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Abstract
The memetic mapping is a method to identify memes and categorize them in the form
of a multilevel model. Meme is a reproducible cultural element and has been adapted
from the concept of gene in the evolutionary biology. The purpose of this study was to
describe the current culture of Google using memetic mapping. To this end, the printed
and online texts published about Google were coded for memes. This way, 134 memes
were extracted and reduced to 40 Memecules (a higher unit comprised of several
related memes). Memecules were placed into 6 levels of organizational culture,
namely fundamental assumptions, values, norms, artifacts, work procedures, and
human resources procedures. Then, in order to understand the formation of Google’s
culture in the course of history, cultural genealogy method was applied. In this
approach, the father of each meme (the culture from which the meme is adopted) is
identified, and then the children are connected to their parents with an arrow. The
outcome is a cultural genealogy model in shape of a family tree graph. In this study, 85
Greek and Indian cultures with impacts on the emergence of Google’s culture were
recognized and analyzed. This study successfully operationalized the meme concept
and employed it in an empirical research. Memetic mapping is a powerful tool
available for managers, consultants, and organizational researchers to explore the
cultural phenomenon and to change it. Memetic engineering is capable of diagnosing
and correcting a defective meme in a human community.

Keywords
Meme, Memetic mapping, Genealogy, Organizational culture, Google.



Corresponding Author, Email: fesharakyf@gmail.com

مديريت فرهنگ سازماني

Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
http://jomc.ut.ac.ir

دورة  ،81شمارة  ،3پايیز 8311
صفحات ( 785-735روششناسي)

نگاشت میمتیک و تبارشناسی فرهنگ سازمانی گوگل
فرزاد فشارکی ،1حامد دهقانان

2

 .1دانشجوی دکترا ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 3130/80/31 :ـ تاریخ پذیرش)3130/33/31 :

چکيده
نگاشت میمتیک روشی برای کشف میم ها و دسته بندی آنان در قالب یک مدل چندسطحی است .میم به معنـای یـک عنصـر
فرهنگی تکثیرپذیر است که با الهام از مفهوم ژن در زیست شناسی تکاملی ابداع شده است .ابتدا ،به کمـک نگاشـت میمتیـک،
توصیفی جامع از فرهنگ فعلی گوگل به دست آمد .با کدگذاری متون کتاب ها ،مقاالت ،مصاحبه ها ،مستند ها ،و منابع آنالیـ
در باب گوگل  31۱میم استخراج و به  ۱8میمکول (واحدی بزرگتر ،شامل چند میم همخانواده) تقلیل داده شد .میمکولهـا در
شش سطح قرار گرفتند؛ شامل مفروضات بنیادی  ،ارز ش ها ،هنجارها ،جلوه های بیرونی ،رویـه هـای کـاری ،رویـه هـای منـابع
انسانی .سپس ،با هدف درک چگونگی شکل گیری فرهنگ گوگل در سیر تاریخ ،از روش تبارشناسی بهره گرفتـه شـد .در ایـ
شیوه با تشخیص پدر هر میم (فرهنگی که از آن اقتباس شده) یـک نمـودار شـجره نامـه ای از تبـار فرهنـگ سـازمان ترسـیم
میشود .تا کنون  0۸فرهنگ تأثیرگذار بر گوگل از یونان و هند شناسایی شده انـد .پژوهشـگران در پـژوهش حاضـر توانسـتند
مفهوم تئوریک میم را عملیاتی سازی کنند و در یک تحقیق تجربی به کار گیرند .نگاشت میمتیک ابـزاری قدرتمنـد در دسـت
مدیران و مشاوران و پژوهشگران سازمانی ،به منظور واکاوی پدیدة فرهنگ و تغییر آن ،است .مهندسی میمتیک بـا تشـخیص
میم معیوب میتواند برای اصالح آن اقدام کند.

کليدواژگان
تبارشناسی ،فرهنگ سازمانی ،گوگل ،میم ،نگاشت میمتیک.



رایانامة نویسندة مسئولfesharakyf@gmail.com :
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مقدمه
فرهنگ برای سازمان به مثابة شخصیت برای انسان است و تأثیری قابل توجه برر عملکرر
می گذار  .فرهنگ سازمانی مجموعه ای از زبان ،گفتمران ،مفروضرا ،،ارزش هرا ،هنجارهرا،
نگرشها ،رفتارها ،مصنوعا ،،و چگونگی ارتباط برقرار کر ن و انجام ا ن کار ر سازمان
تعریف شده است ( .)Driskill 2018: 32فرهنگ سرازمان یکری از موضروعا ،محروری ر
تغییر و توسعه و مهمترین ارایی سازمان است .این نیروی قدرتمند برر یگرر موضروعا،
محوری سازمان ،از قبیل ساختار و استراتژی ،تأثیر میگذار  .ر واقع ،تغییر سازمان نیازمند
تغییر رفتار اعضای آن است و این وضرعیت ،بردون شناسرایی و یرافتن تصرویری قیر از
فرهنگ ،پایدار نخواهد بو (صا قی و همکاران .)666 :7931
بهرغم توسعة مدلها و چارچوبها و روشهای مختلف ر مطالعة پدیدة فرهنگ سرازمانی،
عمدة این رویکر ها به عارضة «اکنونگرایی» چارند؛ بدین معنا که فرهنگ پدیده ای پیشفرر
تلقی میشو که به صور ،کلّیت فعلی آن وجو اشته است .این نز یر بینری نظرری حاصرل
این واقعیت است که فرهنگ پدیدهای سریال و فراگیرر اسرت؛ همچرون هروا .همرهجاحاضرری
فرهنگ موجب غوطه ور شدن فر و هبوط رک فرهنگری بره سراحت ناخو آگراه شرده اسرت
( .)Chatman & O’Reilly 2016: 211صاحبنظران کالسی

