
 



 

  شگفتاریپ

تحول گرا را بر آن داشته است تا در  یاز سازمانها یاریبس ،یطیمح دیشد یسرعت تحوالت و تالطم ها امروزه

برتر  یها تیو مز هایبه توانمند لین یخود را در راستا یها یریو جهت گ کردهایو نوبه نو، رو یمنطق یندیفرا

الزم  رساختیتوانند ز یم یعوامل فرهنگ هاست ک یطیشرا نیدر معرض بهبود مستمر قرار دهند. در چن یراهبرد

 .ندینما جادیا یرقابت نینو یها تیبه مز لیو ن یمنابع نخبگ جیبس یرا برا

 ،یابیارز نیشود. بنابرا یهر سازمان محسوب م ینامحسوس و نرم افزار هیسرما یاز عناصر اساس یسازمان فرهنگ

 است.  یفرهنگ یمستمر مؤلفه ها یزیو تحول فرهنگ سازمان، مستلزم مطالعه، سنجش و مم یجهت ده

احراز  یعنیمثبت و مقوم است؛  یاز عوامل و مؤلفه ها یدر سازمانها مستلزم برخوردار تیو خالق ینوآور ،ییایپو

 ،یاجتماع تیلاحساس مسؤ ،یستمینگرش س ،یکار جمع هیداشتن روح ،یمعنو یها یستگیها و شا تیقابل

 یتهایمهم در گرو شناخت واقع نیبه ا یابیاست دست یهیابتکار عمل و... بد ت،یبروز خالق ،یو تعهد سازمان تیحم

آن امکان  یعوامل فرهنگ لیو تحل هیو تجز یمطالعه فرهنگ سازمان قیاست که از طر یموجود در تعامالت سازمان

 خواهد بود. ریپذ

 ران،یا یاسالم یجمهور یدر شاکله سازمانها ریو فراگ قیعم یتحول جادیبا توجه به مراتب فوق و ضرورت ا نکیا

موضوع شناخت و سنجش  ،یو حرکت در جهت تحقق سند چشم انداز نظام اسالم یبه عملکرد متعال لیجهت ن

بر  یرا مبتن یو سازنده ا ینگ قورهگذر بتوان شالوده فره نیتا از ا دینما یدوچندان م یضرورت یفرهنگ سازمان

 نمود. یزیر هیپا یانقالب اسالم یبخش اسالم و ارزشها اتیمکتب ح یآموزه ها

 ینقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمان قیشناخت دق قیتنها از طر یدر هر سازمان نیادیو تحول بن رییتغ هرگونه انجام

 یالزم برا یها استیاتخاذ س زیمربوطه به آن و ن یمثبت و منف یمؤلفهها و شاخصها تیوضع لیآن سازمان و تحل

 دهیچینسبتا پ ندیفرآ نیچن شبردی. پسریم یزمانفرهنگ سا رییاصالح و تغ یراهبردها یطراح ایو  تیحفظ و تثب

را  یمورد قبول سازمان است تا بر اساس آن بتوان فرهنگ سازمان یبر ارزش ها یو مبتن یبوم ییالگو ازمندین ،یا

 .باشندیم یهدف نیکتاب حاضر در صدد تحقق چن سندگانینمود. نو تیریو مد تیهدا

 یضمن مطالعه مندرجات کتاب حاضر با ارائه نقطه نظرات اصالح یو دانش پژوهان گرام نیرود محقق یم دیام

 یاری یآت یکتاب و اصالحات مورد نظر در شماره ها یبه محتوا دنیبخش یو غن شتریخود، ما را در بهبود هرچه ب

  .ندینما

 مقدمه

از  یادیتوجه شمار ز "یرفتار سازمان"کننده آن بر  نییو اثرات تع یفرهنگ سازمان"موضوع  ر،یاخ انیسال یدر ط

روند، امروزه  نیا یتصاعد ریرا به خود جلب نموده است. شدت و س تیریو صاحب نظران عرصه مد شمندانیاند

سازمان و  یپرداز هیحاکم بر عرصه نظر میتحت عنوان پارادا یفرهنگ یو سازوکارها شهیاست که از اند یبه حد

 .شودیم ادی تیریمد



دارد که هنوز  یو کارکنان از فرهنگ سازمان رانیمد یدر ناآگاه شهیسازمان، ر یها یاز ناکام یاریعلل بس شکیب

 گران،ی؛ هاوس و د۲۰۰۰ گران،یو د ی؛ اشکنس۱۹۹۹ گران،یو د تیاست )وا نیمحقق نیدر ب یهم موضوع مهم

۲۰۰۴ .) 

عرصه وجود دارد که از استحکام و  نیدر ا یمحدود اریمنتشر شده بس یوجود، مطالعات معتبر و قابل اتکا نیا با

 ،یتیمأمور ،یا نهیزم یرهایمتغ یبه تمام ،یمطالعه فرهنگ سازمان ندیالزم برخوردار باشد و در فرآ یاعتبار علم

 نموده باشد. و..... توجه یرفتار ،یساختار

است. در سازمان،  اراتیسلسله مراتب و اخت ر،یاز دوا شیب یزینکته باور دارند که سازمان چ نیهمگان بر ا امروزه

و  یاست )نظر یهمان فرهنگ سازمان نیکنند که ا یم دایتوافق پ یخاص رفتار یالگو کیکارکنان نسبت به 

 (.۲۰۱۱همکاران، 

 نیسازد تا از ا یرا قادر م رانیمد کند و یاطالعات عمل م یابزار جمع آور کیبه عنوان  یفرهنگ سازمان یبررس

 یی. ثانیا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناساندینما سهیمقا گریکدیرا با  یکار یگروه ها ایاوال بخشها و  قیطر

 (۲۰۱۱،'وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند )پراجگو و مک درمت نیبتوانند شکاف ب لهیوس نیتا بد ندینما

از فرهنگ  یپاره ا یالیفرض است که است نیمرهون ا یدر عرصه نظر یو شمول فرهنگ سازمان تیمقبول گسترش

 شود. یممتاز منجر م یبالنده و عملکردها یها در سازمان به ظهور رفتارها

 یندهایدر سه دهه گذشته به طور فزا یست که موضوع فرهنگ سازماننشانگر آن ا ت،یریمد اتیبر ادب یمرور

؛ ۱۹۸۳ چ،ی؛ اسمر۱۹۸۲و واترمن،  ترزی؛ پ۱۹۸۰سازمانها قرار گرفته است )هافستد،  رانیو مد نیمورد توجه محقق

