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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :این پژوهش ،با هدف ،طراحی الگوي تحول فرهنگ ساااازمانی با رویکرد افزایش بهرهوري براي نظام
آموزش و پرورش ایران انجام شد.
روش پژوهش :در این پژوهش ،روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینهاي انجام شااد.مام ه آماري پژوهش صاااحن نظران
آموزش و پرورش بودند که به صورت هدفمند براي مصاحبه انتخاب شدند.
یافتهها :در مرحله اول کدگذاري باز 334،مفهوم به دست آمد.دادههاي مرحله دوم کدگذاري باز،در قالن  882مفهوم و 03مقوله
عمده طبقهبندي شد .در مرحله کدگذاري محوري ،در قالن کدگذاري نظري 11،مقوله نظري شامل ساختار سازمان،مبانی اعتقادي
و ارزشای و اخالقی ،رساالت سازمانی ،فرایند استخدام و بکارگیري نیرو مدیریت منابع انسانی ،ارتباطات درون سازمان ،حمایت
ساازمانی ،فناوري و نوآوري ،آموزش و مهارت ،نظام تشاویق ،بازخورد عملکرد و ت امل ساازنده با محی ت یین شاد .سپس ،بر
حسان ویژگیهاي شرایطی ،ت املی /فرایندي و پیامدي طبقهبندي شد .در مرحله کدگذاري انتخابی ،مقوله فرهنگ ت الی بخش،
به عنوان مقوله مرکزي انتخاب شد.
نتیجهگیری :از نظر خبرگان آموزش و پرورش ساااازمانهاي بالنده و طالیهدار همواره در تالشاند تا با ایجاد انگیزه ،رفتارهاي
مطلوب ،دسااتیابی به اهداف سااازمانی ،افزایش بهرهوري و در نهایت نیل به ت الی از طریق ایجاد فرهنگ سااازمانی مطلوب بهره
مویند .الگوي طراحی شده در پژوهش حاضر ،داري مفهومیپیچیده و چندب دي است .این الگو در صورتی کارکرد مثبت خواهد
داشت ،که به صورت یک کلیت واحد به تمامیاب اد آن به طور یکسان تومه شود.
کلید واژهها :تحول فرهنگ سازمانی ،بهرهوري ،آموزش و پرورش ،نظریه زمینهاي.

سمیرا طارمی و همکاران

استفاده نموده و براي نقاط ض ف ،تدابیر و اقدامات الزم را

مقدمه
قرن بیست و یکم عصر مدیدي در تکامل زندگی و
ساختار سازمانی میباشد .تغییرات ناشی ازمهانی شدن و
توس ه فناوري ،و به طور کلی تحوالت سریع محی
پیرامونی ،سازمانها را وادار ساخته که به منظور انطباق و
حفظ بقاء در دنیاي نوین ،در خود تحوالت مهمیایجاد کنند.
این تحوالت میتواند سازمان را در انجام وظایف خود و
موفقیت آنها یاري رساند .یکی از تحوالتی که امروزه مهت
بهبود نظامهاي بزرگ سازمانی در کانون تومه قرار گرفته،
«فرهنگ سازمانی ،»1به عنوان سرچشمه همه تواناییهاي
سازمان میباشد (امیري و همکاران .)1321 ،شاین)8010( 8
ت ریف فرهنگ سازمانی را با توصیف ویژگیهاي آن به
عنوان الگوي یادگیري مشترک ،که میتواند از یک نسل به
نسل دیگر منتقل شود ،بیشتر گسترش میدهد (منگ وبرگر،3
 .)8080از طرفی فرهنگ سازمانی مهم است زیرا هر
اقدامی بدون آگاهی از نیروهاي فرهنگی ممکن است
پیامدهاي پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد (پیژام،4
 .)8080کمرون و کوئین )8012( 0م تقدند تغییرات سازمانی
اگر در بستر فرهنگ سازمانی امرایی شوند موفقیتآمیز بوده
و اثربخشی بیشتري خواهند داشت ،در واقع عامل اصلی
موفقیت ،تغییر فرهنگ است .بنابراین به نظر میرسد بدون
تغییر در فرهنگ سازمان ،امیدي به بهبود دائم عملکرد سازمان
ومود ندارد( .مرادي ،امیري .(1322 ،امروزه اهمیت بهرهوري
در زنجیره ارزش سازمانها به حدي است که در حال حاضر
آن را به عنوان اثربخشترین شاخص ت یین میزان موفقیت
سازمانها و مزیت رقابتی آنها میدانند .فرهنگ سازمانی به
عنوان یک عامل تأثیرگذار ،نقطه اهرمی براي ارتقاي بهرهوري
به حساب میآید (مبلغی ،دانش .)1323 ،در نتیجه شناخت
فرهنگ سازمانی حاکم در سازمان از ضرورتها و
اولویتهاي مدیران سازمانهاي بزرگ قرار دارد و همچنین،
شناسایی فرهنگ به مدیران کمک میکند تا با آگاهی و دید
کامل نسبت به فضاي حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن
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بیان مساله
بیتردید یکی از اساسیترین اهداف هر سازمانی،
دستیابی به بهرهوري است .براي رسیدن به این هدف ،راهی
مز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی ،بومی و کاربردي ومود
ندارد .موفقیتهاي چشمگیر دهه اخیر سازمانهایی با حداقل
امکانات از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین
تواناییهاي مادي از سوي دیگر ،بیانگر نقش قابل تومه
عوامل غیرمادي و م نوي در موفقیت آنها بوده است که در
این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد
سازمان تلقی میگردد .فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل
تأثیرگذار ،نقطه اهرمی براي ارتقاي بهرهوري به
حساب میآید امروزه اهمیت بهرهوري با تومه به گسترش
سطح رقابت ،پیچیدگیهاي فناوري ،تنوع سلیقهها ،کمبود
منابع و سرعت تبادل اطالعات بر کسی پوشیده نیست.
بهرهوري همواره در پی بهبود وضع مومود و حرکت به
سمت وضع مطلوب بوده و در واقع بر این عقیده استوار
است که میتوان کارها را هر روز بهتر از قبل و با روشی
بهینه انجام داد .لذا شناخت و ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب
در سازمان به منظور هدایت رفتار نیروي انسانی در سازمان
و خلق و ان کاس تصویري روشن ،مذاب و آراسته از
سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه مام ه یکی از
راهبردهاي اصلی و اساسی در سازمانهاي امروزي میباشد.
در این میان سازمانهاي آموزشی در ایران و به طور خاص
وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک ابرسازمان به رغم
برخورداري از خیل عظیمی از منابع انسانی ،مالی و فیزیکی
به سبن وابستگی شدید بودمهاي به دولت کماکان از
درآمدهاي نفتی ارتزاق نموده و کمترین تومه را به بهرهوري
داشته و ریشه این امر را میتوان در فرهنگ سازمانی متکی
بر مصرف منابع در دسترس و عدم تالش براي بهینهسازي
فرایندهاي سازمانی براي حصول بهرهوري مست .تحول

