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دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار سازمانی پیشرفته
فصل چهاردهم :فرهنگ سازمانی
مدرس :مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir
mjahangir@varastegan.ac.ir
mjahangirf@gmail.com
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تعریف فرهنگ سازمانی و مولفه های آن

تعریف
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سيستمي از استنباطها،
ادراکات و برداشت
های مشترک که
اعضا نسبت به یک
سازمان دارند.

این ویژگي موجب
تفکيک سازمان ها از
یکدیگر مي شود.
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مولفه هاي فرهنگ سازمانی
خالقيت و خطرپذیري
• ميزانی که افراد تشویق می شوند تا خالق ،نوآور و خطرپذیر گردند.
توجه به جزئيات
• ميزانی که انتظار می رود کارکنان بتوانند مسایل را تجزیه و تحليل
کنند و به صورتی دقيق به امور بپردازند.
توجه به نتيجه
• ميزانی که مدیریت به نتيجه ها یا ره آوردها توجه می کند ،نه به روش
ها و فرایندهایی که باید براي دستيابی به این نتيجه به کار برد.

مولفه هاي فرهنگ سازمانی
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توجه به افراد
• ميزانی که مدیریت به کارکنان اجازه می دهد در تصميم گيري ها مشارکت کنند و ميزانی که مدیریت
درباره اثرات نتيجه هاي تصميم گيري بر افراد توجه می کند.
تشکيل تيم
• ميزانی که مدیریت کارها را به گونه اي تنظيم می کند که به وسيله تيم (و نه به وسيله افراد) انجام
شود.

تحول
• ميزانی که افراد داراي روح تحول یا جسارت هستند
ثبات یا پایداري
• ميزانی که سازمان در فعاليت هاي خود به حفظ وضع موجود (و نه رشد) تاکيد و توجه می کند.
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عناصر فرهنگ سازمانی
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ارزش ها
ارزش ها
• باورهایي پایدار و ارزیابي کننده ای هستند که که ترجيحات ما یا
روشهای انجام عمل در موقعيت های متفاوت را هدایت مي کند.
• ادراکات آگاهانه درباره آنچه خوب است یا بد ،درست است یا اشتباه
ارزش های مشترک
• در چارچوب فرهنگ سازماني ارزش ها به عنوان ارزش های مشترک
مورد بحث قرار مي گيرند که به ارزشهای مشترک افراد در درون
سازمان یا واحد کاری اشاره دارد.
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چند نمونه از عناصر فرهنگ سازمانی
شرکت دل

• کارکنان عموما ارزش های مشترکي از کارایي و رقابت پذیری
(برنده شدن) را دارا بودند در حالي که سایر ارزش های
ممکن ،از اولویت کمتری برخوردار بودند.
یاهو
• وب سایت آنها شش ارزش را ارائه مي کند که عبارتند از:
تعالي ،نوآوری ،تثبيت مشتری ،کار تيمي ،جامعه و سرگرمي.
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چند نمونه از عناصر فرهنگ سازمانی
شرکت فوالد سازی کره ای پوسکو
• یکي از تحسين برانگيزترین شرکت های آسيایي
• از سوی دانشجویان ارشد دانشگاه به عنوان برترین شرکت در کره برای کار رتبه بندی شده
است.
• شش ارزش اصلي خود را چنين بيان مي کند :مشتری مداری ،اجرا (دستيابي به اهداف)،
صداقت ،به رسميت شناختن ارزش افراد و چالش (یک روحيه تسخير ناپذیر برای تبدیل غير
ممکن به واقعيت).
هوستون
• یک شرکت خوشه ای در زمينه انرژی
• فهرستي از ارزش های فرهنگي ارائه نموده است که عبارت است از :ارتباطات ،احترام ،صداقت
و تعالي.
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محتوای فرهنگ سازمانی
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چند نمونه از محتواي فرهنگ سازمانی
فرهنگ شرکت دِل
• جایگاه کارایي و رقابت پذیری را باالتر از نوآوری و
زیبایي شناسي در نظر مي گيرد

