحیدی
 کوشیسخت

 توانایی حفظ آرامش خود

 مثبت اندیشی
 اعتماد به محیط
 اطمینان به محیط

 خودکارآمدی

 خودباوری
 توانایی اصالحی خود
 دقت در انجام امور

 یادگیری مداوم
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 مؤثرها، عوامل و گویه هادر نهایت پس از استخراج ابعاد، مؤلفه

و  مؤلفه 29بعد،  3با  تان البرزدر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی اس

 قرار گرفت. دییتأگویه مورد  070

 بحث و نتيجه گيری

 یبرا شده ییشناسا ابعاد که بود آن انگریب پژوهش یهاافتهی

 ابعادی چون، البرز استان ییابتدا مدارس یسازمان فرهنگ یالگو

 راهبرد، ،یرهبر ،یانسان هیسرما ،یسازمان اهداف ،یسازمان ساختار

 هیسرما ی وسازمان یتکنولوژ ،یسازمان طیمح ،یاجتماع هیماسر

 یریشیشمش و یلیفضاهای باشد که با نتایج پژوهشی میروانشناخت

 و یفره ،(0932) یعیرب ،(0930) یمعدن و یزرند ،(0932)

 دوهرتی و مکینتوش ،(2113) واترمن و ترزیپ ،(0932همکاران )

باشد، چراکه آنها نیز یهمسو م( 2101) گارسه و مارسلو ،(2101)

 امروزهی خود به نتایج مشابهی دست پیدا کردند. هاپژوهشدر 

 یاجتماع و یفرهنگ ساختار در یابرجسته و واال گاهیجا ها سازمان

 مربوط یاتیح و یاساس یهاتیفعال از یاریبس. اندکرده دایپ جوامع

 وجود بدون یزندگ و ردیگیم انجام هاسازمان در یزندگ به

 تیموفق به لین ن،یا وجود با. است مقدور ریغ گوناگون یهاسازمان

 وجود صرف به شیآسا و رفاه و نیتأم و جانبه همه شرفتیپ و

 یهاسازمان به منظور نیا یبرا بلکه ابد،یینم تحقق هاسازمان

؛ به نقل نزیراب فنیاست(. 0990 ،یانعام) است ازین بخش اثر و کارآمد

: است کرده فیتعر نیچن را سازمان ،(0931فرد، )از الوانی و دانایی

 آگاهانه طور به که دیآیم شمار به یاجتماع یدهایپد سازمان

 یبرا و بوده یمشخصنسبتاً  ثغور و حدود یدارا و شده هماهنگ

 تیفعال یدائم یمبان سلسله كی براساس ،یاهداف ای هدف تحقق

 .کندیم

 در چستربرناد است یانسازم فرهنگ هاسازمان در مهم ارکان از

 دهیپوش و پنهان بخش امروز: آنچه دیگویم یسازمان فرهنگ مورد

 خوانده سازمان آن فرهنگ شودیم دهینام( سازمان خی کوه) سازمان

 موفق عملکرد یبرا ضرورت، كی عنوان به فرهنگ از و شودیم

 یهاتالش(. 2113 ننکوک،یل و نیمارت) است کرده اشاره سازمان

 از که ییهانظام را فرهنگ همکارانش و« ویما آلتون» یپژوهش

 دیپد گوناگون یهادسته انیم در که یاجتماع ینهادها و هنجارها

 ن،یمت یزارع) کرد فیتعر گذارد،یم اثر آنان رفتار بر و دیآیم

0932.) 

