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 چکیده

 دگاهیبا توجه به د  یفرهنگ یهاسازمان یبنددسته و ییشناساهدف مقاله حاضر 
 یاکتشاف ختهیپژوهش راهبرد آم نیدر ا بوده است. یسازمان تیجمع یشناسبوم
خبرگان  هیکل یآمار ةجامع خزانه مورداستفاده قرارگرفته است. ةبر روش شبک یمبتن
 یو کم یفیک یدر فازهادو مرحله  یط هاناز آفرهنگ شهر اصفهان بوده که  ۀحوز
 یدر فاز کم به روش مصاحبه و یفیک فاز ها درصورت گرفته است. داده یریگنمونه
و  کرتیل فی( براساس طهاسازمان) آن عناصر که در یاپرسشنامه نیبا تدو
 افزارنرم لیجهت تحل و یآورجمع د،ش یدهازیامت یفیشده فاز ک ییشناسا یهاسازه
 افزارنرم از طریق محاسبه شده یهامورد استفاده قرار گرفت. شاخص دیوگریدیآ
کرونباخ  یآلفا و (93/0) ال(، شاخص فرانس95/0) یریشاخص ب ازجمله دیگر ویدیآ

 و اعتباراعتماد  تیقابل انگرینما عناصر( یبرا73/0و هاسازه یبرا79/0) و عنصرسازه 
 13خزانه  ةشبک یفیحاصل فاز ک بوده است. شبکه خزانه مطابق روش ندیفرا یباال

)با  سازه در سه بعد 11تعداد  یدر بخش کم لیاز تحلبوده که پس  یسازه استخراج
کل را  انسیدرصد وار 37/75که (یاصالت فرهنگ و یشکل، همو ارتباطبقا  یهانام
 ادیمراحل  یاز طقرار گرفت. پس  یشناسنوع یو مبنا یبنددسته کردندیم نییتب

 یینها یهابراساس سازه یدوبعد یدر محور افزارنرم یبا توجه به خروج و شده
ارائه  ییهاشنهادیپو  ییشناساخاص خود  یهایژگیبا و یچهار نوع سازمان فرهنگ

 یشناسبوم کردیاز روخزانه، استفاده  ةشبک نیکاربرد روش نواست  ذکر قابل .دش
 یخبرگان برمبنا یردن نقشه ذهنک یو کم یجهت نوع شناس یسازمان تیجمع
 است.حاضر  قیتحق یو نوآوراصالت  یسه جنبه کل ،یآمار قیدق یکردهایرو
 

 های کلیدیواژه
  .خزانه ةشبک لیتحل ،یسازمان فرهنگ ،یسازمان تیجمع یشناسبوم ،یشناسنوع

 

 

 

 

Abstract   
The purpose of this paper was to identify and categorize 

cultural organizations according to the viewpoint of 

organizational population ecology. The exploratory mixed 

method based on repertory grid approach has been used. All 

isfahanian cultural experts were been considered as 

Statistical population that were been sampled in two stage 

(qualitative and quantitative). the data gathering method in 

qualitative phase was interview and in quantitative phase by 

compilation the questionnaire, elements (organizations) 

were been scored based on the Likert spectrum and the 

necessary data were collected and idio-grid software was 

used for data analysis. The fitting indices such as 

Cronbach's alpha index (0.78 for constructs and 0.73 for 

elements), Bieri index(0.36), Fransella index(0.38) were 

calculated, which showed reliability and validity of 

repertory grid process based on the method. in the 

qualitative phase, 19 constructs have been investigated  and 

in the quantitative phase 11 constructs in 3 dimensions(as 

named: survival and relationship, isomorphy and cultural 

originality) determining 76.87% of total variation were 

categorized and were used as typology basis . Finally, 

researchers based on the final constructs shaped the two-

dimensional diagram and categorizes four different types of 

cultural organizations with their specific characteristics. The 

present research has originality and innovation in three 

aspects, the ecological approach of organizational 

population and the new method was used in typology and 

Quantifying the experts' mind map based on accurate 

statistical approaches. 
 

Keywords  
Typology, Organizational Population Ecology, Cultural 

Organization, Repertory Grid Analysis. 
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  شناسی جمعیت سازمانی ...بر رویکرد بومهای فرهنگی مبتنینوع شناسی سازمانو همکاران:  صدر       24

  مقدمه
داخلرری  در مطالعررات 1شناسرری جمعیررت سررازمانیرویکرررد برروم
این  مدیریت کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. سازمان و

 یراحتبرهنمایره شرده   یهاپژوهشواقعیت با مراجعه به منابع 
است که تمامی مبرانی نررری  یدر حال. این قابل بررسی است

قبیرل  از تررترا مباحرپ پیدیرده 2این تئروری از تعریرف گونره
( کراربردی 1آشریانه ةپهنر یهراییایپو) 9شناسانهفرایندهای بوم

یکری از  شرود.آن در مطالعات داخلی احسراس مری خألبوده و 
 یسازمانبوم و شناسیگونه ییشناسا ةریکاربردهای اولیه این نر

نمونره بررای  عنوانبرهبوده کره در مطالعرات تبربری خرارجی 
هرا ژانر فریلم نوعمحصوالت لوکس در صنعت مد یا  یبنددسته
 (.6،2011رلسیبراگراوم) کار رفته اسرته و...( ب وحشتناک)درام 
گستردگی مفهروم فرهنرگ در  نمونه کارهای یاد شده وعه مطال
 اتیرادبی بررسر در کنارنهاد فرهنگی   ترکیبی سازمان و ةاضاف
 نشان فرهنگی یو نهادهاها ات داخلی مربوط به سازمانقیتحق
 یبنددسرته تعریرف و حروزه دری متعردد اقردامات که دهدیم

هرا ترالش تراًینهاهای فرهنگی در ایران انبام شده که سازمان
فرهنگی  ازمانو سنقاط قوت به نگاه محدود به فرهنگ  باوجود

سازمان فرهنگی را ( 1933) زادهخیشو  یگودرز .انبامیده است
سررازمانی کرره ميموریررت یررا ويررایف اصررلی خررود را از میرران 

فعالیرت  ده وکررتعریرف  ،های فرهنگری انتخراک کرردهفعالیت
در دسته امور فرهنگ  یامور فرهنگ یبندمیتقس که درفرهنگی 
ای از اقردامات کره وعرهمبم عبارت است از ،قرارگرفته یعموم
مرردم  و رفتراراندیشه  احساس، ۀنحو ةتغییر و یا توسع منروربه

 ةهرا مبموعرگیرد. مبریان این فعالیرتیك جامعه صورت می
چرون  مراکرزیشوند کره در محردوده آن، وسیعی را شامل می

 )مرعشری، رنردیگیمرمراکز هنری، اماکن و مراکز مذهبی قرار 
و اسررت کرره وقترری برره تعریررف  یدر حررالایررن  . (71: 1975
 گرایانره ورسریم نگراه تقلیرلدستگاه فرهنگری مری یبنددسته

آندره در تعریرف ایرن  معمروالً محدودی به این موضوع شده و
 تعریف شردهی هاشود استناد به ردیف بودجهمفهوم استفاده می

است. بدین ترتیر  هرر  ایران یزیربرنامهدر سازمان مدیریت و 
 عنوانبره مصروک فرهنگری باشرد بودجرهرای دادستگاهی که 

ایرن (. 1 :1973)اجاللری،  دستگاه فرهنگی شناخته خواهد شرد
های شده که مصادیق ذکر شده بندیدستهدیدگاه منبر به ارائه 

                                                                      
1. Organizational Population Ecology 

2. Specie 

3  . Ecological Processes 

4. Niche Width Dynamics 

5. Braga& Meirelles 

 دولتری هسرتند نهادهای رسمی و ها وها همه سازمانبرای آن
 ،1937 ی،ریرام یصرالح ،1931 ، اولیرا ،1939،گرجیاحمدی )

قابرل  .(1931 ،یخرانهفتجعفری  ،1933 ،زادهخیش و یگودرز
های صورت گرفتره جهرت محاسربه سرهم تالش است در ذکر

 بروده اسرت نیآفرمشرکلفرهنگ در اقتصاد ملی نیز این ابهام 
؛ اعرم محمرد 1930)گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی،

( جهرت 2003) (. از طرفی اسرتانداردهای یونسرکو 1973بیگی،
کارکرد فرهنگی  ییشناسا چارچوک ارائه آمار فرهنگی، درتبیین 

 کرارکرد ایر و و..( هراموزه)ماننرد  یا به موارد واضح اشراره دارد
 بانیامرور پشرت)ماننرد  مبهم واگذاشته اسرت و یرا کلفرهنگی 
و تحقیقات نگاه محدود به تعریف فرهنرگ  یدر برخو...(. البته 
بررای  شرودیمری نقد فرهنگی در نگاه به سازمان فرهنگ کنش

( در پژوهش خود ضمن اشاره 1933) زادهخیو شنمونه گودرزی 
محردودیت محرور قررار دادن بودجره  به بحپ نهاد فرهنگری و

