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Abstract: The purpose of this study was to investigate new approaches to the evolution 

of organizational culture inspired by traditional education in Iran. This research is 

applied in terms of purpose, descriptive in nature and qualitative-quantitative and 

exploratory-survey in terms of method. In this research, in a qualitative approach with 

the metaphorical method of the organization as Simorgh and using the themes of Iranian 

mysticism, to identify the components of the evolution of the organization's culture, and 

then by collecting the opinions of experts, the agreement with the mentioned 

components is examined and the results are tested. Statistical and quantitative approach 

has been analyzed . The results show that the components of culture change in the 

organization as Simorgh can be helpful in explaining the complexities of organization 

and management in the present era, to reach new horizons. Interim and flexible 

contingency planning, self-leadership, self-organization and self-repair of the 

organization, controlled distribution systems, establishing order based on unity and 

simultaneous management of stability and instability, critical and adaptable 

organizational culture with diversity and agility, Using all-encompassing and increasing 

productivity of collective movement, increasing effort and commitment to the goals of 

the organization, crowdfunding and collective intelligence of the organization in holistic 

teams, intuitive and innovative approach to decision making and continuous learning, 

appropriate behavior of employees and audiences to achieve the goal , Identifying 

leverage points (butterfly effect), vision and future research in the organization. 
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 مقدمه

سیاتااهها  ره ییم  یم کهن الگوها، شخصیت  هیا       

باشند که ره سمبل ها، یقش ها   الگوها  فرهنی  هیا  

  خالف از گذشاه ها  کهن  طرح   شناسیایم شیدا ایید.

یعنم « آهکاایپ»یوی   حاویات ضمتر یاهشتاه جمعم ها 

کهن الگو   سریمون  م یا د. ایدیشه هایم که بیه تیور  

ند   تور پدید یتا یدا  بلهیه ره فهیل الهیم   یاار ه یا

صوهت یوعم   کلم رهیاف   م باشند که ره هتأت تصا یر 

ازلم، ایباشاه از  عنیا   دیدهت ب یتاه پدییداه  یم شیوید  

تصا یر  که بر الگو  جمعم هفااهها تأثتر  شیگر   یم 

اه  بیه اه ایان  یم آ هیید یهند   برا   ا ایمنم   هسیاگ

  (.1380 )آیاویتو

کهن الگوها تح  اهارۀ فرر توسط اح اس   شوه یاشم از 

ها « سر شقم کهن الگو»تأثتر دراه  م گترر   به گویه ا  

ره پتش تواهد گرفی . کهین الگیو  حاوییات یاتورآگیاا 

جمعم   بخشم از شخصت  هر فرر اس  کیه بیه صیوهت 

یاتورآگاا    شابه با غریزا عمل  م کنند.  ررم از تعا یل 

فقیط  تورآگاا   یاتورآگاا ذهن شان باتبر یت اند بلهیه

آگاهند از این که چطوه ره لحظیه فهیر  یم کننید   چیه 

اح اسم راهید. این یک اهتبیا  کلتید  بیا آیکیه کیه ره 

سطح باال   پیایتن یاتورآگیاا اتقیای  یم افاید راهر. زییرا 

اح اسات،  حصوالت یاتورآگیاا ه یاند کیه بیه حتطی  

تورآگاا  م آیند. رهک ایگتزا ها  پنهان که پش  اعمال 

ی ان ها ه اند،  م تواید ره پتش بتنم   تحلتل   کرراه ا

هفااهها  آیان   حام جه  رارن به آن  ؤثر باشید. زییرا 

افرار آ تخاه ا  از کهن الگوها   اعدر  م باشند ا یا ره 

برتم از آیان یک کهن الگو ت لط راهر. این کهین الگوهیا 

ره هر ز ان   هر فرهنگم  اهت  جهان شمول راهید. افرار 

راهید که به چتزهایم ه  آ هید که ایعهاسم باشید از  تمایل

آیکه که فهر  م کنند زیرا آیهیا تورآگیاا از ه   غرییز  

چتزهایم ها پتدا  م کنند که بیا آن هیا سیازگاه باشیند   

اهارۀ فرر  قهوه کهن الگو هیا دیراه  یم گتیرر   سر شی  

 کهیین الگییو هییا ها ره پییتش  ییم گتییرر. )یییاره ،  عامیید

نوان  ثال آیان کیه گیرایش دیو  بیه کهین (. به ع2017

الگوها  آفرینشگر   آفرینندا راهید یک گرا عاطقم عمت  

با  صر  کاالهایم که ایعهاسیم از آفریننیدگم ه یاند ها 

ایجار   هل چنتن هفااههایم  نعهس کنندا از ایین کهین 

آن ابراز عالده   اشیاتای  یم الگو ها از تور بر ز رارا   به 

ده به کهن الگو  دهر ان هفااههایم  ناسی    یا عال کنند

   نعهس کنندا بیا آن ه    یم رهید. یعنیم اگیر کهین 

الگو  غالی      یلط ره فیرر   ییا سیاز ان بیه رهسیام 

تشختص رارا شور رهک عالده  ند  هیا   جهی  گتیر  

تصمتمات آن افرار   ییا سیاز ان ه شین تیر تواهید بیور. 

همایند دیوۀ  حرکیم شباه  عملهرر کهن الگوها با غریزا 

اس  که سب   م شور پریدا ا  آشتایه ب یازر    وهچیه 

ا  زیدگم تعا یم تور ها ساز ان رهد. ره بتان هابطه ها  

 تان کهین الگوهیا بیا غراییز بایید گقی  غرییزا کششیم 

ج مایم اس  که به  ستل  حواس رهیاف   م شور. الباه 

اغلی  بیه غرایز به  ستل  تتال پرراز  هل بر ز  م کند   

 ستل  یمایه ها  یمارین، حضوه تور ها آشهاه  یم سیازر 

(. جا  گرفان 1368 گو  م باشد. )یوی که همان کهن ال

اساطتر ره ذهن  رر ان باعث  م شور ب تاه  از گر ا ها 

با توسل به همتن هفااهها   با هها، کاهیا ه گذشاه تیور ها 

ین ترتتی  تق تر   بریا ه آیندا تور ها تنظتل کررا   بید

هوی  تور ها شهل  م بخشند. افرار   گر ا ها   خالف 

دو م،  یذهبم   رینیم علیم هغیل ااهیاهات   هفااههیا  

ااهر ،  تراث   تباه گذشاه ها ره تعریف  ناسبات فعلیم 

تور با ریگران،  اهر کررا   آن ها ساایش  یم کننید کیه 

ره با ههیا  اسیطوها ا  راهر بخشم از این ساایش هیشه 

 (. 1387 صر )ی

 الگوهیایم   تصویرها  ضا تن، شا ل الگوها کهنبنابراین 

 از  سیتعم سیطح بیرا  ها  یه یایم  قیاهتل که ه اند

کهین لیذا کننید.   م القاء ها  هان   ها فرهن    بشری 

الگوها   با هها  اساعاه  یقیش  همیم ره اثرگیذاه  بیر 

تاتتیر الز یه    تحول فرهن  ساز ایم راهیید. ای ان هفااه

فرهن  ساز ایم همگا م آن با ه یهررها  یوین ره عرصه 

ا  هساز ان   ههبر  اس . ره ایطبای بیا یظرییه ست یال

سیاز ایم اسی  کلیم   بیه  ،ساز ان هولوگرافتک ،پتکتدا
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گررر که هیر جیزء همکیون ا  ره اجزاء  نعهس  مگویه

