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 چکیده
 و راتییتغ سرعت. شود یم شتریب روز هر ،یزندگ انیجر در استفاده مورد ابزار تنوع و راتییتغ روند حاضر عصردر 

 رقابت. کرد ینم را یراتییتغ نیچن ینیب شیپ گذشته قرن کی در یحت بشر افراد از کی چیه که است یحد به یدگرگون

 یبرا داریناپا شدت به ییفضا توسعه، حال در و افتهی توسعه یکشورها در غرب، و شرق در رشد به رو تجارت و یجهان

 نقش در یافراد به ازین مستمر، راتییتغ و نامطمئن طیمح نیا با مقابله جهت. است کرده جادیا کارها و کسب یتمام

که در سازمان سبک رهبری مناسبی را انتخاب کند که بتواند در سازمان با توجه به نوع  .شود یم احساس شدت به رهبر

 سبک نقشبنابراین با توجه به اهمیت موارد فوق در این مقاله به بررسی   .فرهنگ سازمان  به طور اثر بخش عمل کند

 .پردازیم می سوم هزاره یها سازمان در یسازمان فرهنگ و یسازمان یاثربخش و یرهبر

 یسازمان فرهنگ ، یسازمان یاثربخش ، یرهبر سبک: کلمات کلیدی
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 مقدمه 

امروزه اداره کردن سازمانهای بزرگ ، پیچیده و پیشرفته امریست بسیار دشوار که دستیابی به این مهم مرهون زحمات مدیران 

. مدیریت در انجام این امر مهم گام برداشته اندالیق، مطلع و با کفایتی است که با به کارگیری دانش و فنون و تخصص های 

رهبری  .پیشرفت روز افزون تکنولوژی و روند سریع تغییرات در سازمانهای مختلف، وظایف دشواری را بر عهده مدیران گذارده است

 چشم سمت به و حرکت پیوندند می هم به مشترك مقصود طریق از پیروان و رهبر آن طریق از که است هدفداری تغییر فرآیند

 (.2931 ، نزیراب)رهبری فرایند نفوذ در پیروان برای دستیابی به نتیاج مورد نظر است  کنند می آغاز را انداز

را  یرهبر سبک سازمان است انتخاب سبک مناسب رهبری است یکی از اساسی ترین و مهم ترین وظایف مدیر در فرایند مدیریت، 

در صورتی که سبک رهبر  (2931،  نزیراب)کرد  فیتعر گرانیاعمال نفوذ بر د یرهبر از قدرت  برا یاستفاده  ی وهیتوان  ش یم

سازمان به  اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانـی کـه  .مناسب باشد  سازمان به طور اثر بخش عمل خواهد کرد

شـود تـا بـرای اثربخـشی  مـی و موفـق جهـان سـعی امروزه در سازمانهای پیشرفته .آید هدفهای مورد نظر خود نایل می

:  1009،  2تانگن) توان خود را به کار گیرند مشخصی در نظر گرفته و سپس در جهت نیل به آنها همه سـازمان، اهـداف روشـن و

64.) 

 انسانی منبع سازمان، منابع هر ترین مهم از یکی اینکه به توجه با و است سازمان یک زندگی ی شیوه سازمانی، فرهنگهمچنین 

 سازمانی، فرهنگ که دهد می نشان تحقیقات و مطالعات . است سازمان آن فرهنگ از متأثر سازمان در افراد عملکرد باشد، می آن

 میزان امور، در کارکنان مشارکت میزان و گیری تصمیم ی شیوه نوآوری، و شغلی، خالقیت رضایت انگیزش، فردی، رفتار بر

 بنابراین در این مقاله به.  (2930 متین، زارعی) است مؤثر آن مانند و اضطراب سطح کوشی ، سخت انضباط، و تعهد ، فداکاری

 .می پردازیم سوم هزاره یها سازمان در یسازمان فرهنگ و یسازمان یاثربخش و یرهبر سبک نقشبررسی 

 

 سبک رهبری 
، چگونگی این نفوذ بر پایه رفتارها و ویژگی های ذاتی  رهبر. رهبری فرایند نفوذ پیروان برای دستیابی به نتایج مورد انتظار است 

