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چکیده
هدف از این تحقیق طراحی الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار در سازمانهای دولتی استان گلستان می
باشد ..پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع توسعه ای بوده و از نظر روش گردآوری داده ها،کیفی محسوب می شود.جامعه آماری
مطالعه حاضر ک یل ه سازمان های دولتی و کارکنان سازمان های دولتی استان گلستان می باشند را در بر می گیرد .شیوۀ نمونه گیری
مطالعه ،نمونه گیری کیفی بوده است که به آن نمونه گیری هدفمند و یا نمونه گیری نظری نیز گفته می شود .استراتژی پژوهش در

قسمت کیفی پژوهش ،روش تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری )GTاست که پژوهشگر در سه مرحله اصلی این استراتژی یعنی کد
گذاری باز متن مصاحبه های انجام شده با خبرگان سازمانها ،کد گذاری ان خت ابی و کدگذاری محوری ،م لد فرهنگ سازمانی را

طراحی می نماید  .با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی بوده  ،لذا امکان ارائه فرضیه در این نوع از
پژوهش وجود ندارد .بدیهی است پس از طراحی م لد و مشخص شدن چارچوب ها به منظور تست روابط بین متغیرهای م لد
فرضیه های پژوهش ارائه شد .براساس الگوی طراحی شده تحقیق مبتنی بر تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار
نتایج نشان داد که مهارت های رهبری تحول گرا ،کارکنان حامی تغ یی ر ،رویکرد راهبردی به اصالح اخالق کار ،مدیریت دانش و
اطالعات تغ یی ر ،مدیریت ارزش های سازمانی ،مدیریت عملکرد تغ یی ر مدار و سازماندهی متناسب با تغ یی ر منجر به تغ یی ر فرهنگ
سازمانی براساس رویکرد اصالح اخالق کار می شود.
واژگان ک دیل ی:فرهنگ سازمانی،نقاط اهرمی،سازمان های دولتی،گراندد تئوری.
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مقدمه
يكي از راهبردهاي اساسي سازمان براي اثربخشي بيشتر ،ارتقاي فرهنگ سازماني است .از طريق
فرهنگ سازماني ،به سادگي مي توان تغ يي رات الزم بر سيستم را اعمال كرد و جهت گيري هاي
ج يديد را در سازمان به وجود آورد( .محمدپور و همکاران .) 1393 ،در زمينه مفهوم فرهنگ

سازماني ،1و ژي گي ها ،نحوه مطالعه ،شناخت و اندازه گيري آن ،عوامل مؤثر بر ش لك گيري و
تحول فرهنگ و نيز پيامدهاي حاصل از حاكميت كي

فرهنگ خاص بر سازمان ،اختالف نظر

قابل توجهي بين پژوهشگران وجود دارد .با اين حال ،بر سر اين موضوع ،توافق وجود دارد كه
م يد ريت فرهنگ سازماني ،يكي از ضرورت هاي م يد ريت در عصر كنوني و از شروط الزم براي

كسب موفقيت است (.چوی 2و همکاران .) 2010 ،تأثير فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به

ح يد است كه مي توان با بررسي زواياي آن ،به چگونگي رفتار ،احساسات ،د دي گاه ها و نگرش
اعضاي سازمان ،پي برد و واكنش احتمالي آنان را در قبال تحوالت مورد نظر ،ارزيابي ،پيش بيني
و هدايت كرد .با اهرم فرهنگ سازماني ،به سادگي مي توان انجام تغ يي رات را تسه لي كرد و جهت
گيري هاي ج يديد را در سازمان به وجود آورد( .الوانی.)422، 1393 ،به طور يلك فرهنگ
سازماني بر تمام جوانب سازمان و وظا في

م يد ريت و چگونگي هدايت كاركنان ،تأثير مي گذارد.

پژوهشگراني مانند آندريوپوس ،) 2001 ( 3مارتينز و تربالنچ (  ) 2003براين باورند كه اگر قرار
باشد در كي

4

سازمان ،تغ يي رات يلك پ ديد آ دي  ،با دي فرهنگ آن ،تغ يي ر نما دي  .در د دي گاه سازماني،

فرهنگ را زن يج ر مستحكمي ،تعبير كرده اند كه موجبات پا دي اري سازمان را فراهم مي

كند(.کرت و چرمک .) 2007 ،5به دالیل ض فع

مدیریتی و بهره گیري از الگوهاي یغ رانسانی براي

حل مسائل انسانی یکی از مشکالتی که امروزه کارکنان با آن مواجه اند مشکالت اخالقی است.
در سالهاي اخیر در واکنش به این وض یع ت سازمان ها استرات يژ هایی چون تدوین ضوابط اخالقی
براي هدایت کارکنان در پیش گرفته اند .سازمان ها ام دی وارند تا از این طریق سالمت اخالقی
سازمان را افزایش و فساد را کاهش دهند .عالوه بر ایجاد و ساخت رفتارهاي اخالقی ،یکی دیگر
از چالش هاي موجود در سازمان ها فراهم کردن جوي است که باعث تقویت رفتارهاي مثبت در
بین کارکنان گردد که فرد لوتانز از این رفتارهاي مثبت به نام رفتار سازمانی مثبت یاد می کند که

مرتبط با اصول اخالقی موجود در سازمان ها است (.شیروانی و سی س تخ ی .) 1391 ،سازمان می-
تواند اقدامات اولیه در جهت تغ یی ر فرهنگ وتوسعه فرهنگ سازمانی را انجام دهد و لذا مدیریت
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باید به تغ یی رات اولیه فرهنگ برای توسعه ارزشهای مشترکی که در راستای استراتژی و رسالت
سازمان قرار دارد ،اقدام کند تا آموزش کارکنان و مدیران سبب اطمینان از تأمین انتظارات نقشها
و گرایشهای جدید در ورود موضوعاتی نظیر سرویسدهی به مشتریان ،کیفیت ،مدیریت انگیزش
افراد در جهت توسعه عملکردی آنها باشد( .فقهی فرهمند.) 198 ، 1390 ،از طرفی اگرچه امروزه
سازمان هاي دولتی بخصوص در استان گلستان که به دل لی ت دع د فرهنگی و نژادی نیروی انسانی
خود نیاز به اصالح کیفی خدمات را مورد توجه قرارداده اند و برنامه هاي زیادي را براي اصالح
کیفیت خدمات تهیه کرده اند ،لیکن هنوز کیفیت خدمات بزرگترین مشکل پیش روي این
یشود (شفیع زاده .)41، 1385 ،عالوه بر آن ضرورت توجه به اخالق کار در
سازمانها محسوب م 
سازمانهای دولتی و در بحث اداره سازمانها مطالعات م دعت دي به دنبال داشته است ،بی گمان
تقویت اخالقیات در سازمانهای دولتی و در فضای فرهنگی مناسب می تواند نقش مهمی در بهبود
کیفیت خدمات ،بهرهوری سازمانی ،رضایت مشتریان و افزایش مشروعیت این سازمانها در انظار
عمومی ایفا کند .لیکن در سازمانهای دولتی نقاط ض فع