اساس یظری  پتکتدگم،  .(1389 )سرلک کندکل عمل  م

باشد که ره ارا ه ایطبادم  م ست ال ها  پتکتدۀ طالع  

  تها ییل یظرییی  آشییو   طییرح گرریییدا اسیی . ست ییال 

ایطبادم به تواییایم آن ست یال بیرا  ییارگتر  از طریی  

تجربه  ربو  اس . ره یظری  پتکتدگم به جا  تمرکز بیر 

اجییزا  یییک ست ییال   چگییویگم عملهییرر آن، باییید بییر 

  رید چگویه این ه ابط یه  تعا الت بتن اجزاء  امرکز شد

  ست یال ها تعتیتن تنها هوی  اجیزاء بلهیه هویی  کلت ی

ها  زیار این  وضوع شباه  (.1385کنند )رایایم فرر  م

با عرفان ایرایم راهر که تما م اجیزاء عیالل   اهتبیا  بیتن 

راید   این اجزاء ها یاشم از اهارۀ کل یعنم تدا ید یهاا  م

آفرینش ها  وج  فهل  حیدت ره رهک هابط  بتن اجزا  

عتن کثرت   عظم  آفرینش عالل توسیط ای یان سیالک 

 راید. م

کیل تیوییم   جملگییان 

 اجییزا  تییو

برگشییا کیه ه   پاشیان 

 پییا  تییو

 اصل کل ره جزء   جزء ره کل )هولوگرافتک( بتان کنندۀ

ها ییه تنهیا هیر جیزء ره کیل نه آباشد که رهایم  میظام

حضوه راهر بلهیه کیل یتیز ره جیزء حضیوه راهر. بیه ایین 

ترتت ، فرر جزیم از جا عه اس   لم جا عه یتز به  نزلی  

یک کل از ههگذه زبان   فرهن    هنجاههیا  فیرر ره ا  

 (.1388راهر ) وهن حضوه 

رهد توضتحاتم که عرفان ایرایم از جهان پترا ون اهایه  م

ره یظریات   ه یهررها  یوین  یدیری  ره یظرییه  با آیکه

ها  پتکتدا تصوصاً ساز ان کوایاو م   سیاز ان ست ال

هیا  ب یتاه  راهر ، همگا ماهایه شدا اسی  هولوگرافتک

تیوان ره تبتیتن الگیویم  ناسی  ها  مکه از این شیباه 

ها ره شییرابط آشییوبناک   بییرا  اراها اثییربخش سییاز ان

بنیابراین هید  اصیلم ره  ار یمور.پتکتدگم  حتط پتشنه

گتر  از ار    عرفان ایراییم ره هاسیاا  این تحقت  بهرا

لحییان یمییورن سییاز ان بییه  ثابییه سییتمر ، تطییاب    

سییاز  اصییول   دواعیید سییاز ان بییر اسییاس یظریییه همگام

سیتمر  ره ها  کهن الگو  ساز ان هولوگرافتک با  یژگم

  بایوان الگیویم اربتات عرفایم ایران اس  تا از ایین طریی

ها برا  تحول فرهن  ساز ایم برا  ه یاه یم با پتکتدگم

 اهایه رار.

 ولو  تویش ها به عنوان سالک ره   یتر ای یان کا یل، 

ه ح  ،کنید   ره عرفیان ایراییم اسیال مستمر   عرفم  م

که یشان از تدا ید راهر    شاای بازگش  بیه اصیل  آر م

که  تل به عیر   شور تویش اس  به ستمر  توصتف  م

   یگایگم با ستمر  ذات الهم راهر.

رایل که ستمرغل، که یمم

 گرر دا   م پرم

رایل که بو بررم که بر یمم

 گررمگلزاه  م

  یظام اعاقار   هیز  جمعم ذهنبریا ه، فرهن  ساز ایم

برتیم  .باشد که بتن اعضا  هر ساز ان  شارک اسی  م

 ها،یمیارین چیون راسیاانبا  قاهتل  ها   شارکاز اهزش

 شیورهیا  ناقیل  مها   ضر  المثلتهته کالم ها،اسطوها

هییا    ناقییل کننییدا اهزش ،هاکییه اییین یمارهییا   اسییطوها

باشید. ایین با هها  اساسم آن ساز ان بیه کاهکنیایش  م

ها   شیارک بیه الگوهیا  هفایاه  یظام فرضتات   اهزش

  .(1372 ) ترسپاسم شورتاص  نجر  م

ها  غنییم فرهنیی  ایرایییم همکییون اسییاقارا از اسییطوها

تواید بیر هفایاه  یدیران    م ،اساعاها کهن الگو  ستمر 

کاهکنان تاثتر گذاشاه   ره تحول فرهن  سیاز ایم یقیش 

 ایقا یماید. 

 قای ه   ، پرراز  برا  تشبتهاساعاها اسادالل اساعاه   

 تشییبته    شییابه بییا توصییتقم از یییک پدیییدا بییر اسییاس

ها  ریگییر بییر  بنییا  راها بییورن  جییوا  شییارک پدیییدا

ها  پتکتیدا ها ا  که  وضوعات   پدییداباشد به گویه م

ها سیارا   دابیل به  ستله تأکتد کررن بر یهات کلتد  آن

آ هییید کییه سییازید   اییین ا هییان ها فییراهل  مرهک  م

آذه    یتیازها   خالیف سیاز ان شناسیایم شیور )جنبه

 (.1392 همهاهان

ها  ایطبییادم پتکتییدا راها  تعییدار زیییار  از ست ییال

تواینید باشند کیه  متعا الت  اقابل   اجرا   اداتل  م

جملیه  همایرین  از ل جهان یاف  شوید.ز کره هر جایم ا

 ه یهررهییا  یییوین  ییدیری    سییاز ان ره همییاهنگم بییا
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ها  سیاز ان هولوگرافتیک   اساعاها، ها  پتکتداست ال

تحول فرهن  ساز ایم با توجه به   م اس .ساز ان کوایاو

ساتااهها  ییوین کوایایو م   هولوگرافتیک تاتتراتیم ها 

 طرح شدن عنصر تالدت    ییوآ ه  بیه  :شور وج   م

هیز  تطم، تأثترگذاه   عنوی    اح اسیات جا  بریا ه

راه بیورن بیرا  افیرار ای ایم که  وجی  اح یاس  عنیم

به ساز ان کیه جیایگزین شور   اح اس تعل  ساز ان  م

همیه  .رهم براساس ایجام ردت   اایف شیدا اسی پاراش

هایم از گیذه از پیاهارایل سینام   پیذیرش پیاهارایل یشایه

ها  سییاز ان    ییدیری  اسیی . کوایاییو م ره ایدیشییه

 ( 1397)فرهار  هار 

ا با توجه به  باحث  طرح شدا   کمبور تحقت  ره هابطه ب

سینام،  هیا  آ یوزش از الهیام بیا ساز ایم فرهن  تحول

 تحیول ییوین پژ هش حاضر ره صدر برهسیم ه یهررهیا 

اییران  ره سینام هیا  آ وزش از الهام با ساز ایم فرهن 

 بور.

 کارروش 

  اهتی ، یظیر از کیاهبرر ، هید  رید از پژ هش این     

 پتمایشم -اکاشافم   کم م-کتقم ه ش، یظر از   توصتقم

 شناسیم هر نوتتیکبیا ه شایین پیژ هش گام ا ل  .س ا

ا  با ه یهیرر کتقیم    عنو  با تأکتد بر اسادالل اساعاها

عنیوان کیالن ه کیه ره آن سیتمر  بی آغاز شیدا اکاشافم

گتیرر    حوه  ره ار  عرفایم  د یظیر دیراه  م اساعاها

شور از  ضا تن غنیم    هیل رهبیاها اسیطوها   تالش  م

اییران یشیات کهن الگو  ستمر  که از فرهنی  باسیاایم 

، ها  ار  عرفیایمها   آ وزاگترید، با توجه به همگا م م

ه یهررها  یوین تحول فرهن  ساز ان  وهر توجیه دیراه 

ها  تحول فرهن  ساز ان به  ثابه ستمر  رفاه    ولقهگ

تصوصتات سیتمر  ره  ایون  1ره جد ل  اساخرا  شور.

 گویاگون به صوهت تالصه تشریح شدا اس .

