بررسی رابطۀ بین فرهنگسازمانی و گرایش به تغییر کارکنان
دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد
کریم رضایی ،1سکینه شاهی ،2عبداهلل پارسا

3

تاریخ دریافت ،79/40/40:تاریخ تایید79/04/40:
Doi: 10.22034/jcsc.2020.92513.1694

چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطۀ بین فرهنگسازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز
بر اساس الگوی هافستد اجرا شده است .از بین کارکنان شاغل در دانشگاه شهید چمران اهواز ،تعداد  ۵0۲نفر بر
اساس جدول مورگان و کرجسی بهعنوان نمونۀ مورد مطالعه انتخاب شدهاند .با توجه به اهداف و ماهیت موضوع،
روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است .از دو پرسشنامه فرهنگسازمانی هافستد با ضریب پایایی
( )4/9۵و پرسشنامه گرایش به تغییر میچ مک کریمون با ضریب پایایی ( )4/97برای جمعآوری اطالعات استفاده
شده است .نتایج نشان داد از بین ابعاد فرهنگسازمانی هافستد فقط بین بعد اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین با
گرایش به تغییر رابطه معنادار داشته و بین ابعاد مردساالری /زنساالری ،فردگرایی /جمعگرایی و فاصله قدرت باال/
پایین با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشده است .بنابراین ،میتوان گفت که کارکنان دانشگاه
شهید چمران اهواز به مردساالری تمایل بیشتری دارند .با توجه به نتایج ،بهنظر میرسد که جامعۀ کارکنان
دانشگاه شهید چمران ،بهسمت جمعگرایی حرکت کرده و همکاری بیشتری نسبت به گذشته بین کارکنان
مشاهده میشود.
واژگان کلیدی :فرهنگسازمانی ،گرایش به تغییر ،کارکنان دانشگاه.
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مقدمه
فرهنگسازمانی مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک میباشد که میتوان آن را نقطۀ
شروعی برای تغییر بهشمار آورد .فرهنگسازمانی ،از اساسیترین زمینههای تحول در سازمان
بوده و پذیرش آن از سوی کارکنان ،ضامن بقا و پویایی سازمان است .ازاینرو جستجوی بیشتر
برای درک عمیقتر از رابطۀ بین فرهنگسازمانی و گرایش به تغییر ،امری سودمند خواهد بود
( .)SCHERMERHORN, Hunt & Osborn, 2005:4360فرهنگسازمانی را سیستمی از اعمال
و اندیشهها مشترک میدانند که درون یک سازمان ایجاد شده و رفتار اعضای سازمان را جهت
میدهد .دنیسون ،چو و یانگ )Denison, Cho & Yuong, 2000: 31( ۵معتقدند،
فرهنگسازمانی به ارزشهای اساسی و باورها و اصولی اطالق میشود که همچون شالودهای
محکم به نظام مدیریتی خدمت میکنند .عالوه بر آن ،هم ارزشها و باورها و هم نظام مدیریتی،
باعث تقویت آن اصول اوّلیه میگردند .این اصول و ارزشها ماندگارند؛ زیرا برای اعضای سازمان،
حاوی معانی و مفاهیم خاصی هستند .روبینز )Robbins, 1991: 103( 3معتقد است :برای
شناخت سازمان ،رفتار و عملکرد کارکنان ،شناخت فرهنگ ،گامی اساسی و بنیادی است؛ زیرا با
اهرم فرهنگ ،به سادگی میتوان انجام تغییرات را تسهیل ،و جهتگیریهای جدید را در
سازمان پایدار کرد .عالوه بر این ،فرهنگسازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی بر رفتار و
عملکرد اعضای سازمان ،میتواند نقش مهمی در کنترل درونی و شکلدهی به رفتارهای
کارکنان داشته ،بهعنوان عاملی مهمی در پدید آوردن تغییر و دگرگونی رفتارهای نامطلوب و
ایجاد ثبات در رفتارهای مورد نظر سازمان محسوب شود (عامریفر .)07 :0370 ،دیل و کندی

0

(نقل در تقیپور )۵9 :0377 ،معتقدند که فرهنگسازمانی ،اساسیترین عامل اثرگذار بر
موفقیت و شکست یک سازمان است .یافتههای تحقیقاتی بیانگر آن است که فرهنگسازمانی بر
طراحی ساختار و نظامهای سازمانی ،هدفگذاری ،تعیین استراتژیها ،تدوین و اجرای سیاست
ها و برنامه ریزی ،رفتار فردی ،خشنودی ،سطح تعهد نیروی انسانی و الگوهای ارتباطی تأثیر می
گذارد .بنابراین ،با توجه به تأثیر و نقشی که فرهنگسازمانی بر ادراک ،تفکر و احساس کارکنان،
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اهداف ،ابزار و روشهای عمل ،روحیه افراد ،میزان خالقیت ،نوآوری دارد ،نباید چیزی را در
سازمان به دور از تأثیر فرهنگسازمانی دانست.

