
 
 

    

  

 فرهنگ سازمانی چیست؟
 های توسعه و بهبود فرهنگ سازمانیروش

 



 

 

www.Faragostar.net 1 

 دقیقه 10زمان تقریبی مطالعه: 

خواهید بدانید چرا کنیم. اگر میدر این مقاله در مورد فرهنگ سازمانی صحبت می
های توسعه و بهبود آن آشنا شوید، با این مقاله فرهنگ سازمانی اهمیت دارد و با روش

 .و وبالگ فراگستر همراه باشید

سازمان موفق، مجموعه ای است که در آن انرژی کارکنان با اهداف سازمان هماهنگ 
است. چنین سازمانی یک محیط کاری لذت بخش است که برای آندسته از داوطلبان 
شغلی که به دنبال یک موقعیت شغلی دائمی و فرصتی برای رشد هستند، جذابیت 

ها افراد در فضای کار احساس راحتی و ارزشمند بینیم در برخی از سازماندارد. اینکه می
ها واقعاً مهم است، امری اتفاقی نیست. این مساله کار آن کنند و باور دارند کهبودن می

در واقع ناشی از فرهنگ آن سازمان است و در نتیجه تالش مدیران به وجود آمده 
 .پردازیمهای تقویت آن میاست. در ادامه به تعریف فرهنگ سازمانی و راه

 

 تعریف فرهنگ سازمانی چیست؟  -1
ها، اهداف و فرهنگ سازمانی اصطالحی است که برای توصیف روشی که افراد ارزش

شود. افرادی که معموال کنند استفاده میحال و هوای کلی محل کار خود را توصیف می
ذاران و رهبران منابع انسانی دهند و تشویق میکنند بنیانگفرهنگ سازمانی را توسعه می
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کند. هستند، اما این مفهومی است که دائماً در حال تغییر است و توسط کارکنان کار می
ها این ها باید با روحیات سایر کارکنان نیز همخوانی داشته باشد و به آناین ارزش

هنگ تری گره خورده است. فر احساس را بدهد که کارشان اهمیت دارد و با هدف بزرگ
سازمانی هم وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمان و هم علت آن اهداف است. 
این مفهوم چیزی است که بین تیمی از کارکنان سخت کوش و شاد با گروهی از 

 .کندهای بدخلق تمایز ایجاد میغریبه

 چرا فرهنگ سازمانی اهمیت دارد؟ -2
فرهنگ سازمان یکی از ابزارهایی است که مشتریان و داوطلبان شغلی برای انتخاب 

ها و بیانیه مأموریت کنند. تصویر کلی برند، ارزشیک کسب و کار از آن استفاده می
سازمان باید با نیازهای مشتریان بالقوه و داوطلبان شغلی هماهنگ باشد. این 

کاری مهم است، اما علت اهمیت فرهنگ  همسویی مداوم برای سودآوری هر کسب و
علت اهمیت فرهنگ  ۵سازمانی بسیار بیشتر از کسب سود است. در ادامه به معرفی 

 :پردازیمسازمانی می

 

 تسهیل جذب و آموزش نیروی انسانی 
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این روزها رقابت برای یافتن استعدادهای کاری بیشتر شده و این باعث شده تا بسیاری 
از داوطلبان شغلی در انتخاب محل کار خود بیشتر دقت کنند. اگر فرهنگ سازمان 
استخدام کننده مناسب نباشد، افراد ممکن است حتی از فرصت شغلی رویایی خود 

ا تقویت کنید که هدف آن جذب افرادی است صرف نظر کنند. بنابراین باید فرهنگی ر 
هایی که دارای فرهنگ قوی هستند، خواهید در مجموعه شما کار کنند. شرکتکه می

همیشه میان داوطلبان شغلی محبوبیت باالیی دارند و معموالً نیروهای جدید را نیز 
برای  دهند. علت آن هم این است که کارکنان جدید به منابعی کهتر آموزش میسریع