فرهنگ شرکت اپل
• نوآوری و زیبایي شناسي را برابر یا باالتر از کارایي
هزینه اولویت بندی مي کند.
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چند نمونه از محتواي فرهنگ سازمانی
شرکت SAS
• کارکردن تمام وقت یک روش زندگي در بسياری از شرکت ها با فناوری های سطح
باالست.
• اما شرکت  SASفرهنگ کامال متفاوتي دارد .این شرکت نرم افزاری واقع در کاری در
کارولينای شمالي در ساعت  6بعد از ظهر کار را تعطيل مي کند و درها را قفل مي کند تا
مطمئن شود که آنها تعادل بين کار و زندگي را حفظ مي کنند.
• این شرکت در فضای بازی به وسعت  200هکتار واقع شده است.
• برای رفاه کارکنان خود خدمات ویژه ای را ارائه مي دهد از جمله مراقبتهای پزشکي
رایگان در محل؛ مرخصي استعالجي به صورت نامحدود ،مراقبت روزانه رایگان ،سفرهای
اسکي ،مربي های شخصي ،و سالن های غذاخوری با غذاهای ارزان و لذیذ
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چند نمونه از محتواي فرهنگ سازمانی
بانک ICICI

• دومين بانک بزرگ هند
• از فرهنگي عملکرد محور و متمرکز بر رشد برخوردار است.

• شيوه های سازماني آن مبتني است بر آموزش ،توسعه شغلي ،هدف گذاری و پرداخت براساس
عملکرد
• همه این اقدامات در راستای افزایش دستاوردهای کارکنان و خدمات مشتریان صورت مي پذیرد.

• در این شرکت درصد کمي از کارمندان پاداش سخاوتمندانه دریافت مي کنند درحالي که کمتر از
 5درصد از ليست پرداخت حقوق حذف مي شوند.
• رئيس منابع انساني  ICICIتوضيح مي دهد" :رشد تنها زماني اتفاق مي افتد که پاداش های
متفاوت برای عملکرد های متفاوت وجود داشته باشد.
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چند نمونه از محتواي فرهنگ سازمانی
شرکت تویوتا
• شرکتي که به طور پيوسته بهره وری توليد را افزایش مي دهد از فرهنگ
یادگيری محور قوی برخوردار است و کارکنان تشویق مي شوند اشتباهات را
کشف و اذعان نمایند به گونه ای که شرکت بتواند بهبود مستمر داشته باشد.
• فرهنگ تویوتا بر فروتني نيز تاکيد مي کند .حتي زماني که آنها در صنعت
خودرو در اوج قرار دارند،
• ری تانگوی ،معاون شرکت توليد و مهندسي تویوتا موتور در آمریکای شمالي
مي گوید« :ما با تکبر و زور مخالف هستيم واژه کليدی ما این است ،خوب
بودن به تنهایي کافي نيست».

خرده فرهنگ هاي سازمانی
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فرهنگ حاکم بر سازمان
• یکپارچه و روشن نيست.
• در عوض سازمان ها متشکل هستند از خرده فرهنگ های واقع در سراسر بخش
های مختلف ،مناطق جغرافيایي و گروه های شغلي.

برخي خرده فرهنگ ها
• از طریق اِعمال ارزش ها و مفروضات موازی ،فرهنگ حاکم را تقویت مي کنند.
• برخي دیگر با فرهنگ حاکم متفاوت هستند اما در تضاد با آن نيستند.

