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Abstract  

The memetic mapping is a method to identify memes and categorize them in the form 

of a multilevel model. Meme is a reproducible cultural element and has been adapted 

from the concept of gene in the evolutionary biology. The purpose of this study was to 

describe the current culture of Google using memetic mapping. To this end, the printed 

and online texts published about Google were coded for memes. This way, 134 memes 

were extracted and reduced to 40 Memecules (a higher unit comprised of several 

related memes). Memecules were placed into 6 levels of organizational culture, 

namely fundamental assumptions, values, norms, artifacts, work procedures, and 

human resources procedures. Then, in order to understand the formation of Google’s 

culture in the course of history, cultural genealogy method was applied. In this 

approach, the father of each meme (the culture from which the meme is adopted) is 

identified, and then the children are connected to their parents with an arrow. The 

outcome is a cultural genealogy model in shape of a family tree graph. In this study, 85 

Greek and Indian cultures with impacts on the emergence of Google’s culture were 

recognized and analyzed. This study successfully operationalized the meme concept 

and employed it in an empirical research. Memetic mapping is a powerful tool 

available for managers, consultants, and organizational researchers to explore the 

cultural phenomenon and to change it. Memetic engineering is capable of diagnosing 

and correcting a defective meme in a human community. 
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 گوگل یسازمان فرهنگ یتبارشناس و یمتیکم نگاشت

 2دهقانان حامد ،1فشارکی دفرزا

 ایران تهران، ،یئطباطبا عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت ةدانشکد دکترا، دانشجوی .1

 ایران تهران، ،یئطباطبا عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت ةدانشکد یار،انشد .2

 (31/33/3130 پذیرش: تاریخ ـ 31/80/3130 دریافت: )تاریخ

 چکيده

 عنصـر  یـک  یمعنـا  به یمم است. یچندسطح مدل یک قالب در آنان یبند دسته و ها یمم شفک یبرا یروش یمتیکم نگاشت
 یمتیـک، م نگاشـت  کمـک  به ،ابتدا است. شده ابداع یتکامل شناسی یستز در ژن مفهوم از الهام با که است تکثیرپذیر یفرهنگ
 یـ  ال آن منابع و ،ها مستند ها، مصاحبه الت،مقا ها، کتاب متون یکدگذار با .آمد دست به گوگل فعلی فرهنگ از جامع یفیتوص
 در هـا  یمکولم شد. داده یلتقل خانواده( هم یمم چند شامل ،تر بزرگ ی)واحد یمکولم ۱8 به و استخراج یمم 31۱ گوگل باب در

 منـابع  هـای  یـه رو ی،کـار  هـای  یـه رو یرونی،ب یها جلوه هنجارها، ها، ش ارز یادی ،بن مفروضات شامل گرفتند؛ قرار حسط شش
 یـ  ا در شـد.  گرفتـه  بهره یتبارشناس روش از یخ،تار یرس در گوگل فرهنگ یریگ شکل یچگونگ درک هدف با ،سپس .یانسان
 یمترسـ  سـازمان  فرهنـگ  تبـار  از یا نامـه  شـجره  نمـودار  یـک  شده( اقتباس آن از که ی)فرهنگ یمم هر پدر یصتشخ با یوهش
 ندتوانسـت  حاضـر  پـژوهش  در پژوهشـگران  نـد. ا هشد ییشناسا هند و یونان از گوگل بر یرگذارثأت فرهنگ 0۸ کنون تا .دشو یم

 دسـت  در قدرتمنـد  یابـزار  یمتیکم نگاشت .دنیرگ رکا به یتجرب یقتحق یک در و کنند سازی یاتیعمل را یمم یکتئور مفهوم
 یصتشـخ  بـا  یمتیکم یمهندس است. ،آن ییرتغ و فرهنگ ةیدپد یواکاو منظور به ،یسازمان پژوهشگران و مشاوران و یرانمد
 .کند اقدام آن اصالح برای تواند یم یوبمع یمم
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 مقدمه

 عملکرر   برر  توجه قابل ییرثأت و است انسان یبرا یتشخص ةمثاب به سازمان یبرا فرهنگ

 هنجارهرا،  هرا،  ارزش مفروضرا،،  گفتمران،  زبان، از یا مجموعه یسازمان فرهنگ .گذار  می

