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 چکیده 
  برقراری و  تعامل  یا رابطه  یك عنوانبه  تواند، مي کار محل  در صمیمیت

 به. است کارکنان دیگر با کاری های خواسته گذاریاشتراک طریق از ارتباط
  کاری  مشكالت درک به حساسیت و عمیق درک به کارکنان که صورت این

  یمیتصم  گیری فهم فرایند شكل با هدف این پژوهش .کنندمي پیدا دست
   و  کیفي صورت به تحقیق  روش. اجرا شده است سازماني

  از اطالعـات گـردآوری بـرای . است بنیاد داده  پردازی نظریه برمبتني 
  از روش  اطالعـات  تحلیـل و شد  استفاده  ساختاریافتهنیمه  یهامصاحبه 

  پژوهش  آماری ةجامع. گرفـت انجام پارادایمي مـدل و  کـوربین و اشـتراوس
  به  هدفمند روش به گیری،نمونه . مدیریت و سازماني نظرانصاحب حاضر

  نظران صاحب با مصاحبه 17 آن مبنای  بر که شده انجام برفي گلوله صورت
  از هایمجموعه ها، مصاحبه این حاصل . گرفته صورت مدیریت و سازماني 
  آنها  درون از و گردآوری باز، کدگذاری  فرایند طي که  بود اولیه مضامین

  میان  پیوند محوری، کدگذاری ة مرحل در سپس. شد استخراج یيهامقوله
  این  در. گرفت صورت نیز  انتخابي کدگذاری ةمرحل در ادامه و برقرار هامقوله

  رفاه  سازماني، عدالت عوامل به سازماني صمیمیت علّي شرایط پژوهش
  های متقابل، ارتقا، ویژگي اندیشي، شناخت کاری، مثبت استقالل  کارکنان، 

  مشترک همدردی و همدلي به محوری ةپدید در. شودمي  بندیی دسته فرد
  تقویت : از اندعبارت  گرمداخله عوامل شده شناسایي  کدهای. است شده  اشاره

  و  کارکنان  رضایتمندی مثبت پیامد. عملكرد ارزیابي  سیستم  پذیری، مشارکت
 امور. انجام در ی ریپذتیمسئول  عدم  منفي پیامد

 
 واژگان کلیدی 

 ة نظریاثربخشي صمیمیت،  سازماني،  صمیمیت  میت کارکنان،صمی
 . بنیادداده

 

Abstract 

Intimacy at workplace can be regarded as a relation, 

interaction, and making communication through sharing 

work needs with other employees so that they can reach to a 

deep understanding and sensitivity towards work problems. 

This study was done with the aim of understanding the 

process of forming organizational intimacy. Research 

method was a qualitative method based on grounded theory. 

In order to gathering data, semi-structured interviews were 

applied. Strauss and Corbin method and also paradigm 

model were used to analyzing data. Population of present 

study consisted from organizational and management 

experts. Sampling of study was done through meaningful 

snowball sampling way based on which 17 interviews with 

organizational and management experts were implemented. 

Results of these interviews was a body of basic themes 

gathered through open coding process, out of which some 

categories were extracted. At axial coding stage, the link 

between categories was established and subsequently 

selective coding stage was implemented. During this study, 

causal conditions of organizational intimacy were 

categorized into organizational justice factors, employees' 

welfare, work independency, optimism, mutual recognition, 

promotion, and individual characteristics. Empathy and 

sympathy were mentioned at core category or phenomenon. 

Identified codes for interfering factors included 

participation and performance evaluation system. Positive 

outcome was employees' satisfaction and negative one was 

lack of taking responsibilities. 
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 مقدمه
امروزه در محیط سازماني وجود صمیمیت بین کارکنان امر 

 مشكالت توانديم صمیمیت وجود. راهگشاستضروری و 
 دلیل همین به. کند جلوگیری آنها بروز از یا رفع را زیادی

 تا کوشندمي مختلف یهاروش به هاسازمان که هست هم
. کنند حمایت آن هاینشانه از یا خلق را صمیمیت این

 یهافرهنگ از برداریکپي با اشتباهاتي راه، این در گاهي
 داشت. نخواهد مطلوبي اثرات که شودمي انجام دیگر،

 هایخواسته گذاشتن اشتراک به از عبارت صمیمیت
 عمیق درک و همدردی شامل یا و است دیگران با دروني

 هایشاخص شامل صمیمي روابط ساخت ،است دیگران با
 بیروني ظاهر دارای بلكه ذهني تنهاهن که مثبت رفتاری

 در که است هماني رابطه راه است معني بدان این ،است
 هستند مشترک احساسات ةتجرب حال در طرف دو هر آن،

 باید سازماني صمیمیت درخصوص(. 2003 ،1جیبل و ریس)
 معادله در کاری ارتباط و کار صمیمیت که داشت اشاره
 شناخته کار دنکربهتر ابزار نعنوابه باًیتقر کارمند، مدیر
 ارتباطي روش عنوانبه صمیمي روابط کهدرحالي است شده

 صمیمیت(. 2001 ،2مارشال) شودمي تعریف کار محل در
 و تعامل یا رابطه یك عنوانبه تواند،مي کار محل در

 کاری هایخواسته گذاریاشتراک طریق از ارتباط برقراری
 درک به کارکنان که صورت نای به. باشد کارکنان دیگر با

  پیدا دست کاری مشكالت درک به حساسیت و عمیق
 فرایند یك سازمان در صمیمیت ،سبب این به. کنندمي

 ،3بشیر) افتديم اتفاق زمان طي در که است پذیرانعطاف
2013). 

( و ییم و 2011) 4مطابق با آثار بیتلس و هریس
 توانیممي یمیتصم ( با استفاده از تئوری2008) 5همكاران

 درک را یاحرفه خدمات ةزمین ارتباطي مبادالت ماهیت
 .کنیم

حمایت و  عنوانبهاولین روایتي که از صمیمیت 
گزارش محافظتي از منابع  دکنحفاظت تجزیه و تحلیل مي

 روابط بهترین» همپوشاني مثل صمیمیت و مفاهیم
 مطرح در صمیمیت «هم با زیچهمه انجام»و  «دوستانه

 کار، با مرتبط ارتباطات برای تنهانهصمیمیت  .کنندمي

 
1. Reis & Gable 

2. Marshall 

3. Bashir 

4. Beetles, Harris &Yim 

5. Yim 

 دارد. به وجود نیز شخصي ارتباط برای همچنین بلكه
 و صمیمیت و اعتماد باعث ایجاد اطالعات، یگذاراشتراک

 .شودمي مؤثراجتماعي  روابط ایجاد
 مشتری تمایل مداری صمیمیت یعنيمشتری ةدر حوز 
 و احساسات شخصي و اطالعات گذاشتن اشتراک به برای

 ةرابط یك براساسآینده  معامالت برای انتظارات همچنین
 و خدمات مناسب است )جون ةدهندارائه یك با بلندمدت
 .(2013، 6همكاران

 جامعه در قوت و هاضعف دادنقرار مدنظر با محقق
 عنوان طراحي به اقدام تحقیق، چرایي گیریشكل و هدف
 بین و دهکر ازمانيس صمیمیت گیریشكل فرایند فهم

 شده انجام ایالم شهر مدیریت و سازماني نظرانصاحب
  مدت درصدد پژوهش هاییافته براساس که است
 جهت در گامي بتواند تا و آمده دستبه کاربردی هایپاسخ

 یك صمیمیت .دکن ارائه ایتوسعه و کاربردی پیشنهادهای
 شندبا یكدیگر مراقب مردم آن در که است احساسي حالت

میزان صمیمیت سازماني موجود بین  .کنند اعتماد و
 کنند. کارکنان که در تعامل با یكدیگر آن را درک

 دو این دارد اهمیت و ضرورت جهت دو از تحقیق این 
 دارد وجود زمینه این در که علمي خالً است، عبارت جنبه

 ادبیات تحقیق و بررسي این بودن کاربردی همچنین و
 موضوع به چنداني توجه نامحقق دهدمي نشان موجود

 ةحوز در که گفت توانمي و نداشته سازماني صمیمیت
 خالً سازماني صمیمیت پیرامون سازمان و مدیریت مسائل
این تحقیق با لحاظ کردن تحقیقاتي که  .دارد وجود علمي

 خألبخشي از آنها تا حدودی مرتبط هستند سعي دارند 
 وشش دهد.کاری پ ةعلمي موجود را در حوز

