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 مقدمه 

  و يبشدر  ةفرهندگ ااند  . اسد   يسدازمان  و ي، اجتمداع يفدرد  يدر زندد   ياساس يفرهنگ عامل

ن يتر از مهماود  ةژيو ييايفرهنگ هر کشور به سبب پو(. 121، ص1831، يآشور)  اس  يانسان

  آن کشدور اسد    يريمدد  يهدا  وهيهدا و شد   هدا و رو   ر فرهنگ کار درون سدازمان بثر ؤعوامل م

(Aycan, 1999, p.524) .جامعه از  ةتوسع ةنيتوان زم يک جامعه را مي حاکم بر يات فرهنگياصوص

 طيو شدرا  ،ن کشورهايبا توجه به تفاوت ب. (32، ص1831، يمهرمحمد) کرد يرهگذر فرهنگ تلق

از د يد   نبايد ل بده موفق يد ن يبدرا  ،هدر کشدور   يو فرهنگ يو اوضاع اجتماع يمحل يها  يو موقع

  و کائو  نهايس .(Gupinat, 1980, p.257) کرد يرويپوچرا  چون يبگر ي  کشور ديريمد يراهبردها

ز ا يدانند و معتقدند که ايدن امدر ناشد    مي ييايآس يها درکشورها   سازمانين ادعا را موفقيشاهد ا

و  يدي  را ادانواده  مانندد وس يکنفوسد  يهدا  دار در ارز  شده ير يکار يها   و نگر يريسبک مد

لبدا  و  )شدود   يمربوط نمد  ييو اروپا ييکايآمر ياس  و الزاماً به کشورها ياحترام به سااتار سنت

 .(15، ص1831، يدلو

 لهئان مسيب

کشدور   يط فرهنگد يشدرا  ن در  آياس  که موفق ياجتماع يها ين فناوري  در شمار بارزتريريمد

ن ياسداس آادر   بدر  ،همچنين. شود ينممنجر گر کشورها يدر چارچوب د يااص لزوماً به اثربخش

  يريمدد  ، از ميان ابزارهداي علدم مدديري ،   يو رهبر ياستراتژ ةرفته توسط مجل  انجامقات يتحق

 ته شدده اسد   شدناا  يتيرين ابدزار مدد  يآرا پرکداربردتر  درصدد  19ک به يک با کسب نزدياستراتژ

 يستگي، شايستگيبه شا يابيدست به منظورها  سازمان(. 191 - 191ص ،1831ان و همکاران، يمنور)

بده منظدور   امدا  . ک هستندي  استراتژيريمد ير از کاربرد دستاوردهاينا ز ،ي  رقابتيو مز يمحور

شکسد   بدر  ثر ؤامل من عويتر راهبردي از مهم يها ران به برنامهيمد ياعتقاد ي، بها ياستراتژ ياجرا
                                                           
1. Sinha 

2. Kao 
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کيدد شدده   أا رچه در تعاليم اسدممي نيدز ت   (.11-13، ص1838 اهلل، فتح)عنوان شده اس   در اجرا

 ،انديشي طلب محمدود اسد    بينانه باشد و کمن بينانه و نزديک هاي دنيايي نبايد کوته اس  که برنامه

ندده  ياز آ يحيناا  صحش يرانيا يها ، سازمان(212 – 218، ص1835 جوادي آملي،)نه طول امل 

توجده بده ابعداد فرهندگ      يبمديري   يربوميغ يها مدل يريکار  بهو  رندش رو ندايپ يها و چالش

سدازمان و مدديري  ايراندي را از     ادشدده ي مجموع عوامل. ش مشکمت شده اس يافزا سبب ،يمل

 ، يد نها در .(1833ند ،  يروس و صبور طيس)ک بازداشته اس  ي  استراتژيريدستيابي به منافع مد

هداي   ران بده دسدتاورد  يمدد  ياعتقداد  يبد ش يه به افدزا ين رويدهد ا يقات نشان ميطور که تحق همان

 (. 11، ص1833و محمدزاده،  ينياليلي شور)شده اس  منجر مديري  استراتژيک 

 قيتحق ينظر يمبان

 و ابعاد آن يفرهنگ مل

ک يد  يو فدرد  ي روهد  يهدا  رز بدر باورهدا و ا   ياجتماع يندهايفرا يط يفرهنگ مل يها ارز 

و  يرفتار  روه يري  ک طر  بر شکلياز  ،يسازمان ن تعاممت درونيو در ح شتهر  ذايجامعه تأث

ها نران سازماي  مديري ، رفتار و سبک مديرينظام مد يري  شکل بر ،گريفرهنگ کار و از طر  د

 (.Hofstede et al., 1990, pp.286- 314) ر ذار اس يتأث

کشور جهان که  19در( IBM) يتيپربار اود در يک سازمان چندمل ةو مطالع ير بررسهافستد د

کرد کده   يمعرف يمل يها ن فرهنگيز بيتما يرا مبنا يپنج بعد اساس ،ز جزء آن کشورها بوديران نيا

در  يي، مردادو يدي  را در مقابل جمدع  يينان، فرد رايز از عدم اطميقدرت، پره ةفاصل ند ازا عبارت

که باشند در رابطه با  يا از هر کشوريوي نشان داد مردم دن. نگر  به زمان ةو نحو يياو نمقابل ز

فرهندگ کدار،    تفداوت منشدأ  و دهندد   ينشان م يرفتار متفاوت يالگوها ين ابعاد فرهنگيک از اي هر

ن چندد بعدد   يد ا .اسد   مختلد   يهاها درکشدور    سازمانيريو سبک مد يرفتار سازمان يالگوها

اس  و يمانند اانواده، مدرسه، کار، س يزند  يها از پهنه ياريرا در بس يز رفتار جمعياتم ياوب به

 يهدا  تواندد بدر ارز    يمد  يکه فرهنگ ملد اس  د کرده يتأک هافستد. کند يح ميافکار تشر  پرور
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از نکدات مهمدي کده    ن، يهمچند (. 3، ص1831 ،ندز يراب) بگذارد ياديز آثارفرد  يها و نگر  يکار

چده از سدطح ملدي بده سدوي سدطح سدازمان حرکد           هر ن اس  کهيکرده، ان اشاره هافستد به آ

و  شدود  يمد فرهنگ کاسدته   ةها در مجموع پذيري، نقش ارز  کنيم، ضمن تغيير در مکان جامعه مي

 (. Hofstede, 2004, pp.52-88)يابد  نقش اعمال و رفتارها افزايش مي

 رايدي    رايي  روهي، جمع جمع  ريزي، امابه ةمؤلف نهمحققان شرک   لوپ طي تحقيقاتي از 

عملکرد رايدي و    يدري انسداني،    رايدي، جهد    طلبي جنسي، آيندده  قدرت، تساوي ةنهادي، فاصل

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

 يفرهنگ سازمان

 يشمارد کده بده اع دا    يم يمشترک يها و باورها ارز  يرا الگو يس فرهنگ سازمانيويد ياستانل

 يبدرا  فده را يندز پدنج نقدش و و    يراب (.115، ص1832 ،يطوس)بخشد  يمفهوم م و يک نهاد معني

