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چکيده
هر سازماني داراي فرهنگ سازماني خاص خود است که براي هويت سازماني کارکنان و برداشت تصوير سازماني
اساسي است .در اين مطالعه ،هدف درک روابط فرهنگ سازماني با هويت و تصوير در سازمان سما وابسته به دانشگاا
آزاد اسالمي است .نوع روش انجام مقاله حاضرپيمايشي با زمينه يابي از نوع مقطعي اسگت و سگطت ت قيگق کگاربردي
است .اطالعات مورد نياز اين ت قيق به دو روش كتابخانهايي و پرسشگنامه ممگ آوري گرديگد .مامعگه آمگاري شگام
کارمندان ( 021نفر) و مشتريان (در يک باز زماني يک ماهه  01نفر) سازمان ميباشد که با استفاد از مگدو مورگگان
 01نفر از کارمندان و  01نفر از مشتريان به عنوان نمونگه آمگاري انتخگا

شگدند .در ايگن پگووه

متگت گگردآوري

اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاد شد است .بگراي توصگيف داد هگا از مگداو توزيگ فراوانگي و بگراي پاسگ بگه
فرضيههاي پووه

از ضريب همبستاي پيرسون و همبستاي مزيي استفاد شد است .يافتههگاي ايگن ت قيگق نشگان

ميدهد بين فرهنگ سازماني با تصوير و هويت سازماني رابطه معناداري ومود دارد ،که شدت اين رابطه در همبستاي
بين مولفه درگيري در کارها و هويت سازماني بيشترين و در همبستاي بين مولفه ماموريت و هويت سازماني کمتگرين
است.
واژگان كليدي :فرهنگ سازماني ،تصويرسازماني ،هويت سازماني
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تعريف شد است .هويت سازماني بر اثر تعام عوام

مقدمه
فرهنگ سازماني عام

متم تعيين کنند براي

هدايت رفتار کارکنان است ،چرا که کارمندان از

داخلي و خارج ،که تصوير و فرهنگ ميباشند ايجاد
شد است( .هچ و شولتز)3113 ،

فرهناي که درآن هستند تاثير ميگيرند .بر اين اساس،

از سوي ديار ،هويت سازماني و تصوير سازماني

در فرهنگ سازماني به عنوان يک موضوع متم

نيز با يکديار مرتبط ميباشند (داتون و دوکريچ،

از سا ( 0891اوچي و ويلکينز )0891 ،پديد آمد

0880؛ داتون و همکاران0881 ،؛ هچ و شولتز0881 ،؛

است .دلي عمد آن اين است که فرهنگ سازماني بر

ميووآ و همکاران .)3111 ،هناامي که هويت سازماني

نتايج سازمان تاثير ميگذارد .بارني ( )0891ادعا

و تصوير سازماني متناقض هستند ،مشکالتي در شک

پووه

ميکند« ،فرهنگ سازماني ميتواند يک منب

مزيت

رقابتي باشد» .بارکر ( )0891ادعا ميکند که «فرهنگ

همکاري ميان اعضاي سازمان و افراد خارج از سازمان
رخ خواهد داد (هچ و شولتز.)0881 ،
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سازماني به طور مستقيم بر رفتار کارکنان تاثير

رابطه بين فرهنگ سازماني ،هويت و تصوير

ميگذارد و ميتواند به رونق يک سازمان کمک کند که

سازماني توسط هچ و شولتز توصيف شد است

ميتواند تدبير و امراي استراتويها و برنامههاي مديد

(« )08810211فرهنگ ،هويت و تصوير سه بخ

را براي مديران ارشد آسان و کار را براي افراد

مرتبط در يک سيستم معنادار و مفتوم ساز است که

سختتر و يا خالقانهتر نمايد .بنابراين ،فرهنگ

يک سازمان را در حوز هاي مختلف تعريف ميکند».
اين مطالعه به منظور درک روابط اين سه بعد

سازماني داراي يک اثر در عملکرد سازمان است
(اسميت.)3112 ،

ميباشد .در اين زمينه ،اين مطالعه شام بررسي ادبيات

مفتوم دياري که از اواي  0891مورد تومه قرار

در مورد فرهنگ سازماني ،هويت و تصوير ،ايجاد

گرفت هويت سازماني است (الوسون .)0881 ،الوسون

فرضيهها ،روش ت قيق ،يافتهها و ب ث در مورد نتايج

و سويناسون ( )3119028ذکر ميکنند« ،که تا چه حد

ميباشد.