 (1394 ات سیمرغ در متون گوناگون )دوستیبررسی کلی خصوصی . 1جدول

Table 1. General study of Simorgh characteristics in various texts (Dosti 2015) 
 خصوصیات سیمرغ متون گوناگون

زرتشتی و  روایات مزدیسنی،

 اوستا
 درختان و باروری آنان زمین، پراکننده تخمهای اساطیری خیراندیش و پستاندار، رسانیدن سروش آسمانی به پرنده

 شاهنامه فردوسی
های رستم و رخش و یاور او در آگاه به رازهای نهان و نماد دانایی و خردمندی، واسطه نیروهای غیبی، درمانگر و التیام بخش زخم

 اسفندیار()داستان زال(، اهریمنی )هفت خوان  دارای دو چهره متفاوت: چهره یزدانی، کشتن اسفندیار

 ذات حق تعالی و رمز وجود آفتاب، ناپیدایی و بی همتایی بودن سیمرغ ادبیات پارسی

 اسالم و متون عرفانی
به تمام علوم، نماد فرشتگان الهیی و  حقیقت برتر ذات پروردگار، تجلی وحدت در عین کثرت، عقل فعال و روح القدس حق، آگاهی

 جبرئیل

 

اسیاعاها پیرراز  حاصیل فرآینید  ا    اسادالل اساعاها

ها  یک پدیدا به پدیدا ریگر  ناقل اس  که ره آن جنبه

ه ر که گویم ا  سخن  مشوید   از پدیدا ر م به گویه م

شمء ا ل اس . بدین ترتتی  از  طالعیه   فهیل  ضیا تن 

ایرایم با گشایش اف   عنایم، به اسیاعاها پیرراز   قهیوم 

 ها  جدید جوهرا    ؤلقه شور تا ساز ان پرراتاه  م

 

 

 

 

 گررر شاهدا  م 1 چنایکه رهشهل ن حاصل شور.آبرا  

 اس  کیه بیاترتتبم ی یبااً  ندتقهراساعاه  فعالتام یظام

بیه اسیادالل، حیل   ی له، تجزییه  گررر تا عتن اجرا  م

برهسیم حیاالت   تحلتل  حیتط، پیر هش ییک  وضیوع  

 . اهدا   طلو  ریگر برسد  خالف آن یا
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 فرآیند تفکر استعاری .1شکل 

Figure 1. The process of metaphorical thinking 

  ها ؤلقیه   جیوهرا بیه مابترسا   ایجام گام ا ل از پس

 ره سیاز ایم فرهنی  تحیول  بیرا شدا عرفم ا اساعاها

 از میظرسینج معنیی ر مگیام  سیتمر ،  ثابیه به ساز ان

بیرا   مشییماتپ   مکم ی ه ش از اسیاقارا   یظرانصاح 

 ، رحلیه نییا ره. شیورهیا ایجیام  متجزیه   تحلتیل رارا

هیا  ییار شیدا بیا   ؤلقیه باصاح  یظران  فق ا و زانت 

  .گترر م دراه سنجش  وهر اساقارا از پرسشنا ه

 هاهبیران   رانی ید هتیکل شا ل  تتحق نیا  آ اه جا عه

 حداکثر   ه اند  خالف ها ساز انه ر مایری د سطوح

 بورییید رسییارس ره  آ ییاه جا عییه از کییه  افییرار تعییدار

 .ه یاند یقیر 63 برابیر کیه شیدید ایاخا  یمویه عنوانبه

آ ه  شیدا از طریی  ایجیام ها  جمعتجزیه   تحلتل رارا

ایجیام  SPSSها  آ اه    با اساقارا از ییرم افیزاه آز ون

 شور. م

 آگاهایه، هضای  اتذ شا ل اتالدم  وازین پژ هش این ره

 همکنیتن. شید هعایی  هازراه    تصوصم حریل تضمتن

 تمیا م تهمتیل به تأکتد ضمن ها پرسشنا ه تهمتل ز ان

 ره پیژ هش از تیر    وهر ره کنندگان شرک  ها، سؤال

 آیهیا بیه   بوریید  خایاه فیرر  اطالعیات اهایه   ز ان هر

 ا یر ایین    تماید  حر ایه اطالعات که شد رارا اطمتنان

 اتییالی کیید بییا حاضییر پییژ هش. شیید هعاییی  کییا الً یتییز

IR.IAU.TMU.REC.1400.254  شد ثب. 

 هایافته

رویکردهاای ناوین تحاول شناساایی گام اول:      

 فرهنگ سازمانی در سازمان به مثابه سیمرغ

ات جالبم تتواید  اجد تصوصاساعاها ستمر     رغان  م

آغیازین ها  از یموییهاسی . باشد که آن ها  امایز ساتاه 

اساقارا از گر ا  رغان به عنیوان اسیاعاها بیرا  سیاز ان، 

باشید کیه  م توسط جتن بالسهو ره کاا  پر از بوفالوهیا

ها  بوفیییالویم   ها ها بیییه ر  رسیییاه سیییاز انسیییاز ان

کند. بالسهو ره کاا  ریگر  ها  غاز  تق تل  مساز ان

با عنوان ره حال هشد با دقنوس تجدیید حتیات   احتیا  

ها ها بیا اسیاعاها دقنیوس شر ع ر باها برا  شیرک  ،حه 

ه یهررها  یوین تحول فرهن  ساز ان بیا  .کند طرح  م

ها  عرفان ایرایم ره ساز ان به  ثابه ستمر  آ وزاز الهام ا

 عباهتند از:به 

ها   هیل یهم از  ولقیه: فرآیندگرایی و شبکه محوری

فراینید گراییم ره برابیر یاتجیه گراییم  ،فرهن  سیاز ایم

ره سیییاز ان بیییرا  حقییی   .(2010)هاف یییاد باشییید م

بایید سیاتااهها   ،یا  حدت ره عتن کثیرت فرآیندگرایم

هیا  اصیلم  اناس  با آن ها ایجار یمور. از جملیه  یژگم

 نابع ای ایم   تصوصاً  یدیری  ره ییک سیاز ان شیبهه 

 ویم   همهیاهانایم تورکاه اسی  )ل ی حوه،  قهوم همز 

(. الگو  هفااه شبهه، هفااه سیم  یر  ها بیه ذهین 2004

ا  از سییلوک بییه آگییاهم کنیید کییه ره  رحلییه ابییاره  م

هسند. اصال  اصلم یک شبهه، یهایک افرار یا  شارک  م

آید، لذا بتش از هر چتز همان بُعد ای ایم آن به ح ا   م

ء کیاهایم ریگر باید به  وضوعاتم توجه کرر که باعث اهتقیا

شییوید ) ییداحم   ها  مهییا ره اییین سییاز انافییرار   گر ا

(. ره اسیطوهۀ سیتمر  یتیز اهتقیاء   هشیید 1389ریگیران 
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ترین اهدا  هدهد به عنیوان ههبیر   یهایک  رغان از  هل

 باشد. گر ا  مر  دی

هاای نظام ایجااد هولوگرافیا  ور طراحی سااتتا

اصیل : رپاییانعطاف ریزی اقتضایی وبرنامه موقتی و

چنیید گییایگم  ،بنتییارین از اصییول سییاز ان هولوگرافتییک

باشد که ز تنه ها برا  کاهکرر   یا کل ره ره ن اجزاء  م

آ هر. هل ایعهاس کل ره جزء از طری  اهتباطات فراهل  م

تواید  وهر توجه دراه حل چند گایگم کاهکرر  مچنتن هاا

گترر تا به جا  اینهه اجزا  اضافه به ست ال اضافه شور 

به اجزا  عملتاتم  وجور، کاهکررها  اضافه  حول شیور 

هر جزء به جا  آیهه فعالت  تاص    نحصیر بیه فیرر   

 راشاه باشد، باواید چندین  اتقه به طوه تؤام   همز یان

 (. 1992 )ا بریتن بر عهدا گترر ها

هایم تییوان سییاز انکمییک تاصییت  تور ایییایم  م بییه

طراحم کرر که هر  احد آن بیه طیوه تورکقیا دیاره بیه 

هفااههییا  اعضییا  ه ایجییام  اییایف سییاز ایم باشیید   ر

توان یوعم  حدت ایجار کند تا هم  افرار ساز ان یتز  م

به یک هد   احد یظر کررا   هم و   هل جه  باشند. 

ه عیتن  حیدت ره ن  حدت ره عتن کثیرت   کثیرت ر

ا  که هیر کیدام از اعضیا  سیاز ان ره به گویه ،ساز ان

ج اجو  هاهبرر برا  تور   سیاز ان، ره یهایی  رهک 

تر  از کنند که هر کدام از تورشان سیتمر  کوچیک م

 بازتا  ستمر  بزهگ ساز ایم ه اند.

هر که آیند تویشان بتند 

 ره 

جان   تن هل جان   تن 

 بتند ره 

ستمر  اینجا  چون شما

 آ دید

سیم رهییین آیتنه پتیدا 

 آ دییید

ره اسطوها کهن الگو  ستمر  یتز کاهکرر هولوگرافتیک 

سقر  رغان ره ج اجو  ستمر    ایعهاس کل ره ره ن 

اجیزاء   همکنیتن اهتبیا  هولوگرافتیک پیر سییتمر  ره 

 جهان  عنو   با ستمر  ذات اله دابل  شاهدا اس . 

