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 چکیده 

در شهر  صورت مطالعه موردیلی اکتشافی است که بهیک راهبرد ترکیبی از نوع متوا تحقیق این

سال سابقه کار بود که  51وپرورش با بیش از جامعه آماری شامل معلمان رسمی آموزش فیروزآباد انجام شد.

وتحلیل تجزیه گیری صورت گرفت.های کیفی و کمّی نمونهگیری موازی برای بخشبا استفاده از روش نمونه

 گرایی،کمال سازمانیفرهنگ نوع آن، چهار هاییافته از تحلیل مضمون انجام و ازها با استفاده داده

گیری بخش کمّی به روش تصادفی ساده گردید. نمونه استخراج گرایی مأموریت و گراییتوسعه گرایی،تعامل

امه محقق وپرورش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش، پرسشننفر از خبرگان آموزش 03انجام و 

وپرورش در بخش کیفی با سازمانی مطلوب آموزشهای فرهنگها و شاخصساخته بود که بر اساس ویژگی

 tها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون وتحلیل دادهتجزیه گانه لیکرت تنظیم گردید.گویه و مقیاس هفت 84

 و گراییکمال فرهنگ ازنظر خبرگان،دهد که ای و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان میتک نمونه

 تخصصی و اجتماعی منزلت شاخص ها،فرهنگ شاخص 48 از ودارد  قرار باالتری جایگاه در گرایی مأموریت

 هستند. برخوردار میانگین ترینپایین از خطرپذیری شاخص و میانگین باالترین
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 مقدمه

دو دهه پایانی قرن بیستم است. تا نیمه اول این قرن جوامع  5سازمانیاوج مطالعات فرهنگ

های جدید، زندگی اجتماعی خود را بشری با تعمیم روابط گذشته به آینده و یافتن شیوه

های علمی و ظهور ت گرفتن جنبشبخشیدند. از نیمه دوم، با سرعتدریج توسعه میبه

ها با تحوالت عظیم در همه ابعاد فردی و گروهی روبرو گردید و های جدید، زندگی انسانفنّاوری

ترین دالیل عالقه بینی و کنترل بشر تا حدود زیادی محدود و دچار مشکل شد. مهمقدرت پیش

ها و شدن سازمانآغاز جهانی توانسازمانی را میبرای انجام تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ

ها، مرتبط شدن عملکرد سطوح مختلف وکارها، اهمیت هماهنگی بین کارکنان سازمانکسب

و  4عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدارسازمان به نوع فرهنگ سازمان، نقش فرهنگ به

 ,Rahimniya, Fariborz & Alizadeh)پن دانست ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژا

Masoud, 2009, p 148.) ها این بود که تمام تالش خود را انجام دهند لذا رسالت همه سازمان

فرهنگ عبارت از الگوی ذهنی مشترکی است که  تا افراد را برای پذیرش تحوالت آماده نمایند.

 ,Schein, 2012) ها رایج استاند و در میان آنپذیرفتهعنوان محکمات اعضای سازمان آن را به

p 46.) گیرد و در رفتار و های جامعه را در برمیها، هنرها و آرمانفرهنگ اعتقادات، باورها، ارزش

 ,Soltani)کند ها متمایز میشود و آنان را از دیگر افراد و گروهها دیده میعملکرد افراد یا گروه

2012, p 100 .)کنند و تأثیر آن بر نحوه آن کار می سازمانی محیط زندگی را که افراد درنگفره

 Warrick, Milliman & Ferguson, 2016, p)دهد ها را توضیح میتفکر، عمل و تجربه کار آن

1.) 
شناسی اگرچه اصطالح فرهنگ از یک ریشه مشابه عمل کردن و کشت کردن در زیست

 ها، هنجارها،ای از ارزشقالب مجموعه صورت محدودتر درشده لیکن در رفتار سازمانی بهگرفته

های سازمان است، طرح و گر فعالیتالگوها و انتظارات رفتاری حاکم بر یک سازمان که هدایت

 (.Ranaei Kordshouli, Alavi & Anami, 2016, p 2)شودبررسی می

کند. سپس با شناخت فرهنگ در ابتدا شیوه تفکر، احساس و عمل سازمان را تک می

کند و درنهایت با تعبیر و ها به پیشبرد امور سازمان کمک میآنمشترک افراد و هم سویی بین 

رساند. های جامعه، با ایجاد هماهنگی درونی و انطباق بیرونی سازمان را به تعالی میتفسیر ارزش

اعضا با شناخت فرهنگ سازمان قادر به یافتن پاسخ این سؤاالت هستند که سازمان دارای چه 