هويت اعضاي سازماني براي پديدار شدن فرهنگ
سازماني مشخص تر متم است « .به گفته هاچ و

فرهنگ سازماني

شولتز ( ،)0881هويت سازماني در فرهنگ سازماني

اگر چه تعاريف مختلف از فرهنگ سازماني ومود

تعبيه شد است ،به عبارت ديار ،فرهنگ سازماني،

دارد ،ولي تعريف ادگار شاين در بيشتر ت قيقات

زمينهاي که در آن هويت سازماني توسعه يافته است را

سازماني مورد استفاد واق شد است .شاين ()0883

فراهم ميکند« ،هويت يک سازمان با فرهنگ گر

معتقد است «بخشي از فرهنگ سازماني يک الاو از

خورد است زيرا هويت مجموعه اي از متارتها

پي

فرضهاي مشترک اساسي است که گرو ياد

ون و استفاد و ارزيابي از اين متارتها را متت

ميگيرد تا مشکالتي مانند انطباق خارمي و يکپارچاي

انجام کارها از راهتاي مشخص را فراهم ميکند» .

داخلي را از آن طريق ح کند و در نتيجه اعضاي

(هچ و شولتز .)3113،آلبرت و وتن ( )0891نيز ادعا

مديد سازمان نيز اين را را به منظور ح مشکالت

ميکنند که فرهنگ سازماني و هويت سازماني باهم

درک و احساس مينمايند .با تومه به نظر کامرون و

ارتباط نزديک دارند .براي نويسندگان ،هويت سازماني

کوين ( ،)3111فرهنگ سازماني يک «هويت ممعي»

يک ساختار رابطه اي اصلي است که به صورت «ما

ايجاد ميکند ،به طوري که کارکنان بدانند «که چاونه

چاونه هستيم» و «چاونه دياران ما را ميبينند»

کارها را انجام دهند» و «چاونه به عملکرد مورد نظر
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دست يابند» .شاين ( )0883نشان داد سه منب براي

 )2انطباقپذيري 0سازمانتايي كه به خوبي يكپارچه

ارتباط بين

هستند به سختي تغيير مييابند .لذا يكپگارچاي

فرضها است .دومين

درونگي و انطبگاقپگذيري بيرونگي را ميتوان مزيت و

از اعضاي گرو  ،و سومين منب 0

آورد .سازمانتاي سازگار

ايجاد فرهنگ ومود دارد .اولين منب
باورهاي مديد،ارزشها و پي
منب يادگيري تجار

برتري سازمان به حسا

باورهاي مديد ،ارزشها و پي فرضها از اعضا و

به وسيله مشتريان هدايت ميشوند ،ريسك ميكنند،

رهبران است.

از اشتبا خود پند ميايرند و ظرفيت و تجربه ايجاد

به گفته م ققان ،فرهنگ داراي ابعاد مختلف و

تغييگر را دارنگد .آنتا به طور مستمر در حا بتبود

متنوعي است .شاين ( )0883براي مفروضات بنيادي

شدن براي

فرهنگ ش

بعد را معرفي ميکند که عبارتند از 0رابطه

توانايي سازمان به متت ارزش قائ
مشتريان هستند.

سازمان با م يط خود،ماهيت فعاليتهاي انسان ،ماهيت

 )1ماموريت 0شايد بتوان گفت متمترين ويوگي

حقيقت و درستي ،ماهيت زمان ،ماهيت طبيعت انسان،

فرهنگ سازماني رسالت و مأموريت آن است.

طبيعت روابط انساني ،و تجانس در مقاب تنوع.

