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 پیشگفتار

از موضوعاتی است كـه بـیش از پـیش مـورد     ، 2همچون فرهنگ سازمانی 1           جو  سازمانی

                                                               پژوهشگران سازمان و مدیریت آموزشی قرار گرفته است. اگرچـه جـو    ، اندیشمندان توجه

و ادعا شده ، فرهنگ سازمان در برخی منابع تا حدی مشابه و یکسان آورده شده)فضا( و 

، ولی برخی صـاحبنظران ، 3اندو فرهنگ سازمانی را مفاهیمی بهم مرتبط            جو  سازمانی  كه

                                                               را متفاوت میدانند. دو واژه جو  و فرهنگ سـازمان در بسـیاری از    ]فرهنگ –    جو  [این دو 

 "فرهنـگ سـازمانی  "آثار باهم آورده شده و از تعاریف آنها نزدیکـی هـم دیـده میشـود.     

از غنای  و تری در مدیریت استحوزه جدیدتر و گسترده "           جو  سازمانی"نسبت به مفهوم 

غلب به جای یکدیگر اسـتفاده میشـود.                           بااین وجود فرهنگ و جو  ا، بیشتر برخوردار است

تـر و  مفهومی ساده ]سازمان[             در مجموع جو  ، ها و محتوای آنها متفاوت استاگرچه سازه

( 2009سورنسـون و گلداسـمیت )  "            است. مـالال    ]سازمان[تر نسبت به واژه فرهنگ عینی

   ـ   ام ا   ، "ما کی هستتی  "میگوید  فرهنگاین دو مفهوم را اینگونه از هم متمایز میکنند: 

به خصوصـیات                ، جو  سازمانی توصیف میکند. از این منظر "روابط ما را با یکدیگر" جو

در ، ظاهری و قابل مشاهده یا احساس و برداشت افراد از فضای كاری سازمان اشاره دارد

معنا و ذات كه شامل شواهد عینی و مرئی مالـل  ،                                  صورتیکه فرهنگ سازمانی كل یت  وجود

باورهـا و اعتقـادات   ، هنجارهـا ، هـا از جملـه ارز  ، ایعوامل نامرئی و ریشه، روابط، رفتار

                                            (. جو سازمانی چیز ملموسی نیست و جـو بـرای   1392، )شیرازی 4را دربرمیگیرد، میشود

، "بـوم "هـای جامعـه متـداول شـده اسـت.      توصیف محیط عمومی كار انسان در سازمان

زمینـه یـا   "، "فضـا "، "آتمسـفر "، "احال و هو"، "فرهنگی –محیط اجتماعی "، "اقلیم"

                                                           
1
فضـای  ، آب و هـوا ، آتمسـفر ، سـازمانی        لـیم  قا، ( یا فضای سـازمانی organizational climate             جو  سازمانی ) - 

 . های هم معنا هستندواژه،          ( جو  كالسschool climate           جو  مدرسه )، دانشگاه
2
فرهنـگ دانشـگاهی /   ، فرهنـگ آمـوز   ، فرهنـگ شـركت  ، (organizational cultureفرهنـگ سـازمانی )   - 

بـرای  . در نظر گرفته شده اسـت ، معادل هم، فرهنگ كالس، (school cultureفرهنگ مدرسه )، فرهنگ آكادمی

 اطالع بیشتر نك به
 )تهران: انتشارات آوای نور( فرهنگ سازمانی(. 1392ابوالفضل، بختیاری و رضا سلگی ) -

3 - more info  

Fred Lunenburg and Allen Orenstein (2012). Educational Administration (Australia: 

wadsworth) p61.  

 )تهران: نشر مهربان( مدیریت آموزشی، (1392علی شیرازی )  :برای اطالع بیشتر نك به - 4



 

 

ك سازمان اشاره دارد. و ... این اصطالحات به كیفیت درونی ی "فرهنگ"، "   جو "، "میدان

ایـن كیفیـت را   ، ای كـه اعضـای آن  گونـه بـه ، به كیفیت درونی یك سازمان،           جو  سازمان

ای كـه  مجموعۀ ویژگیهای درونـی ، اشاره میکنند. بعبارت دیگر، ادراك و تجربه میکنند"

دیگر متمایز ساخته و رفتار و روابط كاركنـان   (مدرسۀ)سازمان  ازرا  (ایمدرسه)سازمان 

(. فرهنـگ  1377، بنـد )عالقـه  5گفتـه میشـود   جوسـازمانی ، آنرا تحت تأثیر قرار میدهـد 

      جـو    درحالیکـه ، شناسـی( دارد شناسـی )مـردم  شناسی و انسـان سازمانی ریشه در جامعه

      جـو    مفهوم ]1963[ "هالیپن و كرافت"ی نشأت میگیرد. برای مالال از روانشناسسازمانی 

و  "رهبـری مـدیر مدرسـه   "های متقابـل  مدرسه را برای توصیف روابط و كنشسازمانی 

                      را برای ارزیابی جـو            جو  بسته         جو  بازاند. همچنین آنها مفاهیم تعامل معلمان آورده

میگویند: هركس از چنـد مدرسـه )سـازمان(     "هالیپن و كرافت"اند. مدرسه مطرح كرده

از نظر احساسی بـاهم تفـاوت    (سازمان)یابد كه چگونه مدرسه بازدید كند بسرعت درمی

 دارند.

مبـانی نظـری و   ، هـا(ی سـنجش  ها )مؤلفـه مقوله، پیشینه،            جو  سازمانیاین كتاب به    

هـای  شـی و مقولـه  پرداخته و همچنین چندین نمونه كار پژوه با رویکرد پژوهشی عملی

مرتبط با فضای سازمانی را آورده است. از خانم فاطمه فرجی ارمکـی )كارشناسـی ارشـد    

هـا و نـواقص بـه    علوم تربیتی( در تدوین این اثر تشکر میشود. در پایان تمـامی كاسـتی  

است از نظرات و پیشنهادات سازندۀ خود مـا را مطلـع    خواهشمند .عهده نگارندگان است

 د.یفرمای
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