
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 1بررسی وشناخت فرهنگ سازمانی براساس طبقه بندی ریچاردال. دفت

 2فریبا گله داری  -1

  3فردین باتمانی -2

 

 

 

 

  دهیچک
است. ابتدا  یبصورت کتابخانه ا قی. دفت است. روش تحقچاردالیر یبراساس طبقه بند یوشناخت فرهنگ سازمان یمقاله به بررس نیا

در س ازما،   یاخالق   یدر س ازما،،مناب  ارزش ه ا   یاخالق   یوفرهنگ،ارزش ها ی،استراتژیفرهنگ ،فرهنگ سازمان ریوتفس فیبا تعر

را ب ه ها ار ن وع فرهن گ      یال . دفت انواع فرهنگ سازمان چاردیآورند. ر یرا بوجود م یاخالق ولفرهنگ واص را،یکه مد ییها وهیوش

در جوام  به عن وا،   رییضرورت تغ یکند.بطور کل یم میتقس کیو فرهنگ بروکرات یتیمامور ،فرهنگیریانعطاف پذ ،فرهنگیمشارکت

در  لیسو،تس ا  کی  قرار داداز  یتوا، از دو جات مورد بررس یم را یاست . فرهنگ سازمان یوسازمان یگام،توجه به فرهنگ فرد نیاول

 در سازما، است.  راتییبرسر راه اعمال تغ یسد گرید یواز سو یبه اهداف سازمان یابیدست

 

 .کیو فرهنگ بروکرات یتیمامور ،فرهنگیریانعطاف پذ ،فرهنگیفرهنگ مشارکت ،یفرهنگ سازمان :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،تئوری وطراحی سازما،،جلد دو،پارساییا،،علی،اعرابی،سیدمحمد،تارا،،انتشارات 1377این مقاله برگرفته از کتاب دفت،ریچاردال، 1

 دفترپژوهش های فرهنگی،هاپ پنجم 
 دانشجوی دکترمدیریت آموزشی دانشگاه آزاد سنندج  2

 استادیار دانشگاه آزاد واحد سنندج  3
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  مقدمه 

 یداده اس ت فرهن گ س ازمان    لیرا تش ک  تیریم د  یاز موضوعات  اص ل  یکیاست و  یروزافزون تیاهم یدارا یامروزه، فرهنگ سازمان

منحصر  یعبارت است از الگو یاست. فرهنگ سازمان افتهیراه  یو در قلمرو رفتار سازمان تیریدر دانش مد یاست که به تازگ یموضوع

. ده د  یسازما، را شکل م اتعملی و هازبا،، سمبل  ،یریجامعه پذ یها تیمشترک که فعال ینجارهابه فرد از مفروضات، ارزش ها، ه

دو س ازما، از   کی  موج   تفک  یژگیو نیسازما، دارند و هم کیاز استنباط مشترک است که اعضا نسبت به  یستمسی آ، از مقصود

 یشناخت باره ببرن د و ب ا آگ اه    نیا جیتوانند از نتا یآناا م رایز رددا یا ژهیو تیاهم را،یمد یاز فرهنگ برا آگاهی. شود یم گریکدی

 .ابندیرا در یفرهنگ راتییراه مقابله آسا، تر با تغ ،یاز عناصر فرهنگ شتریب

به  یو زنده جاان ایپو هایرهگذر  سازما،  نی. استین دهیپوش یو عملکرد سازما، بر کس اتیآ، بر ح ریو تأث یفرهنگ سازمان تیاهم

مؤثر که متعادانه  یفرهنگ های ارزش جادیدارند در جات ا فهیو رهبرا، سازما، وظ را،یاند.  مد افتهیدست  یرینظ یب یها تیموقع

م ؤثر آن ا، وض       ه ای از  نق ش   یکی بلکه کنند، ینم یرویتناا از فرهنگ پ را،یمد نیاعضا دنبال شود، کوشش کنند. بنابرا یاز سو

 یمام آن ا، محس وب م     اریسب هایاز تنش  طیمح راتییبا تغ ییاروینحوه رو تیمناس  است که با توجه به اهم یفرهنگ یارزش ها

 .شود

فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها،باورها،درک واستنباط  وشیوه های تفکر با اندیشید، که اعضای سازما، در آناا وج وه  