سگازمانتايي كگه نمگيداننگد كجگا هگستند و

فرهنگ سازماني و اثربخگشي سگازمان انجگام داد .وي

ميروند .سازمانتاي موفق درك روشني از اهداف و

در مگد خگود ويوگيتگاي فرهناي را ايناونه برشمرد0

متت خود دارند ،بگه طگوري كگه اهگداف

درگير شدن در كار ،سازگاري ،انطباقپذيري و

سازماني و اهداف استراتويك را تعريف كرد و

ماموريت

چشمانداز سازمان را ترسيم ميكنند .پر دردسرترين

 )0درگير شدن در كار 0سازمانتاي اثربخ

افرادشان

سازمانتا،

سازمانتايي

هستند

كه

مجبورند

را توانمند ميسازند ،سازمان را بر م گور گروهتگاي

مأموريتشان را تغيير دهند .وقتي يك سازمان مجبور

كگاري تگشكي ميدهنگد و قابليتتاي مناب انساني

است رسالت خود را تغيير دهگد تغييرات در

را در همه سطوح توسعه ميدهند .اعضاي سازمان

استراتوي ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامي است .در

به كارشان متعتگد شگد و خگود را بگه عنگوان

اين وضعيت رهبر قوي چشمانداز سازمان را

پگار اي از پيكگر سازمان احساس ميكنند .افراد

مشخص ميكند و يگك فرهنگگ را خلق ميكند كه

در همه سطوح احساس ميكنند كه در تصميمايري

اين چشمانداز را پشتيباني ميكند.

دارند و اين تصميمات است كه بگر كارشگان

کامرون و کوين ( )3111تومه به تمرکز داخلي و

نق

مگؤثر است و كار آنتا مستقيماً با اهداف سازمان

پايداري سازمان را به عنوان سلسله مراتب و تومه به

پيوند دارد.

تمرکز داخلي و انعطافپذيري سازماني را به عنوان

 )3سازگاري (ثبات و يكپارچكي) 0ت قيقات نشان داد

قبيله توصيف ميکنند .از سوي ديار ،نويسندگان،

هستند با

تومه به تمرکز خارمي و پايداري سازماني را به عنوان

ثبات و يكپارچه بو د و رفتار كاركنان از ارزشتاي

بازار ،در حالي که تومه به تمرکز خارمي و

بنيادين نشأت گرفته است .رهبران و پيروان در

انعطافپذيري سازماني را به عنوان ادهوکراسي تعريف

توافق متارت يافتهاند (حتي زماني كه

مينمايند« .فرهنگ سلسله مراتب»،يک مکان بسيار

ديدگا متقاب دارند) و فعاليتتاي سازماني به خوبي

رسمي و ساختاريافته براي کار« ،فرهنگ قبيله» به

است كه سازمانتايي كه اغلب اثربخ

رسيدن

هماهنگ و پيوسته شد است.

عنوان يک م يط بسيار شيرين و لذتبخ

براي کار،
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پروفسور داني دنيسون ( )3111ت قيقاتي در زمينه

وضعيت مومودشان چيست؟ معموالً به بيراهه
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که در آن مردم بسياري از اطالعات شخصي را به

( )0881بيان ميکنند که ،يک فرد به طور قوي با يک

اشتراک ميگذارند ،بسيار شبيه به يک خانواد بزرگ

سازمان شناسايي ميشود وقتي که هويت خود را به

تعريف شد است .سازماني که نتيجهگرا است و

عنوان يکي از اعضاي سازمان برمستهتر از هويتهاي

ناراني عمد آن دستيابي به عملکرد واقعي است به

مايازين و خصوصيات خود نشان ميدهد که به آن

عنوان «فرهنگ بازار» تعريف شد است ،در حالي که

گرو امتماعي گويند .هناامي که کارمندان هويت

سازماني که به عنوان يک مکان پويا ،کارآفرين و خالق

سازماني خود را به شدت درک کنند ،عقايد آنان مثبت

به کار شرح داد شد است «فرهنگ ادهوکراسي»

شد (آشفورد و مي  )0898 ،و نتايج سازماني مطلو

تعريف شد است.

