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 :چکیده

جه به توسعه و گسترش سازمانها،حفظ و هدف مقاله حاضربررسی فرایند اجتماعی کردن کارکنان در سازمانها می باشد که با تو

نگهداری نیروی انسانی پرتوان،مهمترین عامل تحول میباشد . بنابراین کارکنان هر سازمان باید رفتار مناسب با ان سازمان را 

ند . برای نیل یاد بگیرند. پس مهم است مسئوالن سازمان ،افراد تازه وارد را با آداب و اصول و قوانین حاکم بر سازمان اشنا نمای

به این هدف ،در این نوشته ابتدا به تعریف فرایند اجتماعی کردن، و سپس به فرهنگ سازمانی و اهمیت اجتماعی کردن 

مرحله تحول و دگرگونی فرد  مرحله رویارویی فرد با سازمان وومراحل فرایند اجتماعی ،از جمله مرحله قبل از ورود به سازمان و

 امه اجتماعی کردن، به تفصیل بحث گردیده است.با تاکید بر طراحی برن
 

 کلمات کلیدی:قوانین سازمان،فرهنگ سازمان،سازمان و کارکنان
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 ه:ممقد

ه ی یك رادسازمان های اجتماعی  امروز به سبب توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی وضعیتی ناگزیر از تدارك ، حفظ و ا

در مقیاسی بزرگ و متنوع می باشند. امروزه نیروی انسانی ماهرو خود کفا به عنوان مهمترین عامل  نیروی انسانی پر توان

ی بدون داشتن انتظامی پایدار امكان تعصنپویایی اجتماعی متحول و پیشرفته شناخته شده است. سازمان های اجتماعی و

 چرخش و گردش را ندارند.

نیل به موفقیتهای چشمگیر و تحقق بخشیدن به آرمانهای انسانی از اصول و مفاهیم مدیران سازمانی ناگزیر از آنند که برای 

در کاربرد آنها دقت کافی به عمل آورند.به همین دلیل است که مدیران مدیریت علمی یاری جسته و با منطقی متناسب 

ظیم نمایند و همیشه آنچه را که به سازمانی باید افكار و نظریات خود را برای قبول مسئولیت و ارائه ی طریق مرئوسین تن

صالح و صرف خدمات گروهی است، انجام دهند و از بروز تمایالت شخصی خود که بر پایه ی احساسات و عواطف انسانی است 

خود را موظف دارند از فرامین و مرئوسین بایستی  "و با موازین و معیارهای اجتماعی مغایرت دارد،دوری گزینند متقابال

منطقی و عقالنی مدون افرادی که به عنوان مدیران علمی و با تجربه به شمار می روند ، پیروی نمایند تا در نهایت دستورات 

وان اهداف سازمانی را بر آورد بتامر ، هماهنگی و همكاری الزم بین رؤسا و مرئوسین بوجود آید و در نتیجه 

  (.5731)پرهیزکار،نمایند

ان ، رفتاری را که از نظر آن سازمان صحیح است یاد بگیرند و به آن عمل کنند بسیار مهم این موضوع که کارکنان هر سازم

است . ولی این فراگیری خود به خود صورت نمی گیرد و مسئوالن سازمان باید با تدابیری که اتخاذ می کنند افراد تازه وارد را 

ی کردن افراد تازه وارد به سازمان ، قدم بزرگی در این راستا می با آداب و اصول و قوانین حاکم بر سازمان آشنا سازند و اجتماع

 (.5731)سعادت،باشد

 فرآیند اجتماعی کردن :

است که به وسیله آن فرد جدید ، اطالعات الزم و کافی را درباره سازمانی که وارد  اجتماعی کردن فرد فرآیندی ، بنا به تعریفی

و هنجارها و الگوهای رفتاری آن ، خود را با اوضاع مطابقت داده ، می آموزد که  آن شده است کسب می کند و با قبول ارزشها

چه باید بكند و چه انتظاری از او می رود . بنا به تعریف دیگری ، اجتماعی کردن فرآیندی است که به وسیله آن فرد تازه وارد ، 

  )همان(.برا ی سازمان تبدیل می گردد دانش ، مهارت و دیدگاه الزم را کسب می کند و به عنصری موفق و مؤثر

هر کارمندی که تازه وارد سازمان جدیدی می شود باید رفتار خود را تا حدودی تعدیل کند و منطبق با هنجارها ی آن سازمان 

ت رفتار نمایند. ورود به هر محیط جدیدی ، انطباق با آن را می طلبد ، چرا که در شغل جدید ، وظایف و مسئولیتها متفاو

هستند. به عالوه فرد تازه وارد باید با رئیس و همكاران جدیدش را بطه بر قرار کند تا در کار خود موفق باشد گذشته از اینها ، 

به احتمال زیاد آنچه که در سازمان و در شغل جدید ، عملكرد مؤثر تلقی می شود ، تعریف و معنایی متفاوت از آنچه فرد تا 

له تطبیق خود با محیط و  أانتقال و یا حتی ارتقاء ، با مس ". اگر چه فرد در هر تغییر و تحولی مثالکنون تصور کرده است دارد

