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بسم اهلل الرحمن الرحیم



مدیریت فرهنگ سازمانی
رهنگ مدیریت فرهنگ سازمان را می توان بصورت شناخت و استفاده بهینه از ف
رزش موجود، تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهای ناخواسته، تقویت باورها، ا

نگ دیویس فره. وهنجارهای خواسته و تثبیت فرهنگ مطلوب خالصه نمود
:خالصه نمود و آن را به دو دسته زیر تقسیم بندی کردباوررا در واژه 

ند که باورهای راهبردی ریشه ها و اصولی هست: ( چه باید باشد)استراتژیک •
کیل شرکتها بر اساس آنها ساخته می شوند و فلسفه وجودی موسسه راتش

می دهند و به عنوان یک هدف بنیادی شکل می گیرند
 ب و کسباورهای مربوط به امور خارج سازمانی؛درزمینه اینکه چگونه باید

.را هدایت کردکار
 و کردمدیریتباورهای مربوط به اموردرون سازمانی؛مثالچگونه می توان

. سازمان را به پیش برد 
ازمانها سازمانها یا باورهای مشترک اکثریت کارکنان س: (چه هست) عملیاتی•

را مطرح می کند که جزو فرهنگ واقعی سازمان به حساب می آیند؛ ولی
تند نباید آنها را با باورهای راهنما اشتباه گرفت و آنها منشا رفتارهایی هس

.که افراد به طور روزانه از خود نشان می دهند



اقدامات زیر می تواند مدیران را در جهت 
استراتژی های سازمان هدایت کند



استراتژی فرهنگ سازمانی
تاسزیادیارزشدارایفرهنگایندرسنوتجربه:باشکاهیفرهنگ

هادهنارجواحترامارشدیتبههستندفرهنگایندارایکهسازمانهایی
فرهنگایندراستفراهمکارکنانبرایثابتومطمئناستخدامو

بهریعسحرکتوکنندمیطیرامراتبیسلسلهسطوحکلیهمدیران
مانند.استمعمولغیرسازمانیهرمراسسمت

سازمانهای,هواپیماییشرکتهای
(داخلبهتوجهوثبات)دولتی

طوربهافراداستخدامبهتمایلسازمانهااین:دانشگاهیفرهنگ
,خدمتتداوم,کارکنانآموزشبهودارندرادانشگاهازمستقیم
شرکتهای,IBMشرکتمانندداردخاصیتوجه...وعملیاتیتخصص
توجهوپذیرانعطاف)سازیاتومبیل

(داخلبه



کتشاف برعکس فرهنگ تیمی که به اختراع، نوآفرینی و ا:فرهنگ دژ نظامی 
. ارج مییی نهیید، فرهنییگ نظییامی بییر حفییم و بقییای سییازمان تاکییید دارد

ونیه نمونیه اینگ. درفرهنگ نظامی امنیت شغلی حائز اهمیت زیادی است
از سازمانها،عمده فروشی های بزرگ، هتلها، سازمانهای اکتشاف نفیت وگی

.می باشد
( ثبات و توجه به خارج)

د و را جذب می کنن... خطر پذیر و, این سازمانها افراد خالق: فرهنگ تيمی
د به افرادی که خیوب کیار میی کننی. پرداخت کارکنان عادالنه می باشد

پاداش مالی تعلق می گیرد و بیشیتر ایین فرهنیگ بیرای سیازمان هیای
.                                مناسییب اسییت...حسییابداری و,شییرکت هییای مشییاوره ای, تبلیغییاتی

(انعطاف پذیرو توجه به خارج)



(دانیل دنیسون)ارتباط فرهنگ با محیط و استراتژی سازمان

توجه به درون و : فرهنگ تداوم
دارای ثبات نسبی است و از 
روندهای پیش بینی شده در 
کسب و کار حمایت می کند