رهبران ، فرهنگ سازی می کنند  و نقش اساسی . ادراکات پیروان و زمینه ای که در آن فرایند نفوذ رخ می دهد ، تشریح می شود

 (.954: 1002پولیتس، )به گونه ای که هدف های از پیش تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند . یگران است آنان اثر گذاری بر د

رهبری در : نخست. چنین تعریفی سه کاربرد مهم دارد. رهبری فرایند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه یا اعضای سازمان

مطرح می  شود، چون این افراد یا پیروان باید دستورات رهبر را بپذیرد، ( ا پیروانمثل زیر دستان ی) رابطه با کسان یا افراد دیگری 

درصد تعیین مقام و منزلت وی بر آیند و در نتیجه فرایند را امکان پذیر سازند همه ویژگی ها و خصوصیات رهبری بدون وجود 

بر قدرت بین رهبر و اعضای گروه می شود اگرچه رهبری مستلزم توزیع نابرا: دوم. پیرو و زیر دست به هیچ تبدیل خواهد شد

ولی تردیدی نیست که معموال . اعضای گروه بدون قدرت نیستند و می توانند فعالیت های گروه را از راه های متعدد شکل دهند

رفتار جنبه رهبری توانایی وی در به کارگیری شکل های مختلف قدرت برای اعمال نفوذ در : سوم.قدرت رهبری بیشتر است 

 (933-933: 2932رضائیان، )پیروان از راه های گوناگون است 
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 انواع سبک های رهبری
 .  سبک رهبری را می توان شیوه ی استفاده ی رهبر از قدرت  برای اعمال نفوذ  بر دیگران تعریف کرد 

چنین رهبرانی به کارکنان کمک می کنند تا استانداردهای عملکرد خود را گسترش دهند و اطالعات : سبک رهبری خودمدیریتی 

ابعاد اصلی مورد استفاده برای اندازه گیری این سبک رهبری  عبارتند . مورد نیاز را برای مدیریت کردن بر خودشان به دست آورند 

 (. 954: 1002پولیتس، )شویق خود تشویقی  ، تشویق خود انتظاری و تشویق خود تمرینی تشویق خودهدف گذاری ، ت: از 

چنین رهبری  ،با تشویق یروان به گذشتن از منافع خود به نفع سازمان اعتماد و انگیزش کارکنان را : سبک رهبری تحول آفرین 

کاریزما ، پرورش فردی و تحریک فرهیختگی : عبارتند از  ابعاد این سبک. برای کسب عملکرد فراتر از حد انتظار افزایش می دهد 

 (954:  1002پولیتس، )

چنین رهبری نقش پیروان را . این سبک  بر مجموعه ای از تعامالت بین رهبر و زیردستان مبتنی است : سبک رهبری تعامل گرا 

ابعاد . رفتارها و ویژگی های زیردستان اثر می گذارد برای رسیدن به نتایج مورد انتظار  روشن می کند و با اعطای پاداش هایی ، بر

 (.954:  1002پولیتس، )پاداش اقتضایی و مدیریت بر مبنای استثنا : این سبک عبارتند از 

به میزانی اشاره دارد که فرد از روابط شغلی برخوردار است که به روابط متقابل و احترام به زیر دستان : سبک رهبری مالحظه دار

 ( 112: 2935رابینز، )است معروف 

به میزانی اشاره دارد که رهبر به تعریق و سازماندهی نقش خود و زیر دستان در پی گیری اهداف : سبک رهبری ساختار گرا 

 (.112: 2935رابینز، )سازمانی می پردازد و تالش می کند ، روابط کاری و اهداف را سازماندهی کند 

 اثربخشی
تاکنون بخشی از ادبیات نظریه های سازمانی ، توجه به تعریف ، تبیین و تحلیل اثر بخشی سازمانی میالدی   2350از دهه ی 

عملکرد . داشته است و اثر بخش ی سازمانی برای  همه سازمان ها و موسسات ، یک مساله اساسی و ضروری شمرده می شود 

سال گذشته  95تحقیقات مربوط به مجالت مدیریتی در طی سازمانی و اثربخشی رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند به طوریکه 