 هدا   سازمان ةکنند کيتفک يمرز سازمان ةکنند نييفرهنگ به عنوان تع .1 :کند يان ميب يفرهنگ سازمان

فرهندگ بده    .8  سدازمان  يع دا   در وجود اياحساس هو ينوع ةکنند قيفرهنگ به عنوان تزر .2

         اسد   ،فرديش از مندافع شخصد  يکده بد   يزيد تعهد در افراد نسدب  بده چ   ينوع ةجادکننديعنوان ا

فرهنگ بده عندوان عامدل کنتدرل کده       .1  ياجتماع نظام يداريفرهنگ به عنوان عامل ثبات و پا .1

 (. 833، ص1831رابينز، )شود  يها و رفتار کارکنان م دادن به نگر  موجب شکل

 مديريت راهبردي و اهميت اعتقاد و تعهد مديران 

 کياسدتراتژ   يريمدد  مياز مفداه  يريد   بهدره  يدر پرتدو  هدا  شدرک   دهد ينشان م قاتيتحق جينتا

، 1831، منوريدان و همکداران  )اندد   افتهيدس   ياديز يها  يبه موفقداشته و تر  مطلوب يعملکرد

اندد،   دچدار شدده   يريناپدذ  جبدران  يهدا  ها بده شکسد    سازمان يبرا ،، در مقابل(191 -19 1ص 

ها و دسدتيابي بده    يها در اجراي استراتژ درصد از سازمان 19تا  59 ذشته  ةده دو يکه ط يطور به

 (. 31، ص1831، ياحمد يو عل انيغفار)اند  اود ناکام مانده کياهدا  استراتژ

اندداز و اهددا     کدز بدر چشدم   سدازمان، تمر  ةدر اين پژوهش تعهد به راهبدرد، تعهدد بده آيندد    
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مسدتقل،   ينهاد ةتامپسون و استريکلند معتقدند سازمان به مثاب. اس   رفته قرار نظر مداستراتژيک 

تعهدد   ةمجموعد  يسدازمان  تعهد. نکه افراد آن سازمان متعهد باشنديمگر ا ،جاد کنديتواند تعهد ا ينم

 (. 13، ص1811عطافر و زارع، )افراد سازمان اس  

برنامده، از   ي، نداشتن اعتقاد راسد  بده ضدرورت اجدرا    يزير ند برنامهيران به فراين مدآشنانبود

 اهلل، فدتح )شدده اسد     در نظر  رفتده ک ياستراتژ يزير و شکس  برنامه يناکام ياصلجمله عوامل 

 جيهدا در نتدا    سدازمان  ياستراتژ يثر در اجراؤم ي  به عنوان عامليريتعهد مد(. 11-13، ص1838

تعهدد   ،همچنين. د شده اس ييتأ (Okumus, 2003; Mankias & Steel, 2005) مختل  يها پژوهش

 يادا يق کارکنان سازمان بدرا يراهبرد باعث تشو يند اجرايفرا آنان در يران به راهبرد و همراهيمد

جداد مشدکمت   يران باعدث ا يمدد  يتعهد يبدر مقابل، . شود ياثربخش و کارا م طور   اود بهيو ا

منظدور   ،همچندين  (.Shah, 2005, p.302) شود و اغلب باعث شکس  راهبرد اواهد شد يفراوان م

همکدارانش   ماکسدول و . اس  ند اجرايفرا آنان در يها  يرشدن و حمايران ارشد در يتعهد مد از

ران ارشدد اسد    يازمندد تعهدد آشدکار مدد    ين يسدازمان  يز راهبردهايآم  يموفق يافتند که اجرايدر

(Maxwell et al., 1997, p.130) .نبدود  يري  مدد يد کمبدود حما  ايد نبود  ،يتيريمکن موانع مديس ، 

ران را از ين مدد يبد  يران و اادتم  داالد  يمدد  يفرد يطلب ران ارشد، جاهيمد يتيريمد يها مهارت

  ياهم برهمکاران  و يقيحق ةدر مقال(. Simkin, 2002, p.20) کند يان ميها ب ياستراتژ يموانع اجرا

و همکداران،   يقيحق) اس  د شدهيتأک زين يسازمان يها ياستراتژ ين ارشد در اجرارايمشارک  مد

 . (81-11، ص1833

 تحقيق يها هفرضي

 :هاي تحقيق به شرح زير اس  فرضيه

 .ثر اس ؤري  ارشد به راهبرد ميفرهنگ صنع  در رويکرد مد. 1

 .ثر اس ؤفرهنگ صنع  در اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد م. 2

 .ثر اس ؤران به راهبرد ميد مد  ارشد در اعتقاد و تعهيريرويکرد مد. 8

 .ثر اس ؤم يتيريران از و اي  مديفرهنگ ملي در ادراک مد. 1
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بده  ( هدا  سدازمان  يانيران ارشد و ميصنع ، مد يمتول)فرهنگ ملي در اعتقاد و تعهد مديران . 1

 .ثر اس ؤراهبرد م

 مدل مفهومي تحقيق

ثير ابعاد  ونا ون فرهندگ در  أپيامدهاي ت ةمختل  دربارهاي  ها و نتايج پژوهش يند بررسي يافتهابر

 . انجاميد 1شکل هاي مديريتي به طراحي مدل  رو 

                                                                                       

                                                                                                     

 

                                                       

 

 
 

 (1131  ،ساختهمحقق) بر اساس مدل فرهنگ شاین مدل پژوهش .1شکل 

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

فرهنگ سازماني نيدز در  . شوند آن محسوب مي ةعهاي توزيع برق استاني زيرمجمو که شرک  اس 

و رويکردهاي مديري  ارشد سازمان در نظر  رفته شدده  ها  ها، شايستگي ارز  شامل سطح مديران

فرهنگ قومي و  در سطح کمن فرهنگ ملي و نظام آموزشي، در سطح مياني فرهنگ صنع ،. اس 

مدديران در تشدکيل نظدام ارزشدي و      ها و بيدنش  ها، نگر  فرهنگ سازماني و در سطح ارد ارز 

           . ثر اس ؤرفتاري مديران م

 گيري ، نمونه و روش نمونهيآمار ةجامع

زد، زنجدان و  يد قدم،   يها ران صنع  برق در بخش توزيع در استانين پژوهش، مديا يآمار ةجامع

 . ندانتخاب شد يتصادف طور   که بهاس  راحمد يوبو هيلويکهگ

 فرهنگ صنعت

 فرهنگ ملي

هاي مديريت ارشد شايستگي  

ها و رفتار مديران ارزش  



 05      ...   بخش توزيع  ةمطالع) مديريت راهبرديبه  هاي دولتي نبررسي نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مديران سازما  

 

 

111N = ، 1/9 p = ، 15/1Z =  ،91/9d =   

  
  1     

2

    1  2
   1     

2
 
 

ع شدد کده بدا    يد پرسشنامه توز 31ن وجود، يبا ا. به دس  آمد  = 55n ،ادشدهيفرمول  بر اساس

هدا   انتخاب اسدتان شد  يسع .شد باز ش  دادهپرسشنامه  32ران ياز طر  مد اوب نسبتاً يهمکار