های فرهنگی به این مهرم توجره دستگاه یبنددر دستهمصوک 
نگاه صحیح ولی ناقص محققان ذکر  هرحالبهداشته است ولی 
عیرت سرازمانی بره سرازه تئروری اکولروژی جم ةشده از دریدر

 ،عقالنیت انتخاک محیطی منبر به این موضوع شده است. لرذا
بودن فرهنرگ و  5با توجه به برساخت اجتماعی بر این اساس و

آحراد شرامل افرراد،  ةگیر بودن کنش فرهنگری بررای همرهمه
ها به معنای عام، ضروری است ضمن ها، نهادها و سازمانگروه

بررای کلیره  یکارکرد فرهنگ یدبندرجهتعریف شاخصی جهت 
های پژوهش ةدرست کلی دیتيکآن با توجه به  در کنارها، ساخت
بودجه، نگراه  و جذک طیبر محهای فرهنگی سازمان یبنددسته
و هرا شناسری سرازمانشناسی جمعیرت سرازمانی را در نروعبوم

در  ،های مناسر  وارد نمراییم. لرذافرهنگی با شاخص ینهادها
شناسری جمعیرت بروم ةعنایت بره مبرانی نرریر پژوهش با نیا

گونره  بروم، جمعیرت و ییشناسا یبرم بناسازمانی که اساسش 
جدیرد ایرن دانشرمند در  یو کارهراسازمانی است دیدگاه هنن 

جهرت  .اسرتشناسری ها مبنرای گونرهگونه شناسایی تعریف و
 7کاربرد آن در مدیریت، بیلری گونه و مفهوم نوع و یسازشفاف
 برحسر شامل مرت  کرردن مروارد که  را 3یبندبقهط( 1333)

هرای متغیرر مشراهده شرده میزان مشابهتی کره براسراس داده
نوع . 1 :کندمیکلی تقسیم  دودستهبه  داندیمشده،  یریگاندازه
مفهرومی و دومری  عمردتاًکه اولی  10سنخ شناسی .2 ،3شناسی
در  اخود رمورد مطالعه  تیتواند واقعیم هر محقق .استتبربی 

                                                                      
6. Social Construct 

7. Bailey 

8 .Classification 

9.Typology 

10  . Taxanomy 
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 در مرورد(. 1333 ،یلی)ب دهد یخاص به نام گونه جا یهاجعبه
هرا سرازمان انیرم یهاتفاوت فیبه توص یشناسنوع ها،سازمان
براسراس  هرا رامرا سرازمان  یرترت نیربره ا .شرودیمراطالق 
را  ییهراو سازمان میکنیم یبندطبقهها متفاوت آن یهایویژگ
 طبقره قررار كیر درهسرتند  یمشرابه یهرایویژگ یکه دارا

 ارکربره  یشناسرنوع یکه برا ییارهایمعاست  یهیبد .میدهیم
 (.1931 ،ی)صبور دارند یادیز تیاهم بریمیم

از ارائه نرریره  یدر ابتدادرخصوص گونه در نگاه اکولوژی 
 و هنن و فریمن ابهام زیادی در تعریف آن وجرود داشرت طریق
 یفتعردد تعرار ده وبه عمل آم یاز گونه سازمان یمتعدد فیتعار

که به سرهولت شت دا یگونه سازمان ییداللت بر مشکل شناسا
 به هرم یکیژنت صورتبهکه  شناختییستز یهاگونه ییشناسا
با اشاره  (1377)1منی(. هنن و فر1930پور،ی)قلنیست اند مرتبط

عنوان طرح هب را 9ی( فرم سازمان1372) 2به کار مارشاک و رادنر
 .نرددی کرمعرفر یسرازمان تیرجمع ازمان ونوع سر 1یتمام نما
انرد کره ییهرااز سازمان یامبموعه یسازمان تیجمع ،نیبنابرا
 یمشرابه یهراتیرمشرابه بروده، در فعال یساختار رسرم یدارا
(. 1377، منی)هنن و فر دارند یمشابه ملع یالگوها و رندیدرگ

در  ی( شرکل سرازمان2005)  6و روف چیآلردر ةبراساس مطالعر
داخرل  ینریع لیرتحل .1بره شررح  یسرنت کرردیار روقال  چه
؛ 1373،  5نتزبرر ی)م یبراساس ابعاد سراختار سرازمان یسازمان

برر  یداخرل سرازمان یذهن لیتحل .2 ،(1377من ،  یهنن و فر
 براسراس ایر( و  2005 ،و روف چیسرازمان )آلردر تیهو یمبنا
و  اتیررسررازمان )کور یو عرراد نیروترر انیررهررا و جریسررتگیشا
در دسرترس  براسراستحلیل عینی خارجی  .9، (2002، 7یدوس

بودن منرابع محریط خرارجی از قبیرل مخاطبران هردف )برام و 
،  3( یا محصول مهیا شده )کارول و سوامیناتان1335،   3سینگ
 .1(، 1331،  10( یررا موقعیررت جغرافیررائی  )بررام و سررینگ2000

عنروان هکدهای فرهنگری کره بر براساستحلیل ذهنی خارجی 
)دیمبیرو  کنندیمسازی عمل فرایند مشروع سازوکارو  مکانیزم
 است. یقابل بررس (،2006، 11و پاول

                                                                      
1. Hannan & Freeman 

2. Marschak & Radner 

3. Organizational Form 

4. Blueprint 

5. Aldrich & Ruef 

6. Mintzberg 

7. Coriat & Dosi 

8. Baum & Singh 

9. Carroll & Swaminathan 

10. Baum & Singh 

11. Dimaggio & Powel 

براال را  یهرادگاهیرد ةکه همر ینیبنایب دگاهید نکهیا یتاًنهاولی 
 یشناسربوم سندگانینو ریاخ یهادگاهیداده و متمرکز بر د وندیپ

 برادیتوسرعه و ا ایر برادیباور است که ا نیبر ا است.  یسازمان
اعضرا و  نیوفاق و ارتباط ب ندیگرفته از فرا نشيت دیمقوالت جد
اسراس  نیبر ا استمخاطبان سازمان  انیاز م یرگذارتيثعامالن 

 تیردر هو مرثثرعناصرر  یدهرشکل ینرام مقوالت، سنگ بنا
؛ کوکراک و  2007،  12کرارولو  پولروس، )هنن هستندسازمان 

و و ؛ نگرررر 11،2010؛ کرررواکس و هرررنن 2003،   19همکررراران
 یمردل مفهرومهرا براساس این پرژوهش(. 2011،  16همکاران

  ۀسرره سرراز یبررر مبنررا کرره( 2011) رلسیبراگرراوم یشررنهادیپ
مبنرای  شرده اسرت یبندصرورت تیرها و هومخاطبان، مقوله
گونه در جمعیت سازمانی ارائره  نوع و ییشناساصحیحی جهت 

 یاکده یکه بر مبنا ناادراک مخاطب دیدگاه یندر ا .ده استکر
 ینردهایموجود شرکل گرفتره فرا نیو قوان یو فرهنگ یاجتماع

 کنردیم تعیرینرا  یمقوله سازمان ایقشر  كی دیيیت عدم ای دیيیت
 و( 2006، 17هسررو و هررنن  ؛2002، 15)پولرروس و همکرراران

و عررامالن و  اعضررا نیتوافررق متقابررل برر نرردیدر فرا هامقولرره
 .(2011)براگرراومیرلس، ابرردییمخاطبرران يهررور مرر نرردگانینما

برر  دشناسری بایردرنتیبه با توجه به مبانی نرری یاد شده نروع
 یرندر اد کره شراستخراج  و یبندجمعمخاطبان خاص  یدگاهد

محققان مردنرر قررار گرفتره  از طریقپژوهش نیز این موضوع 
 است.
 یخألهرابا توجه بره  با عنایت به موارد عنوان شده باال و 

هرای مناسر  جهرت دنبرال خلرق شراخصهن باموجود، محقق
 و یبنددسرتهو  و نهادهاها سازمان یکارکرد فرهنگبندی درجه

 یشناسربومها از دیرد محریط براسراس دیردگاه نوع شناسی آن
 انرد.سازه ذهنی بروده یرگرایتفسبا رویکرد  جمعیت سازمانی و

 بره پرژوهش نیرا سثاالت ق،یتحقی اصل مسئله به توجه با ،لذا
 :ده استشتعریف  ریز شرح
و کرارکرد فرهنگری  یبنرددرجههایی جهرت چه شاخص .1

 ؟استمحیط مناس   یداز د و نهادهاها سازمان یبنددسته
 هرا وسرازمان چگونرههرا، مخاطبان براساس این شاخص .2

نروع فرهنگری معنابخشری  در قالر  نهادهای فرهنگی را
 د؟کنمی

 

                                                                      
12. Hannan& Polos & Carroll 

13. Koçak & et al. 

14. Kovács& Hannan 

15. Negro & et al. 

16. Polos & et al. 

17. Hsu & Hannan 
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  شناسی پژوهشروش
ای هشاخص تعیین پژوهش این از هدف که آنبایی از