• سایر آنها ضد فرهنگ ناميده مي شوند چراکه ارزش ها یا مفروضاتي را شامل مي
شوند که مستقيما در تضاد با فرهنگ حاکم بر سازمان مي باشند.
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رمز گشایی فرهنگ سازمانی از طریق مصنوعات
ما نمي توانيم بطور مستقيم فرهنگ سازماني را ببينيم.
• بلکه فرهنگ سازماني را به طور غيرمستقيم از طریق مصنوعات
تشخيص دهيم.
مصنوعات ،نمادها و نشانه های یک فرهنگ سازماني:
• روش پذیرش بازدید کنندگان

• چيدمان فيزیکي سازمان
• چگونگي پاداش دهي به کارکنان
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افسانه ها و داستان هاي سازمانی

بعضي داستان ها به عنوان اعمال قهرمانانه برشمرده مي شوند.
• مانند تصميم مایکل دل در سال  1980مبني بر اینکه شرکت کامپيوتری خود را
بسازد که از اتاق خوابگاه او در زمان حضور در دانشگاه آغاز شد.
افسانه ها و داستان های سازماني
• به عنوان یک دستورالعمل اجتماعي قدرتمند در مورد روشي که کارها باید یا
نباید انجام شوند ،به کار مي روند.

آداب و رسوم
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آداب و رسوم
• جریان عادی برنامه ریزی شده از زندگي روزمره سازماني است که فرهنگ سازماني را نشان
مي دهد.
• رسومات مصنوعات رسمي تری نسبت به آداب هستند.
• رسومات فعاليت های برنامه ریزی شده ای است که به طور خاص به نفع مخاطب انجام مي شود
چند نمونه
• چگونگي برخورد با بازدیدکنندگان
• ميزان بازدید مدیران ارشد از زیردستان
• نحوه ارتباط افراد با یکدیگر
• ميزان زماني که کارکنان به صرف ناهار اختصاص مي دهند.
• پاداش یا تنبيه کارکنان در مقابل عموم

زبان سازمانی
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زبان سازماني

• درباره فرهنگ آن شرکت صحبت مي کند.
نمونه ها
• کارکنان چطور همکاران را مورد خطاب قرار مي دهند ،مشتریان را توصيف
مي کنند ،خشم خود را ابراز مي کنند و چگونه با سهامداران برخورد مي کنند.
• کارکنان در کانتينر استور یکدیگر را با عنوان گامبي خطاب مي کنند که نام
شخصيت کارتوني سبزرنگ است و مفهوم انعطاف پذیری آنها برای کمک به
مشتری یا سایر کارکنان را در بر دارد.

زبان سازمانی
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شرکت چارلز شواب
• هنگامي که شرکت چارلز شواب و همکاران ،بانک یو اس را خریداری نمود ،مدیران
شواب به جای به کارگيری واژه "ارباب رجوع" که مورد استفاده کارکنان بانک بود،
از کلمه "مشتریان" استفاده مي کردند و این برای کارکنان بانک خوشایند نبود.
• "ارباب رجوع" اصطالحي است که نشان دهنده یک رابطه دراز مدت و عميق تر
است.
شرکت ویرپول
• صحبت کارکنان در مورد "فرهنگ پاورپوینت"
• این عبارت انتقادی بر فرهنگ سلسله مراتبي ویرپول است که در آن ارتباطات یک
طرفه است (از مدیران به کارکنان).

نمادها و ساختارهاي فيزیکی
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وینستون چرچيل

اندازه ،شکل ،موقعيت و
عمر ساختمان ممکن است
نشان دهنده تاکيد یک
شرکت بر موارد زیر باشد:

• ما ساختمان های خود را شکل مي دهيم و پس از آن آنها ما را شکل مي
دهند.
• این نخست وزیر سابق بریتانيا به ما یادآوری کرد که ساختمان ها هم
انعکاس دهنده فرهنگ سازمان هستند و هم بر آن تاثير گذار هستند.

• کار تيمي
• دوستي با محيط زیست
• انعطاف پذیری
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نمادها و ساختارهاي فيزیکی
وال مارت

• فرهنگ کارایي و صرفه جویي وال مارت به راحتي از دفتر مرکزی آن در بنتونویل ،آرکانزاس آشکار
است.