توجه به محیط : فرهنگ رسالتی
بیرونی و تاکید بر یک دید 

مشترک روی اهداف سازمان است 
و انتظار این فرهنگ شناخت 

عمیق از ماموریت و رسالت افراد 
است 

مشارکت :فرهنگ مشارکتی
دادن افراد در تغییرات برون 

سازمانی

و هدف سازمان پاسخگویی به 
محیط  و افزابش بازدهی است

انعطاف پذیر : فرهنگ سازگاری
و تاکید بر محیط بیرونی و تالش
آن تغییر در جهت نیاز مشتریان 
است و دارای سازگاری بین ارزش 

ها و هنجارها وجود دارد



استراتژی فرهنگ سازمانی از نظر هریسون

این سازمانها معموال به صورت سازمانهای : فرهنگ نقش
بورو کراتیک توصیف می شوند و روی وظایف و تخصص 
ها تمرکز دارند و این سازمانها در محیط های ایستا موفق 

هستند

یک منبع قدرت دارد معموال این سازمان : فرهنگ قدرت
ها به سرعت واکنش نشان می دهند و موفقیت سازمان ها 

به افرادی که دارای قدرت هستند بستگی دارد

این سازمانها برای برآورده کردن نیازهای : فرهنگ فردی
اعضای خود به وجود می آیند و انتظار می رود که افراد بر 

قریبا و افراد ت. یکدیگر تاثیر بگذارند و الگوی یکدیگر باشند
پزشکان, استقالل کامل دارند مانند وکال 

تمرکز در این سازمانها روی رسیدن به : فرهنگ وظیفه ای
قدرت بر اساس تخصص و انعطاف پذیری است مانند , اهداف

شرکت های مشاوره مدیریتی
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توجه به داخل                             توجه به خارج



ابعاد فرهنگ ملی هافستد
ثروت و امتیاز , تا چه میزان افراد توزیع نابرابر قدرت: فاصله قدرت

را می پذیرند

چگونه افراد با عدم اطمینان مقابله می : اجتناب از عدم اطمينان
کند

تا چه مقدار افراد باید در فرهنگ مورد نظر به طور :فردگرایی
مستقل رفتار کنند

ارزشهای غالبی چون موفقیت و پول: مردساالری

دت نشان دهنده بلند مدت گرایی یا کوتاه م: پویایی کنفيسيونی
گرایی می باشد



نقش فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی قوی به اعضای : شیوه ایجاد ادراک

خود برای پی بردن به محیط و نحوه رفتار کارمندان 
کمک می کند و یک عامل کنترل کننده در سازمان 

محسوب می شود

ایجاد نوعی احساس هویت نسبت به  : هویت سازمان
نگهداری و , اعضای سازمان و توانایی در جذب

پرورش کارکنان با استعداد و خالق

فرهنگ سازمانی قوی دارای : ثبات اجتماعی سیستم
معیارهای سختکاری کنترل دقیق و انجام وظایف به 
طور مشخص می باشند فرهنگ می تواند اعضای 
سازمان را به هم  متصل کند و مرزهای سازمانی 

مشخص می گردد

سازمانهایی که دارای فرهنگ قوی : تعهد گروهی
هستند کارکنان نسبت به اهداف و ارزش های 
سازمانی احساس تعهد بیشتر نسبت به منافع 

باور به ارزش , شخصی خود دارند و در آن وفاداری
های سازمانی جای دارد

نقش های فرهنگ 
سازمانی



مولفه های فرهنگ سازمانی

نمادها 

)Symbols(

تشریفات 

)Rituals(

ساختارها و سیستم ها

(Structures & 
Systems(

مهارت ها  (Skills (برندگان
ارزشها 

)Values(



فرهنگ  قوی سازمانی
امانجدرچشمگیریومالحظهقابلتاثیرسازمانیقویفرهنگ
استآنسازمانیقویفرهنگازمقصودوداردوریبهرهوکار
ارکانجامهایروشوهاارزشدرکارکنانومدیرانبیشترکه