های شخصی است، تلفیق سپس استخراج سازه مناس  و
در پژوهش  ،رونیازاهای کیفی و کمی ضرورت داشته روش

بر روش حاضر از راهبرد آمیخته با رویکرد اکتشافی مبتنی
به   یسازه شخص ةینرر خزانه استفاده شده است. ةشبک

توسط  1360سال  در خزانه ةشبک یعنوان خاستگاه نرر
های شناسی و در تقابل با تبیینروان ۀزدر حو 1کلی

، کلی ماهیت و 1360 ةرفتارگرایانه مطرح شد. در ده
تشریح کرد و   دقتبهسازه شخصی را  ةهای نرریکاربرد
های کاربردی و تشخیصی متعددی بر مبنای این نرریه ابزار

ای ویژه خزانه از مقبولیت ةها شبکارائه داد که در میان  آن
تبیین   دنبالبهخود  ة(. کلی در نرری2،1331)پترز دبرخوردار ش

توانند به بروز این موضوع بود که چگونه رویدادهای مشابه می
)شو و  متفاوت در افراد مختلف منبر شوند کامالًهای رفتار
پژوهش  نیدر اکه  شبکهگیری (. فرایند شکل1373 ،9توماس

ز طریق شناسی مورد استفاده قرار گرفته است اجهت نوع
 نیدر ا) انتخاک عناصر .1اصلی شامل:  گامسهپیمودن 

 .2فرهنگی است.(،  یهاسازمانپژوهش منرور از عناصر 
ها پژوهش منرور از سازه نیدر ا) هااستخراج سازه

  .9باشند.( و شناسی میهایی است که مبنای نوعشاخص
( به شرح زیر 1،2001)جانکویکز هااتصال  عناصر به سازه

 بام شده است.ان

 

 گام اول: انتخاب عناصر

، حروزه مرورد مطالعره و قلمررو پرژوهش از شربکهدر رویکرد 
ای  تهیره مبموعره یجابهای از عناصر طریق  ارائه  مبموعه

 ،6شود )کراموک و همکرارانپژوهش  تعریف می یهاسثالاز 
افرراد، اسراس  از طریرق(. چگونگی  تفسیر این عناصر 1336

بنابراین، گرام اول  .دهدپژوهش را شکل می ماهیت اکتشافی
شود که عنوان پرژوهش را فرایند با انتخاک عناصری آغاز می

هایی عینی از آن هستند کنند و مثالمی ییبازنماکامل  طوربه
(. دو روش عمرده بررای انتخراک عناصرر 2002 )تن و هانتر،
پریش  پژوهشرگران از طریقعناصر اول،  روش در وجود دارد.

)عناصرر ارائره  شرودارائه می شوندهمصاحبهخاک و به افراد انت

                                                                      
1. Keliy 

2. Peters 

3. Show And Thomas 

4. Jankowicz 

5. Cammock   & et al 

در روش دوم، مصاحبه شروندگان  ( و2002و هانتر،)تن (5شده
 )اسررتربای و شرروندیمدر انتخرراک عناصررر مشررارکت داده 

از آنبا که  پژوهشگران تمایل بره مقایسره  (.7،1335همکاران
را با مبموعه مشخصی از عناصرر معرین   دهندگانپاسخنرر 

پژوهش حاضر، از  فهرست  از  قبرل  تعیرین شرده   داشتند در
نهاد و سرازمان منتخر  اسرتفاده شرد.  93عناصر  شامل نام 

برای تهیه این لیست با توجه به وسعت تعریف فرهنگ هفرت 
و  نیبالرردو) شررده در تعرراریف فرهنررگ ییشناسررامضررمون 
، 3) سراخت و الگوهرا مثابهبه( شامل فرهنگ 2005 ،همکاران
پراالیش و  ، تربیرت و 11، فررآورده و تولیرد10، فراینرد3کارکرد
 مردنرر(  11، قدرت و ایدئولوژی19، عضویت گروهی 12تهذی 

مقابرل هرر مضرمون،  یسرتیلچكن طی اقرار گرفته و محقق
نهادی به نماینردگی از آن مضرمون در پرسشرنامه  سازمان و

 اصلی گنباندند.

 

 هاگام دوم: استخراج سازه

خزانه، گام  ةها در شبکعناصر و جایگذاری آن پس از انتخاک 
های متعلق به هر شخص از طریق مقایسه دوم استخراج سازه

 یندر اهای مطرح شده سازه .استمند عناصر با یکدیگر نرام
هرای نررری  کره براسراس مبرانی سازه دودستهپژوهش در 

سازمانی استخراج شرده و  یشناسبوم ةنرری نرری پژوهش و
 یافتهسراختار ةکه با شکل خاصری از یرك مصراحب هایسازه
( بررا عنرروان 16،2001)جررانکویکز مسرراعییكتشربررر مبتنرری

های مقالره خزانه به شرحی که در بخش یافته ةمصاحبه شبک
 ۀافراد خبرر ةیکلپژوهش  یندر ا ده است.شذکر شده، تدوین 

انرد بوده اصفهان در شهرشاغل که در سال پژوهش  یفرهنگ
آمراری  ةجامعر یرناز ان امحقق .انددادهرا شکل آماری  ةجامع

اول جهت انتخاک افراد مناسر  بررای  ةمرحلطی دو مرحله، 
 ة)گرام دوم شربک استخراج سازه اصرالت فرهنگری مصاحبه و
خزانره(  ة)جهت اجرای گام سوم شربک دوم ةمرحلدر  خزانه( و
گیری جهت استخراج اول نمونه ة. در مرحلانددهکر یریگنمونه
از  معمرروالًخزانرره   ةماهیررت  روش شرربک برحسرر هررا هسرراز

                                                                      
6. Supplied Elements 

7. Easterby & et al. 

8. Structure/Patterns 

9. Functions 

10. Process 

11. Product 

12. Refinement/Cultivation 

13. Group membership 

14. Power/Ideology 

15. Jankowicz 
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که ترن  یطوربه  شودیمهایی با اندازه کوچك استفاده نمونه
ای متشرکل از ( معتقدند اغل  اوقات  با نمونره2002)1و هانتر
هایی کافی دسرت در مصاحبه به سازه توانیمنفر  26 الی 16

مشرابهی های یافت. برخی دیگر از پژوهشگران نیرز پیشرنهاد
نفرر را  16و یرا  19الری  10ای برا اند و حبم نمونهارائه داده

(. امررا یررك روش 2،2012)برگررر و هرراری اندمناسرر  دانسررته
خزانره،  ةمتداول بررای تعیرین حبرم نمونره در روش  شربک

یابی بره نقطره اشرباع اسرت. بردین معنری کره پرس از دست
، بررا نکنندگامشررارکتها از تعررداد معینرری از اسررتخراج سررازه

ها، هریچ سرازه جدیردی بره فهرسرت استمرار اجرای مصاحبه
ایرن بردان  و شرودهای استخراج شده پیشین اضافه نمیسازه

 ی)ون د اسرت یدهرسبه نقطه اشباع  حبم نمونهمعناست که 
نگراه  براساس(. در پژوهش حاضر، 2003، 9وهمکارانکرخوف

نبرام نفرر از خبرگران ا 10(، مصاحبه برا 2012) برگر وهاری
 10خزانه ةگرفت. بنابراین، حبم نمونه جهرت مصراحبه شربک

هرا مبنرای هرای برگرفتره از آننرر گرفته شرد و داده نفر در
اصالت فرهنگی قرار گرفرت. جهرت  بندی و تفسیر سازهطبقه

با حداکثر تمایز استفاده شده  یریگنمونهانتخاک افراد از روش 
ی تحصریالت حروزوی، انتخابی شامل افراد خبرره دارا و افراد

تا جایی ادامه پیدا  هابا آن سینمایی، فرهنگی بوده که مصاحبه
 کرد که  مفاهیم به اشباع رسید. 

 

 هاگام سوم: اتصال عناصر به سازه

های شخصرری، پررس از  انتخرراک  عناصررر و اسررتخراج  سررازه
مملرو از محتروای  یاخزانرهدسرت آمرده صررفاً  خزانه بره ةشبک

)فرانسرررال و  کشررردی  را بررره تصرررویر میمفهرررومی و تفسررریر
خزانرره، ترسرریم  ةبرررای تکمیررل شرربک ،(. لررذا1،2001همکرراران

ضررروری  هاسررازهسرراختار و نمررایش روابررط میرران عناصررر و 
بررسرری  و ارزیررابی  هریررك از  ةدر ایررن مرحلرر ینبنررابرااسررت 
در گیرررد کرره صررورت می یدوقطبررهررر سررازه  برحسرر عناصررر 

هرر عنصرر را  اد چگونرهافررکره  شرودیمحالرت مشرخص  ینا
آن میرران  براسرراسکننررد و هررر سررازه توصرریف  می برحسرر 

(. سرره 6،2007)راجرررزو رایررالز شرروندعناصررر تمررایز قائررل می
خزانرره  ةهای مرراتریس شرربکروش عمررده برررای تکمیررل سررلول

ها و مبموعره  و به تعبیرر دیگرر نشران دادن روابرط میران سرازه

                                                                      
1.Tan & Hunter 

2. Berger And Hari 

3  . Van De Kerkh of & et al. 