• وال مارت که بزرگترین خرده فروش در سطح جهان است در مکاني مشغول فعاليت است که شبيه یک
مرکز خرید قدیمي به نظر مي رسد که دارای ساختار آجری کوچک است و پارکينگ بزرگي آن را
احاطه نموده است.
• داخل دفتر مرکزی وال مارت مانند ساختمان بيروني آن حکایت از صرفه جویي دارد.
• تامين کنندگان داخل اتاق انتظار بسيار ساده و بدون تجمل اجتماع مي کنند.
• بازدیدکنندگان برای نوشيدن قهوه پول پرداخت مي کنند.

• قراردادهای چند ميليون دالری با خریداران وال مارت در اتاق ها ی کوچکي که هر کدام با یک المپ
مهتابي و تصویری از سام والتون موسس وال مارت تزئين شده است ،به مذاکره گذاشته مي شود.
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نمادها و ساختارهاي فيزیکی
شرکت اوکلي

• از سوی دیگر ،دفتر مرکزی شرکت اوکلي در فوتيل رانچ کاليفرنيا ،دارای
ساختار گنبدی شکل با دیواره های فلزی محکم با پيچ های بزرگ است که
نمایانگر فرهنگ پنهان و محافظ آن است.
• یکي از مدیران این شرکت پوشاک و محصوالت سالمت چشم ،مي گوید" :ما
هميشه این ذهنيت را در مورد ساختمان محل کار خود داریم که مانند یک دژ
است و آنچه را که توليد مي کنيم طال است ،همه برای به دست آوردن آن
دست به هر کاری مي زنند ،بنابراین ما از آن محافظت مي کنيم".
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آیا فرهنگ سازمانی مهم است؟
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نقش فرهنگ

فرهنگ تعيين کننده مرز سازمانی است ،یعنی سازمان ها را از هم تفکيک می نماید.

نوعی احساس هویت در وجود اعضاي سازمان تزریق می کند.
فرهنگ از نظر اجتماعی نوعی چسب به حساب می آید که می تواند از طریق ارائۀ استانداردهاي مناسب
(در رابطه با آنچه باید اعضاي سازمان بگویند یا انجام دهند) ،اجزاي سازمان را به هم متصل می کند.
فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش ها و

رفتار کارکنان می شود.
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آیا فرهنگ سازمانی مهم است؟
هرب کِلِر بنيانگزار خطوط هوایي ثاث وست مي گوید:
• فرهنگ یکي از گرانبهاترین چيزهای است که یک شرکت
دارد.
• بنابراین شما باید نسبت به چيزهای دیگر ،سخت روی آن کار
کنيد.
• بسياری از نویسندگان کتب مدیریتي معروف بر این عقيده اند
که موفق ترین شرکت ها فرهنگ قوی دارند.
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فرهنگ سازمانی و اصول اخالقی کسب و کار
فرهنگ سازماني رفتار اخالقي کارکنان را تحت تأثير قرار مي دهد.
• رفتار خوب از ارزش های اخالقي نشأت مي گيرد.
• ارزشهای اخالقي مي تواند در فرهنگ حاکم سازماني نهفته باشد.
شرکت دل
• چندین سال پيش از این مایکل دِل و مدیرعامل سابق کوین رولينز ،زماني ارتباط بين
اخالق و فرهنگ را مشاهده کردند که برنامه " روح دِل" را پياده سازی کردند.

• مدیران که نسبت به وسواس بيش از حد کارکنان به قيمت ،احساس نگراني کردند،
تالش نمودند که فرهنگ برنده شدن شرکت را به سمت فرهنگ "برنده شدن از
طریق یکپارچگي و صداقت" سوق دهند.
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تغییر و تقویت فرهنگ سازمانی
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تغيير و تقویت فرهنگ سازمانی
آیا این امکان وجود دارد فرهنگ سازماني را تغيير داد؟
• بله ،ولي انجام چنين کاری سخت است.

