
 

 

 چگونه فرهنگ سازمانی را ارتقا دهیم؟
 فرهنگ سازمانی چیست؟

از درک مشترک است كه اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین  سیستمی مقصود از فرهنگ سازمانی،

 .شودویژگی باعث تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

سازند، خواند و آن را در قالب رفتاری كه مردم در عمل از خود آشکار میكریس آرجریس، آن را نظامی زنده می

كنند طور واقعی با هم رفتار میای كه بهكنند و شیوهاندیشند و احساس میطور واقعی میراهی كه بر آن پایه به

  .كندتعریف می

 اهمیت فرهنگ سازمانی
 :سزایی است و اهمیتش در موارد زیر بیان شدهفرهنگ سازمانی دارای اهمیت به

های فرهنگی، و توانایی تحلیل تفاوت بهبود كیفیت ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی: آشنایی با فرهنگ (1

 .ببخشد بهبود تعارض مدیریت تواند توانایی ما را درمهارتی است كه می

شدن به یک های اصلی تبدیلچنین یکی از پایههای فرهنگی همتقویت مذاكره: آشنایی با تفاوت (2

های فرهنگی ها و مولفهویژگیالمللی است. هر چه فرهنگ طرف مقابل را بهتر بشناسید و كننده بینمذاكره

 خواهد بیشتر تجاری قراردادهای تان در مذاكره و عقدكشور طرف مذاكره را بهتر درک كنید، شانس موفقیت

 .بود

 و سازمان یک در كاری زندگی كیفیت ها: فرهنگ نقش مهمی درها و سازمانمهندسی فرهنگ در شركت (3

ی مهندسی توانند به وسیلهی فرهنگ، میا با مقولهآشن مدیران بنابراین،. دارد عملکرد سطح نیز

 و هاتنش و داده افزایش را كاركنان اثربخشی های سازمانی، سطح عملکرد وی فرهنگهوشمندانه

 .دهند كاهش را فرساینده و نامربوط هایاصطکاک
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 های ارتقای فرهنگ سازمانیراه
 .شودمان را شامل میهای سازموجود شركت نه تنها یک فرایند زمانبر است، بلکه تقریباً همه جنبه تغییر فرهنگ

 :را هنگام تغییر شركت توصیه می كند چهار استراتژی آرمسترانگ این

ر خود را هم در به كارمندان نشان دهید كه درگیری آنها بسیار مهم است. از كارمندان دعوت كنید افکا (1

 .هنگام بحث فرهنگی شركت و هم در طی عملیات روزمره به اشتراک بگذارید

اطمینان حاصل كنید كه اقدامات مدیریت با مقادیر اعالم شده در خود سازمان مغایرت نداشته باشد. اگر  (2

 .گیرند، كاركنان الهام نمی”قدم نزنند“بنیانگذار، مدیر عامل یا سایر مدیران 

ایت از فرهنگ شركت، همه كارها )بخش، ابتکارات، فرآیندها و غیره( را مرتب كنید و به كارمندان برای حم (3

 .یادآوری كنید كه از آنها دعوت شده است تا از طریق همکاری و نوآوری در این فرهنگ سهیم شوند

كه یک اتفاق مهمی رخ  ای فرهنگی )ترجیحاً ساالنه( را انجام دهید. صبر نکنید تا هنگامیممیزهای دوره (4

 .دهد)به عنوان مثال: كارمندان عالی تر استعفا می دهند( تا ارزیابی كنید كه آیا تالش شما موثر است یا خیر

ر چیزی كه در پشت صحنه اتفاق در همه معامالت شفاف باشید. اعتماد كنید و با شفافیت در مورد ه (5

 .افتد، ایمیل كنید و كاركنان را سهیم كنیدمی

های بزرگ و كوچک را به رسمیت بشناسید. اگر شركت در های را با همه جشن بگیرید. موفقیتموفقیت (6

 .كنید سهیم ی اعضای سازمان را در آن پیروزی و شادی ای موفق شد، همهمسئله

های كاری امروزه تبدیل ید. برنامه ریزی انعطاف پذیر به یک نیاز بزرگی در محلانعطاف پذیری پیشنهاد ده (7

 شرایط درک و باشید شده است. با اعضای و افراد داخل سازمان برای برآوردن نیازهایشان و برنامه ریزی 

 .است سازمان مدیران فهم و درک یدهنده نشان كه است مهم بسیار آنان
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 نتیجه گیری
های بیشتر به آنها اعتماد و گز كاركنان خود را در معرض خطر قرار ندهید. نشان دهید كه با دادن مسئولیتهر

 .اعتقاد دارید

 .هنگامی كه فرهنگ خود را بهبود بخشید، چالش مهم حفظ فرهنگ سازمانی است

 

 


