
تأثیر تغییرات فرهنگی بر استقرار نظام مدیریت فرآیند

سید علیرضا بطحایی 

جلسات هم اندیشی مدیریت فرآیند کسب و کار



تعریف واژه فرهنگ

.فارسی و مرکب از دو جزء فر و هنگفرهنگ واژه ای است•

نیزوکشیدنمعنایبه،هنگوباالستوجلومعنایبهپیشوند،فر•
ومیرودکاربهcultureواژهانگلیسیزباندر.باشدمیتربیتوتعلیم

نایمعبهابتدادرواژهاین.باشدمیپرورشیاوکاروکشتآنمعنای
درراآنشناسانمردمبعدبهنوزدهمقرنازوبودهزراعتوکشت
اندگرفتهبکارجدیدمعنای



تعریف واژه فرهنگ

همبهمجموعهفرهنگ،استچنینفرهنگاز«روشهگی»تعریف•
کهاستصریحوبیشکماعمالوواحساساتهااندیشهازایپبوسته

اینکهاینبرایواستشدهپذیرفتهگروهیکافراداکثریتوسیلهبه
آنکهاستالزمدهندمیتشکیلرامشخصومعینگروهیافراد

اتمراعوسمبلیکعینیحالعیندرنحویبهپیوستههمبهمجموعه
گردد



استاتمفروضازالگوییسازمانیفرهنگ»گویدمیسازمانیفرهنگتعریفدرشاین
باباقانطکهطوریبهیافتهتوسعهیاشدهاختراعوکشفمعینیگروهتوسطکه

کارآییزمانطیدرالگوایناگر.آموزدمیآنهابهدرونیانسجاموخارجیمحیط
احساسواندیشهادارک،صحیحشیوهکهطوریبهیابدمیاعتبارباشدداشتهخوبی

«میدهدشکلمشکالتشاندربارهراجدیداعضای



یرند،گمیقرارتائیدوپذیرشمورداغلبکهارزشهاستازدستهیکسازمانیفرهنگ
تلقیقبولقابلکهاقداماتیبهنسبتتاکنندمیکمکاشخاصبهسازمانداخلدر

اینغلبا.کنندپیدامعرفتآیند،میحساببهقبولقابلغیرکهاقداماتیوشوندمی
(هزادالوانی،غالم).شوندمیمنتقلنمادینابزارهایسایروداستانهاطریقازارزشها



عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی

رامانیسازفرهنگاساسزیردهگانهویژههماهنگیوترکیبکهباورنداینبرصاحبنظرانبرخی
:دهدمیتشکیل

.دارندافرادکهاستقاللیوآزادیمسئولیت،میزان:فردیابتکار-1
.شوندمیترغیبتهوروخالقیتپذیری،خطربهسازمانیککارکنانکهمیزانی:خطرپذیری-2
وعملکردکردهتدوینراروشنهایهدفسازمانمدیریتکهحدی:سرپرستیوهدایت-3

.داردانتظارراباالیی
واحدهاسایرباهماهنگعملکردهایبهراسازمانهرواحدهایمدیران،کهحدی:انسجام-4

.کندمیترغیب
ازودهکرکمکآنانبهکهکارکنانباسازمانمدیرانسازندهارتباطمیزان:مدیریتیحمایت-5

.کندمیپشتبانیآنان



عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی

.نددارکارکنانرفتاربرمستقیمنظارتجهتمدیرانکهمقرراتیوقوانینتعداد:کنترل-6
لمقابدرکلیکعنوانبهسازمانباراخودهویتآنمبنایبرسازمانافرادکهحدی:هویت-7

.کندمیتعیینخاصتخصصیایحرفهنظامیاخاصکاریگروه
...وقدمتمقابلدرکارکنانعملکردهایشاخصبرپاداشبودنمبتنیدرجه:تشویقنظام-8

.باشداینهامانند
خودظرهاینواختالفاتانتقاداتروشنوبازبیانبهکارکنانکهمیزانی:سلیقهاختالفتحمل-9

.شوندمیترغیب
میدمحدواختیاراترسمیمراتبسلسلهبهراسازمانیارتباطاتکهحدی:ارتباطیالگوی-10

این.آورددستبهسازمانآنفرهنگازتصویریتوانمیفوقدهگانههایویژگیاساسبر.سازد
وکارهاجامانچگونگیوسازمانبهنسبتکارکنانمشترکادراکاتواحساساتبرایایپایهتصویر
(1997رابینز).شودمیآناننظرموردرفتار



BPM CBOKفرهنگ سازمانی در 



ست همراه با تغییر فرآیندهای کاری سازمان ، فرهنگ کاری نیز ممکن ا•
واسته این امر ممکن است که سبب ایجاد پیامدهای ناخ. تغییر پیدا کند

.ای در سازمان شود

زمانی در تحلیل فرآیندهای کسب و کار باید درک درستی از فرهنگ سا•
ار چگونه و شکل گیرد و آن بخش از قوانین نانوشته که تعیین می کند ک