درونی وجود دارد که موجب شده است

بهرهوری سازمانی رضایت بخش نبوده که یکی از دالیل آن را می توان عدم تغ یی ر فرهنگ جاری
در سازمانها و عدم توجه به مشکالت رفتاري و اخالق کار درنظام اداري دانست (ریاحی.) 386 1،
لذا محقق را برآن داشت که به شناسایی نقاط اهرمی فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق
کار در سازمان های دولتی پرداخته و الگوی مناسبی برای تغ یی ر فرهنگ سازمانی ارائه نماید .در
تحقیق حاضر جهت ارائه الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار مدلی زمینه
ای طراحی شد .عناصر تشک لي دهنده الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار
شامل م يع ارها و زيرم يع ارها مي باشد که در آن چگونگي ارتباط ميان م يع ارها و زیر م یع ارها تب يي ن
شده است .طراحي م لد در راستای دس یت ابی به هدف پژوهشي است که اين اهداف عبارتند از:
 طراحی الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار در سازمانهای دولتی استانگلستان.
 شناسایی نقاط اهرمی الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار در سازمانهایدولتی استان گلستان.
مبانی نظری
فرهنگ سازمانی یک سازمان ،هویت و شخصیت آن سازمان می باشد و افراد ناخودآگاه مطابق
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آن عمل می کنند ،چنانچه نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است ،یک فرهنگ سازمانی ایستا و
یغ ر منعطف می تواند اشتاباهات نابود کننده ای را به وجود آورد .همانگونه که بی توجهی به
دانایی ،جدیت و دانش سازمانی می تواند سازمانها را از مزیت رقابتی خارج کند( .هاشمی و
همکاران.) 2014 ،مفهوم اهرم در خود استفاده حداقل از نیرو و توان برای انجام کارهای بزرگ را
نهفته دارد .نقش اهرم ها آنجا مهم است که نتایج زیادی از سعی و کوشش فراوان حاصل نمی
گردد ،ولی با استفاده از آنان و با صرف نیرویی کم ،ناگاه ن جیت ه شگرفی بدست می آید .زیرا ما را
به تغ یی رات کوچک و یغ ر اهرمی متوجه می کند .علی االصول همگان قانون اهرم ها را باور دارند.
اما یافتن اهرم هایی عم یل اتی در سیستمهای واقعی ،نظیر سازمان ها دشوار است و بازیگران اصلی
صحنه از حضور در آن غافلند .مقصود اصلی از تب یی ن الگوهای پایه ای سیستم ،نظیر محدودیت
های واقعی اقتصادی و بهبود اوضاع سازمان ها و تق لیل فشار بر روی آنهاست (.سنگه، 1392 ،
.) 145اخالق کاري م عت هد شدن توان ذهنی ،روانی و جسمانی فرد یا گروه اندیشه جمعی در جهت
اخذ قوا و اس دعت اد درونی گروه و فرد براي توسعه است(.رحیم نیا و همکاران .) 2010 ،مؤلفه هاي
اخالق کاري عبارتند از عالقه به کار :6عبارت است از یک حالت ذهنی یا احساسی که در طی

کار به فرد دست م دی هد.روابط انسانی در کار ،یگانه ساختن و تلفیق افراد با کار است به نحوي که
این یگانگی اسباب برانگ تخی گی آنان را فراهم کرده و موجب میشود به نحوي بارور ،معاضرت
آمیز ،صرفه جویانه و رضایت روحی و اجتماعی به کار اشتغال ورزند.مشارکت در کار ،عبارت
است از شراکت و همکاري در کاري ،امري یا فعال تی ی( .س یل مانی و همکاران.)2 01 2،
پیشینه تحقیق
نیازآذری و همکاران در سال  1395در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر هویت سازمانی و فرهنگ
سازمانی در بروز رفتار شهرون يد سازمانی با ارائه م لد مناسب به مطالعه پرداختند .جامعه آماري
ک یل ه مدیران ،معاونان ،رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش استان تهران به مجموع
 5000نفر .یافته ها نشان داد که بین هویت سامانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهرون يد
سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بیشترین تأثیر را هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی
بر ب دع وظیفه شناسی و نشان  GOF ،کمترین تأثیر را بر ب دع احترام در رفتار شهرون يد سازمانی
دارد .حصول مقدار  0.735براي دهنده این است که برازش کلی م لد پژوهش فوق ،قابل قبول و
در یک پیوستار از ض فیع  ،متوسط تا قوي ،در سمت قوي قرار گرفته است.نوراشیکین و
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همکاران 7در سال  2016در تحقیقی با عنوان یادگیری فرهنگ سازمانی ،عملکرد سازمانی و
مشوق های سازمانی در موسسه ای عمومی برای آموزش عالی در مالزی :یک مطالعه ی مقدماتی
به مطالعه پرداختند ..نتایج آماری حاصل شده از  40مورد آکادمیک نشان می دهد که روابط مثبت
قابل توجه بین همه متغیرها وجود دارد .یادگیری مداوم بیشترین ارتباط را با عملکرد سازمانی
بدست می دهد در حالی که همکاری و یادگیری تیمی تا اندازه زیادی در ارتباط با نوآوری های
سازمانی هستند .جزئیات نتایج ،پیامدهای مطالعه و بررسی های آینده مورد بحث می باشند .شارول

و همکاران 8در سال  2016در تحقیقی تاثیر اخالق کاری اسالمی در تعهد سازمانی به مطالعه
پرداختند .اخالق کار اسالمی مفهومی از اخالق است که بر اساس تدریس اسالمی و اصولی است

که بر ایمان تکیه دارد .به این ترتیب تعهد سازمانی در ارتباط با دلبستگی و رفتار کارمندان در برابر
سازمان است .این مطالعه نشان می دهد که م لد ساختاری در بخش اعتبار و اطمینان قابل قبول
است بنابراین می تواند برای سنجش ارتباط بین دو متغیر مورد استفاده باشد .این مطالعه همچنین
نشان داده است که اخالق کار اسالمی تعهد سازمانی و سه ب دع آن؛ موثر بودن ،طب عی ی بودن و تعهد
م دت اوم را تحت تاثیر قرار می دهد.

پدرو 9در سال  2016در تحقیقی با عنوان حالت های طب عی ی اخالق کاری و مشوق ها در سازمان ها
به مطالعه پرداخت .در این مقاله ارتباط بین انتشار حالت های طب عی ی اجتماعی کاری(اخالق کاری)

را در یک جامعه مورد نظر و ان خت اب مشوق ها توسط شرکت ها را م لد دهی می کنم و آن را با
ارائه ی شواهدی از سه پایگاه داده ی متفاوت که پیشنهاد می کند کار اخالقی در انطباق با شدت
مشوق های سازمانی است ،ارائه می دهم .در جوامع با ابعادی گسترده از اخالق کاری ،شرکت ها
در جهت مکمل بودن(به عنوان فرایندهای مولد مدرن)تال یتقو هک یلاح رد تشاد دنهاوخ ش
ابعاد اخالق کاری ض فیع

باشد ،برخالف این مورد صح حی می باشد.

متدولوژی تحقیق
پژوهش های علمی بر اساس هدف پژوهش حاضر به سه دسته قابل بنیادی ،کاربردی و تحقیق و
توسعه قابل تقسیم می باشند .:عالوه بر این بر اساس نحوه بدست آوردن داده های مورد نیاز به
پژوهشهای کمی ،کیفی و آم تخی ه (کیفی و کمی) دسته بندی می شوند .پژوهش حاضر از نظر
هدف از نوع توسعه ای بوده و از نظر روش گردآوری داده ها( ،کیفی) محسوب می شود.جامعه
آماری مطالعه حاضر ک یل ه سازمان های دولتی و کارکنان سازمان های دولتی استان گلستان می
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باشند را در بر می گیرد .در این تحقیق شیوۀ نمونه گیری مطالعه ،نمونه گیری کیفی بوده است که

به آن نمونه گیری هدفمند 10و یا نمونه گیری نظری نیز گفته می شود .در این شیوه محقق کیفی با
افرادی تماس برقرار می کند که در زمینه موضوع مورد بررسی یا جنبه هایی از آن دارای اطالعات

و شناخت مناسب و نسبتًاًا کافی باشند .این افراد را مط یعل ن و یا دروازه بان 11می خوانند .در این

شیوه نمونه گیری که خاص تحقیقات کیفی است ،ت دع اد افراد مورد مصاحبه یا به عبارت دیگر،

