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چکیده
امروزه لزوم توجه به مبانی فرهنگی و توجه به تأثیري كه عامل فرهنگ بر توسعه صنعتی یک سازمان می تواند
داشته باشد غیرقابل انکار است .غالباً كشورهاي درحال توسعه با نوعی پایین بودن اثربخشی و كارایی سازمانی
مواجه هستند و این درحالی است كه جهت رفع این مشکل ،وجود افرادي با تعهدد بدایي سدازمانی كده داراي
ارزشها و باورهاي مشتركی باشند ،یزم و ضروري است .از این رو هدف ایدن تقییدب بررسدی تدأثیر فرهندگ
سازمانی بر مدیریت استراتژیک سازمان است .در این جهت ابتدا به مبانی نظري موجود در حوزه هاي فرهندگ
سازمانی و مدیریت استراتژیک پرداخته شده و در نهایت در مورد نقوه رابطه بین این دو متغیر با یکدیگر بقث
خواهد شد .در این زمینه ،پشینه اي از كارهاي پژوهشی دیگر كه در این زمینه صورت گرفته است ارائه گردیده
است .نتایج بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد كه فرهنگ سازمان می تواند تدأثیر قابدل مالحظده اي در
توانایی سا زمان براي حركت به سمت اهداف بلندمدت و استراتژي هاي آن گردد .در واقع وحدت فرهنگی بدین
اعضاي سازمان و همچنین بین خرده فرهنگ ها با هم ،چنانچه در جهت حركدت اسدتراتژیک سدازمان باشدد
موجب تسریع حركت سازمانها بسمت اهداف استراتژیک و برتري آنان نسبت به رقباي خود با همان امکاندات و
شرایط موجود میگردد.

واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،استراتژي ،تفکر استراتژیک ،مدیریت استراتژیک