بیان مسئله
صاحبنظران و اندیشمندان حوزۀ رفتار سازمانی معتقدند که موفقیت سازمانها عالوه بر نیاز به
سختافزارهایی مانند ساختار ،راهبرد ،مستلزم وجود فرهنگسازمانی و ارزشهای کارکنان
بهعنوان نرمافزار است .همچنین ،اجرای موفقیتآمیز راهبردهای سازمانی در گروه ایجاد تمهیدات
فرهنگی الزم در آنهاست و بدون موافقت و همراهی فرهنگسازمانی مناسب و پیشرو نمیتوان
تغییر و تحولی در سازمان ایجاد نمود (سنجری و لبادی .)0379 ،از طرفی ،تأثیر فرهنگسازمانی
بر اعضای سازمان ،بهحدی است که میتوان با بررسی زوایای آن به چگونگی رفتار ،احساسات،
دیدگاهها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی کارکنان را در قبال تحوالت مورد
نظر ارزیابی ،پیشبینی و هدایت کرد .با اهرم فرهنگسازمانی میتوان انجام تغییرات و ایجاد
نگرش مثبت کارکنان نسبت به تغییر را تسهیل نمود و جهتگیریهای جدیدی را در سازمان به
وجود آورد (محمدپور زرندی ،رحیمیان و طباطبایی مزدآبادی.)0373 ،
از طرفی ،مقاومت کارکنان در برابر تغییر ،امری اجتناب ناپذیر است .در مدیریت کارآمد
برای مقاومت کارکنان در برابر تغییر به دالیل مشترکی از جمله؛ حفظ منافع شخصی ،عدم
اعتماد به مدیران و همکاران ،عدم ریسک پذیری کارکنان و ترس از آینده و . . .اشاره شده
است .فرهنگسازمانی مطلوب ،میتواند نقش مهمی در پذیرش تغییر و آمادگی کارکنان
به منظور همراهی با تغییر ایفا نماید ( ،0Hathaway, 2009نقل در قنبری و مرادی.)0370 ،
واریک ) ۵409( ۵معتقد است که اگر قرار باشد در یک سازمان تغییرات اساسی ،پیوسته و
مؤثر شکل گیرد ،باید قبل از هر چیز فرهنگ آن سازمان تغییر نماید و اجرای این تغییرات
بسیار دشوار ،وقتگیر و هزینهبر است .به طورکلی ،فرهنگ سازمانی بر تمام جوانب سازمان
به ویژه وظایف مدیرا ن و نحوۀ برخورد و هدایت کارکنان تأثیر می گذارد (کیخانژاد ،صفاریان
همدانی و ضامنی.)0379 ،
تغییر در سازمان نمی تواند بدون همراهی و همکاری کارکنان صورت پذیرد و میتوان
ادعا نمود که هیچ گونه تغیری شکل نمی گیرد مگر آنکه فرد برای آن آمادگی الزم را داشته
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باشد .ب رخی از پژوهشگران فعال در عرصۀ مدیریت تغییر ،بر اهمیت شناخت عوامل یا
مقدماتی که ایجاد تغییر را تسهیل یا آن را توسعه و ارتقا دهند و یا آمادگی الزم برای ایجاد
تغییرات سازمانی را در افراد فراهم می سازند ،تأکید کرده اند (سیدی ،شهیدی و شعله،
 .)0373در این بین می توان به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تسهیل نگرش به تغییر
کارکنان اشاره نمود .از جنبه ای دیگر ،گرایش به تغییر ،به باور و تمایل کارکنان نسبت به
تغییر اشاره دارد .کارکنان باید باور داشته باشند که سازمان نیاز به تغییر دارد و از عهدۀ
انجام موفقیتآمیز این تغییرات بر می آیند .کارکنان باید به مدیران ارشد سازمانی و
برنامه های آنها برای تغییر اعتماد داشته باشند و فرهنگ سازمانی می تواند به ایجاد اعتمادی
فراگیر و عمیق کمک نماید.)Jones, Jimmiesson & Griffiths, 2012: 361 ( 0
اما پرسش این است که مسئوالن دانشگاه موردمطالعه ،با توجه به نوع فرهنگسازمانی و
میزان گرایش به تغییر کارکنان ،چه استقبال مناسبی از تغییر در جهت رسیدن به اهداف
سازمان نشان دادهاند و در مسیر دستیابی به فرهنگسازمانی پیشرو در دانشگاه چه برنامهها و
اقداماتی را میخواهند انجام دهند؟ واقعیت این است که دانشگاه شهید چمران اهواز بهعنوان
مکان موردمطالعه ،متشکل از کارکنانی با فرهنگهای مختلف و قومیتهای متفاوت میباشد و
این کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی ،گرایشهای متفاوتی دارند .از طرفی ،در رابطه با
فرهنگسازمانی در این دانشگاه ،مطالعۀ جامع و کافی صورت نگرفته ،لذا محقق با این مسئله
مواجه است که چه نوع فرهنگسازمانی بر این دانشگاه حاکم میباشد؟ آیا بین فرهنگسازمانی
دانشگاه با گرایش به تغییر کارکنان در این دانشگاه رابطه وجود دارد؟

چارچوب نظری
از فرهنگ ،تعاریف متعددی ارائه شده است که متجاوز از  004تعریف میباشد .بعضی از این
تعاریف مفهوم عام و برخی مفهوم خاصی از این واژه را به دست میدهد .یکی از اوّلین تعاریف
از فرهنگ در سال  0790توسط تیلور ۵ارائه شده است .او اعتقاد داشت که فرهنگ عبارت است
از مجموعه پیچیدهای از علوم ،هنرها ،اعتقادات ،قوانین ،آداب و رسوم و بهطور خالصه کلیۀ
آموختههایی که یک انسان در جامعه اخذ میکند (ایرانزاده .)00 :037۲ ،به عقیده
( ) Hofested, 1990: 353فرهنگ عبارت است از :اندیشۀ مشترک اعضای یک گروه که آنها را از
1 Jones, Jimmieson & Griffiths
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دیگر گروهها مجزا میکند .الزم است تعاریف گوناگونی را که از فرهنگ ارائه شده است ،بهطور
خالصه مطرح گردد ،تا مفهوم دقیقتری از این پدیده ناملموس به دست آید .مجموعهای از این
تعاریف در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول ( :)1تعاریف فرهنگ (مهدوی.)1۱1 :13۱۱ ،
تعریف

صاحبنظر

نظام اعتقادی که بین اعضای هر سازمان مشترک است.

0

اسپندر ()۵440
۵

ارزشهای قوی که بهطور گسترده مشترک است.

ریلی ()0777

برنامهریزی جمعی ذهن

هافستد ()0799

برداشتهای جمعی
مجموعهای از برداشتهای مشترک که از طریق ابزارهای گوناگون نمادی منتقل
میشود.
ارزشهای مشترکی که با مفاهیمی چون داستانها و ضربالمثلها منتقل میشود.

