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  گراتوسعه یبا رویکرد فرهنگ سازمانی مدیریت تغییرِ

 

 

 آبادکاظم منافی شرف ،راد دکتر فرزانه یعقوبی

 

 

  

 کاربردی و عضو دانشگاه فرهنگیان -مدرس دانشگاه جامع علمی

  و مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، پژوهشگر

 

 

 

 

سرشار از تحول و دگرگونی است. جوامع بشری در هیچ عصری  ،قرن حاضر :چکیده

 تغییر در دنیایدر واقع،  خوش تغییر و دگرگونی نبوده است.از اعصار تا این حد دست

های ها همواره در زمینهاشد و سازمانببعدی و فراگیر میامروز یک موضوع چند

در ادبیات  توان گرایش عمومی به تغییر راشوند، لذا میخوش تغییر میمختلف دست

ی تضمین برای موفقیت در هر قطهاز سوی دیگر، ن ای یافت.به شکل گستردهمدیریت 

. بر این اساس مقاله حاضر فرهنگ سازمانی است، مهیا بودن زمینه و تغییر سازمانی

باشد. روش گرا میدرصدد تبیین مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

ای است. در این مقاله ابتدا ی توصیفی با استناد به مطالعات کتابخانهپژوهش به شیوه

پنج گام سازمانی،  یت تغییردر مدیر تحول نقش رهبریماهیّت تغییر سازمانی، به 

، تعریف فرهنگ در ادامهپرداخته شده،  تأثیرگذار بر مدیریت تغییر در سازمان

به بحث  گیری و تداوم فرهنگ سازمانیسازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی و شکل

مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی و مراحل تغییر فرهنگ سازمانی،  گذارده شده و نهایتاً

 سازمانی، تبیین شده است.مدیریت تغییر فرهنگ 

 گراتغییر سازمانی، مدیریت تغییر، فرهنگ سازمانی، رویکرد توسعه های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه

ی حیات انسانی، ها به عنوان زیرمجموعهانگیزی همراه است و سازمانهای شگفتامروزه، حیات بشری با تحوالت و دگرگونی

ی دنیای رقابتی های عظیم آماده کنند؛ در غیر این صورت، از گردونهرویارویی با این بحرانباید برای بقاء و بالندگی، خود را در 

ی اصلی و ارزشمند ها باید کارکنان یعنی سرمایهشوند. منظور از این آمادگی، آمادگی فناوری و تجهیزاتی نیست، بلکه آنخارج می

-یابد. هماندر محیط سازمان، تغییر و تحول در محتوای سازمان ضرورت میسازمان را آماده سازند. به دلیل عدم ثبات و ناپایداری 

 دررو، از اینباشد. کند، شوک آینده محصول سه روند به هم پیوسته: ناپایداری، تازگی و تنوع میطور که آلوین تافلر بیان می

 .شودمی احساس تغییر و تحوالت بنیادینخالقیت و  به نیاز همواره مواجهند، جهانی رقابتی محیط با هاسازمان که امروزی شرایط
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-روش خود، ثابت کاری هایرویه و هاروش یادامه سال هاده از بعد که کرده مجبور را امروزی هایسازمان جهانی، رقابتی نیروی

 برخوردار باشند نسبی ثبات نوعی از و نبوده کاری ثبات دارای هاسازمان دیگر، که ایگونه به گیرند، پیش در را کاری جدیدی های

 خاصی جسارت و شجاعت با و گیرندمی بهره تغییر مدیریت هایمهارت از هاسازمان این اکثر نمانند، عقب قافله از کهاین برای و

بوده )امیرکبیری و  ترپررنگ گراتحول رهبران نقش اوضاعی چنین دارند. در سازمان درون در بنیادی تغییرات ایجاد در سعی

به نقل از مخبر و  5تری بر انگیختن و افزایش نوآوری در سازمان خواهد داشت )گاردنر و آولیو( و آن تأثیر گسترده5831همکاران، 

 (.2155، 2همکاران

 مشکالت تشخیص توانایی باید بلکه ،سازگار باشند متغیر محیط برابر در باید تنها نه آینده و کنونی عصر هایسازمان مدیران

 مورد توجه یابدمی سازمان جریان محیط در که تغییری هر پذیرش است ممکن .دارا باشند را تغییر هایبرنامه کارگیریبه و

 را خود ایگونه به بکوشند باید هاسازمان و افراد لذا است ناپذیراجتناب ،تغییرات این از بسیاری با رویارویی ولی واقع نشود مدیران

؛ چرا (511: 5833 پور،درویش و ببرند )اورک آمده پیش هایموقعیت از را استفاده بیشترین و ساخته هماهنگ تغییرات وارده با

 یدهد. با این وجود، شناخت نحوهریزی و تجربه نمودن تغییر سازمانی سوق میپایه ویتغییر، کارکنان را به س انافزایش شتابکه 

)اینگر و  های مشتری نسبت به تغییرات سازمان بزرگ، تا حدی دشوار استها و درک تأثیر تغییر بر واکنشوقوع این تجربه

 (.5: 2152، 8همکاران

سازمان از طریق تغییر رفتارهای فعلی و الگوهای موجود و نیز حرکت به سمت وضعیت مطلوب و در نهایت تثبیت مجدد 

تغییر سازمانی در واقع جابجایی یا تحول در  (.8: 2151، 4کنند )بال و برونبه توسعه سازمانی کمک می غییرت سازیپیاده درها، آن

یک درک مثبت یا منفی در  یکارکنان در چنین شرایطی قادر به توسعه دیگر است. یاز یک مرحله به مرحله یک موقعیت

: 2151، 1)شاه سازندبر تغییر سازمانی وارد می ای راطرفی تأثیرات ایدهها معتقدند بیدر حالی است که آنخصوص تغییرند. این 

8 .) 

 

 ماهیّت تغییر سازمانی

ها، به کار بستن یک ابداع یا نوآوری در سازمان، مشیفرآیند تحول و دگرگونی رفتارها، ساختارها و خط ،سازمانی تغییر

موجود و نیازهای مطرح شده، تصمیمی آگاهانه در خصوص حرکت از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب بر اساس امکانات 

های کاربردی، قوانین و مقررات های اجرایی، دستورالعملروش یمواد مصرفی، اصالح یا توسعه یجایگزینی، تعویض، تجهیز، تهیه

 .است در ساختار سازمانی یک شرکت یا یک واحد صنعتی

 که است هاییتقویت روش جهت در آگاهانه کوششى و ریزى شدهبرنامه یندىآفر ،خاص به طور سازمانى تغییر

، نگاه به سازمان به عنوان موجودیتی متغیر، بیشتر از این منظر کنند.عمل می آن اساس بر سازمان کل یاها ، بخشهاگروه

 همراه زیادی با سرعت نیز غالباً و افتدمی اتفاق دائم طور به و است شده فراگیر هانسازما در تغییر رو،گردد. از اینمشهود می

 سوی از است پاسخی ی،سازمان تحولدر این ارتباط، است.  دنیای امروز در مدیریت اصلی مضمون آن، مدیریت و تغییر درک .است
-چالش و نیازها گویپاسخ فعلی هایرویه که شودمی متوجه سازمانی که زمانی موجود. مشکالت یا و محیطی تغییرات به سازمان

به  (.2112، 6هوکوئی برآید )بل و جدید الزامات یعهده از بتواند تا دهد ارتقاء نحوی به را خود کندمی سعی نیست، محیطی های

                                                           
1. Gardner & Avolio 
2. Mokhber et al 
3. Inger et al 
4. Bull & Brow 
5. Shah 
6. Bell & Hoque 
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 به است سازمان در جدید فرآیندهای و هارویه تجهیزات، ها،نگرش به کارگیری معنای به سازمانی عبارت دیگر، تحول سازمانی
 حال در محیط با بتواند کارآمدتری شکل به و دهد وفق جدید انتظارات یا اهداف جدید، نیازهای رابا خود بتواند سازمان که نحوی
 (.2151، 5منطبق شود )بوردام خود، تغییر

 رو،از این (.2118، 2فونتز و وال )پاردو دل است بهتر عملکرد و محیط با پذیریانطباق ازمانی،س تغییر از به طور کلی، هدف

 در مناسب با واکنش و نموده توجه و دقت کارکنان رفتارهای به بایستمی آمیزموفقیت تغییر یک به یابیبرای دست هاسازمان

ها با ایجاد تغییراتی در ساختارها، فرآیندها و فرهنگ خود سعی در سازمان .آورند فراهم را اثربخش تغییر انجام یزمینه آن، برابر