1

www.SID.ir

Archive of SID

 -1میدمه
در سال هاي اخیر در پژوهش هاي مختلف ،نیش فرهنگ سازمانی بر تدوین و بکارگیري استراتژي هاي سازمان
و تأثیر غیر قابل انکار آن بر میزان تقیب اهداف استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته و اثبات شده است(دایدر و
همکاران .)7002،این موضوع كه مدیران باید تأكید و توجه ویژه اي به عوامل فرهنگی سازمان داشته باشدند ،از
مواردي است كه در اكثر پژوهش ها در این زمینه توسط مقییین سفارش شدده اسدت(چدن .)1991،داشدتن
عیاید و باورهاي مشترک و درک مشابه در مورد روش انجام كارها در بین كاركنان ،منجر به اثربخشدی بدایتري
در سازمان نسبت به مکانیزم ها و ساختارهاي سنتی خواهد شد .در بین مقییین مدیریت ،این اتفاق نظر وجود
دارد كه توجه به ابعاد فرهنگی براي مدیریت استراتژیک اثربخش ضروري است .زیرا عملکدرد موفدب فعالیدت
هاي سازمان ،كدامال از میدزان حمایدت فرهندگ سدازمان از اسدتراتژي هداي آن تدأثیر مدی پد یرد(دایدر و
همکاران .)7002،بنابراین دیگر این اصل غیر قابل انکار است كه توسعه صنعتی در كل چرخش فرایندد توسدعه
بدون گسترش مبانی فرهنگی غیر ممکن است .سازمانها تا زمانی كه فرهنگ صنعتی و الزامات فرهنگ صدنعتی
را نشناسند امکان ندارد بتوانند پیشرفت كنند و در سطح ملی و بدین المللدی بده رقابدت بدا سدایر شدركتها
بپردازند(خلج .)1997،غالباً كشورهاي درحال توسعه با نوعی پایین بودن اثربخشی و كدارایی سدازمانی مواجده
هستند و این درحالی است كه جه ت رفع این مشکل ،وجود افرادي با تعهد بایي سازمانی كده داراي ارزشدها و
باورهاي مشتركی باشند ،یزم و ضروري است .اهمیت این امر وقتی بیشتر نمایان می شدود كده نظدام اداري و
سازمانی را به منزله ابزاري جهت تقییب اهداف توسعه در ابعاد مختلف ،تلیی كنیم .با این تعبیدر ،وجدود یدک
حس و باور مشترک میان مجموعه اعضاي سازمان جهت انسجام بخشیدن به بخشدها و مللفده هداي مختلدف،
الزامی است .فرهنگ سازمانی ،نیش بسیار استراتژیک را در انسجام و یا افول سازمانی ایفا می كندد .فرهندگ
سازمانی ،نوعی برنامه ریزي اندیشه جمعی است كه در سالیان اخیر بده عندوان یدک تفکدر غالدب در عرصده
سازمانها مطرح بوده است .این اندیشه جمعی ،متمایزكننده اعضا از یک گونه با گونه دیگر است .هر كسی كه به
نوعی با جمع و گروههاي انسانی كار كرده باشد ،از وجود این پدیده مهم سازمانی ،آگاه است .كشورهاي درحال
توسعه در راه رسیدن به اهداف توسعه در ابعاد اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ،...صرفنظر از مسایل و
دشواریهاي فناوري ،با نوعی فیدان فرهنگ سازمانی مناسب در نظام اداري خود ،مواجه هستند(مهربان.)7002،
از این رو هدف ارائه این میاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استراتژي سازمانها و تیسیم بنددي عوامدل
تاثیر گ ار جهت دستیابی سازمانها به اهداف از پیش تعیین شده و برنامه ریزي شده است.
 -7ادبیات نظري
 -1-7فرهنگ و فرهنگ سازمانی
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در مدورد ایدن كده فرهنگ چیست نظرات كامالً متفاوتی وجود دارد صداحبنظران گوندداگون تعدداریف
متفداوتی از فرهنگ را بیان می كنند  .براي نمونه ساترلند و وودوارد اشاره مدی كنندد كده «فرهندگ
شامل هر آن چیدزي اسدت كه بتوان از منبعی به منبع دیگر منتیل شود ،یعنی همان میراث اجتمداعی
و كلیت جامعی كده شامل دانش ،دین ،هنر ،اخالقیات ،قانون ،فنون ابزارسازي و كداربرد آن هدا و روش
فرارسداندن آن ها بیان می شود » (مشبکی .)1930 ،بطوركلی فرهنگ در سه معنا قابل طرح است .در معناي
اول جنبه عامیانه دارد و به عنوان شغل ،عامل تمایز انسا نها از یکدیگر است .در معناي دوم كه جنبده ي لغدوي
دارد ،فرهنگ به معناي پرورش دادن است .در معناي سوم ،فرهنگ از بعد مردم شناسی و انسان شناسی مدنظر
است .در میاله حاضر جنبه سوم فرهنگ ،آن هدم در سدطح سدازمان مدورد نظدر مدی باشدد(رسدته میددم و
همکاران .)7012،فرهنگ سازمانی همچددون دیگر پدیده هاي سازمانی به صورتهاي مختلف تعریف شده است.
در این رابطه ادگار شاین ،یکی از برجسته ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتید است كه :فرهندگ سدازمانی
عبارت از آداب ،رسوم و اخالقیات است .فرهنگ سازمانی ارزشهایی كه به طور علنی اعالم شده اندد را شدامل
می شود .فرهنگ سازمانی ،انباشته اي از آموخته هاي مشترک در طول تاریخ مشدترک اسدت و آن اشداره بده
استقکام ساختاري و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد(شاین .)1992،كارتر مک نامارا در رابطده بدا فرهندگ
سازمانی معتید است كه آن شامل پیش فرضها ،ارزشها ،هنجارها و عالئم ملموس (مصدنوعات بشدري) اعضداي
سازمان و رفتارهاي آنهاست .فرهنگ ازجمله اصطالحاتی است كه بیان آن به طور واضح بسیار مشکل است ،اما
هر فردي وقتی آن را حس كند ،آن را به خوبی می شناسد .دیل و كندي در تعریف فرهنگ سازمانی قوي ،آن را
فرهنگی می دانند كه افراد تقت آن ،اهداف سازمان را به خوبی می شناسد و درجهت آنها كار مدی كنندد .بده
عییده این دو نفر ،فرهنگ قوي اهرمی قوي براي هدایت رفتدار (كاركندان) اسدت و كاركندان را بدراي انجدام
كارهایشان به شیوه بهتر بویژه به دو صورت خاص كمک می كند(آكار و آكار.)7017،
چارچوب فرهنگ سازمانی :بدراي شدناخت بهتدر فرهندگ سدازمانی ،بهتدر اسدت كده ابتددا چدارچوب
آنرا بشناسیم:
 - 1مفروضات مشترک :مفروضات مشترک شامل موارد زیر می باشد:
الف -تفکرات و باورهاي افراد در مورد خود و دیگران ( توجه به منافع خود در میابل منافع عموم).
ب -روابط اعضاء با یکدیگر(رقابت یا همکاري).
ج -روابط سازمانی با مقیط (غلبه بر مقیط ،مشاركت و مانند آن).
د -گرایش زمانی (آینده ،حال و گ شته).
 -7ارزشهاي مشترک :ارزش ،یدک بداور اساسدی حدول مسدائلی اسدت كده اهمیدت قابدل مالحظده و
معناداري براي افراد دارد و همواره ثابت است.
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 -9جامعدده پدد یري مشددترک :فرآینددد منظمددی كدده طبددب آن ،سددازمان اعضدداي جدیددد را وارد فرهنددگ
سازمانی خود می كند.
 -2سددمبلهاي مشددترک :هرچیددز قابددل مشدداهده كدده مددی توانددد بددراي نشددان دادن یددک ارزش
مشترک مجرد یا یک معنی خاص بکار رود.
 -1زبان مشترک :یک سیستم مشدترک از صدداها ،عالئدم مکتدوب یدا اشدارات بده كدار بدرده شدده بدراي
انتیال معانی خاص بین اعضاء.
 -6حکایات مشترک :داستانها ،قصه قهرمانان و افسانه هاي مشترک در یک فرهنگ سازمانی.
 -2عملیات مشترک :مراسدم و آداب ظداهري ،فعالیتهداي تخصصدی و رسدمی طراحدی شدده بدراي
ایجاد احساسات قوي و انجام كارها به عنوان یک رویداد خاص (حسینی و همکاران.)1990،
 -1-1-7عناصر اصلی فرهنگ سازمانی
با توجه به مبانی موجود در این زمینه ،فرهنگ سازمانی شامل  2عنصر كلیدي می باشد:
فرهنگ سازمانی یک پدیده مشترک است.

