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 پيشگفتار
 

، فرهنگ جامعه، فرهنگ سازمان، فرهنگ آموزش، فرهنگ دانشگاه، فرهنگ فرهنگ
مدرسه، فرهنگ کالس، فرهنگ .... بی  از پی  مورد توجه انديشرمندان و دانشرمندان   

ها، باورها، هنجارهرا، رفتارهرا،    ة ارزشهای مختلف قرار گرفته است. فرهنگ مجموع رشته
هرا،   هرا، سرمبل   هرا، مراسرم، تشرريفات، آ رین     روابط، آداب، عادات، عقايد، عواطف، سنت

                                                                              ها، الگوها، معانی، دان ، روش، من ، هنر، قوانین، مقرر ات، سال ق، عال رق، نحرو     نشانه
روش زندگی اسرت. در   گفتار، اعتقادات، زبان، رسوم، تمايالت و .... است. فرهنگ نحوه و

هرای مشرترک    به رفتار، روابط، گفتار، روش کرار، مراسرم، ارزش  « فرهنگ سازمان»واقع 
ها، آ رین، عرادات،    کارکنان، قوانین، مقررات، باورهای مهم و کلیدی دروی سازمان، سنت

، "فرهنرگ "پردازد. اگرچه مطالعه و پرژوه  درخصروص    آداب و ... در درون سازمان می
رهنگ سازمانی بسیار مهم وحا ز اهمیت است ولی کاری است سهل و ممتنرع؟؛   ويژه ف به

دانند، آنهرا   های مرسوم دشوار می پژوهشگران فرهنگ، شناسايی و شناخت آن را با روش
های مشترک گروهی از افرراد برا    اد دارند پژوه  درباره فرهنگ برای شناخت ارزشقاعت

ی و صوری را نشان خواهد داد؟ برای مطالعره  پرسشنامه و ابزارهايی که فقط سطح ظاهر
شریو    عمیق فرهنگ بايد از سطح و ظواهر به عمرق رفرت و برا گرروه مرورد مطالعره بره       

به درون قبیله، قوم و سازمان رفت و با آنها زيسرت کررد و برا آنهرا نفرس      « مید مارگات»
، هنجارهرا،  هرا، باورهرا   کشید با آن زندگی کرد و مدتی به روش کیفی، با مجموعه ارزش

مشراهده کررد، حرس کررد، چشرید،       ،تشريفات، مراسم، اعتقادات و.... آنها با تمام وجرود 
 بو ید، لمس کرد. برای شناخت و تبیین فرهنگ گفته شده:

کنرد،   کند، آخرين چیزی را که کشرف مری   وجودی که در اعماق دريا زندگی میرم
ای او را بره سرطح آب    حادثه واهد شد کهرت. او فقط زمانی از وجود آب آگاه خرآب اس

نگ خروي ،  رخص برای ديدن فرهروانايی شرطورکلی، ت نا سازد..... بهروا آشرآورد و با ه
نردرت   لی بره ریچ، ور ریم هر رگوير رت، که اگر نرنگری اس عردکی واقرتن انرتلزم داشرمس

 (7۴، 1371)رابرتسون .                                                                   وجود دارد
کنریم کره کمترر بره فرهنرگ خرود        که زندگی می یجامعه/ سازمان میتوان گفت ما در دريا/

ها، باورهرا، هنجارهرا،    توجه داريم، فرهنگ آنچه است که در اطراف ما وجود دارد. مجموعه ارزش
گ در واقرع در  رفتار، روابطی و ... است که ما داريم، ولی از ديدن فرهنگ خوي  غافلیم؟؛ فرهنر 

نحروه  "اطراف وجود دارد، وقتی در درون جامعه/ سازمان میرويم بايد به ديدن آنچره شراخص و   
کننرد   است، توجه و نگاه کنیم و اين نگاه، چشمی دگر میخواهد. برخی فکر می "و روش زندگی