 Niyaz)کند؟ و رفتار و عمل سازمان باید چگونه باشد؟نبال میماهیتی است؟ چه هدفی را د

                                                           
1 .Organizational culture 

2 .sustained competitive advantage 
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Azari & Taghvayi Yazdi, 2016, 64 .)توان زمینه بروز رفتار سازمانی قلمداد فرهنگ را می

تواند نمود زیرا بر اساس اهداف، تعهد و نظم ایجادشده در حیات سازمان تمرکز دارد. فرهنگ می

اخالق، رضایت شغلی، مشارکت کارکنان و وفاداری، نگرش و توجهی در عملکرد، تأثیر قابل

انگیزه کارکنان، گردش مالی، تعهد به سازمان و تالش برای جذب و حفظ کارکنان بااستعداد 

 Denison, 1990, Marcoulides & Heck, 1993, Fisher, 2000, Chatman)داشته باشد. 

& O’Reilly, 2016) به نقل از (Warick, 2017, p 2).  ها تالش زیادی سازمان 45در قرن

ها به ا امروزه مدیران همه سازمانزیر دهند؛سازمانی انجام میبرای درک و مدیریت فرهنگ

ها واقف هستند و به رابطه احتمالی میان انواع مختلف ازماناهمیت فرهنگ در س

 (.(Alvesson, & Sveningsson, 2015اند سازمانی در عملکرد سازمانی مؤثر پی بردهفرهنگ

های درگیر و ازدیاد عمل و تنوع طیف یوپرورش به دلیل گستردگی حیطهلیکن در نهاد آموزش

 سازمانی بارزتر است.جه به فرهنگتبادالت اجتماعی، ضرورت مطالعه و تو

هر سازمان بدون توجه به منطقه یا کشور، دارای یک فرهنگ خاص است و بسته به فعالیت  

توان فرهنگ را (. لذا میRus & Rusu, 2015, p 1های سازمانی متفاوت دارند. )ها ارزشآن

برخی متخصصان فرهنگ نیز معتقدند که  ها دانست.عنوان یک عامل مهم در موفقیت سازمانبه

ن بسیاری از مشکالت سازمانی است. برخی هم معتقدند که فرهنگ نتیجه عمل فرهنگ درما

 (.Warrick, 2017, p 7سازمانی است یعنی یک نتیجه، نه یک علت )

وپرورش و کارکردهای فرهنگ را کنار یکدیگر قرار دهیم چنانچه کارکردهای آموزش

سازمانی وپرورش برای انجام مأموریت خود نیاز به توجه جدی به فرهنگیابیم که آموزشدرمی

نظر گرفتن منافع  ملی با در –های اصیل اسالمی ی ارزشدارد و وجود یک فرهنگ غنی بر پایه

 وپرورش است.های آموزشنیاز انجام مأموریتنفعان، پیشی ذیو نیازهای کلیه

 
 سازمانیوپرورش و کارکردهای فرهنگ(: مقایسه کارکردهای آموزش1جدول )

 سازمانیکارکردهای فرهنگ وپرورشکارکردهای آموزش
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  ،پرورش عقلی، عاطفی، جسمی

 گیراناجتماعی، اخالقی و معنوی فرا

 

 انتقال میراث فرهنگی 

 سازی افراد برای ایفای نقش آماده

 شغلی

 
  دگرگونی و نوآوری در جامعه از طریق

 وپرورشآموزش

 ایجاد وحدت و یگانگی اجتماعی 

 نظارت اجتماعی 

 بخشد و سازمان سازمانی میبه کارکنان هویت

 کند.ها تفکیک میرا از دیگر سازمان

 

 د.سازتعهد گروهی را آسان می 

 کند تا فرد را با عوامل به سازمان کمک می

 محیط خارجی وفق دهد.

 
 کند.به شکل دادن رفتار کارکنان کمک می 

 کند.ثبات نظام اجتماعی را ترغیب می 

 کننده در سازمان است.یک عامل کنترل 

 5031شده از کتاب نیاز آذری گرفته

از تجارب، استعدادها و توان فکری برداری وپرورشی بهرههای آموزشرسالت مدیریت سازمان

ها، ویژه مدیران و معلمان خود است و این امر در قالب فرهنگ غنی که خواستهمنابع انسانی به

ها در آن تناسب پیداکرده یا هماهنگ و هم سو شده باشند ها و مهارتنیازها، انتظارات، توانایی

 Aminbeidokhti, Makvand Hosseini & Ehsani, 2011, p)یافتنی است آسانی دستبه

192, quoted from Karamipour, 2009.)  یک فرهنگ غنی اسالمی، فرهنگی است که در

های کارهای احتمالی برای بهبود عملکرد سازمان، بتواند با هماهنگی بین ارزشکنار یافتن راه