-1

 -7فرهنگ سازمانی سطوح شفافیت متفاوتی دارد.
 -9هر یک از اعضاي جدید سازمان فرهنگ را می آموزد.
 -2فرهنگ در طی زمان به آهستگی تغییر می كند(آكار و آكار.)7017،
غا3
عوامل موثر بر فضاي فرهنگی یک سازمان
فضاي سازمان ،یک نظام به وجود آمده از اجزاي به هم پیوسته می باشد ،تغییر در تعدادي از این اجزاء بر همه
اجزاي دیگر اثر می گ ارد .سه بخش عمده نظام فرهنگ سازمانی بدین شرح است:
 -1عوامل تعیین كننده فضاي فرهنگی سازمان :نیروهایی كه بر فضاي سازمان تاثیر مدی گ ارندد عبارتندد از:
نظام هاي مدیریت ،رفتار فردي مدیر ،ارزش ها و هنجارهاي گروه كار.
 -7فضاي فرهنگی سازمان :مجموعه اي از  6ویژگی آماري به این ترتیب است - :روشنی در كار :میزان اگداهی
فرد از اهداف و سیاستهاي كار در سازمان و نیز آگاهی از نیازمندي هاي شغلی خود - .تعهد و دلبسدتگی :میدزان
تالش پیوسته فرد براي تقیب اهداف سازمان - .معیارهاي كار :فشاري كه مدیریت براي بهبدود كدار بده كاركندان
سازمانی وارد می كند - .احساس مسلولیت :به حالتی گفته می شود كه كاركنان به صدورت شخصدی ،خدود را در
میابل كارشان مسئول می دانند - .قدر شناسی :زمانی پدیدار می شود كده انسدان احسداس كندد وجدود وي در
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سازمان به رسمیت شناخته می شود و براي كار خوبی كه انجام می دهد پاداش می گیرد - .كدار در گدروه :نشدان
دهنده احساس پیوند و وابستگی فرد به سازمان است.
 -9آثار و پیامدها :سه پیامد فضاي فرهنگی عبارتند از :برانگیختن و انگیزش ،تندرستی كاركنان و نگهدداري
آنان در سازمان و عملکرد سازمانی ( ایران زاده ،1922 ،صص.) 71-77
 -7-1-7الگوي هاي فرهنگ سازمانی
نظریه سطوح (ییه هاي) فرهندگ سدازمانی فدرن  :در نظریده فدرن 1سدازمان همانندد كدوه یدخ اسدت كده
عناصر آن ،هم آشکار و هدم پنهدان هسدتند .جنبده هداي قابدل مشداهده آن شدامل ،تشدکیالت فیزیکدی،
زبان ،داستان ،اساطیر ،افسانه هدا ،قهرماندان و حماسده هدا ،آداب و رسدوم و طدرز لبداس پوشدیدن اسدت و
جنبدده هدداي غیددر قابددل مشدداهده 7آن شددامل اعتیددادات ،ارزش هددا ،احساسددات ،نگددرش هددا ،هنجارهددا و
مفروضات است .نخستین ییه ،ییه اي اسدت كده نمایدانگر نمادهداي ملمدوس سدازمان اسدت .ایدن ییده در
سازمان هایی كه از یدک فرهندگ رسدمی و تشدریفاتی برخوردارندد نمدایش برجسدته تدري دارد و نشدانگر
سازمان رسمی است یعندی سدازمان از سدوي مددیران ارشدد 9طراحدی مدی شدود و تدالش آنهدا در پیداده
كردن یک سلسله هنجارهاي رفتاري سازگار با برنامده هدا و هددف هاسدت .مددیریت سدنتی بده ایدن ندوع
تجلی هاي رفتاري تاكید دارد و هر چیدز خدارج از آن را انقدراف از سیاسدت هدا ،خدط مشدی  ،الگوهداي از
پیش تعیین شده به حساب می آورند .ییده دیگدر فرهندگ سدازمانی كده ییده پایده اي فرهندگ سدازمانی
است به ارزش هداي زیدر بندایی و مفروضدات و باورهدا و فراینددهاي فکدري افدراد و گدروه هداي سدازمانی
اشاره دارد .این ییه ،در واقدع فرهندگ راسدتین سدازمان را تشدکیل مدی دهدد .شدناخت بافدت و سداخت
این ییده ،نیداز بده تقلیدل و مشداهده ژرف تدر و توجده بده واقعیدت هداي رفتداري افدراد سدازمان دارد (
زمردیان.)1922 ،
سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین :شاین مدلی را ارائه نمدوده كده در آن فرهندگ در سده سدطح
متفاوت طبیه بندي شده است كه سه بخش متمایز از یکدیگر ولی در عین حال مرتبط باهم پدید آمده اسدت و
هر بخش ،دیگري را تکمیل می كند .در اولین سطح مدل شاین ،مصنوعات و مخلوقات دست بشر قرار دارد كده
به راحتی توسط دیگران قابل رویت است؛ در زیر این سطح ،ارزش ها ،هنجارهداي رفتداري نهفتده اسدت و در
عمیب ترین سطح فرهنگ زنجیره اي از باورها و مفروضات اساسی قرار گرفته اند(شداین .)1992،شدماي كلدی
مدل شاین و تعامل سطوح فرهنگی در شکل  1نشان داده شده است.

3 - French
4 - Invisible
1 - Top Managers
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شکل  :1مدل شاين و تعامل سطوح فرهنگي(شاين)1991،

مدل پويايي فرهنگي مری جو هچ  « :مري جو هچ » كه به پويايي فرهنگي توجه ويژه اي داشته است در تکميل نظر« شاين »
مدل زير را ارائه كرده است .آنچه كه در اين مدل به مدل شاين اضافه شده است عنصر « سمبل ها » ياا نمادهاا اسات(.شاکل )2
اين مدل به گونه اي مدور ترسيم شده و چهار مرحله :تجلي ،تحقق ،نمااد ساازي و تاويال نيا در ايان چرياه پوياا تعبيار شاده
است(هاچ و اسکالت .)2001،

2 - Mary Jo Hatch
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شکل  « :2مدل پويايي فرهنگي »

فراينااد « تجلااي » بيااانگر اياان م هااوك اساات كااه چگونااه انتظاااراه موتلااي و باياادها و نباياادها در فرهناا

