
 یسازمان فرهنگ

 ست؟یچ یسازمان فرهنگ

 نیهم و دارند سازمان كی به نسبت اعضاء كه است کمشتر کدر از یستمیس ،یسازمان فرهنگ از مقصود

 زنده ینظام را یسازمان فرهنگ س،یآرجر سیكر. شودیم گریکدی از سازمان دو کیكتف باعث یژگیو

 طوربه هیپا آن بر كه یراه سازند،یم آشکار خود از عمل در مردم كه یرفتار قالب در را آن و خواندیم

  .كندیم فیتعر كنندیم رفتار هم با یواقع طوربه كه یاوهیش و كنندیم احساس و شندیاندیم یواقع

 

 یسازمان فرهنگ تیاهم

 و اهمیتش در موارد زیر بیان شده: است ییسزابه تیاهم یدارا یسازمان فرهنگ

های آشنایی با فرهنگ و توانایی تحلیل تفاوت: یسازمان برون و یسازمان درون ارتباط تیفكی بهبود (1

 .بهبود ببخشد مدیریت تعارض تواند توانایی ما را درفرهنگی، مهارتی است كه می

شدن به یك های اصلی تبدیلچنین یکی از پایههای فرهنگی همآشنایی با تفاوت: رهكاذم تیتقو (2

های ها و مولفهاست. هر چه فرهنگ طرف مقابل را بهتر بشناسید و ویژگیالمللی كننده بینمذاكره

قراردادهای  تان در مذاكره و عقدفرهنگی كشور طرف مذاكره را بهتر درک كنید، شانس موفقیت

  .بیشتر خواهد بود تجاری

در  كیفیت زندگی كاری فرهنگ نقش مهمی در :هاسازمان و هاتكشر در فرهنگ یمهندس (3

توانند به ی فرهنگ، میو نیز سطح عملکرد دارد. بنابراین، مدیران آشنا با مقوله سازمان یك

كاركنان را افزایش داده  اثربخشی ی فرهنگ سازمانی، سطح عملکرد وی مهندسی هوشمندانهوسیله

 .های نامربوط و فرساینده را كاهش دهندها و اصطکاکو تنش

 
 یسازمان فرهنگ عانوا

 یالهیقب فرهنگ: اول نوع

 از یبخش را خودشان و دارند گریدیک با یادیز اتكمشتر اعضاء. دارد كمك و یارکهم در شهیر فرهنگ نیا

 به سازمان و دیآیدرم یگریمرب لکش به یرهبر. هستند ریدرگ و فعال هك دانندیم بزرگ یخانواده یك



 .است ملزم هاسنت و تعهدات

 ن،یما تام مانند یالهیقب برجسته فرهنگ یك. دارد اجماع و ارتباطات ،یمیت ارك در شهیر یصلا یهاارزش

 بر ،یتجار نام ساختن یبرا چاپل، تام ارذانگیبن ، چاپل تام ای و است یعیطب یبهداشت محصوالت سازنده

 .دارد زكتمر طیمح خود و نندگانك نیتام ان،یمشتر ارمندان،ك با محترمانه روابط

 

 
 

 یراسكآدو فرهنگ: دوم نوع

 عنوان به رهبران و شوند یم قیتشو یریپذ خطر به ارمندانك. است تیخالق و یانرژ بر یمبتن فرهنگ نیا

 هم نارك در ، یفرد یآزاد و نبوغ بر دكیتأ با ، شیآزما با سازمان نیا. شوند یم دهید نانیارآفرك ای نوآوران

 .است کیچاب و رییتغ اساس بر یاصل ریمقاد. شود یم برگزار

 عامل ریمد مشهور هیتوص بر یمبتن ، هیاول نمونه یراسكآدو سازمان یك عنوان به توان یم را کبو سیف

 مگر - دینك مشاهده ، دینکبش را زهایچ و دینك تكحر عیسر" ، جمله نیا مورد در ربرگكزا کمار تكشر

 ".دینك ینم تكحر عیسر یافك اندازه به ، دینکبش را خود یزهایچ هکنیا

 یبازار فرهنگ: سوم نوع

 یرهبران ، است محور هدف زكتمر. است شده بنا مشخص جینتا به یابیدست و رقابت ییایپو بر فرهنگ نیا

 را رقبا همه و شود موفق تا است شده متحد کمشتر هدف با سازمان نیا. هستند ارکطلب و ریگ سخت

 . هستند یسودآور و بازار سهم ارزش یاصل یها کمحر. دهد ستکش

 هر هك داد قول ولش. است فرهنگ نیا از یخوب نمونه ولش كج سابق عامل ریمد نظر ریز یكترکال جنرال

G.E. قرار فروش معرض در ای باشد داشته را دوم ای اول رتبه خود به مربوط بازار در دیبا یتجار واحد 

 ، وشك سخت ییاجرا سیرئ نظر ریز هك است لكاورا یافزار نرم غول ، بازار فرهنگ از یگرید نمونه. ردیگ

 .شود یم اداره ، سونیال یلر

 یمراتب سلسله فرهنگ: چهارم نوع

. تیهدا یبرا ینهاد قیدق یروشها با ، است یرسم ارك طیمح. است نترلك و ساختار بر یمبتن فرهنگ نیا

. بودن ینیب شیپ قابل و ییاراك بر دكیتأ فرهنگ با ، است افتهی سازمان نظارت و یهماهنگ اساس بر یرهبر

 وزارت ای ارتش ، دونالد كم مانند یادار ، یادار بزرگ یها شهیلك. است ینواختیک و ثبات شامل ریمقاد

 .یموتور هینقل لیوسا

 