 مطرح زیر یهاپرسش ،پژوهش حاضر راستای در
 :شده

سازماني در  صمیمیت ةکنندتوصیف مدل .1
 است؟ دولتي چگونه هایسازمان

 سازماني صمیمیت مقولههای و هامؤلفهتبیین  .2
 دولتي کدامند؟ هایسازماندر 

 نظری پژوهش چارچوب

 7سازمانی صمیمیت
. است ابطشانرو در افراد نزدیكي یافته تكامل صمیمیت
 روابط از ترمتفاوت بسیار کار محیط در صمیمیت ،بنابراین

 
6. Jeon 

7. Organizational Intimacy 
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همچنین (. 1994 شارباني،) است کار طیدر مح نزدیك
 مفاهیمي با را سازمان در صمیمیت مفهوم ،(2014) 1کارک
  بیان و دانديم باال کیفیت با ارتباطات و روابط مانند

 توجه مورد افراد بین مثبت روابط بر دیتأک راًیاخ که کندمي
 .است گرفته قرار

 و اجتماعي دوستانه، و گرم روابط به صمیمیت
 که رفتارهایي شودمي اطالق آموزشي کادر میان خوشایند

 همچنین و یكدیگر با را کارکنان دوستانه و آگاهانه ارتباط
 این. دهدمي نشان را آموزشي کادر پیوستن به و اجتماع

 و وعده اهمیت .کندمي انبی را اجتماعي نیازهای بعد
 که آینده دو هر دادن نشان برای صمیمي، روابط در عادت
 توانایي داشتن هاینشانه از است، صمیمیت بودن ذاتي

 گرم، نزدیك، هایتعامل در شرکت برای تمایل صمیمیت،
 و موفق زندگي در اساسي نقش که است متعهد و ارتباطي

 و شكری نایي،غ دانشپور،) دارد بزرگسال فرد پربار
 .(1386 ،یآبادنیز

 

 پژوهش ةپیشین
در  صمیمیت که دادند نشان (2011) 2فیلرتو و تچورس

 تا باشد داشته وجود باید يسازماندرون روابط تنظیمات
 چنین همچنین یابد استقرار و یافته گسترش سازمان
 یاری سازماني اهداف به نیل در را افراد توانديم ارتباطي

 دهد.
( پژوهشي 1395) مقدم ملكي و مقتدرزاده زنوز ولیزاده
 شغلي رضایت بر سازماني تیمیصم ریتأث تعیین»با عنوان 
 این در «شرقي آذربایجان استان مسكن بانك کارکنان
 عنوان تحت يجوسازمان ابعاد از یكي ریتأث میزان تحقیق

 عاطفي، صمیمت یهامؤلفه شامل که سازماني صمیمیت
 و عقالني صمیمیت مذهبي، تیمیصم اجتماعي، صمیمت

 مورد شغلي رضایت میزان بر است ارتباطي صمیمیت
 ریتأث میزان تحقیق این هایفرضیه و گرفته قرار بررسي
 شغلي رضایت بر سازماني تیمیصم بعد پنج از هریك

 این به( 2015) مجرد بیگدلي و سالجقه همچنین. است
 ادراک سازماني پشتیباني ،يجوسازمان که رسیدند نتیجه

 روابط در صمیمیت ابعاد عنوانبه رابطه نزدیكي و شده

. دارد مثبت و مستقیم ریتأث سازماني عملكرد کاربر
 در صمیمیت که دادند نشان( 2015) همكاران و پورحسین

 
1. Kark 

2. Theocharous and Philaretou 

 3ویوین. است اجتماعي ةسرمای بر مؤثر عوامل از کار روابط
 هایسازمان در صمیمت عنوان با تحقیقي در( 2009)
 و کاری روابط در صمیمت که رسید نتیجه این به قتصادیا

 دنکر بهینه و سازماني عملكرد در موثری نقش سازمان در
 .دارند هاشرکت مالي میزان

( 1395قربان حسیني ) و سابق رام، امیني قاسمي
ی ارتقا بر سازماني صمیمیت ثیرأت»پژوهشي با عنوان 

 «تهران كی منطقه شعب امور رفاه بانك در پاسخگویي
 اطمینان قابلیت یارتقا بر سازماني صمیمیت ریتأث تعیین

. است تهران یك منطقه شعب امور رفاه بانك در خدمات
 آن یهامؤلفه و خدمات کیفیت بر سازماني صمیمیت

 و همدلي پاسخگویي، تضمین، و ضمانت اطمینان، قابلیت)
 تهران یك منطقه شعب امور رفاه بانك در( ملموس بعد
 .دارد ریتأث

 در تنوع»( پژوهشي با عنوان 2015) 4زلیزر
 بر صمیمي روابط تأثیر تحلیل «اقتصادی یهاسازمان

 رضایت ادعاهای به اختالل ادعای از سازماني اثربخشي
 همبستگي سازماني اثربخشي با اغلب روابط چنین .مشتری

 .کندمي کمك آن به اوقات گاهي و دارد
 یهاسبك بررسي نوانع با تحقیقي( 2010) 5یو و لي
 این هدف. است داده انجام نوآورانه عملكرد بر روابط

 عملكرد بر کارکنان روابط هایسبك ریتأث تحلیل تحقیق
 درک برای مطالعه این. است هایتك صنعت در نوآورانه

 سبك هر در کارکنان بین صمیمت مثبت ریتأث چگونگي
 با هاازمانس ،رونیازا. است نوآورانه عملكرد بر ایرابطه

 وجود به تشویق افراد، بین روابط حفظ و یریکارگبه
 بهبود برای کار اثربخشي افزایش و آنها بین صمیمت
 داد تحقیق نشان نتایج .دارند نیاز سازمان نوآورانه عملكرد

 مدیران سازمان، در مفید نتایج آوردن دست به برای که

 صنایع در سازماني صمیمت به دارند نیاز هایتك صنایع

 .دکنن خود توجه

( پژوهشي با عنوان 1395وطن و دانشور )خاک
 معلمان سازماني تعهد در سازماني صمیمیت نقش بررسي»

 ةکلی «95-94تحصیلي  سال تبریز در 3 ةناحی ابتدایي
 از عاطفي، نزدیكي)سازماني  صمیمت یهامؤلفه

 ابتدایي معلمان سازماني تعهد در( رضایت و خودگذشتگي

 یهامؤلفه که از میان دارند داریمعني و مثبت ریتأث

 
3. Viviana 

4. Zelizer 

5. Hung-Wen Lee & Ching-Fang Yu 
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 رضایت و عاطفي نزدیكي یهامؤلفه سازماني، صمیمت
 معلمان سازماني تعهد ينیبشیپ قدرت داریيمعن طوربه

 .دارند را تبریز 3ناحیه  ابتدایي

 

 1صمیمیت ماهیت
 های ازجمله:صمیمي بین دو نفر دارای ویژگي ةیك رابط
 ارتباطات هممشترک از  آگاهي ک،مشتر ةتجرب مهرباني،

 الزم شرایط همه ویژگي پنج این. است و اعتماد به هم باز
 یهايژگیو این همه باید صمیمي ةرابط .است صمیمیت

 از هریك نبودن در صورت و باشد داشته را فوق
 صمیمیت. شودنمي تلقي صمیمي ةرابط فوق یهايژگیو

 برای اییهپا زیرا است، ضروری انسان سالمتي برای
 ویژگي، این پنج بدون. است نفر دو بین دوسویه مراقبت
 داشتن دانش بدون. نیست ریپذامكان دوسویه مراقبت
 کمك یكدیگر به مؤثر طوربه توانندنمي نفر دو متقابل،

 یكدیگر به کمك برای یازهیانگ آنها محبت، بدون کنند؛
و مفید  مؤثرط ارتبا توانندينم آنها ارتباط، بدون ندارند؛ را

 (.2009، 2با هم داشته باشند )مری و هول

 

 سازمان در صمیمیت ابعاد
 سطح سه در سازمان، و کار محیط در صمیمیت بازتاب
)شریعتي و  :بررسى است قابل سازمانى و گروهى فردى،

 (1396 همكاران،
 

 فردى بعُد در صمیمیت

 و فرد براى اصلى غایت از غیر زدودن و یابىيمعن مولد
  فرد به باال ةانگیز و هدف نوعى و است کارکنان

 تالش و کار به باالترى انگیزة و اراده با تا بخشدمي
 .بپردازد

 
 گروهى بعُد در صمیمیت

 میان در همبستگى احساس و یكپارچگى روح مولد
 برمبتنى ارتقاى ارتباطات باعث درنتیجه، و است کارکنان