4. Fransella & et al. 

5. Rogers & Ryals 

روش ترتیبرری ، 5یدوبخشررعناصررر وجررود دارد کرره شررامل روش 
در  (.10،2003)ون اسررت 3یبنررددرجهو روش  3یبنرردرتبهیررا 7

ها از روش پررژوهش حاضررر، برررای  اتصررال عناصررر برره سررازه
( در 2003) بررر نرررر ونبنرردی اسررتفاده شررده کرره بنررادرجه

تر اسرررت. روش مقایسررره برررا دو روش دیگرررر تکامرررل یافتررره
 7رفترره در ارزیررابی عناصررر، مقیرراس  کرراره بنرردی برردرجه
ای لیکرررت برروده کرره در بسرریاری از مطالعررات مررورد هنمررر

رالرری و  ؛2007 )راجرررزو رایررالز، گرفترره اسررتاسررتفاده قرررار 
شرررو و  ؛12،2001زوبراسرررکریت و روچررره ؛2003، 11همکررراران
 بررا توجرره یترراًنها(. 2010، 11ویلسررون و تررگ ؛1373 ، 19تومرراس

گررام  کرره بخررش کمرری روش  یررندر ابرره توضرریحات گذشررته 
 یاپرسشرررنامه ،هررراداده یگرررردآور یاصرررل ابرررزار باشررردیم

 13( کرره 1ماتریسرری مطررابق نمونرره ارائرره شررده در شررکل )
هررا دربرگیرنررده سررازمان هاسررتونو  هاسررازهردیررف آن شررامل 
بررا  هرراداده یآورجمررعمحققرران جهررت  د.شرربودنررد، طراحرری 

 20( کرره نمونرره 2001) توجرره برره رویکرررد فرانسررال و همکرراران
داننرد همرین تعرداد کرافی می ةلرترایی را بررای ایرن مرح 90تا 

کنندگان از مشرررارکت انتخررراکرا مررردنرر قررررار داده و بررررای 
 یاچندمرحلررره 16گیری غیراحتمرررالی هدفمنررردروش نمونررره
دنررد در ایررن روش برررای  بررسرری عمیررق، افرررادی کراسررتفاده 

در بهترررین موقعیررت قرررار  یررازموردنکرره برررای ارائرره  اطالعررات 
نمونررره  عنوانبررره( 1937ان، و همکرررار فرررردیی)دانرررا دارنرررد

گیری در چنررد مرحلرره شناسررایی  و انتخرراک  شررده و نمونرره
 90اسرراس  بررر ایررن ،رویرنازا(. 15،1933گیرررد )نیررومنانبرام می
کارکنرران و مرردیرانی کرره دارای  از افررراد، کنندهمشررارکتنفررر 

مختلررف فرهنگرری  یهاپسررتدر  و شرراغلتحصرریالت تکمیلرری 
و فرهنرررررگ بررررروده و از  سررررروی  دیگرررررر  مفهررررروم 

فرهنگی را  بهتررر از سررایرین درک کرررده  بودنررد یهاسررازمان
هررا بررین آن پرسشررنامهمصرراحبه  مقرردماتی انتخرراک و   یرركبررا 
تعرداد  پرسشرنامهکه پرس از آمروزش جهرت تکمیرل  شد توزیع
 بازگشت داده شد. کنندگانمشارکتاز طرف  پرسشنامه 29

                                                                      
6  . Dichotomous Method 

7. Ordinal Method 

8  . Ranking 

9  . Rating Method 

10. Von 

11. Ralley & et al. 

12. Zuber-Skerritt&Roche 

13. Show & Thomas 

14. Wilson & Tag 

15  . Purposive 

16  . Newman 
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 1قط 

مبلس 
شورای 
 اسالمی

انبمن 
معماری 
وشهرسازی 
بسیج 
مهندسین 
 تهران

شورای 
عالی 
انقالک 
 فرهنگی

 خانقاه شهرکتاک ..........

حوزه 
علمیه 
 قم

انتشارات 
 امیرکبیر

 2قط 

داشتن ماهیت 
فرهنگی)مشخص( 
 واز پیش تعریف شده

   

.......... 

نداشتن ماهیت     
فرهنگی)مشخص( 
 واز پیش تعریف شده

داشتن کارویژه 
فرهنگی دقیق و از 
 دهپیش تعریف ش

   

.......... 

داشتن کارویژه     
فرهنگی دقیق و از 
 پیش تعریف شده

 برشی از پرسشنامه طراحی شده .1شکل 
 

  پژوهش یهاافتهی
مناسا   ییهااشااخ  ییشناساا) پژوهشاول  سؤال

 (فرهنگی نهادها و هاسازمان یبنددسته
 ةسازه در گام دوم روش تحلیل شربک عنوانبههایی که شاخص
 یبرر مبرانمبتنری یهاشراخص دودسرتهد در ش ییشناساخزانه 
خزانره بره  ةشبک ةاز مصاحبآمده  دستبههای شاخص نرری و

اسررت دلیررل اسررتفاده از  ذکرقابررل د.شرر یبنرردجمعشرررح زیررر 
 ةشبک ةاستخراجی از مصاحب یهاکنار سازههای نرری در سازه

 کرخرروف و-دلیررل نقرراط ضررعفی اسررت کرره ونرردیخزانرره برره
 ۀهررا دربررار. آنکننرردیمآن اشرراره  برره یررزن( 0032)1همکرراران

ها برا سازه خصوصاً یجنتاروش یعنی تغییر  ضعفنقطه ینترمهم
از  یو شرفاههرای زبرانی برچسر  و انتصراکها توجه به مثال

به نراتوانی پاسرخگو در اسرتخراج سرازه  ،شوندهمصاحبه طریق
شناسری ایرن روش در نروع در کاربسرت ،لرذا کننرد.اشاره مری
شدند جهت رفرع  بر آنن انهادهای فرهنگی محقق و هاسازمان
ها را از مبانی نرری به شرح یاد شده بخشی از سازه ضعفنقطه

 د.کن زیر انتخاک
های نرری احصا شده از مبانی های نرری: سازهالف( سازه 

عقالنیرت  برا منطرقجمعیت سازمانی  یشناسبومنرری تئوری 
سررازمان برره گونه،کسرر  ورود  ۀانتخرراک محیطرری کرره نحررو

( 1) بره شررح جردول کندیممشروعیت محیطی و بقا را تبیین 
خزانره  ةبرا عنایرت بره منطرق شربک در پرسشرنامهاستخراج و 
 برای هر مورد در دو قط  متضاد در نرر گرفته شد. یسثاالت

 خزانره ةشربک ةبرر مصراحبهرای انتخرابی مبتنریک( سازه
برررای  عمررده یکررردروسررازه اصررالت فرهنگرری(: دو  ییشناسررا)

                                                                      
1.Van De Kerkhof  & et al. 

وجرود دارد  سازه شخصری ادبیات در ها از عناصراستخراج سازه
)ون،  9و اسرتخراج دوترایی2تایی اسرتخراج سره از اندکه عبارت
ة زمینرردریی هاسررثالحرراوی  هرراروش دوی ایررن(. هررر2003

)فرانسرررال و  تمرررایزات میررران عناصرررر هسرررتند و تشرررابهات
 (1360تایی توسرط کلری )راج سه(. روش استخ2001همکاران،

ها از طریق انتخاک یك مطرح شد. در این روش، استخراج سازه
 ةعناصرر موجرود در شربک ةمبموعه سه عنصری از میران کلیر

هرا انبرام  های  میران آنو تفاوت کردن تشابهاتخزانه و پیدا  
  شروندهمصاحبهکه  هر  بار  سه عنصرر  بره   یطوربه. شودیم

مشرخص کنرد از میران ایرن سره   شودیمز او خواسته  ارائه و ا
عنصر، در چه چیزی دو عنصرر  مشرابه  یکردیگر و متفراوت از 
عنصر سوم هستند. شباهت  میان دو عنصر، اولین قطر  سرازه 

آورد و آن ویژگی که دو عنصرر مرذکور را از عنصرر را پدید می
 کنردکار میسوم متمایز ساخته است، قط  مقابل سرازه را آشر

جهرت  اسراس محققران بر ایرن (.2003، )اکربر  و پراپاساوود
به انبام  شبکهبا استفاده از روش  یذهن یهابه سازه یابیدست

دقیقره بره  16کره حردود  یافتهساختار ةاز مصاحب یشکل خاص
برا  یروش سه عنصر هیشب یبا استفاده از روش انبامیدیمطول 