 (. ۲۰۰۴ گران،ی؛ هاوس و د۱۹۹۹ ن،یی؛ کامرون و کو۱۹۹۰ سون،ی؛ دن۱۹۸۵ ن،یشا

شود.  یم ادی یراهبرد نینو یها تیبه مز یابیدست یمنابع برا نیاز مهم تر یکیبه مثابه  یفرهنگ سازمان امروزه

 دار قرار گرفته است.  هیطال یسازمان ها رانیو مد شمندانیرو مطالعه فرهنگ سازمان در کانون توجه اند نیاز ا

 لیبد یخود، به تأثیرات عمیق و ب اتیحسب تجرب ،یسازمان رانیاز رهبران و مد یاریبس ز،ین یعرصه عمل در

گسترده  قاتیاند. تحق افتهیدرخشان وقوف  یو عملکردها انهیکمال جو یبه رفتارها لیدر ن یفرهنگ سازمان

 یالملل نیب رانینفر از مد ۱۲۰۰از  یکه با نظرسنج یالدیم ۲۰۰۷در سال  یبین و کمپان" تیریشرکت مشاوره مد

 ت،یداشته و به لحاظ اهم یجا رانیدر رأس تفکر مد یکه موضوع فرهنگ سازمان دهدیصورت گرفته است نشان م

 بوده است. یسازمان یتهایبه موفق لیهم وزن راهبردسازمان درن

رفتار  یبه تعال لیدر ن یفرهنگ یکردهایو ممتاز رو لیبد ینقش ب یتوان برا یرا م یچند لیدال یطور کل به

 اقامه نمود: یسازمان

فی  داتیتهد یرقابت، تنوع و گستردگ یشدن، فشردگ یجهان ،یطیمح یاز تالطم ها یناش ندهیفزا یفشارها

 یکه سازمان ها دینما یم جابیا لیقب نیاز ا یعوامل گرینو، و د یهاینوظهور، فنآور یفرصت ها ایالبداهه و 

ممکن جهت  یسازوکارها یو از تمام ادهناکارآمد خود را کنار نه یمستمر و پرشتاب، رفتارها یدر روند یامروز

 گریسبقت را از د یگو یفرهنگ یسازوکارها ان،یم نی. در اندیبالنده سود جو یو استقرار رفتارها یزیر هیپا

بوده اند. به مدد  نینقش آفر یاصالح و بهبود رفتار سازمان نهیعوامل در زم گریاز د شیربوده و ب یتیریمد یاهرمها



و رفتار کارکنان با سهولت و سرعت  ینظام ارزش ،یدر شاکله فکر رییعوامل، موضوع تغ نیا زا شتریب یریبهره گ

 باشد.  یم ریامکان پذ یشتریب

 یمساعد فرهنگ یها نهیتنها در صورت وجود بستر و زم تیریمد شرفتهیپ یها کیفنون، و تکن م،یاز مفاه یاریبس

آنها کاسته خواهد شد، تا  یصورت از درجه اثربخش نیا ری. در غرندیو منشاء اثر قرار گ رشیتوانند مورد پذ یم

در سطوح گوناگون  یتیریمد یکردهایرو گرید رابرمخرب در ب یتوانند به عنوان عوامل یم یکه عوامل فرهنگ ییجا

 دایو مک برا یهاچن یها افتهی. ندیآنها را خدشه دار نما یرگذاریقد علم نموده و درجه تأث یاتیو عمل یراهبرد

علل شکست سازمانها  هیدر توج یمهم لیاغلب به عنوان دل یاز آن است که عدم توجه به فرهنگ سازمان یحاک

پسرفت  ایو  شرفتیتواند باعث پ یشود. فرهنگ روح سازمان است که م یمورد نظر اقامه م راتییدر انجام تغ

، "؛ تارمینا۲۰۱۱نان آن دارد راگبجول، ژرف بر رفتار کارک یریحرکت سازمان شود؛ چرا که فرهنگ هر سازمان تأث

۲۰۰۸ .) 

 یمنابع ماد گرینسبت به د یسهم وافر منابع نخبگ یکارکنان دانش محور و فزون طرهیاز س یخاص ناش اقتضائات

ارشد  رانیاز رهبران و مد یاریاست تا بس دهیموجب گرد رندهیادگیدانش مدار و  یدر روند اداره سازمان ها

 یروهایاداره ن یبرا یمتماد انیرا که در طول سال شیخو یتیریمتعارف مد یها هیرو و کمال جو شرویپ یسازمانها

آورند. به  یرو یفرهنگ یبه سازوکارها یپرتوان دانش یروهایاداره ن یمؤثر بوده اند کنار گذارده و برا یاتیعمل

 یتهایبتواند از فعال یخوبرا بنا نهند که به  یفرهنگ دیبا انیدانش بن یسازمان ها "تاس نیو کو یستور"تعبیر 

سرشار  یانرژ یفرهنگ به مثابه نوع افتنینقش  نکهیو سرانجام ا دینما تیحما یدانش و نوآور دیمربوط به تول

 باشد. یم یرفتار سازمان یو تعال کیسهم وافر آن در تحر دیمو یبه خوب یاجتماع

قرار گرفته است،  یعال رانیو مد شمندانیدر کانون توجه اند یبزرگ سازمان یکه بهبود نظام ها یفعل طیشرا در

عنصر هر  نیاست، چراکه مهم تر دهگردی گر ہسازمان جلو یهایفرهنگ سازمان به عنوان سرچشمه همه توانائ

 یرفتار یاز اعتقادات، باورها، ارزشها و الگوها یمجموعه ا یهستند که در درون سازمان دارا ییانسان ها ،یسازمان

 دهد. یرا شکل م یمجموعه، فرهنگ سازمان نیباشند که انجام امور سازمان و نظارت بر آن را به عهده دارند؛ ا یم

برخوردارند که در مجموع، فرهنگ آن  یمشترک یدر جوامع مختلف از باورها، اعتقادات، ارزشها و رفتارها انسانها

و رفتار افراد محسوب  نشیعنصر در ساخت دانش، ب نیتر ییربنایو ز نیدهد. فرهنگ، مهم تر یرا شکل م جامعه

 کند. یم فایرا ا یلیبد یانسان ها، نقش ب یو اجتماع یرفتار فرد یریگردد. فرهنگ در شکل گ یم

نمادها و آداب و رسوم حاکم بر آنها،  زیو ن ،یارزش ،یباور ،یاعتقاد ،یفکر یبه نسبت قوت و ضعف مبان جوامع