 .دشومي جویانهمشارکت تعامل و اعتماد
 

 سازمانى بعُد در صمیمیت

 اصلى اهداف و هاتیمأمور در یافته تبلور یهاارزش

 
1. The Essence of Intimacy 

2. Merry & howell 

 سازمان به خاطرتعلق کارى و وجدان ظهور منشأ سازمان،
 يمعن افراد، کارى زندگى به تواندمي و است آن اهداف و

 وجود در را هاارزش آن عینى بروز نكهیا بر ببخشد مشروط
 .شود مشاهده عالى مدیران

 

 3صمیمیت اثربخشی

 بییر،) تیم یهاتیفعال تدوین به مربوط کارهای اکثر
 بر تا( 1978 همكاران، و فرانسوی ؛1977 دایر، ؛1976
 تمایل صادقانه و باز ارتباطات و شدید روابط اعتماد، ایجاد
 است، صمیمیت به مربوط روابط و رفتار مداخالت. دارد

 صمیمیت هک است نكرده ثابت هرگز تحقیقات هرچند
 بر متفاوت اثراتي صمیمیت. است گروه وریبهره به مربوط
 آن شدت و حضور به صمیمیت اثرات دارد، سازماني زندگي
-شبكه میان در صمیمي روابط جایگاه به و نیست وابسته

 بر صمیمیت ریتأث. دارد بستگي فردی و سازماني های
 حتي و شایع مطالعات از تعدادی ،راًیاخ: سازماني عملكرد
 کارمندان شغلي استخدام با مدیریت یارتقا شده گزارش

 در اغلب متقابل استخدام خویشاوندان، و دوستان فعلي
 کارکنان وریبهره افزایش از استفاده با استخدام سازمان

 .شودمي انجام
 اوقات گاهي خویشاوندی و دوستي صمیمیت،

 اثربخشي با اغلب آنها اما. کنديم مختل را هاسازمان
 حضور. کن کمك آن به حتي یا دارند همپوشاني سازماني

 سازماني عملكرد بر اقتصادی یهاسازمان در صمیمیت
 .گذارديم ریتأث

 صمیمیت ابراز برای فرد توانمندی و ظرفیت وقتي
 از ترس. گیردمي شكل صمیمیت از ترس رود تحلیل

 انتقال توانایي عدم: است شده تعریف گونهنیا صمیمیت
 به اضطراب از ناشي شخصي داريمعن احساسات و افكار

 ،شونديم ارزیابي مهم شخص زندگي در که دیگراني
 نیاز) منیناا يبستگدل سبك با صمیمت از ترس همچنین

 دارد ارتباط( دیگران با صمیمیت از همزمان ترس و
 ترس صمیمیت، از ترس ،درواقع(. 1393 صبحي قراملكي،)
 و فیزیكي لحاظ از چه است، دیگر فرد به شدن نزدیك از

 و هستند مضطرب ترس این با افراد هیجاني، لحاظ از چه
 اجتناب صمیمانه روابط از گیریکناره و سرد رفتارهای با

 ولي هستند شخصي بین ارتباط خواهان افراد این. کنندمي
 يرکالمیغ و کالمي ارتباط با جهیدرنت و ترسنديم طرد از

 
3. Intimacy Effectiveness 
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اکبری و  )صفانیا کنندمي ربهتج را اضطراب دیگران با
 (.1395 امرغان،

  اغلب صمیمانه روابط حفظ یا تشكیل در ناتواني
 به در ناتواني یعني دهد،مي رخ صمیمیت از ترس دلیلبه

 ارزش که شخصي احساسات و افكار گذاشتن اشتراک
 فرد زیستي به با صمیمیت از ترس ،بنابراین .دارد زیادی

 پیترسون، وال، ویلمات، پس،فیلی)کامل است  تضاد در
 صمیمیت از ترس اساسي دالیل(. 2013 ،1فیلیپس و باکلي

 از ترس شدن،رها از ترس افشایي، خود از ترس را،
 از ترس و کنترل دادن دست از ترس خشن، برخوردهای

 .(2011 ،2لویدال) است کرده ذکر فردیت دادن دست

 صمیمیت فردی بین فرایند مدل
 فرایند یك را صمیمیت (1988) 3ورشا و ریس استدالل

پاسخگویي  و خودافشائي اساسي، دو مفهوم با دروني
 متوالي بازخواني» به خاص طوربه یندافر دانند. اینمي

 دارد اشاره «مربوطه رفتارهای و احساسات بینيپیش افكار،
 شده بینيپیش پیامدهای و شرایط تأثیرتحت هرکدام که

 یك که زماني(. 542: 1996 ،4پتریك و ریس) دارند قرار
 به را احساسات و افكار اطالعاتي، و شخصي ارتباطات فرد

است.  صمیمیت شروع کند،مي مرتبط دیگری شخص
 يرکالمیغ معنای به لغت در است ممكن عبارات معموالً
 افكار تقویت یا و خود در حق ایستادگي ارتباطات در باشند،

 صمیمیت (.2004 ،5مَشك و آرون) است کالمي رفتار و

. ابدیيم ظهور زمان طول در که فرایندی است یك نتیجه
 موضوع این و است آن مثبت جنبه صمیمیت در مهم نكته

 ظهور تواندينم صمیمیت دارد بدون اعتماد رابطه اعتماد با
 یابد. توسعه و

: شده تشكیل متداول احساسات چهار از صمیمیت
 رقابلیغ تشناخ و همدلي ،یریپذبیآس کنجكاوی،

  دیگری فرد که شناختن رسمیت به آن، بودن انعطاف
-نمي هرگز که باشد آگاه دیگران از کامل طوربه تواندنمي

: 1992 ،6وولف) شود یكي به تبدیل کامل طوربه تواند
69). 

 

 
1. Phillips, Wilmoth, Wall, Peterson, Buckley & Phillips 

2. Lloyd 

3. Reis & Shaver 

4. Reis & Patrick 

5. Mashek & Aron 

6. Woolf 

 پژوهش هدف
 سازماني صمیمیت الگوی طراحي :اصلی هدف

 
 فرعی اهداف

 صـمیمیت ةنددهلیتشـك اصـلي یهامؤلفـه شناسایي .1
 سازماني

 هاسازمان در صمیمیت ایجاد علي عوامل شناسایي .2

 سازماني صمیمیت از بر خواستهراهبردهای  شناسایي .3

بر  مؤثر سازماني صمیمیت گرمداخله عوامل شناسایي .4
 راهبردها

 سازماني صمیمیت بستر ایجاد عوامل شناسایي .5

 سازماني صمیمیت پیامدهای شناسایي .6

 

 پژوهش شناسیروش
 در. است گرفته صورت کیفي روش به حاضر وهشپژ

  و هاروش طریق از پژوهشگر کیفي، هایپژوهش
-مشارکت دیدگاه از هاپدیده درک به تفسیر، هایرویه

 دست آنها خاص اجتماعي و نهادی بستر در و کنندگان
 ارزیابي و گیریاندازه جایبه کیفي، پژوهش. یابدمي

 کیفي، هایپژوهش در. دارد رسروکا آنها معنای با هاپدیده
 جمله و واژه شكل به بلكه رقم، و عدد صورت به نه هاداده

 که است کیفي روش نوعي بنیاد،داده پردازینظریه. هستند
 وقایع، و رویدادها از افراد تجارب درک و شناخت آن، هدف

 (.2008 استراوس، و کوربین) است خاص بستری در
 و جامع چندوجهي، مدلي ارائه پژوهش انجام این هدف
با استفاده از  سازماني صمیمیت فرایند فهم برای کاربردی

 .شده است انجام مدیریت و سازماني نظرانصاحب نظر
  یپردازهینظر روش یا استراتژی از پژوهش، این در

 یك از محقق استفاده علت. است شده استفاده بنیادداده
 که رددگيبرم مختلفي عوامل به خاص، يشناسروش
 نظر در پژوهشگر هرگاه. است سؤال تحقیق آنها نیترمهم

 منظوربه را افراد یهادگاهیدو  تجارب باشد داشته
 ةنظری دهد، قرار مورد کاوش نظریه یك یبندصورت

 که پژوهشگری .بود خواهد مناسبي ةشیو بنیادداده
 با مسائلي درگیر افراد تجربه ماهیت یا يمعن کوشديم

 بر و تأمل واقعي زندگي صحنه به ورود با یابد،در را خاص
سویي،  از. شودمي موفق بهتر گویند،مي مردم آنچه
 از هایيعرصه کشف برای توانمي را کیفي یهاروش