از انبرام   یاصرل هردف  کرهینا. نررر بره دندکرخبرگان اقدام 
حرول موضروع درجره  یشخصر یهاها، استخراج سازهمصاحبه
 یهر مصاحبه تا زمان ی، اجراروینازا .بودن سازمان بود یفرهنگ
قرادر بره ارائره  کرد   گررید شروندهمصاحبهکررد کره  دایادامه پ
هرای اسرتخراجی درخصروص سرازه ، نتیبه سرازهنبود یدیجد

 .ستا( 2اصالت فرهنگی به شرح جدول )

                                                                      
2  . Triad Elicitation 

3  . Dyadic Elicitation 
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 نرری مبنای گونه شناسی یهاسازه .1جدول 

 شاخص
 هاسازهدر ماتريس اتصال عناصر به  یازدهیامتپیوستار 

 قطب متضاد قطب اصلی

ورود به 
 گونه

 یو حکومت قانونی،دولتی ساختارهای طریق از ورود
  با مرتبط که ییهاروش از گونه به غیر به ورود

 قانونی است ساختارهای

 یلدلبه  سازمانی نه جمعیت به سمبلیك  ودور اجازه
 اطمینان سوپاپ نقش به خاطر بلکه منفعت یا کارکرد

 قدرت برای داشتن

 منفعت یا کارکرد یاز رو  و سمبلك سازمانی جمعیت به ورود اجازه
 نبوده قدرت برای

 ویر انکارناپذ اجتماعی یهاضرورت یلدلبه ورود
 کندیم ضروری را ورودشان که ییهاارزش

 که ییهاارزشو  یرانکارناپذ اجتماعی یهاضرورت یلدلبه ورود عدم
 کندیم ضروری را ورودشان

کس  
مشروعیت 
توسط 
 گونه

 شکلهم) اجباری یشکلهم طریق از مشروعیت کس 
ساخت  رسمی و غیر رسمی فشارهایبه سب   شدن

 (باالدستی های

 هب نشدن کلهم ش)اجباری هم شکلی طریق از مشروعیت کس  عدم
 مثال طورهب باالدستی ساخت های رسمی وغیر رسمی فشارهایسب  

 (ارادی صورته ب

 شکلهم)نمادین یشکلهم طریق از مشروعیت کس 
 برای نمادین هاییژگیو یا نام انتخاک طریق از شدن
 (کندیم اعالم محیط که یطیشرا با متناس  سازمان

 نسبت تفاوتییب) ادیننم یشکلهم طریق از مشروعیت کس  عدم
و  مستقل صورتبه نام انتخاک دو موجود نمادین هاییژگیو به

 (نمادین مقتضیات گرفتن نرر در بدون

 شکلهم) هنباری یشکلهم طریق از مشروعیت کس 
 دارند قدرت یا که خاص گروه یك تالش علت به شدن
 (باشندیم یاحرفه شدتبه یهاتخصص دارای یا و

 نگرفتن نرر در) هنباری یشکلهم طریق از روعیتمش کس  عدم
 کس  مشروعیت برای یاحرفه و خاص یهاگروه یا ونفوذ یذ افراد

 (یسازماندرون هاییتوانائ به صرف اتکای و

 گیری الگو)نهادی یشکلهم طریق از مشروعیت کس 
 وعدم زمان در طول ثبات یبادو ا موفق یهاسازمان از

 (تغییر به تمایل

 به شدید تمایل) نهادی یشکلهم طریق از مشروعیت کس  دمع
 از یریالگو گ و تقلید به تمایل وعدم زمان طول در تغییر

 (دیگر یهاسازمان

 انتخاک)ساختاری یشکلهم طریق از مشروعیت کس 
 ساختارهای شبیه سازمان برای معین ساختارهای

 (حوزه درهمان مرسوم

 انتخاک عدم) ساختاری یکلشهم طریق از مشروعیت کس  عدم
 ساختاری یطشرا در تغییر و یدیتقل شدهیینتع پیش از ساختار یك

 (زمان ول در

بقای گونه 
 در محیط

 فردمنحصربه هاییژگیو یلدلبه بقا
و  سیاست ساختارهای یقاز طر قرارگرفتن یرشموردپذ یلدلبه بقا

 قدرت

 اجتماعی یتو مقبول پذیرش از یرغ دلیلیبه بقا اجتماعی یتو مقبول پذیرش یلدلبه بقا

 یقاز طر آگاهانه و تالش یهدفمند یقاز طر بقا
 یزیربرنامه

 و شانس تصادف یلدلبه  بقا

ارتباط با 
سایر 
 یهاساخت

 اجتماعی 

 (متقابل) یهسوتك غیر (زیان ک/بردیم سود الف) یهسوتكرابطه 

 (متقابل) یهمسفرگ غیر (خنثی ک/سود الف) رابطه همسفرگی

 (متقابل) خنثی غیر ندارند( هم به کاری) خنثی

 (متقابل) جویانهیزهست یرغ (ضرر هردو و وک الف رقابت) جویانهیزهست

 

 سازه اصالت فرهنگی مبنای گونه شناسی .4جدول 

 شاخص

 یازدهی در ماتريسامتپیوستار 

 هاسازهاتصال عناصر به   

 قطب متضاد قطب اصلی

 ی بودنفرهنگ تیدرجه ماه
 و )مشخص( حیصر یفرهنگ تیداشتن ماه

 شده نییتع یشاز پ
 )مشخص( حیصر یفرهنگ تینداشتن ماه
 شده نییتع یشاز پ و

 یدرجه کارکرد فرهنگ
 شیو از پ قیدق یفرهنگ یژهکار وداشتن 

 شده  فیتعر
 شیو از پ قیدق یفرهنگ یژهکار ونداشتن 

 شده فیتعر
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 یدرجه کاربست ابزارها
 نینماد

 یبرا یكو سمبل نینماد یزارهاباستفاده از ا
  یفرهنگ هاییتفعالانبام 

و  نینماد یزارهابعدم استفاده از ا
 یفرهنگ هاییتفعالانبام  یبرا یكسمبل

 یثبات فرهنگ ةدرج
 یذات فرهنگ و حفظ یداشتن ثبات فرهنگ 

 نطول زما در خود
 یناتوان در حفظ ذات فرهنگ عدم ثبات و

 مانطول ز در خود

 

هاا، شااخ  نیبراساس ا مخاطبان) ال دوم تحقیقؤس

را چگونه درقالا  ناوع  یفرهنگ ینهادها ها وسازمان

  (ندکیم یبخشمعنا یفرهنگ

توصیف شده  ةپس از تکمیل پرسشنام مذکور سثالدر پاسخ به 
 هادادهو ورود  (هاسازه عناصر به)اتصال  یشناسروشدر بخش 

پس از چند مرتبره  دیگر-ویدیا افزارنرم از طریق لیانبام تحل و
ن اسرانبام محقق افزارنرمبه روش عوامل اصلی با  لیتکرار تحل

دست  یادر سه گروه  سازه یینها شاخص 11به  شاخص 13 از
 کل را انسیدرصد وار 37/75داشته و  1از  تربزر که بار  افتهی

 .ندکردیم نییتب (9با توجه به جدول )

 

 یر ویژه اولیه مربوط به  واریانس کل تبیین شدهمقاد .4جدول 

 تحلیل ةدر آخرین مرحل هاسازهتحلیل  

 درصد تجمعی درصد واريانس مقادير ويژه ابعاد

1 3/08 27/98 27/98 

2 2/70 24/54 52/52 

3 2/68 24/35 76/87 

 
( بره ترتیبری منطقری در 1جدول ) یجنتااین سه گروه سازه مطابق 

شده که به ترتیر  نرام بعرد اول برا توجره بره  یندبدستهسه بعد 
، بعد دوم اصالت فرهنگی و بعد سوم یشکلهمهای مرتبط زیرسازه

شکلی، ارتبراط و بقرا زیرر د که دو بعد همشگذاری ارتباط و بقا نام
 .شوندیمهای سازه عقالنیت انتخاک محیطی محسوک سازه

 

 تنی بر روش واریماکسها مبساختاری مرتبط با سازه ی ضرا .2جدول 

 و بقاارتباط  اصالت فرهنگی یشکلهم هازير سازه
  0/95  هویت فرهنگی

  0/88  یکارکرد فرهنگ

  0/57  کاربست ابزارهای نمادین

  0/70  ماهیت ثابت فرهنگی در طی زمان

   0/79 سوپاپ اطمینان عنوانبهورود 

   0/76 اجباری یشکلهم

   0/85 هنباری یشکلهم

 0/93   بقای انحصاری

 0/68   پذیرش اجتماعی سب به بقای 

 -0/74   هیسوكیارتباط 

 -0/73   ارتباط همسفرگی

 
بررازش  یهاشراخصگرید - یدیوو افزارنرمبا توجه به خروجی 

 هرا نشرانگر بررازش مناسر  سرازه (6به شرح جردول ) هاسازه
 

 
 استتحلیل بوده  ةدر آخرین مرحل
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 برازش سازه یهاشاخصمربوط به  .4جدول 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

