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نشریه علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت
سال هفتم ،شماره  ،3پیاپی  ،96پاییز 6379

صفحات 637 :ـ 691

ارایه الگوی بومی از فرهنگ سازمانی برای مؤسسات فرهنگی
آستان قدس رضوی :مطالعهای کیفی
(تاریخ دریافت ،6379/84/89 :تاریخ پذیرش)6379/87/61 :

سلمان سفیدچیان 6ـ الهام مجرّب

9

چکیده
فرهنگ سازمانی بهعنوان یكی از پایههای ایجاد همـاهنگی و کنتـرل رفتـار سـازمانی از اهمیّـت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت.
وجود ِالگو بومی شده از فرهنگ سازمانی در مدیریت کردن فرهنگ سازمانهای فرهنگـی -مـذهبی ،گـامی اساسـی در مـدیریت
فرهنگ این سازمانهاست .با توجه به اهمیّت تدوین الگو بومی و نقش فرهنگ در سازمانهای فرهنگی -مـذهبی ،ایـن تحقیـق
تالش میکند تا برای اولین بار ،براساس سند راهبردی و نظر مدیران فرهنگی ،الگوی بومی از فرهنگ سـازمانی بـرای مؤسسـات
فرهنگ آستان قدس رضوی ارایه دهد .این تحقیق از نظر رویكرد ،کیفی و از نظر هـدف ،توسـعهای اسـت .سـوال اصـلی تحقیـق
عبارت است از اینکه :چه مؤلفههایی برای فرهنگ سازمانی ِمؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی ،مطلوب است؟ در گام اول ،بـا
بررسی و تحلیل (الف) الگوهای موجود از فرهنگ سازمانی( ،ب) سند چشمانداز  98ساله آستان قدس رضـوی و (ج) سیاسـتهـای
کلّی نظام اداری ،الگو اولیه تحقیق با  99مولفه در  1بُعد تدوین شد .در گام دوم 64 ،مصاحبه عمیق با مدیران فرهنگی انجام شـد.
در گام سوم ،دادهها مورد تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی قرار گرفتند .در نهایت الگو نهایی تحقیق با  94مولفهی بازتعریف شده
در  1بُعد تدوین گردید .جامعه آماری تحقیق ،مدیران فرهنگی شاغل در مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضـوی و روش نمونـه-
گیری ،گلولهبرفی بوده است .در انتهای مقاله ،پیشنهادهایی برای مؤسسات فرهنگی آستان و تحقیقات آتی ارایه شـده اسـت .الگـو
نهایی تحقیق ،نشان میدهد که الگوهای موجود از فرهنگ سازمانی ،جامعیت الزم برای مؤسسات فرهنگی را نداشـتهانـد و  1بُعـد
مقابل باید در مدیریت فرهنگ این سازمانها مورد توجه قرار گیرند کـه عبـارتانـد از :پیشـرفت و کرامـت انسـانی ،ثبـاتگرایـی،
انطباقپذیری و تعاملگرایی ،مأموریت و ارتباطات.
کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی ،مؤسسات فرهنگی ،تحلیل محتوا قیاسی و استقرایی

 -6دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران (نویسنده مسؤول):
salmansefidchian@gmail.com
 -9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهدElham.mojarrab@gmail.com :
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 )1مقدمه

فرهنگ سازمانی محل تالقی اخالق با سازمان است زیرا در فرهنـگ سـازمان اسـت کـه انسـان ،باورهـا و
ارزشها را مییابد [ .]63مفهوم فرهنگ به عنوان یک عنصر سازمانی بهطـور رسـمی در اواخـر دهـه 6778
معرفی شد [ ]96و اولین نوشتار در این موضوع را به پتیگرو ،6نسبت میدهند [ .]67این مفهوم در دهه 6708
توجه چشمگیری را در حوزة تئوری سازمان به خود جلب کـرد [ ]93و بـهعنـوان یـک جنبـة مهـم از رفتـار
سازمانی شناخته شد [.]99
فرهنگ سازمانی در مؤسسات فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی از اهمیتی صدچندان برخـوردار اسـت.
گستردگی و تنوع خدماتی که مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی ارایـه مـیکننـد باعـث مـیشـود کـه
حساسیت نسبت به عملكرد آنها افزایش یابد .وجود هنجارها و ارزشهای متعالی مشترک بین اعضای ایـن
مؤسسات نویدبخش رفتارها و اقدامات مطلوب از سوی آنها خواهد بود .ضمن اینکه فرهنـگ سـازمانی در
مؤسسات فرهنگی با فرهنگ سازمانی شرکتها و سازمانهای تجاری و تولیـدی یكسـان نیسـت؛ بنـابراین
ارزشها و هنجارهای موردنظر در آنها ممكن است تفاوتهایی با الگـوهـای فرهنـگ سـازمانی موجـود در
ادبیات این حوزه داشته باشد .این مقاله تالش میکند تا الگویی جامع از فرهنگ سـازمانی بـرای مؤسسـات
فرهنگی آستان قدس رضوی ارایه نماید.
مسألهی اساسی در این است که علیرغم اهمیت و حساسیتی کـه نسـبت بـه اقـدامات و فعالیـتهـای ایـن
مؤسسات وجود دارد ،آیا میتوان با الگوهای فرهنگ سازمانی موجود در ادبیات مدیریت به هدایت و مدیریت
فرهنگ این سازمانها اقدام نمود؟ تحقیق حاضر بر آن است تا با ترکیب ادبیات این حوزه و تجارب مـدیران
فعال در موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی ،به الگوی بومی در مواجهه با این مسأله دست یابد.
 )2ادبیات تحقیق