 سازمان  ر کار  ا ن انجام و کر ن برقرار ارتباط یچگونگ و ،مصنوعا، رفتارها، ها، نگرش

  ر ریومحر  موضروعا،  از یکری  سرازمان  فرهنگ .(Driskill 2018: 32) است شده یفتعر

 موضروعا،  گرر  ی برر  قدرتمند نیروی این است. سازمان  ارایی ترین مهم و توسعه و تغییر

 نیازمند سازمان تغییر واقع،  ر گذار . می ثیرأت ،استراتژی و ساختار قبیل از ،سازمان محوری

 از  قیر   یتصرویر  یرافتن  و شناسرایی  بردون  وضرعیت،  این و است آن اعضای رفتار تغییر

 (.666 :7931 همکاران و )صا قی بو  نخواهد پایدار ،فرهنگ

 ی،سرازمان  فرهنگ یدةپد ةمطالع  ر مختلف یها روش و اه چارچوب و ها مدل ةتوسع رغم به

 فرر   یشپ ای پدیده فرهنگ که معنا ینبد ؛ چارند «ییگرا اکنون» ةعارض به یکر هارو ینا ةعمد

 حاصرل  ینظرر  بینری  یر  نز  ینا است.  اشته وجو  آن یفعل یتکلّ صور، به که شو  یم یتلق

 یجاحاضرر  همره  هروا.  همچرون  اسرت؛  یرر فراگ و یالسر  ای یدهپد فرهنگ که است تیواقع ینا

 اسرت  شرده  ناخو آگراه  سراحت  بره  یفرهنگر   رک هبوط و فر  شدن ور غوطه موجب فرهنگ

(Chatman & O’Reilly 2016: 211.) از یسرازمان  فرهنرگ  کره  انرد  آن بر ی کالس نظران صاحب 

 منتقرل  انشکارکن و سازمان ةبدن به ،عتصن و یطمح و سازمان پدران همچون ،ییباال  ست منابع

 یبررا  فرهنرگ  یر   بره  کره  یافت مدرن یمپارا ا  ر توان یم را  یدگاه ینا یفلسف أمنش .شو  یم

 و سرا ه  یهرا  سرازمان   ر گرچره  ،یافرت ره ایرن  . ار  براور  سرازمان   ر اشرتراک  و اتحا  یجا ا

 یرر متغ هرای  یطمحر  و یامرروز  یچیردة پ یهرا  سازمان یلتحل  ر ،شته ا یقاتیتوف ثابت های محیط

 خرر   سرط   ر  انفعرال،  و فعل انگاشتن یدهنا  یانهگرا اثبا، های یتئور کور ةنقط است. تواننا

 (.Alvesson 2012: 176) شو  یم منجر باالتر سط  های یدهپد 7ظهور به که است

 و سسانؤم  ر تنها نه را یسازمان فرهنگ های یشهر که است یدیجد یمپارا ا 2پیچیدگی

 یرن ا از حاصرل  نظرم  و یسرازمان  افرا  ت  ت  ینب روزه هر مراو ا،  ر بلکه کالن یطمح

                                                                                                                   
1. Emergence 

2. Complexity 
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 بره  براال  از ینگراه  غالباً مدرن یمپارا ا که ی رحال .کند یم جوو جست یاجتماع یها تراکنش

  یردگاه  ،ینبنرابرا  .ورز  یمر  یرد کأت براال  بره  یینپرا  از نگاه بر یچیدگیپ یمپارا ا  ، ار یینپا

 یرری گ شرکل  چونان را تر کوچ  عناصر از نگفره یریگ شکل یچگونگ تواند یم یچیدگیپ

 از را ما  رک و  هد ی توض ینهآم یدهایاس کوچ  یواحدها از ینپروتئ بزرگ ملکول ی 

 (.Ybema et al 2009: 348) ساز  تر یغن و تر ی عم یسازمان فرهنگ

 یشناس انسان و یتکامل شناسی یستز علم یتالق  ر یچیدگیپ یمپارا ا ةشاخ 7میمتیکس

 فرهنرگ  یبررا  یممر  هاست. 2یمم ةمطالع  انش یمتیکسم (.Price 2004: 590) است یگفرهن