بر آنانرد کره فرهنرگ سرازمانی از

منابع ستباالیی ،همچون پدران سازمان و محیط و صنعت ،به بدنة سازمان و کارکنانش منتقرل
می شو  .منشأ فلسفی این یدگاه را می توان ر پارا ایم مدرن یافت کره بره یر

فرهنرگ بررای

ایجا اتحا و اشرتراک ر سرازمان براور ار  .ایرن رهیافرت ،گرچره ر سرازمان هرای سرا ه و
محیط های ثابت توفیقاتی اشته ،ر تحلیل سازمان هرای پیچیردة امرروزی و محریط هرای متغیرر
ناتوان است .نقطة کور تئوری های اثبا،گرایانه نا یده انگاشتن فعل و انفعرال ،ر سرط خرر
است که به ظهور 7پدیدههای سط باالتر منجر میشو (.)Alvesson 2012: 176
پیچیدگی 2پارا ایم جدیدی است که ریشه های فرهنگ سازمانی را نهتنها ر مؤسسان و
محیط کالن بلکه ر مراو ا ،هر روزه بین ت ت

افرا سرازمانی و نظرم حاصرل از ایرن
1. Emergence
2. Complexity
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تراکنشهای اجتماعی جستوجو میکند .رحالیکه پارا ایم مدرن غالباً نگراهی از براال بره
پایین ار  ،پارا ایم پیچیدگی بر نگاه از پرایین بره براال تأکیرد مری ورز  .بنرابراین ،یردگاه
پیچیدگی میتواند چگونگی شکل گیری فرهنگ از عناصر کوچ تر را چونان شرکل گیرری
ی

ملکول بزرگ پروتئین از واحدهای کوچ

اسیدهای آمینه توضی

هد و رک ما را از

فرهنگ سازمانی عمی تر و غنیتر ساز (.)Ybema et al 2009: 348
میمتیکس 7شاخة پارا ایم پیچیدگی ر تالقی علم زیست شناسی تکاملی و انسان شناسی
فرهنگی است ( .)Price 2004: 590میمتیکس انش مطالعة میم2هاست .مریم بررای فرهنرگ
معا ل ژن برای ارگانیسم است .این بدان معناست که همانگونه که ویژگی های فیزیکی ی
جاندار به وسیلة ژن هایش منتقل می شو  ،ویژگی های فرهنگری نیرز توسرط مریم هرا انتقرال
می یابند .ر واقع ،همانطور که ژن واحد انتشار اطالعا ،زیستی است ،مریم واحرد انتشرار
اطالعا ،فرهنگی به شمار می رو  .بنا بر آنچه شرح آن برفت ،بهکارگیری یر
میمتی

چرارچوب

برای مطالعه و ژرفکاوی فرهنگ سازمانی می توانرد سرا ه نگرری نظریرا ،سرنتی

فرهنگ سازمانی را برطرف کند و رهای جدیدی برای برون رفت از بن بست پژوهش هرای
این حوزه به روی محققان بگشاید (.)Blute 2008: 92
حال که لیل اسرتفا ه از چرارچوب نظرری میمتیر
مشخ

بررای تفحر

ر فرهنرگ سرازمانی

شد ،این سؤال مطرح می شو که ر این مسیر باید از چه روشی بهرره جسرت روش

مور نظر باید توانایی شناسایی میم ها را اشته باشرد و از آنجرا کره مریم هرا طری زمران تکامرل
می یابند و عناصر فرهنگی را از سازمانی به سازمان یگرر منتقرل مری کننرد ،نراگزیر ،روش بایرد
رویکرر ی تراریخی اشرته باشرد ( .)Golesorkhi et al 2019: 112تبارشناسری فرهنگری روش

تحقیقی است که ما را به این هدف میرساند .تبارشناسی ر آثار میشرل فوکرو ،همچرون تراریخ
جنون 9و زایش کلینیر  ،4و پریش از وی ر نوشرته هرای فر ریر

نیچره ،5ماننرد تبارشناسری
1. Memetics
2. Meme
3. History of Madness
4. Birth of Clinic
5. Friedrich Nietzsche
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اخالق ،7به کار رفته است .تبارشناسی فرهنگ شیوه ای اسرت کره برا عزیمرت از نقطرة حرال و
حرکت معکوس ر مسیر تاریخ چگونگی شکلگیری و تکامل و انتقال ویژگیهرای فرهنگری را
آشکار میکند (.)Foucault 1978: 149
بيان مسئله
موف ترین کسبوکارهای کنونی جهان ،از لحاظ عملکر مرالی و برازار و نروآوری و مشرتریان،
شرکت های فناوری اطالعا ،هستند .گوگل ،اپل ،آمرازون ،و ماکروسرافت هرر یر

برا حردو

ی تریلیون الر ارزش بازار چهار غول صنعت جدید محسوب میشوند .از این برین گوگرل برا
ثبت رکور ششمیلیار جست وجو ر هر روز و با ر اختیار اشتن سهم برازار  37رصردی از
بازار موتورهای جست وجو شناختهشدهترین و قدرتمندترین شرکت فناوری اطالعا ،به شرمار
میرو  .صاحبان این شرکت ها ،اگرچه تیغ بُرندة کسبوکار خو را ر تکنولوژی و مهندسران و
نیروهای خالق خو میبینند ،ی