مانن

3

کوزس

0

۲

پیترز و واترمن ()077۵

فرهنگسازمانی
دفت 0فرهنگسازمانی را مجموعهای از ارزشها و باورها میداند که اعضای سازمان در آنها
وجوه مشترک دارند و معتقد است که فرهنگسازمانی به اعضای سازمان هویت میدهد.
همانگونه که افراد ممکن است شخصیتهای مشابهی داشته باشند ،این امر در مورد سازمانها
نیز صادق است و به عقیده صاحبنظران ،تفاوتهای فرهنگی میتواند اثر عمدهای روی عملکرد
سازمان و افراد بگذارد (دفت .)0۵ :0370 ،یکی از جامعترین تعاریف ،تعریفی است که توسط
( )Schine, 1990: 1099ارائه شده است .وی معتقد است که فرهنگسازمانی الگویی است از
مفروضات اساسی مشترک ،که کارکنان باید آن را یاد بگیرند تا بهعنوان راهحلی برای حل
مشکالت مربوط به سازگاری با محیط خارجی و حفظ یگانگی درونی از آن استفاده کنند .این
الگو در میان آنها اعتبار یافته است و به کارکنان جدید سازمان ،طریقه صحیح فکر کردن و
همچنین نحوۀ حل مشکالت را میآموزد .هافستد در تحقیقات خود تأثیر فرهنگ را در پنجاه
1. Spender
2. Reilly
3. Van Mannen
4. Kouzes
5. Peters & Waterman
6. Daft
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شرکت تابعه  0IBMکه از دیگر شرکتهای تابعه آن ،بزرگتر بودند مطالعه کرد .او بر اساس
تحقیقات خود چهار بعد از وجود تمایز فرهنگها را مشخص ساخت که فرهنگهای مختلف را
میتوان برحسب هر یک از آن ابعاد باال یا پایین ارزیابی کرد .ابعادی که هافستد از فرهنگ
مشخص کرده به شرح زیر میباشند:
مردساالری /زنساالری :جوامع ترکیبی از خصوصیات مردساالری /زنساالری هستند که
می توان آن را به دو دسته تقسیم کرد ،گروهی خصوصیت مردانه دارند و گروهی خصوصیت
زنانه دارند .در جوامع مردانه تفاوت طبیعی بین زن و مرد ،پایهگذار نقش اجتماعی متفاوت
میباشد .از جامعۀ مردانه انتظار میرود قاطع و جاهطلب باشند و برای موفقیت بکوشند .در
چنین جوامعی مردان به قدرت و بزرگی ،اهمیت میدهند .ولی در جامعه زنساالر از زنان انتظار
میرود که به جنبه غیر مادی توجه داشته باشند و از کودکان و ضعیفان نگهداری کنند
(جعفری و مقیمی.)۲90 :0373 ،
فردگرایی /جمعگرایی :فردگرایی ،عبارت است از تمایل افراد به مراقبت از تنها منافع
خود و خانوادهشان؛ در مقابل ،جمعگرایی عبارت است از تمایل افراد به وابستگی به گروهها و
مراقبت از یکدیگ ر به ازای تعهدی که افراد نسبت به یکدیگر دارند .در فرهنگهایی که
فردگرایی وجود دارد افراد در درجه اوّل به رفاه شخصی خود توجه خواهند کرد .در جامعه
جمعگرا هر فردی در بیش از یک گروه اصلی عضویت دارد و نمیتواند از این گروهها جدا شود.
این گروههای اصلی مثل خان واده و یا سازمان ،از رفاه و سود اعضا محافظت میکنند .در عوض
انتظار دارند که اعضا وفاداری دائمی نسبت به گروه اصلی داشته باشند و نفع شخصی را فدای
نفع گروه کنند .در جامعۀ جمعگرا همبستگی و ادغام افراد زیاد است (مقیمی .)07 :037۲ ،در
فرهنگ فردگرا ،بر ابتکار و دست آوردهای فردی تأکید و حقوق فرد فرد مردم در مورد
برخورداری از زندگی خصوصی و عقیده شخصی محترم شمرده میشود و پیشرفت فردی خیلی
مهم است .در این جوامع کار و زندگی ،چه در عمل و چه در فکر ،از یکدیگر کامالً جدا میباشد
(سیدی ،شهیدی و شعله.)0373 ،
اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین :یعنی حدی که افراد احساس میکنند در
موقعیتهای مبهم مورد تهدید قرار میگیرند .این صفت مشخصکنندۀ میزان تحمل مردم یک
جامعه از موقعیتهایی است نامعلوم و غیرقابلپیشبینی میباشد .برای پرهیز از مسائل نامعلوم
1. international business machines
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که پیشبینی آنها امکان ندارد ،معموالً ضوابط مشخص برای رفتار و معیارهای معینی برای آنچه
که بهعنوان حقیقت باید قبول کرد وضع میکنند (جعفری و مقیمی .)۲90 :0373 ،اجتناب از
عدم اطمینان باعث می شود نیاز به امنیت باال برود .در چنین فرهنگی ،قوانین مکتوب و
ساختاردهی فعالیتهای سازمانی زیاد است ،مدیران ریسک کمتری میکنند ،ترک خدمت
نیروی کار کم است و کارکنان از ابهام شغلی کمتری برخوردارند .در فرهنگی که اجتناب از