 اما دانیممي بسیار یا دانیمنمي چیزی آنها از زندگي که
برد  کار به بیاوریم دست به آنها از ایفهم تازه میخواهيم



 اد یبن با استفاده از روش داده يسازمان  تیمی صم  یر گیفهم شكل  جابری منش و همكاران:       16

 (.33: 3901 ،1کوربین و )استراوس
 فراینـد یـك کرسـول، دیـدگاه از کیفـي پـژوهش

 يشناختروش هایسنت برمبتني درک و فهم بررسي
 را انساني یـا اجتمـاعي مسـئله یـك که است مشخصي

 مطالعات به که یيهاآن( 1389 هومن،) کندمي کشف
 هستند مواجه رویكردها از انبوهي با پردازنديم کیفي

 .(1391 ،2سولکر)
 عبارت مبنایي ةنظری کوربین و استراوس نظر براساس

 دست به ایپدیده مطالعه از استقرایي طوربه آنچه از است
 مبنـایي ةنظری ةرویـ. اسـت پدیـده آن نمایـانگر و آید

 تا گیردمي کار به را سامانمند یهاهیرو سلسله یك
 شود ایجـاد ایپدیده ةدربار یاستقرا برمبتني اینظریه

 نظری، اشباع ةنقط(. 1390 کوربین، و استراوس)
 بنیادداده یپردازهینظر تحقیق روش پایایي ةکنندانیب

 تحقیق هایداده تكرار به نظری اشباع نقطه زیرا است؛
 شناسي،روش در آن نتایج و هاداده تكرار این و پردازدمي

 .دهدمي نشان را تحقیق روش پایایي
کنند معیار قضاوت ( اشاره مي1967یزر )اشتراوس و گل

گیری نظری، کفایت در مورد زمان متوقف کردن نمونه
عبارتي در این وضعیت ها یا نظریه است و بهنظری مقوله

وسیله آن شود که پژوهشگر بهای یافت نمي»هیچ داده تازه
ای که گونهمقوله را توسعه دهد. به یهايژگیوبتواند 

کند، از ی مشابه را چندین بار مشاهده ميهاپژوهشگر داده
کند که یك مقوله لحاظ تجربي اطمینان حاصل مي

 ة(. جامع1386فرد و امامي،رسیده است« )دانایي تیکفابه
 و مدیریت ةحوز نظرانصاحب شامل پژوهش، آماری

 به بردارینمونه. است ایالم شهر سازمان روانشناسي
 نظری کفایت که دهبو نفر 17 تعداد به و نظری صورت
 از نفر 6 و روانشناس نفر 8 مصاحبه حاصل که شد حاصل

 با که بیترت نیبد است؛ بوده مدیریت نظرانصاحب از آنها
 از. شد انجام 3يگلوله برف و قضاوتي هایروش از استفاده
 موضوع ةنیدرزم مطلع افرادی شد خواسته شوندگانمصاحبه
 کنند. معرفي دیبع هایمصاحبه انجام برای را تحقیق

با توجه به توانایي باالی ابزار مصاحبه در آگاه کردن 
کنندگان در محقق از دیدگاه و نظرات واقعي شرکت

های آوری دادهتحقیق، از ابزار مصاحبه عمیق برای جمع
با  موردنیاز تحقیق استفاده شد. در این خصوص، مصاحبه

 
1. Strauss & Corbin 

2. Corsoul 

3. Snow ball 

شنا به آ دولتي مسلط و یهاسازمانمدیریت  نظرانصاحب
که بستر تحقیق این اجازه  آنجا موضوع ترتیب داده شد. از

کنندگان در شرایطي واقعي را به محقق داد تا با شرکت
های تحقیق را به بحث بگذارد، این بستر برای پرسش

منظور هایي مفید ارزیابي شد. بهانجام چنین مصاحبه
ها، از روش های حاصل از مصاحبهوتحلیل دادهتجزیه

ها )کدگذاری باز، استقرایي نظریه برخاسته از داده -فيکی
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي( استفاده شد. در 

ها برخاسته از داده ةادامه چگونگي استفاده از راهبرد نظری
 شود.به بحث گذاشته مي

 

 پژوهش نتایج بودن موثّق و صحّت بررسی
 از میناناط کسب و تحقیق فرایند کفایت سنجش منظوربه

 ترکیبي از گرفته، صورت تفسیرهای و هاداده کیفیت
 ،4اعتمادپذیری شامل تفسیری، تحقیقات ارزیابي معیارهای

 و 8، راستي7پذیری تصدیق ،6اتكاپذیری ،5یریپذانتقال
 ها،داده از برخاسته ةنظری يشناسروش برمبتني تحقیقات

 و 11عمومیت ،10بودن فهمقابل ،9تطابق شامل
 ةنحو ،1 جدول. گرفت قرار استفاده مورد 12یریپذکنترل

 .دهديم نشان را معیارها این از استفاده
 

 
4. Credibility 

5. Transferability 
6. Dependability 
7. Conformability 
8. Integrity 
9. Fit 
10. Understanding 
11. Generality 

12. Control 
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 های حاصل از پژوهشارزیابي یافته. 1جدول 
 معیار  تعریف  گیری شرح و نتیجه

 و مشاور و راهنما اساتید به گزارش ارائه -هاهدایت مصاحبه ماه 2
 .حبهمصا متون تفسیر در هماهنگي ایجاد همچنین

تا  تحقیق از حاصل نتایج دهدمي نشان که میزاني
 هاستنماینده داده حد چه

 یریاعتمادپذ

 آوریجمع اطالعات کفایت همچنین و يگلوله برف گیرینمونه انجام
 امكان تواندمي خواننده که است آن از حاکي ناظرین نظر اعالم و شده

 قرار ارزیابي مورد را ردیگ مشابه یهاتیموقع  به هایافته یریپذانتقال
 .است شده استخراج مفاهیم تاًینها و دهد

 را تحقیق هاییافته یریکارگبه امكان که میزاني
 دهدمي نشان دیگر مشابه یهاتیموقع در

 پذیریانتقال

  و کرده بیان را خود دقیق یهادگاهید و نظرات شوندگانمصاحبه
 .کند کسب را الزم تجربیات توانسته محقق

 نشان را مكان و زمان به هایافته انحصار که زانيمی
 گرفته صورت موردنظر هایتبیین در ثبات ؛دهديم

 .است

 یریاتكاپذ

 خود اطالعات آنها و شده انجام دوستانه و اداری فضای در هامصاحبه
 .اندکرده ارائه را

 تأثیر تحت تفسیرها دهدمي نشان که میزاني
 شوندگانمصاحبه نرفت طفره یا نادرست اطالعات

 .است نگرفته قرار

 راستي

  و کرده بررسي و مطالعه را شده پیاده هایمصاحبه تمامي پژوهشگر
 نظراننفر از صاحب 8 توسط شده استخراج هایمقوله آن بر عالوه

 .است شده دییتأ

 تفسیرهای حد چه تا دهدمي نشان که میزاني
 ستا شوندگانمصاحبه نظر از برآمده گرفته صورت
 .است نبوده محقق سوگیری تأثیر تحت و

 تصدیق پذیری

  پاالیش و کنترل هامقوله و شد حاصل پژوهش اصلي هایمعیار تحقق
 .است شده

 ذهني ساختار با هایافته دهدمي نشان که میزاني
 .دارد تطبیق بررسي مورد یپدیده به نسبت افراد

 تطابق

 گرفت قرار شوندگانحبهمصا از تن سه اختیار در تحقیق هاییافته
 .دادند ارائه یكساني نظرات و دیدگاه

 حد چه تا تحقیق نتایج دهدمي نشان که میزاني
 است شوندگانمصاحبه واقعي جهان گر نمایان

 بودن فهمقابل

مختلف  ابعاد هایافته دهدمي نشان که میزاني .بودن و آزاد کافي زمان ها،مصاحبه بودن باز
 اندداده جای خود در را رسيبر مورد یپدیده

 عمومیت

 فرایند در آنها فعال نظر، شرکتصاحب افراد با مصاحبه 17 انجام
 مطلوب نتایج به یابيدست و هامصاحبه بودن مفید مصاحبه،

 ابعاد بر حد چه تا دهدمي نشان که میزاني
 است شده تمرکز بررسي مورد یپدیده کنترلقابل

 پذیریکنترل

 