هدا بتوانندد بده صدورت بهتدر       و آزمدودني  دشدو  بهره بدرده نيز ها  ر قومي ح واز که  باشد يطور

بررسدي   بده منظدور   بدديهي اسد   . هاي اود نمايند ي کنندد  هاي فرهنگ ملي را در پاس  شااصه

 .اس بزر تري نياز  ةنمون ،هاي پژوهش اطمينان بيشتر به يافته و حصولفرهنگ ملي 

 ابزار تحقيق 

 ة، پرسشدنام (الؤسد  21)فرهندگ ملدي هافسدتد     ةالي شامل پرسشنامؤس 39 ةابزار تحقيق پرسشنام

اعتقداد و تعهدد    ةساات محقق ةال و پرسشنامؤس 11شامل  ،رويکرد استراتژيک صنع  ةساات محقق

فرهندگ   ةدو پرسشدنامه بدر اسداس پرسشدنام     هدر )ال ؤس 15مديران به مديري  استراتژيک شامل 

 11نگر  مديران به و داي  مدديري  شدامل     ةساات محقق ة، پرسشنام(سازماني دنيسون تهيه شد

 19شدامل  ( 1111) راهبردي مدديري  ارشدد پيدرس و همکداران    هاي  شايستگي ةال و پرسشنامؤس

فرهنگ صنع ، اعتقاد و تعهد سااتة  محققهاي  ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه. اس ال ؤس

به دس  آمد که  312/9 و 113/9، 181/9 ،و اي  مديريتي به ترتيب ةمديران به راهبرد و پرسشنام

هداي   هداي فرهنگدي هافسدتد و شايسدتگي     براي پرسشنامه ،همچنين. نشان از پايايي باالي آن اس 

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

 ها   توصيفي داده يبررس

نفدر   11. هسدتند ( درصدد  8/19)نفر مدرد   51و ( صددر 3/1)نفر زن  3آزمودني منتخب،  32 از بين

داراي مددرک کارشناسدي ارشدد    ( درصدد  1/81)نفر  28و  ،داراي مدرک کارشناسي( درصد 1/53)



   08                                                                           1315بهار ، 1، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

ره بدوده  يد مهندسي برق و غ ةرشت هيمدرک بقمديري  و ، نفر 13 آارين مدرک تحصيلي. باشند مي

نفدر از مدديران شدرک      13، (درصدد  1/85)نفر از مديران شرک  توزيع برق استان قدم   25. اس 

نفر از مديران شدرک  توزيدع اسدتان کهگيلويده و بويراحمدد       15، (درصد 21)توزيع استان زنجان 

ايدن  هاي  آزمودني نمونة، (درصد 3/15) نفر از مديران شرک  توزيع استان يزد 12و ( درصد 2/22)

 .اند پژوهش را تشکيل داده

 آزمون همبستگي متغيرها 

اجدرا  ( هدا  با توجه به تعداد محددود داده ) تحقيق آزمون همبستگي اسپيرمن يها هون فرضيبراي آزم

آزمدون همبسدتگي بده صدورت      ،طرفه مطدرح شدده اسد     به صورت يک ها هاز آنجا که فرضي. شد

راهبدردي  هداي   شايسدتگي  س  که بين فرهنگ صنع  وا نتايج حاکي از آن.  رف  انجامدامنه  يک

هاي مديري  ارشد و اعتقاد مدديران بده    ر  و فرهنگ صنع  و شايستگيمديري  ارشد از يک ط

  .راهبرد با تعهد مديران به راهبرد ارتباط مثب  و معنادار وجود دارد
 

 يج آزمون همبستگینتا. 1جدول 

 (دامنه يک) 91/9 همبستگي معنادار در سطح اطاي** 

 (دامنه يک) 91/9در سطح اطاي  همبستگي معنادار* 

ران به راهبردياعتقاد مد رويكرد مديريت ارشد متغير  تعهد مديران به راهبرد 

 فرهنگ صنع 
**533/9 

999/9 =Sig 

**231/9 

993/9 =Sig 

**511/9 

999/9 =Sig 

 رويکرد مديري  ارشد
 

- 

*213/9 

91/9 =Sig 

**595/9 

99/9 =Sig 

 اعتقاد مديران به راهبرد
 

- 

 

- 

**159/99 

99/9 =Sig 
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 يخطون يآزمون رگرس

 

 ونيج آزمون رگرسیخالصة نتا. 2جدول 

يآزاد ةدرج مجموع مربعات مدل ن مربعاتيانگيم  يب معناداريضر Fآمارة    

ونير رس  

 اطا

 کل

215/22  

121/22  

811/11  

8 

55 

51 

191/3  

881/9  

933/22  
 

999/9  

ن يبد  ياطد  ةرابط جه،ياس ، در نت 91/9کمتر از  يب معناداريضر،  ANOVAج جدوليبنابر نتا

 .ميکن يعمل م 8بر اساس جدول ر يب ثاب  و متغين ضراييتع يبرا. ر وجود دارديدو متغ
 

 ونيب آزمون رگرسیضرا. 1جدول 

 مدل
دنشدهرب استاندايضرا ب استانداردشدهيضرا   

يآمارة ت  
ب يضر

يمعنادار  B Std.Error Beta 

 مقدار ثاب 

 فرهنگ صنع 

 اعتقاد مديران

 مدير ارشد

115/9  

811/9  

235/9  

218/9  

112/9  

119/9  

111/9  

911/9  

 

811/9  

218/9  

822/9  

891/9  

311/2  

815/2  

513/2  

352/9  

995/9  

921/9  

991/9  

 :آيد اطي زير به دس  مي ةرابط، 8ج جدول يبر اساس نتا

(تعهد مديران به راهبرد)= (دير ارشدرويکرد م)×  218/9+ (اعتقاد مديران به راهبرد)× 235/9   

+( ع فرهنگ صن) × 811/9  

هاي راهبردي مديري  ارشد آزمون  فرهنگ صنع  و رويکردها و شايستگي ةن رابطييجه  تع

 .مساوي صفر شد و 91/9کمتر از  يب معناداريضرون انجام  رف  که ير رس
 

 ونيخالصة مدل رگرس. 4جدول 

 R R Square مدل
Adjusted R 

Square 
Std. Error of Estimated 

1 533/9  159/9  112/9  31115/9  
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از رويکرد راهبردي مديران ارشد سدازمان توسدط صدنع      درصد 19 باًيتقردهد  نشان مي 1جدول 

ثير رويکرد صنع  و مديري  ارشدد در اعتقداد   أنتايج آزمون ر رسيون براي تعيين ت .شود  تعيين مي

 1 طفقو رويکرد مديري  ارشد  درصد 8/1 فقطدهد که فرهنگ صنع   مديران به راهبرد نشان مي

 يون اطد يو ر رسد  يآزمون همبستگ ،جهيدر نت. کند از اعتقاد مديران به راهبرد را تعيين مي درصد

 .شود يد مييتأسوم  ، دوم واول يها هيفرض

 بندي فريدمن  آزمون رتبه

.  رف ها انجام  آن يبندي ادراک مديران از و اي  مديري  و رويکرد راهبرد اين آزمون براي رتبه