 همراه به هاسازمان برای فراوانی هایمزیت سازمانی تحولتغییر و  ،نظرانی محققین و صاحبعقیده بهارتقای قابلیت انطباق دارند. 
ی توسعه مداوم، پیشرفت و مستمر بهبود مدیران، و سرپرستان و کارکنان میان وسیع روابط کارکنان، مشارکت دارد. افزایش

 هایجنبه به کارگیری و کارکنان توانمندسازی پویا، واصولی  ریزیبرنامه یادگیری، به تشویق و مستمر آموزش ساالری،شایسته
 (.2112، 8روند )کنیبه شمار می سازمانی تغییر و تحول هایمزیت ترینمهم جمله از نوآوری و فناوری

 

 سازمانی در مدیریت تغییر تحول نقش رهبری

ساختارهای تجویزی تغییر و عوامل منتهی شده به مالحظات  یآثار پژوهش مربوط به تغییر بر توسعه و عرضه یبخش عمده

های رهبری را در استراتژیتحوالت سازمانی تکیه داشت، در این میان نباید نقش متغیرهایی مثل  یرفتاری، نظیر آموزش در زمینه

 (.2: 2152، 4)کونتز و گومز یزی و تسهیل تغییرات نادیده گرفتبرنامه

 شکست یا موفقیت هنگام و دهندمی نسبت آن رهبرى به را سازمان هر شکست یا موفقیت و است سازمان هر  در اساسى یندىآفر رهبرى

ها خواستار کسب آن بوده و به زعم بسیاری از که بیشتر انسان رد، فرآیندیگیمی قرار مدنظر سازمان رهبرى معموالً سازمان

های بزرگ، شود و سازمانترین عوامل محسوب میای جزء حیاتیهای حرفهاندیشمندان، رهبری در توفیقات مربوط به فعالیت

رهبران بزرگی دارند. با توجه به نقش محوری و کلیدی رهبران در پیشبرد سازمان در مسیر تحقق اهداف تعیین شده و استمرار 

زمانی با رهبران به منظور تحقق این (، لزوم هماهنگی، همراهی و تعامل مستقیم تمامی سطوح سا2114، 1بقای سازمانی )استارت

؛ 2116، 7عیارت از فرآیند تأثیرگذاری و نفوذ بر افراد )راسل رهبریترتیب، بدین(. 2116، 6ناپذیر است )یوکلجتنابمهم ا

افزون  (.2114، 55؛ الئوب2118، 51انداز سازمانی است )داکت و مکارلین( به منظور تحقق چشم2151، 2؛ وینکلر2117، 3وندرورف

ها در تغییرات پذیریرهبر از یک مدل عملیاتی و منتهی شده به تغییر استفاده نموده و همواره به دنبال کنترل آسیب بر این،

یک چنین رهبری تمایل و آمادگی خاصی نسبت به ایجاد یک محیط ایمن برای اعضای سازمان نشان داده رئ، از اینسازنده است. 

 (.8: 2152، 52)جوزف و ریلین های فردی استسازی پتانسیلهو همواره به دنبال پیاد

                                                           
1. Bordum 
2. Pardo del val & Fuentes 
3. Kenny 
4. Kuntz & Gomes 
5. Starrat 
6. Yukl 
7. Russell 
8. Vanderwerf 
9. Winkler 
10. Duckett & Macfarlane 
11. Laub 
12. Joseph & Raelin 
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 شده اعمال رهبرى هایو سبک است شده ذکر ارشد مدیر هایمسئولیت از اول یدرجه در سازمان در تغییر که آنجا از

 ایفا منفى یا مثبت جهت در کارکنان نگرش تغییر در اىالعادهتأثیرات فوق تواندمی، اعم به طور هاسازمان در ارشد مدیران توسط

 اهمیت (.18: 5821خادمی، و )فرازجا نماید فراهم باب این در تریمحکم تحقیقاتى شواهد تواندموضوع می این بررسى، نماید

 و جدید سیستم یک ایجاد نیازمند، تعریف حسببر، تغییر که حقیقت این یبه وسیله یند مدیریت تغییرآفر در رهبرى

 تأثیر مدیر رهبرى سبک و رفتار تردید بدون. گرفته است قرار تأکید مورد ،است جدید رویکردهاى نهادینه کردن سپس

 اینکه و سازمانى تغییرات به ىنسازما اعضاى نگرش و واکنش چگونگی. دارد کارکنان آگاهى و نوع نیازهابر بسزایى

به  مدیر رهبرى سبک به زیادى حدود تا نیز مبادرت ورزند سازمانى تغییرات برابر در مقاومت یا حمایت انتخاب به سازمان اعضاى

 که رهبرى جدید الگوى یک به عنوان( 5273) برنز یوسیله به آفرینتحول رهبرى. دارد بستگى او یدارپا رفتارى الگوى عنوان

 کندمی را متحول گروهى و سازمانى فرهنگ و زیردستان های شخصىارزش و دارد پیروان بین در تغییرات به شروع یشترىب توجه

شرایط  به بستهو  تأثیرگذار، نآ پذیرش و تغییر سازمانى ضرورت درک به کارکنان نگرش هدایت و تغییر در آفرین تحول رهبرى سبک شد. رهبرى ادبیات وارد

 آماده جدید هایایده و نظرات کشیدن چالش به برای را زیردستانش گرا،رهبر تحول. دباش میزآموفقیت تواندزیردستان می موقعیت و سازمانى

 عمل از قبل استدالل از استفاده و مسأله حل بر چنینکند. هممی تحریک جدید هایراه یدرباره تفکر را برای کارکنانش کند.می

تحول رهبران ،رواز این (.2118، 5اندازی جدید نگاه کنند )اوزارالیآموزد که به مسائل از چشمکند و به پیروان خود میمی تأکید

 را تربزرگ نوآوری که شودمی فرهنگی هایارزش در دگرگونی موجب اغلب که آورندمی وجود به را پویایی سازمانی بینش آفرین

 (. 2116، 2و همکاران گروبه نقل از بی5227)پاور و ایسمن،  کنند منعکس

ها، ی کالن سازمانخود بر چگونگی تغییر و تحول شاکلههای تحقیقاتی با تمرکز بخشیدن به تالش( 5221) 8تیچی و دیوانا

به  گرا را در هر مرحله به تفکیک وکارکرد رهبران تحول ،اندی متمایز ارائه کرده و تالش کردهفرآیند خاصی را شامل سه مرحله

 :شرح زیر مشخص کنند

عمومی اعضای سازمانی به این است که با تمایل و گرایش  :4نمایان ساختن مراحل نیاز سازمان به تغییر و تحول -1

رضایت دادن به وضعیت موجود سازمان در برابر تغییراتی که موجب بر هم زدن این وضعیت باشد از خود مقاومت نشان دهند. 

در  ها به دگرگونی و تحول مورد غفلت اکثریت قاطع اعضای سازمانی واقع شود.شود مراتب نیاز سازمانای موجب میچنین پدیده

گرا به مثابه بانیان و مبتکران اصلی تغییر و تحول در صدد خواهند بود تا با بر هم زدن خواب خوش اعضای جا رهبران تحولاین

قابل تحمل جلوه دهند و در عین حال، مراتب نیاز واقعی انسان را به تغییر بار و غیرسازمانی، تداوم وضعیت موجود را از هر نظر زیان

ی توان انتظار داشت نوعی برانگیختگی که برخاسته از درک عمیق و هدایت یافتهسازند. در این صورت است که می و تحول نمایان

ی مسایل و معضالت وضعیت موجود و ضرورت حرکت به سمت وضعیت مطلوب خواهد بود در اعضای سازمانی نسبت به کلیه

پرداز در این بخش از تحقیقات خود چندین روش خاصی . این دو نظریهاندرکاران سازمانی ایجاد شودبسیاری از کارگزاران و دست

 اند.ها به تغییر و تحول است ارائه کردهی رهبران برای نمایان ساختن مراتب نیاز سازماندهندهرا که یاری

نظر گرفت که ی راهنمای مفهومی در توان به مثابه نقشهانداز مطلوب را میکارکرد یک چشم: 5اندازایجاد چشم -2

توان تنها محصول انداز مطلوب را نمیهای آرمانی است. از نظر این دو دانشمند، ایجاد چشمگر حرکت سازمان به سمت هدفهدایت

 کار فرد رهبر تلقی کرد، بلکه باید آن را به عنوان برآیند نظریات گونا گون متخصصان درون سازمان به حساب آورد.