 -6-9تعریف فرهنگ سازمانی
بهطور سنتی ،به فرهنگ بهعنوان الیهای از انسانشناسی ،نگریسته شده است .اما برخی مدعیاند که طبقه-
بندی فرهنگ سازمانی بهعنوان یک موضوع انسانشناسی محض ،کوتهفكری و محدوداندیشی است چراکـه
واقعیت فرهنگ یک پدیده میانرشتهای است [ .]61بارنی معتقد است که کمتر مفهومی در تئـوری سـازمان
به فراوانی فرهنگ سازمانی دارای تعاریف مختلف وگاه متقابل است [ ]98و تعدد این تعـاریف از  618مـورد
نیز تجاوز میکند [ .]68پذیرفتهترین تعریف از فرهنگ سـازمانی متعلـق بـه ادگـار شـاین اسـت« :فرهنـگ
سازمانی الگویی از مفروضات اساسی است که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسـعه یافتـه بـه-
طوریکه انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی را به آنها میآموزد .اگر این الگـو در طـی زمـان کـارایی
خوبی داشته باشد ،اعتبار مییابد بهطوری که شیوه صحیح ادراک ،اندیشه و احساس اعضای جدید را دربـاره
مشكالتشان شكل میدهد» [.]64
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 -9-9الگوها و مولفههای فرهنگ سازمانی
در ادبیات فرهنگ سازمانی ،نزدیک به  68الگو شناسایی شده است که در کتب مرجع به آنها اشاره میشود
[ .]68از بین این الگوها ،الگو ارایهشده توسط دنیسون و الگو ارایه شده توسط کوئین و مکگارس از کاربرد
بسیار بیشتری نسبت به سایر الگوها برخودارند .آنچه در این تحقیق حائز اهمیت است ،عناوین فرهنگی
موجود در این الگوها نیست؛ بلكه محققان تالش میکنند با تحلیل عمیق الگوهای ارایه شده ،مولفهها و
بُعدهای اصلی حاکم در انواع فرهنگها را شناسایی کنند .نتیجهی تحلیل که برآمده از ( )6الگوهای ارایه
شده در ادبیات فرهنگ سازمانی؛ ( )9سند چشمانداز  98ساله آستان قدس رضوی ( )91و ( )3سیاستهای
کلّی نظام اداری است که الگو اولیه تحقیق را تشكیل دادهاند.
 )3پیشینه تحقیق

هدف اصلی این تحقیق تدوین الگو فرهنگ سازمانی برای مؤسسات فرهنگ آسـتان قـدس رضـوی اسـت.
بنابراین ،مطالعاتی باید در این قسمت مرور شوند که به تدوین الگو فرهنگ سازمانی در مؤسسـات فرهنگـی
پرداخته باشند .بررسیهای محققان از معتبرترین و جامعترین بانکهای اطالعاتی ،نشان میدهد مطالعـهای
با این ویژگیها وجود ندارد« .این ادعا در تنها مطالعهی انجام شده با هدف ِتدوین الگو فرهنگ سازمانی ،نیز
بیان شده است» [ .]67فقط دو مطالعه یافت شدند که در آنها به تدوین الگو از فرهنـگ سـازمانی پرداختـه
شده است که در ادامه به صورت اجمالی مورد اشاره قرار میگیرند.
الف) چئونگ و همكاران ( ،)9866مطالعهای با هدف تدوین الگو فرهنگ سازمانی برای صنعت سـاختمان در
کشور هنگکنگ انجام دادهاند .در گام اول ،با بررسی ادبیات موضوع ،مصنوعات 6فرهنگ سازمانی استخراج
شدند .سپس خبرگان صنعت ساختمان ،مناسب بودن این مصـنوعات بـرای فرهنـگ ِسـازمانهـای صـنعت
ساختمان را مورد بررسی قرار دادند .مصنوعات فرهنگ سازمانی از طریق تحلیل عـاملی در چـارچوب هفـت
عامل تنظیم شدند .این هفت عامل عبارتاند از "تنظیم هدف"" ،تیممداری"" ،هماهنگی و یكپـارچگی"،
"تاکید بر عملكرد"" ،نوآوریگرایی"" ،مشارکت کارکنان" و "پاداشگرایی".
ب) دومین مطالعهای که در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته است مستقیماً با هدف تـدوین الگـو فرهنـگ
سازمانی انجام نشده است؛ اما یكی از مراحل اصلی آن ،تدوین الگو فرهنگ سازمانی برای صنعت امـالک و
مستغالت بوده است .بنابراین بخش اول این مطالعه کامالً با هدف این تحقیـق انطبـاق دارد .لیـو،)6777( 9
مطالعه ای را با هدف تعیین ارتباط بین ابعاد فرهنگی ،قدرت فرهنگ سازمانی ،و رضایت شـغلی ادراک شـده
توسط خبرگان صنعت امالک و مستغالت 3انجام داده است .جمعآوری اطالعـات در ایـن تحقیـق از طریـق
پرسشنامه و در کشور هنگکنگ انجام شد .پایایی مقیاسهای ابعاد فرهنگـی و مقیـاس رضـایت شـغلی بـا
ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد .ساخت فرضیه در ارتباط با رابطهی هر بُعد فرهنگی و رضـایت شـغلی ،بـا
استفاده از تحلیل همبستگی ،صورت گرفته است .یافتههای اصلی نشان داد که رضایت شغلی مـیتوانـد بـه
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واسطهی فرهنگ سازمانی قوی ،ارتقا یابد .این فرهنگ سازمانی ِقـوی ( )6انسـانمـدار )9( ،تـیممـدار و ()3
حمایتگرا بوده و بر جریان آزاد اطالعات تأکید دارد.
 )4ضرورت و اهمیت تحقیق

فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد ،عامل مهمـی در شـكلدهـی بـه رفتـار
سازمانی محسوب میشود [ 9و  ]0و میتواند بهعنوان سرچشمهای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا
فضایی که ترویجکننده فساد اداری است بهشمار آید [ .]1اسـمیچریش 4 ،کـارکرد اصـلی را بـرای فرهنـگ
سازمانی قائل شده است :ایجاد هویت سازمانی ،ثبات سیستم اجتماعی ،تعهد گروهی و ابزار حسگری [ 93و
 .]4بنابراین اگر مدیران سازمانها بخواهند از کارکردهای قدرتمند فرهنگ سازمان بهـرهبـرداری کننـد بایـد
ارزشهای نهادینه شده در اعضای سازمان را ارزیابی و مدیریت کنند .در این مسیر باید «از طریـق مـدیران
سازمانها به شناسایی ارزشهای اساسی موردنظر و مطلوب سازمان پرداخت» [ .]1ادبیات فرهنگ سـازمانی
اگرچه حاوی چندین الگو فرهنگ سازمانی است اما هیچیک از آنها از جامعیـت بـاالیی برخـوردار نیسـتند.
عالوه بر این بستر تفكری همهی این الگوها اندیشهی تجاری غالب بر سازمانهای انتفـاعی ِغربـی اسـت.
همچنین سیاستهای کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به همه دستگاههای دولتی ابـال شـده
است در اولین بند خود حاوی این نكته اسـت" :نهادینـه سـازی فرهنـگ سـازمانی مبتنـی بـر ارزش هـای
اسالمی" [ .]94قرار گرفتن این بند در ابتدای این سیاستنامه اداری ،نهایـت ِاهمیـت موضـوع در مـدیریت
کالن کشور را نشان میدهد.
مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی به دو دلیل ِماهیتی (ارایه خدمات فرهنگی و صبغه دینی) ،که بسـیار
مهم هستند با مؤسسات و سازمانهای عادی متفاوتاند و بـههمـین دلیـل ناگزیرنـد بـا دقـت و حساسـیت
متفاوتی به رفتارهای خود توجه کنند.
 )5سؤالهای تحقیق

سؤال اصلی تحقیق با توجه به روش تحقیق به صورت زیر است:

چه مؤلفههایی برای فرهنگ سازمانی مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی ،مطلوب است؟
عالوه بر سؤال اصلی ،یک سؤال فرعی هم در این تحقیق مورد توجه خواهند بود:

چه مؤلفههایی از فرهنگ سازمانی ِمطلوب مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی در ادبیـات موجـود وجـود
نداشتهاند؟
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 )6فرآیند تحقیق

تحلیل سند چشمانداز  21ساله
آستان

تحلیل الگوهای فرهنگ
سازمانی

تحلیل سیاستهای كلّی نظام
اداری

تدوین الگو اولیه تحقیق با  22مولفه در  5بُعد

مصاحبه عمیق و ساختارمند با  41مدیر فرهنگی انتخاب شده با روش گلوله برفی

پیادهسازی و كدگذاری مصاحبهها /تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی

افزودن  7مولفه جدید /حذف  3مولفه قبلی /تغییر در طبقهبندی

تدوین الگو نهایی تحقیق با  21مولفه در  6بُعد

 )7روششناسی تحقیق

تحقیقها براساس رویكرد غالب به کمّی و کیفی [ ]3و براساس هدف ،به بنیادی ،کاربردی و توسـعهای [،]7
قابل تقسیماند .این تحقیق براساس هدف در دستة تحقیقات توسعهای و براسـاس رویكـرد کـالن در زمـره
تحقیقات کیفی قرار میگیرد.
 -1-7راهبرد تحقیق

یكی از راهبردهای تحقیقی که در دههی اخیر بهشدت رو به گسترش بوده است ،تحلیـل محتـوا اسـت [.]3
تحلیل محتوا یكی از روشهای کالسیک تحلیل دادههای متنی است که از محصوالت رسانهای تا دادههای
مصاحبهای کاربرد دارد .یكی از ویژگیهای برجستهی این روش استفاده از مقولـههـایی اسـت کـه غالبـاً از
الگوهای نظری اخذ شدهاند و این مقولهها بر روی دادهها اعمال میشوند [ .]7با توجه به اینکه این تحقیـق
قصد تدوین الگو دارد ،عالوه بر تحلیل محتوای قیاسی ،از تحلیل محتوای استقرایی نیز استفاده کرده اسـت.
در چارچوب تحلیل محتوا ،در این تحقیق ،ابتدا مقولههای الزم برای کدگذاری تعیین شدند که این مقولههـا
از ( )6سیاستهای کلی نظام اداری؛ ( )9سند چشمانداز  98ساله آستان قدس رضـوی؛ ( )3ادبیـات فرهنـگ
سازمانی و ( )4نظرات مدیران فرهنگی ِقلمرو مكانی تحقیق ،استخراج گردیدهاند .سپس دادههـای گـردآوری
شده ،کدگذاری و تحلیل شده و الگو نهایی تحقیق تدوین گردید.
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 -2-7جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق در مرحله گردآوری نظرهای مدیران شامل کلیه مدیران فرهنگی (مـدیرانی کـه در
حال حاضر در سازمانهای وابسته به آستان قـدس رضـوی شـاغل هسـتند و نیـز مـدیران دارای سـابقه در
سازمانهای فرهنگی که پیشینهی آشنایی با آستان قدس رضوی را دارند) است.
 -3-7نمونه تحقیق