( و 5)مطابق جدول  لیتحل یداریبه معن با توجهمحققان 

 شده محاسبه یبضراو براساس  هاشاخصبا توجه به 

  میترس یکه مبنا افزارنرم از طریق هااز سازه کیهر

است  دیگر-ویدیآ افزارنرمها در سازمان یبنددستهنمودار 

ها )سازمان ( عناصر4جدول ) یبعدسه یهابراساس سازه

منتخب( را در چهار دسته به شرح  یفرهنگ ینهادها و

 .دندکر یبنددسته( 6جدول )

 

هاسازمان یبنددسته .4جدول   

 مصداق سازمانی

عالمت بار 

عاملی سازه 

 اصالت

عالمت بار عاملی سازه 

 نوع عقالنیت انتخاب محیطی
 یشکلهم ارتباط و بقا

 + دانشگاه تهران ازمان تفریحی شهرداری،س
 نوع اول + +

آموزشی  مثسسات آموزشگاه آزاد برهان،
 یرانتفاعیغ

- 

 ،شهر کتاک عمومی کشور، یهاکتابخانهنهاد 
 ریرکبیامانتشارات 

+ 
 نوع دوم - +

انبمن  ارامنه، انبمن زرتشتیان، یگرفهیخل
 کلیمیان

- 

کل ارشاد  اداره شورای عالی انقالک فرهنگی،
 شهرداری اصفهان ،مایصدا س اسالمی،

+ 
 نوع سوم + -

انبمن معماری  ،فوالد مبارکهروابط عمومی 
 بسیج

- 

 + خانقاه
 نوع چهارم - -

 - گروه موسیقی کالسیك دارای مبوز

 
نمایرانگر  (5اسرت عالمرت برار عراملی در جردول ) ذکرر قابل
مثال ضری  منفی  طوربه است.های مخالف در پرسشنامه قط 

 یرانگرنماضرری  مثبرت  در سازه اصالت به معنی اصالت کم و

شرکل  افزارنرمدست آمده در هب یجنتا. براساس استاصالت باال 
 یبنددسرته( 2شده به شررح شرکل ) ییشناساهای نهایی گونه

 د.ش( استخراج 7شده و مشخصات هرگونه مطابق جدول )
 

 نام شاخص مقدار توضیحات
در حد متوسط به   یدگیدیپ یمورد بررس یآمار ةاز نرر جامع هاسازه

 .اندشدهدرک  یخوببهو  شتهدا نییپا
 1ریبی 95/0

گیری کرد توان نتیبهینی است که مییمقدار سختی این شاخص عدد پا
 باشد.که این شاخص دارای نرمی باالیی می

 1شدت فرانسال و بنیستر 93/0

است  شبکهها در داری سازهیمعن دهندهنشانمقدار باالی این شاخص 
رتبه گزارش ها از  رتبه باالیی برخوردار بوده  میانگین سازه ةازآنباکه کلی

 است.شده باال 
7/12 

های لند فیلد و بندی سازهدسته
 1کانل

 مذکور یهاسازهتوان گفت که می ،لذا  .است 7/0از  تربزر این مقدار 
 ( از ثبات باالیی برخوردار است و قابلیت اعتماد دارد.1جدول ) در

 یهاسازه1شاخص آلفای کرونباخ 73/0عنصر :
 79/0سازه : خزانه ةمستخرج از شبک
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 خزانه ةشده با توجه به شبک ییشناساع های انواویژگی .4جدول 

 ردیف

 معیارهای دسته بندی

 هانمونه

 بارز یهایژگیو

 ارتباط و بقا یشکلهم
اصالت 
 فرهنگی

 

 1نوع 

 یهاسازمانة یکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
 ،یهنبار یشکلهم
 یاجبار یشکلهم

بوده و ورودشان به 
 انعنوبهگونه 

 نانیسوپاپ اطم
 .باشدیم

 یهاسازمانة یکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
 ،یرانگلیغ ارتباط
 رهمیغ ارتباط
 شانی، بقایسفرگ
 رشیپذ لیدلهب

 یو ویژگ یاجتماع
 فردمنحصربه

 .باشدیم

 زیاد

 دانشگاه تهران،
قدس  آستان
 ،یرضو

 سازمان
 یحیتفر

 یشهردار

 ازنررکه  قراردادند ییهاسازمانته دس نیدر ا
در  چراکه باشندیمآل  دهیا یطیمح تیعقالن
 یفرهنگ ریتاث استقالل داشته و ینوعبه طیمح
بر  یدسته بقا مبتن نیدر ا گذارندیم خود راخالص 
و بوده  یاجتماع رشیپذ ای فردمنحصربه یویژگ
شده به  شکلهم یخوببه طیبا مح هاسازمان نیا

 .انبامدیمسالم  یارابطهبه  که ینحو

 متوسط تاکم
موسسه 

 برهان یآموزش

که از نرر  قراردادند ییهاسازماندسته  نیدر ا
 یهایژگیو و باشندیمآل  دهیا یطیمح تیعقالن
، طیبا مح یکنش فرهنگ باوجود یول رادارندفوق 

 یطیگران محکنش دیاز د یکم یاصالت فرهنگ
 (لیاصریدارند )غ

 2نوع 

 یهاسازمانة یلک
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
 ریغ یشکلهم 

و  یهنبار
بوده و  یراجباریغ

ورودشان به گونه 
سوپاپ  عنوانبه

 نانیاطم
 .باشدینم

 یهاسازمانة یکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
 طیبا مح ارتباطشان

 یسفرگهمو  یانگل
به نبوده و بقاشان 

 رشیپذ لیدل
 یو ویژگ یاجتماع

 فردمنحصربه
 .باشدیم

 زیاد

 شهر کتاک
انتشارات 

 ریرکبیام
نهاد 
 یهاکتابخانه
 یعموم

که از نرر  قراردادند ییهاسازماندسته  نیدر ا
به دارند  یفرهنگ یدوقطب یطیمح تیعقالن
 یبر ویژگ یو مبتنآنها آشکار  یبقا یعبارت

ه ب یبوده ول یاجتماع رشیپذ ای فردمنحصربه
 توانندینم یمتیاصالت باال به هر ق ازجمله یلیدال

 یرابطه انگل بهیدرنتشده  شکلهم طیبا مح
 داشته باشند. توانندینمهم  یوهمسفرگ

 متوسط تاکم

 یمل تهیکم
 كیالمپ
 ونیفدراس
 یهاورزش
، یازورخانه
 انبمن
 ،انیزرتشت
 انبمن

، انیمیکل
 نایمیکل سهیکن

 یهاجزء گروههستند که  ییهاسازماندسته  نیا
شده  رانده هی، ضد فرهنگ و به حاشفرهنگخرده
از نرر  از فرهنگ محدود فیتعر لیدلبه ایو  بوده
 ازنرر همدنان یول اندگرفته ینمره کمتر اصالت
 یبقا مانند گروه قبل یطیانتخاک مح تیعقالن
 ای ردفمنحصربه یبر ویژگ یو مبتنها آشکار آن
 ازجمله یلیداله ب یبوده ول یاجتماع رشیپذ
 توانندینم هاآرمانبه  یوفادار ایو بودن  مدارارزش
وهم  یرابطه انگل بهیدرنتشده  شکلهم طیبا مح

 داشته باشند. توانندینمهم  یسفرگ

 9نوع 

 یهاسازمان ةیکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
، ینباره یشکلهم

بوده  یاجبار
ورودشان به گونه 

سوپاپ  عنوانبه زین
 نانیاطم

 است.

 یهاسازمانة یکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
و هم  یانگل ارتباط
 طیبا مح یسفرگ

به داشته و بقاشان 
 رشیپذ لیدل
 یو ویژگ یاجتماع

 فردمنحصربه

 زیاد

 ،مایصداوس
 ،ارشاد اداره
 ،هیحوزه علم 

 یعال یشورا
انقالک 
 یفرهنگ
 مهر، یخبرگزار
 ئتیه

رزمندگان 
 اسالم

که  قرار دارند ییهاسازماندسته  نیدر ا
از  یقدرت، تسلط بخش یساختارها لیدلبه

در ، استیو سفرهنگ )نهاد مذه ( بر جامعه 
و از فرهنگ  فشانیو تعرمخاطبان  تیذهن

 یادیز یاصالت فرهنگ ،یفرهنگ کارکرد
 تیاز نرر عقالن نیو همدن( لیداشته )اص
داده  صیتشخ یفرهنگ زین یطیانتخاک مح
آنها  یکه بقا یدرحال یبه عبارت. اندشده
 رشیپذ ای فردمنحصربه یبر ویژگ یمبتن
 یخوببه طیبا مح ینبوده از طرف یاجتماع
 یانگل یارابطهکه به  یشده به نحو شکلهم
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 .انبامدیم زین یوهم سفرگ نیست.

