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 1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران.
 2گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
حسين سروش مهر

چکيده
اگر بخواهیم فرهنـگ در یـک سـازمان را معرفی کنیم باید گفت فرهنگ سازمانی بـه
مثابـه شـخصیت در یـک انسـان اسـت .چارچوب بنیـادی ،اعتقـادات ،باورها،هنجارهـا و
ارزشهـا ،بـه عنـوان مبانـی فرهنگی یک سـازمان ،شـالودة وجودی آن را تشـکیل میدهـد
دور نمایی از موفقیت و کاستی های سازمان را مشخص می کند برای آنکه سازمانی بتواند
به موفقیت برسد در دنیای متالطم و متغیر امروز به موفقیت برسد باید ضمن تغییرات با
دنیای امروز از مدیریتی توانمند و تاثیرگذار برخوردار باشد با توجه به تاثیر مدیران بر
سازمان ها در این تحقیق بر آن شدیم تا با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی مولفه های
تاثیر گذار فرهنگ سازمانی مدیران در سازمان بپردازیم هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی
برای میزان تاثیر گذاری مدیران با توجه به فرهنگ سازمانی است.

واژگان کليدي :فرهنگ سازمانی ،مدیران ،ارزش ها ،نیروی انسانی ،موفقیت.
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مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

مقاله مولفه هاي تاثير گذار فرهنگ سازمانی مدیران در سازمان
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مقدمه
1

2

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است .فرهنگ سازمانی به عنوان
مجموعهای از باورها و ارزش های مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر میگذارد و میتوان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا
مانعی در راه پیشرفت به شمار آید .به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت ،فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از
مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است .جمعیتشناسان ،جامعهشناسان و اخیراً روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی
به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریهها و تحقیقات زیادی را بهوجود آورده و در حل
مسائل و مشکالت مدیریت به کار گرفتهاند .با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی بهعنوان
یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است .به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن
در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است (کاویانی.)1931 ،
سازمان ها به عنوان رکن اصلی اجتماعات کنونی نقش تعیین کننده ای در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نیروی انسانی با ارزشترین
منبع برای سازمان ها به شمار می آید .از اینرو به منظور افزایش بهره وری و کارآیی سازمان ها توجه به نیازهای کارکنان و تأمین سالمت
روانی و جسمانی و جلب رضایت آنها ،اهمیت ویژ ه ای می یابد ( .زمینی و همکاران .)1931 ،قدرت فرهنگ سازمانی با میزان تأثیر و نفوذ آن
بر رفتار و رضایت سازمانی تعیین میگردد .میزان قدرت و اقتدار فرهنگهای سازمانی را میتوان بر حسب دو معیار بسیار مهم الف) تعداد
اعضای متعهد به ارزشهای غالب و ب) میزان تعهد اعضاء به ارزشهای غالب سازمانی تعیین کرد .با توجه با اینکه سازمانهای موفق زمینهای را
فراهم میآورند تا کارکنان برای آشنایی به تمام ابعاد سازمانی و مشکالت آن ،شغل خود را از پایینترین مرتبه آغاز کنند تا با اصول بنیادی
کار آشنا شوند .اگرچه سازمانها همگی دارای فرهنگ هستند ولی همۀ آنها بر کارکنان تأثیر برابر ندارند .وجود فرهنگ قوی و مثبت است که
منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان شده و احتمال اینکه آنها کارشان را ترك کنند ،کاهش مییابد( قره باغی.)1931 ،

تعریف فرهنگ سازمانی
سازمانها هم مثل انسانها شخصیت دارند و ممکن است انعطاف ناپذیری یا منعطف ،غیردوستانه یا حامی و نوآور یا محافظ کار باشند .
تعاریف زیادی از فرهنگ سازمانی ارائهشده است به نظر میرسد نکته اصلی در تمام تعاریف تمرکز بر وجه تمیز سازمانها از یکدیگر است (از
نگاه بیرون به سازمان) که این تمایز بر اساس ارزشهای مشترك پذیرفته شده توسط اعضای درون سازمان است .جاج و رابینز معتقدند تعریفی
از فرهنگسازمانی که مورد توافق جمعی قرار دارد عبارت است از اینکه :فرهنگ سازمانی به سیستمی از ارزش های مشترك میان اعضا اشاره
دارد که سازمان را از سازمان های دیگر متمایز میکند (.نوروزی و ایرج سلطانی)193۱ ،