عدم اطمینان کم است ،ساختاردهی فعالیتهای سازمانی کم است ،قوانین مکتوب ناچیز بوده و
ترک خدمت کارکنان زیاد است؛ همچنین مدیران زیاد ریسک میکنند و کارکنان دارای تحمل
ابهام بیشتری هستند .اعضای سازمان پاسخگوی کار خود هستند و تشویق میشوند تا خالقیت
بیشتری از خود نشان دهند (منوریان و همکاران .)3۲ :0379 ،در فرهنگهایی که بعد ابهام
گریزی آنها باالست ،مردم خواهان نظم و وجود وضوح در امور هستند .مردم در برخورد با
موقعیتهای ناآشنا وحشتزده میشوند و فشار روحی باالیی را در خود حس میکنند .آنان
برای مقابله با این شرایط روحی به کار زیاد و ثبات شغل پناه میبرند و نسبت به تمرد و
تکروی به شدت حساس میگردند .به این لحاظ کارکنان معتقد هستند که قوانین و مقررات
حاکم بر محیط کار باید کامالً رعایت شود ،هر چند رعایت آن مقررات کامالً به ضرر سازمان
باشد انتظار دارند تا هنگام بازنشستگی در خدمت مؤسسه مطبوع خود باقی بمانند .در فرهنگی
که بعد ابهام گریزی آن ضعیف است ،ابهام بهعنوان جزء جداییناپذیر زندگی تلقی و به سادگی
مورد قبول قرار می گیرد و بدون آنکه زحمتی برای فکر کردن در مورد حوادث فردا تحمل شود،
هر روز به همان صورتی که واقع شده پذیرفته میشود .بهطور کلی افراد در اینگونه جوامع ـکه
صفت ابهامگریزی در آنها کم استـ ،معموالً فعال ،مهاجم ،نابردبار هستند و افراد تشویق
می شوند تا در آینده نفوذ نمایند و بر آن تأثیرگذارند و آن را تغییر دهند و در فرهنگهایی که
صفت ابهامگریزی در آنها زیاد است ،افراد عمدتاً اندیشهگر ،نامهاجم هستند و در مقایسه با
جوامع دیگر بردبارتر هستند و افراد پذیرفتهاند که نمیتوانند برای تغییر کاری را انجام دهند
(ایرانزاده.)099 :037۲ ،
فاصله قدرت باال /پایین :یعنی حدی که افراد و مؤسسات میپذیرند که قدرت بهطور
نابرابر توزیع میشود .وقتی فاصلۀ قدرت کم باشد ،سازمانها غیرمتمرکز بوده و نیروهای انسانی،
شرایط احراز شغلی باالیی دارند .این بُعد نشاندهندۀ تفاوت قدرت و نفوذ اجتماعی بین افراد
جامعه میباشد (جعفری و مقیمی .)۲90 :0373 ،در هر جامعهای و هر سازمانی اگر این تفاوت
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مورد قبول آن باشد ،اوالً کم قدرتترین افراد آن جامعه و سازمان قبول دارند که فاصلۀ بین آنها
و پرقدرتترین افراد جامعه وجود دارد و ثانیاً افراد جامعه ،بر این باورند که افراد با هم نابرابر
هستند؛ چون به شکل یکسان متولد نمیشوند و هر یک نیز در مقایسه با دیگران بهشکلی
متفاوت از تواناییهای خود استفاده میکنند .برخی جوامع ،به نابرابری افراد اجازۀ رشد می
دهند ،که این امر در طول زمان به اختالف در قدرت منجر میشود و این اختالفات نیز به نوبۀ
خود در جامعه پذیرفته میشود .معموالً برخورداری از قدرت ،بر اساس تواناییها توجیه نمی
شود ،بلکه چنین گفته می شود که نابرابری میان افراد ناشی از نوع افراد و نحوۀ تولد و رشد
آنهاست .بهطورکلی جوامع در رابطه با تخصیص منابع معیارهای متفاوتی را بهکار میگیرند ،در
نتیجه ،افراد خاصی از جامعه تواناتر از دیگران قلمداد میشوند.
گرایش به تغییر :صاحبنظران از تغییر ،تعریفهای متعددی ارائه کردهاند که در ادامه ،به
برخی از آنها اشاره میشود .تغییر از نظر تعریف ،عبارت از دگرگونی و تحوالت غیر محسوس در
فعالیت نظامها و در ابعاد وسیع ،ساختار نظام یا سیستم میباشد (خاچیان .)0 :037۵ ،به زعم
پیتر دراکر« ،0تغییر» تنها اصل ثابت و اجتنابناپذیر در جهان است .در مواجهه با تغییرات اگر
سازمان آمادگی الزم را نداشته باشد به اضمحالل میرود (.)Hodgson & Zaaiman, 2003: 53۵
کانتر و همکاران( 3نقل در عسگری )09 :0374 ،تغییر را بهعنوان فرآیند تحلیل گذشته برای
بیرون کشیدن فعالیتهای زمان حال که در آینده مورد نیاز است ،تعریف میکنند .از نظر
( )Lunenburg, 2010: 1090تغییر سازمان عبارت است از حرکت سازمان از حالت موجود در
جهت حالت مطلوب بهمنظور افزایش اثربخشی .آگاهی از فرآیند تغییر ،الزم و ضروری است؛
چرا که میتواند به شکست برنامههای تغییر منتج گردد ( .)Raineri, 2009: 7۲برای تغییر
عوامل زیادی معرفی شده ،همه آنها ناشی از تفکری است که سازمان باید به جلو برود و خود را
بهبود بخشد (.)Lunenburg, 2010: 283

