" فرهنگ پذیری در زیست سازمانی "
در جهان معاصر" ،منظومه زيستی" انسان های "توسعه يافته" ازانواع زيست ها ،شامل زيست هنری ،زيست
فلسفی ،زيست علمی ،زيست فرهنگی و  ...تشکیل شده و هر يک از اين زيست ها ،شرايط خاص شناسايی خود را دارند
و در اين مقاله به اختصار به شناسايی شرايط "فرهنگ پذيری در زيست سازمانی" می پردازيم.
دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی براين باورند که چهار نقطه کانون استراتژيک و اساسی و دگرگون
سازدرطول عمر حیات هر انسان در زندگی وجود دارد که اين چهار نقطه شامل نقاط:
 تولد شغل ازدواج مرگخواهد بود.

مرگ

شغل

ازدواج

تولد

بديهی است دو نقطه از اين چهار نقطه شامل تولد و مرگ از حوزه اختیار و نفوذ انسان خارج است ،اينکه هر
انسان بداند در کدام خانواده و کدام زمان وکدام سرزمین به دنیا می آيد و در کدامین موقعیت و سرزمین می میرد
برای وی نامشخص و نامعلوم است و به تعبیری اين دو نقطه در منظومه حیات هر انسان در "مدار تقدير" انسان شکل
گرفته و وی در آن هیچگونه دخالت و تاثیری ندارد و دو نقطه ديگر نیز در منظومه حیات هر انسان وجود دارد که
انسان را در "مدار تدبیر" قرار می دهد و آن دو نقطه استراتژيک و اساسی شامل انتخاب شغل و چگونگی ازدواج
خواهد بود.فرهنگ پذيری در زيست سازمانی شرايط شناسايی انتخاب شغل رابرای کنشگران سازمانی فراهم خواهد
نمود .چگونگی انتخاب شغل ناشی از" رشدفرهنگی " "  " Cultural Growthو عوامل گوناگون ديگری خواهد
بودکه انسان را به درجه ای از"توانايی انتخاب" نائل خواهد آورد که متعهدانه و شجاعانه مسئولیت اينکه بگويد:
"من انتخاب می کنم ،پس هستم"
" " I Choose. There Fore I am
راخود بپذيرد.
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اينکه گفته می شود که بگويید "چه شغلی را انتخاب می کنید؟ " تا بگويیم "چگونه انسانی هستید" بیانگر آن
است که اکنون هر يک از شما با انتخاب خود دريکی ازگذرگاههای بزرگ زندگی خود قرارگرفته ايد و به عنوان
يک "بانکدار" "  " Bankerدر نقش های گوناگون سازمانی به "دنیای پول و بانک " گام گزارده ايد و به ناگزير و
ازآنجا که فرهنگ" ،الگوی شدن انسان" است و اينکه انسان ،چگونه متحول بشود؟ " " How to becomeدر اينجا از
طريق مدل گزاری سیستمی به تبیین و تشريح "وضعیت سازمانی" در قالب "فرهنگ سازمانی"
" " Organizational Cultureو چگونگی تحول از "انسان طبیعی" "  " Natural Humanبه "انسان توسعه يافته
سازمانی" "  " Organizational Developed Humanمی پردازيم.
اگر فرآيند سیستم سازمانی به صورت زير نشان داده شود:

Output

Process

ستانده ها (خروجی ها)

Input
داده ها ( ورودی ها )

و اينکه هر کنشگر سازمانی از دو "وضعیت زيستی" الف و ب "در زيست سازمانی" برخوردار است که تبديل
و تحول اين دو وضعیت "فرهنگ پذيری در زيست سازمانی" را شکل می دهد.

وضعیت شدن

حرکت از وضعیت "الف" به
"ب"

“Becoming
”situation

وضعیت بودن
”“Being situation

فرهنگ

وضعیت "ب"

وضعیت "الف"

بنابراين "فرهنگ سازمانی" به مفهوم "الگو شدن انسان در زيست سازمانی" است که از حرکت از مسیر
"وضعیت الف" به سمت "وضعیت ب " حاصل می شود.
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هر يک از "کنشگران سازمانی" از زمانی که وارد "زيست سازمانی" می شوند .داشته های خود را در قالب
دانش ،تجربه ،مهارت ،تخصص ،زمان و  ...وارد "سیستم سازمانی" خود نموده و در مقابل ،سازمان آنان ،حقوق ،مزايا،
امکانات توسعه و پیشرفت و  ...را در ازای وروديها و داده های کنشگران سازمانی به صورت زير دراختیار آنان قرار می
دهد.
 .....و امکانات توسعه و پیشرفت ،مزايا ،حقوق

سازمان

دانش ،تجربه ،مهارت ،تخصص ،زمان و ...