 کند. یم دایو رفتار آنان بروز و ظهور پ تیهستند که در شخص یمتفاوت یفرهنگ ها یدارا

کننده آن از جمله دغدغه  فیکننده و تضع تیمؤلفه ها و عوامل تقو ها،یژگیو ،یشناخت فرهنگ سازمان یطرف از

 د. باش یم نیتحول آفر رانیرهبران و مد یاصل یها

سالم و مستعد را  یطیتواند مح یم ،ینظام اسالم یسازمان ها یفرهنگ سازمان تیریشناخت و مد یالگو یطراح

سازمان جهت دار، هدفمند و بامعنا  یاعضا یآن، زندگ هیسا تا در دیفراهم نما یانسان سازمان یرشد و تعال یبرا

 .ندیسازمان را دنبال نما یباال، اهداف و آرمان ها یو تعهد و وفادار ریناپذ یخستگ یبوده و با تالش



متالطم و  طیاست که قادر باشند در مح یکارکنان ازمندیانقالب ن یوارزش ها ینظام اسالم یو بالندگ ییایپو

 یرتیدانش و بص ت،یمعنو مان،یبرخوردار از ا ییو اعضا یمطلوب و آرمان یبر فرهنگ سازمان هیبا تک ،یپرچالش کنون

وجود  م،یشاهد آن هست یاسالم یجمهور یسازمانها دررا ممکن سازند. آنچه که امروزه  ینافذ، تحقق اهداف متعال

 یفرهنگ تیبا توجه به ماه یمعظالت نیدارد. چن شهیر یدر فرهنگ سازمان شتریاست که ب یمسائل و مشکالت

 یکپارچگیبسان چسب، انسجام و  دیکشور که با یسازمانها ی. فرهنگ سازماندینما یدور از انتظار م یانقالب اسالم

 یفرهنگ سازمان گر،یمواجه است. به عبارت د بیبا آس یرسد در ابعاد یبه نظر م د،ینما نبالرا د یسازمان

فاصله گرفته و  ینظام انقالب اسالم یعال نیبا آرمان رهبران و مسئول یادیتا حدود ز یاسالم یجمهور یسازمانها

ضعف  ،یانقالب هیآمدن روح نییپا ت،یمثال، کاهش معنو ینموده است. برا جادیرا ا ییها ینگران ثیح نیاز ا

 یفاصله گرفتن از آرمان امام )ره(، مقام معظم رهبر ض،یاحساس تبع ستمها،یفاحش قابل توجه در ساختار و س

دغدغه ها  نگونهیکتاب به ا نیا نیرا بر آن داشت که با انتخاب تدو نیواالمقام، محقق ی( و شهدای)مدظله العال

 .ندیپاسخ گو

از  یریتواند تصو یصرفا م یاسالم یجمهور یسازمانها یکه شناخت وضع موجود فرهنگ سازمان داستیپ کین

رو الزم است که با  نی. از ادیرا ارائه نما یفرهنگ و رفتار سازمان یها بیاز ضعفها و آس یناش یاحتمال یدردها

بر آن،  یوضع موجود و وضع مطلوب اقدام نموده و مبتن نیوضع مطلوب و آنگاه سنجش شکاف ب نییو تب یطراح

 ارائه داد. یفرهنگ سازمان نهیبه تیریمد یمناسب را برا یشنهادهایراهکارها و پ

 تیریشناخت و مد یالگو یحاضر نسبت به طراح سندگانیرا فراهم نمود تا نو زهیانگ نیبروز ا نهیزم طیشرا نیا

. ندیاز مشکالت سازمان ها اقدام نما یعرصه و حل بخش نیبا دو هدف کمک به توسعه علم در ا یفرهنگ سازمان

 یاسالم یبر ارزش ها یمبتن یسازمان فرهنگ یساز نهیاجرا و نهاد یرا برا یچارچوب مناسب تواندیکتاب حاضر م

)حفظه ا...( انعکاس  یمقام معظم رهبر یاز سو ،یکالن نظام ادار یها استیبند از س نیکه در اول یو کرامت انسان

  ارشد نظام قرار دهد. رانیمسئوالن و مد اریاست در اخت افتهی

 کتاب نیتدو از هدف

 ندینما یرا دنبال م ریکتاب حاضر اهداف ز نیدر تدو سندگانینو

مختلف  یگونه ها ییشناسا -۲ یفرهنگ سازمان یکامل و جامع از موضوع ها و مقوله ها یمفهوم شناس نییتب -۱

 یفرهنگ سازمان تیریو مد یفرهنگ یفرهنگ، مهندس یبا مهندس ییآشنا -۳ یمطالعه و شناخت فرهنگ سازمان

 و سازمان تیریمد یموضوعات اساس ریبا سا یروابط متقابل فرهنگ سازمان نییتب -۴

ابعاد،  یمعرف -۷ یفرهنگ سازمان ینید یمبان نییتب -۶ یفرهنگ سازمان تیریمد ندیفرآ نییو تب یطراح -۵ 

موجود براساس  یفرهنگ سازمان تیروش سنجش وضع نییتع -۸مطلوب  یفرهنگ سازمان یمؤلفهها و شاخص ها

 مشخص شده یمؤلفه ها وشاخصها

 کتاب ساختار

 است.  دهیگرد میتنظ ریز بیمطالب کتاب در هفت فصل به ترت یو محتوا چارچوب

  یفرهنگ و فرهنگ سازمان اتیفصل اول: کل



 یفرهنگ سازمان یها یها و گونه شناس هیو نظر کردهایفصل دوم: رو

  تیریموضوعات سازمان و مد ریبا سا یرابطه فرهنگ سازمان نییفصل سوم: تب 

  ینظام فرهنگ یسازمان و طراح یفرهنگ یفصل چهارم: مهندس

 یو تحول فرهنگ سازمان رییتغ تیریفصل پنجم: مد

 یفرهنگ سازمان ینید یفصل ششم: مبان 

 یفرهنگ سازمان یمدل بوم یفصل هفتم: معرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 شناسی فرهنگ سازمانیمفهوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فرهنگ،  یمفهوم شناس رامونیپ یبخش ابتدا بحث کوتاه نیدر ا یفرهنگ و فرهنگ سازمان یشناس مفهوم -۱ 

 نهیدر زم یاتیگردد؛ سپس کل یفرهنگ، نقش، کارکردها، عناصر، ابعاد و انواع فرهنگ ارائه م فیمشتمل بر تعار

