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بررسي نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مديران سازمانهاي دولتي
به مديريت راهبردي
(مطالعة بخش توزيع صنعت برق ،مديران شركت توزيع نيروي برق استانهاي
قم ،زنجان ،يزد وكهگيلويهوبويراحمد)
يوسف صادقي * ،حسين خنيفر
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 .1کارشناسارشد ،دانشکدة مديريت و حسابداري ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران
 .2استاد ،دانشکدة مديريت و حسابداري ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران

(تاريخ دريافت39/80/41 :؛ تاريخ پذيرش)39/40/80 :

چکيده
بيشك سازمانهاي ايراني به روشهاي كارآمد علم مديريت ،و بهويژه مديريت راهبردي جهت تعاايي ناازمددناد .اماا غايا ماااهام و
روشهاي علم مديريت بر پاية ارزشهاي فرهدگ غربي استوار است .پاشفرضها و ارزشهاي جامعة ايراناي تاأثار زياادي بار ذها و
عملكرد مديراني خواهد گذاشت كه آگاهي ،باورمددي و ايتزام آنها به روشهاي علمي ماديريت روشا نا ات .در ايا مااياه باا ابازار
پرسشدامه سعي شده است ارتباط فرهدگ ملي ،فرهدگ صدعت و شاي تگيهاي مديريت ارشد (فرهدگ ساازماني در سا م ماديران) باا
اعتااد و تعهد مديران به راهبرد بررسي شود .در اي پژوهش دو روش كمي وكااي بهكار گرفته شاده اسات .نتااي بخاش كماي (روش
همب تگي) نشان داد فرهدگ صدعت به مازان زيادي در تعهد مديريت ارشد به راهبرد مؤثر است .همچدا  ،اي دو عامل تأثار زيادي بار
تعهد و تأثار كمي بر اعتااد مديران به راهبرد ميگذارند .نتاي بخش كااي (م ايعة كتابخانهاي) ناز عوامل خلاي فرهدگ ملاي را كاه در
اعتااد و تعهد مديران به راهبرد مؤثرند ،مشخص كرده است.

کليدواژگان
اعتااد و تعهد به راهبرد ،رويكرد راهبردي مديريت ارشد ،فرهدگ صدعت ،فرهدگ ملي ،مديريت راهبردي.

* نويسندة مسئول ،رايانامهyouseff.sadeghii@gmail.com :
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مقدمه
فرهنگ عاملي اساسي در زندد ي فدردي ،اجتمداعي و سدازماني اسد  .فرهندگ ااندة بشدري
انساني

اس

و

(آشوري ،1831 ،ص .)121فرهنگ هر کشور به سبب پويايي ويژة اود از مهمترين

عوامل مؤثر بر فرهنگ کار درون سدازمانهدا و رو هدا و شديوههداي مدديري

آن کشدور اسد

) .(Aycan, 1999, p.524اصوصيات فرهنگي حاکم بر يک جامعه را ميتوان زمينة توسعة جامعه از
رهگذر فرهنگ تلقي کرد (مهرمحمدي ،1831 ،ص .)32با توجه به تفاوت بين کشورها ،و شدرايط
و موقعي هاي محلي و اوضاع اجتماعي و فرهنگي هدر کشدور ،بدراي نيدل بده موفقيد
راهبردهاي مديري

کشور ديگر بيچونوچرا پيروي کرد

شاهد اين ادعا را موفقي
سبک مديري

)1980, p.257

نبايدد از

 .(Gupinat,سينها و کائو

سازمانها درکشورهاي آسيايي ميدانند و معتقدند که ايدن امدر ناشدي از

و نگر هاي کاري ريشدهدار در ارز هداي کنفوسديوس مانندد ادانواده رايدي و

احترام به سااتار سنتي اس

و الزاماً به کشورهاي آمريکايي و اروپايي مربوط نمديشدود (لبدا

و

دلوي ،1831 ،ص.)15
بيان مسئله
مديري

در شمار بارزترين فناوريهاي اجتماعي اس

که موفقي

آن در شدرايط فرهنگدي کشدور

ااص لزوماً به اثربخشي در چارچوب ديگر کشورها منجر نميشود .همچنين ،بدر اسداس آادرين
تحقيقات انجام رفته توسط مجلة استراتژي و رهبري ،از ميان ابزارهداي علدم مدديري  ،مدديري
استراتژيک با کسب نزديک به  19درصدد آرا پرکداربردترين ابدزار مدديريتي شدنااته شدده اسد
(منوريان و همکاران ،1831 ،ص .)191 - 191سازمانها به منظور دستيابي به شايستگي ،شايستگي
محوري و مزي

رقابتي ،نا زير از کاربرد دستاوردهاي مديري

استراتژيک هستند .امدا بده منظدور

اجراي استراتژيها ،بياعتقادي مديران به برنامههاي راهبردي از مهمترين عوامل مؤثر بدر شکسد
1. Sinha
2. Kao
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(فتحاهلل ،1838 ،ص .)11-13ا رچه در تعاليم اسدممي نيدز تأکيدد شدده

که برنامههاي دنيايي نبايد کوتهبينانه و نزديکبينانه باشد و کمنانديشي طلب محمدود اسد ،

نه طول امل (جوادي آملي ،1835 ،ص ،)212 – 218سازمانهاي ايراني شناا
و چالشهاي پيش رو ندارند و بهکار يري مدلهاي غيربومي مديري

صحيحي از آيندده

بيتوجده بده ابعداد فرهندگ

ملي ،سبب افزايش مشکمت شده اس  .مجموع عوامل يادشدده سدازمان و مدديري
دستيابي به منافع مديري

استراتژيک بازداشته اس

ايراندي را از

(سيروس و صبور طيند  .)1833 ،در نهايد ،

همانطور که تحقيقات نشان ميدهد اين رويه به افدزايش بدياعتقدادي مدديران بده دسدتاوردهداي
مديري

استراتژيک منجر شده اس

(اليلي شوريني و محمدزاده ،1833 ،ص.)11

مباني نظري تحقيق
فرهنگ ملي و ابعاد آن

ارز هاي فرهنگ ملي طي فرايندهاي اجتماعي بدر باورهدا و ارز هداي روهدي و فدردي يدک
جامعه تأثير ذاشته و در حين تعاممت درونسازماني ،از يک طر
فرهنگ کار و از طر
تأثير ذار اس

بر شکل يري رفتار روهي و

ديگر ،بر شکل يري نظام مديري  ،رفتار و سبک مديري

مديران سازمانها

(.)Hofstede et al., 1990, pp.286- 314

هافستد در بررسي و مطالعة پربار اود در يک سازمان چندمليتي ( )IBMدر 19کشور جهان که
ايران نيز جزء آن کشورها بود ،پنج بعد اساسي را مبناي تمايز بين فرهنگهاي ملي معرفي کرد کده
عبارتاند از فاصلة قدرت ،پرهيز از عدم اطمينان ،فرد رايي در مقابل جمدع رايدي ،مردادويي در
مقابل زناويي و نحوة نگر