آشنا  به فردی وظایف جدید مواجه می شود. اما این مشكل در آغاز ورود فرد به سازمان جدید، یعنی زمانی که او ازفردی بیگانه

 دت آن مهمتر است.بسیار حساستر و آثار و عواقب دراز متبدیل می شود 

قابل توجه است که ورود موفقیت آمیز و جا افتادن فرد در سازمان ، یعنی اجتماعی شدن، تنها به تطبیق فرد با فرهنگ ، 

اهداف و رویه های سازمان محدود نمی شود. بلكه باید اهداف و نیازها و خواسته های فرد از سازمان نیز در نظر گرفته شود و 

 (.5731)میرکمالی،های الزم به عمل آید برای آن پیش بینی

 معارفه مقدماتی :

خیر مقدم رسمی به فرد و معرفی او به همكاران جدید در اولین روز شروع به کار ، بخشی از فرآیند آشنا سازی او را با سازمان 

عاتی را در باره سازمان به فرد در ارتباطهای قبلی و در حین مراحل کارمند یابی و انتخاب ، اطال "تشكیل می دهد. طبیعتا
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بر اثر آغاز کار  "دست آورده است. ولی حاال باید اطالعات دقیقتری در اختیار او قرار گیرد تا از تشویش و اضطرابی که معموال

   در محیطی نا آشنا به وجود می آید، بكاهد.

پذیرش فرد یعنی پذیرش ثر تعاریف ، مسأ له نگاهی به تعاریف مختلفی که از روابط انسانی شده است، نشان می دهد که در اک

ارزش ، اهمیت و حق زیستی او از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تعاریف سعی شده است که از طریق دادن آزادی عمل 

 ، شناسایی فرد به عنوان یك شخص با تمام تفاوتها و خصوصیات فردی اش تضمین شود و به همین دلیل ، جنبه ی مهم دیگر

روابط انسانی درك قابلیتهای افراد و دادن مسئولیت به آنها براساس قابلیتها و استعدادها و شریك و سهیم کردن آنها در امور 

زندگی و سازمان می باشد. در سایه ی این پذیرش ، افراد احساس وجود و ارزش می کنند و به زندگی و کار عالقه مند می 

 .و باالخره با روحیه ای تازه و قوی تر به کارو زندگی می پردازندته می شود شوند ، از بی تفاوتیهای آنها کاس

 امل فعالیتهایی به قرار زیر است:برنامه آشنا سازی مقدماتی افراد تازه وارد با سازمان ش

 سازمان  اصول ، اهداف ، قوانین ورویه هایآشناسازی فرد با تاریخچه ، فلسفه وجودی ، - 

اتی از قبیل ساعات کار، نحوه پرداخت حقوق )ماهانه ،هفتگی و غیره( ، شرایط اضافه کاری و مزایای ررقآشنا سازی با م-

 استخدام در سازمان

 آشنا سازی فرد تازه وارد با جزئیات وظایف و مسئولیتهای شغل جدید -

 این قبیل نشان دادن واحدهای مختلف سازمان و همچنین نشان دادن رستوران، پارکینگ و امكاناتی از  -

معرفی را سرپرست تازه وارد ، یكی از کارکنان اداره امور پرسنل که ضمن مراحل قبلی ، با تازه وارد آشنایی پیدا معموالً مراسم 

 )همان(.کرده است ، یا هر دوی آنها انجام می دهند

 ان :مفرهنگ ساز

با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی سازمان باشد.چرا که  هر گونه برنامه ای که برای آشنا سازی فرد با سازمان طرح می شود باید

هر سازمانی ، بنا به فرهنگ و نظام ارزشی خود از رفتا صحیح و مناسب ، تعریف خاصی دارد پس رفتار مطلوب در هر سازمانی 

 متفاوت است.

اختالفاتی در فیایی  مطالعات در مورد وظیفه تعلیم و تربیت عمومی همچنین معلوم می دارد که بر حسب مناطق جغرا

انتظارات مردم نسبت به مدارس عمومی موجود است. پاسخگویان شمال شرقی آمریكا برای پرورش اخالقی ارزش زیادی و 

 تاکید کمتری دارند. بدنینسبت به تعلیم و تربیت به منظور کسب مهارتهای اجتماعی و رشد 

های روشنفكری و ذوق زیبایی کمتر از آن توجه می گردد . در  در جنوب تاکید بسیاری به تربیت بدنی می شود و به جنبه

اولویت واالیی به تعلیم و تربیت مهارتهای اجتماعی و اولویت کمتری به تربیت اخالقی و تعلیم و تربیت غرب پاسخگویان 

می شود و جنبه های  در کانادا انتظارات بیشتری برای پرورش روشنفكری و ذوق زیبایی نشان داده مصرف کننده قائل هستند.