حس قوی هویت سازمانی ارند که بر فرهنگ منحصرربهفرر

آنها مبتنی است .این حس تعل و ذهنیت مشترک ر برخی شرکتهرا چنران قروی اسرت کره
واژه هایی برای آن ابداع شده است؛ نظیر «گوگلیّت» یا «گروگلی برو ن» یرا مرثالً « یانای اپرل»
(.)Peñaloza 2018: 293
این شرکتها توانستهاند از فرهنگ سازمانی خاص خو به مثابة ی

منبع بررای کسرب

مزیت رقابتی استفا ه کنند ( یدگاه مبتنی برر منبرع) .میرزان توجره بره فرهنرگ ر شررکتی
همچون گوگل ر حدی است که حتی ی

سِمت ر هیئتمدیره ،تحت عنوان «مدیر ارشد

فرهنگ ،»2تعریف شده است؛ هرچند امرروزه عنراوینی ماننرد «مردیر ارشرد افررا  »9یگرر
پدیده ای نا ر ر سازمان ها به شمار نمی رو  .فرهنگ سازمانی منحصربهفر گوگرل بسرتری
اجتماعی برای نوآوری مستمر و همافزایی ر سط شرکت فراهم آور ه که نتیجة آن را ر
ارائة محصوال ،و خدما ،عالی گوگل میتوان به عینه ید (.)Bock 2015: 306
شکاف نظری ر این زمینه وفرور مطالعرا ،منتشرره ر براب شررکتهرای کالسری ،
1. Genealogy of Morals
)2. CCO (Chief Culture Officer
)3. CPO (Chief People Officer

821 

نگاشت ميمتيک و تبارشناسي فرهنگ سازماني گوگل

همچون جنرال موتورز یا آیبیام ،و ر عین حرال فقرر منرابع آکا میر

ربرارة برازیگران

امروزی ،مانند اپل یا گوگل ،است .این نقیصه ر پیشینة پرژوهش هرا موجرب شرده انرش
مدیریت از قافلة تکنولوژی عقب بماند و مدلهای توسعه ا هشرده بررای توضری فرهنرگ
سازمانی بهروز نباشد .اهمیت و ضرور ،پر اختن به مسئلة تحقی

ر آن است که با غالب

شدن پارا ایم یجیتال فرهنگ مدیریتی نیرز سرتخوش تغییررا ،بنیرا ین شرده اسرت کره
مستلزم استفا ه از روشهای بردیع بررای واکراوی فرهنرگ کمپرانیهرای پیشرروی عصرر
فراصنعتی است .این کوشش میتواند زمینه را بررای تحرول ر مردل کسربوکرار و خلر
ارزش به ست فعاالن تجار ،الکترونی

فراهم آور (.)Tran 2017: 5

ر سالهای اخیر ،شرکتهای فناوری اطالعا ،ر ایرران رشرد قابرل مالحظره ای اشرته انرد.
کسبوکارهایی همچون اسنپ ،یجیکاال ،آپارا ،،و یوار توانستهانرد میلیرونهرا مشرتری جرذب
کنند و سب

زندگی روزمرة ایرانی را تغییر هند .این شرکت ها ،که همگی مدل کسربوکرار 7را از

نمونههای معروف امریکاییر نظیر اوبر ،2آمازون ،یوتیوب ،ایبی9ر تقلید کر هاند ،برهرغرم موفقیرت
قابل توجه ر بازار ،چار مشکال ،انسانی عدیده اند؛ از جمله میزان باالی ترک خردمت ،اسرترس،
و رفتارهای تصنّعی ( هدشتی شاهرخ و همکاران  .)77 :7931مطالعة گوگل ،که اسوة شرکت هرای
فناوری است ،و رس گرفتن از فرهنگ آن به بسیاری از سؤاال ،سازمان های ایرانی فعرال ر ایرن
صنعت پاسخ خواهد ا  .ازینرو ،واکاوی پدیدة فرهنگ ر شرکت گوگل موضوعی جذاب بررای
پژوهش به نظر میرسد .بنابراین ،سؤال تحقی را میتوان چنین مطرح کر :
فرهنگ سازمانی گوگل چگونه است و چطور شکل گرفته است
مباني نظري و پيشينة تحقيق
فرهنگ سازماني

فرهنگ سرازمانی شرامل ارزش هرا و رفتارهرایی اسرت کره محریط منحصرربهفرر اجتمراعی و
روانشناختی ی

سازمان را می سازند .فرهنگ سازمانی بر چگونگی ارتباط افررا و زمینرة خلر
1. Business Model
2. Uber
3. eBay
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انش و مقاومت ر برابر برخی تغییرا ،تأثیر مریگرذار (نیر پری و زنردکریمی .)926 :7931
فرهنگ سازمانی ،که نمایانگر باورها و هنجارهای جمعی افرا سازمان است ،محصرول عرواملی
چون تاریخچه ،تولیدا ،،بازار ،تکنولوژی ،استراتژی ،کارکنان ،سب

مردیریت ،و فرهنرگ ملری

است .موضوعاتی نظیر چشمانداز ،سیستمها ،نما ها ،زبان ،مفروضا ،،محریط ،مکران ،و عرا ا،
نیز جزئی از فرهنگ سازمانی به شمار میروند .فرهنگ سازمانی را الگرویی از باورهرا و رفتارهرا
تعریف کر ه اند که به اعضای جدید آموخته می شو و به آن هرا یرا مری هرد چگونره ا راک و
حتی فکر و احساس کنند .فرهنگ سازمانی ر هویت یابی انسان با سرازمان نقرش اساسری ار .
فرهنگ سازمانی ر واقع شخصیت شرکتی تلقی میشو (ابراهیمی و همکاران .)755 :7931
ميمتيکس