به زمان .وي نشان داد مردم دنيا از هر کشوري که باشند در رابطه با

هر يک از اين ابعاد فرهنگي الگوهاي رفتار متفاوتي نشان ميدهندد و منشدأ تفداوت فرهندگ کدار،
الگوهاي رفتار سازماني و سبک مديري

سازمانها درکشدورهاي مختلد

اسد  .ايدن چندد بعدد

بهاوبي تمايز رفتار جمعي را در بسياري از پهنههاي زند ي مانند اانواده ،مدرسه ،کار ،سياس
پرور

افکار تشريح ميکند .هافستد تأکيد کرده اس

و

که فرهنگ ملدي مديتواندد بدر ارز هداي
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کاري و نگر هاي فرد آثار زيادي بگذارد (رابيندز ،1831 ،ص .)3همچندين ،از نکدات مهمدي کده
هافستد به آن اشاره کرده ،اين اس

که هر چده از سدطح ملدي بده سدوي سدطح سدازمان حرکد

ميکنيم ،ضمن تغيير در مکان جامعهپذيري ،نقش ارز ها در مجموعة فرهنگ کاسدته مديشدود و
نقش اعمال و رفتارها افزايش مييابد (.)Hofstede, 2004, pp.52-88
محققان شرک

لوپ طي تحقيقاتي از نه مؤلفة ابهام ريزي ،جمع رايي روهي ،جمع رايدي

نهادي ،فاصلة قدرت ،تساويطلبي جنسي ،آيندده رايدي ،جهد

يدري انسداني ،عملکرد رايدي و

جسارت براي سنجش فرهنگ ملي بهره بردند (.)House et al., 2001, pp.494-495
فرهنگ سازماني

استانلي ديويس فرهنگ سازماني را الگوي ارز ها و باورهاي مشترکي ميشمارد کده بده اع داي
يک نهاد معني و مفهوم ميبخشد (طوسي ،1832 ،ص .)115رابيندز پدنج نقدش و و يفده را بدراي
فرهنگ سازماني بيان ميکند .1 :فرهنگ به عنوان تعيينکنندة مرز سازماني تفکيککنندة سازمانهدا
 .2فرهنگ به عنوان تزريقکنندة نوعي احساس هوي
عنوان ايجادکنندة نوعي تعهد در افراد نسدب

در وجود اع داي سدازمان  .8فرهندگ بده

بده چيدزي کده بديش از مندافع شخصدي،فرد اسد

 .1فرهنگ به عنوان عامل ثبات و پايداري نظام اجتماعي  .1فرهنگ بده عندوان عامدل کنتدرل کده
موجب شکلدادن به نگر ها و رفتار کارکنان ميشود (رابينز ،1831 ،ص.)833
مديريت راهبردي و اهميت اعتقاد و تعهد مديران

نتايج تحقيقات نشان ميدهد شدرک هدا در پرتدوي بهدره يدري از مفداهيم مدديري
عملکردي مطلوبتر داشته و به موفقي هاي زيادي دس

اسدتراتژيک

يافتهاندد (منوريدان و همکداران،1831 ،

ص  ،)191 -19 1در مقابل ،براي سازمانها بده شکسد هداي جبدرانناپدذيري دچدار شددهاندد،
بهطوري که طي دو دهة ذشته  59تا  19درصد از سازمانها در اجراي استراتژيها و دسدتيابي بده
اهدا

استراتژيک اود ناکام ماندهاند (غفاريان و علياحمدي ،1831 ،ص.)31

در اين پژوهش تعهد به راهبدرد ،تعهدد بده آينددة سدازمان ،تمرکدز بدر چشدماندداز و اهددا
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استراتژيک مد نظر قرار رفته اس  .تامپسون و استريکلند معتقدند سازمان به مثابة نهادي مسدتقل،
نميتواند تعهد ايجاد کند ،مگر اينکه افراد آن سازمان متعهد باشند .تعهد سدازماني مجموعدة تعهدد
افراد سازمان اس

(عطافر و زارع ،1811 ،ص.)13

آشنانبودن مديران به فرايند برنامهريزي ،نداشتن اعتقاد راسد بده ضدرورت اجدراي برنامده ،از
جمله عوامل اصلي ناکامي و شکس
 ،1838ص .)11-13تعهد مديري
پژوهشهاي مختل

برنامهريزي استراتژيک در نظر رفتده شدده اسد

(فدتحاهلل،

به عنوان عاملي مؤثر در اجراي استراتژي سدازمانهدا در نتدايج

( )Okumus, 2003; Mankias & Steel, 2005تأييد شده اس  .همچنين ،تعهدد

مديران به راهبرد و همراهي آنان در فرايند اجراي راهبرد باعث تشويق کارکنان سازمان بدراي اداي
و اي

اود بهطور اثربخش و کارا ميشود .در مقابل ،بيتعهدي مدديران باعدث ايجداد مشدکمت

فراوان ميشود و اغلب باعث شکس

راهبرد اواهد شد ( .)Shah, 2005, p.302همچندين ،منظدور

از تعهد مديران ارشد در يرشدن و حماي هاي آنان در فرايند اجرا اس  .ماکسدول و همکدارانش
دريافتند که اجراي موفقي آميز راهبردهاي سدازماني نيازمندد تعهدد آشدکار مدديران ارشدد اسد
) .(Maxwell et al., 1997, p.130سيمکن موانع مديريتي ،نبود يدا کمبدود حمايد
مهارتهاي مديريتي مديران ارشد ،جاهطلبي فردي مدديران و اادتم

مدديري  ،نبدود

داالدي بدين مدديران را از

موانع اجراي استراتژيها بيان ميکند ( .)Simkin, 2002, p.20در مقالة حقيقي و همکاران بر اهمي
مشارک

مديران ارشد در اجراي استراتژيهاي سازماني نيز تأکيد شده اس

 ،1833ص.)81-11
فرضيههاي تحقيق
فرضيههاي تحقيق به شرح زير اس :
 .1فرهنگ صنع

در رويکرد مديري

 .2فرهنگ صنع

در اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد مؤثر اس .

 .8رويکرد مديري

ارشد به راهبرد مؤثر اس .

ارشد در اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد مؤثر اس .

 .1فرهنگ ملي در ادراک مديران از و اي

مديريتي مؤثر اس .