یی قرار می گیرند و اولویت ب، در یك وضعیت بینابدنی و میهن دوستی حد اقل است . پاسخگویان در ایاالت غرب میانه 

هنگی دارد هر چند که این تفاوتهای منطقه ای در یك مدرسه خاصی اهایشان با حد متوسط کل نمونه مورد پژوهش هم

طبقات اجتماعی بوجود می آورد ، مورد پیدا نمی کند ، معهذا این تفاوتها داللت بر این دارد  الزاماتی نظیر آنچه که اختالفات

در یكی از مدارس شمال شرقی ،  "که در چارچوب ارزشهای فرهنگی که در مدرسه حاکم است نقش یك مدیر مدرسه را مثال

ی از این تفاوت مربوط به اختالفی است که در مدارس جنوب ، متفاوت می سازد و قسمت با نقش مدیر مدرسه ای در یكی از

به هدف هر مدیر مدرسه با ارزشهای  فوارد. به هر صورت چون رفتارهای معطایدئولوژی تعلیم و تربیت مناطق وجود د

و تجزیه اجتماعی ناحیه ای که در آن فعالیت می کند بر خورد دارد، لذا در صورتی که مدیران این ارزشها را به خوبی بررسی 

 (5731،ترجمه:محمدعلی نائلی،5جیمزم.لی فام وجیمزا.هووئه)م با موفقیت خواهد بودأتحلیل و درك نمایند فعالیتشان تو

 منظور از فرهنگ سازان ، عوامل و عناصری از قبیل مواردی است که در زیر ذکر می شود:

                                                 
1- jimz M.lie fam&jimza. hooveh  
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 از کارکنان به نسل دیگر منتقل می شودواز نسلی از کارکنان به نسل  آداب و اصولی که اغلب مكتوب و مدون نیست -

 کلمات ، کنایات ، اشارات و به طور کلی زبان خاصی که برای اعضای سازمان قابل فهم است -

 گیریها ، نگرشها و ذهنیتهای جمعی بخصوص عموض طرز فكرها ، -

 میان آنها حاکم است. آداب معاشرت و اصول خاصی که بر رفتار و حرکات تك تك اعضای سازمان و روابط اجتماعی -

 عرف و سنت خاصی که رعایت آن ، رفتار و حرکات تك تك اعضای سازمان و روابط اجتماعی میان آنها حاکم است -

 عرف و سنت خاصی که رعایت آن ،رفتار مطلوب و عدم توجه به آن رفتار ناهنجار و نامعقول تلقی می شود -

ت ساختاری سازمان بلكه از ارزشهای فرهنگی جامعه ای که سازمان در آن فعالیت رفتار سازمانی نه فقط از الزامات و انتظارا

و وظایف سازمانی بلكه بر افرادی که آن وظایف را بر عهده می گیرند اثر این ارزشها نه فقط بر نقشها  می کند تاثیر می پذیرد.

نی نیز تجلی پیدا می کنند از این رو مالحظه می می کنند.گوناگونی و تغییرات ناشی از تفاوتها ی فرهنگی ،در رفتار سازما

کنیم که نقش مدیر مدرسه فرانسوی با نقش مدیر مدرسه ایرانی متفاوت است یا نقش مدیر روستایی با نقش مدیر مدرسه 

  (.5731)عالقه بند ،شهری فرق دارد

ممكن است در بست و به طور کامل آن را  عكس العمل افراد تازه وارد در رویارویی با فرهنگ سازمان، متفاوت می باشد.یكی

آن را نپذیرد افراد با طبع آرام و انعطاف پذیر ،  "بپذیرد، دیگری ممكن است بخشهایی از آن را بپذیرد و یكی ممكن است اصال

افراد عكس را با آن منطبق می سازند. بر معموال ارزشها و موازین سازمان راخیلی زود و به راحتی می پذیرند و به سرعت خود 

رفتار و  این در واقع .ناسازگار و سرکش هیچ یك از ضوابط و معیارهای سازمانی را نمی پذیرند و همگی را مردود می دانند 

در تضاد یا مغایر با اهداف سازمان است و اغلب چاره ای نیست جز اینكه دیر یا زود عذر آنها خواسته شود. میان عملكردشان 

افراد هنجارهای مهم  د دارند که بعضی از ارزشها و هنجارهای سازمان را می پذیرند در صورتی که ایندو قطب افرادی وجو این

و محوری را پذیرفته باشند مشكلی پیش نخواهد آمد زیرا بدیهی است که نیل به اهداف سازمان بستگی به پذیرفتن و رعایت 

دی زیاد خود را مقید نداند که با ظاهر مورد انتظار به اداره برود ، ارزشها و هنجارها ی اصلی آن دارد. برای مثال چنانچه کارمن

 عدم رعایت این امر نقش چندانی در موفقیت یا شكست سازمان در نیل به اهداف آن سازمان نخواهد داشت.

رد و متقاعد پس یكی از اهداف اصلی آشنا سازی فرد با سازمان ، شناساندن ارزشها و هنجارهای اصلی و اساسی سازمان به ف

نماید بستگی به فلسفه نمودن او به پذیرفتن آنها ست.واینكه تا چه اندازه سازمان در قبوالندن این ارزشها و هنجارها و پافشاری 

 وجودی و اهداف سازمان دارد.