.هستندسهیم
یسازمانقویفرهنگوجودباقبولقابلوخوبکارانجامدالیل

اجرای موفقيت آميز دیگر استراتژی های سازمان

ایجاد تعهد و فداکاری در کارکنان

ایجاد انگيزش و همسویی در کارکنان



نکاتی در مورد فرهنگ قوی سازمانی
میی تواننید در سیازمان نظیم برقیرار کننید و بیه قوانین و مقررات •

.رفتارها ثبات و دوام رویه بدهند
گ فرهنیبا توجه به آن چه که گفته شد می توان گفیت کیه ییک •

.رسمی سازمان گرددقوانین و مقررات می تواند جایگزین قوی 
ک مزیت فرهنگ قوی نسبت به قوانین و مقررات این اسیت کیه یی•

ن و قیوانیهمیان نقیش بدون نياز به اسناد مکتوب فرهنگ قوی 
.را ایفا می کندمقررات 

در واقع فرهنگ قوی ومقررات دو جاده متفیاوت هسیتند کیه ییک •
.مقصد نهایی مشترک ختم می شوند



آثار فرهنگ قوی سازمانی

ایجاد نظم در 
سازمان

پيش بينی 
ساده کار

ایجاد تعهد زیاد 
کارکنان نسبت به 

سازمان

( همکاری مشارکتی)
همکاری بین مدیر و 

کارکنان
جا به جایی کم

کسب رفتار و 
حاالت خطر پذیری

ترک سازمان 
کاهش می یابد

تحمل تعارضات 
و مخالفت ها

بهبود مداوم و 
افزایش ارزش کار 

تيمی

پيدا کردن ابتکار  
فردی و توافق 

بيشتر اعضا

جایگزین مناسب 
قوانين و مقررات 

رسمی

بهبود کار تيمی



آیا تغییر فرهنگ امکان پذیر است؟
نيستپذیرامکانفرهنگتغییر

طریقازاستممکنمدیران:کندمیبیان1993ویلموت
تهداشکارکنانرویبیشترکنترلقصد,فرهنگمدیریت

باوآورنددرخودتسخیربهرااحساسیمحدودهتا,باشند
بهمدیرانازکنترلوظیفهمدیریتیخودونظارتیخودکمک

یشخوکاردراختیاردارایکارکنانویابدمیانتقالکارکنان
.کنندمیعملسازمانخواستهبهاصلدراماباشندمی

مدیریتبا,سازمانمدیر:معتقدند(2002)هیومکوتامپسون
نابعمبهدستیابیدنبالبهکارکنانهایارزشوهامعناکردن
.استکارکنانتعهدوکنترل,درونی



استتغییر فرهنگ سازمانی امکان پذیر 
کارکنانومحیطمتغیرشرایطبهتوجهباسازمانیفرهنگ

شودمیناپذیریاجتنابتحوالتدچارسازمان

یابدیمتغییرزیردالیلبهسازمانیفرهنگاستمعتقدهلریگل

تغییر مسایلی که مدیران و 
کارکنان به آن توجه دارند

رد تغییر شرایط چگونگی برخو
با موقعیت ها

تغییر ضوابط برای استخدام  
افراد جدید

تغییر ضوابط برای اختصاص 
پاداش

تغییر رسوم و تشریفات 
سازمانی



تغییرپذیریامکاندربارهمتفاوتهایدیدگاه(1998اوگبوناوهریس)
کنندمیخالصهدیدگاه3دررافرهنگ

خردهکیوتغییربهتمایل:عاملدومتوجهدادندانجامکهتحقیقاتیاساسبرآنها
داشتالعملعکسدوآنهامطالعاتنتایج.شدندمشخصفرهنگ

کندرتغییسازمانکنونیفرهنگویژگیکهافتدمیاتفاقهنگامی:
مدیریتتوسطکهباشندجدیدیفرهنگباجهتهمآنهاسطحیطوربهتا

شوندمیهدایت
فرهنگباروشاینشوندمیاصالححدیتاکارکنانهایارزش:

تهگرفکاربهمطلوبفرهنگکهحالیدر.استسازگارمطلوبفرهنگوموجود
کندمیتعدیلراآنموجودفرهنگاماشودمی

همراهحولیتوبنیادیتغییراتبانبایدفرهنگتغییرکنندمیبیانهمچنینآنها
.باشدتدریجیوگامبهگامبایدبلکهباشد

فرهنگ می تواند مدیریت شود

فرهنگ قادر به مدیریت شدن نیست

.فرهنگ قابل دستکاری است

خلق دوباره

هتفسیر دوبار



ت تغییر موفقیت آمیز فرهنک سازمانی به رعای
موارد زیر بستگی دارد

امکانجدیدفرهنگزیراشوددرکبایدسازمانقدیمیفرهنگ
راآنمدیرانوکارکنانکهکندمیپیداوقتیراتوسعهوخودنمایی

.کننددرک
دارایکههاتیموکارکنانازحمایتبرایشرایطکردنفراهم

.باشندمیبهترفرهنگبرایعقایدی
ندهکنهدایتوراهنمااصلعنوانبهجدیدفرهنگدیدگاهبابرخورد

.تغییربرای
کشدمیطولسال10تا5بینسازمانسطحدرفرهنگیتغییرات.

عملدربردنکاربهبرایجدیدفرهنگکردننمایان.



ارزیابی فرهنگ سازمانی
مطالعهبهموجودرویکردهایبهپاسخی,سازمانیفرهنگدربارهتحقیق

(1998برون).استمتمرکزهاسیستمرویکهاستسازمان
کیبهنیازوداردوجودکیفیوکمیهایروشسازمانیفرهنگمطالعهبرای

یکمهایروشازاستفادهتنهاکندمیبیانشاینو.استمرجعچارچوب
ایهگفتهوکندمیاستفادهترکیبیهایدادهاززیرااستاخالقیغیر
ملشاوفراگیرسازمانکلدر.نیستتحقیقدرکنندگانشرکتخود

سیستمهایزیروهاسیستمباضمندروباشدمیهافرهنگخرده
.داردارتباطخارجیمحیطوسازمانی

هوممفرویبرمحققانسازمانیکاجتماعیروانشناسیمحیطارزیابیبرای
یکفرهنگیجوزمانی.اندکردهتمرکز“سازمانیجو”نامبهمشابهی
مهاستراتژیکباورهایباجاریعملیاتیباورهایکهاستسالمسازمان
.بودخواهدکمتراثربخشیباشدکمترهمسوییاینهرچهوباشندجهت،



تعریف جو سازمانی

ش 
ی و همکاران

هو

جو اصطالح وسیعی است که به ادراک افراد از محیط•
ر غی, عمومی کار گفته شده و متاثر از سازمان رسمی

.رسمی شخصیت افراد و رهبری سازمانی است

ش 
ن و همکاران

لیتوی

ند ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می ک•
دارد و احساس او به سازمان بر حسب ابعادی مانند 

.است... پاداش و, ساختار سازمانی, صراحت, استقالل



انواع جو سازمانی از نظر هالپین و کرافت

انواع جو 
سازمانی

جو باز

جو بسته

جو 
خودمختار

جو پدرانه

جو کنترل 
شده

جو آشنا



تفاوت جو و فرهنگ سازمانی
جو سازمانیفرهنگ سازمانی         

.



فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی

,فرهنگدرباره”گرامدیریت”هایدیدگاه
مفهومهایپیچیدگیواستانگارانهساده
.گیردنمینظردرراشناسیمردم