دو شاخص اثربخشی و کارایی برای . نشان داده است که دو مفهوم عملکرد و اثربخشی ازهم مستقل نبوده اند و در هم تنیده هستند

ه به مقایسه کارایی و اثربخشی چستر بارنارد یکی از اولین نظریه پردازانی است ک. ارزیابی عملکرد سازمانی به کار برده می شوند 

کارایی یعنی انجام دادن کار به نحو شایسته یا مناسب و  . پیتر دارکر دو واژه یاد شده را چنین تعریف می کند . پرداخته است 

تایج اثر بخشی عبارتست از  درجه ی همخوانی نتایج عملی سازمانی با ن. اثربخشی یعنی انجام داده کارهای شایسته یا نامناسب 

اثربخشی سازمانی عبارتست از درجه و میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نزدیک می شود  در حالی که . مورد انتظار 

رابینز در تعریف اثربخشی هم به . کارایی سازمان عبارتست از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به کار رفته است 

اثربخشی سازمانی وضعیتی است که درآن سازمان مورد نظر منابع را به میزان محدود مصرف . مکانات وسایل توجه نموده  و هم به ا

 (.13: 2935زکی و همکاران، )کند و قادر باشد به هدف یا اهداف تعیین شده دست یابد 

ش و به صورت دوجانبه معین ها از پی های مربوط به کار افراد یا گروه اصرار بر این است که در یک محیط سازمانی دستورالعمل

هایشان  گیری بر اصولی که بر اساس آنها، کوشش دهد تا در تصمیم این فرایند دو فایده دارد، اول آنکه به کارکنان اجازه می. گردد

صد مقرر، ریزی، تعهد آنها را نسبت به اهداف و مقا دوم آنکه، دخالت دادن کارکنان در فرایند برنامه. داوری خواهد شد، شرکت کنند

آنها . انجام شد 1یکی از تحقیقات کالسیک در این مورد بوسیله کوچ و فرنچ. کنند تحقیقات این مدعا را تأیید می. بیشتر خواهد کرد
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رود و همین این که  کنند، استعداد تولیدی آنها باال می دریافتند وقتی مدیران و کارکنان با یکدیگر درباره تغییرات فنی گفتگو می

البته باید یادآور شد که توفیق به کارگیری مدیریت همراه با . آید شود، مقاومتشان در برابر تغییر پایین می ند آغاز میاین رو

درست است که این شیوه در بعضی از محیطهای صنعتی آمریکایی مؤثر بوده، ولی ممکن است . مشارکت، بستگی به موقعیت دارد

 (.2935سی و بالنچارد،هر)در کشورهای دیگر روش مناسبی نباشد

 اثربخشی محاسبه

 اثربخشی از متفاوتی مقیاس آنها از هریک که است شده ارائه متعددی های روش و ها شاخص سازمان، عملکرد سنجش برای

 رویکرد ؛ سنتی رویکرد: اند شده بندی طبقه ترتیب این به اثربخشی محاسبة برای مهم رویکرد دو .دهند می دست به را سازمان

 نوین

 :شود می استفاده متفاوت روش سه از اثربخشی، محاسبه برای سنتی، مدل در :سنتی رویکرد

 هدف برتأمین مبتنی روش (ج ؛ درونی فرآیند بر مبتنی روش (ب ؛ منابع تأمین بر مبتنی روش (الف

 گیرد، می قرار ارزیابی مورد آنها با "سازمان منابع تأمین سیستم" اثربخشی که هایی شاخص :منابع تأمین بر مبتنی روش (الف

 :قرارند این از

 ارزشمند؛ و کمیاب منابع تأمین و محیط از برداری بهره در سازمان توان 

 خارج؛ محیط واقعی های ویژگی از درست وتفسیر درك در سازمان گیری تصمیم نظام توان 

 سازمان؛ داخل در روزانه فعالیتهای حفظ 

 دهد می رخ محیط در که تغییراتی برابر در مساعد واکنش ارائة در سازمان توان. 