بحث کرد  نینچ او ،بود  درباره موفقیت شرکتهای ژاپنی ، یكی از اولین تحلیلهای معاصر از فرهنگ متحد5 کتاب ویلیام اوچی

ی نفرهنگی که دارای پایداری درو که موفقیت شرکتهای اثر بخش در امریكا و ژاپن نتیجه یك فرهنگ متحد مشخص بوده ،

است و به وسیله ارزشهای مشترك صمیمیت ، اعتماد، همكاری ، کارگروهی و تساوی طلبی مشخص می گردد. موفقیت این 

کارکنان آنها مربوط بود به تكنولوژی آنها مربوط نمی باشد . وی سازمانهای آمریكایی را سازمانها ، تا حدی که به اداره کردن 

 نام نهاد Zکه دارای چنین ارزشهایی بودند فرهنگ مبتنی بر تئوری 

  Zخصوصیات سازمان مبتنی بر تئوری 

 خصوصیات سازمانی:

 متعهد به سازمان                          استخدام دراز مدت  -5

 خ ترفیع آهسته                             جهت گیری شغلینر -2

 تصمیم گیری شراکتی                       همكاری و کار گروهی -7

 اعتماد و وفاداری گروهیت گروهی               مسئولیت فردی برای تصمیما -1

 برابر نگری لی                             جهت گیری ک -1
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 ،ترجمه:میرمحمد سید عباس زاده(.2ل ج.میكسلوین ك.هوی و سیس)

 

 

 

 

   :اجتماعی کردن اهمیت

 اجتماعی کردن افراد تازه وارد بر اساس فرضیاتی بنا شده که مهمترین آنها به این شرح است:

اگر ورود آشنا سازی فرد با سازمان در نحوه انجام شغل و عملكرد او و در پی آن در ایجاد ثبات در سازمان نقش مهمی دارد.-

فرد به سازمان و آشنا سازی او با قوانین و مقررات و روشهای مطلوب انجام کار در سازمان به طور درستی انجام گیرد. فرد تازه 

 وارد راه و روش کار را به سرعت فرا گرفته و در می یابد که از او چه انتظاری می رود.

می شود. از آنجایی که اضطراب بیش از اندازه به کمیت و کیفیت کار ار ، دچار اضطراب و نگرانی ک هر کسی در اولین روزِ-

صدمه می زند، باید سعی شود تا در اسرع وقت ، فرد تازه وارد از این حالت خارج گردد چنین احساس تشویشی طبیعی است 

افته ،گوشه گیری اختیار می کند. زیرا در لحظه ورود به سازمان همه چیز برای فرد تازه و نا آشناست.و او خود را غریب و تنها ی

بنابراین باید از افراد تازه وارد استقبال کرد و با معرفی آنها به دیگران ، دادن اطالعات و توضیحات کافی و توجه خاص به آنها ، 

 .ابهامات را از میان برداشت و آنها را از نگرانی خارج کرد

ه فرد به نحوی با آنها در ارتباط است رفتار تازه وارد را تحت تاثیر قرار رفتار رؤسا ، همكاران ، مرئوسان و هر کس دیگری ک-

پس بهتر است که یاد گیری ازطریق صحیح می دهند . یعنی تازه وارد با مشاهده دیگران ، راه و رسم کار را از آنها یاد می گیرد.

 صورت گیرد و با بد آموزی همراه نباشد.

حض ورود به سازمان بتواند با دیگران رابطه کاری و صحیحی بر قرار کند یا به ریزه کاری کمتر کسی را می توان یافت که به م

های شغلش آشنایی کامل پیدا کند. به عبارت دیگر هر کسی برای اینكه بتواند جایگاه مناسب خود را در سازمان بیابد به زمان 

نا آشنا را رفع کند و به جایگزینی و  ت اولیه ی ورود به محیطینیاز دارد . بنابراین باید برنامه ای وجود داشته باشد تا مشكال

 (.5731)سعادت ، استقرار درست فرد در سازمان کمك نماید.

 مراحل فرآیند اجتماعی کردن:

برنامه هایی که برای اجتماعی کردن افراد طراحی و اجرا می گردند یكسان نیست و بستگی به سوابق کسانی دارد که وارد 

شوند یعنی ممكن است فردی بر اثر تحقیقات و یا در حین ارتباط های قبلی اش با سازمان و یا ضمن مراحل  سازمان می

با سازمان و اهداف آن آشنا شده باشد بدیهی است طراحی برنامه برای آشنایی چنین فردی با  "کارمند یابی و استخدام ، کامال

 چندانی ندارد متفاوت خواهد بود . طراحی برنامه اجتماعی کردن برای فردی که اطالعات

 مراحل فرآیند اجتماعی کردن فرد در سازمان به سه مرحله تقسیم می شوند.

