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  مقدمه

سازمانی شود فرهنگیکی از عواملی که باعث تمایز یک سازمان از سازمان دیگر می

است. با توجه به رشد علم و یافته تازگی در دانش مدیریت راهسازمانی بهاست فرهنگ

سازمانی هم اهمیت فرهنگ، شودروز بیشتر میتحقیقات و نظریات جدیدي که روزبه

وارد ادبیات  1979سازمانی و نخستین بار در سال یابد. مفهوم فرهنگروزافزون می

گردد که توسط دو زوج باز می 1964مدیریت شد ولی سابقه و پیشینه آن به سال 

مطرح گردید. وقتی افراد با سازمان ارتباط برقرار  2و موتن 1بلیک يهانامدانشمند به 

ها و هنجارهاي رفتاري سازمان ارزش ، هارویه، کنند مجبورند با وظایف و قواعدمی

. امروزه مردم شناسان استسازمانی تماس داشته باشند که این موارد نشانگر فرهنگ

سازمانی توجه خاصی ان به دلیل اهمیت فرهنگسشنا، روانشناسانجامعه، اقتصاددانان

به این موضوع مهم مدیریتی مبذول داشته و سعی دارند براي حل مشکالت و مسائل 

توان سازمانی میبا توجه به فرهنگ اندیافتهدرمدیریت از آن استفاده نمایند. چراکه 

مرتفع ساخت.  ها راهاي بی نظیر به دست آورد و بسیاري از مشکالت سازمانموفقیت

مورد اینکه  در کند.گیرد ونیز نحوه رفتار او را تعیین میفرهنگ آنچه را که انسان یاد می

اي است که با توجه به باید گفت که فرهنگ پدیده، آیدبه وجود می فرهنگ چگونه

عنوان به سازمانیفرهنگ گیرد.هاي طبیعی و نیروهاي اجتماعی سرچشمه میخواسته

ي اعضاي سازمان اثر هاي مشترك بر رفتار و اندیشهز باروها و ارزشاي امجموعه

نقطه شروعی براي حرکت و پویایی و یا مانعی درراه پیشرفت به  توانگذارد و میمی

هاي تغییر و تحول سازمان است نظر به ترین زمینهاز اساسی سازمانیفرهنگ شمار آید.

رو هدف کند ازاینول بنیادي سازمانی نگاه میهاي جدید تحول بیشتر به تحاینکه برنامه

 مقصود عنوان زیربنا به بستر تحول است.ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان بهاین برنامه

یستمی از استنباط مشترك است که اعضا نسبت به یک سازمان س، سازمانیاز فرهنگ

 دنبو شود.دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

تواند کارایی و اثربخشی سازمان را کاهش دهد که باوجود سازمانی قوي میفرهنگ

  )1997، رابینز( توان به تقویت سازمان کمک نمود.فرهنگ مناسب سازمانی می
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، شدت در تفکر مدیریتی نفوذ داشتههاي اخیر بهیکی از مفاهیمی که طی دهه

داراي فرهنگ مربوط به خود هستند  ،ها هـم چون جوامعسازمانی است. سازمانفرهنگ

شود. دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روي مسئله ها میکه باعث تمایز آن

سازمانی به شمار آورد. عالقه براي انجام تحقیقات بیشتر بر روي فرهنگ

توان . ازجمله به این مـوارد میاستسازمانی نشـأت گرفتـه از عوامل گوناگونی فرهنگ

وکارها ها و کسبشدن سازماندهـۀ آغـاز جهانی، دهـۀ هشـتاد، ـاره کـرد. اوالًاش

در ، . ثانیـاًهبحـث روز بـود، هاگونه سازمان؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان ایناست

توان بـه نـوع فرهنـگ این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می

عنوان منبعی براي ایجاد تواند بهسازمانی میفرهنگ، سـازمان مـرتبط دانسـت. ثالثـاً

ت تقلید یراحتی قابلفرهنگ به ابعاد هاي رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی ازمزیت

مثابه توان به ظهور قدرت اقتصادي و صنعتی ژاپن بهمی، چنینتوسط رقبا نیستند و هم

که محققان یکی از دالیل عمده آن را توجه در برابر آمریکا اشاره کرد یـک رقیـب قابل

 هاي علمی مختلف بر رويدر بین رشته .دانندهاي فرهنگـی بـین دو کشـور میتفاوت

، از دیدگاه سازمانی، وجودسازمانی توافق نظري وجود نـدارد؛ بااینفرهنگ تعریف

مان را اند که موجبات پایداري سـازعنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کردهفرهنگ را به

  .)6200، 1کوتزرکند (فـراهم می

، ها داردگیري که بر سازمانبه خاطر اثربخشی و تأثیرات چشم، سازمانیفرهنگ

هاي هاي اخیر این توجه به سیستمتوجه زیادي را به خود اختصاص داده است. در سال

هاي ي سیستمدهندهآموزشی نیز سرایت کرده است. از میان عناصر مختلف تشکیل

ي مرکزي و مجریان حقیقـی دستگاه تعلیم و عنوان هستهمعلمان به، آموزشی در مدارس

توان گفت اي زیاد است که میاندازهاند و تأثیر رفتارهاي آنان بر جامعه بهتربیت مطرح

هاي ها است. از طرفی تحوالتی که امروزه در عرصهسـعادت مملکـت در دست آن

زیرا ، سازمانی را مطرح کرده استه به فرهنگزمینه توج، مختلف وجود دارد

هاي مختلف مدیریت ازجمله مدیریت دانش اثري پررنگ دارد. سازمانی بر جنبهفرهنگ

ترین فعالیت یک سازمان است. دانش باعث خلق مزیت رقابتی مدیریت دانش مهم

درست هایی که قادر به کسب دانـش کاري موردنیاز خود و استفاده شود و سازمانمی
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سازمانی مهم است فرهنگبه شکسـت هسـتند. از آن نباشند در عرصه رقابت محکوم

است  ممکن، زیرا اقدامی بدون آگاهی از نیروهاي فرهنگی که همیشه در کارند

  )2011، 1گانیسون( نشده و ناخواسته داشته باشد.بینیپیامدهاي پیش

توان با بررسی زوایاي که میسازمانی بر اعضاي سازمان به حدي است فرهنگ تأثیر

و نگرش اعضاي سازمان پی برد و  هادیدگاه، احساسات، به چگونگی رفتار نسبت، آن

اهرم  با و هدایت کرد. بینیپیش، ها را در قبال تحوالت مورد ارزیابیواکنش احتمالی آن

 هايگیريتوان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهتمی سادگیبه، سازمانیفرهنگ

اجتماعی است که از راه  برچسبی سازمانیفرهنگ جدید را در سازمان پایدار کرد.