، 1377مشترک دارند وهما، هیزی است که ب ه عن وا، ی ک پدی ده درس ت ب ه اعض ای ت ازه وارد آم وزش داده م ی ش ود.  دف ت،            

(.فرهنگ برای شکل گیری وتثبیت خود،زما، طوالنی پشت سر گذاشته است. با مرور صاح  نظرا، مدیریت بیانگر این نکته است 631

که فرهنگ سازمانی،رفتار کارکنا، رادر سازما، شکل می دهد. مقصود از فرهنگ سازمانی سیس تمی از اس تنباط مش ترک اس ت ک ه      

 (.1059،1385ن ویژگی ها موج  تفکیک دو سازما، از یکدیگر می شود. پارسائیا، واعرابی،اعضاء نسبت به یک سازما، دارند وهمی

 

 پیدایش وهدف فرهنگ 

فرهنگ سازمانی به اعضای سازما، هویت می دهد،باورها وارزش های بزرگی به آنا، الق ا م ی کند.اگره ه نظره ا وعقی ده ه ایی ک ه        

،می توانن د از ه ر نقط ه از س ازما، سرهش مه ی ا نش ات بگیرن د،ولی معم وال          بصورت جزیی وبخشی از فرهنگ سازمانی در می آیند

بنیانگذارا، شرکت عقیده ها،تصورات کلی،نظرگاه های اصلی،فلسفه یا استراتژی سازما، را تعیین می کنند وبه اصطالح خطوط اص لی  

 (632، 1377را مشخص می سازند. دفت،

ردهای قابل قبول وحد رفتارهای غیر قابل قبول را مشخص می نماید بیش تر کارکن ا،   هر سازما، یک فرهنگ نانوشته دارد که استاندا

پس از هندماه با فرهنگ سازما، آشنا می شوند وآ، را درک می کنند. فرهنگ حاکم برسازما، نشا، می دهد ک ه ارزش ه ا هیس ت    

 (463،1385وکدام یک اهمیت بیشتری دارد رابینز،

(متحد،یا یکپارهه کرد، اعضا به گونه ای که آناا شیوۀ رفتار وبرقرار کرد، ارتب اط ب ا   1برعاده دارد:در سازما، فرهنگ دو نقش عمده 

(به سازما، کمک کنند تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد. مقصود از اتحاد یا یکپارهگی داخل ی س ازما،   2یکدیگر را بدانند و

اری موثر را یاد بگیرند. فرهنگ سازمانی روابط ک اری روزان ه را مش خص م ی     این است اعضا دارای هویت مشترک گردند وشیوۀ همک

کند،شیوه روابط افراد،نوع رفتار قابل قبول و شیوۀ تخصیص واعمال قدرت را تعیین می نماید. مقصود از سازشکاری خارجی ش یوه ای  

اید. فرهنگ سازمانی مش خص م ی س ازد ک ه اف راد      است که سازما، هدف ها را تامینمی کند وبا عوامل خارج از سازما، رفتار می نم
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کارهای روزانۀ خود را هگونه انجام دهند تا به هدف های خاصی دست یابند. سازما، برآ، اساس می تواند در برابر نیازهای مشتریا، یا 

 (.633، 1377شرایط رقابتی واکنش های مناس  نشا، دهد.  دفت،

 تفسیر فرهنگ 

سازما، رخ می دهد  باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار داد وخود را مانند  یک عضو سازما، آ، را قرار برای درک دقیق آنچه دریک 

داد تا بتوا، فرهنگ سازمانی را درک کرد. برخی از جنبه های مام وقابل مشاهده فرهنگ سازمانی عبارت انداز:مراسم،جشن ها،نش انه  

دفت مراسم وجشن ها. مراسم وجشن ها از ویژگی های مام فرهنگ سازمانی است ها و زبا، خاصی که دریک سازما، است.از دیدگاه 

که در آ، هاار نوع جشن بیا، نموده است . مراسم معارفه ، که فرد با نقش های جدید اجتماعی معرفی می شود.مراسم تشویق،در این 

د. مراسم بازپروری، جات رشد وپیشرفت افراد آموزش مراسم وجاه های اجتماعی کارکنا، تقویت می شود و مقام آناا باال برده می شو

هایی داده می شود و آنا، با وظایف سازما، آشناتر می شوند.مراسم انسجام، در این مراسم احساسی که افراد از یک دیگر  تقوی ت م ی    

 شود، افراد نسبت به سازما، احساس تعاد بیشتری دارند. 

