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چكيده
معموال اجراي برنامههاي تحول ،با موانع و مقاومتهايي از سوي کارکنان همراه است به همين خاطر کارشناسان
بر فرهنگ سازماني به عنوان عامل موثر بر بهبود مديريت تحول ،تاکيد نموده اندد .ايدن تحقيدق بدا هددب بررسدي
مولفههاي فرهنگ سازماني ،بر بهبود مديريت تحول به انجام رسيده است .براي اين منظدور ،هفدت فر ديه تبيدين
گرديد که به سنجش ارتباط ميان مولفههاي فرهنگ سازماني (مشدارکت ،يکپدارگگي ،انعطداب پدذيري ،ارزشدها و
هنجارها ،ريسک پذيري ،جو نوآوري ،پشتيباني) و مديريت تحول ميپرداخت.
اين تحقيق از نوع کاربردي بوده که بدا روش تو ديفي-همبسدتگي بده انجدام رسديده و ابداار ا دلي جمدع آوري
اطالعات ،پرسشنامه بوده است که مولفههاي فرهنگ بر اساس مدل بيگلياردي و همکداران ( )2132و موفدههداي
مديريت تحول بر اساس مدل ادکار که توسط هيت ( )2116نيا ارائه شده است تبيين گرديد .پرسشدنامه در ميدان
کارشناسان شرکت اعتباري ايران کيش توزيع و در نهايت 391 ،پرسشنامه حيح و معتبدر جمدع آوري گرديدد و
بدين وسيله ،روابط تعريف شده در مدل به وسيله آزمون رگرسيون گندگانه ،مورد بررسي قرار گرفته است .نتدايج
اين تحقيق ،ديدگاه جامع تري نسبت به ارتباط فرهنگ و مديريت تحول ارائه داده است .نتايج نشان ميدهد کده از
ميان مولفه هاي فرهنگ سازماني؛ مشارکت ،يکپارگگي ،انعطاب پذيري ،پشتيباني و ارزشها بر مديريت تحول مدوثر
و دو مولفه ريسک پذيري و جو نوآوري ،تاثير معناداري بر مديريت تحول نداشتند.
واژگان کليدي :فرهنگ سازماني ،مديريت تحول ،ارزشها و اهداب ،مشارکت ،دانايي

سودابه ابراهیم زاده و محسن قدمی

(مقاومت در برابر تغيير) و شيوه مديريتي فرد محورانه

مقدمه
در عصر کنوني ،تحول سازماني يکي از سياستهايي

2

(وورن و همکاران.)2111 ،

است که توسط اغلب سازمانها پيگيري ميشود و در

در اين راستا و به منظور غلبه بر موانع اجراي

ورت ميپذيرد .به طور

برنامههاي تحول در سازمان ،کارشناسان راه حلهاي

کلي تحول به مجموعه تغييرات در نظام اداري و

مختلفي ارائه کرده اند .يکي از اين راه حلها ،توجه به

اجرايي سازمانها اشاره دارد که به بهبود رويه خدمت

فرهنگ سازماني است .فرهنگ سازماني بر رفتار

رساني ،ارتقاي کيفيت خدمات ،افاايش ر ايت

کارکنان موثر است و ميتواند زمينه ساز کاهش

مشتريان ،افاايش سرعت و دقت انجام امور منجر

مقاومت آنها در برابر تغيير و حتي ترغيب آنها به تغيير

ميشود .به اعتقاد کارشناسان ،تحول سازماني

و تحول شود .همچنين به نظر ميرسد فرهنگ سازماني

1

غني بر سطح مشارکت کارکنان و وجود ارزشها و

( )2119بيان ميدارد که افاايش مشارکت کارکنان،

هنجارهاي مبتني بر تغيير ،موثر باشد با اين حال

روابط وسيع ميان کارکنان و سرپرستان و مديران ،بهبود

بررسي نقش فرهنگ سازماني بر مديريت تحول،

مستمر و پيشرفت مداوم ،بهبود شايسته ساالري،

مستلام تحقيقات و مطالعات بيشتري است تا بتوان

آموزش مستمر و تشويق به يادگيري ،برنامه رياي

رويکرد جامعي در خصوص نقش مولفههاي فرهنگ

حيح و پويا ،توانمندسازي کارکنان و بکارگيري

سازماني بر مديريت تحول ارائه نمود .در اين تحقيق،

جنبههاي فناوري و نوآوري از جمله مهمترين

سعي شده است تا به تبيين روابط ميان مولفههاي

مايتهاي تحول سازماني ميباشند .با اين حال و علي

فرهنگ سازماني و مديريت تحول در شرکت کارت

رغم توجهات فراواني که در سالهاي اخير نسبت به

اعتباري ايران کيش پرداخته شود.