(حقيقي و همکداران،
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 .1فرهنگ ملي در اعتقاد و تعهد مديران (متولي صنع  ،مديران ارشد و مياني سدازمانهدا) بده
راهبرد مؤثر اس .
مدل مفهومي تحقيق
برايند بررسي يافتهها و نتايج پژوهشهاي مختل

دربارة پيامدهاي تأثير ابعاد ونا ون فرهندگ در

رو هاي مديريتي به طراحي مدل شکل  1انجاميد.
فرهنگ ملي
فرهنگ صنعت

شايستگيهاي مديريت ارشد
ارزشها و رفتار مديران
شکل  .1مدل پژوهش بر اساس مدل فرهنگ شاین (محققساخته)1131 ،

در اين مدل منظور از فرهنگ صنع  ،رويکردها و اقدامات راهبردي متولي صنع
اس

برق کشدور

که شرک هاي توزيع برق استاني زيرمجموعة آن محسوب ميشوند .فرهنگ سازماني نيدز در

سطح مديران شامل ارز ها ،شايستگيها و رويکردهاي مديري

ارشد سازمان در نظر رفته شدده

اس  .در سطح کمن فرهنگ ملي و نظام آموزشي ،در سطح مياني فرهنگ صنع  ،فرهنگ قومي و
فرهنگ سازماني و در سطح ارد ارز ها ،نگر ها و بيدنش مدديران در تشدکيل نظدام ارزشدي و
رفتاري مديران مؤثر اس .
جامعة آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعة آماري اين پژوهش ،مديران صنع
کهگيلويهوبويراحمد اس

برق در بخش توزيع در استانهاي قدم ،يدزد ،زنجدان و

که بهطور تصادفي انتخاب شدند.
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d = 9/91 ،Z = 1/15 ، p = 9/1 ،N = 111
2
2

1
1

بر اساس فرمول يادشده n = 55 ،به دس
همکاري نسبتاً اوب از طر

2

1

آمد .با اين وجود 31 ،پرسشنامه توزيدع شدد کده بدا

مديران  32پرسشنامه باز ش

داده شد .سعي شد انتخاب اسدتانهدا

طوري باشد که از ح ور قومي ها نيز بهره بدرده شدود و آزمدودنيهدا بتوانندد بده صدورت بهتدر
شااصههاي فرهنگ ملي را در پاس هاي اود نمايند ي کنندد .بدديهي اسد

بده منظدور بررسدي

فرهنگ ملي و حصول اطمينان بيشتر به يافتههاي پژوهش ،نمونة بزر تري نياز اس .
ابزار تحقيق
ابزار تحقيق پرسشنامة  39سؤالي شامل پرسشنامة فرهندگ ملدي هافسدتد ( 21سدؤال) ،پرسشدنامة
محققسااتة رويکرد استراتژيک صنع  ،شامل  11سؤال و پرسشنامة محققسااتة اعتقداد و تعهدد
مديران به مديري

استراتژيک شامل  15سؤال (هدر دو پرسشدنامه بدر اسداس پرسشدنامة فرهندگ

سازماني دنيسون تهيه شد) ،پرسشنامة محققسااتة نگر
سؤال و پرسشنامة شايستگيهاي راهبردي مدديري

مديران به و داي

مدديري

شدامل 11

ارشدد پيدرس و همکداران ( )1111شدامل 19

سؤال اس  .ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامههاي محققسااتة فرهنگ صنع  ،اعتقاد و تعهد
مديران به راهبرد و پرسشنامة و اي

مديريتي به ترتيب 9/113 ،9/181 ،و  9/312به دس

آمد که

نشان از پايايي باالي آن اس  .همچنين ،براي پرسشنامههداي فرهنگدي هافسدتد و شايسدتگيهداي
مديري

ارشد پيرس ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 9/521 ،و  9/151به دس

آمد.

بررسي توصيفي دادهها
از بين  32آزمودني منتخب 3 ،نفر زن ( 1/3درصد) و  51نفر مدرد ( 19/8درصدد) هسدتند 11 .نفدر
( 53/1درصد) داراي مدرک کارشناسي ،و  28نفر ( 81/1درصدد) داراي مددرک کارشناسدي ارشدد
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ميباشند .آارين مدرک تحصيلي  13نفر ،مديري
اس  25 .نفر از مديران شرک

و مدرک بقيه رشتة مهندسي برق و غيدره بدوده

توزيع برق استان قدم ( 85/1درصدد) 13 ،نفدر از مدديران شدرک

توزيع استان زنجان ( 21درصد) 15 ،نفر از مديران شدرک
( 22/2درصد) و  12نفر از مديران شرک

توزيدع اسدتان کهگيلويده و بويراحمدد

توزيع استان يزد ( 15/3درصد) ،نمونة آزمودنيهاي ايدن

پژوهش را تشکيل دادهاند.
آزمون همبستگي متغيرها
براي آزمون فرضيههاي تحقيق آزمون همبستگي اسپيرمن (با توجه به تعداد محددود دادههدا) اجدرا
شد .از آنجا که فرضيهها به صورت يکطرفه مطدرح شدده اسد  ،آزمدون همبسدتگي بده صدورت
يکدامنه انجام رف  .نتايج حاکي از آن اس
مديري

ارشد از يک طر

و فرهنگ صنع

راهبرد با تعهد مديران به راهبرد ارتباط مثب

که بين فرهنگ صنع

و شايسدتگيهداي راهبدردي

و شايستگيهاي مديري

ارشد و اعتقاد مدديران بده

و معنادار وجود دارد.

جدول  .1نتایج آزمون همبستگي

متغير
فرهنگ صنع
رويکرد مديري

ارشد

اعتقاد مديران به راهبرد

رويكرد مديريت ارشد

اعتقاد مديران به راهبرد

تعهد مديران به راهبرد

**9/533

**9/231

**9/511

Sig= 9/999

Sig= 9/993

Sig= 9/999

*9/213

**9/595

-

Sig= 9/91

Sig= 9/99

-

-

**99/159

** همبستگي معنادار در سطح اطاي ( 9/91يکدامنه)
*همبستگي معنادار در سطح اطاي ( 9/91يکدامنه)

Sig= 9/99
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آزمون رگرسيون خطي
جدول  .2خالصة نتایج آزمون رگرسيون

مدل

مجموع مربعات

درجة آزادي

ر رسيون

22/215

8

اطا

22/121

55

کل

11/811

51

آمارة

ميانگين مربعات
3/191

ضريب معناداري

F

22/933

9/999

9/881

بنابر نتايج جدول  ،ANOVAضريب معناداري کمتر از  9/91اس  ،در نتيجه ،رابطة اطدي بدين
دو متغير وجود دارد .براي تعيين ضرايب ثاب

و متغير بر اساس جدول  8عمل ميکنيم.