ي سازمان را به هم اعضا، هاي اجتماعییر نمادین و آرمانتداب، هاي مشتركارزش

  ).47:1391، ابراهیمیان جلودار( پیونددمی

، زیترپ، سازمانی وجود دارد ازجمله ویلیام اوچیهاي متفاوتی براي فرهنگمدل

ها به این مدل که هندي چارلز، الگوي دیل وکندي، ادگارشاین، ي پارسونزالگو

مدیریت ، توان به استعداد افراد. از آن جمله میاندنمودهمعیارهاي مختلفی اشاره 

- انطباق، نوآوري، انگیزش، میزان کارایی، رفتار شهروندي، هاي سازمانارزش، مشارکتی

و ابتکار فردي اشاره نمود که در چهارچوب زیر به بهسازي نیروي انسانی ، پذیري

  هایی که بیشتر تکرار شده نشان داده شده است.مدل

  

  . چار چوب نظري تحقیق1شکل 
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  روش 

نگرش وادراك مصاحبه شوندگان نسبت ، تجارب به منظور دستیابی به توصیفی غنی از

داده  يیهنظررد به فرهنگ سازمانی از روشهاي پژوهش کیفی وبه طور خاص از راهب

است که به  ییهادادهداده بنیاد بر مبناي  یهنظر بنیاد اشتراس وکوربین استفاده شد.

است  ايیهنظرومقصود آن ساختن وپرداختن  اندشدهصورت منظم گرد آوري وتحلیل 

، 3هالتون ، 1385مورد مطالعه صادق وروشنگر باشد (اشتراس وکوربین  يینهزمکه در 

در این پژوهش کیفی بر مبناي طرح نظامند نظریه داده بنیاد ادراك  ینبنابرا )؛2010

زمینه وپیامدهاي فرهنگ سازمانی ، راهبردها، علل، مصاحبه شوندگان پیرامون چگونگی

و پرورش گروه دوم: متخصصین آموزش  آموزششد. گروه اول: مدیرا ن مدارس 

است گذاران در سطح گروه سوم: سی )آموزشوبهسازي (کارشناس مسئوالن دوایر 

مدیران و معاونین ادارات). بنابراین استان (و پرورش  آموزشمدیران عالی ادارات  کالن

وبر مبناي نمونه گیري  دهندیممصاحبه شوندگان پژوهش را سه گروه فوق تشکیل 

گیري نظري نوعی نمونه گیري  نمونه از بین آنها انتخاب شده است. نمونه، نظري

ژوهشگر را در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظري آنها هدفمند است که پ

الزم به ذکر است عالوه بر  کندیم ، یاريبا نظریه در حال تکوین اثبات شده است

  نمونه گیري هدفمند از نمونه گیري گلوله برفی نیز استفاده شده است.

فوق بودند در زمینه  نفر از افراد که در گروها هاي 15از طریق مصاحبه با  هاداده

به طور  هاآنبه صورت فردي انجام شد وزمان  هامصاحبه تحقیق گرد آوري شد.

 به اشباع نظري ادامه یافت؛ هامقولهدقیقه بود. نمونه گیري نظري تا رسیدن  45میانگین 

، جدیدي در ارتباط با مقوله يهادادهاست که در آن  يامرحلهاز اشباع نظري  مقصود

 ).1385بر قرار وتایید شده است (اشتراس وکوربین  هامقولهاید وروابط بین پدید نی

مواردي مانند  ايینهزممصاحبه از نوع پاسخ باز بوده وبر اساس ابعاد نظریه  سؤاالت

شرایط ، نیاز جامعه)، آینده نگري، کیفیت(مقوالت (ابعاد) اصلی داراي شرایط علی 

برنامه ریزي و ارزش ، دانش آموز ماهر، انش محوريد، فناوري، نیروي انسانی(اي زمینه

، تمرکز زدایی، عوامل اقتصادي، فضاي فیزیکی، تجهیزات(شرایط مداخله ، و اخالق)

، هاي آموزشیروش، مهارت محوري، مشارکت محوري(راهبردها ، جذب نیرو)

 ینتأمکسب مهارتهاي فردي و ، کسب مهارتهاي گروهی(عملکردگرایی) و پیامدها 
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تا از زبان مصاحبه شوندگان پدیده روشن  دادیمرا مورد کاوش قرار  ازهاي جامعه)نی

از طریق فرایند کد گذاري ومبتنی بر  دادها وسپس پیاده شد. ضبط، هامصاحبهشود. 