• تغيير به ندرت با سرعت انجام مي شود.
• اغلب فرهنگ که تغيير مي کند باعث خاتمه کار یا
جایگزین شدن رؤسای شرکت مي شود.
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اقدامات بنيانگذاران و رهبران
فرهنگ سازمان با بنيان گذاران خودش آغاز مي شود.
• بنيان گذاران اغلب متفکریني هستند که مدل نقش قدرتمندی را برای پيروان فراهم
مي آورند.
• فرهنگ شرکت گاهي اوقات انعکاس دهنده شخصيت بنيانگذار است.
• این تاثيرات فرهنگي مي تواند با یک سازماندهي برای دهه ها باقي بماند.
شرکت دل
• مایکل دل فرهنگ رقابتي و هزینه-محور را پایه گذاری کرد.
• برخي ناظران مي گویند که فرهنگ دِل تا حد زیادی بخشي از جهت گيری های
شخصي مایکل دل نسبت به زندگي بود و ممکن نبود که او بهترین شخص برای تغيير
آن باشد.
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هماهنگ سازي مصنوعات
مصنوعات
• نمایانگر چيزی بيش از شاخص های قابل مشاهده فرهنگ شرکت

• مکانيسم هایي هستند که فرهنگ را تغيير مي دهند و تقویت مي
کنند.
• با تغيير مصنوعات یا ایجاد شکل جدیدی از آن ،رهبران مي توانند
به طور بالقوه ارزش ها و مفروضات مشترک را تنظيم کنند.
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هماهنگ سازي مصنوعات
بانک ملي استراليا

• جان استوارت چند سال پيش به عنوان مدیر عامل شرکت استخدام شد که پس از انجام معامالت غير
مجاز موجب زیان های مالي و اعتباری بزرگي شده بود.

• تحقيقات در خصوص شکست تجاری ،نشان داد که فرهنگ این بانک بيش از حد سلسله مراتبي،
بروکراتيک و سود محور است.
• استوارت از طریق بهبود رهبری ،استخدام ،پاداش ،ارتباطات و مسئوليت پذیری توانمند از طریق تمرکز
زدایي ،فرهنگ بانک را به سمت فرهنگي بازتر ،پاسخگوتر و تساوی گراتر سوق داد.
• او کارکنان دفتر مرکزی را به بيش از نصف رساند ،زمان قابل توجهي را برای آماده سازی مدیران آینده
اختصاص داد و به طور کلي به کارکنان برای آشکارسازی اشتباهات و درس گرفتن از آنها پاداش داد.
• استوارت که به تازگي بازنشسته شده توضيح مي دهد" :بسياری از مشکالت ما همچنان داخلي است
بنابراین دغدغه اصلي من این است که تغيير فرهنگ خود را درست انجام دهيم".
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معرفی پاداش هاي فرهنگی متناسب
سيستم های پاداش
• از جمله مصنوعاتي هستند که اغلب تأثير زیادی بر تقویت یا تغيير شکل فرهنگ سازمان
دارد.
شرکت فروش لوازم خانگي هوم دیپات
• رابرت ناردلي از اهرم پاداش استفاده کرد تا فرهنگ بي سر و سامان شرکت را تغيير دهد.

• او معيارهای دقيق عملکرد شرکت را ارائه کرد و مدیران را با اهداف عملکرد هفته ای
مربوط به آن معيارها و استانداردها آموزش داد.
• کنفرانس تلفني هفته ای  2ساعت به تشریفاتي مبدل شد که در آن مدیران ارشد دیپات
پاسخگوی اهداف هفته قبلي بودند.
• این اقدامات ،فرهنگ مبتني بر عملکرد متمرکزتر را تقویت کرد.

34

جذب ،انتخاب و جامعه پذیري کارکنان

فرهنگ سازماني توسط جذب و استخدام افرادی که در حال حاضر از ارزش های فرهنگي استقبال کردند،
تقویت مي شود.