 ی  فیزیکی های یژگیو که گونه همان که معناست بدان ینا است. یسمارگان یبرا ژن معا ل

 انتقرال  هرا  یممر  توسرط  یرز ن یفرهنگر  های یژگیو شو ، یم تقلمن یشها ژن ةیلوس به جاندار

 انتشرار  واحرد  یممر  است، یستیز اطالعا، انتشار واحد ژن که رطو همان ،واقع  ر .یابند یم

 چرارچوب  یر   یریکارگ به برفت، آن شرح آنچه بر بنا .رو  یم شمار به یفرهنگ اطالعا،

 یسرنت  یرا، نظر ینگرر  سرا ه  توانرد  می یسازمان فرهنگ یکاو ژرف و مطالعه یبرا یمتی م

 یهرا  پژوهش بست بن از رفت نبرو یبرا یدیجد ی رها و کند برطرف را یسازمان فرهنگ

 .(Blute 2008: 92) یدبگشا محققان یرو به حوزه ینا

 یسرازمان  فرهنرگ   ر تفحر   یبررا  یمتیر  م ینظرر  چرارچوب  از اسرتفا ه  یل ل که حال

 روش جسرت   بهرره  یروش چه از باید یرمس ینا  ر که شو  یم مطرح الؤس ینا شد، مشخ 

 تکامرل  زمران  یطر  هرا  یممر  کره  آنجرا  از و باشرد   اشته ار ها یمم ییشناسا ییتوانا دبای نظر مور 

 یرد با روش ،یرنراگز  کننرد،  یمر  منتقرل  یگرر   سازمان به یسازمان از را فرهنگی عناصر و یابند می

 روش یفرهنگر  یتبارشناسر  .(Golesorkhi et al 2019: 112) باشرد   اشرته  یخیترار  یکرر ی رو

 یخترار  همچرون  ،فوکرو  یشرل م آثار  ر یاستبارشن .رساند یم هدف ینا به را ما که است یقیتحق

 یتبارشناسر  ماننرد  ،5هیچر ن یر  فر ر یهرا  نوشرته   ر یو از یشپر  و ،4ینیر  کل یشزا و 9جنون

                                                                                                                   
1. Memetics 

2. Meme 

3. History of Madness 

4. Birth of Clinic 

5. Friedrich Nietzsche 
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 و حرال  ةنقطر  از یمرت عز برا  کره  سرت ا ای یوهش فرهنگ یتبارشناس .است رفته کار به ،7اخالق

 را یفرهنگر  ایهر  یژگیو انتقال و تکامل و یریگ شکل یچگونگ یختار یرمس  ر معکوس حرکت

 (.Foucault 1978: 149) کند می آشکار

 لهئمس بيان

 یان،مشرتر  و ینروآور  و برازار  و یمرال  عملکر  لحاظ از ،جهان کنونی یوکارها کسب ینتر موف 

 حردو   برا  یر   هرر  ماکروسرافت  و ،آمرازون  اپل، گوگل، هستند. اطالعا، یفناور یها شرکت

 برا  گوگرل  برین  این از .شوند یم محسوب یدجد تصنع غول چهار بازار ارزش  الر یلیونتر ی 

 از  رصردی  37 برازار  سهم  اشتن اختیار  ر با و روز هر  ر وجو جست میلیار  شش رکور  ثبت

 شرمار  به شرکت فناوری اطالعا، قدرتمندترین و ترین شده شناخته جوو جست موتورهای بازار

 و انمهندسر  و یتکنولوژ  ر را خو  روکا کسب ةبُرند یغت اگرچه ،ها شرکت این صاحبان رو . می

 فرر   منحصرربه  فرهنگ بر که  ارند یسازمان یتهو یقو حس ی  بینند، یم خو  خالق یروهاین

 کره  اسرت  یقرو  انچنر  هرا  شرکت یبرخ  ر مشترک یتذهن و تعل  حس این .است یمبتن ها آن

 «اپرل  یا ان ی » ثالًمر  یرا  «برو ن  یگروگل » یا «یّتگوگل» یرنظ ؛است شده ابداع آن یبرا ییها واژه

(Peñaloza 2018: 293). 