حال حاضر جای این های جهانی، سازمان و اعضای آن را به تعالی برساند. در اصیل خود و ارزش

های سازمانی به شیوهتحقیقات فرهنگ وپرورش کشور خالی است.ویژگی در فرهنگ آموزش

های آن، سازمانی بر اساس شناسایی ویژگیشود، لیکن مطالعات فرهنگمتعدد انجام می

-سازمانی تأکید میهای مطلوب فرهنگجهت اهمیت دارند که اوالً این مطالعات بر ویژگیازاین

نمایند. ثانیاً به پیوستگی فرهنگ سازمانی مطلوب را ارائه میهای فرهنگکنند و درنتیجه مؤلفه

 (Khakpour, 2011, p 13)دهند. ها ارائه نمیفرهنگشود و مرزبندی بین خردهتوجه می

وپرورش یک سازمان چند فرهنگی است، در ابعاد و سطوح متفاوت آن آموزش کهییازآنجا

ی های مطلوبی ترسیم نمود. ازجمله در راستای برنامه درسی، فلسفهتوان مدلمی

 & Niaz Azari سازمانی، روابط معلم و شاگرد، فرهنگ مدرسه و فرهنگوپرورشآموزش

Taghvayi Yazdi, 2016, p 281) )وپرورش سازمانی آموزشدو سنخ شناسی را برای فرهنگ

سازمانی با گیری منابع انسانی. فرهنگعی و جهتاند از تبادالت اجتماکند که عبارتمطرح می

تبادالت اجتماعی، جنبه مرکزی آن شامل باورهایی درباره ماهیت دقیق مبادالت اجتماعی است 
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ها، های مردم در سازمان که چیزهای باارزش خطیر و اهمیتالعملدیگر، عمل و عکسعبارتیبه

ها و الت تحت حاکمیت قوانینی است که در ارزشگذارند. این تبادعقاید و محبت را در میان می

گیری منابع انسانی، بعد اساسی سازمانی با جهتباورهای صریح سازمان قرار دارد. در فرهنگ

کننده تعهد سازمان به که منعکس« 1توجه به مردم»گیری منابع انسانی سازمان عبارت از جهت

ه عبارت از انتظار سازمان از افراد خود است ک« 2توجه به عملکرد»رفاه و شأن مردم خود است و 

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی  که با حداکثر توانایی کار را به بهترین نحو انجام دهند.

سازمانی مطلوب برای آموزش با رویکرد مبادالت اجتماعی انجام شد و محقق به دنبال فرهنگ

 یافتن پاسخ این سؤاالت است که:

وپرورش با رویکرد تبادالت اجتماعی ازنظر سازمانی مطلوب آموزشهای فرهنگویژگی – 5

 معلمان چیست؟

وپرورش ازنظر سازمانی آموزشهای الگوی مطلوب فرهنگها و شاخصآیا ویژگی – 4

 خبرگان روایی دارد؟

 اند؟وپرورش ازنظر خبرگان کدمسازمانی مطلوب آموزشهای فرهنگترین شاخصمهم – 0

 

 یقشناسی تحقروش

 رویکرد با وپرورشآموزش سازمانیفرهنگ مطلوب الگوی یارائه حاضر که باهدف پژوهش

صورت مطالعه یک راهبرد ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است و به شد، انجام اجتماعی تبادالت

سازمانی و ضرورت اشراف با توجه به ژرف بودن فرهنگ در شهر فیروزآباد انجام شد. موردی

وپرورش، جامعه آماری معلمان رسمی ندگان تحقیق بر نقاط قوت و ضعف آموزشکنمشارکت

سال سابقه کار )نیمه دوم سنوات خدمت خود( انتخاب شد و بر  51وپرورش با بیش از آموزش

 بخش کیفی و کمّی برگزیده شدند. معلمان گیری موازی،اساس نمونه

. در این تحقیق میدانی با انجام گیری بخش کیفی به روش گلوله برفی انجام شدنمونه 

کنندگان در محورهای اصلی نقاط ضعف تبادالت مصاحبه نیمه ساختاریافته از مشارکت

های وضعیت مطلوب در تبادالت اجتماعی وپرورش و همچنین ویژگیاجتماعی در آموزش

ها به روش هها بر روی کاغذ پیاده و دادقولها، نقلسؤاالتی پرسیده شد. پس از انجام مصاحبه

                                                           
1 .Concern for people 
2.Concern for performance 
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 گرایی،کمال سازمانیفرهنگ نوع آن، چهار هاییافته و از قرار گرفت لیمورد تحلتحلیل مضمون 

