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فرهنگ
بهه کلمه فرهنگ ابتدا در بین علوم مردم شناسی بهه کهار رفه   

.صورت علمی ا لین بار توسط تایلر به کار گرفته شد
, جامعههمقا م  در برابر تغییر  کنترل, درک تغییرفرهنگ برای 

نقش اساسی دارد   بد ن شه  گر ه های اجتماعی   سازمانها
ی مهی فراگیری فرهنگ ی  کیفی  ضر ری برای سازمانها تلقه

ریکمتباشد نیاز قوی تر   بازار محور ترشود   هر چه فرهنگ 
. احساس می شود دستورالعمل ها   نمودارهای سازمانیبه 

موفقی  
سازمان

فرهنگ



تعاریف فرهنگ
ن
 نتو    یت

1998
فرهنگ نقش ها   تعامالتی را توصیف می کند که ازهنجار ها   ارزش ها در•

د  ر یکرد . سن  اجتماعی   یا از با ر ها   نگرش ها سرچشمه می گیرد 
گی اساسی برای فرهنگ  جود دارد فرهنگ به عنوان ی   یژگی ضمنی زند

اجتماعی   دیگری فرهنگ را ی  سازه اجتماعی آشکار می بیند

ن
ادگارشای

ز هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گر هی ا•
ود سازمان به ارمغان می آ رد می تواند به  ضوح چگونگی به  ج
ر آمدن، جای گرفتن   توسعه آن را ببیند   سرانجام آن را زی

.نفوذ خود درآ رده، مدیری  نماید   سپس تغییر دهد

  استیمسون 
مای

تار فرهنگ معانی مشترک با الگوی یکسان تفکر   رف•
اس  که به ما می گوید به چه چیزهایی توجه کنیم 

.چگونه  اکنش دهیم   به چه چیزهایی بها دهیم



سیر تکامل تاریخی فرهنگ

نهاد های 
فرهنگی

خانواده

اجتماع

مل  حکوم 

اماکن 
مذهبی

نظام 
آموزشی



ویژگی های فرهنگ

 یژگی های 
فرهنگ

آموختنی اس 

خشنودی بخش 
.اس 

آموخته می 
شود

سازگاری 
.می یابد

اجتماعی اس 

.یگانه ساز اس 

پدیده ای 
ذهنی   

تصوری اس 



:فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی



مفهوم فرهنگ سازمانی
ی در دهه های گذشته تاکید بیش از حد به ساختار پیچیده ساختارهای سازمان

.نشان داده اس  ر ش های ثاب  پاسخگوی تغییر   تحول نیستند
طالعه در م( نامیده می شود مفهوم شرکتی گاهی به عنوان )مفهوم فرهنگ سازمانی 

الهای سازمانها   مدیری  به طور ر ز افز نی اهمی  یافته   تعداد تحقیقات از س
.افزایش یافته اس 1980دهه 

فرهنگ سازمانی به ی  پدیده طبیعی که در همه سازمان ها رخ می دهد اشاره 
.س مدیریتگرابیشتر فرهنگ شرکتی دارد در حالی که 

فرهنگ سازمانی برخورد متفا تی با مدل های غیر قابل انعطاف سازمان دارد   
.برگشتی اس  از به مرحله شناخ  ریشه ای رفتارها

ا   فلسفه منظور از برگش  تاکید بر رفتارهاس    همچنین به دستیابی بهریشه ه
های مناسب برای اداره سازمان ها   تغییر جه  دادن آنها اشاره دارد که می 

.  هنجارها   در مجموع فرهنگ سازمانی نامید, توان آنها را با ر ها ؛ ارزش ها
مدیران سازمانی دارد   اثربخشی سازمانی برایاثربخشیفرهنگ سازمانی تالش به 

. بسیار مفید اس اجرایی 



تعاریف فرهنگ سازمانی
دنیسون

یرفتاریکه در سازمان  جود دارند، الگوهای، با رها   مفر ضاتیاساسیارزشها•
ن یبوندین پیکه مبییشود   نمادهایمیمشترک ناشین ارزشهاین ایکه از ب