.  به وسیله چه کسی انجام می شوند، کمک خواهند کرد

BPM CBOKفرهنگ سازمانی در 



BPMازبخشایناصلیهدف CBOKتغییراتباکهپردازدمیموضوعایندرکبه
نهزمیایندرزیرسئواالتطرح.دهدمیرخسازمانیفرهنگدراتفاقاتیچهفرآیندها

باشد؟مفیدتواندمی

خودموقعیتدرآنهاآیادارند؟برعهدهرافرآیندرهبریسازمانیدرکسانیچه•
بهبودوعموضنباشندموافقفرآیندبهبودامورباآنهااگرآیاهستند؟اختیاراتیدارای

؟استامیزموفقتفرآیندها

یروبرچگونهتغییراتهرگونهاست؟موجودسازماندرداخلیهایشبکهنوعچه•
حلقهازبرخیسازمان،تغییراتامورراستایدراگرگذاشت؟اثرخواهندمحلیشبکه
داد؟خواهندرخنظرموردهایشبکهبرایاتفاقیچهشوندحذففرآیند

BPM CBOKفرهنگ سازمانی در 



رتصوبهکهبودخواهندحاضرافراد،سازمانتغییراتانجامنتیجهعنوانبهآیا•
رآیندفنابودیبراثریچهبیافتداتفاقایناگروکنند؟ترکراسازماناختیاری

دارد؟

لیتقابدارایسازمانپرسنلاگرچیست؟امورانجامجهتتشویقیعاملیافاکتور•
لیاصهایمحرکاست؟فعالیتادامهبهقادرچگونهسازماننباشندخودانگیزشی

کمیمواردبراساسفرآیندیکموفقیتاگر؟هستندچیزهاییچهامورانجام
یفیکاندازگیریپارامتربهفرآینداندازگیریشاخصسپسوشونداندازگیری
صحتزااطمینانبرایسازمانآیاشود؟میحاصلفرآینددرتغییریچهتغییرکند

شود؟میمتوقف،کیفیت

BPM CBOKفرهنگ سازمانی در 



لیاصمحرکاست؟گذاراثرمدیرانآموزشاموربرمیزانچهبهسازماندرتغییرات•
؟چیستکارکنانتشویقامورانجامبرای

ئولینمسومؤثرکارکنانواشخاصاثراتنتایجبراساسفرآیندتغییراتچگونه•
ازمانساستراتژییاوسازماندرضعفنقطهیکاینآیاگردد؟میبازگوفرآیند،
است؟

BPM CBOKفرهنگ سازمانی در 



وضعیت سازمان پیش از استقرار مدیریت فرایند

سازمان 
مورد مطالعه

ابهام در 
مسئولیت ها

کندی و ابهام 
در گردش 
اطالعات

عدم وجود 
سیستم ارزیابی 
عملکرد مناسب

عدم تناسب 
بین شرح 

وظایف و نیروی 
انسانی

عدم وجود 
ارتباط کاری 

موثر

تغییرات مکرر 
فرآیندهای 

کاری



ارزیابی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی براساس 
مدل کویین و گارت

فرهنگ سازمانی کامرون 
مدل چارچوب ) و کوئین 

(ارزشهای رقابتی

فرهنگ سازمانی از نظر 
دنیسون

فرهنگ سازمانی کوک و 
الفرتی

فرهنگ سازمانی 
چارلزهندی

فرهنگ سازمانی استیفن 
رابینز 

فرهنگ سازمانی ادگار 
شاین

فرهنگ سازمانی هلریگل 
و سلوکوم

فرهنگ سازمانی براساس 
الگوی فرهنگی گرت 

هافستد



چهار بعد فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون



مأموریتیفرهنگ•
یطمحنیازهایتامی کوشداستحاکمآنبرفرهنگیچنینکهسازمانی
خوشدستسرعتبهکهنمیبیندخوددرالزامیولی،کندتأمینراخارجی
ازمانساعضایمشترکدیدگاهبهمأموریتیفرهنگدر.گیردقرارتغییرات

درکامالًافراد.می شودزیادیتوجهسازماناهدافبهدستیابیجهتاز
سازمانهدفونقشنوعکند،طیبایدسازمانکهمسیریوامورجریان

.می گیرندقرار

چهار بعد فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون



(بوروکراتیک)یکپارچگیفرهنگ•
سازمانیدروناموربرباشدحاکمآنبرفرهنگیچنینکهسازمانی•

نظرازوپنداردثابتمحیطدرراخودکوشدمیوکندمیتأکید
نگیفرهدارایسازمانیچنین.پیشبگیرددررویهتداومنوعیرفتاری

ئم،عالمیگیرد،قرارتأکیدوتوجهموردکارهاانجامروشآندرکهاست
وسنتهاتأییدبیشتر،همکاریموجبهاجشن وقهرماناننشانه ها،