 کسرب  یبررا  منبع ی  مثابة به خو  خاص یسازمان فرهنگ از اند توانسته ها شرکت ینا

 یشررکت   ر فرهنرگ  بره  توجره  یرزان م (.منبرع  برر  یمبتن یدگاه)  کنند استفا ه یرقابت یتمز

 ارشد یرمد» عنوان تحت ،یرهمد تئیه ر  سِمت ی  یحت که است یحد  ر گوگل همچون

 یگرر   «9افررا   ارشرد  یرمرد » ماننرد  ینیعنراو  امرروزه  هرچند ؛است شده یفتعر ،«2فرهنگ

 بسرتری  گوگرل  فر  منحصربه سازمانی فرهنگ .رو  ینم شمار به ها سازمان  ر نا ر ای یدهپد

  ر را آن نتیجة که آور ه فراهم شرکت سط   ر افزایی هم و مستمر نوآوری برای اجتماعی

 (.Bock 2015: 306)  ید عینه به توان می گوگل عالی خدما، و صوال،مح ةارائ

 ،کالسری   هرای  شررکت  براب   ر منتشرره  مطالعرا،  وفرور  زمینه این  ر نظری شکاف

                                                                                                                   
1. Genealogy of Morals 

2. CCO (Chief Culture Officer) 

3. CPO (Chief People Officer) 
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 برازیگران  ة ربرار  آکا میر   منرابع  فقرر  حرال  عین  ر و ،ام بی آی یا موتورز جنرال همچون

  انرش  شرده  موجرب  هرا  پرژوهش  ینةپیش  ر نقیصه این است. ،گوگل یا اپل مانند ،امروزی

 فرهنرگ  توضری   بررای  شرده   ا ه توسعه های مدل و بماند عقب تکنولوژی ةقافل از مدیریت

 غالب با که است آن  ر تحقی  ةلئمس به پر اختن ضرور، و اهمیت نباشد. روز به سازمانی

 هکر  اسرت  شرده  بنیرا ین  تغییررا،   سرتخوش  نیرز  مدیریتی فرهنگ   یجیتال پارا ایم شدن

 عصرر  یپیشررو  هرای  کمپرانی  فرهنرگ  واکراوی  بررای  بردیع  های روش از استفا ه مستلزم

 خلر   و وکرار  کسرب  مردل   ر تحرول  بررای  را زمینه تواند می کوشش ینا .است فراصنعتی

 .(Tran 2017: 5) آور  فراهم الکترونی  تجار، فعاالن  ست به ارزش

 انرد.  ه اشرت  ای مالحظره  قابرل  رشرد  نایررا   ر اطالعا، فناوری های شرکت اخیر، های سال  ر

 جرذب  مشرتری  هرا  میلیرون  انرد  توانسته  یوار و ،آپارا، کاال،  یجی اسنپ، همچون وکارهایی کسب

 از را 7وکرار  کسرب  مدل همگی که ،ها شرکت این  هند. تغییر را ایرانی ةروزمر زندگی سب  و کنند

 موفقیرت  رغرم  بره  اند، کر ه تقلید ر9بی ای ،یوتیوب آمازون، ،2اوبر نظیر ر امریکایی معروف های نهنمو

 ،اسرترس  خردمت،  ترک باالی میزان جمله از اند؛ عدیده انسانی مشکال،  چار بازار،  ر توجه قابل

 هرای  شرکت اسوة که ،گوگل مطالعة .(77 :7931 همکاران و شاهرخ ) هدشتی تصنّعی رفتارهای و

 ایرن   ر فعرال  ایرانی های سازمان سؤاال، از بسیاری به آن فرهنگ از گرفتن  رس و ،است فناوری

 یبررا  جذاب یموضوع گوگل شرکت  ر فرهنگ یدةپد یواکاو ،رو یناز  ا . خواهد پاسخ صنعت

 :کر  مطرح ینچن توان یم را ی تحق الؤس ،ینبنابرا .رسد یم نظر به پژوهش

  است گرفته شکل چطور و است چگونه گوگل یسازمان فرهنگ

 تحقيق ةپيشين و نظري مباني

 يسازمان فرهنگ

 و یاجتمراع  فرر   منحصرربه  یطمحر  کره  اسرت  ییرفتارهرا  و هرا  ارزش شرامل  یسرازمان  فرهنگ

