


فرهنگ سازمانی

دکتر اسحاق رسولی:ارائه کننده 



مفهوم فرهنگ

مفهوم خاص فرهنگ

فرهنگ مجموعه ای از دستاوردهای معنوی و ▪
هنر ، ادبیات ، مذهب و آداب و رسوم

مفهوم عام فرهنگ

وساختهانسانمحیطازعبارتستفرهنگ▪
ازکهبشرومعنویمادیدستاوردهایمجموعه

وهدآورتعوشودمیمنتقلدیگرنسلیبهنسلی
.هستسازهویت

کردنزندگیشیوهیعنیفرهنگ▪



مهمترین ویژگی فرهنگ در نظام پیشرفت جامعه



کارکردها و اهمیت فرهنگ

معنابخشی به زندگی✓

هویت بخشی✓

انسجام بخشی✓



فرهنگ مکتوب و فرهنگ معمول



ویژگی های فرهنگ

هرسکویتس سه ویژگی برای فرهنگ مطرح ساخته است▪

هست« خاص»ولی « عام»فرهنگ ▪

.هست« ثابت»ولی « متغیر»فرهنگ ▪

.هست« اختیاری» ولی « اجباری»فرهنگ ▪



سطوح فرهنگ

(ایرانی-اسالمی)فرهنگ ملی -1

فرهنگ عمومی-2

...(سیاسی، بهداشت و سالمت، قضایی و )فرهنگ تخصصی-3

...(.  بازاریان، روحانیون، سیاستمداران، پزشكان، قضات و )فرهنگ حرفه ای -4



(ايرانی-اسالمی)فرهنگ ملی

نظام  وارۀ باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، الگوهای رفتااری بابباات و ریشاه دار و نمادهاا و

که طای دهاه ها و  قرن هاا -است( و عموماً در مرزهای جغرافیایی یک کشور)مصنوعات یک ملت 

.و به یک ملت هویت می بخشد-ایجاد و تثبیت شده
.در مقیاس بین المللی است( دولت و ملت )مبنای مقایسه فرهنگی كشورها



فرهنگ عمومی 

نظام  وارۀ باورها، ارزش ها، نگرش ها و گرایش                     ها، الگوهای رفتاری و نمادها و مصنوعاتی اسات

.که فضای عمومی و مشترك فرهنگی جامعه را در مقاطع زمانی معین شكل می دهد
 تاكید بر ارزش ها، گرایش ها، الگوهای رفتاری و الگوی زندگی آحاد جامعه؛
؛(ایرانی-اسالمی)عمق و پایداری كمتر در مقایسه با فرهنگ ملی
تابع مقتضیات زمانی و مکانی جامعه؛
حقووقی منعکس كننده عملکرد سایر نظام ها همچون نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام قضایی و

... .و



فرهنگ حرفه ای

نظام  وارۀ باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری تسهیم شده و نمادهای شااالالن و متصادیان هار حرفاه 

.است

شکل گرفته به واسطه سنوات طوالنی آموزش های تخصصی و یا تجربه و كاروزی بلند مدت؛

فرهنگ حرفه ای پزشکان، بازاریان، معلمان، قضات، نظامیان و روحانیون.



تفسیر فرهنگی

انسانوداردمتفاوتیفکریمنظومهتمدنیوهرفرهنگ
روشوشناختیشناختی،شناختشناختی،هستی

.دهدمیپرورشراخودشهایشناختی



منظومه فکری

منظور

ناظرمنظره                                                                                                                        

منظر



ظهور فرهنگ در سطوح مختلف 

مفروضات و باورها: و عمیق ترین سطح 1سطح 

ارزش ها: 2سطح 

آئین ها:3سطح 

قهرمانان :4سطح 

. نمادها وسمبل ها:5سطح 



مفروضات و باورهای فرهنگی

د و اعتقاد به توحی. مفروضات و باورها ریشه های درخت فرهنگ هستند▪
عدل، معاد،نبوت و امامت



ارزش ها

رجیح ارزشها تمایل گسسترده ای برای ت.هسته مرکزی فرهنگ توسط ارزش ها ساخته شده است▪

:ندازارزش ها از جمله مواردی که می پردازند عبارت.چگونگی برخی از امور نسبت به دیگری دارند

مقابل طبیعی، بدی در مقابل خوبی، ناپاکی در مقابل پاکی، زشتی در مقابل زیبایی، غیر طبیعی در▪

غیرعادی در مقابل عادی، غیرمنطقی درمقابل منطقی، غیرعقالیی در مقابل عقالیی



آئین ها

ایت آن که اگر چه از نظر فنی رسیدن به غ. آئین ها، فعالیت های دسته جمعی هستند▪

ده غیر ضروری هست ولی درون یک فرهنگ به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح ش