 اعضا که داندیم مشترک استنباط از ینظام را یسازمان فرهنگ

 دو كیتفک موجب یژگیو نیهم دارند سازمان كی به نسبت

 تیهو یسازمان فرهنگ بیترت نیبد شود،یم گریکدی از سازمان

 توانیم وجه نیترساده به و کندیم نییتع را سازمان هر یاجتماع

 ییهافرضشیپ و هاارزش باورها، از یبیترک را یسازمان فرهنگ

 شیب و کم سازمان، یاعضا همه و دارد وجود سازمان در که دانست

 آن به نسبت یحدود تا و رندیگیم قرار آن معرض در کسانی بطور

(. 0999 اندرخورا، ،ییکالیقاد یصفائ) دارد وجود یرأ هم و توافق

 در یریدرگ: داندیم بعد چهار یدارا را یسازمان فرهنگ سونیدن

 .رسالت و یریپذانطباق ،یسازگار کار،

 و یاثربخش ودنب نییپا ینوع با توسعه حال در یکشورهاغالباً 

 رفع جهت که است یحال در نیا و هستند مواجه یسازمان ییکارا

 هاارزش یدارا که یسازمان یباال تعهد با یافراد وجود مشکل، نیا

 امر نیا تیاهم. است یضرور و الزم باشند،یم یمشترک یباورها و

 یابزار منزله به را یسازمان و یادار نظام که شودیم انینما یوقت

 ر،یتعب نیا با. میکن یتلق مختلف ابعاد در توسعه اهداف قیتحق یبرا

 سازمان یاعضا مجوعه انیم مشترک یباورها و حس كی وجود

. است یالزام مختلف یهامؤلفه و هابخش به دنیبخش انسجام جهت

 و تیماه به پژوهشگران توجه یایاح شاهد گذشته سال 91 در جهان

 است بوده مدرن کار و سازمان اب رابطه در یسازمان فرهنگ ریتأث

 معتقد (0934) یپارسائیان و اعراب؛ ترجمه نزیراب(. 0336 نز،یهاوک)

 و کندیم جادیا یرفتار ثبات ینوع ،یقو یسازمان فرهنگ که است

 مقررات و نیقوان نیگزیجا قدرتمند یابزار كی عنوان به تواندیم

 سازمان گفرهن گرید عبارت به. باشد سازمان در دهیچیپ یرسم

 است کرده لیتسه سازمان مسائل با را ما برخورد که است یالهیوس

. دهدیم شکلاطرافمان  یدادهایرو از را ما ریتفس و رییتغ نحوه و

 یرو بر تمرکز ،یانسان منابع تیریمد عملکرد یهایژگیو از یکی

 یمعنا به هاسازمان. است ارزش با ازیامت كی عنوان به کارمندان

 رشد اتیح در عامل نیمهمتر تیریمد و یکنون اجتماع نرک لهیوس

 با که است رانیمد فهیوظ نیا شك یب و هاستسازمان یبالندگ و

 وضع به موجود وضع از حرکت روند یسازمان اهداف به توجه

 یجهان سطح در گسترده راتییتغ یطرف از کنند تیهدا را مطلوب

 و مشکالت با روز هر خود هدف به دنیرس یبرا را هاسازمان

 که شد موجب راتییتغ نی. ااست ساخته مواجه یمتعدد راتییتغ

 تیریمد یهاهینظر خصوص در یدیجد تحوالت روز به روز
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 طول در کرد اذعان توانیم که یطور به. ردیگیم صورت یسازمان

 هاهینظر تمام در توجه قابل نکته است شده ارائه هینظر دو 21قرن 

 در سازمان کارآمد یانسان یروین و تیریمد تیاهم با نقش بر تأکید

 (.0932 ،یاسالم) است یسازمان اهداف به دنیرس جهت

 مهم اریبس منابع از یکی عنوان به کارکنان و رانیمد تیاهم

 که ندیافزایم و دانندیم مؤثر ازهاین نیا سیتأس منظور به سازمان

 نیا از شود یتلق تیاهم با اریبس کار طیمح در تواندیم آنها رفتار

 در کارکنان و رانیمد رفتار لیتحل و هیتجز به یادیز محققان که رو

 اما اند.پرداخته یخدمات و یدیتول از اعم سازمان مختلف یها طیمح

 بر که یریتأث و سازمان یاعضا با فرهنگ یانجیم نقش به توجه با

 تیترب اهداف شبردیپ در یمهم نقش تواندیم دارد کارکنان رفتار

 افق و دینما فایا است شهروندان به نهیبه خدمات ارائه همانا که یدنب

 دینما روشن جوانان و ورزش ادارات یروشیپ در را یدیجد

 دادن شکل در فرهنگ تیاهم به توجه با(. 0931ار،یس و یاسالم)