نوعی از نمونهگیری هدفدار ،نمونهگیری ارجاعی زنجیرهای یا گلوله برفی است ،که در آن تحقیقمحقق،
یک شرکتکننده را از طریق شخص دیگری پیدا میکند .این الگو زمانی استفاده میشود که تحقیقمحقق
قادر به تشخیص آگاهیدهندگان سودمند نیست [ .]61با توجه به رویكرد کیفی در این تحقیق ،نمونهگیری با
روش "گلولهبرفی" انجام ،و  64مدیر فرهنگی مورد مصاحبه قرار گرفتند.
 -4-7جمعآوری دادهها

در گام ابتدایی ،دادهها با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،سیاستهای کلّی نظام اداری و سند چشمانـداز 98
ساله آستان قدس رضوی و در گام دوم ،از طریق مصاحبه بدون ساختار جمعآوری شـدند .مصـاحبههـا بـه-
وسیلهی دستگاه دیجیتال ضبط صدا ،ضبط شده و سپس پیادهسازی شدهاند .مصاحبههای پیادهسـازی شـده
مبنای کدگذاری قرار گرفتند.
 -5-7تجزیه و تحلیل دادهها

دستورالعمل کدگذاری قلب تحلیل محتواست که چگونگی سنجش متغیرهای مورد مطالعه را توضیح میدهد
[ .]69کل مصاحبهها یکبار توسط محقق مورد بررسی قرار گرفتند تا واحدهای معنی که بهصورت جملـه یـا
پاراگراف هستند ،کدگذاری باز شوند و بعد از آن ،کدهای باز تبدیل بـه مضـمونهـای اصـلی شـدند .بعـد از
کدگذاری ،دادهها به نرمافزار  Nvivoمنتقل شد تا طبقهبندی دادهها انجام شـود و سـپس دادههـای طبقـه-
بندی شده برای ِتحلیل محتوای کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفت .با تكیه بر تحلیل محتوای کیفی ،الگو
نهایی تحقیق استخراج گردید.
 )8یافتههای تحقیق
همانگونه که پیشتر بیان شد ،مصاحبههای عمیق ِانجام شده با نمونه تحقیق ،بعد از پیـادهسـازی ،براسـاس
مقولههای تعریف شده در جدول  6مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند.

نشریه بهبود مدیریت
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جدول  :1الگوی تلفیقی اولیه تحقیق (محققان)
ابعاد

الگو یا منبع مربوط به مولفه

مولفهها

توسعه انسانی

پیشرفت و

غنیسازی
تیممداری
توسعه ظرفیتها
آزاد اندیشی

الگوهای :دنیسون  +بتینگر  +پیترز و واترمن
الگوهای :دنیسون  +بتینگر
الگو دنیسون  +الگو سبکهای فرهنگی
الگو سبکهای فرهنگی

ارزشهای محوری

الگوهای :دنیسون  +بتینگر  +پیترز و واترمن

ثباتگرایی

توافق
یكپارچگی
تمرکز عملیاتی

انطباقپذیری و تعاملگرایی

تغییرپذیری
تمرکز بر زائر یا ارباب
رجوع
یادگیری سازمانی
مسئولیت اجتماعی
تعاملگرایی بیرونی

الگوهای :دنیسون  +بتینگر +سبکهای فرهنگی  +ارزشهای رقابتی
الگو دنیسون
الگوهای :پیترز و واترمن  +میلر
الگوهای :دنیسون و بتینگر
الگوهای :دنیسون  +پیترز و واترمن
الگو دنیسون
سیاستهای کلی نظام اداری  +چشـمانـداز  98سـاله آسـتان قـدس
رضوی
چشمانداز  98ساله آستان قدس رضوی

مأموریت
انسانی

کرامت

کنترل

سبک

مسیر و نیت
استراتژیک
اهداف و مقاصد
چشمانداز
عملكردگرایی

الگوهای :دنیسون  +بتینگر  +میلر
الگوهای :دنیسون  +ارزشهای رقابتی
الگوهای :بتینگر  +سبکهای فرهنگی  +پیترز و واترمن

حمایت افقی
حمایت عمودی
معنویگرایی

الگوهای :بتینگر  +سبکهای فرهنگی  +میلر
الگو پیترز و واترمن
الگو بتینگر  +سیاستهای کلی نظام اداری