 کارآمد، سازمان یک .است سازمان کارآیی و سالمت میزان معنای به اثربخشی روش، این در :درونی فرآیند بر مبتنی روش (ب

 دوایر .کنند می رضایت احساس آن اعضای و کارکنان که ای گونه به دارد؛ هماهنگ و دغدغه بی یکپارچه، سازمانی درون فرآیند

 .برسانند حد باالترین به را وری بهره تا دهند می هم دست به دست سازمانی

 عملکرد سپس و شود می شناخته سازمان نظر مورد های هدف سازمان، اثربخشی سنجش منظور به :هدف بر مبتنی روش (ج

 واقعی محیط ایجاد و بازار دادن دست از جلوگیری سود، حداکثررساندن به قبیل از هایی هدف)شود  می گیری اندازه و سنجیده

 (2911 دفت، ال)سالم سازمانی محیط داشتن یا سازمان(  محصوالت برای

 

 .شود می رقابتی های ارزش بر مبتنی روش و ذینفع های گروه رضایت بر مبتنی روش شامل :نوین رویکرد

 اولیه، مواد کنندگان عرضه بستانکاران، روش، این در ذینفع های گروه و افراد: ذینفع های گروه رضایت تأمین بر مبتنی روش -

 .آید می حساب به سازمان عملکرد شاخص عنوان به آنها رضایت میزان تعیین و هستند شرکت صاحبان و کارکنان

 تعیین برای مختلف عملکرد های شاخص ادغام با (31: 2339) رورباخ جان و کویین رابرت: رقابتی ارزشهای بر مبتنی روش -

 عملکرد های شاخص از جامع فهرستی متخصصان، روش این در .نمودند ارائه را رقابتی ارزشهای بر مبتنی روش سازمان، اثربخشی

 سه این .شد تعیین رقابتی های ارزش از اساسی دسته سه اثربخشی معیارهای تلفیق با واقع در .دهند می نمره آنها وبه کرده تهیه

 (2913 ، رابینز) دهند تشکیل را اثربخشی معیارهای از گانه هشت های کانون و شوند ترکیب هم با توانند می ارزشها از دسته

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اثربخشی بر مؤثر عوامل

: 2935، ابطحی ) شود می اشاره آنها از تعدادی شرح به زیر در که دانست گوناگون عوامل از ترکیبی معلول باید را اثربخشی افزایش

63 .)  

 کار عامل کیفی بهبود -1

 .بخشند بهبود را خود اثربخشی توانند می نکاتی کارگرفتن به با کارکنان

 مستمر پیشرفت برای شوق و کار به غرور مانند کاری مثبت های نگرش. 

 گروهی صورت به کارها اجرای و لزوم صورت در همکاران به کمک 

 اثربخشی بهبود های برنامه در مشارکت 

 ابتدا از کارها درست اجرای 

 جسمی سالمت حفظ. 

 برای ویژه یا عادی جلسات برگزاری .گردد می کارکنان اطمینان و اعتماد موجب سازمانی عملیات دربارة دقیق اطالعات ارائة

 گرم جو نتیجه در و کنند بیشتری تفاهم و آشنایی احساس مدیر با کارکنان که است مناسبی فرصت کارکنان مشکالت به رسیدگی

 .شود ایجاد سازمان گروهی کار برای های دوستان و

 کارکنان پیشنهادات و نظرات از استفاده-2

 کند تشویق را آنها مدیر شود؛ داده شده، طراحی ههای برنام در مشارکت فرصت کارکنان تمامی به است الزم اثربخشی، بهبود برای

 .دهند ارائه کارها بهتر اجرای برای را خود نظرات که

 فنّاوری آورد ره-3

 موجب همچنین فناوری .ببرند باال را خود اثربخشی و کارآیی موجود، عوامل از استفاده با تا دهد می امکان کارکنان به فناوری

 .باشد می مؤثر سازمان اثربخشی در نیز زیر اقدامات .است شده سازمان در تر پیشرفته و کارآتر مدیریتی های سیستم اثربخشی

 ضروری غیر های کاری اضافه کاهش. 

 موجه ظاهر به های مرخصی و غیبت کاهش برای تدابیری اتخاذ. 

 کارکنان وقت اتالف از جلوگیری برای مشاغل صحیح طراحی. 

 سالم اجتماعی و انسانی روابط برقراری و صحیح مدیریت با سازمان ترك از جلوگیری. 

