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ی  وم ی  نا   گ سازما
  
  

   محمد عسگریان

  :چکیده
ها، باورها، و اعتقـادات اساسـی    الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ،فرهنگ سازمانی

توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیـادی در سـازمان    در یک سازمان است بنابراین می
هدف ازتبیین فرهنگ سازمانی . باشد پذیر می تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان
حـل مشـکالت درون و بـرون    برای  های مناسب شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راه کار

لذا دراین مقاله به مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی پرداخته شـده اسـت و    .باشد سازمان می
ها، سطوح و نقشی که فرهنگ  یهای مختلف تعریف و به ابعاد، انواع، ویژگ فرهنگ از دیدگاه

تواند داشته باشـد پرداختـه شـده     کند و آثاری که فرهنگ در سازمان می میایفاء  در سازمان
باشد  در این مقاله با نگاه مثبت بر فرهنگ سازمانی، آن مفهومی از فرهنگ مد نظر می .است

 .باشـند  دنبـال آن مـی  ها در پی تثبیت آن هستند، و در قالب مکتوب و نانوشته بـه   که سازمان
ابزار گرد آوری و ای انجام گرفته  کتابخانهمطالعه به روش پیمایشی و  در پرداخت این مقاله

  . باشد فیش برداری میآن 
  

   :ها کلید واژه

، مفهوم فرهنگ، فرهنگ سازیفرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی

                                                      
 کارشناس دفتر تحقیقات کاربردی طرح و برنامه و بودجه ناجا .
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  مقدمه 

گیـرد، بـه طـوری کـه      فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است کـه گـروه فـرا مـی    « 
 کند، و به سبب عملکـرد و  پذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می مشکالت انطباق

شود واز ایـن جهـت بـه مثابـه روش صـحیح ادراک، تفکـر و        مثبتش معتبر دانسته میتأثیر 
 »شـود  احساس در خصوص آن مشکالت گروه، به اعضـای جدیـد آمـوزش و یـاد داده مـی     

ــوان مجموعــه ) 30، ص1383، 1شــاین( ــه عن ــایی  هــای انســانی دارای فرهنــگ جوامــع ب   ه
سـازمان   ،هـای انسـانی   باشد یکی از این مجموعه میها  آن باشندکه راهنمای عمل گروهی می
محل اجتماع مردمی که با هـم طبـق   « شود تعریف میاین چنین  باشد که به طور خالصه می

 »هـای سـازمانی را تحقـق بخشـند     فکنند تا هـد  یک سازماندهی هماهنگ و مصوب کار می
های  کنترل عملیات رسیدن به هدفبرای  ترتیبات اجتماعیها  سازمان )16ص، 1380افجه، (

هـا بـه    تحقق بخشـیدن هـدف  برای  های آگاهانه و ترتیبات الزم جمعی و محل خلق مدیریت
هـای غالـب    ارتوان فرهنگ سازمانی که به عنوان رفت می لذا. باشند می های جمعی وسیله ابزار

کلیـدی،  هـای   ارزش ای از مجموعـه «. شود را به این گونه تعریف کرد شناخته می سازماندر 
اسیرسـیچ  ( »داند که در اعضای یک سازمان مشترک است هایی می ی راهنما، و تفاوت ها باور

  )438، ص1380مشبکی، به نقل از 
ند تا دریابند افراد از چـه  ا در تحقیقاتی که روی فرهنگ انجام شده است محققان کوشیده

 نهد و بـه  ارج میها  آن آیا سازمان به خالقیت و نوآوری؟ نگرند ای به سازمان خود می زاویه
توان انتظارداشت  کند؟ بنا براین می ی تعارض را سرکوب می آیا پدیده ؟دهد پاداش میها  آن

د داشـته و فرهنـگ   سطوح مختلف در یک سازمان وجـو  در های مختلف یا که افراد با زمینه
هر زمینه زندگی سازمانی بخشـی  . های همانند یا مشابه توصیف نمایند سازمانی را در عبارت

تری  کنند فرهنگ را به صورت ظریف از فرهنگ سازمانی است در حالی که دیگران سعی می
 و تفکیک قابل تشخیصها  ارزش های دیگری نظیرعادات، محیط، فضا و معنا کنند تا از زمینه

های مشـترک   تواند به عنوان چسبی که یک سازمان را توسط طرح باشد فرهنگ سازمانی می
هـا و   هـا، اعتقـاد   فرهنـگ در نتیجـه ارزش   .دیده شود دارد چسبانده و نگه میاعتقادی به هم 

                                                      
1.Shine 
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ی وم گ سازما ی  نا
ای بسیار ظریف  آید و افراد را توجیه و به گونه انتظاراتی که بین اعضای سازمان به وجود می

هر چند این امکان وجود  ،چه کارهایی قابل قبول است :دهد که ود این پیام را میبه اعضای خ
  .هایی مخالف قوانین و مقررات باشد دارد چنین کار

سازمانی در کنترل و هدایت سازمان،   در این مقاله با توجه به نقش و جایگاه مهم فرهنگ
ـ   ا ایـن موضـوع بـه بررسـی     و ضرورت آشنایی مدیران و کارکنان طرح و برنامه و بودجـه ب

فرهنگ سازمانی خواهیم پرداخت و به طور ضمنی درصدد پاسخ به سؤاالت ذیل بر خـواهیم  
  .آمد

  و انواع آن کدام است؟ ی چیستسازمانفرهنگ  - 1
 ی چیست؟ سازمانهای فرهنگ  مهمترین ویژگی - 2
 کند؟ میسازمان ایفاء ی چه نقشی در سازمانفرهنگ  - 3

  فرهنگ  
عادی ایـن مفهـوم را    ، افرادداردمشخص و طوالنی  سابقهمفهوم، ی یک  فرهنگ به منزله

ماننـد وقتـی کـه    . انـد  نشان دادن فرهیختگی مورد اسـتفاده قـرار داده  برای  ای به مثابه کلمه
اشـاره بـه   بـرای   این کلمه از سوی مـردم شناسـان  . گوییم شخصی خیلی با فرهنگ است می

شده است بیشتر مـردم از چیسـتی فرهنـگ     آداب و رسوم اجتماعات گوناگون به کار گرفته
ایـن کـه    در مـورد . اما درتعریف انتزاعی آن با مشـکل مواجـه هسـتند   . درکی ضمنی دارند

متفـاوتی از  فرهنگ چیست نظرات کامالً متفاوتی وجود دارد صاحبنظران گونـاگون تعـاریف   
  . کنند فرهنگ را بیان می

فرهنگ شامل هر آن چیـزی اسـت   « ند کهکن اشاره می 2و وودوارد 1ساترلندبرای نمونه  
منبع دیگر منتقل شود، یعنی همان میراث اجتماعی و کلیت جامعی کـه   هکه بتوان از منبعی ب
 و روش فرارسـاندن ها  آن هنر، اخالقیات، قانون، فنون ابزارسازی و کاربرد ،شامل دانش، دین

  )436، ص1380مشبکی، (» شود  بیان میها  آن

                                                      
1. Sutherland 
2. Woodward 
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
 –هـای عـادتی    فرهنـگ سیسـتمی اسـت از الگـو    «: گویـد  ن باره مـی در ای ویلیهمچنین 

  )منبع همان(» پشت هستند سته و همبگویی که با یکدیگر هم پاسخ
فرهنگ و تمدن را به یک معنا و مفهوم به کـار بـرده    ی،ادوارد تایلر مردم شناس انگلیس

و رسـوم و همـه   ای از معرفت، عقایـد، اخالقیـات، قـوانین، آداب     مجموعه است و فرهنگ را
، 1999زیـاری،  (پـذیرد   جامعه می های و عاداتی دانسته که انسان به عنوان عضوی از قابلیت