انطباق با فرهنگ سازمان نیاز است دسترسی بهتری خواهند داشت. روند بهتر جذب و 
آموزش کارکنان جدید نیز اغلب به افزایش وفاداری کارکنان و ماندگاری آنها در سازمان 

 .شودمنجر می

 کاهش ترک خدمت کارکنان 

ب و کارها امری دشوار تواند برای بسیاری از کسدر بازار رقابتی امروز، حفظ کارکنان می
تواند با ایجاد حس پذیرش تنوع قومی و فرهنگی باشد. یک فرهنگ سازمانی قوی می

کارکنان و تقویت روحیه جمعی سازمان، به کاهش ترک خدمت کارکنان کمک کند. 
از کارکنان به دلیل فرهنگ منفی سازمان، ترک  ٪3۸دهد حدود ها نشان مینظرسنجی

های فرهنگی مثبتی که با این گذاشتن وقت برای تقویت ارزشکنند. بنابر خدمت می
 .اهداف کسب و کار شما تطابق دارند، ضروری است

 بهبود مشارکت کارکنان 

مشارکت کارکنان به میزان تعهد، ارتباط و عالقه افراد نسبت به شغل خود در یک 
کارکنان نسبت  سازمان بستگی دارد. با ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی، ارتباط و عالقه

دهد یابد. آمارها نشان میبه شغل خود و متعاقبا مشارکت و تعامل آنها افزایش می
درصد نسبت به  ۷2هایی که فرهنگ قوی دارند تا مشارکت کارکنان در سازمان

 .هایی با فرهنگ ضعیف، باالتر استسازمان

 افزایش بهره وری 

کنند. با ایجاد یک وقتی کارکنان از شغل خود راضی و خوشحال باشند، بهتر کار می
توانید بهره وری کارکنان را افزایش دهید و فرهنگ قوی و همسو با اهداف سازمان، می

در نتیجه عملکرد کلی سازمان را بهبود ببخشید. نظرسنجی ها نشان داده است که 
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فرهنگ سازمانی یکی از بزرگترین عوامل تأثیرگذار بر  اکثریت کارکنان بر این باورند که
 .عملکرد شغلی آنهاست

 تقویت هویت برند 

بینند و چه هویت برند سازمان شما، نشان دهنده این است که مردم چگونه شما را می
توان های تصویر برند را میبرداشتی از کسب و کار شما دارند. در حالی که برخی از جنبه

ما بیشتر آن ناشی از فرهنگ سازمان شما و تعامالتی است که مشتریان کنترل کرد، ا
و مردم با کارکنان و مدیران شما دارند. بنابراین هرچه فرهنگ سازمان شما قوی تر 

 .شودباشد، هویت برند شما قدرتمندتر می

 ویژگی های یک فرهنگ سازمانی خوب چیست؟ -3
زایای زیادی برای کسب و کار شما همانطور که خواندید، یک فرهنگ سازمانی قوی م

های یک فرهنگ سازمانی خوب چیست؟ در ادامه به تعدادی دانید ویژگیدارد. اما آیا می
 .پردازیمها میاز این ویژگی

 داشتن یک ماموریت مشخص- 1

شود کارکنان احساس کنند که هدف سازمانی که ماموریت مشخصی دارد باعث می
های نرژی بیشتری برای موفقیت سازمان صرف کنند. ارزشکنند و امهمی را دنبال می

سازمانی نیز در چنین کسب و کارهایی تنها شعارهای قشنگ نیستند و نقش مهمی در 
ها اعتماد به نفس دستیابی به اهداف آن دارند. به همین دلیل، کارکنان این سازمان