مجله مدیریت فرهنگی سال شانزدهم /شماره  /65تابستان 1041

طراحی الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره وری برای نظام آموزش و پرورش ایران به شیوه نظریه زمینهای

وزارت آموزش و پرورش به سمت بهرهوري حداکثري،

 -0درآموزش و پرورش ،در صورت ایجاد فرهنگ

مستلزم تحول در فرهنگ سازمانی است و چون فرهنگ

سازمانی مؤثر بر بهرهوري ،چه نتایج و پیامدهایی را

سازمانی به طور کلی و به طور بسیار ویژه در آموزش و

دارد؟

پرورش ایران ،مقولهاي بسی

و بسیار پر پیچ و خم و

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پرمحتواست ،و میتواند محققان را درگیر حواشی مت ددي

دگرگونیهاي امتماعی ،فناوريهاي پرشتاب و

نماید ،بایستی تحول فرهنگ ،در قالن الگویی مامع و مانع

چالشزا ،تکوین رسالتهاي مدید در سازمانها ،ضرورت

صورت پذیرد تا هدف ایجاد بهرهوري در سازمان به بهترین

ان طافپذیري و آمادگی براي رویارویی با شرای مدید

شکل ممکن تحقق یابد .لذا به سبن عدم ومود چنین

امري امتنابناپدیر ساخته است .فرهنگ یک سازمان،

الگویی ،مسأله اصلی پژوهش حاضر این است ،الگوي تحول

مینیاتوري از فرایندهاي کالن فرهنگی محی سازمان است

فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهرهوري براي نظام

(مولیا .)8011 ،2فرهنگ ساازمانی بار تادوین اهاداف و

آموزش و پرورش ایران چیست؟

استراتژيها ،رفتار فردي و عملکرد ساازمانی ،بهرهوري،1

بر این اساس سوالهاي پژوهش حاضر عبارتند از:

انگیازش و رفتار شغلی ،خالقیت و نوآوري ،نحوهي

 -1چه رویدادهایی در آموزش و پرورش میتواند،

تصمیمگیاري ،میزان مشارکت کارکنان در امور ،میزان

موق یتها ،مباحث و مسائل فرهنگ سازمانی مؤثر بر

فداکاري و ت هد ،انضباط ،سختکوشی ،سطح اضطراب و

بهرهوري را خلق کند و تشریح کند که چرا و چگونه

مانناد آن تااثیر میگذارد .از آنجا که محای در حاال تغییار

افراد و گروهها به فرهنگ سازمانی مؤثر بر بهرهوري

و تحاول دائمای اسات .سازمان نیز باید براي ادامه حیات

مبادرت میورزند؟ به بیان دیگر ،چه رویدادها و اتفاقاتی

خود به طور مداوم خاود را منطبق و هماهنگ با تغییرات

میتواند بر فرهنگ سازمانی مؤثر بر بهرهوري در آموزش

محیطای نمایاد( .قل هاي و همکاران .)1322 ،فرهنگ

و پرورش تأثیر گذاشته و منجر به بروز آن شود؟

سازمانی ابزاري براي بسیج امکانات و منابع سازمان در مهت

 -8چه شرایطی در آموزش و پرورش میتواند ،امراي

تحقق اهداف سازمان تلقی میشود .از اینرو ومود فرهنگ

راهبردهاي فرهنگ سازمانی مؤثر بر بهرهوري را تسهیل

سازمانی بهینه که مومبات اثربخشی ،کارامدي و عملکرد باال

و تسریع کند و یا به عنوان یک مانع آن را دچار تأخیر

در مهت اهداف ت یین شده باشد بایستی یکی از دغدغههاي

کند؟

اصلی رهبران و مدیران عالی سازمان باشد.

 -3چه شرایطی در آموزش و پرورش میتواند ،به اداره

از طرفی وض یت خاص اقتصادي کشور در شرای

فرهنگ سازمانی مؤثر بر بهرهوري از طریق راهبردها و

تحریم و نیاز روزافزون به بهینه سازي فرایندهاي امرایی

اقدامات برآید و میدان و بستر رویدادهاي مربوط به

سازمانها براي موامهه با بحرانهاي اقتصادي و ابر تورم

فرهنگ سازمانی مؤثر بر بهرهوري را تشکیل داده و

مومود ،در کنار کمبود منابع و رشد اقتصادي پایین،

مجموعه شرای خاصی را به ومود آورد که در بطن

تمامی سازمانها را به سمت ایجاد شرایطی براي حصول

خود راهبردهاي کنش /واکنش فرهنگ سازمانی مؤثر بر

حداکثري به بهرهوري رهنمون گشته است.در این میان

بهرهوري را به منصه ظهور برساند؟

سازمانهاي آموزشی که در نتیجه سیاستهاي تمرکزگرایانه

 -4در آموزش و پرورش ،چه عواملی میتواند روي

و تمامیت خواه ،به سازمانهایی مصرفی و فاقد درآمدهاي

پدیده فرهنگ سازمانی مؤثر بر بهرهوري تأثیر

قابل اعتنا و وابسته به بودمههاي تقریبا ثابت دولتی بدل

گذاشته و با آن ت امل برقرار کند؟

شدهاند ،به طور ویژه نیازمند تدابیري براي نیل به بهرهوري

مجله مدیریت فرهنگی سال شانزدهم /شماره  /65تابستان 1041

61

سمیرا طارمی و همکاران

در فرایندها و استفاده از منابع حداقلی هستند و تحقق این

یکدیگر براي ایجاد نوعی فرهنگ متحول بهرهورانه در قالن

مهم با تومه به ماموریت فرهنگ سازمانی قط ا بیش از هر

الگویی مامع براي وزارت آموزش و پرورش مدون گردد.

چیز دیگري به تحول فرهنگ سازمانی در قالن الگویی مامع

لذا این پژوهش با این هدف به" طراحی و اعتباریابی الگوي

و مانع به سمت فرهنگ سازمانی بهرهورانه وابسته است.از

تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهرهوري براي

سوي دیگر به واسطه عدم ومود تحقیقات مامع در رابطه با

نظام آموزش و پرورش ایران" پرداخت.

طراحی الگوي تحول فرهنگی به سمت فرهنگ سازمانی

پیشینه پژوهش

بهرهورانه در ایران به نحوي که با اقتضائات فرهنگی ،سیاسی،

در زمینه فرهنگ سازمانی و بهرهوري تحقیقات چندي

اقتصادي ،امتماعی و  ...خاص ایران سازگار باشد ،در این

انجام گردیده است در مدول شماره ( )1به طور خالصه

پژوهش به بررسی عوامل تحولآفرین فرهنگ سازمانی در

برخی تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور

راستاي ایجاد فرهنگ بهرهورانه پرداخته میشود و س ی بر

در این خصوص بیان شده است.