ميگردد اگر که شناسايي افراد از سازمان قوي تر باشد
(داتون و همکاران.)0881 ،

هويت سازماني
ديدگا هاي زيادي در مورد هويت ومود دارد،
ميتوان آن را به عنوان يک استعار يا پديد واقعي در
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نظر گرفت (کورلي و همکاران .)3111 ،به گفته آلبرت
و وتن ( )0891هويت سازماني به پرس هايي نظير «ما
که هستيم؟»« ،ما ميخواهيم چه باشيم؟» و «چه نوعي
از کسب و کار را داريم ؟ »مربوط ميشود.
به عبارت ديار ،هويت سازماني به طور گسترد
به آنچه اعضاي سازمان در مورد سازمان خود درک،
احساس و فکر ميکنند اشار دارد و فرض بر آن است
که ممعي و به صورت درک مشترک از ارزشهاي
مشخص سازمان تعريف شد باشد( .هچ و شولتز،
 .)0881هويت سازماني از ويوگيهايي است که متت
تشخيص يک سازمان از سازمانهاي ديار در سراسر
سازمان براي يک زمان قاب

تومتي يافت ميشود

(آلبرت و وتن .)0891 ،به گفته نويسندگان ،اولين
مجموعه از ويوگيهاي مرکزي ،مجموعه دوم ماندگار
و مجموعه سوم شام ويوگيهاي متمايز ميباشد .وتن
( )3111نشان ميدهد که ويوگيهاي مرکزي به سازمان
در تصميمگيريهاي استراتويک کمک ميکند.
ويوگيهاي ماندگار ،سنت سازمان هستندو مشخصه
آن ،به عبارت ديار مزيت رقابتي فراهم ميکنند.
افراد ممکن است به سازمانهايي که داراي
ارزشهاي درک شد مشابه خودشان ميباشند مذ
شوند (اوريلي و همکاران .)0880 ،داتون و همکاران

تصوير سازماني
آلوسون ( )0881معتقد است تصوير سازماني يک
واقعيت فوقالعاد است که در يک زمينه خاص
امتماعي برمسته ميشود .آن به عنوان يک بخ
غيربديتي از مديريت و عملکرد سازماني است که
توسط فعاالن داخلي تجربه و تعريف ميشود که
مشروط به عوام

امتماعي ،فرهناي و مادي است.

داتون و دورکج ( )0880تصوير سازماني را به عنوان
ادراکات اعضاي سازمان از اينکه خارميها سازمان را
چاونه مشاهد ميکنند توصيف مينمايند .به گفته
نويسندگان ،اعضاي سازمان از تصوير سازماني استفاد
ميکنند که عقايد دياران در مورد سازمان و ارزيابي و
قضاوت آنان چاونه است( .داتون و دورکج.)0880 ،
براساس اين تعريف ،داتون و همکاران ( )0881تصوير
سازماني را به عنوان تصوير خارمي تفسيرشد ،
توسعهيافته برداشت اعضاي سازمان از ديدگا
خارميها نشان ميدهد .نويسندگان بيان ميدارند،
ت قيقات سازماني به طور اصلي روي برداشت
تصويري خودي از تصوير تمرکز ميکند( .هچ و
شولتز .)0881 ،با اين حا  ،تصوير سازماني با هر دو
برداشت داخلي و خارمي مرتبط است (مويا و
همکاران .)3111 ،هر دو برداشت از ستامداران
خارمي و نيز برداشت از کارمندان توسط تصوير
سازماني تاثير ميگيرد (کريستنسن و اسکياارد،
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درگیر شدن در کارها
هویت سازمانی
فرهنگ
سازمانی

یکپارچگی و سازگاری

انطباق پذیری
تصویر سازمانی
ماموریت
شک  00مد مفتومي (رابطه بين فرهنگ سازماني ،تصوير و هويت سازماني)

ارائه يک تعريف مام تر ميپردازند 0تصوير سازمان

برخي از مشتريان ميباشد که تعداد آنتا م دود

تاثير همه مانبه و واقعي توسط يک فرد يا يک گرو

ميباشد .دو نظرسنجي مختلف ،که هر کدام بر ابعاد

خاص نسبت به يک سازمان است و در نتيجه

مختلف تمرکز دارند،با  81نفر از کارمندان و  11نفر از

حسگيريهاي گروهي و ارتباطات توسط اين سازمان

مشتريان اين سازمان انجام شد است .براي توصيف

از يک تصوير ساخته و پي

داد ها از مداو

بيني شد است.