اهمیت پذیرش تغییر در سازمان
سازمانها با محیط بیرونی و داخلی خود بهطور مستمر تعامل داشته و تأثرپذیر و تأثیرگذارند و
تغییرات متعدد و پیچیدهای در محیط بیرون وجود دارد که سازمانها نمیتوانند نسبت به آنها

1. Peter Druker
2. Hodgson & zaaiman
3. Counter et all
4. Lunenburg
5. Raineri
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بیتفاوت باشند و در صورت بیتفاوتی این سازمانها رو به نابودی بوده و قادر به حفظ وضع
موجود نیستند .لذا تداوم و بقای سازمانها و تحقق اهداف آنها میطلبد که نهضت پذیرش و
تغییر در سازمان را در ارکان سازمان که همانا کارکنان ،مدیران و ساختار سازمانی است
پیشبینی و فرآیند سازمانی آن را ترسیم و بهصورت مستمر و فراگیر مطرح سازند تا از سقوط
و نابودی در امان باشند.
ویژگیهای تغییر :ویژگیهای تغییر از نظر اسالتر( 0فرجی:)۵0 :0377 ،
0ـ کلیه برنامههای تغییر ،حتی تغییر مثبت ،قدری فشار در بر دارند.
۵ـ برنامههای تغییر در بطن نظام اجتماعی اعمال میشوند که در حال تغییرند.
3ـ برنامههای تغییر خیلی مهم ،عینی نیستند.
0ـ صرف نظر از وضوح اهداف رسمی هر برنامه تغییر ،نتایج ،معموالً چندبعدی هستند.
برخی از این ابعاد ،مطلوب و برخی دیگر ،نامطلوب میباشند.
عامالن تغییر  :عامالن تغییر ،نقشی اساسی در پدید آوردن تغییرات دارند .این عامالن هم
در داخل و هم در خارج از سازمان هستند .در داخل سازمان ،مدیران و کارشناسان بهطور
معمول مهمترین نقش را در ایجاد تغییرات ایفا میکنند و سایر کارکنان نیز میتوانند در تغییر،
نقش داش ته باشند .بر اساس یک نظریه ،چهار نوع عامل تغییر به شرح زیر شناسایی شده است
(موسوی:)37 :037۲ ،
* فشارهای بیرونی :مانند :دخالت دولت در زمینه رعایت شرایط ایمنی کار.
* فشارهای روانی :از طریق برنامه بهبود سازمان به تدریج به وجود میآیند.
* تغییر فردی :اگر اف راد متقاعد شوند از طریق تغییرات سازمانی ،اهداف شخصی آنها
تأمین میشود ممکن است ضمن تغییر رفتار خویش ،تغییر را تعقیب نمایند.
* تغییرات ریشهای :اگر مدیریت سازمان متقاعد شود که تغییر ساخت یا فرآیندها و یا
فناوری به نفع سازمان است ،ممکن است چنین تغییراتی را دنبال کند.
بر طبق نظر الیزر و گاتمن( ۵نقل در عسگری گرچگانی )00 :0374 ،نگرش به تغییر در کل،
شامل شناخت فرد از تغییر ،واکنش تأثیرگذار به تغییر و تمایل رفتاری به تغییر میشود .محققان
به این نتیجه رسیدهاند که پاسخهای گوناگون کارکنان به تغییر سازمانی از گرایش مثبت قوی
1 Slatter
2 Elizer & Guttman
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(برای مثال «این تغییر برای موفقیت سازمانی ضروری است») و گرایش منفی قوی (برای مثال
«این تغییر سازمان را نابود میکند») ناشی میشود ( .)Pedrit, 2002: 490بنابراین ،تغییر میتواند
همراه با هیجان و نشاط پذیرفته شود یا همراه با خشم و ترس؛ همچنین ،میتوان گفت پاسخ
کارکنان به تغییر ممکن است ناشی از تمایل مثبت آنان برای حمایت تغییر باشد و یا از تمایل
منفی آنها برای مخالفت با تغییر .نگرش مثبت به تغییر برای دستیابی به اهداف سازمانی و
موفقیت برنامههای تغییر ضروری است ( .)Eby & GabyT 2002: 28۵شواهد نشان میدهد که
گرایش منفی به تغییر ،نتایج منفی برای سازمان دارد .فشار زیادی که از اجرای تغییر به وجود
میآید ،در میان کارکنان دولتی با افزایش استرس و در نتیجه رضایت شغلی کمتر و افزایش
تمایل به ترک سازمان همراه خواهد بود (راش و دیگران ،3نقل در عسگری.)۵0 :0374 ،
سیدی ،شهیدی و شعله ( ،)0373پژوهشی را با هدف بررسی ارتباط فرهنگسازمانی
هافستد با گرایش به تغییر در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر شیراز اجرا کردهاند .نتایج
پژوهش نشان داد :بین ابعاد فرهنگسازمانی و گرایش به تغییر رابطه معناداری وجود داشته
است و از بین ابعاد فرهنگسازمانی ،ابعاد ریسکپذیری و مردساالری قدرت پیشبینی گرایش
به تغییر را دارا بودهاند .محمدپور زرندی و همکاران ( ،)0373به تبیین نقش فرهنگسازمانی در
آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر اقدام کردهاند .نتایج نشان داد که بین فرهنگسازمانی با
آمادگی برای تغییر کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته است.
جورادو )۵400( 0در پژوهشی به نقش فرهنگسازمانی در شکلگیری تغییر در سیستمهای
کنترل مدیریت در کشور برزیل پرداخته است .نتایج نشان داد که فرهنگسازمانی موجب ایجاد
تغییرات پایدار در سازمان میشود .ساخیرکار و دشماخ( ۲

Sakherkar & Deshmukh, 2014:

 ،)1294در مطالعهای به بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر تغییر نگرش و عقاید کارکنان
پرداختهاند و بیان کردهاند که فرهنگسازمانی با ایجاد نگرش مثبت در عقاید کارکنان ،تعهد
سازمانی ،رضایت شغلی و عملکرد و بهرهوری باالی کارکنان را به همراه دارد .در ارتباط با
فرهنگسازمانی و نگرش به تغییر زابید ،راشید ،مورالی ،آزماوانی و رحمان ،)۵400( 0در

1 Pedrit
2 Eby & Gaby
3 Rush et al
4 Jordao
5 Sakhrekar & Deshmukh
6. MdZabid, Rashid, Murali, Azmawani & Rahman
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پژوهشی با عنوان تأثیر فرهنگسازمانی بر نگرش به تغییر سازمانی به این نتیجه رسیدند که
فرهنگسازمانی بر فرآیند تغییر سازمانی تأثیر دارد .مطالعۀ آنان همچنین ،نشان داد که انواع
فرهنگسازمانی بر نگرش به تغییرات بالقوه در یک سازمان تأثیر میگذارد .گروههای فرهنگی
شبکهای ،نگرش مثبتی به تغییر دارند .در این نوع فرهنگ ،نیاز به تغییر نگرش اعضا در سازمان
چندان سخت نیست؛ زیرا آنها در سازمان در میان دوستان خود هستند که این ،یک ویژگی
مثبت فرهنگ شبکهای است.