حجم نمونه به اشباع نظری 12سؤال های مورد بررسی بستگی دارد .هدف نمونه گیری کیفی اشباع
اطالعات می باشد .در این تحقيق م دی ان پژوهش از کارکنان سازمانهای دولتی استان گلستان
ان خت اب شدند .نکته قابل توجه در ان خت اب مصاحبه شونده ها شرط ورود به مصاحبه عوامل زیر بود:
 -1نیروی انسانی اس دخت ام شده در یکی از سازمانهای دولتی استان گلستان.
 -2دارای تخصص در یکی از حوزه های مدیریت دولتی ،مدیریت فرهنگی ،جامعه شناسی و علوم
سیاسی.
در اين مطالعه ت دع اد  71نفر از خبره گان و صاحب نظران حوزه های مدیریت دولتی ،مدیریت
فرهنگی ،جامعه شناسی و علوم سیاسی به مرور ان خت اب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند .در واقع
از مصاحبه دوازدهم ،محقق به کفایت نظری دست پ دی ا کرد و همه سواالت مورد نظر محقق پاسخ
داده شدند .در عین حال ،براي اطمينان بیشتر جمع آوری یافته ها تا مصاحبه  71ادامه يافت .مدت
زمان هر مصاحبه از  45دقيقه تا دو ساعت (بسته به نظر مصاحبه شونده) بطول انجام دی .
پژوهش حاضر به منظور طراحی م لد و شناسایی مولفه ها ،ابعاد و متغیرهای م لد از رویکرد کیفی
استفاده می کند استراتژی پژوهش در قسمت کیفی پژوهش ،روش تئوری داده بنیاد (گراندد
تئوری )GTاست که پژوهشگر در سه مرحله اصلی این استراتژی یعنی کد گذاری باز متن مصاحبه
های انجام شده با خبرگان سازمانها ،کد گذاری ان خت ابی و کدگذاری محوری ،م لد فرهنگ
سازمانی را طراحی می نماید  .در واقع،برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته
استفاده شده است .در تح لیل مصاحبه ها با اتخاذ روش تح لیل تفسیری اشتراوس و کوربین و انجام
فرایند کدگذاری باز ،محوری و گزینشی صورت پذیرفته و در کدگذاری باز ،نسخه برداری
های مربوط به مصاحبه ها خط به خط مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس برداشت های محقق هر
خط در در قالب یک مفهوم مرتبط کدگذاری شد و س سپ

در مرحله ب دع مفاهیمی که دارای

ایدهی مشترک بودند در سطحی با انتزاع باالتر دسته بندی شدند و مقوالت اولیه را تشک لی دادند و
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مها شکل
در نهایت بر اساس اشتراکاتی که میان مقوالت اولیه وجود داشت ،مقولههای اصلی یا ت 
گرفتند و در الگوی پارادایم داده بنیاد صورت بندی شدند .با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع
پژوهش های کیفی و اکتشافی بوده و پژوهشگر شناخت جامعی از ابعاد و مولفه های م لد نداشته،
لذا امکان ارائه فرضیه در این نوع از پژوهش وجود ندارد .بدیهی است پس از طراحی م لد و
مشخص شدن چارچوب ها به منظور تست روابط بین متغیرهای م لد فرضیه های پژوهش ارائه شد.
یافته های تحقیق

تجزيه و تح ليل اطالعات در اين گام برمبناي روش کدگذاري نظري انجام شد .کدگذاري نظري

روشي است براي تح ليل داده ها يي که به منظور تدوين يک نظريه به روش نظريه پردازي داده-
بنياد گردآوري شده اند .به عبارت بهتر کدگذاري عبارت است از عم يل اتي که طي آن داده ها
تجزيه ،مفهوم سازي ،و به شکل تازه اي در کنار يک يد گر قرار داده مي شوند .اين همان فرايند
اص يل است که طي آن نظريه بر اساس داده ها تدوين مي شود.مراحل کدگذاري مورد استفاده در
اين تحقيق عبارتند از:
 .1کدگذاري باز
 .2کدگذاري محوري
 .3کدگذاري ان خت ابي
 کدگذاري باز داده هادر اين مرحله کدگذاري باز مصاحبه هاي پياده سازي شده و خالصه نويسي هاي صورت گرفته از
اسناد و مدارک مطالعه شده ،صورت گرفت .کد گذاري باز 13در طي مرور داده هاي جمع آوري

شده انجام مي شود .بدین ترتیب برای تجزیه و تح لیل داده ها از روش تح لیل تفسیری رویکرد
مقایسه مداوم استرواس و کوربین استفاده شد .در این پژوهش جمع آوری و تح لیل داده ها به طور
همزمان صورت گرفت .بر اساس این روش ،ب دع از اینکه هر مصاحبه انجام می شد ،آن را از نوار
ضبط شده به روی برگه ها ثبت شد و کدگذاری صورت گرفت .در گام اول از تح لیل اطالعات
که کدگذاری باز است اب دت ا داده ها خط به خط خوانده و کدهای باز اس خت راج گردید .کدهایی
اشتراک مفهومی داشتند در ذیل یك مقوله جای گرفتند و بدین ترتیب مقوالت م دعت دی شکل
گرفتند .بر اساس مفاهیمی که در این گام حاصل گردید مقوله های اولیه شکل گرفتند .دك گذاري
باز و مقوله پردازي داده در جهت شناسا يي م يع ارها و زيرم يع ارهاي تغ یی ر فرهنگ سازمانی و
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شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق کار در سازمان های دولتی صورت گرفت .در
جدول 1به تمامی اظهارات و کدهایی که از مصاحبه های انجام شده با کارکنان سازمانهای دولتی
استان گلستان انجام داده در مرحله کدگذاری باز بدست آمده اشاره می شود.
جدول -1کدگذاری اولیه
کد
.1

مصاحبه
در راستای اجرای اخالق در کار ،سازمان بایستی مرتب در زمینه دستورالعمل و چشم

مفاهیم اس خت راج شده
هدف گذاری پویا در اخالق شغلی

اندازهای اخالقی هدفگذاری کند [مصاحبه شماره ]5
.2

سازمان دارای ارزشهایی می باشد که باعث هم افزایی فعال تی ها می شود در تغ یی ر فرهنگ

توسعه و ترویج ارزشهای سازمانی حامی تغ یی ر

سازمانی این ارزشها باید مدنظر قرار گیرد [مصاحبه شماره ] 11 ،2
.3

هر سازمانی دارای استراتژیهایی می باشد که این استراتژیها جهت سازمان را مشخص می

همسویی اهداف اخالق شغلی با استراتژی سازمانی

کنند ،که براساس آن اهداف اخالق شغلی ت ییع ن می شوند [مصاحبه شماره ] 15
.4

وقتی در سازمان می توان به سوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی حرکت کرد که همواره منافع

اولویت منافع سازمان برای مدیران در تغ یی ر

سازمان بر منافع شخصی ارجحیت داشته باشد [مصاحبه شماره ]5
.5

توجه به عملکرد کارکنان در سازمان و اندازه گیری آن باعث می شود همیشه از اثربخشی

مدیریت عملکرد متناسب با اهداف تغ یی ر

سازمان مطمئن بود و اگر تغ یی ری هم قرار باشد در سازمان رخ دهد نیاز به مدیریت عملکرد
چه در داخل و چه در خارج از سازمان دارد[مصاحبه شماره ]6
.6

هر سازمانی برای خودش مجموعه ای از اهداف بلند مدت بر می گزیند که عملکرد خود را

لحاظ تغ یی ر فرهنگی در اهداف بلند مدت

براساس آن اهداف اندازه گیری می کند [مصاحبه شماره ] 11
.7

یکی از ساختارهایی که در سازمان همواره تضمین گر تغ یی ر می باشد سیستمهای کنترلی

مدیریت عملکرد بر اساس اهداف رفتاری تغ یی ر

عملکرد و بهره وری سازمانی است [مصاحبه شماره ] 12
.8

با توجه به اینکه آداب و رسوم از عناصر فرهنگ سازمانی هستند توجه و ارزش دهی به آن

سازکارهای حفظ و نگهداری ارزش های جدید

تغ یی ر فرهنگ سازمانی را بیمه می کن [د مصاحبه شماره ]2
.9
. 10

نمادها و اسوه سازی برای سازمان می تواند عملکرد کارکنان را ارتقا دهد [مصاحبه شماره ]9

نماد و الگو سازی

در سازمان هدایت منابع ملموس و ناملموس به صورتی که بهره وری سازمان باال رود می

هدایت منابع سخت و نرم در جهت حمایت از تغ یی ر

هیچ تغ یی ری در سازمان بدون توجه به کارکنان امکان پذیر نمی باشد ،در این راستا آموزش

آموزش و توانمند سازی کارکنان

تواند سازمان را به یک برند م تع بر تبدیل کند [مصاحبه شماره ]4
. 11

کارکنان و توانمندسازی آنها می تواند [مصاحبه شماره ]5
. 12

هر سازمانی نیاز به شکل گیری حافظه سازمانی دارد ذخیره سازی اطالعات سازمان به تغ یی ر

