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 شدن یاجتماع ندیفصل هفتم: فرا  ❖

 )مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت(

و با قبول    کندیکه وارد آن شده است کسب م  ی را درباره سازمان  یاطالعات الزم و کاف  دیآن فرد جد  لهیاست که به وس  یندیکردن فرد فرا  یاجتماع

 .رودیاز او م یچه انتظار کارهایی را باید انجام دهد وکه چه  آموزدیم و آن، خود را با اوضاع مطابقت داده  یرفتار  یها، هنجارها و الگوهاارزش

های سازمان ، اهداف و رویه تنها به تطبیق او با فرهنگ  ،یعنی اجتماعی شدن  ،آمیز و جا افتادن درست فرد در سازمانشایان توجه است که ورود موفقیت 

 های الزم بعمل آورد .بینیی آن پیش ارهای وی از سازمان نیز در نظر گرفته شود و بگردد و باید اهداف و نیازهای فرد و خواسته محدود نمی 

 معارفه مقدماتی : ✓

 از : عبارتند گردد سازی مقدماتی افراد تازه وارد با سازمان تنظیم میکه در نخستین روزهای کار به منظور آشناو فعالیت هایی  برنامه ها 

 های سازمان.، قوانین و رویه ، اهداف، اصولودیه وج، فلسف چهسازی فرد با تاریخآشنا -

 استخدام در سازمان.  کاری و مزایایفه عات کار ، نحوه پرداخت حقوق، شرایط اضاآشناسازی با مقرراتی از قبیل سا -

 های شغل جدید .ئولیت ئیات وظایف و مس جزتازه وارد با اسازی فرد نآش -

 واحدهای مختلف سازمان و همچنین نشان دادن محل هایی نظیر رستوران، پارکینگ و ... نشان دادن  -

 ران و همقطاران جدید. به همکا واردمعرفی فرد تازه  -

 فرهنگ سازمان  ✓

 از : رتند ز آنها عباآورند و برخی او خاصی را در سازمان به وجود میکه در مجموع ، جّاصری از این قبیل است نعوامل و ع منظور 

 شود . و از نسلی از کارکنان به نسلی دیگر منتقل می آداب و اصولی که اغلب مکتوب و مدون هم نیست  •

 . و به طور کلی زبان خاصی که فقط برای خود اعضای سازمان قابل فهم است  کلمات، کنایات، اشارات •

 بخصوص .ی های جمعها و ذهنیت ها ، طرز فکرها ، نگرشگیریموضع •

 ی سازمان و روابط اجتماعی میان آنها حاکم است . آداب معاشرت و اصول خاصی که بر رفتار و حرکات تک تک اعضا •

 شود .امعقول و ناهنجار تلقی مین، رفتار اعتنایی به آنو عدم توجه یا بیلوب ، رفتار مطوجود عرف و سنت خاصی که رعایت آن •

 زمان  :ن افراد در سااهمیت اجتماعی شد ✓

 و در پی آن در ایجاد ثبات در سازمان ، نقش مهمی دارد .  فرد با سازمان در نحوه انجام شغل و عملکرد او آشناسازی  -

 موجب کاهش آن خواهد شد . اولین روزهای کاری اغلب ایجاد اضطراب می کند و آشناسازی افراد تازه وارد با افراد سازمان  -

 است . ثیرگذاریار تاط با افراد تازه وارد بساران و مرئوسان در ارتبا قطاران و همکمدیران و همرفتار  -

 . آوردخواهد را فراهم تر وی شناخت سریع اتآشناسازی فرد با جزئیات امور شغلی و سازمانی موجب -

 )قبل از ورود به سازمان،رویارویی فرد با سازمان،تحول و دگرگونی(: کردن فرد  یاجتماعفرایند مراحل  ✓

که از سازمان   یو توقعات  دهایو با ام  بنددیاز کار در ذهن فرد نقش م  ی در انتظار ورود و شروع به خدمت، تصور  :  : قبل از ورود به سازمان  اول  مرحله •

کند رفتار    یو سع  ند یاز سازمان بب  ی خود را عضو ش، یشدن زمان ورود به سازمان، فرد ممکن است از پ  کینزد. با   سازدیکار آماده م  ی دارد خود را برا

آزمون استخدامی در یک سازمان دولتی خود را عضوی از  . به طور مثال: داوطلبان    دهد   رییکه از سازمان دارد، تغ  یو کردار خود را متناسب با تصور 

شده    تی شکل گرفته و تثب  یهر قدر که نظام ارزشو  باشد    تریقدر که تصورات و انتظارات فرد تازه وارد از سازمان واقع  . هرکنند  آن سازمان تصور می
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وجود    یشتری ب   یفرد، سازگار  یهاسازمان و استعداد، مهارت و خواسته   ی ازهاین   انیداشته باشد و هر قدرکه م  یشتری سازمان مطابقت ب  یاو با نظام ارزش

 .ردیگیانجام م  یشتریب  تیداشته باشد، ورود او به سازمان با موفق

تصور و انتظار او از    انیمواجه گردد که م  تیواقع  نیبعد از احراز شغل و ورود به سازمان، فرد ممکن است با ا  :  فرد با سازمان  ییاروی: رو  دوم  مرحله •