مطاارح مااي

يااود را بااه فرهن ا

تحمياال مااي

شااوند .يعنااي چگونااه ارز

هااا از م روضاااه اساسااي پديااد آمااده و بااه گونااه اي ارز

كننااد .در فراينااد « تحقااق » بايااد در نظاار داشاات كااه « شاااين » مصاانوعاه و سااايته هاااي ب ار را كااه باار فرهن ا
گذارنااد باباال دري تاارين و باباال لم ا

تاارين بوااد فرهن ا

مااي دانااد .در اياان فراينااد ،ارز

ا اار مااي

هااا بااه مرحلااه وابعياات مااي

رسند و به عبااره ديگار « هسات » ماي شاوند و ياا ياو تصاوير باه وابعيات ماي پيوندناد .در فرايناد « نمااد ساازي » 1اعضاا
به رو

هاي ياصاي باا نمادهااي ياصا ي وابعيات هااي شاکل گرفتاه را باراي ياود بياان ماي كنناد .ماال در م هاوك اجاراي

عاادالت ،ممکاان اساات رياساات سااازمان ،يااود را بااه شااکل كاركنااان در آورده و هماننااد آنهااا يواهااان رفتارهاااي مساااوي
شااود .چنااين عملااي بااا ايسااتادن در صااي انتظااار اااذا و يااا دريافاات حقااو و  ...تجلااي مااي يابااد .در فراينااد « ت سااير »
پژوه گر به اين نکته مي پردازد كه چگونه نمادها شکل مي گيرند و بالب بندي مي شوند (هاچ و اسکالت .)2001،

 -2-2مديريت استراتژيک
در دنياي امروز و در شرايطي كه عوامل م يت ساز ربابتي در جريان تحواله برار دارد ،تنها يو م يت ربابتي پايدار مي تواند
فهم و بصيره الزك را نسبت به ت ويص مستمر اين عوامل بوجود آورد كه اين امر وجود ت کر استراتژيو را در ساازمان هااي
امروز حياتي مي سازد .يکي از م اک ه ساازمان هاا ،فقادان ت کار اساتراتژيو در ساط ماديران عاالي ماي باشاد(ربيعاي و
همکاران .)18 1،فقدان ت کر استراتژيو مديران ارشد بنگاه ها و سازمان ها ،آنها را از بهره گيري از فرصت هاي جديد محروك
1 - Manifestation
2 - Ralization
3 - Symbolization
4 - Interpretation
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مي سازد(پورصاد و ي داني .)1890،لذا امروزه ،بر اين نکته تأكيد فراوان مي شود كه مديران ارشد ،براي كارآمد شادن ،باياد
به اب ار ساده و مهمي به ناك ت کراستراتژيو مجه شوند .اگرچه كلمه استراتژي ري ه در زبان يوناني دارد و به معناي هنر جن
مي باشد ولي در برن گذشته چندلر 9آنرا براي اولين بار بکار برد و استراتژي رابه صوره تعيين اهداف بلند مده يو سازمان و
گ يند مجموعه ابداماه و توصيص منابع الزك براي دستيابي باه ايان اهاداف تعرياي كارد وي باراي اولاين باار ت ااوه باين
استراتژي و تاكتيو 10را در بالب تعريي تصميماه استراتژيو كه با س مت بلند مده سازمان سرو كار دارد و تصاميم هااي
تاكتيکي كه به فعاليتهاي روزمره مربوط مي شوند مطرح نمود( چندلر  . ) 19 2 ،همچنين مي توان به تعريي آندرو 11مبناي بار
اين كه استراتژي در بردارنده هدفهايي است كه سازمان به دنبال دستيابي به آنها مي باشد و هم وسايل و چگاونگي دساتيابي باه
آنها اشاره كرد ( اندرو  .)19 0 ،بر اساس تعاريي ارائه شده از استراتژي به اموري استراتژيو مي گويند كاه داراي ساه شارط
زير باشند - :بلندمده باشند - .در محيط ربابتي باشند - .جنبه حياتي داشته باشند( فقهي فرهمند ،

.)18

 -1-2-2رويکردهای نوين استراتژی
12

رويکرد هنری مینتزبرگ( :)1811هنري مينت برگ يکي از ب رگ ترين تا يرگذاران در ظهور رويکردهااي ناوين اساتراتژي
بوده است .مينت برگ در نظرياه يود با اشاره به اينکه اصوال " برنامه ري ي " يو فرآيند تحليلي اسات  ،تاكياد ماي كناد كاه
استراتژي ا ربود حاصل سنت ذهني است و فرآيندهاي تحليلي نمي توانند پديد آورنده ي آن باشند .در چهاارچو نظريااه
مينت برگ  ،استراتژي ا ربود يو پديده ي ي بانه است كه انسانها سازنده ي آن هستند و نه فرآيندهاي برنامه ريا ي و باراي
اين امر مي بايستي به جاي برنامه ري ي به توسعه ي ت کر استراتژيو پردايت  .مينت برگ يادگيري را يو ركن اساتراتژي ماي
داند و ماهيت حركت استراتژيو را چريه اي از " حركت_ يادگيري _ جهات گياري " عناوان ماي كنناد .او باين رراحاي و
مديريت استراتژيو ت اوه بائل است .بر اساس نظريااه مينت بارگ رراحاان اساتراتژيو رارح سااوااله اساساي پايد روي
سازمان و ايجاد زمينه هاي فکري الزك براي تحليل ار عاه را بر عهده دارناد و ايان در حاالي اسات كاه ايجااد راهباري ياو
حركت استراتژيو در سازمان تعهد و وظي ه ي مدير ارشد است .مينت برگ ني همانند برياي از صااحبنظران  ،اساتراتژي هااي
برنامه ري ي شده را از استراتژي هاي يودجو