ر مورد رویدادهای واقعی که برای افراد تازه وارد نقل می کنند،وبدین گونه آنا، را از وض  داستا، ها. داستا، ها حکایت هایی هستند د

سازما، آگاه می نمایند. بسیاری از این داستا، ها حالت افسانه به خود دارند، رویدادهای تاریخی ودر بعضی موارد با بسیاری از ویژگی 

 های افسانه ای درهم آمیخته اند.

یکی از راه ها یا ابزاری است که بدا، وسیله فرهنگ سازمانی را تفسیر نموده م ی ت وا، گف ت ک ه جش ن ها،داس تا،       نشانه ها وعالئم،

 ها،شعارها ومراسم همگی عالئم و نشانه می باشند.

 زبا، خاص، در برخی از شرکت ها از عالئم،اشاره ها،استعاره ها،کنایه ها یا شکل خاصی از زبا، استفاده می کنند .

 

 فرهنگ وسازشکاری  قدرت

قدرت فرهنگ بیانگر یا نشا، دهنده توافقی است که بین اعضای یک سازما،،در رابطه با اهمیت ارزش های خاص،وجود دارد.اگر اتفاق 

نظر کاملی درباره اهمیت این ارزش ها وجود داشته باشد سازما، دارای فرهنگی قوی است،واگر توافق هن دا، زی ادی وج ود نداش ته     

فرهنگ ضعیف می باشد.در یک فرهنگ قوی پیوسته شاهد جشن ها،داستا، ها،قارمانا، وشعارهایی هستیم. این عالیم موج  باشدآ، 

 (.1377،639تعاد بیشتر افراد واعضای سازما، به ارزش ها و استراتژی آ، می شود.  دفت،

ارج می نان د ک ه ب ه تغیی رات س ودمند بینجام د.        در فرهنگ سازشکار،مدیرا، به کارکنا، ومشتریا، توجه می کنند وبه فرآیندهایی

رفتارها از انعطاف پذیری برخوردارند ومدیرا، به هنگام احساس نیاز اقدام به نوآوری می نمایند و خالقیت را تشویق می کنند. از سوی 

ز خطرگری زا، هس تند   دیگر،دریک فرهنگ خشک وناسازشکار،مدیرا، بیشتر نگرا، وض  خود وطرح های مورد نظرشا، م ی باش ند. ا  

وپذیرای تغییرات نمی باشند. یک فرهنگ قوی و سازشکار باعث می شود که سازما، خ ود را باعوام ل خ ارجی وف ق ده د،ولی ی ک       

فرهنگ قوی وناسازکار موج  گمراهی سازما، می گردد. فرهنگ قوی وسازشکار به عنوا، یک عامل بسیار مام در موفقیت شرکت ها 

 (.1377،641،به حساب می آید دفت
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 خلق یک فرهنگ 

استفاده از عالئم،نشانه ها،داستا، ها وجشن هابه مرور زما، اهمیت زیادی پیدا کرده ودر نتیج ه در مس اله گ زینش وجامع ه پ ذیری      

 (.1377،643کارکنا، جدید هم اهمیت زیادی دارد دفت،

 استراتژی وفرهنگ 

ازما، دارند. فرهنگ سازما، مظاری از نیازهای سازمانی است که باید در استراتژی وفرهنگ خارجی اثرات بسیار شدیدی برفرهنگ س

محیط خارجی به صورتی موثر تامین گردد. تحقیقاتی که در زمینه فرهنگ سازمانی واثربخشی انجام شده به این نتیجه رس یده اس ت   

اار گروه گنجانید.این گروهاا به دو گروه ه ا  که رابطه مناس  بین استراتژی،محیط  وفرهنگ به گونه ای است که می توا، آ، رادر ه

(میزانی که توجه سازما، باید به ام ورداخلی ی ا   2( میزانی که محیط رقابتی باید تغییر کند یا ثابت بماند و1به دو عامل بستگی دارند: 

ی،ماموریتی وت داوم روی ه در   خارجی معطوف گردد. با توجه به این تفاوت ها هاار گروه مزبور عب ارت ان د از:انعط اف پذیری،مش ارکت    

 رفتارها.