کنتدرل بده    ريزي و هاي برنامه لفهؤشده اس ، م يبررساد و تعهد مديران به راهبرد در پژوهش اعتق

يکپارچده در   طدور  هماهنگي و بسيج منابع به ةاز اين جه  دو مؤلف. اس هاي آن  زمينه عنوان پيش

 .اس  1شرح جدول ها به  لفهؤآزمون فريدمن براي اين م ةنتيج. نظر  رفته شد
 

 تیریف مدیوظا يها دمن مؤلفهیج آزمون فرینتا. 5جدول 

 

 

 

دهدد   ينشان مکه نتايج  رف  بندي اعتقاد و تعهد مديران به راهبرد انجام  براي رتبهآزمون فريدمن 

 .دارد يشترياز بيامت تعهدشان به راهبرد نسب  بهاد مديران امتياز بيشتري اعتق
 

 اعتقاد و تعهد مدیران به راهبرددمن یج آزمون فرینتا. 6جدول 

 

لفهؤم  رتبه ميانگين ميانگين رتبه 

ن منابعيمأهماهنگي و ت  32/2  31/8  1 

53/2 رهبري  33/8  2 

ريزي برنامه  11/2  39/8  8 

15/2 کنترل  38/8  1 

 رتبه ميانگين ميانگين رتبه متغير

33/1 اعتقاد به راهبرد  28/1  1 

89/1 تعهد به راهبرد  89/8  2 
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موريد  و  أاندداز، م  چشدم )سداز   ا به دو قسم  ارکان جه براي بررسي بيشتر اين فرضيه راهبرد ر

يدک از   بدراي هدر  و آزمدون فريددمن    شدد و اهدا  و اقدامات راهبردي تقسيم ( هاي کلي سياس 

ج ي رف  که نتاهاي مدير ارشد و فرهنگ صنع  انجام  هاي اعتقاد و تعهد مديران، شايستگي لفهؤم

 .ان شده اس يب 3آن در جدول 
 

 ساز و اهداف راهبردي  هاي ارکان جهت  آزمون فریدمن براي مؤلفهنتایج  .7جدول 

                                   

 

 

 

 

 

 هاي فرهنگ ملي  بررسي وضعيت مؤلفه

( IBM) يالمللد  نيدر شرک  ب (يمديم 1139) 1813ع و پربار اود در سال يوس ةهافستد در مطالع

هدا   هاي فرهنگي آن را براي شااص ييها هو نمر کرد يبررس را رانيکشورها از جمله ا يمل فرهنگ

ربدارة فرهندگ   و د از پدژوهش هافسدتد  چند سال بعد يکي از مطالعاتي که داال کشور . تعيين کرد

ارائده مددل تددوين اسدتراتژي     »با عنوان  شانيادکتري  ةرسال .انجام  رف ، تحقيق هدايتي بود يمل

  يسدة وضدع  يو مقاهداي ايراندي    به شدناا  فرهندگ در سدازمان    «مورد ايران –مبتني بر فرهنگ 

و  هادشدد ي ةدو مطالع جينتا 3در جدول . ااتصاص داش  1831و  1813 يها در سال يفرهنگ مل

 :ان شده اس يحاضر بپژوهش 

 رتبه ميانگين رتبه متغير

15/5 اعتقاد مديران به راهبردها و اهدا  راهبردي  1 

ساز راهبرد اعتقاد مديران به ارکان جه   11/5  2 

ساز راهبرد تعهد مديران به ارکان جه   23/1  8 

راهبردي تعهد مديران به راهبردها و اهدا   22/1  1 

ساز مديري  ارشد تعهد به ارکان جه   31/8  1 

ساز در صنع  تعهد به ارکان جه   55/8  5 

11/8 تعهد به راهبردها و اهدا  راهبردي مديري  ارشد  3 

ع نتعهد به راهبردها و اهدا  راهبردي در ص  95/8  3 
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 يفرهنگ يها ج مطالعات شاخصیسة نتایمقا. 8جدول 

 

 ةفاصدل  رايد ز. فتده اسد   ر يريناپذ دهد فرهنگ ايران به سم  انعطا  ها نشان مي مجموع يافته

هداي   شااص فرد رايي که از شدااص  ند وا  تر شده ، ايرانيان محتاطاس  قدرت افزايش پيدا کرده

 .اس  افتهيکاهش  ،جدي توسعه اس 

ارتبداط ابعداد    يا کتابخانه يچهارم و پنجم با رو  مطالعه و بررس ةيفرض آزمون ينجا برايدر ا

 .ميکن يم يرا بررسبه راهبرد  رانيمد تعهدهافستد با اعتقاد و  توسطشده  نييتع

 ران به راهبرديقدرت در اعتقاد و تعهد مد ةر فاصليثأت

، 1839، يمفتخدر ) دانندد  ياد مد يقدرت ز ةفاصل يدارا ةک جامعيرا  يرانيا ةجامع يارين بسامحقق

ر  يقددرت بدر پدذ    ةمفهوم فاصدل (. Hofstede, 1980, p.104  13، ص1839القلم،  عيسر  211ص

 يهدا  شتر شود، نظدام يب يا قدرت در جامعه ةفاصل يوقت. ع نابرابر قدرت در جامعه دالل  دارديوزت

 ونه  نيبر مشارک  کارکنان با ا ي  مبتنيريو مد کردل اواهد ي  آمرانه ميري  به سم  مديريمد

 يکردهدا ياز رو يکد يبدر هدد  کده     ي  مبتند يريل مدين دليبه هم .ندارد ياديز يساز ار ها نظام

 در ،عمل کارکنان اسد   يو آزاد يبر استقمل فرد يو مبتن بودهافته ي توسعه ي  در کشورهايريمد

 موجدب قددرت   ةش فاصدل يفدزا ا ،همچندين  (.Hofstede, 1980, p.104) نداردکاربرد  ين جوامعيچن

. (11، ص1831اديب و همکداران،  )اواهد شد  يري  ميش تمرکز و کاهش مشارک  در تصميافزا

 يند طراحيفرا بر ميطور مستق بهران يمد يو توافق  روه يري  ميدر تصم نکردن مشارک  ،ياز طرف

وقتي که اهدا  به صورت غيرمشارکتي انتخداب و بده   . ثر اس ؤز آن ميآم  يموفق يراهبرد و اجرا

مشارکتي تعيدين   طور اهدافي که به. يابد تعهد به هد  در سازمان کاهش مي ،شود کارکنان ابمغ مي

 پژوهش جاري هدايتي هافستد شاخص فرهنگ

 32 53 11 مرد رايي

 31 32 11  رايي جمع

 11 33 18  ريزي ابهام

قدرت ةفاصل  12 51 11 
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تعهد بااليي را در ميان مديران  ،راهبرد ةافزايش توافق دربار. تعهد بيشتري را به دنبال دارد ،ودش مي

 ير حرک  راهبدرد يمس ةع درباريوس يها توافق (.Rhebeniak & Snow, 1982, p.570) کند ايجاد مي

ه وجدود  را بد  هدا  ميژه تعهدد بده تصدم   يد و و به شود  يها منجر م تر تم  هماهنگ يسازمان به اجرا