آن است تا عموم متغیرهاي موثر بر فرهنگ سازمانی در این
راستا مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و نحوه ارتباط آنها با
جدول  -1تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
پژوهشگر و تاریخ

ردیف

لینگ 2و همکارانش

1

()8080

عنوان و خالصه یافتهها
در پژوهشی با عنوان "فرهنگ سازمانی و مهتگیري کار آفرینی" ،نشان دادند که مؤلفههاي اصلی فرهنگ
سازمانی مورد بررسی در این پژوهش (ساختار سازمانی ،عملکرد ،فرایندهاي تیمسازي) بر گرایش کار آفرینی
مدیران اثرگذار است.
در این پژوهش ،به ارتباط بین نوآوري سازمانی ادراک شده و انسجام و میزان پذیرش پزشکان از فناوري

هینز 2و هینز ()8080

8

مدید با تأکید بر فرهنگ سازمانی حاکم پرداخته شده است .نتیجه یافتهها نشان داد مؤلفههاي اصلی فرهنگ
سازمانی از قبیل رهبري تحول گرا ،مدیریت دانشی در سازمان ف الیت تیمی ،و عملکرد گروهی بر پذیرش
نوآوري فردي میان پزشکان نمونه مورد پژوهش تأثیر مثبت و مستقیم میگذارد

3

نارنجو 10و همکاران

در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین فرهنگ ،نوآوري و عملکرد شرکتهاي اسپانیایی» ،به این نتیجه

()8012

دست یافتند که بین نواوري و عملکرد رابطه م نیداري ومود دارد.

4

کالپیل)8010( 11

0

آندرسون)8014( 18

در پژوهشی در زمینه فرهنگ سازمانی با بهرهوري به این نتیجه دست یافت که بین فرهنگ سازمانی با
بهرهوري ارتباط م نیداري ومود دارد
در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان» نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و
سبک رهبري با خالقیت کارکنان رابطه ومود دارد و در این میان همراه با افزایش خالقیت در سازمان،
رضایتمندي کارکنان ،اثربخشی و بهرهوري سازمان ،افزایش مییابد.

محرابی و همکاران

1

()1322

در پژوهشی به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیري سازمانی و توانمندسازي روانشناختی پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی نه فق بر یادگیري سازمانی بلکه بر بر توانمندسازي
روانشناختی هم تاثیر دارد.
در پژوهشی با عنوان طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمندسازي روانشناختی کارکنان،

2

کاوه و همکاران (1322

به این نتیجه دست یافتند که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازي روانشناختی کارکنان رابطه مثبت و
م ناداري دارد.

2

65

م فري و هداوند

در مقالهاي با عنوان مطال ه رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیري سازمانی در شرکت صنایع الکترونیک ایران به

()1321

این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و یادگیري سازمانی همبستگی ومود دارد
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طراحی الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره وری برای نظام آموزش و پرورش ایران به شیوه نظریه زمینهای
در پژوهشی با عنوان «بررسی مایگاه فرهنگ سازمانی بر ارتقاي بهرهوري در دانشکده صن ت هواپیمایی
10

صحرایی و احمدي

کشوري ،مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران» با استفاده از مبانی نظري و

قدسی احقر ()1321

نظرات صاحننظران و متخصصان به اهمیت مایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقاي بهرهوري سازمانی پرداخته و
ارتباط مولفههاي مختلف هر یک از دومتغیر را با یکدیگر تایید نمودند

11

م فرينیا ()1320

در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهرهوري نیروي انسانی به این نتیجه دست
یافت که رابطه م نیداري بین همه مولفههاي فرهنگ سازمانی و بهرهوري نیروي انسانی میباشد

تحقیقات در زمینه بهرهوري و عوامل موثر برآن در ایران،

پژوهش حاضر به لحاظ مهت گیري ،در زمره

حاکی از پایین بودن شاخص بهرهوري به طور کلی بوده و

پژوهشهاي توس ه اي قرار دارد و پارادایم حاکم بر این

از عوامل عمده مسبن این وض یت ،حاکم نبودن فرهنگ و

پژوهش  ،تفسیر گرایی است .این پژوهش با رویکرد کیفی13

نگرش بهرهوري در کشور است .گرایش به بهرهوري در

و با استراتژي نظریه زمینهاي 14مورد استفاده قرار گرفته است.

بستري از فرهنگ سازمانی موافق صورت میگیرد و

استراتژي یا راهبرد این پژوهش ،نظریه زمینه اي با رویکرد

سازمانها بدون بهرهگیري از فرهنگ سازمانی مناسن با

نظامند بود .نظریه زمینهاي همان طور که مبتکران آن مانند

کاهش بهرهوري موامه خواهند بود لذا پرداختن به فرهنگ

گلیزر ،10اشتراوس و کوربین 12تاکید کردهاند در زمینههایی

سازمانی و اتخاذ تمهیداتی براي تحول این فرهنگ در

بهرهگیري میشود که پژوهشهاي اندکی صورت پذیرفته و

مسیري که مومن شکوفایی فرهنگ و در نتیجه اثربخشی،

نظریه ي چارچوب داري در دست نباشد ،نظریه زمینهاي با

کارایی و بهرهوري گردد ضروري است .با بررسی پیشینه

اتخاذ پارادایم تفسیرگرایی امتماعی ،استدالل استقرایی و

پژوهش ،چند مورد پژوهش در این خصوص در داخل

اکتشافی و رویکرد قیاسی امکان نظریهپردازي را براي

کشور مشاهده گردید که عمدتا بر منبههاي خاصی از

پژوهشگران حوزههاي موضوعی مختلف فراهم میکند و به

فرهنگ سازمانی مبتنی بر مدلهاي خاص تاکید داشتند و

دنبال ایجاد یک نظریه ،مدل و الگوست .نیومن م تقد است

صرفا رابطه همبستگی بین اب ادي از فرهنگ سازمانی با

که نظریه زمینهاي مجموعهاي از شیوهها براي توس ه دادن

اب ادي از بهرهوري را میسنجیدند .در ب د بینالمللی نیز کمتر

نظریهاي استقرایی در مورد یک پدیده است (نیومن،11

پژوهشی با این دو متغیر به عنوان متغیرهاي اصلی پژوهش

 .)1221مام ه مورد مطال ه این پژوهش با تومه به قلمرو

مشاهده گردید و عمده پژوهشهاي خارمی در این رابطه

موضوعی آن شامل خبرگان و متخصصان آموز ش و پرورش

به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثربخشی به عنوان یکی

بودند که از طریق نمونهگیري نظري انتخاب شدند .در

از فاکتورهاي بهرهوري میپرداختند .لذا با عنایت به اهمیت

نمونهگیري هدفمند ،که در پژوهش کیفی به کار میرود

بهرهوري و گستره اب اد آن ،عدم ومود پژوهشی که به این

(کرسول .)1324 ،هدف پژوهشگر انتخاب مواردي است که

متغیرها به طور کلی پرداخته و بحث بهرهوري در آن پر رنگ

با تومه به هدف پژوهش ،سرشار از اطالعات باشد و

بوده و به ارائه مدل بپردازد بسیار ت جن برانگیز بود و ماي

پژوهشگر را در شکل دادن الگوي نظري خود یاري دهد و

خالی آن احساس میشد .لذا با تومه به این نقیصه ازمهت

این کار تا مایی ادامه مییابد که طبقه بندي مربوط به دادهها

موضوعی،پژوهش حاضر نوآورانه بوده و به منبههاي مغفول

و اطالعات اشباع و نظریه مورد نظر با تمام مزئیات و با

پژوهشهاي این حوزه میپردازد.