 فرهنگ انعطاف پذیری

از ویژگی های فرهنگ انعطاف پذیری یا سازشکاری یا کارآفرینی این است که از  مجرای انعطاف پذیری واز نظر استراتژیک به مح یط  

 (.644-1377،645خارجی توجه شده وکوشش می شود تا نیازهای مشتریا، تامین گردد. دفت،

 فرهنگ ماموریتی 

سازمانی که هنین فرهنگی برآ، حاکم است می کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تامین کند،ولی الزامی درخود نم ی بین د ک ه ب ه     

سرعت دستخوش تغییرات ق رار گی رد. درفرهن گ م اموریتی ب ه دی دگاه ه ای مش ترک  از نظ ر ه دف س ازما،(توجه زی ادی م ی              

 (1377،646شود. دفت،

 ارکتی فرهنگ مش

درفرهنگ مشارکتی از اعضای سازما، خواسته می شود که در امور مشارکت کنند تا شرکت بتواند از عاده انتظارات عوام ل محیط ی   

درحال تغییر برآید.مشارکت درامور موج  می شود که فرد احساس مسئولیت ومالکیت در شرکت بنماید واز این رو نسبت به سازما، 

 (1377،647دفت،تعاد بیشتری پیدا کند. 

 فرهنگ بوروکراتیک 

فرهنگ بوروکراتیک یا دیوا، ساالری به امور داخلی سازما، توجه می کند وبرای محیطی مناس  است ک ه از ثب ات نس بی برخ وردار     

وجشن ها باشد. در هنین سازمانی فرهنگی حاکم است که برای انجام کارها از روشی مشخص وبا ثبات استفاده شود. شعارها،قارمانا، 

درجات همکاری،سنت ورعایت رویه ها وسیاست ه ای پابرجاس ت وس ازما، ب دین گون ه در ص دد ت امین ه دف ه ای خ ود برم ی            

 (.647-1377،648آید دفت،
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 ارزش های اخالقی در سازمان 

رس ت ک دام   اخالق یعنی رعایت اصول معنوی وارزش هایی که بررفتار شخص یا گروه حاکم است،مبنی براینک ه درس ت هیس ت وناد   

است. ارزش های اخالقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی براینک ه از نظ ر رفت ار وتص میم گی ری ه ه هی زی خ وب یاب د          

(اصول اخالقی در مدیریت هما، اصولی است که به هنگام تصمیم گیری ورفتار در رابطه با درست ی ا نادرس ت   1377،648است دفت،

را، راهدایت وراهنمایی می کند. موضوع مسئولیت اجتماعی در گستره مطل  قرار می گیرد وبه تعادات بود، آناا(،از نظر اخالقی مدی

مدیریت مربوط می شود،یعنی به هنگام تصمیم گیری واقدام،سازما، باید به گونه ای عمل نماید که به خیر وص الح جامع ه وخ ودش    

 (649-1377،650باشد دفت،

 ن منابع ارزش های اخالقی در سازما

دوپدیده اصول اخالقی ومسئولیت های اجتماعی در نااد فرد وسازما، به امان ت گ ذارده ش ده اس ت وب از ت ابی از مظا ر موجودی ت         

آنااست.گذشته از این،گروه های ذی نف   خارجی هم می توانند براس تانداردها ی ا معیاره ایی ک ه اص ول اخالق ی ومس ئولیت ه ای         

 (1377،651رند دفت،اجتماعی نامیده می شوند،اثر بگذا

 اخالق فردی 

هر ش خص ارزش ه ا وباوره ای شخص ی را  از دنی ای خارج(ب ا خ ود ب ه س ازما، م ی آورد. ارزش ه ای شخص ی واس تدالل ه ای               

اخالقی معنوی( که به ارزش ها جامه عمل می پوشانند وآناا را به رفتار تبدیل می کنند،می توانند برجنبه های اخالقی تصمیماتی که 