 )44ص
صـورت گرفتـه اسـت، فرهنـگ را     )1997( 2و اسکین )1980( 1در مطالعاتی که هافستد

 ،هـا  آرمـان  ،ها ها، باور اصلی، هنجارهای  ارزش ای متمایز، شامل سطوح مختلفی مانند مجموعه
  .)1997شاین،  و1980هافستد، ( داند بشر می زها و موارد دست سا فتارر

فرهنــگ الگــویی «: گویــد در تعریــف فرهنــگ مــی) 30، ص 1383(چنــین شــاین  هــم
پـذیری   گیـرد بـه طـوری کـه مشـکالت انطبـاق       ضات مشترک است که گروه فرا میوازمفر

ش معتبر دانسـته  یثیر خوکند و به سبب عملکرد وتأ خارجی و هماهنگی داخلی آن را حل می
شود و ازاین جهت به مثابه روش صحیح ادراک در خصـوص آن مشـکالت بـه اعضـای      می

  »شود جدید گروه آموزش یاد داده می
های انسانی یاد شد دارای رفتارهایی هسـتند   که از آن به عنوان مجموعه ییها سازمان در

عنـوان فرهنـگ سـازمانی از آن یـاد     است و بـه   سازمانهای غالب در  ها، رفتار که این رفتار
  .شود می

  فرهنگ سازمانی 
مدرسـه، باشـگاه،   . شوند که سـازمانی را تجربـه نکـرده باشـند     ندرت افرادی پیدا میه ب
ها  مله این سازمانبزرگ اداری ازجهای  چنین سازمان هم های خیریه و های ورزشی، انجمن تیم

شـوند بـا آداب    وارد مـی هـا   سازمان ماس بهفعالیت و تبرای  که افراد ت آنهستند به موازا
قوانین  ،گویند هایی که مردم در باره نحوه کارکردن می داستان ،لباس پوشیدن در آن سازمان

اداره سازمان، روابط سازمان، نحوه تشریفات و مراسم، وظایف، سیستم پرداخـت،   های روشو 
                                                      

1. Geert Hofstede 
2. Skin 
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ی وم گ سازما ی  نا
 فهمنـد و بـا نظـایر    آن را میف که فقط اعضای داخلی سازمان یطنز و لطا ،زبان تخصصی آن

  ) 287ص ،1380 افجه،(. شوند میآشنا ها  آن
 سـازمان فرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضـای  

مـؤثر حـائز    اداره سـازمان و کـار  برای  ین ساختاراگذارد و از این رو درک درست از  اثر می
بـه عنـوان مثـال    ( ائل مربوط به انطبـاق بیرونـی  حل مسبرای  اعضای سازمان، .اهمیت است
برای  بهترین روش(و یکپارچگی درونی  )حضور در عرصه بازارهای جهانیبرای  بهترین شیوه

عنوان بهترین شیوه جهت حـل مسـائل،    به) درون یک سازمان یهافرایندهماهنگی و تقویت 
از این  .دهند میموزش به اعضای جدید آفرهنگ مکتوب و حتی غیر مکتوب سازمان خود را 

و  تغییر و تبدیل فرهنگ سازمانی تغییر اعمـال افکـار  برای  رو با برخورداری از ظرفیت الزم
، 1381السن، زنـگ شـن،   ( .گردد احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان امکان پذیر می

  ) ، 62ص
ی زمانسـا بسیاری از صاحب نظران درا ین مورد اتفاق نظر دارند که مقصـود از فرهنـگ   

نسبت به یک سازمان دارنـد و همـین ویژگـی    اعضاء  سیستمی از استنباط مشترک است که
شود یک سیسـتم انبسـاطی کـه اعضـای آن دارای      موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می
ای تشـکیل شـده اسـت کـه سـازمان بـه آن ارج        استنباط مشترک از آن هستند از مجموعه

  .تآن ارزش قائل اسبرای  نهد یا می
فرهنگ سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیر مشخص سازمان است کـه براسـاس   

یابد و آشکار ترین  ها، عملکرد و محصوالت سازمان تجلی می اهداف، فناوری، ساختار، سیاست
  )79-80صص، 1992امیری کرمانشاهی، (توان مشاهده کرد  نمودش را در رفتار کارکنان می

فرهنـگ  . انی یک ادراک است که افراد از یک سـازمان دارنـد  طور کلی فرهنگ سازمه ب
ای اسـت کـه بـه     صـفات ویـژه  . سازمانی چیزی است که در سازمان وجود دارد نه در افراد

ر دیگ سازمان اختصاص دارد و نمایانگر مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از
  .کند می متمایزها  سازمان

 اسـت هـایی   ی راهنما، و تفاوت ها کلیدی، باورهای  ارزش از ای مجموعه« فرهنگ سازمانی
  )438، ص1380مشبکی، ( »که در اعضای یک سازمان مشترک است
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
از دیگر عناصـر سـازمان جـدا    را  آن ی است کهیها در کل فرهنگ سازمانی دارای ویژگی

  .سازد می
  : شامل موارد ذیل است دید رابینز ازفرهنگ سازمانی  ها برخی ویژگی

   .شوند میزانی که کارکنان تشویق به نوآوری و خطرپذیری می :وآوری و خطرپذیرین - 1
 .ها توجه کند و دستاورد ایجمیزانی که مدیریت باید به نت :توجه به جزئیات - 2

ی و گیـر  تصـمیم ای کـه مـدیریت بـه هنگـام      میزان توجه :توجه به اعضای سازمان - 3
  .ددهن نشان می سازمانمشارکت دادن افراد به اعضای 

ـ     :ها وردآ توجه به ره - 4 و نـه بـه   ( و دسـتاوردها توجـه کنـد    ایجمیزانی کـه بایـد بـه نت
  .انجامد ها می هایی اجرایی که به این نتیجه شیوه

  .شود ها حول محور تیم ونه افراد متمرکز می میزانی که کارها و فعالیت :توجه به تیم - 5

 بلند پرواز و جاه طلب هستند سازمانای که افراد و اعضای  میزان یا درجه :جاه طلبی - 6
 .)همواره سر به زیر و تسلیم باشنداین که  ونه(

که این رشد ( داردتأکید  برحفظ وضع موجود سازمانای که  میزان یا درجه :پایداری - 7
 .)با روند و پیشرفت مغایر است

های دیگری نیـز مطـرح نمـود     توان بر طبق دیدگاه های فرهنگ سازمانی را نیز می ویژگی
 :های آن، آن طور که مشبکی آورده، عبارتند از ویژگی که

دهـد یـا بـه     آیا شخص هویت خود را بیشتربه شغلش نسـبت مـی   :هویت عضویتی - 1
  ؟سازمانش

آیا شخص تصمیمات خـود را بیشـتر بـه وظـایف     : تأکید بر وظایف یا رضایت افراد - 2
  ؟کند یا به افراد سازمان معطوف می

آیا شخص بیشتر به منافع خود توجه دارد یـا   :تأکید بر منافع خودی است یا جمعی - 3
  ؟به منافع سازمان 

هـای مختلـف یـک سـازمان تحـت       به چه میزان واحد :کنترل زیاد یا کم در سازمان - 4
هـای اداری   نامـه  چقدر تحت کنتـرل و مراقبـت و آئـین   ها  آن کنترل هستند و رفتار

  .هستند
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ی وم گ سازما ی  نا
لـف یـک سـازمان بـه     بـه چـه میـزان واحـدهای مخت     :های سازمان هماهنگی واحد - 5