ها،  یژگیو ،یریشکل گ یچگونگ ،یفرهنگ سازمان خچهیگردد، آنگاه به تار یمطرح م یمفهوم فرهنگ سازمان

انجام شده  یاز پژوهش ها یگزارش ت،یو در نها شودیپرداخته م یها و قوت و ضعف فرهنگ سازمان هیسطوح و ال

 گردد. یارائه م

 فرهنگ -۱ - ۱

 دیبا فیانجام داد؟ ارائه تعر دیبا یتیمفهوم چه نوع فعال ای ءیش کیارائه از  یمفهوم فرهنگ برا - ۱ - ۱ - ۱

را  یخاص هستند؟ اگر پاسخ مثبت است چه نوع معرفت یحامل معرفت فیتعار ایباشد؟ آ ییارهایمطابق با چه مع

خاص  یفیداد؟ در ارائه تعر حیترج گرید فیرا بر تعر یفیتعر توانیکسب کرد؟ چگونه م فیتعر لهیتوان به وس یم

ما در  کردیرو گر،یبه عبارت د م؟یالفاظ و با مفاه ایشوند  یم فیاشیاء تعر ایشود؟ آ یم فیتعر یچه نوع وجود

 ؟ییمفهوم گرا ایاست  ییبر واقع گرا یمبتن ایآ فیتعر

را  فیمتعلق تعر کیهر  گرانیو د لیالک، جان استورات م نا،یچون ارسطو، سقراط، افالطون، ابن س یدانشمندان

  داد: یجا ریتوان آن را در سه دسته ز یم یمتفاوت دانسته اند که به طور کل یبه گونه ا

 اءیاش( الف

 ( الفاظب

 می( مفاهج

دهند. از  یرا انجام م فیعمل تعر یراجع به چه نوع وجود ف،یتعر هیواضعان اول دید دیبا فیدر هر تعر نیبنابرا

 را برشمرده اند: ریچهار جنبه ز ف،یمتعلق تعر یگفته برا شیو صاحبنظران پ شمندانیهر کدام از اند یطرف

 یو اصطالح یلغو یمعنا •

  هایژگیو ای اتیذات : خصوص ای تماهی • 

 کار کرد ایکاربرد  •

 ات،یکه از آن جمله، مشخص کردن خصوص ردیگ یصورت م فیدر جهت ارائه تعر ییها تیمسلم است فعال آنچه

از  ییو باورها و ابهام زدا دهیکاربرد، انتقال عق یدامنه و مرزها قیگسترش دامنه معنا، تدق ت،یماه یآشکارساز

 است. فیچهار جنبه متعلق تعر



از  یو خال قیرا به طور دق فیمتعدد و متعلق تعر یآن است که جنبه ها یمطلوب از هر مفهوم فیتعر ن،یبنابرا

 .دیمنتقل نما نیرا نسبت به آن به مخاطب فیو باور واضع تعر دهیابهام آشکار سازد و عق

به کار رفته  زین یپهلو یدر فارس یدر یاز جمله کلمات کهن است که عالوه بر فارس یفرهنگ در زبان فارس واژه

 است: افتهی بیفرهنگ از دو جزء ترک ای« فراهنگ» هیاست. صورت اول

 «قصد، آهنگ و به  یبه معنا« شنگ» ای« هنج»، «هنگ» -۲باال و جلو و  ،«شیپ» یبه معنا« فر

به تناسب کاربرد صاحب  ریاخ یواژه در دوره ها نیبه کار رفته است. ا زیو برآوردن ن دنیکش یمعنا

ادب،  ،مهارت ت،یدانش، آموزش، ترب ل؛یاز قب یمتعدد یمعان یمختلف علوم انسان ینظران رشته ها

 کرده است. دایهنر و ... پ

 به کار رفته است )روح  زیآموزش و پرورش ن یواژه فرهنگ به معنا ران،یا دیجد تیو ترب میتعل نظام در

 (.۱۳۷۲ ،ینیاالم

 یسیکلمه در انگل نیا ( مترادف باCulture) ( وEducation) فرانسه مترادف واژه  اتیو در ادب

Agriculture باشدیم« ثقافه» یهم معنا یو در عرب. 

 فرهنگ فیتعر - ۱ - ۱ - 2

 تیریپردازان مد هیو نظر یو روانشناس یتیعلوم ترب ،یمردم شناس ،یو صاحب نظران علوم اجتماع دانشمندان 

از مشکل  یاز فرهنگ ارائه نموده اند و بخش یمتفاوت فیخود تعار یو استنباطها یفکر یها نهیبا توجه به زم

 شود. یم یجا ناش نیآن، از هم یمربوط به شناخت و درک فرهنگ و ابعاد و اجزا

 بکان، فرهنگ به با راردشی کارنامه در •شود:  یاشاره م رانیفرهنگ در اعصار گذشته ا میاز مفاه یبه برخ الیذ

 :دیگو یبرد و م یدانش و هنر به کار م یواژه فرهنگ را به معن فردوسی •فنون و روش ها آمده است.  یمعن

 واژه فرهنگ به  ران،یدر ا دیجد تیو ترب متعلی شروع با •گهر  ایپس دادگر فرهنگ بهتر بود  دیدانا بپرس از

 (.۱۳۷۲ ،ینیبه کار گرفته شد )روح االم زیآموزش و پرورش ن یمعن

 فیتعر ۱۶۴« فرهنگ فیمفهوم و تعار یانتقاد یبررس»با عنوان  یدر کتاب ۱۹۵۲و کالکوهون در سال  کروبر 

 یرا به زبان فارس فیتعار نیمورد از ا ۹۰« فرهنگ شناخت»در کتاب  یآشور وشیرا نقل نموده اند و دار

 (.۱۳۸۳ ،یبرگردانده است )آشور

 سهیمقا وان،یانسان با ح زیدارند و آن را در حوزه تما دیاز فرهنگ تأک یجامعه شناخت یبر دسته بند یبرخ 

 گرید یگروه(. ۱۳۸۲ دفر،ی)مع ندینمایم یبند میتقس یو قدرت نمادساز یزندگ وهیمختلف و ش یفرهنگها

و نوع  «یاسناد» فیدوم، تعر وع، ن«آل دهیا»  فیکه نوع اول، تعر ندینمایم شنهادیرا در سه نوع پ فیتعار

 (.۱۳۸۲ امز،یلیو موندیبه نقل از ر دفر،یباشد )مع یاز فرهنگ م یاجتماع فیسوم، تعر

 از  یمنسجم تر یرسد دسته بند یصورت گرفته است که به نظر م یفرهنگ یشناس فیاز تعر یگرید گونه