 گردید.  استخراج گرایی مأموریت و گراییتوسعه گرایی،تعامل

گیری بخش کمّی به روش تصادفی ساده انجام شد و در جامعه آماری، خبرگان از بین نمونه 

نفر انتخاب شد. ابزار  03کارشناسی و متخصصان مدیریت آموزشی، معلمان دارای سابقه 

های ها و شاخصمورداستفاده در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس ویژگی

گانه لیکرت گویه و مقیاس هفت 84وپرورش در بخش کیفی با سازمانی مطلوب آموزشفرهنگ

ای و تک نمونه tاستفاده از آمار توصیفی، آزمون  ها نیز باوتحلیل دادهتنظیم گردید. تجزیه

 آزمون فریدمن انجام گرفت.

 

 ها:یافته

وپرورش با رویکرد تبادالت سازمانی مطلوب آموزشهای فرهنگها و شاخص: ویژگی5 سؤال

 اجتماعی ازنظر معلمان چیست؟

رورش در وپبا استفاده از تحلیل مضمون نظرات معلمان در مورد وضعیت مطلوب آموزش

که در وضعیت مطلوب، شش عامل زیر در تبادالت اجتماعی در  تبادالت اجتماعی استخراج شد

 کانون توجه معلمان قرار داشت.
 های مشترک )مقاصد سازمانی( با رویکرد تبادالت اجتماعی(: ارزش1شکل )

 

 

 

 

 

 

 سازمانیها و مقاصد سازمانی انواع فرهنگاهداف، جایگاه، شاخص (2جدول  
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و تاثیر در جایگاه  هدف ویژگی

 فرهنگ سازمانی

 سازمانیمقاصد  هاشاخص

-کمال

 گرایی

شاخصهایی  این ویژگی فرهنگ بر

پی اجرا و ترویج  تأکید دارد که در

بهسوی کمال معنوی  آنها، افراد

 .میشوند هدایت

این ویژگی در کنار 

 همبستگی درونی

سازمان به ثبات و کنترل 

 .میکند نیز کمک

اسوه و  تکلیف محوری شایستهساالری

احترام به حقوق  فضائل اخالقی الگو

 تعالی افراد دیگران

 مالک تصمیمگیری قدرت پایگاه

معیار  نقطه تمرکز نقش مدیر

 مالک پذیرش عملکرد

-تعامل

 گرایی

شاخصهایی  ین ویژگی فرهنگ بر

پی اجرا و ترویج آن  تأکید دارد که در

 اجتماعی ارتقا و رضایت شغلی روابط

 .افزایش مییابد

این ویژگی در کنار 

 همبستگی درونی

سازمان به مسائل فردی 

 .توجه دارد کارکنان نیز

 اجماع نظر منزلت غیررسمی

 توسعهی قابلیتها حمایتکننده

 تعهد به فرآینده خطرپذیری و روحیه

 مالک تصمیمگیری ایگاه قدرت

معیار  نقطه تمرکز نقش مدیر

 مالک پذیرش عملکرد

-توسعه

 گرایی

تأکید دارد  ین ویژگی بر شاخصهایی

ترویج آن، آمادگی  که در پی اجرا و

 رویارویی با شرایط جدید برای

 .محیطی افزایش مییابد

این ویژگی در کنار توجه 

فردی  به مسائل

کارکنان، انعطاف الزم 

سازگاری بیرونی را  برای

 .ضروری میداند

کاریزما و  نیازسنجی ادگیری سازمانی

 توانمندسازی کارکنان ریسک کننده

 تعهد به ارزشهای جدید تغییر

 مالک تصمیمگیری پایگاه قدرت

معیار  نقطه تمرکز نقش مدیر

 مالک پذیرش عملکرد

-ماموریت

 گرایی

د دارد تأکی این ویژگی بر شاخصهایی

ترویج آن، چشمانداز  که در پی اجرا و

 بلندمدت و امیدبخشی برای شفاف،

 کارکنان و سازمان وجود دارد

این ویژگی در کنار 

ثبات و  تمرکز بیرونی، به

کنترل سازمانی نیز 

 .توجه دارد

 ضابطه مداری مأموریت چشمانداز

دستیابی به  نتایج ارزشهای بنیادین

 اهداف

 مالک تصمیمگیری ایگاه قدرت

معیار  نقطه تمرکز نقش مدیر

 مالک پذیرش عملکرد

 

 