خصوص آن ،برنامه رياي

مايتهاي فراواني براي سازمانها به همراه دارد .کني

مو وع تحول سازماني مبذول شده است ،اغلب
سازمانها هنوز با مشکالت اساسي مواجه اند و آن طور

ادبيات پژوهش

که بايد ،شاهد تغييرات مؤثري نبوديم و ميتوان گفت،

مفهوم فرهنگ سازماني

3

هنوز ساختار اجرايي سازمانها از الگوهاي سنتي پيروي

به طور کلي فرهنگ سازماني به مجموعه قوانين و

به اعتقاد

رويههاي نانوشته اطالق ميگردد که بر رفتار و نحوه

کارشناسان ،موانعي بر سر راه اجراي برنامههاي تحول

برخورد کارکنان سازماني تأثير ميگذارد و جهت گيري

در سازمانهاي مختلف وجود دارد که روند اين فرايند

کلي سازمان را در قبال اهميت فعاليتها و اهداب

را کند ساخته است .موانعي از قبيل ناديده گرفتن

سازماني تعيين ميکند (وبستر .)3999 ،4از منظر

عفهاي موجود؛ ارائه راه حلهاي

ديگر ،فرهنگ سازماني به فلسفه وجودي و جايگاه

مقطعي براي مشکالت فعلي؛ نيروهاي انساني ناکارامد؛

ارزشها و اهداب در سازمانها ميپردازد و معادلهايي

نگرش مديران در مورد هاينههاي آشکار و پنهان

نظير گرايش به هنجارها ،سازمان محوري و جو

تحول؛ عدم استفاده از رويكردهاي علمي و تجارب

سازماني دارد .در واقع فرهنگ سازماني همان توجه و

عملياتي؛ نگراني مخالفان از تهديد منافع ،نظرات،

تأکيد سازمان و کارکنان به مقوله فلسفه وجودي

عادات و خواستههاي ايشان پس از انجام تغييرات

سازمان است که تحت عنوان ارزشها و باورهاي

ميکند

(فقيهي و همکاران.)3191 ،

مشکالت و

5

مشترک نمود مييابد (لوند  .)2111 ،همچنين فرهنگ

28

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و ششم /زمستان 9313

مولفه های فرهنگ سازمانی و نقش آن بر بهبود مدیریت تحول...

سازماني به معناي مجموعه فاکتورهاي غير قابل

تحت تاثير فناوريهاي جديد يا نگرشهاي جديد،اجرا
7

مشاهده در سازمان اطالق ميشود که به واسطه زمان،

ميشود (گوما و همکاران .)2117 ،همچنين تحول

سطح روابط کارکنان ،سبک رهبري مديران و ارزشهاي

سازماني ممکن است تحت تأثير افاايش دانش و

سازماني شکل ميگيرد و بر رفتار کارکنان تأثيرگذار

مهارتهاي کارکنان يا مديران ورت پذيرد (هيلمن ،

است .پذيرفته شده ترين تعريف از فرهنگ سازماني

 .)2117در تعريف ديگر ،تحول سازماني پاسخي است

عبارت است از « :الگويي از ارزشها و باورهاي مشترک

از سوي سازمان به تغييرات محيطي و يا مشکالت

که به افراد در درک کارکردهاي سازماني کمک کرده و

موجود .به عبارت ديگر ،زماني که سازماني متوجه

بدان سبب هنجارهايي براي رفتار در سازمان براي آنها

ميشود که رويههاي فعلي پاسخگوي نيازها و

فراهم ميکند» (بيگلياردي 6و همکاران .)2132 ،در

گالشهاي محيطي نيست ،سعي ميکند خود را به

جدول زير ،نقظه نظر محققان مختلف در مورد فرهنگ

نحوي ارتقا دهد تا بتواند از عهده الاامات جديد برآيد

8

9

(بل و همکاران .)2119 ،تحول سازماني به معناي

سازماني ارائه شده است.

