سخن سردبیر
هَضَع «فزٌّگ » در ساسهاى یکی اس هثاحث هْن ساسهاًی است کِ هتاسفاًِ اغلة در تعزیف ٍ اًَاع دچار اتْام ٍ
ًارسائی هیضَد .فزٌّگ در تعزیف عثارت است  « :آى چِ اًساىّا درآى ضزیک ّستٌذ » .تِ عثارت تْتز هحَر فزٌّگ
اضتزاک ٍ هطارکت در ارسش ّا ،تاٍرّا ،اعتقادات ،هقزرات ٍ  ...است ٍ ّز چِ ایي هطارکت تیطتز تاضذ آى ارسش یا تاٍر
فزٌّگتز است  .لذا تعثیز فزٌّگ تِ ادب ٍ ٌّز ٍ ً ...یش تِ لحاظ درجِ عوَهیت پذیزی آى است ٍ لشٍها تی فزٌّگی تِ
یادتی ّن هحسَب
هعٌی تی ادتی تِ اصطالح رایج ًیست تلکِ تِ هعٌای عذم رعایت هطتزکات است کِ ًَعی ب
(هلی) ٍ چٌذ
هیضَد .اها در تا ب اًَاع فزٌّگ ًیش اضتثاّاتی در پیص است کِ اّن آى در تعوین فزٌّگ عوَهی
فزٌّگی تِ فزٌّگ ساسهاًی است در حالی کِ چٌیي ًیست  .تِ هجزد ایي کِ فزد ٍارد ساسهاًی هی ضَد تا آداب لثاس
پَضیذى در آى ساسهاى ،عالئن ٍ ًطاًِ ّاً ،ظام پزداخت ،ضزح ٍظایف ،هقزرات ادار ی ٍ هالی ٍ  ...آضٌا هی ضَد کِ ایي ّا
تزخی اس هظاّز فزٌّگ ساسهاًی ّستٌذ  .حال آى کِ فزٌّگ عوَهی ضاهل ًژاد ،طثقِ اجتواعی ،دیي ،هذّة ،ستاى ٍ ...
هیضَد کِ ّیچ ارتثاطی تا فزٌّگ ساسهاًی ًذارد  .تِ عثارت تْتز فزٌّگ ساسهاًی در راب طِ تا «کار» تعزیف هی ضَد
ٍ حال آى کِ فزٌّگ عوَهی هزتَط تِ کارکٌاى است کِ ارتثاطی تا رٍش اًجام کار ٍ هقزرات ساسهاى ًذارد  .چٌذ
فزٌّگی ًیش تِ هعٌای فزٌّگ عوَهی (هلی) چٌذ هلت یا هلیت اس کطَرّای گًَاگَى است کِ آى ّن هزتَط تِ
کارکٌاى است ٍ ًِ «کار»! تذیي هعٌا کِ «هذیزیت چٌذ فزٌّگی » تِ ایي هعٌا ًیست کِ ّزساسهاى دارای چٌذ فزٌّگ
تِ تعذاد کارکٌاى خارجی آى است تلکِ تِ هعٌای رعایت حال کارکٌاى در هَاقعی است کِ هزتَط تِ فزٌّگ
عوَهی(هلی) ّز کطَر است  .هثال اگز در حال حاضز کارهٌذی هسیحی درساسهاى ایزاًی هطغَل کار است ٍ ایام
هصادف تا کزیسوس ٍ سال ًَهیالدی است هذیزاى در دادى هزخصی تِ ایي کارکٌاى تزای گذراًذى ایام سال ًَ در
کٌار خاًَادُ ّا هساعذت ًوایٌذ کِ ایي ارتثاطی تا ٍظایف ساسهاًی ٍ رٍش اًجام کار ٍ هقزرات ساسهاى ًذارد ٍ ّویي
رفتار در یک ساسهاى خارجی ًسثت تِ یک هسلواى ٍ اًجام فزائض دیٌی ٍ یا اعیاد ٍ سَگَاری ّا .پس السم است تیي
فزٌّگ ساسهاًی ،فزٌّگ عوَهی ٍ چٌذ فزٌّگی تفاٍت قائل ضذ ٍ هْوتزیي تفاٍت ّن در ّویي است کِ فزٌّگ
ساسهاًی ارتثاطی تا فزٌّگ عوَهی ٍ چٌذ فزٌّگی ًذارد تلکِ در راتطِ تا «کار» تعزیف هی ضَدّ .ز چٌذ تزخی هعتقذ
ّستٌذ کِ فز ٌّگ ساسهاى را کارکٌاى هی ساسًذ ٍ ًِ «کار» ٍلی ًیاسی تِ تَضیح ًیست کِ فزٌّگ ساسهاًی تِ هعٌای
آداب لثاس پَضیذى در یک ساسهاى یا رٍش اًجام کار یا ًظام پزداخت یا هقزرات اداری ٍ هالی ٍ استخذاهی ٍ تقسین
کار یک ساسهاى اهزی ًیست کِ تذٍى تَجِ تِ ًَع «کار» تَسط کارکٌاى ٍ تِ سلیقِ آًْا طزاحی ضًَذ ضوي ایي کِ
اصَال ایي هَسسیي ٍ هذیزاى ساسهاى ّستٌذ کِ تا تَجِ تِ ًَع «کار» تا ًظز کارضٌاساى ایي اهَر را طزاحی ٍ اجزا
هیًوایٌذٍ ارتثاطی تا کارکٌاى ًذارد  .تِ طَر کلی فلسفِ «فزٌّگ» ایجاد «ٍحذت» تیي اًساى ّا ٍ کارکٌاى در ساسهاى
تز اساس اضتزاکات است ٍ ًِ اختالف ّای فزٌّگی کِ در فزٌّگ عوَهی (هلی) ٍ چٌذ فزٌّگی است .
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- Culture
- Public culture & National culture
3
- Cross or multiculture
4
- Organizational culture
5
- Multicultural Management
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