وجود و مطابقت های مها و چارچوبفرضسازمانی، پیشهای فرهنگای مدلی کتابخانهبامطالعه

سازمانی مطلوب آمده از شبکه مضمون، چهار ویژگی برای فرهنگدستآن با مدل مفهومی به

ی سازمانفرهنگ  

 

 فرهنگ

ی  سازمان

لوبمط  

اندازچشم  

 مأموریت

 ضابطه مداری

بنیادین یهاارزش  

 نتایج

به اهداف یابیدست  

 مأموریت گرایی

ییگراکمال ییگراتعامل   

ییگراتوسعه  
سازمانی یادگیری  

 نیازسنجی

کننده ریسککاریزما و   

کارکنان توانمندسازی  

 تغییر

جدید یهاارزش به تعهد         

یررسمیغ منزلت  

نظر اجماع  

کنندهتیو حما جومشارکت  

هاتیقابل یتوسعه  

روحیه و خطرپذیری  

یساالرستهیشا  

محوری تکلیف  

الگو و اسوه  

اخالقی فضائل  

دیگران حقوق به احترام  

افراد تعالی  

جهت

 یریگ

سیس

 تم

یتمرکز بیرون  

یریپذانعطاف  ثبات 
وضعیت 

 سیستم
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بود.  4و مأموریت گرایی 3گرایی، توسعه2گرایی، تعامل1گراییاز: فرهنگ کمال تدوین شد که عبارت

 ها آمده است.اهداف، جایگاه و مقاصد سازمانی آن 4در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1393)نگارنده  وپرورشدر آموزش مطلوب سازمانیمفهومی فرهنگ (: الگوی2شکل )

 

وپرورش ازنظر سازمانی آموزشهای الگوی مطلوب فرهنگها و شاخص: آیا ویژگی4 سؤال

 خبرگان روایی دارد؟

منظور سنجش های مرحله نخست تهیه شد و بهبر اساس یافته ای محقق ساختهپرسشنامه

نامه ها اصالح و پرسشروایی محتوایی آن، ازنظر خبرگان استفاده گردید. تعدادی از گویه

 48که که هر دو گویه بیانگر یک شاخص بود )جمعاً طوریگویه تنظیم شد، به 84شده با اصالح

مدیران خود به رعایت قوانین و ) هایو الگو بودن گویه مثال برای شاخص اسوهعنوانشاخص(. به

مقررات پایبند باشند و رفتار مدیران الگویی برای سایر کارکنان باشد( و یا برای شاخص اجماع 

                                                           
1. perfectionism 

2 .Interactivity 

3 .developmental 

4. missionary 
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شوراهای  گیری در حد باالیی باشد وگشودگی و مشارکت در تصمیم های )اعتماد،نظر گویه

آنان قرار  نفر از 03خوردار باشند( مجدداً در اختیار تری برگیری قویمدرسه از پایگاه تصمیم

ها انجام شد که در ادامه شرح داده خواهد تحلیل آماری بر روی آن آوری،گرفت و پس از جمع

های شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و نتایج زیر برای فرهنگ

 دست آمد. چهارگانه به
 

 های پرسشنامه موردمطالعهریب آلفای کرونباخ مؤلفه(: مقادیر ض3جدول )

 تعداد گویه سازمانینوع فرهنگ
ضریب آلفای 

 کرونباخ

 40/3 54 گراییکمال

 44/3 54 گراییتعامل

 41/3 54 گراییتوسعه

 44/3 54 مأموریت گرایی

 

 دست آمد. به 31/3همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی برابر با 

 

 (: اطالعات توصیفی متغیرهای موردمطالعه4ول )جد

نوع 

 سازمانیفرهنگ
 میانه میانگین

انحراف 

 معیار
 واریانس

 45/3 86/3 1/6 88/6 گراییکمال

 43/3 18/3 46/6 46/6 گراییتعامل

 43/3 18/3 81/6 01/6 گراییتوسعه

 44/3 84/3 18/6 03/6 مأموریت گرایی
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از  88/6گرایی با میانگین شود، فرهنگ کمالاهده میطور که در جدول فوق مشهمان

گرایی دهد و فرهنگ تعامللیکرت، بیشترین میانگین و کمترین پراکندگی را نشان می 4مقیاس 

 ، کمترین میانگین و بیشترین پراکندگی را دارا است.46/6با میانگین 

 –توسط آزمون کولموگروف  هامنظور انتخاب نوع آمار استنباطی، بررسی نرمال بودن دادهبه

 انجام شد. (KS)اسمیرنوف 
 

 های انواع فرهنگ(: نتایج آزمون نرمال بودن داده5جدول )