 آن بر دقیق نظارت و اثربخش ایمنی و بهداشت سیستم طراحی. 

 کارکنان به الزم های مهارت آموزش. 

 سطح هر در و شغل هر برای ممکن فرد ترین شایسته استخدام. 

 (. 2933 ، سعادت) مزایا و حقوق پرداخت برای سیستمی طراحی 

 

 فرهنگ سازمانی

فرهنگ را در یک سازمان می توان همانند شخصیت در یک انسان دانست، افراد شیوه ای نسبتا مستمر و دائمی دارند که به ما به 

سازمان ها را نیز می توان با صفات ویژه ای چون خشکی، نرمی، مهربانی، نوآوری و یا . پیش بینی نگرش و رفتارشان کمک می کند

سازمان با دست یابی به . یوه را برای پیش بینی نگرش ها و رفتار درون سازمان را بکار گرفتمحتاط بودن مشخص کرد، واین ش
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فرهنگ سازمانی، درك و . فرهنگ و بهره گرفتن از آن می تواند خود را از بند رها سازد و راه چاره ای تازه برای آن فراهم آورد

در واقع . مین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان ازیکدیگر می شوداستنباط مشترکی است که اعضا نسبت به سازمانشان دارند و ه

و آرمان های ( آداب و رسوم)فرهنگ سازمانی همچون چسبی اجتماعی است که از طریق ارزش های مشترك، تدابیر نمادین 

 ( 115-114: 2931گرجی ، . )اجتماعی اعضای سازمان را به هم پیوند می زند

رزش ها، اعتقادات و باورهای موجود در سازمان می باشد که به مرور زمان رفتار کارکنان را به فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ا

فرهنگ . منظور دستیابی به اهداف فردی و سازمانی شکل می دهد و موجب استنباط و درك مشترك اعضا از سازمان می گردد

 : یل شده استسازمانی الگویی مشترك میان افراد سازمان است که از سه جزء زیر تشک

 -9مفروضات و برداشت های فردی و گروهی نسبت به اهداف و رسالت های سازمان  -1ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش  -2

چگونگی سازگاری وضعیت سازمان با شرایط محیطی که تاثیر بسزایی بر ساختار سازمانی، رفتار سازمانی، سبک مدیریت و در 

 (113: 2931گرجی، . )ان داردنتیجه کارایی و اثر بخشی سازم

فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درك و استباط  و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها 

: 2934دفت، . )وجوه مشترك دارد و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود

936 ) 

مجموعه ای از ارزش های مشترك غالب و دارای ارتباط منطقی است که با وسائل نمادین مانند داستان ها، حکایات و کلمات  -

 .قصار مبادله می شوند

مجموعه ای ازارزش های مشترك که طریق واسطه های نمادین مبادله می شوند و در زندگی کاری انسان ها معنی پیدا می  -

 .کنند

مانی عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درك و استباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای فرهنگ ساز -

سازمان در آنها وجوه مشترك دارند و همان چیزی است است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می 

 .شود

 .باورهای بنیادی که بین اعضا سازمان مشترك می باشندفرهنگ سازمانی عبارت است از مفروضات و  -

فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی است که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته به طوری که انطباق  -

اشد، اعتبار می یابد به طوری اگر این الگو در طی زمان کارآیی خوبی داشته ب. با محیط خارجی و انسجام درونی را به انها می آموزد

 (626: 2931قاسمی ،. )که شیوه صحیح ادراك، اندیشه و احساس اعضای جدید را درباره مشکالتشان شکل می دهد

 

 انواع فرهنگ

 .در سازمان ها فرهنگ متفاوتی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود

و برای کارکنان . مانی فرهمند با شخصیت مدیران پرهیجان همراه استفرهنگ ساز: فرهنگ فرهمند در برابر فرهنگ خود کفا -2

نیز همه چیز براساس تصمیم مدیر بلند پایه یا گروه مدیران بلند پایه است وآنها اعتماد دارند که آنهایی که سازمان را اداره می 

در چنین سازمان هایی، . و پیشرفت تاکید دارد اما فرهنگ خود کفا بر استقالل، ابتکارفردی، کامیابی. کنند به بیراهه نمی روند