  .توجه دارند سازمانهای  یت و هدفمأمور
میزان گرایش کارکنان سازمان به پذیرفتن خطر و خالقیت و نوآوری  :ریسک پذیری - 6

   ؟چقدر است
شـود یـا در    آیـا پـاداش در مقابـل عملکردمطلـوب پرداخـت مـی      : های پاداش معیار - 7

  ؟ ...هایی مثل ارشدیت، وفا داری و برابرمعیار
تـوان تحمـل اخـتالف سـلیقه و      سـت از ا عبـارت  :مل تعارض و اخـتالف میزان تح - 8

  .پذیری انتقاد
بیشتر به تحقق اهـداف توجـه    سازمانمدیریت یا افراد یک  :تأکید بر هدف یاوسیله - 9

ی که بـه منظـور   های روشل و یحضوروغیاب و سایر وسا، دارند یا به رعایت مقررات
  ؟تحقق اهداف ایجاد شده است

اسـت یـا خیـر    تأکیـد   رابطه سازمان با محیط خارج مـورد  :میوجود نگرش سیست - 10
  .)440، ص1383مشبکی، (

گیرند که دامنه آن بسیار کم تا بسیار زیـاد   ها برروی طیفی قرار می هر یک ازاین ویژگی 
هـا مـورد توجـه قـرار      ی از زاویه این ویژگیسازمانچه فرهنگ  نبنابراین چنا. شود کشیده می

آید کـه   این تصویر به صورت اساس یا مبنایی می .دهد میدست  به آن گیرد تصویر کاملی از
انجـام امـور و نـوع     های شیوه ،استنباط مشترک آنان ،ت اعضاءی نوع احساسا منعکس کننده

های گوناگون  آمیزند و رفتار ها در هم می آوریم که این ویژگی رفتار آنان است حال مثالی می
  :آورند به وجود میها  شرکت در

  سازمان الف
و مقـررات زیـادی وجـود دارد کـه     تولیدی است در آن قوانین سازمان  این سازمان یک

های خاصی دارد که باید هنگام  را رعایت کنند هر کارگر یا کارمند هدفها  آن کنان بایدکار
کند مدیران بر کارکنان نظارت مستقیم و دقیق دارند تا هیچ نوع  تأمین راها  آن انجام وظیفه

گفته ها  آن به ،افراد در کار خود استقالل و آزادی عمل زیادی ندارند .حرافی به وجود نیایدان
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
پرست خود در میان بگذارند ند آن را با سردای روبرو ش مسأله تازه شود که چنانچه با هر می

 ی رسـمی ارتبـاط برقـرار    هـا  همه کارکنان باید از طریق کانـال  ،ارائه نمایدرا  آن تا او راه حل
 که مدیریت سازمان نسبت به صداقت و درستی افراد اطمینان و اعتماد دارندجا  آن از .کنند

مـدیران و کارکنـان بـه وسـیله مقامـات       ،شـود  اعمال مـی ها  آن از این رو کنترل شدیدی بر
مختلف نقـل  های  سازمان آیند و هر چند مدت یک بار به در میسازمان  سازمان به استخدام

آیند بلکه به صـورت افـراد    نمی هیچ گاه به صورت افراد متخصص درها  آن ندیاب وانتقال می
بـه تـالش و   سـازمان   دانند در ایـن  آیند که هر کاری را به مقدار اندک می همه کاره در می

   .شود وفاداری همکاری و اجتناب از خطا ارزش و پاداش زیادی داده می

  سازمان ب 
ست ولی در آن هیچ قوانین و مقرراتی وجود نـدارد  تولیدی اسازمان  هم یک  سازمان این

هـا   آن گـردد و  نمـی  اعمالها  آن شود هیچ نوع نظارت و کنترلی بر به افراد اعتماد زیادی می
را خودشـان حـل کننـد و اگـر صـالح      مسأله  شوند تا افراد تشویق می .اند کوش بسیار سخت
 .کمـک بگیرنـد  هـا   آن کننـد و از  توانند در آن موارد با سرپرستان خود مشـورت  بدانند می

 سلسله مراتب، اختیارات و سطوح مـدیریت اهمیـت زیـادی     مدیریت عالی سازمان به پدیده
های خـاص گردنـد    شوند تا دارای نوعی مهارت تشویق می سازماناعضای چنین  هم دهد نمی

مـر  هـای شخصـی یـک ا    های فردی و داشتن سـلیقه  تفاوت، تفاوت بین دوایرسازمان  در این
کـرده باشـند   ایفـاء   گیردکه نقش مهمتری ها به کسان یا کسانی تعلق می پاداش .عادی است

های شخصی غیر معمول یـا عـادات متفـاوت     رفتار ،های عجیب حتی اگر این افراد دارای نظر
  ) 1059-1060ص ص، 1381رابینز، ( باشندداشته 

  یسازمانانواع فرهنگ 
  :دارداز دید رابینز چهارنوع فرهنگ وجود 

دارای فرهنگ علمی بیشتر به یادگیری، پرورش و تقویت های  سازمان :فرهنگ علمی - 1
به استخدام افرادجوان تمایـل نشـان    لذا. دارندتأکید  های علمی و تخصصی شخصیت

   .دهند می
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ی وم گ سازما ی  نا
تأکیدبرتناسب داشتن روحیه افراد به وفـاداری و  ها  سازمان در این :فرهنگ باشگاهی - 2

دراین فرهنگ ارشدیت، سـنوات خـدمت، در سـازمان،    . ستتعهدنسبت به سازمان ا
   .معیارعمده اهمیت وارزش افراد است

تأکیـد   نـوآوری و آزادی عمـل   بـر  ،دارای فرهنگ تیمـی های  سازمان :فرهنگ تیمی - 3
   .دارند

برعکس فرهنگ تیمی که به اختراع، نوآوری و اکتشاف توجه دارند،  :فرهنگ تدافعی - 4
سازمان توجه دارد دراین فرهنگ امنیت شـغلی حـائز    فرهنگ تدافعی برحفظ و بقای

 .اهمیت است

  :نماید چنین فیزی انواع فرهنگ را به شرح ذیل مطرح می هم

هایی که فرهنگ نقش مدار غالب است،  در سازمان ):وظیفه مدار(فرهنگ نقش مدار  -1
یـک  . هر فرد منصوب به شغل همان قسمت است کـه در عمـل مـورد انتظـار اسـت     

های  این در واحد. نقش مدار، فرهنگی است که بر انطباق انتظارات تأکید داردفرهنگ 
تواننـد   این چنین موسساتی مـی . چنین موسسات بزرگ بیشتر معمول است دولتی و هم

   ).17، ص1384ی، زفی(هایی عقالیی محدود برای تأمین اهداف مشخص باشند  ابزار
افراد عالقه منـد بـه کارشـان هسـتند و     در فرهنگ توفیق مدار : فرهنگ توفیق مدار -2

هـای مشـارکتی    دهنـد را دارنـد شـرکت    تمایل شخصی نسبت به کاری که انجام مـی 
. های مناسبی برای فرهنگ توفیق مدار هسـتند  کوچک و موسسات تحقیقاتی غالباً مثال

شـان اسـت    بازده واکنش افراد با انگیـزه بـه خـاطر حـل مسـائل     : گوید می 1هاریسون
فق طلب نیاز به افرادی دارد که دارای انرژی و زمان زیادی بـرای صـرف   سازمان مو

برنـد و باطنـاً    شان لذت می ضمن این که افراد واقعاً از انجام وظایف دارنددر سازمان 
   .خشنود هستند

در فرهنگ قدرت مدار بعضی افراد مسلط و دیگران تابع هستند  :فرهنگ قدرت مدار-3
نسبتاً محدود و ثابت اجتماعی یعنی عادت بـه تسـلیم و    لهمسأالبته این عامل به یک 