دقت نشریح شود (بابایی فارسانی و همکاران .)1321 ،در
واقع ،زمانی که همه افراد مورد مطال ه کسانی هستند که باید

روش پژوهش

پدیده مورد مطال ه را تجربه کرده باشند ،میتوان از
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نمونهگیري م یار استفاده کرد .در این مورد ،استراس و

اشباع نظري ادامه یافت .سپس ،دادههاي حاصل از مصاحبهها

کوربین به نمونهگیري نظري اشاره میکنند .در این پژوهش

به دادههاي متنی تبدیل شد .پس از آن ،به کدگذاري باز

م یار قضاوت در مورد حجم نمونه و زمان متوقف کردن

(کدگذاري اولیه و کدگذاري ثانویه یا متمرکز) ،کدگذاري

نمونهگیري ،اشباع نظري بوده است (ضیایی بوکانی و

محوري و کدگذاري انتخابی یا گزینشی اقدام شد .براي

همکاران ) 1322،اشباع نظري مرحلهاي است که در آن

اطمینان از اعتبار یافتههاي کیفی ،از مالکهاي تأمین اعتبار

دادههاي مدیدي در ارتباط با مقوله پدید نمیآید ،مقوله

پژوهشهاي کیفی استفاده شد .این مالکها عبارتاند از:

گستره مناسبی مییابد و رواب

بین مقولهها بر قرار و

قابلیت اعتماد ،12قابلیت
ارتباط80

تایید میشود .در این پژوهش با  10نفر از خبرگان ،مصاحبه

قابلیت

شد .بر این اساس ،مجموعهاي از سؤاالت از قبل تهیه شده

مجتبیزاده.)1321 ،

انتقال12

و قابلیت

(م ادل ت میمپذیري)،

تأیید81

(حسینی لرگانی و

در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت؛ و مصاحبهها تا زمان
جدول  -2ویژگیهای مشارکتکنندگان بخش کیفی
کد

تخصص و رشته

ت داد مشارکت کنندگان

1

مدیریت آموزش عالی

1

8

مدیریت آموزشی

2

3

مام ه شناسی

8

4

برنامه ریزي درسی

4

پژوهش ،خ به خ دادهها بررسی شد ،فرآیندهاي آن

یافتههای پژوهش
دادههاي پژوهش حاضر از سه منبع به دست آمد ،که

تشخیص و به هر ممله یک کد اختصاص داده شد .با

عبارتاند از ،مصاحبه ،یادداشت برداري و اسناد .دادهها از

بررسی دادههاي به دست آمده در مرحلهي اول کدگذاري

طریق فرایند شناسهگذاري و مبتنی بر طرح نظامند نظریه

باز 334 ،مفهوم به دست آمد .ب د از انجام عملیات مرحلهي

زمینهاي مورد تحلیل قرار گرفت .پژوهشگر همزمان با

اولیه کدگذاري باز ،در مرحلهي دوم کدگذاري باز ،مقولههاي

گرداوري دادهها تحلیل دادهها را نیز شروع میکند .نظریه

حاصل از کدها با یکدیگر مقایسه شدند تا تشابهات و

زمینهاي براي تحلیل از روش تفصیلی و خاصی

تفاوتهاي آنها مشخص گردد؛ سپس کدها براساس

و

تشابهاتی که با یکدیگر داشتند در یک طبقه خاصی قرارداده

است .نظریه زمینهاي روشی را براي تدوین

شدند .بر این اساس ،انبوه دادهها به ت داد مشخص و

طبقات اطالعاتی (کدگذاري باز) ،مرتب ساختن این طبقات

محدودي از مقولههاي کلی کاهش یافت .دادههاي این مرحله

(کدگذاري محوري) و ارائه داستانی که این طبقات را به هم

در قالن  882مفهوم و  03مقولهي عمده طبقهبندي شدند.

پیوند میدهد (کدگذاري گزینشی) و در انتها ،مجموعهاي از

مرحله ب دي مرحله کدگذاري مرحله است که عبارت است

گزارههاي نظري ارائه میکند .فرایند تحلیل دادهها با

از روشهایی که از طریق آن ،دادهها در فرایندي پیوسته با

کدگذاري باز آغاز میشود .کدگذاري باز فرایندي تحلیلی

هم مقایسه میشود تا پیوند ب د از کدگذاري باز بین مقولهها

است که با آن مفهوم شناسایی و ویژگیها و اب اد آنها در

مشخص شود .در این مرحله ،دادهها بتدریج حالت انتزاعیتر

دادهها کشف میشود (بابایی فارسانی .)1321 ،در این

به خود گرفتند .مقایسه دائمی دادهها ادامه یافت ،کدها و

استفاده میکند که شامل کدگذاري
گزینشی84

باز ،88محوري83

طبقات اولیهاي که در کدگذاري باز ایجاد شده بودند با

60
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یکدیگر مقایسه شدند ،ضمناً کدهایی که به لحاظ م نا و

در نظر گرفت .به همین منظور ،در این مرحله از کدگذاري،

مفهومی با یکدیگر مشابه بودند ادغام شدند ،مقولههاي

ی نی کدگذاري محوري ،مقوالت هستهاي احصاء شده به

مدیدي ایجاد شد .مقولههاي مشابه با یکدیگر مربوط شدند

عنوان خانواده فرایندها ،که داراي مراحل ،گامها و توالیهاي

و حول محور مشترکی (مفهوم انتزاعیتر) قرار گرفتند.

مرتب با یکدیگر است ،در نظر گرفته شدند .ب د از در نظر

یادآورها و فن مقایسه مداوم (طبق تأکیدات گلیزر و

گرفتن ارتباط ت املی هر یک از  11مقوله هستهاي به صورت

اشتراوس و کوربین) کمک زیادي در مفهومپردازي

یک کلیت واحد ،در این بخش ،نوبت به کدگذاري گزینشی

مناسن میکنند .سپس ،رابطه مقولهها بررسی شد و براساس

رسید .قبل از کدگذاري گزینشی ،بهتر بود به تلخیص

ماهیت آنها ،در ذیل عنوان مقولهي هستهاي قرار گرفتند در

اقدامات صورت گرفته تا این مرحله ،ی نی ،خالصهسازي از

مرحله کدگذاري محوري 11 ،مقوله هستهاي ت یین شدند.

اطالعات مربوط به مفاهیم ،مقولههاي عمده و مقولههاي

هر یک از این مقوالت داراي اب اد چندگانه بوده و داراي

هستهاي استخراج شده پرداخته بشود .به همین منظور ،در

ماهیتی پیچیده هستند .به همین خاطر باید هر یک از مقوالت

قالن مدول  ،3مقولههاي هستهاي به تفکیک ارائه میشود.