تاریخچه فرهنگ سازمانی
واژه فرهنگ اساساّ از قدمت زیادی بر خوردار می باشد فرهنگ واژه فارسی و مرکب از دو جزءِ «فر» و «هنگ» می باشد« .فر» پیشوند و
به معنی جلو ،باال و برو ،پیش پیش آمده است( .عالو ه بر پیشوند بودن ،اسم نیز هست و به معنی شکوه ،درخشندگی و بزرگی در ادبیات بکار
رفته است( ).دهخدا  )1931و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنی کشیدن و سنگینی و وزن می باشد .این واژه مرکب از نظر لغوی
به معنی باال کشیدن و برکشیدن و بیرون کشیدن است ولی هیچ گاه در ادبیات فارسی  ،مفهومی که بر خاسته از ریشه کلمه باشد نیامده
است (روح االمینی .)1913 ،
توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست .اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر
آشکار شده و اندیشمند ان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند ،مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه  1331صورت
گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است(.شکاری)1933،
بحث "دیدگاه فرهنگ سازمانی" از مباحث عمده و نسبتا نو در حوزه نظریه سازمان میباشد .نشو و نمای این دیدگاه ،همزمان با ظهور
دیدگاه قدرت و سیاست و دیدگاه کثرت گرایی است که به اوائل دهه  1331بر میگردد .اگر چه پیشینه این بحث را میتوان در مکتوبات دهه
 ،1311که درباره جامعه پذیری سازمانی و حرفه ای نوشته شده ،یافت؛ اما بایستی متذکر شد که عمده تالش نویسندگان آن عصر بر تاثیرات
فرهنگ موجود بر اعضای سازمان و فرایند جامعه پذیری آنان متمرکز بود .اما چگونگی شکل گیری فرهنگ و شیوه تغییر آن و تاثیر آن بر
رهبری کمتر مورد توجه قرارگرفته است .باتوجه به آنچه گفته شد ،اولین نوشته های منسجم وجامع در مورد فرهنگ سازمانی که بر اساس
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مبنای نظری قوی استوار است به سالهای  1333و 133۱بر میگردد .از جمله مهمترین دستاوردها و نوشتههای این دوره میتوان به «رهبری
و فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی و رهبری و فرهنگ و واقعیتهای منسجم مربوط به آن اشاره کرد (فانی.)1933 ،