 .آن بهتر آگاهی دارند بیشتری نسبت به کار خود داشته و از ماموریت سازمان و فرهنگ

 در دسترس بودن رهبران- 2

های یک فرهنگ سازمانی خوب، سهولت ارتباط بین مدیران و کارکنان است. از ویژگی
توانند در هر زمان با رهبران خود ارتباطی آسان و شفاف داشته دانند میکارکنانی که می
بهتر درک کرده، احساس های صادقانه دریافت کنند، اهداف سازمان را باشند و پاسخ

 .کنندهمبستگی بیشتری با آنها خواهند داشت و برای رسیدن به آنها بیشتر تالش می

 بازخورد گرفتن مدیران و کارکنان از یکدیگر- 3
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شود. در چنین در یک فرهنگ سازمانی خوب، از بازخورد تمامی اعضاء استفاده می
کنند تا همواره بتوانند عملکرد دریافت می سازمانی، مدیران و کارکنان از یکدیگر بازخورد

 .خود را بهبود ببخشند

 

 های کارکنانقدردانی از تالش- 4

های کارکنان خود قدردانی کند. در غیر اینصورت یک فرهنگ سازمانی خوب باید از تالش
ماند. برای اینکار سازوکاری باید وجود داشته ای برای تالش بین آنها باقی نمیانگیزه

گرفته شود. کنند، پاداش بیشتری در نظر باشد که برای کارکنانی که تالش بیشتری می
تواند مادی یا حتی معنوی مانند یک لوح تقدیر یا جشن کوچکی برای این پاداش می

 .های آنها باشداعالم و تشویق تالش

 تشویق کار تیمی-  ۵

های یک فرهنگ سازمانی خوب، تشویق کار تیمی است. در هر سازمان، افرادی از ویژگی
ول به کار هستند. کار تیمی باعث های متفاوت مشغهای شخصیتی و مهارتبا ویژگی

شود این افراد شناخت بهتری از یکدیگر پیدا کرده و احساس نزدیکی بیشتری کنند. می
دهد از نقاط قوت همه افراد استفاده کرده و کار تیمی همچنین به سازمان اجازه می

 .بخشدعملکرد سازمان را بهبود می
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ازمانی قوی ها برای ایجاد یک فرهنگ سبهترین استراتژی -4
 چیست؟

با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی خوب برای موفقیت هر کسب و کار، شاید بپرسید 
استراتژی موثر که  ۵ایجاد یک فرهنگ قوی در سازمان به چیزی نیاز دارد؟ در ادامه 

 :تواند به ایجاد یک فرهنگ قوی در سازمان کمک کند، آورده شده استمی

 تمرکز بر روحیه کارکنان 

روحیه مثبت کارکنان یکی از مهمترین عناصر یک فرهنگ سازمانی قوی است، زیرا 
محیط کار در برابر استرس بسیار آسیب پذیر است. اگر میزان استرس در محیط سازمان 
کنترل نشود، بر وضعیت روحی و جسمی کارکنان و عملکرد آنها تأثیر منفی خواهد 

ک محیط کاری سالم باشید، به گفتن کلمات گذاشت. بنابراین باید به دنبال ایجاد ی
مثبت و تشویق کارکنان خود عادت کنید، و در صورت لزوم، مشاوره رایگان برای کارکنان 

 .خود فراهم کنید

 ایجاد ارتباطات موثر 

تواند امری دشوار ها اغلب میبرقراری ارتباط موثر میان واحدهای مختلف سازمان
است متفاوت و حتی جانبدارانه باشد. به همین دلیل، باشد، زیرا اطالعات آنها ممکن 

اتوماسیون  برای حفظ فرهنگ سازمانی، استفاده از یک سیستم ارتباطی متمرکز مانند
و امری حیاتی است. نرم افزار اتوماسیون با متمرکز کردن تمام مکاتبات  اداری فراگستر

ارتباطات سازمان، اطالعات مشابهی را برای همه کارکنان فراهم کرده و از سوءتفاهم 
 .کندمیان آنها جلوگیری می

