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رفتار سازمانی مبانی
رفتار و بهره وری سازمانی با نگرش بومی 

استاد
مانی شجاعی
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فرهنگ سازماني

به يك سازمان از فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضا نسبتمقصود *

ي كه هفت ويژگي اصل. دارند وهمين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي شود

:  دهندفرهنگ سازماني را تشكيل مي مجموع در 

توجه به نتيجه . 3جزئيات        به توجه . 2و خطرپذيري   خالقيت .1

ثبات يا پايداري. 7تحول          .6تيم               تشكيل . 5به افراد                 توجه .4
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اصلي فرهنگ سازمانيهای ویژگي
طرپذير ميزاني كه افراد تشويق مي شوند تا خالق، نوآور و خ: و خطرپذيريخالقيت .1

.گردند

يه و تحليل ميزاني كه انتظار مي رود كاركنان بتوانند مسايل را تجز: به جزئياتتوجه .2

.كنند و به صورتي دقيق به امور بپردازند

ه به روش كه مديريت به نتيجه ها يا ره آوردها توجه مي كند، نميزاني : نتيجهتوجه به . 3

.فرايندهايي كه بايد براي دستيابي به اين نتيجه به كار بردها و
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اصلي فرهنگ سازمانيهای ویژگي

شاركت ميزاني كه مديريت به كاركنان اجازه مي دهد در تصميم گيري ها م:به افرادتوجه .4

.ه مي كندكنند و ميزاني كه مديريت درباره اثرات نتيجه هاي تصميم گيري بر افراد توج

و نه )سيله تيم ميزاني كه مديريت كارها را به گونه اي تنظيم مي كند كه به و: تشكيل تيم. 5

.انجام شود( به وسيله افراد
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اصلي فرهنگ سازمانيهای ویژگي

راد ساده و نه اف)ميزاني كه افراد داراي روح پرخاشگري، تحول يا جسارت هستند : تحول.6

(.انديش و احتماال بي تفاوت

و نه )ميزاني كه سازمان در فعاليت هاي خود به حفظ وضع موجود : ثبات يا پايداري.7

.تاكيد و توجه مي كند( رشد
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استفرهنگ یك واژه توصيفي 
مي سازماني به شيوه اي اطالق مي شود كه اعضاي سازمان درباره ويژگي هاي آنفرهنگ *

.  ي است، يعني يك واژه توصيف(و نه اين كه آيا آنها دوست دارند يا دوست ندارند)انديشند 

.متفاوت است« رضايت شغلي»اين موضوع اهميت زيادي دارد، زيرا با 

زماني سنجش رضايت شغلي سعي مي شود تا واكنش فرد نسبت به محيط ساهنگام *

ازمان، شيوه سنجيده شود و به نوع احساساتي مربوط مي شود كه افراد نسبت به انتظارات س

.  از اين قبيل چيزها دارندو هاي پرداخت پاداش، 
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فرهنگ

از اين موضوع كه فرهنگ سازماني داراي ويژگي هاي عمومي است، بدان آگاهي *

گ بيشتر سازمان هاي بزر. معني است كه سازمان داراي فرهنگهاي فرعي مي باشد

.  ندهست( يا زيرمجموعة فرهنگي)داراي يك فرهنگ حاكم و تعدادي فرهنگ هاي فرعي 
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ضعيفقوی با فرهنگ های تفاوت 

ي كاركنان هاي قوي بر رفتار افراد اثراتي شديدتر دارند و موجب مي شوند، جابجايفرهنگ *

رار ارزش هاي اصلي سازمان كه به مقياس وسيع مورد توجه همگان ق. به شدت كاهش يابد

هر قدر اعضاي سازمان ارزش هاي اصلي . گيرد، معرف فرهنگ قوي آن سازمان خواهد بود

ور داراي فرهنگ را بيشتر بپذيرند و تعهد بيشتري نسبت با آن ها داشته باشند، سازمان مزب

:  ندبسيار قوي هستفرهنگ هاي چند نمونه از سازمان هايي كه داراي . قوي تري خواهد بود

.ژاپنيسازمان هاي مذهبي، مكتب هاي انديشه، شركت هاي 
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فرهنگاثرات 
.نمايدفرهنگ تعيين كننده مرز سازماني است، يعني سازمان ها را از هم تفكيك مي.1

.نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق مي كند.2

آن )ايد كه فرهنگ باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود بي.3

.بسي بيش از منافع شخصي فرد است( چيز
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اثرات فرهنگ 
.  موجب ثبات و پايداري سيستم اجتماعي مي گرددفرهنگ .4