جدول  .1ضرایب آزمون رگرسيون

ضرايب استانداردنشده

مدل

B

Std.Error

مقدار ثاب

9/115

9/112

ضرايب استانداردشده
Beta

آمارة تي

ضريب
معناداري

9/891

9/352

فرهنگ صنع

9/811

9/119

9/811

2/311

9/995

اعتقاد مديران

9/235

9/111

9/218

2/815

9/921

مدير ارشد

9/218

9/911

9/822

2/513

9/991

بر اساس نتايج جدول  ،8رابطة اطي زير به دس

ميآيد:

(× 9/235اعتقاد مديران به راهبرد)( × 9/218 +رويکرد مدير ارشد) =(تعهد مديران به راهبرد)
( × 9/811فرهنگ صنع ) +

جه

تعيين رابطة فرهنگ صنع

ر رسيون انجام رف

و رويکردها و شايستگيهاي راهبردي مديري

ارشد آزمون

که ضريب معناداري کمتر از  9/91و مساوي صفر شد.
جدول  .4خالصة مدل رگرسيون

مدل

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of Estimated

1

9/533

9/159

9/112

9/31115
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جدول  1نشان ميدهد تقريباً  19درصد از رويکرد راهبردي مديران ارشد سدازمان توسدط صدنع
تعيين ميشود .نتايج آزمون ر رسيون براي تعيين تأثير رويکرد صنع
مديران به راهبرد نشان ميدهد که فرهنگ صنع

و مديري

ارشدد در اعتقداد
ارشد فقط 1

فقط  1/8درصد و رويکرد مديري

درصد از اعتقاد مديران به راهبرد را تعيين ميکند .در نتيجه ،آزمون همبستگي و ر رسديون اطدي
فرضيههاي اول ،دوم و سوم تأييد ميشود.
آزمون رتبهبندي فريدمن

مديري

اين آزمون براي رتبهبندي ادراک مديران از و اي

و رويکرد راهبردي آنها انجام رف .

در پژوهش اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد بررسي شده اس  ،مؤلفههاي برنامهريزي و کنتدرل بده
عنوان پيشزمينههاي آن اس  .از اين جه

دو مؤلفة هماهنگي و بسيج منابع بهطدور يکپارچده در

نظر رفته شد .نتيجة آزمون فريدمن براي اين مؤلفهها به شرح جدول  1اس .
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن مؤلفههاي وظایف مدیریت

مؤلفه

ميانگين رتبه

ميانگين

رتبه

هماهنگي و تأمين منابع

2/32

8/31

1

رهبري

2/53

8/33

2

برنامهريزي

2/11

8/39

8

کنترل

2/15

8/38

1

آزمون فريدمن براي رتبهبندي اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد انجام رف
اعتقاد مديران امتياز بيشتري نسب

که نتايج نشان ميدهدد

به تعهدشان به راهبرد امتياز بيشتري دارد.

جدول  .6نتایج آزمون فریدمن اعتقاد و تعهد مدیران به راهبرد

متغير

ميانگين رتبه

ميانگين

رتبه

اعتقاد به راهبرد

1/33

1/28

1

تعهد به راهبرد

1/89

8/89

2
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براي بررسي بيشتر اين فرضيه راهبرد را به دو قسم
سياس هاي کلي) و اهدا

05 

ارکان جه سداز (چشدماندداز ،مأموريد

و

و اقدامات راهبردي تقسيم شدد و آزمدون فريددمن بدراي هدر يدک از

مؤلفههاي اعتقاد و تعهد مديران ،شايستگيهاي مدير ارشد و فرهنگ صنع

انجام رف

که نتايج

آن در جدول  3بيان شده اس .
جدول  .7نتایج آزمون فریدمن براي مؤلفههاي ارکان جهت ساز و اهداف راهبردي

ميانگين رتبه

رتبه

متغير

5/15

1

اعتقاد مديران به ارکان جه ساز راهبرد

5/11

2

تعهد مديران به ارکان جه ساز راهبرد

1/23

8

راهبردي

1/22

1

ارشد

8/31

1

8/55

5

8/11

3

8/95

3

اعتقاد مديران به راهبردها و اهدا

تعهد مديران به راهبردها و اهدا
تعهد به ارکان جه ساز مديري

راهبردي

تعهد به ارکان جه ساز در صنع
تعهد به راهبردها و اهدا
تعهد به راهبردها و اهدا

راهبردي مديري

ارشد

راهبردي در صنع

بررسي وضعيت مؤلفههاي فرهنگ ملي

هافستد در مطالعة وسيع و پربار اود در سال  1139( 1813ميمدي) در شرک

بينالمللدي ()IBM

فرهنگ ملي کشورها از جمله ايران را بررسي کرد و نمرههايي را براي شااصهاي فرهنگي آنهدا
تعيين کرد .يکي از مطالعاتي که داال کشور چند سال بعد از پدژوهش هافسدتد و دربدارة فرهندگ
ملي انجام رف  ،تحقيق هدايتي بود .رسالة دکتري ايشان با عنوان «ارائده مددل تددوين اسدتراتژي
مبتني بر فرهنگ – مورد ايران» به شدناا

فرهندگ در سدازمانهداي ايراندي و مقايسدة وضدعي

فرهنگ ملي در سالهاي  1813و  1831ااتصاص داش  .در جدول  3نتايج دو مطالعة يادشدده و
پژوهش حاضر بيان شده اس :
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جدول  .8مقایسة نتایج مطالعات شاخصهاي فرهنگي

شاخص فرهنگ

هافستد

هدايتي

پژوهش جاري

مرد رايي

11

53

32

جمع رايي

11

32

31

ابهام ريزي

18

33

11

فاصلة قدرت

12

51

11

مجموع يافتهها نشان ميدهد فرهنگ ايران به سم

انعطا ناپذيري رفتده اسد  .زيدرا فاصدلة

قدرت افزايش پيدا کرده اس  ،ايرانيان محتاطتر شده اند و شااص فرد رايي که از شدااصهداي
جدي توسعه اس  ،کاهش يافته اس .
در اينجا براي آزمون فرضية چهارم و پنجم با رو

مطالعه و بررسي کتابخانهاي ارتبداط ابعداد

تعيينشده توسط هافستد با اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد را بررسي ميکنيم.
تأثير فاصلة قدرت در اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد

محققان بسياري جامعة ايراني را يک جامعة داراي فاصلة قدرت زياد مديدانندد (مفتخدري،1839 ،
ص 211سريعالقلم ،1839 ،ص13
توزيع نابرابر قدرت در جامعه دالل
مديري

به سم

مديري

1980, p.104

دارد .وقتي فاصلة قدرت در جامعهاي بيشتر شود ،نظدامهداي

آمرانه ميل اواهد کرد و مديري

نظامها ساز اري زيادي ندارد .به همين دليل مديري
مديري

 .)Hofstede,مفهوم فاصدلة قددرت بدر پدذير
مبتني بر مشارک

مبتندي بدر هدد

کارکنان با اين ونه

کده يکدي از رويکردهداي

در کشورهاي توسعهيافته بوده و مبتني بر استقمل فردي و آزادي عمل کارکنان اسد  ،در

چنين جوامعي کاربرد ندارد ( .)Hofstede, 1980, p.104همچندين ،افدزايش فاصدلة قددرت موجدب
افزايش تمرکز و کاهش مشارک

در تصميم يري اواهد شد (اديب و همکداران ،1831 ،ص.)11

از طرفي ،مشارک نکردن در تصميم يري و توافق روهي مديران بهطور مستقيم بر فرايند طراحي
راهبرد و اجراي موفقي آميز آن مؤثر اس  .وقتي که اهدا
کارکنان ابمغ ميشود ،تعهد به هد

به صورت غيرمشارکتي انتخداب و بده

در سازمان کاهش مييابد .اهدافي که بهطور مشارکتي تعيدين

بررسي نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مديران سازمانهاي دولتي به مديريت راهبردي (مطالعة بخش توزيع ...

