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 سازمانها توسعه بر راهبردی فرهنگاثرات 

 
 ،  3 نژاد یمطهر نیحس،  2مهران عباس زاده.1 یمرتضو یعل دیس

 
 

 چكیده

 و ايستارها اعتقادات، از متمايز ای مجموعه عنوان به توان مي را راهبردی فرهنگ امروزه

 تدر طور به و شده حفظ جمعي دسته صورت به كه دانست زور از استفاده به توجه با كاركردها

 فرهنگ. كند مي ظهور بفرد منحصر و مداوم تاريخي فرايند طريق از ، زمان ل طو در يجي،

 دارای اگرچه كند، مي عمر خود ظهور دوران از بيشتر و داشته تداوم زمان طول در راهبردی

 يجزئ يا اساسي طور به حساسي های زمان در است ممكن و نيست ايستايي يا دايمي ويژگي

 تدوين توسعه، با مرتبط تحقيقات اهميت امروزی، صنايع بين رقابت ميزان افزايش با كند رييتغ

 محيط در تغيير نرخ افزايش. است شده افزوده رقابتي، مزيت يك عنوان به استراتژيها اجرای و

 استرا مديريت و استراتژی تدوين به بيشتر توجه به منجر توليدی های سازمان بيروني و دروني

 دانش در تازگي به كه است موضوعي راهبردی فرهنگ .است شده ها سازمان اين در تژيك

 در جديد تحقيقات و نظريات دنبال به. است يافته راه سازماني رفتار قلمرو در و مديريت

 كانوني و اصلي مباحث از يكي و شده روزافزوني اهميت دارای راهبردی فرهنگ مديريت،

 باعث متفاوت، راهبردی های فرهنگ در نخبگان پذيری جامعه. است داده تشكيل را مديريت

 فرهنگي های ويژگي. بزنند متفاوت های انتخاب به دست مشابه، های موقعيت در تا شود مي

 داشته متفاوت های برداشت مشابه، راهبردی واقعيتهای از تا گردد مي باعث ها، دولت متفاوت

 فرهنگ درون در راهبردی رفتار های مشابهت توضيح گرايان، فرهنگ مشكل بنابراين،. باشند

 كم موضوعي ایعده نگاه از فرهنگ مديريت هم هنوز ما عصر در .است مختلف راهبردی های

 بيدختي،)آيدنمي نظر به چشمگير سازمان موفقيت در آن جايگاه و بوده تاثير كم و رنگ

0831:9.) 

 توسعه. .راهبرد ،فرهنگ واژه های كلیدی:

                                                           
 .رفسنجان آزاد دانشگاه ،يدولت تيريمد ارشد يكارشناس یدانشجو -1

  .دانشجوی كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد رفسنجان -2
  .كرمان باهنر ديشه دانشگاه ارياستاد -1
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 مقدمه

 تا امر اين و نداشت امنيتي مطالعات در چنداني جذابيت پيش، قرن ربع تا فرهنگ مسأله

 ر رفتا تبيين برای ها ايده ساير و راهبردی فرهنگ فرهنگ، به عالقه كه يافت ادامه زماني

 لين شان و نای جوزف مديون عرصه، اين در تحقيق از ای عمده بخش. گرديد مطرح ها دولت

 گرفتن ناديده با همراه آمريكايي مداری قوم بر استراتژيك مطالعات بودند معتقد كه است جونز

 تالشي توان مي ، را راهبردی فرهنگ تحليل.است بوده يمبتن  "راهبردی ملي های سبك"

 در گيری تصميم به كه دانست زماني در شده نهادينه اعتقادات و ها ارزش تأثير يافتن برای

 كه دارد قرار اصلي اعتقاد اين در استراتژيك، فرهنگ منطق. شود مي مربوط امنيتي موضوعات

 زور از استفاده مورد در جمعي دسته های ارزش و ها ايده گويد مي النگهرست كه همانطور« 8 

 رهيافت.» هستند ها دولت امنيتي های سياست اجرای و طراحي در مهمي اساسي عامل ،

 استفاده نكته اين  ضمني يا روشن  تبيين برای فرهنگي گرايش مفهوم از یراهبرد فرهنگ

 نيز هايي اولويت چنين و دارند متفاوتي یراهبرد های اولويت متفاوت، های دولت كه كند مي

 های ويژگي از ميزاني تأثير تحت و گرفته ريشه كنون، تا گيری شكل زمان از آنها، تجارب از