 .پیشرفت و انظباط شخصی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است
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درفرهنگ وسواسی اعضای سازمان، به آسانی اطالعات مهم را در اختیار دیگر افراد : فرهنگ وسواسی در برابر فرهنگ پر اعتماد -1

اما در فرهنگ پر . بصورت فعال در کارهای مهم سازمان شرکت نمی کنند قرار نمی دهند و بصورت منفعل عمل می کنند، و

 .اعتماد، افراد سازمان نسبت به یکدیگر احساس اعتماد عمیقی دارند و این اعتماد می تواند سازمان را از نوعی برتری برخوردار سازد

کارکنان و مدیریت در برابر دگرگونی مقاومت می در فرهنگ پرهیز کننده، : فرهنگ پرهیز کننده در برابر فرهنگ کامیابی جو -9

اما در یک فرهنگ کامیابی، جو کوشش . کنند و دلبستگی شدیدی به حفظ وضعیت سازمان در محیط کنونی و عدم نوآفرینی دارند

 .می شود تا از نقاط قوت و ضعف سازمان در مقایسه با رقبا آگاه شود

در فرهنگ سیاسی شده مدیران رده های پایین تر می کوشند تا در : ز بر هدففرهنگ سیاسی شده در برابر فرهنگ متمرک -6

تعیین مسیر حرکت سازمان دخالت کنند، البته مدیران جهت حفظ جایگاه منزلت خویش می کوشند و به موفقیت وکامیابی 

و . د اهداف سازمان دارنداما در فرهنگ متمرکز برهدف، کارکنان چشم انداز مشترکی درمور. سازمان کمتر اهمیت می دهند

 مدیران بلند پایه در جهت تعیین اهداف می کوشند و اعضای سازمان تعهد و شوق زیادی در دست یابی به این اهداف دارند

توجه آنها بیشتر بر دستورهای کار متمرکز است تا بر مقاصد حاصل از آن : فرهنگ دیوان ساالرانه در برابر فرهنگ آفریننده -5

به مراتب و جایگاه های سازمانی اهمیت خاصی داده شده و رفتار آمیخته با احترام و تشریفات از سوی کارکنان در برابر دستورها، 

اما در فرهنگ های آفریننده، اعضای سازمان بدون آنکه الزم باشد بر دستورها و روش های کار تکیه کنند . مدیران انتظار می رود

حقیقی و همکاران ، . )می کنند و اعتقاد دارند که همکاری بین آنها برای کامیابی ضروری است افراد بصورت گروه با یکدیگر کار

2933 :511-514) 

 عوامل اثرگذار در ایجاد فرهنگ سازمانی

موسسان و پایه گذاران یک سازمان هستند که درباره هویت و موجودیت سازمانی که تاسیس می کنند و : بنیانگذاران سازمان -2

به همین دلیل نقش آنها . سازمانشان بدنبال چه هدف هایی باشند و به چه نحوی باید حرکت کنند، تصمیم می گیرند این که

 .اساسی و حیاتی می باشد

محیط، بطور غیرمستقیم در شکل دادن فرهنگ سازمان نقش بسزایی داشته، و تعریف کننده سیاست سازمانی و نحوه : محیط -1

مان هایی که نتوانند فرهنگ خود را مطابق و همسو با مقتضیات خارج سازمان و محیط پیرامون سازمان ساز. دستیابی به آن است

 .بنمایند، هرگز موفق نخواهد شد و سرانجام نیز از بین خواهند رفت

است، هماهنگ انتخاب افرادی که با فرهنگ سازمان، روش و عملکرد اولیه ای که توسط موسسان ایجاد شده : کارکنان سازمان -9

نباشند و همسو و هم جهت با آن حرکت نکنند، همچنین فرهنگ اولیه ای سازمان را نپذیرند، بویژه اگراز افراد رده باالی سازمان و 

به . جزء مدیران سازمان باشند و می تواند فرهنگ سازمان را تغییر داده و جزء ریشه ها و منابع فرهنگ جاری سازمان قرار گیرد

الزم می باشد افرادی که برای کادر سازمان و فعالیت در جهت اهداف از پیش تعیین شده سازمان انتخاب می شوند،  همین دلیل