جشن ها و مراسمات ملی و مذهبی .اند



قهرمانان

ایننابربوبودهفرهنگدریکارزشمندبسیارهایویژگیدارایکهتخیلییاواقعی،یازندهمردههستند،افرادیقهرمانان▪

فرهنگیهرمانانقتوانندمیبتمنمانندکارتونیوفانتزیتصاویرحتی.آیندمیبشمادیگرانبرایرفتاریالگویبعنوان

.داردگذشتهبهنسبتقهرمانانانتخابدربیشتریاهمیتخارجیظواهرارتباطاتعصردر.شوندمحسوب



نمادها

،لباس مدل کلمات، حالت ها، تصاویرکه حامل معنی خاص بوده و فقط توسط کسانی که با آن فرهنگ سرو کار دارند شناخته می شوند:سمبل ها▪

مو، پرچم ها،زبان و گویش 

ارجی ترین سمبل های قدیمی از میان می روند، سمبل های ازیک گروه فرهنگی توسط گروهی دیگر تقلید می شوندبه همین دلیل است که در خ▪

.سطح قرار دارد



نکته های مهم

زیرا . شودو پس از آن تغییر دادن آن مشکل می.متخصصان روانشنای معتقدند که سیستم ارزش پایه در سن ده سالگی کامال شکل می گیرد❖
ن آنها نمی بنابرای.کودکان این ارزشها را در سنین اولیه کسب  می کنند وبسیاری از ارزش ها به صورت ناخودآگاه در ضمیر آنان قرار می گیرد

مالی  که مردم بلکه فقط می توانند به واسطه اع.توانند در مورد آن به بحث بپردازند و از طرفی افراد خارج از این فرهنگ قابل مشاهده نیستند
.تحت شرایط مختلف از خود بروز می دهند مورد درک و استنباط قرار گیرند

سندیده اند در هنگام تفسیر اظهارات مردم درباره ارزش هایشان این نکتته حایز اهمیت است که فرق بین آنچه قابل پستند می دانند و آنچه پ❖
.مشخص شود

ال مرئی و این سطح برای کسانی که از بیرون به آن می نگرند کام.سمبل ها ، قهرمانان و آئین ها تحت واژه آداب  و رسوم طبقه بندی می شوند❖
.می شوندمشهود هست اما مفهوم فرهنگی آنها نامشهود است و این آداب و رسوم فقط توسط افراد داخل این فرهنگ به دقت تعبیر و تفسیر



سازمانجوتخریب کنندگان▪

تخریبراسازمانجوافراددسته بندیحتییانابجاشوخی هایپیش داوری،غیبت،بدگویی،شایعه پراکنی،باوندال هاازدستهاین
بهنسبترادافسوءظنموجبداده،گسترشسازماندررابدبینیفضایداردآگاهانهحالتبیشترکهتخریبنوعاین.می کنند
.کندتخریبراسازمانیفرهنگمی تواندبلندمدتدرنشودبرخوردپدیدهاینبااگر.می شودیکدیگر

سازمانفرآیندهایتخریب کنندگان▪
بهوجهتبدونخودمتبوعواحدیاخوداهدافتحققپیدرفقطندارند،سازمانیفرآیندهایبهتوجهیکههستندوندال هایی
افراداین.می شوندمحسوبسازمانرویه هایوفرآیندهاتخریباصلیعامالنگروهاین.هستندسازمانجمعیهدف های
باآنها.می دهندارقرتحت فشاراهدافشانپیگیریبرایراسایرینخسته کننده،ومداومپیگیری هایبایامی زنند،دوررافرآیندها
.می کنندخودفردیهدف هایفدایراسازمانجمعیهدف هایوکردهکندراواحدهاسایرکاریفرآیندهایجزیره ایذهنیت



سازمانشهرتووجههتخریب کنندگان-▪

یرکاریغوکاریمحافلدریالینکدینمانندمجازیفضایدرافرادکهمی کندبروزمواقعیسازمانیوندالیسمازدیگرینوع
سازمانبرندکارفرماییبلندمدتدروندالیسمازنوعاین.می کنندبدگویی...وهمکارانمدیران،سازمان،مورددرسازمانازخارج

.می سازدمواجهمشکلبارااستخداموجذبنتیجهدرکرده،تخریبرا

سازمانسرمایه هایوتجهیزاتاموال،تخریب کنندگان▪

روزبشکلسهبهتخریب هااین.می زنندآسیبسازمانسرمایه هایوتجهیزاتاموال،بهکههستندوندال هاییچهارمدسته
 ها،درب)ساختمانتخریبمانندشرکتاموالتخریب:دومدستهاداری،تجهیزاتوملزوماتتخریب:اولدسته.می کنند
دررادافتخصصعدمازناشیکهکاریچندبارهطریقازسازمانمالیسرمایهدادنهدربهوتخریب:سومدستهو(...ودیوارها