میمتیکس مطالعة اطالعا ،و فرهنگ بر اساس تکامل اروینی است .از میمتیکس به منزلرة
رهیافتی برای مدل کر ن تکاملی انتقال اطالعا ،فرهنگی یا شده اسرت .مریم هرا ر ذهرن
میزبان خو قرار می گیرند و می توانند تکثیر شوند ،به بقیة ذهن ها منتقل شوند ،و جهرش و
تکامل یابند .واژة میم را نخستین بار ریچار اوکینز 7ر کتراب ژن خو خرواه ( )7316بره
کار بر و بر وزن ژن ْ میم ی

واحد فرهنگ (یر

ایرده ،براور ،الگروی رفتراری ،واژه) بره

حساب میآید (.)Rosen et al 2017: 142

نطفة تفکر تکاملی ر رابطه با فرهنگ ر آثار خو اروین بسته شد .او ر کتراب تبرار
انسان و انتخاب طبیعی ر ارتباط با جنسیت ( ،)7117پرس از مقایسرة آنراتومی انسران برا
شامپانزه ،به چگونگی شکل گیری و تکامل قوای ذهنری انسران و توسرعة تفکرر انتزاعری و
اخالقیا ،و ین پر اخرت

(2017: 283

 .)Janوی برخری خصیصرههرای فرهنگری را نرز

اجتماعا ،حیوانی شناسایی کر ؛ نظیر نحوة غذا خور ن و تشخی

میروههرای سرمّی نرز

نخستینسانان (میمونها ،شامپانزهها ،گوریلها ،اورانگوتانها ،بابونها ،بونوبوها ،انسرانهرا).
مطالعا ،او نشان ا هر گروه از نخستینیان که ر محیط خاصی زنردگی مری کننرد آ اب و
فرهنگی خاص را ،بنا بر مقتضیا ،،پدیدار میسازند که کو کان از والدین خو مریآموزنرد
1. Richard Dawkins
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و بدین شکل منتقل می شو  .اروین سپس به سراغ انسران آمرد و چگرونگی شرکل گیرری
روابط اجتماعی بین انسانها را ارزیابی کر (.)Cronk 2019: 381
امروزه ،میمتیکس ر حوزههایی همچون بازاریابی ویروسی ،تحلیل شبکة اجتمراعی ،تکامرل
نُت های موسیقی ،روابط عمومی ،و اقناع افکار کراربر ار  .رشرته ای کره بره شناسرایی ،ایجرا ،
تغییر ،ترکیب ،انتشار ،یا حذف میم های مور نظر نز ی
اقردام مریکنرد مهندسری میمتیر

هدفی مشخ

جمعیت خاص به منظور سرتیابی بره

نامیرده مریشرو

(2016: 54

 .)Cochraneاز

الگوریتم های میمتی  ،که بر پایة مکانیسم یا گیری و انتقال ویژگی های فرهنگی نوشته شده انرد،
برای حل مسائلی ر نظریة گراف بهره گرفتره مری شرو  .برا گسرترش شربکه هرای اجتمراعی و
فست فو ی شدن ارتباطا ،و تفکر ،امروزه ،پدیدة میم های اینترنتی (به صور ،یر
چند کلمه یا ی

تصرویر برا

گیف) شیوع یافته و بهسرعت ر حال رنور یردن گوشری هرای تلفرن همرراه

است (.)Gupta & Ong 2019: 10
پژوهشهاي ميمتيک در مطالعات سازمان

جیمسون ژیل ر رسالة کترای خو با عنوان «ارزیابی میمتی  :یدگاه های رقیرب ر یر
کسبوکار کوچ
تجربی میم ها ر ی
عنوان «ی

متوسط» ( )2۱79به ابداع روشی به نام اکسرترا میمتیر  ،بررای مطالعرة
سازمان انتشاراتی ،اقدام کر  .وی یر

روش شناسی تجربی اکسترا میمتی

سرال قبرل ر مقالره ای تحرت

برای همراهری میمتریکس نظرری» ()2۱72

روش خو را به جامعة علمی معرفی کر ه بو  .وی هدف تحقی خو را ایرنگونره اعرالم
کر « :این مقاله مشکال ،محققانی را که به نبال عملیراتیسرازی میمتریکس نظرری بو نرد
توصیف میکند و ی

مسیر روش شناختی برای پژوهشگران به منظور آزمرون نظریرة مریم

فراهم میآور » .ژیل ر رسالة خو  ،با استفا ه از تحلیل روایت ،میم های و فرهنگ رقیرب
تولیدگرایی و بازارگرایی را ر ی

سازمان شناسایی کر و از منظر ژنتی

مندلی (ژن هرای

غالب و مغلوب) به تکامل تاریخی این میم ها ر شرکت پر اخت .وی ر نهایت نشران ا
که چگونه میمهای تولیردگرایی بره لیرل شررایط خراص سرازمان و محریط برر مریمهرای
بازارگرایی غلبه یافتند و شرکت شکل فرهنگی ویژه خو را پیدا کر (.)Gill 2013: 106
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مارسدن ( )2۱۱2ر پژوهش خو به بررسی نقش میمها ر کارزارهای بازاریابی و انتقرال پیرام
بازاریابان ر قالب میمها پر اخت .وی اذعان کر ی

روش کمهزینه برای پیشربر محصروال ،و

خدما ،ایجا میمهای تکثیرشونده است که مستقل از منشأ خو از ذهنی بره ذهرن یگرر سررایت
میکنند و موجب ارتقای آگاهی برند نز مشتریان بالقوه میشوند (.)Marsden 2002: 310
شپر  7و م کلوی ( )2۱۱3به شناسایی برخی میم های فرهنگ سازمانی شررکت ل ،از
طری مطالعة وبسایت شررکت (بخرش مأموریرت سرازمان) ،اقردام کر نرد .رابرتسرون و
م