 پژوهش ظریروایت ن
 قرار مورد مطالعه  هایتمام مصاحبه  مطالعه  این از گام اولین در

 ة به شیو(  پژوهش پژوهش )مدل روایي افزایش منظوربه  گرفت.
 به  و گرفت  قرار مطالعه  مورد هامصاحبه  سرشماری تمام

 از  بسیاری زیرا های انجام شده اکتفا شد؛از مصاحبه  یریگنمونه 

-صمیمیت سازماني با استفاده از صاحب با ارتباط در هامصاحبه 

 انجام شده است. در سازمان روانشناسي و مدیریت ة حوز نظران

 بسیاری از حتي شد که  مشاهده  پژوهش ندفرای انجام هنگام

 آن تأکید اهمیت نظران برصاحب که  کلیدی یهايستگیشا

 از یكي بنابراین برخوردار نیستند؛ زیادی فراواني  از داشتند

 کلیدی مفاهیم چنین شناسایي پژوهشي روش این ایهبرتری

 .است  کم با فراواني

 هامصاحبه ابتدا بنیاد،داده  ةنظری استراتژی مراحل طبق

 گرفت انجام باز کدگذاری اول ة در مرحل یعني شد کدگذاری

 با در رابطه  کلیدی نكته  هر احصا از پس آن اساسبر که 

 اختصاص اییه اول کد کلیدی نكته  آن به  صمیمیت سازماني 

ها با کدگذاری نظری، چگونگي ارتباط با مقوله  .شد داده 
سازی و در زمان مرتب معموالًکند. یكدیگر را تبیین مي

-یكپارچه کردن کدها، گراف اولیه کدگذاری نظری شكل مي

بندی و بندی و طبقه گیرد. کدگذاری باز و محوری به دسته 
ا در این مرحله و از طریق پردازد، امها ميتكه داده تكه  درواقع

دهیم و خط ها را با یكدیگر ارتباط ميکدگذاری نظری، مقوله 
شود تا مدل نهایي های نظری بیان ميسیر داستان و تبیین

 صمیمیت سازماني تبیین شود.
 

 پژوهش های یافته
 استفاده  مورد روش و تحقیق ماهیت به  بنا تحقیق این در

 مفاهیم خلق ) باز کدگذاری ة حلمر سه  برمبتني اطالعات تحلیل
 محوری، مقولـه  شناسایي: محوری  کدگذاری ،(یهامقوله  و

هایي که به وقوع یا حوادث، وقایع و اتفاق) عّلی شرایط

حوادث  انجامد. این واژه )شرایط علي( به ای ميگسترش پدیده 
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ای منتهي کند که به وقوع یا رشد پدیده یا وقایعي داللت مي
اوقات شرایط مقدم خوانده  ط علي یا آنچه بعضيشود. شرایمي
ها اغلب با واژگاني چون »وقتي«، داده  شود درمي

علت« بیان سبب«، »به که«، »ازآنجاکه«، »چون«، »به »درحالي 

پردازی است مبنایي، روش نظریه  ةنظری) راهبردها ،(شوند.مي

با سوگیری کنش/ کنش متقابل. چه موضوع مطالعه فرد، گروه 
ا جمعي باشد، کنش/ کنش متقابل در آن جریان دارد که هدف ی

کردن، برخورد و به انجام رساندن، حساسیت نشان آن اداره 
ای که گونه یا شرایط خاص به  ةدادن به پدیده است درزمین

شوند. عنصر کنش متقابل هم معطوف به خود است و  درک مي 

 گرهمداخل شرایط ،(هم معطوف به رفتار متقابل سایرین.

تر به پدیده در نظر ساختاری وسیع ة زمین ة منزلاین شرایط را به )
بگیرید. این شرایط در راستای تسهیل یا محدودیت راهبردهای  

کنند. این شرایط خاصي عمل مي ة کنش / کنش متقابل درزمین
اند از: زمان، فضا )مكان( فرهنگ، پایگاه اقتصادی، سطح عبارت

 بسترها ،(وقایع زندگي فرد تكنولوژی، شغل، تاریخچه و
کند؛ ای داللت ميای که به پدیده سلسله خصوصیات ویژه )

ای در طول طیف یعني محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده 
بعدی. زمینه نشانگر یك سلسله شرایط خاصي است که در آن 

های( گنش / کنش متقابل صورت راهبردهای )استراتژی

ها العمل ( و عكسهاکنشاعمال )) پیامدها ،(گیرد.مي

کردن ( که در مقابله با یا جهت اداره و کنترلهاواکنش )
 انتخابي کدگذاری  و( گیرد پیامدهایي دارد.ای صورت ميپدیده 

 یهامقوله  یریگشكل ة نحو ادامه  در که  است( نظریه  خلق)
 ةنحو و باز کدگذاری ابتدا. شوديم داده  شرح  مفاهیم از حاصل

 یریگشكل ة نحو به  آن از پس و تشریح هامصاحبه  کدگذاری
 کلیدی نكات تمام ابتدا. پرداخته شد هامقوله و مفاهیم

 و بررسي از بعد و شدند کدگذاری و استخراج  مصاحبهها
 داده  اختصاص خاصي مفاهیم به  مشابه  کدهای آنهـا تحلیـل

 داستان سیر و پژوهش فرایند از بیاني انتخابي، کدگذاری .شد
 .شد ئه ارا پژوهش

 

 باز کدگذاری
 مفاهیم، آن، طریق از که  است تحلیلي فرایندی باز، کدگذاری
 در آنها ابعاد و باز کدگذاری در ضمن و هايژگیو شده، شناسایي

 .(80: 1386 امامي، و فردیي دانا) شوندمي کشف هاداده 
پردازی کردن، کردن، مقایسه کردن، مفهوم روند خرد

 و . کدگذاری باز بخشي از تجزیه هابندی کردن داده مقوله 
بندی گذاری و مقوله صورت مشخص به نام تحلیل است که به

 . پردازديمها ها از راه بررسي دقیق داده پدیده 
کدگذاری باز در روش مبنایي، روندی است که در آن 

خصوصیات و ابعادشان   برحسبشوند و مفاهیم شناسایي مي
که بدان وسیله این کار  تحلیلي یهاروشیابند. گسترش مي

ها، مقایسه از: پرسیدن درباره داده  اندعبارتشود، انجام مي
ها و ها، برای کسب مشابهتموارد، حوادث و دیگر پدیده 

 .(74و  65 :1387ها )استراوس، کوربین،تفاوت

 

 شده شناسایي کدهای یا کالمي هایگزاره اهم. 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده   کدهای شناسایی شونده مصاحبه پاسخ 

  مشكالت  بیان  بكنیم  بیان  سازمان آن  کارکنان بین شترکم تجربیات  و بگذاریم  اشتراک  به رو سازماني های خواسته
  شود مي بیشتر  آنها بین صمیمیت دربیابد  بیان  به مشكل یك  وقتي است کارکنان  بین صمیمیت باعث اداری موانع  یا

  تجربه  دارد مختلفي ( زندگي شخصي  و  خصوصي  ابعاد  ی گذار اشتراک  به رفتاری  شناختي، عاطفي،ابعاد ) سری یك
  عاطفي یا رفتاری حوزه به شوندمي مربوط هاتجربه نوع این کنیم  مشورت یا بگذاریم  میان در مكارمونه با شخصي

 . هستند متفاوت هم  با  قاعدتاً

  تجربیات ها،خواسته   گذاریاشتراک 
- موانع ،مشكالت درک مشترک،
  ابعادشناختي، ابعاد عاطفي،  اداری، ابعاد 

 رفتاری 

  سازمان  کارکنان مجموعه -دارد  وجود که ي جوسازمان یا سازماني  فضای -نمدیرا  شخصیتي یهاي ژگی و و شخصیت
  و  اجتماعي طبقه  شخصیتي،  یهاي ژگیوسطح تحصیالت،  مثل دارند  که خاصي یهايژگ یو و مشخصات با

 این موقع  یك که دارد مقابل طرف کافي شناخت به نیاز صمیمانه رابطه داشتن باشد مؤثر توانديم شاني فرهنگ 
 مدیریت اعمال نتواند فرد و بگیرد را سازماني نقش جای صمیمانه روابط شود کمرنگ فرد سازماني نقش در رابطه

  مواجه  مانع با ما مثالً باشیم  نداشته  صحیحي مدیریتي اعمال شوديم باعث است آفت یك حد از بیش صمیمیت کند
  ی هازهیانگ  از خیلي و نكنیم  تعریف خوب را انتظارات نكنیم  اجرا خوب را قانون دوستانه رابطه خاطر  به م یشويم