 (.۱۳۸۰ ،یدهد )مشبک یمتفاوت ارائه م یکردهایمختلف و رو یایفرهنگ با توجه به زوا فیتعار

 دارند. دیتأک یخیو تار یو تمدن اجتماع راثیباشند که بر م یم «یخیتار» فیدسته، تعار کی 



 آنها بر هنجارها، قواعد و راه و روش هاست. دیهستند که تأک یهنجار» یفهایتعر گر،ید نوع 

 مشترک متمرکز هستند. یو عادتها هایاست که بر نگرشها، طرز تلق «یروانشناخت» فیتعار ،یبعد بخش 

 سازمان فرهنگ است. ای یآنها بر الگوساز دیاست که تأک «یساختار» یها فیتعر گر،ید دسته 

 دارد. دیدهنده فرهنگ تأک لیاست که بر عناصر تشک «یحیتشر» فیتعار ت،یدر نها و 

 جامع  فی( به چند مورد تعر۱-۱آمده است، در قالب جدول ) که از فرهنگ به عمل یفیچند صد تعر انیم از

 شود. یصاحب نظران، اشاره م دگاهیاز د

 یباورها شیدایپ شهیمنشأ و ر -۱در خصوص فرهنگ قابل ذکر هستند:  ریباال، اصول ز فیتوجه به تعار با 

از  یکیشوند.  یحاصل نم شهیمنشأ و ر کیاز  یفرهنگ یپندارها گر،یمتفاوت است. به عبارت د یفرهنگ

فرهنگ ها  -۲هستند.  عمتنو یفرهنگ یمنشاءها و باورها یاست که دارا نیعمده تضاد در فرهنگها ا لیدال

 . هستند زیو در جوامع مختلف از هم متما یخیمختلف تار یدر دوران ها

 برخی تعاریف فرهنگ ۱-۱جدول 

از علوم، دانشها،  یا دهیچیمجموعه پ : فرهنگ عبارت است ازیسیمردم شناس انگل لوریتا -۱

 آموخته ها و هیو مقررات، آداب و رسوم، سنت ها و به طور خالصه کل نیاعتقادات، قوان افکار،هنرها،

 (۲زاده:  مانیکند )سل یانسان به عنوان عضو جامعه اخذ م کیکه  یعادات

 و انسان عت،یارتباط دوره به دوره انسان و انسان، انسان و طب ییایو پو یختگیواژه فرهنگ، از انگ -۲

 (.۱۳۸۰دوست،  هنیاست )م افتهیجامعه، انسان و ابزار و زبان معنا 

 فیتعر نیجامعه مع کی یاعضا یاعتقاد یژگیو و یاکتساب یتوان به مجموع رفتارها یفرهنگ را م -۳

 (۱۳۷۹ ن،ییکرد )کو

آداب  ات،یهنر، قانون، اخالق ن،یاست شامل: دانش، د یدرهم تافتها تی: فرهنگ؛ کل لوریادوارد تا -۴

 آورد. یاز جامعه به دست م یبه عنوان عضو یکه آدم ییو رسوم و هرگونه توانا

که  ییاست، آشکار و پنهان در رفتارها یی( فرهنگ دربردارنده الگوهایکائیکروبر انسان شناس آمر -۵

است؛  یانسان یبارز گروه ها یشوند و شامل دستاوردها یراگرفته شده و منتقل منمادها ف لهیبه وس

داشته و انتخاب شده  خیدر تار شهی)که ر یفرهنگ شامل افکار سنت ی. هسته اصلیهنر یمانند کارها

عمل و  جهیطرف ممکن است نت کیاز  ،یفرهنگ یباشد. نظام ها یمربوط م یاند( باالخص ارزش ها

 شکل دهنده به آن در نظر گرفته شوند. گریاز طرف د

 هیدهنده اش تجز لیتشک یبه اجزا دیاست که با افتهیفعال، کارا و نظام  ی: فرهنگ امرینوفسکیمال -۶

 .ردیمورد مطالعه قرار گ یعیو طب یانسان طیانسان و مح یازهایشود و رابطه آنها با هم و با ن

و  یمحصول نمادساز ،یکه وابسته به سمبل ساز عیو وقا اءی: ما فرهنگ را آن مقوله از اشتیوا -۷

 .میکن یم فیباشد، تعر یانسان م



حالت آن، بر  نیتر یفرهنگ در کل«: »۱۹۸۲در جهان/  یفرهنگ یها استیس یبررس»کنفرانس  -۸

شود که به عنوان  یاطالق م یرمادیو غ یماد ،یفکر ،یاحساس اتیاز خصوص یا دهیچیمجموعه پ

است،  ینه فقط شامل هنرها و آثار ادب نیشود که ا یمطرح م یگروه اجتماع ایجامعه  کیشاخص 

 «.در بردارد زیو اعتقادات را ن یارزش یانسانها، نظام ها نیادیحقوق بن ،یمختلف زندگ کالبلکه اش

شامل: ارزشها،  یرمادی: الف( جزء غلیاست نسبتا منسجم متشکل از اجزاء ذ یفرهنگ نظام -۹

 یو هنرهاست. ب( جزء ماد جیها، نمادها، باورها و اعتقادات، آداب و رسوم، دانش و اطالعات راهنجار

 وه،گر کیاعضاء  نینسبتا مشترک ب یفرهنگ یراثهایو م یابزارها )فناور ،یمصرف یشامل: کاالها

 .شودیمنتقل م گریبه نسل د یاز نسل یریادگی قیجامعه است که از طر ایاجتماع 

 ینقش محور ،یفرهنگ یاز باورها یزمان خاص، برخ کیملت در  کی انیو در م یخیدوره تاردر هر  -۳

متنوع و متضاد از باورها  یکنند؛ هر چند فرهنگ ها مجموعه ها یتر عمل م فیباورها ضع گریداشته و د

عنوان محور، تمام  بهباورها و پندارها  نیاز ا یدر هر دوران، بخش یهستند ول هایو پندارها و طرز تلق

 .دهندیخود قرار م ریتأث تحت فرهنگ را

 ینسبتا کوتاه م ییاست. عمال نشان داده شده است که در زمانها یفرهنگها طوالن یریزمان شکل گ -۴ 

 شهیفرهنگ ر یباورها جادیا نهیدر زم یشواهد محدود یبرد ول نیرا از ب یفرهنگ یاز باورها یتوان بعض