انواع فرهنگ سازمانی
3

 -1فرهنگ انعطاف پذیر (انطباق پذیري)
این ویژگی با سه شاخص ایجاد تغییر ،مشتری گرایی و یادگیری سازمانی اندازه گیری می شوند .سازمان هایی که به خوبی منسجم
هستند به سختی تغییر می یابند .لذا یک پارچگی درونی و انطباق پذیری بیرونی را می توان مزیت و برتری سازمان به حساب آورد .سازمان
های سازگار به وسیله مشتریان هدایت می شوند ،ریسک پذیر هستند ،از اشتباه خود پند می گیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند.
آن ها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان در جهت ارزش قائل شدن برای مشتریان هستند .این سازمان ها معموالً رشد فروش و
افزایش در سهم بازار را تجربه می کنند (حاجی کریمی.)1933 ،
از ویژگی های فرهنگ انعطاف پذیر آن است که از مجرای انعطاف پذیری و از نظر استراتژیک به محیط خارجی توجه و تالش می شود
تا نیازهای مشتریان تامین گردد .در این فرهنگ هنجارها و باورهایی مورد تایید قرار می گیرند یا تقویت میشوند که بتوان بدان وسیله عالئم
موجود در محیط را شناسایی و تفسیر نمود و بر آن اساس واکنش مناسب از خود نشان داد ،یا رفتارهای مناسب در پیش گرفت .سازمان های
بازار یابی ،شرکت های الکترونیک و شرکت های تولید کننده لوازم آرایشی ،به این نوع فرهنگ گرایش دارند (خسروی و همکاران.)1931 ،
از ویژگیهای فرهنگی انعطافپذیری یا سازگاری یا فرهنگ کارآفرینی این است که از مجرای انعطافپذیری و از نظر استراتژیک به محیط
خارجی توجه شده و کوشش میشود تا نیازهای مشتریان تأمین گردد .در این فرهنگ هنجارها و باورهایی مورد تأیید قرار میگیرند یا تقویت
می شوند که بتوان بدان وسیله عالئم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر نمود و بر ان اساس واکنش مناسب از خود نشان داد ،یا رفتاری
مناسب در پیش گرفت (رحیم نیا و علی زاده.)1931 ،
 -2فرهنگ ماموریتی (4رسالت)
این ویژگی با سه شاخص گرایش و جهت گیری استراتژیک ،اهداف و مقاصد و چشم انداز اندازهگیری میشوند .شاید بتوان گفت مهمترین
ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و ماموریت آن است .سازمانهایی که نمیدانند به کجا می روند ،وضعیت موجودشان چیست ،معموالً به بیراهه
میروند .سازمان های موفق درك روشنی از اهداف و جهت خود دارند ،به طوری که اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک را تعریف کرده و
چشمانداز سازمان را به روشنی ترسیم میکنند .سازمان هایی که مجبورند ماموریت اصلی شان را به طور مداوم تغییر دهند پر دردسرترین
سازمان ها هستند .وقتی یک سازمان مجبور است رسالت خود را تغییر دهد در استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامی است .در این وضعیت
رهبر قوی چشم انداز سازمان را مشخص می کند و یک فرهنگ را خلق می کند که این چشم انداز را پشتیبانی می کند (خسروی و همکاران،
.)1931
سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است می کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تامین کند ولی الزامی در خود نمی بیند که به
سرعت دستخوش تغییرات قرار گیرد .در فرهنگ ماموریتی ،به دیدگاههای مشترك توجه زیادی می شود .این دیدگاه ،نوع فعالیتهای اعضای
سازمان را تعیین می کند و این فعالیـتها معموال از حد کارهای موظف فراتر می رود؛ افراد کامال در جریان امور و مسیری که سازمان باید
طی کند قرار میگیرند (رضائیان.)1933 ،
 -3فرهنگ مشارکتی (5درگير شدن در کار)
این ویژگی ها با سه شاخص تفویض اختیار ،تیم سازی یا کارگروهی ،و توسعه و گسترش قابلیت ها اندازه گیری می شود .سازمان های
اثر بخش افرادشان را توانمند می سازند ،سازمان را بر محور تیم های کاری تشکیل می دهند و قابلیت های منابع انسانی را در همه سطوح
توسعه می دهند .تعهد در بین افراد سازمان افزایش می یابد و خود را به عنوان پاره ای از پیکره سازمان احساس می کنند .افراد در همه
سطوح احساس می کنند که در تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشان موثر است و کار آن ها مستقیماً با اهداف
سازمان پیوند دارد (سرداری.)1931 ،
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در فرهنگ مشارکتی به مساله مشارکت و درگیری اعضای سازمان و توجه کردن به تغییراتی که به سرعت در محیط خارجی رخ می
دهد توجه می شود .در این فرهنگ بیش از هر چیز به نیازهای مشتریان توجه می شود و سازمان عملکرد خود را بر آن اساس میگذارد.
مشارکت باعث می شود نوعی احساس مسؤولیت و مالکیت در افراد بوجود آید و در نتیجه تعهد بیشتری نسبت به سازمان پدیدار میشود
(زمینی و همکاران.)1932 ،
در فرهنگ مشارکتی از اعضای سازمان خواسته می شود که در امور مشارکت کنند تا شرکت بتواند از عهدة انتظارات عوامل محیطی در
حال تغییر برآید .این فرهنگ مشابه کنترل فرهنگی یا خود کنترلی است .در این فرهنگ به نیازهای کارکنان توجه میشود و همین امر موجب
عملکرد عالی سازمان خواهد شد .مشارکت در امور موجب میشود که فرد احساس مسئولیت و مالکیت در شرکت بنماید و از این رو نسبت به
سازمان تعهد بیشتری پیدا کند (زمینی و حسینی نسب.)1932 ،
 -4فرهنگ مبتنی بر تداوم (6سازگاري)
این ویژگی با سه شاخص ارزشهای بنیادی ،تواف ق و هماهنگی و انسجام اندازه گیری می شود .تحقیقات نشان داده است که سازمان
هایی که اغلب اثر بخش هستند با ثبات و یک پارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزش های بنیادین نشأت گرفته است .رهبران و پیروان در
رسیدن به توافق مهارت یافته اند (حتی زمانی که دیدگاه مخالف یکدیگر را دارند ) و فعالیت های سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده
است .سازمان هایی با چنین ویژگی هایی ،دارای فرهنگ قوی و متمایزند و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند (سجادی.)1933 ،
سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم باشد بر امور درون سازمان تاکید می کند و می کوشد خود را در محیطی ثابت بپندارد و از نظر
رفتاری نوعی تداوم رویه را در پیش گیرد .چنین سازمانی دارای فرهنگی است که در آن روش یا شیوه انجام کارها مورد توجه و تاکید قرار
می گیرد .در چنین سازمانی ،افراد مشارکت چندان فعال ندارند؛ امّا به تداوم رویه در رفتار و سازگاری افراد با سنتهای مرسوم اهمیت زیادی
داده می شود و موفقیت سازمان در گرو یکپارچگی ،انسجام و داشتن کارایی یا راندمان زیاد است .در الگوی دنیسون ،باورها و پیشفرضها در
هسته و کانون اولیه قرار دارند و چهار مشخصه اصلی فرهنگی یعنی مأموریت ،پایداری ،مشارکت و سازگاری در پیرامون آن قرار میگیرند
(نوده و فتحی.)1931 ،
شاخص مأموریت که از درجه ثبات محیطی برخوردار است ،مولفههایی نظیر جهتگیری استراتژیک ،اهداف ،مقاصد روشن و چشم انداز
سازمان را شامل میشود؛ شاخص سازگاری بر مؤلفههای یادگیری سازمانی ،مشتریگرایی و ایجاد تغییر متمرکز است که دستیابی به آنها
مستلزم انعطافپذیری در برخورد با مسائل و توجه به جنبههای بیرونی است .شاخص مشارکت بر مؤلفههای افزایش قابلیتها و توانمندیهای
کارکنان ،کار گروهی ،تفویض اختیار به کارکنان تأکید دارد .در این حالت توجه به درون سازمان و انعطاف پذیری در برخورد با منابع انسانی
است .و باالخره در شاخص پایداری به مؤلفههای هماهنگی و یکپارچگی در سازمان توجه می شود( .کیا.)1933 ،