18

متماي ميداند و بر ت اوه آنها تاكيد دارد(مينت برگ.)19 ،

عزم استراتژيک _ هامل و پاراهاالد( :)1881هامل و پاراهاالد  1در سال  19 9ري مقاله اي نتايج تجربياه و مطالعااه ياود
را منت ر سايتند و در آن اع ك داشتند كه براي دستيابي به اهداف به ظاهر اير ممکن بايساتي فضااي ( پاارادايم  ) 1جدياد ماي
آفريد .اين رويکرد در نقطه ي مقابل نظرياه ك سيو كه در آن ها بابليات هااي ساازمان باراي بهاره بارداري از فرصات هاا،
مديريت مي شود ( تناسب استراتژيو ) برار دارد .در اين رويکرد به سازمان ها توصيه مي شود به جاي پايد بيناي آيناده آنارا
9

- Chandler
- Tactics
11
- Andrew
12 - Henry Mintzberg
13
- Emergent
14
- Hamel & Parahalad
15
- Paradigm
10
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يلق كنند واين توصيه در شرا يطي كه پيد بيني در آنها با يطاي زيادي همراه است رويکردي ا ربود به شمار مي آيد(هامال
و پاراهاالد.)199 ،
الگوی تفکر استراتژيک _ جین لیدکا ( :)2001جين ليدكا  1در اين الگو براي ت کر استراتژيو پنج عامل اساساي را مطارح
مي سازد :
.1نگر

سيستمي  :استراتژي يو رويکرد ت ماك نگر ويکپارچه است  ،هر چند فعاليت هاي مج ا و متناو زياادي درآن وجاود

دارند.
 .2تمرك بر اهداف  :اين تمرك تمامي انرژي سازمان و افراد را متوجه اهداف استراتژيو يواهد كرد.
 .8فرصت جويي هوشمندانه  :در ت کر استراتژيو  ،ك ي فرصت ها و بهره گيري از آنها يو اصل مهم است.
 .ت کر در زمان  :در اين شيوه ي ت کر بايد آينده را مبناي توانمندي هاي امروز كه دستاورد گذشته سازمان است ،يلق كرد.
 .پي روي با فرضيه ها  :اين م هوك يکي از وجوه تماي ت کر استراتژيو با برنامه ري ي استراتژيو است .اين فرآيند با زنجيره
اي از عباراه منطقي " چه مي شود  ،اگر...؟ " و " اگر الي  ،سپ

" پيوند مو ري را بين سنت ي بانه ( فرضايه ساازي ) و

اب ار تحليلي ( آزمون فرضيه ) به وجود مي آورد .ليدكا ت کر استراتژيو را به عنوان يو عامل حياتي باراي بقااي ساازمانها و
مکمل ( نه جايگ ين ) برنامه ري ي استراتژيو مي داند(ليدكا.)200 ،
براي دري م هوك ت کر استراتژيو نوست بايد ديد هدف از اين نو ت کر چيست .هراكليوس هادف از ت کار اساتراتژيو را
ك ي استراتژيهاي بديعي كه بتوانند بوانين بازي ربابتي را بازنويسي كنناد ،و تصاور آيناده باه شاکلي كاام مت ااوه از حاال
ميداند(هراكليوس .(199 ،به اين ترتيب ت کر استراتژيو تركيبي از م هوك توانمندي تدوين استراتژي و رويکرد ي

و پيد

نگر است .در ادبياه حوزه ي ت کر استراتژيو تعاريي ارائه شده عمدتا تعاريي م هومي هستند كه با هدف دري ماهيت اين
گونه از ت کر و م اياي آن ارائه شده اند و به ندره مطالعه اي در راستاي تعريي دبيق سازه با هدف ارائه ي راهکار سانجد و
اندازه گيري پي نهاد شده است .به عنوان نمونه پالماتير (  )200ت کر استراتژيو را اين گونه تعريي مي كند :ت کر استراتژيو
يو فرايند تحليل ،ارزيابي ،و بازتا ربيعت كسب وكار ،دري موبعيت فعلي و وضعيت هاي ممکن آينده ،يلق چ م انداز از
آينده ي سازمان ،توسعهي اب ارها و روشهاي ممکن براي دستيابي به ايان چ امانداز ،وزن دادن باه انتوابهاا و تصاميمگيري در
مورد نحوهي عمل است(آباجانيان و رستمي.)1892،
بريي محققين ت کر استراتژيو را در بالب يو فرايند معرفي ميکنند ،مانند هارپر ()1991كه فرايند ت کر استراتژيو را به ايان
صوره معرفي ميکند(هارپر:)1991 ،
 .1پذير

نياز به ت کر استراتژيو

 .2تعهد بررسي استراتژيو
- J.Liedtka
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 .8توسعه سناريو هاي ابتضايي
 .كسب بيند استراتژيو
 .روشن كردن فرصت ها و تهديدهاي استراتژيو
 .شناسايي جايگاه هاي استراتژيو ممکن
 .1يلق يو چ م انداز بنگاه واحد
 .انتوا جايگاه استراتژيو هدف
 .9شناسايي ابتکاراه استراتژيو
در چارچو نظري ارائه شده توسط بون (  ،)200عناصر ت کر استراتژيو در سط فردي به سه دسته تقسيم ماي شاوند :ت کار
سيستمي (دري كل نگر از سازمان و محيط آن)  ،ي بيت ،و چ م اندازي از آينده ي سازمان (شکل .)8

شکل  :8ت کر استراتژيو(بون)200 ،

 -2-2-2مفهوم مديريت استراتژيک
ماااديريت استراتژيو هنر و داند تبياااين و تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميماه وظي هاي چندگانه ميباشد كه سازمان را بادر به
دستيابي به اهداف بلند مده يود

ميسازد.

