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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگسازمانی با مدیریت تغییر در ادارات دولتی شهر کرج بود .حجم
جامعه آماری در این پژوهش  997نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای ،نمونهای به حجم
 971نفر از کارکنان صفی و ستادی انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه فرهنگسازمانی دنیسون با
ضریب پایانی  %90و پرسشنامه مدیریت تغییر با ضریب پایایی  %19گردآوری شد .نتایج حاصل از تحلیل
دادههای پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگسازمانی و مدیریت تغییر با ضریب همبستگی
 %07و در سطح معنیداری  %9است .بین انواع چهارگانه فرهنگسازمانی شامل :مشارکتی ،ثبات و
یکپارچگی ،انعطافپذیری و مأموریت با مدیریت تغییر رابطه معناداری وجود دارد .فرهنگ مأموریتی با
بیشترین ضریب همبستگی یعنی  %71رابطه با مدیریت تغییر را نشان میدهد .یافتههای جانبی بهدستآمده در
این پژوهش نیز حاکی از آن است که میان ادراکات کارکنان ازلحاظ جنسیت و تحصیالت از
فرهنگسازمانی و مدیریت تغییر ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
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مقدمه
دنیای امروز از جهات مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...در حال تغییر و دگرگونی
است .تا اوایل دهه  ،9191با توجه به شوکهای نفتی دهه  ،9101ظهور ژاپن توانمند و سقوط
جدی اقتصادی در غرب ،واضح است که بسیاری از سازمانها نیاز به تحول سریع و بعضاً پر
جدال برای حفظ بقای خویش داشته اند .در این میان رویکرد جدیدی پا به عرصه گذاشت
که رویکرد قبلی کرت لوین را در مورد تغییر موردانتقاد قرار داد .رویکرد لوین از یک تغییر
برنامهریزیشده تبعیت میکند .ولی رویکرد جدید که رویکرد تعالی فرهنگسازمانی نام
دارد و توسط پیترز و واترمن مطرح شده؛ معتقد است که موفقیت سازمان به دارا بودن
فرهنگ قوی و شایسته سازمانی بستگی دارد و سازمانها برای زنده ماندن باید خود را به
ایجاد همافزایی درونی و بیرونی قادر کنند ،مدیران باید بهناچار روحیه نوآوری ،عملگرایی
و کارآفرینی را از طریق ایجاد فرهنگ قوی و شایسته سازمانی تشویق کنند (برنارد برنز
ترجمه رحیمیان.)9899 ،
هر سازمانی فرهنگ خاص خود را دارد و دارای هویت خاصی است که آن را از
سازمانهای دیگر جدا میکند و بهمثابه «شخصیت سازمان» محسوب میشود.
فرهنگسازمانی الگوی اندیشیدن و عمل کردن در سازمان است و همهی اعتقادات ،باورها
و ارزشها و هنجارهای سازمانی را که بهمرور در سازمان پدید آمده و شکل و استحکام یافته
در برمیگیرد .فرهنگسازمانی یکی از مهمترین عوامل در شکلگیری رفتار و نحوه
اندیشیدن در سازمان است (شرموهورن ،ترجمه ایراننژاد پاریزی )9897 ،و شناخت آن را
تأثیری که بر مدیریت تغییر در سازمان دارد مدنظر ماست.
پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که طرحها و برنامههای مدیریت تغییر در فرایند عمل
با شکست مواجه شدهاند .نتیجه پژوهشها نشان داده اند که یکی از عوامل مهم در شکست
این برنامهها ،بیتوجهی به فرهنگسازمانی است .فرهنگ غالب یک سازمان میتواند مانع
اصلی در ایجاد تغییر باشد ،بر این اساس وجود فرهنگی متناسب با تغییرات و پشتیبانی از
تغییرات ضروری است .ابتکارات تغییر و توانمندسازی نیاز به توجه در زمینههای استراتژیک
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کسبوکار جامعی دارد که شامل ساختار ارزیابی مجدد سازمانی ،فرایندهای کسبوکار،
کار گروهی ،فرهنگسازمانی و نمادهای آن ،ساختار پاداش دهی و ترفیعات است (کوک
و مکالی .)7117 ،بنابراین میتوان گفت ازجمله جنبههای اساسی در فرایند تغییر توجه به
فرهنگ سازمان است .مدیر بهعنوان عامل تغییر بایستی به عوامل مهم این فرهنگ توجه کند
و تغییر را در تمام سطوح و همچنین در تمام مراحل بهعنوان یک عامل مهم در موفقیت
سازمان ایجاد کند.
امروزه محیط سازمانها دائماً در حال تغییر است .تغییر در تکنولوژی مانند کامپیوتری
کردن و تجارت الکترونیکی جهش عظیمی در اطالعات ارتباطی ،فرایندهای کاری و
شیوههایی برای انجام کسبوکار ایجاد کرد است .از سوی دیگر حرکت بهسوی جهانیشدن
و دستیابی به بازارهای آزاد ،سازمانها را بر این داشته است تا خود را با تغییرات سریع محیطی
آماده کنند (رشید .)7119 ،در این میان بیشتر مدیران بهطورقطع چشمانداز وسیعی را در
فرهنگ و نقش آن در ایجاد محیط کاری انگیزنده در نظر میگیرند .بااینحال آنها فرهنگ
را یکی از دالیل کلیدی برای تغییر سازمانی میدانند (دنیسون .)7119 ،موضوع