 توسط تاکمم

 یانبمن معمار
 جیبس
 یعموم روابط

 فوالد مبارکه
 آهنذوک

 اصفهان
 مسلح یروهاین

 باوجود هایباالئدسته همانند  نیا یهاگروه
از  شودیکه باعپ م طیبودن با مح راستاهم

 یها فرهنگکنش آن یطیمح تینرر عقالن
مصوک(،  یشود )داشتن بودجه فرهنگ درک

 یرام گونهنیادارند  یکم یاصالت فرهنگ
 .دینام 9گونه  لیاصریتوان دسته غ

 1نوع 

 یهاسازمانة یکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
 یهنبار یشکلهم

نبوده و  یو اجبار
ورودشان به گونه 

سوپاپ  عنوانبه
 نانیاطم
 .است

 یهاسازمان ةیکل
گروه چه با  نیا

اصالت باال چه با 
اصالت متوسط 

 :یدارا
وهم  یانگل ارتباط
بوده و  یسفرگ
 لیبه دلبقاشان 

و  یاجتماع رشیپذ
 یویژگ
 فردمنحصربه
 .نیست

 خانقاه زیاد

که از  قرار دارند ییهاسازماندسته  نیدر ا
و هنبارشکن بوده  یطیمح تینرر عقالن
 ای یاجتماع رشیپذ لیدلبهعدم بقا  باوجود
 چیبه ههم  طیبا مح فردمنحصربه یویژگ
خود ادامه  اتیبه ح ینشده ول شکلهمنوان ع
 قیعم شهیر لیبه دل بعضاً یاز طرف .دهندیم

 لتبه نهاد مذه  اصا و انتصاک اتیدر ادب
 برخوردارند. یباالئ یفرهنگ

 متوسط تاکم
 یقیگروه موس

 كیکالس ریغ
 با مبوز

باال  یهاسازمانمانند  زیدسته ن نیدر ا
 تیعقالنکه از نرر  قرار دارند یموارد
عدم بقا  و باوجودهنبارشکن بوده  یطیمح
 یویژگ ای یاجتماع رشیپذ لیدلبه

عنوان  چیبه ههم  طیبا مح فردمنحصربه
خود ادامه  اتیبه ح ینشده ول شکلهم
 یعمق فرهنگ عدم لیدلبه یاز طرف .دهندیم

 برخوردارند. ینییپا یفرهنگ التدر اذهان اص

 
شده با محوریت متغیر  ییشناسانوع  ( چهار7با توجه به جدول )

و به شرح زیر تحلیل  توانیمعقالنیت انتخاک محیطی را 
 د.کر یگذارنام

 که قراردادند هاییسازمان دسته یندر ابا توجه به اینکه  1نوع 
 ینوعبهدر محیط  چراکهباشند آل میمحیطی ایده عقالنیت نرر از

 یرندر اگذارنرد، می را خودفرهنگی خالص  یرتيث استقالل داشته و
 و بروده اجتماعی پذیرش یا فردمنحصربه ویژگی برمبتنی دسته بقا
 بره کرهینحوبه شرده شرکلهرم یخوببه محیط با هاسازماناین 
 دیرد از هراسرازمان برخری گونرهیندر اانبامرد. می سالم ایرابطه

 شراید دیگر هایگروه ولی داشته زیادی فرهنگی اصالت مخاطبان
کنش فرهنگی با محیط، اصالت فرهنگی کمی دارند )غیرر  ودباوج

 .دش یگذارنام اصیل گراییتغا گونهینااصیل(، 
 هراییسرازمان دسرته یرندر اکره با عنایت بره ایرن 2در نوع 
 بررمبتنی و آشکار هاآن بقای محیطی عقالنیت ازنرر که قراردادند
 محریط با اینوجودبابوده  اجتماعی پذیرش یا فردمنحصربه ویژگی
 هرم (یهسروتك) انگلری ةرابطر درنتیبره شده شکلهم توانندنمی
 مخاطبران دید هایی از، سازمانگونهینا در باشند. داشته توانندنمی

به  شاید دیگر هایگروه ولی داشته )اصیل( زیادی فرهنگی اصالت
 هاآن از فرهنگی محدودی ادراک محیطی محدود، عقالنیت سب 
 رانرده حاشیه به ، ضد فرهنگ وفرهنگخرده هایهکه گرو شودمی
ی مسرتقل نهراد گونهینا)غیراصیل(،  دارند حضور حوزه یندر ا نیز
 .دش یگذارنام

 عقالنیت انتخاک نرر از که قراردادند ییهاسازماندر نوع سوم 
ساختارهای قدرت، تسلط بخشی از فرهنگ )نهراد  یلدلبه محیطی

تشررخیص داده شررده و  هنگرری، فریاسررتو سمررذه ( بررر جامعرره 
 پذیرش یا فردمنحصربه ویژگی برمبتنی لزوماًها آن بقای یعبارتبه

 شرکلهرم یخوببه محیط نهادی خود با طرفی و از نبوده اجتماعی
 در جرذک منرابع نیرز سرویهیكای رابطه به بعضاً کهینحوبه شده
بان در ذهنیت مخاط هاسازمان دسته برخی یندر ا حال انبامد.می
 زیرادی فرهنگی فرهنگی، اصالت و کارکرداز فرهنگ  یفشانو تعر

 راسرتاهم باوجود قبلی ةهای نسبت به دستگروه ولی داشته )اصیل(
هرا فرهنگری بودن با محیط که از نرر عقالنیت محیطی کنش آن

 تروانیم را گونرهینا، اصالت فرهنگی کمری دارنرد شودیمدرک 
 .حاکم نامید گراییتغا
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عقالنیرت  نررر از که قراردادند هاییسازمان در نوع چهارم یتاًنها و
ها درحقیقرت قابلیرت سازمان ینا اندیتقطب محیطی دارای انتخاک

ابعراد  و تررازانرد وامانرده ینوعبهتبدیل به گونه حاکم را دارند ولی 
 بر ویژگرییبقا مبتن گونهیندر اها منفی شده عقالنیت محیطی آن

قابلیرت تبردیل  یلدلبهنبوده ولی  اجتماعی پذیرش یا فردمنحصربه
بیشرتر  یارابطره شرده شرکلهرم یخوببه محیط با به گونه حاکم

 دیرد از هراسرازمان دسرته برخری یرندر ابا محیط دارد.  سویهیك
 هرایگرروه ولری )اصریل( داشته زیادی فرهنگی اصالت مخاطبان
ی کمری کنش فرهنگی با محیط اصالت فرهنگر باوجود شاید دیگر

دارند ایرن موضروع ناشری از نگراه محردود بره فرهنرگ در نگراه 
ای ساختارشرکن حاشیه گونهینااساس نام  ینبه را استمخاطبان 
های عقالنیت انتخاک با عنایت به محور قرارگرفتن سازه .نامیده شد
 هرا برربندی سازماندسته شکلی و بقا( وهم ،و ارتباط)بقا  محیطی

و شناسری های فرهنگی نروع( سازمان2ل )این اساس به شرح شک
قابل ذکر است نمودار یاد شده براساس نمودارهای  دند.ش یگذارنام

 یفتعرقابرل در آنآیدیو گرید که زبران فارسری  افزارنرمچندبعدی 
 شده است. یمباز ترسنیست 

کماصالت فرهنگیزیادکماصالت فرهنگیزیاد

دانشگاه تهران

انحمن کلیمیان

خلیفه گری ارامنه

انجمن زرتشتیان

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری

 

کمیته ملی المپیک

کماصالت فرهنگیزیادکماصالت فرهنگیزیاد

    شهرداریحوزه علمیه

اداره کل ارشاد

خانقاه          مجلسصداسیما

شورای عالی انقالب فرهنگی

انجمن معماری بسیجخبرگزاری مهر

       روابط عمومی فوالد مبارکه

هیات رزمندگان اسالم

هم شکلی)-( هم شکلی)+(

آستان قدس

موسسه آموزش 

آزاد برهان

بقا)-(

گونه ی شماره 1

غایت گرای اصیل

گونه ی شماره2

مستقل نهادی

گونه ی شماره3

غایت گرای حاکم

گونه ی شماره 4

حاشیه ای ساختارشکن

نمایان گرعالمت بارعاملی درتحلیل ها بوده ودر روش شبکه خزانه نمایان گر دوقطب مخالف در امتیازدهی پرسش نامه می باشد.به عنوان مثال بقا باعالمت منفی به معنی  یادآوری : عالمت های )+(و)-( 

بقای مبتنی بر مواردی غیرازپذیرش اجتماعی یا در مورد اصالت به معنی اصالت کمتر نسبت به سازمان هم گروه است.