04 

ميشود ،تعهد بيشتري را به دنبال دارد .افزايش توافق دربارة راهبرد ،تعهد بااليي را در ميان مديران
ايجاد ميکند ( .)Rhebeniak & Snow, 1982, p.570توافقهاي وسيع دربارة مسير حرک

راهبدردي

سازمان به اجراي هماهنگتر تم ها منجر ميشود و بهويدژه تعهدد بده تصدميمهدا را بده وجدود
ميآورد ( .)Dooley et al., 2000, p.1254تحقيقات نشان داده اس

تصميم يري مشارکتي و سدطح

توافق باالي ژاپنيها به تعهد باال در اجراي راهبرد منجر ميشدود (عطدافر و زارع ،1811 ،ص.)21
راهبردهايي که طيفي وسيع از مديران را در سازمان مد نظر دارد ،سطح باالتري از تعهد و انگيزه را
وسديعتدري دارندد ،باعدث مديشدوند

بين مديران به وجود ميآورد .اقدامات راهبدردي کده طيد
کشمکش هاي سياسي بر سر منابع کاهش يابند ،يا کاممً حذ

شوند .اين موضوع باعدث حمايد

سااتاري بيشتر از مديران ديگر در اجراي راهبرد ميشود .در نتيجده ،ايدن حمايد هداي سدازماني
سطوح باالتري از تعهد در مديران راهبرد را ايجاد ميکند ( .)Workman, 1993, p.416اليبنر معتقدد
اس

ا ر رهبران و مديران ارشد سازمان بدون توافق و مشارک

مديران مياني تصميم يري کنند و

راهبردها را تعيين کنند مديران مياني نيز راهبرد را ،راهبرد رهبران و نه راهبرد ادود مديدانندد و از
آن فاصله مي يرند (عطافر و زارع ،1811 ،ص .)22بر اساس تحقيقداتي کده کداپمن و نورتدون در
سال  2995در بيش از  199واحد صنعتي انجام دادند ،بسياري از مديران ارشد واحدهاي صنعتي از
اجراي استراتژي در سازمان رضاي

ندارند که دليل اصلي آن تدوين اسدتراتژي در سدطوح بداالي

سازمان و مشارک نکردن اع ا در فرايند برنامدهريدزي اسدتراتژيک اسد

(اميرندژاد و همکداران،

 ،1811ص.)33
همچنين ،يکي از نابهنجاريهاي مورد انتظار در جامعدهاي کده فاصدلة قددرت در آن باالسد ،
بياعتمادي به ديگران اس  .در چنين جامعهاي فرد ديگدر تهديددي بدالقوه محسدوب مديشدود و
بهندرت ميتدوان بده کسدي اعتمداد کدرد

(1980, p.119

 .)Hofstede,در مطالعدة محسدني ()1831

مشخص شد  81/3درصد از پاسخگويان هموطنان اود را ايلي دورو 12/1 ،درصد آنها هموطنان
اود را ايلي متقلب ،و  25/3درصد تا حدودي متقلب ميدانند 31/1 .درصدد پاسدخگويان موافدق
اين عقيدهاند که مش

اود را نبايد پيش هر کسي باز کنند و  1/3درصد تا حددودي بدا ايدن نظدر
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موافقند (محسني ،1831 ،ص .)811-811در مطالعة وزارت ارشاد 58/1 ،درصدد افدراد اادتم

و

چنددستگي در جامعه را زيداد مديدانندد (وزارت ارشداد ،1831 ،ص .)58باتسدن و همکداران نيدز
بد ماني را اصوصي
معتقد اس

فرا ير و مهم ايرانيان ميدانند (چلبي ،1831 ،ص .)25از طرفي ،سريعالقلم

بياعتمادي در فرهنگ ايراني باعث شده اس

ايرانيان در رسيدن به اجماع بدا مشدکل

مواجه شوند (سريعالقلم ،1833 ،ص .)31بدين ترتيب ميتوان استدالل کرد که فاصلة قددرت اوالً
از طريق مشارک نکردن در تصميم يري ،و دوماًًَ ايجاد بدبيني و بياعتمادي به عدم اجماع و توافق
در برنامهها و اهدا

منجر شده اس

و بر اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد تأثير اواهد ذاش .

تأثير جمعگرايي (در مقابل فردگرايي) بر اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد

در جوامعي که درجة جمع رايي در برابر فرد رايي باال باشد ،مردم معموالً منافع فردي اود را بده
حکم ارز هاي اجتماعي فداي منافع جمعي ميکنند .در اين جوامدع بدر عکدس جوامدع فرد درا،
حفظ منافع روهي و طايفهاي و قومي بر منافع فرد رجحان بيشتري دارد .يافتههاي پدژوهشهداي
بسياري ،مردم ايران را جمع را ميداند

(Hofstede, 1980, p.234

فرهادي ،1839 ،ص،283 - 283

اعرابي و هدايتي ،1831 ،ص .)111اما اين جمع رايي درون روهي اسد
چنداني نيس

و جمدع رايدي نهدادي

) .)Javadian & Dasmalchian, 2003, pp.127–142پايينبودن جمع رايي نهادي بده

اوديدانستن اع داي دروه و غيرادوديدانسدتن سداير افدراد منجدر شدده اسد

(

Hadizadeh

.)Moghadam & Assar, 2008, pp.369-377
نکتة مهم اين اس
مثب

که جامعهشناسان فرد رايي را داراي ابعاد مثب

از مهمترين شااصههاي توسعهيدافتگي اسد

و معطدو

و منفي ميدانند .فرد رايدي

بده اودشدکوفايي ،اودبداوري و

اعتمادبهنفس و احترام به اود و فرد اس  .فرد رايي منفي که افرادي مانند نونيس و رايزمن به آن
توجه داشتهاند ،به اودمداري ،کسب سود شخصي به قيم

مت ررشدن ديگران معطو

اس

که

تأثير تخريبي و ضدتوسعهاي دارد (ميرزايي ،1839 ،ص .)11همچنين ،دربدارة فرد رايدي منفدي در
جامعه ،اودمختاري ايرانيان و تقدمدادن منافع فردي بر منافع جمعدي (مفتخدري ،1839 ،ص-253
 ،)215نداشتن مهارت در کار تيمي و جمعي (فرهنگي ،1833 ،ص ،)32 -11اتخاذ شيوههاي حدل
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فردي بهجاي شيوههاي حل جمعي (معيدفر ،1839 ،ص ،)298-221نداشتن روحية کار جمعدي در
فعالي هاي اجتماعي (يزداني بروجني ،1838 ،ص )1-11ا هار نظر شده اس  .يک استاد ژاپني در
پاس به يک استاد ايراني دربارة برنج ايراني فته اس
کوچک و بههمچسبيده ،برنج ايراني مانند مل
 ،1833ص .)31موحدي معتقد اس
مي يرد و با رو