فرهنگسازمانی اصوالً با دو موضوع متناقض ارائه شده است ،دیدگاه اول فرهنگ را بهعنوان
چسبی میداند که تمام سازمان را با هم نگه میدارد و بهعنوان بخش اصلی فرایند تغییر عمل
میکند .این شکل از فرهنگ در اکثر نوشتههای مدیریت به کار برده شده است و دالیل
قانعکنندهای از تغییر سازمانی ارائه دادهاند .اما شکل دوم از فرهنگ تقریباً خوشبینانه به نظر
نمیرسد .از منظر این دیدگاه ،فرهنگسازمانی اهمیت کمتری برای فرایند تغییر دارد و برای
مدیران این چشمانداز حاشیهای بهطور حتم به این معنی است که فرهنگ آن چیزی است
که برای بودن ،مطلوب است اما بهطور حتم یک اولویت اصلی نیست (دنیسون.)7119 ،
درهرحال پیادهسازی موفق مدیریت تغییر نیاز به تغییرات اساسی در فرهنگسازمانی دارد
(جونگ و همکاران .)7119 ،فرهنگسازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه
دارد ،بخش گستردهای از رفتار و بالندگی سازمان را میپوشاند و برای پدید آوردن
دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده ،از آن کمکهای مؤثری گرفته میشود.
بهطورکلی میتوان فرهنگسازمانی را عمل کلیدی در دستیابی به مقاصد و استراتژیهای
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سازمانی ،بهبود اثربخشی سازمانی و مدیریت تغییر دانست .مدلهای مختلفی فرهنگسازمانی
را ارزیابی کردهاند ،اما مدل دنیسون (که در این پژوهش از آن استفاده شده است) مدلی از
فرهنگسازمانی است که برای اداره کردن تغییر میتوان از آن استفاده کرد.
مفهوم فرهنگسازمانی تاکنون بنا به دالیل کمی بهدشواری قابلتعریف است .این مشکل
تا حدی ریشه در استفاده گسترده از عبارت «فرهنگ» دارد .همچنین تا حدی از این عامل
نشئت میگیرد که فرهنگ از چشم افراد پنهان است .شبیه توده یخی که در آن تنها یکدهم
در بیرون آب قرار دارد .فرهنگسازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد .در سطح باال (یخ
بیرون آب) پدیدههای قابلرؤیت وجود دارند که شامل شیوه رفتار افراد ،نوع لباس پوشیدن،
نشانهها و عالئم ،جشنها و داستانهایی که اعضای سازمان آنها را رعایت میکنند .این
پدیدهها نشانههایی هستند مبتنی بر ارزشهای ژرفی که در اعماق افکار اعضای سازمان وجود
دارند (یخ داخل آب) ارزشهای اصولی یا زیر بنایی ،باورها و فرایندهای اندیشیدن فرهنگ
حقیقی را به وجود میآورند .ویژگیهای فرهنگی به روشهای گوناگون متجلی میگردند،
ولی اصوالً دوره تکاملی میپیمایند و سرانجام بهصورت مجموعهای از فعالیتهایی
درمیآیند که در روابط اجتماعی رعایت میشوند .برای تفسیر فرهنگ میتوان از این الگوها
استفاده کرد (دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی ،9897 ،ص  .)819درهرحال این را باید
پذیرفت که فرهنگ یک واقعیت انکارناپذیر سازمانهای امروزی است و باید گفت که
فرهنگ «حقیقت روزانه» یک سازمان را تشکیل میدهد .حقایق همیشگی شامل آن چیزی
است که در سازمان اتفاق میافتد .همچنین آن چیزی است که ذینفعان سازمان آن را انجام
میدهند یا آن را تجربه میکنند .بنابراین فرهنگ میتواند هم از درون و هم از بیرون
تأثیرگذار باشد .چون ذینفعان هر یک فرهنگ خاص خود را دارند و آن را با خود به
سازمان میآورند (اسکابراچ.)7110 ،
در سازمانها یک متغیر سیستمی وجود دارد که آن را نمیتوان بهراحتی تعریف کرد
ولی بهطور حتم آن پدیدهای است که وجود دارد و افراد برای معرفی سازمان از اصطالحات،
عبارتها و کلمههای مشابه استفاده میکنند ،چنانکه بیشتر نظریهپردازان آن را
فرهنگسازمانی مینامند .در این میان سازمانها فرهنگهای خاص خود را دارند که از طریق
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افراد آن تعریف میشوند و این فرهنگ بر رفتار افراد تأثیر دارد و یا تعیینکننده رفتار آنها
به شمار میآید .شهرت «موضوع فرهنگسازمانی» موجب میشود تا پرسشهای زیادی
مطرح گردد ،از آن جمله :آیا میتوان فرهنگها را شناخت؟ آیا فرهنگ میتواند با استراتژی
سازمان سازگار باشد؟ چگونه میتوان فرهنگسازمانی را اداره کرد یا آن را تغییر داد؟
(ریچاردال .دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی .)9897 ،بهترین راه برای پاسخگویی به
پرسشهای مزبور این است که کار را با ارائه تعاریفی از فرهنگسازمانی شروع کنیم و ببینیم
چگونه میتوان به وجود آن در سازمانها پی برد .نظرات و دیدگاههای مختلفی در مورد
تعریف فرهنگسازمانی وجود دارد که حاکی از اهمیت فرهنگ در سازمانها است اما اکثر
صاحبنظران در تعاریفشان اتفاقنظر دارند و معموالً از واژههای یکسانی استفاده میکنند.
اینک به برخی از این تعاریف اشارهای خواهیم کرد:

تعاریف متعددی از فرهنگسازمانی به عمل آمده است .برخی فرهنگ سازمان را یک
نظام اعتقادی میدانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است ،برخی آن را سلسلهای از
ارزشهای مشترک مسلط همبسته میدانند که با مفاهیم نمادی چون داستانها ،اسطورهها و
تکیهکالمها منتقل می شود .برخی مانند ادگارشاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین
میداند که بر اثر اندوختن از دشواریهای سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی از سوی
گروهی معین ،آفریده ،کشف و یا پرورده میشود .برخی دیگر معتقدند ،فرهنگ تنها راه
منحصربهفردی است که سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام میدهد .به عبارتی فرهنگ
جنبه انسانی سازمان است که با همبستگی هدف مشخص میشود .بهطورکلی وجه مشترک
همه این تعاریف و تعاریف دیگری که از فرهنگسازمانی صورت پذیرفته ،وجود یک
سلسله باورها ،اعتقادات و ارزشهای مشترک بین اعضای یک سازمان است.

مرور نوشتههای صاحبنظران مدیریت مبین این واقعیت است که فرهنگسازمانی ،رفتار
کارکنان را در سازمان شکل میدهد .با توجه به اینکه فرهنگسازمانی ،تأثیری بسزایی بر
رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد ،آنها با قدرت میتوانند توانایی یک
شرکت را در تغییر جهتگیری استراتژیک آن ،تحت تأثیر قرار دهند .بهطورکلی اکثر
صاحبنظران تعریف ادرگارشاین از فرهنگسازمانی ،اتفاقنظر دارند .شاین
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فرهنگسازمانی را سیستمی از باورها و ارزشهای مشترک میداند که در داخل یک سازمان
گسترش یافته است و رفتار اعضا را هدایت میکند (شاین7119 ،؛ ایتزن و نیومن7119 ،؛
شرمرهورن7117 ،؛ میدلتون7117 ،؛ هریس و هارتمن7117 ،؛ کلیمن7119 ،؛ گئورگ و
جونز.)7119 ،
مدل دنیسون یکی از مدلهای جدید در زمینه فرهنگسازمانی است و برای تغییر سازمانی
و اندازهگیری عملکرد آن مدل مناسبی است .وی پژوهشهایی در زمینه فرهنگسازمانی و
اثربخشی سازمانی (فی و دنیسون ،)7118 ،عملکرد سازمانی (اسمارک و دنیسون،)7110 ،
رضایت مشتری (گیلسپی و دنیسون )7119 ،و تنوع در محل کار (کویدروز ،کوتربا و
دنیسون )7111 ،انجام داد .بر طبق این مدل فرهنگسازمانی از دو بعد محیط متغیر و ثابت و
استراتژی ازلحاظ تمرکز درونی و بیرونی تشکیل میشود که هر یک از این دو بعد چهار
نوع فرهنگسازمانی را به وجود میآورند:
 -1مشارکتی