اهداف پژوهش
0ـ بررسی ارتباط بین بعد مردساالری /زنساالری و گرایش به تغییر کارکنان
۵ـ بررسی ارتباط بین فردگرایی /جمعگرایی و گرایش به تغییر کارکنان
3ـ بررسی ارتباط بین اجتناب از عدم اطمینان وگرایش به تغییر کارکنان
0ـ بررسی ارتباط بین فاصله قدرت باال /پایین و گرایش به تغییر کارکنان

سؤالهای پژوهش
0ـ آیا بین بعد مردساالری /زنساالری با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
۵ـ آیا بین بعد فردگرایی /جمعگرایی با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
3ـ آیا بین بعد اجتناب از عدم اطمینان با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
0ـ آیا بین بعد فاصله قدرت باال /پایین با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع ،اهداف و سؤاالت پژوهش ،روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی
بوده است .همچنین ،پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و نتایج آن میتواند به ارائۀ راهکارهای
عملی بهمنظور بهبود وضعیت فرهنگسازمانی دانشگاه مورد مطالعه و گرایش هر چه بیشتر
کارکنان به تغییر بیانجامد .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان دانشگاه شهید چمران
اهواز به تعداد  737نفر تشکیل داده اند .برای برآورد دقیق نمونه مورد مطالعه از جامعۀ آماری،
مطابق با جدول مورگان تعداد  ۵0۲نفر از کارکنان مرد و زن با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند.
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از پرسشنامههای فرهنگ سازمانی هافستد و گرایش به تغییر کارکنان میچ مک کریمون

0

برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه فرهنگسازمانی هافستد شامل چهار
مقیاس دو بعدی مردساالری /زنساالری ،فردگرایی /جمعگرایی ،اجتناب از عدم اطمینان باال/
پایین و فاصله قدرت باال /پایین میباشد که بر اساس طیف لیکرت از ( )4-0نمرهگذاری شده
است .در این مقیاس میزان نمرۀ افراد از ( )4-۵نشاندهنده زنساالری ،فردگرایی ،اجتناب از
عدم اطمینان کم و فاصله قدرت پایین میباشد و از نمرۀ ( )۵-0نشاندهنده مردساالری،
جمعگرایی ،اجتناب از عدم اطمینان باال و فاصله قدرت باال میباشد و نمرۀ ( )۵نشاندهنده
وجود تعادل بین ابعاد است .پرسشنامه گرایش به تغییر کارکنان میچ مک کریمون شامل ()۵0
گویه است که بر اساس طیف لیکرت از ( )0-3نمرهگذاری شده است .در این مقیاس هرچه
میزان نمرۀ افراد بیشتر باشد ،نشان از باال بودن گرایش به تغییر آنان و بر عکس .ضریب پایایی
پرسشنامه فرهنگسازمانی هافستد ( )4/9۵و ضریب پایایی گرایش به تغییر ( )4/97بوده است.

یافتههای پژوهش
جدول ( :)1ضریب همبستگی ،میانگین بین بعد مردساالری /زنساالری با گرایش به تغییر
متغیر مستقل

تعداد

ضریب همبستگی ()r

سطح معناداری ()p

میانگین

انحراف معیار

مردساالری  /زنساالری

۵0۲

-4/443

4/7۲7

۵/47

4/9۲

نتایج ،بیانگر این است که ضریب همبستگی بین بعد مردساالری /زنساالری و گرایش به
تغییر کارکنان برابر با  r= -4/443میباشد که در سطح اطمینان  4/7۲معنادار نیست
( .)P<4/4۲لذا بین بعد مردساالری /زنساالری و گرایش به تغییر ،رابطۀ معناداری وجود ندارد.
همچنین ،میانگین آن برابر با ( )۵/47میباشد که در مقایسه با میانگین فرضی ( )۵نشان از
دیدگاه مردساالر بودن کارکنان میباشد.
جدول ( :)2ضریب همبستگی ،میانگین و انحراف معیار بین فردگرایی/جمعگرایی با گرایش به تغییر
متغیر مستقل

تعداد

ضریب همبستگی ()r

سطح معناداری ()p

میانگین

انحراف معیار

فردگرایی /جمعگرایی

۵0۲

4/00۲

4/400

۵/00

4/90

نتایج نشان میدهد که ضریب همبستگی بین بعد فردگرایی /جمعگرایی با گرایش به
تغییر کارکنان برابر با  r=4/00۲میباشد که در سطح اطمینان  4/7۲معنادار نیست (.)P<4/4۲

1 Mitch McCreamon
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لذا بین این دو رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین ،میانگین آن برابر با ( )۵/00میباشد که
در مقایسه با میانگین فرضی ( ،)۵نشان از دیدگاه جمعگرا بودن کارکنان میباشد.
جدول ( :) 3ضریب همبستگی ،میانگین بین بعد اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین با گرایش به تغییر
تعداد

متغیر مستقل
اجتناب از عدم اطمینان باال/
پایین

۵0۲

ضریب همبستگی

سطح

()r

معناداری

4/004

4/447

میانگین
۵/90

انحراف
معیار
4/90

نتایج نشان میدهد که ضریب همبستگی بین بعد اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین با
گرایش به تغییر کارکنان برابر با  r=4/004میباشد که در سطح اطمینان  4/77معنادار است
( .)P<4/40که بین بعد اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین با گرایش به تغییر کارکنان رابطه
معناداری وجود دارد و میانگین آن برابر با ( )۵/90میباشد که در مقایسه با میاتگین فرضی ()۵
نشان از اجتناب از عدم اطمینان باال کارکنان میباشد.
جدول ( :)4ضریب همبستگی ،میانگین بین بعد فاصله قدرت باال  /پایین با گرایش به تغییر کارکنان
متغیر مستقل

تعداد

ضریب همبستگی ()r

سطح معناداری ()p

میانگین

انحراف معیار

فاصله قدرت باال  /پایین

۵0۲

4/407

4/004

۵/۵9

4/03

نتایج نشان میدهد که ضریب همبستگی بین بعد فاصله قدرت باال/پایین با گرایش به تغییر
برابر با  r=4/407میباشد که در سطح اطمینان  4/7۲معنادار نیست ( .)P<4/4۲لذا بین این
بعد با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد و میانگین آن برابر با ()۵/۵9
میباشد که در مقایسه با میانگین فرضی ( )۵نشان از فاصله قدرت باال در دانشگاه میباشد.

بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج بهدستآمده بین بعد مردساالری /زنساالری و گرایش به تغییر کارکنان رابطه
معنیداری مشاهده نشد .الزم به ذکر است که با توجه به میانگین کلی بهدستآمده از این بُعد
( )۵/47و مقایسه آن با میانگین فرضی ( )۵که مردساالر و زنساالر بودن افراد را مشخص
میکند ،می توان گفت که کارکنان دانشگاه شهید چمران به مردساالری تمایل بیشتری دارند.
این یافته ،با نتایج تحقیق ( )Hofested, 1980: 26که جامعۀ ایران را جامعهای مردساالر معرفی
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کرده مطابقت دارد .بنابراین ،میتوان گفت در این زمینه ،تغییری در فرهنگسازمان و در سطح
کلیتر در جامعه ما رخ نداده است .میتوان گفت که کارکنانی که دارای فرهنگ مردساالری
می باشند ،تمایل بیشتری به تغییرات سازمانی دارند و از تغییرات جدید در سازمان خود
استقبال میکنند و برای ایجاد تغییرات آمادگی الزم را دارند .همچنین ،مشخص شد که بین
زن ساالری و گرایش به تغییر ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .لذا میتوان نتیجه گرفت که افرادی
که به زنساالری در دانشگاه اعتقاد دارند ،نسبت به تغییرات سازمانی گرایش ندارند.
نتایج نشان داد که بین بُعد فردگرایی /جمعگرایی با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معنادار
نیست .با توجه به میانگین بهدستآمده از این بُعد ( )۵/00و مقایسۀ آن با میانگین فرضی ()۵
که فردگرا و جمعگرا بودن افراد را مشخص میکند ،میتوان گفت که کارکنان دانشگاه شهید
چمران به جمعگرایی تمایل بیشتری دارند .این یافته ،با نتایج تحقیق ()Hofested, 1980: 27
که جامعۀ ایران را جامعهای فردگرا معرفی میکند مطابقت ندارد .هافستد بیان میکند که
فردگرایی در جامعۀ ایران نسبتاً زیاد است و نشانۀ آن است که کارگروهی در سازمانهای ایرانی
کمتر انجام میگیرد و میزان همکاری ،متوسط است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،بهنظر می
رسد که جامعۀ کارکنان دانشگاه شهید چمران ،بهسمت جمعگرایی حرکت کرده است و
همکاری بیشتری نسبت به گذشته بین کارکنان مشاهده میشود.
همچنین ،نتایج نشاندهندۀ این است که رابطه بین بعد اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین
با گرایش به تغییر کارکنان معنادار است .این یافته با نتایج پژوهش ،صحت و دیگران (:0374
 )79که بین بیمهگذاران کم ریسک با بیمهگذاران پر ریسک تفاوت قائل است هماهنگی دارد.
الزم به ذکر است که با توجه به میانگین کل بهدستآمده از بعد اجتناب از عدم اطمینان
( )۵/90و مقایسه آن با میانگین فرضی ( )۵که ریسکپذیر و عدم ریسکپذیر بودن افراد را
مشخص میکند ،چنین استنباط میشود که کارکنان دانشگاه ،دارای فرهنگ عدم ریسکپذیر
میباشند .این یافته ،با نتایج تحقیق بمبئیرو و ایرانبان ( )040 :0374که کارکنان سازمان
بهزیستی را دارای فرهنگی با ویژگی عدم ریسکپذیری معرفی می کند ،مطابقت دارد .همچنین،
با نتایج تحقیق ( )Hofested, 1980: 29که بیان میکند در جامعۀ ایران بعد اجتناب از عدم
اطمینان زیاد است و اینکه مدیران و کارکنان محافظهکار میباشند و جهت حفظ وضع موجود
و ثبات شغلی تالش می کنند ،هماهنگی دارد .در تبیین این نتایج ،با توجه به نوع سیستم اداری
دانشگاه و قانونمدار بودن کارکنان ،میتوان گفت که آنها وظایف خود را بهصورت روتین انجام
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میدهند و کمتر تمایل به تغییر ،نوآوری و ریسک کردن دارند و از موقعیتهای مبهم اجتناب
میکنند .بدین معنی که کارکنان دانشگاه ،از تحمل ابهام پایینی برخوردار هستند و توانایی الزم
را برای شناسایی و تحمل وضعیت مبهم را ندارند .در این زمینه ،کجس و مک کولم،0374(0
نقل در محمدی )03 :بیان می کنند افرادی که از تحمل ابهام کمتری برخوردار هستند و از
موقعیتهای مبهم اجتناب میکنند ،اغلب تمایل دارند تا موقعیت مبهم را بهعنوان یک تهدید و
خطر تفسیر کنند و با آن بهشیوۀ کلیشهای برخورد کنند .آنها همچنین ،ممکن است از برخورد
کردن با موقعیتهای مبهم و چالش انگیز ،دوری کرده و از خود اضطراب نشان دهند .همچنین،
ممکن است تمایل اندکی به متفاوت بودن با دیگران و کنترل کردن بر سرنوشت خویش داشته
باشند .در واقع این رفتارها بیانگر آن است که به دالیل مختلف ،از جمله فرهنگ حاکم بر
جامعه و سازمان ،بخش عمدهای از کارکنان ،بهصورت افراد وابسته (و نه مستقل) پرورش یافته
که در این صورت ،شرایط بیرونی و جو حاکم بر سازمان خود را مهم میدانند و به شکستن
قالبها و روشهای سنتی تمایلی نشان نمیدهند و از شیوههای جدید استقبال نمیکنند .با
توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان نتیجه گرفت که کارکنان دانشگاه چمران از موقعیتهای
غیرقابلپیشبینی اجتناب می کنند و بیشتر وظایف خود را که با توجه به شرح شغلی که به آنها
واگذار شده انجام می دهند و حاضر به ریسک کردن در ایجاد کارهای جدید نمیباشند .میتوان
بیان کرد که ،افرادی که ریسک پذیر هستند تمایل بیشتری به تغییرات سازمانی دارند و از
تغییرات جدید استقبال میکنند .این رابطه ،نشان میدهد که کارکنانی که دارای قدرت
ریسکپذیری در دانشگاه می باشند ،آمادگی الزم را جهت ایجاد تغییرات را دارند و در برابر
تغییرات جدید از خود مقاومت نشان نمیدهند .این یافته با نتایج پژوهش عسگری کرچکانی
( 0374ص  )00۲که بیان میکند بین متغیر میل به تغییر و ریسکپذیری معلمان رابطه وجود
دارد همسو میباشد.
نتایج نشاندهنده این است که رابطه بین بعد فاصله قدرت باال /پایین با گرایش به تغییر
کارکنان معنادار نیست .الزم به ذکر است که با توجه به میانگین کل بهدست آمده از بعد
فاصله قدرت باال /پایین ( ) ۵/۵9و مقایسه آن با میانگین فرضی ( )۵که فاصله قدرت باال و
قدرت پایین را در دانشگاه شهید چمران مشخص می کند ،چنین استنباط می شود که در این
سازمان فاصله قدرت ،نسبتاً باال می باشد .این یافته با نتایج تحقیق هافستد ( )۵7 :0774که
1 Keoghs & Mac coolm
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وضعیت جامعۀ ایران را دارای فاصله قدرت نسبتاً باال معرفی میکند هم خوانی دارد .با توجه
به نتایج ،می توان گفت که در دانشگاه شهید چمران سلسله مراتب و سطوح عمومی سازمانی
زیاد است و تعداد مدیران و سرپرستان به نسبت کارکنان زیاد می باشد و بیشتر تصمیمها در
رأس سازمان گرفته میشود و نشان می دهد که کارکنان از مدیران حساب می برند و با عامل
قدرت بیشتر برانگیخته میشوند.
امروزه ،دانشگاهها محو ر تغییر و توسعه در جوامع هستند .به همین دلیل بحث شناخت
مسائل فرهنگی و تغییرات سازمانی ،به خاطر جمعیت باالی کارکنان و توجه به سرنوشت آنان،
در دانشگاهها اهمیت ویژهای مییابد .برای اینکه ارزشها و عقاید در سازمان حاکم گردد ،ابتدا
باید آنها را شناخت و باید یاد گرفت که چگونه این ارزشها و عقاید را در وجود کارکنان ایجاد
کرد تا کارکنان به آنان متعهد شوند و آنها را به کار گیرند .بدیهی است که باید در این راستا
چگونه مدیریت کردن سازمانها را بر اساس ارزشها و عقاید فرا گرفت که این مهم تحت تأثیر
فرهنگسازمانی است .اینجا است که اهمیت فرهنگسازمانی اداره کردن سازمانها بر اساس
عقاید ضرورت مییابد .از طرفی ،برای دستیابی به موفقیت ،سازمانها ناگزیرند خود را با
واقعیتی به نام تغییر تطبیق دهند .انجام موفق تغییر سازمانی ،به توانایی مدیران در شناخت
نیاز به تغییر و برنامهریز ی در جهت تحقق آن وابسته است تا مدیریت در کنار کارکنان ،با
یکپارچگی بهسمت دستیابی به اهداف از قبل تعیینشده حرکت کند .بنابراین ،میتوان گفت
انجام تغییر و تحول در سازمان از طریق شناخت فرهنگسازمانی امکانپذیر میباشد .همچنین،
به دلیل فرهنگساز بودن نهاد دان شگاه و تنوع بسیار باالی مقوالت فرهنگی در دانشگاه ،جایگاه
فرهنگسازمانی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .مدیران دانشگاه میتوانند با اتخاذ یک
فرهنگ سازمانی مناسب شرایط را برای گرایش به تغییر کارکنان فراهم نمایند و سطح دانشگاه
خود را از سایر دانشگاههای دیگر متمایز نمایند .تحقق این امر از طریق بهرهبرداری از تجارب،
استعدادها و توان دانشی و فکری منابع انسانی بهویژه کارکنان و توجه به نیازها و انتظارات آنها
امکانپذیر است.