ائه اراز نظر اجتماعي نوعي چسب به حساب مي آيد كه مي تواند از طريق فرهنگ .5

، (هنددر رابطه با آنچه بايد اعضاي سازمان بگويند يا انجام د)مناسب استانداردهاي 

.  اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند

ود ، فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي آيد كه موجب به وجسرانجام.6

.آمدن يا شكل دادن به نگرش ها و رفتار كاركنان مي شود
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شيوة پيدایش یك فرهنگ

ه صورت هر سازمان نخست بمعموال . هستنداصلي فرهنگ سازماني، بنيانگذاران آن منبع *

يا نظر يك واحد كوچك تاسيس مي شود و مؤسسان يا بنيانگذاران آن مي توانند ديدگاه

تقابل يا فرهنگ سازماني محصول و نتيجة روابط م. خود را بر اعضاي سازمان تحميل كنند

آنچه اعضاي ( 2تعصبات و اصول مورد قبول بنيانگذاران، و ( 1تعاملي است كه بين 

.  سازمان در بدو استخدام مي آموزند و نيز آنچه بعدا خواهند آموخت، برقرار مي گردد
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فرهنگزنده نگه داشتن یك 

:حفظ و نگهداري يك فرهنگ سه عامل نقش اساسي ايفا مي كنندبراي *

شيوه گزينش.1

اقدامات مديريت عالي سازمان.2

(جامعه پذيري.)شيوه هايي كه افراد خود را با آن فرهنگ وفق مي دهند.3
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زنده نگه داشتن یك فرهنگ

: گزينششيوه .1

استخدام هدف مشخص و بسيار روشن فرايند گزينش اين است تا افرادي شناسايي و

ي شوند كه براي انجام موفقيت آميز كار مورد نظر دانش، اطالعات، مهارت و تواناي

ازمان داده در فرايند گزينش به داوطلبان اطالعاتي درباره س. هاي الزم را داشته باشند

با حذف كساني كه به ارزش هاي اصولي سازمان اهميت ندهند يا آنها را . مي شود

مورد حمله قرار دهند، سعي مي شود تا فرهنگ سازماني حفظ گردد
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زنده نگه داشتن یك فرهنگ
:اقدامات مديريت عالي سازمان.2

مديران . اقدامات مديريت عالي سازمان بر فرهنگ سازماني اثرات بسيار شديدي مي گذارد

به ارشد اجرايي از طريق گفتار و كردار، هنجارها و معيارهايي را ارائه مي كند كه دست

ينكه دست مي شود و پس از طي سلسله مراتب به همه جاي سازمان مي رسد؛ مبني بر ا

ار آيا سازمان مزبور خطرپذير است، مديران چه مقدار آزادي عمل دارند، آنان بايد چه مقد

وق مي اقداماتي موجب ارتقاي مقام و افزايش حقچه استقالل به زير دستان خود بدهند، 

.شود و از اين قبيل چيزها
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زنده نگه داشتن یك فرهنگ

:  جامعه پذيري.3

ند و مسئله مهم اين است كه افراد با فرهنگ سازمان خو بگيرند و آن را رعايت نماي

زمان خو سامسئله مهم اين است كه افراد با فرهنگ : پذيرياگر افراد با فرهنگ جامعه 

ا افراد بگيرند و آن را رعايت نمايند و اگر افراد با فرهنگ رو سازمان بايد بكوشد ت

رفتن و كار يعني خو گرفتن يا پذياين ". خود را با فرهنگ حاكم بر سازمان وفق دهد

."اندرعايت فرهنگ سازماني را جامعه پذيري كاركنان با سازمان ناميده 
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مراحل فرآیند جامعه پذیری

پيش از ورود.1

رويارويي.2

(تحول جامع)دگرديسي .3
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مراحل فرآیند جامعه پذیری

ه كاست اين مرحله مربوط به آموزش ها و يادگيري هايي : پيش از ورودمرحلة .1

.مي گيردپيوستن فرد به سازمان صورت از پيش 

ان مي در اين مرحله فرد تازه استخدام شده متوجه واقعيت سازم: مرحلة رويارويي. 2

وده است، شود و احتماال در مي يابد كه بايد در انتظارات و آنچه به نظر وي واقعيت ب

.تجديد نظر كند
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مراحل فرآیند جامعه پذیری

.  مي دهددر اين مرحله تغييرات نسبتا دائمي رخ(: تحول جامع)مرحله دگرديسي .3

فاي اين فرد تازه استخدام شده مهارت هاي الزم براي انجام موفقيت آميز كارها و اي

نقش هاي جديد را مي آموزد، در آن ها تبحر پيدا مي كند، به ارزش ها، هنجارها و 

.  معيارهاي گروهي ارج مي نهد و در اين رابطه با آن ها همسان و همنوا مي گردد
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مراحل فرآیند جامعه پذیری