" انسان طبیعی"

" انسان توسعه يافته سازمانی"

وضعیت شدن

فرهنگ پذيری در زيست سازمانی
الگوی شدن انسان از انسان طبیعی به "انسان توسعه

وضعیت
بودن

يافته " سازمانی است

در طول اين مبادله و داد و ستد،کنشگران سازمانی ازيک "وضعیت طبیعی" و "انسان طبیعی" به يک
"وضعیت سازمانی" و "انسان توسعه يافته سازمانی" تبديل و متحول می شوند و فرآيند اين تغییر و تحول بطور مستمر
در دورانها و زمانهای گوناگون حیات سازمان به "تولید" و "بازتولید" خود در قالب "فرهنگ سازمانی"
می پردازد.
در اين فرآيند همه کنشگرانی که در "وضعیت قبلی" خود بوده اند در طول دوران خدمت سازمانی خود
با کسب اندوخته های علمی و فرهنگی و کسب مهارتها و قابلیت ها و شايستگی های حرفه ای به مخزنی از "دانايی و
هوشمندی سازمانی" دست می يابند که آنان را به "انسان توسعه يافته سازمانی" تبديل خواهد کرد و چنانچه اين
فرآيند به خوبی و برنامه ريزی شده حل شود .اين "الگوی مبادله" موجب "تعلق خاطرو وفاداری سازمانی"
"  " Organizational Loyalty & Engagementخواهد شدکه منجر به "همسويی و همگرايی منافع فرد و سازمان"
گرديده و راز موفقیت "  " Success Secretشرکتها و سازمانهای بزرگ جهانی در تعامل و چگونگی برقراری اين
مبادله سالم سازمانی خواهدبود .که درقالب الگوی بُرد-بُرد به صورت زير ساماندهی گرديده است.
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همسويی و همگرايی منافع فرد و سازمان

(الگوی الف)
وضعیت سازمان

وضعیت فرد

بُرد()Win

بُرد()Win

بَرنده()Winner

بَرنده()Winner

اين "منافع مشترک" در صورت "نهاديه شدن فرهنگ سازمانی " حاصل می شود و در غیر آن صورت درهر
يک از الگوهای زيرفرد و سازمان همسو نبوده و در قالب " واگرايی" فعالیتهای يکديگر را "خنثی" نموده و اين
"جداسازی منافع" ""Segregationمانع بزرگ توسعه يافتگی و عدم پیشرفت سازمانهای معاصر خواهد بود.
(الگوی ب)
وضعیت سازمان

وضعیت فرد

بُرد()Win

باخت()Lose

بَرنده()Winner

بازنده()Loser

وضعیت سازمان

وضعیت فرد

باخت()Lose

بُرد()Win

بازنده()Loser

بَرنده()Winner

(الگوی ج)
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(الگوی د)
وضعیت سازمان