دشونیده مینامیسازمان اند، فرهنگ سازمانیمفر ضات   ارزشها   رفتار اعضا

س 
کری

س
آرجری

فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می  داند   آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل•
وه ای از خود آشکار می سازند، راهی که بر آن اساس به  طور  اقعی می اندیشند   شی

که به طور  اقعی با هم رفتار می کنند تعریف می کند

ی
جیمز پرس

افراد ی  سازمان دارای ارزشهای مشترک، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار،•
زبان مخصوص، رمزها   سایر الگوی فکری   رفتاری هستند   به طور خالصه، 

.فرهنگ سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می کند

ن
ادگار شای

فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از ارزشها می داند که به افراد در سازمان کم  می کند تا متوجه شوند•
ه چه اعمالی برای سازمان   اعضای آن قابل قبول   چه اعمالی غیر قابل قبول اس     الگویی اس  ک
  چنان اعضای گر ه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی   تکامل داخلی آن را یاد می گیرند

مان خوب عمل می کند که معتبر شناخته شده    به  صورت ی  ر ش صحیح برای درک، حل مسائل ساز
  یخشی یکپارچه از سازمان اس  که باعث اثربخشی می شودبه اعضای جدید آموخته می شود



نکات مشترک بین تعاریف مختلف

اس انتظاراتی ,هابا ر,هاارزشر یتاکید
تهگذاشاشتراکبهسازمانیا گر هدر نکه
طمحیکهکنندمیکم اعضابه شودمی
آناساسبرراخودرفتار بشناسندراخود

دستورازاس ممکنحتی کنندهدای 
درموجودفرعیهایسیستمیا مدیر

.باشدداشتهبیشتریقدرتسازمان



عواملی که در ایجاد فرهنگ نقش دارند

ارزش ها حاالت   دیدگاه های شخصی موسسین•
را در مورد سازمان به کارکنان می دهد

محیط •
خارجی

برای اعمال خاصی از جمله سیاس  ها   یا 
تولیدات محیط خارجی به سازمان پاداش می 
دهد  که باعث ایجاد ارزش های جدید می شود 

کارکنان   •
خصوصی  
شغلی آنها

حاالت و انتظارات خاصی را به بازار می : ارزش ها
آورند 

روابط شغلی منعکس کننده فعاليت های اساسی 
سازمان است و به حاالت و ارزش ها شکل می دهد

فرهنگ 
سازمان



شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی



شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی

در مستقیماممکن اس  افراد تازه استخدام : 
ر مشاغل خود قرار گیرند   آشنایی آنها با فرهنگ سازمانی د

(غیر رسمی).صورت می گیردحین انجام  ظیفه 
ه جلسممکن اس  آشناسازی فرد با فرهنگ سازمانی به صورت 

ر   رسمی صورت گیرد   هر قدر جلسه معارفه رسمی تمعارفه 
در اجرای برنامه نقش موثرتری خواهد داش  مدیری باشد 

(رسمی.)

رسمی یا غير رسمی



اگر مدیری  فرآیند آشنا شدن فرد  را به : 
د به اجرا درآ رد احتمال کم تری هس  که بتوانانفرادیصورت 

در مورد سازمان دیدگاه های همه جانبه یا هماهنگ را به فرد 
.تازه  ارد ارائه کند

رت  لی اگر این برنامه ساختار غیررسمی داشته باشد، در آن صو
 آید فرآیند آشناشدن فرد با فرهنگ سازمان به این صورت درمی

.بیش تر توجه می کنداختالف خود با دیگرانکه؛ ا  به  جوه 

جد ل اگر برای انتقال فرد از سازمان ی  : 
ازمان شده  جود داشته باشد پدیده انتقال به در ن سزمانبندی 
اهد تقوی  خواطمیناندر می آید   پدیده استانداردبه صورت 

باشد در این صورتجد ل زمانی متغیر شد؛ اما بر عکس اگر 
.   جذب سازمان می شوندمدیران متخصص   افراد کاربلد 