کنترلگرایی
مسئولیتگرایی

الگوهای :دنیسون  +ارزشهای رقابتی

الگو سبکهای فرهنگی
چشمانداز  98ساله آستان قدس

مقولههایی از الگو اولیه که در مصاحبهها مورد اشاره قرار گرفتند در الگو نهایی باقی ماندند .عـالوه بـراین از
طریق تحلیل محتوای استقرایی ،مولفههای جدیدی به الگو اولیه اضافه شدند و نیـز برخـی از تعـاریف ِالگـو
اول ،بازتعریف شدند .در جدول  ،9نمونههایی از گویههای افراد مصاحبهشونده ناظر بر مولفههای الگـو اولیـه
تحقیق ارایه میشوند.
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جدول  2نظرات مصاحبهشوندگان درباره الگوی اولیه تحقیق
بُعدها

پیشرفت و توسعه انسانی

مولفهها

نمونههایی از گویهی مصاحبهشوندگان

غنیسازی

 .....نظام پیشنهادات در آستان تقریباً فرمالیته است  .......در حرم اساتید مختلـف مـی-
آیند و حقالزحمه خوبی هم میگیرند اما بازهم ناراضیاند .دلیلشان هم این است کـه
نظرات و ایدههایشان از طرف مدیران جذب نمیشود ....
همین عدم همكاری و فقدان کار تیمی باعث میشود بنیاد تحقیـقهـایی کـه انتظـار
میرود دایرهالمعارفش را  3ساله تدوین کند 68 ،ساله تدوین کند ......
 .....به نظر من رویكرد علمجویی ،کمالطلبی ،رشد مستمر به عنوان مكمل بحثهای
معمول مانند آموزش باید تقویت شود .تحقق این رویكرد مستلزم وجود نمونههـایی از
انسانهای رشدیافته و تراز ِمكتب است تا الگوی سـایرین شـوند ماننـد سـطحبنـدی
نیروها در نیروی مسلّح ..............
نقد مقدمهی الزامی ِبرنامهریزی است .ما نقد را در ردیف ارزیـابی نمـیشناسـیم .بایـد
 ............نقد را به عنوان هنجـار جـا بیانـدازیم  ....در مؤسسـات فرهنگـی بایـد همـه
اختالف دیدگاهها را به رسمیّت بشناسیم ...
حلقه اتصال گروههای متعدد سازمان ،ارادت و تعهدی است که این گروههـا بـه امـام
رضا دارند .........این ارزش به عنوان یک ارزش بینظیـر و منحصـر بفـرد بایـد مـورد
تأکید قرار گیرد ......
 .....اخالق در سازمان از جمله اعتمادسازی ،صداقت ،صمیمیت (که برگرفته از آمـوزه-
های دینی هستند) میتواند به ثبات کمک کند
 .......یكی از بزرگترین دغدغههای بنده هماهنگی ،همسویی و همافزایی در فعالیّت-
ها و اقدامات مؤسسات فرهنگی است  ......تا بتوانیم روی مرزهای مشترک همكاری-
های بین بخشی ایجاد کنیم ......
این مولفه توسط هیچ یک از مصاحبهشوندگان مورد اشاره قرار نگرفت و در نتیجـه از
الگو نهایی حذف خواهد شد
 ......تغییرپذیری اگرچه بسیار مهم است امّا مهـمتـر از آن ،مقیّـد بـودن تغییـرات بـه
رسالت موسسه است
 .....ما باید مخاطب را شناسایی کنیم ،نیازهای آنها را بفهـیم و شـبكه مخـاطبین را
ایجاد کنیم  ......مدیران ِما از انتظارات جامعه از خودمان ،غافلند .به نظر مـن در اکثـر
حوزههای فرهنگی ،درک نیاز به خوبی اتفاق نیفتاده است .....
 ......مؤسسات ما باید بهطور مستمر وضع موجود را رصد کننـد تـا متوجـه شـوند آیـا
وضعیت فعلی با انتظارات جامعه و ظرفیتهای دردسترس انطباق دارد یا نه؟ مـا بایـد
کارکردمان را در شیوهی ارایه خدمات ،محتوای خدمات ،و گستره فعالیتها در جهـت
ارضای بهینه نیازهای مخاطبان بازبینی مستمر کنیم  .....الـزام بـه "آینـدهپژوهـی" و
"تغییرات مستمر هدفمند" باید در مقابله با جمود ساختار مورد عنایت قرار گیرد
 .....اگر ما اثرات موقوفات و نذر را به مردم نشـان دهـیم و اطـالعرسـانی کنـیم ایـن
نگرش منفی تعدیل میشود .....همیشه در مؤسسات ما مـورد تأکیـد بـوده اسـت کـه
مردم را به حقوق خودشان آشنا کنند ضمن اینکه بایـد درخواسـتهـای مـردم از مـا
منطقی شود.....
 .....آستان اصالً سیاستهای خودش برای تعامل با مؤسسـات سـطح ملّـی را تعریـف