پیشنهادهای کاربردی
 با توجه به فاصلۀ قدرت باال بین مدیران و کارکنان ،به مسئوالن دانشگاه مورد مطالعه،پیشنهاد میشود با مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای خرد و کالن ،واگذاری مسئولیتهای
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حساس به کارکنان متخصص و خبره و تسهیل ارتباط کارکنان با هم و با مدیران ردههای باالتر
تا حدودی به توزیع قدرت در سازمان پرداخته و فاصلۀ قدرت را کم نمایند.
 با توجه به ریسکپذیر نبودن کارکنان دانشگاه ،باید شرایط فرهنگی از جمله ،شکلگیریاعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان دانشگاه ،تسهیم دانش و حمایت عملی از ایدههای
کاربردی کارکنان برای بهبود ریسکپذیری در دانشگاه مورد مطالعه فراهم شود و از کارکنانی
که از روشهای جدید ،خالق و ریسکپذیر و کمهزینه ،جهت پیشبرد اهداف دانشگاه استفاده
میکنند ،تقدیر و تشکر به عمل آید.
 وجود تفاوت های فرهنگی و قومیتی کارکنان دانشگاه مورد مطالعه ،باید از سوی مسئوالنو مدیران به عنوان نقطۀ قوت تلقی شود و در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی مورد
استفاده قرار گیرد.
 بهمنظور شکلگیری اعتماد و آمادگی پذیرش تغییر در دانشگاه پیشنهاد میشود شبکهارتباطی قوی بین مدیران و کارکنان ایجاد شود و در ارتباط با تغییرات آینده در سازمان
اطالعرسانی مؤثری صورت گیرد.
 بهمنظور یکپارچگی عملکرد کارکنان با فرهنگهای متفاوت در راستای تحقق اهداف وهماهنگی و انسجام درونی واحدهای مختلف دانشگاهی تدوین آییننامهها و بخشنامههای
اداری جدید و هماهنگ با تغییرات جدید در سازمان امری ضروری است.
 می توان با راهکارهایی از جمله کاهش سطوح سازمانی توزیع قدرت به شکل افقی وکاهش تعداد کارکنان نظارتی و برقراری جریان ارتباطات و اطالعات به صورت عمودی و افقی
در سازمان از میزان فاصله قدرت کاست.
 پیشنهاد میشود دیدگاههای فرهنگی مدیران و کارکنان دانشگاه مورد مطالعه یک باردیگر از طریق روشهای علمی بررسی و اصالح و در مسیر تغییر سازمانی هدایت شوند.
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