


فرهنگ سازمانی و ارتباط موثردوره 

قسمت اول

فرهنگ سازمانی



كلمه فرهنگ
فرهنگ واژه ای است  فارسی و مرکب از دو 

جزء فر و هنگ
فر، پیشوند به معنای جلو و باالست و هنگ، 

به معنای کشیدن و نیز تعلیم و تربیت می 
باشد

به کار می    cultureدر زبان انگلیسی واژه 

رود و معنای آن کشت و کار و یا پرورش می 
.باشد



فرهنگ
مجموعه ای از اعتقادات، باورها، 

آرمانها، هنرها و آداب و رسوم جامعه 
را در بر می گیرد، کیفیت زندگی را 

نمایان می سازد و برای جامعه 
انسانی همان حکمی را دارد که 

.داردشخصیت برای فرد 



ه فرهنگ عبارت است از کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر ک
. از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود



 فرهنگ سازمانی:

منظور از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که

اعضا نسبت به یک سازمان دارند همین ویژگی موجب تفکیک دو 

.سازمان از یکدیگر می شود 



 ویژگیهای فرهنگ سازمانی:

1- فرهنگ آموخته می شود.

2-فرهنگ یگانه ساز است.

3-فرهنگ پدیده ذهنی و تصوری است.

4- فرهنگ خشنودی بخش است.

5-فرهنگ سازگاری می یابد.

6- فرهنگ اجتماعی است.



 چهار الیه مفهوم فرهنگ سازمانی:

ارزشها

 آئین ها

 قهرمانان

 سمبل ها



 تعریف سازمان

رای سازمان عبارت است از فرآیندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد ب

دست یافتن به هدفهای معین



ویژگیهای فرهنگ سازمانی

-5یکپارچگی و وحدت   -4جهت دهی  -3ریسک پذیری    -2نو آوری    -1

هویت-6نظارت 

تیم گرایی-8توجه به افراد   -7



 فرهنگ سازگاری:

د این نوع فرهنگ که بسیار انعطاف پذیر است زمانی شکل می گیرد که تاکی
.سازمان محیط بیزونی باشد 

فرهنگ مشارکتی:

های تاکید این فرهنگ دخالت دادن  و مشارکت کارکنان در کارها با تئجه به انتظار
.در حال تغییر و شتابنده محیط برون سازمانی است 

فرهنگ تداوم

از . ت تاکید این فرهنگ برمحیط درون سازمانی در رابطه با ثبات نسبی محیط اس
ش تال. روندهای منظم و پیش بینی شده در اداره سازمان پشتتیبانی می کند 

اصلی سازمان متوجه افزایش همکاری میان کارکنان در چاچوب های مشخص و 
.دستیابی به کارایی و یکپارچگی سیستم است 



ار میبزان قدرت و اقتدار فرهنگ سازمانی را می توان با دو معیار بسی

مهم 

میزان تعهد اعضاء به ارزش های غالب سازمانی ( الف

تعداد افراد متعهد به ارزشهای غالب (ب

.تعیین کرد 



 در سازمان هایی با فرهنگ قوی اعضای

سازمان به ارزش ها ومفروضات بنیادی سازمان

.وفادار هستند 



قسمت دوم

ارتباط موثر



 تعريف ارتباطات

ننده انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده به طوری که اطالعات توسط دریافت ک

قابل درک باشد

و مفاهیم و احساس ها بین افراد عات،معانی الاطانتقال و تبادل  :به عبارت دیگر

.در سازمان با واسطه یا بدون واسطه



انسان 

در قرآن کریم عالی ترین مدح ها و بزرگترین مذمت 

.ها درباره انسان آورده شده است 

به عقیده عالمه جعفری خودشناسی مقدمه ای بر 

.خود سازی است



 انسان ها ، از نظر روانشناختي بر اساس

رفتار آنان. حقیقت يا واقعیت رفتار نمي کنند

از ادراک، تعبیر و تفسیر شان از حقیقت يا 

.شودواقعیت بر انگیخته مي 



 در نامه خود به مالک ( ع) امام علی 

:اشتر می فرمایند 

 باید از بین کارها آن را بیشتر دوست

بداری که از حق نگذرد و عدالت را فرا 

.  گیرد و دلپذیر توده مردم باشد 



مهارتهای ارتباطی

 خوب گوش دادن 

 نیاز دارد اطالعات  شنود موثر به توجه شناختي و پردازش 
.ولي صرف شنیدن نیاز به توجه و پردازش ندارد



