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سخن فصل
دانشگاه موفق نيازمند فرهنگ سازماني مطلوب است.
فرهنگ سازماني در موفقيت و نتايج سازماني دانشگاه و در نتايج فردي تأثير دارد .دليل اهميت فرهنگ سازماني
اين حقيقت است كه حتي هوشمندانه ترين استراتژي يا تاكتيك را نمي توان در صورتي كه با فرهنگ غالب
مطابقت نداشته باشد ،با موفقيت به اجرا درآورد .هر آنچه در مورد فرهنگ و اهميت فرهنگ عمومي در جامعه بيان
مي شود ،قطعا در مورد فرهنگ سازماني صدق مي كند .در يك جمله محور توسعه فرهنگ است چون فرهنگ
كارخانه آدم سازي است .فرهنگ يعني باورهاي مردم ،ايمان مردم ،عادات مردم ،كه الهام بخش اعمال انسان
هاست .دانشگاه هاي كشور جمهوري اسالمي بايد داراي فرهنگي باشند كه كمك كند دانشگاه به اهدافش برسد.
رشد و تعالي و تكامل انسان از اهداف دانشگاه است در كنار اين مهم ،دانشگاه ها مي خواهند كارآفرين باشند،
دانش ورز باشند و در جهت توسعه همه جانبه كشور نقش آفرين باشند .اين اهداف مهم در دانشگاه چه نوع فرهنگ
سازماني را اقتضا مي كند .تمام تحقيقات بيان مي دارد كه فرهنگ سازماني بايد با اهداف سازمان هم خواني داشته
باشند مانند ابزاري موثر در جهت تحقق اهداف باشد.
فرهنگ سازماني دانشگاه بايد سالم باشد .يعني بر اساس مباني و باورها و اعتقادات اساسي حاكم در جامعه باشد.
اخالق محور باشد وبين سطوح فرهنگ آن ،تناسب ،منطق و صحيح وجود داشته باشد ،الگوي رفتاري حاكم از
اع تقادات اساسي و مفروضات پايه نشأت گرفته باشد .همچنين عالوه بر آن اين نوع فرهنگ در تمام رويه هاي
تصميم سازي و آئين نامه هاي مختلف نمود داشته باشد و ارزيابي ها در سطوح مختلف بر اساس فرهنگ سازماني
شايسته باشد .نهايتا اينكه در صورتي مي تواند نقش موثر خود را داشته باشد كه نهادينه شود و همه براي آن ارزش
قائل باشند و درجه توافق و پذيرش در سطوح دانشگاه باال باشند.
مجله مديريت در دانشگاه اسالمي آماده چاپ نتايج تحقيقات استادان حوزه و دانشگاه در مورد مباحث مختلف
مربوط به الگوي فرهنگ سازماني مطلوب در دانشگاه مي باشد و از همه دعوت مي كند كه از طريق پايان نامه ها و
رساله ها به ويژه در مورد طراحي الگوي فرهنگ سازماني اخالق محور در دانشگاه مطالعه و تحقيق داشته باشند و
نتايج را براي چاپ و كاربست آن براي مجله ارسال كنند.
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