تبادل اطالعات تغ یی ر از طریق سیستم های اطالعاتی

فرهنگ سازمانی براساس اصالح اخالق کار کمک می کند [مصاحبه شماره ]7
. 13

تح لیل اطالعات سازمان به اثربخشی آن کمک می کند و می تواند تغ یی رات الزم را در آن

اقناع کارکنان از طریق تح لیل و تب یی ن اطالعات

بوجود آورد [مصاحبه شماره]4
.41

ارتباطات سازمانی اهمیت فراوانی در فرهنگ سازمانی آن دارد ارتباط مدیران ارشد و

روابط باز و اسان بین کارکنان و مدیران

کارکنان می تواند تغ یی ر فرهنگ سازمانی را تسه لی کند [مصاحبه شماره ]8
. 15

تصمیمهای سازمان تاثیر فراوانی در سمت و سوی سازمان و جهت گیری آن دارد در این

مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به تغ یی ر

راستا مشارکت کارکنان تغ یی ر و نوآوری در سازمان را تسه لی می کن [د مصاحبه شماره ] 10
.61

یکی از پتانس لی های هر سازمانی توانایی کارکنان آن است استفاده بهینه از دانش و تواناییهای

استفاده از مشارکت دانشی و فکری کارکنان

کارکنان و شایسته گزینی می تواند تغ یی ر فرهنگ سازمانی را رقم بزند [مصاحبه شماره ]8
.71

یکی از قوه های محرکه سازمان مشوقهای سازمان است که می تواند جهت پیشبرد اهداف
سازمان بکار رود ،این مشوقها می تواند در راستای تغ یی ر فرهنگ سازمان براساس اصالح
الگوی کار باش [د مصاحبه شماره ]6

بکارگیری نظام های تشویقی حامی تغ یی ر
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. 18

برای رس دی ن به اهداف سازمان در راستای اصالح الگوی کار انگیزه کارکنان یکی از عناصر

استفاده از مشوق های مادی

ک دیل ی تغ یی ر در سازمان است که از طریق پاداش و جایزه می توان ارتقا داد [مصاحبه شماره
]41
. 19

از مکانیزمهایی که می تواند به تغ یی ر فرهنگ سازمانی یاری رساند سیستم تشویق و قدردانی از

قدردانی و تقدیر از کارکنان

کارکنان باشد [مصاحبه شماره ]6
. 20

سازمانی که اهداف خود را پیش می برد و به نتایج مطلوبی در راستای اهداف خود نایل می

درک کارکنان از سازمان بعنوان سازمانی موفق و اثربخش

شود پتانس لی باالیی در زمینه تغ یی ر فرهنگ سازمانی دارد [مصاحبه شماره ]9
. 21

مسئولیت پذیری ار مولفه های مهم سازمانی در زمینه فرهنگ سازمانی می باشد هر یک از

مسئولیت پذیری کارکنان

کارکنان باید در قبال انجام امور محوله مسئول باشند [مصاحبه شماره ]9
.22

فعال تی ها و امور در سازمان باید سازماندهی شود و براساس رویه خاصی به پیش رود در این

سازماندهی پویا در جهت اصالح اخالق کار

صورت می توان بصورت منظم برای اصالح اخالق کار برنامه ریزی کرد [مصاحبه شماره
] 10
. 23

همر راستایی و همسویی بخشهای سازمان یکی از اهداف هر سازمانی می باشد که به

همراستایی و همسویی بخش ها و دوایر با اهداف تغ یی ر

اثربخشی الزم برسد[ ،مصاحبه شماره ]9
. 24

هر تغ یی ری بخواهد در سازمان اتفاق اف دت نیاز به پش یت بانی کارکنان دارد حمایت معنوی

کسب حمایت معنوی کارکنان

کارکنان از سازمان امکان اصالحات در سازمان را فراهم می کند [مصاحبه شماره ]5
. 25

در سازمان هر فرد به عنوان یک سرمایه انسانی محسوب می شود که جهت هر تغ یی ری در

تغ یی ر افراد ک دیل ی

سازمان به کارگیری افراد ک دیل ی نقش اساسی دارد [مصاحبه شماره ] 15
. 26

در سازمان بایستی سیستمی جهت ارزیابی طراحی شود و براساس آن عملکرد سازمان پایش

نظام ارزیابی عملکرد حامی تغ یی ر

شود [مصاحبه شماره ] 15
. 27

در سازمان اگر فرصت ارتقا و آزادی عمل وجود داشته باشد کارکنان سهم بیشتری در تغ یی ر

آزادی عمل کارکنان

فرهنگ سازمانی خواهند داشت[مصاحبه شماره ] 13
. 28

برای اینکه در سازمان بتوان تغ یی ری ایجاد کرد بایستی بخشهای م فلتخ

سازمان را همسو کرد

ﯽﯾﻮﺴﻤﻫ و انسجام بین بخشی

[مصاحبه شماره ] 11
. 29

در سازمان بایستی تمام بخشها و امکانات با هم همسو باشد یکی از این منابع و امکانات

همسویی نظام اطالعاتی سازمان با تغ یی ر

فناوری اطالعات است ،امروزه اگر سازمان بخواهد تغ یی ری در فرهنگ سازمانی و اخالق کار
ایجاد کند ،باید فناوری اطالعات به نحو احسنت بکار گیرد [مصاحبه شماره]41
.03

هر سازمانی محیطی دارد که شناخت از آن جو و اتمسفر به نیروی انسانی کمک می کند

استفاده از حمایت های بیرونی(خانواده ،فرهنگ)

خود را با سازمان هماهنگ کنند [مصاحبه شماره ]5
. 31
. 32

ارتباطات سازمانی ت ییع ن کننده موفقیت و اثربخشی سازمانی می باشد ،درک کانالهای

استفاده از مجاری ارتباطی کارکنان در جهت اهداف

ارتباطی نقش بسزایی در همراهی کارکنان با تغ یی ر فرهنگ سازمانی دارد [مصاحبه شماره ]7

تغ یی ر(گروه های یغ ر رسمی،نشست ها)

سازمان باید تدابیر الزم در زمینه به روز رسانی و تقویت دانش و مهارتهای کارکنان بکار

تقویت دانش ،مهارت و توان کارکنان برای تغ یی ر

گیرد برای هرگونه نوآوری و تغ یی ری در سازمان توانمندسازی کارکنان ضروریست [مصاحبه
شماره ] 11
. 33

پی گیری امور و گرفتن بازخورد از خود کارکنان بینش عمیقی را در مدیران جهت ایجاد

مشارکت کارکنان در تح لیل و ارزیابی تغ یی ر

تغ یی رات الزم بوجود می آورد [مصاحبه شماره ]8
. 34

در سازمان اطالعات بصورت عمودی و افقی جریان دارد توجه به جریان افقی اطالعات

استفاده از مجاری اطالعاتی سازمان(افقی و عمودی) در

ارتباطات کارکنان را رقم می زند ،این وع جریان اطالعات تغ یی رات را در سازمان تسه لی می

جهت تغ یی ر

سازمان بایستی هدفهای اخالقی بصورت واضح و شفاف در اخ یت ار کارکنان بگذارد [مصاحبه

تدوین م یع ارها و کدهای اخالقی روشن و شفاف شغلی

کند [مصاحبه شماره ]41
. 35

شماره ] 10
. 36

برای اینکه در سازمان بسوی اصالح اخالق کار پیش رویم بایستی مالکهایی را برای ارزیابی
آن در نظر بگیریم که میران دسترسی به اهداف در این زمینه مشخص شود [مصاحبه شماره ]9

تدوین م یع ارها و کدهای اخالقی روشن و شفاف شغلی
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. 37

برای هدفگذاری در زمینه اخالق باید اسوه ها و الگوهایی برای کارکنان در نظر گرفت ،تا

معرفی نمونه و الگوهای اخالقی در سازمان

بتوانند جهت اخالقی را در کار تشخثص دهند [مصاحبه شماره ]41
. 38

سرمایه گذاری روی عملکرد سازمانی نوآوری و تغ یی رات را در سازمان سرعت می بخشد،

بینش مشترک نسبت به فلسفه وجودی سازمان

ک یل ه کارکنان سازمان باید فلسفه عملکرد سازمانی را درک کنند [مصاحبه شماره ] 12
. 39