 "يا غيرتاريخي متغيرهای. باشد مي نخبگانش و دولت شناختي و فرهنگي سياسي، فلسفي،

 قرار اهميت دوم درمرحله افزار، جنگ نوع و حجم انساني، نيروی تكنولوژی، نظير" عيني

 از عظيمي حجم.دهد مي معنا متغيرها اين به ، یراهبرد فرهنگ كه معتقدند آنان. دارند

 برای محدود های پاسخ به تمايل و تاريخ در ريشه ، یراهبرد های اولويت و تاريخي تجارب

 به یراهبرد فرهنگ ، حال عين در.  دارند "عيني" استراتژيك محيط در حادث تغييرات

 مسائل دوم اولويت باشد داده رخ"عيني"شرايط در تغيير كه كند مي تغيير زماني در و كندی

. گيرد مي ناديده را عقالنيت ضرورتا یراهبرد فرهنگ رهيافت كه نيست آن معنای به عيني،

 كردن ساده به استراتژيك فرهنگ كه زماني)محدودشده عقالنيت مفاهيم با ،یراهبرد فرهنگ

 تمثيل تاريخي، های انتخاب كه جايي)یسازگار عقالنيت و عقالني فرايند ،(پردازد مي واقعيت

 ،هماهنگ( گيرند مي قرار انتخاب راهنمای چارچوب در ها سنت و ها استعاره ها،

 (.2999، جانستون)است

 فرهنگ-
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 دنيای در تغييرات اين از ناشي های بحران و جانبه همه و وسيع های دگرگوني و تغييرات

 مديران. است ساخته رو ه روب فراواني های ش چال با را مختلف مؤسسات و ها سازمان امروز،

 ی اداره و رقابت محيط درون در خود وقعيت م حفظ برای ، شرايطي چنين در مسؤولين و

 كه ابزارهايي ؛ نيازمندند جديدی های تكنيك و ابزارها به ، پيچيده و چندبعدی های فعاليت

 ناگهاني و انتظار غيرقابل دهای رويدا با برخورد در آنان برای را مناسب العمل س عك امكان

 تأكيد محيط و سازمان بين قابل مت روابط و تبادل بر چون استراتژيك مديريت.  سازد فراهم

 و مفاهيم ازجمله ، است عامل دو اين بين مناسب ی رابطه يك ايجاد آن هدف و داشته

 و ارشد مديران جدی عنايت مورد مختلف كشورهای در منظور اين برای كه است ابزارهايي

. است شده انجام زمينه اين در فراواني تأليفات و تحقيقات و قرارگرفته نظران صاحب و عالي

 سنن، و آداب اخالق، هنر، باورها، دانشها، شامل پيچيده درهم كليتي را فرهنگ برخي

. كندمي كسب را آن جامعه از عضوی عنوان به انسان كه دانندمي عاداتي و رفتاری هنجارهای

 ایعده و. است مدنظر اجتماعي كاركردهای و نهادها عنوانبه فرهنگ عمدتاً تعريف، اين در

 دانندمي نمادهايي از ایمجموعه را فرهنگ و داده ارائه ديگران از متأخرتر نسبتاً تعريفي ديگر

 انسان عقالنيت تجلي فرهنگ تعريف، اين در. آفريندمي خود اجتماعي زندگي درقبال انسان كه

 (80 31:9سليمي،)است معاني دارد اهميت آنچه و است

 فرهنگ ترتيب اين به باشدمي هاانسآن بين روابط از كاملي شبكه اجتماع، يك فرهنگ

 رعايت را آن كاركنان و مديران كه كاری قوانين و رفتار الگوی ها،ارزش فلسفه بر اجتماعي،

 فرضيات، از ایپيچيده تركيب يا مجموعه فرهنگ ديگر عبارت به. گذاردمي تاثير كند،مي

 نجف) هستند متناسب يكديگر با كه هاست ايده و هااستعاره كهن، روايات ها،داستآن رفتارها،

 كه است مردم از هاييگروه يا گروه عمومي شيوه فرهنگ عبارتي به يا(.8341 31:0 بيگي،

 مشترک هاینظريه كه هاييارزش و باورها اعتقادات، سنن، عادات،8 از عبارتند آن عناصر

 وجود به خاص اجتماعي وحدت آنها ميان و زندمي پيوند يكديگر به را هاانسآن

 (.::3831 پور،حكيمي)آوردمي

 8باشندمي زير شرح به هاويژگي اين از ایپاره كه هستند هاييويژگي دارای هافرهنگ همه

 يا ذاتي خصوصيتي فرهنگ. هاست انسان مختص فرهنگي زندگي8 است آموختني فرهنگ. 3

 پس كه است نظامي فرهنگ كرد، منتقل ديگران به زيستن راه از را آن توانمي و نيست غريزی