 خلر   ینرة زم و افررا   ارتباط یچگونگ بر یسازمان فرهنگ .سازند یم را سازمان ی  یروانشناخت

                                                                                                                   
1. Business Model 

2. Uber 

3. eBay 
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 .(926 :7931 زنردکریمی  و پری  )نیر   گرذار   مری  یرثأت ییرا،تغ یبرخ برابر  ر مقاومت و  انش

 یعروامل  محصرول  است، سازمان افرا  یجمع یهنجارها و باورها یانگرنما که ،یسازمان فرهنگ

 یملر  فرهنرگ  و ،یریتمرد  سب  کارکنان، ی،استراتژ ی،تکنولوژ بازار، یدا،،تول یخچه،تار چون

 عرا ا،  و ،مکران  یط،محر  مفروضا،، زبان، نما ها، ها، یستمس انداز، چشم یرنظ موضوعاتی است.

 رفتارهرا  و باورهرا  از ییالگرو  را سازمانی فرهنگ .روند یم شمار به یسازمان فرهنگ از یئجز یزن

 و ا راک چگونره   هرد  یمر  یرا   هرا  آن به و شو  یم آموخته یدجد یاعضا به که اند کر ه تعریف

  ار . یاساسر  نقرش  سرازمان  با انسان یابی یتهو  ر سازمانی فرهنگ .کنند احساس و فکر یحت

 (.755 :7931 همکاران و یمی)ابراه شو  یم یتلق یشرکت یتشخص واقع  ر یسازمان فرهنگ

 ميمتيکس

 منزلرة  به یمتیکسم از است. ینی ارو تکامل اساس بر فرهنگ و اطالعا، ةمطالع میمتیکس

 ذهرن   ر هرا  یممر  اسرت.  شده یا  یفرهنگ اطالعا، انتقال یتکامل کر ن مدل یبرا یافتیره

 و جهرش  و ،شوند منتقل ها ذهن ةیبق به ،وندش یرتکث توانند یم و گیرند یم قرار خو  یزبانم

 بره  (7316) خو خرواه  ژن کتراب   ر 7ینز اوک یچار ر بار نخستین را یمم ةواژ .یابند تکامل

 بره  واژه( ی،رفترار  یالگرو  براور،  یرده، ا یر  ) فرهنگ واحد ی  یمم ْ ژن وزن بر و بر  کار

 .(Rosen et al 2017: 142) آید یم حساب

 تبرار  کتراب   ر او شد. بسته ین ارو خو  آثار  ر فرهنگ با رابطه  ر یتکامل تفکر طفةن

 برا  انسران  یآنراتوم  یسرة مقا از پرس  ،(7117) یتجنس با ارتباط  ر یعیطب انتخاب و انسان

 و تزاعری ان تفکرر  ةتوسرع  و انسران  یذهنر  یقوا تکامل و یریگ شکل یچگونگ به ،شامپانزه

 نرز   را یفرهنگر  هرای  یصره خص یبرخر  یو .(Jan 2017: 283) خرت پر ا ین  و یا،اخالق

 نرز   یسرمّ  یهرا  یروه م ی تشخ و خور ن غذا ةنحو یرنظ ؛کر  ییشناسا یوانیح اجتماعا،

 هرا(.  انسران  بونوبوها، ها، بابون ها، اورانگوتان ها، یلگور ها، شامپانزه ها، یمون)م سانان نینخست

 و آ اب کننرد  یمر  یزنردگ  یخاص یطمح  ر که ینیاننخست از گروه هر  ا  نشان او مطالعا،

 آموزنرد  یمر  خو  ینوالد از کو کان که سازند یم یدارپد ،یا،مقتض بر بنا ،را خاص یفرهنگ

                                                                                                                   
1. Richard Dawkins 
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 یرری گ شرکل  یچگرونگ  و آمرد  انسران  سراغ به سپس ین ارو .شو  یم منتقل شکل ینبد و

 (.Cronk 2019: 381) کر  رزیابیا را ها انسان ینب یاجتماع روابط

 تکامرل  ی،اجتمراع  ةشبک یلتحل ،یروسیو یابیبازار همچون ییها حوزه  ر یمتیکسم ،هامروز

 یجرا ، ا یی،شناسرا  بره  کره  یا رشرته   ار . کراربر   افکار اقناع و ،یعموم روابط یقی،موس یها نُت