   .تمکین در مقابل وظیفه و مسئو لیت بستگی دارد
                                                      

1. Harrison 
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
بهترین حالـت رهبـری بـر اسـاس نیـرو،       ، درمدار تحت فرهنگ قدرتها  سازمان در

طوری کـه   رود همان حقانیت و سخاوتمندی پدر ساالرانه قرار دارد از رهبر انتظار می
هـا مجهـز باشـد از زیـر دسـتان       های سازمانی باید به انواع دانش رتحاوی تمامی قد

براساس قـدرت  ها  سازمان در بدترین حاالت،. رود که تسلیم و تمکین باشند انتظار می
  )18 -19صص ، 1384ی، زفی(تمایل به اعمال ترس دارند 

گیرنـد   هایی که براسـاس فرهنـگ حمـایتی شـکل مـی      سازمان :فرهنگ حمایت مدار -4
، تعلـق و  )دو سـره بـودن   (سازند که از طریق روابـط، تقابـل    عضای خود را وادار میا

فرض این است که افراد با این احساس سـر سـپرده   . اتصال لیاقت خود را نشان دهند
کنند که خودشان با خلـوص نیـت    ها احساس می شوند که آن یک گروه یا سازمان می

  . عالقه شخصی هستند اند و معتقدند دارای یک ریسک و عضو شده
منحصر به فـرد  های  ی از الگوسازمانفرهنگ  ،موجود در جهانهای  سازمان تقریباً در تمام

و سـازمان ارتبـاط    ءشود که میـان اعضـا   یی تشکیل میها ها و رفتار ها، احساسات، ارزش وربا
 مـایز سـازمان مت  هـای دیگـر   آن فرهنگ سـازمانی را از فرهنـگ   با زمان هم کند و می برقرار

به طـور کلـی هـر فرهنـگ     . تواند وجود داشته باشد فرهنگ می به طور کلی چندین. سازد می
   :سازمانی از سه منبع اصلی نشأت گرفته است

  ؛که سازمان در آن قرار داردتری  فرهنگ اجتماعی وسیع - 1
   ؛نوع داد و ستد محیط تجاری سازمان - 2
یـان  نعیت و ماهیت انسـان کـه ب  در مورد ماهیت واقها  ارزش ها، عقاید اصلی، و باور - 3

  .گذاری یا رهبر نسل اول سازمان به آن پایبندند
های مختلف در ارتباط با قـدرت نسـبی ایـن سـه      شود دیدگاه میبینی  پیش طورکه همان

کدام عامل یا ترکیب کدام عوامل در شـکل گیـری   این که  نیروی اصلی وجود دارد و تعیین
از هزاران  )1980( ستدافای که ه ست بر اساس مطالعهفرهنگ سازمانی مؤثر هستند دشوار ا
از  عد فردی رابُ رهای بزرگ فرا ملیتی به عمل آورد چها مدیر استخدام شده از سوی شرکت

شود مورد شناسایی قرار  کشور که ظاهراً موجب تفاوت در شیوه عملکرد مدیران می 40میان 
شـود بـه شـرح زیـر      بوط میسازمانی مر این ابعاد که به عقیده برخی به طرح و فرهنگ ،داد

  :است
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ی وم گ سازما ی  نا
  ابعاد فرهنگ سازمانی

ی یا تفاوت و قدرت دو فرد فاصله قدرت زیاد حاکی از ایـن   میزان نابرابر :فاصله قدرت
منـد هسـتند کـه در     های صاحب اختیار از امتیـازاتی بهـره   است که صاحبان قدرت یا چهره

میان اعضای سـازمان شـکل گرفتـه    فرو دست  -چارچوب روابط قوی و مشخص فرا دست 
 .است

سـازمان کـه از سـوی اعضـاء     بینـی   پیش میزان ثبات یا قابلیت :اجتناب از عدم اطمینان
اجتناب از عدم اطمینان زیاد، بیانگر آن است کـه اعضـای سـازمان بـه     . شود ترجیح داده می

ح بـاالی  ر سـطو اند ودر براب قوانین و مقررات کتبی و توافق جمعی ارجحیت قائلبرای  شدت
   .ترندپذیر اضطراب و فشار آسیب

، ارجح سازماناتکای عاطفی به  ،اعمال فردی یا جمعیبرای  برتری قائل شدن :فردگرایی 
هـای   بر کار فردی از شـاخص تأکید  های گروهی و های فردی به جای تصمیم دانستن تصمیم

   .گرایی زیاد استفرد
آن جنس مذکر نقش تعیـین کننـده دارد و    نقشی که در ،الگوی غالب جنس :مرد گرایی

ی نیـرو   و انگیـزه . دهنـد  بزرگتر را ترجیح میهای  سازمان نقش خنثی دارد مردگرایان مؤنث
  . کسب موفقیت داردتری برای  مند

هـای   ارزش و ساندرز انجام دادند به این نتیجه رسیدند کـه  ستدافهپس از مطالعاتی که 
استخدام به سـازمان   فرایندتری که از طریق  جتماعی وسیعاز طریق فرهنگ ا ی اساساًسازمان
های سازمانی در نتیجه سازگاری اعضـای جدیـد    شود در حالی که رویه یابد، تعیین می راه می

 وحیخواهیم نشان دهیم که فرهنگ در چـه سـط   حال می. آید میدست  به با فرهنگ سازمانی
 . وجود دارد

  :یسازمانسطوح فرهنگ 
توان فرهنگ را در سه سطح سازمانی مختلف مالحظه کرد که بـه   ن میبراساس نظر شی

  .اند مند آمده طور نظام
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 

  

هـا قـرار دارنـد کـه شـامل تمـامی        زدر سطح بیرونی، مصنوعات یا دست سا :مصنوعات
فرد به  مربوط به هنگامی است کهو  شود شود و احساس می شوند که دیده می هایی می پدیده

این مصنوعات شامل معماری، محیط . شود یک گروه جدید دارای یک فرهنگ ناآشنا وارد می
گونـه رفتـار آشـکارگروه و     شـامل آن چنـین   هـم  .گـردد  فیزیکی، زبان تکنولوژی و غیره مـی 

مهمتـرین نکتـه در   . هـایی در آن رایـج اسـت    شود کـه چنـین رفتـار    های سازمانی میفرایند
گ این است که مشاهده آن آسان است و کشف رمـوز آن مشـکل   خصوص این سطح فرهن

  ) 40، ص1380شاین، (است 
تـرین نمـود    در عین حـال کـم دقـت    ترین و ی بر این است که قابل مشاهده عقیده بسیار

در یـک  هـا   آن اشیاءو مرتـب کـردن  . یابد مفاهیم مشترک فرهنگ در مصنوعات تجسم می
ها  ارزش قدردانی از(ف، مراسم یها و لطا فته از داستانسازمان و رفتارهای قابل مشاهده برگر

 ،)های بزرگداشـت عمـده و سـاالنه و مراسـم فـارغ التحصـیلی       و عقاید اساسی مانند نشست
و عقایـد اساسـی دارنـد ماننـد     ها  ارزش های عادی که ریشه در و تشریفات و فعالیتها  آیین

مقـررات  ( هـا  ای سـازمان، هنجـار  هـ  ها یا مراسم معرفی هفتگی یـا ماهانـه در بخـش    نشست
جملگی در شـمار مصـنوعات بـه حسـاب     ) های مناسب و نامناسب  نامکتوب مربوط به رفتار

مصنوعات یک فرهنگ به آسانی قابل شناسایی است، اگر چـه در بسـیاری مـوارد،    . آیند می
بـه   مصـنوعات . باور دارند، آسان نیستها  آن در ارتباط با ءکشف مفاهیم مشترکی که اعضا