فا ن ( )2۱71از طری پرسشنامه و مصاحبه با ی

بیمار چار افکار خو کشی توانستند

میم های مرتبط با گرایش به انتحار را نز وی شناسایی کنند و با وصل کر ن میم ها بره هرم
ی

نقشة گرافی بنگارند .آن ها ،سپس ،روشی رمانی بر اساس این نگاشت میمتیر

کر ند که شامل تضعیف مریم هرای منفری ارای جایگراه اسرتراتژی

ارائره

ر گرراف و تقویرت

میمهای مثبت بو (.)Robertson & McFadden 2018: 45
روش تحقيق
به منظور پاسرخ بره سرؤاال ،تحقیر و تحقر اهرداف آن ،از و روش شناسری «نگاشرت
میمتی » و «تبارشناسی فرهنگ» استفا ه شد.
نگاشت ميمتيک

نگاشت میمتی

روشی است برای ارائة تصویری جامع از فرهنگ فعلی سازمان ر چند مرحله:

 .7با حرکت ر منابع ،میم های (عناصر فرهنگی) ی

اجتماع انسانی ( ر اینجا سازمان)

شناسایی می شوند و نام و شرح حال و پدر (فرهنگی که میم از آن اقتباس شرده) و کراربر
و سط میم ها یا اشت می شو  .فرایند کشف میم ها تا رسیدن محق به اشباع نظری ا امره
مییابد (.)Inführ & Raidl 2016: 489
 .2پس از کدگذاری باز ر گام اول ،نوبت به کدگذاری بسته و تقلیل میم ها به میمکول
(چند میم نز ی

و هم خانوا ه) می رسد .با استفا ه از روش مقایسه های ثابت ،میمهایی کره

قرابت ارند ر قالب ی

ستهبندی جدید نامگذاری میشوند.
1. Shepherd
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 .9میمکول های ایجا شده ر سطوح مربوطة فرهنگ ( ر اینجا مفروضا ،بنیا ین ،هنجارهرا،
ارزشها ،جلوههای بیرونی ،رویههای کاری ،رویههای منابع انسانی) جایگذاری میشوند.
 .4سطوح فرهنگ به ترتیب از ذهنی به عینی (از مفروضا ،بنیا ین به رویه هرای منرابع
انسانی) به شکل ی

ساختمان (ششطبقه) رسم میشوند و میمکولهرا ر طبقرة خرو بره

شکل بیضی قرار می گیرند .نمو ار حاصل مدل نگاشرت میمتیر

(تصرویر فعلری فرهنرگ

سازمان) است (.)Gill 2012: 327
تبارشناسي فرهنگ

تبارشناسی فرهنگ روشی است که میشل فوکو ر کتاب تاریخ جنرون ( ،)7367بره منظرور
آشکارسازی چگونگی شکل گیری ی

فرهنگ ر گذر تاریخ و تأثیرگرذاری فرهنرگ هرای

یگر بر آن ،توسعه ا  .این رهیافت َه گام ار ( .7 :)Prado 2018: 295شناسرایی مسرئله؛
 .2سواب موضوع؛  .9نقطة صفر؛  .4کشف گفتمان ها؛  .5نقاط گسست؛  .6ریسه های تبرار؛
 .1تحلیل تصا ف؛  .1تحلیل قدر،؛  .3تحلیل مقاومت؛  .7۱نقد حال.
دادهيابي

ا ه های مور نیاز برای پاسخ گویی به سؤال تحقی از سنجه های غیرواکنشی فراهم شدند .همرة
منابع موجو ر وب ربارة فرهنگ سازمانی گوگل جزء امنة ا ه های پژوهش حاضرر بو نرد؛
شامل مأخذهای نوشتاری (کتاب ،مقاله) ،یداری (فیلم ،مستند) ،شنیداری (مصاحبه ،سرخنرانی)
(نا ری  .)314 :7931روند رجوع به منابع بر حسب اهمیت بدین ترتیب است:
 .7مستندا ،منتشرة خو گوگل ،شامل بیانیة مأموریت و آیریننامرههرا و اطالعیرههرا و
شرح برنامهها و ربارة سازمان؛
 .2مصاحبهها و سخنرانی مدیران گوگل؛
 .9کتابهای منتشره اختصاصاً ربارة شرکت گوگل (نه از منظر فنّی)؛
 .4اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی کارکنان گوگل؛
 .5نقد و بررسی شرکت توسط مؤسسا ،متخص

ر این زمینه ،نظیر گلسدور؛

 .6فیلمها و مستندها و ویدئوهای موجو ربارة گوگل؛
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 .1کتابهای ربارة شرکتهای نز ی

به گوگل ،نظیر نتفلیکس؛

 .1کتابهای فرهنگ سازمانی شرکتهای سیلیکون ولی؛
 .3مقاال ،آکا می

مطالعا ،مور ی شرکتهای فناوری؛

 .7۱مقاال ،روزنامهای و ژونالیستی.
ر پایان عباراتی نظیر «فرهنگ گوگل» ر خو گوگل و سایر موتورهای جسرت وجرو،
همچون یاهو و بینگ ،جستوجو شد و تا حدو بیست صفحه (هر صرفحه پرانز ه لینر )
تورق شد تا اشباع نظری به ست آمد .ر نتیجه می توان گفت قاطبرة محتروای موجرو ر
وب از نظر گذرانیده شد و پس از استخراج  794میم مرور مطالب جدید تکراری می نمرو
و بهسختی میشد نکتة جدیدی به بدنة تحقی اضافه کر (.)Denzin 2018: 67
اعتبارسنجي