در سازمان امور بایستی براساس مشارکت صورت گیرد و مبتنی بر یادگیری سازمانی باشد

بکارگیری سازوکارهای یادگیری سازمانی

[مصاحبه شماره ] 11
. 40

چون کارکنان یکی از عناصر اصلی سازمان هستند و اثربخشی سازمان را رقم می زنند بایستی

نظارت بر رفتار کارکنان

بر عملکرد آنان نظارت و ارزیابی صورت گیرد [مصاحبه شماره ]8
.14

در سازمان هر بخش باید اطالعات مربوط به خودش را جمع آوری کند و در این زمینه

ایجاد محیط رقابتی در عمل به اهداف تغ یی ر

سامانه مشخصی طراحی شود [مصاحبه شماره ]3
. 42

سازمان اگر از سرمایه هایی که در آن بوجود آمده است استفاده بهینه کند می تواند تغ یی ران

استفاده فراگیر سرمایه های سازمان

مورد نظر را در اصالح اخالق کار بوجود آورد [مصاحبه شماره ]4
. 43

از ابزارهای اتحاد سازمانی بوجود آوردن اعتقادات و ارزشهای سازمانی مشترک است این

حمایت سازمانی فراگیر برای تغ یی ر

امر تغ یی ر در سازمان را رقم می رند [مصاحبه شماره ] 12
. 44

اطالعات پایه تغ یی ر سازمانی است و هر بخش در سازمان اگر به اطالعات دسترسی داشته باشد

آزادی دسترسی به اطال ییغت تاع رر

می تواند می توانند یه تغ یی ر فرهنگ سازمانی یاری رسانند [مصاحبه شماره ] 10
. 45
. 46

الزمه اصالح اخالق کار دانش مربوط به آن در سازمان می باشد ،از تسهیم دانش در سازمان

آگاهی بخشی و روشن کردن شکاف بین شرایط موجود و

تغ یی رات مورد نظر بوجود می آید [مصاحبه شماره ]7

مط ل و ب

مدیرانی که از ایده های کارکنان استقبال می کنند و به استقبال تغ یی ر می روند سازمان را برای

گشودگی مدیران نسبت به کارکنان

دگرگونیهای مورد نظر در فرهنگ سازمانی آماده می کنند [مصاحبه شماره ] 15
. 47

اخ یت ارات کافی به کارکنان در سازمان موجب ارتقای انگیزه و خالقیت در کارکنان می شود

تفویض اخ یت ار در تصمیمات و اجرا به کارکنان

و می توانند کارکنان با آزادی عمل بیشتری در تغ یی رات سازمان سهیم شوند [مصاحبه شماره
] 15
. 48

ایجاد نظام قدردانی در سازمان زیرساختهای انسانی الزم برای تغ یی ر فرهنگ سازمانی را ایجاد

نظام قدردانی و نشویقی حامی تغ یی ر

می کند [مصاحبه شماره ] 15
. 49

سازمان برای اینکه بتواند در فرهنگ سازمانی خود تغ یی ری ایجاد کند بایستی به رشد و

انعطاف پذیری و تشویق تجربه اندوزی و یادگیری

پیشرفت بها دهد [مصاحبه شماره ] 15
. 50

کارکنان بایستی به بودن در سازمان اف خت ار کنند و ت لع ق خاطر داشته باشند تا انتظار اصالح

احساس ت لع ق و عالقه مندی کارکنان به سازمان

الگوی کار از آنها داشت [مصاحبه شماره ]15
. 51

یکی از زمینه های تغ یی ر اخالق کار ،تعهد در سازمان می باشد ،اگر کارکنان تعهد باال داشته

تعهد سازمانی کارکنان

باشند اصالح اخالق کار تسه لی می شود [مصاحبه شماره ] 10
. 52

هر سازمانی برای دس یت ابی به اهداف خود ماموریتها و استراتژیهایی دارد ت ییع ن دقیق ماموریت
و استراتژیها تک فیل

همسویی اهداف تغ یی ر با مأموریت و رسالت سازمان

مدیران را جهت مشخص کرد سمت و سوی تغ یی رات فرهنگ سازمانی را

روشن می کنند [مصاحبه شماره ] 10
. 53

تمام ساختارهای و سیستمهای سازمانی در راستای اصالح اخالق کار بایستی تغ یی ر کنند

سازماندهی مناسب تغ یی ر

[مصاحبه شماره ] 13
. 54

در سازمان مشارکت در همه زمینه ها باید تقویت شود ،مشارکت در امور تسه لی گر هرنوع

توسعه نظام مشار يتك فراگیر

تغ یی ری در سازمان است [مصاحبه شماره ]9
.55

مدیریت در سازمان رکن اصلی تغ یی رات است ،مدیریت همه امور را بایستی در راستای

مدیریت هدف محور

اهداف هماهنگ کند تا بتوان الگوی اخالق کار را در سازمان اصالح کرد [مصاحبه شماره
]5
. 56

برای حرکت به سوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی باید نوآوری را در سازمان بهبود بخش دی
[مصاحبه شماره ] 13

توسعه فرهنگ نوآوری و خالقیت
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. 57

انعطاف پذیری در امور سازمان به ایجاد تغ یی رات یاری می رساند [مصاحبه شماره ]9

انعطاف پذیری سازمانی

. 58

مدیران و کارکنا اگر به کار کردن در سازمان اف خت ار کنند و احساس ارزشمند بودن داشته

احساس ارزشمند بودن کارکنان

باشند به ایجاد تغ یی رات در آنها کمک می کند [مصاحبه شماره ] 11
. 59

یکی از آیتمهای تاثیر گذاری بر تغ یی ر فرهنگ سازمانی مدیریت ریسک می باش [د مصاحبه

توسعه مهارت ها و ظرفیت های تغ یی ر در مدیران

شماره ]6
. 60

هر سازمانی برای دس یت ابی به اهدافش به نیروی انسانی توانمند نیاز دارد جهت ایجاد تغ یی رات

جذب نیروهای دانشی

در فرهنگ سازمانی جذب نیروهای دانشگر کارساز می باشد [مصاحبه شماره ] 12
.16

سازمان نیاز به پش یت بانی و حمایت درونی و بیرونی دارد جذب حمایتهای بیرونی برای سازمان

جذب حمایتهای بیرونی

منافع بسزایی به بار می آورد که می تواند در تغ یی رات سازمانی به عنوان یک عامل تسه لی
کننده عمل کند [مصاحبه شماره ]8
. 62

ارتباطات متقابلی که در سازمان بوجود می آید باید حفظ و ارتقا داده شود تا مشارکت

ا جي اد ارتباطات و همکاري متقابل بين کارکنان

کارکنان حفظ شود [مصاحبه شماره ]6
. 63

. 64

برای اینکه بتوان پش یت بانی برای تغ یی رات فرهنگ سازمانی ایجاد کرد بایستی از کارگروهها و

سازماندهی امور تغ یی ر در قالب کارگروه ها و کم تی ه های

کم تی ه ها استفاده کرد [مصاحبه شماره ]3

کاری

کارکنان اگر به عضویت در سازمان خود اف خت ار کنند امکان وفق دادن خود با تغ یی رات و

اف خت ار کارکنان نسبت به عضویت در سازمان

بوجود آوردن اخالق کار در سازمان تسه لی می شود [مصاحبه شماره ]3
. 65

خود کارکنان بایستی ناظران سازمانی باشند تا بتوان الگوی اخالق کار را اصالح کرد

نظارت کارکنان برفرایند تغ یی ر

[مصاحبه شماره ]1
. 66

در سازمان سیستمهای اطالعاتی وجود دارد که می تواند تغذیه کنند فرهنگ سازمان باشد،

بکارگیری نظام های اطالعاتی

در صورتی که این سیستمها با اهداف سازمانی همسو باشند تغ یی ر و اصالح اخالق کار را بیمه
می کنند [مصاحبه شماره ]9
. 67

اگر کارکنان دولت کار مردم را خوب انجام بدهند و به اندازه وقتی که در اداره هستند واقعا

خوشبینی نسبت به دولت

کار کنند من فکر کنم بیشتر افرادی که از دولت ناراضی اند ،به دولت خوشبین می شوند
[مصاحبه شماره ]61
. 68

چرا این مملکت با این همه ثروت عقب است .چون هیچ کس کارش را خوب انجام نمی

رشد و پیشرفت

دهد[ .مصاحبه شماره ]61
. 69

رشوه ریشه های اعتماد و همدلی را در این کشور سوزانده ،واقعا دردآور است این وض یع ت