عناصر اساسی فرهنگ سازمانی
گروهی از دانشمندان معتقدند که عناصر اساسی فرهنگ سازمانی در سه سطح و گروهی دیگر از محققان ،عناصر اساسی را در چهار
سطح دیده اند در سطح اول ،مفروضات اساسی ،در سطح دوم ،ارزشها ،در سطح سوم ،هنجارها و در آخرین سطح سنت و تشریفات قرار گرفته
است .نمودار ( ) 2-2رابطه چهار سطح را نشان میدهد.

Culture based on continuous
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سنت و تشریفات
هنجارها
مفروضات اساسی
ارزشه
ا

نمودار  1رابطه چهار سطح فرهنگ سازمانی

-1مفروضات اساسی :این عنصر که در عمیقترین سطح آگاهیهای فرهنگی قرار دارد به اعضا میگوید که چگونه باید به امور (کارها)
نگریسته ،درباره آنها فکر کرده و آنها را احساس نمایند.
این مفروضات اساسی شامل :عقاید ،ادراکات و احساسات و باورها میباشد .این مفروضات غیرقابل بحث و خدشهناپذیر جهت برقراری
رابطه با محیط و همینطور ماهیت طبیعت انسان ،فعالیت انسان و روابط انسانها ضروری است فرض اساسی در برخی از سازمانها این است
که خدمت به مشتری ضروریترین مسأله در دستیابی به موفقیت سازمان میباشد( .ایرانزاده)1911 ،
-2ارزشها : 1سطح باالی بعدی اگاهیها در بردارنده ارزشهایی در مورد بایدهای درون سازمان است .ارزشها به اعضاء میگویند که چه
چیزی در سازمانها مهم است و آنها الزم میدانند ،اعضا توجه زیادی به این موضوع دارند که تا چه حد خوب با مشتریان رفتار میشود.
-9هنجارها :درست در زیر سطح آگاهی های فرهنگی ،هنجارها قرار دارند که اعضاء را در این که چگونه باید در موقعیتهای خاص عمل
نمایند راهنمایی میکنند،در مثال باال در سازمانهایی که مشتری را اساس استراتژیهای خود قرار دادهاند این هنجارها بیان میکنند که
اعضاء باید فعاالنه به تقاضای مشتریان گوش فراداده و به آنها پاسخ دهند.
-3سنت و تشریفات :در باالترین سطح آگاهیهای فرهنگی سنت و تشریفات قرار دارند که آشکارتر از سایر سطوح عناصر فرهنگی هستند.
این سطح شامل رفتارهای مشهود و همینطور ساختارها ،رویهها ،قوانین و ابعاد فیزیکی سازمان هستند.
با نگرش عمیق ،فرهنگ سازمانی به کمک یک رشته راهحلها و روشهای مناسب به وجود میآید .برخی از جنبههای مهم و قابل مشاهده
فرهنگ سازمانی عبارتند از:
مراسم و جشنها :مراسم و جشنها از ویژگیهای مهم فرهنگ سازمانی هستند .مراسم و جشنها گونههایی از فعالیتهای برنامهریزی
شده هستند که به صورت رویدادهای خاص به نفع اعضای حاضر در این جشنها به اجرا در میآیند .مدیران باید برای ارائه نمونههایی از
ارزشهای شرکت مراسم و جشنهایی برپا کنند .اینها رویدادهای خاص هستند که بدان وسیله ارزشهای ویژه مورد تأیید قرار میگیرند.
مراسم معارفه :در این مراسم فرد با نقشهای جدید اجتماعی آشنا میشوند.
مراسم تشویق :در این مراسم شخصیت اجتماعی افراد تقویت میشود و یا مقام آنها باال میرود.
مراسم بازپروری :در این مراسم برای رشد و پیشرفت افراد آموزشهای الزم انجام میگیرد و سازمان انسجام بیشتری مییابد(عابدی.)1933،

مولفه هاي موفقيت سازمان توسط مدیران
در اوایل دهه  1391توماس پیترز و رابرت واترمن تحقیقات خود را در موسساتی که دارای سوابق درخشانی در توسعه و پیشرفت بودند،
آغاز کردند .این دو محقق در کتاب خود تحت عنوان «در جستجوی کمال» به تشریح رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد پرداختند و در