(نوع تربیت خانوادگی وارزش های معنوی  روحی(موج  به وجود آمد، اصولی می شود که 651ما، گرفته می شود،اثر بگذارند در ساز

 (1377،652ما برآ، اساس زندگی وکار می کنیم دفت،

 فرهنگ سازمانی 

مبتن ی ب ر فرهن گ س ازمانی      از آنجا که شیوه عمل یا کردار یک سازما، هیزی جز بازت ابی از ارزش ه ا،نگرش ه ا والگ وی رفت اری     

ب  ه ص  ورت ی  ک مس  اله س  ازمانی در م  ی آید درس  ت ب  ه هم  ا، گون  ه ک  ه ی  ک مس  اله شخص  ی «اص  ول اخالق  ی»نیس ت،بنابراین  

 (1377،653است( دفت،

 سیستم های سازمانی

ش های رسمی می سومین گروه از عواملی که در ارائه اصول اخالقی مدیریت نقش دارند همانا سیستم های رسمی سازما، هستند.تال

 (1377،654توانند ارزش های اخالقی را که در فرهنگ غیر رسمی سازما، وجود دارند تقویت نمایند دفت،

 گروه های ذی نفع خارجی )محیطی(

گروه های ذی نف  خارجی وکسانی که در خارج از سازما، قرار دارند ولی در عملکرد س ازما، دارای من افعی هس تند م ی توانن د ب ر       

 (1377،655یت های اجتماعی واصول اخالقی مدیریت اثر بگذارند دفت،مسئول

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 شیوه ای که مدیران فرهنگ واصول اخالقی را به وجود می آورند

رعایت اصول اخالقی در تصمیم گیری ها تناا در گرو نقشی است که مدیریت عالی سازما، خود را متعاد به آناا می داند وبه میزان ی  

های اخالقی ارج می گذارند. سازما، ها می توانند از طریق تشکیل گردهمایی ها،بیانیه های کتبی یا بخش نامه  است که آنا، به ارزش 

 (1377،657ها،تدوین سیاست وبویژه با اعمال نظر شخصی،ارزش ها را تعیین نمایند دفت،

 رهبری مبتنی برارزش 

ارزشی سازما، منشاء ومنب  اتخاذ کننده ارزش ه ای س ازمانی    سیستم ارزشی سازما، را نمی توا، به صورت سنتی اداره کرد.سیستم

است. اصوال رهبری مبتنی برارزش موج  پیدایش،تقویت وتاییدارزش های سازمانی می شود. مقصود از رهبری مبتنی برارزش رابط ه  

ر دارد ک ه م ورد تایی د رهب ر     ای است که بین رهبر وپیروا، قرار دارد وآ، براساس ارزش های مشترک وارزش های ناادینه شده ق را 

سازما، است که ویدر گفتار وکردار به آناا پایبند است. مدیرا، نمادین سعی می کنند تا جشن ها،سخنرانی ه ا وش عارها را ب ا ارزش    

 (1377،658های سازمانی هماهنگ نمایند. دفت،

ارزش های سازما، اث ر م ی گ ذارد. کارکن ا، واعض ای      مدیرا، باید همواره به یاد داشته باشند که هر نوع عمل یا گفتاری برفرهنگ و

سازما، رفتار وگفتار مدیرا، را در رابطه با ارزش ها،باورها وهدف های سازما،(آینۀ تمام نمایی می دانند که منعکس کنن ده فرهن گ   

 سازما، است .

وفق شوند بای د در زمین ه برگ زاری جش ن     مدیرا، برای اینکه در زمینه تایید وتلقین ارزش های خاص در کارکنا، واعضای سازما، م

ها،شیوه بیا،،نوع مکاتبه وداد، عالئم،ماارت های خاصی را فراگیرند. از جشن ها،داستا، ها وعالئم  ونشانه ها استفاده های زیادی می 

انی مناس   ی ا در   شود،زیرا سازما، بدین وسیله به اعضای خود اعالم می کند که برای هه هیزهایی ارزش قائل است واینکه هه کس  

 (1377،659خور سازما، مزبور هستند دفت،

 سیستم ها وساختار رسمی 

ساختار رسمی وسیستم های سازمانی مجموعه دیگری از ابزارها یا روش هایی هستند که مدیرا، می توانند برای ایجاد فرهنگ وارزش 