ترمیمای  تاود ساازماندهی و تاود رهبری، تود

تور ههبر  یک اصطالح  یوهر اسیاقارا بیرا  : سازمان

ایگتخاگیم  بانیم بیر  توصتف یک ت یوه  جیا ع تیور

باشد که پاای تل دابل  الحظه ایگتزش   تور یقوذ   م

 برا  اسیاقارا از سیاز ان هیا   یدهن یشیان رارا اسی 

(. تور ههبر  عملم اسی  کیه طیم آن 2000)هایگاون

ستدن به هد  تور به عمد ه   تقهر، اح یاس   برا  ه

 (.2016 گذاهیل )بریای هفااه تور تأثتر  م

تشوی  تور ههبر  اجزاء ره جه  اهدا   احد کیل، از 

ا  کیه به گوییه  جمله یهات  هل ره حهم  ایرایم اس 

ره اساعاهۀ ستمر ، اجزاء   افیرار سیاز ان تورشیان بیه 

م از کل سیاز ان یعنیم  ثاب  ستمر  جان هر کدام بازتاب

 ستمر  جایان ره عالل  عنو  ه اند.

صیوهت  رغییان عالیل 

 سیر بیه سییر

ساییی  ا س  این بییدان 

 ا  بم تبیر

هیر کیدام از اعضیاء تیالش ، همکون ساز ان یارگترییدا

کند که با آ وتان   تجربه اید ز  به  جموعه ییاه   م

هساید   این حهم  اید ز  ره جه  به رس  آ هرن فر  

شیدن  رغیان پیس از پتمیورن « ت ر  یشان»ایزر    

  تر آ وزش اس . عطاه با آ وزش  هیاهت ایدیشیتدن، 

یارگتر    فرهنی  سیاز  ره  تیان سیالهان ) رغیان(، 

راییه بیرا  هسیتدن بیه حی  ها ها به اتخاذ تصمتل آزاآن

کنید )غقیوه    همهیاهان تعالم )سیتمر (، هیدای   م

) رغیان(    (. یقش هدهد ره تور کنارلیم اجیزاء1395

حرک  آیان ره جه  هیل افزاییم اهیدا  کیل سیاز ان 

ایگتزۀ ددم گذاشیان   پتمیورن هاا توسیط  .اهمت  راهر

هدهد )ههبر    دیر(   هدای  ساز ان به سیو  پوییایم 

ایم   ایقیا  یقیش توسیط تیور اعضیاء ره تعتیتن ساز 

شیور تیا بیا پوییایم سریوش    ساتان آیندا، باعیث  م

اعضاء ی ب  به هد  ساز ان   ی یب  بیه هیر  ساز ایم،

 کدام از اعضا  ریگر ساز ان، اح اس    ولت  کنند.

بیاز چون عمرش هسید بیا 

 یک یقس

بال   پیر بیر هیل زیید از 

 پتش   پس

بتییر ن جهییید آتشیییم 

 از بییال ا 

بعیییید آن آتیش 

 بگیییررر حییال ا 

بعیید از اتگییر یتز  یر    هتزم هر ر  چون 
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 تاک ایرشوییید اتگر شوید

ا  چییون یمایید ذه ا

 اتگییر پدییید

دُقنُیی م آیییید ز 

 تاک اییر پدییید

آتیش آن هتییزم 

 چیوتاک ایرکُند

از  تییان، دقنُیس بکییه 

 سیر بر کند

 و( تادامحوری) وحاد  برقراری نظم مبتنای بار

ره عرفیان ایراییم : ناپایداری همزمان یت ثبا  ومدیر

یظل   دایون گرایم عالل آفرینش بر  بنیا  اهارۀ سیتمر  

کیه ره حهمی  اییران باسیاان  چنان هل  ذات الهم اس 

یتز، اَشَه، یظل ازلم عیالل ه یام اسی  کیه جهیان ها بیه 

ت . یظمم فراگتر   همه جایبیه بیتن همی  ساسا ان  م

عناصر اجزا  کتهان   هل چنتن ره ن هر ای ان که تمام 

عالل ه ام   یتز یظام اتالدم، برا  دراه گرفان ره  یداه 

 طیاب  بیا تق یتر عرفیایم  ایزر  یاچاه به هعای  آن بور.

 توان آن ها یظل ستمرغم توصتف یمور.  م

جنا  ددس  حدت ریر 

 جان اس 

کیییه ستمیر  بقییا ها 

 آشتییان اس 

ز ه ح اهلل پتییدا گشیی  

 این کییاه

کییه از دییید س آ ییییید 

 پدییییداه

هیل از اهلل ره پتش تو 

 جیایم اس 

که از ه ح القدس ره    

 یشایم اس 

ره سیاز ان،  (تدا حوه )  حدت بردراه  یظل  بانم بر

 اعیالم  شور تا تمیا م اعضیا ره جهی  اهیدا باعث  م

لذا با  جور پتکتیدگم ست یال    ساز ان کوشش یمایند.

یاپایییداه    ییدیری  ثبییات   هییا  اییاهر  آن،بییم ثباتم

زیرا ز یایم کیه پتوییدها   ه ابیط  ،شورهمز ان حق   م

ره یم اجزاء ره هل تنتدا   پتکتدا اس ، هرییابم پتا ید 

هر تاتتر ، حام پتش از  دوع آن ب تاه رشواه اس ، چه 

 ها. بتنم دبل از  دوع آنبه پتش هسد

فرهنگ سازمانی نقدپییر و انطباق پییر با تناو  و 

کیدها   ،این ریدگاا کیه ره هیر ییک از اجیزاء: چاالکی

فرهنگم کل ساز ان برا  یک هد  بزهگ   کالن  جیور 

راشاه باشد تا باوایند تور ها به چاالکم با شیرایط  ااتیر 

ایطبای رهند   حرک  هماهن  به سو  هید  ها حقی  

 یمایند ره عرفان ایرایم بازتا  راهر. 

ز هرچه ره جهان از شت  

   باالس 

 ثالش ره تیین   جییان 

 تو پتداس 

سویم ریگر  یژگم  هل بُعد ای ایم ره فعالتی  شیبهه از 

ه بیا هی  چاالکم اس  که برا   واج ایطبای پذیر  ، حوه

بحران حایز اهمت  اسی . از ایین  نظیر ایطبیای پیذیر  

عباهت اس  از توایایم یک ساز ان یا  احد ساز ایم بیرا  

ره فرآیندها  تور به  نظیوه  یدیری  بهایر  ایجار تاتتر

م    نظوه از چاالکم یتز سیرع    سیهول  عوا ل  حتط

 (.1389 ) داحم   ریگران باشدایجار چنتن تاتتراتم  م

ره  نط  الطتر عطاه یتز همدلم الزم برا  سلوک   سقر 

شور کیه بیه همز ان ره هفااه  رغان هنگا م  شاهدا  م

همگم ه  به سو  یک هد   هسنداین رهک   آگاهم  م

باید رس  از توربتنم   تورتواهم برراهید. این  ، اعالم

از تور گذشیاگم  رغیان ره هاا هید  باعیث شید تیا بیا 

چاالکم   تر سخ  ها بپتمایند   با فرهن  ایطبای پذیر 

ره یهای  سقر تصویر یهیایم ها رهک یماینید کیه  ،با تنوع

 اید. تور با ستمر  ذات الهم به  حدت   یگایگم هستدا

ییه  حییو ا  گشای

 آتییییر بیییر ر ام

ساییه ره توهشتیدگیل شد 

  ال الم

هفاند   تا که  م

 گق  این سخن م

چیون هستدید   یه سر  اید 

   یه بن

الجییرم اینجییا سخیین 

 کوتییاا شد

ههیییر    ههبیییر یماییید   

 هاا شید

 سم  ر  ره پتشگاا ستمر (،  نط  الطتر، )عطاه 

اصالح  زیرا .هایم برا  ساز ان راهراین هفااه  رغان رهس

هیا  اناسی  بیا ها برا  جیذ  اهزشها  ساز انفرهن 

از آشو  الزم   ضیر ه  اسی    ایجیار فضیا  ر جهان پ

تواید هاههاه   ناس  برا  این هد   هیل یقدپذیر   م

 تلقم شور.