 .شودمي آموخته زندگي سراسر در و انسان شدن زاده از
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 شده آموخته هایعادت از چشمگير ایسرمايه تواندمي انسان تنها8 شودمي آموخته فرهنگ. 2

 .سازد منتقل ديگران به را خود

 به زمان طول در و شوندمي آموخته تنها نه فرهنگي هایعادت8 است اجتماعي فرهنگ. 1

 و هاگروه در كه مردم از شماری و دارند اجتماعي هایريشه بلكه گردند،مي منتقل ديگران

 .هستند شريك آن در كنندمي زندگي هاجامعه

 از فرهنگ كه گروهي هایعادت زيادی، اندازه تا8 است تصويری و ذهني ایپديده فرهنگ. 4

 در كالم در يا شوند،مي ذهني آرماني رفتاری، الگوهای يا هنجارها صورت به آيد،مي پديد آنها

 .آيندمي

 برآيد، زندگي اعالی هدف تعيين عهده از نتواند فرهنگي هر8 است بخش خشنودی فرهنگ. 1

 يك افراد بر كه زماني تا فرهنگي عناصر. است ناتوان نيز حيات عالي هایآرمآن برآوردن از

 .بمانند پايدار توانندمي بخشند،مي نهايي خشنودی جامعه

 و تطبيق با همراه آن دگرگوني و شودمي دگرگون فرهنگ8 آوردمي سازگاری فرهنگ. 6

 .است سازگاری

 به گرايش فرهنگ هر عناصر سازگاری، فراگير پيامد يك عنوان به8 است ساز يگانه فرهنگ. :

 زمان محتاج سازگاری اين و آورند پديد بافته هم به و يكپارچه پيكری تا دارند آن

 (.8410 31:1 مشبكي،)است

 راهبردیفرهنگ -

 سابقه سازماني فرهنگ كه آن با ليكن. نيست پوشيده كسي بر راهبردی فرهنگ شناخت الزام

 مطالعات. است يافته راه مديريت علم در اخير هایسال در كه است موضوعي ولي دارد طوالني

 عملكرد و فردی رفتار ها،استراتژی و اهداف تدوين روی فرهنگ كه دهدمي نشان تحقيقات و

 مشاركت ميزان و گيری تصميم نحوه نوآوری، و خالقيت شغلي، رضايت و انگيزش سازماني،

 بر سازماني فرهنگ كلي طور به. گذاردمي تأثير... و رهبری سبك وری،بهره امور، در كاركنان

 آن نقش راهبردی، فرهنگ مورد در دليل همين به. گذاردمي تأثير سازمان هایجنبه تمام روی

 جريان در مديريت دانشمندان و محققين توسط فراواني تحقيقات آن تحول و تغيير چگونگي و

 و ساخته رها گذشته هایحل راه بند از را خود توانندمي فرهنگ از گرفتن بهره با مديران. است

 فرهنگ(.1:831:4 هدايتي،) آورند فراهم آن پيشرفت و سازمان برای ایتازه هایحل راه

 اينكه به نظر است سازمان در تحول و تغيير هایزمينه تريناساسي از سازماني راهبردی
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 هابرنامه اين هدف رواين از كندمي نگاه سازمان بنيادی تحول به بيشتر تحول جديد هایبرنامه

 فرهنگ(. 3831:6 زارعي،)است تحول بستر و زيربنا عنوان به سازمان فرهنگ تحول و تغيير

 فرهنگ عامل. است ارتباط در آن مديريت سبك و وظايف با دقيقاً سازماني هر راهبردی

 وظايف انجام نحوه و مديريت جانب از مناسب رفتار و سبك انتخاب در ایعمده نقش سازماني

 مديريت گيری تصميم نحوه و نوع در سزائي به تاثير منسجم و قوی فرهنگ يك. كندمي ايفا

 كندمي ايفا مديريت برای را فيلتر يك نقش سازمان فرهنگ عبارتي به. دارد هازمينه تمامي در

 يك سازماني فرهنگ حاليكه در. گيرد قرار سازمان فرهنگ تائيد مورد بايدمي مدير عمل هر كه

 از بسياری در متاسفانه است سازماني راهبردی اهداف وتحقق سازمان موفقيت در اساسي عامل