9

 -2ثبات و یکپارچگی
 -3انعطافپذیری

7

8

 -4مأموریتی( 9شکل  9رابطه هر یک از اینها را نشان میدهد):
ثابت محیط متغیر
مأموریتی

انطباقپذیری

ثبات و یکپارچگی

مشارکتی

برون سازمانی
استراتژی
درونسازمانی

شکل  .1انواع فرهنگسازمانی دنیسون و ابعاد آن

1. involvement
2. consistency
3. adaptability
4. mission
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فرهنگ مشارکتی (درگیر شدن در کار) :در این نوع فرهنگ ،سازمان حول محور تیمی،
ارتقاء و قابلیتهای افراد و تعهد به کار در هر سطح بنا نهاده شده است (دنیسون  .)7119در
این فرهنگ ،تواناییهای انسان ،مالکیت و مسئولیتپذیری ساخته میشود در فرهنگ
مشارکتی از اعضای سازمان خواسته میشود که در امور مشارکت کنند تا سازمان بتواند از
عهده انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر برآید (دنیسون .)7117 ،در این فرهنگ به
نیازهای کارکنان توجه می شود و همین امر موجب عملکرد عالی سازمان خواهد شد.
مشارکت در امور موجب می شود که فرد احساس مسئولیت و مالکیت در سازمان بکند و
ازاینرو نسبت به سازمان تعهد بیشتری پیدا کند (دفت ،ترجمه اعرابی و پارسائیان.)9897 ،
فرهنگ ثبات و یکپارچگی :سازمان با فرهنگ ثابت و یکپارچگی ،از فرهنگ قوی و
پایداری برخوردار است و از هماهنگی و یکپارچگی زیادی برخوردار است .اینکه رفتار
افراد ریشه در مجموعهای از ارزشهای بنیادی قرار دارد .با اینکه دیدگاه رهبران و پیروان
متفاوت است ولی در دستیابی به اجماع و موافقت مهارت دارند (دنیسون .)7119 ،در این
فرهنگ به امور داخلی سازمان توجه میشود برای محیطی مناسب است که از ثبات نسبی
برخوردار باشد .در چنین سازمانی فرهنگی حاکم است که برای انجام کارها از روشی
مشخص و با ثبات استفاده شود .افراد مشارکت بسیار اندکی در امور سرنوشت سازمان دارند
و کارها بر اساس رویه ای با ثبات و با ایجاد هماهنگی و اشتراک مساعی بین اعضاء انجام
میشود (دفت ،ترجمه اعرابی و پارسائیان.)9897 ،
فرهنگ انعطافپذیری :از ویژگیهای فرهنگ انعطافپذیری یا سازشکاری یا
انعطافپذیری این است که ازنظر استراتژیک به محیط خارجی توجه شده و تالش دارد تا
نیازهای مشتریان تأمین گردد .این بعد تقاضاهای محیط کسبوکار را در عمل دگرگون
میکند (دنیسون .)7111 ،در این فرهنگها هنجارهایی و باورهایی مورد تأیید قرار میگیرند
یا تقویت میشوند که بتوان بدان وسیله عالئم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر کرد و
بر اساس آن واکنش نشان داد یا رفتاری مناسب در پیش گرفت .چنین سازمانی باید در راه
ایجاد تغییرات به صورتی فعال عمل کند ،به نوآوری و خالقیت ارج بگذارد و برای آنها
ارزش قائل شود (دفت ،ترجمه اعرابی و پارسائیان.)9897 ،
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فرهنگ مأموریتی :فرهنگ مأموریتی معنی آشکاری از غایات تعریفکننده ،اهداف و
استراتژیهای سازمان و چشمانداز آتی سازمان را ترسیم میکند .هنگامیکه رسالت تغییر
مییابد جنبههای دیگر فرهنگسازمانی نیز تغییر مییابد (دنیسون .)7119 ،سازمانی که چنین
فرهنگی بر آن حاکم است میکوشد تا نیازهای محیط خارجی را تأمین کند ،ولی الزامی در
خود نمیبیند که بهسرعت دستخوش تغییرات قرار گیرد .در فرهنگ مأموریتی به دیدگاههای
مشترک (ازنظر اهداف سازمان) توجه زیادی میشود .این دیدگاه نوع فعالیت اعضای
سازمان را تعیین میکند و این فعالیتها مفهومی به خود میگیرد که از حد کارهای موظف
فراتر میرود (دفت ،ترجمه اعرابی و پارسائیان .)9897 ،شکل  7مدل دنیسون از
فرهنگسازمانی را نشان میدهد.

شکل  .2مدل فرهنگسازمانی دنیسون

امروزه تغییر عاملی اجتنابناپذیر در سازمانها است که موجب بیثباتی وضعیت موجود
میشود .منظور از مدیریت تغییر ،توانمند ساختن سازمانها و افراد برای به عهده گرفتن
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مسئولیتشان در آینده خودشان است .مدیریت تغییر فرایندی مداوم از تعدیل سازمان با بازار
و پاسخگو و تأثیرگذار نسبت به رقبایشان است .تغییر سازمانی 9شامل معرفی و پشتیبانی
سیاستها ،روشها و رویههای در سرتاسر واحدها و سطوح است .موفقیت تغییر نیاز به
مدیریت و هدایت آن دارد (الکی جنیون .)7117 ،تغییر سازمانی (تحول سازمانی) نوعی
استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه  9191و اوایل دهه  9171مطرح شد .اساس
آن بر بینشها و آگاهیهای حاصله از پویاییهای گروهی 7و تئوری و عمل مرتبط با تغییر
برنامهریزیشده استوار است که کرت لوین 8آن را مطرح کرده است (فرنچ و بل ،ترجمه
الوانی و داناییفرد .)9897 ،کار او عمیقاً در بسیاری از نوشتهها به کار برده شده است .وی
بیان میکند که:
 تغییر در خأل اتفاق نمیافتد بلکه در درون یک سیستم تعاملی که خودش در درون
یک محیط وسیع قرار دارد ،اتفاق میافتد.
 سیستم انسانی نیروهای متنوعی خواهد داشت که میتواند به حرکت تغییر کمک کند
یا آن را بازدارد .این نیروها نیاز به مرتب کردن دارند.
 فرایند تغییر از طریق فرایند مشاهده یا وجود آن در سیستم کمککننده است و آن
چیزی که انجام میشود یا آن چیزی که انجام نمیشود را موردبررسی قرار میدهد
(گرین.)7110 ،
هر سازمانی از طریق محیط درونی و بیرونی تأثیر میپذیرد محیط داخلی عاملهایی را
عرضه میکند که بر عملکرد درون سازمان تأثیر میگذارد .این عوامل آنهایی هستند که
تحت کنترل سازمان هستند .ازجمله؛ مدیریت ،مأموریت ،منابع سازمان ،فرایند سیستم و
فرهنگ سازمان ،محیط بیرونی عاملهایی را عرضه میکند که در بیرون از سازمان قرار دارند
و سازمان نسبت به آنها کنترلی ندارد .ازجمله مشتریان ،رقبا ،تهیهکنندگان ،نیروی انسانی،
ذینفعان ،جامعه ،تکنولوژی ،اقتصاد و دولت ،تغییرات سریع محیطی دگرگونیهای اساسی
را موجب میشوند .اینچنین دگرگونیها اثرات مهیجی بر سازمانها دارد و فرصتها و
1. organizational change
2. group dynamics
3. Kurlt Lewin
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تهدیدات جدیدی را برای رهبران ایجاد میکند .محیط از طریق تغییرات سریع تکنولوژی،
اقتصاد جهانی ،تغییر یافتن احتیاجات بازار و رقابت شدید داخلی و بینالمللی مشخص
میشود .تغییر باعث میشود تا رهبران استراتژیهای جدیدی را برای مطابقت دادن سازمان
با محیط پرتالطم ایجاد کنند .محیط در حال تغییر غیرقابلپیشبینی است .محیط
دگرگونیهای متعددی را در تولیدات ،تکنولوژی ،رقبا ،بازار و یا عوامل سیاسی نشان
میدهد .بنابراین سازمانها باید در مقابل این تغییرات از خود واکنش نشان دهند (الکی
جنیون .)7117 ،تغییر حرکتی است از یک وضعیت موجود بهسوی وضعیت مطلوب .و یا
پاسخی است برای تهدیدات یا فرصتهای مهم رخ داده شده از بیرون .امروزه محیط
کسبوکار عمیقاً در حال تغییراست و از طرفی دیگر حرکت قریبالوقوع بهسوی
جهانیشدن ،سازمانها را بر آن داشته تا از عهده تغییرات سریع محیط بیرونی برآیند (رشید،
 .)7119تغییر یک جنبش دائمی است که در این جهان پسانوگرا ،هر سازمانی برای حفظ و
بقای خود به آن نیاز دارد و سازمانها برای اینکه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند نیاز برای
تغییر را ضروری میدانند (کاوانج و اشکانسی .)7117 ،عدم توجه به یک روند در حال تغییر
ممکن است بسیار پرهزینه باشد و ضررهای جبرانناپذیری را به همراه میآورد.