رویکرد شهودی و ابتکاری بارای تصامیم گیاری و 

ارفتیی  سییاز ان بییرا  توایییایم   : یااادگیری ممااتمر

تشختص   شناسایم تطاها  ساز ایم   یافان طرحم یو 
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یارگتریدگم ساز ان کوایایو م  ها    شهالت،برا  چالش

(. همکنتن آ وزش ۱۳۹۷ هار )فرهار  شورها  وج   م

یارگتر  از اصول ساز ان هولوگرافتهم اسی  کیه ره آن 

  از ایابد از طری   راجعه بیه  جموعیهست ال ا هان  م

 ها   هنجاهها   شارک، هفااه تور ها اصالح یماییداهزش

 (.1389)سرلک، علو  

این ه یهرر شهور  ره هفااه  رغان ره ج اجو  ستمر  

ا  که آیان ره اتصال  عنو  با دابل  شاهدا اس  به گویه

گتیرر    نطی  الطتیر حقتق  ستمر  ذات الهیم دراه م

ییارگتر    فرهنی  عطاه با آ وزش  هیاهت ایدیشیتدن، 

ها ها به اتخاذ تصیمتل ساز  ره  تان سالهان ) رغان( آن

 کندآزارایه برا  هستدن به ح  تعالم)ستمر ( هدای   م

 (. 1395ه ، پتر ز   ح  جو و)غق

سییالییک شییید پتیییش 

 طتییییوه

گق : ا  پییرییدگییان 

 ییییاه   یییوه

ا  بیییر یجَ اییه ز رام 

 پُییر بییال

کشتییدا جمله فییم صف 

 جیو ال  ما

هل زفییان  ییر  ره 

 شهییر شماس 

هیل یییوا   یییوه از بهییر 

 شمییاس 

ز آشتییان بییم صق ، 

 ایییدپریییدا

ره جهییان  عییرف ، 

 ایییدگرریییدا

هییل ز بال   پیر ، دقس 

 ایدبشه اه

هییل ز رام   بنید، بتیر ن 

 ایدج اه

یظمم توضتح رهندا  ضعتام اسی  یظری  آشقاگم   بم 

کنید   که یتاز به تالدت    ه یهرر اباهاهى ها بتشیار  م

با ره یظر گرفان یاپتوساگم ره حوارث   ه یدارها  وج  

ها به عنوان آغاز  یو، به جا  بخشم از شور تا تصمتل م

 )الیوایم   راییایم فیرر یک زیجترۀ پتوسیاه، رییدا شیوید

شو  گویه ب ارسیاز    ایجیار ها  آ(. ره ساز ان1378

ها  عملم ییارگتر    یامر سیاز ان بیرا   یدیر ز تنه

 ،گتیر  از فرآینید تقهیریابد تا بیا بهراساز ان اهمت   م

 ؤثر ره فرآیند ییارگتر  فیرر    سیاز ایم افیرار  میقش

 (. 1389)حاجم کریمم  ایجار یمور

 

 شناسایی نقاط اهرمی )اثر پروانه ای(

ها  تنیوه  آشیو  اسی  کیه  شخصیه ا  ازاثر پر اییه

اهمتی  یک تاتتر کوچک   به ااهر بم  طاب  این اصل،

ا  که شور به گویه نجر به تاتترات عظتل ره ست ال  م

آن تاتتر کوچک، به طوه پتوسیاه تاتتیر ریگیر   تاتتیر 

کند   ره یهای  تاتتر  تتر ریگر  ایجار  مابعد  یتز ت

 (. ۱۳۹۷ هار  )فرهار رهدب تاه عظتل ه    م

ا  اسیی  بییرا  آیکییه بییه عنییوان ا  اسییاعاهااثییر پر ایییه

شور   یشان رهندۀ ح است  به شرایط ا لته شناتاه  م

تواید پتا دها  سیهمگتن   این اس  که علل کوچک  م

ا  کیه  ولیو  ره رفایر ا ل به گوییه بزهگم راشاه باشد.

 ها  صلح  وج  افزایش  هرکند که  و  ثنو  بتان  م

هییا  جنیی   وجیی  شییوید   بییالعهس  و    حبیی   م

 گررر. ها  مافزایش کتنه

ها  صلیح برهییل  ییو 

 زیید ییم

ها هییا از ستنییهکتنه

 کندبیر یم

هییا  جنی  بر  ییو 

 شهیل رگیر

کنیید  هییرهیا ها  ییم

 زیییر   زبییر

ره اساعاهۀ ستمر ، هر کدام از  رغیان بیه تنهیایم ره هاا 

کند ره حالم کیه ایین  بیاهزۀ تدن به هد   باهزا  مهس

بخشید. سیاز ان آیان هد  یهایم ستمر  ها یتز تحق   م

باید به جا  تیالش ره هاسیاا  اسیاحهام بخشیتدن بیه 

ا  از بم ثباتم  حد ر دراه تعارل ثاب ، تور ها ره  نطقه

رهد   ره پم یافان  حوه  آشوبناک باشید کیه بیا اهیرم 

حمل هزین  ز ایم    الم اییدک،  یوفقتام ت باکررن آن، 

 (. 1384برا  ساز ان هدل زید )رایایم فرر عظتل 

حهایی  سیقر : بلندنظری و آینده پژوهی در سازمان

 رغان به سو  ستمر  ره  نط  الطتر با هاهنمایم هدهد 

یظیر ،  شور که از   تر آگاهم راهر   با بلنید مهن  م

اسی . ا  بیه تناسی   هار    هدایاگر ریگر  رغان گشاه

 .کندها   رغان، آیان ها با گقاگو هاهنمایم  مکاسام

دطیرا باشیید هییر کییه ها 

 رهییا بور

هییرچیه جییز رهیا بییور 

 سییورا بور
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تواییم چییون به رهییا  ییم

 هاا یاف 

سییو  یک شبنیل چیرا 

 باید شااف 

  کل یم ر آینیدا پژ هیم از رییدن تصیوی یظر    این بلند

شیور کالن آفرینش   کاینات   هد  غایم آن حاصیل  م

تعریف  رهد.تر   فراتر ها  د یظر دراه  مکه تصویر  بزهگ

هسمم فراکاال به  ستل بن   ا ندلبر ت اهایه شیدا   بیه 

 عنم یک شهل هندسم تهه تهه شدا اس  که هیر ییک 

از این دطعات حدادل تا حد ر  یک کپم از کل ست یال 

آید   به همتن رلتیل بیه تیور ه ح ا   میا کل شهل ب

 )گریگوهشیاک  سیویتک همایند  یتز  عر   شدا اسی 

2008) . 