                                                           
1. Ozaralli 
2.Beugre et al 
3. Tichy & Dcyanna 
4. recognizing the need to revival inaction 

1. creating a new vision 
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ساختن تغییرات مستلزم فرو ریختن ساختارهای قبلی و تأسیس ساختارهای جدید نهادینه :1سازی تغییراتنهادینه -3

ای از مسئوالن است. از سوی دیگر، فرآیند تغییر و تحوالت سازمانی در ذرات خود، نقش و جایگاه سازمانی شمار قابل مالحضه

ی سازمان خارج شوند. در عین تعدادی از آنان از گردونهشود که دهد و چه بسا موجب میخوش دگرگونی قرار میسازمان را دست

های ایجاد شده در ساختار جدید را ها و جایگاهحال این احتمال وجود دارد که اعضای کنونی سازمان در مجموع نتوانند تمام نقش

خصصان جدیدی از خارج گرا خواهند کوشید با گزینش و به خدمت گرفتن افراد و متپر کنند. در این وضعیت، رهبران تحول

زمانی حاکم های سای فعالیتهای مفقوده را تکمیل، و در غایت تحول، بافت انسانی جدیدی را بر عرصهسازمان، تمامی زنجیره

 (.5831، کنند )سنجقی

تحریک ، 4بخشی، الهام8، تأثیر آرمانی شده2گرا درصدد است از طریق کاریزمای نسبت داده شدهتحول رهبری به طور کلی،

ای پیروان را به گونه ،، پیروان را در مداری فراتر از منافع زودگذر شخصی به حرکت وا دارد. این رهبری6، مالحظات فردی1ذهنی

ها دست یابند، اهتمام فراوانی را برای رسیدن به دستاوردهای برتر و احراز دهد که به سطوح باالتری از ارشدیت و آرمانارتقا می

بخشی زمانی کار بندند و به تعالی سازمان و جامعه بیندیشند. در این راستا، دو عامل تأثیر آرمانی شده و الهامهخود شکوفایی ب

انداز آرمانی را انداز نویدبخشی را برای آینده ترسیم کند، روش رسیدن به این چشمفرصت ظهور خواهد یافت که رهبر بتواند چشم

یگران ارائه دهد، استانداردهای باالیی را برای دیگران تعریف کند و سرانجام عزم جزم و گری را به دمشخص کند، الگوی هدایت

ها شود که رهبر، آنان را برای رسیدن به ابتکار عملاطمینان راسخ خود را به نمایش گذارد. تحریک ذهنی پیروان زمانی حاصل می

رسد که رهبر توجه کافی به مراتب نیاز ی ظهور میبه منصههای سازنده یاری دهد. حمایت و مالحظات فردی زمانی و خالقیت

افزون بر این  و حمایت در این خصوص دریغ نورزد.یابی به رشد بیشتر مبذول دارد و از هرگونه راهنمایی پیروان به منظور دست

خالقیت پیروان داشته باشد. به احتمال تواند تأثیر مثبتی بر گرا باید به این نکته واقف باشند، که خودکارآمدی میرهبران تحول

، 7های جدیدی را به کار ببندند )گاماسالگلو و ایلسوحلها و راهزیاد کارکنان با تقویت خودکارآمدی تحریک خواهند شد تا ایده

2112.)  

 

 پنج گام تأثیرگذار بر مدیریت تغییر در سازمان

های واقعی زندگی و بدون شک، با ظرافت کمتری طوالنی موقعیتی ی تجربهشوند، عصارههایی که در ذیل مطرح میگام

 (:2114، 3اند )واسون و ماییچه اندیشمندان و دانشمندان مایل هستند، بیان شدهنسبت به آن

 ؛ چه نیاز به تغییر داردگام اول: درک آن

عمیقاً بررسی شود. اگر سودآوری ما دچار درک تغییر به آسانی بیان آن نیست. زمان زیادی الزم است تا مشکالت سازمان 

گذاری در هر ها، قبل از سرمایهی مهم تغییر، تشخیص مشکالت و واقعیتمشکل است، باید دید که منشأ مشکل چیست؟ نکته

 فرآیند است.

 

                                                           
1. institutional a Lazing change 

3. attributed charisma 

2. idealized influence 

4. in aspiration 

1. intellectual stimulation 

6. individualized consideration  

Gumusluoglu & Ilsev. 7 
8. Wasson & Miee 
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 ؛گام دوم: شفاف کردن فرآیندهای تغییر

یابی به یف فرآیندهای تغییر، جزئیات و چگونگی دستزمانی که نیاز به تغییر را در سازمان احساس کردیم، گام بعدی، تعر

آیا این جمله کافی است؟ اصالح عملکرد فروش « به اصالح عملکرد فروش نیاز داریم»کند: هاست. زمانی که مدیریت اعالم میآن

آیا شرح شغل فعلی، برای دقیقاً به چه معناست؟ آیا ساختار حقوق نیاز به تغییر دارد؟ آیا قلمرو فروش نیاز به بازبینی دارد؟ 

کارکنان مناسب است؟ آیا نیاز به یک سیستم فروش جدید داریم؟. اغلب اوقات بیش از یک بعد برای تغییر دادن وجود دارد. برای 

، وکار را تغییر دهیم، ممکن است یک تغییر ساختاری نیاز باشد. ابعاد کلیدی سازمان عبارتند از: استراتژیمثال اگر استراتژی کسب

ساختار، کارکنان، فرهنگ، سنجش عملکرد، تکنولوژی و فرآیندها. بنابراین باید تغییر را به صورت کلی ایجاد کرد؛ در غیر این 

 شود که فقط یک یا دو پایه دارد. ای میصورت شبیه به چهار پایه

طرف دیگر، تغییر سریع گاهی  زمانی که سازمان از سوی تهدیدهای بیرونی در خطر است، الزم است سرعت بیشتر شود. از

تواند به فرسودگی تغییر منجر و سبب درگیر شدن چنین فرآیند طوالنی تغییر، میشود. همثباتی سازمان میاوقات منجر به بی

 سازمان با مسائل داخلی خود شود.

 ؛گام سوم: تخصیص منابع

-است که بتوانند در فرآیند تغییر درگیر شوند؛ زیرا نمی های مدیریت تغییر، نیاز به افراد توانمندیترین چالشیکی از بزرگ

شان باز داشت. اما واقعیت آن است که به منظور مؤثر بودن تغییر، تعدادی از بهترین مدیران توان ریسک کرد و افراد را از کار روزانه

توان از کمک مشاوران بیرون از سازمان می ی فرآیند تغییر درگیر شوند. بدیهی است کهعالی سازمان باید به طور مستقیم در اداره

ی انجام و ی کارها را انجام دهند. مدیریت ارشد سازمان باید در مورد نحوهتوانند همهها به تنهایی نمیمند شد؛ هرچند آننیز بهره

توان به چنین باشد می اجرای تغییر بیئدیشد. شاید نیازی به فعالیت تمام وقت مدیران بر روی فرآیند تغییر نباشد؛ حتی اگر

ی بیشتر کارکنان جوان و گسترش مدیریت تفویض وظایف مدیران به دیگران اندیشید. شاید این خود فرصتی برای توسعه

 جانشینی باشد.

 ؛گام چهارم: به کارکنان توجه کنید

شناسی تغییر کامالً مشخص وانهای کارکنان را در فرآیند تغییر به حساب نیاوریم، دچار اختالل خواهیم شد. راگر دیدگاه

است؛ زیرا تغییر دارای اصول کلی برای پیگیری است. ابتدا الزم است که کارکنان علت تغییر را درک کنند، اگر قانع نشدند، شاید 

ت. در آغاز تغییر اس الزم باشد دلیل تغییر ابتدا برای خودتان روشن شود. به هر حال، درک تغییر توسط کارکنان، بهترین نقطه

ها دانست. بعد ترین آنهای دیگری نیز وجود دارند که بعد سیاسی و بعد احساسی تغییر را شاید بتوان از مهمفرآیند تغییر، جنبه

سیاسی با میزان قدرتی که در شغل دارد در ارتباط است و بعد احساسی به دلیل ابهامی است که شرایط جدید به وجود خواهد 

 آورد.

 ؛باال رهبری کنیدگام پنجم: از 

ی مشاوران ارشد مدیریت همواره این است که در فرآیند تغییر، نیاز به حمایت مدیریت ارشد سازمان است. به عبارتی، توصیه

بندی کرد که در جهان باید مطمئن بود که تیم مدیریت ارشد به طور فعال درگیر فرآیند تغییر است. شاید بتوان چنین جمع

 پایدار است. کنونی، تنها تغییر

 

  سازمانیفرهنگ  تعریف

 یربازفرهنگ از د .است یافتهراه  یو در قلمرو رفتار سازمان یریتدر دانش مد یتازگ است که به یموضوع ی،فرهنگ سازمان

مردمان چه مربوط به کار و رفتار آن یفرهنگ سازمان یهدربار یول شده استبه کار برده  یانسان یجامعه یزندگ یفیتشرح ک یبرا
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از  یکیچآمده است که ه یدپد ایتازه ییشهفرهنگ و سازمان اند یدو واژه یبترک از در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.

عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه  کهیحال است در یتنظم و ترب یاستعاره برا یکرا در بر ندارد. سازمان  یشهاند ینآن دو واژه ا

 (.2156، 5)لی و همکارانیافته سازمان

ها، )این حقیقت که سازمان 2شناسیی مختلف نشأت گرفته است: مبانی انسانمفهوم فرهنگ سازمانی ابتدا از دو رشته

ها دارای فرهنگ هستند(. هر یک از این دو رشته، دو رویکرد )این حقیقت که سازمان 8شناسیفرهنگ هستند( و مبانی جامعه

ها )فرهنگ 1شناسیها، محصول رفتار جمعی هستند( و رویکرد نشانه)فرهنگ 4گ دارند؛ رویکرد کارکردیمختلف نسبت به فرهن

-های میان فرهنگتوانند تفاوتفرض رویکرد اول این است که محققان و مدیران میریشه در شناخت و تفسیر فردی دارند(. پیش

فرض رویکرد دوم این گیری قرار دهند. پیشو به صورت تجربی مورد اندازهها را تغییر داده های سازمانی را شناسایی کنند، فرهنگ

ای جزء رویارویی با آن ندارد. فرهنگ ها چیزی به غیر از فرهنگ وجود ندارد و هر فردی وارد سازمان شود چارهاست که در سازمان

گیرد ولی انی )از قبیل اثربخشی( مورد توجه قرار میبین برای سایر نتایج و پیامدهای سازمدر رویکرد دوم به عنوان یک متغیر پیش

گیرد )کامرون و ها مورد توجه قرار میگیرد که بایستی مستقل از سایر پدیدهدر رویکرد اول، به عنوان مفهومی مورد توجه قرار می

 (.2116، 6کویین

کند وجبات پایداری سازمان را فراهم میاند که ماز دیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده

ها و باورهای اعضای ها، سنتفرهنگ سازمانی با تأثیرپذیری از فرهنگ حاکم بر جامعه، با ارزش(؛ زیرا 2117، 7)کورت و چرماک

اما مستمر را های عمیق و بنیادهای اساسی هر سازمان است که تحولی ماهیتاً تدریجی، ی پایهکنندهسازمان مرتبط بوده و منعکس

ها و هنجارها، تفکر و اعمال ای از اعتقادات، ارزشفرهنگ سازمانی از طریق مجموعهرو، همواره در درون خود به همراه دارد. از این

  (.87: 2113، 3کند )آلیسون و اسونیگسنمدیران و کارکنان سطوح مختلف را در سازمان هدایت می

-ی غیررسمی و مشترک ادراک زندگی و عضویت در سازمان توصیف مینی را، شیوه( فرهنگ سازما2151) 2واگنر و هولنبک

دهد )واگنر و هولنبک، شان تحت تأثیر قرار میها را در مورد خود و فعالیتی تفکر آنکنند که اعضاء را به هم پیوند داده و نحوه

2151 :238.) 

ها و باورهای مشترک که به افراد در درک ویی از ارزش(، فرهنگ سازمانی، الگ2152) 51از نظر بیگلیاردی و همکاران

آورد )بیگلیاردی و همکاران، ها فراهم میکارکردهای سازمانی کمک کرده و بدان سبب هنجارهایی برای رفتار در سازمان برای آن

2152.) 

تا بهتر  کندیکمک م افرادو دوام آن به  یجادا ییوهش سازد،یرا م یکه فرهنگ سازمان یزیشناخت و درک چ، در مجموع

از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت  یستمیس ی،مقصود از فرهنگ سازمانرد. بنابراین، ک یهرا توج ندر سازما خودبتوان رفتار 

 شود.یم یکدیگردو سازمان از  یکموجب تفک یژگیو ینسازمان دارند و هم یکبه 

 

 

                                                           
1. Lee et al 
2. anthropology foundation 
3. sociological foundation 
4. functional approach 
5. semiotic approach 
6. Cameron & Quinn 
7. Kurt & Chrmak 
8. Alvesson & Sveningsson 
9. Wagner & Hollenbeck 
10. Bigliardi et al 
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 سطوح فرهنگ سازمانی

-های خارجی، لباس، حالتهای رؤیت به معنی ساختمانهای مرئی  و نامرئی است. ویژگیویژگیفرهنگ سازمانی متشکل از 

های مشترک، هنجارها، باورها و های نامرئی یعنی ارزشها و شعائر است. ویژگیها، زبانهای رفتار، مقررات، داستان، اسطور

ی کارکنان های روزانهسازی فرهنگ سازمانی برای فعالیتارچههای یکپعالوه قابلیتوکار است. به مفروضات اعضای سازمان کسب

ها کمک کند تا به خوبی با محیط خارجی برای پاسخ سریع و مناسب تواند به سازمانریزی شده، میبرای رسیدن به اهداف برنامه

 (.  2114، 5وفق پیدا کنند )شاین

های پنداشت»ترین سطح، فرهنگ از ها و مصنوعات. در ژرففرهنگ سازمانی شامل سه سطح است: باورهای بنیادین، ارزش

ها و دریافت عملکردها، روابط ها را برای درک موقعیتهای تفسیری هستند که مردم آنتشکیل شده است. باورها، نمایه« بنیادین

ین باورها در طول زمان شکل ادهند. طریق، مبنای عملکرد جمعی را شکل میگیرند و بدینانسانی و رویدادهای جاری به کار می

ها را به اعضای دیگر منتقل کنند و آنگیرند؛ به طوری که اعضای یک گروه راهبردهایی را برای رویارویی با مسائل ایجاد میمی

-ها نمود آشکارتری از فرهنگ هستند که نشانجای دارند. ارزش« هاارزش»(. در سطح بعدی 5231، 2مانن و بارلینا)وکنند می

ها ممکن است شناسانند. در حالی که باوراند و چیزهای مهم برای گروهی خاص را میی باورهای پسندیده برای گروهی ویژهدهنده

ها را به گفتمان توانند آنها داشته باشند، میها آشکارترند و حتی افرادی که آگاهی بیشتری از آنآگاهانه و ناپیدا باشند، ارزشنیمه

توان ها را می(. بنابراین، ارزش5231ها به تنهایی فقط بازتابی از باورهای فرهنگی نفهته هستند )شاین، ین حال، ارزشبگذارند. با ا

های های قابل قبولی از ارتباطات و تعامالت اجتماعی در بین گروهای از هنجارها یا قوانین اجتماعی دانست که شکلمجموعه

سازند که با آن، اعضای سازمانی به ها ابزاری فراهم می(؛ این ارزش2111، 8)دالنگ و فهیکنند ی فرهنگی را مهار میبرجسته

ی باور ماندگاری هستند که یک هنجار رفتاری را بر یک هنجار متضاد دهندهها، رویدادها و موضوعات پرداخته و نشانتفسیر نشانه

چون: هنر، فناوری، الگوهای رفتاری های گوناگونی همساخته (. در سطح سوم نیز، فرهنگ با2118، 4بخشد )بانسالبرتری می

توان شود. عملکردهای کاری گوناگون را میها نشان داده میهای دالوری، زبان، رسوم و آیینها، افسانهدیدنی و شنیدنی، اسطوره

، 1به نقل از الیتنر و کیورث 5221، )هافستید و همکاران های فرهنگی بنیادین و باورهای نهفته دانستنمود آشکارتری از ارزش

5825 :552.) 

 اییهها و باورها( ال)ارزشیه، ال یننخست :شده است یلتشک یاصل ییهفرهنگ سازمان از دو ال( نیز، 2151) 6از دیدگاه ارینا

از  یبازتاب عمدتاً هاهاست. ارزشها و افسانهاسطوره یفات،ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشر ینمادها گریشاست که نما

-حلعنوان راه هستند که عمدتاً به یو نظرات یالتتما ها،یدهواقع ا است که سازمان در آن قرار دارد. در یطیجامعه و مح یهاارزش

فرهنگ سازمان است  یاساس یهشالود یاو  اییهپا ییهال ی،فرهنگ سازمان دوم ییهال .اندشده یرفتهمشکالت پذ یمعتبر برا یها

واقع فرهنگ  در یهال یناشاره دارد. ا یسازمان یهاافراد و گروه یفکر هایمفروضات، باورها و فرآیند یربنایی،ز هایرزشکه به ا

 یاو  یکار یهاگروه یآیدارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به کار یاعتقادات گوناگون یا. مردم باورها دهدیم یلسازمان را تشک حقیقی

 یاز باورها مربوط به نکات جزئ یکار. بعض یطمح یادار یبردن به ماجراها یپچ کردن و پپچ یسردکن برابجمع شدن در کنار آ