طی کد  در ) تحلیل شدند.13855، طرح نظام دار نظریه داده بنیاد (اشتراس وکوربین

شده با استفاده کدهاي زنده عالمت گذاري وایده  پیاده يهامصاحبهمتن ، گذاري باز

 يهاتجربهوعبارت هایی بود که  هاکلمههاي تکراري شناخته شده. مفاهیم شامل 

 .نمودیمرا در خصوص فرهنگ سازمانی منعکس  هاآنمصاحبه شوندگان وایده هاي 

دید هیچ موضوع ج یوقت، گذاري وبررسی مفاهیم تکرار شده تا رسیدن به اشباع کد

مرحله کد گذاري محوري با توجه به  در ادامه یافت.، خام یافت يهادادهدر  توانینم

این مفاهیم در قالب: ، در تبیین رویکرد فرهنگ سازمانی آمدهنقش مفاهیم به دست 

اصلی  يیدهپدراهبردها (راهبردهایی که در پاسخ به ، )اصلی يیدهپدشرایط علّی (علل 

مداخله  یطشرا، )بر راهبردها مؤثر مؤثر(شرایط بستر ساز خاص  ینهزم، )شوندیمانجام 

به صورت نظري از طریق مدل پارا دایمی به هم  )گر (شرایط عام موثربر راهبردها

نظریه پژوهش در باره یرویکرد مدیران نسبت به ، کد گذاري انتخابی در مرتبط شدند.

انی از فرایند پژوهش وسیر بی، گذاري انتخابی کد فرهنگ سازمانی روایت شده است.

براي  هامصاحبه يشدهچندین بار متن پیاده ، . در طی تحلیلدهدیمداستان پژوهش 

بر اساس  ینهمچن یافتن مدلی جدید یا اصالح مدل قبلی مورد باز نگري قرار گرفت.

معیارهاي ارائه شده توسط کرسول براي حصول اطمینان از روایی پژوهش اقدامات زیر 

  ):127-125ص ، 2000، 1د (کرسول ومیلر انجام ش

نخست  يمرحلهاز مصاحبه شوندگان گزارش نهایی  نفر 3: 2تطبیق توسط اعضاء 

در کد  هاآن یشنهادهايپ فر آیند تحلیل ومقوله هاي به دست آمده را باز بینی کردند.

از  نفر 2و از اساتید  نفر 3:4همکار باز ومحوري اعمال شد. بررسی  هاييگذار

کد گذاري باز ومحوري را بررسی  دائم پارا، دانشجویان دکتري رشته آموزش عالی

تحقیق حاضر با توجه اماري  جامعهدر تدوین مدل به کار رفت.  هاآننمودند ونظرات 

پردازي داده بنیاد) ذیل  به استراتژي انتخاب شده براي انجام پژوهشی (روش نظریه

از آنجا که مطابق با مراحل استراتژي پژوهشی . شودمیرویکرد تحقیقی کیفی تعریف 

مراجعه کرده است  موضوعمحقق جهت گرداوري اطالعات به خبرگان ، مذکور

هاي دست اول) لذا جامعه اماري تحقیق عبارت است از خبرگان موضوع خط (داده
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که داراي دانش و  وپرورش استان خراسان رضويآموزشمشی گذاري (سیاستگذاري) 

سیستم ط در موضوع باشند. چنین افرادي طبعاً در سطوح عالی تجربه مرتی

این افراد شامل  اند؛و یا سطوح علمی و دانشگاهی فعالیت داشته وپرورش استانآموزش

و پرورش کارشناس مسئوالن دوایر  آموزشمدیران عالی ادارات و معاونین ادارات 

نفر از مدیران  5حقیق شامل . نمونه آماري تباشندیمادارات  و مدیران مدارس آموزش

نفر  2و و پرورش  آموزشاز معاونین ادارات  نفر 3و پرورش و  آموزشعالی ادارات 

و  آموزشادارات  نفر از مدیران مدارس 5و  آموزشاز کارشناس مسئوالن دوایر 

  .باشندیمپرورش در خراسان رضوي 

  هایافته

کد گذاري  دائمولفه هاي پارا حاصل از کد گذاري باز در قالب جدول وم هايیافته

سپس هر یک از مفاهیم وسازه ها به دست آمده وسیر  اندشدهمحوري در زیرارائه 

 هامقولهدر کدگذاري محوري با ایجاد پیوند میان پژوهش توصیف وتشریح شده است. 

؛ بدین شکل شدندهاي اصلی و فرعی نمایان مقوله، هاو در پی آن میان مفاهیم و داده

به بیان  گرفت..ک مقوله در محور تحلیل قرارگرفته و کدگذاري مبتنی بر آن شکل که ی

هایشان و پیوند دادن مقوله به زیر هامقولهفرآیند ربط دهی ، دیگر کدگذاري محوري

هایشان هاي محوري و زیر مقولهدر ادامه مقولهها و ابعاد است. ها در سطح ویژگیمقوله

  نمایش داده شده است.

 

  هاي آنمقوله یرو ز یعل یطشرا يمقوله محور. 2ل شک
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هایشان و مقوله ها به زیرفرآیند ربط دهی مقوله، کدگذاري محوريچنانکه ذکر شد 

این مقوله محوري داراي  در سطح ویژگیها و ابعاد است. هامقولهپیوند دادن 

هر کدام از  ه؛ کاستنیازهاي جامعه  ینتأمآینده نگري و ، هاي کیفیت گراییزیرمقوله

. مقوله کیفیت گرایی شامل توجه به بعد باشندیمهایی نیز شامل زیر مقوله هامقولهاین 

. مقوله استکیفی در هر سطح و در هر چیزي در سازمان و فرهنگ مشتري مداري 

هاي آموزشی و شدن و اثرات آن بر سیستممبوط به جهانی يهابحثآینده نگري شامل 

. مقوله نیاز استط زندگی براي سازمان بویژه براي دانش آموزان شامل نگاه به شرای

  .استجامعه نیز شامل دست پیدا کردن به اهداف و انتظارات جامعه 

  

  هاي آنمقوله یرگر و زعوامل مداخله يمقوله محور. 3شکل 

 هامقولهعنوان محور براي بقیه که به يامقوله، بدلیل اینکه در کدگذاري محوري

هاي زیر هاي خود ارتباط برقرار کرده و بیانگر ویژگیشود باید بین زیرمقولهمی انتخاب

هایی گر انتخاب شده است. هریک از مقولهمقوالت نیز باشد عنوان این مقوله مداخله

. مقوله باشندیمهایی نیز داراي زیر مقوله اندشدهگر ارائه ي مقوله مداخلهکه زیر مقوله