گام دوم: بررسی میزان موافقت صااح  نظاران باا 

 های تحول فرهنگ سازمان به مثابه سیمرغمولفه

ا  اسیاخرا  شیدا ره گیام ها  اسیاعاهابر  بنا   ولقیه

آ ه  یموییه جمیعا  طراحم   اطالعیات پرسشنا هدبل، 

 ا اتاز از پاسخ طتف شا ل شداطراحم گررید. پرسشنا ه

  ؤلقیه رهندا بیاپاسیخ  وافقی   تیزان که بورا 10 تا 1

 1 ا اتیاز هرهید بیه یحیو  کیها یشیان  م وهرسنجش 

 ا اتییاز بتشییارین 10 ا اتییاز    وافقیی   تییزان کماییرین

 رهد.ها یشان  م  وهرسنجش  ؤلقه با  وافق 

 تأیتد  وهر پژ هش، این ره  وهراساقارا پرسشنا ه ه ایم

 دراهگرفایه تحقتی  ایین ره  شیا ه  اخصصیتن   اساتتد

 اعابیاه ه ش ر  بتشیار، اعابیاه جهی  حیال،این با. اس 

 جهی . گرفانید دیراه برهسیم  یوهر آز ون سازا    حاوا

    اخصصیان یظیر از یا ه،پرسش  حاوا  اعاباه تضمتن

 بیورا راها ها الزم تخصص که شد اساقارا رایشگاا اساتتد

 ههبییر     ییدیری  ا ییر ره کییافم سییابقه طییوههمتن  

 پاییایم دابلتی   حاسیبه بیرا  پیژ هش، این ره. راشاند

 ا  طالعییه بییرا  کر یبییا ، آلقییا  ضییری  از پرسشیینا ه

 آز یونپتش دالی  ره پرسشینا ه 30 توزییع با  قد اتم

 SPSS افیزاهیرم از اسیاقارا بیا سپس. اس  شدااساقارا

 آ دارسی به هاسیازا   ابعیار برا  ،با   کر یآلقا  قداه

 دبولدابیل 7/0 از بیاالتر آلقا  ضری  هاپژ هش ره. اس 

 بیتش پرسشنا ه کلم آلقا  اینهه به توجه با لذا. باشد م

 ها  ییذکوه پرسشیینا ه پایییایم تییوان م باشیید، م 7/0 از

 .کرر اهزیابم  طلو 

 هیارارا بیورن یر یال فیر  بیا که آز ویم هرگویه از دبل

 .گترر صوهت بورن یر ال آز ون باید گترر م صوهت

 کشیتدگم   چیولگم ابادا: کشیدگی و چولگی محاسبه

 عیدم ییا تقیاهن از  عتیاه  چولگم. شور م آز ون هارارا

 هتیکل بیرا  چیولگم  قیداه. باشید م توزییع تیابع تقاهن

 از یعنییم. راهر دییراه( -2 ،2) بییازا ره  تییتحق  رهییات اا

  اقیاهن هیاآن توزییع   بیورا یر یال  ااترها کجم لحان

 ،2) بیازا ره  تتحق  رهات اا هتکل کشتدگم  قداه. اس 

 از  ااترهییا توزیییع رهییدم  یشییان اییین. راهر دییراه( -2

 .اس  برتوهراه یر ال کشتدگم

: ویلا  -شااپیرو و رنوفیاسم -کولموگروف آزمون

 چیولگم یا   کشتدگم بورن یر ال یا عار  برهسم از پس

 آز ییون یییا  یلییک -شییاپتر  آز ییون از هییا،رارا توزیییع

 بیورن یر یال از تیا شید اسیاقارا اسمتریو  -کولموگر  

 بیورن یر یال برهسم هنگام. گررر حاصل اطمتنان هارارا

 یر یال هیارارا توزییع اینهیه بر  بانم صقر فر  ها،رارا

 آز ون آ اها بنابراین شد. ت  % 5 تطا  سطح ره ،اس 

 رلتلم صوهت این ره ،آ د رس  به 0.05   ا   تربزهگ

  جور اس ، یر ال رارا اینهه بر  بانم صقر فر  هر برا 

 بور یر ال هارارا توزیع گریرعباهتبه. داش ی

   ریو تاسییم کولمییوگر  ، آز ییون جییاییا بییه توجییه بییا

 ایی دشی دتتای هارارا بورن یر ال لک،ی  -ر تشاپ نتهمکن

 فر  ،ش یدا  جور صقر فر  هر بر ملترل گر،یرعباهتبه

 یر یال عییتوز از هیارارا که راهر اشاها    له نیا به صقر

 .م باشد   تتبع

یا   Tآزماون  -هامؤلفاه میزان موافقت با آزمون

 از شیداآ ه جمع جییاا   بنا بر آز ون نیا ره: اینمونه

 هییپا بیر ارشدای  ؤلقه با  وافق  زانت  پرسشنا ه،  یطر

 م ییایز تجربییه   رایییش حاصییل مهتهر نییوت  تیی ودع
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 از هو نظی نیبید .گرفی  دیراه آز یون  وهر یظرانصاح 

 .شد اساقارا  ایمویه کی T آز ون

 گقایه زتیی مگر هی تک t آن به که  ایمویه تک t آز ون

 کنیدم  نتتتع جا عه   یمویه نتایگت   هی قا با شور، م

 جا عیه نتایگتی  بیا یموییه ره شیدا  شیاهدا نتایگت  ایآ

 ها  عیدر ابایدا آز ون نیا ره. رتت ای راهر تقا ت  قر  

 t آز ون  یطر از سپس یمورا، فر  جا عه نتایگت   برا

  یهی قا جا عیه نتایگتی  بیا یمویه نتایگت  ، ایمویه تک

 .شد

H0: μ=μ0 

H1: μ≠μ0 

  قیداه بیا جا عیه نتایگت » صوهت به صقر فر  نیبنابرا

μ0 جا عیه نتایگت » صوهت به  قابل فر    «اس  برابر 

 نییا متر جی ره .د نظیوه شی « ی تی برابر μ0  قداه با

 زتیی% 95  راهم عنی سطح ره نانتاطم فاصله کی آز ون

 %95 نانتاطم با معنی شور  م دایر جا عه نتایگت   برا

 ر فی نیانتاطم فاصیله نیا ره ها جا عه نتایگت  توان م

 جید ل مبحرایی t از شیدا  حاسیبه t که مصوهت ره .یمور

 ره صقر فر  ،.(Sig < 0.05 ای) باشد    ا  ای تربزهگ

 بید ن هتفرضی ره نیبنیابرا شیور  م دیتیتأ تال  فر   

 ر  تقیا ت گرفایه شید جهتیا رهصد ۹۵ نانتاطم با جه 

 آز یون  نظیوه بیه .بیور راهم عن  آ اه لحان از نتایگت 

 از  تیتحق نییا ره ارشیدای  ؤلقه با  وافق  زانت  یمورن

ضیعتف(،  4تیا1)شد اساقارا ا یمویه یک T آز ون طتف

 :دو ( 10تا  8 اوسط   7تا5)

 :شد ایجام ریز آز ون ابادا ره

H_0: μ=4 

H_1 ∶ μ≠4 

 نتایگتی   ؤلقیه، هیر  بیرا کیه شیور م آز یون  ادع ره

% 95  راهم عنی سیطح ره  ؤلقه با یظرانصاح   وافق 

  بیرا شیدا اهاییه جییاایمویه  با  طاب . رتت ای بور 4 برابر

 هاآن Sig  قداه که هایم ؤلقه، Test Value = 4فر 

 نتایگتی  معنیی  شید هر صیقر فر  اس  0.05 از کمار

 هایم ؤلقه  برا .ش را 4 عدر با   عناراه اتاال  جا عه

 صیقر فیر  اسی  0.05 از شیارتب هیاآن Sig  قیداه که

 بیا   عنیاراه اتیاال  جا عه نتایگت  معنی  شد رفاهیپذ

 .ش یدا% 95 نانتاطم سطح ره 4 عدر
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 های تحول فرهنگ سازمان به مشابه سیمرغمؤلفه μ=4برای فرض  Tنتایج آزمون  .2جدول 

Table 2. T test results for assuming μ = 4 components of organizational culture evolution similar to 

Simorgh 

 ؤلف  ه ی   ز  ن ب   ث ب   یمرغ

فرایند گرایی و شبکه محوری Q1 63 6.064 0.232 8.905 62 0.000 2.063

طراحی ساختار هولوگرافیک و ایجاد نظامهای موقتی و انعطاف پذیر متناسب با آن Q2 63 5.603 0.257 6.249 62 0.000 1.603

خودرهبری  خودسازماندهی و خود ترمیمی سازمان Q3 63 5.492 0.236 6.319 62 0.000 1.492

سیستم های کنترل توزیع شده  Q4 63 5.492 0.166 8.984 62 0.000 1.492

برقراری نظم مبتنی بر وحدت )خدامحوری( و مدیریت ثبات و ناپایداری همزمان Q5 63 5.635 0.217 7.52 62 0.000 1.635

فرهنگ سازمانی نقدپذیر و انطباق پذیر با تنوع و چاالکی Q6 63 5.556 0.163 9.554 62 0.000 1.556

استفاده از هم افزایی و افزایش بهره وری حرکت جمعی همت فزاینده و تعهد به اهداف سازمان Q7 63 5.524 0.278 5.483 62 0.000 1.524

جمع سپاری و هوشمندی جمعی سازمان در تیم های کل گرا Q8 63 5.587 0.167 9.49 62 0.000 1.587

رویکرد شهودی و ابتکاری برای تصمیم گیری و یادگیری مستمر Q9 63 5.429 0.337 4.24 62 0.000 1.429

رفتار متناسب با شخصیت کارکنان و مخاطبان سازمان در مسیر تحقق هدف Q10 63 5.714 0.167 10.269 62 0.000 1.714

شناسایی نقاط اهرمی )اثر پروانه ای( Q11 63 5.587 0.201 7.91 62 0.000 1.587

بلند نظری و آینده پژوهی در سازمان )روش دیدن بی نهایت مانند فراکتال( Q12 63 5.921 0.165 11.626 62 0.000 1.921

Test Value = 4

Mean Difference
N Mean Std. Error Mean

One-Sample Test

t df Sig. (2-tailed)

 

 ایجیام زتیی رییز فیر   بیرا  جیدراً دبلیم آز ون همایند

 :شور م

H_0: μ=7 

H_1 ∶ μ≠7 

 نتایگتی   ؤلقیه، هیر  بیرا کیه شیور م آز یون  ادع ره

% 95  راهم عنی سیطح ره  ؤلقه با یظرانصاح   وافق 

  هر شدا اهایه جییاایمویه  با  طاب . رتت ای بور 7 برابر

 