 بره  یابی سرت  منظور به خاص یتجمع ی  نز  نظر مور  های یمم حذف یا ،انتشار یب،ترک ییر،تغ

 از .(Cochrane 2016: 54) شرو   یمر  یرده نام یمتیر  م یمهندسر  کنرد  یمر  اماقرد  مشخ  یهدف

 انرد،  شده نوشته یفرهنگ های یژگیو انتقال و یا گیری یسممکان پایة بر که ،یمتی م های یتمالگور

 و یاجتمراع  یهرا  شربکه  گسرترش  برا  .شرو   یمر  گرفتره  بهره گراف یةنظر  ر یمسائل حل یبرا

 برا  یرتصرو  یر   صور، )به ینترنتیا های یمم یدةپد ،امروزه تفکر، و ارتباطا، شدن یفو  فست

 همرراه  تلفرن  هرای  یگوشر  یردن  رنور  حال  ر سرعت به و یافته یوعش (یفگ ی  یا کلمه چند

 (.Gupta & Ong 2019: 10) است

 سازمان مطالعات در يمتيکم هاي پژوهش

 یر    ر یرب رق های ه یدگا :یمتی م یابیارز» عنوان با خو  یا کتر ةرسال  ر یلژ یمسونج

 ةمطالعر  یبررا  ،یمتیر  م اکسرترا  نام به یروش ابداع به (2۱79) «متوسط کوچ  وکار کسب

 تحرت  یا مقالره   ر قبرل  سرال  یر   یو . کر اقدام ،یانتشارات سازمان ی   ر ها یمم یتجرب

 (2۱72) «ینظرر  یمتریکس م یهمراهر  یبرا یمتی م اکسترا یتجرب شناسی روش ی » عنوان

 اعرالم  گونره  یرن ا را خو  ی تحق هدف وی بو . کر ه یمعرف یعلم ةجامع هب را خو  روش

 بو نرد  ینظرر  یمتریکس م سرازی  یراتی عمل  نبال به که را یمحققان مشکال، مقاله ینا» :کر 

 یممر  ةیر نظر آزمرون  منظور به پژوهشگران یبرا یشناخت روش یرمس ی  و کند یم یفتوص

 یرب رق فرهنگ  و های یمم ،یتروا یلتحل از فا هاست با ،خو  ةرسال  ر ژیل .«آور  یم فراهم

 یهرا  )ژن یمندل ی ژنت منظر از و  کر ییشناسا سازمان ی   ر را ییبازارگرا و یدگراییتول

  ا  نشران  یتنها  ر یو پر اخت. رکتش  ر ها یمم ینا یخیتار تکامل به مغلوب( و غالب

 هرای  یممر  برر  یطمحر  و سرازمان  خراص  یطشررا  یرل  ل بره  یردگرایی تول های یمم چگونه که

 .(Gill 2013: 106) کر  یداپ را خو  یژهو یفرهنگ شکل شرکت و یافتند غلبه ییبازارگرا
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 پیرام  انتقرال  و بازاریابی کارزارهای  ر ها میم نقش بررسی به خو  پژوهش  ر (2۱۱2) مارسدن

 و محصروال،  پیشربر   برای هزینه کم روش ی  کر  اذعان وی پر اخت. ها میم قالب  ر بازاریابان

 سررایت   یگرر  ذهرن  بره  ذهنی از خو  منشأ از مستقل که است تکثیرشونده های میم ایجا  خدما،

 .(Marsden 2002: 310) شوند می بالقوه مشتریان نز  برند آگاهی ارتقای موجب و کنند می

 از ، ل شررکت  یسازمان فرهنگ های یمم یبرخ ییشناسا به (2۱۱3) یکلو م  و 7شپر 

 و رابرتسرون  .کر نرد  اقردام  ،سرازمان(  یرت مورأم )بخرش  شررکت  سایت وب ةعمطال ی طر

 توانستند یخو کش افکار  چار یمارب ی  با مصاحبه و پرسشنامه ی طر از (2۱71) فا ن م 

 هرم  بره  ها یمم کر ن وصل با و دنکن ییشناسا یو نز  را انتحار به یشگرا با مرتبط های یمم