هسته اي مزبور را مرتب با یکدیگر و به صورت کلیت واحد
جدول  -3مفاهیم ،مقولههای عمده و مقولههای هستهای استخراج شده به تفکیک ابعاد  11گانه
تعداد مقولههای عمده

تعداد مفاهیم

استخراج شده

استخراج شده

ساختار سازمان

1

33

8

مبانی اعتقادي و ارزشی و اخالقی

9

38

3

رسالت سازمانی

3

13

4

فرایند استخدام و بکارگیري نیرو مدیریت منابع انسانی

5

43

0

ارتباطات درون سازمان

0

7

2

حمایت سازمانی

3

21

1

تکنولوژي و نواوري

4

11

2

آموزش و مهارت

3

16

2

نظام تشویق

0

20

10

بازخورد عملکرد

3

12

11

ت امل سازنده با محی

5

15

03

882

مقولههای هستهای

ردیف
1

18

ممع

در مدول فوق ،ت داد مفاهیم و مقولههاي عمده به

گزینشی کدگذاري محوري را در سطحی باالتر و انتزاعی تر

تفکیک هر مقوله هستهاي ارائه شده است .ب د از کدگذاري

ادامه میدهد .کدگذاري گزینشی براي یکپارچهسازي و

محوري نوبت به کدگذاري گزینشی میرسد .کدگذاري

پاالیش مقولههاست (اساتراس و کاوربین .)1320 :اولین گام
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در یکپارچهسازي ت یین مقوله مرکزي است  .مقوله مرکزي

فراهم میشود .در این راستا ،در مدول  ،8اب اد مختلف

که گاه آن را مقوله هسته خوانده اند نمایانگر مضون اصلی

تحول فرهنگ سازمانی براساس مقولههاي عمده و مقولههاي

پژوه است .اگرچه مقوله مرکزي از درون پژوه بیرون میآید

هستهاي ،بار دیگر از نو ترکین شده است .همچنان که در

باز یک مفهوم انتزاعی است .با قدري اغراق مقوله مرکزي

مدول زیر مشخص است ،تمام مقولههاي عمده و مقولههاي

حاصل همه تحلیل ما را در قالن چند کلمه میریزد .با انجام

هستهاي را برحسن ویژگیهاي شرایطی ،ت املی /فرایندي

این کار مقدمات طراحی یک الگوي وتحول فرهنگ سازمانی

و پیامدي طبقهبندي شدهاند.

جدول  -4مقولههای هستهای مجدداً بازسازی شده به تفکیک سه بعد شرایطی ،تعاملی/فرایندی و پیامدی
ردیف

1

8

مقولههای عمده
ساختار سازمان ،تمرکززدایی ،ماهیت شغلی ،قانونمداري ،قوانین صریح ،مدیریت و رهبري،
برنامهریزي

ساختار سازمان

زمینهاي

تومه به باورها و ارزشها ،ومدان کاري ،اخالقمداري ،مسیولیتپذیري ،ت هدکاري ،اعتماد،

مبانی اعتقادي و ارزشی و

همکاري ،مشارکت کارکنان ،تصمیمگیري مشارکتی

اخالقی

اهداف و چشمانداز ،راهبرد مشخص ،مهتگیري استراتزي

رسالت سازمانی

ضواب مذب و بکارگیري نیرو ،نیروي انسانی متخصص ،نگهداري نیروهاي شایسته،

فرایند استخدام و

بکارگیري نیروي متناسن با توانمندي ،شیوه گزینش

بکارگیري نیرو

3

4

0

مقولههای هستهای

نوع مقوله

رواب مدیر و کارکنان و رواب افراد با هم ،انسجام داخلی باال ،تربیت نسل ب دي ،هویت،

علی

زمینهاي

پیامدها

ارتباطات درون سازمان

ت امالت

2

امکانات ،تامین بودمه ،موانع

حمایت سازمانی

مداخلهاي

1

تکنولوزي به روز ،خالقیت ،رقابت ،ف الیتهاي آموزشی مذاب

تکنولوژي و نوآوري

مداخلهاي

آموزش و مهارت

پیامدها

2

سیستم تشویق ،حقوق و مزایا ،انگیزه ،رضایت از کار ،احترام به افراد سازمان

نظام تشویق

مداخلهگر

10

ارزیابی عملکرد ،نظارت مستمر بر عملکرد تاثیر ارزیابی عملکرد در بهسازي نیروي انسانی

بازخورد عملکرد

ت امالت

ت امل سازنده با محی

ت امالت

2

11

تاثیر رفتاره

توانمندي سازي و آموزش -تومه به روشهاي آموزش ،توس ه مهارتها و مهارتهاي
آموزي

انطباق فرهنگ سازمانی با محی  ،تغییر شرای  ،همسو بودن فرهنگ سازمانی با محی  ،امنیت
شغلی کارکنان ،رشد الیههاي مختلف
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از آنجا که مقولههاي مزبور فراوان ،مشابه و متداخل

الگویی نهایی تحول فرهنگ سازمانی حول آن

هستند ،الزم است بار دیگر کدگذاري محوري انجام و

طراحی میشود .براي ت یین مقوله هستهاي نهایی با تومه به

انتزاعیترین مقوله انتخاب شود؛ ی نی مقولههاي برگزیده

یافتههاي پژوهش و به دنبال یافتن مضمون یا تِم اصلی

شود که از تمام  11مقوله انتزاعیتر باشد .این مقوله که مقوله

پژوهش ،که در دل دادهها مکنون است ،بررسی مجدد و

هستهاي نهایی یا اصلی نام دارد ،از انتزاعی ترین سطح

کنکاش در دادهها و یافتههاي کیفی صورت گرفت .مدل

مفهومی برخوردار است و میتواند کلیه مقولههاي مندرج در

ترسیمی ارائه شده براي تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد

مدول  4را در بر بگیرد و داري خاصیت تحلیلی نیز باشد.

بهرهوري به صورت شکل  1ترسیم شد.

در واقع ،مقوله هستهاي نهایی قلن الگوي پارادایمی است که

شکل  -1الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهرهوری نظام آموزش و پرورش

بحث در پژوهش حاضر ،از طریق روش تحقیق ترکیبی
 11مولفه اصلی براي طراحی واعتباریابی الگوي فرهنگ

نظام تشویق -10 ،بازخورد عملکرد -11 ،ت امل سازنده با
محی .

سازمانی براي نظام آموزش عالی ایران شناسایی شدند .این

مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج سایر

مولفهها عبارتند از -1 :ساختار سازمان  -8مبانی اعتقادي و

پژوهشها نشان میدهد تقریبا در همه الگوهاي ارائه شده،

ارزشی و اخالقی -3 ،رسالت سازمانی -4 ،فرایند استخدام و

برخی از مؤلفههاي شناسایی شده در پژوهش حاضر ،به عنوان

بکارگیري نیرو -0 ،ارتباطات درون سازمان)2 ،حمایت

یکی از مهمترین مؤلفهها مطرح شده است.