 

 

 

 هایم ؤلقیه  بیرا Test Value = 7فر   برا 3شهل 

 هر صیقر فیر  اسی  0.05 از کمار هاآن Sig  قداه که

 7 عیدر بیا   عنیاراه اتیاال  جا عه نتایگت  معنی  شد

 از شیارتب هیاآن Sig  قیداه کیه هایم ؤلقیه  برا. ش را

 جا عیه نتایگتی  معنی  دش رفاهیپذ صقر فر  بور 0.05

% 95 نییانتاطم سییطح ره 7 عییدر بییا   عنییاراه اتییاال 

 .ش یدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 386                                                                                                                                                               و همکاران ریدف

 

 1400ویژه نامه ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 های تحول فرهنگ سازمان به مشابه سیمرغمؤلفه μ=7برای فرض  Tنمونه نتایج آزمون  .3جدول 

Table 3: Sample of T test results for assuming μ = 7 components of organizational culture evolution 

similar to Simorgh 

 ؤلف  ه ی   ز  ن ب   ث ب   یمرغ

فرایند گرایی و شبکه محوری Q1 63 6.064 -4.041 62 0.000 5.600 6.527

طراحی ساختار هولوگرافیک و ایجاد نظامهای موقتی و انعطاف پذیر متناسب با آن Q2 63 5.603 -5.445 62 0.000 5.090 6.116

خودرهبری  خودسازماندهی و خود ترمیمی سازمان Q3 63 5.492 -6.387 62 0.000 5.020 5.964

سیستم های کنترل توزیع شده  Q4 63 5.492 -9.079 62 0.000 5.160 5.824

برقراری نظم مبتنی بر وحدت )خدامحوری( و مدیریت ثبات و ناپایداری همزمان Q5 63 5.635 -6.279 62 0.000 5.200 6.070

فرهنگ سازمانی نقدپذیر و انطباق پذیر با تنوع و چاالکی Q6 63 5.556 -8.871 62 0.000 5.230 5.881

استفاده از هم افزایی و افزایش بهره وری حرکت جمعی همت فزاینده و تعهد به اهداف سازمان Q7 63 5.524 -5.311 62 0.000 4.968 6.079

جمع سپاری و هوشمندی جمعی سازمان در تیم های کل گرا Q8 63 5.587 -8.446 62 0.000 5.253 5.922

رویکرد شهودی و ابتکاری برای تصمیم گیری و یادگیری مستمر Q9 63 5.429 -4.664 62 0.000 4.755 6.102

رفتار متناسب با شخصیت کارکنان و مخاطبان سازمان در مسیر تحقق هدف Q10 63 5.714 -7.702 62 0.000 5.381 6.048

شناسایی نقاط اهرمی )اثر پروانه ای( Q11 63 5.587 -7.04 62 0.000 5.186 5.988

بلند نظری و آینده پژوهی در سازمان )روش دیدن بی نهایت مانند فراکتال( Q12 63 5.921 -6.534 62 0.000 5.590 6.251

One-Sample Test

Test Value = 7
95% Confidence Interval of the DifferenceN Mean

t df Sig. (2-tailed)

 

 نیانتاطم سیطح ره جا عیه نتایگت   برا نانتاطم فاصله

 .شیید رارا یشییان 5شییهل  آز ییون جییاییا ره زتییی 95%

  ؤلقیه هیر بیا  وافقی  زانتی  تصیوص ره  رتگلتتصم

 بر اساس دواعد زیر ایجام شد: یظرانصاح 

 = Test Value) ا ل آز ون با  طاب  که مصوهت ره -1

 بیا باشید شیدا راهم عن% 95 سطح ره جا عه نتایگت ( 4

 بیا  وافق  زانت  ،1جد ل  ره شداایجام بند طتف توجه

   راییش حاصل مهتهر نوت  ت ودع هیپا بر ارشدای  ؤلقه

 .شد مابیاهز فتضع سطح ره یظران،صاح  م ایز تجربه

 = Test Value) ر م آز ون با  طاب  که مصوهت ره -2

 بیا باشید شیدا راهم عن% 95 سطح ره جا عه نتایگت ( 7

  ؤلقییه بییا  وافقیی  زانتیی  شییدا،ایجام بنیید طتف توجییه

 تجربیه   رایش حاصل مهتهر نوت  ت ودع هیپا بر ارشدای

 .شد مابیاهز  دو سطح ره یظران،صاح  م ایز

 راهم عنی آز یون ر  هیر ره  ؤلقیه کی که مصوهت ره -3

% 95 سیطح ره نیانتاطم فاصیله بیه، باشد یشدا شناتاه

 نیانتاطم فاصیله نیتپیا حد که مصوهت ره. شور م توجه

 شیدا  حاسیبه 7 از کمار نانتاطم  باال حد   4 از شتب

  تی ودع هییپا بیر ارشیدای  ؤلقیه بیا  وافق  زانت  باشد،

 یظران،صیاح  م یایز تجربه   رایش حاصل مهتهر نوت

 .شد مابیاهز  اوسط سطح ره

ها   یییوهریظر، ره سیییاز ان یشیییان راریایییایج آز یییون 

ها  تحول فرهن  ساز ان به  ثابه ستمر  از یظیر  ولقه

   یدیران  اهزییابم شیدران ره سطح  اوسیط صاح  یظ

ها، ه یهیرر تحیول فرهنی  بای ام با توجه  یژا به  ولقه

 ساز ان ها تبتتن   ره ساز ان جاه  یمایند.

 گیرینتیجهو بحث 

 ییوین ه یهررهیا  برهسیم حاضیر پیژ هش از هد     

 ره سینام ها  آ وزش از الهام با ساز ایم فرهن  تحول

 تحیول ها  ولقیه رهید م یشان تحق  یاایج .بور ایران

 توضیتح ره توایند م ستمر   ثابه به ساز ان ره فرهن 

 بیرا  حاضیر، عصیر ره  دیری    ساز ان ها پتکتدگم

 ایین جملیه از.باشیند هاهگشیا جدید ها اف  به هستدن

  حییوه ، شییبهه   فرآینییدگرایم: از عباهتنیید هییا آ ییوزا
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    یودام هیا یظام ایجار   هولوگرافتک ساتااه طراحم

 تیور آن، با  اناس  پذیر ایعطا    اداضایم هیز بریا ه

 سییاز ان، تر تمییم تییور   سییاز ایدهم تییور ههبییر ،

 بیر  بانیم یظل بردراه  شدا، کنارل توزیع ها ست ال

 فرهنی  ز یان، هیل یاپایداه    ثبات  دیری     حدت

 چییاالکم،   تنییوع بییا پییذیر ایطبییای   یقدپییذیر سییاز ایم

 جمعیم، حرکی   ه بهرا افزایش   افزایمهل از اساقارا

   سیپاه  جمیع ساز ان، اهدا  به تعهد   فزایندا هم  

 ه یهیرر گرا،کیل هیا تتل ره ساز ان جمعم هوشمند 

 یییارگتر    گتییر  تصییمتل بییرا  اباهییاه    شییهور 

  خاطبیان   کاهکنان شخصت  با  اناس  هفااه   امر،

 اثر) اهر م یقا  شناسایم هد ، تحق    تر ره ساز ان

 .ساز ان ره پژ هم آیندا   بلندیظر  ،(ا  پر ایه

کهیین الگوهییا  یمییارین از  از  هماییرین« سییتمر »