تناسب تجهیزات با امور ، م کردن تجهیزات توسط مسؤلین مربوطهتجهیزات شامل فراه

قبل از بکارگیري تجهیزات  يهاآموزش، تجهیزات هاساختفراهم کردن زیر ، موردنیاز

. مقوله فضاي فیزیکی شامل فضاي فیزیکی بیرون یا محوطه استهاي نوین و فناوري

نوع با توجه به نیاز اعم از هاي متامکان چیدمآن، فضاي فیزیکی داخل مدرسه، مدرسه
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. مقوله اقتصاد که یکی از مقوالت مورد تاکید استو میزها و ... کالس درس  هایصندل

مسئولین سیستم  يهادغدغههاي آموزشی کشورهاي پیشرفته بوده و یکی از در سیستم

، اي معلمانآموزشی کشور و بویژه استان خراسان رضوي است شامل توسعه حرفه

. استیه از سرمایه گذاران بیرون مدرسه و درآمدزایی در داخل مدارس جذب سرما

مقوله تمرکز زدایی و ارزشیابی شامل بومی گرایی در آموزش بویژه در محتواي 

. بومی گرایی نیز یکی از استاصالح معیارهاي ارزشیابی ، هاي درسی مختلفبرنامه

یکی از عوامل  داشتندیمبیان  بود که هاشوندهموارد مورد تاکید بسیاري از مصاحبه 

ها محتوایی یادگیري دانش آموزان این است که آن هايیزهانگبسیار مهم در پایین بودن 

برایشان آشنا نیست در زندگی خود احساس نیاز به مطالب  شناسندینمکه  خوانندیمرا 

وله شامل: است این مق هامقولهمطالعه شده ندارند. مقوله جذب نیرو یکی دیگر از زیر 

 هاشوندهمصاحبه  استکارشناسی ارشد و دکتري  باالترجذب نیروهایی با مدارك 

در کشورهاي پیشرفته معلمان زیادي وجود دارد که با مدارك مقطع باالیی  گفتندیم

مشغول تدریس در مدارس ابتدایی و راهنمایی هستند و چون داراي علم و سواد باال و 

تدریس کارایی بیشتري خواهند داشت. تناسب تعداد معلمان  در مطمئناًبه روزي هستند 

و دانش آموزان نیز یکی دیگر از مواردي بود که مورد تاکید مصاحبه شونده قرار 

  داشت.

  

  هاي آنمقوله یرو ز ینهزم يمقوله محور .4شکل 

شود شرایط یا بستري که موجب رشد و یا عدم رشد چیزي وقتی از زمینه بحث می

کند. در مطالعه حاضر نیز بدین خاطر نام مقوله محوري را ه ذهن خطور میشود بمی
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هاي این مقوله زمینه رشد و موفقیت الگوي مورد نظر زمینه انتخاب کردیم که زیرمقوله

وپرورش استان هاي ارائه شده در سازمان آموزش. به عبارتی اگر مقولهکنندیمرا فراهم 

هاي موفقیت توان گفت که زمینهه باشند میبصورت مناسب و مطلوب وجود داشت

تواند به و الگو در صورت اجرا شدن می استالگوي مورد نظر پژوهش حاضر فراهم 

، فناوري، هاي نیروي انسانیاهداف خود دست پیدا کند. مقوله زمینه شامل زیر مقوله

 هالهمقوهر کدام از این  ؛ کهاستارزش و اخالق ، دانش آموز ماهر، دانش محوري

 هايیزهانگ، هایی هستند. مقوله نیروي انسانی شامل کرامت انسانیداراي زیرمقوله

دانش فناورانه ، وجهه اجتماعی معلمان، روابط انسانی، نیروي متخصص، نیروي انسانی

، تفویض اختیار در حد مطلوب به معلمان در انتخاب ابزارها، نیروهاي سازمان

، بروز نیروها هاييتوانمندتوجه به عالیق و ، هاي آموزشی و محتواي درسیروش

فناوري شامل نگرش مثبت  . مقولهاستهمسویی اهداف سازمان با اهداف افراد سازمان 

توجیه معلمان در بکارگیري ، هاي نوین ارتباطات و اطالعاتبویژه فناوري هايفناوربه 

هاي نوین فناوري . این مقوله یعنیاستدانش فناورانه افراد سازمان ها، يفناور

آموزش و یادگیري بسیار زیادي دارد که تجارب کشورهاي توسعه یافته نیز  هايیتقابل

هاي پویایی افراد بیان کننده این مورد است. مقوله دانش محوري شامل زیر مقوله

اهمیت دانش و یادگیري در ، یادگیرنده بودن سازمان، بروز بودن افراد سازمان، سازمان

. مقوله برنامه ریزي نیز استتسهیم دانش افراد سازمان ، ي افراد سازمانمسؤلیت ها

همسویی منابع تربیتی و آموزشی ، تعالی گرایی، هاي توسعه پایدارشامل زیر مقوله

، ارتباط با محیط یا فراسیستم ها، مدیریت زمان، برنامه مداري، رسمی و غیر رسمی

. مقوله ارزش و اخالق شامل صرفه است هایزيرتوجه به نیازهاي جامعه در برنامه 

پرهیز از ، راستگویی و صداقت در بین همه افراد یا مسئولین سازمان، جویی در منابع

هاي دینی و مذهبی و فرهنگ یکسان توجه به ارزش، پرهیز از مدگرایی، سیاست زدگی

و  هاي دینیهاي این مقوله مورد ارزش. در بین زیر مقولهاستهمه دانش آموزان 

  شده تاکید موکدي داشته است.هاي انجاممذهبی در مصاحبه
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  هاي آنمقوله یرراهبردها و ز يمقوله محور. 5شکل 

شده هاي انجامراهبرد عنوان مقوله محوري و اساسی دیگر است که از دل مصاحبه

یا شرایط خاص  ٔ در این پژوهش استخراج شده است. هر سازمانی باید درزمینه

هاي خاص باشد که این سیدن به اهداف خود داراي راهبردها یا روشخودش براي ر

 در که سازمان مورد نظر چگونه به اهداف دست پیدا خواهد کرد. کنندیمراهبردها بیان 

تواند با استفاده از راهبردهایی که وپرورش استان میپژوهش حاضر نیز سازمان آموزش

ظر خود دست پیدا کند. مقوله محوري این الگو ارائه کرده است به اهداف مورد ن

هاي آموزشی و روش، مهارت محوري، هاي مشارکت محوريراهبرد داراي زیر مقوله

، هاي کارگروهیعملکرد گرایی است. مقوله مشارکت محوري شامل زیر مقوله

مشارکتی در سطوح  هايگیريیمتصم، مدیریت تیمی و مشارکتی، همکاري و مشارکت

. استسازمان  هايگیريیمتصممشارکت دانش آموزان در اداره و ، زمانباال و پایین سا

شده مورد تاکید قرارگرفته است و بیان شده است هاي انجاماین مقوله در همه مصاحبه

که اگر تصمیمات سازمان بر اساس سلیقه یک نفر باشد آن سازمان موفقیت چندانی به 

را افراد سازمان بصورت گروهی تعیین  دست نخواهد آورد اگر قوانین و شرایط اداري

مهارت  مقوله کنند خودشان داراي انگیزه زیاد بوده و داراي احساس تعلق خواهند بود.

جاي گرفته است. این مقوله ، مقوله دیگري است که در مقوله محوري راهبرد، محوري

ش آموز، هاي ارتباط محتواي درس با زندگی واقعی یادگیرندگانشامل زیر مقوله

تفکر  يهامهارت، آموزش تفکر سیستمی، آموزش بهداشت شخصی، چگونه زیستن
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هاي . مقوله روشاستتفکر حل مسئله  يهامهارت، تفکر خالقانه يهامهارت، انتقادي

هاي آموزشی دنیا نقش است که امروزه در تعیین موفقیت سیستم يامقوله، آموزشی

استفاده ها، يفناورموزشی شامل: بکارگیري هاي آکند. مقوله روشبسیار مهمی ایفا می

هاي روش، هاي متنوع آموزش و یادگیرياستفاده از محیط، از منابع متنوع آموزشی

استفاده از ، دانش آموز محوري، هاي یادگیري عمیقروش، پژوهشگري محور

هاي شود. انتخاب روشهاي شاد و جذاب و استفاده از تفریح را شامل میفعالیت

ی مناسب در ایجاد انگیزه و نحوه و میزان یادگیري در دانش آموزان بسیار مهم آموزش

. این مقوله است. مقوله عملکردگرایی مقوله مهم دیگري در مقوله محوري راهبرد است

مختلف و  يهاسمتبراي  هاانتخابمحوري بیشتر به تعیین کننده بودن توانایی در 

، قانون گرایی، هاي نظم گراییامل زیر مقولهش ؛ کهاستارزشیابی مناسب از عملکرد 

تعیین معیارهاي دقیق و ، نظارت مستمر بر عملکرد، شایسته ساالري، تخصص گرایی

ارزشیابی عملکرد و ، استفاده از تشویق در بهبود عملکرد، شفاف ارزیابی عملکرد

  .استخودارزیابی 

  

  آن يهامقوله یرز و اهداف و یامدهاپ يمقوله محور. 6شکل 

تواند هر سه مقوله کسب مهارتهاي به همین خاطر بدلیل اینکه گزینه پیامد می

نیازهاي جامعه را شامل شود انتخاب شده  ینتأمکسب مهارتهاي گروهی و ، فردي

هاي داراي زیر مقوله، هاي زیر مقوله ذکر شده در این بخشاست. هر یک از مقوله

هاي موفقیت در کارهاي ر مقوله. مقوله کارگروهی شامل زیاستخاص خودشان 

. مقوله استهمدلی و مشارکت در امور جامعه ، برقراري ارتباط باهمدیگر، گروهی
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استقالل شخصیت و ، مسئولیت پذیري، زندگی يهامهارتمهارتهاي فردي شامل: 

نیازهاي جامعه  ینتأمو همچنین مقوله  استیادگیرنده مادام العمر بودن ، خودگردانی

هاي اسالمی و مذهبی عمل به ارزش، پیشرفت جامعه، هاي جامعه و افراد آنشامل: نیاز

عنوان فرهنگ غالب در جامعه در فراگیران جامعه و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه به

سازمانی هاي محوري الگوي مطلوب فرهنگ. اهداف یا پیامد یکی دیگر از مقولهاست

ندي براي هر سازمانی حیاتی . هدفماستاستان خراسان رضوي در پژوهش حاضر 

است به عبارتی هر سازمان موفقی باید داراي اهداف خاص خود باشد. زمانیکه سازمان 

  سازمان موفقی بوده است.، شود سازمانبه این اهداف دست پیدا کند گفته می

اي که نتایج گونهبه هاستمقولهسازي و بهبود  کدگذاري انتخابی فرآیند یکپارچه

در « گوینددر این رابطه می، تئوري به خود گیرد. استراوس و کوربین پژوهشی شکل

و سپس  پردازدیمها هاي آنو ویژگی هامقولهه پدید آوردن ب تحلیل گر، کدگذاري باز

. کنندیمدر طول بعدهاي تعیین شده تغییر  هامقولهکوشد تا مشخص کند که چگونه می

ها پیوند داده  بهبود یافته و با زیرمقوله ندام مطور نظها بهمقوله، در کدگذاري محوري