این روند با اخراج افرادی که با فرهنگ سازگار نمي شوند همراه است.

سازمان ها به طور طبيعي گرایش به جذب ،انتخاب و حفظ افرادی دارند که دارای ویژگي های شخصيتي و
ارزش هایي منطبق با ویژگي سازمان هستند و این منجر به سازمان هایي همگن تر با فرهنگي قوی تر مي
گردد.
شرکت هایي با فرهنگ های بسيار قوی از طریق مصاحبه های گوناگون وسایر آزمون های گزینش ،ارزش
های متقاضيان و سازگاری آن با ارزش های شرکت را مورد ارزیابي قرار مي دهند.

35

جذب ،انتخاب و جامعه پذیري کارکنان
داالس فورت ورث که یکي از برترین نمایندگي های خودرو لوکس
• برای غربال دقيق متقاضيان و بررسي انطباق آنها با فرهنگ شرکت ،از مصاحبه های
گوناگون و آزمون های گزینش استفاده مي کند.
• آزمون بخشي از فرایند استخدام است که ما را قادر مي سازد افرادی را پيدا کنيم که نه
فقط در فرهنگ ما موفق عمل مي کنند بلکه در آن رشد مي کنند و از آن لذت مي برند.

• اخيرا هنگامي که پارک پِليس نمایندگي لکسوس در کاليفرنيا را به دست آورد ،چندین
نفر از افرادی که با فرهنگ شرکت سازگار نبودند ،آنجا را ترک کردند.
• شنيتزر در خصوص نمایندگي لکسوس اذعان دارد " :برخي کارکنان ،ترک کار کردند ،ما
به دنبال افرادی بودیم که با فرهنگ ما هماهنگ باشند .استخدام شدن در پارک پِلِيس
کار آساني نيست".

حفظ و نگهداري یک فرهنگ
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جامعه پذیري
• مسئله مهم این است که افراد با فرهنگ سازمان خو بگيرند و آن را رعایت
نمایند.
• اگر افراد با فرهنگ سازمان آشنا نباشند ،پس از استخدام موجب مخدوش
شدن باورها و عاداتی می شوند که در سازمان رایج است.

• از این رو سازمان باید بکوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق
دهد.
• این کار یعنی خو گرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه

پذیري کارکنان با سازمان ناميده اند.

فرایند جامعه پذیري
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مرحلۀ پيش از ورود
• این مرحله مربوط به آموزش ها و یادگيري هایی است که پيش از پيوستن فرد

به سازمان صورت می گيرد.
• همچنين به متقاضی تفهيم می شود که طرفين چه انتظاراتی از یکدیگر دارند و
این که خواست سازمان چيست.

مرحلۀ رویارویی
• در این مرحله فرد تازه استخدام شده متوجه واقعيت سازمان می شود و احتماال
در می یابد که باید در انتظارات و آنچه به نظر وي واقعيت بوده است ،تجدید
نظر کند.

فرایند جامعه پذیري
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مرحله دگردیسی (تحول جامع)
• در این مرحله تغييرات نسبتا دائمی رخ می دهد.
• این فرد تازه استخدام شده مهارت هاي الزم براي انجام موفقيت آميز کارها و ایفاي نقش هاي جدید را می
آموزد،

• در آن ها تبحر پيدا می کند،
• به ارزش ها ،هنجارها و معيارهاي گروهی ارج می نهد و در این رابطه با آن ها همسان و همنوا می گردد.
• اگر مرحلۀ تحول جامع (دگردیسی) به صورت موفقيت آميز انجام شود ،بر ميزان بازدهی و تعهد فرد به

سازمان اثر مثبت خواهد گذاشت و ميل او به رفتن از سازمان را کاهش می دهد .

این سه مرحله بر بازدهی ،توليد و تعهد فرد در تأمين هدف هاي سازمان و سرانجام
در تصميم نهایی وي مبنی بر ماندن در سازمان اثرات زیادي می گذارد.