اعمال تغييرات و رويکردهاي جديد در سازمان است
که با هدب بهبود فرآيندها و رويههاي سازماني به

تحول سازماني
تحول به معناي بکارگيري فناوري ،متدها و

انجام ميرسد .اين تغييرات عمدتا" در شکل سازماني،

روشهاي جديد مديريتي در پيکره اداري/اجرايي هر

نحوه فعاليتها و حتي ماهيت سازماني قابل تشخيص

سازمان است که به بازسازي و بهبود شرايط منجر

است (پاردو دل وار 10و همکاران .)2132 ،از منظر

ميشود .محور و مبناي تحول سازماني ،اين فلسفه

ديگر ،تحول سازماني به معناي بکارگيري نگرشها،

است که ممکن است روشهاي گذشته ،پاسخگوي حل

تجهياات ،رويهها و فرآيندهاي جديد در سازمان است

مشکالت فعلي و آينده نباشد و تجديد نظر در اين

به نحوي که سازمان بتواند خود رابا نيازهاي جديد،

خصوص ،ميتواند به رفع نيازهاي فعلي و آتي ،کمک

اهداب جديد يا انتظارات جديد وفق دهد و به شکل

نمايد (فقيهي و همکاران .)3191 ،از منظر جامع تر،

کارآمدتري بتواند با محيط در حال تغيير خود ،منطبق

تحول سازماني ،به معناي اعمال تغييرات کلي در

گردد (بوردام .)2131 ،11تا حدودي مفهوم تحول

رويهها و فعاليتهاي سازمان ميباشد که معموال"

سازماني ،مشابه با مفهوم بهبود سازماني است و شامل

جدول شماره  :3فرهنگ سازماني از منظر محققان مختلف
متغيرهاي اصلي
نظريه پرداز

قوانين

ارزشها

اهداف

نانوشته
وبستر3999 ،12

روابط

باورهاي

کارکنان

مشترک



سينق2111 ،13
باسکو 14و همکاران2133 ،








بيگلياردي 15و همکاران2132 ،
ژاکسن 17و همکاران2132 ،

مشترک




اوزکرت 16و همکاران2131 ،

هنجارها

مباني رفتاري
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جدول شماره  :2تحول سازماني از منظر محققان مختلف
متغيرهاي اصلي

نظريه پرداز
اعمال

بکارگيري

تغييرات

رويکردهاي

بهبود

جديد
پاردو دل وار 18و همکاران2132 ،





جديد

سازمان






اشنايدر2133 ،20

نگرشهاي

توانمندي

هزينه ها

رفتار

سازماني

بوردام2131 ،19





وورا 21و همکاران2131 ،
اندرسن 22و همکاران2113 ،

بهبود

فرايندها رويههاي

بکارگيري

ارتقاي

کاهش

تغيير













بير و نهريا 2111 ،23







توان بخشيدن به فرآيندهاي عملياتي و نيروهاي

 نيروي انساني :منظور از ايجاد دگرگوني افراد در

انساني در سازمان براي باالبردن کيفيت عملکرد

محيط کار ،ا الح مهارتها ،ادراکها ،برداشتها

ارگانهاي مختلف سيستم سازماني( .طاهري الري،

و رفتار مورد لاوم براي انجام وظايف کاري است.

 .)3177در جدول زير ،نقظه نظر محققان مختلف در

به منظور افاايش مياان تاثير دگرگونيهاي ورت

مورد تحول سازماني ارائه شده است.

گرفته در ديگر عنا ر سازماني ،از قبيل :ساختار

فرهنگ سازماني و ارتباط آن با تحول سازماني

سازماني و فناوري ،دگرگوني در بخش نيروي

از مجموع تعاريف ،اين گونه بر ميآيد که فرهنگ،

انساني الزم است.

عامل موثري بر شکل گيري رفتار اعضاي سازمان

 فرهنگ سازماني :منظور از فرهنگ سازماني،

ميباشد و ميتواند بر رفتار کارکنان ،به ويژه در زمان

مجموعه اي از ارزشها ،تعهدها و باورهاي

اجراي برنامههاي تحول ،نقش آفرين باشد؛ مقاومت

مشترک ميباشد که اعضاي يک سازمان را به هم

آنها در برابر تغيير را کاهش دهد و يا انگياه و تالش

پيوند ميدهد.