 مردم وجود دارد. انیدار در مدت زمان کوتاه در م

 کیجامعه است، چرا که عناصر مختلف  کیو ابزار حفظ  لهیوس نیتر لیو اص نیفرهنگ، مهم تر -۵ 

 خورند. یم وندیبه هم پ یبستر فرهنگ قیاجتماع، از طر

)مدظله  یرهبر )ره( و مقام معظم ینیبخش، به دو جمله از حضرت امام خم نیمنظور حسن ختام ا به

 .شودیآن اکتفا م تی( در رابطه با فرهنگ و اهمیالعال

 
 :ندیفرما ی)ره( م ینیامام خم حضرت

دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسأ  یهر جامعه دخالت اساس تیکه در موجود یعنصر نیشک بارزتر یب

 لیآن جامعه را تشک تیو موجود تیفرهنگ هر جامعه، هو

قدرتمند و  یو نظام یصنعت ،یاسیس ،یاقتصاد یدهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدها یم

 (.۱۳۶۰)ره(  ینی)امام خم« است یته انیپوچ، پوک و م یباشد، ول یقو

 :ندیفرما ی( می)مدظله العال یخامنه ا یاهلل العظم تیآ حضرت

فرهنگ اوست؛ فرهنگ مثل آب و هوا است،  یهر ملت تی. هوردیگ یبا فرهنگ شکل م ،یمل تیهو»

 «من و شما حاکم است. یکه بر زندگ یرسوم و آداب نیهم یعنیفرهنگ 

 زیعالم و ن قیو حقا تیاز واقع یهر انسان یو برداشت و تلق دهیفرهنگ، عبارت است از عق شهیو ر اساس

 تیاز دغدغه نسبت به انسان یناش یفرهنگ یها دغدغه نی... بنابرا یو مل یاجتماع اتیخلق ،یفرد اتیخلق



به آنها دست  میخواه یم قتایاست که حق ییزهایو نسبت به آن چ یانسان یانسان و نسبت به اهداف واال

 (.۱۳۷۹ ،ی)امام خامنه ا میآنها زنده هست یو برا میکن یآنها تالش م یو برا میکن دایپ

 کرده است که عبارت اند از: زیدو نوع فرهنگ را از هم متما هال،یابعاد فرهنگ ادوارد ت - ۱ - ۱ - ۳

 :یو فرهنگ چندبعد یفرهنگ تک بعد

 ،یچند بعد یزمان انجام دهند. در فرهنگ ها کیدارند کار را در  لیمردم تما ،یتک بعد یفرهنگ ها در

 (. ۴۹: ۱۳۸۶ن، کار را در زمان واحد انجام دهند )شرمرهورن و همکارا کیاز  شیدارند، ب شیمردم گرا

: هر نوع یفرهنگ فرامل -۱برشمرد.  ریبه قرار ز توانیابعاد و سطوح فرهنگ را م یگرید یبند میتقس در

فرهنگ مشتمل بر  نیوجود دارد. ا تیمل کیاز  شیدر ب اینوردد و  یرا در م یمل یکه مرزها زیتما

 یواحد ییایجغراف حوزهاز مردم بوده که در  یباشد: منطقه: متعلق به گروه یمنطقه، نژاد، مذهب و زبان م

 زیمشترک و متما یقوم یها یژگیو یاز مردم بوده که دارا یکنند. نژاد: متعلق به گروه یم یزندگ

 هستند. 

مذاهب  ریمشترک بوده و آنها را از سا یخاص یآسمان نیاز مردم بوده که در آئ ی: متعلق به گروهمذهب

 کند. یم زیمتما

 کنند. یصحبت م یاز مردم بوده که به زبان واحد یبه گروه: متعلق زبان

 (.۱۹۸۴)هافستد،  شودیکشور نسبت داده م کیکه به شهروندان  یجمع یهایژگیو ؛یفرهنگ مل -۲ 

 ،یکار وجدان ،یانضباط اجتماع ،ییقانون گرا ،ییمانند: هنجارگرا ییشاخصه ها یدارا یفرهنگ عموم -۳ 

 باشد. یاحترام به حقوق عامه و ... م ،یو صداقت، نظام ارزش یپاک

در مقابل  دیکه در آن مشغول هست یبه سازمان یوفادار نیب زیتما یتمرکز رو ؛یفرهنگ حرفه ا -۴

از قرار: نظم، انضباط، انعطاف، رقابت،  یبر اصوا الزامات یمبتن(. ۱۹۷۵به صنعت مربوطه )گلدنر،  یوفادار

 و...  هایتحمل سخت ،یمواجهه با دشوار یمحور تیمأمور ،یمدار یمشتر

مؤلفه (. ۱۹۹۰ ن،یسازد)مارت یم کپارچهیکه سازمان را  یو هنجار یچسب اجتماع ؛یفرهنگ سازمان -۵

 ،یریپذ سکیتعهد، جسارت و ر ،یسنت ها و مراسم، وجدان کار ،یاساس ی: باورهارینظ ییها یژگیها و و

 و .. ینظام کنترل، انسان مدار ت،یخالق ،یریانعطاف پذ ،یروابط کار

 گریبه جامعه د یاز جامعه ا ادشده،ی یاز فرهنگ ها کیهر  یو شاخصه ها هایژگیاست مؤلفه ها، و یهیبد

 باشند.  یمتفاوت م یمشترک و بعض یبعض گریبه سازمان د یو از سازمان

از افراد که در  یهر جمع ایکارگروه  کیگروه واحد،  کی نیکه ب یفرهنگ زاتیتما ؛یفرهنگ گروه -۶

نشان ( ۱-۱فرهنگ ها در نمودار ) نیو تأثر ا ریکنند. تأث یکار م گریکدیتر از سازمان با  نییپا یسطح

  داده شده است:



 

 

 

 

 

 

 

 

 : انواع فرهنگ ها و تاثیر آن ها بر یکدیگر۱-۱نمودار

 

 

( ۲-۱آنها در نمودار ) یبند رتبه براساس گستره عمل و ،یگریبر د ادشدهی یاز فرهنگ ها کیهر  یرگذاریتأث

نشان داده شده است.