سازمانها در جهت ایجاد بقا و ادامه حیات خود از طرفی و بهمنظور بهبود و توسعه از
طرف دیگر ،ضرورت دارند که به امر تغییر و تحول در انواع گوناگون آن و از جنبههای
مختلف بپردازند و نسبت به آن عکسالعملهای بهموقع و منطقی نشان دهند (تیمورنژاد،
 .)9899لذا اگر سازمان خواهان بقا و افزایش اثربخشی است باید نسبت به تغییرات محیطی
حساس بوده و عکسالعمل مناسب نشان دهد .یک سازمان نباید تنها هرچند مدت ،یکبار
وضع خود را تغییر دهد بلکه باید بپذیرد که تغییرات سازمانی نیز امری دائمی و مستمر است.
در محیط عوامل زیادی موجب میگردند که سازمان همواره احساس نیاز به تغییر میکند.
این عوامل محیطی از یکسو موجب تهدید سازمان میگردند و از سوی دیگر فرصتهای
بیشتری به وجود میآورند .لذا سازمانها باید محیط خود را تشخیص دهند و تغییرات حاصله
در محیط را شناسایی کنند .و با توجه به این تحوالت ،اقدامات ضروری را جهت بالندگی
در سازمان ایجاد کنند (دعایی و دیگران.) 9899 ،
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مدل ابتکاری ،یک فرایند توسعهیافته از مدیریت کردن تغییر در سازمانها است .این مدل
مبتنی بر پژوهشی است که با تکنولوژیهای اطالعاتی باز سروکار دارد .این ویژگی مبتنی بر
دو فرض اساسی در مورد تغییر است .اول اینکه تغییرات ازنقطهنظر پایانی به اجرای
تکنولوژی در طی فرایند در حال پیشرفت وابسته است .دوم اینکه تمام تغییرات سازمانی و
تکنولوژیکی ساختهشده در طی فرایند در حال پیشرفت را در ابتدا نمیتوان تعریف و
پیشبینی کرد .بر مبنای این فرضیات سه بعد برای تغییر وجود دارد:

 .9تغییرات پیشبینیشده :9تغییرات و پیامدهایی هستند که در طول زمان قابل پیشبینی
هستند.
 .7تغییرات اتفاق افتاده از بیرون :7تغییراتی هستند که ارادی نیستند و بهطور خودبهخود از
بیرون نشئت میگیرد.
 .8تغییرات مبتنی بر فرصت :8این نوع تغییرات نیز قابل پیشبینی نیستند اما با هدف اجرا
در پاسخ به فرصتها ،رویدادها و انحطاطهای غیرمنتظره به وجود میآید.
این سه بعد کلیدی انعطافپذیری الزم را دارد و قادر است در موقعیتهای مختلف
سازمان بهکاربرده شود .در این مدل یک عامل مهم ارتباط سازنده بین تکنولوژی ،محتوای
سازمانی و تغییر است به صورتی که مدیریت تغییر موفق امکانپذیر باشد (الکی جنیون،
.)7117
مدل «آدکار» بهوسیله پروسی در سال  7111بعد از پژوهش بر روی  011شرکت که اقدام
به اجرای پروژههای تغییر کرده بودند ،طراحی شده است .این مدل قصد دارد در طول فرایند
تغییر ،بهعنوان یک ابزار هدایتکننده عمل کند .مدل  ADKARاز پنج کلمه انگلیسی
تشکیل شده است:


آگاهی :9نیاز برای تغییر )(A

1. anticipated changes
2. emergent changes
3. opportunity – based changes
4. awareness
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تمایل :9پشتیبانی و مشارکت در تغییر )(D



دانش :7چگونگی و راه روش برای ایجاد تغییر )(K



توانایی :8قادر بودن برای اجرای تغییر )(A



تقویت :9نگهداشتن تغییر )(R

عناصر باال شرایط اساسی الزم برای شخص است تا بتواند تغییر را انجام دهد و نگهداری
کند و بهطور ذاتی نمیتوان آنها را از قلم انداخت یا دوباره مرتب کرد .بنابراین پیوند بین
تغییرات سیستمها ،فرایند یا استراتژی و پیامدهای کسبوکار ،موفقیت جمعی عناصر ادکار
توسط افراد در سازمان است (مرکز یادگیری مدیرت تغییر ،ارزیابی ادکار.)7111 ،
مدل ادکار میتواند در موارد ذیل به مدیران کمک کند:

 شناخت مقاومت کارکنان
 کمک به کارکنان برای گذر از فرایند تغییر
 ارائه یک برنامه علمی موفق برای پیشرفت پرسنلی و حرفهای در طول تغییر
 طراحی برنامه مدیریت تغییر برای کارکنان سازمان
مدل اَدکار توانایی شناخت علل عدم توفیق تغییرات را دارد و به مدیران کمک میکند
گامهای ضروری برای انجام موفقیتآمیز تغییر را بردارند (نوری.)9899 ،
رهبران بهعنوان عامالن تغییر نقشی تعیینکننده در تغییر سازمانی دارند .نوشتههای بسیاری
در زمینه کیفیت رهبری و انواع رهبری وجود دارد .و پیشنهاد میکنند که رهبران بایستی
تغییر را از طریق خلق فرا دید تقویت کنند (وایزمن7119 ،؛ کوزس و پاسنر7110 ،؛ تامپسون،
 .)7119تئوریهای رهبری تحولی و تغییر سازمانی بر این نکته تأکید دارند که تغییر بایستی
توسط رهبران با یک فرادید بیهمتای سازمان اجرا شود .کوزس و پاسنر ( ،)7110تأکید
میکنند که زمانی که تغییر معنیداری ایجاد شد ،رهبری یعنی هنر بسیج کردن دیگران در
تالش برای رسیدن به اهداف مشترک است.
1. desire
2. knowledge
3. ability
4. reinforcement
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بنابراین رهبران باید در فرایندهای مدیریت تغییر مهارت داشته باشند .اگر آنها بهطور
موفق عمل کنند همانند عامالن تغییر میتوانند دیگران را برای اطاعت برانگیزانند .بنابراین
فرهنگ یک سازمان و پاسخ افراد به تغییر و نوآوری ،اساساً توسط رفتارهای رهبر به وجود
میآید .رهبران سازمانی بهطور وسیع یکی از منابع کلیدی تأثیرگذار در فرهنگسازمانی
است .فرهنگسازمانی ساختار اجتماعی مشترکی را ارائه میدهد که رهبران بر روی آن تأثیر
و کنترل قابلتوجهی دارند .رهبران بهطور برجسته بر فرایند گروه اثر میگذارند.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه کارکنان صفی و ستادی ادارات دولتی شهر کرج بود.
در این پژوهش نمونه موردنظر با توجه به فرمول حجم نمونه 971 ،نفر انتخاب شد.
روش نمونهگیری :در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شده
است .که با توجه به جدول  9تعداد نمونه از هر جامعه به شرح زیر انتخاب شد.
جدول  .1ادارات دولتی شهر کرج
ردیف

ادارات مربوطه (واحدها)

تعداد جامعه آماری

تعداد نمونه (انتخاب شده)

9

اداره آموزشوپرورش

798

99

7

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

18

71

8

اداره امور اقتصادی و دارایی

997

79

9

دانشگاه خوارزمی (دولتی) کرج

19

با توجه به اینکه پژوهش از نوع روش توصیفی است ،در این پژوهش جهت گردآوری
اطالعات از دو پرسشنامه که یکی برای سنجش فرهنگسازمانی و دیگری برای سنجش
مدیریت تغییر است ،استفاده شده است .پرسشنامه فرهنگسازمانی که اصل آن توسط
دنیسون ( )7119طراحی و ساخته شده ،پرسشنامهای استاندارد است که برای تعیین نوع
فرهنگسازمانی خاص مورداستفاده قرار میگیرد و به فارسی برگردانده شد همچنین برای
استفاده در این پژوهش تغییراتی در آن لحاظ شده است .و مقیاس سنجش آنها از طیف
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پنجدرجهای لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) است .که
شامل  87گویه است و زیر نظر اساتید محترم راهنما و مشاور تهیه گردید.
پرسشنامه مدیریت تغییر بر اساس طیف پنجدرجهای از نوع لیکرت بهصورت «خیلی
ضعیف ،ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی» است و به این گزینهها از  9تا  9نمره اختصاص داده
شد ،بهطوریکه عالی نمره  9و خیلی ضعیف نمره  9را به خود اختصاص داده است .این
پرسشنامه بهمنظور جمعآوری اطالعات پیرامون مدیریت تغییر مدیران برگرفته از کتاب
راهبردهای مدیریت از نانچی ،ترامشلو ،موسوی و توکلی که در پایاننامه مهرداد نامدار با
موضوع «بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد آموزشدهنده (دبیر) در
آموزشوپرورش شهرستان رشت مقطع متوسطه» که در سال  9897در مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی تهران انجام شده است ،انتخاب گردید.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،رابطه مدیریت تغییر با فرهنگسازمانی بهعنوان هدف اصلی پژوهش
موردبحث و بررسی قرار گرفته است .فرهنگسازمانی در این پژوهش با توجه به ادبیات
پژوهش ،دارای چهار مؤلفه (فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ ثبات و یکپارچگی ،فرهنگ
انعطافپذیری و فرهنگ مأموریتی) است که با مدیریت تغییر رابطه تکتک آنها
موردسنجش واقع شده است .یافتههای توصیفی این چهار مؤلفه همراه با متغیرهای اصلی
پژوهش (مدیریت تغییر و فرهنگسازمانی) در جدول  7آورده شده است.
جدول  .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
توصیف آماری