مدیریت منابع انسانی مدیریت فرهنگی

مدیریت



فرهنگ وعملکرد سازمانی
تاثير مدیریت بهره وری منابع 

انسانی بر رضایت فردی و انگيزش

معيارهای مختلفی برای بررسی فرهنگ 
مورد  بررسی قرار گرفت و معيارهای 

عملکرد روایی مطلوب را 
نداشت                                            

مدیریت کیفیت و فرهنگ سازمانی 
هماهنگی نزدیک دارند و تغییر کلی در 

فرهنگ موجب تغییرات اساسی در 
ی توسعه سیستم های مدیریت کیفیت م

شود
وجود یک فرهنگ قوی و انعطاف پذیر

وجود یک فرهنگ مشوق همکاری

ارزیابی عملیات

حسابداری مشتریان

خدمات پشتیبانی

بازاریابی

سالمت و ایمنی کارکنان



مدیریت فرهنگ و برنامه های مدیریت منابع انسانی

مدیریت فرهنگ 
وبرنامه های مدیریت 

منابع انسانی

انتخاب و 
استخدام

انتصاب 
رسمی 
کارکنان

آموزش و 
توسعه

فعالیت های 
ارتباطی و 
یکپارچه 

سازی

سیستم 
پرداخت

تعدیل



رادانطباق توانایی افدر گذشته سازمان ها برای : 
سازمان تالش می کردند نیازمندی های شغلی با 

مانیفرهنگ سازو سازمان به سازگاری بین فرد اما امروزه بیشتر برای 
بت کمتری نسفرد دارای اهمیت تواناییتوجه کرده اند از این جهت 

راین است بنابفرهنگ سازمانی و انطباق آنها با ارزش ها , به نگرش ها
یر می توان نتیجه گرفت بهبود عملکرد کارکنان راحت تر از تغی

و انطباق ( 2004ادکینز و کالدول ) نگرش ها و ارزش ها می باشد 
فرد با خرده فرهنگ یا گروه سازمانی می تواند مهمتر از رضایت 

قت شغلی باشد و فرهنگ سازمانی باید با ترجیحات شخصی مطاب
داشته باشد

.

استخدام و انتصاب

سازگاری فرد با شغل



فرهنگتزریقجهتراهیعنوانبه,شغلبهفردرسمیانتصاب
استجدیدکارکنانرویفرهنگیاثرگذاریوسازمانی

(2005ویلکینسونومارچینگتون)
شکیلترارسمیانتصابهایبرنامهاصلیجزویکگفتمانییادگیری

وهاارزش,بینشباتاکندمیکمکواردانتازهبهودهدمی
(2000هریسون)کندپیداتطبیقسازمانهنجارهای

هاینکمگرآمدنخواهددستبهمطلوبنتیجهسازمانینظرازالزاما
رایهاکارکنانانتصابهایبرنامهوسیلهبهرسمیسازیاجتماعی

,واردانتازهسازمانیروزمرهارتباطاتوهافعالیتتوسطوشود
.شودتقویت

مییاد”بحرانیحوادث“طریقازراسازمانیفرهنگواردانتازه
.گیرند

.

انتصاب رسمی کارکنان



یرییادگبهتمرکزجایبه,توسعهوآموزشبهکارکنانمدیریتگذشتهدر
یابتدایقدمیکتواندمیامراینوداشتندتوجهشغلیمهارتودانش
.باشدسازمانیفرهنگتغییربرای
فردیمختلفهایجنبهرویتواندمیایتوسعههایفعالیتویادگیری

یبعضوذهنیآوردندستبهرویهافعالیتاینازبرخیوکنندتمرکز
جنبهرویبرخیکهحالیدرودارندتمرکزهامهارتتوسعهرویدیگر

(1996لی)دارندتمرکزدیگرانبااوروابطوفرداحساسی
کارکناننگرشوهاارزشتغییرجهتکارکنانرفتاررویمتمرکزآموزش
(1993همکارانوویلیامز)رسدمینظربهالزم

عملالعکسداردانتظارمدیرکههمانگونهکارکنانکهکردفرضتواننمی
دهندنشان

.