 یباورها یطور کل دارد. به یادیز یتجامعه اهم یااست که از نظر فرد، سازمان و  یمسائل یهها در حوزاز آن یروزمره و بعض یزندگ
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را  یماتمشترک اجراکنندگان تصم یو باورها (یک)استراتژ یراهبرد یبلندمدت و کالن سازمان را باورها یماتتصم یهدهندشکل

اهداف خود  یقسازمان در تحق یقو توف یفرهنگ افزاییدو دسته باور به هم ینسو نمودن اهم .نامندی( میاتی)عمل یکاربرد یباورها

خود  یهاهدف یسو و باعث اخالل و مانع حرکت سازمان به یکدیگرکردن  یصرف خنث ها،یانرژ صورتینا یر. در غکندیکمک م

است ی روش یدهکننیینراهنما، تع یواقع باورها . درکنندیم یینروزمره را تع یراهنما، جهت حرکت باورها یخواهد شد. باورها

 ی. باورهاشوندیطور روزانه انجام م است که کارها عمالً به یوزمره روشر یبر اساس آن انجام شود و باورها یدبا فعالیتکه هر 

 یطو متناسب با شرا شوندیروزمره، به رفتار روزمره مربوط م یباورها کهیحال در کنندیم ییرندرت تغ به یادیبن ینراهنما مانند قوا

 (.2151)ارینا،  کنندیم ییرتغ

 

 سازمانیگیری و تداوم فرهنگ شکل

گاه که به وجود آید به ندرت امکان دارد از بین تواند بدون پایه و اساس محکم وجود داشته باشد و آنفرهنگ سازمانی نمی

دهد تا حد زیادی به گذشته و تجربیات ای که یک سازمان کارهای خود را از آن طریق انجام میبرود. آداب و رسوم، سنن و شیوه

ها داشته است بستگی دارد. این موضوع حاکی از منبع اصلی فرهنگ سازمان یعنی این زمینهآمیزی که آن سازمان در موفقیت

ی خود بر نوبه گذار آن باشد. این فلسفه بهی بنیانتواند چیزی جز فلسفهسازمانی نمیفرهنگ  باشد. منشأگذاران آن میبنیان

 را کارکنان که است قدرتی سازمان عالی فرهنگ گیرد.فاده قرار میگذارد، که در فرآیند استخدامی مورد استهایی اثر میشاخص

. کرد خواهد ایجاد آنان در کارکنان شغل بهبود برای را بیشتری انگیزش و داد خواهد سازمان را شاناهداف و کرد خواهد هدایت

 دهیشکل در اساسی نقشی کهاین دلیل به داشت، خواهند را حساسی نقش مدیران خوب، سازمانی فرهنگ یک داشتن برای

شود، تا جوی کلی )از نوع رفتار اقدامات مدیریت عالی سازمان موجب می(. 2151، 5)گودرزوند داشت خواهند سازمانی فرهنگ

سازمانی آشنا گردند، به این مسأله بستگی دارد که در فرآیند  که تا چه اندازه افراد بتوانند با فرهنگمورد قبول( شکل گیرد. این

چه مورد نظر مدیریت سازمان است، تطبیق دهد )رابینز، هایی را که افراد دارند با آنزینش افراد، سازمان تا چه اندازه بتواند ارزشگ

 (.2117، 2؛ کندالکر5223

 ی زیر است:گیری فرهنگ یک گروه در سازمان شامل چهار مرحله(، شکل2114از نظر شاین )

که چه کسی رهبر گروه باشد. در این موقعیت، جا رهبری است و اینموضوع اصلی در اینی وابستگی و اختیار: مواجهه -5

کند فردی به دلیل سن، تجربه یا شود. به عنوان مثال وقتی گروه پیشنهاد میفرهنگ به عنوان یک عامل مؤثر محسوب می

گذاران اولیه، اثر بزرگی بر روی یخی رهبران و بنیانگیرد؟ از نظر تارجنسیت رهبر گروه باشد، کدام ارزش افراد مالک عمل قرار می

 اند.شان داشتهی سازمانفرهنگ آینده

ی صمیمیت و تفکیک نقش و روابط همکاران: در این مرحله تمرکز گروه بر قوانین، اصول و هماهنگی است. مواجهه -2

مرحله نیز موفق بوده و اعضاء همدیگر را دوست داشته  آمیز همراه باشد، گروه در اینهای موفقیتی اختیار با تالشکه مقولهچنان

 و توجه گروه به بقای آن است.

زمان تمایل دارد خالقیت و نوآوری داشته و ثبات خود را هم ی خالقیت و ثبات: در این مرحله گروه به طور هممواجهه -8

 حفظ کند، که برای این امر باید تضاد و اختالف بین این دو مقوله را حل کند.

ها و هنجارها، قادر گیرد ارزششود. در این مرحله گروه یاد میی بقاء و رشد: و نهایتاً گروه، رشد نموده و بالغ میمواجهه -4

که باید منحل شود و رسالتش رها گردد و در صورت لزوم باشد، یا اینبه نگهداری گروه و هماهنگ کردن آن با محیط خود می

 (.2114بدیل شود )شاین، احتماالً به یک گروه جدیدتر ت
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های مشابهی کسب شود تا کارکنان تجربهکه یک فرهنگ در سازمان ارائه و تثبیت شد، اقدامات زیادی انجام میپس از این

 عامل سه این کند،سازمان سه عامل  نقش اساسی ایفا می در فرهنگ یک نگهداری و حفظ و آن فرهنگ حفظ شود. برای کرده

 :از عبارتند

 دانش، نظر مورد کار آمیزموفقیت انجام برای که شوند استخدام و شناسایی افرادی که است این گزینش هدف :گزینش الف(

 سعی مرحله این عموماً تعداد زیادی از داوطلبان دارای شرایط الزم هستند، در. باشند داشته را الزم هایتوانایی و مهارت اطالعات،

آن خواهند شد  کسانی جذب درنتیجه آگاهانه باشند، سازمان با در خور و متناسب که درآیند سازمان استخدام به کسانی تا شودمی

ی نهد. گذشته از این در فرآیند گزینش به داوطلبانی اطالعاتی دربارهارج می هاآن به سازمان که باشند هاییارزش که دارای

های های سازمان با دیدگاهآورند و اگر ببینند که ارزشالعاتی به دست میی سازمان اطشود، این داوطلبان دربارهسازمان داده می

 کنند.شوند و نام خود را از فهرست داوطلبان حذف میی خود از پیوستن به آن منصرف میآنان در تعارض است به میل و اراده

کننده در استقرار فرهنگ تعیینمراتب سازمانی نقشی های باالتر در سلسلهمدیران رده :سازمان عالی مدیریت ب( 

کنند. آنان با رفتار خود سازمانی دارند. این رده از مدیران از طریق گفتار و کردار خود، معیارهای رفتاری را در سازمان مستقر می

ها و پاداشها تر الزم است تا چه میزان از همکاران زیردست خود حمایت کنند و یا تشویقهای پایینکنند مدیران ردهمشخص می

اقدامات مدیریت عالی  بنابراین، (.5233را بر چه مبنایی و تا چه میزان بر اساس کار و کوشش )ضوابط( توزیع کنند )رابینز، 

که آیان سازمان مزبور خطرپذیر است، مدیران از میزانی گذارد. مبنی بر اینسازمان بر فرهنگ سازمانی اثرات بسیار شدیدی می

ی پوشش افراد چگونه باید باشد، چه ارند. آنان باید مقداری استقالل به زیردستان خود بدهند. نوع لباس و شیوهآزادی عمل برخورد

 شود و مواردی از این قبیل.اقداماتی موجب ارتقای مقام و افزایش حقوق می

د اهمیت زیادی نداشته باشد. کننشاید این مسأله که سازمان چگونه افراد خود را برگزیده و استخدام می :پذیریجامعه ج(

 از پس نباشند، آشنا سازمان فرهنگ با افراد اگر. نمایند رعایت را آن و بگیرند خو سازمان فرهنگ با افراد که است این مهم یمسأله

خود را با رو سازمان باید بکوشد تا افراد از این. است رایج سازمان در که شودمی عاداتی و باورها شدن مخدوش موجب استخدام

پذیری کارکنان یا فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهند این کار یعنی خو گرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه

 کنند:بندی میی ذیل تقسیمپذیری را به سه مرحلهاند. فرآیند جامعهسازمان نامیده

 .گیردمی صورت سازمان به فرد پیوستن از پیش که است هایییادگیری و هاآموزش به مربوط :1از ورود پیش اول:مرحله

شود )موجودیت سازمان و ها و انتظارات وارد سازمان میها، نگرشای از ارزشاین موضوع کامالً آشکار است که هر فرد با مجموعه

 کاری که باید انجام شود نیز جزئی از این مجموعه است(. 