آنها در راستاي اجراي بهتر برنامههاي تحول را بهبود

همانطور که مشاهده ميشود ،فرهنگ سازماني يکي

بخشد .طاهري الري ( )3177بيان ميکند که عنا ر

از گهار مولفه ا لي موثر بر تحول و تغيير سازماني

کليدي در ايجاد دگرگوني سازمانها عبارتند از:

محسوب ميشود .از ديدگاه ديگر ،سه مفهوم فرهنگ،

 ساختار سازماني :که الگويي از تعامالت و

ارتباطات و تغيير بر هم تأثير متقابل ميگذارد .زيرا

هماهنگي طراحي شده از طرب مديريت براي

فرهنگ توسط انسان ايجاد ميشود و مو وعي است

مرتبط ساختن وظايف افراد و گروهها به منظور

که بر اساس زمان ،مکان يا موقعيت تغيير ميکند

نائل شدن به هدبهاي سازماني است.

(هريس 24و همکاران.)3993 ،

 فناوري :شامل دانش ،اباار و وسايل روشهاي

شيخعلي زاده هري و تجاري ( )3192رابطه ميان

انجام کار است که يک سازمان براي توليد

فرهنگ و تحول را يک رابطه دوسويه ميدانند و بر

محصوالت و توزيع خدمات خود به کار ميگيرد.

نقش متقابل رهبري تحول گرا بر فرهنگ سازماني نيا
تاکيد ميکنند .در سال  ،3193حريري و جعفري در

30
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تحقيقي به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ساختار

مشارکت کارکنان در تصميم گيريها را تقويت

سازماني در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري

مينمايد.

اسالميايران پرداختند .نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد

 يکپارگگي :شامل مجموعه ارزشهايي و الگوهاي

که رابطه همبستگي مثبت و معني داري بين مؤلفههاي

رفتاري است که کارکنان را به همکاري و

فرهنگ سازماني و ابعاد ساختار سازماني وجود دارد.

هماهنگي با يکديگر تشويق مينمايد

بنابراين فرهنگ سازماني به طور غير مستقيم و به

 انعطاب پذيري :به اين معنا که با توجه به فرهنگ

واسطه تاثير بر ساختار سازمانها نيا بر مديريت تحول،

سازماني ،کارکنان تا گه اندازه به يادگيري مستمر

موثر ميباشد.

و توانايي در تطابق با شرايط جديد سوق داده

عالوه بر ديدگاههاي مثبتي که در خصوص نقش
فرهنگ سازماني بر مديريت تحول ارائه شده است،
برخي تحقيقات گندان بر اين رابطه تاکيد ندارند.
25

ميشوند.
 اهداب ارزشها :سطح پايبندي اعضاي سازمان به
هنجارها ،ارزشها و الگوهاي رفتاري مشترک.

( )2111بيان ميدارد که اگرگه فرهنگ

 ريسک پذيري :به اين معنا که تا گه اندازه ريسک

سازماني در شکل دهي رفتار کارکنان موثر است اما

پذيري و پذيرش شرايط مبهم ،از سوي کارکنان و

موفقيت اجراي برنامههاي تحول ،ارتباط گنداني به

سازمان پذيرفته شده است

پنينگتون

26

( )2132نيا

 نواوري :به اين معنا که هنجارها و ارزشهاي

اذعان دارند که فرهنگ سازماني تاثير اندکي بر بهبود

سازماني ،تا گه اندازه از نوآوري و ارائه ايدههاي

برنامههاي تحول دارد و نقش عوامل ديگري نظير

خالقانه حمايت ميکند

فرهنگ سازماني ندارد .تانگ و گائو

ارتباطات درون سازماني بسيار پررنگ تر از فرهنگ
ميباشد.