 مرحله اول: قبل از ورود به سازمان

در انتظار ورود به سازمان و شروع به خدمت ، تصوری از کار در ذهن فرد شكل می گیرد و فرد ممكن است از پیش خود را 

بیند و سعی کند رفتار و کردار خود را متناسب با تصوری که از سازمان دارد تغییر دهد به طور مثال عضوی از سازمان ب

داوطلبان ورود به دانشگاه که در کنكور ورودی قبول شده اند ، حتی قبل از ورود خود را دانشگاهی می بینند و حاالت و 

یر می دهند. ولی بدیهی است که فرد قبل از ورود به سازمان حرکات خود را از حالت یك محصل دبیرستانی به یك دانشجو تغی

در دنیای دیگری بود و تحصیالت و تجربیات قبلی او تا حدودی بینش ، نگرش و اخالق و رفتارش را تحت تاثیر قرار داده است 

                                                 
1-villiam ochay 

vin k&hevy&sisely j mikse 2- 
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رفته و تثبیت شده او با و در نتیجه با ارزشها ، انتظارات و تصورات خاصی وارد سازمان شده است هر قدر نظام ارزشی شكل گ

نظام ارزشی سازمان مطابقت بیشتری داشته باشد و هر قدر میان نیازهای سازمان و استعداد ، مهارت و خواسته های فرد 

 (.5735)سید جوادین،سازگاری بیشتری وجود داشته باشد ورود او به سازمان با موفقیت بیشتری انجام می گیرد

 مرحله دوم: رویارویی فرد با سازمان

و ورود به سازمان ، فرد ممكن است با این واقعیت مواجه گردد که میان تصور و انتظار او از شغل و سازمان و بعد از احراز شغل 

ازد و واقعیات تفاوتهایی وجود دارد. در این صورت سازمان باید بكوشد تا فرد را از قالبهای فكری و رفتار سابقش خارج س

فرد، ،ارزشهای مورد نظر را جایگزین آنها کند ولی چنانچه تفاوت میان انتظارات از سازمان و واقعیات ، عمیق و اساسی باشد 

 اغلب چاره ای جز استعفا و ترك خدمت ندارد.

خدمت خالقیت در بدو استخدام و ورود به سازمان ، فرد فكر می کند شغل حساسی را به عهده خواهد گرفت که تمام نیروی 

خود را به کار می برد ولی بعد از مدتی به این واقعیت می رسد که دارای شغلی بسیار معمولی است که به حد اقل مهارت او 

نیاز است و با این احساس که تواناییهای او بیشتر از کاری است که انجام می دهد و این فكر که شغل او بی اهمیت است ، 

رین عامل ترك سازمان می باشد . در این صورت اگر از قبل تصور صحیحی از واقعیتهای شغل به فرد بسیار آزار دهنده و مهمت

)مارك یابدداده شود احتمال شكست و ترك سازمان بعد از انتخاب و استخدام به طور محسوسی کاهش می 

 (.5731،ترجمه:محمدعلی نائلی،5آ.هنن

ه متقاضیان شغل ، موجب از دست دادن آنها شود نگرانند ولی تحقیقات حاکی مسئوالن سازمان از اینكه دادن اطالعات واقعی ب

بلكه باعث می شود افراد به 7از آن است که بیان حقایق نه تنها در قبول یا رد پیشنهاد شغل از طرف سازمان تاثیر بدی ندارد 

ر واقع تنها در این صورت است که تازه خاطر صراحت و صداقت مسئوالن سازمان ، احترام بیشتری برای آنها قائل شوند و د

وارد به درستی می فهمد که در شغل و سازمان جدید ، از او چه انتظاراتی می رود و انتظارات او از سازمان در چه حدی باید 

که شرح به رفتار منصفانه اشاره نمود  می توان باشد از جمله مواردی که می تواند مانع احساس نا رضایتی فرد از سازمان شود

 آن بدین قرار است:

 کارکنان کلیه ستاده های خود را از سازمان به نسبت داده های خود به سازمان ، مورد مقایسه با ستاده های دیگران از سازمان

ان داده های آنها به سازمان قرار می دهند . آدامز در بیان این نظریه میگوید : منظور از ستاده ها ، ادراك فرد از میز به نسبت

با افراد کلیدی سازمان ، استفاده از امكانات حقوق و دستمزد ، استفاده از فرصتهای آموزشی ، روابط کار مناسب، امكان ارتباط 

سازمانی مانند خودرو، اتاق مناسب با تزئین و تشریفات ستودنی ، استقرار محل کارفرد در فضای مطلوب سازمانی ، اعتبار 

نظرات فرد به سازمان ، میزان تالش فرد ، تحصیالت وی ، تجربه و پشتكار ، وفا داری ، امانت داری  سازمان ، ترتیب اثر دادن به

 و حفظ اسرار فرد در رابطه با سازمان است

 

حال اگر فرد در مقایسه ، به این ادراك دست یابد که تبعیض وجود دارد ممكن است به تسامح ، پرخاشگری ، تعلل و کارشكنی 

گر احساس کند که از افراد مشابه بیشتر می گیرد ، ممكن است به یك حالت رضایت مندی و غفلت از عدم تبعیض بزند، البته ا

به فعالیت خود ادامه دهد. در هر حال رعایت تعادل سبب خواهد شد که درصد ضایعات کاهش یابد و تعارض بین افراد به 

 (.5735سید جوادین،)حداقل برسد

 

ونه ای باشد که حد کفایت چه از نظر مالی و غیر مالی لحاظ شود. از نظر مالی حد کفایت هزینه های طراحی برنامه باید به گ

زندگی باید بر اساس بعد خانوار که به طور معمول چهار الی پنج نفر را تحت پوشش قرار می دهد، تنظیم گردد. همچنین 

عادل گرایی ، کفایت گرایی و رقابتی بودن برنامه ها ، به طرحهایی برای تالش کارکنان برتر باید طراحی شود، در هر حال ت

                                                 
1-Mark A.henen 
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) النه و به دور از تبعیض از مهم ترین اهداف مدیریت منابع انسانی استدوجود آوردن احساس رفتار عا

Frenkel,s.,&sanders,k.,2007). 