و سدطح   يمشارکت يري  ميتحقيقات نشان داده اس  تصم .(Dooley et al., 2000, p.1254)آورد  يم

 (.21، ص1811عطدافر و زارع،  )شدود   يمنجر مراهبرد  يها به تعهد باال در اجرا يژاپن يتوافق باال

تعهد و انگيزه را  ، سطح باالتري ازمد نظر داردوسيع از مديران را در سازمان  يراهبردهايي که طيف

د نشدو  باعدث مدي   ،تدري دارندد   اقدامات راهبدردي کده طيد  وسديع    . آورد وجود ميه بين مديران ب

اين موضوع باعدث حمايد    . شوندحذ   يا کاممً بند،هاي سياسي بر سر منابع کاهش يا کشمکش

سدازماني  هداي   در نتيجده، ايدن حمايد    . شود سااتاري بيشتر از مديران ديگر در اجراي راهبرد مي

بنر معتقدد  يال (.Workman, 1993, p.416) کند يجاد مياسطوح باالتري از تعهد در مديران راهبرد را 

و کنند  يري  ميتصم يانيران ميران ارشد سازمان بدون توافق و مشارک  مديا ر رهبران و مد اس 

دانندد و از   يراهبرد ادود مد  راهبرد را، راهبرد رهبران و نه  زين يانيم رانيمد ن کنندييراهبردها را تع

بر اساس تحقيقداتي کده کداپمن و نورتدون در      (.22، ص1811عطافر و زارع، ) رندي  يآن فاصله م

، بسياري از مديران ارشد واحدهاي صنعتي از دادند انجامواحد صنعتي  199در بيش از  2995سال 

سدتراتژي در سدطوح بداالي    آن تدوين ا ياصلکه دليل  ندارنداجراي استراتژي در سازمان رضاي  

، همکداران اميرندژاد و  )ريدزي اسدتراتژيک اسد      يند برنامده ااع ا در فر نکردن سازمان و مشارک 

 (.33، ص1811

قددرت در آن باالسد ،    ةکده فاصدل   يا مورد انتظار در جامعده  يها يهنجارناباز  يکي ،نيهمچن

شدود و   يبدالقوه محسدوب مد    يديد گدر تهد يفرد د يا ن جامعهيچن در. گران اس يبه د ياعتماد يب

 (1831) يمحسدن  ةدر مطالعد (. Hofstede, 1980, p.119)اعتمداد کدرد    يتدوان بده کسد    يندرت م به

هموطنان  ها درصد آن 1/12 ،دورو يليان هموطنان اود را اياز پاسخگو درصد 3/81 شدمشخص 

ان موافدق  يخگوپاسد  درصدد  1/31. دانند يمتقلب م يتا حدود درصد 3/25و  ،متقلب يليا ار اود

ن نظدر  يد بدا ا  يتا حددود  درصد 3/1و  باز کنند يش هر کسيد پياند که مش  اود را نبا دهين عقيا
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افدراد اادتم  و    درصدد  1/58 ،وزارت ارشاد ةدر مطالع(. 811-811، ص1831 ،يمحسن)موافقند 

ز يد نباتسدن و همکداران   (. 58، ص1831وزارت ارشداد،  ) دانندد  ياد مد يد جامعه را ز در يچنددستگ

القلم  سريع ،از طرفي(. 25، ص1831، يچلب)دانند  يان ميرانير و مهم اي  فرا يرا اصوص يبد مان

دن به اجماع بدا مشدکل   يان در رسيرانيباعث شده اس  ا يرانيدر فرهنگ ا ياعتماد يبمعتقد اس  

 ت اوالًقددر  ةتوان استدالل کرد که فاصل يب مين ترتيبد(. 31، ص1833القلم،  عيسر)د شونمواجه 

به عدم اجماع و توافق  ياعتماد يو ب ينيجاد بدبيا و دوماًًَ ، يري در تصميم نکردن ق مشارک ياز طر

 .ثير اواهد  ذاش أران به راهبرد تيو بر اعتقاد و تعهد مد منجر شده اس ها و اهدا   در برنامه

 ردران به راهبيبر اعتقاد و تعهد مد( ييدر مقابل فردگرا) ييگرا ر جمعيثأت

اود را بده   يمنافع فرد باال باشد، مردم معموالً ييدر برابر فرد را يي را جمع ةکه درج يدر جوامع

ن جوامدع بدر عکدس جوامدع فرد درا،      يدر ا .کنند يم يمنافع جمع يفدا ياجتماع يها حکم ارز 

هداي   هاي پدژوهش  يافته. دارد يشتريبر منافع فرد رجحان ب يو قوم يا فهيو طا يحفظ منافع  روه

، 283 - 283، ص1839فرهادي،   Hofstede, 1980, p.234) داند  را مي ران را جمعي، مردم اياريبس

 ينهداد  يدي  را اسد  و جمدع   ي روه درون يي را ن جمعياما ا(. 111، ص1831اعرابي و هدايتي، 

بده   ينهاد يي را بودن جمع نييپا(. (Javadian & Dasmalchian, 2003, pp.127–142س  ين يچندان

 Hadizadeh) شدده اسد   منجدر  ر افدراد  يدانسدتن سدا   يرادود ي دروه و غ  يدانستن اع دا  ياود

Moghadam & Assar, 2008, pp.369-377.) 

 يدي فرد را. دانند يم يابعاد مثب  و منف يرا دارا ييشناسان فرد را ن اس  که جامعهيمهم ا ةنکت

و  ي، اودبداور ييه اودشدکوفا اسد  و معطدو  بد    يافتگيد  توسعه يها ن شااصهيتر مثب  از مهم

زمن به آن يس و راينون مانند يکه افراد يمنف ييفرد را. اس  نفس و احترام به اود و فرد اعتمادبه

اس  که  معطو  گرانيم  مت ررشدن ديبه ق ي، کسب سود شخصيبه اودمدار ،اند توجه داشته

در  يمنفد  يدي فرد را بدارة در ،نيهمچن(. 11، ص1839، ييرزايم)دارد  يا و ضدتوسعه يبير تخريثأت

 -253، ص1839، يمفتخدر ) يبر منافع جمعد  يدادن منافع فرد ان و تقدميرانيا يجامعه، اودمختار

حدل   يها وهي، اتخاذ ش(32 -11، ص1833، يفرهنگ) يو جمع يمي، نداشتن مهارت در کار ت(215
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در  يکار جمعد  ةي، نداشتن روح(298-221ص ،1839دفر، يمع) يحل جمع يها وهيش يجا به يفرد

در  يک استاد ژاپني. ا هار نظر شده اس ( 1-11، ص1838، يبروجن يزداني) ياجتماع يها  يفعال

مانند ملد  ژاپدن اسد  همده      يبرنج ژاپن» فته اس   يرانيبرنج ا بارةدر يرانيک استاد ايپاس  به 

القلدم،   عيسر) «همران اس  همه درش  و جدا از يمانند مل  ا يرانيده، برنج ايچسب هم کوچک و به

ش فاصدله  يادو  يهدا  از سدن   يراند يا ةکه جامع يمعتقد اس  در موارد يموحد(. 31، ص1833

، شدود  يمواجده مد   يدات قبليگر بدون اتخاذ تمهيشده در فرهنگ د فن پرورده و رد و با رو ي  يم