 تیموفق در یفرانقش یرفتارها نقش نیهمچن و سازمان یاعضا رفتار

 یچگونگ به را خود توجه 0391 دهه لیاوا از رانیمد ،یسازمان

 سازمان در یفرانقش یرفتارها و گسترده یسازمان فرهنگ تیریمد

 سالمت با سازمان كی جادیا یبرا الزم عناصر از یکی. دینما توجه

 ران،یمد توسط مناسب طیمح كی آوردن وجود به یسازمان

 آوردن بوجود باعث خود که باشندیم یکارشناسان ای سرپرستان

 واژه ریاخ یهاسال در که شوند،یم سازمان در فرهنگ كی

 رفتار بر یعامل عنوان به آن گوناگون ابعاد و یسازمان فرهنگ

 یاگونه به و کرده دایپ یادیز تیاهم گذارد،یم اثر سازمان یاعضا

 جسته بهره آن از یسازمان رفتار به مربوط یهاپژوهش در گسترده

 و یور بهره در یعامل عنوان به توانیم را آن که است شده

 و ردیبپذ شتریب را یاصل یهاارزش انگاشت، هاسازمان یاثربخش

 به سازمان كی در فرهنگ باشند، داشته آن به نسبت یشتریب تعهد

 اعتقادات، ،یانیبن مفروضات. است انسان كی در تیشخص مثابه

 سازمان كی فرهنگ یمبان عنوان به هاارزش و هنجارها باورها،

 مشخص را بد و خوب زیتم نقطه و داده لیتشک آن یوجود لودهشا

 کند.می

 ریتأث و شده مطرح یاساس عامل عنوان به یسازمان هر رهنگف

 طرح، ساختار، جمله از یسازمان مهم عوامل ریسا در ییبسزا

 از و یانسان یروین و یتکنولوژ ،یخارج و یداخل طیمح سازمان،

 فرهنگ یطرف از. و دارد سازمان یاستراتژ و یبهرور بر مهمتر همه

 را سازمان یرفتارها قالب و کندیم مشخص را دهاینبا و دهایبا

 یهانقش تواندیم رومندین فرهنگ یدارا سازمان کندی م مشخص

 است سازمان یاجتماع تیهو یسازمان فرهنگ. کند یباز متفاوت

 ورام یورا که است یپنهان یروین بلکه نبوده ملموس یادهیپد که

 یجمع یروین كی عنوان به و است کرده تیفعال مشهود و ملموس

 یاجتماع یانرژ كی یسازمان فرهنگ نیهمچن. داردیم وا تیفعال به

 یاثربخش در یاعمده ریتأث که جهت نیا از آن شناخت و است

 تاًینها و نگرش یرو بر یادیز ریتأث و است توجه قابل دارد سازمان

 (.0931 ،یطوس) دارد رفتارها

در خصوص پاسخ به سؤال دوم پژوهش نتایج به دست آمده 

های سازنده الگوی فرهنگ سازمانی مدارس نشان دادکه مؤلفه

، تمرکز ،تیرسم ،یدگیچیپ مؤلفه 29ابتدایی استان البرز شامل 

یی، گراشرفتیپی، ریخطرپذ توجه،، جینتا ی،داریپا ،یازسنجین

، مشارکت ،انسجامی، ربخشاث، اجرا تیقابل، اقتدار ،تیهدا سبك،

 و یآورتاب ،یدواریامی، بوم ی،وارداتی، رونیب ی،درون

هافستد  های. این نتایج با نتایج پژوهشباشدیمی خودکارآمد

 فهیوظ ،(2100) نیل و چنگ ،(2100) نییکو و کامرون ،(2100)

 ،(0934) یتمبک یزائر و یمراد ،(0930) یریقد رادمرد و دوست

همسو ( 0934همکاران ) و انیقدس و( 0937) همکاران و یعباس

های خود به نتایج مشابهی دست چرا که آنها نیز در پژوهش باشدیم

گویی به سومین سؤال پژوهش مبنی بر یافتند. در خصوص پاسخ

 مزبور یالگو سازنده هایلفهؤم از كی هر هایشاخصاینکه 

فرهنگ  های زیربنایی الگویگویه به عنوان گویه 070، کدامند

سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز شناسایی شدند. این نتایج با 