اعتماد و همدلی

[مصاحبه شماره ]71
. 70

ما باید از این کشورهای اروپایی بیاموزیم که مثل ساعت کار می کنند .البته فکر نکن دی در

مسئولیت شناسی

اداره اینطوری هستند یلکه در همه کارهایشون همینطورند به قولی که می دهند وفادارند
[مصاحبه شماره ]61
.17

از ما که گذشت اما اگر وجدان کاری در این کشور اصالح بشود  ،به حتم آیندگان این

ام دی به آینده

کشور را به سر منزل مقصود خواهند رساند [مصاحبه شماره ]71
. 72

بیشتر اینکه منابع ما هدر می رود بخاطر نداشتن حس مسئولیت نسبت به مردم است وگرنه

بهبود بهره وری منابع

دیگران با کمتر از این ،کشورشان را اباد کرده اند [مصاحبه شماره ]61
. 73

در این کشور کار باید مالک پیشرفت باشد ،اگر این کار انجام بگیرد دیگر جایی برای

شایسته ساالری

چابلوس ها و آدمهای ناشایست نخواهد بود [مصاحبه شماره ]71

همانطور که در جدول 1مشاهده می شود ک یل ه مفاهیم مصاحبه شوندگان مربوطه آورده شده است.
بر اساس کدها و اظهاراتی که در این گام حاصل گردید مفاهیم اولیه شکل گرفتند .در این بخش
اطالعات حاصل از مصاحبه با  71نفر از خبر گان و صاحب نظران حوزه های مدیریت دولتی،
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مدیریت فرهنگی ،علوم سیاسی و جامعه شناسی انجام داده در کشور ایران که شامل  73مفهوم
است که تحت  8مقوله قرار گرفته اند ،درجدول  2به تفک كی

ارائه شده اند.

جدول شماره ( :)2مقوله ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها
ردیف

مقوالت
رویکرد راهبردی به اصالح
اخالق کار

کدهای مفهومی
 .1هدف گذاری پویا(بطور مستمر و به اقتضاء شرایط)
 .2همسوسازی اهداف تغ یی ر با استراتژی ها و مأموریت های سازمان
 .3اهداف روشن و شفاف مرتبط با اخالق کار
 .4بکار گیری نظام تشویقی متناسب با اهداف تغ یی ر
 .5استفاده از حمایت های سازمانی
 سرمایه فیزیکی و مادی
 سرمایه اجتماعی

1

 سرمایه معنوی
 .6استفاده از حمایت های بیرونی
 خانواده های کارکنان
 ارزش های اجتماعی و فرهنگی
 خبرگان و م خت صصین بیرونی
 فرصت های محیطی
2

مدیریت ارزش های سازمانی

3

مدیریت عملکرد تغ یی ر مدار

4

مهارت های رهبری تحول گرا

 .1توسعه و ترویج ارزش های حامی تغ یی ر
 .2تقویت و حفظ ارزش های موجود مقوم تغ یی ر
 .3نماد و الگو سازی
 .4مدیریت نمادها و الگوها
 .5توسعه و ترویج ارزش نوآوری و خالقیت
 .1مدیریت عملکرد متناسب با تغ یی ر
 .2مدیریت رفتارهای سازمانی متناسب با اهداف رفتاری تغ یی ر
 .3نظام ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف تغ یی ر
 .4کنترل و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان
 .5خلق محیط رقابتی در عمل به ارزش ها و اهداف رفتاری تغ یی ر
 .1مهارت گشودگی و روابط باز با کارکنان
 .2چابکی و هوش ه جی انی
 .3آرمان گرایی
 .4مهارت های ارتباطی
 .5توانایی ته یی ج و بسیج کارکنان
 .6توانایی اقناع و متقاعد سازی کارکنان
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5

کارکنان حامی تغ یی ر

6

مدیریت دانش و اطالعات تغ یی ر

7

سازماندهی متناسب با تغ یی ر

8

پیامدهای اصالح اخالق کار

 .1مدیریت رفتار و نگرش ها
 توسعه تعهد سازمانی کارکنان
 توسعه ت لع ق سازمانی کارکنان
 توسعه و تقویت مشارکت جویی کارکنان
 توسعه عزت نفس سازمانی کارکنان
 توسعه و تقویت نگرش نسبت به ارزشمندی سازمان
 بینش مشترک نسبت به چشم انداز و مأموریت سازمان
 .2توانمند سازی تغ یی ر محور
 آموزش و توسعه مهارت های کاری
 تقویت توانایی های تاب آوری و خوش بینی
 تفویض اخ یت ار و آزادی عمل
 توسعه ظرفیت های مسؤولیت پذیری
 .3انگیزه حمایت از تغ یی ر
 اقناع کارکنان در مورد تغ یی ر
 مشارکت فراگیر کارکنان در تغ یی ر(مشارکت در تصمیم گیری،
مشارکت در تح لیل و ارزیابی ،مشارکت فکری و دانشی ،مشارکت در
نظارت بر تغ یی ر)
 دسترسی آسان و آزادانه به اطالعات
 مشوق های مادی و معنوی سازمان
 .1بکارگیری سیستم های اطالعاتی سازمان در جهت مدیریت تغ یی ر
 .2اطالع رسانی و هماهنگ سازی
 .3انتقال تجارب و دانش و اطالعات تغ یی ر
 .4نگهداری و ذخیره سازی دانش و اطالعات تغ یی ر(حافظه سازمانی)
 .5ایجاد بستر تسه لی ساز برای مشارکت فراگیر
 .1سازماندهی پویا و انعطاف پذیردر جهت اصالح کار
 .2انسحام و هم راستایی بخش ها و دوایر در جهت اهداف تغ یی ر
 .3تناسب قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و اخ یت ارات با تغ یی ر
 .4تغ یی ر در افراد ک دیل ی سازمان بر اساس اهداف تغ یی ر
 .5سازماندهی مبتنی بر تیم های کاری برای مدیریت تغ یی ر
 .1خوشبینی نسبت به دولت
 .2رشد و پیشرفت کشور
 .3اعتماد و همدلی در جامعه
 .4مسئولیت شناسی
 .5ام دی به اینده
 .6بهبود بهره وری
 .7شایسته ساالری

در گام ب دع ی تالش گردید مقوله های مشابه و مقارن در تم های اصلی جای گیرند بر اساس
اشتراک مفهومی که مقوالت با یکدیگر داشتند ،تم ها ،به شکل مفاهیم انتزاعی تری اس خت راج
شدند .پس از تهیه و تنظیم جدول مفاهیم و مقوالت اولیه به عنوان گام نخست تح لیل کیفی
اطالعات حاصل از انجام مصاحبه ،برای تکم لی این فرآیند ،مفاهیم حاصله در سطح باالتر و
تجریدی تر جهت دست یابی به تم های اصلی ،گروه بندی شدند .پس از مقایسه مقوالت گروه
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بندی شده ،مقوالت مرتبط با یکدیگر در یك مضمون کلی دسته بندی شدند و بر اساس عناوین
موجود در نظریه های مرتبط یا مفاهیم برخاسته از ادبیات تحقیق ،عناوین کلی برای این مضمون
ها در نظر گرفته شد.