گذارد، برمعنویت های مدیریت،این سیستم ه ا بس یار م وثر     های معنوی مورد استفاده قرار دهند،بویژه در سال های کنونی برای اثر

واق  شده اند.ساختار، مدیرا، می توانند مسئولیت ایجاد یا رعایت ارزش های معنوی را به مقام خاصی واگذار کنن د. س ازما، ب ا ای ن     

ضوع راهم رعای ت اص ول اخالق ی    اقدام خود،نه تناا بخشی از زما، ونیروی خود را به مساله خاصی تخصیص می دهد،بلکه اهمیت مو

اعالم می کند.در بسیاری از شرکت ها برای حفظ وحراست از ارزش های اخالقی ومعنوی تشکیالت ویژه ای به وج ود آورده ان د. ک ار    

 (.نمونه ای از 1377،661این تشکیالت بسی فراتر از نگابانی یا پاسداری است  دفت،

 معنوی وبرنامه های آموزشی است.کمیته حراست ،شیوه افشای حقایق،شئونات 
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 نتیجه گیری

فرهنگ از مجموعه ای از ارزش های کلی دی،باورهای مش ترک،ودرکی ک ه ف رد وکارکن ا، از س ازما، دارن د. در آداب ورسوم،جش ن         

نگ سازمانی ها،داستا، ها،حکایت ها،نقل وقول ها ووجود قارمانا،،عالئم،نشانه ها وزبا، خاص،فرهنگ سازمانی درک کرد. معموال فره

با محیط واستراتژی سروکار دارد. هاار نوع فرهنگ که در یک س ازما، از دی دگاه دف ت وج ود دارد عب ارت ان داز :فرهن گ انعط اف         

 پذیری،فرهنگ ماموریتی،فرهنگ مشارکتی وفرهنگ  مبتنی برتداوم رویه.

سازمانی است که می تواند به صورت مجموعه ای از رعایت اصول اخالقی به وسیله مدیریت  معنویت مدیریت( یکی از ارزش های مام 

ارزش ها بررفتار مدیریت حاکم گردد. مدیری که در سازما، به هنگام تصمیم گیری،اصول اخالق ی وش ئونات معن وی را رعای ت م ی      

 کند،یکی از این هند عامل را رعایت خواهد کرد:

معن وی و رعای ت ه اهوبی  ب ه هنگ ام تص میم       داشتن ویژگی های شخصی که شامل باورهای شخصی،پیش رفت از نظ ر    .1

 گیری(می شود که مبتنی براصول اخالقی باشد.

فرهنگ سازمانی عبارت است ازحدود یا میزانی که سنت ها،ارزش ها،قارمانا، ونشانه ها یا عالئم خاص توانسته اند  معنویت  .2

 تصمیم گیری ها را تقویت کنند.

رسمی، سیاست ها،شئونات معنوی وسیستم پاداش م ی ش ود . س ازما، ب دین     سیستم های سازمانی که مربوط به ساختار  .3

 (.1377،667وسیله به اقدامات خود جنبه اخالقی یا غیر اخالقی می دهد.  دفت،

فرهنگ سازمانی در سازما، هامی تواند تغییر ونوآوری را حمایت یا رد کند.یا باعث انسجام یا تفرقه ایجاد نماید. ب ه هم ین   

شخصیت یک سازما، محسوب می شود. فرهنگ باعث ایجادتمایز یک سازما، وحفظ وبق ای آ، س ازما، در   جات فرهنگ 

محیط می شود. فرهنگ سازمانی با طبیعت،اعتقادات،انتظارات درباره زندگی سازمانی ارتباط پیدا می کند. فرهنگ سازمانی 

 ارد. مجموعه ای از جات گیری مشترک است که سازما، را یکپارهه نگه می د

 منابع 

،تئوری وطراحی سازما،،جلد دو،پارساییا،،علی،اعرابی،سیدمحمد،تارا،،انتش ارات دفترپ ژوهش   1377دفت،ریچاردال، -

 های فرهنگی،هاپ پنجم 

 ،رفتار سازمانی، پارساییا،،علی،اعرابی،سیدمحمد،تارا،،انتشارات نیل،هاپ نام1385رابینز،استیفن، -
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