تیممداری
توسعه ظرفیتها

آزاد اندیشی

ارزشهای
محوری

ثباتگرایی

توافق
یكپارچگی

تمرکز عملیاتی
تغییرپذیری
تمرکز بر زائر یا
ارباب رجوع

انطباقپذیری و تعاملگرایی

یادگیری
سازمانی

مسئولیت
اجتماعی

تعاملگرایی

نشریه بهبود مدیریت

بیرونی
مسیر و نیت
استراتژیک
اهداف و مقاصد

مأموریت

چشمانداز

عملكردگرایی

حمایت افقی

کرامت انسانی

حمایت عمودی

معنویگرایی

سبک

کنترل

کنترلگرایی
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نكرده است  .....ما باید ( )6ظرفیتهای مشترک با سایر مؤسسات را تعریف کنیم؛ ()9
خودمان را عرضه کنیم و ( )3موضع باال به پایین در تعامل نداشته باشیم ...
 .....یكی از بزرگترین دغدغههای بنده تغییر نگرش در مدیران و معطوف کردن آن-
ها به رسالتهای آرمانی مؤسسات است
یک الزام اساسی در مؤسسات ما پایبندی بـه (کـارکرد مثبـت) ایـدئولوژی در حـوزه
سازمان است .این امر نیازمند ایجاد برداشتی کوتاهمدت از اهداف سـازمان مبتنـی بـر
آموزهها و مبانی دینی است .......
مدیران بهصورت مشخص در مورد این مولفه صحبتی نكردنـد .بـه نظـر مـیرسـد
مروری گذرا بر بیانات مصـاحبهشـوندگان نشـان مـیدهـد ایـن مولفـه در مؤسسـات
فرهنگی تا حدّ زیادی نهادینه شده است بنابراین این مولفـه نیازمنـد قـرار گـرفتن در
الگو مطلوب و انجام اقدامات اصالحی برای بهبود نیست.
این مولفه مورد توجه مصاحبهشوندگان قرار نگرفته است و در نتیجه از الگـو مطلـوب
نهایی حذف میشود.
این مولفه مورد توجه مصاحبهشوندگان قرار نگرفته است و در نتیجه از الگـو مطلـوب
نهایی حذف میشود.
تعامل بین مدیران و کارکنان باید براساس سیره امامان ما باشد  .....و نباید آنها را از
پس ِعینک مدیر -کارمندی نگریست ،باید به آنها محبّت کرد همانطـور کـه اهـل
بیت برای سروری نیآمدند برای دلبری آمدند
این فقدان برنامه و برخورد مناسب باعث میشود اصـول اخالقـی و معنـوی در افـراد
نهادینه نشود.
با توجّه به اینکه دو مولفهی فوق توسط همه مصاحبهشوندگان به مثابه دو سـرِ یـک
طیف مورد توجّه قرار گرفتند در کدگذاری و ارایه تحلیل نیـز از همـین قاعـده تبعیـت
شده و نظرات مدیران در مورد این بُعد (دو مولفه) بهصورت کلّی ارایه شده است.

در واقع سوال اصلی تحقیق به  1سوال جزیی تبدیل شد که جدول  9به این  1سوال پاسخ داده است .عالوه
بر  1سوال اصلی 6 ،سوال فرعی نیز مطرح شد.
سوال فرعی  : 6چه مولفههایی از فرهنگ سازمانی ِمطلوب مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی در ادبیات
موجود وجود نداشتهاند؟
برای پاسخگویی به سوال فرعی  ،6از تحلیل محتوای استقرایی استفاده شـد .در ایـن روش ،پـس از تحلیـل
دادههای حاصل از مصاحبه ،مضامینی که در چارچوب الگو اصلی تحقیق قرار نگرفتند ابتدا تحـت کدگـذاری
قرار گرفته و سپس مقولههای اصلی (مولفهها) تعریف شدند .در مرحلهی بعدی مقولههـای اصـلی جدیـد در
چارچوب بُعدهای فرهنگ مطلوب قرار گرفتند .در جدول  3نمونههایی از گویههـای مصـاحبهسـوندگان کـه
منجر به شكلگیری مولفههای جدید شد ارایه شده است:
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جدول :3گویههای ناظر بر مولفههای جدید اضافه شده به الگوی اولیه
مولفهی جدید

نمونههایی از گویههای مصاحبهشوندگان

طراحی شده

 .....یک ضعف دیگر فقدان نگاه تخصصی به مؤسسـات فرهنگـی اسـت  ....مـا جایگـاه ویـژهای بـرای
کارشناسی امور فرهنگی نداریم .....
 78 .........درصد کارها براساس صالحدید مدیر عامل یا دستور مقام مافوق انجام میشود .بنابراین الیه-
های پایینتر سازمان هیچ نقشی در تصمیمگیریها ندارند.....
 ......مدیران وقتی میخواهند کار خاص ،بزرگ ،و غیرروتین انجام دهند و مورد تصویب قرار نمیگیرد از
مسیرهای غیررسمی و شخصی آن را مصوب میکنند  .........به نظر من یک آسیب در ایـن زمینـه ایـن
است که ورودیهای منابع انسانی در آستانه چندگانه است .......
 .......مدیران باید بین کارکنان باشند و در عملیات درگیر باشند .فاصله و عدم تعامل بین مدیر با کارمنـد
و زائر فاجعه است ......
 .......اگر مدیر صرفاً از نگاه نظارتی و امنیتی استفاده کند و به اندازه کافی به سایر وظـایف توجـه نكنـد
این نگاه سیستمی را غالب نكرده است  .......فقدان واحد طرح و برنامـه در مؤسسـات فرهنگـی بـه جـز
موسسه "الف" تأسفبرانگیز است
 ......به نظر من اگر تخصص و تعهد جایگزین ِ رابطه شود نتایج بهتری از مدیران ظاهر خواهـد شـد .....
هر فرد با اتصال به کانون قدرت آسانسوری ارتقا مییابد و کار ِکارشناسی بیارزش میشود و شایستگی
تعیینکننده نیست
 .....شبكهسازی نیروهای تخصصی فرهنگی یک الزام است .نمیدانم چرا اینقـدر راحـت از کنـار منـابع
داخلی میگذریم و منابع خارجی را مورد تأکید قرار میدهیم .من معتقدم همین نیروهای متخصص بایـد
مدیران آینده مؤسسات باشند اما آیا هیچ برنامهای برای اینکار داریم؟