 هااحترام گذاشتن به تفاوت 

ها و شود. باورها، نژاد، قومیت، دیدگاهتنوع در محیط کار به اشکال مختلف ظاهر می
ها ممکن است منجر به درگیری میان کارکنان شود. برای جلوگیری از غیره. این تفاوت

هادینه ها را در سازمان خود ناین مساله، الزم است تا مدیران، احترام گذاشتن به تفاوت
 .گذاردهای دیگران احترام میکرده و به همه کارکنان تاکید کنند که باید به تفاوت

 ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان 
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دهی سازمان های آنان و باز کارکنان به صورت منظم، برای بهبود مهارت ارزیابی عملکرد
ها اهمیت دارد این است که باید مطمئن شوید که ضروری است. آنچه در این ارزیابی

 KPI های شما باید بردئهید. بنابراین، ارزیابیآنها را تا حد امکان به طور عینی انجام می

ها و باید ها و شنیدههای قابل اعتماد و دستاوردهای کارکنان متمرکز باشد، نه بر دیده
 .های خود کارکنان را نیز درنظر بگیریدتهگف

 قدردانی از زحمات کارکنان 

های ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی، قدردانی کردن است. قدردانی از یکی دیگر از راه
کند تا احساس ارزشمند بودن و تایید شدن کنند. بنابراین، کارکنان به آنها کمک می

. گاهی اوقات ممکن است تیم شما تمام نباید فقط بر مشکالت سازمان تمرکز کنید
تالش خود را برای رسیدن به هدف انجام دهد، اما پیش آمدن مشکالت غیرقابل 

های کارکنان آنها را تشویق بینی، اجتناب ناپذیر است. به عالوه، قدردانی از تالشپیش
 .کند تا با وجود تجربه شکست دوباره بلند شوندمی

 ا بهبود ببخشیم؟چگونه فرهنگ سازمان خود ر  -۵
حال که با استراتژی های مهم برای ایجاد یک فرهنگ قوی در سازمان آشنا شدید، شاید 

نکته  ۵توان فرهنگ موجود در یک سازمان را بهبود بخشید. در ادامه بپرسید چگونه می
 :شودبرای بهبود فرهنگ سازمانی ارائه می

 بر ارتباطات رو در رو تمرکز کنید 

توان خیلی از ارتباطات را از راه دور برقرار کرد، اما بهتر است با اینکه به لطف فناوری می
برخی از مکالمات را به صورت رو در رو برگزار کنید تا جای کمتری برای سوءتفاهم باقی 
بماند. در این موارد حتی در صورت ضرورت صحبت از راه دور، بهتر است یک تماس 

ید، زیرا با دیدن حاالت واقعی چهره و واکنش همکاران خود چیزهای ویدیویی داشته باش
تواند اعتماد توانید متوجه شوید. افزایش ارتباطات رو در رو و شفاف میزیادی را می

 .سازمانی و در نهایت فرهنگ آن را بهبود ببخشد

 جلسات و رویدادهای منظم ترتیب دهید 

های بهبود فرهنگ سازمان، برقراری منظم جلسات و رویدادها و جمع کردن یکی از راه
افراد دور هم است. هر نوع گردهمایی کارکنان )از جلسات تیم سازی گرفته تا شبکه 
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تواند فرصتی برای تقویت فرهنگ سازمان باشد. حتی اگر اکثر سازی و ایده پردازی( می
، رویدادهای جمعی را به صورت مجازی برقرار کنید. با کنندکارکنان شما دورکاری می

توانید اهمیت مشارکت را در فرهنگ ایجاد مداوم فضایی برای ارتباط کارکنان، می
 .سازمانی خود نشان دهید

 الگویی برای کارکنان خود باشید 

خواهید در سازمان رهبران در هر سطح از سازمان شما باید رفتارهای مطلوبی را که می
ود مشاهده کنید، از خود نشان دهند. در غیراینصورت موجب ناامیدی کارکنان خ