با توجه به اینکه روششناسی کیفی برای ارزیابی کیفیت پژوهش معیارهای خاص خرو را
ار ( ،)Burke 2016: 359تحقی حاضر بر اساس مالکهایی مح

ز ه شد:

سازگاری .سازگاری تا حدی مشابه مفهوم اثبرا،گرایانرة اعتبرار رونری و بره معنرای
همسازی ،همبسته بو ن ،عدمپراکندگی ،و تناقض ر ا ههاست .ازینرو ،برا باورپرذیری و
قانعکننده بو ن تحقی ارتباط ار  .به منظرور حاصرل شردن سرازگاری ،اعضرا یافترههرا را
بررسی کر ند و رگیری طوالنیمد ،با ا هها بر صحت آنها افزو .
انتقالپذیری .انتقال پذیری جایگزین مفهوم اعتبرار بیرونری اسرت کره ر آن بره جرای
هدفگیری برای نمونة تصا فی و تعمیم آماری بر ارائة تصویری مفصل از زمینرة پرژوهش
تأکید میشو  .ر اینجا ،هردفْ ا نِ اطالعرا ،کرافی بره خواننرده بررای قضراو ،ربرارة
کاربر پذیری یافتهها ر محیطهای یگر بو  .بدین منظور ،توصریفی غنری از پدیردة مرور
مطالعه و ا هها ارائه شد (.)Myers 2019: 146
قابلیت اطمینان .قابلیت اطمینان مفهومی است جایگزین ایدة پایرایی و پژوهشرگران را
ترغیب میکند بازبینی را ممکن کنند (مستندسازی ا هها و روشها و تصمیم هرای مربروط
به پژوهش) که امکان موشکافی و رسیدگی سایر پژوهشگران را فراهم میآور .
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تأییدپذیری .تأییدپذیری جایگزین مفهوم عینیت است و به رسیدگی و بازرسی به منزلة
ابزاری برای اثبا ،کیفیت استنا میکند .مثالً پژوهشگر تحلیل انعکاسری خو انتقرا ی را از
روششناسی بهکاررفته ر پژوهش ارائه میکند .فنونی مانند سهسویهنگری )برای ا ههرا و
پژوهشگر و زمینه) هم ابزاری مفید برای تأییدپذیری هستند (اکبری .)95 :7931
يافتههاي تحقيق
برای تحلیل ا ه های گر آوریشده از روش تحلیل تماتی

اسرتفا ه شرد .کرد هرای اولیره

(میم ها) ر قالب چهل مقوله (میمکول) ستهبندی شدند و ر شرش سرط فرهنگری قررار
گرفتند .حاصل آن مدل نگاشت میمتی
این مدل مانند ی
ی

است که ر نمو ار  7مشاهده میشو .

عکس فوری است و فرهنگ سازمانی گوگل را ر حال حاضر و ر

نگاه نشان می هد (.)Guo et al 2017: 332

نمودار  .۱مدل نگاشت میمتیک گوگل
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پس از نگاشت مدل میمتی

نوبت بره فراز وم تحقیر  ،یعنری تبارشناسری فرهنرگ

گوگل ،رسید .ر این مرحله هشتا و پنج فرهنگ شناسایی شد ،که هر ی

بره نروعی ر

شکل گیری فرهنگ سازمانی گوگل خیل بو هاند .البته این تعدا ر مرحلرة اول تحلیرل
بسیار بیشتر بو و ر مرحلة وم ،با تقلیل کدها و یکپارچه کر ن مفاهیم نز ی

به هرم،

به این تعدا کاهش یافت .این فرهنگ ها طیف متنوعی را شامل می شوند؛ از فرهنگ های
صنعتی تا فرهنگ های علمی ،از فرهنگهای انسانی تا فرهنگهای فنّری ،از فرهنرگهرای
عرفانی تا مکاتب فلسفی .محق سعی کر ه برای افزایش کیفیت و اعتبرار تحقیر کیفری
خو زاویه بندی را لحاظ کند و گوگل را نهتنها ر مقام ی
مثابة ی

شررکت تکنولروژی کره بره

اجتماع انسانی ،با همة ابعرا آن ،ر نظرر گیرر و تصرویری جرامع از فرهنرگ

سازمانی آن خل کند (.)Brint 2019: 44
مدل میمتی

فرهنگ سازمانی گوگل را ر لحظة حال نشان ا و ویژگیهای مختلف

آن را ر سطوح ششگانه به نمایش گذاشت .تبارشناسی فرهنگ یدی تاریخی و تکاملی
ربارة شکل گیری فرهنگ سازمانی گوگل فراهم میآور  .این نکته شایان توجه است که
فرهنگ اصوالً پدیده ای تاریخمند است و ر نتیجه اینرسی ار کره تغییرر آن را شروار
می کند و ر واقع عامل ایجا مقاومت ر برابر تغییر است .بنابراین ،برای تغییر و جرح و
تعدیل فرهنگ ی

سازمان ،ر صورتی که عامل تغییر با مانع مواجه شو  ،باید ریشه های

این موضوع را شناسایی و مشکل را ر آنجا واکراوی کرر (کریمری و همکراران :7931
.)712
با متصل کر ن پیکانها از هر فرهنگ به پدر شناساییشده بررای آن نمرو اری رختری
(نمو ار  )2ر شمایل ی

شجرهنامه ظاهر میشو :

نگاشت ميمتيک و تبارشناسي فرهنگ سازماني گوگل

نمودار  .۲مدل تبارشناسی فرهنگ گوگل

بحث و نتيجه
نتایج تحقی حاضر ر پی میآید.
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نگاشت ميمتيک :دوربين عکسبرداري از فرهنگ

