
 پژوهش عنوان

وبهبودفرهنگسازمانیشناسیآسیب

 بیان و تشریح مسئله

ها بسيار اهميت يافته و رفتارهاي سازماني از قبيل روابط بين  امروزه فرهنگ و مديريت فرهنگ براي كشورها و شركت
مداخله فرهنگي هدايت  هاي يسمو با مکان يبررسي وفاداري سازمان و خالقيت ،فردي، پيشگامي براي كار، جسارت

ها نقش مهمي در تعيين موفقيت يا  د. فرهنگ سازماني به عنوان يکي از عوامل مهم در مديريت سازمانشون مي
اند اما فصل  هاي مختلف تعريف كرده نظران مختلف فرهنگ سازماني را به شيوه بشکست يک سازمان دارد. صاح

وان سيستمي از استنباط مشترک است. اعضاي يک سازمان نسبت به عن مشترک اين مفاهيم تعريف فرهنگ سازماني به
. به اعتقاد شاين، فرهنگ 1شود سازمان يک درک مشترک دارند و همين ويژگي موجب تفکيک دو سازمان از هم مي

ريح، گيرد كه در نبود قانون يا دستورالعمل ص ها و انتظارات مشتركي را در برمي ها، فرضيه يک سازمان باورها، نگرش
. 2پذير باشد تواند منبع نيرومندي از هويت، هدف مشترک و رهنمود انعطاف كند؛ فرهنگي كه مي رفتارها را هدايت مي

 اند، شده گسـترده مشتاقانه حفظ و طور ها به و ارزش يديكه باورهاي كل ييها اغلب سازمان ردهد د ها نشان مي پژوهش
و ترک  بيشتر هـا سـازمان يندر ا يترضاهمچنين تر است.  و فرهنگ قوي دان ها متعهدتر بوده به ارزشاعضاي سازمان 
 احسن آن را بـه نحـو وافري دارند و ۀافراد به شغل خود عالق ها در اين سازمان انتقاالت كمتر است. خدمت و نقل و

. با توجه به 3بود ـدسازمان خواه يشترب يمثبت در جهت اثر بخش يفرهنگ سازمان عامل حال، عين. در دهند يانجام م
ها  هاي فرهنگ سازماني خود داشته باشد و با شناخت كاستي اين اهميت الزم است هر سازماني دركي درست از ويژگي

تواند  و مشکالت در جهت بهبود آن گام بردارد. در چنين شرايطي يک سازمان روند رو به جلو خواهد داشت و مي
ف از اين پژوهش در وهله نخست شناخت فرهنگ سازماني در صندوق عملکرد بهتري از خود به جا گذارد. هد

بازنشستگي كشوري است. در گام بعد شناخت فرهنگ سازماني مطلوب و مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب در 
 گيرد دستور كار قرار مي

 شرح خدمات

 فرهنگ سازماني موجود صندوق بازنشستگي كشوريشناخت  -

 بومي مدل متناسب شناسايي فرهنگ سازماني انتخاب/طراحي -

 تعاريف عملياتي متغيرهاي منتخب -

 طراحي ابزار سنجش  -

 گيري تعيين حجم نمونه و نمونه -
 اجراي پيمايش و گردآوري اطالعات -
 تجزيه و تحليل كيفي و كمي -
 هاي بهبود  هتعريف پروژ -
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