 :باشد یمعرف انواع فرهنگ م( ۲-۱جدول ) 

 

 

 یکه فرهنگ فرد یدارند؛ به طور گریکدی( نسبت به ی)ذات یدرون یاست که انواع مختلف فرهنگ، وابستگ یهیبد

 ،یدر درون فرهنگ حرفه ا یفرهنگ سازمان ،یدر درون فرهنگ سازمان یفرهنگ گروه ،یدر درون فرهنگ گروه

اند  دهیگرفته و درهم تن رارق یدر درون فرهنگ فرامل یو فرهنگ مل یدر درون فرهنگ مل یفرهنگ حرفه ا

 .(۳-۱)نمودار 
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 ریاست که در سنوات اخ یآن در سازمانها، موضوع یو کاربرد یبا وجود قدمت علم یفرهنگ سازمان"اصطالح 

 ینموده است. سابقه مطالعات فرهنگ سازمان دایپ یستگیبه شا یو رفتار سازمان تیریمد اتیخود را در ادب گاهیجا

 نیصورت گرفت. در اواخر ا ۱۹۳۰و همکارانش در دهه  ویتوسط التون ما  همزمان است با مطالعات هاثورن که

 نیارتباط ب جادیا رامونیپ یو همکارانش مطالعات مبسوط نیکرت لو ۱۹۴۰دهه  لیدهه، چستر بارنارد و در اوا

 یرسم طوراما به (. ۱۹۹۶دراکر،  تریانجام دادند )پ یسازمان یتهایاثربخش کردن فعال زیو سازمان و ن یفرد یزندگ

مطالعات »تحت عنوان  یدر مقاله ا کایآمر یعلم اتیبار در ادب نیاول یبرا یاصطالح فرهنگ سازمان کیو آکادم

و گسترش آن با طبع ( ۱۹۷۶گرو،  یمطرح شد )پت ۱۹۷۶در سال  یدر فصلنامه علوم ادار «یسازمان یفرهنگها

سال  نیصورت گرفت و در هم ۱۹۸۲در سال  نو واترم ترزیو مطالعات همزمان پ یو کند لید یاز سو یکتاب

 .نمود یموضوع فرهنگ سازمان یبه توسعه و غنا یانیکمک شا یمکنز یقاتیمطالعات مؤسسه تحق

به ابعاد و  شمندانیو صاحب نظران و اند شودیآغاز م خیتار نیاز ا یو رونق مباحث مربوط به فرهنگ سازمان رشد

از رونق  یشد بحث فرهنگ سازمان یتوان مدع یپردازند که امروزه م یموضوع م نیو پنهان ا دایگوناگون پ یایزوا

 .شده است لیتبد یرفتار سازمان هو اثرگذار حوز یاز مباحث اصل یکیبرخوردار است و به  یخوب
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کامل و قابل اجماع از  فیبه تعر یابیاز مشکالت صاحب نظران، دست یکیفرهنگ اشاره شد،  فیدر تعر همچنانکه

 ن،یارائه شده است؛ بنابرا فیحوزه، تعر نیا شمندانیبتوان گفت به تعداد اند دیاست. شا یفرهنگ و فرهنگ سازمان

نخواهد  سرینمودن آن م یاتیو عمل یساز ادهیپ مکانکرد، ا فیرا تعر میواژه ها و مفاه نیا یچنانچه نتوان بخوب

 اتیدر ادب یینباشد، جا ریسنجش پذ یو وقت دیتوان آن را سنج ینم یاول قینمود، به طر یاتیشد و اگر نتوان عمل

و  قیدق فیتعار ایو  فیکتاب حاضر با ارائه تعر نینخواهد کرد. از آنجا که نقطه آغاز دایپ یو رفتار سازمان تیریمد

سطور دچار  یخواننده در البالو بدون درک مشترک و مفاهمه، ممکن است شودیشروع م یاز فرهنگ سازمان جامع

اما از آنجا که  م؛یباش یم یفرهنگ سازمان فیاز ارائه تعر زیناگر د،یدر ذهنش خطور نما ییابهام شده و سوال ها

 .شودیم بسندهها  نیو جامع تر نیاز بهتر یبه تعداد نیارائه شده، متراکم و پرشمار است، بنابرا فیتعداد تعار

 یاست که افراد سازمان در مواجه شدن با مسائل، برا یاساس یفرض ها شیاز پ یمجموعه ا ،یسازمان فرهنگ»

کشف و توسعه داده اند و ثابت شده که سودمند و  جاد،یا ،یبه وحدت و انسجام داخل یابیو دست طیانطباق با مح



 ن،ی)شا «ابدی یانتقال م دیجد یبه اعضا اسادراک، تفکر و احس حیبه عنوان روش صح جه،یبا ارزش هستند و در نت

۳- ۱۶ :۱۹۹۴). 

 یاعضا نیتفکر است که در ب یراهنما، تفاهمات و روش ها یاز ارزش ها، باورها یمجموعه ا یسازمان فرهنگ»

« شود یانجام کارها و تفکر جستجو م حیصح یبه عنوان روشها دیجد یسازمان مشترک بوده و توسط اعضا

ارائه  نگونهیا یفرهنگ سازمان زرا ا یو فیتعر سیوید یبه نقل از استانل( ۱۳۷۷) یمشبک(. ۲۲۹: ۱۹۸۹)دانکن، 

 :کند یم

بخشد و  یومفهوم م ینهاد معن کی یمشترک است که به اعضا یها و باورها شهیاز اند ییالگو یسازمان فرهنگ»

که  یریاساط یاز شعارها، مراسم و افسانه ها یآورد؛ مجموعه ا یفراهم م ییرفتار آنان در سازمان دستورها یبرا

 .(۴۱: ۱۹۸۱۳ سیوی)د« بشناساند شیسازمان را به اعضا کی یشوند تا ارزشها و باورها یمبادله م

 یم تیسازمان بوده که به طور گسترده رعا کیمشترک  یو ارزشها اتیبه عنوان نظام فرض یسازمان فرهنگ»

 (.۱۹۹۱: ۳۹۶)گوردن،« گردد یخاص منجر م یرفتار یشود و به الگوها

، (۱۹۸۳از اعضاء در آن سهم دارند )اسپندر،  کیکه هر  یتوان باور یرا م یفرهنگ سازمان نکه،ای سرانجام و

مشترک که با  ی، نظام ارزش ها(۱۹۸۳، ۲ لیگسترده قرار گرفته اند )ر رشیکه مورد پذ یقو یمحور یارزشها

 (.۱۹۸۵ ن،ی)شارپل ردباشند، برشم یدر تعامل م یرفتار یهنجارها جادیا یبرا یساختار رسم

فرهنگ  فیدارد که در خصوص تعر یاذعان م "یفرهنگ سازمان یریاندازه گ"در مقاله خود تحت عنوان  هافستد

اشتراک  یفرهنگ سازمان یبرا ریز یها یژگیدر خصوص و سندگانیاجماع نظر وجود ندارد، اما غالب نو یسازمان

 (:۱۹۹۹عبارت انداز )هافستد و همکاران،  هایژگیو نینظر دارند. ا

  .فرهنگ کل گرا است 

 بر آن مترتب است(.  خیاست )جبر تار یخیتار شهیر یدارا فرهنگ 

 مرتبط است.  یانسان شناخت میفرهنگ به مفاه 

 ردیگ یشکل م یدر بستر اجتماع فرهنگ . 