 توجه مورد مديران وظيفه مهمترين عنوان به سازماني فرهنگ پرورش هاسازمان

 (.11831:6 متين، زارعي)باشدنمي

 دانشمندان توجه مورد پيش از بيش هاسازمان در راهبردی، فرهنگ نقش اخير هایسال در

 در گرفتن قرار و هاسازمان پيشرفت به ترغيب برای گفت توانمي جرأت به. است گرفته قرار

 بررسي كه است ديدگاه اين از. است نياز مناسب سازماني فرهنگ يك به همواره موفقيت، جاده

 مطالعات نتايج. شودمي محسوب ناپذير اجتناب ضرورت يك راهبردی فرهنگ ارزيابي و

 را سازمان به فرهنگ نسبت ایعده كه جايي تا دارند، داللت فرهنگ اصلي جايگاه بر محققان

 (.:8 ::31 كاظمي، و زادهشريف) انددانسته او خود به انسان شخصيت نسبت همچون

 ديجد پردازانهينظر و بوده مطرح هاسازمان در مسأله كي عنوان به همواره راهبردی فرهنگ

 یتمنديرضا جهت در خدمات تيكفا شيافزا تيريمد ياصل هدف دو كه باورند نيا بر تيريمد

 فر، ييدانا و يالوان) است سازمان در آنها حفظ جهت در یمشتر تيرضا نيتأم و یمشتر

31:4 8201.) 

 راهبردی فرهنگ افتیره -

 انتخاب در فاكتوری عنوان به عقالنيت انگاشتن ناديده جای به استراتژيك، فرهنگ رهيافت

 غيرفرهنگي و غيرتاريخي چارچوب با چالش به استراتژيك، های انتخاب تحليل در استراتژيك،

 محدود را خود تحليل گذشته، به توجه عطف با گرايي نوواقع نگرش. پردازد مي گرايان نوواقع

 اين اساس بر گرايي، نوواقع پارادايم. سازد مي معطوف واحد عملكرد از انتظار مورد محاسبه به

 حداكثر به دنبال به و نيستند متفاوت كاركردی لحاظ از ها دولت كه است استوار فرض پيش

  قدرت از ای ساده كامالً صورت به را مندی سود اين معموالً. باشند مي خود سودمندی رساندن
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 ها مندی توان ها دولت بنابراين،. كنند مي تعريف  منابع و ها مندی توان چارچوب در اغلب و

. نمود خواهند استفاده موجود های فرصت از سان، همان به و داد خواهند توسعه و ايجاد را

 چون متغيرهايي واسطه به عمدتا و تنها و دارند حداكثر به ميل استراتژيك، های انتخاب

 دولت بقای تواند مي كه رفتاری از اجتناب برای ها دولت تمايل و تهديد مندی، توان جغرافيا،

 مدافعان از بسياری حال، هر به. شوند مي محدود دهد، قرار فوری تهديد مورد را ديگر های

 اساس بر. هستند مخالف گرايي نوواقع بندی جمع اين با اساسا ، استراتژيك فرهنگ رهيافت

 در تا شود مي باعث متفاوت، استراتژيك های فرهنگ در نخبگان يری پذ جامعه آنان، ديدگاه

 دولت متفاوت فرهنگي های ويژگي. بزنند متفاوت های انتخاب به دست مشابه، های موقعيت

. باشند داشته متفاوت های برداشت مشابه، استراتژيك های واقعيت از تا گردد مي باعث ها،

 های فرهنگ درون در استراتژيك رفتار های مشابهت توضيح گرايان، فرهنگ مشكل بنابراين،

 (843 31:6،يخان عبداله يعل)است مختلف استراتژيك

 توسعه سازمانبر  راهبردیاثرات فرهنگ _

 ارتباطات پرورش ـ

 مشاركت بهبود ـ

 سازمان انساني نيروی تعهد افزايش ـ

 راهبردی اهداف تحقق و سازمان موفقيت در اساسي عامل يك سازماني فرهنگ كهحالي در

 مهمترين عنوان به راهبردی فرهنگ پرورش هاسازمان از بسياری در متاسفانه است سازماني

 8 تواندمي مساله داليل مهمترين. باشدنمي توجه مورد مديران وظيفه

 .وریبهره افزايش و اهداف تحقق در آن نقش و سازماني فرهنگ از مديران آگاهي عدم ـ

 .مدت كوتاه و عملياتي صرفاً هایمعيار طريق از سازمان وریبهره و عملكرد ارزيابي ـ

 اساسي تغييرات منظور به كافي فرصت عدم نتيجه در و مديريتي هایپست در مكرر تغييرات ـ

 (.11831:6 متين،زارعي)