 پشتيباني :به اين معنا که تا گه اندازه حمايت از
تصميمات مديران و تالش براي اجراي آنها ،به

بنابراين سوال ا لي تحقيق عبارت است از اين که

عنوان يک ارزش در ميان کارکنان مشهود است و

آيا مولفههاي فرهنگ سازماني بر بهبود مديريت تحول

اين که کارکنان ،خود را تا گه اندازه تحت حمايت

موثر است؟

سازمان و مديران ميدانند.
با توجه به مولفدههداي هفدت گانده فرهندگ سدازماني،

فر يات تحقيق
به منظور پاسخ به سوال تحقيق ،ابتدا ميبايد
مولفههاي فرهنگ سازماني ،تبيين گردد .طبقه بنديهاي
مختلفي براي اين منظور توسط محققان مختلف ،ارائه
شده است که در اين ميان ،مدل ارائه شده توسط
بيگلياردي 27و همکاران ( ،)2132يکي از جديدترين و
جامع ترين موارد ميباشد .بر طبق اين مدل ،مولفههاي
فرهنگ سازماني عبارتند از:
 مشارکت :شامل محموعه هنجارها و ارزشهايي
سازماني است که تمايل به فعاليت گروهي و ا ل

فر يات تحقيق نيا مبتني بر همين مولفههدا شدکل
ميگيرد و عبارتند از:
 فر يه  :3مشارکت با بهبود مديريت تحول رابطه
معناداري دارد.
 فر يه  :2يکپارگگي با بهبود مديريت تحول رابطه
معناداري دارد.
 فر يه  :1انعطاب پذيري با بهبود مديريت تحول
رابطه معناداري دارد.
 فر يه  :4اهداب و ارزشها با بهبود مديريت تحول
رابطه معناداري دارد.
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 فر يه  :5ريسک پذيري با بهبود مديريت تحول
رابطه معناداري دارد.

 توانمندي :به معناي برخورداري سازمان و کارکنان
از امکانات و تجهياات کافي براي اجراي

 فر يه  :6جو نوآوري با بهبود مديريت تحول
رابطه معناداري دارد.

برنامههاي تحول ميباشد و اين که کارکنان ،دانش
و مهارت کافي را براي انطباق با شرايط جديد

 فر يه  :7پشتيباني با بهبود مديريت تحول رابطه

داشته باشند
 دانش :به اين معناکه کارکنان ،مقوله تحول را

معناداري دارد.
همچنين به منظدور سدنجش « مدديريت تحدول» از

بشناسند ،رورت آن را درک کنند و براي اجراي

مدل ادکار 28که توسط هيت )2116( 29ارائه شده است،

هرگه بهتر تحول سازماني ،اطالعات کافي در

استفاده گرديد .ايدن مددل 5 ،مولفده را بدراي سدنجش

اختيار داشته باشند.

مديريت تحول معرفي ساخته است که عبارتند از:

 حمايت (تقويت) :شامل مجموعه تالشهاي عملي

 تمايل :شامل انگياه اعضا و کارکنان و سطح

کارکنان و اعضاي سازمان در راستاي اجراي هر

استقبال آنها از تغيير و تحول و اين که احساس

گه بهتر برنامه تحول ميباشد .به عبارت ديگر ،اين

دروني مثبتي نسبت به تغيير و تحول داشته باشند

که کارکنان به جاي مقاومت در برابر تغيير ،به

 آگاهي :به اين معنا که کارکنان و اعضاي سازمان از

اجراي بهتر فعاليتهاي مرتبط با تحول ،بپردازند.

برنامه تغيير و تحول آگاهي داشته باشند و سازمان،
خود را در قبال ارائه اطالعات به موقع به کارکنان
متعهد بداند.

روش تحقيق
تحقيق حا ر بر اساس نوع هدب و پيامد ،يدک
تحقيق کداربردي است کده بدراي انجدام آن از روش

جدول شماره  :1بررسي پايايي متغيرهاي تحقيق
مولفه

متغير

منبع

مشارکت
يکپارگگي
انعطاب پذيري
فرهنگ سازماني

اهداب و ارزشها
ريسک پذيري
فضاي نوآوري

تحول سازماني

32

ضريب آلفاي کرونباخ
1/112

بيگلياردي و همکاران
()2132؛
شريفيراد 30و همکاران
()2132

1/134
1/777
1/716
1/119
1/761

پشتيباني

1/712

تمايل به تحول

1/169

آگاهي از تحول

1/155

توانايي فني تحول
توانمندي کارکنان

مدل ادکار (هيت)2116 ،

1/124
1/166

دانش تحول

1/134

تقويت و حمايت از تحول

1/151
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اطالعات بوده که از نوع استاندارد و بر مبناي طيف