 -1فرآيند مديريت استراتژيو:
فرآيند مديريت استراتژيو شامل سه مرحله اساسي ميباشد.
 تدوين استراتژيها. اجراي استراتژيها. -ارزيابي استراتژيها.
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مرحله تدوين استراتژيها يود شامل تعيين مأموريت سازمان ،شناسايي عوامل دروني و بيروني سازمان ،فرصتها و تهديدها،
شناسايي نقاط بوه و ضعي دايلي سازمان ،تعيين اهداف بلند مده ،بررسي و در نظرگرفتن استراتژيهاي گوناگون و انتوا
استراتژيهاي ياصي جهت ارائه فعاليت سازمان ،شيوه توصيص منابع ،فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري در سازمان،
ميگردد.اجراي استراتژيها از رريق برنامهري ي عملياتي صوره ميگيرد .مديريت استراتژيو يو سازمان از چريهاي ت کيل
شده است كه برنامهري ي استراتژيو ،برنامهري ي عملياتي ،بودجهري ي ،نظاره و ارزيابي عملکرد اج اي اصلي آن هستند.
برنامهري ي عملياتي ،استراتژيهاي يو سازمان را براي پيادهسازي و اجرا ترجمه ميكند .بنابراين هماهنگي كامل ميان چهار
استراتژيونسبتا روالني است
ﹰ
ج ﺀ اصلي فو براي تحقق يومديريت منسجم ال امي است .اگر چه سابقه مباني نظري مديريت
ولي كاربرد آن در سالهاي ايير بقدري گستر

تقريبا تماك سازمانهاي پي رو دنيا اعم از دولتي و
يافته است كه امروزه ﹰ

يصوصي از مديريت استراتژيو براي راهبري سازمان يود بهره ميگيرند .برنامه ري ي عملياتي يکي از اج اي اصلي مديريت
استراتژيواسه(آكار و آكار.)2012،

 -3-2رابطه فرهنگ سازماني و مديريت استراتژيک
 -1-3-2پیشینه تحقیق
در مورد اينکه آيا بين فرهن

سازماني و مديريت استراتژيو رابطه اي وجود دارد يا نه ،ابتدا به بيان بريي پاژوهد هاايي كاه

اين موضو را بررسي كرده اند مي پردازيم.
ژان

و همکاران( )2010در پژوه ي به بررسي رابطه بين فرهن

سازماني ،سايتار ،استراتژي و ا ربو اي ساازماني باا در نظار

گرفتن نقد واسطه اي مديريت داند پردايته اند .اين تحقيق بين  801سازمان انجاك شده اسات .بار اسااس نتاايج ايان تحقياق
فرهن

سازماني بر عواملي مانند سايتار ،استراتژي و ا ربو ي سازمان تأ ير داشته و مديريت داند ني بعناوان واساطه بار روي

اين ارتباط تأ يرگذار مي باشد .داير و همکاران( ،)2001به بررسي رابطه بين فرهن
ريسوره پردايته اند .در اين پژوهد ابتدا ابعاد اصلي فرهن

ساازماني و ماديريت اساتراتژيو در هتال

سازماني بيان شده و سپ

به بررسي رابطه بين فرهن

استراتژي سازمان و عملکرد پردايته شده است .كه نتاايج ن ااندهنده وجاود رابطاه معناادار باين فرهنا

سازماني،

ساازماني و ماديريت

استراتژيو در هتل ريسوره مي باشد .كاواناگ و آشکاناسي(  ،)200در پژوهد هاي يود به بررسي تأ ير رهبري و استراتژي
مديريت تغيير بر فرهن

سازماني پردايته اند .نتايج اين تحقيق ن ان مي دهد كه در اكالر موارد ،تغييراتي كه در نحوه رهبري و

مااديريت رم مااي دهااد ،د ر نتيجااه تغييااراه انجاااك شااده در عاااده هااا و رفتارهاااي فرهنگااي در سااازمان مااي باشااد .چااان و
همکاران(  ، )200به بررسي تأ ير فرهن

سازماني ،استراتژي ربابتي و فعاليت هاي ماديريت مناابع انسااني بار عملکارد شاركت
سازماني منابع ارزشمندي براي سازمان و بهبود عملکرد آن مي تواند

پردايته اند .يافته هاي اين تحقيق ن ان مي دهد كه فرهن

داشته باشد .جانسون( ، )1992در تحققي يود به بررسي رابطه بين توسعه استراتژي در سازمان ،ابعاد فرهن
هاي مديريتي پردايته اند .كه نتايج ن ان مي دهند كه فرهن
11
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استراتژيو بکار روند .بارني(  )19در تحقيق يود به اين موضو پردايته است كه آيا فرهنا

ساازماني ماي تواناد يکاي از

منابع كسب م يت ربابتي پايدار باشد يا نه؟ او به اين نتيجه رسيده است كه سازمان هاي داراي فرهن

متناسب با استراتژي هاي

تدوين شده آن سا زمان ،بادر به دستيابي به اهداف استراتژيو و عملکرد مالي بهتر يواهند بود.پژوهد هاي انجاك شده در ايان
حوزه ،بصوره ي صه شده در بالب جدول  1ن ان داده شده اند.

جدول  :1پي ينه تحقيق
نویسندگان

سال

شرح مختصري از كار

یافته ها

ژاندددددددگ و

7010

فرهنگ سازمانی ،ساختار ،استراتژي،

فرهنگ سازمانی بر عواملی مانند ساختار ،استراتژي و

اثربخشی سازمانی ،مدیریت دانش

اثربخشی سازمان تأثیر داشته و مدیریت داندش نیدز

همکاران

بعنوان واسطه بر روي این ارتباط تأثیرگ ار می باشد.
دایر و همکاران

7002

و

7006

فرهندددگ سدددازمانی ،مددددیریت

نتایج نشاندهنده وجود رابطه معندادار بدین فرهندگ

استراتزیک ،عملکرد

سازمانی و مدیریت استراتژیک در هتل ریسورت مدی
باشد.