 های رفتاری والگوء وری، اشیافنا
:به آسانی قابل مشـاهده اسـت

رای مفــاهیم چنــد فرهنگــی دا
 است

قابل سنجش در محیط فیزیکی 
 و از طریق وفاق اجتماعی

 های قابل مشاهده مفاهیم الگو

واقعیت، تارتباط با محیط ماهی
زمان و مکان ماهیـت سرشـت   

 انسان و روابط انسانی

به طور مستقیم قابـل مشـاهده
و باید از طریق مشاهدات  نیست

 دبه آن پی بر فرهنگی

سطوح بازتاب مصنوعات فرهنگی

هاارزش

های اساسیفرضیه
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ی وم گ سازما ی  نا
درک آگاهی عمیـق نسـبت   برای  خودی خود مهم نیستند بلکه این مفهوم مشترک است که

  به فرهنگ سازمانی از اهمیت اساسی برخوردار است 
ها بیانگر سطح دوم فرهنگ سازمانی است موضوع اساسی در ایـن سـطح    ارزش :ها ارزش

اقـداماتی بـرای حـل     کنند که چه از فرهنگ سازمانی این است که اعضای سازمان تعیین می
یک مسأله سازمانی کارساز یا همراه با موفقیت اسـت وقتـی اعضـای یـک سـازمان در نـزد       

هـای   پردازنـد، بـه بـاور    خویش به توضیح دلیل کارساز بودن و در نتیجه ارزش تبلیغات مـی 
هـا   تـوان بـه ارزش   از یک سـو مـی  . یابند های خاص دست می نیرومندی در ارتباط با ارزش

های به کـار   اما افراد بالغ بیشتر به ارزش. کار گرفت ها را به داشت و از سوی دیگر آناعتقاد 
هـای خـود تمایـل     ها، بـه تغییـر ارزش   کنند و در واکنش به آن گرفته شده و عملی توجه می

  .شود ها حمایت می هایی که صرفاً مطرح شده یا از آن دهند تا ارزش بیشتری نشان می
چنـین  . شـوند  از طریق تجربه اجتماعی مشترک تثبیت و تأیید مـی معین تنها های  ارزش

 آنبـرای   اعتبـار اجتمـاعی  . گیرنـد  مـی  بر به طور نمونه روابط درونی گروه را در هایی ارزش
شوند اما حالت غیر قابل آزمایشی دارند  که شامل روابط با محیط میتری  گستردههای  ارزش

 آمـوزد  گروه می ها دراین حوزه. روند ی نیز به کار میسشنا قیات، و علوم زیباییمثل دین، اخال
ن و رهبـران  ابه وسیله پیامبران، بنیانگـذار  ابتدا طور که در خاصی، همانهای  ارزش که چنین

هـای اساسـی، کارکردهـای     درک کاهش عدم اطمینان در حوزه اند، با گسترش و ترویج یافته
بـه تـدریج بـه    . کارکرد خودشان را دارنـد ا ه ارزش روند و درحالی که آن میکار  به گروهی،

هـا،   ای از بـاور  هـای جداگانـه   شوند که از طرف مجموعه ی تبدیل میثمفروضات غیر قابل بح
  . شوند حمایت می ها و قواعد عملی رفتار نرم

های فیزیکی  های انتخاب شده در مقابل واقعیت حل اعتبار یک ارزش از طریق سنجش راه
 های تولیدی قابل مقایسه تنهـا یکـی از  فرایندود به عنوان مثال از میان ش یا سیاسی تعیین می

آیند یا  ها به نظر درست می چرا که آن شیوه .شود شود و به آن بها داده می انتخاب میها  آن
یـن رو  اگیرنـد از   به عنوان کار درست مورد پذیرش جمع کثیری از اعضای سازمان قرار می

ماتی که به عقیده اعضـای سـازمان کارسـاز هسـتند، در برابـر آن      اقدامات کار ساز و یا اقدا
ی خاص ضروری است همانند یـک سـندان   سازمانیک فرهنگ برای  که هایی ارزشدسته از 
 .کند  عمل می
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  : مفروضات فرهنگ سازمانی

تواند در سطوح فـردی و گروهـی،    نهد، می مفروضات مشترکی که فرهنگ گروه را بنا می
نقـش و   یایفـا  شناختی تلقی شود که به گروه اجازه روان –ار دفاعی، ادراکی به منزله ساز وک

کند که بـه   ما معین میبرای  ای از مفروضات اساسی دهد فرهنگ به منزله مجموعه عمل می
در جریـان اسـت   آن چـه   چگونه نسبت بـه  ؟چه چیزی توجه کنیم، چه چیزهایی معنا دارند

شـاین،  (. های مختلف انجـام دهـیم   اتی را در موقعیتواکنش عاطفی نشان بدهیم و چه اقدام
  )40، ص1380

حـل مسـائل سـازمان همـواره بـا      بـرای   های اولیـه  براساس نظر شین هنگامی که مزیت
های اولیه آزمایشـی را بـدیهی    حل شوند اعضای سازمان به طور فزاینده راه موفقیت همراه می

ی انتخابی آنان در واقع بازتـابی از واقعیـت   ها حل د که راهنرس کنند وبه این باور می فرض می
هستند اگر راه حلی پی در پی کارساز واقع شود باید درست باشد و هر گونه تردید در مـورد  

فرضیه هادر . و در نهایت از حافظه فرهنگی آن سازمان پاک شوداعضاء  آن از ذهن کارآیی
شـود و بـه طـرز مـؤثری      یمراحل شکل گیری فرهنگ سازمانی به طور خودآگاه شناسایی م

گیرند هنگـامی کـه اعضـاء بـه باورهـای اساسـی خـویش درمـورد ایـن           می مورد بحث قرار
یابـد،   رسـد، توسـعه و توفیـق مـی     پوشند و سازمان به موفقیـت مـی   ها جامه عمل می موضوع

 شوند و اعضای سازمان بدون تفکر یا مالحظه بیشتر به باورهای اساسی امری بدیهی تلقی می
های اساسی را که ممکن اسـت بخشـی از    هایی از فرضیه کنند این جدول نمونه عمل میا ه آن

  )86، ص1387 ،2، زنگ شن1الوسن( .دهد فرهنگ سازمانی محسوب شود را نشان می
برای آشنایی بیشتر در ادامه  های اساسی موجود در فرهنگ سازمانی هایی از فرضیه نمونه
 :شود آورده می

تـوان   انـد و مـی   نابع محیط زیستی نا محدود هستند یا قابل جـایگزینی م :ارتباط با محیط
و بایـد از   هسـتند  منابع محیط زیستی محدود. ها را برای کسب سود بیشتر گسترش داد آن
 .ها صرفه جویی کرد ها حفاظت کرد یا در استفاده از آن آن

                                                      
1. Robert B.Lawson 
2. Zheng shen 
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ی وم گ سازما ی  نا
 : ماهیت واقعیت، زمان، مکان

  ؛بلکه در توافق اجتماعی استپایه و اساس واقعیت، نه درحقایق صرف  -
   ؛وقت طالست -
  .)های بزرگ ارجحیت دارد های کوچک بر مکان مکان( کوچک بهتر از بزرگتر است -

  :ماهیت نهاد انسان
  ، واقع گرا، و دوست داشتنی هستند؛ل اعتمادافراد اساساً قاب -
  .افراد تنبل، عیب جو، حریص، خودخواه هستند -

 :ماهیت فعالیت انسان
معاش خود کاری انجام دهید که به آن عالقمنـد هسـتید هرگـز در آن     أمینبرای ت اگر