 وضعیت KS sig سازمانینوع فرهنگ

 نرمال 506/3 561/3 گراییکمال

 نرمال 433/3 546/3 گراییتعامل

 نرمال 334/3 544/3 گراییتوسعه

 نرمال 366/3 518/3 مأموریت گرایی

 

است  31/3داری هر چهار نوع فرهنگ بیشتر از آمده، سطح معنیدستبا توجه به میانگین به

 های انواع فرهنگ موردمطالعه نرمال است.و داده

وپرورش سازمانی مطلوب آموزشگویی به سؤال دوم پژوهش و تعیین فرهنگمنظور پاسخبه

 است. 8گانه لیکرت عدد در مقیاس هفتتک نمونه استفاده شد که عدد مالک  tاز آزمون 

 
 سازمانیای برای مقیاس انواع فرهنگتک نمونه t(: نتایج آزمون 6جدول )

 هاشاخص 

 

 نوع فرهنگ

 tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 333/3 43 433/44 86/3 88/6 03 گراییکمال

 333/3 43 365/44 18/3 46/6 03 گراییتعامل

 333/3 43 444/40 18/3 01/6 03 گراییتوسعه

 333/3 43 44/44 84/3 03/6 03 مأموریت گرایی
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سازمانی از میانگین فرضی دهد که میانگین چهار نوع فرهنگنشان می 6نتایج جدول شماره 

وپرورش در حد باالیی سازمانی مطلوب برای آموزشجامعه بیشتر است و چهار نوع فرهنگ

 ردتوجه خبرگان قرار دارد.مو

وپرورش ازنظر خبرگان سازمانی مطلوب آموزشهای فرهنگترین شاخصمهم :0 سؤال

 اند؟کدم

هابندی شاخصبندی فریدمن برای اولویت(: نتایج حاصل از رتبه3جدول )  

 رتبه میانگین مقاصد سازمانی هاشاخص ردیف

 04/54 پایگاه قدرت منزلت غیررسمی 5

 6/51 معیار عملکرد حقوق دیگرانرعایت  4

 41/51 مالک پذیرش های جدیدتعهد به ارزش 0

 34/58 پایگاه قدرت مقایسه ساالری 8

 33/58 نقطه تمرکز فضائل اخالقی 1

 44/58 نقش مدیر ضابطه مدار 6

 44/58 مالک پذیرش تعالی افراد 4

 44/58 نقش مدیر جو و حمایت گرمشارکت 4

 44/50 گیریمالک تصمیم نمأموریت سازما 3

 10/50 نقش مدیر کاریزما و ریسک کننده 53

 44/50 مالک پذیرش یابی به اهدافدست 55

 61/54 پایگاه قدرت اندازچشم 54

 64/54 نقطه تمرکز توانمندسازی کارکنان 50

 64/54 معیار عملکرد نتایج 58

 04/54 گیریمالک تصمیم نیازسنجی 51

 44/55 پایگاه قدرت انییادگیری سازم 56

 51/55 نقش مدیر اسوه و الگو 54

 84/53 نقطه تمرکز های قابلیتتوسعه 54

 43/53 نقطه تمرکز های بنیادینارزش 53

 41/3 گیریمالک تصمیم اجماع نظر 43

 64/3 گیریمالک تصمیم تکلیف محوری 45

 34/3 معیار عملکرد تغییر 44

 84/4 پذیرشمالک  تعهد به فرآیندها 40

 44/4 معیار عملکرد خطرپذیری 48
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گردد در میان ده اولویت نخست خبرگان، مشاهده می 4گونه که از جدول شماره همان

تخصصی(  اجتماعی و) و با تأکید بر منزلت غیررسمی 04/54عنصر پایگاه قدرت با میانگین 

و با سه نوع نقش برای مدیران در مورد تأیید آنان قرار دارد. عنصر نقش مدیر با بیشترین تنوع 

جو و حمایت گر با ، مشارکت44/58های نخست جدول است. ضابطه مداری با میانگین اولویت

شود. در انتهای جدول نیز مشاهده می 10/50و ریسک کننده با میانگین  44/58میانگین 

 34/3با میانگین و تغییر  84/4، تعهد به فرآیندها با میانگین 44/4خطرپذیری با میانگین 

وپرورش به تشخیص خبرگان است. سازمانی مطلوب آموزشهای فرهنگترین مشخصهضعیف

گیری اجماع نظر با میانگین های پایین جدول مربوط به مالک تصمیمبیشترین تنوع در شاخص

است که نشان از تأکید خبرگان بر مأموریت سازمان با  64/3و تکلیف محوری با میانگین  41/3