جامعدده آمدداري تحقيددق عبددارت بودنددد از کليدده

ليکرت تدوين شده است .پرسشنامه تدوين شده ،ابتدا

کارشناسان ،مديران و کارمندان شرکت کدارت اعتبداري

به تاييد کارشناسان مرتبط رسيد و ا الحات مورد

ايران کيش که  391نفر به شيوه تصدادفي از ميدان آنهدا

نظر ،اعمال گرديد و به اين ترتيب ،اطمينان از روايي

انتخاب شده اند .پاسخگويان به پرسشنامهها ،از لحدا

پرسشنامه حا ل گرديد .سپس تعداد  20عدد به طور

موقعيت و ويژگي هاي جمعيت شدناختي ،در و دعيت

ريب آلفاي کرونباخ ،محاسبه

مشابهي قرار نداشتند که در جدول شماره  2ميتوان به

آزمايشي توزيع و

گرديد که با توجه به اين که اين

رايب ،همگي از

طور خال ه ،و عيت پاسخگويان را مشاهده نمود.

 0/7بارگتر ميباشند ،اطمينان از پايايي تحقيق حا ل
گرديد (جدول شماره.)3
جدول شماره  4مشخصات پاسخگويان در يک نگاه
فراواني

%

سمت سازماني
354

77/7

کارشناس
مدير

1

4

معاون

33

5/5

بدون پاسخ

25

32/7

مجموع

391

℅311

سن
پايين تر از  11سال

29

34/6

 11تا  41سال

11

44/4

 41تا 51سال

59

29/7

باالتر از  51سال

22

33/3

مجموع

391

℅311

تجربه کاري
کمتر از  5سال

47

21/7

 5تا  31سال

11

39/2

 31سال تا  35سال

31

9

 35تا  21سال

35

7/5

 21تا  25سال

21

34/3

بيشتر از  25سال

19

39/7

بدون پاسخ

31

6/5

مجموع

391

℅311

تحصيالت
کارشناسي

319

71/2

کارشناسي ارشد

42

23/2

دکترا و باالتر

4

2

بدون پاسخ

31

6/6

مجموع

391

℅ 311
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جدول شماره  :5آزمون کولموگوروب اسميرنف
مديريت تحول پشتيباني
0/83

آماره کولموگورب

نوآوري ريسک پذيري ارزشها و اهداف انعطاف پذيري يکپارچگي مشارکت
1/25

1/08

0/95

1/11

1/25

1/28

1/11

اسميرنف
Sig

0/498

0/085

0/187

0/318

0/168

0/084

0/052

0/169

همانطور کده در جددول شدماره  2مشدهود اسدت،

نتايج نشان ميدهد که توزيع دادهها در مورد همه

اغلب پاسخگويان شامل کارشناسان در رده سني  11تدا

موارد نرمال است گرا که با توجه به نتايج ،سطح

 41سال بوده اند .از نظر سابقه شغلي ،نمونه انتخابي در

معناداري  Sigهمه متغيرها از سطح معناداري 1/15

و عيت کامال پراکنده اي قرار داشدته اسدت .بده طدور

بيشتر است .در نتيجه ميتوان از آزمونهاي پارامتريک

کلي نمونه انتخابي حائا ويژگي هاي مختلدف جمعيدت

(رگرسيون گندگانه و ريب بتا) استفاده نمود .در

شناختي ميباشد.

ادامه دادههاي جمع آوري شده از طريق معادالت
رگرسيون گندگانه و محاسبه رايب بتا مورد تجايه و
تحليل قرار گرفتند.

تجزيه و تحليل دادهها
در اين تحقيق ،با استفاده از روش تحليل رگرسيون

به منظور ارائه معادله رگرسيون ابتدا الزم است

گندگانه و محاسبه رايب بتا ،به بررسي روابط ميان

متغيرهايي که در نقش متغير وابسته در مدل حضور

متغيرهاي تحقيق پرداخته شد و سطح تاثيرات مستقيم

دارند ،تعيين گردند .روابط بين متغيري ،نشان ميدهد

مولفههاي فرهنگ سازماني بر مديريت تحول مورد

که تنها متغير «مديريت تحول» نقش متغير وابسته را

سنجش قرار گرفت .يکي از پيش فرضهاي استفاده از

ايفا نموده است .بنابراين

رايب بتا به ازاي متغير

اين روش ،نرمال بودن داده هاست که از طريق آزمون

وابسته و متغيرهاي مستقل در ارتباط با آن ،محاسبه و

کولموگروب اسميرنف

بررسي گرديد .در جدول

نتايج آن در جدول شماره  4ارائه شده است.