و شوك وارد شود یا اگر قادر به اگر تفاوت میان واقعیات سازمان و پیش فرضیات فرد درباره آن چنان عمیق نباشد که به ا

تحمل این شوك اولیه باشد و تصمیم به ماندن در سازمان بگیرد، روشهایی وجود دارند که به وسیله آنها فرد می تواند خود را 

 با شرایط و واقعیات موجود در سازمان ، وفق دهد. مهمترین این روشها عبارتند از:

 ایده آلی فكر کردن واقع بین می شود. تغییر نگرش می دهد: یعنی شخص به جای-5

با دیگران رابطه برقرار می کند: بعد از ورود ، تازه وارد به به زودی به این واقعیت پی می برد که سازمان عالوه بر جنبه های -2

ادی سیاسی نیز دارد و چگونگی روابط میان انسانهای شاغل در آن از اهمیت زی –اجتماعی  ،و تكنیكی ، نظامیتخصصی 

برخوردار است و تازه وارد در می یابد که تنها تخصص و توانایی فنی او برای موفقیت در سازمان ، کافی نیست و توانایی ایجاد 

 روابط خوب و سازنده کاری و اجتماعی با مافوق ، همكاران و مرئوسان ، همان اهمیت تخصص و مهارت فنی را دارد.

د تازه وارد فكر می کند به تنهایی و یك روزه می تواند همه چیز را عوض کند . ولی صبر و شكیبایی در پیش می گیرد: فر-7

ریجی است و هنگامی به وقوع می دتغییر و تحول به زمان احتیاج دارد و ت "بعد از چند بار شكست متوجه می شود که معموال

دخالت و مشارکت داشته باشند یا اینكه تازه وارد پیوندد که دیگران و بخصوص ، اعضای ارشد و متنفذ سازمان نیز در ایجاد آن 

خیلی زود به این نكته پی می برد که نمی توان به جنگ همه رفت و اگر کسی در سازمان ، بخصوص فردی متنفذ ، مانع از نو 

از مقاومتش  او آوری و تغییر و تحول است باید به جای ستیز و در افتادن با وی ، فهمید که چرا مخالفت می کند و با صحبت با

 (.5731)سعادت،در مقابل تغییر کاست

 مرحله سوم: تحول و دگرگونی فرد 

اگر فرد شناخت درستی از سازمان داشته باشد ، هنجار و نظام ارزشی سازمان را می پذیرد ، بینش ، نگرش و رفتار خود را 

ابد و به عنوان عضوی واقعی پذیرفته می شود . مطابق با آن تغییر می دهد، جایگاه کاری و اجتماعی صحیح خود را در می ی

چنانچه فرآیند اجتماعی کردن ، موفقیت آمیز باشد، نتیجه تعهد بیشتر فرد نسبت به شغل و سازمان و در پی آن بهره وری و 

یت خروج فرد از کارآرایی بیشتر خواهد بود ، ولی اگر این فرآیند با شكست مواجه شده باشد، نتیجه ، جابجائیهای زیاد و در نها

 سازمان به صورت استعفا یا اخراج خود خواهد بود.
زندگی سازمانی و زندگی خصوصی در هنگامی که فرد در حال تغییر شغل یا ورود به سازمانی جدید تعارض میان  "معموال

عوامل برون  است به بیشترین حد خود می رسد و حتی ممكن است حالتی بحرانی به خود بگیرد. پس باید دقت داشت که

سازمانی ، نه تنها مانع از ورود موفقیت آمیز فرد به سازمان نشوند ، بلكه آن را تسهیل نیز 

 (.Bolino,m.c.,Turnley,w.H.,2003)بنماید

  طراحی برنامه اجتماعی کردن  درموردنکاتی 

خدمت او به عنوان عضوی مؤثر وجود  الزم به ذکر است که طرح یكسان یا استانداردی برای نگهداشتن فرد در سازمان و ادامه

ندارد و هر سازمانی بنا به نیاز و شرایط خاص خود ، برنامه ای را برای معرفی و آشنا سازی فرد با سازمان طرح ریزی می نماید 

قرار که بازده بیشتری داشته باشد. نكات زیر از جمله مسائلی است که باید در هنگام طراحی چنین برنامه هایی مورد توجه 

 گیرد:

می خواهیم این کار را بدون تشریفات و برنامه های  ی کردن فرد داشته باشیم یابرنامه ای رسمی برای اجتماع مآیا می خواهی -