 يهدا   را در حرکد  يکار جمعد  ةيروح هرجند دهد، يرا نشان م يمنف يياز فرد را يبارز يها جنبه

و  يل اسدمم ياص ةشيبه عل  ر يعزادار يها ئ يساله و ه ، دفاع مقدس هش يمانند انقمب اسمم

 (. 19-11، ص1831، يموحد) توان مشاهده کرد يآن م يرانيا

ران يد ار د ي  راهبرديريدتر آن مانند مديمباحث جد ژهيو   و بهيريتوان  ف  مد مي ،از طرفي

ورود نگداه  . سدازي نشدده اسد     رداتي اسد  کده در اجدرا بدومي    وا ياجتماع يها ي  فناورياز ط

و ( 33، ص1833 القلم، عيسر) يزير محور به مباحث برنامه   کمن و نگاه پروژهيريدر مد يمهندس

 يمد يو ت ي، نبدود مهدارت کدار جمعد    يمنف يين مباحث در کنار فرد رايدر ا يمهارت کارکرد نبود

رفتن سخن، يپذ. شده اس  يو سازمان يرفتار اجتماع يدمن و عدم قاعده يقگيباعث رواج تفکر سل

و  هدا  ه، تجربد هدا  قهيلبده سد    يد در نهاما سخ  اس  که  يبرا يگران به قدريرو  و راهبرد از د

بدودن تفکدر و عددم     يا قهياصدل سدل  (. 31ص ،1833 ،القلدم  عيسدر )م يشدو  يعمئق اود متوسل مد 

به همين دليدل  . شود يم يزي ر قانون  ،يدر نهاو  يأ، اجتهاد به ريباعث تفرقه استنباط يمند قاعده

نده را در يو اعتماد به آ يزير برنامه ييها، توانا هيد بر قواعد و رويکأو فقدان ت يعدم مقررات محور

 (.Javadian & Dasdmalchian, 2003)ران کاهش داده اس  يا

بندي شدده،   تژي اولوي ثر در تعهد مديران در اجراي استراؤهاي م لفهؤآن م طي تحقيقي که در

رفتدار مدديران    ا در  ق نشدان داد يد ج تحقينتدا . شده اس ثير ذار تعيين أتغييرات مديري  اولوي  ت

هاي ايراني  ريزي و اجراي سازمان برنامه نظاماي در  رويکرد علمي، فرا ير و پيوسته مند بود و قاعده

منجدر  هداي کدمن     يدري  اي در جهد   تغييرات مديري  به  سسد  قابدل ممحظده    وجود داش ،
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 يهدا  قهيلدر عميدق و سد   بده علد   اين  سس   ةبخش عمدن پژوهش، يا يها افتهيطبق  .شد نمي

 يوسدتگ يهمايون کاتوزيان عددم پ (. 33، ص1811، همکاراناميرنژاد و )دارد  ريشه يسازمانرهبران 

 ،نيبندابرا (. 21، ص1831و همکاران،  يهيفق)داند  مي يرانيا ةهاي جامع لفهؤو استمرار را يکي از م

ران، يد فرهنگ ا يمنف ييو فرد را يرنهاديغ ي روه درون يي را جمع ةلفؤتوان استدالل کرد که م يم

و عددم پايبنددي بده     يدي  را قهي، رواج سليري  ميتصم يمند هو عدم قاعد ي روه به ضع  در کار

 يدم اسدتمرار در اجدرا  بده عد    يد در نهاريزي و اعتقداد بده آن و    در برنامه ييقوانين، کاهش توانا

 .ثر اس ؤم ي  راهبرديريو در تعهد به مدشود  يمنجر مها   برنامه

 ران به راهبرديتعهد مد گريزي در اعتقاد و ثير ابهامأت

سازمان  شود که در سااتار فرهنگ در هر جامعه محسوب مي ةترين شااص  ريزي مهم يقين ابهام به

 دادچلبي نشان  ةمطالع(. 15ص ،1831، يلبا  و دلو)  اسثير ذار أ يري مديران ت تصميم ةو نحو

ها در  درصد از آن 19 يري به يقين نياز دارند و نزديک به  ان براي تصميميرانيدرصد از ا 39حدود 

 رفتده توسدط هددايتي     انجام ةمطالع(. 111، ص1831چلبي، )شوند  يمحال  ترديد بسيار ناراح  

هايي کده شددت    در فرهنگ (.111، ص1833اعرابي و هدايتي، )ند دا  ريز مي مخاطرهنيز ايرانيان را 

هدا از طريدق وضدع مقدررات      ها بر سازماندهي دقيدق فعاليد     ريزي باالس ، مديران سازمان ابهام

هاي کنترل سااتاري  سازوکار و با تکيه بر کردهکيد أهاي کاري ت ها و استاندارد فراوان، دستورالعمل

 ,Oudenhoven) شدود سازمان در برابر تغييدرات احتمدالي محديط بيمده      تا کنند، يممستحکم ايجاد 

2001, pp.89-107) . 

 ،درک ضرورت اجراي آن توسط مديران ريزي راهبردي و هاي برنامه رو  يريکار  بهتمايل به 

 تر و بيشدتر اقددامات و   ق سريعبها به واقعيتي به نام تغييرات محيطي و لزوم تطا نگاه آن دهندة نشان

 ةتدرين مشخصد   از طرفدي عددم اطميندان مهدم    . اسد  سازمان براي ساز اري با محيط  يها ميمتص

ايدن کشدورها    کده در  يطور ، بههاي اقتصادي و قانوني درکشورهاي در حال توسعه نيز هس  نظام

 شدود  يمنجر مقانوني  سياسي و يثبات يبو به  اس  ريناپذ بيني پيش طور کلي  ها و مقررات به سياس 

(Walde & Ndi, 1996, pp.215-230) .ن ويژ ي محيط اقتصدادي و سياسدي کشدورهاي در حدال     يا
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تدوان اسدتدالل کدرد در پاسد  بده       لذا مي. کند  ريزي را تقوي  مي توسعه از جمله ايران، باور ابهام

ر نيز هس ، مديران سازمان اعتقاد اود بده  يناپذ ينيب شي ونه پيچيد ي محيط که در عين حال پ اين

ادود را بدا اطرپدذيري کمتدر و      يها اقدامات و تصميم اينکه يا اند، دادهماي بلند را از دس  دورن

هداي کيفدي    اسداس پدژوهش   بدر  (.15ص ،1831، يلبا  و دلو)  کنند تر تنظيم مي انداز کوتاه چشم

د و ثير آن در تعهد مديران به راهبدر أانداز سازمان و ت اهمي  چشم و اليبنر، نوبلتوسط   رفته انجام

. انداز مشدخص شدده اسد     ايجاد حس مالکي  و تعهد براي تکميل مسير سازمان در جه  چشم

. شدود دن بده هدد    يرس يران برايمد يو ناکام يديتواند باعث ناام يانداز در سازمان م فقدان چشم

و  تر اواهان درک اهدا  نييران سطوح پايمد. بر سازمان بگذارد ير نافذيثأتواند ت يم يدين نااميا