آموزش و توسعه



باواستسازمانیفرهنگمدیریتدراصلیبخشیکارتباطات
بخشتوانمیایوظیفهمیاناجتماعیهایفعالیتکمک
وویلیامز)کردتقسیمسازمانیهایواحدمیانرارسمیهای

(1993همکاران

:مثالداردوجودسازمانیفرهنگانتقالبرایمراسمنوعدو
تواندمی...ونمونهکارمندانتخاب,شرکتینامهخبرازاستفاده
رادافرویاینکهیاوکندیاریاهدافشبهرسیدندرراسازمان
اندبرسمردمگوشبهراافرادوسازمانموفقیتوکندتمرکز

(1993بیروترایس)

فعالیت های ارتباطی و یکپارچه سازی



وتاسانسانیمنابعراهبردازبخشیکسازماندهیپاداشسیاست
هکحالیدر,باشندهممکملبایدانسانیمنابعمختلفاجزای
:مانندانسانیمنابعمتنوعهایفعالیتروی,پاداشراهبرد

ایبرراهیامراینوگذاردمیاثیر...وکارکناننگهداری,استخدام
آرمسترانگ)استاستفادهموردسازمانیهایارزشانتقال
1999)

فادهاستتیمیپرداختجایبهفردیعملکردبرمبتنیپرداختاگر
ایجبهمالیپاداشبهرسیدنبرایاحتماالکارکنانرفتار,شود

.شودمیپشتیبانیمدیریتتوسطفرهنگیهایارزشباسازگاری
سازمانبرایاآنهتقویتویکدیگرباانسانیمنابعسازگاریاینبنابر
.استمفید

پاداش/ سيستم پرداخت



ابربردرافرادمقاومتمتوجهاستفرهنگتغییردنبالسازمانیکههنگامی
لتعدیازتوانمیمقابلهاینازگیریجلوبرایوشودمیجدیدفرهنگ
.کرداستفاده

گرا:کنندمیبیانچنینرافرهنگتغییردررارهبرنقش1993بیروتراس
زینجایگتنهامقاموتنزلنباشدمشکالتحلبرایایچاره,فردمقامتنزل

جبموتواندمیکارکنانبرکناریآنگاه,شودمسایلحلجهتموثراقدامی
.گرددنقص

تعدیل



مدیریت ارزیابی عملکرد
,ندابودهدرونبهمتمرکزکههاییفرهنگبهنسبتگرابرونهایفرهنگ

هایچالشباشدنروبهروآمادگیوبیشترپذیریمخاطرهبهتمایل
ریسهواوگبونا)شودمیبهتریسازمانیعملکردبهمنجرودارندراجدید
2000)

جادایحداقلوتوسعهجهتراهیعنوانبهتواندمیعملکردمدیریتفرآیند
رویایویژهتاکیدگراعملکردفرهنگشودمیدیدهعملگرافرهنگیک

,فتاررتغییروباشدداشتهتواندمیسودآوریوکارکنانازحاصلهنتایج
(2002ویلیامز)استفرهنگیهایبرنامهبرتمرکزاصلینقطه

,اعتماد:مانندارزشهاایمجموعهباعملکردمدیریتبهمعتقدآرمسترانگ
است...وکارکنانمشارکت



نقش رهبری در فرهنگ سازمانی 
سطوحدررهبران,داردفرهنگبهجدیدیرویکرداغلب,جدیدرهبر

ددارننفوذوکنترلمختلفسازمانیمراسمرویسازمانمختلف
وآشکارفعالیتیکپیشرفتمراسممانند(1993بیروترایس)

ارمندکجایزهبرنامهمانندبخشدمیبهبودرافردموقعیتکهعلنی
برتر

بررهتواناییوهستندفرهمندیویژگیدارایرهبرانارشدسطوحدر
ئولمسبینشخلقبرعالوهرهبرودارندسازمانبرایراتبدیلی
تاثیرجهتآنبراینقشسازیمدلوبینشآنسازیمدون