 ارائره  یمتیر  م نگاشت ینا اساس بر ی رمان یروش ،پسس ها، آن .بنگارند یگراف ةنقش ی 

 یرت تقو و گرراف   ر ی اسرتراتژ  یگراه جا ی ارا یمنفر  هرای  یممر  یفتضع شامل که کر ند

 .(Robertson & McFadden 2018: 45) بو  مثبت های یمم

 تحقيق روش

 نگاشرت » یشناسر  روش  و از آن، اهرداف  تحقر   و یر  تحق اال،ؤسر  بره  پاسرخ  منظور به

 شد. استفا ه «فرهنگ یتبارشناس» و «یمتی م

 يمتيکم نگاشت

 :حلهمر چند  ر سازمان یفعل فرهنگ از جامع ییرتصو ةارائ یبرا است روشی میمتی  نگاشت

 سازمان( ینجاا ) ر یانسان اجتماع ی  (یفرهنگ )عناصر یها یمم منابع،  ر حرکت با .7

 کراربر   و شرده(  اقتباس آن از میم که ی)فرهنگ پدر وحال  شرح و نام و شوند یم ییشناسا

 ا امره  ینظر اشباع به محق  یدنرس تا ها یمم کشف یندفرا .شو  یم یا  اشت ها یمم سط  و

 .(Inführ & Raidl 2016: 489) یابد یم

 یمکولم به ها یمم یلتقل و بسته یکدگذار به نوبت اول، گام  ر باز یکدگذار از پس .2

 کره  هایی یمم ثابت، های یسهمقا روش از استفا ه با .رسد یم خانوا ه( هم و ی نز  یمم )چند

 .شوند یم یگذار نام یدجد یبند  سته ی  قالب  ر  ارند قرابت

                                                                                                                   
1. Shepherd   
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 هنجارهرا،  یا ین،بن مفروضا، ینجاا ) ر فرهنگ ةمربوط سطوح  ر شدهیجا ا های یمکولم .9

 .شوند یم گذاری یجا (یانسان منابع های یهرو ی،کار های یهرو یرونی،ب یها جلوه ها، ارزش

 منرابع  هرای  یهرو به یا ینبن مفروضا، )از ینیع به یذهن از یبترت به فرهنگ سطوح .4

 بره  خرو   ةطبقر   ر هرا  یمکولم و شوند یم رسم طبقه( شش) ساختمان ی  شکل به (یانسان

 فرهنرگ  یفعلر  یر)تصرو  یمتیر  م نگاشرت  مدل حاصل نمو ار .گیرند یم قرار یضیب شکل

 .(Gill 2012: 327) است سازمان(

 فرهنگ تبارشناسي

 منظرور  بره  ،(7367) جنرون  یختار کتاب  ر فوکو یشلم که است روشی فرهنگ تبارشناسی

 یهرا  فرهنرگ  یرگرذاری ثأت و یختار گذر  ر فرهنگ ی  یریگ شکل یچگونگ یآشکارساز

 ؛لهئمسر  ییشناسرا  .7 :(Prado 2018: 295)  ار  گام َه   یافتره ینا  ا . توسعه آن، بر یگر 

 ؛تبرار  های یسهر .6 ؛گسست نقاط .5 ؛ها گفتمان کشف .4 ؛صفر ةنقط .9 ؛موضوع سواب  .2

 .حال نقد .7۱ ؛مقاومت یلتحل .3 ؛قدر، یلتحل .1 ؛تصا ف یلتحل .1

 يابي داده

 همرة  شدند. فراهم یواکنشیرغ یها سنجه از ی تحق الؤس به ییگو پاسخ یبرا یازن مور  های  ا ه

 ؛بو نرد  حاضرر  پژوهش یها  ا ه ة امن ءجز گوگل یسازمان فرهنگ بارة ر بو  ر موجو  منابع

 (یسرخنران  )مصاحبه، یداریشن ،مستند( یلم،)ف یداری  مقاله(، )کتاب، ینوشتار یخذهاأم شامل

 :است یبترت دینب یتماه حسب بر منابع به رجوع روند .(314 :7931 )نا ری

 و هرا  یره اطالع و هرا  نامره  یرین آ و یتمورأم ةیانیب شامل ،گوگل خو  ةمنتشر مستندا، .7