روش شناسی نگاشت میمتی

می تواند ر عمل بره مثابرة ابرزار تصرویربر اری لحظره ای از

فرهنگ (سازمانی یا غیرسازمانی) به کار رو  .ر حوزة سازمان ،این رهیافت وسیله ای کرارا
و قدرتمند ر ستان مدیران و مشاوران سازمانی است که با آن می توانند فرهنرگ سرازمان
خو را ر حال حاضر شناسایی کننرد .مطالعرا ،خرارج از حروزة مردیریت و سرازمان ر
زمینههایی نظیر مر مشناسی ،قومنگاری ،آسیبشناسی اجتماعی ،و انسرانشناسری فرهنگری
می توانند از روش نگاشت میمتی

بهره ببرند .از آنجا که رهیافت و مدل نگاشرت میمتیر

به صور ،ماژوالر (پیمانه ای) طراحی شده است ،محققان رشته های مذکور می توانند اقردام
به تغییر برخی از ماژولها کنند .این اصالحا ،موجب سازگارتر شدن رهیافت برا گفتمران
رشتة آنان خواهد شد .اشتن ی

تصویر جامع از فرهنگ حاضرر مری توانرد مبنرایی بررای

بسیاری از پروژههای فرهنگی آینده باشد (.)Hartnell et al 2019: 834
تبارشناسي فرهنگ :رمزگشايي شکلگيري فرهنگ

پس از آنکه محققان ر ی

سازمان با استفا ه از رهیافرت نگاشرت میمتیر

توانسرتند بره

تصویری از وضعیت فعلی فرهنگ سازمان ست یابند ،برای کاملترر کرر ن رک خرو از
فرهنگ و غنی شدن توصیف خو از پدیده ،بایرد اقردام بره شناسرایی چگرونگی پیردایش
فرهنگ کنند .فرهنگ های انسانی ماهیت انباشتی ارند و ر سیر تاریخ از امتزاج و افتراق و
تحول و تطور فرهنگ های یگر پدیدار شده اند .رک نحوة صور ،بندی فرهنگ حاضرر و
فهم این نکته که پدیدة حاضر صور ،فعلی خو را ر اثر چره عرواملی شرکل ا ه اسرت
موجب از بین رفتن پیش فر

ها و سوگیری های ذهنی خواهد شد .فرهنگ کنونی همرواره

چنین نبو ه و قرار هم نیست همواره چنین باشد .این رک عمی تر موجب میشرو  ،بررای
طراحی بهتر رویههای کسبوکار ،روشهرای مناسربترری بره ذهرن مشراوران و مردیران
سازمانی برسد (.)Quigley 2016: 465
مدل نگاشت ميمتيک :يافتن ميم معيوب

هنگامی که نگارهای از فرهنگ حال حاضر سازمان فراهم آمد و نیز چگونگی پیدایش فرهنگ
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حاضر از فرهنگ های پیشین مشخ

شد ،وقت آن می رسد که مشاور یا پژوهشگر سرازمانی

نقاط ضعف و قو ،فرهنگ فعلی را مشخ
برای تشخی
بدون پیشفر

کند .پژوهشگر ممکن است برا هردفی خراص،

و اصالح عیبی خاص ر فرهنگ سازمانی ،پروژه را آغاز کر ه باشد یرا اینکره
وار میدان مطالعه شده باشد .ر این مرحله می تروان ،برا توجره بره مشرکل

مبتالبه سازمان ،میم معیروب عامرل مشرکل را از روی مردل نگاشرت میمتیر
همچنین ،امکان ار ی

کشرف کرر .

میم برای تولید قابلیت خاص مطلوب باشد؛ امرا ر فرهنرگ حاضرر

سازمان موجو نباشد .ر حالت سوم محتمل است ی

میم کارآمد ،کره منبرع قردر ،اسرت

( یدگاه مبتنی بر منبع ،7بارنی ،)7337 2به منظور افزو ن بر مزیت رقابتی بنگاه ،به تقویت نیراز
اشته باشد .بدین ترتیب به کم

مدل نگاشت میمتی

می توان سه نوع مریم معیروب و مریم

مزیت رقابتی و میم ناموجو را ر سازمان شناسایی کر (.)Milner 2016: 537
مدل تبارشناسي فرهنگ :ريشهياب فرهنگ

نیاز به ریشه یابی ر بسیاری از مسائل بنیا ی سازمانی و غیرسازمانی احساس می شو  .ر حروزة
سازمان ،ممکن است شرکتی چار انحطاط فرهنگی شو و ر نتیجره برا افرزایش ناکارآمردی و
افت خروجی و کاهش عملکر مواجه شو  .از آنجا که فرهنرگ سرازمان یر شربه رو بره زوال
نمی گذار و افول آن تدریجی و تحت تأثیر عوامل مختلرف ر سریر تاریخچرة سرازمان اسرت،
کشف تبار فرهنگی سرازمان موجرب فرراهم آمردن یرد پانورامیر

(چشرم انردازگون ،وسریع،

همهجانبه) نز عامالن تغییر خواهد شد .مدل تبارشناسی فرهنگ ،با نمایان کر ن نقاط گسسرت،
نشان می هد که فرهنگ سازمان ر چه برهة زمانی و تحت تأثیر کدام فرهنگ به کجراهره رفتره
است .البته وظیفة تبارشناسی فرهنگ فقط سلبی نیست و ر حالت ایجرابی فرهنرگهرای مثبرت
تأثیرگذار بر فرهنگ فعلی سازمان را نیز معرفی میکند (.)Ferraz & Mizan 2019: 1398
مهندسي ميمتيک :تغيير ميم مورد نظر