توضیح علت موفقیت سازمان های مورد مطالعه خود به عواملی مانند پرداخت خوب ،باورهای قوی ،ارتباطات باز ،مشارکت کارکنان در تصمیم
گیری و نیز سود سهام ،برابر و مساوات در بی ن کارکنان ،امنیت شغلی ،آموزش حرفه ای طوالنی ،آزادی بیان و حق اظهار نظر ،عمل گرایی،
values
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ریسک پذیری ،تأکید بر نوآوری ،روابط خوب مدیریت و کارکنان ،استفاده از ساختارهای ساده و توجه به انجام کار اشاره می کند .مطالعه این
دو تحقیق درباره رویه های مدیریتی موفق ،تبدیل به ارزش های فرهنگی شد که این دو نفر از آنها تحت «منابع برتری سازمانی » یاد کردند.
ارزش هایی که این دو محقق در سازمان های مورد مطالعه شناسایی کردند عبارتند از:
 -1التزام عملی شدن
آنها معتقدند در موسسات موفق ،نوعی تمایل و تعصب نسبت به عمل وجود دارد و تصمیم گیری ها سریع و بدون تأخیر انجام می گیرد.
 -2توجه به ارباب رجوع
به عقیده آنها ارباب رجوع و مشتری منبع اطالعات در مورد محصوالت و خدمات جاری سازمان ،منبعی از اندیشه ها و افکار برای
محصوالت خدماتی آینده و منبع نهایی عملکرد جاری موسسه بوده و تأکید و توجه به مشتری و بر آورده کردن نیازها و کسب رضایت او
تضمینی برای ارتقاء عملکرد سازمان است.
 -9خود گردانی و کارآفرینی
به اعتقاد آنان موسسات موفق ،فضایی از تشویق و ترغیب فعالیت های استقالل طلبانه و خالق ایجاد کرده و با هر نوع مانعی در این
خصوص بر خورد می نمایند.
 -3بهره وری از طریق نیروی انسانی
این دو محقق بر این باورند که سازمان های موفق آن هایی هستند که به افراد به عنوان ارزشمند ترین دارایی سازمان توجه کرده اند و
هدفشان فراهم نمودن فرصت و رشد تعالی برای کارکنان می باشد و این تعهد یک ارزش اساسی است که در متن فرهنگ سازمانی نهفته بوده
و رمز موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.
 -۱تبحر و چیرگی در مدیریت
این دو محقق در مطالعاتشان مشاهده نمودند که درسازمان های بزرگ گرایش به سمت مدیران ارشدی است در زمینه های اساسی
همچون امور مالی و یا سایر جنبه های مدیریت مهارت دارند .تا مهارت فنی در زمینه خاص تخصصی آن سازمان.
برای مثال اطالعات مدیران در شرکت های اتومبیل سازی بزرگ نسبت به امور مالی بیشتر از اطالعات فنی است که در خصوص ماشین
دارند و آنها مخالفت خود را با این هنجار فرهنگی که در سازمان ها وجود داشت اعالم نمودند.
 -9اقدام به امور مرتبط با تجربه و مهارت
به اعتقاد آنها در موسسات موفق ،تنوع طلبی مردود بوده و ارزش فرهنگی رایج در این موسسات ناظر بر عدم دخالت و درگیر شدن به
امور غیر مرتبط می باشد.
 -1بکارگیری ستاد اداری کم
به عقیده این دو محقق  ،گرایش به سلسله مراتب اداری اندك و ستاداداری کوچک در سازمان های موفق وجود داردارزش های فرهنگی
در این موسسات به مدیران هشدار می دهد که عملکرد ستاد آنها مهم است نه اندازه ستاد آنها.
-3استفاده همزمان و مقتضی ازساختارهای مکانیکی وارگانیکی
بنابه اعتقاد آنها سازماندهی در سازمان های موفق به صورت ارگانیک می باشد .زیرا تمایل به سرباز اداری کمتر نیروی ستادی کمتر و
مقررات محدودتر دارند و افرادمی توانند در چارچوب های ارزشی مشترك و توافق شده نسبت به تصمیم گیری حق انتخاب داشته باشند.
(پیترز و واترمن)1332 ،