استمربوطهحوزه



نمونه هايی از فرهنگ های شرکت معاصر

قرارتحت تاثیرراشرکتفرهنگمی توانندملیفرهنگ هایکهطورهمان▪
.باشدموثرمی تواندنیزشرکتیکمدیریتاستراتژیدهند،شکلوداده
رکتشواپلشرکتگوگل،مانندیکم،وبیستقرنبرترشرکت هایدر
حلالقیت،خپرورشمانندسنتیکمترمدیریتیاستراتژی هایفلیکسنت

کهمی شودتصوروبودههنجارکارمندان،بیشترآزادیوجمعی،مسئله
.می کندکمکآن ها وکارکسبموفقیتبه

https://strategicplanning.me/planning-issues-in-strategic-management/
https://strategicplanning.me/metrics-in-talent-management/


ویژگی های فرهنگ های موفق شرکت ها

”دیدگاه“مهم ترینواول.کردشناسایی۲۰۱۵سالدرراموفقسازمانیفرهنگ هایمهمویژگی۶هارواردوکارکسبمجله▪
ومدرنشعارال،مثعنوانبه.استقدرتمندابزاریکشرکتیکچشم اندازشرکت،بیانیهتاسادهماموریتبیانیهیکاز:است
ذهنیت ها،استگستردهمفهومیککهحالیدر،”ارزش ها“دوم،.استسازمانیقویبینشیک”نباشبدجنس“:گوگلبدنام

.می گنجاندشرکتدیدبهدستیابیبرایراالزمدیدگاه هایو

ودخارزششرکتیکآنطریقازکهمی شوند،هدایتاخالقتوسطکههستندملموسیروش های”عمل ها“مشابه،طوربه▪
.می کندتاکیددانشبرمبتنیکارکناناهمیتبرNetflixمثال،عنوانبه.می کنداجرارا

مانندمندقدرتداستانیاروایتیکداشتن.باشندشرکتفرهنگویژگی هایمدرن ترینشاید”مکان“و”روایت“،سرانجام▪
ویطراحهمچنینوانتخابشهرمانندتجارت،”مکان“.استمهمعمومیتصویرورشدبرایاپلوجابزاستیوداستان

.استمعاصرشرکتیفرهنگدرظهوراتمهم ترینازیکیدفتر،معماری



انواع فرهنگ سازمانی

فرهنگ طایفه ای،تعاونی یا تیم گرا-۱

فرهنگ توسعه گرا-۲

فرهنگ نتیجه گرا-3

فرهنگ سلسله مراتبی-4



فرهنگ طایفه گراویژگی های 

ل در آن یک ارزش بوده و انعطاف پذیری -1 ی برخو نظارت و کنتر .ردار استاز اهمیت کمتر

ان و مدیران از اعضاء -2  و کار گرویه کرده و حمایت  رهتر
ی

. کنندرا تقویت یمهمبستگ

گوش یم است و به سخنان کارکنانصمییم و صادق ،پشتیبان،نصیحت کننده مدیر -3

.دهد



ویژگی های فرهنگ توسعه گرا

پیشرفت های و برون سازمانی،نوآوری در این فرهنگ به مسائل -۱

.شودبرای تصمیم گیری اهمیت داده میمحیط،انعطاف پذیری و فضای باز 

نمودهجهتومحیطتغییراتبه.هستندشکنسنتوخالقمدیرانورهبران-۲

آمادهبزرگتغییراتبرایراکارکنـــان.آورندمیوجودبهنـوهایاندیشهو

.کنندمی



ويژگی های فرهنگ نتیجه گرا

تغییرات وبرون سازمانی بیش از انعطاف پذیری تاکید می شود اما مسائل نظارت و کنترل بر -۱

.،  اهمیت بیشتری نسبت به مسائل داخلی سازمان دارندمحیط

.هستندهدف گرا رهبران و مدیران -۲

.انتظارات خود را روشن می کنندمشخص کردن اهداف و برنامه ریزی مدیر ان با -3

هر یک از کارکنان را مشخص و دستورالعمل های مربوطه را تدوین ووظایف و نقش مدیران -4

.ابالغ می کنند



ویژگی های فرهنگ سلسله مراتبی

.بیش از مسائل برون سازمانی توجه می شوددرون سازمانی به مسائل -۱

.بیش از انعطاف پذیری و رقابت پذیری توجه می شودثبات و نظارت بر -۲

الیت های آنها فع.بوده و مدیران بیشتر هماهنگ کننده و نظارت گر هستندرهبران محافظه کار -3

.کارکنان را کنترل و بر پیشرفت کارها مطابق با رویه ها و برنامه ها نظارت می کنند



ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون

رهنگفابعاددنیسونتحقیقاتبراساس▪
:ازعبارتندسازمانی

کاردرشدندرگیر•
سازگاری•
پذیریانطباق•
ماموریت•



رد پناه  حق ،موفق و پیروز باشید