 کدگذاري محوريهدف از کدگذاري محوري ا جي اد رابطه بين مقوله هاي تول دي شده (در مرحله کدگذاري باز)
است .در کدگذاري محوري ،با مجموعه اي سازمان يافته از کدها و مفاهيم اوليه مواجه هس يت م که
ن جيت ه بررسي دقيق و تفص يلي مقاالت و مصاحبه ها در مرحله کدگذاري باز است .تمرکز اين
مرحله بيشتر بر کدها و مفاهيم ،و نه داده ها ،است .البته ممکن است که کدها يا مفاهيم ج يديد نيز
در اين مرحله ظهور يابند ،ولي وظيفه اص يل  ،مرور و بررسي کدهاي اوليه است و به سوي
سازماندهي موضوعات ،مفاهيم ،دسته بن يد ها و تعر في

محور مفاهيم ک يديل در تح ليل حرکت

مي کنيم.
بنابراين پرسشي که در مرحله کدگذاري محوري اين تحقيق مطرح شد ،عبارت است از:
• آيا مي توان مقوالت م فلتخ

را درون يک توالي يا تسلسل سازماندهي کرد؟

در اين تحقيق کدگذاري محوري بر اساس استفاده از الگوي پاراديم (شکل)1صورت گرفته است.
دسته بن يد اص يل (مانند ا دي ه يا رو دي اد محوري )بعنوان پ ديد ه تعر في

مي شود و ساير دسته بن يد

ها با اين دسته بن يد اص يل مرتبط مي شوند .شرايط عّلّلي ،موارد و رو دي ادها يي هستند که منجر به
ا جي اد و توسعه پ ديد ه مي گردند .زمينه به مجموعه اي و ژي ه از شرايط ،و شرايط مداخله گر به
مجموعه گسترده تري از شرايط اشاره دارند که پ ديد ه در آن قرار دارد .راهبرد هاي کنش يا
تقابل ،به اقدامات و پاسخها يي اشاره مي کنند که بعنوان ن جيت ه پ ديد ه رخ مي دهند و درنهايت
ستاده هاي -خواسته يا ناخواسته  -اين اقدامات و پاسخها به پيامدها اشاره دارند.

شکل :1الگوي پارادايم

طراحی الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی151 ...........................................................

شکل ( ،)2ا جي اد ارتباط بين مقوله هاي م فلتخ

شناسا يي شده را در قالب الگوي پارادايم نمايش

مي دهد.

شکل:2کدگذاري محوري بر اساس الگوي پاردايم
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 .1مقوله محوري :رویکرد راهبردی به تغ یی ر اخالق کار

با توجه به اينکه مصاحبه هاي صورت گرفته و نيز مرور ادبيات نظري مرتبط با تحقيق" ،رویکرد

راهبردی به تغ یی ر اخالق کار" را به عنوان مبنا و ستون اص يل تحقق تغ یی ر فرهنگ سازمانی قلمداد

کرده اند ،پس از جمع آوري و تح ليل داده ها در مرحله کدگذاري باز و بررسي و ژي گي هاي ارائه

شده ،مقوله "رویکرد راهبردی به تغ یی ر اخالق کار" به عنوان مقوله محوري ان خت اب شد و شامل
مشارکت ،سازگاری و انطباق پذیری می شود.

 .2شرايط ع يل  :رهبری تحول گرا
اين شرايط باعث ا جي اد و توسعه پ ديد ه يا مقوله محوري مي شوند .از ميان مقوله هاي موجود،

"رهبری تحول گرا" به عنوان ع لل ی تلقی می شوند که نقش فعال در تغ یی ر فرهنگ سازمانی با
رویکرد اصالح اخالق کار داشته و تا این عوامل مهیا نشوند تغ یی ر فرهنگ

سازمانی شکل نمی

گیرد.
 .3راهبردها :سازماندهی متناسب با تغ یی ر و مدیریت دانش و اطالعات تغ یی ر
کنش ها و تعامالت بيانگر رفتارها ،فعال تي ها و تعامالت هدف داري هستند که در پاسخ به مقوله
محوري و تحت تاثير شرايط مداخله گر ،اتخاذ مي شوند .به اين مقوله ها راهبرد نيز گفته مي شود.
که در تحقيق حاضر عبارتند از :سازماندهی متناسب با تغ یی ر و مدیریت دانش و اطالعات تغ یی ر.
 .4بستر زمینه :مدیریت عملکرد تغ یی ر محور ،کارکنان حامی تغ یی ر /مدیریت رفتار و نگرش ها و
کارکنان حامی تغ یی ر/توانمند سازی تغ یی ر محور
به شرايط خاصي که برکنشها و تعامالت تاثير مي گذارند ،بستر گفته مي شود .اين شرايط را
مجموعه اي از مفاهيم ،مقوله ها يا متغيرهاي زمينه اي تشک لي دهند و در الگوي معرفي شده
عبارتند از :مدیریت عملکرد تغ یی ر محور ،کارکنان حامی تغ یی ر /مدیریت رفتار و نگرش ها و
کارکنان حامی تغ یی ر/توانمند سازی تغ یی ر محور
 .5پيامدها
برخي از مقوله ها بيانگر نتايج و پيامدها يي هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود مي آيند .در
پژوهش حاضر ،رخداد نتايج تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار شامل خوشبینی
نسبت به دولت ،رشد و پیشرفت کشور ،اعتماد و همدلی در جامعه ،مسئولیت شناسی ،ام دی به
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آینده ،بهبود بهره وری و شایسته ساالری ن جيت ه کنشها و تعامالت ا جي اد شده و تاثير پذير از شرايط
ع يل  ،مقوله محوري و بستر زمینه مي باشد.

 -کدگذاري انتخابي (مرحله نظريه پردازي)

کدگذاري ان خت ابي عبارتست از فرآيند ان خت اب دسته بن يد اص يل  ،مرتبط کردن نظام مند آن با
ديگر دسته بن يد ها ،تأ ديي اعتبار اين روابط ،و تکم لي دسته بن يد ها يي که نياز به اصالح و توسعه
بيشتري دارند .در اين مرحله به تجزيه و تح ليل ک يل و ادغام کردن شرايط م فلتخ

پرداخته مي

شود که در کد گذاري محوري به آنها اشاره گرد دي  .درکدگذاري ان خت ابي تلفيق داده ها اهميت
زيادي داشته و در رهيافت نظام مند براي آن رويه هاي مطرح مي شود از جمله ،بکارگيري يک
روايت بر اساس روابط الگوي پاردايم .به عبارت بهتر در کدگذاري ان خت ابي که مرحله اص يل
نظريه پردازي به شمار مي رود ،مفاهيم بايس يت به طور منظم به يک يد گر مربوط شوند .کدگذاري
ان خت ابي بر اساس نتايج کدگذاري باز و کدگذاري محوري ،مرحله اص يل نظريه پردازي است .به
اين ترتيب که مقوله محوري را به شکل نظام مند به ديگر مقوله ها ربط داده و آن روابط را در
چارچوب يک روايت ارائه کرده و مقوله ها يي را که به بهبود و توسعه بيشتري نياز دارند ،اصالح
مي کند .در مرحله کدگذاري ان خت ابي نيز ارتباط ميان م يع ارهاي الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی و
شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق کار در سازمان های دولتی در قالب تح ليل

روايت تحقيق ت ييع ن شدند .بر اين اساس "رویکرد راهبردی به تغ یی ر اخالق کار" به عنوان مقوله

محوري فرایند تغ یی ر فرهنگ سازمانی براساس رویکرد اصالح کار بر مبناي شرایط ع يل "رهبری

تحول گرا" از طریق راهبردها شامل "سازماندهی متناسب با تغ یی ر و مدیریت دانش و اطالعات
تغ یی ر" با در نظر گرفتن "مدیریت عملکرد تغ یی ر محور ،کارکنان حامی تغ یی ر /مدیریت رفتار و

نگرش ها و کارکنان حامی تغ یی ر/توانمند سازی تغ یی ر محور" افراد (به عنوان زمينه الگو) و منجر به

تحقق پيامدها يا " اصالح اخالق کار" مي شوند.

طراحي تب یی ن فرایند تغ یی ر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق
کار در سازمان های دولتی در قالب ارائه م يع ارها و زيرم يع ارهاي فرایند تصمیم گیری و منطق
ارزيابي و نيز تب يي ن نوع روابط ميان م يع ارها و زير م يع ارها ،حاصل انجام تحقيق کيفي براساس روش
داده بنیاد مي باشد .در ادامه اين الگو توض حي داده مي شود .شکل ( )3اجزاي الگوي الگوی تغ یی ر
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فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق کار در سازمان های دولتی
را نمايش مي دهد.