كاواندددددا
آشکاناسی

رهبري و استراتژي مدیریت تغییر بدر

تغییراتی كه در نقوه رهبري و مدیریت رخ می دهدد،

فرهنگ سازمانی

در نتیجه تغییرات انجام شده در عادت ها و رفتارهاي
فرهنگی در سازمان می باشد.

چدددددددان و

7002

همکاران

فرهنگ سازمانی ،استراتژي رقدابتی،

سازمانی مندابع ارزشدمندي بدراي سدازمان و بهبدود

فعالیت هاي مدیریت منابع انسدانی و

عملکرد آن می تواند داشته باشد.

عملکرد شركت
جانسون

1997

بارنی

1936

خلج

1997

توسعه استراتژي در سدازمان ،ابعداد

كه فرهنگ سازمانی می تواند بعنوان ابدزاري مناسدب

فرهنددگ سددازمانی و فعالیددت هدداي

براي مدیریت تغییر استراتژیک بکار روند.

مدیریتی
آیا فرهنگ سازمانی می تواندد منبدع

كه سازمان هاي داراي فرهنگ متناسب با اسدتراتژي

كسب مزیت رقابتی پایدار باشد.

هاي تدوین شده آن سازمان ،قدادر بده دسدتیابی بده
اهداف استراتژیک

ابعدداد مختلددف فرهنددگ و جایگدداه و

اگر باورها  ،ارزش ها و انگیزه ها و شوق و ذوق هدا در

موقعیت موسسات اقتصادي و تولیدي

یک سازمان بصورت منسجم و یکپارچه شکل بگیرندد

و صنعتی درجهان كنونی

سازمانها با همان امکانات موجود میتوانندد در میابدل
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رقباي داخلی و حتی بین المللی خود قدد برافرازندد و
به اهداف استراتژیک خود برسند.

 -2-3-2تاثیر فرهنگ در استراتژی سازمانها
استراتژي در حيطه سازمان و مديريت عبارتست از تج يه و تحليل روابط بين ساازمان باا محايط ياويد و علام و هنار و توجاه
بکارگيري بدرتها و عوامل سياسي و ابتصادي و فني و اجتماعي و نيروهاي سازمان براي به دست آوردن و فراهم كردن حداكالر
پ تيباني و يط م ي هاي سازمان است  .عواملي كه در باال ذكر شد همبستگي گساترده اي باا هام دارناد  ،جهات دساتيابي باه
موفقيتهاي سازماني و ملي است ا ده از همگي عوامل ضروري است .فرهن

سازمان در بدره اجتماعي و رواناي ظهاور ميکناد.

شايد است اده از هيچکداك از عوامل مديريت استراتژيو به اندازه عامل اجتماعي و رواناي پيچياده و مابهم نباشاد زيارا فرهنا
سازمان پديده مبهمي است  .،در حال حاضر نه تنها دارا بودن توان الزك براي تنظيم واكن اهاي اساتراتژيکي مناساب الزك اسات
بلکه اجرا بهنگاك و سريع آن واكن ها ني ن انگي برتري ربابتي در بازارهاي بين المللي است  .براي دست ياافتن باه ايان برتاري
شركتها بايد سرعت عمل داشته باشند .اهميت دادن به استراتژي و تاكيد بر فرهن

ساازمان باه عناوان وسايله اي كاه در ماورد

هدايت و هم در مورد اجرا و يا ممانعت از اجراي آن استراتژي مو ر وابع شود .مطالعاه گسترده اي كاه صاوره گرفتاه اسات
ن اندهنده اين موضو است ك ه الگوهاي ملي و فرهنگي در ماديريت اساتراتژيو نقاد بسا ائي اي اا ميکنناد(يلاج.)1892،در
بسمت هاي ببل در مورد هر يو از متغيرهاي فرهن
اكنون به وسيله الگويي به بررسي نقد فرهن

سازماني و مديريت استراتژيو و عناصر ت کيل دهنده آن ها بحث شاد.

در شکل دهي استراتژي سازمانها ميپردازيم.

در مبحث مديريت استراتژيو در اولين گاك  visionموسسه مطرح مي ود  ، visionهر جايي است كه سازمانها بصد رفتن به
آنجا را دارند .وظي ه برنامه ري ان استراتژيو فرمول بندي و باعده دادن و توضي آينده روشن و ساده كردن اهداف و مقصاود
هاي استراتژيو است و دوري جستن و دور اندايتن فعاليتهاي است كه موالي آنهاست .باه راور كلاي ميتاوان گ ات برناماه
ري ي استراتژيو به سازمانها در جهت شکل دادن به سرنوشت موسسه و سازمانها به وسيله موارد زير كمو ميکند :
-1

تعيين ماموريت )  ( missionدور نما(  ، (visionاهداف كلي )  ، ( goalsاهداف فرعي ) ( objective

-2

ارزيابي مراحل موتل ي كه در استراتژي هاي شما م وص شده است .

