
 99/ 11/  7  نظریه های مدیریت  جلسه پایانی

 تأسیسات اجتماعی بشر

ادهای نهاز زمان شروع زندگی اجتماعی بشر تأسیساتی برای سامان بخشیدن به زندگی ساخته شده است . این تأسیسات شامل 

 می باشد .اجتماعی و سازمان های اجتماعی 

 لاست که قوانین خاصی ندارند و پایه های متفاوتی نیز دارد . پایه هایی مث: یکی از تأسیسات اجتماعی بشر نهادهای اجتماعی 

 مثال مدرسه ، مکتب خانه تأسیسات اجتماعی است که پایه آن علم اندوزی و دانش است . دین ، سود ، عشق ، علم و.... .  

 آن سود است  یا مسجد با پایه ی دین و مذهب   یا بازار پایهپایه و اساس آن عشق و عالقه است  یا خانواده نهاد اجتماعی است که 

: تأسیسات اجتماعی بشر هستند که پایه و بیس همه آنان قانون و مقررات است و وابسته به بروکراسی است  سازمان های اجتماعی

 . مانند بانک ملی ایران ، یک روز تأسیس میشود و یک روز هم بسته می شود. 

 هنگامی که از مباحث مدیریتی صحبت می شود منظور مدیریت در سازمان های اجتماعی است نه نهاد ها . 

 فرهنگ 

وقتی به جوامع و ملت های مختلف نگاه می کنیم هریک آداب و رسوم و ارزش ها و باید ها و نبایدهایی در میان خودشان مقدمه : 

 نسل به نسل هم منتقل می شه . دارند که نا خواسته توسط همه رعایت می شه و 

ت اس هدفبزرگی و عظمت است و هنگ به معنی  ، نگ تشکیل شده ، فر به معنی شکوهر و هَمعنی فرهنگ در لغت : از دو قسمت فَ

 ، فرهنگ به معنای قصد بزرگی و شکوه داشتن است .

باورها ، هنجارها و ... یک جامعه که در جامعه وجود دارد ارزش ها ، مجموعه آداب ، سنت ها ، : تعریف مفهومی فرهنگ 

مانند نوع خوراک، می کنند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . و احترام همه ی اعضای جامعه آن را رعایت 

 پوشاک ، گفتار ، مراسمات و... 

 

 



 تمثیل درخت فرهنگ 

 فرهنگ هم چنین است . ریشه ، ساقه یا تنه و شاخ و برگ است .  فرهنگ را می توان تشبیه به یک درخت کرد. یک درخت شامل

 شامل دین ، مفاهیم بنیادین ، هنر ، ارزشهای اصلی ، اسطوره ها و... است. امامان ما ارزشهای دینی ما ریشه های ما هستند. ریشه ها

ارزشها به شاخ و برگ ها را دارد . مانند صدا و  شامل نهادهای اجتماعی و سازمانهای اجتماعی است که وظیفه انتقال این ساقه و تنه

 سیما ، خانواده ، جامعه ، مدارس، دانشگاه ها ، ادارات و ....

شاخ و برگ ها حاصل این انتقال است . رفتارهای مردم ، کنش ها و واکنش ها ، نگرش ها ، عمل و عکس العمل ها ، افکار و اعمال 

 و نمود عینی ریشه هاست .  مردم جامعه مانند شاخ و برگ درخت است

 

 



است به معنای کاشتن و زراعت کردن ، می توان اینگونه  cultivate. از ریشه خوانده می شود  cultureدر انگلیسی فرهنگ با نام 

 برداشت که فرهنگ در نهاد مردم و در متن جامعه کاشته می شود. 

 Organizational cultureسازمانی فرهنگ 

سازمان های مختلف رفتارها ارزشها و سنت های مختلفی را مشاهده می کنیم ، مثال در شهرداری رفتارها و ارزشها  هنگام مراجعه به

 از وزارت خارجه متفاوت است اینجا بحث فرهنگ سازمانی مطرح می شود.

 فرهنگ سازمانی یعنی مجموعه استنباطات مشترک اعضای سازمان نسبت به آن سازمان .:  1تعریف

یک سازمان وجود داره و اعضای سازمان اون را رعایت سنت ها و رفتارهایی که در  ارزشهاومجموعه آداب و  : 2تعریف

 می کنند. 

 )مولفه ها(ویژگی های فرهنگ سازمانی 

 خالقیت و خطر پذیری -1

 توجه به نتیجه -2

 توجه به افراد  -3

 توجه به جزئیات  -4

 تشکیل تیم  -5

 تغییر و تحول -6

 ثبات یا پایداری -7

 فرهنگ سازمانی قوی و فرهنگ سازمانی ضعیفدر فرهنگ سازمانی یک عبارت داریم به نام 

هنگامی که یک فرهنگ در سازمان جلوه فراوان دارد محکم است و همه آن را رعایت می کنند فرهنگ سازمانی قوی محسوب می 

 ن نمی شود فرهنگ سازمان ضعیف است .شود اما وقتی آدابی در سازمانی وجود دارد اما ضعیف است و زیاد توجهی به آ

 

 



 )فرهنگ در سازمان چه می کند؟( نقش فرهنگ سازمانی در سازمان

 از جمله:در یک سازمان فرهنگ سازمانی نقش های زیادی را ایفا می کند 

 فرهنگ تعیین کننده مرز سازمانی است یعنی سازمان ها را از هم تفکیک می نماید.  .1

 در وجود اعضای سازمان تزریق می کند.فرهنگ نوعی احساس هویت  .2

فرهنگ باعث می شود در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود بیاید که آن چیز را بسی بیش از منافع شخصی فرد  .3

 می داند.

 فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می گردد . ) مانند یک چسب عمل می کند ( .4

 حساب می آید که موجب شکل دادن به رفتار کارکنان می باشد . فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به .5

 شیوه پیدایش یک فرهنگ سازمانی 

 موسسان و بنیان گذاران یک سازمان نقش اساسی در ایجاد و حفظ فرهنگ اولیه سازمان ایفا می کنند.  

 روش های زنده نگه داشتن و تقویت یک فرهنگ 

 اصل دارد :  3حفظ و تقویت فرهنگ سازمانی 

i.  استخدام افرادی که با فرهنگ سازمان تطابق داشته باشند . -شیوه گزینش 

ii.  اگر مدیران عالی فرهنگ را رعایت کنند و انجام دهند فرهنگ در سازمان حفظ می شود. –اقدامات مدیران عالی سازمان 

iii.  تشویق افراد برای پایبندی به فرهنگ سازمانی .  –شیوه هایی که افراد خود را با آن فرهنگ تطابق دهند 

 

 موفق و پیروز باشید انشااهلل 