 ،(2100) نییکو و کامرون ،(2100هافستد )های نتایج پژوهش

 ،(0930) یریقد رادمرد و دوست فهیوظ ،(2100) نیل و چنگ

 و( 0937همکاران ) و یعباس ،(0934) یتمبک یزائر و یمراد

، چرا که آنها نیز در باشندیم ( همسو0934همکاران ) و انیقدس

ی خود به نتایج مشاهبی دست پیدا کردند. در نهایت مدل هاپژوهش

های زیربنایی زیر به عنوان مدل نهایی در زمینه عوامل، ابعاد و مؤلفه

 فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز طراحی و شناسایی شد.
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 گ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز. الگوی فرهن0شکل
 

 توسط که مذکور یالگو دهدیم نشان فوق نمودار چنانچه

 ،یسازمان ساختار بعد 3 بر مشتمل است شده یابیاعتبار خبرگان

 ،یاجتماع هیسرما راهبرد، ،یرهبر ،یانسان هیسرما ،یسازمان اهداف

 29 و یروانشناخت هیسرما و یسازمان یتکنولوژ ،یسازمان طیمح

 توجه، ج،ینتا ،یداریپا ،یازسنجین تمرکز، ت،یرسم ،یدگیچیپ مؤلفه

 اجرا، تیقابل اقتدار، ت،یهدا سبك، ،ییگراشرفتیپ ،یریخطرپذ

 ،یبوم ،یوارداتی، رونیب ،یدرون مشارکت، انسجام، ،یاثربخش

 جیبا توجه به نتا .باشدیم یخودکارآمد و یآورتاب ،یدواریام

 و هامصاحبه لیحاصل از تحل هایافتهیو  تایادب یحاصل از بررس

می مطرح و ارائه  یشنهاداتیپژوهش پ هایتمحدودی و ها،پرسشنامه

با بهره  ربطیذ رندگانیگ میطرف مسئوالن و تصم كیگردد، تا از 

 یهایگذاراستیو س یزیرضمن برنامه شنهادات،یپ نیاز ا یبردار

به عمل آورند، که  یه نحورا ب ازیمورد ن یالزم، اقدامات اجرای

در  یو نظر یامکان توسعه علم ،یظرف مدت زمان مشخص

 یبرا گریفراهم گردد و از طرف د فرهنگ سازمانیخصوص مقوله 

به پژوهش بپردازند،  نهیزم نیکه قصد دارند در ا یپژوهشگران

پژوهش به آن پرداخته نشده  نیکه در ا یباشد و موارد ییراهنما

 با عبارتند از: شنهاداتیپ نیقرار دهند. اهم ا یاست را مورد بررس

مناسب  یالگو ییبه دست آمده در خصوص شناسا جیتوجه به نتا

به منظور توسعه و  ریز شنهاداتیپفرهنگ سازمانی مدارس  یبرا

 به دست آمده در پژوهش یاز الگو یریاستفاده و بکارگ جیترو

 انسانی ایهسرم توسعه سند راهبرد تدوین شود:یحاضر ارائه م

 تیمحور با تطبیقی مطالعات انجام، مدار در محور تخصص

 یالگوها کردیرو سازمانی، با فرهنگ حوزه در موفق کشورهای

 یینها مدل یبروزرسان و اصالح منظور به رانیمد یسازمان فرهنگ

 یاجرا خصوص در ایمشاوره یهاگروه بینیپیش، پژوهش نیا

 سال پنج هر شده نیتدو یگوال یبازنگر، مدارس در یینها مدل

 توسعه و یابیارز مراکز یاندازراه ،آن یروزرسان به منظور به کباری

فرهنگ موضوع  یو نظر یتوسعه علم، مدارس رانیمد یبرا

 یسازمان فرهنگ اطالعات بانك لیتشک: الف( قیاز طرسازمانی 

 جهت یآموزش یهادوره و کارگاه یبرگزار( ب مدارس رانیمد

 یبرگزارج(  .کشور یهاسازمان یسازمان فرهنگ با رانیمد ییآشنا
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 دانش و فرهنگ جیترو منظور به مدارس در یآموزش هایکارگاه

