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مقدمه

34روانشناسی کار

 فرهنگابعاد 

ملی

فاصله قدرت

اجتناب از 

عدم قطعیت

 /فردگرایی 

جمع گرایی

/  مردانگی 

زنانگی

بلندمدت  

/  محوري 

کوتاه مدت 

محوري

  نام به هلندي روانشناسی ،1973 تا 1967 سال هاي بین فاصله در

 یشب روي بر فرهنگ ابعاد مورد در گسترده اي پژوهش ،هافستد

.داد انجام جهان کشور 62 در IBM شرکت کارمند 116000 از

 للم مردمان بین فرهنگی تفاوت هاي تحقیقات، این اساس بر

:کرد توصیف بعد پنج مبناي بر می توان را مختلف

فرهنگ کار

35روانشناسی کار

فرهنگ عرفی

فرهنگ اجتناب

فرهنگ مخالفت

فرهنگ قدرت

فرهنگ رقابتی

فرهنگ کمال گرایی

فرهنگ خودشکوفا

عقاید، ارزش ها و پیش فرض هاي مشترك و نانوشته اي 

در رابطه با کار 

که در بین جمعی از افراد وجود دارد

و نحوه عمل آنها را مشخص کرده 

.و سبب تمایز آن جمع از دیگر جمع ها می شود
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36روانشناسی کار

ان هااقدامات عملی جهت شکل گیري و تدوام فرهنگ کار اثربخش در سازم

توجیه مدیران در مورد اهمیت دستیابی به سطوح باالي بهره وري

تجزیه و تحلیل کلیه مشاغل سازمان و تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل

ارزیابی کلیه مشاغل سازمان و تعیین حقوق و دستمزد براي متصدي هر شغل

انتخاب مناسب ترین فرد براي تصدي هر شغل با استفاده از روش هاي علمی

طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی اثربخش براي متصدیان کلیه مشاغل سازمان

نانطراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی اثربخش براي ارزیابی جامع عملکرد شغلی کارک

ان هااقدامات عملی جهت شکل گیري و تدوام فرهنگ کار اثربخش در سازم

37روانشناسی کار

سالم سازي جو سازمانی و خلق فرهنگ سازمانی اثربخش

ارتقاي سطح انگیزش شغلی کارکنان

تغییر و اصالح نگرش هاي اشتباه کارکنان

سالم سازي شبکه هاي ارتباطی در سازمان

پرورش خالقیت و نوآوري کارکنان سازمان

تاکید بر اهمیت زمان و آموزش نحوه استفاده صحیح از آن
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ان هااقدامات عملی جهت شکل گیري و تدوام فرهنگ کار اثربخش در سازم

38روانشناسی کار

افزایش سطح ایمنی و پیشگیري از وقوع سوانح و حوادث در کار

آشنایی مدیران با خواسته هاي گروه هاي غیررسمی و همسو ساختن آنها با اهداف سازمان

مبارزه جدي و بی امان مدیریت سازمان با هرگونه فساد اداري

در سازمان) تیم(شکل دهی و بهره گیري اثربخش از گروه هاي منسجم 

آموزش مهارت هاي شناختی و رفتاري الزم به مدیران جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها


