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Abstract
The main purpose of the research is to design a Pattern of organizational culture in
accordance with the requirements and ecosystems of the Ministry of Interior.The research
method is based on the practical purpose and in terms of collecting qualitative information
and has been done using the Grounded theory method. In this study, using Purposeful
judgment sampling method and through semi-structured interviews with 23 experts from
the statistical community (experts of the Ministry of Interior). To calculate the validity and
reliability of qualitative data, retest reliability and reliability of two coders were used. The
research findings show 5 dimensions, 17 categories and 70 subcategories as elements of
organizational culture model in the study population. The first dimension (human-oriented
culture) with 3 categories and 15 subcategories, the second dimension (interactive culture
and environment- oriented) with 5 categories and 19 subcategories, the third dimension
(direction culture -oriented) with 3 categories and 11 subcategories, the fourth dimension
(culture Excellence and eminent oriented ) with 2 categories and 13 subcategories) and
finally the fifth dimension (culture of oriented law) with 4 categories and 12 subcategories
have been identified. Based on dimensions, main categories and subcategories; the
organizational culture of the study community can be measured, measured and managed.
Keywords: Organizational Culture; Realm of Organizational Culture, Government-Hub
Coordinator Organizations.
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چکیده
هدف اصلی پژوهش ،طراحی الگوی فرهنگ سازمانی متناسب با اقتضائات سازمانی و بومسازگان وزارت کشور
میباشد .روش پژوهش برحسب هدف ،کاربردی و جهت گرردووری دادههرا از روش تحقیر ترکییری برا روی ررد
متوالی اکتشافی استفاده شده است .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمنرد قضراوتی بهرره گرفتره شرد و برا
تعداد  66نفر از خیرگان جامعه وماری ،مصاحیه نیمهساختاریافته صورت گرفت .ازطری پایایی بازوزمون و پایایی دو
کدگذار؛ روایی و پایایی دادههای کیفی محاسیه شد .یافتههای پرژوهش ،تعرداد  4بعرد 17 ،مقولره و 70زیرمقولره را
بهعنوان عناصر مدل فرهنگ سازمانی در جامعه موردمطالعه نشان میدهد .بعد اول (فرهنگ انسانمحوری) با  6مقوله
و  14زیرمقولرره ،بعررد دوم (فرهنررگ تعرراملی -مح ریطمحرروری) بررا  4مقولرره و 19زیرمقولرره ،بعررد سرروم (فرهنررگ
جهتمحوری) با  6مقوله و 11زیرمقوله ،بعد چهارم (فرهنگ سرومدی و تعالیمحوری) برا 6مقولره و16زیرمقولره و
درنهایت بعد پنجم (فرهنگ قانونمحوری) با  5مقوله و16زیرمقوله شناسایی شده اند .براساس ابعاد ،مقولههای اصلی
و زیرمقولهها؛ میتوان فرهنگ سازمانی جامعه موردمطالعه را مورد سنجش ،اندازهگیری و مدیریت نمود.
کلیدواژه :سازمانهای حاکمیتی  -میانداری؛ فرهنگ سازمانی؛ قلمرو و الگوهای فرهنگ سازمانی

 .دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه وزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

 .استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه وزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه وزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ایران.
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مقدمه
اقدامات مسئوالنه در سازمانها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و از میان عناصرر متتلفری کره اقردامات
درون سازمانها را حما یت مینمایند ،فرهنگ بهعنروان مهرمترری مؤلفره تلقری مریشرود (هوتراال:6061 ،1
 .)1-66ای موضوع عالوهبر ایجاد مزیت رقابتی و اهررمهرای نظرری بررای در

سرازمانهرا؛ دلیرل اصرلی

موفقیت و ش ست مدیریت نیز معرفی شده است (تیلور .)10:6015،6فرهنگ در همره جرای سرازمان دیرده
میشود (فالمهولتز و رندل )2: 6012،6و بهعنوان منیع اصلی معنا و شعور سازمانی در ایجراد هویرت و شریوه
اصلی در تعریف شایستگی متمایز ،عمل نمروده (شرای  )166: 6002،5و در  ،تشرتیص و انجرام مداخلره
برای تغییرون ،بر عمل رد کلی سازمان تأثیر میگذارد (کورتینیو .)15-61 :6019 ،4امروزه فرهنگ بهعنوان
یک حقیقت زنردگی سرازمانی و یرک جرزا جداناپرذیر برنامرههرای توسرعه سرازمانی پذیرفتره شرده اسرت
(بالتازارد .)711 :6002 ،2سازمانها برای دستیابی به اهداف سازمانی ،باید نوع فرهنگی را که در ون نمایران
میشود ،تعیی و تعریف کنند .موفقیت سازمان به تناسب فرهنگ سازمان و فضای رقابتی که در ون فعالیت
میکنند و تاچهحد با اهداف ،سیک و تمایالت طوالنیمدت ون سازگار است بسرتگی دارد (عیردالرحیم،7
 .)1-12 :6012موضوع فرهنگ سازمانی بهدلیل ون ه تأثیر زیادی برر بهررهوری و تحقر اهرداف سرازمانی
داشته و ازطرفی نیز تغییر ون بسیار ستت و زمانیر مریباشرد ،همرواره ی ری از میاحر مهرم و درعری حرال
چالشومیز در سازمان ها بروده اسرت (ایوانروا و کوکینرا .)52-21 :6012 ،2راه بررونرفرت از ایر چرالش،
استفاده از اصول سادهگرایی 9در فرهنرگ سرازمانی یعنری کنتررل غیرمسرتقیم سرازمان ازطریر ارزشهرای
فرهنگ سازمانی و ایدئولوژی مریباشرد (ورا .)606-619 :6007 ،10تحقیقرات در زمینره فرهنرگ سرازمانی
نشان میدهد که شناخت فرهنگ سازمانی بهعنروان یرک ضررورت مهرم در اولویرت فعالیرتهرای مردیران
سازمان ها قرار دارد ،چون با شناخت درست و دقی فرهنگ و وشنایی با ویژگیهای ون ،مدیریت میتواند
1. Huhtala
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3. Flamholtz & Randle
4. Schien
5. Curteanu
6. Balthazard
7. Abedelrahim
8. Ivanova and Kokina
9. Minimalisti
10. Vera

14

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی  -میانداری (بابایی و همکاران )

برنامهها ی خود را سامان داده و خود را برای رویارویی برا برازار سرشرار از تحرول و رقابرت ومراده کررده و
احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری را در برازار افرزایش دهرد(عیردالرحیم .)1-12 :6012 ،برا وجرود همره
دیدگاهها درباره عدم ام ان کنترل فرهنگ سازمانی؛ سازمانها هنوز از برنامههای تغییر ارزشهای فرهنگ
سازمانی بهعنوان یک ف جهت بهیود شرایط سازمانی و زمینهسازی برای تحقر اهرداف اسرتفاده مریکننرد
(قلیپور و محمداسماعیلی .)600 :1694،نظریههای تغییر فرهنگ ،فرایندهای تغییر را مستقل از نوع فرهنگ
توضیح میدهند .در حقیقت فرض بیشتر روی ردهای تغییر فرهنگ ای اسرت کره فرهنرگ قردرتی نردارد و
صرفاً به ابت ارات مدیریتی پاسخ مثیتی دهد .بههمی دلیل ،بیشتر ادبیات تغییر فرهنگ تجویزی و تاحردی برا
جهتگیری مدیریتی همراه است (مورفی و هم راران .) 60 :6006 ،1مردیریت فرهنرگ سرازمانی ،ارتیرا
مستقیمی با مدیریت تغییر دارد؛ چراکه بهدنیال ون ،تغییرات قابلتوجهی در سرازمان ر مریدهرد کره همره
ونها نیازمند مدیریت و هدایت درجهت مطلوب هستند .در دهههای اخیر ،با وش ارشردن ایر حقیقرت کره
سازمانها به قدر کافی در محیط رقابتی امروز کارا نیستند ،توجه به بح انطیراق بیرونری و یرادگیری بیشرتر
شده است (شای .)664 :1992 ،
ازطرفی؛ سازمان ها برای دسرتیابی بره انسرجام ،همراهنگی و کنتررل ضرمنی ،نیازمنرد داشرت ارزشهرای
مشتر

میباشند .داشت ارزشهای مشتر ؛ مردیران و کارکنران سرازمانهرا را قرادر خواهرد نمرود ترا در

محیطهای غیرقابل پیشبینی ،واکنشهای مناسیی از خودشان نشان بدهند .ای ارزشهرا ،محرور بسریاری از
پدیدههای سازمانی ازجمله فرهنگ سازمانی است که زمینه خرودکنترلی و دگرکنترلری را فرراهم و جهرت
میبتشد .بهعیارتی ،ارزشها و فرهنگ مشتر  ،سازگاری متقابل ایجاد نمروده و همراهنگی را در سراسرر
سازمان گسترش میدهد .اگر ارزشهای سازمانی بی کلیه کارکنان مشتر

نیوده و یا توسط ونهرا نهادینره

نگردد ،فرهنگ سازمانی منسجم ش ل نتواهد گرفت و سرازمان بره سرمت فرهنرگ متمرایز و یرا فرهنرگ
گسیتته حرکت میکند و یرا ارزشهرایی کره ازطریر فشرارهای مردیریتی ایجراد و برا ارزشهرای فرردی،
گروهی و سازمانی همسو نیاشد ،پایدار نتواهند ماند.
دستگاه حاکمیتی پژوهش حاضرر ،برهعنروان ی ری از نهادهرای حراکمیتی و فرابتشری برا داشرت نقرش
میانداری؛ وظیفه هماهنگی ،هدایت ،اجرا و نظارت برر سیاسرتهرای عمرومی دولرت در گسرتره وسریعی از
1. Murphy
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کشور را برعهده دارد .علیرغم گستردگی مأموریتها و نقشهرای بررونسرازمانی ،همرواره ترالش داشرته
است که ازطری تجارب مدیران ،جایگاه حاکمیتی و تعامالت غیررسمی ،عمل رد سازمانی را ارتقا داده و
چندان توجه ی به ابزارهای مردیریتی نظیرر فرهنرگ سرازمانی ننمروده اسرت .مضراف ًا این ره همرواره برا تغییرر
دولتها و فشارهای سیاسی و جابهجایی گسترده مدیران؛ شاهد خلر ارزشهرای جدیردی توسرط مردیران
غیربومی بوده که تالش داشتند تا ازطری تأثیر بر نظام معانی و چرخه خودتائیدی ،زمینه کنتررل سرازمان را
بدست بگیرند که ای امر بهدلیل اجیراریبرودن ارزشهرا ،بره مقاومرت و عردم تمایرل کارکنران و همننری
بیتوجهی ونها به ارزشهایی منجر شود که برخاسته از باور و اعتقراد کارکنران نیروده اسرت .لرذا برهمنظرور
جهتدهی اقدامات مدیران ارشد در همراستایی با عقاید و ارزشهای اعضای سازمان و ایجراد همسرویی و
هدایت درجهت الگوی مطلوب و بهمنظور اجتناب از جهتگیریهای صرف مدیریتی و فرهنگ تجویزی،
موضرروع مرردیریت فرهنررگ س رازمانی ازطری ر شررناخت و تغییررر ارزشهررای ون مررورد تأکیررد قرررار گیرررد.
برای اساس؛ طراحی الگوی فرهنگ سازمانی متناسب با زیستبروم وزارت کشرور برهعنروان هردف تحقیر
تعیی و ای سؤال مطرح شد که ابعاد اصلی و فرعی الگروی فرهنرگ سرازمانی وزارت کشرور بره چره نحرو
میباشد؟

مبانی نظری پژوهش
سازمانهای حاکمیتی  -میانداری
در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران ،امور حاکمیتی ون دسته از اموری است که تحق ون موجب
اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع ون بدون محدودیت ،شامل همه اقشار جامعه شده و بهرهمندی از ای
نوع خردمات موجرب محردودیت بررای اسرتفاده دیگرران نمریشرود .ازطرفری ،سیاسرت داخلری کشرور در
حوزههای متتلف درقالب شی ههایی با نقشوفرینری دسرتگاه هرا یرا نهادهرای متتلرف تنظریم شرده و اجررا
میشود .بازیگران فعال در ای شی هها نقشهای متتلفی ازجمله طراحی و برنامهریزی ،اجرای فعالیتهای
موردنیاز ،هماهنگی اجرایی و پایش نحوه اجرای فعالیتها را برعهده دارنرد .بررای اسراس ،مریتروان نقرش
بسیار مهمری بررای وزارت کشرور کره در تعامرل برا محریط بیرونری جلروهگرری مریکنرد و از ون برهعنروان
نقش هماهنگکننده مرکزی بههمرراه جلرودار و پیشرتازبودن بررای سرایر دسرتگاههرا باشرد ،نرام بررد .بررای
میانداری ،واژههایی متعددی مطرح است که نزدی تری واژه بره ماهیرت و نقرش وزارت کشرور ،اصرطالح
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( )Hub-coordinatorیا هماهنگکننده مرکزی میباشد .میاندار کمک میکند تا افراد و نهادها در ارتیرا
با ی دیگر و جهت حل مش الت (خطمشیهرا) ،بره فهمری مشرتر

دسرت یابنرد .میانردار بایرد در فراینرد

میانداری ،عالوهبر شناخت و توجه به قانون و همه زوایای ون ،فرایندهای ون را به طررفی (سرازمانهرا) نیرز
تفهیم کند (امینیان.)1692 ،
فرهنگ سازمانی
میان اعضای یک واحد اجتماعی (اوریلری:1991 ،1

فرهنگ را میتوان مجموعهای از شناخت مشتر
 )591و نظامی از معانی یرا ادراکرات مشرتر

دانست(اشرنایدر )62 :6015 ،6کره برر نگررشهرای فرردی و

پاسخهای رفتاری اثر میگذارد(اشرنایدر .)522 :6015 ،فرهنرگ سرازمانی ،متشر ل از مفروضرات اساسری
درباره مواردی نظیر مشتریان ،کارکنان ،مأموریت ،محصوالت و فعالیتهای سازمان میباشد (بونو:6015 ،6
 )1-2و یا مجموعه ارزشهای محوری تعریف میشرود کره رفتارهرای مناسرب و قابرلقیرول در سرازمان را
تعریف ،هویت سازمان را ساخته و به اعتیار ون کمک میکند (بندتو .)16-19 :6016 ،5افرزایش عالقره بره
فرهنگ منجر به توسعه نظریهها ،مدلها و چارچوبهای متتلف با هدف تییی فرهنگ سرازمانی و ترأثیر و
ارتیا ون با سازمانها شده است .متتصصان ،روی ردهرای فرهنرگ سرازمانی را در سره دسرته (جردول )1
طیقهبندی میکنند (دابر.)6 :6016 ،4
قلمرو فرهنگ سازمانی
هچ و کانلیف ( ،)6002مدلی از فرهنگ سازمانی مشرتمل برر پرن قلمررو کره در درون دو بعرد محریط
داخلی و خارجی میباشد ،ارائه دادند .همه ای پن قلمرو گرچه پراکنرده هسرتند ،ولری هریرک از ونهرا برا
ی دیگر مرتیط میباشرند .براسراس ایر دیردگاه ،میران چهرار نروع از قلمررو داخلری .1:هویرت و فرهنرگ
سازمانی .6 ،راهیردسازمانی .6 ،ساختار ،فرایند و طراحی سازمانی .5 ،عمل ررد و رفترار سرازمانی؛ تمرایزی

1. O'Reilly
2. Schneider
3. Bono
4. Benedeto
5. Dauber
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جدول  .5رویکردهای فرهنگ سازمانی
رویکرد

صاحبنظران

کارکرد
بررر پیونررد مفهرروم فرهنررگ سررازمانی بررا سرراختارها یررا سررایر

ساختاری

ویژگیهای سازمان متمرکز بوده و متغیرهای فرهنگ بهصورت
جداگانه مورد تأکید نمریباشرند .ایر روی ررد هننری مینرای

;Allaire &Firsirotu, 1994; Hatch, 1993
Homburg & Pflesser, 2000; Schein,
1985; Meyer et al, 1993.

نظری برای طرحهای تحقی تجربی محسوب میشوند.
تمرکررز بررر انرردازهگیررری تجربرری فرهنررگ سررازمانی براسرراس
ابعادی

مقیاس(در بعضی موارد دوقطیی) و یا سایر متغیرهای مورد نظر
و وابسته.

نرررررررروع
شناسی

& Chatterjee, Lubatkin, Weber
Sehweiger, 1992; Hofstede et al,
1990; Sagiv & Schwartz ,2007.

سازمانها براساس ویژگیهای اصلی و ازپیشتعریرفشردهای،
در دسته های خاصی قابل تقسیم بوده و به رابطه میان ویژگیهرا

Cooper, Cartwright & Handy, 1993.

با ی دیگر نمیپردازد.

وجود دارد .ونها به قلمرو پنجم یعنی پاسخ راهیردی به محیط بیرونی اشاره داشتند .پاسرخ راهیرردی؛ اشراره
شفاف به کنش یا واکنش نسیت به برخی پدیدههای محیطی و بیانگر روابرط بری سرازمان و محریط بیرونری
بوده و بهعنوان یک فرایند میباید مورد توجه قرار گیرد نه بهعنوان قلمرو بیرونی سرازمان (هرچ وکرانلیف،1
 .) :6002شای ( ) 1924معتقد است که در محیط داخلی سرازمان ،فرهنرگ سرازمانی مسرتقیماً برا راهیردهرا
مرتیط میباشد .راهیردها با درنظرگرفت ارزشهای فرهنگی موجود در یک سازمان ،ازطریر سراختارها و
عملیات اجرایی میشوند .بهعیارتی؛ راهیردها ازطری ارزشهرای راهنمرا و عملیراتینمرودن ون برر سراختار
تأثیر و ازطری الگوهای رفتاری بر عملیات سازمان اثر میگذارنرد .در جریران برگشرتی ،عملیرات ازطریر
ارزیابی عمل رد سازمان بر ساختار سازمان ی اثر گذار بوده و ساختار نیز ازطری یرادگیری ترکحلقرهای برر
راهیرد اثر گذاشته و درنهایت راهیرد با استفاده از یادگیری دوحلقهای بر فرهنگ سازمانی تأثیر میگرذارد.
مم

است یادگیری دوحلقهای ،فرضیات اساسی فرهنگ سازمانی را زیر سؤال برده و منجرر بره تغییررات

اساسیتری در راهیردها و عملیات سازمان گردد .ایر چرارچوب ،بازترابدهنرده فراینردهای داخلری یرک
سازمان است و بهطور نظاممند ونها را با ی دیگر پیوند میدهد (دانیل دابر.)9 :6016 ،
1. Hatch & Cunliffe
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مصنوعات
الگوهای رفتاری

عملیات

ارزشهای مورد حمایت و
راهنما
راهیرد

ساختار

عملیات

ارزیابی عمل رد

مفروضات اساسی
و بنیادی

یادگیری تک حلقه ایی

فرهنگ
سازمانی

یادگیری دو حلقه ایی

شکل  .2الگوی فرهنگ سازمانی :محیط داخلی سازمان (دانیل دابر)2452 ،

سازمانها بهمنظور انطیاق بیرونی ،با زمینههای متتلفی سروکار دارند که محیط خارجی نامیده میشوند
(تسوئی .)562-572 :6007 ،1محیط خارجی بهعنوان کلیه عناصر خارج از مررز سرازمان تعریرف مریشرود
(دفت )17 :6009 ،6که سرازمان نیراز بره انطیراق برا ونهرا دارد(ولردری  .)79-104 :1972 ،6هرچ و کرانلیف
( )6002معتقدند که در تعیی فرایندهی مربو به خود سازمان و فرایندهای مربرو بره محریط پیرامرون ون،
وجود تفاوت بی محیط داخلی و خرارجی معقوالنره اسرت .بنرابرای  ،بایرد الگرویی کره محریط خرارجی را
بهعنوان بتشی از مدل عمومی فرهنگ سازمانی درنظر گرفت ،طراحی شود .برا فررض شررایط نسریتاً ثابرت
برای محیط سازمانی (گارتنر ،) 700:1924 ،5مری تروان یرک روی ررد نسریت ًا پویرا انتتراب نمرود کره بتوانرد
تغییرات سریع در محیط را بهعنوان محر

ایجاد تغییررات در سرازمان درنظرر بگیررد .بنرابرای  ،دو محریط

خررارجی متفرراوت و قابررلتشررتیص شررامل محرریط مشررروعیتبتشرری و محرریط وظیفررهای کرره سررازمانهررا را
بهطوراساسی با ونها در ارتیا هستند ،قابل طرح میباشد .برا ترکیرب سرازههرای داخلری سرازمان و عناصرر
4

محیط بیرونی ،الگوی عمومی فرهنگ سازمانی مطاب ش ل ( )5قابل ارائه است (فینک .)11 :6016 ،

1. Tsui
2. Daft
3. Aldrich
4. Gartner
5. Fink
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محیط
وظیفه ای

اقدام به عنوان پیوند
ساختاری بی سازمان
ومحیط وظیفهای ون

برونسازی ازطریق داخلی

راهنمایی ازطری
هوش عملیاتی

هوش عملیاتی

الگوهای رفتاری

اتصال ساختاری بین انواع محیط

عمل رد:
بازخورد
بازارقانونی :البی
مدیریت

ساختار
الزامات
رفتاری

عملیات

کردن /مدیریت نظر
عمومی
محیط
مشروعیت
بخشی

محیط

فشار پذیرش:
قیول تقاضاها

پاسخ عملیاتی
هنگام ارزیابی
عمل رد

راهبرد
الگوی
قدردانی
تصاویر
مجازی

یادگیری تک
حلقهای
تطیی پاسخ راهیردی

فرهنگ
سازمانی
نگرشها،
ترجیحات،
احساسات

یادگیری دو حلقهای
تطیی ارزشهای درونی

شکل .2مدل عمومی فرهنگ سازمانی :ترکیب محیط داخلی و خارجی (فینک و همکاران)2452 ،

الگوهای فرهنگ سازمانی
نظریهپردازان متعددی در ش ل گیری الگوی فرهنگ سازمانی نقش داشته و مطالعات ونهرا بره پیردایش
الگوهای متتلفی منجر شد که ای الگوها و مدلها را میتوان در سره گرروه طیقرهبنردی نمرود :گرروه اول،
شامل نظریاتی است که به شاخصهای کالن فرهنگی پرداخته و عناصر ون بر الگوهرای فرهنرگ سرازمانی
اثرگذار میباشند .گروه دوم ،ویژگیهایی هستند که در کلیه فرهنگها مشرتر

بروده و فرهنرگ ازطریر

ونها اهداف سازمان را تأمی مینماید .گروه سوم ،الگوها ویرا مردلهرایی از فرهنرگ سرازمانی هسرتند کره
برسنخشناسی( ابعاد ،نوع و شاخصها) تأکید داشته و قابل دستهبندی مریباشرند .محقر برا بررسری تطییقری
هریک از دستهبندیها؛ عناصر و مؤلفههای ونها را ترکیب و درقالب جداول زیرارائه نموده است.
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جدول .2گروه اول؛ عناصر الگوی کالن فرهنگی
صاحبنظران

مصادیق فرهنگی

کالکهران و اسررترادبک (،)1946

مردساالری  -زنساالری ،دروننگری  -بروننگری ،قضاوت نتیجهمحرور  -پیشاپیشری،

تال وت پارسونز( ،)1924نانسری

نگرش بلندمدت -کوتاه مدت ،تف ر سیسرتمی  -تحلیلری ،پرذیرش /رد فاصرله قردرت،

ودلرررر (،)1997هافسرررتد(،)1926

فردگرایی  -جمعگ رایی ،رابطه مردم با ی دیگر،گرایش به فضا و م ان ،رابطه انسان با

ترومپنررررارز (،)1994هررررانگز و

طییعت ،گرایش به کار و فعالیت ،سلسله مراتیی  -برابری ،سرشت انسانها ،عامنگری -

دی سرررررررون،هرررررررال(،)1972

خاص نگری ،دستیابی به اهداف ،جمع گرایی نهرادی ،جسرارت و شرجاعت ،رابطره برا

شررمرهورن ( ،)1995مرراری جررو

زمان ،عمل ردگرایی ،زبان ،خودداری  -بیقیدی ،خطرپذیری ،نظم و مدیریت تنش.

هچ ()1996
جدول  .2گروه دوم؛ ویژگیها وخصیصههای فرهنگ سازمانی
صاحبنظران

مصادیق فرهنگی

کرت لوی ( ،)1957هفت Sم نزی (،)1920

رشد فردی  -جمعی ،کار فردی  -گروهی  -تیمری ،هردف گرذاری فرردی -

لیت وی و استرینگر( ،)1922اوچی(،)1921

مشتر  ،راه حرل اساسری  -مقطعری ،بعرد زمران کوتراهمردت  -بلنردمردت،

پیتررررز و واتررررم ( ،)1926رابینرررز (،)1997

فرایندگرایی  -نتیجهگرایی ثیات  -تغییر ،تعصرب عملری ،وزادی بیران ،نروع

تایرنی( ،)1922دتررت و هم راران (،)6000

کنترل ،انتقادپذیری ،مسئولیت پذیری ،اقردام قراطع ،شرفافیت ،نظرمگرایری،

هریس و هارتم ( ،)6006گرینیرگ و بارون

کیفیت کار ،استانداردگرایی ،سیستم حمایتی ،توجه بره راهیررد ،تتصرص

(،)1997لوتررررانز( ،)6002دیررررویس(،)1925

مداری ،استقالل فردی ،نگرش سیستمی ،عدالت و برابری ،سازگاری ،تعهد

گررروردن(،)1995ونررردرو دوبررررای (،)1997

سازمانی ،سیسرتم انگیرزش ،سیسرتم انتتراب ،نروع تصرمیم گیرری ،سیسرتم

اوریلرری ،چرراتم وکالرردول( ،)1991هنررری

ارتیاطی ،قانون گرایی ،سیسرتم ارزیرابی ،مشرتری مرداری ،سیسرتم پراداش،

میگلیور( ،)1996گوردون و مامینگز(،)1995

تأکید بر وظایف ،اطالعات و دانش ،صمیمیت و گرمی رفتار ،منافع فردی یا

( ،)1920الگرروی  OCQموسسرره HFI

جمعی ،رضایتمندی ،سرعت در انجام کار ،رفتار حرفهای ،سیستم وموزش،

( ،)6011شرراخص CIFO

صداقت و راستگویی  ،تشوی و ترغیب ،رفتار ورام و موقر ،اخرالق فرردی،

م ینترررررررررراش و دوهرترررررررررری (،)6009

نوع تضاد و تعارض ،نوووری و خالقیت ،شجاعت و جسارت ،پذیرش خطر

رضرراییان( ،)1676مشرری ی ( ،)1677زارعرری

و ابهرام ،توجرره برره جزئی رات ،هم راری و مشررارکت ،همرراهنگی و انسررجام،

متی (.)1675

وفاداری و تعل  ،توجه به رسالت و مأموریت.

ادوی ر

دیررو و ساسررم

جدول  .4گروه سوم؛ سنخ شناسی الگوهای فرهنگ سازمانی
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ماهیت

ابعاد فرهنگ

صاحبنظران

اجزاء و عناصر فرهنگی
کانون توجه به داخل و خارج ،انعطاف و کنترل ،ریسکپذیری ،سرعت

چارلزهندی( ،)1972دیل و کندی
( ،)1926کرروئی  -مرررک گرررراس

بازخورد ،میزان انسجام داخلی(کم  -زیاد) ،میزان تطیی پرذیری ،میرزان
وفاداری کارکنان ،جذابیت فرهنگ سرازمانی ،انسرجام درونری ،انطیراق

( ،)1924گررافی و جررونز (،)1992
کرروئی و کمرررون ( ،)6002نیررک
شولز( ،)1927النگت ()6001

بیرونی،انعطررافپررذیری یررا ثیررات ،جامعررهپررذیری (کررم  -زیرراد) ،میررزان
سلسله مراتب ،میزان رسرمیت سرازمان ،تشروی وتهدیرد ،میرزان کنتررل
مدیریت ،بعد تحول ،بعد عوامل داخلی ،بعد عوامل خارجی ،سازگاری
با محیط ،راهیرد سازمان
شی های ،پراکنده (ت هت ه) ،سلسلهمراتیی ،سربازی (اجیری) ،رقرابتی،
یادگیرنده ،مشارکتی (قییلهای  -خویشراوندی) ،باشرگاهی ،نقرشمردار،

نوع فرهنگ

کرروئی و روربررا ( ،)6001سرران
فیلررررد(،)1929کوفررررای (،)6010
برررامیرگر( ،)6002م عرررب دو S
( ،)6000دایانررررا فیررررزی(،)1996
هریسون (،)1976رکسای(،)6010

وظیفررهای ،اصررالت وجررود (شتصرری) ،ارتیرراطی ،مرروافقتی ،دسررتوری،
تدافعی (دژ نظامی  -سنگری) ،اجتنابی ،تقرابلی ،شایسرتگی ،خودیرابی،
عقالیی(بررازاری) ،ویررژهسرراالری (ادهوکراسرری) ،علمرری (م تیرری)،
باشگاهی ،تیمی ،هماهنگی ،نووور -ابت راری ،مراقیتری ،انعطرافپرذیر،
خیرخواهانه (سنتی) ،توفی مدار ،قدرتمدار ،حمایت مدار ،سیستم باز،

اسلوبودینک(،)6001دوگانه ارلی
()1996هلریگرررررل و اسرررررلوکوم

سیستم بسته ،وظیفهگرا ،کارمنردگرا ،کاروفرینانره ،تروافقی ،اشرتراکی،
دیوان ساالرانه ،فردگرایی ،جمعگرایی ،تهاجمی (مرد خش ) ،ترالش و

(،)1992

تفرریح ،وینردهنگررر ،فراینردی ،ایرردئولوژیک ،مرادیگرررا ،نتیجرهگرررا -
بررازارمحور ،مررأموریتی ،تغییرمرردار ،سررازگار ،کنترلرری ،ریسررکپررذیر،
گروهی (عمومی).
.1پایداری /انعطراف

متغیرهای فرهنگ

دنیسون
()6000

پذیری
.6تمرکز(داخلررری -
خارجی)

کو و
الفرتی()1927
و ()6007

 .1توجررره بررره کرررار
 .6توجه به انسان

مشارکتی

توانمندسازی ،تیمسازی ،توسعه قابلیتها

سازگاری

ارزشهای بنیادی ،تواف  ،هماهنگی و پیوستگی

مأموریتی

جهتگیری راهیردی ،اهداف و مقاصد ،چشمانداز

انطیاق پذیری

ایجاد تغییر ،مشتریگرایی ،یادگیری سازمانی

سازنده

تشویقی ،خود ش وفایی ،پیشرفت

تهرررررررراجمی/
تدافعی

کمالگرایی ،رقابتی ،قدرت ،منعطف

مفعولی /دفاعی

تأیید ،سنتی ،وابسته ،اجتناب

مطاب توضیحات فوق ،میتوان گفت کره انتظرار مری رود برا بررسری محریط داخلری و خرارجی قلمررو
پژوهش حاضر و با مالحظه عناصر ،ویژگیها ،خصوصیات و سنخشناسی فرهنگ سازمانی؛ عناصر الگروی

82

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی  -میانداری (بابایی و همکاران )

فرهنگ سازمانی در نهاد حاکمیتی – میانداری با روی رد ظاهرشونده شناسایی و خأل نظری الگوی مطلوب
در نهادهای مشابه مرتفع شود.
پیشینه پژوهش
پیرامون موضوع فرهنگ سازمانی در سازمانهای متتلرف ،مطالعراتی متعرددی در داخرل و خرارج از
کشور صورت گرفته است که بهطور خالصه در جدول ( )4به تعدادی از ونها اشاره میشود.
جدول  .1خالصه پیشینه پژوهش
محققان

عنوان

نتایج

اکیری
وهم اران
()1699

مرردل فرهنررگ سررازمانی مررؤثر بررر راهیردهررای
سرمایه انسانی در کتابتانه ملی تهران

متغیرهای فرهنگ سازمانی با متغیرهای راهیردهرای
سرمایه انسرانی ،روابرط مثیرت و معنریداری وجرود
دارد.

نی وکار و
هم اران()1696

طراحی الگوی بومی شناخت وسنجش فرهنگ
سازمانی سازمانهای نظامی و انتظامی ج.ا.ا

نتای پن نوع فرهنگ سازمانی ورمانگررا ،تعرالی-
گرا ،تحولگرا ،قانونگرا و م تیی را نشان میدهد.

محمدیان و
هم اران ()1697

بررسررری فرهنرررگ سرررازمانی یرررک سرررازمان

سپهوند و
هم اران ()1692

باروی رد نهادی

تأثیر فرهنگ سازمانی (انسانگرا ،موفقیتگرا)
بر نوووری با نقش میانجی شادی کارکنان

ابعررراد فرهنرررگ سرررازمانی در پرررن بعرررد م تیررری،
محررریطمحرررور ،انسرررانمحور،ورمرررانمحرررور و
قانون محوری شناسایی گردید .باالتری و پایی تری
میررانگی بررهترتیررب مربررو برره بعررد م تیرری و بعررد
محیطمحور میباشد.
فرهنگ انسانگررا بره طرور مسرتقیم و غیرمسرتقیم و
فرهنگ موفقیتگرا فقط بهطور غیرمستقیم ازطریر
متغیر میانجی شادی کارکنان بر نوووری ،تأثیر مثیت
و معنی داری داشته و شادی در محریط کرار نیرز برر
نوووری تاثیر مثیت و معنیداری دارد.

فرهی و هم اران
()1692

سررنجش وضررعیت موجررود فرهنررگ سررازمانی
باتوجررهبرره الگرروی مطلرروب :کرراربرد روی رررد
ومیتته
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محققان
رعنایی
کردشولی و
هم اران()1694

نتایج

عنوان
مدیریت فرهنگ سرازمانی برمینرای موجرودی
فرهنگ سازمانی

طراحی الگروی فرهنرگ جهرادی در ی ری از

یافتههای پژوهش ،تناسب زیادی با فرهنگ تهاجمی
داشته و ویژگی های فرهنگ سازنده ،در سطح نسیتاً
ضعیفی قرار داشت.
الگوی فرهنگ جهادی در  5مولفره اصرلی(معنویت
محرروری ،ورزیرردگی ،مجاهرردت محرروری ،انطیرراق
محوری) و 17شاخص شناسایی گردید .مولفرههرای
معنویررت محرروری و انطیرراق محرروری ،از برراالتری
درجه اهمیت برخوردار بودند.

فرهی و هم اران
()1694

نهادهای انقالب اسالمی

فرهی و فضائلی
()1695

معرفری الگرروی مطلرروب فرهنرگ سررازمانی بررا
روی رد کیفی و ذه کاوی مدیران

زانون و
هم اران()6061

ارزیابی رابطه بی فرهنگ سازمانی و عمل ررد
زنجیره تأمی

با شناسایی مشتصات فرهنگی و عمل رد سرازمانی؛
ام ررران اولویرررتبنررردی ،پررریشبینررری و توسرررعه
دستورالعملها و برنامههای عملیاتی برای سازمانهرا
فراهم میباشد.

فَهاد ال اوفانا و
هم اران()6060

اخررتالف فرهنررگ ملرری ،فرهنررگ سررازمانی و
انطیررراق ون برررا نررروووریهرررای مررردیریت در
شرکتهای تابعه خارجی(عربستان)

اختالفات فرهنگی مانعی برای نوووری نمریباشرد و
فرهنگ سازمانی میتواند بی اختالف فرهنگری در
شرکتهای چند ملیتی ،تعادل ایجاد نماید.

هوگان وکوت
()6015

فرهنگ سازمانی ،نوووری و عمل رد؛ میتنیبر
مدل شای

الیررههررای فرهنررگ سررازمانی بررهویررژه هنجارهررا،
مصنوعات و رفتارهای ابت اری از نوووری سرازمان
حمایت و ارزشهرای فرهنگری مریتوانرد برهعنروان
واسط در معیارهای عمل رد شرکت لحاظ شود.

تعداد  66تم فرعی و 165مفهروم در رابطره برا  4ترم
اصلی فرهنگ سازمانی مطلوب در بانرک شناسرایی
شد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر براساس هدف ،از نوع پژوهش هرای کراربردی و شریوه انجرام ون ومیتتره اسرت کره برا
روی رد متوالی اکتشافی صورت پذیرفته و جامعه موردمطالعه ای پژوهش وزارت کشور میباشد .مطاب با
یافته های متون نظری و پیشینه پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش در دو بعد داخلی و بیرونری و  4مقولره اصرلی
ارائه شد .در بتش کیفی؛ برای انتتاب نمونه تحقی و مصاحیه با خیرگان ،از روش نمونهگیری قضراوتی و
جهررت جمررعووری دادههررا ،از مصرراحی نیمررهسرراختاریافته اسررتفاده شررد .پررس از 20سرراعت مصرراحیه
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نیمهساختاریافته با تعداد  66نفر از خیرگان ،اشیاع نظری حاصل شد .محق با استفاده از روششناسی «نظریه
دادهبنیاد» 1و رهیافت ظاهرشونده اهداف خود را دنیال نموده است .جامع وماری پژوهش برررای مصرراحیه،
شامل مدیران وکارکنان وزارت کشور به شرح جدول ( )2میباشند:
جدول  .8مشخصات مصاحبهشوندگان
تعداد

سوابق
شغلی

مدرک
تحصیلی
دکتری

1

12- 60

مدیریت دولتی

دکتری

1

12- 60

علوم سیاسی

دکتری

1

12- 60

شهرسازی

دکتری

1

12- 60

مدیریت دولتی

دکتری

1

12- 60

علوم سیاسی

دکتری

1

12- 60

دکتری

1

12- 60

1

61- 64

1

12- 60

ردیف

سمت شغلی

رشته تحصیلی

1

مرردیرکل دفتررر مطالعررات ،رصررد و پیوسررت
اجتماعی

علوم سیاسی

6

معاون اداره کل توسعه منابع انسانی

6

معاون دفتر امور امنیتی

5

معاون دفتر فنی و برنامهریزی عمرانی

4

معاون سازمان اداری و استتدامی کشور

2

رئیس گروه دفتر امور سیاسی

7

رئیس گروه امور مرزی و پدافند غیرعامل

مدیریت دولتی

2

کارشناس دفتر گزینش

مدیریت دولتی

دکتری

9

کارشناس مرکز مطالعات راهیردی و وموزش

روابط بی الملل

دکتری

10

کارشناس دفترر همراهنگی سررمایهگرذاری و
اشتغال

مدیریت
کاروفرینی

دکتری

1

11- 14

11

کارشناس سازمان امور اجتماعی

جامعهشناسی

دکتری

1

12- 60

16

کارشناس امور رفاه و تربیت بدنی

مدیریت ورزشی

دکتری

1

12- 60

16

رئیس گروه دفتر تش یالت و بهیود روشها

مدیریت

دکتری

1

60- 64

15

مدیر کل دفتر تش یالت و بهیود روشها

علوم سیاسی

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

14

مدیر کل پدافند غیرعامل

روابط بی الملل

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

12

معاون دفتر امور امنیتی

علوم سیاسی

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

1. Grounded Theory
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ردیف

سمت شغلی

17

معاون دفتر برنامهریزی و بودجه

12

معاون دفتر امور حقوقی

19

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

60

رئ ریس گررروه ومررار اداره کررل توسررعه منررایع
انسانی

61

رئیس گروه دفتر تش یالت و بهیود روشها

66

رئیس گروه دفتر تش یالت و بهیود روشها

66

رئیس گروه دفتر فنی و برنامهریزی عمرانی

تعداد

سوابق
شغلی

1

62- 60

حقوق

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

حقوق

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

ومار

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

مهندسی صنایع

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

مدیریت

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

معماری

کارشناسی
ارشد

1

12- 60

رشته تحصیلی
مدیریت دولتی

مدرک
تحصیلی
کارشناسی
ارشد

روایی وپایایی دادهها
برای دستیابی به روایی و پایایی دادههای کیفی ،از پایایی بازوزمون و پایایی بری دو کدگرذار اسرتفاده
شده است .در پایایی بازوزمون1؛ کدگذار یک مرت را در دو زمران متفراوت کدگرذاری مریکنرد .در ایر
پژوهش ،محق تعداد سه مصاحیه را به صورت تصادفی انتتاب و هر کدام از ونهرا را دو برار در یرک دوره
زمانی  4الی10روزه کدگذاری نموده است .سرپس کردهای دادهشرده را در دو فاصرله زمرانی برا ی ردیگر
مقایسه و ازطری میزان توافقات و عدم توافقات در دو مرحله کدگذاری ،شراخص ثیرات پرژوهش % 2636
محاسیه شد .شاخص ت رارپذیری یا پایایی بی دو کدگذار ،6به درجهای اشاره دارد که دو یا چند کدگذار
نتای ی دیگر را ت رارمیکنند .در ای پژوهش ،برای محاسریه درصرد پایرایی بری دو کدگرذار (شراخص
ت رارپذیری )؛ از یک هم ار پژوهشی درخواسرت شرد ترا هرمزمران برا محقر  ،تعرداد  6مصراحیه از بری
مصاحیه های تحقی را کدگذاری نماید .درنهایت پایایی پرژوهش % 20تعیری شرد .در بترش کمری؛ بررای
1. Re-Test Reliability
2. Interceder Reliability
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روایی سازه از مدل یابی معادالت ساختاری و نرمافزار SmartPLSجهت وزمون مدل استفاده شد .پرسشنامه
وزمون مدل ( 70سؤال) پس از تأیید روایی (صوری و اعتیار محتوا) و پایایی (ولفای کرونیا  ،)0396میران
اعضای نمونه وماری بهصورت سیستمی توزیع شد .جامعه هدف تحقی تعداد  620نفر از مدیران وکارکنان
رسمی و پیمانی وزارت کشور تعیی و براساس فرمول کوکران ،حجرم نمونره برابرر  144نفرر محاسریه شرد.
کلیه پرسشنامه دریافت و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
رهیافت گلیزری ،فضای گسترده و متنوعی جهرت تلفیر دادههرای یرک پرژوهش ارائره مریکنرد .ایر
رهیافت بهجای تحمیل نظریهها به دادهها ،نظریه را از میان دادههرا جسرتجو نمروده و نسریت بره دو روی ررد
دیگر؛ غیرساختاریافتهتر است (حمید و هم اران .)6016،ای روی رد ،با گذر از دو گام اصلی کدگرذاری
حاصل می شود .گام اول کدگذاری واقعی(کدگرذاری براز وکدگرذاری انتترابی) وگرام دوم ،کدگرذاری
نظری میباشد (ساغروانی وهم اران .)1696 ،باتوجهبه هدف پژوهش؛ ابتردا مرت هررر مصرراحیه بررسری و
سپس باتوجهبه جمالت و ن ات کلیدی در مصاحیه برچسبهای مفهومی برای ونها انتتاب میشود .محق
پس از کدگذاری اولیه ،کدها را با هم ترکیب نموده و ونهرایی را کره مشابه هسرتند در طیقرات انتزاعری بره
نام مفاهیم قرار میدهد .درنهایت نیز با قرراردادن مفراهیم مشرابه در یک سطح؛ مقولههای اصلی شناسایی و
الگوی پارادایمی فرهنگ سازمانی برای وزارت کشور تشر یل شد .در ای پرژوهش ،مراحرل کردگرذاری
باز ،انتتابی و نظرری باتأکیردبر یادنوشرت هرا و نگرارش نظریره انجرام و عناصرر و اجرزای الگروی پرژوهش
استتراج شد.
کدگذاری باز

5

در کدگذاری باز ،دادهها تجزیه و به لحاظ ارتیا میان مفاهیم؛ گروهبندی و سپس مقولهها و ویژگری-
های ونها تولید میشوند (جونز و ولونی .)6011 ،6در ای مرحله ،گردووری دادهها تا زمانی ادامره مرییابرد

1. Open Coding
2. Jones & Alony
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که اثر مقوله محوری نمودار گردد (گلیزر وهولت  .)6007،1همننری وی معتقرد اسرت کره هنگرام بررسری
مفاهیم ،همواره باید ای پرسش مطرح شرو د کره واقعره ،چره مقولره و یرا کردام ویژگری ون را نشران داده و
دغدغ اصلی مشارکتکنندگان چیست؟ پژوهش حاضر ،محق پس از انجام هرمصاحیه ،عیارات مصراحیه
را در محیط ( ) WORDتنظیم و فرایند کدگذاری باز را وغاز نمود .تعداد کل کدهای اولیه شناسایی شرده برا
ت رار 226 ،عنوان بود .نمونهای از کدگذاری باز در جدول ( )7وورده شده است.
جدول .8کدهای باز
نمونه نقل و قولهای کلیدی

تعداد

واقعه

نتای اقدامات مهم مانند انتتابات ،امرور سیاسری ،احرزاب و  ...برهطرور شرفاف اعرالم
گردد.

2

داشت صداقت و شفافیت

درقیال حفاظت و صیانت از وراا و مدار  ،مسئول بوده و به مردم پاستگو باشیم.

16

مسئولیتپذیری و پاستگویی

از دخالت گروهها و احزاب در تصمیم گیریهای سازمانی ممانعت بهعمل وید.

4

تصمیمگیری قانونی و مستقالنه

مدیران و کارکنان در جلسات شوراها ،کمیسریونهرا ،کرارگروههرا کمیترههرا و  ....برا
اطالعات و دانش کافی نسیت به موضوع حضور یابند.

2

اشرافیت اطالعاتی -دانشی

مردم را نسیت به حقوق شهروندیشان وگاه نمائیم.

9

وگاهیبتشی و توانمندسازی
شهروندان

از ظرفیت شهروندان و بهخصوص اقوام ،اقلیتها و مرذاهب بره نحرو درسرتی اسرتفاده
نمائیم.

2

مشارکتپذیری و بهکارگیری
شهروندان

استانداران ،فرمانداران و بتشداران در شرایط عادی و بحرانری بایرد نقرش محروری و
پیشتازبودن را ایفا نمایند.

17

میانداری (ساختاری ،ارتیاطی و
اطالعاتی)

درجهت منافع ملی ،منطقهای و محلی ،بی گروهها و جناحها همگرایی ایجاد گردد.

16

همگرایی و اجماعگرایی

شی های از نیروهای توانمند علمی و غیر علمی ایجاد و از ونهرا بطرور مسرتمر اسرتفاده
شود.

10

رفتار شی های و شی هسازی
سرمایه اجتماعی

چشم انداز ،مأموریت ،اهداف و وظایف اساسی به طور دقیر  ،روشر و شرفاف تییری
گردد.

9

مأموریت شفاف و دقی

اهداف سازمانی (مشتص ،ائدول ،کیفی و کمی) بهطور هوشمند و با مشارکت کلیره
کارکنان تدوی گردد.

11

مدیران وکارکنان باید جهت حل مسائل و مش الت مرردم ،ورود قاطعانره داشرته و برا
تعصب و نه شعاری ورود نمایند.

2

جمع کل نقلقولها ( با تکرار)

882

هدفگذاری هوشمندانه و
الهامبتش
تعصب عملی و اقدام قاطعانه

1. Glaser & Holton

81

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی  -میانداری (بابایی و همکاران )

فرایند کدگذاری باز تا زمان شناسایی مقوله محوری که دغدغ شرکتکنندگان میباشد ادامره یافرت.
پس از انجام تعداد 10مصاحیه و بررسی مستمرکدهای استتراجشده و طیقهبندی ونهرا ،محقر متوجره شرد
که مصاحیهشوندگان به فقدان الگوی فرهنگ سازمانی در سازمان موردمطالعه دغدغه داشته و حساس می-
باشند .برای اساس ،موضوع مدیریت فرهنگ سازمانی بهعنوان مقوله محوری تحقی تعیی شد.
کدگذاری انتخابی

1

کدگذاری انتتابی نیز بهمعنای محدودکردن کدگذاری به ون دسته از متغیرهایی اسرت کره مربرو بره
متغیر محوری هستند (ورتنی  .)6009 ،6در ای مرحله ،محق تالش نمود که هریک از کدهای اولیه را کره
دارای معنا و محتوای مشابه و ی سانی بوده و از ترکیب ونها با ی دیگر ،بتوان مفهوم جدیدی را ایجاد نمود
در یک طیقه قرار داد.ای مرحله از کدگذاری تا زمان وش ارشدن زیرمقول ها ادامه یافت .در ای پرژوهش
تعداد  70عنوان کد انتتابی استتراج گردیرد .نمونرهای از کدگرذاری انتترابی در جردول ( )2وورده شرده
است.
جدول  .1نمونه کدهای انتخابی (مفاهیم)
کدهای باز(واقعهها)

مفاهیم

کدهای باز(واقعهها)

شفافیت و صداقت
مسئولیتپذیری و پاستگویی
تعامل مؤثر و توسعهمحور

بروندادگرایی قابل سنجش
قابلیت
تعاملی -
حاکمیتی

پیامدگرایی اثربتش

نتیجهمحوری

بازخوردگرایی داوطلیانه

تصمیمگیری قانونی و مستقالنه

تعصب عملی و اقدام قاطعانه

دانشگرایی در جذب
جامعهپذیری انطیاقی  -بینشافزا

مفاهیم

وگاهیبتشی و توانمندسازی شهروندان
بهگزینی
علمی

شهروندگرایی

رفتار قانونی و عادالنه با شهروندان
مشارکتپذیری و بهکارگیری شهروندان

انتصابات شایستهمحور

1. Selection Coding
2. Artinian
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گام دوم :کدگذاری

نظری1

کدگذاری نظری ،اشراره بره تلفیر میران مفراهیم توسرط یرک الگروی ارتیراطی دارد (لرو

.)6001 ،6

کدهای نظری عیارتند از مدلهای انتزاعری کره مقروالت را درجهرت یرک نظریره تلفیر مریکننرد (گلیرزر
وهون .)1-60 : 6004 ،6ونها مانند کدهای حقیقی ،بروینرده وخودجروش هسرتند (گلیرزر .)1972 ،براسراس
روی رد گلیرزری ،الزامری بررای اسرتفاده از مردل پرادایمی نظریره دادهبنیراد بررای ارائره الگرو وجرود نردارد
(داناییفرد و هم اران .)1695،همننی در تمام مراحل روش نظریره دادهبنیراد از گرراف اسرتفاده مریشرود
(باکلی و وارینگ .)6016،5محق براساس تجربیات شتصی و خالقیت فردی ،چارچوب مدل مفهرومی را
از میان دادههای حاصله از فرایند کدگرذاری هرا ترسریم نمروده اسرت .در ایر پرژوهش برا تلفیر واقعرههرا،
مقوالت فرعی و اصلی؛ مدل حاصل در« خانواده کدگرذاری نروع  »6قررار گرفتره و الگروی نظرری تحقیر
مطاب جداول زیر استتراج شد.
جدول  .8کدگذاری نظری مقولههای اصلی
کدگذاری نظری مقوله اصلی قانونمحوری
کدهای انتخابی (مفاهیم)

کدهای نظری

مقوله اصلی

انسرررجامگرایررری (سررراختاری ،وظیفرررهای و
فرایندی)
ی پارچگی زیرساختی و اطالعاتی

انسجام و ی پارچگی

پیگیری مستمر و نتیجهبتش

توجه به اسناد باالدستی ،نظم،

مستندسازی ی پارچه
بهیود مستمر خدمات و فرایندها

فرایند محوری

دولت ال ترونیک و هوشمندسازی سازمان
استانداردگرایی (دستورالعملها ،بتشنامهها
و)
نمررررادگرایی (عینی،کالمرررری ،رفترررراری)

انضیا  ،استانداردها و ....
(فرهنگ قانونمحوری)

استانداردگرایی و
ضابطهمداری

1. Theoretical Coding
2. Locke
3. Glaser & Hon
4. Buckley & Waring
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هویتبتش
انضیا گرایی فردی و سازمانی
چندسویهنگری در تحلیل قانون
اراده و اهتمام جمعی در اجرا

نهادینهسازی قانون

نظارت و واپایش چندوجهی
کدگذاری نظری مقوله اصلی تعاملی -محیطمحوری)
کدهای انتتابی (مفاهیم)

کدهای نظری

مقولههای اصلی

شفافیت و صداقت
مسئولیتپذیری و پاستگویی
تعامل مؤثر و توسعهمحور
تصمیمگیری قانونی و مستقالنه

قابلیت تعاملی  -حاکمیتی

اشرافیت اطالعاتی  -دانشی
سرعت و دقت در اطالعرسانی
رفتررار غیرجانیدارانرره ( سیاسرری ،جنرراحی،
حزبی)
توزیع عادالنه (منابع ،تجهیزات و )...

عدالت نهادی
انعطافپذیری وتعامل اثربتش با

توازنگرایی در سیاستگذاریها و...

محیط بیرون سازمان

وگاهیبتشی و توانمندسازی شهروندان
مشارکتپذیری و بهکارگیری شهروندان

شهروندمحوری

تعاملی  -محیطمحوری)

رفتار قانونی و عادالنه با شهروندان
همگرایی و اجماعگرایی
میانداری ساختاری ،ارتیاطی و اطالعاتی
رفترررار شررری های و شررری هسرررازی سررررمایه

میانداری و رفتار شی های

اجتماعی
تحلیل نتیگانی تغییرات و حوادث
انتقادپذیری پویا
انعطافپذیری

(فرهنگ

انطیاق محیطی

واکنشگرایی علمی و عقالیی
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کدگذاری نظری مقوله اصلی جهتمحوری
کدهای انتتابی(مفاهیم)
کدهای نظری

مقولههای اصلی

مأموریت شفاف و دقی
هدفگذاری هوشمندانه و الهامبتش
برنامهریزی جامع و بلندمدت

چشماندازگرایی

راهیردهای اقتضایی
بازمهندسی مستمر ساختار
تمرکززدایی توان افزا

تأکید بر مأموریتها ،اهداف و
انطیاقپذیری ساختاری

وظایف منعطف و انطیاقی

مسیر دستیابی به نتای سازمانی
( فرهنگ جهتمحوری )

بروندادگرایی قابل سنجش
پیامدگرایی اثربتش
بازخوردگرایی داوطلیانه

نتیجهگرایی

تعصب عملی و اقدام قاطعانه
کدگذاری نظری مقوله اصلی انسانمحوری
کدهای انتتابی (مفاهیم)
کدهای نظری

مقولههای اصلی

دانشگرایی در جذب
جامعهپذیری انطیاقی  -بینش افزا

بهگزینی علمی

انتصابات شایستهمحور
توانمندسازی جامع
جانشی پروری
توجه به سرمایه روانشناختی

بهسازی دانشی

توجه به سرمایه اجتماعی

توجه به ارزشها و نیازهای

رهیری چابک و کوانتومی

انسانی

ارتیاطات صمیمانه

(فرهنگ انسانمحوری )

اخالقمداری و احترام
ارزشمندی – رضایتمندی
جیران خدمات پایدار

نگهداری پایدار

نگهداشت جسمی کارکنان
نگهداشت روانی کارکنان
سپاسداری بازنشستگان
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کدگذاری نظری مقوله اصلی سرآمدی و تعالیمحوری
کدهای انتتابی (مفاهیم)
مقولههای اصلی
کدهای نظری
خالقیت و نوجویی
خطرپذیری و سدش نی
یادگیری فردی
تعهد و وجدان کاری

نوشوندگی فردی

خودش وفایی  -خودانگیتتگی

تمرکز بر رشد ،ارتقا و تعالی فرد

تصمیمسازی خردمندانه

و سازمان

مدیریت مشارکتی

(فرهنگ

پویایی گروهی و تیمی

سرآمدی و تعالیمحوری)

داناییمحوری و تسهیم دانش
پیشنگری وویندهپژوهی

نوشوندگی سازمانی

تمرکز بر مدیریت تعارض
مسئله (دغدغه) محوری
مدیریت عمل رد ی پارچه

تجزیهوتحلیل دادههای کمی
بهمنظور روایی سازه و اندازه گیری متغیرها ،از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAاستفاده شد که بار عراملی
هریک از گویرههرا برا متغیرر خرود دارای ومراره  tبراالتر از  1/92بروده اسرت .گویرههرا از دقرت الزم بررای
اندازهگیری سازه یا متغیر م نون برخوردار و هیچیک از گویههای مدل حذف نشده است .همننری بررای
این ه گویه های هر متغیر درنهایت تف یک مناسیی را بهلحاظ اندازهگیری نسیت به متغیرهرای دیگرر فرراهم
وورند ،از روایی تشتیصی ( شراخص میرانگی واریرانس اسرتتراجشرده ( 1))AVEو معیرار براالتر از ()034
باگوزی و یای )1992(6بهره گرفته شد .برای ارزیابی بررازش کلری مردل یرا شراخصهرای کیفیرت ،از سره
شاخص اشترا

 ،6شاخص افزونگی 5و شاخص نی ویی برازش 4استفاده شد که نتای کلری بررای مردل در

1. Average Variance Extracted
2. Bagozzi and Yi
3. Communality
4. Redundancy
5. Goodness of fit
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حد قوی نشان میدهد .برای همراهنگی درونری مردل نیرز از پایرایی مرکرب ( 1)CRو معیرار براالتر از()0/2
باگوزی و یای استفاده شد .ضرایب پایایی حاصله نشان میدهرد کره همره سراختارهای مردل دارای پایرایی
مرکب باالیی هستند .برای سنجش میزان روایی واگرا ،معیار فورنل و الرکر بهکار گرفتره شرد کره ضرریب
همیستگی بی متغیرها نشان میدهدکه همیستگی قابلقیولی بی متغیرها برقررار مریباشرد .برهمنظرور بررسری
معنیداری ضریب مسیر یا بتا ،از روش بوت استرپینگ 6استفاده شد که برای ای منظور ،بازنمونهگیرری در
دو حالت  400و 200نمونه شییه سازی شد که نتای نشان مریدهرد در هرر دو حالرت ،در معنریداربرودن یرا
بیمعنیبودن مؤلفه ،تغییری ایجراد نشرده و نترای از اعتیرار مح مری برخروردار هسرتند .جردول معنریداری
ضریب مسیر بتا و برازش مدل برای هر یک از زیر مقولهها در جدول  10وورده شده است.
جدول  .54میزان معنیداری ضریب مسیر و برازش مدل
ردیف

محوری

تعالی
محوری

تعاملی -
6

محیط
محوری

اشتراک

انسان

شاخص

6

اصلی

استاندارد

511

144

144

شاخص

1

ابعاد

مقولهها

خطای

افزونگی

آماره  tبازنمونهگیری

بهگزینی علمی

0/067

69/41

62/61

62/61

0/40

0/66

بهسازی دانشی

0/019

57/14

52/61

52/40

0/49

0/59

نگهداری پایدار

0/014

42/62

42/64

42/07

0/62

0/62

نوشوندگی فردی

0/017

46/19

46/62

41/92

0/66

0/65

نوشوندگی سازمانی

0/001

100/0

100/2

101/0

0/50

0/64

قابلیت تعاملی  -حاکمیتی

0/050

19/65

19/90

60/22

0/56

0/66

عدالت نهادی

0/064

66/65

69/22

60/04

0/55

0/67

شهروندگرایی

0/052

12/61

14/60

15/94

0/40

0/67

میانداری و رفتار شی های

0/064

66/21

61/62

66/56

0/46

0/62

انطیاق محیطی

0/060

55/66

56/69

55/94

0/52

0/66

R2

0/414

0/440

0/444

نتایج
برازش

درحد
قوی

درحد
قوی

درحد
قوی

1. Composite Reliability
2. Bootstrapping
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ردیف

محوری

قانون
محوری

اشتراک

جهت

511

144

144

شاخص

4

اصلی

شاخص

5

ابعاد

مقولهها

خطای
استاندارد

افزونگی

آماره  tبازنمونهگیری

چشماندازگرایی

0/060

56/96

56/12

56/66

0/52

0/65

انطیاقپذیری ساختاری

0/066

64/57

65/42

64/69

0/72

0/46

نتیجهمحوری

0/012

52/74

52/95

52/91

0/59

0/66

نهادینهسازی قانون

0/069

60/16

12/29

12/20

0/27

0/50

انسجام و ی پارچگی

0/062

60/62

61/52

60/12

0/25

0/67

فرایندمحوری
اسررتانداردگرایی -ضرررابطه
مداری

0/064

66/44

62/27

65/75

0/47

0/69

0/065

65/00

64/55

66/29

0/26

0/51

R2

0/257

0/264

نتایج
برازش

درحد
قوی

درحد
قوی

برای مقایسه متغیرهای پژوهش با حد وسط مقیاس اندازهگیری ،وزمون  tتک نمونهای بهکارگرفته شد.
باتوجهبه این ه مقیاس اندازهگیری پن درجهای است ،ارزش عددی برای مقایسه با وماره تی ،عدد  6درنظرر
گرفته شد .نتای بررسی دادههای وزمون فرضیهها نشان میدهد که میانگی کلیه عوامل شناساییشده براالتر
از 6بوده و بی حد باال و حد پایی قرار گرفته و کلیه عوامل مأثر تشتیص داده شدهاند .بردی معناکره از 17
فرضیه فرعی ،کلیه ونها مورد پذیرش واقع شدند زیرا سطح معنیداری همه فرضیههای پژوهش کوچکترر
از  0/04و قدر مطل اعداد معنریداری (نرر بحرانری) مسیرهایشران بیشرتر از  1/92برود .عرالوهبرر ضررایب
رگرسیونی و سطح معنیداری ،برای معنیداربودن روابط علی میان متغیرها ،اعرداد معنریدار براالتر از 1/92
مورد محاسیه قرار گرفت .باتوجهبه دادههای حاصله ،سطح معنیداری در همه مؤلفههرا کمترر از پرن صردم
میباشد .بنابرای  ،فرض صفر با  %94اطمینان برای کلیه مؤلفرههرا رد و کلیره فرضریههرای  17گانره پرژوهش
مورد تأیید قرار گرفتند.
پس از وزمون سازه مدل ،الگوی نهایی پژوهش با روی رد کاربردی شامل  4بعد 17 ،مقوله اصلی و 70
زیرمقوله در قالب نمودار انفجار خورشیدی به شرح ش ل ( )6برای جامعه موردمطالعه ترسیم شد.
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شکل  .2الگوی کاربردی انفجارخورشیدی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
تنوع ،اهمیت ،حساسیت و گستردگی وظایف و مأموریتهای وزارت کشور تا پایی تری سرطح تقسریمات
کشوری و وجود جو سیاسی امنیتی حاکم بر ون؛ لزوم پاستگویی بهموقع ،دقی و شفاف در سرطح سرتاد و
صف و ایفای نقش میانداری میان دستگاههای اجرایی به خصوص در سطح اسرتانی؛ عمل ررد سرطح براال را
برای ون ضروری میسازد .بهواسطه وجود تفراوت میران شررایط محریط درون و بیررون سرازمان ،بایرد بری
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فرهنگ و شرایط محیطی یک تناسب مطلوب وجود داشته باشد .اگر فرهنرگ سرازمان متناسرب برا شررایط
سازمان نیاشد یا همه واحدها از ارزشهای ی سان تیعیت ن نند ،مسئله سردرگمی فرهنگی ر می دهد که
بهعنوان عامل زیان وور و تهدیدکننده سالمت سازمانهرا برهشرمار مریرود .لرذا الگروی فرهنرگ سرازمانی
متناسب با زیست بوم سازمان ،عاملی است که نگرش ،ادرا

و رفتار مجموعه کارکنان را انسرجام بتشریده

و زمینه ارتقای عمل ررد را فرراهم مرینمایرد .برابرر پرژوهش انجرامشرده ،تعرداد  4بعرد اصرلی 17 ،مقولره و
 70زیرمقوله که ازطری روشهای کیفی و کمی حاصل و مورد تأیید قرار گرفت ،بهعنوان الگوی برومی و
کاربردی ارائه شد .هریک از ابعاد پن گانه در دو جنیه داخلی و بیرونی ،بر مقولهها و زیرمقولههرایی تأکیرد
داشتند که سازمان میتواند ارزشهایی برای ون طراحی و مطاب ون به مدیریت فرهنگ سرازمانی میرادرت
نمایند .در الیه دوم وسوم ،زیرمقولهها و مفاهیمی مطرح شد که برخی از ونها در نتای پرژوهشهرای قیلری
نیز مشاهده و برخی دیگر متناسب با بوم سازگان سازمان وزارت کشور ،ارائه شد.
بعد تعاملی -محیطمحوری؛ بر وجود محیط پویا ،پینیده ،چالشی ،متغیرر و رقرابتی اشراره داشرته و
تمرکررز خررود را بررر محرریط بیرررون سررازمان معطرروف نمرروده اسررت .ای ر بعررد باتأکیرردبر نقررش میانررداری و
هماهنگکننده مرکزی ،تعامل مستمر و اثربتش با محیط بیرون سازمان را بهعنوان یک شراخص مهرم کره
زمینه همگرایی با متغیرهای محیط را فراهم مینماید ،تأکید دارد .باتوجهبه جایگاه حاکمیتی وزارت کشور
و اثرگذاری سازمانهای زیرمجموعه ون در سطح استان ،شهرستان ،بترش و دهیراریهرا ،توجره و تمرکرز
مستمر نسیت به محیط سازمان ،گسترش عدالت میان سازمانها و افراد ،توجه به شهروندان ،برقراری ارتیرا
چندسویه با سایر دستگاهها و تطیی با شرایط محیطی ،از اهمیت باالیی برخودار است .مهمتری ارزشهای
حاکم بر ای بعد را میتوان شفافیت در گفتار و رفتار صادقانه در بیان عمل ردها ،مسئولیتپذیری نسیت بره
حل مسائل و مش الت ،پاستگوبودن به مرردم ،اخرذ تصرمیمات قاطعانره و مسرتقالنه در بحیوبره بحررانهرا،
داشت برتری اطالعاتی و دانشی ،اتتراذ رفتارهرای غیرجنراحی ،تعامرل مسرتمر و بهررهمنردی از شرهروندان،
ایجاد همگرایی و ممانعت از واگرایی میان احزاب و گروههای سیاسری ،اسرتفاده از سررمایههرای اجتمراعی
جامعه ،داشت انعطاف الزم ،پذیرش انتقادات و واکنش عقالیی نسیت به پدیدهها نرام بررد کره مری بایرد در
بعد تعاملی و محیطمحوری مورد توجه قرار گیرد
بعد انسانمحوری؛ بر محیط داخلی سازمان تأکید داشته و تالش دارد تا توجه مدیران سرازمان را بره
منابع انسانی بهعنوان مهمتری عامل و مزیت رقابتی معطوف نماید .مهمتری ارزشهای حاکم بر ای بعد بر
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سه فرایند اصلی در نظام مدیریت منابع انسانی تأکید داشته و ویژگیهایی نظیر جذب میتنیبر دانرش ،تغییرر
بینش و نگرش کارکنان جدید ورود به سازمان ،شایستهسراالری در انتصرابات ،توانمنردنمودن کارکنران در
همه ابعاد ،توجه به بعد روانی و جسمانی ،گسترش ارتیاطات غیررسرمی تروأم برا صرمیمیت ،ایجراد ارزش و
رضایتمندی بررای کارکنران ،توجره بره ابعراد اخالقری و احتررام میتنریبرر ارزشهرای اسرالمی و توجره بره
بازنشستگان ،مورد تأکید میباشد .منابع انسانی در وزارت کشور بهدلیل جابهجاییهرای دولرتهرا وتصردی
سمتهای مدیریتی توسط نیروهای غیربومی ،همواره بیشتری وسیبها را دیده و فقردان ارزشهرای حروزه
منابع انسانی مأثر بر فرهنگ سازمانی ،ایجاب میکند که مورد توجه خاص قرار گیرد.
بعد جهتمحوری؛ بر محیط داخل سازمان یعنی بر انجام بهینه وظایف ،تحق مأموریتها ،اهداف و
جهتبتشی ذهنی و عملی کارکنان د ر مسیری که توسط قانون یا مدیران ارشد سازمان طراحی شده است،
اشاره دارد .ارزشهای حاکم بر ای بعد ،بر چشمانداز ،اتتاذ اهداف دقی و هوشمند ،برنامرهریرزی جرامع،
راهیردهای اقتضایی و موقعیتی ،چابرکسرازی سرازمانی ازطریر اصرالح فراینردها و واگرذاری وظرایف و
اختیارات ،توجه و تأکید بر بروندادها و پیامدهای دارای ارزش ،داشت تعصب نسریت بره تحقر اهرداف و
مأموریتها و پرذیرش بازخوردهرای مسرتقیم و غیرمسرتقیم ،برهعنروان عوامرل مهمری در اثربتشری الگروی
فرهنگ سازمانی تأکید دارد .در ای بعد میباید زمینهای فراهم شود تا مجموعه کارکنران در سرطح سرتاد و
صف ،احساس نمایند کره همگری علریرغرم اخرتالف در دیردگاههرای سیاسری و ایردئولوژی ی؛ برهدنیرال
چشمانداز مشتر  ،برنامه واحد و خروجی ی سان میباشند.
بعد سرآمدی و تعالیمحوری؛ بر محیط داخلی سازمان تأکید داشته و تمرکز خود را بر جنیههایی
که زمینه رشد ،ارتقا و تعالی فرد و سازمان را فراهم مینماید ،معطوف نموده است .از مهمتری ارزشهرای
حاکم بر بعد نوشوندگی فردی مری تروان بره افرزایش تعهرد و وجردان کراری ،گسرترش یرادگیری فرردی و
افزایش دانش کارکنان ،ایجاد زمینه الزم برای خودشر وفایی ،خودبراوری و پرذیرش خطررات و ش سرت
موانع سازمانی و محیطی ،خالق و نوجوبودن و تصمیمسازی میتنریبرر علرم و قرانون؛ و در بعرد نوشروندگی
سازمانی بر داشت دغدغه برای حل مسائل و مش الت مرردم ،هردایت ی پارچره عمل ردهرا ،جلروگیری از
تعارض های متررب ،توجره بره وینرده سرازمان ،دریافرت و تسرهیم دانرش و پرذیرش پیشرنهادات و نظررات
کارکنان و مردم اشاره کرد .هر نروع ارزشهرا یی کره برر نوسرازی و نروگرایی وزارتتانره کمرک نمروده و
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سازمان را از تف ر سنتی میتنیبر کارگرمحور به سوی سازمان با تف ر دانشمحروری سروق دهرد ،مریبایرد
خل و نهادینه شود.
بعد قانونگرایی؛ ارزشهای حاکم بر ای بعد بر ایجاد استاندارد و انضیا در کل سازمان ،توجه بره
فرایندها و تیعیتپذیری از قانون ،مال

عمل میباشد .مهمتری ویژگی مورد توجه بر نظامندنمودن ،ایجاد

چارچوب و الزامات شغلی ،گسترش نمادهای سازمانی ،گسترش فرهنگ اسرتفاده از دولرت ال ترونیرک و
اصالح خدمات و فرایندها ،انسجامبتشی میان ساختار با وظایف اجرایی و فعالیتها و اطالعات ،نگاه جامع
به کلیه قوانی و مقررات ،تأکید بر اجرای دقی قانون و نظارتهای درونی و بیرونی ،تأکید دارد .بهعیارتی،
وزارت کشور که دارای پن سطح اصلی در هرم سراختاری و مأموریرتهرا و وظرایف گسرترده مریباشرد،
نیازمند بهرهگرفت از چارچوب منیع

از قوانی  ،نظامات ،دستورالعملها و اسناد باالدستی میباشد ترا نظرم

و انضیا را درونی نموده تا از ای طری بتواند به اهداف ،دستاوردها و اثرات مثیت دست یابد.
مطاب یافتههای پژوهش؛ دو گام اصلی پیشنهاد شد.
گام اول :تدوین و اجرای برنامه تغییر و بهبود فرهنگ سازمانی:
 . 1ایجاد گروه مدیریت فرهنگ سازمانی و تصویب وظایف و اهداف ون؛
 . 6تدوی برنامه جامع و عملیاتی مدیریت فرهنگ سازمانی؛
 .6طراحی داشیورد مدیریت فرهنگ سازمانی جهت رصد ،سنجش و تحلیل برنامه تغییر و بهیود؛
 .5کسب تأیید مدیران ارشد و جلب حمایت همهجانیه ونها نسیت به برنامههای تدوی شده؛
 .4تییی نیم ر فرهنگ سازمانی موجود وزارتتانه مطاب با الگوی پیشنهادی پژوهش؛
 .2انتتاب ی ی از راهیردهای مدیریت فرهنگ سازمانی براساس نتای نیمر فرهنگ سازمانی؛
 .7فرهنگسازی برنامههای تغییر و بهیود در سطوح مدیران و کارکنان؛
 . 2تدوی برنامه جلب مشارکت و تعهد نسیت به برنامه تغییر و بهیود؛
 . 9تدوی و اجرای برنامه وموزشی برای مدیران و کارکنان ستاد و صف؛
 .10برگزاری جلسات وسیب شناسی الگوی فرهنگ سازمانی با استفاده از متتصصان دانشگاهی؛
 .11بررسی مستمر و وسیبشناسی وضعیت اجرای الگوی فرهنگ سازمانی؛
 .16طراحی نظام پاداش و تشوی برای واحدها و افراد متعهد به فرهنگ سازمانی.
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گام دوم؛ نظارت و ارزیابی برنامه تغییر و بهبود فرهنگ سازمانی:
 .1ارزیابی مستمر اثربتشی برنامهها تغییر و بهیود فرهنگ سازمانی؛
 .6ایجاد نظام دریافت بازخورد به منظور اصالح الگوی مطلوب و وضعیت اجرای الگو؛
 . 6برگزاری مسابقات و یا جشنواره فرهنگ سازمانی میان استانداریهای سراسر کشور؛
 .5تیادل تجربیات با سایر دستگاههای دولتی و دستگاههای مشابه؛
 . 4نظارت مستمر بر داشیورد مدیریت فرهنگ سازمانی.
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