نوع کاراگر ی  عضو سازمان که با : 
فرد تازه  ارد آشنایی دارد ا  را هدای    راهنمایی کند، فرد تازه 

ل استخدام شده با راهنمایی کسی که به عنوان مربی یا الگو عم
ین پایبه   میزان تغییراتمی کند به عضوی  سازمان درخواهد آمد 

از سوی دیگر سازمان هایی که اعضای خود را . حد می رسدترین
  با کارکنانی خالق بد ن الگو   راهنما می پذیرند، می خواهند 

.داشته باشندابتکار عمل 

كوشند تا ها ميبرخي از سازمان: 
ولي آورد تأييد كنندهايي را كه فرد با خود به سازمان ميويژگي

خرد را واردها در پي اين هستند كه نخست افراد تازهتر سازمانبيش
كه ايها را به گونهها را از آنان بگيرند و سپس آنكنند، هويت آن

.باب ميلشان است بسازند

با راهنما و بدون راهنما



الیه های فرهنگ سازمانی از نظر ادگار شاین

دس  ساخته 
قابل )ها

(مشاهده

ارزش های 
مشترک 

ارزش )
(قراردادی

فرضیات پایه 
ای

شامل به سادگی قابل دسترس هستند   می توانند
وهای الگوهای رفتاری یا ساختارهایی باشند که الگ

فعالی  را مشخص می کنند مانند نشان های 
شرکتی یا جانمایی  فیزیکی سازمان

عالیم   نشانه ها,نمادها, تولیدات

این الیه به ارزش ها   ا لوی  های سازمانی 
مربوط می شود   این ارزش ها می تواند به 

هنجارهای رفتاری گر ه یا اینکه چه رفتارهایی در 
گر ه قابل قبول   چه 

رفتارهایی غیر قابل قبول اند اشاره داشته باشد 
این هنجار ها در سازمانهای بزرگ توسط مدیر 
ارشد   در سازمانهای کوچ  توسط موسسین 

شکل می گیرد 

عمیق ترین پایه فرهنگی اس    این الگو ممکن اس  
توسط اعضای سازمان شناخته شده نباشد   به د ره 

جه  آشکار سازی این الگو نیاز , فشرده ای از تعامل
اس  این فرضیات رفتار سازمان را هدای  می کند   در 

برابر تغییرات مقا م هستند مانند؛ 
با رها , ارزش ها



ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی
یکپارچگی داخلی

زبان و درک و ایجاد 
ارتباطات مشترک

وجود مرز برای گروه 
ها و تيم ها

تعيين قوانين برای 
کسب و نگهداری 
قدرت و موقعيت

پاداش و تنبيه

تطابق خارجی

ماموریت و 
استراتژی ها

برقرار کردن 
اهداف خاص

اندازه گيری 
برای چگونگی 

انجام اهداف

فرهنگ

شرکت به موفقيت دست می یابد و این توفيق در طول سال های 
زیادی ادامه می یابد

بعد از مشخص شدن برنامه کارکنان رفتاری اتخاذ می کنند که 
توسط فلسفه و استراتژی هدایت می شود

مدیر در یک شرکت تازه و جوان به دنبال پياده کردن دیدگاه 
فلسفی و استراتژی خاص در رابطه با کار و تالش می باشد 



ویژگی فرهنگ سازمانی
به ی  فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسب ,  کهدر صورتی

یل سازمان بدانیم، ی  سیستم از مجموعه ای از  یژگیهای اصلی تشک
.  شده اس  که سازمان به آنها ارج می نهد یا برای آنها ارزش قایل اس 

: یژگی عبارتند از10این 

کنترل

لگوی ا
ارتباطی

هوی 
تحمیل 
تعارض

سیستم 
پاداش

خالقی  فردی

حمای  
مدیری 

یکپارچگی رهبری
ریس  
پذیری



که استقاللی عمل   آزادی ، میزان مسئولی : -1
.افراد دارند

عمل تا ابتکارتشویق می شوند که افراد میزانی : -2
ازی مخاطره آمیز بزنند   بلند پر کارهای به خرج دهند، دس  به 