 متوجه شده استخدام تازه شود. فردی رویارویی میاز ورود به سازمان وارد مرحلهفرد پس  :2دوم: رویارویی یمرحله

در این مرحله  .کند نظر تجدید است، بوده واقعیت وی نظر به چهآن و انتظارات در که یابددر می احتماالً و شودمی سازمان واقعیت

ی شغل، همکاران، رئیس و به طور ای دارد )انتظارات دربارهانتظارات ویژهشود و از سوی دیگر ها روبه رو میسو با واقعیتفرد از یک

هایی که وی از سازمان داشته مورد تأیید قرار خواهند گرفت. ولی معموالً وضع بدین منوال جا، پنداشتکلی سازمان دارد(. در این

-باشد، او باید با فرهنگی خو بگیرد که با مفروضات قبلیها با انتظاراتی که وی از کارش دارد متفاوت نیست. در مواردی که واقعیت

چه را ها و رفتار پیشین خود )و آنباشد جایگزین نگرشها یا رفتارهایی که مطلوب مورد نظر سازمان میاش متفاوت بوده و نگرش

وارد و عضو تازه که یک تازه آیدهای بسیار شدید وضع به این صورت در میها خو گرفته است( بکند. در حالتکه تاکنون با آن

گردد از آن کار استعفا ای که مجبور میشود؛ به گونههای شغلی به طور کامل گیج میاستخدام شده در اثر رویارویی با واضعیت

 ای باشد که مانع از چنین رویدادی شود. بدهد. گزینش صحیح و مناسب باید به گونه
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ها ی رویارویی با آنانجام، فرد تازه استخدام شده باید مسائلی را که در مرحلهسر :1جامع تحول یا تغییر ی سوم:مرحله

خوش تغییراتی قرار گیرد و در خود یک تجدیدنظر کامل و شود، حل کند. شاید این بدین معنی باشد که فرد باید دستمواجه می

دهد. فرد تازه تغییرات نسبتاً دائمی رخ می مرحله این نماید. دری دگردیسی )تحول جامع( میرو آن را مرحلهجامع نماید؛ از این

کند، به ها تبحر پیدا میآموزد، در آنآمیز کارها و ایفای نقش جدید را میانجام موفقیت برای های الزم رااستخدام شده، مهارت

گردد. این سه مرحله بر بازدهی، وا میها همسان و همنو در این رابطه و با آن نهدها و هنجارها و معیارهای گروهی ارج میارزش

گذارد های سازمان و سرانجام در تصمیم نهایی وی مبنی بر ماندن در سازمان اثرات شدید میتولید و تعهد فرد در تأمین هدف

 (.831-834: 5833 )رابینز،

 

 تغییر فرهنگ سازمانی

ها، هنجارها، ، فرهنگ سازمانی شامل ارزشذکر شدچه متأثر از فرهنگ حاکم بر آن است. طبق آنتغییر در هر سازمانی 

رو موفقیت هر عمل و رفتاری در سازمان باورها و نمادهایی است که توسط اعضای آن به ضورت مشترک پذیرفته شده است، از این

ر و تحول، نیازمند و هر سازمانی در راستای تغییفرهنگی حاکم بر آن سازمان دارد  هایبستگی به همسویی آن با هنجارها و ارزش

ی تضمین برای موفقیت در هر تغییری، مهیا بودن زمینه و فرهنگ تغییر در فرهنگ سازمانی خود است. به عبارت دیگر، نقطه

گذارد، ها، رفتار فردی و عملکرد سازمانی تأثیر میجا که فرهنگ بر تدوین اهداف و استراتژیاز آن (.5835سازمانی است )دفت، 

ی فرهنگ سازمانی و تغییر آن توجه نمایند. باشند، باید به عوامل متشکلهوری و عملکرد سازمانی میدرصدد تغییر بهرهاگر مدیران 

 (.14: 5833ترین مرحله در فرآیند مدیریت فرهنگ است )یزدخواستی و نیازی، ترین و مشکلتغییر فرهنگ سازمانی مهم

توانند در برابر های بالغ میمیزان موفقیت در این خضور دشوار است. فرهنگبر است و کسب هر تغییر فرهنگ سازمانی زمان

تغییرات بسیار مداوم باشند، زیرا پیوستگی و ثبات زیادی دارند و هرگونه تالشی توسط عوامل خارج از سازمان به منظور مداخله در 

ها مواجه شود. اگرچه شناخت فرهنگ سازمانی شدید آنتواند با مقاومت های ارزشی یا اعتقادی کارکنان سازمان میتغییر سیستم

ی تغییر فرهنگی امری ضروری است، اما به تنهایی برای انجام فرآیند تغییر کافی نیست. تغییر فرهنگ سازمانی جهت اجرای برنامه

هاست و بر برای سازمانکننده و زمان(. بنابراین، تغییر فرهنگی فرآیندی مأیوس5835زاده و کاظمی، پویاست )شریف فرآیندی

احتمال موفقیت به ویژه در زمانی که مقصود از تغییر فرهنگی درک نشده یا پذیرفته نشده است، بسیار کم است. نوعی مبارزه و 

 تواند تغییر را تسهیل نماید.ی میپیکار ارتباطی قو

ر مفروضات اشخاص در رفتارهای نادرست در کنند، در حقیقت مبادرت به تغییهنگامی که مدیران اقدام به تغییر فرهنگ می

ی ی عملکرد به افزایندهاند، فرهنگ خود را از کاهندهرغم وجود مشکالت موفق شدهها علیکنند. بعضی از سازمانداخل سازمان می

ند اقدامات اولیه در تواهای دیگر، سازمان میها و روش(. بر اساس نتایج حاصل شده از ارزیابی5832عملکرد تغییر دهند )مورهد، 

های مهم در تغییر فرهنگ سازمانی به طور خالصه ی فرهنگ سازمانی را انجام دهد. برخی از استراتژیجهت تغییر و توسعه

 عبارتند از: 

توانند  مسبر خود را عوض کنند در حالی که از مسیر فعلی خود، ها نمیمدیران باید فرهنگ قدیمی را کامالً بشناسند، آن -5

 نا آگاه هستند.

 کارگیری فرهنگ جدید تشویق و ترغیب شوند.کارکنان باید به تغییر فرهنگ قدیمی و به -2

 ها مورد استفاده قرار گیرد.های تغییر در آنها باید شناسایی گردد و مدلها و عملکرد بخشبرجستگی -8

                                                           
1. metamorphosis stage 
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ی فرهنگی ا کردن راهی برای تغییر خودشان و توسعهفرهنگ تغییر نباید به کارکنان تحمیل گردد. کارکنان باید در پید -4

 رو خواهند شد، به صورت فعال عمل نمایند.که در آینده با آن روبه

کار ی کارکنان مورد قبول قرار گرفته و بهدهد، اما باید به وسیلهانداز سازمان یک راهکار اساسی برای تغییر ارائه میچشم -1

 بسته شود.

باشد و حتی ممکن است سه یا چهار سال نیز طول بکشد تا شناسایی و درک شود، بر میس وسیع، زمانتغییرات در مقیا -6

 کشد.مند گردد مدتی طول میدهی و قانونچنین تا تغییرات فرهنگی به صورت گسترده، سازمانهم

تواند به عنوان الگو و راهنما می های مربوط به مدیریت ارشد سازمان، رفتارها و حتی بلند تلفظ کردن برخی کلماتارزش -7

 برای کارکنان قرار گیرد.

دهند متمرکز باشد )هاروی و ها انجام میهایی که آنهای کارکنان و فعالیتهر تغییر فرهنگ سازمانی باید بر روی ارزش -3

 (.5226، 5برون

 

 سازمانیمدیریت تغییر فرهنگ 

سازمانی است. در واقع، نقش اساسی  های اساسی و فرهنگهدایت ارزش دهی وی مدیران، شکلترین وظیفهیکی از اصلی

یابی و حاکم بودن دانند. حتی برخی از دانشمندان عملکرد عالی را با دستها در سازمان میرهبران سازمان را مدیریت ارزش

اند که حتی اگر اهداف سازمانی رسیدهسنجند و نیز بسیاری از این محققان به این نتیجه ها و هدف متعالی در سازمان میارزش

 یافت.توان به اهداف خود دست سازمانی نمی های فرهنگصرفاً سودآور باشد، بدون توجه به ارزش

های برای مدیریت، گذارد و با ایجاد محدودیتی عملکرد مدیریت سازمان تأثیر میفرهنگ سازمان بر وظایف و نحوه 

سازمانی قرار تواند انجام دهد. عمل مدیر باید مورد تأیید فرهنگ کاری را نمیتواند و چه را می کاری کند که مدیر چهمشخص می