هدا و اقددامات    برنامده  ييراسدتا  و درک هدم  ندراهبدرد سدازمان   ياصدل  ينقش عملکردشان در الگو

اميرندژاد و  ) دذارد   ير ميثأراهبرد ت ياجرا يران بر تعهدشان برايانداز توسط مد با چشم  رفته انجام

ول اصد  ةهاي تجويزي دربار فرض جا ر و کانانگو يکي از پيش ،همچنين .(33، ص1811، همکاران

ثير از محديط در کشدورهاي   أ رايي، هماهنگي و ت محيط يها هلفؤها در م رهنمودي رفتار در سازمان

 ,Jaeger & Kanungo) دانندد  يافته و تاثير ذار بر محيط در کشدورهاي در حدال توسدعه مدي     توسعه

1993, p.8) .هداي  کدردن سدازمان در برابدر محديط باشدد، اصدول و رو        مدير بيمه باور زماني که 

يي اود را از دسد  اواهدد داد و   اثير از محيط اس  کارأمديري  راهبردي که در جه  تبادل و ت

در . هاي تجويزي رفتار سازماني همخواني نخواهد داشد   فرض اعتقاد به مديري  راهبردي با پيش

جاي ترغيب پيشدگامي،   به، مشکمت ه بادر مواجه ،ها براي تحمل فشار محيط اين کشورها سازمان

 . (Ruthbam et al., 1982, pp.5-37) فتاري منفعمنه دارندر

  قيتحق يها تيمحدود

تدري از   نددة مناسدب  يبود تدا نما  ياز به نمونة بزر ترين يفرهنگ مل ير ابعاد القيسنجش تأث يبرا

پژوهش  يرهاير آن در متغيمختل  و تأث يها  يات قوميباشد و براي مثال بتوان الق يرانيجامعة ا

شدهر قدم،    ياز جملده فرهندگ مدذهب    يمحلد  يهدا  ن، فرهندگ يهمچن. سه کرديو مقا يابيارزرا نيز 

در  يتواندد عامدل مدؤثر    يز ميها ن در مراکز استان يو عموم يدولت يها همچنين، نحوة تعامل ار ان
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از  يراند يفرهندگ ا ن يهمچند . مورد مطالعده در صدنع  و سدازمان مربوطده باشدد      يرهاين متغييتع

در  هدا  ن جنبده يد ا. شدود  يتواندد بررسد   ي، مهافستد شده توسط نييتع ر از ابعاديغ يگريد يها جنبه

 ةزيد انگ ،(15، ص1831، يموحدد ) يير رايمانندد تقدد   ،اشاره شدده اسد    يمطالعات داال يبع 

  3ص ،1832پايدا،  ) يمندد    و قاعدده يد ش کدم بده عقمن  ي،  درا (12، ص1831، يچلبد )  يموفق

، اصددول ييکددايآمردر فرهنددگ  يکدده ااددمق پروتسددتانر طددو همددان ،(13، ص1839القلددم،  عيسددر

ر يثأتد تدوان   يمد ، دارند يار مهميبس ريتأثدر ژاپن  يين و فرهنگ سامورايدر فرهنگ چ يوسيکنفوس

  .کرد يبررسمهم  يز به عنوان عاملين را انيرانيدر اعتقادات و رفتار ا يفرهنگ اسمم

 بحث و نتيجه 

يدک   ةشدد  نيثير آن در رفتدار تعيد  أت ودرتوي فرهنگ جامعه وبديهي اس  بررسي ابعاد پيچيده و ت

اما سعي شد در حد تدوان و مجدال ممکدن     ،پذير نبود سازمان و صنع  ااص طي يک مقاله امکان

ثير ف اي فکري و باف  اجتماعي و قسمتي از ابعاد القي جامعده کده در نااودآ داه حداکم بدر      أت

 يبدرا  اين مقاله. مشخص شود تبيين و ،ثر اس ؤي مهاي ايران  يري و فرهنگ کاري سازمان تصميم

هداي   يافتده . کندد  يم يبررس فرهنگ ملي در تعهد مديران به راهبرد ژهيو گ و بهنبار نقش فره اولين

ثير فرهنگ ملدي  أت ةدهند کيفي پژوهش در مطابق  با حجم زيادي از تحقيقات قبلي اس  که نشان

بدا   يفرهنگ ملد  ةرابط نةيزم در يتحقيقات توان مونه مين يبرا. اس  يسازمانمختل   يها مؤلفهدر 

   عملکدرد يريمدد  ،(House et al., 2004) يفرهنگ سدازمان  ،( ,Khilj (2003 ي  منابع انسانيريمد

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

et al., 2001) نام برد. 

کندد کده نگداه حداکم بده کداربرد مدديري          ي پژوهش اين نکته را مشخص ميکمّ بخش نتايج

بده   اعتقداد مدديران   چه ثابد  شدد    را. پايين اس  باالبه مراتبي و از راهبردي بيش از اندازه سلسله

 ريتحد  تدأث   اريبسد  بده راهبدرد  ران يمدد تعهد  ،ثر اس أمديري  ارشد مت کمتر از سازمان و راهبرد

از طرفي نتايج کيفي نشدان داد عددم   . هاي باالدستي اس  رهنگ حاکم بر سازمانمديري  ارشد و ف

تغييدرات   شدده اسد    رايي باعدث    يري و سليقه مندي تصميم استمرار در مديري  ايراني و قاعده
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هداي    يدري  جهد   متولي صنايع مختل  به تغييدر رويکردهدا و   هاي باالدستي و مديران در سازمان

بدر اسداس مددل     ،در نتيجده  .دامدن اواهدد زد   شتريب روزمر يادشده به يل عوام. دشوکمن منجر 

شداهد  . هاي اود را تقوي  اواهد کدرد  فرض ، پيشادشدهيپويايي فرهنگ هچ اين مصنوع شرايط 

 ةبده تهيد   ، فقدط هداي دولتدي مراجعده شدود     هاي براي شرک  به ساي  ا رس  که ا اين مدعا آن

حتدي   ،راه ةبه تعيدين اهددا  اسدتراتژيک و نقشد     و اس  شدهموري  بسنده أم ةانداز و بياني چشم

دهدد تعهدد    کمي پژوهش نشان مي بخش نتايج، بدين جه . نمايشي نيز اهتمام نشده اس طور  به

 يرانه از موضدوع،   ي سخ تفسيري کمّ ساز بيشتر اس  و انداز و ارکان جه  مديران به الق چشم

ر استمرار در جريان آبشار اهدا  استراتژيک را به ذهدن   ويي و شعار رايي در براب بودن کلي آسان

 .کند متبادر مي

ريدزي   توجه کمتر به برنامده کند و  يد مييرا تأ هاي کيفي مقاله يافته کمي، بخش نتايج ،همچنين

 بلکه ،ريزي برنامه يبرامديران بيشترين زمان اود را نه  .دهد ينشان م را در فرهنگ مديري  ايراني

کنتدرل   طبيعتداً  و( مين و ااتصداص مندابع  أتد  و امدور  ماهنگي ) کنند يصر  م اجراييموارد  يبرا

اي تهيه شود، تمرکز بر تحقق  برنامه ا رکه ا بدين معن .  قرار دارديز در درجة کمتر اهمينها  برنامه