.کنند
میزانی که سازمان هدفها   عملکردهایی را که : -3

.انتظار می ر د انجام شود، مشخص می نماید
میزان یا درجه ای که  احدهای در ن سازمان به : -4

ر ش هماهنگ عمل می کنند
میزان یا درجه ای که مدیران با زیردستان خود: -5

ارتباط را برقرار می کنند، آنها را یاری می دهند   یا از آنها 
.حمای  می کنند

خالقی  فردی

ریس  پذیری

رهبری

یکپارچگی

حمای  مدیری 



که میزان سرپرستی مستقیمی  مقررات   قوانین تعداد : -6
.می کننداعمال افرادی بر رفتار مدیران 

  نه گر ه )که افراد، کل سازمان ا درجه ای یمیزان : -7
.می دانندرا معرف خود ( که فرد در آن تخصص داردیا رشته ای خاص 

یعنی )پاداش شیوه تخصیص که ا درجه ای یمیزان : -8
رار عملکرد کارکنان قشاخصهای بر اساس ( مقامارتقای حقوق   افزایش 

.شاخصهااین قبیل   از پارتی بازی دارد نه بر اساس سابقه، 
ا بتشویق می شوند که افراد ا درجه ای یمیزان : -9

.آشکار باشندپذیرای انتقادهای تعارض بسازند   
به سلسله سازمانی که ارتباطات ا درجه ای یمیزان : -10

.می شودمحد د اختیارات رسمی مراتب 

کنترل

هوی 

سیستم پاداش

سازش با پدیده تعارض

الگوی ارتباطی



انواع فرهنگ سازمانی از نظر رابینز

اسه  کهه ارزش ههای اصهولی فرهنگ حهاکم نمایهانگر : 
که  قتی. هستندمشترک یا سهیماکثری  اعضای سازمان در آن ها 

گ درباره فرهنگ سازمانی صحب  می کنیم مقصود   نظهر مها فرهنه
از حاکم اس    آن ی  زا یه بسیار باز یا دیدگاه جهامعی اسه  کهه
نهد آنجا به فرهنگ سازمانی نگاه می شود کهه فرهنهگ مزبهور می توا

. به سازمان بدهدشخصی  متمایز 

 جههود ه فرهنگ هههای فرعههی در سههازمان های بههزرگ بهه:
نهدی می آیند   بازتابی ازمسایل، تجربیات یها شهرایط مشهابه   همان

.هستند که اعضای سازمان با آن ها ر بر  می شوند

حاکم

فرعی



خرده فرهنگ چیست؟
دارایخوددردر نیکپارچهفرهنگداشتنعلیرغمسازمانیهر

اتتقسیمازکهداردایپراکندهحد د باشدمیفرهنگچند
رغیر ابطبهتوجهباکهکندنمیپیر یسازمانیرسمی
.گیردمیشکلرسمی

سطحدرهم افقیسطحدرهممی توانندفرهنگ هاخردهاین
.بگیرندشکلسازمانعمودی

دارای به عنوان مثال،  قتی ی  بخش تولید از ی  شرک  بزرگ
نوعی فرهنگ منحصر به فرد باشد، ی  خرده فرهنگ عمودی

.در این شرک   جود دارد
نظیر )موقعی که ی  دسته ی  یژه ای از متخصصان بخش ها 

  ی  مجموعه برداش  های مشترکی دارا باشند، ی( حسابداری
.خرده فرهنگ افقی ایجاد می شود



فرهنگ سازمانی از نگاهی دیگر

با رهای مشترک بیشترمتوجه ساختارهای : 
.رسمی،قوانین  مقررات،دستورالعملها   ر شهای استاندارد اس 

با رهای مشترک عمدتا برساختارهای غیررسمی   :
.زارکاربیشتر تاکیدها بر نتیجه  عملکرد اس  نه بر  سیله   اب

ارگانیکی

مکانیکی
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با
آرز ی

موفقی 
برای

شما