  مثل  بشناسیم  خوب باید را مجموعه  این اما است آفات  باعث شود زیاد اگر نكند پیدا پرورش  خوب خیلي سازماني
  مدیران  خود شخصیتي  یهاي ژگی و را فرهنگشان  سطح و  اقتصادی و اجتماعي پایگاه کارکنان  شخصیتي یهاي ژگیو

 . باشد داشته  ریتأث  صمیمانه  رابطه اد ایج در تواننديم همه

  تحصیالت، سطح  ،يجوسازمان
  اجتماعي طبقه شخصیتي،  یهاي ژگیو

  آفت متقابل،  شناخت فرهنگي، و
  سازماني، زهیانگ انتظارات، صمیمیت،

  سطح ،یاقتصاد و  اجتماعي گاه یجا
 فرهنگشان 

 



 19                       1398، بهار 2شماره  7دوره های دولتي، پژوهشي مدیریت سازمان  -فصلنامه علمي

 سازماني صمیمیت اصلي مقوالت شده شناسایي دهایک یبنددسته. 3 جدول

 شرایط علّی 
 مقوله اصلي  کدهای شناسایي شده 

 سازمان  در  پیشرفت ي جوسازمان  انساني، سرمایه توسعه، و  رشد شكوفایي، و  رشد

 سازماني  لتعدا ی احرفه   و اخالقي   وجدان  عمل، در عدالت ابعاد، همه در عدالت  عمل،  و  گفتار در صداقت قضاوت،  در عدالت

 کارکنان  رفاه رفاهي و  مالي امور  ها،خانواده  دورهمي آموزشي، برنامه   اردوها، برگزاری

 محوری ةپدید

 اصلي  مقوله شده  شناسایي  کدهای

 ها ارزش سنخيهم  مهارت  تخصص، فرهنگ، زبان،

 مشترک  همدردی و  همدلي همدردی  همدردی، و  همدلي همدلي، همدلي، و  صمیمیت

  توانمند  کار، راندمان  رفتن  باال وظایف، بهینه انجام بهتر،   عملكرد وری،بهره   کارایي، افزایش

 ای شرایط زمینه
  ،(مشارکت همكاری، همدلي،حس ) همدالنه، درک افراد، به  توجه ،رجوعارباب  نیاز درک همدردی، و  همدلي

 اعتمادسازی  مقابل، طرف فهم  همكاران، متقابل نیازهای
 درک همدالنه 

  ها،فعالیت انجام در تسریع فكری، بلوغ روزافزون،  پیشرفت سازماني، حمایت  کارکنان، بلوغ شرایط، قتضایا
 هدف  بر  تمرکز

 پذیری مسئولیت

 اجتماعي 

  پیگیری عدم  ،اداری فساد شخصیت، و نأش به  توجه  عدم ،یساز حزب باند و  راند ،یساالرسته یشا به  توجه عدم
 امورات 

 اداری  فساد

 يمباالتي ب نظمي بي کاری،کم  کارکنان،  حقوق به  توجه عدم زش،عدم انگی 

 یي جوسلطه ناآگاهانه، یداور ش یپ  طبقاتي، فاصله مدیران، يطلبقدرت 

  و قوانین  رسمي،  یساختارها رسمي،  و خشك قوانین  ، و قانون نظم   گیریشكل  بهانه  به امنیتي  جو ایجاد
 نامناسب   سازماني  ساختار انه،مستبد و قدیمي یهاستم یس ،وسختسفت   هنجارهای

 اداری  مقررات کارکرد کژ

 راهبردها 

 ی اعتمادساز  فردی  بین تعامالت بودن، همدل و  همراه صمیمانه،  روابط متقابل،  درک و  همدلي همدالنه، درک ،یاعتمادساز 

 

 عادالنه عملكرد ارزیابي کارکنان  اشكاالت  شناسایي تنبیه، و تشویق  ساالنه، عملكرد ارزیابي

 خودگشودگي  سازمان  در يخود بالندگ و  تكامل سازمان، مسائل به  بخشي آگاهي سازمان،  در افشاگری

 گر عوامل مداخله

 توانمندسازی  کارکنان  شخصیت به احترام ابعاد، یهمه در بلوغ شخصیتي، رشد

 كردعمل ارزیابي  سیستم  ارزیابي  در عدالت ای،قبیله  يکارشكن  گرایي،قوم  انتصاب، و انتخاب 

  مشكالت و  مسائل رفع زیردستان  مشكالت  به  توجه  فعالیت، مشاهده  هفتگي، بازرسي نقدپذیری،  قدرت ،های ازمند ین  رفع مشكالت، حل
 کارکنان 

 پیامدها 

 امور  اجرای  در تسهیل  وقفه  بدون کار  امور، سریع انجام بهینه، و  آسان دسترسي

 تیمي  کار  تقویت و افزایيهم  کار  به  عالقه افزایي،هم  مشترک، وظایف رایي،گهم  شی افزا تیمي، کار رواج  کار، باالی راندمان 

  تقویت سازمان، مناسب جو   ،يالگوسازمان مشتریان، توجهجلب  سازماني، موفقیت  سازمان، عملكرد افزایش
 سازمان 

 باال عملكرد  و  وریبهره

 

 محوری   کدگذاری 

  استخراج  اوین عن  مقایسه  و  ی بند دسته  ة مرحل  این  در  محقق  وظیفه 
  چرا  است،  بسیار  حوصله  و  وقت  مستلزم  کار  این . هاست داده  از  شده 
  را   خود   محقق   ، درواقع   . نیست   آشكار   چندان   آنها   بین   ارتباط   ابتدا   در   که 
  ندارند  ربطي  هم  به  چندان  که  بیند مي  رو روبه  خام  ها داده  از  انبوهي  با 

  ة مرحل  یي زیبا  و  شد  خواهد  هویدا  نامرئي  پیوندهای  ی زود به  اما 
 ( 390:  2005  منصوریان، )   است   نهفته   مرحله   این   در   بنیاد داده 

  آنها  میان  بیشتری  مشترک  های زمینه  مختلف  مفاهیم  مقایسه  با 
-بندی طبقه  قالب  در  مشابه  مفاهیم  بندی طبقه  امكان  که  کرد  کشف 

  نام  نظریه،  این  پدیدآورندگان . ساخت  خواهد  فراهم  را،  یكسان  های 
  « پایدار   ة مقایس   روش »   را   یكدیگر   با   مفاهیم   مستمر   ة مقایس   فرایند   این 

 . ( 119  : 2005  سلدن، . ) اند نامیده   « مداوم   تطبیق   روش »   یا 
ها پس از کدگذاری باز  هایي که با آن عبارت است از سلسله رویه 

های جدیدی اطالعات با  با برقراری پیوند بین مقوالت، به شیوه 
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یه روی مشخص  یابند. در کدگذاری محوری تك یكدیگر ربط مي 
کردن یك مقوله )پدیده( با در نظر گرفتن شرایطي که به ایجاد آن  

ای  انجامد، قرار دارد؛ و آن شرایط عبارت است از زمینه مي 
شده است، راهبردهای  )خصوصیات ویژه( که مقوله در آن واقع 

های( کنش/ کنش متقابل که بدان وسیله مقوله اداره و  )استراتژی 
 رسد؛ و پیامدهای آن راهبردها. ه انجام مي شود و ب کنترل مي 

  مشترک  ابعاد  ظهور  زمینه  پایدار،  مقایسه  تكنیك  از  استفاده  با 
 .  شد   پذیر امكان   است،   محوری   کدگذاری   همان   که   مفاهیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ایزمینه عوامل
 همدالنه درک  •
 پاداش هایزمینه  •
 ورزشي و سیاحتي هایبرنامه  •
 برابری و عدالت  •
 شغلي رضایت  •
 سازمان شناخت  •
 حامي سازمان  •
 مثبت اجتماعي محیط  •
 گروهي کار  •
 اجتماعي پذیری مسئولیت  •
  سازمان تقویت  •
 اداری مسائل شناخت عدم  •
 قانونمندی  •
 بودن خودرای  •
 اخالقي مشكالت  •
 اداری فساد  •
 مباالتي بي  •
 جویي سلطه  •
  اداری مقررات کارکرد کژ  •
 شیفتگي  خود  •
 امانتداری  •
 ارتقا بستر کردن محیا  •
 طلبي انزوا  •

 