  ».است هامقولهسازي و بهبود  فرآیند یکپارچه، شوند. کدگذاري انتخابیمی

نامگذاري شده است. این نام  »الگوي یادگیرنده مشارکتی«آمده بنام دستالگوي به

ی براي آمده فرهنگدستبدین جهت انتخاب شده است که مطابق با تبیین نظریه به

گی و مشارکت باشد. وپرورش استان مناسب است که داراي یادگیرندهسازمان آموزش

وپرورش استان خراسان رضوي به عبارتی مطابق با نظریه حاضر زمانی سازمان آموزش

  تواند موفق باشد که فرهنگ یادگیرنده مشارکتی را سرلوحه همه امور خود قرار دهد.می

  هادادهدر تحلیل  کدگذاري چهارچوب :1جدول 

  ردیف  متغیر  مقوله کلی هامقوله هامقوله فرعی و ویژگی

  شایسته ساالري  و قانون گرایی نظمتخصص گرایی، 

  کیفیت گرایی

ی
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جـویی،   صـرفه ی گرایـی،  تعـال پایـدار،   توسـعه هدفمندي، 

  یی مدارسدرآمدزا

اقتصاد مقاومتی و 

  کیفیت گرایی

 ارتبـاط یی منابع تربیتی، همسومحوري،  جامعهنیاز جامعه، 

 مدرسه و جامعه و صنعت

ولیت ئنیازسنجی مس

  اجنماعی
  آینده نگري

  منابع متنوع آموزشی استفاده از منابع متنوع در تدریس
  نیازهاي جامعه

  قانون و نظم انضباط ونظم یی، قانونگراامور،  در نظم
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  ردیف  متغیر  مقوله کلی هامقوله هامقوله فرعی و ویژگی

بـه علـم،    عمـل  ،اخـالق راحتی در روابـط و راسـتگویی،   

 افزایی همانسان،  کرامتیسته ساالري، شا
  روابط انسانی

  نیروي انسانی

ـه
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  نیاز نیروي انسانی ین نیازهاي معلمانتأم

یش نمـا به کارگیري فنـاوري،   فرهنگبه کارگیري فناوري، 

افـراد بـا    جـذب مثبت به فنـاوري،   نگرشاهمیت فناوري، 

یري فـاوا در  بکـارگ سازي تجهیزات،  فراهمدانش فناورانه، 

ي نـوین،  فنـاور و تجهیزات،  علماي، یرهدایدمان چکالس، 

ــوزش ــاوري،     آم ــارگیري فن ــه ک ــل از ب ــبالزم قب  تناس

ي و خالقیت، فراهم سازي سخت افزارهـا  فناورتجهیزات، 

 جدید و فناورانه دانشیانه و اینترنت، راو نرم افزارها، 

به کارگیري صحیح 

  فناوري
  فناوري

ی تعـال یـایی افـراد سـازمان،    پوتغییرو به روز بودن دانـش،  

 یت دانش و یادگیرياهمسازمانی، 
 دانش محوري

  دانش محوري

  قانون و نظم انضباط ونظم یی، قانونگراامور،  در نظم

 مدرسـه ي زنـدگی،  هـا مهـارت رشد همه جانبه فراگیـران،  

 ی محوريزندگمکان زندگی، 
  بهتربیت همه جان

دانش آموز 

  ماهر

 تخصـص یت نیروي متخصص، اهماهمیت نیروي انسانی، 

ــدگرایی،  ــشو تعه ــلمحــوري،  دان ــارت  عم ــی، مه گرای

 محوري،  

    تخصص گرایی

یســته شاگرایــی،  قــانونو انضــباط،  نظــمتعیــین اهــداف، 

گرایـی،   قـانون گرایـی،   نظـم ي، هدفمند، عدالتساالري، 

 نسیتیین اهداف براساس جتعمحوري،  هدف

  هدفمندي وراهبرد
  ارزش واخالق

  صداقت تخصص گرایی در جذب

ي فضـا اجتمـاعی معلمـان،    وجههي معلمان، احرفهتوسعه 

تعداد معلمان و دانـش آمـوزان،    تناسبفیزیکی استاندارد، 

بـه جهـانی شـدن،     توجـه از افـراد مقـاطع بـاالتر،     استفاده

مـه درسـی،   ینده نگـري در برنا آیض اختیار به معلمان، تفو

 ارتبــاطبــه عالیــق و توانمنــدي نیروهــاي جدیــد،  توجــه

 فرهنـگ اسـتاندارد،   مـدارس مدارس با جامعـه و صـنعت،   

ــداري، مشــترکیفیــت،  ــل اقتصــادي م ــدي عوام ي، هدفمن

یی منـابع آموزشـی،   همسـو یکسـانی،   فرهنـگ یی، درآمدزا

سـرمایه، پویـایی افـراد سـازمان،      جـذب یسته ساالري، شا

ییـر و بـه روز   تغی سازمانی، تعالنسانی، هاي نیروي ایزهانگ

کشــورهاي  تجــاربیــایی افرادســازمان، پوبــودن دانــش، 

 پیشرفته

  تجهیزات  توسعه محوري
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  ردیف  متغیر  مقوله کلی هامقوله هامقوله فرعی و ویژگی