میانگین

خطای استاندارد میانگین

انحراف استاندارد

مدیریت تغییر

70/98

90/19

9/99

فرهنگسازمانی

979/90

77/71

7/17

فرهنگ مشارکتی

89/91

9/19

1/99

فرهنگ ثبات و یکپارچگی

89/19

9/91

1/91

فرهنگ انعطافپذیری

81/98

9/09

1/97

فرهنگ مأموریتی

89/91

0/81

1/77

ویژگی
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به کمک تحلیل دادهها نتایج زیر به دست آمده است:
به کمک آزمون همبستگی ،بین فرهنگسازمانی و مدیریت تغییر رابطه معنیداری وجود
دارد که این با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده  1/07است که از آزمون پیرسون
آمده است .میان توزیع انواع فرهنگسازمانی در ادارات دولتی شهر کرج تفاوت معناداری
وجود ندارد که این با توجه به معنیداری به دست آمده ( )p = 1/97است که بزرگتر از
معنیداری  1/19است .مطابق با آزمون فریدمن که برای مقایسه میانگین هر یک از فرهنگها
با یکدیگر با توجه به ادراکات افراد صورت گرفت ،چهار نوع فرهنگ در سطح برابری قرار
ندارند و فرهنگ مأموریتی با بیشترین میانگین ( ،)7/01در رتبه نخست قرار دارد .بین فرهنگ
مشارکتی و مدیریت تغییر رابطه معنیداری وجود دارد که این با توجه به ضریب همبستگی
به دست آمده  1/71است که از آزمون پیرسون آمده است .بین فرهنگ ثبات و یکپارچگی
و مدیریت تغییر رابطه معنیداری وجود دارد که این با توجه به ضریب همبستگی به دست
آمده  1/91است که از آزمون پیرسون آمده است .بین فرهنگ انعطافپذیری و مدیریت
تغییر رابطه معنیدار ی وجود دارد که این با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده 1/77
است که از آزمون پیرسون آمده است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه امروزه بسیاری از سازمانها بهطور اجتنابناپذیری دچار تحول شدهاند و
بهصورت یک سیستم باز عمل میکنند نه یک سیستم بسته؛ بنابراین آنها مجبور میشوند
برای حفظ بقای خود در مقابل تغییرات محیطی از خود واکنش نشان دهند تا بتوانند خود را
با محیط انطباق بدهند .اما اینکه تا چه حد سازمان در برابر این تغییرات از خود واکنش نشان
میدهد این سؤالی است که فرهنگسازمانی باید به آن پاسخگو باشد بهعبارتدیگر فرهنگ
سازمان تا چه حد پذیرای تغییرات محیطی است و مدیران و کارکنان آن تا چه اندازه
میتوانند آنها را قبول کنند و یا آن را اداره کنند .اینها سؤاالتی بود که قصد پژوهشگر
پاسخ به آنها بود .در این پژوهش ،هدف ما این بود تا از طریق آزمون فرضیههایی بتوانیم
رابطه بین فرهنگسازمانی را با مدیریت تغییر در ادارات دولتی شهر کرج موردبحث و
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بررسی قرار دهیم .پژوهشگر با ایجاد فرضیههایی ،این دو متغیر (فرهنگسازمانی و مدیریت
تغییر) را از طریق جمعآوری اطالعات بهوسیله ابزار پرسشنامه به سنجش آنها پرداخت .در
این پژوهش از مدل فرهنگسازمانی دنیسون که دارای چهار نوع (فرهنگ مشارکتی،
فرهنگ ثبات و یکپارچگی ،فرهنگ انعطافپذیری و فرهنگ مأموریتی) است ،استفاده شده
است این مدل در حال حاضر جدیدترین مدلی است که در مورد فرهنگسازمانی کار شده
است البته مدلهای دیگری نیز در رابطه با این موضوع وجود دارد که پژوهشگر بسته به متغیر
دوم (مدیریت تغییر) و سازمان موردنظر ،مبادرت به انتخاب این مدل کرد .مدل
فرهنگسازمانی دنیسون دارای چهار نوع بوده که هرکدام از اینها دارای سه مؤلفه است و
برای سنجش این مؤلفهها پرسشنامهای ارائه شده است .در این پژوهش سعی شده از هر مؤلفه
سه سؤال انتخاب شود که جمعاً  87سؤال با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور انتخاب گردید.
اما متغیر دوم یا متغیر وابسته در این پژوهش ،مدیریت تغییر بود که تاکنون پژوهشهای
زیادی در این رابطه در کشور صورت نگرفته است .مدیریت کردن تغییر از نیازهای اساسی
مدیران سازمانهای امروزی است تا بتوانند در مقابل تغییرات از خود واکنش نشان دهند.
اینکه مدیران بتوانند نوع تغییرات را شناسایی کنند ،علل مقاومت در برابر تغییرات را در بین
افراد و سازمان شناسایی و آن را تا حدی کاهش دهند ،فرهنگ خاص سازمان را برای
آمادگی تغییرات آماده کنند و بنابراین مدیران عالوه بر اینکه سازمان را اداره میکنند نیاز
دارند تا به سازماندهی ،کنترل ،برنامهریزی امور و تغییرات بپردازند .در این پژوهش مدیریت
تغییر بهعنوان متغیر وابسته انتخاب و از طریق پرسشنامهای  71سؤالی به سنجش آن پرداخته
شده است .درنهایت رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته از طریق فرضیههایی موردسنجش
قرار گرفته است.
مطابق با نتایج آماری به دست آمده از آزمون فرضیهی اصلی پژوهش ،در سطح معناداری
 9درصد و با اطمینان  11درصد میتوان گفت بین فرهنگسازمانی و مدیریت تغییر رابطه
معنیداری وجود دارد درنتیجه فرض صفر ( )1Hرد و فرض خالف ( )9Hتأیید میشود و
این با پژوهش کاوانج و اشکانسی )7117( ،و میلر ( )7119مطابقت دارد.
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مطابق با نتایج آماری به دست آمده از آزمون این فرضیه ،در سطح معناداری  9درصد و
با  19درصد اطمینان میتوان گفت بین توزیع انواع فرهنگسازمانی در ادارات دولتی شهر
کرج تفاوت معناداری وجود ندارد .در این فرضیه ،فرهنگ مشارکتی با میانگین ،7/99
فرهنگ ثبات و یکپارچگی با میانگین  ،7/90فرهنگ انعطافپذیری با میانگین  7/89و
فرهنگ مأموریتی با میانگین  7/01نشان میدهند که بین انواع فرهنگسازمانی تفاوت معنادار
نیست .درنتیجه فرض صفر ( )1Hدر این فرضیه تأیید و فرض خالف ( )9Hرد میشود.
مطابق با نتایج آماری به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم ،در سطح معناداری 9
درصد و با  11درصد اطمینان میتوان گفت بین فرهنگ مشارکتی و مدیریت تغییر رابطه
معنیداری وجود دارد .درنتیجه فرض صفر ( )H0رد و فرض خالف ) (H1تأیید میشود.
پژوهشی در رد یا تأیید این فرضیه توسط پژوهشگر یافت نشد.
مطابق با نتایج آماری به دست آمده از آزمون این فرضیه ،در سطح معناداری  9درصد و
با  11درصد اطمینان می توان گفت بین فرهنگ ثبات و یکپارچگی و مدیریت تغییر رابطه
معنیداری وجود دارد .درنتیجه فرض صفر ( )1Hرد و فرض خالف ( )9Hتأیید میشود.
پژوهشی در رد یا تأیید این فرضیه توسط پژوهشگر یافت نشد.
مطابق با نتایج آماری به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم ،در سطح معناداری 9
درصد و با اطمینان  11درصد میتوان گفت بین فرهنگ انعطافپذیری و مدیریت تغییر
رابطه معنیداری وجود دارد .درنتیجه فرض صفر ( )H0رد و فرض خالف ) (H1تأیید
میشود .پژوهشی در رد یا تأیید این فرضیه توسط پژوهشگر یافت نشد.