کیه  ها  ر ه تاکنون ره فرهن  غنم ایرایم اس گذشاه

سیتمر  هیل  شیور. اعد  ها شیا ل  مها   عایم الیه

تمثتلم برا  ذات الهم   هل تمثتلیم بیرا  ه ح ای یان 

اس  که از اصل تور ره عالل  عنا جدا افایارا   ه زگیاه 

توایید  نشیا لذا ایین اسیطوها  م .جوید صل تور ها  م

ها   عنو     یار  ب یتاه  بیرا  آر یم   اراها رهس

رفیایم  رغیان ره جا عه بشر  باشید. سیقر یمیارین   ع

کیه همیان سیتمر  ییزران یهایا  ج اجو  شاا جهیان

ساز ان ها تداعم  باشد الگویم ازتورشهوفایم ای ان   م

کنیید. ره هییر  رحلییه گر هییم از  رغییان کییه یمییار  م

باشیند از هاا ها با تصیلام  شیابه  مهایم از ای انگر ا

از کشند تا این که پس هایم پا پس  مباز ایدا   به بهایه

بیادم « سیم  یر »عبوه از هق   رحلی  عرفیایم، تنهیا 

یابنید کیه  ایند   بیا یگری یان ره آینی  حی  ره  م م

هاس    بازتیا  عیالل  لهیوت ستمر  ره  جور تور آن

ستمر  جایان، ره ستمر  جان تورشان بازتا  راهر   با 

شیوید    رغان جذ  جذبه تدا یید  م، این تورشناسم

فنیا، بیه بقیا  لقیا  حی  هسیتدا   با هستدن به  رتب  

 یابند. حقتق  ها ره  جور تویش  م

الز ه تاتتر فرهن  ساز ایم همگیا م آن بیا ه یهررهیا  

کییه یییوین ره عرصییه سییاز ان   ههبییر  اسیی .از آیجایم

ها   قر ضات تطم کمک زیار  به فهل   تحلتل پدییدا

کند، لذا بیه یظیر غترتطم ره  حتط پترا ون ساز ان یمم

آید ه یهررها  یوین ره ساتااه هولوگرافتیک تواییایم  م

بتشار  ره تبتتن تحوالت حیارث ره  حیتط آشیوبناک   

از آیجایم که رییدگاا عرفیان  پتکتدا ساز ان ها راها باشد.

ها  ایرایم با یظریات   ه یهررها  یوین  دیری  همگا م

توان ره تبتیتن الگیویم ها  ماز این شباه  ،ب تاه  راهر

ها ره شرابط آشوبناک  ناس  برا  اراها اثر بخش ساز ان

 ،  پتکتییدگم  حییتط اسییاقارا یمییور. ره حهمیی  ایرایییم

ا  اسطوها ستمر   اجد همتن تصوصتات اس  بیه گوییه

که  رغان ره سقر به سو  ذات الهم، هیر کیدام ره عیتن 

اینهه با هل اهتبیاطم هیل افیزا   پوینیدا راهیید ره جهی  

کنند   پویایم تور ها بیا د  حرک   مآه ان   هد   اح

رهند. چنیدگایگم کیاهکرر  حدت ره عتن کثرت یشان  م

باشد کیه   یا کل ره ره ن اجزاء از اصول هولوگرافتک  م

ز تنه ها برا  ایعهیاس کیل ره جیزء از طریی  اهتباطیات 

آ هر. هییر ست ییال بییرا  افییزایش تییوان فییراهل  ییم

کاهکررهیا ها ره تورسیاز ایدهم، بایید عنصیر چنیدگایگم 

شور  یدیران بیا ایجیار لذا پتشنهار  م .تور راشاه باشند

)سیم  یظل ستمرغم   ای یجام بخشیم یتر هیا  سیاز ان

تواییایم طراحیم  جیدر    ،)سیتمر ( به سو  هد   ر (

تاتتر ست ال به اجزایم که این  اتقه ها بر عهدا راهید ها 

زاییا  گتیر  همز یان از  به  نظیوه بهرا به رس  آ هید.

سرع ، شبهه ساز ، ایعطا  پذیر    گ اررگم ساز ان، 

ها  یابم ست یال یدل ،هوشمند ، ره ساز ان کوایایو م

ها  سنام ا  جایگزین ساتااه هر م شهل ساز انشبهه

با تشوی  افرار  ،تا ست امم هوشمند   یارگتریدا گررر م

  یی ولت    هییا  کوایاییو م  اینیید فرهنییراها   هاهت

 اه گر هم   ... شهل گترر.پذیر ، ک

با توجه به آیکه بتان شد بیا الهیام از اسیطوها سیتمر    

ها  عرفان ایرایم ه یهررها  یوین تحیول فرهنی  آ وزا

هیا  سیاتااه هولوگرافتیک ره ساز ان  بانم بیر  یژگم
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ساز ان به  ثابه ستمر  عباهتند از: فرآیندگرایم   شیبهه 

هیا    ایجیار یظام حوه ، طراحم ساتااه هولوگرافتک 

هیز  اداضایم   ایعطا  پذیر  اناسی  بیا  ودام   بریا ه

تییور سییاز ایدهم   تییور تر تمییم  آن، تییور ههبییر ،

شیدا، بردیراه  یظیل کنایرل ها  توزیع ساز ان، ست ال

 بانم بر  حدت    دیری  ثبات   یاپاییداه  هیل ز یان، 

فرهنیی  سییاز ایم یقدپییذیر   ایطبییای پییذیر بییا تنییوع   

 ه  حرکی  افزایم   افزایش بهیرااساقارا از هل کم،چاال

جمعم، هم   فزایندا   تعهد بیه اهیدا  سیاز ان، جمیع 

گرا، هیا  کیلسپاه    هوشمند  جمعم ساز ان ره تتل

ه یهرر شهور    اباهاه  برا  تصمتل گتر    یارگتر  

  امر، هفااه  اناس  با شخصت  کاهکنیان    خاطبیان 

)اثیر م ق  هد ، شناسایم یقا  اهر ساز ان ره   تر تح

ایین  پر ایه ا (، بلنیدیظر    آینیدا پژ هیم ره سیاز ان.

توایند ره توضیتح ها ره ساز ان به  ثابه ستمر   م ولقه

ها  ساز ان    دیری  ره عصیر حاضیر، بیرا  پتکتدگم

 ها  جدید هاهگشا باشند.هستدن به اف 

جیا ع، از جمله یقا  دوت پژ هش حاضیر  یم تیوان بیه 

کاهبرر    بر ز بورن  وضوع پژ هش اشاها کرر. از یقیا  

ضعف پژ هش  م توان به  حید ر بیورن جا عیه آ یاه  

شور کیه   م ها کرر لذا ره این هاساا پتشنهارپژ هش اشا

این پژ هش با این عنوان ره جوا ع ریگر یتز  وهر برهسم 

 دراه گترر.
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 هیا  آ یوزش از الهام با ساز ایم فرهن  تحول یوین ه یهررها هد  از پژ هش حاضر برهسم  چکیده:

-کتقیم ه ش، یظیر از   توصیتقم  اهتی ، یظر از کاهبرر ، هد ، رید از پژ هش اینایران بور.  ره سنام

ه ش اساعاها پرراز  ساز ان به  ثابه  باه یهرر کتقم ره ره این پژ هش  .اس  پتمایشم -اکاشافم   کم م

اددام    ،ها  تحول فرهن  ساز انگتر  از  ضا تن عرفان ایرایم، ی ب  به شناسایم  ولقهستمر    بهرا

  یاایج با ایجیام  شدا برهسمها  یار شدا  تزان  وافق  با  ولقه، یظرانآ ه  یظرات صاح سپس با جمع

رهید یایایج تحقی  یشیان  م ها  آ اه    ه یهرر کم م  وهر تجزیه   تحلتیل دیراه گرفایه اسی .آز ون

ها  ساز ان    دیری  توایند ره توضتح پتکتدگمها  تحول فرهن  ره ساز ان به  ثابه ستمر   م ولقه

از جمله این آ وزا ها عباهتند از: فرآیندگرایم ها  جدید هاهگشا باشند.ره عصر حاضر، برا  هستدن به اف 

هیز  اداضیایم   ایعطیا  ها   یودام   بریا یه  شبهه  حوه ، طراحم ساتااه هولوگرافتک   ایجار یظام

ها  توزیع کنارل شدا، پذیر  اناس  با آن، تور ههبر ، تور ساز ایدهم   تور تر تمم ساز ان، ست ال

 دیری  ثبات   یاپایداه  هل ز ان، فرهن  سیاز ایم یقدپیذیر   ایطبیای  بردراه  یظل  بانم بر  حدت  

 ه  حرک  جمعم، هم ی  فزاینیدا   تعهید بیه افزایم   افزایش بهراپذیر با تنوع   چاالکم، اساقارا از هل

 گرا، ه یهیرر شیهور    اباهیاه ها  کلاهدا  ساز ان، جمع سپاه    هوشمند  جمعم ساز ان ره تتل

متل گتر    یارگتر    امر، هفااه  اناس  با شخصت  کاهکنان    خاطبیان سیاز ان ره   یتر برا  تص

  تحق  هد ، شناسایم یقا  اهر م )اثر پر ایه ا (، بلندیظر    آیندا پژ هم ره ساز ان.

 .کهن الگوها آ وزش ها  سنام،، مفرهن  ساز ای کلیدی: واژگان

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