توزي

مياناين و ان راف استاندارد ،کجي وکشيدگي و براي

روششناسي پژوهش
هدف اين پووه

فراواني ،نمودار ميلهاي،

پاس
«بررسي رابطه بين فرهنگ

به فرضيههاي پووه

از ضريب همبستاي

پيرسون و همبستاي مزيي استفاد شد است.

سازماني با هويت سازماني ،تصوير سازماني » بود .نوع
روش انجام پووه

پيمايشي است .مامعه آماري

ويژگيهاي جمعيتشناختي

مشتريان

کارمندان
فراواني مطق

فراواني نسبي

فراواني مطق

فراواني نسبي

زن

00

%10

01

%01

مرد

00

%00

01

%01

کمتر از  01سا

01

%21

20

%01

01-10

00

%11

10

%01

10-01

20

%01

01

%21

بيشتر از 01

0

%01

1

1

سطح

زير ديپلم

0

%01

1

1

تحصيالت

ديپلم

01

%21

00

%11

ليسانس

10

%01

01

%21

فوق ليسانس

0

%01

20

%01

دکتري

0

%01

0

%01

جنسيت
سن
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 .)3110در اين چارچو  ،هچ و شولتز ( )0881به

شام کارکنان شاغ در حوز ستادي سازمان سما و
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پرسشنامه

آلفاي کرونباخ

بازرگاني دانشاا تربيت مدرس و دانشاا آزاد واحد

فرهنگ سازماني

1/91

علوم ت قيقات تتران ،در مورد پرسشنامه و سؤاالت آن

هويت سازماني

1/91

تصوير سازماني

1/90

نظر خواهي گرديد که آنتا اعتبار پرسشنامه را تأييد
کردند.

به منظور مشخص شدن پايايي پرسشنامه از الفاي
کرونباخ استفاد شد است ،که شرح آن به شرح
مدو فوق است .و با تومه به اينکه مقدار آلفاي
کرونباخ براي تمامي متغيرها بيشتر از  1/11است لذا
پرسشنامه داراي پايايي است.

نتايج آزمون کلموگروف اسميرنف نشان داد که
تصوير سازماني ،هويت سازماني ،فرهنگ سازماني و
مولفههاي آن به صورت نرما توزي شد اندp<1/11 .
(سطت معنا داري تصوير سازماني ،هويت سازماني،
فرهنگ سازماني و مولفههاي آن بيشتر از  1/11بود).
بنابراين براي توصيف متغيرهاي فوق از مياناين و

مدو آزمون کلموگروف اسميرنف بر اي بررسي
نرماليتي متغيرهاي پووه

ان راف استاندارد و براي آزمون فرضيههاي پووه
ازآزمونهاي پارامتريک استفاد ميشود.
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متغيرها

کلموگروف اسميرنف

سطت معناداري

تصوير سازماني

92/1

9/92

چنانچه يافتههاي مدو و نمودار شمار  3نشان

هويت سازماني

09/1

9/960

ميدهد ،قدرمطلق ضريب کجي وکشيدگي متغيرهاي

فرهنگ سازماني

12/1

9/90

يافتههاي پژوهش

پووه

از  3کوچکتر بود بنابراين تخطي از نرما

بودن در داد ها مشاهد نميشود .پس براي توصيف
براي تعيين اعتبار پرسشنامه از م ققان و

متغيرهاي فوق از مياناين و ان راف استاندارد و براي

صاحبنظران در زمينه ت قيق در رابطه با ميزان درستي

تجزيه

ازآزمونهاي

و شفافيت سؤاالت پرسشنامه ،نظرخواهي به عم آمد

پارامتريک استفاد ميشود.

وت لي

داد هاي

پووه

که بدين ترتيب از  1نفر از اساتيد گرو مديريت
مدو  03شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پووه
کجي

کشيدگي

ميانگين

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

متغيرهاي پژوهش
درگيري در کارها

- .00

.10

01 .0

.00

00 .2

11 .0

يکپارچاي و سازکاري

-11 .0

.20

00 .0

.00

01 .0

11 .0

انطباق پذيري

- .00

- .00

10 .1

.00

00 .2

11 .0

ماموريت

- .01

.10

10 .1

.00

11 .2

11 .0

فرهنگ سازماني

- .10

- .20

00 .0

.10

00 .0

11 .0

سطت هويت سازماني

- .02

.10

12 .0

10 .0

11 .0

11 .0

احتياج به هويت سازماني

- .01

.10

11 .1

.02

11 .2

11 .0

هويت سازماني

- .00

- .00

00 .0

.02

00 .0

11 .0

تصوير سازماني

- .01

.20

10 .0

.00

01 .0

11 .0
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مدو ضريب همبستاي پيرسون براي رابطه

فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي يک 0بين فرهنگ سازماني و

مولفههاي فرهنگ و هويت سازماني همبستگي سطح معناداري

هويت سازماني رابطه ومود دارد.
مدو نتايج آزمون همبستاي پيرسون براي بررسي
رابطه فرهنگ سازماني با هويت سازماني
متغيرها

همبستگي

سطح معناداري

فرهنگ سازماني و

1/000

1/110

هويت سازماني

از ل اظ آماري معنادار بود  r=1/101 ،p<1/11سطت
معناداري مشاهد شد براي اين ضريب از  1/11کمتر
بود .پس فرضيه اصلي او تأييد ميشود.

يکپارچاي و سازگاري

1/121

1/110

انطباق پذيري

1 /010

1/110

ماموريت

1/000

1/110

نتايج ضريب همبستاي در مدو فوق نشگان
رابطهي هويت سازماني و مولفههاي فرهنگ
سازماني (درگير شدن درکارها ،سازگاري و
يکپارچاي ،انطباق پذيري و ماموريت) پرسن مثبت و
از ل اظ آماري معنادار بود (.)p<1/10
فرضيه فرعي دوم 0بين ابعاد فرهنگ سازماني

سازماني رابطه ومود دارد.

(درگير شدن در کارها ،يکپارپاي و سازگاري ،انطباق
پذيري و ماموريت) و تصوير سازماني رابطه معني
داري ومود دارد.

مدو نتايج آزمون همبستاي پيرسون براي بررسي
رابطه فرهنگ سازماني و تصوير سازماني
همبستگي

سطح معناداري

1/100

1/110

سازماني

رابطهي فرهنگ سازماني و تصوير سازماني مثبت و

مدو ضريب همبستاي پيرسون براي رابطه
مولفههاي فرهنگ سازماني و هويت سازماني
مولفههاي فرهنگ و هويت سازماني همبستگي سطح معناداري
درگيري در کارها

1/002

1/110

يکپارچاي و سازگاري

1/110

1/110

انطباق پذيري

1/122

1/110

ماموريت

1/000

1/110

از ل اظ آماري معنادار بود  r=1/181 ،p<1/11سطت
معناداري مشاهد شد براي اين ضريب از  1/11کمتر

نتايج ضگريب همبسگتاي در مگدو فگوق نشگان

بود .پس فرضيه اصلي دوم تأييد ميشود.

ميدهد که0
رابطهي تصوير سازماني و مولفههاي فرهنگ

فرضيههاي فرعي
فرضيه فرعي او  0بين ابعاد فرهنگ سازماني
(درگير شدن در کارها ،يکپارپاي و سازگاري ،انطباق
پذيري و ماموريت) و هويت سازماني رابطه معني
داري ومود دارد.

سازماني (درگير شدن درکارها ،سازگاري و
يکپارچاي ،انطباق پذيري و ماموريت) پرسن مثبت و
از ل اظ آماري معنادار بود (.)p<1/11

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فرضيه اصلي دوم 0بين فرهنگ سازماني و تصوير

فرهنگ سازماني و تصوير

درگيري در کارها

1/100

1/110

ميدهد که0

رابطهي فرهنگ سازماني و هويت سازماني مثبت و

متغيرها

مولفههاي فرهنگ سازماني و هويت سازماني
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بحث و نتيجه گيري