شماره  ،1نتايج اين آزمون ارائه شده است.
جدول شماره  :6تحليل رگرسيون و محاسبه رايب بتا در بررسي فر يات تحقيق
متغير وابسته

همبستگي استاندارد نشده

متغير ها

مقدار بتا

خطا

ثابت

14445

14317

مقدار بتا
24171

14139

مشارکت

14224

14141

14262

54631

14111

يکپارگگي

14214

14113

14116

64631

14111

انعطاب پذيري

14313

14126

14274

64161

14111

14197

14111

14329

24515

14132

ريسک پذيري

14142

14122

14171

34921

14156

نوآوري

14122

14125

14145

14112

14179

پشتيباني

14373

14113

14112

54541

14111

مديريت تحول ارزشها

بررسي فرض خطي بودن

34

همبستگي استاندارد شده

مقدارt

sig

Sig=000
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شکل شماره  :2مدل نهايي تحقيق
محاسبه مقدار  Fآنوا و مقدار  sigکه کوگکتر از

مديريت تحول دارد .هر دو مولفه يکپارگگي و

 1/15ميباشد حاکي از تاييد پيش فرض خطي بودن

پشتيباني ،بر سطح همکاري ،هماهنگي و حمايت

روابط ميان متغيرهاي تحقيق در معادله رگرسيون

کارکنان اشاره دارد .به عبارت ديگر ،اگر فرهنگ

ميباشد .مقادير  tو  sigنشان ميدهد که مديريت

سازماني ،بر ارزشها و الگوهاي مبتني بر همکاري و

تحول از همه مولفههاي فرهنگ سازماني به جا ريسک

پشتيباني تاکيد داشته باشد ،کارکنان به شکل موثرتري

پذيري و نواوري ،تاثير ميپذيرد در مورد اين دو مولفه،

در فرايند اجراي برنامههاي تحول ،نقش آفريني

مقدار  sigبارگتر از  1/15است و فر يات مربوط به

خواهند کرد .شايد دليل اين مو وع اين باشد که

آنها تاييد نمي شود .بنابراين کليه فر يات تحقيق به

برنامههاي تحول معموال همراه با نگراني و دغدغه در

جا فر يات پنجم و ششم مورد تاييد قرار ميگيرد و

خصوص آينده اجراي برنامههاي تغيير ميباشد .در اين

مدل نهايي تحقيق به شرح زير (شکل شماره )2قابل

ميان اگر همکاري و حمايت از يکديگر به عنوان

ارائه است.

ارزشهاي سازماني پذيرفته شده باشد ،نگراني و
رايب بتا در روابط بين

مقاومت کمتري از سوي کارکنان مشاهده ميشود .در

با توجه به محاسبه

متغيري ميتوان شدت روابط را نيا تعيين نمود .به اين

مرحله بعد ،مولفههاي انعطاب پذيري و مشارکت

ترتيب يکپارگگي و پشتيباني به عنوان دو مولفه

مطرح ميشود .طبيعتا اجراي برنامههاي تحول ،تغييرات

فرهنگ سازماني ،تاثيري با شدت متوسط بر مديريت

وسيعي را در سازمان و روندهاي اجرايي آن به همراه

تحول دارند و تاثير مشارکت ،انعطاب پذيري و ارزشها

خواهد داشت .اگر فرهنگ سازي بر انعطاب پذيري و

و هنجارها ،عيف گاارش شده است (شکل شماره

توانمندي در انطباق با شرايط متغير تاکيد ورزيده باشد،

.)2

کارکنان توانايي باالتري در پذيرش و اجراي بهتر
برنامههاي تحول خواهند داشت .همچنين مشارکت
کارکنان ميتواند روند اجراي اين ببرنامهها را تسهيل

يافته هاي پژوهش
نتايج نشان داد که از ميان مولفههاي فرهنگ

نمايد که نتايج بر اين مو وع نيا تاکيد کرده است.