 مولفه 32 یدارا يبررس مورد یرهايمتغ از يكي بعنوان راهبردی فرهنگ قيتحق نيا در

 كسب یبرا تالش ،يستميس نگرش ،يرونيب و يدرون طيمح به توجه مدت، بلند ینگرشها

 تفكر، با توام عمل ،ييگرا جمع هيروح نو، یها دهيا از تيحما باز، يارتباط ستميس ،یبرتر

 .رديگ يم قرار یريگاندازه و سنجش مورد سازمان یها هيسرما و عدالت افراد، نظرات به توجه
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 تياولو كند، ييافزا هم دهد، انجام را ها يابيارز كه كند يم كمك سازمان به اهداف نييتع   

 در زهيانگ جاديا ،يسازمانده ،یزير برنامه یبرا و كند، هماهنگ را امور كند، نييتع را ها

 (.  1:831:6د،يويد.آر)كند عمل اثربخش یا وهيش به سازمان یها تيفعال دركنترل و كاركنان

 فرهنگ. كندمي ايفا سازماني افول يا و انسجام در را یراهبرد بسيار نقش سازماني، فرهنگ   

 در غالب تفكر يك عنوان به اخير ساليان در كه است جمعي انديشه ريزیبرنامه نوعي سازماني،

 گونه با گونه يك از اعضا كننده متمايز جمعي، انديشه اين. است بوده مطرح هاسازمان عرصه

 پديده اين وجود از باشد، كرده كار انساني هایگروه و جمع با نوعي به كه كسي هر. است ديگر

 ابعاد در توسعه اهداف به رسيدن راه در توسعه حال در هایكشور. است آگاه سازماني، مهم

 نوعي با فناوری، هایدشواری و مسايل از صرفنظر ،...و سياسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی،

 اهداف (.3831:4 زارع،)هستند مواجه خود، اداری نظام در مناسب یراهبرد فرهنگ فقدان

 موفق با سازمانهای ويژگيهای جمله از دستيابي قابل و گيری اندازه قابل مدت، بلند روشن،

 در جانانه تالش و آن به سپردگي سر و هدف داشتن بين اما دارند هدف شركتها همه. باشدمي

 و روشن ماه كره به سفر ماموريت مانند پروازانه بلند هدف. دارد وجود تفاوت آن به رسيدن راه

 بلندمدت هدف مقصد. شود مي وگروهي جمعي روحيه ايجاد و تالشها تمركز سبب و است گيرا

 هدف. شود مي آگاه هدف به نيل از سادگي به سازمان تحقق، صورت در و است مشخص

 بخش نيرو لمس، قابل عالوه، به. دارد مي وا كار به و گيرد مي بر در را افراد همه بلندمدت

 (.314831:9،يفارس پورانس،ترجمه و نزيكال) است ويژه موضوع يك بر متمركز وكامال

 نتیجه گیری:

 عامل. است ارتباط در آن مديريت سبك و وظايف با دقيقاً سازماني هر راهبردی فرهنگ

 و مديريت جانب از مناسب رفتار و سبك انتخاب در ایعمده و راهبردی نقش سازماني فرهنگ

 نحوه و نوع در سزائي به تاثير منسجم و قوی فرهنگ يك. كندمي ايفا وظايف انجام نحوه

 را فيلتر يك نقش سازمان فرهنگ عبارتي به. دارد هازمينه تمامي در مديريت گيری تصميم

 يالوان)گيرد قرار سازمان فرهنگ تائيد مورد بايدمي مدير عمل هر كه كندمي ايفا مديريت برای

 پيش از بيش هاسازمان در راهبردی، فرهنگ نقش اخير هایسال در (.8201 31:4 فر، ييدانا و

 پيشرفت به ترغيب برای گفت توانمي جرأت به. است گرفته قرار دانشمندان توجه مورد

 از. است نياز مناسب سازماني فرهنگ يك به همواره موفقيت، جاده در گرفتن قرار و هاسازمان

 محسوب ناپذير اجتناب ضرورت يك راهبردی فرهنگ ارزيابي و بررسي كه است ديدگاه اين
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 نسبت ایعده كه جايي تا دارند، داللت فرهنگ اصلي جايگاه بر محققان مطالعات نتايج. شودمي

 كاظمي، و زادهشريف) انددانسته او خود به انسان شخصيت نسبت همچون را سازمان به فرهنگ

31:: 8:.) 
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