گیرد. درنتیجه، ها نخواهد بود و از سوی اکثریت اعضای سازمان مورد تأیید قرار نمیگیرد، در غیر این صورت مطابق با ارزش

مانند ابزارهای سازمانی را داشته باشند و به ابعاد گوناگون فرهنگ به هنگ گذاری الزم در مدیریت فرمدیران باید توجه و سرمایه

ی مشخص زمان به چند حوزهطور همسازمانی باید به ی مدیریت فرهنگیابی به هدف بنگرند. یک الگوی جامع در زمینهدست

سازمانی است؛ ولی الزم است عالوه بر رهنگ ترین ارکان مدیریت فتوجه کافی داشته باشد. ویژگی فرهنگ موجود و مطلوب از مهم

سازمانی نیز مورد توجه قرار دهنده و اثرگذار بر فرهنگ و از سوی دیگر نتایج و پیامدهای فرهنگ سو عامل شکلاین ویژگی، از یک

ات مورد نیاز را در (. در نتیجه، ضروری است تا عالوه بر شناخت فرهنگ موجود بتوان تغییر521: 5821گیرند )انصاری و برزکی، 

ها، هنجارها و الگوهای مطلوب، پیشرفت مثبتی در متغیرهای فرهنگ حاکم بر سازمان به وجود آورد تا ضمن استقرار ارزش

 ی این اقدامات، طیهای عملکرد سازمان به وجود آید و اثربخشی پایدار سازمان در بلندمدت تضمین شود. مجموعهشاخص

 (. 74: 5836شود )رعنایی، اطالق می« سازمانیمدیریت فرهنگ »که به آن، گیرد فرآیندی انجام می

مدیریت فرهنگ سازمانی، فرآیندی است که به طور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سازمانی پرداخته و 

شود. این فرآیند تحت تأثیر می ها و الگوهای رفتاری مطلوب اقدامی پرورش ارزشبه این منظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه

و نیز به عنوان یک روش  باشد. مدیریت فرهنگ سازمانی به عنوان سازوکاری در دست مشاورانفرهنگ محیط سازمانی نیز می

هایی است که برای تالش ها و تفکر کارایی یعنی مجموعههای تیلور و عقالیی ساختن فعالیتمدیریت، به نوعی استمرار دیدگاه

ها و ابزارها مبتنی بر اجبار و دستورات مستقیم و آمرانه گیرد، با این تقاوت که این شیوههای کنترل صورت میی مکانیزمسعهتو

های افراد ی فعالیتکنندهها، هنجارها، الگوها و انتظارات رفتاری، هدایتای از ارزش(. در این حالت مجموعه2111،  2نیست )پارکر

                                                           
1. Harvey & Brown 
2. Parker 
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های فرهنگی به شکل خاص در دهی به آن است. به این ترتیب قدرت نظریهنقش مدیران، ایجاد فرهنگ و شکل ها است وو سازمان

ها دشوار  های رسمی برای هدایت فعالیتهای مستقیم و استفاده از مکانیزمهای برجسته خواهد بود که در آن اعمال کنترلمحیط

ها بسیار مشکل خواهد بود. بر این مبنا، در یک فرهنگ ایی، استمرار و حفظ آنهپذیر بودن چنین شیوهبوده و یا در صورت امکان

ها عمل های مورد نظر مدیریت را به عنوان مفروضات بنیادی خود پذیرفته و بر مبنای آنی افراد سازمان باید ارزشقوی، همه

ها یا خنثی ونه تالشی برای مقابله با این دیدگاههای متعارض و متفاوت، نامطلوب محسوب شده و از هر گکنند. در نتیجه دیدگاه

 (.48: 5821به نقل از بلیاد و همکاران، 5222کنند )آلوسون، ا اجتناب نمیهکردن آن

 

 مراحل مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی

و پس از تعیین بایست فرهنگ موجود را شناسایی نمود سازمانی در ابتدا می با توجه به الگوی مذکور، برای مدیریت فرهنگ

سازمانی شامل ی تغییر فرهنگی را طراحی و اجرا کرد. بر مبنای این چارچوب منطقی، فرآیند مدیریت فرهنگ وجود شکاف، برنامه

 اقدامات اساسی زیر است:

 سازمانی ی اول: شناخت فرهنگمرحله

است. بدون وجود چنین موقعیتی با یک اولین گام در مدیریت فرهنگ سازمانی، بررسی و شناسایی فرهنگ سازمانی موجود 

های گروه آزمایشی توان تبیین نمود. پذیرش اعضای جدید و انتقال سنتی مشترک برای گروه، فرهنگ گروهی را نمیتاریخچه

 (. به منظور تغییر فرهنگ موجود و پرورش فرهنگ مطلوب، بایستی الگوی فرهنگ سازمانی8: 5224برای اعتبار گروه است )شاین، 

مطلوب تبیین شده باشد. در تمام کشورها که این نوع تحقیقات دنبال شده تغییر فرهنگ موجود و پرورش فرهنگ مطلوب بر 

ی مدیریت قبلی بر نوعی اعتقاد و ارزیابی در ها و با فلسفهاساس یک الگو بوده است. اساساً تمام اصول مدیریت حاکم بر سازمان

ی نزدیکی وجود دارد، این رابطه از راه بینی و نظام ارزشی با علوم انسانی رابطهواقع میان جهانباشد. در مورد جهان و انسان می

کند. به هر حال شناسی به عنوان اصل موضوع در علوم و از جمله مدیریت تجلی میتأثیر نظرات در مورد مسائل هستی و انسان

-بینی حاکم نشأت میاهنما در دسترس باشد و این چارچوب از جهانبرای اعمال مدیریت فرهنگ سازمانی باید الگو یا چارچوب ر

 ی اول به منظور شناخت فرهنگ سازمانی یاید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:چه در مرحلهگیرد. به طور کلی، آن

تفاده از ابزارهای سازمانی و تعیین وضعیت موجود و مطلوب این عوامل: با اس شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر فرهنگ -5

 سازمانی را شناسایی کرد. توان جوانب مثبت و منفی فرهنگ مختلف مثل مصاحبه و پرسش از مدیران و کارشناسان می

سازمانی مطلوب متکی و گرفته شده از اعتقادات آن سازمانی موجود و مطلوب: الگوی فرهنگ  های فرهنگتعیین ویژگی -2

 بینی آنان است.است که البته متأثر از نوع جهانجامعه یا مدیران آن سازمان 

 سازمانی موجود و مورد انتظار.تعیین و ارزیابی کارکردها و پیامدهای فرهنگ  -8

 ی دوم: تحلیل شکاف فرهنگ سازمانیمرحله

الزم است نسبت رو ی این دو چارچوب پرداخته شود. از اینپس از شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب باید به مقایسه 

به آگاه نمودن کارکنان، مدیران و سایر اعضای سازمان از فرهنگ مطلوب اقدام شود و نکات مثبت و منفی فرهنگ موجود به اطالع 

ها و ی ارزشها، الگوها، توسعهها و اعضای سازمان برسد. هرچه این آگاهی در مدیران بیشتر باشد اقدام به تغییر ارزشمدیران بخش

 تر خواهد بود.ی رفتاری مطلوب موفقالگوها

 ی تغییر فرهنگ سازمانیی سوم: طراحی و اجرای برنامهمرحله

سازمانی است که زمان زیادی ی تغییر فرهنگ سازمانی، مرحلهی فرآیند مدیریت فرهنگ ترین مرحلهترین و حساسمهم 

شود که احتیاج شدید و مبرمی به تغییر استراتژیک در سازمان بوده و آن سازمانی، زمانی احساس میبرد. نیاز به تغییر فرهنگ می

شود. پس از تعیین نقاط قوت و برده می عنوان تحول فرهنگی در سازمان نامتغییر با فرهنگ سازمان در تضاد باشد که از آن به 
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ی برای ترویج تغییر مطلوب و تقویت ی آن با وضعیت مطلوب، اقدامات خاص ضرورها در وضعیت موجود و مقایسهضعف ارزش

که چه اقدامات کلیدی در هر یک از مراحل باید شروع یا متوقف شده و یا ادامه یابند تا فرآیند تغییر شود. اینها معین میارزش

ر سازمانی باید که کوشش برای تغییر ثمربخش باشد، اصول مهم و متعدد تغییآغاز شود، باید مورد توافق گروه قرار گیرد. برای این

 ای از خطوط راهنما مفید هستند:عنوان مجموعهمدنظر قرار گیرند. موارد زیر به
طور آشکار و تکرار این فرآیند. زیرا افراد مقابله با تغییرات کوچک چه تغییر آن آسان است و تحسین از نتایج به . انتخاب آن5

 دانند.را ارزشمند نمی

وسیله ها، درگیر ساختن کسانی که بهاعی: ایجاد ائتالفی از حامیان تغییر و تواناسازی آن. به دست آوردن حمایت اجتم2

ها که افکارشان درک شده و ارزشمند های آنان و ایجاد این ادراک در آنگیرند. توجه کردن به دیدگاهتغییرات تحت تأثیر قرار می

 شود.تلقی می

مشخص کردن چارچوب زمانی برای اتمام تغییرات و ایجاد سازوکارهایی برای گویی: های پیگیری و پاسخ. طراحی برنامه8

ی تغییر بدون مرز زمانی باشد و بهتر است اهداف به رسند و نباید برنامهکه مراحل تغییر به انجام میدهی و اطمینان از اینگزارش

 تدریج تحقق یابد.