 و یطراح منظور به الزم هاییآمادگ جادیا و تخصص با مرتبط

 آمده بدست یالگو نمودن نظامند ی(،سازمان فرهنگ نظام استقرار

 یبرا الزم ییاجرا تضمان جادیا و مدارس رانیمد یریبکارگ جهت

 بر یمبتن یانسان یروین یابیارز و سنجش مرکز جادیا و طراحی ،آن

 رانیمد یسازمان فرهنگ یالگو هایشاخص و هالفهؤم ابعاد،

 و یابیارز برای مناسبی مبنای تواندمی پژوهش این هاییافته .مدارس

 اساس نیا بر بتوان تا باشد مدارس رانیمد یسازمان فرهنگ سنجش

 .نمود یبازنگر و اصالح ارتقاء، را سازمان هایبرنامه و هااستیس

 منابع
علی پارسائیان و محمد ترجمه  تئوری سازمان.(. 0934) رابینز، استیفن پی

 .های بازرگانیمؤسسه مطالعات و پژوهش :تهران .اعرابی

ترجمه سیدمهدی الوانی و  تئوری سازمان.(. 0931رابینز، استیفن پی )

 یی فرد. تهران: انتشارات صفار.حسن دانا

ارائه الگوی فرهنگ سازمانی متناسب با سازمان (. 0932ربیعی، حسینعلی )
های دانش محور )مطالعه موردی: اداره آموزش و پروش 

نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایانشهرستان شاهرود(. 

 منابع انسانی. دانشگاه ازاد اسالمی شاهرود.

حیدری، فائزه  جندقی، غالمرضا؛ خنیفر، حسین و زارعی متین، حسن؛

های (. طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت0931)

 .06-64(، 9)9، مدیریت دولتیمشتری محور. 

طراحی (. 0996زارعی متین، حسن؛ زاهدی، حمید و کرد رستمی، کیمیا )
. ششمین کنفرانس بین مدل فرهنگ سازمانی شرکت سایپا یدک

 مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف. المللی

(. طراحی و تبیین مدل مطلوب 0930معدنی، جواد ) زرندی، سعید و

ها. نسازمانی اسالمی برای مقابله با فساد اداری در سازمافرهنگ

 .90-006(، 2)0، فصلنامه رفتار سازمانی

(. طراحی 0932اجاقی، حامد ) سنجقی، محمدابراهیم؛ اخوان، پیمان و

های مدیریت های فرهنگ سازمانی و فرآیندی گونهمدل تعامل

 نیحسپژوهش مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام دانش. 
 .29-42 ،(0)0، ع()

های (. تبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون0937محسن )لقمانی، 

فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی جمهوری اسالمی ایران. 
 .03-97(، 01)0، ورزش

(. ارائه 0930امیری، علینقی ) زیری، علی؛ زارعی متین، حسن وعسکری و

های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر الگوی مؤلفه

 .410-422(، 9)0 مدیریت در دانشگاه اسالمی،البالغه. نهج

 فرهی بوزنجانی، برزو؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ بازرگانی، محمد و

و تبیین مدل شناخت،  (. طراحی0932سلطانی، محمدرضا )

(، 20) 2، راهبرد فرهنگسنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی. 

009-009. 

(. ارائه چارچوب مفهومی مدل 0932فضایلی، احمد و شمشیشیری، علی )

فرهنگ سازمانی فقه محور، والیت مدار و مبتنی بر کرامت 

 .90-70(، 09)0، آفاق امنیتهای نظارتی. انسانی در سازمان

نرگس؛ درانی، کمال؛ پورشافعی، هادی و اسدی یونسی، قدسیان، 

های (. الگوی فرهنگ سازمانی سازمان0939محمدرضا )

)مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر  EOCM آموزشی 

 .940-970(، 09)2 مدیریت فرهنگ سازمانی،بیرجند(. 

طراحی مدل فرهنگ (. 0934زائری تمبکی، عبدالعلی ) مرادی، علی و
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