 رسمی انجام دهیم؟

دا برنامه اجتماعی کردن هنگامی رسمی به شمار می آید که اشخاص تازه وارد در بدو ورود و قبل از آغاز به کار ، از کارکنان ج

 شوند تا پس از دیدن دوره ها و برنامه های خاصی که بدین منظور اجرا می گردند ، به جرگه دیگران بپیوندند.
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برنامه اجتماعی کردن هنگامی بدون تشریفات تلقی می شود که برای تازه وارد ، برنامه جداگانه ای ترتیب داده نشده باشد و او 

ه ، کار خود را به صورت عادی آغاز نماید و هرگونه اطالعاتی که برای آشناسازی او با از همان روز اول به سایر کارکنان پیوست

 شغل و سازمان الزم باشد ، ضمن کار به او داده شود.

کدام از آنها بستگی به اهداف  رهیچ یك از این دو شیوه اجتماعی کردن تازه وارد ، بر دیگری برتری ندارد و مفید بودن ه

ر سازمان خواستار آن باشد که افراد تازه وارد مجموعه معینی از موازین و معیارهای سازمانی را فرا بگیرند تا سازمان دارد . اگ

نده ی ریك برنامه رسمی مناسب تر است . برنامه های رسمی در بردا "دیدگاه مشترکی نسبت به مسائل پیدا کنند ، طبیعتا

از این رو آموزش افراد تازه وارد بر اساس آن موجب حفظ وضع موجود در نظرهای اساسی و اصلی مسئوالن سازمان می باشد ، 

فكر و سازمان خواهد شد. ولی اگر سازمان خواهان نو آوری و افكار و نظریه هایی تازه باشد، نباید با تحمیل ارزشهای سازمان ، ت

رد برنامه اجتماعی کردن فرد باید انعطاف پذیر ت به مسائل تحت تاثیر قرار دهد. در این گونه موابسنگرش افراد تازه وارد را ن

ند آزادانه و به دور از هر گونه فشاری ، افكارش را مطرح وابوده ، رسمیت کمتری داشته باشد تا تازه وارد بت

 (.5735)سیدجوادین،کند

 

 

 اجتماعی کردن  به طور انفرادی انجام می گیرد یا گروهی ؟-

ی وجود داشته باشد که حفظ آن برای سازمان مهم است ، باید برنامه هایی اختصاصی برای اگر میان افراد تازه وارد تفاوتهای

های آموزشی را به صورت انفرادی می گذرانند سازمان و مسائل آن ه اجتماعی کردن این افراد طراحی شود. ولی افرادی که دور

 ار پر هزینه و وقت گیر است.را یك جور نمی بینند. همچنین طراحی و اجرای برنامه های اختصاصی بسی

اعضای گروه را کسانی تشكیل  "برگزاری دوره های آموزشی گروهی برای افراد تازه وارد از مزایای چندی بر خوردار است . اوال

می دهند که همگی در شرف ورود به محیطی جدید و نا آشنا هستند. در نتیجه ، احساس مشترکی داشته ، یكدیگر را درك 

ورود به سازمان ، مسائل و مشكالت یكسانی برای  "می دهند. ثانیالگرمی توانند در رویارویی با این محیط به هم دمی کنند و 

افراد تازه وارد در بر دارد که اغلب باید با همفكری و مساعدت یكدیگر آنها را بر طرف نمایند و این به یاد گیری سریعتر و 

ی گروهی اغلب باعث می شود تا افراد تازه وارد نسبت به شغل و سازمان ، ری برنامه برگزامؤثرتر نیز کمك می کند.از این رو 

  .دیدگاه مشترکی پیدا کنند
 

 آیا می خواهیم شخصیت و خصوصیات فعلی تازه وارد را حفظ و تقویت کنیم یا می خواهیم هویت جدیدی به او بدهیم ؟-

ر تخصص ، توانایی و استعداد ویژه ای که در آنها وجود دارد، انتخاب و برای پستهای باالی سازمانی ، افراد به خاط "معموال

استخدام می شوند ، به این امید که ورود چنین افرادی گام بلندی در جهت نیل به اهداف سازمان خواهد بود. بنابراین نباید در 

هایی نمود که به خاطر آن ، چنین افرادی هنگام ورود به سازمان و ضمن فر آیند اجتماعی کردن ، سعی در از بین بردن ویژگی

انتخاب گردیده اند . بلكه باید برنامه ای را طراحی و اجرا کرد که موجب تقویت صفات و خصوصیات ویژه افراد تازه وارد شود. 