 گیری در باالی جدول است.عنوان برترین مالک تصمیمبه 44/50میانگین 
 

ها بر اساس مقاصد بندی شاخصبندی فریدمن برای اولویت(: نتایج حاصل از رتبه2جدول )

 سازمانی

 انواع فرهنگ           

 سازمانی                 

 مقاصد     

 سازمانی   

 گراییتعامل راییگتوسعه مأموریت گرایی گراییکمال

 رتبه شاخص رتبه شاخص رتبه شاخص رتبه شاخص

 56 یادگیری سازمانی 54 اندازچشم 8* ساالریشایسته پایگاه قدرت
منزلت اجتماعی 

 و تخصصی
*5 

 43 تکلیف محوری گیریمالک تصمیم
مأموریت 

 سازمانی
 45 اجماع نظر 51 نیازسنجی 3*

 نقش مدیر
اسوه و الگو 

 بودن
 6* ه مدارضابط 54

کاریزما و ریسک 

 کننده
*53 

جو و مشارکت

 حمایت گر
*4 

 1* فضائل اخالقی نقطه تمرکز
های ارزش

 بنیادین
53 

توانمندسازی 

 کارکنان
 54 هاتوسعه قابلیت 50
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 معیار عملکرد
رعایت حقوق 

 دیگران
 48 خطرپذیری 44 تغییر 58 نتایج 2*

 4* تعالی افراد مالک پذیرش
یابی به دست

 افاهد
55 

های تعهد به ارزش

 جدید
 40 تعهد به فرآیندها 0*

 

های گردد در ده اولویت نخست شاخصمشاهده می 4طور که در جدول شماره همان

سازمانی ترین فرهنگموردنظر خبرگان، هر شش مقاصد سازمانی موردتوجه قرار دارد. لذا مطلوب

 گانه زیر است:های دهوپرورش دارای ویژگیآموزش

 
 هاترین شاخصصد سازمانی                                         مطلوبمقا

 
 ساالری و منزلت اجتماعی و تخصصیشایسته                            پایگاه قدرت                         

 مأموریت سازمان                        گیری                    مالک تصمیم
 کنندهجو و حمایتار، کاریزما، مشارکتضابطه مد                      نقش مدیر                                 
 فضائل اخالقی                       نقطه تمرکز                               
 رعایت حقوق دیگران                      معیار عملکرد                             
 های جدیدتعالی افراد و تعهد به ارزش                      مالک پذیرش                            

 

 

 گیرینتیجه

 گیرانه است؛وپرورش یک فرهنگ سختع انسانی، فرهنگ موجود آموزشازنظر رویکرد مناب

یعنی عملکرد معلمان و پاسخگویی آنان به انتظارات جامعه و تقاضای تالش روزافزون برای 

ها شود و در مقابل توجه کمی به رفاه آنکسب نتایج بهتر و موفقیت دانش آموزان مهم تلقی می

های انسانی العملها، عقاید، روابط متقابل و عمل و عکسه واقعیتحال معلمان بوجود دارد. بااین

دهند و تبادالت اجتماعی برای آنان باارزش است. نتایج حاصل از در سازمان خود اهمیت می

آمده است،  4در شکل شماره  ی اول این تحقیق که بر اساس نظرات معلمان استخراج ومرحله

گرایی در گرایی و تعاملگرایی، مأموریت گرایی، توسعهمالدهد که چهار نوع فرهنگ کنشان می

دهد که خبرگان نیز با نشان می 6تبادالت اجتماعی موردنظر معلمان است. نتایج جدول شماره 

برتر ازنظر  ترکیب ده شاخص از میانگین باالیی این چهار نوع فرهنگ را مورد تائید قراردادند.

وپرورش فرهنگی است که در آن کارکنان با تأکید انی آموزشسازمترین فرهنگخبرگان، مطلوب
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های ساالری و منزلت اجتماعی معلمان، برخورداری از مدیرانی با درجاتی از نقشبر شایسته

مندی از فضائل اخالقی و جو و حمایت گر، ضمن بهرهضابطه مداری، ریسک کننده، مشارکت

 وپرورش باشند.فراد به دنبال انجام مأموریت آموزشمنظور تعالی انفعان بهرعایت حقوق همه ذی

سازمانی سازمانی است، اگرچه فرهنگها فرهنگپذیر سازمانهای آسیبیکی از دارایی

کننده رفتارهای مطلوب و ها هدایتهایی است که توجه به آنای ارزشمند از شاخصمجموعه

 Oyemomi, Liu, Neaga, Chen, & Nakpodia, (2018)اثربخش کارکنان است، لیکن 

ها و باورهای کارکنان خودآگاهی نداشته اعتقاددارند که اگر رهبران از ارزش آن و درک نگرش