تأمینجهتدرکهمی شوندبرجاییپاروشهایوسیاست هااجرای
فعالیچندانمشارکتافرادسازمانیچنیندر.میآیندکاربهاهداف
کاریمرسوم،همسنتهایباافرادسازگاریرفتار،درتداومبهولیندارند،

.می شوددادهزیادیاهمیتمساعی،اشتراکو

چهار بعد فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون



مشارکتیفرهنگ•
وجهتباکارهادرافراددادنمشارکتودادندخالتبرفرهنگنوعایناصلیتأکید•

هدف.استسازمانیبرونمحیطشتابندهتحوالتوتغییرحالدرانتظاراتبه
رنظاز.استبازدهیافزایشومحیطبهسریعپاسخگوییحالتایندرسازمان
حسآفرینندهسازمان،فعالیتهایدرکارکناندادندخالتمشارکتیفرهنگ

هدفهابهنسبتافرادتعهدافزایشموجبواستسازمانافراددرتعلقومسئولیت
ایدارکهسازمانهایی.شودمیایفزایندهنحوبهسازمانمسئولیتهایپذیرشو

جهتاینازومیدهندزیادیاهمیتخودکارکنانبههستندفرهنگیچنین
ازمانهاساین.دهندتطبیقرقابتپروتغییرحالدربازارهایباراخوداندتوانسته

حوریتمباتاکنندمیتالشدارند،تأکیدخودداخلیمحیطحفظبرآنکهبرعالوه
ربیشت،منافعازبهرهمندیبرایرااصالحاتوتغییراتانسانی،عاملدادنقرار

.کننداعمال

چهار بعد فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون



پذیریانطباقفرهنگ•
داشتهدتأکیپذیریانعطافبرکهاستاینفرهنگنوعاینویژگیهایاز•

هاینیازتاکوشدمیوداردتوجهخارجیمحیطبهاستراتژیکنظرازو
موردباورهاییوهنجارهافرهنگنوعایندر.گرددتأمینمشتریان

عالئمهوسیلبدانبتوانکهشوندمیتقویتیاگیرندمیقرارتأیید
واکنشاساسآنبرونمودتفسیروشناساییرامحیطدرموجود
.دادنشانخودازمناسب

بهجدیدطرح هایمقابلدرپذیرانطباقفرهنگدارایسازمان های•
ساختارتجدیدسرعتبهقادرندودادهنشانواکنشخودازسرعت
پیشدرجدیدیرفتارهایمجموعهجدید،کاریکانجامبرایونموده
.گیرند

چهار بعد فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون



ارزیابی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون برای 
دو مورد مطالعاتی



ایجاد 
آگاهی

حساس 
سازی

توسعه 
مشارکت

تعامل 
مدیریت 

ارشد

ارزیابی

پرسشنامه سنجش فرهنگ 
سازمانی

کارگاه آموزشی تغییرات فرهنگی
از زبان مدیران

مقاالت الکتورنیکی فرهنگ مطلوب 
سازمان

جلسات مفاهمه فرهنگی

بروشورهای اموزشی

E-learning

جلسات منظم مرور تغییرات 
و بازخورد عملکرد

دانیدهای آیا میگزاره

کاریکارتورهای مدیریتی

گاهنامه فرهنگی

مسابقه الکترونیکی

اخبار وقایع فرهنگی سازمان طرح اینفوگرافیک

ابزارهای فرهنگ سازمانی 



پیشنهاد 



model Component 

• BPM culture. With regard to BPM culture, we refer to a certain set of values

considered supportive of BPM objectives. While we can identify a general

understanding of BPM culture in the literature, it remains open to future 

research which particular values actually constitute such a BPM culture. 

Presumably, there might also be the need to specify the concept of a BPM 

culture according to organizational context factors

• The cultural context. Each BPM initiative faces a certain cultural environment

that we call cultural context. Even though the cultural context is determined 

by diverse situational factors, typical dimensions driving this context can be

distinguished: organizational culture, work group cultures, and national 

cultures. These cultures are interconnected in a complex way and influence 

the cultural context as a set of values driving human action. They may serve 

as a starting point for determining the diverse cultural context of a specific 

BPM initiative



• The cultural fit. Regarding the cultural fit, we refer to a basic congruence

between the cultural context and the BPM culture. Such a fit is considered

critical for a successful BPM implementation. To achieve the cultural fit,

measures need to be taken that bring the cultural context into line with the

BPM culture. In this respect future research is needed to explore strategies

on how to systematically align existing cultural values with BPM values.

Such strategies may serve as reference in different contexts.

• The culture triad. To explain cultural phenomena with regard to BPM, the

culture triad of values, action, and structures serves as a pattern for the

internal differentiation of culture. Underlying values are the essential

element of a culture and become visible in actions and structures. The

visible elements help develop or maintain respective values in that actions

constantly re-create the essence of culture and structures additionally

visualize it.

model Component 





با تشکر از حسن توجه شما