مؤلفههاي تاثير گذار فرهنگ سازمانی
در مورد عناصر و مولفههای فرهنگ سازمانی دیدگاههای مختلفی وجود دارد به نظر میرسد در این مورد مقبولیت عامه وجود دارد که
فرهنگ سازمانی به نظام مفاهیمی اشاره دارد که سیستمی که اعضا آن دارای استنباط مشترك از آن هستند و از مجموعهای ویژگیهای
اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج مینهد و برای آنها ارزش قائل است(عابدی .)1933،تحقیقاتی که به تازگی انجام شده توانسته
است هفت ویژگی اصلی را بر شمارد که در مجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهند .آنها عبارتنداز:
 خالقیت و خطرپذیری :میزانی که افراد تشویق می شوند تا خالق ،نو آور و خطر پذیر گردند.
 توجه به جزئیات :میزانی که انتظار می رود کارکنان بتوانند مسایل را تجزیه و تحلیل کنند و به صورتی دقیق به امور بپردازند.

 توجه به نتیجه :میزانی که مدیریت به نتیجهها یا رهآورد توجه میکند ،نه به روشها و فرایندهایی که باید برای دستیابی به این
نتیجهها به کار برد.
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 توجه به افراد :میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه میدهد در تصمیم گیریها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت درباره اثرات
نتیجههای تصمیمگیری بر افراد توجه میکند.
 تشکیل تیم :میزانی که مدیریت کارها را به گونهای تنظیم میکند که به وسیلۀ تیم (و نه به وسیله افراد) انجام شود.

 تحول :میزانی که افراد دارای روح پرخاشگری ،تحول یا حتی جسارت هستند (و نه افراد ساده اندیش و احتماالً بیتفاوت)

 ثبات یا پایداری :میزانی که سازمان در فعالیتهای خود به حفظ وضع موجود (و نه رشد) تأکید و توجه میکند .هر یک از این
ویژگیها بر روی طیفی قرار میگیرد که دامنه آن از بسیار کم تا بسیار زیاد کشیده میشود .بنابراین اگر فرهنگ سازمانی را از زاویه
این هفت ویژگی مورد توجه قرار دهیم ،میتوانیم به پدیدهای به نام فرهنگ سازمانی دست یابیم(چنین تصویری را به دست دهیم)
این تصویر پایه و اساسی برای احساس و استنباط مشترك اعضاء میشود و برآن اساس میتوان گفت که کارها چگونه انجام میگیرد
و افراد چه نوع رفتاری در سازمان خواهند داشت( .رابینز)1333 ،