ايجاد هماهناي بين طرحها در قسمتتاي مختلف

 )0در فرضيههاي اصلي و فرعي با تومه به اينکه ،ادعا

سازمان ،ايجاد چشمانداز مشترک سازماني ،ايجاد

شد ،بين فرهنگ سازماني ،ابعاد آن (درگير شدن در

ثبات در روشهاي انجام کار و قاب

پي بيني

کارها ،يکپارپاي و سازگاري ،انطباق پذيري و

نمودن آنها ،ايجاد توافق در مورد روش درست

ماموريت) و هويت سازماني ،تصوير سازماني رابطه

انجام کار ،تستي نمودن در مسير رسيدن به توافق

معنيداري ومود دارد ،نتايج حاص اين رابطه را

بر سر مسائ

کليدي ،تدوين منشور اخالقي به

تاييد ميکنند .به عبارت بتتر نميتوان رابطه بين

منظور هدايت رفتار پرسن  ،ايجاد ارتباط نزديک

هويت سازماني و فرهنگ سازماني را رد کرد .در

بين قسمتتاي مختلف سازمان ،تومه نمودن به

مشابه مزايري و کرمي ( )0299روابط بين

مزئيات و تاکيد بر يادگيري در فعاليتهاي روزانه،

پووه

هويت سازماني ،فرهنگ سازماني و ميزان تعلق

اقدامات الزم را به عم آورند
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سازماني را تأييد کرد اند .لذا بر مديران است به

 )2و به منظور ايجاد قابليت انطباقپذيري و ارتقا سطت

منظور ارتقا سطت هويت سازماني و بتبود تصوير

هويت سازماني و بتبود تصوير سازماني از اين

سازماني از طريق مولفههاي فرهنگ سازماني مث

طريق الزم است که مديران نسبت به تشويق

درگير نمودن پرسن در کارهاي سازماني ،در متت

ريسکپذيري و نوآوري در سازمان ،ناا کردن به

مشارکت فعا پرسن  ،فراهم آوردن طالعات الزم

شکستها به منز فرصتي براي ياد گيري ،تشويق

متت تصميمگيري ،توزي عادالنه اطالعات ،ايجاد

ارتباطات کارکنان با دانشجويان ،تشويق اقداماتي

اين باور در پرسن که ميتوانند اثرات مثبت داشته

که منجر به تغيير ميشود ،ايجاد سازگاري و انطباق

باشته باشند ،تدوين برنامههاي الزم متت درگير

در برخورد با روشهاي پيشرفته و نوين،

نمودن کارکنان در کارها ،تشويق فعاليتتاي

پاسخاويي بموق و دقيق نسبت به رقبا و ساير

همکارانه پرسن  ،انجام کارها به صورت تيمي،

تغييرات و ايجاد روشتاي کاري بسيار منعطف،

مشخص نمودن رابطه بين وظايف افراد و اهداف

اقدامات الزم رابه عم آورند.

سازمان ،تفويض اختيار تصميمگيري به کارکنان،

 )1و به منظور روشن نمودن ماموريت سازمان و ارتقا

ايجاد شرايط الزم به منظور توسعه متارتهاي

سطت هويت سازماني و بتبود تصوير سازماني از

پرسن  ،استفاد از متارتتاي افرادبه عنوان منب

اين طريق الزم است که مديران نسبت به بلند مدت

مزيت رقابتي و تقويت تواناييهاي افراد به منظور

ترسيم نمودن هدف سازمان ،روشن نمودن رسالت

ح مشکالت ،اقدامات الزم را به عم آورند.

و ماموريت سازمان براي کارکنان ،رف ابتام نسبت

 )3و به منظور ايجاد يکپارچاي و سازگاري و ارتقا

به مسير استراتويک سازمان ،ايجاد توافق گسترد

سطت هويت سازماني و بتبود تصوير سازماني از

نسبت به اهداف سازمان ،واق بيني و روشن نمودن

اين طريق الزم است که مديران نسبت به سازگاري

اهداف سازمان براي کارکنان توسط رهبران ،ايجاد

خود ،رويههاي و اقدامات

آگاهي نسبت به کارهاي ضروري در متت

مديريتي ،ايجاد مجموعهاي روشن و پايدار از

دستيابي به اهداف ،ايجاد چشمانداز مشترک در بين

انجام کارهاي سازمان را

و ايجاد توانايي دستيابي به اهداف کوتا

بين گفتار و اعما
ارزشها که شيو

پرسن

سازماندهي کند ،تومه نمودن به ارزشهاي بنيادين

مدت بدون اينکه خللي به اهداف بلند مدت وارد

سازمان ،هدفگذاري در تمام سطوح سازمان،

شود ،اقدامات الزم را به عم آورند
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