وضعیت فرد

باخت()Lose

باخت()Lose

بازنده()Loser

بازنده()Loser

اين فراز و فرود سازمانی منوط به "شناسايی شرايط فرهنگ سازمانی" خواهد بود و چنانچه اين " تعامل
موثر و کارساز " در طول دوران خدمت کنشگران سازمانی در "رفتار و کُنش سازمانی "
"  "Organizational Behavior & Actionهر يک از آنان نهادينه شود ،اين همگرايی و هم افزايی به مانند "بال
پرواز" هم می تواند سازمان را به اهداف خود نزديک نموده و در غیر آن صورت ،همان "بال پرواز ،سازمان را در
قالب "واگرايی و خنثی سازی" دچار بحرانهای جدی می سازد.
"بال" بازان را سویِ کوهستان بَرد
"بال" زاغان راسوی گورستان بَرد
"فرهنگ سازمانی" به مثابه " بال پرواز" هم می تواند فرصت ساز و هم می تواند فرصت سوز و بحران ساز
شود.
از طرفی" فرهنگ سازمانی" از نظر سیالیت و روان سازی نیز می تواند به مانند جريان "آب" ،مفاصل و
گلوگاههای سازمانی را "روان" نموده وبه يکديگر پیوند داده ويا آنرا دچار فروپاشی و به هم ريختگی نمايد.
"آب" در کشتی ،هالکِ کِشتی است
"آب" اندر زيرکِشتی  ،پشتی است.
بدون ترديد برای رسیدن به اين روانی و سیالیت و حس برخورداری از" بال پرواز"  " ،کنشگران توسعه
يافته سازمانی" الزمست دغدغه مستمر "سودای سرباال داشتن" و توسعه فرهنگی و علمی دردوران خدمت سازمانی
خود داشته باشند که اين موضوع منوط به آن خواهد بود که دائم با "تکانه های فرهنگی و علمی"  ،آموخته ها و
تجارب سازمانی خود را در معرض " بازانديشی و بازآموزی" پیوسته قرار دهند يعنی همانطورکه به صورت گشوده در
حال يادگیری " "Learnرفتارها و کُنش های سازمانی هستند ،اسیر اندوخته های فگری خود نیز نشده و برای رهايی
از آن اندوخته ها و آموزه ها ،مبادرت به کنار نهادن آنها " "De-Learnنموده و ياد می گیرند که چگونه از نو و
دوباره بینديشند و بیاموزند ودر واقع نو انديشیدن را بطور مستمر از طريق "بازآموزی" "  "Re-Learnتجربه
می نمايند به تعبیری "کنشگران سازمانی" در قالب اسلوبِ سازمانی زير ،الگوی "فرهنگ پذيری" خودا را شناسايی و
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ساماندهی می نمايند يعنی در گام نخست ،انديشه آنان آنچنان به روی سازمان و محیط اطرافشان گشوده وگسترده
است که پیوسته می خواهند ياد بگیرند و سپس در گام دوم ،آنچه را که آموخته اند درک می کنند که غیرقابل تغییر
و ابدی نیست و سرانجام در گام نهايی مبادرت به "بازآموزی وبازانديشی ويادگیری مستمر و پیوسته و از نو انديشیدن
می نمايند"
الگوی تکانه های فرهنگی و علمی

گام اول

1- Learn

گام دوم

2- De-Learn

گام سوم

3- Re-Learn

در واقع کنشگران سازمانی قالبهای فکری و علمی می سازند اما در آن قالبها باقی نمی مانند و پوسته آن قالبها
را می شکافند و از آن بیرون می آيند و به عنوان يک"انسان توسعه يافته سازمانی " درگاه وجود آنان هم به روی
خود و هم به روی سازمان و محیط شان ،گشوده وهم گشاينده است .يعنی " کنشگران سازمانی گشوده "  ،به طور
"متفاوت" به جهان پیرامون خود می نگرند  ،راه نشان می دهند و کشف مجهوالت می کنند و معادالت بُغرنج را حل
نموده و درهای ذهن خود را به روی سازمان خود می گشانید  ،اين گشودگی مثالً در دنیای پول و بانک به صورت
زير قابل مشاه ده و ملموس است .در يک شرکت تولید کننده کفش در اروپا  ،دو گروه از کارشناسان و متخصصان
خُبره خود را در قالب دو گروه "الف" و "ب" برای بازاريابی و فروش کفش های شرکت خود به يکی از کشورهای
آفريقايی اعزام می کند ،هر يک از دو گروه پس از انجام مطالعات مقدماتی و پايان ماموريت خود ،متن گزارشهای
کارشناسی خود را به ترتیب زير به شرکت مربوط خود ارائه می نمايند:
 کارشناسان اعزامی گروه (الف) در گزارش خود تصريح نمودند " ،که در اين منطقه هیچکس کفش به پاندارد و همۀ مردم پابرهنه اند اگر شرکت در اين منطقه سرمايه گذاری کند نه تنها دچار ضرر و زيان خواهد شد بلکه
مُنجر به "زيان انباشته" و "ورشکستگی شرکت" خواهد گرديد .
 کارشناسان اعزامی گروه (ب) نیز در گزارش خود عیناً همان چیزی را مطرح نموده بودند که کارشناسانگروه الف ارائه نموده بودند يعنی اينکه" :در اين منطقه هیچ کس کفش به پا ندارد و همۀ مردم پابرهنه اند" و با"
نگاهی متفاوت و توسعه نگر" تاکید نموده بودند که اگر شرکت ،در اين منطقه سرمايه گذاری کند و برای هر نفر يک
جفت کفش تهیه نمايد و کفش ها را به مردم آن منطقه بفروشند.
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تراز مالی شرکت نه تنها "سودآور" خواهد بود ،بلکه دچار "سود سوزآور" و "رونق مالی"شرکت خواهد
شد:
اين نوع نگرش درمحیطی يکسان و از دو گروه مشابه ناشی از نوع نگاه وزوايه ديد و تربیت کنشگران سازمانی
است که دريچه ذهن خود را در برابر رويدادهای پیرامونی گشوده وبازنگه داشته و دائم الگوی تکانه های فرهنگی و
علمی خود را در قالب بازآموزی ويادگیری پیوسته به صورت زير اولويت بندی و ساماندهی نموده اند:
1- Learn
2- De-Learn
3- Re-Learn