خواهید شد. همچنین باید الگوهای رفتار ثابتی را تعریف کنید که فرهنگ مثبت 
اندیشی را توسعه داده و احساس تعلق به سازمان را در کارکنان ایجاد کند. مدیران 

قدردانی از زحمات کارکنان، سهیم شدن در  ای مانندتوانند با انجام اقدامات سادهمی
ها و عالیقشان، باعث بهبود فرهنگ سازمان اهداف آنها و نشان دادن عالقه به سرگرمی

 .شوند

 ها را به رسمیت بشناسیدموفقیت 

های کوچک را به مدیران سازمان آموزش ارزش و اهمیت به رسمیت شناختن موفقیت
های خود به رسمیت فت و دستاوردهای تیمدهید تا به طور مداوم و مکرر پیشر 
هایی را در اختیار کارکنان سازمان قرار دهید تا بشناسند. همچنین ابزارها و سیستم

ها و بتوانند از همکاران خود تقدیر کنند و به این ترتیب فرهنگ سازمان را در میان تیم
 .در کل سازمان بهبود ببخشید

 از کارکنان خود بازخورد بخواهید 

ر نهایت فراموش نکنید که از کارکنان خود بازخورد بخواهید، به این بازخوردها اهمیت د
بدهید و آنها را در تصمیمات خود لحاظ کنید. ایجاد محیطی که در آن کارکنان احساس 

های بهبود تجربه کارکنان و تقویت فرهنگ شود، یکی از راهکنند صدای آنها شنیده می
انی که به کارکنان فرصت خالقیت بدهید، تالش و مشارکت سازمان است. همچنین، زم

 .شودکنند که به نوبه خود باعث بهبود فرهنگ سازمان نیز میخود را بیشتر می
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های تقویت آن آشنا شدید. در این مقاله با تعریف فرهنگ سازمانی، اهمیت و راه

مهم برای جذب و شود و عاملی فرهنگ سازمانی شخصیت هر سازمان محسوب می
حفظ استعدادهای برتر در هر کسب و کار است. فرهنگ سازمانی یک محیط کاری 

ها در دستیابی به موفقیت کمک کند که به شرکتمثبت و ساختاریافته را ترویج می
کنند. از سوی دیگر هیچ سازمانی بدون داشتن کارکنان قوی، قادر به پیشرفت می

ای شود و دریچهوی باعث بهبود کیفیت عملکرد شما مینخواهد بود. فرهنگ سازمانی ق
 .کنددستیابی به موفقیت بیشتر باز میگسترده در برابر شرکت شما برای 

 سواالت متداول مشتریان -۷
 فرهنگ سازمانی چیست؟- 1

شود که چراغ راه هایی گفته میها، انتظارات و رویهفرهنگ سازمانی به مجموعه ارزش
یک سازمان و کارکنان آن است. به همین دلیل، فرهنگ سازمانی  هایرفتار و فعالیت

 .کندتوان شخصیت یک سازمان نیز تعریف کرد که آن را از بقیه متمایز میرا می

 چرا داشتن یک فرهنگ سازمانی خوب اهمیت دارد؟- 2

کند، تر میزیرا داشتن یک فرهنگ سازمانی خوب، جذب نیروهای با استعداد را آسان
کند، شود، مشارکت کارکنان را بیشتر میکمتر شدن ترک خدمت کارکنان میباعث 

  …کند ودهد، هویت برند سازمان را تقویت میوری سازمان را افزایش میبهره

 های یک فرهنگ سازمانی خوب چیست؟ویژگی- 3

یک فرهنگ سازمانی خوب، یک ماموریت مشخص دارد، رهبران آن در کنار کارکنان 
گیرند، از ه و در دسترس هستند، مدیران و کارکنان از یکدیگر بازخورد میحضور داشت

 … شود وشود، کار تیمی تشویق میهای کارکنان قدردانی میتالش
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