تخصصگرایی
فرهنگی
خردگرایی جمعی
اصولگرایی سازمانی

ارتباطات فراسطحی
نگرش سیستمی

شایستهساالری

خوداتّكایی مدیریتی

با توجه به نظرات بیان شده در مورد مولفههای الگو اصلی و مولفههای جدید ،تغییراتی در الگو اولیه تحقیـق
به وجود آمد و در نهایت الگو نهایی تحقیق در جدول  4ارایه شده است:
جدول  4الگو نهایی فرهنگ سازمانی مطلوب (محققان)
ردیف

پیشرفت و کرامت انسانی

6

بُعدها

مولفهها

تعریف

غنیسازی

میزان قدرت ،حق ِپیشگامی و توانایی که یـک فـرد
برای مدیریت کردن کار ِخودش دارد  +میزان حقـی
که برای مشارکت در تصمیمگیریهای سازمانی دارد
میزان همكاری بین کارکنان در کار کردن به سـمت
اهداف مشترک
میزان سرمایهگذاری سازمان برای توسعهی مهارت-
های کارکنان  +تشویق سازمان بـه کمـالجـویی در
کارکنان
ارزشمند بودن انتقاد و برخورد بـا نظـرات دیگـران +

تیممداری
توسعه ظرفیتها

آزاد اندیشی

نشریه بهبود مدیریت

خردگرایی جمعی

معنویگرایی

شایستهساالری
مسئولیتگرایی

ارزشهای محوری
توافق

9

ثباتگرایی

3

انطباقپذیری و تعاملگرایی

یكپارچگی
خوداتكایی مدیریتی
اصولگرایی سازمانی

تغییرپذیری
تمرکز بر زائر یا ارباب
رجوع
یادگیری سازمانی

135

وجود فضای آزاد برای برخورد آرا
نهادینهسازی استفاده از سرمایه انسانی درون و برون
سازمانی در تصمیمات ،اجتناب از شخصمحـوری ،و
حذف نگاه حاشیهای و نمادین به مشاوره
اهمیتدهی به رشد معنوی منابع انسانی ،حفظ تعادل
بین کار و زندگی ،و حسّ تفاخر کارکنان نسـبت بـه
حرکت در مسیر مأموریت مقدس سازمان
نهادینهسازی ارزش ِتخصص در کنار تعهد و اجتنـاب
از حاکم ساختن روابط شخصی بر ارتقاهای سازمانی
تأکید بر وجـدان کـاری ،خـودکنترلی ،و مسـئولیت-
پذیری شخصی
مجموعهای از ارزشها که حسّ هویت مشترکی بین
اعضای سازمان خلق میکند
میزانی کـه اعضـای سـازمان قادرنـد در موضـوعات
حیاتی به توافـق برسـند ،میـزان اعتمادپـذیری بـین
اعضا ،و مهم بودن جلب تأیید دیگران
میزان همكاری و هماهنگی بین واحـدهای مختلـف
سازمان به منظور تحقق اهداف مشترک
نهادینهسازی رویكرد جانشینپـروری در پسـتهـای
مدیریتی با تأکید بر منابع درونسازمانی
پایبندی به فرایندها و رویـههـای تعریـف شـده در
ساختار رسـمی سـازمان و تبعیـت از الزامـات آن در
تمامی شرایط و نیز عدم تضعیف نقـش آن در برابـر
رویههای غیررسمی
توانایی سازمان در خلق مسیرهای جدید بـه فراخـور
نیازهای محیطی
میزانی که سازمان با دغدغهی راضـی کـردن اربـاب
رجوع (زائر) عمل میکند
میزانی که سازمان ،نشانهها را از محیط دریافت کرده
و آنها را به موقعیتهایی تبدیل میکند که مشـوق
نــوآوری -اکتســابکننــده دانــش و توســعهدهنــده
ظرفیتهاست
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مسئولیت اجتماعی