در صورت تحقق اين فراز و فرود فرهنگی وعلمی برای هر يک از کنشگران توسعه يافته سازمانی "ظرفیت
الهام يا آرزومندی " "  " Capacity to Aspireايجاد می شود که به " امید سازمانی " " "Organizational Hope
منجر خواهد شد .مفهوم "امید سازمانی" يعنی باور به اينکه درآينده چه چیزهايی تحقق پذير و امکانپذيرخواهد بود
و به تعبیری" امید سازمانی " يعنی " امید مشترک کنشگران سازمانی" نسبت به چشم اندازو افق سازمانی که در آن
زيست می کنند.
در اين شرايط " ،امید سازمانی" ،يک آرزو نیست بلکه يک "ظرفیت فرهنگی" " "Cultural Capacity
است يعنی کنشگران توسعه يافته سازمانی در شبکه ای از ارتباطات وفضای سالم و پُر متحرک سازمانی قرار بگیرند که
بتوانند با يکديگرگفت و گو و مشارکت نموده و "شرايط شناسايی"  "Terms of Recognitionوضعیت های گوناگون
سازمانی خود را تبیین و تجزيه و تحلیل نمايند.
"شرايط شناسايی" يعنی پذيرفتن و امکان ابراز هويت خود و سازمانشان  ،يعنی کنشگران سازمانی قادر باشند
"خويشتن حرفه ای"  "Professional-Selfو" خويشتن سازمانی ""  " Organizational-Selfخود را عرضه نموده و
ابراز وجود و ايفای نقش در سازمانشان کنند ،در واقع "امید سازمانی" زمانی شکل می گیرد که "شرايط سازمانی"
وضعیت های گوناگون سازمانی امکانپذير شود يعنی وضعیتی که سازمان به گروه های مختلف حرفه ای فرصت دهد و
آنها نیز فرصت يابند دربارۀ هويت ،خواسته ها و موقعیت های سازمانی شان امکان ديده شدن پیداکنند  ،به تعبیری در
دنیای پول و بانک معاصر " راز سرمايه" "  " Capital Secretدر سازمان ها  ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مالی در
" پول" نهفته نیست بلکه شامل کنشگران سازمانی هم می شود که "سر" "مايه " دارد ،يعنی مغز آنان است که از
طريق آموزه های علمی و فرهنگی  ،بارور  ،غنی و مايه دار می شود .و " سر"  " ،مايه" سازمانهای فردا ،اين کنشگران
خواهند بود که " ظرفیت شناسايی " و"ظرفیت الهام و آرزومندی " برای خود و سازمانشان فراهم می نمايند که در
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نتیجه به " ظرفیت سازی فرهنگی " و"امید سازمانی" منجر خواهد شد  .و براين اصل فرهنگی استوار خواهد شد که
تا
" تراز خِرد کنشگران درسازمانهای مالی تغییر نکند"
"ترازمالی سازمان آنان نیز تغییر نخواهد کرد".
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