کاری که پس از شناسایی میم های معیوب و مزیت رقابتی و ناموجو ر سازمان باقی میمانرد

1. Resource-Based View
2. Barney
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اصالح میم معیوب و تقویت میم مزیت رقابتی و ایجا میم ناموجو است .اصرالح و تقویرت
و ایجا زیر چتر تغییر مجتمع شدند و فرایند تغییرر مریم هرای مرور نظرر مهندسری میمتیر
نامگذاری شد .میمها ،که عناصرر تکثیرشروندة فرهنگریانرد ،مراهیتی شرناختی (مفروضرا،)،
عاطفی (ارزشها) ،رفتاری (هنجارها و جلوههای بیرونی) ،یرا فراینردی (رویرههرای کراری و
منابع انسانی) ارند .ر پیشینة فلسفی ،روانشناسی ،رفتار سرازمانی ،و مردیریت منرابع انسرانی
برای تغییر شناخت ،ذهنیت ،ا راک ،احساسا ،،رفتار ،فرایند ها ،و ساختار ابزارهرای مختلرف
توسعه ا ه شده و روشهای متنوعی تدوین شده است (.)Moore 2019: 36
تبارسازي :ترويج فرهنگ کارايي

از آنجا که فرهنگ پدیده ای تاریخمند است ،تغییر پایدار آن مستلزم رویکر ی بلندمرد ،و
کل نگر است .بدین منظور می توان از رهیافرت تبارسرازی بهرره جسرت .تبارسرازی بردین
معناست که پس از ریشه یابی مشکل سازمانی و یافتن فرهنگ های مثبت و منفی تأثیرگرذار،
از طری مدل تبارشناسی فرهنگ ،میتوان به منظور حل مسئله و تقویرت فرهنرگ سرازمان
به ترویج فرهنگ مثبت و حذف فرهنگ منفی اقدام کر  .تبار فرهنگ ی

سازمان خرو بره

خو طی تحوال ،تاریخچة آن پدیدار شده است (کچویان و زائرری  .)24 :7911ازیرنرو،
اصطالح تبارسازی ابداع شده است که ر اینجا عامل تغییر یا توسعة سازمانی ر واقرع بره
طور مصنوعی با تبلیغ یا تقبی ی

فرهنگ تباری جدیرد بررای فرهنرگ سرازمانی شررکت

می ساز یا سعی می کند تباری را حذف کند .نکتة حائز اهمیت هنگام اجرا ایرن اسرت کره
این تبارسازی نباید به صور ،ستوری و از باال به پایین باشرد؛ بلکره بایرد ،طبر تئروری
پیچیدگی ،بستری فراهم آور که نطفههای آن از پایین بجوشد و پدیده به صور ،ارگانی
شررکل گیررر  .همچنررین ،بررا توجرره برره خاسررتگاه پراگماتیسررتی روش توسررعه ا هشررده،
ستاندرکاران باید برای انتخاب ی

فرهنرگ بره منظرور تررویج نقرش آن فرهنرگ را ر

افزایش کارایی و بهبو عملکر سازمان ر نظر اشته باشند (.)De Groot 2016: 578
با توجه به آنچه آمد ،نگاشت میمتی

و تبارشناسی فرهنرگ قابلیرت ایرن را ارنرد کره

برای شناخت بهتر فضای فرهنگی سازمانها و ترالش بررای بهبرو آن ر جهرت افرزایش
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کارآمدی به کار گرفته شوند .همچنین ،با توجه به بکر بو ن نسبی حوزة مطالعا ،میمتی ،
رخور است پژوهشگران به این تئوری توجه کنند .بدین منظرور پیشرنها هایی بره جامعرة
علمی کشور عرضه میشو .
پيشنهاد
به منظور ا امة مسیر پژوهش ،سه توصیه قابل ارائه است:
 .7نگاشت میمتی

سازمان های یگر :اولین پیشنها برای ا امة تحقی حاضر اجرای آن

ر سازمانهای یگر (غیر از گوگل) اسرت .محققران سرازمانی برا ابرزار نگاشرت میمتیر
میتوانند با رویکر ی هدفمند به آشکار ساختن فرهنگ فعلی سازمان خو اقدام کنند.
 .2گر آوری ا ه ها به کم

مصاحبه و مشاهدة مشارکتی :از آنجا کره گوگرل یکری از

شرکتهای شناختهشدة جهان است ،نوشتههرا ر زمینرة فرهنرگ سرازمانی آن فرراوانانرد.
همچنین ،منابع صوتی (سخنرانی) و تصویری (مستند) ربارة گوگل به حد کفایرت وجرو
اشرت کره پژوهشرگران را از مصراحبه برینیراز کنرد ( .)Taplin 2017: 348امرا ر مرور
شرکت های یگر شاید مآخذ به فراوانی مآخذ گوگل نباشد و محق به ا هیرابی از طریر
مصاحبه با اعضای شرکت یا مشاهدة مشارکتی نیاز اشته باشد.
 .9سفارشی سازی سطوح فرهنگ :ر پژوهش حاضر ،به لیل اینکه مرور مطالعره یر
شرکت تجاری بو و نگارنده خاسرتگاه منرابع انسرانی اشرت ،شرش سرط (مفروضرا،،
ارزش ها ،هنجارها ،ظواهر ،رویه های کاری ،رویه هرای منرابع انسرانی) بره فراخرور فضرای
فکری تحقی برای فرهنگ تعریف شد .سایر پژوهشگران از رشته های یگرر و برا جامعرة
آماری متفاو( ،ی
تعریف کنند.

گروه جمعیت شناختی ،ی

اقلیت) می توانند سطوح خو را از فرهنگ
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