سازمانی )1 ،تکنولوژي و نوآوري  -2آموزش و مهارت-2 ،
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براي مثال ،هینزو هینز ( )8080در مطال ه خود نشان دادند

آندرسون ( )8014نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و

مؤلفههاي اصلی فرهنگ سازمانی از قبیل رهبري تحولگرا،

سبک رهبري با خالقیت کارکنان رابطه ومود دارد و در این

مدیریت دانشی در سازمان ف الیت تیمی و عملکرد گروهی بر

میان همراه با افزایش خالقیت در سازمان ،رضایتمندي

پذیرش نوآوري فردي میان افراد نمونه مورد پژوهش تأثیر

کارکنان ،اثربخشی و بهرهوري سازمان ،افزایش مییابد این

مثبت و مستقیم میگذارد این مولفهها با مولفههاي  1و 1

مولفهها با مولفههاي  2 ،1 ،1پژوهش حاضر همخوانی دارد.
صحرایی و احمدي قدسی احقر ( )1321در پژوهش

پژوهش حاضر همخوانی دارد.
نارنجو و همکاران ( )8012در پژوهش خود به این نتیجه

خود به اهمیت مایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقاي بهرهوري

دست یافتند که بین نواوري و عملکرد رابطه م نیداري ومود

سازمانی پرداخته و ارتباط مولفههاي مختلف هر یک از

دارد .نتایج نشان داد نوآوري به عنوان یکی از عوامل کلیدي

دومتغیر را با یکدیگر تایید نمودند که با نتیجه پژوهش حاضر

در موفقیت بلندمدت یک شرکت در بازارهاي رقابتی امروزه

همخوانی دارد.

در نظر گرفته و م تقدند امروزه عالقه بیشتري به مطال ه بیشتر

م فرينیا ( )1320به این نتیجه دست یافت که رابطه

عوامل ت یین کننده نوآوري و بهرهوري ومود دارد این مولفهها

م نی داري بین همه مولفههاي فرهنگ سازمانی و بهرهوري

با مولفههاي1پژوهش حاضر همخوانی دارد.

نیروي انسانی میباشد که با نتیجه پژوهش حاضر همخوانی

کالپیل ( )8010در پژوهشی در زمینه فرهنگ سازمانی با

دارد.

بهرهوري به این نتیجه دست یافت که بین فرهنگ سازمانی با

بنیادي نائینی و همکاران ( )1328پژوهش نشان میدهد

بهرهوري ارتباط م نیداري ومود دارد .نتایج همچنین نشان از

که توس ه قابلیتها و موفقیت استقرار یک الگوي فرهنگ

این داشت که محی فرهنگی یک سازمان میتواند نقش

سازمانی احصا شده تاثیر باالیی در بهینه سازي پتانسیل

مهمی در بهرهوري داشته باشد این مولفهها با مولفههاي 11

بهرهوري فردي کارکنان ،خواهد داشت که با نتیجه پژوهش

پژوهش حاضر همخوانی دارد.

حاضر همخوانی دارد.
جدول  -5مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین

پژوهشگران

نتایج پژوهشگران
نتیجه یافتههاي کمی و کیفی این پژوهش نشان داده مؤلفههاي

هینز و هینز

اصلی فرهنگ سازمانی از قبیل رهبري تحولگرا ،مدیریت دانشی در

()8080

سازمان ف الیت تیمی،و عملکرد گروهی بر پذیرش نوآوري فردي
تأثیر مثبت و مستقیم میگذارد

نارنجوو
همکاران
()8012

65

به این نتیجه دست یافتند که بین نواوري وبهرهوري رابطه
م نیداري ومود دارد.

نتایج حاصل از پژوهش حاض
با تومه به پژهش حاضر ومود خالقیت و
نوآوري و ابتکار در هرسازمانی میتواند در
عملکرد و توس ه آنها مهم باشد
با تومه به پژهش حاضر نوآوري و ابتکار در
هر سازمانی میتواند باعث افزایش بهرهوري
گردد
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به این نتیجه دست یافت که بین فرهنگ سازمانی با بهرهوري ارتباط
کالپیل ()8010

م نیداري ومود دارد .نتایج همچنین نشان از این داشت که محی
فرهنگی یک سازمان میتواند نقش مهمی در بهرهوري داشته باشد

یکی از عاملهاي بدست آمده در این پژوهش
ت امل سازنده با محی میباشد تومه به این
اصل میتواند افزایش بهرهوري مفید واقع
گردد.
با تومه به نتایج حاصل از پژوهش ارتباطات

آندرسون

به این نتیجه دست یافتند با افزایش خالقیت در سازمان و

درون سازمان و همچنین خالقیت از عاملهاي

()8014

رضایتمندي کارکنان ،اثربخشی و بهرهوري سازمان  ،افزایش مییابد

مهم شناسایی شده و موثر در افزایش
بهرهوري میباشد.

صحرایی و
احمدي قدسی
احقر ()1321

ارتباط مولفههاي مختلف فرهنگ سازمانی در ارتقاي بهرهوري
سازمانی هر یک از دو متغیر را با یکدیگر تایید نمودند

باتومه به مولفههاي بدست آمده میتوان به
مرات گفت فرهنگ سازمانی با عملکرد و
بهرهوري سازمان در ارتباط است

عدم انجام این پژوهش در حوزه آموزش و پرورش ،در

حوزه آموزش و پرورش ،الگوي طراحی شده این پژوهش

مطال ات قبلی ،از منبههاي بدیع این پژوهش است که با

براي حصول بهرهوري براساس تحول در فرهنگ سازمانی،

تومه به نوع تغذیه مالی آموزش و پرورش ایران و وض یت

براي تمامی سازمانها و به ویژه سازمانهاي آموزشی وابسته

بحران مالی و نیز قرار داشتن کشور در محاصره تحریمها و

به بودمه دولتی بسیار قابل تومه بوده و محدود به ایران نیز

لزوم چاره اندیشی در خصوص بهرهوري در سازمانهاي

نخواهد بود .لذا این منبه را نیز به عنوان یکی دیگر از

آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش ،پرداختن به این

منبههاي بدیع این پژوهش میتوان ذکر کرد .همینطور

موضوع در این حوزه نیز بسیار نوآورانه محسوب میشود و

گشودن افقهاي مدید روي ذي نف ان آموزش و پرورش و

داراي اهمیت است.

کمک به پربار شدن و گسترده شدن دانش میتواند مومن

عدم پرداخت عمیق به تئوريهاي مطرح در این حوزه
و نگرش سطحی به امزاي در دسترس هر یک از مدلهاي
تئوریک قبلی نیز از دیگر ایرادات پژوهشهاي این حوزه

تحوالت عظیم در آموزش و پرورش ایران شود.
نتیجهگیری
الزمه حفظ بقاي سازمانها امروزه توانمند بودن آنها در

است که در این پژوهش مورد مداقه مدي بوده و به بس

ارائه رفتارهاي مدید مبتنی بر شرای مدید است .تغییر مز

تئوریک این حوزه کمک خواهد کرد.