 (.591 -592: 2933حقیقی و همکاران ، . )در خور سازمان باشند

 

   یفرهنگ سازمان ابعاد

 یچهره ها ایاست که صاحبان قدرت  ـنیاز ا یحاک ادیتفاوت و قدرت دو فرد فاصله قدرت ز ای ینابرابر  زانیم: قدرت فاصله

سـازمان  یاعضا انیفرو دست م -و مشخص فرا دست  یبهـره منـد هسـتند کـه در چارچوب روابط قو یـازاتیاز امت اریصاحب اخت

  .شـکل گرفتـه است
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اجتناب از عدم . شود یداده م حیاعضـاء ترج یسـازمان کـه از سـو ینـیب شیپ تیقابل ایثبات  زانیم: نانیاز عدم اطم اجتناب

قائل اند ودر  تیارجح یو توافق جمع یو مقررات کتب نیقوان یسـازمان بـه شدت برا یآن است کـه اعضـا انگریب اد،یز نانیاطم

  .رترندیپذ بیاضطراب و فشار آس یبرابر سـطو ح بـاال

 یبه جا یفرد یها میه سازمان، ارجح دانستن تصمب یعاطف یاتکا ،یجمع ای یاعمال فرد یقائل شدن برا یبرتر: ییفردگرا 

 .است ادیز ییفردگرا یاز شـاخص هـا یبر کار فرد دیو تأک یگروه یها میتصم

سازمان  انیدارد مردگرا یکننـده دارد و مؤنث نقش خنث نیـیکه در آن جنس مذکر نقش تع یغالب جنس، نقش یالگو: ییگرا مرد

  .دارد تیکسب موفق یبرا یمند تر ـروین ی ـزهیو انگ. دهنـد  یم حیبزرگتر را ترج یها

 یفرهنگ اجتماع قیاساساً از طر یسازمان یکـه  ارزش هـا دندیرس جهینت نیکه هافستد و ساندرز انجام دادند به ا یاز مطالعات پس

 یسازگار جهیدر نت یسازمان یها هیکه رو یشود در حال یم نییتع ابد،ی یاستخدام به سـازمان راه م ندیفرا قیکه از طر یتر عیوس

.  وجود دارد یکه فرهنگ در چـه سـطوح مینشان ده میخواه یحال م. دیآ یبه دست م یبا فرهنگ سازمان ـدیجد یاعضـا

 (60، 2930 ن،یشا)

ابهام و عدم اطمینان و گرایی ،تحمل  ساالری در برابر مردساالری ،فردگرایی در برابر جمع فرهنگ را در چهار بعد  زن "هافستد"

  ( .2332،  9هافستد)فاصله ی قدرت در نظر گرفته است

 نبود اخالق   یسازمان امدهاییاثرات وپ 

 جامعه ازهاییبه ن ییو پاسخگو رییپذ تیعدم مسئول   

 نامطلوب از سازمان در جامعه یذهن ریانعکاس تصو   

 یو بهره وری سازمان ییکارآ ،یکاهش اثربخش   

 سازمان دیکاهش عمر مف   

 (929:2934 ،یابطح)متخصص  یانسان رویین زشیروند ر شیساالری در سازمان و افزا ستهینظام شا فیتضع. 

 

 سوم هزاره یها سازمان در یسازمان فرهنگ و یسازمان یاثربخش و یرهبر سبک نقش

 یمحیط تغییرات به ییپاسخگو در را خود یهایی توانا تا کرده وادار را سازمانها امروز، تجارت محیط یپیچیدگ که داشت توجه دیبا

 ضرورت سازمانها، در جدید های رسالت تکوین و زا چالش و پرشتاب فناوریهای اجتماعی، دگرگونیهای یطرف از. دهند شیافزا

 پیشرفت و بقا برای ما عصر در بنابراین .است ساخته ناپذیر اجتناب امری را جدید شرایط با رویارویی برای آمادگی و پذیری انعطاف

 که شود، جلوگیری آن نابودی و رکود از تا بخشید تداوم سازمان در را نوآوری و نوجویی جریان باید موجود، وضع حفظ حتی و