ايران اس

«برنج ژاپني مانند ملد
همه درش

ژاپدن اسد

همده

و جدا از هم» (سريعالقلدم،

در مواردي که جامعة ايراندي از سدن هداي ادويش فاصدله

و فن پروردهشده در فرهنگ ديگر بدون اتخاذ تمهيدات قبلي مواجده مديشدود،

جنبههاي بارزي از فرد رايي منفي را نشان ميدهد ،هرجند روحية کار جمعدي را در حرکد هداي
مانند انقمب اسممي ،دفاع مقدس هش ساله و هيئ هاي عزاداري به عل

ريشة اصيل اسدممي و

ايراني آن ميتوان مشاهده کرد (موحدي ،1831 ،ص.)19-11
از طرفي ،ميتوان ف
از طي

مديري

و بهويژه مباحث جديدتر آن مانند مديري

فناوريهاي اجتماعي وارداتي اسد

مهندسي در مديري

راهبردي در ايدران

کده در اجدرا بدوميسدازي نشدده اسد  .ورود نگداه

کمن و نگاه پروژهمحور به مباحث برنامهريزي (سريعالقلم ،1833 ،ص )33و

نبود مهارت کارکردي در اين مباحث در کنار فرد رايي منفي ،نبدود مهدارت کدار جمعدي و تيمدي
باعث رواج تفکر سليقگي و عدم قاعدهمندي رفتار اجتماعي و سازماني شده اس  .پذيرفتن سخن،
رو

و راهبرد از ديگران به قدري براي ما سخ

اس

که در نهايد

بده سدليقههدا ،تجربدههدا و

عمئق اود متوسل مديشدويم (سدريعالقلدم ،1833 ،ص .)31اصدل سدليقهايبدودن تفکدر و عددم
قاعدهمندي باعث تفرقه استنباطي ،اجتهاد به رأي و در نهاي  ،قانون ريزي ميشود .به همين دليدل
عدم مقررات محوري و فقدان تأکيد بر قواعد و رويهها ،توانايي برنامهريزي و اعتماد به آينده را در
ايران کاهش داده اس

(.)Javadian & Dasdmalchian, 2003

طي تحقيقي که در آن مؤلفههاي مؤثر در تعهد مديران در اجراي استراتژي اولوي بندي شدده،
تغييرات مديري

اولوي

تأثير ذار تعيين شده اس  .نتدايج تحقيدق نشدان داد ا در رفتدار مدديران

قاعدهمند بود و رويکرد علمي ،فرا ير و پيوستهاي در نظام برنامهريزي و اجراي سازمانهاي ايراني
وجود داش  ،تغييرات مديري

به سسد

قابدل ممحظدهاي در جهد

يدريهداي کدمن منجدر
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نميشد .طبق يافتههاي اين پژوهش ،بخش عمدة اين سس

بده علد

در عميدق و سدليقههداي

رهبران سازماني ريشه دارد (اميرنژاد و همکاران ،1811 ،ص .)33همايون کاتوزيان عددم پيوسدتگي
و استمرار را يکي از مؤلفههاي جامعة ايراني ميداند (فقيهي و همکاران ،1831 ،ص .)21بندابراين،
ميتوان استدالل کرد که مؤلفة جمع رايي درون روهي غيرنهادي و فرد رايي منفي فرهنگ ايدران،
به ضع

در کار روهي و عدم قاعدهمندي تصميم يري ،رواج سليقه رايدي و عددم پايبنددي بده

قوانين ،کاهش توانايي در برنامهريزي و اعتقداد بده آن و در نهايد
برنامهها منجر ميشود و در تعهد به مديري

بده عددم اسدتمرار در اجدراي

راهبردي مؤثر اس .

تأثير ابهامگريزي در اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد

بهيقين ابهام ريزي مهمترين شااصة فرهنگ در هر جامعه محسوب ميشود که در سااتار سازمان
و نحوة تصميم يري مديران تأثير ذار اس

(لبا

و دلوي ،1831 ،ص .)15مطالعة چلبي نشان داد

حدود  39درصد از ايرانيان براي تصميم يري به يقين نياز دارند و نزديک به  19درصد از آنها در
حال

ترديد بسيار ناراح

ميشوند (چلبي ،1831 ،ص .)111مطالعة انجام رفتده توسدط هددايتي

نيز ايرانيان را مخاطره ريز ميداند (اعرابي و هدايتي ،1833 ،ص .)111در فرهنگهايي کده شددت
ابهام ريزي باالس  ،مديران سازمانها بر سازماندهي دقيدق فعاليد هدا از طريدق وضدع مقدررات
فراوان ،دستورالعملها و استانداردهاي کاري تأکيد کرده و با تکيه بر سازوکارهاي کنترل سااتاري
مستحکم ايجاد ميکنند ،تا سازمان در برابر تغييدرات احتمدالي محديط بيمده شدود (

Oudenhoven,

.)2001, pp.89-107
تمايل به بهکار يري رو هاي برنامهريزي راهبردي و درک ضرورت اجراي آن توسط مديران،
نشاندهندة نگاه آنها به واقعيتي به نام تغييرات محيطي و لزوم تطابق سريعتر و بيشدتر اقددامات و
تصميمهاي سازمان براي ساز اري با محيط اسد  .از طرفدي عددم اطميندان مهدمتدرين مشخصدة
نظامهاي اقتصادي و قانوني درکشورهاي در حال توسعه نيز هس  ،بهطوري کده در ايدن کشدورها
سياس ها و مقررات بهطور کلي پيشبينيناپذير اس

و به بيثباتي سياسي و قانوني منجر ميشدود

( .)Walde & Ndi, 1996, pp.215-230اين ويژ ي محيط اقتصدادي و سياسدي کشدورهاي در حدال
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ميکند .لذا ميتدوان اسدتدالل کدرد در پاسد بده

اين ونه پيچيد ي محيط که در عين حال پيشبينيناپذير نيز هس  ،مديران سازمان اعتقاد اود بده
دورنماي بلند را از دس

دادهاند ،يا اينکه اقدامات و تصميمهاي ادود را بدا اطرپدذيري کمتدر و

چشمانداز کوتاهتر تنظيم ميکنند ( لبا

و دلوي ،1831 ،ص .)15بدر اسداس پدژوهشهداي کيفدي

انجام رفته توسط نوبل و اليبنر ،اهمي

چشمانداز سازمان و تأثير آن در تعهد مديران به راهبدرد و

ايجاد حس مالکي

و تعهد براي تکميل مسير سازمان در جه

چشمانداز مشدخص شدده اسد .

فقدان چشمانداز در سازمان ميتواند باعث نااميدي و ناکامي مديران براي رسيدن بده هدد

شدود.