لكرد و شیوه در این موارد ، شرحی از موفقیتهای قبلی تازه وارد در سازمان انتشار می یابد تا نشان داده شود که عم "معموال

. در این راستا ، به تازه وارد آزادی  تصمیم گیری وی در گذشته ، موفق و مؤثر بوده و منطقی است که همان شیوه را ادامه دهد

 (.5731)سعادت، عمل داده می شود تا همكارانش را نیز به میل خود برگزینند

 

با مجموعه صفات و خصوصیاتی وارد سازمان می شود که  "بر خالف متخصصان و کارکنان حرفه ای، کارکنان معمولی ، معموال

کردن این صفات نا مطلوب در  همگی آنها مورد پسند نیست و در نتیجه ، سعی می شود در بدو ورود و ضمن فرآیند اجتماعی

دیده و آنچه در رود. البته صالحیت فرد برای احراز شغل ضمن فرآیند کارمند یابی و انتخاب ، تعیین و محرز گر بین آنها از
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اینجا انجام می گیرد، تغییرات جزیی و ظریفی است که باید در تازه وارد به وجود آورد تا بهتر بتواند خود را با سازمان تطبیق 

 (.5731)پرهیزکار،دهد

 

 به منظور تغییر در دید و نگرش فرد انجام می گیرد: "فهرست زیر از جمله اقداماتی است که معموال

ه وارد را در موقعیتی قرار می دهد که او خود در یابد که باید با دیدی تازه به سازمان ، شغل و همكاران خود سازمان تاز* 

 بنگرد.

تازه وارد را مجبور می سازد تا وظایف پستی را انجام دهد. تا با پذیرش این قبیل کارها ،  "در بدو ورود ، سازمان عمدا* 

 خواسته های سازمان را اعالم کند. مطیع بودن در مقابل "تازه وارد عمال

 می خواهیم چه کسی مسئول اجتماعی کردن فرد باشد؟-

ممكن است از یكی از اعضای قدیمی و با تجربه سازمان که با شغل و وظایف تازه وارد آشناست ، بخواهیم که راهنمایی و 

اشد که تازه وارد بتواند از او یاد بگیرد ، یا عمل و هدایت او را به عهده گیرد ، ولی اگر چنین فردی در سازمان وجود نداشته ب

رفتار او را الگوی خود قرار دهد ، بناچار باید از کس دیگری خواست که راهنمایی و هدایت تازه وارد را به عهده بگیرد . آموزش 

و روش پیوسته و گسسته ، تازه وارد را به روش اول آموزش پیوسته و به روش دوم ، آموزش گسسته نامیده اند . هر یك از د

 دارای مزایا و معایبی است.

استفاده از روش پیوسته باعث حفظ و تداوم آداب و سنتهای سازمان گشته ، از تغییر و تحول جلوگیری می نماید . ولی ثبات و 

ا تغییر شرایط ، ادامه روند گذشته ، ممكن است به قیمت رکود و فرسودگی سازمان تمام شود یا ممكن است با وجود اینكه ب

نیاز به تغییر در سازمان نیز احساس شود ، افراد خود را ملزم به حفظ وضع موجود بدانند . همچنین باید دانست کسی که 

راهنمایی و هدایت تازه واردرابه عهده می گیرد ، مانند آیینه ای است که تازه وارد خود را درآن می بیند . بنابراین اگر معلم ، 

ر سازمان باشد ، تازه وارد نیز خود را در آینده موفق خواهد دید، اما اگر شخص با سابقه ای که نقش معلم را به شخص موفقی د

عهده گرفته است  خسته ، درمانده ، اسیر سازمان وافسرده به نظر برسد ، فرد تازه وارد همان تصویر را از خود خواهد داشت. 

پیوسته نشان می دهد، همچنین اگر معلم، ورزیده، وارد و عالقه مند باشد در تازه این نكته ،اهمیت انتخاب معلم را در روش 

وارد اشتیاق ایجاد می کند و این می تواند آغاز خوبی باشد . ولی در شرایطی که معلم روحیه ضعیفی داشته باشد و نتواند 

باعث بروز عكس العمل  "ده از روش پیوسته معمو المفاهیم را خوب منتقل نماید و یا تازه وارد را خطری برای خود بداند ،استفا

می گردد ودر صورتی هم که تصمیم به ماندن در سازمان    انصراف از شغل وترك سازمان  یا حتیمنفی از سوی تازه وارد 

 (.5731)سعادت،دید و نگرش او با ارزشها و منافع سازمان در تضاد خواهد بود "بگیرد ،با چنین آموزشی مسلما

 ه گیری:نتیج

فرد به تازگی وارد آن می شود وظیفه دارند با اتخاذ تدابیری ، فرد تازه وارد را با ،کهی تیجه می گیریم که مسئوالن سازمانن

اصول حاکم بر سازمان آشنا نمایند و برای ورود موفقیت آمیز و جا افتادن درست فرد در سازمان یعنی اجتماعی شدن ، تنها به 

، اهداف و رویه های سازمان محدود نگردد بلكه نیازها و خواسته های فرد از سازمان نیز باید در نظر گرفته تطبیق او با فرهنگ 

شود و برای آنها پیش بینی الزم به عمل آید. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در صورتی که فرد تازه وارد در روزهای 

ته باشد نیل به اهداف سازمان آسانتر خواهد شد. و در صورتی که نخستین کار، نگرشی مثبت نسبت به شغل و سازمان داش

فرآیند اجتماعی کردن کارکنان مهم تلقی شود و با آن به صورت علمی برخورد شود هم فرد و هم سازمان به اهدافشان نایل 

 می آیند.
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