 :پیامدها
 امور اجرای در تسهیل  •
 تیمي کار تقویت و افزایيهم  •
 رجوعارباب رضایتمندی  •
 اداری سالمت ارتقا  •
 کارکنان رضایتمندی  •
  گزیني شایسته  •
 باال عملكرد و وریبهره  •
 مطلوب کاری زندگي کیفیت  •
 کارکنان شغلي فرسودگي تاخیر  •
 امور انجام در پذیری مسئولیت عدم  •

 راهبردها:
 سازی اعتماد •
 دیگران و خود مورد در بخشي آگاهي •
 سازماني درون رفاهي خدمات •
 نظانمند ارتباطات •
 مطلوب سازماني جو •
  شایستگي مبنای بر انتصاب •
 دوستانه فضای تقویت •
 عادالنه عملكرد ارزیابي •
 سازماني حمایت •
 خودگشودگي •
 همكاران بازخورد •

 

 

 

 

 

 

 پدیده محوری: 
 امور انجام در مشارکت •

 موثر مدیریت •

 هاارزش سنخيهم •

 سازماني مطلوب ارتباطات •

  مشترک همدردی و همدلي •
 فردی بین مطلوب روابط •

 متقابل درک •

 فردی بین اعتماد •

 سازمان نهبهی عملكرد •

 انسجام •

 کار محیط مشكالت درک •

 بودن   همسو •

 شرایط علّی: 
 پیشرفت در سازمان  •  
 سازماني عدالت   •
 کاری استقالل   •
 اندیشي مثبت   •
 کارکنان رفاه   •
 متقابل شناخت   •
  ارتقا   •
 محوری مدیران عدالت   •
  فردی هایویژگي   •
 صداقت   •

 

 

 

 

 :گر مداخله عوامل
 توانمندسازی  •
 عملكرد ارزیابي سیستم  •
 کارکنان مشكالت و مسائل رفع  •
 سازماني بانیان صمیمیت از قدرداني  •
 خانوادگي مشترک مراسمات برگزاری  •

 کارکنان سازمان برای
 پذیریمشارکت تقویت  •
 فرهنگي مراوده  •
 رسمي محیط  •
 رهبری سبك  •

 پژوهش مدل پارادیمي. 1شکل 
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 انتخابی کدگذاری
 معروف نتخابيا کدگذاری به که کدگذاری از مرحله آخرین در

 بیشتر استحكام به  قبلي، مراحل به  توجه  با  پژوهشگر است،
 بندیدسته  یك در مرحله این در. پردازندميها مؤلفه  و مفاهیم

 گوناگون  یهامؤلفه  قالب در شده  يدهسازمان هایداده  تر،کلي 
 .(14 :2003، 1آلنشوند )مي بندیدسته  محدودتری ابعاد در و

 ازها سر آمده مؤلفه  مشترک وجوه  انتخابي، کدگذاری مرحلة  در
 در هاآن اشتراکات به  توجه  با و شدند شناسایي قبلي، مراحل
 .شدند يدهسازمان محدودتری و ترکلي بندیدسته 

 پرداخته قبلي هاییافته  پاالیش به  گزینشي، رمزگذاری در
 پدیدار نظریچارچوب  ،تیدرنها فرایند، این طي با و شوديم
 .(374: 2008، 2برایان و چارمرز) شوديم

طور منظم و ارتباط دادن آن با روند انتخاب مقولة اصلي به 
ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالي سایر مقوله 

با مقوالتي که نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند. 
تحلیل به شمار  و ها اولین قدم در تجزیه پردازی از داده مفهوم

 .رودمي

 

 گیریبحث و نتیجه
 سازمانى فضاى یهامؤلفه  و ابعاد از یكى سازمانى  صمیمت

 شده درک کنندمي کار سازمان در که  کساني توسط و است
 در بنابراین،. گذاردمي تأثیر رفتارشان و انگیزش روی و است

  هایداده . داشت خواهد بسزایي ریتأث سازمان یك موفقیت
 ی هامؤلفه  و ابعاد بررسي هومي،مف گستره  خصوص در پژوهشي

 و پدیده  به  مربوط راهبردهای سازماني، صمیمیت  برمؤثر 
 تحلیل و بررسي بخش این در سازماني صمیمیت پیامدهای

  صمیمیت  برای آمده دستبه  نتایج همچنین،. است شده
 مطالعات نتایج با مدیریت و روانشناسي نظرانصاحب  سازماني

 کدگذاری نتایج. است شده  مقایسه  یزن زمینه این در شده  انجام
 گویای کیفي بخش هاییافته  تحلیل و شده انجام  هایمصاحبه 

 است. آن

 با سازماني صمیمیت گیریشكل فهم پژوهش این هدف
 استفاده  برفي گلوله  روش از  بنیاد است.داده  روش از استفاده 

 ةمقول شش به شناسایي منجرها مصاحبه  تحلیل. است شده
 محوری، پدیدة  علّي، شرایط: از است عبارت هامقوله  .شد اصلي

 . پیامدها و راهبردها گر،مداخله  شرایط ای،شرایط زمینه 
گیری صمیمیت سازماني )پدیده با توجه و تمرکز بر فرایند شكل

 
1. Allen 

2. Charm and Brian 

 ةشوندگان به توصیف چیستي و چرایي پدیدمحوری(، مصاحبه 
این دهندگان در اصلي پرداخته فلسفه و اصلي که پاسخ

ها و نظرات و تجربیات خود به آن ها و بیان دیدگاه توصیف
های اساسي اثرگذار بر و مقوله  هامؤلفه بر  عمدتاًاند، کرده  اشاره 

های است ترین پدیده عنوان یك از مهمصمیمیت سازماني و به 
تواند به هرچه بهترکردن صمیمیت سازماني و که مي

پاسخ مناسب دهند. های پیش روی صمیمیت سازماني چالش 
 اعتماد متقابل، درک فردی، بین مطلوب روابط پژوهش این در

 مشكالت درک انسجام، سازمان، بهینه عملكرد فردی، بین
شناسایي  مشترک همدردی و همدلي بودن، همسو کار، محیط

پیشین بحث پدیده محوری مانند: روابط  مطالعات در است. شده 
در این  (1386همكاران،  مطلوب بین فردی )زهره دانشپور و

 (، انسجام )جواد 1382پژوهش به مقوله همدلي )محسن علیني،
(، روابط مطلوب بین فردی 1395بزرگي و حبیبیان،  منزوی
 ( اشاره شده بود.1395رسولي،  )آراس

 علّي  عوامل عنوان تحت که  انگیزاننده  شرایط طورنیهم
 خود  وقوع اب که  اندوقایعي و شرایط مجموعه  شوند،مي محسوب

. شوندمي صمیمیت  گیریشكل و تحقق موجب
 عوامل و علل و چرایي به  انگیزاننده  عوامل و شرایط،درحقیقت

مؤثر  علي شرایط. دهندمي پاسخ سازماني صمیمیت گیریشكل
 کرده  استخراج  هایمقوله  پژوهشگر که  سازماني صمیمیت در
 استقالل ني،سازما عدالت سازمان، در پیشرفت: ازاند عبارت که 

 ارتقا، متقابل، شناخت کارکنان، رفاه  اندیشي، مثبت کاری،
 شده اشاره  صداقت فردی، هایویژگي محوری مدیران، عدالت
 مطالعات  طبق .است اثرگذار سازمان در عوامل این که  است

 (1395همكاران،  و معقول علي) ارتقا: مانند علّي شرایط پیشین
 اشاره شده است.

دهندة سلسله خصوصیات ای نشانیط زمینه طورکلي شرابه 
ای است که این سلسله خصوصیات یا شرایط خاص ویژه 

دهند و یا به تأثیر قرار ميراهبردهای کلي را تحت  معموالً
 درعبارتي محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیده اصلي است. 