.استدیگرانرویگذاری
مراحلدرفرهنگیمدیریتازگوناگونیانواعبهنیاز:استمعتقدشاین

رویتمرکزموجب,مختلفراهبردیمسایلوداردوجودمختلف
.شودمیفرهنگیابعاد



روابط کارکنان
یسازتوانمندجایبهراکارکنانفرهنگمدیریت1993ویلموت

میمدیریتیکنترلافزایشجهتراهیعنوانبهکارکنان
.بینند
تواندیمفرهنگکهکردفرضنباید:معتقدندهمکارانشوویلیامز

هایهبرنام,جدیدارزیابیسیستمیک,معرفیباوسادگیبه
.کندتغییرآموزشجدیدهایروشیاجدیدپاداشاعطای

صریعنتواندمیوداردفرهنگرویتاثیرموارداینتمامالبته
.باشدفرهنگیتغییربرنامهیکبرایضروری



اهداف و مقاصد فرهنگ سازمانی
اجتماعی:(آزمایشیدورهیاتوجيهیدوره)کردناجتماعیفرآیند
باارکارکنان,سازمانآنتوسطکهسیستماتیکاستجریانیشدن

.کندمیالقاآنهابهراسازمانبرحاکمفرهنگوآشناخودفرهنگ
ردنکفراهموجدیدکارکنانبهمدیرانازفرهنگانتقالدیگر؛عبارتبه

,آنهانیازموردمهارتودانش
انتخاب با دقت کارمند جدید که 

مناسب فرهنگ سازمان باشد رد کردن داوطلبان نامناسب با 
فرهنگ سازمانی

چالش های اولیه کار

آموزش گسترده جهت کمک به 
توسعه مهارت

کاربرد سیستم پاداش مربوط به 
فرهنگ سازمانی

مدل گیری مناسب نقش که با 
فرهنگ سازمان بستگی دارد

بها دادن به ارزش های 
فرهنگی

وابستگی کامل به ارزش های 
فرهنگی دارای پاداش می باشد

ردکردن کارکنانی که از فرهنگ 
سازمان انحراف دارند



عواملی که باعث حفظ و نگهداری فرهنگ 
سازمانی می شود از نظر استیفن رابینز

حفم و نگهداری فرهنگ سازمانی

مدیریت عالی سازمانگزینش
جامعه پذیری

مرحله تحول مرحله رویاییپیش از ورود
جامع



و هدف گزینش این است که افرادی شناسایی: 
انش، استخدام شوند که برای انجام موفقیت آمیز کار مورد نظر د

.اطالعات، مهارت و توانایی های الزم را داشته باشند
مدیران ارشد از طریق گفتار و کردار، هنجارها : 

س و معیارهایی را ارائه می کنند که دست به دست می شود و پ
.از طی سلسله مراتب به همه جای سازمان می رسد

مسئله مهم این است که افراد با فرهنگ : 
گ اگر افراد با فرهن. سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند

سازمان آشنا نباشند پس از استخدام موجب مخدوش شدن 
پذیرش و . باورها و عاداتی می شود که در سازمان رایج است

.رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه پذیری کارکنان می نامند

گزینش

مدیریت عالی سازمان

جامعه پذیری



پیش از ورود

رد به است که پیش از پیوستن فآموزشها و یادگیری هایی این مرحله مربوط به •
.سازمان صورت می گیرد

مرحلۀ رویارویی

در این مرحله فرد تازه استخدام شده متوجه واقعیت سازمان می شود و احتماالً•
.ر کنددرمی یابد که در انتظارات و آنچه به نظر وی واقعیت بوده است، تجدید نظ

مرحله تحول جامع

در این مرحله فرد استخدام شده،مهارتهای الزم را برای انجام کارها می آموزد در •
ان آنها تبحر پیدا می کند و به ارزشها و هنجارهای گروهی احترام می گذارد و با آن

.  همسان می گردد

درصورتی  که مرحلۀ تحول جامع به  طور موفقیت آمیز انجام شود، بر میزان تعهد فرد 
به سازمان و بازدهی وی اثر مثبت خواهد گذاشت و میل او به رفتن از سازمان را 

.کاهش می دهد
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