  ی هاارزش و    کند خارج    خود  سابق  یو رفتار  یفکر  یهابکوشد تا فرد را از قالب   دیصورت سازمان با  نیوجود دارد. در ا  ییهاتفاوت   اتیشغل و واقع

و ترک    ءجز استعفا  یااغلب چاره   ، فردباشد    یو اساس  قیعم  اتیانتظارات از سازمان و واقع  ان یچنانچه تفاوت م  ی. ولنماید  آنها    نیگزیمورد نظر را جا

  ط ی شغل و شرا  تیماهدرباره    یاطالعات مثبت و منف  ارایهو    اتیواقع  حیتشر  جا،یانتظارات ب   ایتوهمات    جادیاز ا  یریراه جلوگ  نی. مهمتر  خدمت ندارد

فعال و  متقاض   ت یکار  به  سازمان  است   انیدر  بد  مشاغل  تعب  بی ترت  ن ی.  سوء  هرگونه  احتمال  پ  شودیم  یریجلوگ  ی ریاز  وجود  با  فرد  اگر  به    بردنیو 

 است.   ده یاتخاذ گرد نانهیاو آگاهانه و واقع ب  میتصم  نیورود به سازمان راسخ بماند ا ی همچنان در عزم خود برا اتیواقع

 :دهدمیتطبیق  موجود در سازمان  های واقعیتو  طی فرد را با شرا که ییهاروش ✓

 ها عبارتند از: روش نیا نیمهمتر 

 .شودیم نی واقع ب، فکر کردن  آرمانی ی شخص به جا یعنی : دهدینگرش م رییتغ (1

د (2 م  گرانیبا  برقرار  ورود    :  کندیرابطه  از  ب،  بعد  وارد  ا  ی زوده  تازه  جنبه   بردیم  ی پ  تیواقع  ن یبه  بر  سازمان عالوه   ی نظام  ،فنی    ،   یتخصص  یهاکه 

 یکاف تیموفق  یاو برا یفن ییتخصص و توانا رسد کهو به این موضوع میدارد  یادیز تی شاغل اهم یهاانسان  انیدارد و روابط م زین یاسیس و یاجتماع

 .دینمایبا مافوق و همکاران خود رابطه خوب و سازنده برقرار مو بنابراین ست ین

  ر یی تغ یبراکه  فهمدی بعد از چند بار شکست م  جیبه تدرو  را عوض کرد  زیهمه چ توانیروزه م کی کندیفرد فکر م : ردیگیم ش یدر پ ییبایصبر و شک (3

 . آنها را کاهش دهد با صحبت مقاومت  کندیم یبا مخالفان سع زیست یاست. پس به جا ازیارشد سازمان ن یو تحول به زمان و مشارکت اعضا

و نگرش و    نش یبضمن اینکه    ردیپذی سازمان را م  یاز سازمان داشته باشد هنجار و نظام ارزش  یاگر فرد شناخت درست  :یسوم: تحول و دگرگون  مرحله •

 . شودیم رفتهیپذ یواقع یو به عنوان عضو ابدییخود را درم حیصح یو اجتماع یکار گاه یجاو   دهدی م رییرفتار خود را مطابق با آن تغ

 ظر داشت : نکاتی که در هنگام طراحی برنامه اجتماعی کردن فرد باید در ن ✓

 های رسمی انجام دهیم؟مه شریفات و برنان کار را بدون تخواهیم ایای رسمی برای اجتماعی کردن فرد داشته باشیم یا میهخواهیم برنامه آیا می (1

 ؟ دن به صورت انفرادی انجام می گیرد یا گروهی  اجتماعی کر (2

 ؟ فرد باشد ئول اجتماعی کردن واهیم چه کسی مسمی خ (3

 خواهیم اجتماعی کردن فرد در مقطع زمانی خاصی انجام شود؟ آیا می (4

 ی به او بدهیم ؟ ویت جدیده واهیم خازه وارد حفظ و تقویت کنیم یا میخواهیم شخصیت و خصوصیات فعلی تآیا می (5

 شود :انجام می نگرش فرد برای تغییر در دید و  ی که معموالاقدامات ✓

 . خواهد که دوستان فعلی خود و کسانی را که با آنها معاشرت دارد کنار بگذارد و رابطه اش را با آنها قطع کند سازمان از تازه وارد می •

 گرد.نب ن خود دهد که خود او دریابد که باید با دیدی تازه به سازمان ، شغل و همکارارا در موقعیتی قرار می تازه واردسازمان  •

 دهد. را انجام  خود ر می کند تا وظایف پستدر بدو ورود ، سازمان عمدا تازه وارد را مجبو •

بت  ، ثا دارند  ، عمدا نسبت به او روا می  ای که افراد ارشدتر در سازماندهنده ر ها و حتی سخنان تند و آزامیل فشارها ، عیب جوییتازه وارد با تح •

 . ری ندارد و نقش و جایگاه خود در آن را پذیرفته است ماید که در مقابل سازمان غرونمی