شکل :3اجزاي الگو معيارها و زيرمعيارهاي فرایند تغییر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق
کار در سازمان های دولتی

الگوهاي فرایندی عمدتا از شاخصها يي تشک لي شده است که هسته و قلب اين الگوها مي باشند و
مبناي ارزيابي يک تصمیم قرار مي گيرند که به آنها م يع ارهاي الگو مي گويند .در جهت تب يي ن
م يع ارها و زير م يع ارهاي فرایند تغ یی ر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح
اخالق کاراز روش تح ليل محتواي يك في و فن دك گذاري نظري برگرفته از نظريه داده-بنياد استفاد
شد .ب يد ن منظور اب دت ا با استفاده از روش کدگذاري باز مفاهيم درون مصاحبه ها و اسناد و مدارک
بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بن يد شدند و از ميان آنها مقوله هاي اص يل و مقوله هاي
فرعي فرایند تغ یی ر فرهنگ سازمانی براساس رویکرد اصالح کار شناسا يي شدند .محقق به مقوله
هاي اص يل عنوان "م يع ار" و به مقوله هاي فرعي مرتبط با آنها عنوان "زير م يع ار" را داد .آنگاه در

قالب کدگذاري محوري با استفاده از الگوي پارادايم ،بين م يع ارها و زيرم يع ارهاي تول دي شده
ارتباط مناسب برقرار شد.
نوع روابط ميان م يع ارها و زيرم يع ارهاي فرایند تغیر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با
رویکرد اصالح اخالق کار نيز با توجه به دك گذاري ان خت ابي صورت گرفته در قالب پارادایم داده
بنیاد ارائه گرد دي  .بنابراين الگوي تحقيق که بيانگر چگونگي ارتباط م يع ارهاي الگوي تغیر فرهنگ
سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق کار است ارائه شدند .شکل()2
الگوي تغ یی ر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصالح اخالق کار را نمايش
مي دهد .توض حي اينکه بر مبناي الگوي تغ یی ر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با
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رویکرد اصالح اخالق کار توانمندسازهاي تغ یی ر فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی منجر به
تحقق نتايج اصالح اخالق کار شامل خوشبینی نسبت به دولت ،رشد و پیشرفت کشور ،اعتماد و
همدلی در جامعه ،مسئولیت شناسی ،ام دی به آینده ،بهبود بهره وری و شایسته ساالری مي شوند.
 .6نتیجه گیری
الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار داراي دو بخش مولفه های اصلی و
مولفه های فرعی می باشد .این دسته از مدلها از شاخص ها يي تشک لي شده است که هسته و قلب
اين مدلها مي باشند و مبناي ارزيابي تغ یی ر فرهنگ سازمانی قرار مي گيرند که به آنها م يع ارهاي
م لد مي گويند .الگوی الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار داراي  8مقوله
است که شامل  73مفاهیم تشک لی دهنده آنها مي باشد .براي بسط و توسعه هر كي

از مولفه ها

يكنند .مفاهیم در واقع تب يي ن کننده معنا و مفهوم هر مولفه بوده
ت دع ادي از مفاهیم آنها را پش يت باني م 
يبايست در طول ارزيابي تغ یی ر فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار گيرند .شکل( )5ساختار
كه م 
الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار و نحوه پيوند ميان بخش ،مولفه اصلی،
مولفه فرعی در الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار را نشان مي دهد.

شکل -5الگوی تغییر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار

تحقيق حاضر با توجه به اهميت موضوع الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق
کار و حرکت موجود به سمت تخصصي کردن الگوهاي عملکردی و با عنايت به فقدان انجام
مطالعات دانشگاهي در خصوص الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار
صورت گرفت .بنابراين عمده ترين و ژي گي هاي الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح
اخالق کار عبارتند از:
• استفاده از رويکرد ترکيبي در اين تحقيق که در آن با رويکرد کيفي و با استفاده از روش تح ليل
محتواي کيفي و کدگذاري نظري ،الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار
طراحي شده است.
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• اختصاصي بودن اين الگو براي سازمانهای دولتی؛
• تب يي ن نحوه ارتباط ميان م یع ارها و زیر م يع ارهاي الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح
اخالق کار و بررسی وض یع ت نحوه استفاده از آن؛
فرهنگ پدیده ای یغ رملموس ،تلویحی و درونی است فرهنگ یک عامل قوی و مثبت در سازمان
است که عامل قدرت بوده و باعث تسه لی کنترل و تصمیم گیری می شود برای آنکه بتوانیم در
مورد مدیریت استراتژیک فرهنگ یک قالب اساسی داشته باشیم باید حالت های گوناگون
فرهنگ -استراتژی را شناسایی کرده و از تقاطع آنها سناریوی مطلوب را اس خت راج نمائیم و س سپ
بهترین گزینه را برای اقدامات عملی مشخص کنیم .جاری سازی راهبردها در سازمان دارای سه
ب دع اجرایی کردن  ،اجراپذیر کردن و اجرا کردن استراتژی بوده که بیانگر توسعه مدیریت
راهبردها می باشد اما عارضه یابی در سازمانها نشان از این مساله دارد که بیشتر مدیران از عملکرد
سازمان خود رضایت نداشته و همواره سخن از اجرای نامطلوب راهبردهای طراحی شده می
گویند این عدم کامیابی ها سبب شده تا درصدد تغ یی ر استراتژی های خود برآیند و نهایتا اینگونه
تلقی می کنند که این عدم مطلوبیت عملکرد به علت گزینش نادرست استراتژی بوده است و لذا
استراتژی جدیدی را می آزمایند در حالی که یک سازمان به صرف داشتن یک استراتژی خوب
نمی تواند موفق شود بلکه باید به بهترین شکل استراتژی را در سازمان جاری سازد و در این میان
فاکتورهای تاثیرگذار مشخص نماید از فاکتورهای اساسی در مساله جاری سازی راهبردها فرهنگ
سازمانی است که نهادینه کردن فرهنگ مطلوب می تواند گام های عملی در راستای ایجاد تیم
راهبری راهبرد را تسه لی نماید .سازمانها ،امروزه با افزایش سرعت ،شدت و عمق در شرایط
داخلی و خارجی مواجه هستند و متناسب نمودن اهداف سازمان ،دیدگاه کارکنان ،نگرش مدیران
 ،استراتژی ها  ،فعالیت ها و… از مهمترین وظائف مدیران ارشد سازمان و یا شرکت می باشد .لذا
بدون شک ،رعایت مراحل وگام های تغ یی ر و نیز به آماده سازی فضای داخلی سازمان و اندیشه
کارکنان جهت این مهم ،کاهش تعارضات درون سازمانی  ،کاهش هزینه ها و سرعت متناسب را
در مواجه با تغ یی رات به دنبال خواهد داشت و در این میان آگاهی از آموزش های مناسب و
متناسب و ضروری و اجرای آنها نقش بسیار مهمی در تحقق این وظیفه به عهده خواهد داشت
.تحول فرهنگی در یک سازمان وقتی به وقوع خواهد پیوست که عامالن تغ یی ر ،فرهنگ موجود را
شناسایی كرده ،در راستای منطبق ساختن آن با ارزش ها و اعتقادات مطلوب (پارادایم) گام

طراحی الگوی تغ یی ر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی57 1...........................................................

بردارند .تدوين برنامه فرهنگي در قالب حمايت از پارادايم هاي مطلوب تعر في

شده در سازمان

م تي واند به عنوان اهرمي قدرتمند در راستای اجرا يي شدن برنامههاي بلندمدت سازمان م يلجت
گردد .شناخت عوارض فرهنگی ناشی از تغ یی ر و م عت ادل سازی آن در جهت دس يت ابي به هدفهاي
طراحی شده و ت دع یل محدودیتهای فرهنگی و بردن آنها به سوی حمایت از این برنامه ها ،می تواند
از جمله نتایج به کار گیری م لد شبکه فرهنگی در ان حوزه باشد .براساس الگوی طراحی شده
تحقیق مبتنی بر تغ یی ر فرهنگ سازمانی با رویکرد اصالح اخالق کار نتایج نشان داد که مهارت های
رهبری تحول گرا ،کارکنان حامی تغ یی ر ،رویکرد راهبردی به اصالح اخالق کار ،مدیریت دانش و
اطالعات تغ یی ر ،مدیریت ارزش های سازمانی ،مدیریت عملکرد تغ یی ر مدار و سازماندهی متناسب با
تغ یی ر منجر به پیامدهای اصالح کار و تغ یی ر فرهنگ سازمانی براساس رویکرد اصالح اخالق کار
می شود.
تها
پی نوش 

8- Shahrul et al
9- Pedro
10- Purposive Sampling
11- Gatekeeper
12- Theoretical saturation
13- open coding
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