رسانی انجام نشود، طور گسترده و منظم توزیع کرد. اگر اطالععات را به. فراهم آوردن اطالعات: باید هرچه امکان دارد اطال4

ی اطالعات واقعی و بازخورد دادن به افرادی که داشتن خطوط ارتباطی، ارائهی باز نگهوسیلهکنند. بهافراد خود آن را ایجاد می

 تحسین کرد.طور آشکار ها بهها را کاهش داد و از موفقیتتوان ابهامدرگیر هستند می

ها و چارچوب زمانی های حاصل در تغییر فرهنگ استقرار نظام گردآوری دادهگیری موفقیت. تعیین معیارهایی برای اندازه1

 برای ارزیابی نتایج الزم است. این کار باید طوری انجام شود که عوامل مهم مورد ارزیابی و توجه قرار گیرند.

های زندگی های اساسی و راهیابد. زیرا ارزشسلماً مقاومت در برابر تغییر فرهنگی تحقق می. ایجاد آمادگی و تبیین دالیل: م6

شوند. از طریق شناساندن مزایای تغییر برای آینده، نشان دادن هایی که به آن عادت دارند، در معرض تغییر واقع میانسان

عملکرد موجود و مطلوب در آینده، فراهم آوردن منابع الزم  های بینآیند، شکافتغییر به وجود میمشکالتی که در صورت عدم 

توان آمادگی و تمایل برای تغییر را ایجاد و تقویت کرد. تبیین برای اجرای تغییر و پاداش دادن به رفتارهای سازگار با تغییر می

ی توجه و احترام دهندهگ هستند نشانکه بیان شد عالوه بر کاهش مقاومت کسانی که درگیر در فرآیند تغییر فرهننحویدالیل به

 سازد.مند میها را به اجرای تغییر عالقهی خود، آننوبهبه آنان است که این به 

ترین مواردی هستند که با تغییر در فرهنگ زمان با تغییرات واقعی: تغییر در نمادها از مهم. اجرای تغییرات نمادین، هم7

چه متفاوت با وضع موجود ها در تجسم آنی جدید هستند، به انسانی آیندهدهندهکه نشان کنند. تعیین نمادهاییهمراهی می

 سازد.ها را آسان میکند و تغییر نظام تعبیر ذهنی آناست کمک می

انعکاس ها است فرآیندها: اگر قرار باشد که تغییر پایدار باشد، باید در فرآیندهای اساسی که سازمان درگیر آن . تمرکز بر3

چنین فرآیندهای ی فرهنگ تازه باشند. همدهندهدهی به کارکنان الزم است انعکاسیابد. یعنی فرآیندهای انتخاب، ارزیابی و پاداش

وکار مانند: طراحی، مهندسی، تولید، تحویل و خدمات محصول ممکن است نیازمند طراحی مجدد باشند )رعنایی، اساسی کسب

5836 :73.) 

 سازمانیی تغییر فرهنگ رم: ارزیابی اثربخشی برنامهی چهامرحله

بر است، باید هنگام اقدام به این کار پس از هر دوره اقدامات، نسبت به بررسی و سازمانی زمانکه تغییر فرهنگ به دلیل این 

حفظ و حراست از آن کوشا بود و سازمانی مورد نظر به دست آمد، باید در  های انجام شده اقدام نمود. اگر فرهنگارزیابی فعالیت

 (.88: 5831یوی، )خدباشد سازمانی مطلوب میراه این امر نیز، طراحی نظام سازمانی متناسب با فرهنگ
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اجرای کامل فرآیند فوق، مستلزم وجود چارچوب عملیاتی مشخص است که بتواند به شکلی ملموس و عینی، امکان مدیریت 

سازمانی مستلزم آمیز فرهنگ ها فراهم آورد و تغییر موفقیتاوران، مدیران و کارشناسان سازمانسازمانی را برای مشمؤثر فرهنگ 

تغییر در ساختار، نمادها، کارکنان )انتخاب و بالندگی منابع انسانی(، استراتژی )نمود رفتاری دیدگاه سازمان(، سبک رهبران و 

(. 2116تواند بخش مهمی از فرآیند تغییر باشد )کامرون و کویین، مل میسویی این عواباشد. همها و شایستگی مدیران میمهارت

 داده شده است.، مراحل تغییر فرهنگ سازمانی، نشان 5شکل در 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (74:5836منبع: )رعنایی، 

 

 

 سازمانی: مراحل مدیریت تغییر فرهنگ 7شکل 
 

 

 : مراحل تغییر فرهنگ سازمانی5شکل 
 

 گیرینتیجه

فردی هستند که  چون جوامع دارای فرهنگ منحصر بهها هماند. سازمانی سازمانی شهرت یافتهجوامع امروزی به جامعه

ها و هنجارهای خاصی برخوردارند که از بدو تأسیس اعتقادات، ارزشها از فلسفه، آورند. سازمانموجبات تمایز یکدیگر را پدید می

-مراتب، نحوهمثابه مبدأ و سرچشمه فرآیندهای سازمانی از قبیل: ساختار، سلسله  سازمانی به ریزی شده است، فرهنگسازمان، پی

اساس، هر سازمان شخصیتی به نام  ینباشد. بر اها و طرز تلقی اعضای سازمان میی مدیریت و نگرشی روابط انسانی، شیوه

باشند که این قالب شخصیتی سازمان را هایی میها، درست مثل افراد دارای شخصیتسازمانی دارد. در واقع، سازمانفرهنگ 

است.  سازمانی با تأثیری که بر ادراک و رفتار کارکنان دارد، بر بهبود و اثربخشی سازمان مؤثرفرهنگ فرهنگ آن سازمان گویند.

سازمانی به سطوح عالی  ی صحیح فرهنگتواند با ارائهتوجه صحیح به فرهنگ سازمان کلید موفقیت سازمان است و سازمان می

های سازمانی، بهبود و یابی به اهداف و استراتژیسازمانی را کلیدی برای دستتوان فرهنگ طور کلی می پیشرفت نائل شود و به

 حساب آورد.اثربخشی سازمانی به 

 
   

 

رزیابی اثربخشی ا

های تغییر برنامه

 فرهنگ سازمانی

 سازمانی تغییر فرهنگ یبرنامهطراحی و اجرای 

ر های کلی تغییاستراتژیتدوین اهداف و 

 فرهنگ سازمانی

گ های عملیاتی تغییر فرهنتدوین برنامه

 سازمانی

های تغییر فرهنگ اجرای برنامه  

 شناخت

فرهنگ   

سازمانی   

موجود   

سازمان   

ی سازتصویر

فرهنگ 

سازمانی  

مطلوب 

 سازمان

 تحلیل شکاف

 تعیین نقاط قوت
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های های مشترکی را برای تفسیر رفتارها و فعالیتکند که اعضاء، چارچوبفرهنگ سازمانی هنگامی موجودیت پیدا می 

ها، باورها و تفسیر تجارب ها شامل زبان، ارزشکنند، مورد استفاده قرار دهند. این چارچوبیکدیگر در محیطی که در آن زندگی می

ها، ها، افسانهها، جشنی اجتماعی از قبیل تشریفات، آیینهای قابل مشاهدهعرف، ارتباطات و سایر ویژگی است و در آداب و رسوم،

های مشترک و مفروضات فرهنگ سازمانی از طریق سه سطح کلیدی باورها، ارزش گردد.ها و قهرمانان حماسی منعکس میاسطوره

راه  ی حرکت، پویایی و یا چالشی جدی دری شروعی براتواند نقطهگذارد و میی اعضای سازمان اثر میبنیادین بر رفتار و اندیشه

تحول در هر سازمان، متأثر از فرهنگ حاکم بر آن است. موفقیت هر عمل و  آید؛ چرا که ی سازمانی به حسابتغییر و توسعه

ی تضمین ن سازمان است. درنتیجه نقطههای فرهنگی حاکم بر آسویی آن با هنجارها و ارزشرفتاری در سازمان بستگی به هم

 سازمانی است. ، مهیّا بودن زمینه و فرهنگبرای موفقیت در هر تغییر و تحولی
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