اين نااميدي مي تواند تأثير نافذي بر سازمان بگذارد .مديران سطوح پايينتر اواهان درک اهدا

و

نقش عملکردشان در الگوي اصدلي راهبدرد سدازمانند و درک هدمراسدتايي برنامدههدا و اقددامات
انجام رفته با چشمانداز توسط مديران بر تعهدشان براي اجراي راهبرد تأثير مي دذارد (اميرندژاد و
همکاران ،1811 ،ص .)33همچنين ،جا ر و کانانگو يکي از پيشفرضهاي تجويزي دربارة اصدول
رهنمودي رفتار در سازمانها در مؤلفههاي محيط رايي ،هماهنگي و تأثير از محديط در کشدورهاي
توسعهيافته و تاثير ذار بر محيط در کشدورهاي در حدال توسدعه مديدانندد
p.8

( Jaeger & Kanungo,

 .)1993,زماني که باور مدير بيمهکدردن سدازمان در برابدر محديط باشدد ،اصدول و رو هداي

مديري

راهبردي که در جه

اعتقاد به مديري

تبادل و تأثير از محيط اس

کارايي اود را از دسد

اواهدد داد و

راهبردي با پيشفرضهاي تجويزي رفتار سازماني همخواني نخواهد داشد  .در

اين کشورها سازمانها براي تحمل فشار محيط ،در مواجهه با مشکمت ،بهجاي ترغيب پيشدگامي،
رفتاري منفعمنه دارند ).(Ruthbam et al., 1982, pp.5-37
محدوديتهاي تحقيق

براي سنجش تأثير ابعاد القي فرهنگ ملي نياز به نمونة بزر تري بود تدا نماينددة مناسدبتدري از
جامعة ايراني باشد و براي مثال بتوان القيات قومي هاي مختل

و تأثير آن در متغيرهاي پژوهش

را نيز ارزيابي و مقايسه کرد .همچنين ،فرهندگهداي محلدي از جملده فرهندگ مدذهبي شدهر قدم،
همچنين ،نحوة تعامل ار انهاي دولتي و عمومي در مراکز استانها نيز ميتواندد عامدل مدؤثري در

 58

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار 1315

تعيين متغيرهاي مورد مطالعده در صدنع

و سدازمان مربوطده باشدد .همچندين فرهندگ ايراندي از

جنبههاي ديگري غير از ابعاد تعيينشده توسط هافستد ،ميتواندد بررسدي شدود .ايدن جنبدههدا در
بع ي مطالعات داالي اشاره شدده اسد  ،مانندد تقددير رايي (موحددي ،1831 ،ص ،)15انگيدزة
موفقي

(چلبدي ،1831 ،ص ،)12درايش کدم بده عقمنيد

و قاعددهمنددي (پايدا ،1832 ،ص3

سددريعالقلددم ،1839 ،ص ،)13همددانطددور کدده ااددمق پروتسددتاني در فرهنددگ آمريکددايي ،اصددول
کنفوسيوسي در فرهنگ چين و فرهنگ سامورايي در ژاپن تأثير بسيار مهمي دارند ،مديتدوان تدأثير
فرهنگ اسممي در اعتقادات و رفتار ايرانيان را نيز به عنوان عاملي مهم بررسي کرد.
بحث و نتيجه
بديهي اس

بررسي ابعاد پيچيده و تودرتوي فرهنگ جامعه و تأثير آن در رفتدار تعيدينشددة يدک

سازمان و صنع

ااص طي يک مقاله امکانپذير نبود ،اما سعي شد در حد تدوان و مجدال ممکدن

تأ ثير ف اي فکري و باف

اجتماعي و قسمتي از ابعاد القي جامعده کده در نااودآ داه حداکم بدر

تصميم يري و فرهنگ کاري سازمانهاي ايراني مؤثر اس  ،تبيين و مشخص شود .اين مقاله بدراي
اولينبار نقش فرهنگ و بهويژه فرهنگ ملي در تعهد مديران به راهبرد بررسي ميکندد .يافتدههداي
کيفي پژوهش در مطابق
در مؤلفههاي مختل
مديري

با حجم زيادي از تحقيقات قبلي اس

که نشاندهندة تأثير فرهنگ ملدي

سازماني اس  .براي نمونه ميتوان تحقيقاتي در زمينة رابطة فرهنگ ملدي بدا

منابع انساني

)2003

 ،)Khilj,فرهنگ سدازماني ) ،(House et al., 2004مدديري

عملکدرد

) ،(Costigan, 2005اامق ) ،(Jackson, 2001اعتماد ( )Huff & Kelley, 2005و کارتيمي (

Gibson

 )et al., 2001نام برد.
نتايج بخش کمّي پژوهش اين نکته را مشخص مي کندد کده نگداه حداکم بده کداربرد مدديري
راهبردي بيش از اندازه سلسلهمراتبي و از باالبهپايين اس  .ا ر چه ثابد
راهبرد کمتر از سازمان و مديري
مديري

شدد اعتقداد مدديران بده

ارشد متأثر اس  ،تعهد مدديران بده راهبدرد بسديار تحد

تدأثير

ارشد و فرهنگ حاکم بر سازمانهاي باالدستي اس  .از طرفي نتايج کيفي نشدان داد عددم

استمرار در مديري

ايراني و قاعدهمندي تصميم يري و سليقه رايي باعدث شدده اسد

تغييدرات
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يدريهداي

کمن منجر شود .عوامل يادشده به روزمر ي بيشتر دامدن اواهدد زد .در نتيجده ،بدر اسداس مددل
پويايي فرهنگ هچ اين مصنوع شرايط يادشده ،پيشفرضهاي اود را تقوي
اين مدعا آن اس

اواهد کدرد .شداهد

که ا ر به ساي هاي براي شرک هداي دولتدي مراجعده شدود ،فقدط بده تهيدة

چشمانداز و بيانية مأموري

بسنده شده اس

و به تعيدين اهددا

اسدتراتژيک و نقشدة راه ،حتدي

به طور نمايشي نيز اهتمام نشده اس  .بدين جه  ،نتايج بخش کمي پژوهش نشان ميدهدد تعهدد
مديران به الق چشمانداز و ارکان جه ساز بيشتر اس

و تفسيري کمّي سخ

آسانبودن کلي ويي و شعار رايي در برابر استمرار در جريان آبشار اهدا

يرانه از موضدوع،

استراتژيک را به ذهدن

متبادر ميکند.
همچنين ،نتايج بخش کمي ،يافتههاي کيفي مقاله را تأييد ميکند و توجه کمتر به برنامدهريدزي
در فرهنگ مديري