 توانند به فرهنگ آسیب وارد کنند یا آن را از بین ببرند.باشند می

اجتماعی و ) دهد منزلت غیررسمیهای این پژوهش نیز نشان میطور که یافتههمان

آید. منزلت درواقع، توجه به حساب میلمان یک پایگاه قدرت قوی بهتخصصی( برای مع

های معنوی شغل معلمی، احترام به آنان و توجه به استانداردهای مادی حقوق و مزایای جنبه

ی نخست پژوهش نیز معلمان در مرحله. مناسب، اهمیت شغلی و تأمین اجتماعی آنان است

مان در وضع موجود را مورد تأکید جدی قرار دارند. مجرب، پایین بودن منزلت اجتماعی معل

های جهانی جایگاه البته منزلت اجتماعی در کشورهای متعدد موردبحث و اهمیت است. شاخص

کشور جهان که نمایندگان از هر قاره  45ی دارکی جمز در توسط مؤسسه 4350معلم در سال 

تند، احترام و شأن معلم را موردمطالعه های آموزشی حضور داشو همچنین نمایندگان انواع نظام

تخصص و حرفه، جایگاه هفتم را داشت که نشان از یک جایگاه متوسط  58قرارداد که در میان 

توجه دیگر در دیدگاه نکته قابل(. Navid Adham & Shafie Zadeh, 2014) جهانی است

ست. این نکته با وپرورش اگیری، بر اساس مأموریت آموزشخبرگان بهترین مالک تصمیم

های خطرپذیری، همخوانی دارد. شاخص Yilmaz and Ergan, (2008)های تحقیقات یافته

 & Ghorbani توجه به فرآیندها و تغییر از مطلوبیت باالیی برخوردار نبودند که با تحقیقات

Barakat, (2013) پذیری و تغییر کمترین تأثیر بر مطابقت دارد. در این تحقیق انعطاف

نیز شاخص خطرپذیری را در  ,Soltani (2012) های تحقیقدهد. یافتهثربخشی را نشان میا

 داند.اهمیت میسازمانی مطلوب کمفرهنگ

سازمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف پژوهش حاضر هرچند ما را در درک بهتر فرهنگ

تواند زمینه انجام میسازمانی مطلوب، ضمن ارائه تصویری از فرهنگ کند وها یاری میسازمان

تحقیقات بهتری را فراهم نماید لیکن دو محدودیت اساسی نیز دارد. اول اینکه فضای مفهومی 

گردد و قابلیت تعمیم نتایج های فرهنگ میهای متنوع در مورد ویژگیفرهنگ موجب برداشت
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ه عوامل های مطلوب فرهنگ بدون توجه بآن ضعیف است و دوم اینکه با پرداختن به ویژگی

 زدگی است.ها ضعیف است و نوعی شتابفرهنگی امکان عملیاتی شدن مؤلفه بازدارنده

های متعدد افراد انسانی بخصوص معلمان و که با طیفوپرورش به دلیل ایننهاد آموزش 

های طوالنی در مدرسه آموزانی سروکار دارد که عضوی از سازمان هستند و طی سالدانش

تدریج و با توانمندسازی پذیرند که بههای جدید را در صورتی مید به ارزشحضور دارند، تعه

 کارکنان به سازمان تزریق شود و تغییرات سریع و ناگهانی موردپذیرش محیط آموزشی نیست

لذا ضرورت دارد از تغییرات  که این مهم باروح تعلیم و تربیت اسالمی نیز مطابقت دارد.

های دینی و توجه به قرار دادن ارزش ودداری گردد و با مالکزده در نظام آموزشی خشتاب

شده، تدریجی و همراه با آموزش کارکنان و در ریزیها، تغییرات برنامهکمال معنوی انسان

وپرورش در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مدنظر قرار گیرد.راستای مأموریت آموزش

انه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام ( تعلیم و تربیت فرآیندی تعالی جوی5033)

سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و منظور هدایت افراد جامعه بهمعیار اسالمی است که به

ی هویت تعالی پیوسته های مناسب تکوین واختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد، زمینه

گردد لذا پیشنهاد می آورد.ی فراهم میگیری و پیشرفت جامعه اسالمایشان را در راستای شکل

 "قالب های پیش برنده فرهنگ موجود در سند تحول را در متخصصان و پژوهشگران، مؤلفه

های ها را در کنار مؤلفهراهکارهای عملیاتی این مؤلفه استخراج و "الگوی فرهنگی سند تحول

 رایی بهتر نمایان شوند.بازدارنده موردمطالعه قرار دهند تا راهکارهای عملیاتی و اج
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