 ترر؟؛ ولری بايرد گفرت: شرناخت      تر کار کنیم نه سرخت  کند تا سريع های نوين کمک می  فناوری

 ت



 

 

تر. فرهنگ ذاتری نیسرت، و بايرد آموختره      تر کار کنیم، نه سريع کند تا صحیح فرهنگ کمک می
شود. در واقع در همه جوامع، فرهنگ، میراث فرهنگی مورد اعتناسرت و برر اثرر غفلرت از میران      

های جديد اهمیت و ضررورت خاصری دارد.    ويژه نسل میرود. از اينرو انتقال آن به افراد جامعه، به
                                                                                  ین تلییر و تحول  فرهنگ جامعره، فرهنرگ نظرام آموزشری، فرهنرگ آمروزش، فرهنرگ        همچن

مدرسه، فرهنگ کرالس و فرهنرگ مرديريت و سرازمان، فرهنرگ شررکت، فرهنرگ معلمری و         
هرای آموزشری، مرديران     فرهنگ .... موج  شده که همه صاحبنظران مرديريت، مرديران نظرام   

يک عنصر مهم و کلیردی توجره جردی نشران      عنوان به "فرهنگ"دولتی و ساير انديشمندان به 
هاسرت. مرديران    ترين عوامل در موفقیت جوامع و سازمان دهند. بدون شک فرهنگ يکی از مهم

و مسئوالن با شناخت دقیق فرهنگ سازمان، سرمايه فرهنگی، عوامل مرثثر برر فرهنرگ، تر ثیر     
ر، بهتر میتواننرد جامعره   های تلییر و تحول فرهنگ و موارد مختلف ديگ ها، روش متقابل فرهنگ

و سازمان خود را در مسیر تحقق اهرداف متعرالی هردايت کننرد. شرناخت، تعريرف و توصریف        
؟؛ شايد بتوان گفت تعريف فرهنگ کراری اسرت دشروار، هرر     سختفرهنگ کاری است سهل و 

لحرا  اهمیرت و مراهیت      نظری تعريف متفاوتی از فرهنگ ارا ه کرده است، فرهنگ بره  صاح 
و گسترده اسرت.   دشوارها و عناصر آن هم بسیار پیچیده، ها، مقوله تنوع و شناخت مثلفهبسیار م

ها و نشرانگرهای فرهنرگ سرازمانی در حردود      ها، شاخص ها، مثلفه در شناخت و شناسايی مقوله
لحرا  جديرد برودن ايرن      هايی انجام شده که در خور توجه است ولری بره   دو دهه اخیر پژوه 
ر پژوهشگر به بحث فرهنگ سازمانی از منظری متفاوت نگاه کرده و بررای  حوزه دان  بشری، ه

هايی را تعريف کررده اسرت. در ايرن اثرر سرعی شرده اسرت بره فرهنرگ           ها و شاخص آن مقوله
                                                            ها، نشانگر و مشخصا  با رويکرد پژوهشی توجه شرود و برخری از    سازمانی از منظر مقوله، شاخص

ع داخلی و خارجی گردآوری، ت لیف و ترجمره شرده اسرت.    های انجام شده و مناب منابع، پژوه 
اگرچه تالش شده اين اثر کمترين خطرا و اشرتباه را داشرته برا شرد. خواهشرمنديم همکراران،        

های احتمالی را به نويسندگان اطرالع   استادان، پژوهشگران و دانشجويان محترم خطاها و اشتباه
اين اثر در واقع درآمدی به مرديريت فرهنرگ   های بعدی اصالح و تکمیل شود.  دهند تا در چاپ
 سازمانی است.

آبادی )هی ت علمی دانشگاه پیام از همکاری و همراهی خانم دکتر مريم اکبرزاده فتح
 نور کرمان( در تهیه، تدوين و ويراستاری علمی اين اثر سپاسگزاری میشود.
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