   .نکنید دوباره کاری

  :ماهیت روابط انسانی
   ؛هرگز روابط دوستانه را با کارخود آمیخته نکنید -
، 1381الوسـن، زنـگ شـن،    . (پردازنـد  افرادصرفاً به دلیل نفع شخصی به تعامل مـی  -

  )87ص

  یسازمانفرهنگ  و اهمیت نقش
کند، یا وظـایف گونـاگونی بـر عهـده      میایفاء  های متفاوتی یک سازمان، فرهنگ نقشدر 
   :دارد
   ؛کند را از هم تفکیک میها  سازمان مرز سازمانی است، یعنی -
   ؛کند نوعی احساس هویت به پیکره اعضاء تزریق می -
کـه   ورنـد شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود بیا فرهنگ باعث می -

   ؛ی از منافع شخصی فرد استبس
توانـد از   آید کـه مـی   میبه حساب فرهنگ از نظر اجتماعی به عنوان نوعی بر چسب  -

بگوینـد یـا    سازمانباید اعضای آن چه  در رابطه با( طریق ارائه استانداردهای مناسب
 ؛کند را به هم متصل می سازمان، اجزای )انجام دهند
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
آید کـه موجـب بـه وجـود      ترل به حساب میسرانجام فرهنگ به عنوان یک عامل کن -

آخرین وظیفه یا نقش نهایی . شود ها و رفتار کارکنان می آمدن یا شکل دادن به نگرش
  .)1067، ص1378رابینز، ( گیرد فرهنگ است که مورد توجه قرار می

هـای   نامـه  باشـد کـه شـامل قـوانین و آئـین      دارای فرهنگ خاص خویش می سازمانهر 
های مشـترک   کند، معیار ی ارتباط میان اعضاء را تسهیل میرخاصی که برقرازبان  نانوشته و
ادب و بـرای   کاری که باید صـورت پـذیرد معیارهـایی    های خطیر خصوص جنبه مربوط در

ارتباط اعضاء با هم سطحان، فرو دستان، فرادستان   اخالق، آداب و رسوم ثابتی در مورد نحوه
چه رفتـاری   :بگوید باشد؛ به طوری که بتواند به اعضاء ی میو سایر افراد و دیگر اصول و مبان

به عنوان نماینده سازمان مناسب است و چـه چیـزی    سازمانو حتی خارج از  سازماندرون 
هـای   نامـه  البته بخشی از فرهنگ سازمانی مربوط به قوانین و آئین )دیاناسی. (مناسب نیست

ت پنهانی بودن آن در نگاه اول، حـائز اهمیـت   مکتوب است؛ ولیکن تأثیر موارد نانوشته به عل
  .بیشتری است

نقش اصلی فرهنگ سازمانی، افزایش قابلیت واکنش افراد در برابـر مسـائل مربـوط بـه     
ناگزیرند پیوسـته بـه ایـن دو مقولـه     ها  سازمان کلیه. انطباق بیرونی و یکپارچگی درونی است

ی حیاتی مؤثر بـودن   تطبیقی که دو نشانهوسیع بپردازند و آگاهی از چنین مسائل و یادگیری 
جدول زیر برخـی از مسـائل ویـژه مربـوط بـه انطبـاق        .سازمان هستند، امری ضروری است

که باید مورد توجه رهبـران و اعضـای سـازمان    . کند بیرونی و یکپارچگی درونی را مطرح می
   .قرار گیرد

  مسائل مر بوط به انطباق بیرونی -1
وظـایف اصـلی و    ،تیابی به درک مشترک از ماموریـت اصـلی  دس :مأموریت و راهبرد 

   .اعمال آشکار
های دستیابی به اهداف مانند ساختار سازمانی، تقسـیم   ایجاداجماع در مورد راه :اهداف 

کار، سیستم پاداش و سیسـتم اختیـار سـنجش، رسـیدن بـه توافـق جمعـی در مـورد         
وه در نایل شـدن بـه اهـدافی از    های مورد استفاده در چگونگی تعیین عملکرد گر معیار
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ی وم گ سازما ی  نا
قبیل سیستم اطالعات و نظارت اصالح به رسیدن به توافق جمعی در مورد راهبرهـای  

  .جبرانی یا اصالحی مورد استفاده در صورت عدم دستیابی به اهداف

  مسائل مربوط به یکپارچگی -2

ـ   با یکدیگر دننتواناعضاء  اگر: زبان مشترک و مقوالت مفهومی  ـ رار کنارتبـاط برق د و ن
   .یکدیگر را درک کنند گروه مفهوم خود را از دست داده است

هـای   یکـی از مهمتـرین حـوزه   : ورود و خروج اعضاءبرای  های گروهی قلمرو ومعیار 
فرهنگ، توافق جمعی در مورد عضویت یک فرد در گـروه و خـروج او از آن و تعیـین    

   .ی عضویت است ها معیار
ها و قوانین مربوط به  باید اهمیت اعضای سازمانی، معیار هر سازمانی :قدرت و جایگاه 

، حفظ و از دست دادن قدرت توسط یک فرد را تنظیم کند، توافق و کار چگونگی کسب
   .رضات کمک خواهد کرداجهت کنترل تع سازمانجمعی در این مورد به اعضای 

بـر، میـان   روابـط برا بـرای   هر سازمانی باید قواعـد بـازی   :صمیمیت، دوستی و عشق 
های برقراری گشاده رویی و صـمیمیت در چـارچوب    اعضای سازمان مرد و زن و شیوه

   .انجام وظایف سازمانی را تنظیم کند
کارانه خویش آگـاهی   کهنههای قهرمانانه و  هر گروهی باید از رفتار: ها هها و تنبی پاداش 

ی مسـتحق  لشـود و چـه اعمـا    چـه اعمـالی پـاداش داده مـی    بـه   ایـن کـه   داشته باشد
   .در نهایت اخراج است داری از اعطای پاداش وهایی در قالب خود مجازات

مانند تمام جوامع با رویدادهای توضـیح ناپـذیر و   ها  سازمان همه :ایدئولوژی و مذهب 
بتواننـد در  اعضاء  ای که پی برد به گونهها  آن دشواری مواجه هستند که باید به مفهوم

غیر قابل توضـیح و دشـوار    هند و نگران پرداختن به مسائلواکنش نشان دها  آن برابر
  )90، ص1381زنگ شن، الوسن، ( .نباشند

های پیوند دهنده چگونگی تفکر، احساس و عمل اعضاء در ارتباط  فرهنگ سازمانی بر الگو
فرهنـگ  . گـذارد  های اساسی وابسته به انطباق بیرونی و یکپارچگی درونی اثـر مـی   با موضوع
کند و این پیام صریح را به همـه   ور مجاز و غیر مجاز را به یک سازمان منتقل میسازمانی ام
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
کسانی که خود را بـا فرهنـگ سـازمانی وفـق ندهنـد بـه رغـم همـه          .دارد اعضاء اعالم می

هـای   ها یا دستاوردها موفق نخواهد بود آثـار ویـژه فرهنـگ سـازمانی بـر عملکـرد       شایستگی
شود اما واضح است کـه بسـیاری    بتنی بر تجربه تعیین میسازمان از طریق مطالعات دقیق م

پیوند وجود دارد و شواهد تجربی تا حد زیادی این دیدگاه مسأله  کنند میان این دو تصور می
   .کند را تأیید می

تواند منبع مزیت رقـابتی باشـد بـه ایـن      عنوان کرده است که فرهنگ سازمانی می ،بانی
انجامـد، تقویـت    تر مـی  یا قیمت پایین را که به فروش بیشتی رسازمانشرط که اعمال اعضای 