زان به صورت موفقيت آميز انجام شود، بر مي( دگرديسي)مرحلة تحول جامع اگر »

ازمان را بازدهي و تعهد فرد به سازمان اثر مثبت خواهد گذاشت و ميل او به رفتن از س

.«دهدكاهش مي 

نجام سه مرحله بر بازدهي، توليد و تعهد فرد در تأمين هدف هاي سازمان و سرااين *

.  در تصميم نهايي وي مبني بر ماندن در سازمان اثرات شديدي مي گذارد



www.mshojaie.com 23

سازمانيآشنا شدن با فرهنگ های شيوه

:رسمييا غير رسمي .1

ن كه دارد افراد تازه استخدام شده را مستقيما در مشاغل خود بگمارند، بدون ايامكان 

در آن هيچ كوششي در راه تفكيك نمودن آنان از كساني كه سابقة خدمت چند ساله

فرد يا و برعكس، گاهي امكان دارد كه فرايند آشنا ساختن. كار داشته اند به عمل آيد

.  به اصطالح جلسة معارفه به صورت رسمي انجام شود
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سازمانيآشنا شدن با فرهنگ های شيوه

:فردي يا دسته جمعي.2

ازد، اين ديگري كه مديريت مي تواند افراد تازه استخدام را با فرهنگ سازمان آشنا سراه 

.  است كه برنامة مزبور را به صورت انفرادي يا به صورت گروهي به اجرا درآورد

را تأييد آيا مديريت سازمان در پي اين است كه هويت يك تازه وارد: تأييد يا تكذيب.3

!بگيردكند يا هويت وي را از او 
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آشنا شدن با فرهنگ سازمانيهای شيوه

كنند اين نوع ديگري كه فرد را با فرهنگ سازمان آشنا مي: زماني ثابت يا متغيردوره .4

نگ است كه به فرد يك سري مراحل استاندارد و مشخص را طي مي كند تا با فره

مان هاي و يا برعكس بر اساس يك سري فعاليت هاي متغير و در ز. سازمان آشنا شود

ه جذب بيشتر مديران و متخصصان اين گون. غير ثابت اين فرايند انجام مي شود

.سازمان ها مي شوند و به عضويت آن ها در مي آيند
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آشنا شدن با فرهنگ سازمانيهای شيوه

يك عضو سازمان كه با نوع كار فرد تازه وارد اگر : با راهنما يا بدون راهنما.5

سي آشنايي دارد او را هدايت و راهنمايي كند، فرد تازه استخدام شده با راهنمايي ك

اگر ولي. كه به عنوان مربي و الگو عمل مي كند، به عضويت سازمان در خواهد آمد

ايد در آن سازمان كسي وجود نداشته باشد كه وي را هدايت و راهنمايي كند، او ب

.بدون مربي و الگو در آنجا پذيرفته شود
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بستگي كه تا چه اندازه افراد بتوانند با فرهنگ سازمان آشنا گردند به اين مسألهاين *

اد دارند اندازه بتواند ارزش هايي را كه افرچه دارد كه در فرايند گزينش افراد، سازمان تا 

.با آنچه مورد نظر مديريت سازمان است، تطبيق دهد
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كه ود؛ شفرهنگ به شكل هاي گوناگون به كاركنان و اعضاي سازمان منتقل مي يك *

زبان رمز.4ويژه امتيازات .3و رسوم آداب .2داستان .1: مهمترين آن ها عبارت اند از

:  داستان.1

به داستان هاي نقل شده از گذشته سازمان براي كاهش نيروي كار، واكنش نسبت

ه داستان ها مي توانند زمان حال را ب. خطاهاي گذشته و خو گرفتن با سازمان است

.گذشته پيوند بزنند و كارهاي كنوني را توجيه كنند
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و رسوم يعني كارهايي كه مرتب تكرار مي شوند، ارزش هاي آداب :رسومآداب و .2

جام اصولي سازمان را تقويت و تأييد و مهم ترين هدف ها را مشخص مي كنند و سران

راد موفق برپايي مراسمي جهت تقدير از اف: مثالبه عنوان . اين كه معرف افراد مهم هستند

.سازمان

مي توانند معرف مقام و اهميت مديران عالي سازمانويژه امتيازات: امتيازات ويژه.3

.باشند
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:زبان رمز.4

ضا در بسياري از شركت ها و واحدهاي سازماني، زبان رمز معرف فرهنگي است كه اع

يت و مورد اعضاي سازمان با يادگيري زبان مزبور مي توانند بر عضو. به آن تعلق دارند

حات خاص در بيشتر موارد زبان رمز يا كاربرد اصطال. قبول واقع شدن مهر تأييد بزنند

.  موجب همبستگي و اتحاد اعضاي يك واحد سازماني مي شود