 نرم دارد.  یتیماه فرهنگ 

 دشوار است. یتحول فرهنگ، امر 
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 یآن بر عملکرد سازمان، توجه شمار روزافزون ریو تأث یموضوع فرهنگ سازمان ،یو رهبر تیریمعاصر مد اتیدر ادب 

( ۱۹۸۷) سیراستا، هر نیرا به خود جلب نموده است. در ا یحوزه از معارف بشر نیاز دانشمندان و صاحبنظران ا

و سازمان  تیریمد یعرصه نظر یواژه ها نیتر وفاز معر یکیفرهنگ را به عنوان  ات،یادبدر استنتاج از مرور 

 یچون و چرا یشگرف ب راتیبه تأث یسازمان رانیاز رهبران و مد یاریبس ز،ین یدر عرصه عمل نموده است. یمعرف

شرکت مشاوره  یهایمطالعات و بررس جهیاند. نت افتهیدرخشان وقوف  یبه عملکردها لیدر ن یفرهنگ سازمان

 دهدیاست نشان م فتهصورت گر یالملل نیب رانینفر از مد ۱۲۰۰که با نظرسنج از ( ۲۰۰۷) یو کمپان نیب تیریمد

به  لیهم وزن راهبرد سازمان در ن ت،یداشته و به لحاظ اهم یجا رانیتفکر مد ررسیدر ت یکه فرهنگ سازمان

 است. افتهینقش  یسازمان یتهایموفق

 میتوان از آن به عنوان پارادا یاست که م یبه حد «یفرهنگ سازمان»و شهرت مفهوم  تیدرجه مقبول امروزه

مربوط به  یتعابیر و برداشتها ات،یسرشار ادب یآوازه بلند و غنا رغمینمود. اما عل ادی تیریمد یعرصه نظر دیجد

. و ستیالزم برخوردار ن یوافق و همگوناز ت یحوزه معرفت نیو صاحبنظران ا شمندانیاند نیدر ب یفرهنگ سازمان

را در  شیخو یسطح فرهنگ سازمان ینتوانسته اند به درست رانیاز مد یاریبس ز،یتر آنکه، در عرصه عمل ن بیعج

 نینشان داده است که در ب( ۲۰۰۷) یو کمپان نیشرکت ب قاتیبه عملکرد ممتاز ارتقاء دهند. تحق لیجهت ن

مورد مطالعه، کمتر از ده درصد توانسته اند فرهنگ عملکرد ممتاز را در سازمان  یالمللن یب رانینفر از مد ۱۲۰۰

 (.۲۰۰۷، "ی)فرد و الر ندینما ادهیمتبوع خود پ

اذعان  یمربوط به فرهنگ سازمان یو اختالف نظر در برداشتها یاز دانشمندان به وجود پراکندگ یقابل توجه تعداد

دارند  دینکته تأک نیبر ا یفرهنگ سازمان تیو اهم تیبا توجه به درجه مقبول( ۲۰۰۰) سینموده اند. او گبونا و هر

وجود  یو موضوعات فرهنگ سازمان فیتعر نهیدر زم الزماستنباط نمود که اجماع  نیتوان چن یوجه نم چیکه به ه

«. مشاهده نمود مفهومنیو حد و حصر ا فیتعر نهیتوان در زم یرا م یدارد، بلکه برعکس، عدم توافق گسترده ا

که  قتیحق نیرغم ا یعل»: ندیگو یداشته و م انیب یگرید ریبا تعاب( ۲۰۰۷) ینظر را گرواس و دوهرت نیمشابه ا

برده اند، هنوز فهم و  یفرهنگ در سازمان پ تیبه اهم یا ندهیو صاحبان کسب و کار به صورت فزا یمحافل علم

 «.است امدهیفرهنگ به دست ن نهیدر زم یدرک مشترک
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شد که فرهنگ سازمان  یتوان مدع یم ،یکار یروزها نیهر سازمان و با آغاز یالتیتشک یریبا شکل گ دیترد بدون

 یسازمان، ارزشها یها تیاز جمله اهداف و اصول حاکم بر فعال یاز عوامل مختلف یناش نیو ا ردیگ یشکل م زین

 یباال، نوآور ییخدمات، کارآ تیفی: کلیاز قب نآ تیسازمان و عوامل موفق انگذارانیافکار و مفروضات بن ،یمحور

فرهنگ  یریدر شکل گ یارشد، نقش اساس رانیو مد انگذارانیباشد. بن یسازمان م یاعضا یو حسن وفادار



شود به عنوان  یم یآل تلق دهین، هنجار او مالکان سازما رانیمد یدر آغاز، آنچه برا گریدارند؛ به عبارت د یسازمان

 (. ۶۰۱: ۲۰۰۱ ن،ی)مارت دهدیم لیسازمان را تشک یدئولوژیاز ا یقلمداد شده و جزئ یفرهنگ و یکار یارزش ها

 یرا به خاطر م تیریاز عمل مد یناش یامدهاینظر دارند و پ ریز وستهیرا پ رانیمختلف رفتار مد یایزوا کارکنان،

فرهنگ  یریاخالص، عدالت، محبت، تکبر، ترس و ... در شکل گ مان،ی: الیاز قب ریمد یاخالق صیسپارند. خصا

 دارد. ییبسزا ریسازمان تأث

حفظ و  یمعتقدند برا یفرهنگ سازمان را متفاوت ذکر کرده اند. برخ یرینظران، عوامل مؤثر در شکل گ صاحب

 (.۴-۱نمودار ( )۱۹۹۸ نزیکنند )راب یم فایا یفرهنگ، سه عامل نقش اساس کی ینگهدار

 نشیگز وهی( شالف

 سازمان یعال تیریب( اقدامات مد 

 (.یری)جامعه پذ دهندیکه افراد، خود را با آن فرهنگ وفق م ییها وهیج ( ش 

 

 

 

  