   .های دیگری بر اعتبار مالی سازمان بیفزاید کند یا به شیوه
هایی اسـت کـه    ای باشد نادر از این جهت که دارای مشخصه فرهنگ سازمانی باید پدیده

ـ های  سازمان های هیچ اشتراکی با فرهنگ د نیسـت و از  دیگر ندارد و به طور کامل قابل تقلی
. های منحصر به فرد آن نسـخه بـرداری کننـد    توانند از مشخصه ها نمی سازمان این رو دیگر
مختلف، متعدد هستند و هر سازمان فرهنگ های  سازمان عملکرد افراد دراین که  نکته دیگر

 نگـام ه اگر افراد پرخاشگر یا صـبور باشـند بـه   ها  سازمان در برخی از. مربوط به خود را دارد
گیرند از سوی دیگر ممکن است اگر همین فرد در سازمان دیگـری   ارزیابی نمره باالیی را می

بنابراین . باشد و دارای چنین ویژگی باشد در ارزیابی عملکرد نمره منفی بگیردکار  به مشغول
آشنا شدن با فرهنگ سازمانی از جمله عواملی است که بر عملکرد واقعی فرد و پنداشتی کـه  

البتـه فرهنـگ سـازمانی     .)456، ص1380مشبکی، (گذارد  از آن شغل دارند اثر می دیگران
هـای خـدماتی    ممکن است دارای ابعاد منفی باشد مانند پدیده رشوه که در برخی از سازمان

شود، که الزمه حذف و یا تقلیـل آن،   در کشورهای مختلف به عنوان یک فرهنگ شناخته می
در نتیجه آشنایی با موارد منفی و جـایگزین نمـودن آن بـا     دقیق فرهنگ سازمانی، و شناخت

  .فرهنگ سازمانی مناسب است

  نقش فرهنگ سازمانی در جلو گیری از بروز فساد اداری
ویژه در کشورهای درحال توسعه، به  های است که در دنیای امروز و ب فساد اداری، پدیده 

ه، مطرح شـده اسـت و ایـن پدیـده     عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامع
  .توانسته صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند
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ی وم گ سازما ی  نا
ای داده اسـت کـه    تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فسـاد، بـه آن ماهیـت پیچیـده    

ها برای مبـارزه بـا فسـاد بـه شکسـت       های طراحی شده دولت درنتیجه آن بسیاری از برنامه
ها نشانگر ایـن اسـت کـه بـرای       تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه. امیده استانج

هـایی هسـتیم کـه بـا      حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه
ای کـه   به عنوان پدیـده (چون فرهنگ سازمانی  ثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همأت

، پیشـگیری از بـروز فسـاد اداری را هـدف     )پذیرد فرهنگ جامعه تاثیر میبه طور مستقیم از 
. های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کنـد  که از طریق طراحی رویه قرار دهد، به جای آن

کید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از ایـن  أهمانگونه که در دنیای پزشکی ت
کنـیم کـه    کید میأجا نیز ت تــوان به مقصود رسید، در این می طریق با هزینه کمتر و سریعتر

فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فسـاد  
توانـد بـا    فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گونـاگونی برخـوردار اسـت و مـی    . اداری گردد

فرهنگ سازمانی ازطریق . ن، رفتار آنان را کنترل کندمعرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنا
چنین فرهنگ سـازمانی   هم. دهد می های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت تثبیت شیوه

طریـق ارائـه اسـتاندارد     توانـد از  آید کـه مـی   نظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می از
اجزای سـازمان را  ) نجام دهند یا بگویندچه که باید اعضای سازمان ا در رابطه با آن(مناسب 

اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهـد  . کند به هم متصل می
درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خـود،  

در افراد نوعی تعهد  تواند باعث شود دهد که می به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می
و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منـافع شخصـی فـرد    

هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بـوده و بـه منظـور     درعین حال، برنامه. است
 ها، طرح میثاق سالمت اسـت  جمله این برنامه از. اند پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده

که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کـرده و هـدف آن محفـوظ نگـه داشـتن تعـامالت       
هـای   در اصل میثاق سالمت، یک سوگند نامه الزم االجرا بین سازمان. همگانی از فساد است

به عنوان مراجعـه کننـدگان بـه    (سسات و افراد ؤم ،)به عنوان ارائه دهندگان خدمات(دولتی 
 ،محمودی ( .ها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند آن است، به طوری که) دولت
 )43ص، 1384
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  :آثار فرهنگ ساز مانی

فرهنگ سازمانی بر الگو های پیوند دهنده چگـونگی تفکـر، احسـاس و عمـل اعضـاء در      
. گـذارد   ارتباط با موضوع های اساسی وابسته به انطباق بیرونی و یکپارچگی درونـی اثـر مـی   

کند و این پیام صـریح را   نی امور مجاز و غیر مجاز را به یک سازمان منتقل میفرهنگ سازما
دارد کسانی که خود را را با فرهنگ سازمانی وفق ندهند به رغم همه  به همه اعضاء اعالم می

ها موفق نخواهد بود آثار ویـژه فرهنـگ سـازمانی بـر عملکـرد هـای        ها یا دستاورد  شایستگی
شود اما واضح است کـه بسـیاری    ات دقیق مبتنی بر تجربه تعیین میسازمان از طریق مطالع

کنند میان این دو مسأله پیوند وجود دارد و شواهد تجربی تا حد زیادی این دیدگاه  تصور می
تواند منبع مزیت رقابتی باشد  کند بانی عنوان کرده است که فرهنگ سازمانی می را تأیید می

انجامـد،   تـر مـی   یا قیمت پایین رمانی را که به فروش بیشتبه این شرط که اعمال اعضای ساز
عـالوه فرهنـگ سـازمانی     های دیگری بر اعتبار مالی سازمان بیفزاید به تقویت کند یا به شیوه

هـایی اسـت کـه هـیچ اشـتراکی بـا        ای باشد نادر از این جهت که دارای مشخصه باید پدیده
دیگـر  امل قابـل تقلیـد نیسـت و از ایـن رو     های دیگر ندارد و به طور ک های سازمان فرهنگ

کـه   نکته دیگر این برداری کنند های منحصر به فرد آن نسخه توانند از مشخصه ها نمی  مانساز
متعدد هستند و هر سازمان فرهنگ مربوط به خـود را   های مختلف، عملکرد افراد در سازمان

نگام ارزیابی نمره بـاالیی  ه باشند بهها اگر افراد پرخاشگر یا صبور  در برخی از سازمان. دارد 
کار باشد ه گیرند از سوی دیگر ممکن است اگر همین فرد در سازمان دیگری مشغول ب را می

بنـابراین آشـنا شـدن بـا     . و دارای چنین ویژگی باشد در ارزیابی عملکرد نمره منفـی بگیـرد  
اشتی که دیگران از آن فرهنگ سازمانی از جمله عواملی است که بر عملکرد واقعی فرد و پند

   )456،ص1380مشبکی،(گذارد  شغل دارند اثر می

  در بازده مثبت عملکرد سازمان یفرهنگ سازمان برای اهمیت مثالی
واحــد صــنعتی فعالیــت  25شــرکت را کــه در 207فرهنــگ ) 1992(کــاتر و هســکت 

هـا، خـرده    نـه ها، محصوالت و خدمات مـالی، داروخا  رایانهاند از جمله خطوط هوایی،  کرده می
های تحقیقـاتی و سـه معیـار     براساس ابزارها  آن فروشی و مخابرات، مورد مطالعه قرار دادند

ی را مورد مطالعـه  سازمانقدرت فرهنگ 1977-88های  سالبرای  سنجش عملکرد اقتصادی
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ی وم گ سازما ی  نا
گشـت  االنه میزان در آمد خالص، بازافزایش متوسط س :این سه معیار عبارتند از .قرار دادند