بقا)+(

انتشارات 

امیرکبیر

نهاد کتابخانه های عمومی

شهرکتاب

         کنیسه های کلیمیان

فدراسیون ورزشهای زورخانه ای

گروه های موسیقی

 غیر کالسیک 

دارای مجوز

 
 گرید(-آیدیو  افزارنرمای خروجی نموداره .مأخذ) هاآن یگذارو نامشده  ییشناسامقایسه انواع سازمانی  .4کل ش

 

 یریگجهینتبحث و 
 اول پژوهش مبنی بر سثال درخصوص پژوهشی هاافتهی

کارکرد فرهنگی و  یبنددرجههای مناس  جهت شاخص ییشناسا
تحلیل  یجنتاها و نهادهای فرهنگی، با توجه به سازمان یبنددسته

های ازهاز میان زیرس( 1به روش عوامل اصلی مطابق جدول )
فرهنگی بودن ساخت اجتماعی، چهار  یبنددرجهتدوین شده جهت 

، کاربست یکارکرد فرهنگزیرسازه )شامل هویت فرهنگی، 
ثابت فرهنگی در طی زمان( در یك  یتو ماهابزارهای نمادین 

بندی میزان اصالت فرهنگی جهت درجه با عنوان یاسازهگروه 
مبموعه  یاز طرفو بودن ساخت اجتماعی معرفی شده فرهنگی
سوپاپ  عنوانبههای ورود )شامل زیرسازه شکلیهای همزیرسازه

بقا  لی هنباری( و ارتباط وکششکلی اجباری، هماطمینان، هم
پذیرش اجتماعی،  یلدلبههای بقای انحصاری، بقا )شامل زیرسازه

سفرگی( که سازه عقالنیت انتخاک و ارتباط هم یهسوتكارتباط 
شناسی از دید محیط و جهت نوع دهندیمشکل محیطی را 

اصالت فرهنگی  کنار سازههای فرهنگی در ساخت یبنددسته
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 باعنایت به فراگیربودن مفهوم فرهنگ واین اساس  د. برشتعریف 
دلیل دخیل های فرهنگی درسطح محیطی و بهلزوم تحلیل ساخت

ی های اجتماعبودن ذهنیت کنش گرانی که محیط را با برساخت
شناسی جمعیت سازمانی نگاه بوم شودیمپیشنهاد  سازندیمخود 

شناسی و نوع یمرزبند، ییشناسا های یاد شده درمبتنی بر شاخص
 سازییکسانتا از  فرهنگی مدنرر قرار گرفته یو نهادهاها سازمان

قیمومیت  فرهنگی فاصله گرفته و نگاه محدود به مقوله فرهنگ و
 د.شها بهبود یافته و منطبق با واقع روایت دیگرروایت بر  خردهیك

 برررر چگرررونگی دوم پرررژوهش مبنررری سرررثالدرخصررروص 
مخاطبران خبرره،  از طریرقهای فرهنگی معنابخشی انواع سازمان

هرا شرامل های معرفی شده در مرحله تحلیل دادهبراساس شاخص
میزان فرهنگی برودن از  یبنددرجهشاخص اصالت فرهنگی جهت 

شراخص  عنوانبرهعقالنیت انتخاک محیطی  صو شاخدید محیط 
بقرا بره سراخت  و اجرازهفرهنگری برودن  ییردتيواکنش محیط در 
( ارائره شرد 2( و شکل )7) و (5طور که در جداول )فرهنگی همان

محققین براساس شاخص عقالنیت انتخاک محیطری چهرار گونره 
گرای حراکم، گرای اصیل، غایتهای غایتسازمان فرهنگی به نام

انرد. قابرل نمروده ییشناسا ساختارشکنای قل نهادی و حاشیهمست
سازمان با اصالت زیراد و کرم  دودستهچهار گونه  یندر اذکر است 

نسبی اصالت فرهنگری ایرن  ةنمایانگر درج صرفاًحضور داشته که 
. درخصوص تمایز بخشی سازه اصالت استها نسبت به هم سازمان

کرارکرد  ییشناسرات ( جهر2003) فرهنگی به چرارچوک یونسرکو
 با چرارچوکشاخص اصالت فرهنگی  یجنتافرهنگی موارد مشهود، 

ابهامات چارچوک مذکور را شفاف  یاز طرفبوده و  خوانهمیونسکو 
ة مثال موارد مبهم مانند پشتیبانان فرهنگی با درجر طوره)ب دکنیم

در  یتريملقابلتمرایز  ینکهبر اعالوه شود(فرهنگی بودن متمایز می
کره نشران  وجرود داشرتهشاخص نسبت به چارچوک یونسکو  نیا
 کنرار در ییدرآمدزا یهاحوزههای فرهنگی به دهد ورود ساختمی

کننرده در بسرتر اجتمراعی ایرران منبرر بره وجود قوانین محردود
ده که شاید این واقعیت دلیلی برعدم شدورشدن از اصالت فرهنگی 

)اعررم  اسرتگ فرهنر ۀکشورها درحروز دیگرگری دولتی تصدی
  (.1973محمد بیگی،
عملکرررد شرراخص عقالنیررت انتخرراک محیطرری در  یاز طرفرر

برا تحقیقرات قبلری  هرای فرهنگریساخت یبندو دسته ییشناسا
 یگودرز ،1937ی،ریام یصالح ،1931،اولیا ،1939،احمدی گرجی)

( که معیار تخصیص 1931 ،یخوانهفت یجعفر ،1933 ،زادهیخو ش
، تناسر  انرددادهساخت فرهنگی مبنرا قررار  ییشناسابودجه را در 

نادیرده  منبرر برهداشته ضمن اینکه محدودیت تحقیقات قبلی که 
 .کنردیمنیرز رفرع  را دشروفرهنگری می یهاسراختگرفتن سایر 
: درسطح اوالًنمایند ن پیشنهاد میاموارد عنوان شده محقق براساس

کرارکرد  و حضرورکالن با عنایت به فراگیر بودن مفهوم فرهنرگ 
هرا در آن یهراو کنشهرای اجتمراعی سراخت ةفرهنگی در کلیر

تمرامی  فرهنگی به این مهم توجه بیشتری شرده و گذارییاستس
 و ازنررر قرارگرفتره مد گذارییاستسهای فرهنگی در فرایند گونه

فرهنرگ راه  چراکره د.شرسهوی/ عمدی پرهیز  ةگرایاننگاه تقلیل
ها در افتادن برخی حوزه از قلمده و ها بورسم زندگی روزمره انسان

از سیاسرت نادیرده گررفتن فرهنرگ مرانع  در قال  گذارییاستس
هرا آن کنش اجتماعی نگشته و یهاو نرام هافرهنگخرده یاییپو

 یراًثان پردازنرد.محیط مناس  خود را پیدا کررده و بره بازتولیرد مری
ابزارهررای مرردیریتی مرسرروم جهررت  در کاربسررتدرسررطح خرررد 

های فرهنگی بدون توجه به سازه عقالنیت انتخاک محیطی ختسا
شکست در اجرای ابزارهای مدیریتی رایرج  بعضاً و گویییدچار کل

شناسری کره با تکیه به الگروی نروع شودیملذا توصیه  .گردیمیم
کنرد در های فرهنگی نگاه مریتحلیل بوم به ساخت و سطح ازنرر

ونره جهرت ارزیرابی عملکررد نم عنوانبرهتبویزها استفاده شرود. 
هرا هرای فرهنگری، متناسر  برا گونره فرهنگری شراخصسازمان
مرسروم  یهراروشها یرا شود چون بسیاری از شاخص یزیرطرح

 های مختلرف فرهنگری کاربسرت نردارد.وجهان شمول برای گونه
 دیگرر ( و1377که هنن و فرریمن ) طورهمانمثال دیگر  عنوانبه

؛ هرنن و پولروس 2000رول وسوامیتان،)کا متيخر هاییستاکولوژ
 ةکننرد، گونرهرا عنروان مریگونره هرای( در تحلیل پویرایی2007
نروع خرودش برا  براهم یسهدر مقاگرای حاکم با اصالت باال غایت

تغییرسازمانی وصف متفراوتی  اصالت متوسط از نرر مدل حرکت و
 گونره یهاسازمانجمعیت سازمانی،  یشناسبوماز دید  چراکهدارند 
 1یزدانرهر یطریمح یدارا زمرانباال همگرای حاکم با اصالت غایت
بروده  (1377)هرنن وفرریمن، 2دانهدرشتتا  (یو جزئ ادیز راتیی)تغ
شرده مردنرر  ینهراد ریبه سمت اساط زمانهمضمن حرکت  ،لذا

انعطاف در پاسخ به  ید( با9یانهگراخاصراهبرد ) نفوذیگران ذ کنش
دانسرته/ نادانسرته دارد را  یتیکه ماه یادانهدرشت طیمح راتییتغ

شرانس  توانردیم 1انرهیگراعرام یراهبرد درمبموع اداشته باشد لذ
اسرت کره  یدر حرالایرن  دهرد. شیرا افرزا شرانیطیانتخاک مح
 برا اصرالت متوسرط گرای حراکم()غایت اشگونههای همسازمان

 (یئو جز ادیز راتیی)تغ یزدانهر ی فقططیمح یدارا)روابط عمومی( 
و ی طریشانس انتخراک مح تواندیم انهیگراخاص یلذا راهبرد بوده
 .دهدیم شیرا افزا بقا
 

                                                                      
1. Fine grained environment  

2. Coarse grained environment 

3. Specialist 

4. Generalist 
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