ها  هريزي باعث عدم کنترل برنام مداري و نبود اعتماد به برنامه اهمي  کم قانون. کم اس اهدا  آن 

مانندد  ) تواند مانند يک الگدو باشدد   استراتژي ميمعتقد اس   مينزبرگ. شود   رايي مي و رواج سليقه

 يري ايراندي   هاي تصميم ، اما مدل(دهد مرور يک جاده را شکل مي رفتن در مسيري ااکي که به راه

ا بدراي اطدمق   توان در طول زمان مددلي ر  اي اس  که نمي سليقه يتا حد هاي کيفي اساس يافته بر

 . رايي را يک مدل استراتژيک بدانيم مگر آنکه سليقه ،آن تشخيص داد استراتژي بر

از  يکد يبده عندوان    ي  از آن دارند کده فرهندگ ملد   يحکا ها ساير پژوهش يها افتهي ،همچنين

سدطح   در يعملکدرد  يها درصد تفاوت 19تا  21بيني  قدرت پيش ييتنها فرهنگ، به ةسطوح مطالع

ايدن   يفيج کينتا با و مطابقاين اساس  بر(. Hofstede, 2004, pp.52-88) دها را دار سازمان جوامع و

ر اعتقادات مديران بثر ؤفرهنگ ملي مالقي امل ، عواجراي هر راهبرد قبل از تدوين و ديق، بايتحق

کدار يري   بده  يجدا  بده  .درنظدر  رفتده شدود   ، دهدد  يشکل مها را   يري آن نظام تصميم که مشخصاً
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 Buzzwordsکه براي از اود متفکران غربي آنها را  ،هاي غربي ها و مدل توجه به شيوهمشاوران و 

اصدمح  ثر در رفتار سازماني مؤفرهنگ  ديبا ،(Comings, 2002, p.175)دانند  يعني شعار تواالي مي

ديري  کند که يکي از عوامدل اصدلي موفقيد  مد     جانبه در هندوستان اعمم مي همه يا همطالع. شود

هداي غربدي، توجده     مددل  و ها هينظرغور در عمق  وکار هندوستان عموه بر دق  و کسب صنايع و

ها بدراي غلبده بدر مشدکمت      سازي آن مدل بومي و يها هآوري تجرب پژوهشگران به جمع مديران و

  (.11، ص1833و محمدزاده،  ينيشور يليال)بومي اس  

، مديري  مشدارکتي  وستة آنيريزي و کنترل پ برنامهند هايي مان مهارتو اصمح تمرين استمرار، 

کيد بر لدزوم اجمداع بدر    أبا زيردستان و آمواتن هنر توجيه فرادستان و مهارت نااميدنشدن از آن، ت

صدورت   در شدده و اصدمح آن    رفتن بهتر، تعهد به اجراي موارد اجماع سر موضوعات براي نتيجه

کنار ذاشدتن بددبيني، آمدواتن بايددهاي کدار       رايي، همدلي و  ي و سليقهأعدم اجتهاد به ر ، ونياز

تواند بهترين راهکار اصدمح تعهدد    مي ،ها در موضوعات و برنامه تمرين استمرار  ،يدر نهاتيمي و 

هاي زيادي نشان داده اس ، عوامل ديگدري نيدز    پژوهش. باشد فرايند مديري  راهبردي مديران به 

 ةاواستن توانستن اس ، تعهدد بده آيندد    ةاما به حکم قاعد ،اس  ثرؤم فرايند مديري  راهبرديدر 

ارهداي زيدر   کاهرن اسداس  يبر ا. داش برمشکمت ديگر را نيز از سر راه اواهد  کشور، سازمان و

 :شد براي رفع موانع فرهنگي پيشنهاد مي
و کنتدرل برنامده    يزير نامهران کمتر به بري  در ايريدهد فرهنگ مد يج پژوهش نشان مينتا .1

و  يتيرينشدن افراد در طول دوران ارتقا به مناصدب مدد   داليل اين امر آماده. دهد ي  مياهم
بدا متدون    يي  اسد  کده بدا آشدنا    يريمحور بده مدد   و پروژه يمخصوصاً نگاه غالب مهندس

مدي  رسد نگداه بده مدديري  در ايدران، عل     به نظر مي. ر اس ي  و مطالعة آن بهبودپذيريمد
 نجانددن متدون   . شود که در طول ادم  بايد کسب شدود  نيس  و تنها مهارتي دانسته مي

ران ي  در نااودآ اه مدد يريکه اصول مد يا ن کار به  ونهيآموز  ح يها   در دورهيريمد
 . باشد يتواند راهکار مناسب يجاي  يرد، م

ل يدداز قب)ع يصددنا يو متدول  يباالدسددت يهددا ران ارشددد سدازمان حلقددة ارتبدداط سدازمان  يمدد  .2
ع و معادن و ي، صنايتوسعه کشور، جهاد کشاورز يها رساا يآب و برق که ز يها شرک 
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 يهدا  يسدتگ يشا. هاي مختلد  هسدتند   کشور در سازمان ييو اجرا يتيريو بدنة مد( جز آن
اسد  کده در    ينکتة مهمد  ي  راهبرديريند مديشان به فرايران ارشد و تعهد ايمد يراهبرد

 . رديد مد نظر قرار  يها با نزمان انتخاب آ

، نظدام  يفرهنگ صنع ، فرهنگ سدازمان  يري  مهم بر شکل يريتأث يفرهنگ مل يابعاد الق .8
اي  بدر و مسدئله   ن ابعاد فرا ير، زمدان ير ايي رچه تغ.  ذارد يران ميو نگر  مد يري  ميتصم
در مراکدز   يشد آموز يها بلندمدت دارد، ااتصاص دوره يزير از به برنامهياس  و ن يا ريشه
ران، يمدد  يژه بدرا يد و ن کدار بده  يحد  يآموزشد  يها ن در دورهي، همچنيو دانشگاه يآموزش

  .توسعة کشور اواهد داش  يبرا ياديشک سودمند اس  و منافع ز يب

نسدب  بده تعهدد     ي  راهبرديريران به مديحاکي از آن بود که اعتقاد مد يبخش کمّ جينتا  .1
به نظر . رديپذ ير مياز فرهنگ سازمان و صنع  کمتر تأث تر اس ، و شان به راهبرد مناسبيا

قة فرادستان يبه نام سل يبا مانع يل آن به تعهد راهبردين اعتقاد و تبديشدن ا رسد بالفعل مي
 ، يريند مدد ياز لط  نخواهد بود که فرا يران االيمد ين نکته برايا يادآوري. روس  روبه

ق فن مذاکره را نيز ي ، مديري  فرادستان از طريريس  و هنر مديردستان ني  زيريفقط مد
د بدا آن آشدنا و از آن   يد که افراد در طول دوران ارتقدا با  ييها از مهارت يکي. شود شامل مي

کردن به باورهدا،   يهاي عمل مختل  اس  و يکي از الزمه يها قهيبراوردار شوند، کار با سل
تدوان  فد  اجتندابي از آن     حتدي مدي   ها براي فرادستان اسد ،  مهارت و هنر، توجيه برنامه

 .نيس 
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