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 :چكيده

 از مباحث يكي فرهنگ به يول.  شودي چاپ مي بازرگاناتي فرهنگ در نشرتيري با عنوان فرهنگ و مديدر حال حاضر مقاالت كم

 به راني فرهنگ در نگرش دانشمندان و مدنهيزم در 1980ي سال هاقاتي تحقميحجم عظ. شده استلي تبدتيري مطالعات مديعموم

 ي رشته رفتار سازماني تخصص هاني از مهمتريكي فرهنگ سازمان به صورت لي تحلهيتجزو. كرده استجادي ايادي بنرييسازمان تغ

مؤلفه هاي فرهنگ از طريق تأثيري كه بر روي .  لذا يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار فرهنگ سازماني است استدهيمطرح گرد

مختلف سازمان مي گذارد مي تواند سرنوشت سازمان را تعيين نمايد، به همين خاطر الزم است كه در سازمان ها زمينه آشنايي با فرهنگ 

 .حاكم و مناسب را براي مديران و كاركنان فراهم نمود

  پيدايش فرهنگ سازماني سپس به تعاريف فرهنگ سازمان و انواع فرهنگ سازمان پرداخته مي شود كه در اين مقاله ابتدا به شيوه

اين نفوذ آشكار  و صريح نيست ولي .سازمان دارد بسياري ازمحققان عقيده دارند كه فرهنگ سازمان نفوذي قوي بر رفتاركاركنان داخل

 شود به بخشي از ارزشها و باورهاي فرد تبديل مي "تلويحا

كه اصول كار خود را .  آر– سي -مانند شركت ان.بعضي سازمان ها موفق شده اند ارزش هاي كليد ي در فرهنگ خود را بيان كنند

 دراين مقاله همچنين رويكردهاي نظام هاي مختلف در زمينه فرهنگ براي هدايت مراودات بين كاركنان به رشته تحرير در آورده است

ادي در تعريف ويژگي هاي سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند همين طور مديريت فرهنگ سازماني ، فرآيند سازمان و سه رويكرد بني

و چگونگي استفاده از ) استفاده از فرهنگ موجود، آموزش فرهنگ سازمان ومدل جامعه پذيري ،تغيير فرهنگ سازمان ( و عناصر آن 

 .بحث واقع مي شودفرهنگ سازماني جهت افزايش اثر بخشي سازمان مورد 

 .فرهنگ سازماني،رفتار كاركنان ،انواع فرهنگ سازماني، الگوهاي اصلي توصيف فرهنگ سازماني :كلمات كليدي