مطابق با نتایج آماری به دست آمده از آزمون فرضیه ،در سطح معناداری  9درصد و با
اطمینان  11درصد میتوان گفت بین فرهنگ مأموریتی و مدیریت تغییر رابطه معنیداری
وجود دارد .درنتیجه فرض صفر ( )H0رد و فرض خالف ) (H1تأیید میشود .پژوهشی در
رد یا تأیید این فرضیه توسط پژوهشگر یافت نشد .شکل زیر نمای کلی از متغیرهای پژوهش
موردنظر را همراه با میانگین آنها نشان میدهد.
با توجه به یافتههای به دست آمده از این پژوهش ،پیشنهادهای زیار جهات بهباود
فرهنگسازمانی در ادارات دولتی شهر کرج و درنتیجه اجرای فرایند مدیریت تغییر ارائه
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میگردد .درست است که یافتههای به دست آمده از این پژوهش ،بین فرهنگسازمانی با
مدیریت تغییر رابطه معناداری مشاهده شده است اما باید به این نکته توجه کرد کاه
فرهنگسازمانی یکای از شارایط الزم برای مدیریت تغییر است و بهتنهایی کافی نیست .لذا
باید برای دستیابی به ایان امار مجموعاه عوامل را مدنظر قرار داد.
پیشنهاد میشود که مشابه پژوهش فوق در سایر سازمانها بهخصوص سازمانهای
خصوصای که تا حدی از حالت تمرکز خاارج شادهاند و تاا حادی کارکناان را در گارفتن
تصامیمات مشارکت میدهند ،انجام گیرد.
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