مدل پيشنهادي تاثير گذار براي مدیریت فرهنگ سازمانی
هر سازمانی دارای فرهنگ خاصی است که ویژگی ها و مشخصه های متمایزی داشته و این مشخصه ها آن سازمان را از سایرین متمایز
می سازد .مدل پیشـنهادی که با مرور مجموعه گسـترده ای از متون فرهنگ سازمانی تنظیم شده ،فرهنـگ را مجموعه های از مفروضه ها،
ارزش ها ،هنجارها ،الگوها و انتظارات رفتاری حاکم بر یک سازمان میداند که هدایت گر فعالیت های افراد و سازمان است .
مدل پیشنهادی با نگاه کارکردی به فرهنگ ،این ایده را دنبال می کند که "مدیریت فرهنگ سازمانی" یکی از ضرورت های مدیریت در
عصر کنونی و از شرایط الزم برای موفقیت است و یکی از نقشهای برجسته مدیران سازمان ها ،ایجاد فرهنگ و شکل دهی بـه آن است.
یک مدل جامع در زمینه مدیریت فرهنگ سازمانی باید به طور همزمان به چند حـوزه مشخص توجه کافی داشته باشد .ویژگی فرهنگ
موجود و مطلوب از مهمترین ارکان مدیریت فرهنگ سازمانی است ولی الزم است عالوه بر این ویژگی ها ،از یک سو عوامل شکل دهنده و
اثرگذار بر فرهنگ و از سوی دیگر نتایج و پیامدهای فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرند .در نتیجه ،ضروری است تا عالوه بر شناخت فرهنگ
موجود بتوان تغییرات مورد نیاز را در مولفه های فرهنگی حاکم بـر سازمان بوجـود آورد تـا ضـمن اسـتقرار ارزشها ،هنجارها و الگوهای
مطلوب ،پیشرفتهای مثبتی در شاخصهای عملکردی سازمان بوجود آید و اثربخشی پایدار سازمان در بلندمدت تضمین شود .مجموعه این
اقدامات که در شکل  1نشان داده شده است طی فرآیندی انجام مـی گیرد کـه می تـوان آنرا فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی نامید.
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بر مبنای این چارچوب منطقی ،فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی در بر گیرنده اقدامات اساسی زیر است:
الف) شناخت فرهنگی
-1شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر فرهنگ سـازمانی و تع یـین وضـعیت موجـود و مطلوب این عوامل
-2تعیین ویژگیهای فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب
-9تعیین و ارزیابی کارکردها و پیامدهای فرهنگ سازمانی موجود و مورد انتظار
ب)تحلیل شکاف فرهنگی
ج)طراحی و اجرای برنامههای تغییر فرهنگ سازمانی
د) ارزیابی اثربخشی برنامههای تغییر فرهنگ سازمانی
اجرای کامل فرآیند فوق مستلزم وجود چارچوب عملیاتی مشخصی است که بتواند به شکلی ملموس و عینی ،امکان مدیریت موثر فرهنگ
سازمانی را برای مشاوران ،مدیران و کارشناسان سازمانها فراهم آورد(رعنایی کردشولی )9: 1939،

نتيجه گيري
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است .به دنبال نظریات و تحقیقات
جدید در مدیریت ،فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است.
جمعیتشناسان ،جامعهشناسان و اخیراً روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در
شناسایی نقش و اهمیت آن نظریهها و تحقیقات زیادی را بهوجود آورده و در حل مسائل و مشکالت مدیریت به کار گرفتهاند.با توجه با اینکه
سازمانهای موفق زمینهای را فراهم میآورند تا کارکنان برای آشنایی به تمام ابعاد سازمانی و مشکالت آن ،شغل خود را از پایینترین مرتبه
آغاز کنند تا با اصول بنیادی کار آشنا شوند .اگرچه سازمانها همگی دارای فرهنگ هستند ولی همۀ مدیران آنها بر عملکرد سازمان تأثیر برابر
ندارند .وجود فرهنگ قوی و مثبت است که منجر به افزایش تاثیر مدیران شده و احتمال اینکه شرکت به بن بست برسد و کارکنان آنها کارشان
را ترك کنند ،کاهش مییابد .با توجه به نقش کلیدی مدیران در سازمان ،امروزه این امر به اثبات رسیده است که فرهنگ سازمانی متاثر از
مدیران می باشد
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