یش نمـا به کارگیري فنـاوري،   فرهنگبه کارگیري فناوري، 

افـراد بـا    جـذب مثبت به فنـاوري،   نگرشاهمیت فناوري، 

یري فـاوا در  بکـارگ ازي تجهیزات، س فراهمدانش فناورانه، 

ي نـوین،  فنـاور و تجهیزات،  علماي، یرهدایدمان چکالس، 

ــوزش ــاوري،     آم ــارگیري فن ــه ک ــل از ب ــبالزم قب  تناس

ي و خالقیت، فراهم سازي سخت افزارهـا  فناورتجهیزات، 

 جدید و فناورانه دانشیانه و اینترنت، راو نرم افزارها، 

به کارگیري صحیح 

  فناوري
 یزیکیفضاي ف

 جذب نیرو  صداقت  تخصص گرایی در جذب

یارهــاي شــفاف ســنجش عملکــرد، معاصــالح ارزشــیابی، 

یق تشـو یت مثبت رفتـاري،  حمااستمرار سنجش عملکرد، 

معیارهـاي   اصـالح و ارزشیابی،  نظارتدر بهبود عملکرد، 

یریت عملکـردي  مـد یق عملکـرد درسـت،   تشوارزشیابی، 

تشـویق و   اصـول ابی، یـ خودارزمسـتمر،   نظارتتشویقی، 

ــزهانگیابی عملکــرد، ارزشــتنبیــه،  هــاي نیــروي انســانی، ی

بــه نیازهــاي افــراد،  توجــهیــزش و شایســته ســاالري، انگ

یین معیارهـاي  تعي دقیق و شفاف سنجش عملکرد، ابزارها

  دقیق عملکردي

  ارزشیابی  عملکرد گرایی

  درآمدزایی  جذب سرمایه و درآمدزایی
عوامل 

  اقتصادي
جـویی،   صـرفه ی گرایـی،  تعـال پایـدار،   توسـعه دي، هدفمن

 یی مدارسدرآمدزا

اقتصاد مقاومتی و 

  کیفیت گرایی

  تمرکز زدایی  بومی گرایی زدایی تمرکزبومی گرایی، 

ي و همکـار یریت مشـارکتی،  مـد تصمیم گیري مشارکتی، 

ي کارهـا یم دانـش،  تسـه مشـارکتی،   فرهنـگ کار گروهی، 

و کــار  نظــموا و روش، در تعیــین محتــ مشــارکتتیمــی، 

 ي در مدیریتهمکارگروهی، 

مشارکت   کار گروهی

  محوري

ـا
هـ

رد
ـب

هـ
را

  

4  

  جذب سرمایه جذب سرمایه

یت مسـئول ي زنـدگی،  هـا مهـارت ی، همـدل مدیریت زمان، 

 اسـتقالل ي چندگانـه،  هامهارتیز از مدگرایی، پرهپذیري، 

مـداري، تفکرسیسـتمی،    برنامـه شخصیت و خـودگردانی،  

مسئولیت پـذیري،   حسشخصی،  بهداشتزیستن،  چگونه

 یت محوريخالق

  مهارت زندگی

  مهارت محوري

جـویی،   صـرفه ی گرایـی،  تعـال پایـدار،   توسـعه هدفمندي، 

 یی مدارسدرآمدزا

اقتصاد مقاومتی و 

  کیفیت گرایی

ي هاروش  منابع متنوع آموزشی استفاده از منابع متنوع در تدریس
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  ردیف  متغیر  مقوله کلی هامقوله هامقوله فرعی و ویژگی

نـابع متنـوع در تـدریس، یادگیرنـده محـوري،      استفاده از م

 پژوهشـگر هاي یـادگیري متنـوع، یـادگیري عمیـق،     یطمح

یـت  تربهـاي شـادوجذاب،   یتفعالگرایی،  مطالعهمحوري، 

بـه حیطـه عـاطفی،     توجـه ي زندگی، هامهارتچندبعدي، 

 خالق و انتقادي و مسئله محور تفکر

  ي آموزشیهاروش

  آموزشی

فاف ســنجش عملکــرد، یارهــاي شــمعاصــالح ارزشــیابی، 

یق تشـو یت مثبت رفتـاري،  حمااستمرار سنجش عملکرد، 

معیارهـاي   اصـالح و ارزشیابی،  نظارتدر بهبود عملکرد، 

یریت عملکـردي  مـد یق عملکـرد درسـت،   تشوارزشیابی، 

تشـویق و   اصـول یـابی،  خودارزمسـتمر،   نظارتتشویقی، 

ــزهانگیابی عملکــرد، ارزشــتنبیــه،  هــاي نیــروي انســانی، ی

بــه نیازهــاي افــراد،  توجــهزش و شایســته ســاالري، یــانگ

یین معیارهـاي  تعي دقیق و شفاف سنجش عملکرد، ابزارها

 دقیق عملکردي

  ارزشیابی
  عملکرد گرایی

  سیاست زدایی پرهیز از سیاست زدگی

ي و همکـار یریت مشـارکتی،  مـد تصمیم گیري مشارکتی، 

ي کارهـا یم دانـش،  تسـه مشـارکتی،   فرهنـگ کار گروهی، 

و کــار  نظــمدر تعیــین محتــوا و روش،  مشــارکتتیمــی، 

 ي در مدیریتهمکارگروهی، 

کسب مهارت   کار گروهی

  کار گروهی
ـا
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  تفریح محوري هاي شادیتفعالیت جذاب، فعالتربیت و تفریح، 

یت مسـئول ي زنـدگی،  هـا مهـارت ی، همـدل مدیریت زمان، 

 اسـتقالل انـه،  ي چندگهامهارتیز از مدگرایی، پرهپذیري، 

مـداري، تفکرسیسـتمی،    برنامـه شخصیت و خـودگردانی،  

مسئولیت پـذیري،   حسشخصی،  بهداشتچگونه زیستن، 

 یت محوريخالق

  مهارت زندگی
- کسب مهارت

  هاي فـردي

 ارتبـاط یی منابع تربیتی، همسومحوري،  جامعهنیاز جامعه، 

 مدرسه و جامعه و صنعت

نیازسنجی مسولیت 

  اجنماعی

ازهاي تأمین نی

  جامعه

  بحث و نتیجه گیري

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل فرهنگ سازمانی در آموزش وپرورش  

در  یمدل مناسب فرهنگ سازمان که سؤالخراسان رضوي بوده که براي رسیدن به این 

 طراحی گردیده است. تجارب زیسته کدام است يآموزش وپرورش خراسان رضو

یادگیري عامل کلیدي موردنیاز سازمانی است که د که نشان دا هاشوندهمصاحبه 
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بزرگ همواره در این اندیشه  يهاسازمانپا برجا بماند. امروزي خواهد در دنیاي می