الینفک سازمان است و سازمانهایی در برابر تغییرات موفق

به کارگیري روش شناسی ترکیبی یکی دیگر از منبههاي

خواهند شد که قدرت داشته باشند تغییرات را در راستاي

نوآورانه این پژوهش است تا آنجا که پژوهشگر اطالع دارد،

افزایش بهرهوري و راهبردهاي سازمان طرحریزي و هدایت

این رویکرد تا کنون در مطال ات و تحقیقات کشور به کار

نمایند و یکی از مهمترین مولفههاي تاثیرگذار بر میزان کارایی

نگرفته شده است .همچنین استفاده از روش نظریهي زمینهاي

و اثربخشی سازمانها فرهنگ سازمانی میباشد .فرهنگ

و سپس اعتباریابی آن از طریق کمی ،حتی در تحقیقات

سازمانی مجموعهاي از فرضیات ضمنی است که بطور

خارج از کشور ،به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است ،در

مشترک از سوي گروه پذیرفته شده و نحوه ادراکات،

حالیکه این دو روش ،راهبرد اصلی تحلیل و ارایه یافتههاي

تفکرات و واکنشها نسبت به شرای و موق یتهاي مت دد

پژوهش حاضر بوده است.

محیطی را مشخص میسازد .آموزش و پرورش یکی از

با عنایت به ضرورت حفظ مزیت رقابتی و کاهش

بنیادهاي اصلی امتماعی کردن نسلها و ساختن فرهنگ

هزینهها و کوچک سازي و سیاستهاي انقباضی دولتها در

مام ه است .یکی از علل اصلی ایجاد آموزش و پرورش،
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انتقال ارزشها و فرهنگ مام ه به نسل مدید است .از آنجا

را تشکیل میدهد .موامع با تومه به مبانی فکري و اعتقادي

که آموزش و پرورش تواناییهاي مردم را افزون میسازد و

خویش آنها ،فرهنگهاي متفاوت و مختص به خود دارند و

قدرت تولید و قابلیت انان را توس ه میبخشد .با میزان

تمام اعمال انسانها ،به عنوان مهمترین عنصر در موامع ،تحت

آموزش میتوان تحوالت فرهنگی به ومود اورد  .تحوالتی

تاثیر فرهنگی است که بدان خو گرفتهاند .سازمانها نیز ،به

که منجر به رشد و پیشرفت بهرهوري گردد .ایجاد تغییر در

عنوان یک نظام امتماعی ،بر حسن مهانبینی ،ت هدها،

فرهنگ سازمان که منجر به بهرهوري شود یک رویکرد

هدفها ،تکنولوژي ،ساختار سازمانی و روشهاي امرایی

آیندهنگر است.

خود ،فرهنگهاي متفاوت دارند .دانشمندان مدیریت،

از نظر خبرگان آموزش و پرورش سازمانهاي بالنده و

مهمترین وظیفه رهبران سازمان را وضع ارزشهاي فرهنگی

طالیهدار همواره در تالشاند تا با ایجاد انگیزه ،رفتارهاي

مناسن و توس ه آن در سطح سازمان میدانند .پرورش و

مطلوب ،دستیابی به اهداف سازمانی ،افزایش بهرهوري و در

توس ه فرهنگ سازمانی ،با تومه به ت ریف عمیق آن ،در

نهایت نیل به ت الی از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب

مکتن اسالم اهمیتی دو چندان دارد؛ زیرا ،با حاکم شدن

بهره مویند در این پژوهش مقوله فرهنگ ت الی بخش ،به

ارزشهاي اسالمی ،نه تنها اهداف مت الی سازمان

عنوان مقوله مرکزي انتخاب شد

تحقق مییابد ،بلکه منبههاي تولیدي و سودآوري سازمان

در شکل  1س ی شده است در قالن یک الگوي منطقی

نیز رشد مییابد .شرای مداخلهگر شااامل حمایت سازمان،

و با تکیه بر درک و تفسیر خبرگان آموزش آموزش و

تکنولوژي و نوآوري و نظام تشویق است .شرای مداخلهگر،

پرورش ،شرای  ،زمینهها و عوامل مداخلهگر مشخص شود؛

شرایطی هستند که بر چگونگی کنش متقابل و راهبردهاي

ی نی ،به این امر تومه شده است ،تحول فرهنگ سازمانی

پیشنهادي اثر میگذارند و به عنوان تسهیلگر و محدودکننده

بهرهورانه از چه عواملی متأثر است؟ در کنار آن با چه عواملی

راهبردها عمل میکند .عالوه بر این ،شرای

زمینهاي،

ت امل دارد؟ و پیامدهاي این ت امل چیست؟ الگوي نهایی

شرایطی است که راهبردها و اقدامات تحت آن ،به اداره

زمینهاي ،بیانگر این حقیقت است که این الگوي طراحی شده

تحول فرهنگ سازمانی میپردازند .که ساختار سازمان و

در پژوهش حاضر ،داري مفهومی پیچیده و چندب دي است

رسالت سازمان در شرای زمینه اي طبقه بندي میشوند این

که تحت تأثیر یک سري شرای است .این شرای در سه

عوامل ،میدان رویدادهاي مربوط به تحول فرهنگ سازمانی

دسته طبقهبندي شدهاند که عبارتاند از :شرای علی ،شرای

با رویکرد بهرهوري را تشکیل داده و مجموعه شرای خاصی

مداخلهگر و شرای زمینهاي.

را به ومود میآورد که در بطن آن راهبردهاي کنش/واکنش

در این پژوهش ،شرای

علی عبارت اند از :مبانی

انجام میشود .شرای

مزبور ،در امتداد با یکدیگر و به

اعتقادي و ارزشی و اخالقی .این عوامل ،رویدادهاي هستند

صورت یک کلیت واحد روي تحول فرهنگ سازمانی با

که مستقیما منجر به تحول فرهنگ سازمانی میشوند و

رویکرد بهرهوري تأثیر میگذارند براي حرکت از شرای

موق یتها ،مباحث و مسائی مرتب با تحول فرهنگ سازمانی

علی و رسیدن به پیامدهاي رضایتبخش باید راهبردهاي و

را خلق میکنند و تا حدي تشریح میکنند که چرا و چگونه

روشهاي مناسبی را انتخاب کرد این راهبردها روشهاي

سازمانها نسبت به تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد

رسیدن به پیامدهاي مورد نظر ارائه میکنند و با مداخالت و

بهرهوري مبادرت میورزند .در موامع و نظامهاي امتماعی،

راهبردهاي خود میتوانند این فرایند را تسااهیل کنند.

اعتقادها ،باورها ،ارزشها و الگوهاي رفتاري مشترکی ومود

بازخورد عملکرد و ت امل سازنده با محی در این شرای

دارد که در مجموع ،فرهنگ و نظامهاي امتماعی آن مام ه

طبقهبندي میشوند .در سایهي این ت امالت/فرایندها ،پیامدها
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و نتایجی براي نظام آموزش و پرورش حاصل میشود .این

مشابه مهت سایر سازمانها براي ارتقاي بهرهوري آنها

پیامدها را میتوان در چند مقوله طبقه بندي کرد .این مقولهها

براساس تحول سازنده در فرهنگ سازمانی آنان گردد لذا در

عبارتاند از :آموزش ومهارت وفرایند استخدام و بکارگیري

این راستا پیشنهاد میگردد پژوهشگران ت میم پذیري این

نیروي .امروزه بر نقش فرهنگ در بهبود بهرهوري تاکید

مدل را در سایر سازمانها مورد آزمون قرار دهند.