ايراني را نشان ميدهد .مديران بيشترين زمان اود را نه براي برنامهريزي ،بلکه

براي موارد اجرايي صر

ميکنند ( ماهنگي امدور و تدأمين و ااتصداص مندابع) و طبيعتداً کنتدرل

برنامهها نيز در درجة کمتر اهمي
اهدا

آن کم اس  .اهمي

قرار دارد .بدين معنا که ا ر برنامهاي تهيه شود ،تمرکز بر تحقق

کم قانونمداري و نبود اعتماد به برنامهريزي باعث عدم کنترل برنامهها

و رواج سليقه رايي ميشود .مينزبرگ معتقد اس

استراتژي ميتواند مانند يک الگدو باشدد (مانندد

راهرفتن در مسيري ااکي که بهمرور يک جاده را شکل ميدهد) ،اما مدلهاي تصميم يري ايراندي
بر اساس يافتههاي کيفي تا حدي سليقهاي اس

که نميتوان در طول زمان مددلي را بدراي اطدمق

استراتژي بر آن تشخيص داد ،مگر آنکه سليقه رايي را يک مدل استراتژيک بدانيم.
همچنين ،يافتههاي ساير پژوهشها حکاي

از آن دارند کده فرهندگ ملدي بده عندوان يکدي از

سطوح مطالعة فرهنگ ،بهتنهايي قدرت پيشبيني  21تا  19درصد تفاوتهاي عملکدردي در سدطح
جوامع و سازمانها را دارد ( .)Hofstede, 2004, pp.52-88بر اين اساس و مطابق با نتايج کيفي ايدن
تحقيق ،بايد قبل از تدوين و اجراي هر راهبرد ،عوامل القي فرهنگ ملي مؤثر بر اعتقادات مديران
که مشخصاً نظام تصميم يري آنها را شکل ميدهدد ،درنظدر رفتده شدود .بدهجداي بدهکدار يري
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مشاوران و توجه به شيوهها و مدلهاي غربي ،که براي از اود متفکران غربي آنها را

Buzzwords

يعني شعار تواالي ميدانند ( ،)Comings, 2002, p.175بايد فرهنگ مؤثر در رفتار سازماني اصدمح
شود .مطالعهاي همهجانبه در هندوستان اعمم ميکند که يکي از عوامدل اصدلي موفقيد
صنايع و کسبوکار هندوستان عموه بر دق

مدديري

و غور در عمق نظريهها و مددلهداي غربدي ،توجده

مديران و پژوهشگران به جمعآوري تجربههاي بومي و مدلسازي آنها بدراي غلبده بدر مشدکمت
بومي اس

(اليلي شوريني و محمدزاده ،1833 ،ص.)11

استمرار ،تمرين و اصمح مهارتهايي مانند برنامهريزي و کنترل پيوستة آن ،مديري

مشدارکتي

با زيردستان و آمواتن هنر توجيه فرادستان و مهارت نااميدنشدن از آن ،تأکيد بر لدزوم اجمداع بدر
سر موضوعات براي نتيجه رفتن بهتر ،تعهد به اجراي موارد اجماعشدده و اصدمح آن در صدورت
نياز ،و عدم اجتهاد به رأي و سليقه رايي ،همدلي و کنار ذاشدتن بددبيني ،آمدواتن بايددهاي کدار
تيمي و در نهاي  ،تمرين استمرار در موضوعات و برنامهها ،ميتواند بهترين راهکار اصدمح تعهدد
مديران به فرايند مديري
در فرايند مديري

راهبردي باشد .پژوهشهاي زيادي نشان داده اس  ،عوامل ديگدري نيدز

راهبردي مؤثر اس  ،اما به حکم قاعدة اواستن توانستن اس  ،تعهدد بده آينددة

سازمان و کشور ،مشکمت ديگر را نيز از سر راه اواهد برداش  .بر اين اسداس راهکارهداي زيدر
براي رفع موانع فرهنگي پيشنهاد ميشد:
 .1نتايج پژوهش نشان ميدهد فرهنگ مديري
اهمي

در ايران کمتر به برنامهريزي و کنتدرل برنامده

ميدهد .داليل اين امر آمادهنشدن افراد در طول دوران ارتقا به مناصدب مدديريتي و

مخصوصاً نگاه غالب مهندسي و پروژهمحور بده مدديري
مديري
نيس
مديري

اسد

کده بدا آشدنايي بدا متدون

و مطالعة آن بهبودپذير اس  .به نظر ميرسد نگداه بده مدديري
و تنها مهارتي دانسته مي شود که در طول ادم
در دورههاي آموز

در ايدران ،علمدي

بايد کسب شدود .نجانددن متدون

حين کار به ونهاي که اصول مديري

در نااودآ اه مدديران

جاي يرد ،ميتواند راهکار مناسبي باشد.
 .2مدديران ارشددد سدازمان حلقددة ارتبدداط سدازمانهدداي باالدسددتي و متدولي صددنايع (از قبيدل
شرک هاي آب و برق که زيرساا هاي توسعه کشور ،جهاد کشاورزي ،صنايع و معادن و

بررسي نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مديران سازمانهاي دولتي به مديريت راهبردي (مطالعة بخش توزيع ...

جز آن) و بدنة مديريتي و اجرايي کشور در سازمانهاي مختلد
راهبردي مديران ارشد و تعهد ايشان به فرايند مديري
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هسدتند .شايسدتگيهداي

راهبردي نکتة مهمدي اسد

کده در

زمان انتخاب آنها بايد مد نظر قرار يرد.
 .8ابعاد القي فرهنگ ملي تأثيري مهم بر شکل يري فرهنگ صنع  ،فرهنگ سدازماني ،نظدام
تصميم يري و نگر
ريشهاي اس

مديران مي ذارد .رچه تغيير اين ابعاد فرا ير ،زمدانبدر و مسدئلهاي

و نياز به برنامهريزي بلندمدت دارد ،ااتصاص دورههاي آموزشدي در مراکدز

آموزشي و دانشگاهي ،همچنين در دورههاي آموزشدي حدين کدار بدهويدژه بدراي مدديران،
بيشک سودمند اس

و منافع زيادي براي توسعة کشور اواهد داش .

 .1نتايج بخش کمّي حاکي از آن بود که اعتقاد مديران به مديري
ايشان به راهبرد مناسبتر اس  ،و از فرهنگ سازمان و صنع

راهبردي نسدب

بده تعهدد

کمتر تأثير ميپذيرد .به نظر

ميرسد بالفعلشدن اين اعتقاد و تبديل آن به تعهد راهبردي با مانعي به نام سليقة فرادستان
روبهروس  .يادآوري اين نکته براي مديران االي از لط
فقط مديري

زيردستان نيس

و هنر مديري  ،مديري

نخواهد بود که فرايند مدديري ،
فرادستان از طريق فن مذاکره را نيز

شامل ميشود .يکي از مهارتهايي که افراد در طول دوران ارتقدا بايدد بدا آن آشدنا و از آن
براوردار شوند ،کار با سليقههاي مختل

اس

و يکي از الزمههاي عمليکردن به باورهدا،

مهارت و هنر ،توجيه برنامهها براي فرادستان اسد  ،حتدي مديتدوان فد
نيس .

اجتندابي از آن
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