اند که یادگیري هستند که چگونه به گسترش دانش در سازمان بپردازند؛ زیرا دریافته

ریت دانش به خوبی اعمال کند. در سازمانهایی که سیستم مدیمانند کاتالیزور عمل می

گیرد و تغییر دیدگاه افراد در یادگیري افراد در خود سازمان صورت می، شده است

شود. دانش وقتی که بین قالب تغییرات رسمی و غیررسمی عملکرد سازمان منعکس می

سازمانی است که ، همگان تقسیم شود ثمردهی بیشتري دارد. یک سازمان یادگیرنده

آموزد و جدید را می يهاروشکند. ود را صرف ساخت آینده میمدام توانایی خ

یادگیرنده سازمانی است که  سازمان کند.راههاي قدیمی انجام کار را فراموش می

دهد. همچنین به کند و مداوم آن را انتقال مییادگیري را براي تمام اعضا تسهیل می

است که در آن افراد مرتباً  هاي جدید است. این سازمان مکانیوجود آورنده دیدگاه

، دهندیمتوانایی خود را در جهت خلق هر آنچه که میل به خلق آن دارند افزایش 

گیرند که چگونه بیاموزند. محل آزمایش جدید یادگیري را فراگرفته و یاد می يهامدل

  .ها و ربط دادن آن به هدف اصلی استانتقال آن، هامداوم تجربه

به ، کندهاي انجام کار را هدایت میه سازمانی است که شیوهیک سازمان یادگیرند

مند شود که همواره عالقهبه کارکنان یادآور می، دهدآموزش کارکنان اهمیت می

بر ریسک تأکید و از سرزنش کردن ، دهدکاري را تشکیل می يها، گروهفراگیري باشند

کند و اطالعات الزم را به موقع میاي برقرار با کارکنان ارتباط همه جانبه، کنددوري می

بینانه را در گیري واقعآموزد که قدرت تصمیمها میبه آن، دهددر اختیارشان قرار می

ها و نامهبا سرعت زیاد آیین، کندهاي جدید استقبال میاز ایده، خود توسعه دهند

ها وارد با آن شناسد و مستقیماًارباب رجوع خود را می، کندها را معرفی میبخشنامه

دهد و طور مستمر ارائه میبازخوردهاي مثبت را به همه کارکنان به، شودگفتگو می

اي کارکنان قرار رشد حرفه آگاهی و شناخت را سرلوحه، رساندها را به حداقل میتنبیه

براي پرهیز از خودمحوري قدرت ، کندرضایت و غرور کارکنان را تقویت می، دهدمی

یادگیري سازمانی زمانی اتفاق . کندتقریباً منطقی در سراسر سازمان توزیع میطور را به

سازمانی منتقل  می افتد که دیدگاه جدیدي خلق کند و بوسیله ارتباط به تمام سطوح

مدیریت مشارکتی براي  گیرد. مشارکت وشود. این انتقال از طریق مشارکت صورت می

ر آن کسب اطالعات و دانش و به اشتراك کند که دمدیریت دانش بستري فراهم می
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شود و زمینه را براي ایجاد سازمانی یادگیرنده گذاشتن آن در سرتاسرسازمان نهادینه می

  سازد.فراهم می

براي اینکه رضایت سازمان به دست آید باید شرایطی فراهم شود به عبارتی باید 

اهم کرد یعنی باید سازمان خواهان این رضایت بوده شرایط ضروري براي بروز آن را فر

نیازهاي جامعه باشد این سه مورد از  ینتأمآینده نگري و ، به دنبال کیفیت گرایی

شرایط علی و موجبی رضایت خواهد بود. براي توجه کردن و فراهم کردن این شرایط 

و عوامل عملی شدن را فراهم کرد در الگوي یادگیرنده  هاینهزمباید  علی و موجبی

دانش آموز ، دانش محوري، يفناور، از: نیروي انسانی عبارتند هاینهزماین  ،مشارکتی

ها و اخالق بنابراین اگر سازمان به این برنامه ریزي و توجه به ارزش، ماهر پروري

تواند زمینه عملی شدن شرایط علی را فراهم کند. مطابق با الگوي عوامل توجه کند می

د که عالوه بر فراهم کردن زمینه عملی شدن شرایط یادگیرنده مشارکتی باید توجه نمو

علی عواملی هم در موفقیت یا عدم موفقیت اجرا و پیاده سازي این شرایط مؤثر هستند. 

، گر یا مؤثر عبارتند از تجهیزات مناسبآمده این عوامل مداخلهدستمطابق با الگوي به

یعنی مناسب بودن این پنج ؛ تمرکززدایی و جذب نیرو، عوامل اقتصادي، فضاي فیزیکی

گر موفقیت اجرا و عملی شدن شرایط را را فراهم خواهد کرد و نامناسب مورد مداخله

ها شکست یا عملی نشدن شرایط علی را فراهم خواهد کرد. البته باید توجه بودن آن

داشت که براي حرکت از شرایط علی و رسیدن به پیامدهاي رضایت بخش باید 

هاي رسیدن به هاي مناسبی را انتخاب کرد این راهبردها روشراهبردهاي و روش

هاي روش، مهارت محوري، . مشارکت محوريکنندیمپیامدهاي مورد نظر ارائه 

 .استسازمانی یادگیرنده مشارکتی راهبردهاي فرهنگ، آموزشی و عملکردگرایی

این راهبردها  زمانی که از حاصل ازاین پژوهش بیانگر این اکتشاف بود که هايیافته

توان گفت که رضایت از سازمان استفاده شود و به پیامدهاي مورد نظر منجر شود می

  وپرورش خراسان رضوي بوجود خواهد آمد.آموزش
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