ویژهاي میشود .مطال ات نشان میدهد که ارتباط میان
فرهنگ و بهرهوري با یک مدل ساده قابل بیان نیست ،زیرا

منابع:

مدلهاي ساده نمیتوانند حساسیت موضوع و پیچیدگی و

استراس ،آنسلم و کوربین ،مولیت ( .)1320اصول روش

ت امالت با فرهنگ را نشان دهند .محققان بر این باورند که

تحقیق کیفی :نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها .ترمماه

بهرهوري سازمان در صورتی افزایش مییابد که فرهنگ

بیاوک محمادي .تهاران :نشار پژوهشاگاه علاوم

سازمانی در مهت کسن اولویتها و هدفهاي سازمان

انساانی و مطال ات فرهنگی .چاپ ساوم.

شکل داده شود و گاهی تغییر یابد.اکثر صاحن نظران علم

امیري ،حمیدرضا؛ ضیایی ،ثریا؛ شریف مقدم ،هادي و

مدیریت و مام ه شناسی بر این نکته متفق القول تأکید دارند

فیاضی ،بی بی مرمان ( .)1321طراحی الگوي فرهنگ

که تحول در سازمانها براي تغییر در عملکرد و اثربخشی

سازمانی اثربخش در کتابخانههاي عمومی ایران.

بلندمدت سازمانهاي فرهنگی و رسانهاي منوط به تغییر

تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی ،دوره ،84

متناسن و مبتنی بر فرهنگ سازمانی است .مطال ات کاتر و

شماره .4

هسکت 80نشان میدهد که فرهنگ سازمانی ،کلیدي کارساز

بابایی فارسانی ،میثم؛ امین دوست ،عاطفه و علیدادي،

براي بهبود عملکرد و بهرهوري است و در موفقیت یا

ابوذر ( .)1321طراحی الگوي نوآوري باز در شرکتهاي

شکست سازمان نقش ت یین کننده دارد (زارع و همکاران،

کوچک و متوس با استفاده از نظریه داده بنیاد مورد

.)1322

مطال ه :صنایع غذایی استان چهارمحال و بختیاري.

مباحث باال همه موید این نظر است که فرهنگ سازمانی

مدیریت راهبردي دانش سازمانی دانشگاه مامع امام

میتواند در خدمت ارتقا عملکرد و افزایش بهرهوري قرار

حسین(ع) ،دوره  ،1شماره .8

گیرد .در این پژوهش به بررسی عوامل تحولآفرین فرهنگ

م فرينیا ،س ید ( .)1320رابطه بین فرهنگ سازمانی و

سازمانی در راستاي ایجاد فرهنگ بهره ورانه پرداخته شد و

بهرهوري منابع انسانی .همایش پژوهشهاي مدیریت و

س ی بر آن شد تا عموم متغیرهاي موثر بر فرهنگ سازمانی

علوم انسانی در ایران .موسسه پژوهشی مدیریت مدبر،

در این راستا مورد بررسی و مطال ه قرار گیرند و نحوه ارتباط

دانشگاه تهران.

آنها با یکدیگر براي ایجاد نوعی فرهنگ متحول بهرهورانه در

م فري ،سلمان؛ محرمزاده ،مهرداد و صادقپور ،عباس.

قالن الگویی مامع براي وزارت آموزش و پرورش مدون

 .1322تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و اثربخشی

گردد .هدف نهایی این تحقیق نیز بدست آوردن یک مدل

مدیریت دانش با نقش واسطهاي هوش سازمانی (مورد

نظري که بتواند به بهترین شکل ارتباط میان فرهنگ سازمانی

مطال ه :دبیران تربیتبدنی) .پژوهش در ورزش تربیتی.

و بهرهوري را در نظام آموزش و پرورش مشخص سازد،

دوره  ،2شماره .12

بود .دستاورد حاصله از این پژوهش ارائه مدلی بدیع براي

ماللی فراهانی ،مجید؛ فریدونی ،مس ود و ظفري ،رویا

تحول در فرهنگ سازمانی نظام آموزش و پرورش

( .)1322ارائه مدل تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر

ایران میباشد .این مدل میتواند زمینهساز تبیین الگوهاي

یادگیري سازمانی و بهرهوري نیروي انسانی .مطال ات
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سمیرا طارمی و همکاران

مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره  ،1شماره .4

بهرهوري سازمانی در صن ت بیمه با استفاده از مدل

خرازیان ،شهریار ،گنجویی ,فریده اشرف و زارعی ،علی

دنیسون (مطال ه موردي صندوق ضمانت صادرات

( .)1322شناسایی مولفههاي فرهنگ سازمانی موثر بر

ایران) ،مدیریت بهرهوري .دوره  ،2شماره .31

ب د شناختی سرمایه امتماعی ،دانشکده پزشکی دانشگاه

محرابی ،حمید رضا ،سلیمی ,مهتاب و محمدينژاد

علوم پزشکی مشهد ،دوره  ،4شماره .28

گنجی ،علیرضا ( .)1322تاثیر فرهنگ سازمانی بر

زارع ،حسین ،طالبی و س ید وصیف ،محمد حسین

یادگیري سازمانی و توانمندسازي روانشناختی (مورد

( .)1321آمار استنباطی پیشرفته .تهران :پیام نور.

مطال ه کارکنان تامین امتماعی استان البرز( ،نوآوريهاي

صحرایی ،مرادحاصل و احمدي قدسی احقر ،امینه

مدیریت آموزشی ،دوره  ،4شماره .10

( .)1321مایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقاي بهرهوري:

مرادي ،علی و امیري ،میترا ( .)1322رابطه بین فرهنگ

مورد مطال ه دانشکده صن ت هواپیمایی کشوري ،مرکز

سازمانی با مسئولیتپذیري سازمانی کارکنان )مورد

آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاهها و ناوبري

مطال ه شهر کرمانشاه( .مام ه شناسی اقتصادي و

هوایی ایران ،علوم امتماعی ،شماره .43

توس ه ،دوره  ،1شماره .2

ضیائی بوکانی ,علی ،رحیمنیا ،فریبرز ،مهارتی ،ی قوب و
خوراکیان ،علیرضا ( .)1322مفهومسازي وکشف
مولفههاي ت صنگرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد.

پژوهشهاي مدیریت عمومی ،دوره  ،13شماره .41
قل هاي ،علیرضا ،مهامران ،بهناز و اشرفی سلیم کندي،
فرشید ( .)1322بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و
کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردي و
شغلی ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .دوره  ،32شماره
.10
کاوه ،داود ،سالمقه ،سنجرو شیخی ،ایوب (.)1322
طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با
توانمندسازي روانشناختی کارکنان (مورد مطال ه:
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوي،
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دوره  ،32شماره . 10
کرسول ،مولیت ( .)1324پویش کیفی و طرح پژوهش،
انتخاب از میان پنج رویکرد روایت پژوهی،
پدیدارشناسی ،نظریه داده بنیاد ،قوم نگاري ،مطال ه
موردي ،ترممه حسن داناییفرد و حسن کاظمی .تهران:
انتشارات صفا.
مبلغی ،مصطفی و دانش ،الهام ( .)1323بررسی متغیرهاي
موثر بر فرهنگ سازمانی در مهت بهبود فرهنگ و
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