 در حین رویارویی با هر مراجعه کنندهای اعم از همکاران و یا 

متوجه موضوع بطور کامل اعضاء خانواده تان تا زمانی که 

. را به بعد موکول نکنید گفتگو نشده اید، زمان 

 طول صحبت کردن طرف مقابل، مشغول قضاوت و در 

.او در ذهن خود نباشیدکالم ارزشگذاری 



 در مواقعی که احساس میکنید دقیقاً متوجه منظور طرف مقابل خود 

. نشدهاید، با جمالت واضحتر و با استفاده از کلمات گوینده سوال کنید 

اما اگر از نظر زمان در تنگنا . تا حد امکان سخن گوینده را قطع نکنید

گفتگوی باشید، این مورد را با لحن مناسبی مطرح بکنید و حتماً قرار 

در هنگام شنیدن با بدنی مایل به جلو و در . بعدی را معین کنید 

فاصلهای مناسب رودرروی طرف مقابل قرار بگیرد و با وضعیتی گرم و 

. پذیرا، هشیاری همراه با آرامش خود را به او انتقال دهید 



 در حین گوش دادن سعی کنید عوامل محیطی مزاحم را به 

حداقل برسانید مثاًل تلویزیون و رادیو را خاموش کنید، 

و گفتگدر . را ببندیدپنجره گاهی حتی تلفن را قطع کنید و یا 

کمتری بپرسید تا او سوالت با طرف مقابلتان، سعی کنید 

وقت بیشتری برای سخن گفتن داشته باشد و هدایت 

در صورت نیاز به پرسش، از . مکالمه به دست او باشد 

که به پاسخی سؤالتی ، یعنی .باز استفاده کنیدسؤالت 

.بیشتر از یک کلمه احتیاج دارند 



 مهم در استفاده از زبان بدننکته



تارهای استفاده از رفباید بگوییم که این مفهوم بهتعریف زبان بدندر

اشاره دارد که غالباً غیر کالمیارتباطبدنی ، حالت ها و روش های

.غریزی هستند تا آگاهانه 

ال چه آگاه باشید چه نه ، هنگام تعامل با دیگران ، به طور مداوم سیگن

یر تمام رفتارهای غ. های غیر کالمی می فرستید و دریافت می کنید 

ان ، صدای شما ، میزان تماس چشمیتکالمی شما ، وضعیت نشستن

.پیام های مهمی به طرف مقابل ارسال می کنند 



 خوب صحبت کردن

 خیلی ُتند صحبت نکنید. 1

 خیلی آرام حرف نزنید. 2

 پیش از حرف زدن فکر کنید، در صورت لزوم از قبل آماده شوید. 3

 واژه های دشوار را تمرین کنید-4

 دکنیصحبت کردن را تمرین نکنید، بلکه آن را به یک عادت تبدیل خوب -5



 فروتنی و نرم خویی با کارگران و زیردستان

رعایت تواضع و نرم خویی در قبال دیگران به خصوص زیردستان 

.  و کارگران یکی از خصلت های مردان مؤمن و آزاده است

:  در اهمیت این خصلت نیکو فرمودند( ع)امیرالمؤمنین

استبردبارى و نرم خویى اخالق، تواضع، شریف ترین 



 :می فرماید( صلّی هللا علیه وآله وسلّم ) پیامبر اکرم 

 ، به مراتب بزرگ و مقام های خوش اخالقیبنده در سایه 

.واالیی در آخرت می رسد؛ اگر چه عبادتش ضعیف است



 ُخوش خلقی را راهی به بهشت ( ص) یامبر رحمت 

:میداند

 امتیازی که امت من به سبب داشتن آن به بیشترین 

.استتقوای الهی و حسن خلق بهشت می روند، 



 موفق بمانید