-8

ايجاد يو توافق عمومي در ميان هيات مديره

-

در يو رديي برار دادن سايتار  ،مردك و فرهن

 ،برنامه ها  ،يدماه و توليداه

آنچي ي كه در رديي آمده است به همسوئي اشاره دارد  ،اگر چنانچه حركت باه سامت دورنمااي ساازمان ياا موسساه را باه
صوره پيکاني نمايد دهيم اج اي آن پيکان عباره از سايتار  ،مردك  ،برناماه هاا و يادماه و تولياداه هساتند  .چنانچاه در
شکل زير م حظه مي ود(.شکل )
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شکل  :تأ ير عوامل موتلي بر حركت استراتژيو

در شکل باال دو نو حركت با هم مقايسه شده اند  .در بسمت اول عوامال بادره برناماه اساتراتژيو كاه عبارتناد از ساايتار،
فرهن

 ،برنامه ها ،يدماه و توليداه ،با يو جهت شدن سبب بدره و سرعت حركت اساتراتژيو در مساير اصالي بساوي

visionسازمان شده اند .در حاليکه در بسمت دوك شکل عوامل با ينالي كردن حركت عوامل ديگر موجب انحراف و كاهد
بدره و سرعت حركت استراتژيو سازمان شده اند .
يصوصياه اصلي فرهن
يصوصياه فرهن

:

متعدد است و تنها با توسل به پيکره عناصر ميتوان به شنايت عميق آن دسات يافات باراي ارائاه تصاويري

كامل از پيکره عناصر ميتوان به شنايت عميق آن دست يافت براي ارائه تصاوير ي از يصوصاياه فرهنا

باه چناد ماورد آن

اشاره مي ود:
مقوله اي مورو ي نيست بلکه اكتسابي است و از راه آمويتن و تجربه كسب مي ود .

-1

اكتسابي بودن ،بدين معنا كه فرهن

-2

اشتراكي بودن ،كه اشاره به ماهيت اجتماعي بودن آن دارد و اينکه كام جمعي است و افراد در آن سهم دارند.
14
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-8
-

بابليت انتقال ،چرا كه از يو نسل به نسل ديگر انتقال مي يابد.
تطبيقي بودن ،يعني فرهن

مدل سازي تغييراه در فرهن

ب ر نسبت به تغيير تطابق ن ان مي دهد(يلج.)1892،
به منظور تالبيت باورهاي همسو با باورهاي استراتژيو

در نهايت به اين نتيجه ميرسيم كه براي دستيابي به نتايج و اهداف استراتژيو سازمان مديريت منابع انساني ساازمان ميبايسات از
رريق اعمال تدابيري ويژه به همسو كردن باورهاي مديريت اساتراتژيو و باورهااي م اتري كاركناان ( فرهنا
فرايند اعمال مديريت فرهن

و است اده بهينه از فرهن

موجود و همسو سايتن بااور هااي ناساازگار را ميتاوان در ساازمانها از

رريق مدل سازي تغييراه به صوره شکل ن ان داد(يلج.)1892،

شکل  :مدل سازي تغييراه براي باورهاي ناسازگار
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 -3بقث و نتیجه گیري
فرهنگ میتواند یا آرمانی یاشد یا موجود  .فرهنگ آرمانی آن است كه الگوهاي رفتاري آشدکار و رسدما تاییدد
شده را در بر گیرد  ،در حالیکه فرهنگ موجود ( واقعی ) آن چیزي است كه عمال بدر جامعده حداكم اسدت  .در
برخی از سازمانها نمونه هاي بسیاري از عدم تطابب میان فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب را میتوان بر شدمرد
كه این عدم همسوئی باعث كند شدن یا انقراف حركت سازمانها به سمت  visionیا دورنمداي سدازمان آندان
میگردد  .اگر نظام توقعات رفتاري اصولی و دقیب باشد دستیابی به فرهنگ یکپارچه و وحدت فرهنگی امکدان
پ یر است  ،وحدت فرهنگی  ،انسجام سازمانی و عملیاتی همه عناصر و مجموعه هاي فرهنگی است كه كاركرد
واحدي دارند و فرهنگ یکپارچه فرهنگی است كه عناصر و مجموعه هاي پیچیده آن پیوند نزدیکی با یکددیگر
دارند  .این وحدت فرهنگی چنانچه در جهت حركت استراتژیک سازمان باشد موجب تسریع حركدت سدازمانها
بسمت اهداف استراتژیک و برتري آنان نسبت به رقباي خود با همان امکانات و شرایط موجود میگردد .در هدر
سازمان فرهنگ از تعدادي فرهنگ هاي فرعی یا خرده فرهنگ تشکیل شدده اسدت  ،كدارگران  ،مهندسدان ،
كارمندان  ،گروههاي م هبی  ،گروههاي شغلی و  ....هر كدام داراي فرهنگ ویدژه اي هسدتند  .در عدین حدال
داراي یک سري مشتركات فرهنگی نیز هستند  .خرده فرهنگ ها عمال الگویی از رفتارها و اعتیدادات هسدتند
كه هر كدام داراي مبنایی مشدترک بدا فرهندگ كلدی بدوده و در عدین حدال از جهداتی نیدز بدا آن افتدراق
دارند(خلج .)1997،خرده فرهنگ مربوط به گروههاي اجتماعی است  ،این فرهنگ در عین حال از فرهنگ كدل
جامعه متمایر است  .زیرا برخی هنجارها و موازین خاص خود را دارد .یکپارچده كدردن فرهندگ میبایسدت بدا
یکپارچه كردن خرده فرهنگ ها و در یک ردیف قراردادن آنها با حركت استراتژیک سازمانها باشد تا موفییدت
سازمان را موجب گردد(خلج .)1997،كالم آخر اینکه ،مجموعه الگوهاي فرهنگ سدازمانی در افدزایش آگداهی
مدیران و دست اندركاران سازمانی ،نیش مهمی را ایفا می كند .یزم است مدیران سازمانها ،بویژه در كشورهاي
درحال توسعه ،با تلفییی از این الگوها ،در راستاي افزایش كارایی و اثربخشی سازمانی حركت كنند و نسبت به
تطبیب این الگوها ،مطالعات استراتژیک را تقیب بخشند(مهربان.)7002،
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