يکپارگگي و پشتيباني ،تاثير بيشتري بر

همچنين به طور کلي ارزشها و هنجارهاي سازماني و

سازماني،
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سطح تعهد کارکنان نسبت به آنها به عنوان عاملي موثر

شود تا سطح ارتباطتت موثر کارکنان با يکديگر و با

در بهبود مديريت تحول معرفي شده است .هنجارها و

مديريت ارتقا يابد.

ارزشها سازماني يکي از عوامل شکل دهنده رفتار

 بر ا ول حمايت و پشتيباني از يکديگر در سازمان،

کارکنان است و تعهد نسبت به آنها به شکل گيري

تاکيد شود و سعي گردد اين ا ول به عنوان

رفتارهاي مناسب کارکنان منجر ميشود.

ارزشهاي سازماني مطرح شوند

با اين حال ،دو مولفه از مولفههاي فرهنگ سازماني

 پشتيباني مديريت از کارکنان در زمان اجراي

يعني جو نواوري و ريسک پذيري که مولفههاي شبيه

برنامههاي تحول ،نقش موثري در اجراي هر گه

به يکديگر هستند ،تاثير معناداري بر مديريت تحول

بهتر اين برنامهها دارد .بنابراين در زمان اجراي

نداشتند .ارزشها و هنجارهاي مبتني بر ريسک پذيري،

برنامههاي تحول ،کانالهاي ارتباط مديريت و

تحمل ابهام ،خالقيت و نوآوري ،اگرگه ميتواند فوايد

کارمندان تقويت شود.

زيادي در سازمانها به همراه داشته باشد اما ارتباطي با

 تو يه ميشود در زمان اجراي برنامه تحول و تغيير،

اجراي موفق تر برنامههاي تحول در سازمان کارت

برنامه جانبي با عنوان حمايت از کارکنان اجرا شود

اعتباري کيش نداشته است .آنچه در اين سازمان بيش

که طي آن ،به ابهامات کارکنان پاسخ داده شود و اين

از ديگر مولفههاي فرهنگ سازماني ،موثر دانسته شده

اطمينان به انها داده شود که از شرايط آتي ،نگراني

است ،ارزشهاي مبتني بر همکاري و هماهنگي ميباشد.

نداشته باشند.
 بهبود توانمندي کارکنان از طريق اجراي برنامههاي
حمايتي در زمان اجراي برنامههاي تغيير

پيشنهادات
پيشنهادات مقاله مذکور برگرفته شده از يافتههاي

 تاکيد بر ارزشهاي سازماني که از تغيير و تحول
حمايت کند

تحقيق ميباشد و عبارتند از:
 توسعه رويکرد مبتني بر مشارکت و ارتباطات ميان
کارکنان:مديران بايد از بهبود مشارکت و يکدلي در

 ترغيب و تشويق کارکنان به حمايت و پشتيباني از
يکديگر در زمان اجراي برنامههاي تحول

ميان کارکنان حمايت کنند گرا که اين رويکرد،

در آخر پيشنهاد ميشود تا در مورد نقش فرهنگ

توانمندي و واکنش کارکنان نسبت به تحول را بهبود

سازماني در شکل دهي رفتارهاي مطلوب در زمان

ميبخشد

اجراي برنامههاي تغيير يا تحول ،مطالعات بيشتري

 توسعه کانالهاي انتقال اطالعات از طريق کارکنان و

ورت گيرد .همچنين بررسي تخصصي تر نقش

همکاران به يکديگر و تاکيد بر نقش سرپرستان در

فرهنگ سازماني بر رفتار کارکنان به ويژه بر کاهش

انتقال اطالعات حيح و موثر به کارکنان

مقاومت آنها در زمان اجراي برنامههاي تحول ،از جمله

 توجه بيشتر به دو ا ل سازماني يعني بهبود مشارکت

مو وعات پيشنهادي ميباشد.

و يکپارگگي به عنوان دو مولفه مهم در راستاي
منابع و مآخذ

برنامههاي تحول
 از رويکردهاي مبتني بر توسعه همکاري ،مشارکت و

حريري ،نجال .جعفري ،مهناز .رابطه فرهنگ سازماني

يکپارگگي در ميان کارکنان حمايت شود و سعي

و ساختار سازماني در سازمان اسناد و کتابخانه ملي
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