متوسـط سـاالنه در قیمـت سـهام شـاید       و افـزایش  گذاری سرمایهط ساالنه سرمایه یا متوس
ی سازگار اثر مهمی بر عملکرد اقتصـادی  سازمانهای  این بود که فرهنگها  آن مهمترین یافته

 68گار بـه میـزان   سـاز   ی دارای فرهنـگ  ها د شرکتدارند چرا که عوایها  شرکت درازمدت
برای  درصد74در صد در مقابل 91به میزان ها  آن یمت سهامدرصد و ق36درصد در مقابل 

 2و هسـکت  1کـاتر . ناسازگار بهبود بخشیدند های دارای فرهنگ دوم بود و شرکت ،ها شرکت
ی مـالی   هـا  ی بـه عامـل مهمـی در تعیـین عملکـرد     سازمانبه این نتیجه رسیدند که فرهنگ 

های انبوهی از افـراد   چه چنین شرکتکنند، کم نیستند اگر  جلوگیری میها  سازمان درازمدت
هـای صـنفی در تغییـرات     بـا وجـود دشـواری فرهنـگ    . منطقی و با هوش را در اختیار دارند

  )88ص، 1381،شنزنگ الوسن، ( .انتظار داشتها  آن توان افزایش عملکرد را از می

 فرهنگ سازمانی در ناجاشناخت اهمیت 

ازمانی درناجا، شناخت برخـی از مهمتـرین   فرهنگ س ی هترین دالیل مطالع یکی از عمده 
 فرهنگی است که در حال حاضر در سازمان ناجـا حکمفرمـا اسـت و   های  شاخصها و  ویژگی

توان از آن به عنوان ابزاری بـرای تحقـق    ها چگونه می و مدیریت این ویژگی با مطالعهکه  این
 . اهداف و آرمان سازمان استفاده کرد

فرهنگـی مثبـت در    ی مقتدر و محبوب مستلزم داشتن ویژگیدر حقیقت دستیابی به پلیس
چون داشتن روحیه وجـدان کـاری بـاال و    ی ایه بافت فرهنگ سازمانی است که در آن ارزش

مسئولیت پذیری، ایثار و گذشت و سایر صفات واالی انسانی در درون سازمانی آگاه و مقتدر 
های موجـود در   گرو شناخت واقعیت بدیهی است دستیابی به این مهم در. وجود داشته باشد

و تحلیـل فرهنـگ   فرهنـگ سـازمانی و تجزیـه     هتعامالت سازمانی است که از طریق مطالعـ 
باید اضافه شود که انجـام هـر گونـه تغییـر و تحـول بنیـادی در هـر        . پذیر خواهد بود امکان

با اتخـاذ   های فرهنگ سازمانی آن سازمان همراه سازمانی تنها از طریق شناخت دقیق ویژگی
  . باشد ها، باورها و مفروضات اساسی آن سازمان ممکن می راهبردهای اساسی مبتنی بر ارزش

                                                      
1. Kater 
2. Hesket 
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
نوع فرهنگ سازمانی  شناسایی  های پژوهشی مختلف در زمینه این امر نیازمند انجام طرح
هـای فرهنـگ سـازمانی نیـروی انتظـامی و در نهایـت ارائـه         کارکنان ناجـا، ابعـاد و ویژگـی   

کاهش و تقلیل آثار منفی  درایی جهت تقویت فرهنگ سازمانی مثبت نیروی انتظامی کاره راه
 .باشد فرهنگ سازمانی این نیرو می

  :گیری نتیجه
هنگامی که اعضای سازمان با یک فرهنـگ  . کند میایفاء  فرهنگ نقش مهمی در سازمان

ننـد و مفهـومی را   ک ای مشابه درک مـی  گیرند رویدادهای سازمان را به شیوه سازمانی خو می
هـای شـناختی و    دهند که به عنوان نیروی پیوند دهنده آنان و ایجـاد قلمـرو   بدان نسبت می

سـازمان  از عاطفی میان آنان و اعضای درون سازمان و افراد غیر عضو به عنوان افراد خـارج  
 هنگامی که فردی بخشی از سازمان محسوب شد نه تنها مانند دیگـران عمـل  . رود می به کار

هـای سـازمانی احساسـی     هـا و چـالش   کند بلکه حتی ماننددیگر اعضاء نسبت به موضـوع  می
درک درست از فرهنگ سـازمانی بـا مشـخص کـردن امـور مجـاز و       . کند مشترک پیدا می

غیرمجاز در یک سازمان فواید بسیاری را به دنبال دارد فرهنگ سازمانی قوی قادر است بـه  
و  ان اثر بگـذارد و اسـتحکام رفتـار آنـان را افـزایش دهـد      میزان قابل توجهی بر تعهدکارکن

شود کـه افـراد    فرهنگ قوی باعث میچنین  هم .قوانین و مقررات رسمی باشدبرای  جانشینی
دهند احساس بهتری داشته باشند و امـور را بـه نحـو احسـن انجـام       انجام میآن چه   بارهدر

  . شود تر میبیشوری  بهره در نتیجه موجب عملکرد بهتر و. دهند
منجر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و افزایش رفاه خواهد وری  بهره افزایش

باعث رشد فکری و افزایش توان کاری افراد جامعه وکاهش  ،و در عین حال زندگی بهتر ،شد
ای سالم و امن  توان یکی از نویدهای فرهنگ را جامعه حتی می ،معضالت اجتماعی خواهد شد

  . کرد بیان
سـطوح و   ،ناسایی انـواع و ابعـاد  شهدف از مقاله حاضر مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی و 

صورت گرفتـه ادبیـات تحقیـق نشـان داد کـه چهـار نـوع         یها بررسی .استهای آن  ویژگی
فرهنگ نقش مدار، فرهنگ توفیـق مـدار، فرهنـگ قـدرت مـدار،      : فرهنگ عمده وجود دارد

فاصـله  : ابعاد فرهنگ سـازمانی عبـارت بودنـد از    ،حبنظراناز نظر صا. فرهنگ حمایت مدار
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ی وم گ سازما ی  نا
توان گفت که سه سطح از  میچنین  هم .راییگرایی، مردگقدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد

و . هـای اساسـی هسـتند    و فرضـیه  ها فرهنگ وجود دارد که شامل مصنوعات فرهنگی، ارزش
هـا   های مختلف ایـن ویژگـی   زدیدگاههایی است که ا دارای ویژگی سازمانی دیدیم که فرهنگ
وجـه بـه اعضـای سـازمان،     توان به مواردی چون؛ نوآوری و خطرپذیری، ت بررسی شد که می

آوردها، توجه به تیم، جاه طلبـی، پایـداری، وجـود نگـرش سیسـتمی و معیارهـای        توجه به ره
ته است کـه  شایس ،درک کامل و درستی از فرهنگ سازمانیبرای  بنابراین. پاداش اشاره کرد

های مذکور مورد مطالعه قرار گیرد تـا تصـویری کامـل از آن حاصـل      فرهنگ از دید ویژگی
   .گردد
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 

   :منابع 
، های رهبری و رفتـار سـازمانی   مبانی فلسفی و تئوری، )1380(سید علی اکبر  ،افجه -

 .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی: تهران
مبـانی  (روانشناسی سازمانی، رفتار سازمانی  ،)1381(زنگ شن  ورابرت  ،بی الوسن -

 .ساواالن: تهران ،مترجم رمضان حسن زاده،  )و کاربردها

مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ سازمانی انواع و تغییر  ،)1384(ی، زفی ،دیاناسی -
 .میر: ترجمه ناصر میر سپاسی، تهران، فرهنگ
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