 شامل ساختاری عناصرعنوان به  ایزمینه  شرایط پژوهش، این
 ساختاری  عناصر. است شده  شناسایي منفي و تمثب عوامل
 هایزمینه  همدالنه، درک: ازاند عبارت پژوهش این در مثبت

 رضایت برابری، و عدالت ورزشي، و سیاحتي های برنامه  پاداش،
 مثبت، اجتماعي محیط حامي، سازمان سازمان، شناخت شغلي،

 این که  سازمان تقویت اجتماعي، یریپذتیمسئول گروهي، کار
 انجام گذارندمي جای بر مثبت و پابرجا اثر سازمان در عوامل
. شوندمي سازمان در صمیمیت افزایش باعث هم کار بهینه 

  اداری،  مسائل شناخت عدم: ازاند عبارت منفي ساختاری عناصر
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  اداری،  فساد اخالقي، مشكالت بودن، یخودرأ  قانونمندی،
 ي،فتگیخودش اداری، مقررات کارکردکژ جویي،سلطه  مباالتي،بي

 و سازمان ساختار بر مخربي و منفي ریتأث عوامل این يانزواطلب
 کار محیط در بهینه  کار انجام عدم و کارکنان انگیزه  کاهش
در مطالعات پیشین پژوهش  .شوديم سازمان پسرفت باعث

ای مانند: کار گروهي )مصطفي جعفری و عوامل زمینه 
(، 1395رام،  قاسمي سادات (، کارگروهي )لیال1390همكاران، 

 ولیزاده  و سیما مقدم ملكي مقتدرزاده  ياحمدعلرضایت شغلي )
 ( اشاره شده است.1395زنوز، 

 و کلي شرایط گر،مداخله  عناصر عنوان با اقتضایي عناصر
 بر که  اقتصاد فرهنگ، مكان، زمان، مانند اند؛تریوسیع

 است  یاگونه به  عناصر این ماهیت. اثرگذارند اصلي راهبردهای
 و موقعیت به  بسته  آنها به  واکنش و پاسخگویي نحوة  که 

 بر  را ریتأث بیشترین عوامل این. پذیردمي صورت وضعیت
 در که  است  یاگونه به  آنها ماهیت و داشته  کالن راهبردهای

 عناصر پژوهش، این در. شوندمي تغییر دچار زمان طول
 ارزیابي سیستم توانمندسازی،: ازاند عبارت شده استخراج 
 بانیان از قدرداني کارکنان، مشكالت و مسائل رفع عملكرد،

 برای  خانوادگي مشترک مراسمات برگزاری سازماني، صمیمیت
 فرهنگي، مراوده  پذیری،مشارکت تقویت سازمان، کارکنان

 سازماني صمیمیت  در عوامل این رهبری سبك رسمي، محیط
  و  راهبردی عوامل نعنوا با راهبردی کنند. عواملمي  دخالت

 پدیده با برخورد  چگونگي و اداره  کنترل، برای سیستمي،
 راهبردی، عوامل. است خاص شرایط مجموعه  تحت محوری
 به  انساني، منابع توسعه  بحث در اساسي و مهم بسیار عنصری
 نوع این. است سازماني صمیمیت  راهبردی بحث خصوص
 اثرگذار سازمان و فرد اقدامات و عملكردها تمامي بر رویكرد

 شرایط کردن همسو وها مهارت  تمامي یریکارگبه  با بوده،
 تفكر طرفي، از. است اثربخشي و کارایي دنبالبه  محیطي،
  های پیچیدگي با تري اصول برخورد  برای مناسب روشي سیستمي

 رویكرد دو این یيراستا. هماست شرایط درک و کنوني دنیای
 با متقابل واکنش و کنش امكان سازماني صمیمیت بحث در

-مي فراهم را پایدار شرایط به  یابيدست  برای نامطمئن شرایط

  صمیمیت  بهبود راهبردهای شامل راهبردی عوامل. آورند
  خود  مورد در بخشي آگاهي ی،: اعتمادسازازاند عبارت سازماني

 نظانمند، ارتباطات ي،سازماندرون رفاهي خدمات دیگران، و
 فضای  تقویت شایستگي، مبنای بر نتصابا مطلوب، يجوسازمان
 سازماني، حمایت عادالنه، عملكرد ارزیابي دوستانه،

در مطالعات پیشین به  .است بازخورد همكاران خودگشودگي،
دانشور،  زرین وطن، خاک راهبردهای مانند: خودگشودگي )مریم

ي مطلوب )مژده وزیری و شیرزادی اصفهاني، جوسازمان(، 1394

 شده است. ( اشاره 1389
 پیامدها این است، اصلي ة پدید پیامدهای نتایج دیگر از

 کنترل و اداره  یا مقابله  برای که  اندیيهاواکنش و کنشدرواقع 
 پژوهش این در. پیوندندمي وقوع به  اصلي ة پدید کردن

-هم امور، اجرای در تسهیل: ازاند عبارت شده  احصا پیامدهای

 ارتقا رجوع،ارباب ندیرضایتم تیمي، کار تقویت و افزایي
 وریبهره  گزیني، شایسته  کارکنان، رضایتمندی اداری، سالمت

  فرسودگي ریتأخ مطلوب، کاری  زندگي کیفیت باال، عملكرد و
 این اگر امور انجام در یریپذتیمسئول عدم کارکنان، شغلي

 مطلوبیت  افزایش باعث باشد داشته  وجودها سازمان در پیامدها
 باال،  عملكرد و وریبهره  .شودمي کنانکار رضایتمندی و

شكیب،  بهناز عكاشه و مطلوب )سیمین کاری زندگي کیفیت
 ( اشاره شده است. 1396

 

 پیشنهادهای پژوهش
 یهاسازمان بین در سازماني صمیمیت شد اشاره  که  طورهمان
 پژوهش  این در که  است جدیدی نسبتاً مفاهیم از یكي دولتي

 در  سازماني صمیمیت گویال تبیین و طراحي چارچوب
 جدید به  توجه با طرفي از. است شدهبررسي  دولتي  یهاسازمان
 تا عنوان این با پژوهش این که  کرد ادعا توانمي بودن،

 دلیل همین به  شود؛مي محسوب پژوهشي تالش اولین حدودی
  های پژوهش انجام با. است برخوردار نقایصي و کاستي از نیز

. برداشت  آن تكمیل برای را دیگری یهاگام توانمي بعدی
 پژوهش، بودن اکتشافي به توجه با است، یادآوری به  الزم

 در اولیه، مدل هایمؤلفه  به  دستیابي از پس و بوده  محور سؤال
 و  اشتروس الگوی برمبتني تحقیق متغیرهای مدل آزمون مرحلة 

 . گرفت شكل کوربین
های و مؤلفه  هامقوله ی دولتي از هاسازمانمدیران ارشد 

ها استفاده در سازمان پژوهش حاضر جهت بهبود صمیمیت
 کنند.

 و ایجاد سیستم تسهیل و کمك به اجرای مطلوب مدیران •
 عملكرد کارکنان؛ ارزیابي

های سیاحتي و برنامه  خانوادگي و مشترک مراسمات  برگزاری •
 کارکنان سازمان؛ برایورزشي متنوع 

در  دردی بین کارکنانو همدلي و هم پذیریمشارکت تقویت •
 ی دولتي؛هاسازمان

درک مشكالت کاری کارکنان در بخش اداری توسط  •
 مدیران؛

ی و آگاهي بخشي در مورد خود و همكاران در اعتمادساز  •
 ها؛ سازمان
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وری و عملكرد باال در کیفیت زندگي کاری مطلوب با بهره  •
 بین کارکنان؛

عملكرد  بر مبنای حمایت سازماني از کارکنان و ارزیابي •
 عادالنه؛ 

 از سیستم اداری.  رجوعاربابرضایتمندی کارکنان و  •

 

 

 

 منابع
، علي انییرضا و احمدعلي ،الهي خائف ؛ایرؤ فرد، اسدی
 ایران )براساس دولتي مدیران شایستگي مدل»(. 1390)

. «بنیادداده  تئوری استراتژی امام )ره(( رویكرد صحیفه 
 .92- 75(، 8)3، رانته دانشگاه  دولتي مدیریت ة فصلنام

(. اصول روش 1390) تیجولاشتراوس، آنسلم و کوربین، 
(، ترجمه هاوه ها و شیمبنایي، رویه ة تحقیق کیفي )نظری

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات بیوک محمدی. تهران: 
 فرهنگي.

 در يدستره یچ مدل طراحي»(. 1395) محمدرضا پورعابدی،
  ی پردازه ینظر مبنای بر فناورانه  و علمي یهاسازمان

 ة فصلنام. «(دانشگاهي جهاد: موردی مطالعة) بنیادداده 
.33-54 (،1)8 ،تهران دانشگاه  دولتي مدیریت  

  الگوی»(. 1395) تابان، محمد و اردشیر شیری، جبلي، محمد؛
، سازماني رفتار مطالعات ةفصلنام. «مدیران شغلي تملك

5(3،) 137-162. 
(. 2017) سارا بیروتي، فاطمه و یدی،بده  آزادی فرهاد؛ خرمائي،

 از ترس بینيپیش برای مبنایي يبستگدل  یهاسبك
 . کنفرانسي ة مجل. دانشجویان در صمیمیت
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