 (.1022، 6دونگ و همکاران)است  مناسب فرهنگی نیازمند مهم این به رسیدن

 فرهنگ داشتن بدون .نماید فراهم جهانی شدن جهت در را سازمانی رشد زمینه و سازمان بقای عامل بتواند باید سازمانی فرهنگ

 (.1020، 5ولنسیا و همکاران)داشت خالقانه های فعالیت انتظار توان نمی اثربخش سازمانی

 

 

                                                           
3
 Hofstede 

4
 Dong, Zhongfeng and Dongtao 

5
 Valencia, Sanz and Jimennez 
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 نتیجه گیری

سازمان های طالیه دار امروزی در تالش دامنه دار برای ایجاد و توسعه مزیت های راهبردی و پیشی گرفتن از رقیبان، موضوع 

کارکنان را در دستورکار خویش قرار داده و در این مسیر از تمامی سازوکارهای ممکن بهره می ظرفیت های انسانی و ارتقای  توسعه

رهبران می  . در این میان، سبک رهبری به مثابه یکی از قوی ترین عوامل، درجه اثربخشی خود را به اثبات رسانیده است. جویند

رهبران به . رهبر قوی و دارای توانایی های خاص قادر به خلق یک فرهنگ سازمانی می باشد .مان باشندتوانند عامل تمایز در ساز

پیروان خود چنین القا می کنند که راه مطلوب را تشخیص دهند و در واقع از آنان می خواهند که در جهت تشخیص رهبر خود و 

 .و بدین ترتیب سازمان اثر بخش خواهد بود  .مطلوبی که وی مشخص کرده است تالش کنند وضعیت  برای رسیدن به

 

  منبع

 .مدیریت رفتار سازمانی، تهران، هیات،2931گرجی ، محمد باقر،  .2

 ..مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه ایران نژاد پاریزی، تهران، چاپ اول ،انتشارات مدیران2932جان آر شرمرهورون؛  .1

 انتشارات هیات، : تئوری های رفتار سازمانی،چاپ اول، تهران2931هروز، قاسمی، ب .9

 2933محمد علی حقیقی، دکتر اعظم رحیمی نیک، دکتر بهاءالدین برهانی، دکتر جعفرممی زاده، محمد حسن علی پور، .6

 ، مدیریت رفتار سازمانی، ، چاپ ششم، انتشارات ترمه، 

،ترجمه علی پارسیان، چاپ دوم،تهران انتشارات ( چشم انداز جهانی) دیریتاصول م2933هاینز وی ریچ و هرولد کونتز،  .5

 ترمه 

چاپ چهارم، دفتر . مبانی تئوری و طراحی سازمان ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی 2934. دفت، ریچارد ال .4

 پژوهش های فرهنگی،

 طباطبایی،. عالمة دانشگاه انتشارات: تهران. استخدامی امور فنون و انسانی منابع مدیریت. 2931حسین سید ابطحی، .1

  اول، چاپ

و  یصـنعت ،یاداره امـور کارکنـان در سـازمان هـای دولتـ) یمنـابع انسـان تیریمد(:2934) نیدحسیس ،یابطح .3

 . چاپ پنجم  ت،یریو آموزش مد قاتیتحق ،موسسه،کـرج( یبازرگـان

، بررسی اثربخشی سازمانی مدارس آموزش و 2935، بهجت  ، زکی ، محمد علی ، ادیبی سده ، مهدی ، یزد خواستنی .3

 2935پرورش اصفهان، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز ،  دوره بیست و چهارم ، شماره دوم تابستان ، 

ت جهاد مؤسسه انتشارا: قاسم کبیری  ، تهران: مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه(. 2915)هرسی پاول و بالنچارد، کنت اچ  .20

 .دانشگاهی

: تهران فرد، دانایی. حسن و الوانی محمد سید ترجمة(. کاربردها طراحی، ساختار،) سازمان تئوری. استیفن رابینز، .22

 2913 اشراقی، صفار انتشارات

 2933 سمت، انتشارات: تهران. انسانی منابع مدیریت اسفندیار، سعادت، .21

، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران انتشارات دفتر ، مبانی رفتار سازمانی 2931رابینز ، استیفن ،  .29
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