تعاملگرایی بیرونی

مسیر و نیت استراتژیک

اهداف و مقاصد

4

مأموریت

1

ارتباطات

نگرش سیستمی

تخصصگرایی فرهنگی

حمایت عمودی
ارتباطات فراسطحی

تالش سازمان برای انتقال آزاد اطالعات به جامعه +
آگاهسازی جامعه دربارهی حقوقشـان  +صـداقت در
پاسخگویی به منظور جلب اعتماد عمومی  +منطقی-
سازی انتظارات و مطالبات زائرین و ذینفعان
تعامل سازنده با مراکز و مؤسسات بیرون از مجموعه
آستان قدس  +حضـور فعـال و تأثیرگـذار در مراکـز
تصمیمگیری
سازمان دارای اهداف بلندمدت و مسیری واضح برای
انجام کارهاست .داشتن استراتژی ِ واضح برای آینده
از ویژگیهای این سازمان است
سازمان دارای توافقی گسترده در مورد اهداف واقـع-
گرایانه است و بـهطـور مسـتمر فراینـد کـاری را در
مقابل اهداف مطرح شده ردیابی میکند
پایبندی مدیران نسبت به تأکید یكسان بر وظـایف
مختلف مدیریتی و دوری از حـاکم سـاختن نگـرش
نظارتی در مؤسسات
جاریسازی نگـاه تخصصـی بـه حـوزههـای کـاری
هریــک از مؤسســات فرهنگــی و دوری از ورود بــه
عرصــههــای مختلــف  +نهادینــهســازی اعتقــاد بــه
پیچیدگی فعالیتهای فرهنگی و حذف نگاه عوامانـه
به این عرصه
میزان مسـاعدت و حمایـت مـدیران از زیردسـتان +
روابط مثبت و احترامآمیز
نهادینهسازی تعامالت اعضـای سـازمانی متعلـق بـه
ســطوح مختلــف سلســلهمراتــب ،خــارج از مجــاری
ارتباطی رسمی ،و برخورد نزدیک مـدیران عـالی بـا
عملیات مؤسسات

نشریه بهبود مدیریت
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 )7بحث و نتیجهگیری

براساس نتایج حاصل از این تحقیق 94 ،مولفه برای فرهنگ سازمانی مطلوب در قلمرو مكانی تحقیـق ،بـه-
دست آمدند که در  1بُعد قابل طبقهبندی هستند .با نگرشی سیستمی به  1بُعد ِفرهنگی ،مـیتـوان جامعیـت
این الگو را مورد قضاوت قرار داد .اگر یک متغیر سازمانی بخواهد بهطور جامع به سازمان بنگرد باید سـطوح
زیر را شامل شود:
( )6موضوعات خرد ِدرونواحدی :موضوعات مربوط به سطح خرد سازمان که در درون هریک از دوایر
سازمانی حائز اهمیّت است؛
( )9موضوعات بینواحدی :موضوعات مربوط بـه ارتباطـات ،تعـامالت ،و وابسـتگیهـای بـین دوایـر
سازمانی را شامل میشود؛
( )3موضوعات بینسطحی :موضوعات مربوط به سلسلهمراتب سازمانی و روابط بین سطوح سازمانی را
شامل میشود؛
( )4موضوعات کالن فراواحدی :موضوعات مربوط به سطح کالن سازمان که ماورای دوایر سـازمانی
به کل سازمان توجه میکند را شامل میشود؛
( )1موضوعات برونسازمانی :موضوعات مربوط به تعامل سازمان با محیط بیرونی را شامل میشود.
الگو بهدست آمده در این تحقیق ،به همهی مقولههای فوق توجّه کرده است که جدول  1تطبیـق بُعـدهـای
فرهنگ سازمانی مطلوب و موضوعات 1گانهی فوق را نشان میدهد:
جدول  : 5گونهشناسی بُعدهای فرهنگی الگو
ردیف

موضوعات 5گانه سازمانی

بُعد فرهنگی مربوطه

6
9
3
4
1

موضوعات خرد ِدرونواحدی
موضوعات بینواحدی
موضوعات بینسطحی
موضوعات کالن فراواحدی
موضوعات برونسازمانی

توسعه و کرامت انسانی
ثباتگرایی
ارتباطات
مأموریت
انطباقپذیری و تعاملگرایی

 )11پیشنهادهای تحقیق

با توجّه به این که این تحقیق با رویكردی کیفی تالش کرد تا الگوی منحصر به فـرد از فرهنـگ سـازمانی
مطلوب برای مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی ارایه دهد ،میتواند دو دسته خروجی عمده داشته باشد:
 -1-11پیشنهادهای تحقیقی

أ -اعتبارسنجی الگو با رویكرد کمّی
ب -بومیسازی الگو نهایی برای هریک از مؤسسات فرهنگی
ت -آسیبشناسی فرهنگ سازمانی مؤسسات
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 -2-11پیشنهادهای اجرایی

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

پیادهسازی فرآیند مدیریت ارتباط با مخاطب با هدف رصد مسـتمر نیازهـای مخاطبـان ،ارتقـای سـطح
تعامالت مخاطبان با مؤسسات و در نهایت مشارکت فعّال مخاطبان در فرآیند خدمترسانی مؤسسات
تدوین راهبرد تعامل ِمؤسسات فرهنگی و سازمانهای متولّی در عرصه فرهنگ کشور
تدوین طرحها و برنامههای کالن در سطح فرا موسسهای با هدف استفاده همافزایانـه از ظرفیـتهـای
موجود
تخصیص سهم ویژه به فعالیتها و طرحهای مشارکتی پیشنهادی توسط مؤسسات با هدف تشویق آن-
ها به انجام برنامههای مشترک
تدوین نقشهراه کالن هویتسازی مدیریت فرهنگی با هدف نهادینهسازی جایگاه و ارزش فعالیتهـای
تخصصی فرهنگی نزد مدیران کالن آستان
معرفی و تكریم الگوهای مدیریتی مشارکتمحـور بـا هـدف نهادینـهسـازی ارزش ِمشـوررتپـذیری و
خردگرایی جمعی
بازبینی مأموریتها و تعیین حوزه تخصصی فعالیت مؤسسات

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با حمایت مالی و علمی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی انجـام شـد .از آقایـان دکتـر سـهیلی ،سـعیدی،
ابراهیمی ،و انوری که در انجام این پروژه یاری رساندند ،سپاسگزارم.
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