 ؛سازمان ة ربار و ها برنامه شرح

 ؛گوگل یرانمد یسخنران و ها مصاحبه .2

 ؛(یفنّ منظر از )نه گوگل شرکت بارة ر اختصاصاً منتشره یها کتاب .9

 ؛گوگل کارکنان یرسمیرغ و یرسم یاظهارنظرها .4

 ؛گلسدور یرنظ ،ینهزم نیا  ر متخص  سسا،ؤم توسط شرکت یبررس و نقد .5

 ؛گوگل ة ربار موجو  یدئوهایو و مستندها و ها یلمف .6
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 ؛یکسنتفل یرنظ ،گوگل به ی نز  یها شرکت  ربارة یها کتاب .1

 ؛یول یلیکونس یها شرکت یسازمان فرهنگ یها کتاب .1

 ؛یفناور یها شرکت یمور  مطالعا، ی آکا م مقاال، .3

 .یستیژونال و یا روزنامه مقاال، .7۱

 ،جرو و جسرت  یموتورها یرسا و گوگل خو   ر «گوگل فرهنگ» یرنظ یعبارات یانپا  ر

 (ینر  ل پرانز ه  صرفحه  )هر صفحه بیست حدو  تا و شد وجو جست ،ینگب و یاهو همچون

  ر موجرو   یمحتروا  ةاطبر ق گفت توان یم یجهنت  ر .آمد  ست به ینظر اشباع تا دش تورق

 نمرو   یم یتکرار یدجد مطالب مرور یمم 794 استخراج از پس و شد یدهگذران نظر از وب

 .(Denzin 2018: 67) کر  اضافه ی تحق ةبدن به جدیدی ةنکت شد یم یسخت به و

 اعتبارسنجي

 را خرو   خاص معیارهای پژوهش کیفیت زیابیرا برای کیفی شناسی روش اینکه به توجه با

 :شد ز ه مح  ییها مالک اساس بر حاضر تحقی  ،(Burke 2016: 359)  ار 

 معنرای  بره  و  رونری  اعتبرار  ةگرایانر  اثبرا،  مفهوم مشابه حدی تا سازگاری .سازگاری

 و باورپرذیری  برا  ،رو ازین .هاست  ا ه  ر تناقض و ،پراکندگی عدم بو ن، همبسته همسازی،

 را هرا  یافتره  اعضرا  سرازگاری،  شردن  حاصرل  منظرور  به  ار . ارتباط تحقی  بو ن کننده قانع

 افزو . ها آن صحت بر ها  ا ه با مد، طوالنی  رگیری و ر ندک بررسی

 جرای  بره  آن  ر کره  اسرت  بیرونری  اعتبرار  مفهوم جایگزین پذیری انتقال .پذیری انتقال

 پرژوهش  ةزمینر  از مفصل تصویری ةارائ بر آماری تعمیم و تصا فی ةنمون برای گیری هدف

  ربرارة  قضراو،  بررای  خواننرده  بره  کرافی  اطالعرا،   ا نِْ  هردف  اینجا،  ر شو . می کیدأت

 مرور  ة پدیرد  از غنری  توصریفی  منظور، بدین بو .  یگر های محیط  ر ها یافته کاربر پذیری

 .(Myers 2019: 146) شد ارائه ها  ا ه و مطالعه

 را پژوهشرگران  و پایرایی  ةاید جایگزین ی استمفهوم قابلیت اطمینان .اطمینان قابلیت

 مربروط  هرای  تصمیم و ها روش و ها  ا ه مستندسازی) کنند ممکن را بازبینی کند می ترغیب

 آور . می فراهم را پژوهشگران سایر رسیدگی و موشکافی امکان که پژوهش( به
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منزلة  به بازرسی و رسیدگی به و است عینیت مفهوم جایگزین. تأییدپذیری ییدپذیریأت

 از را خو انتقرا ی  انعکاسری  حلیلت پژوهشگر . مثالًکند می استنا  کیفیت اثبا، برای ابزاری

 و هرا   ا ه برای( ریگن سویه سه مانند فنونی .کند می هئارا پژوهش  ر کاررفته به شناسی روش

 (.95 :7931 )اکبری هستند تأییدپذیری برای مفید یابزار هم زمینه( و پژوهشگر

 تحقيق هاي يافته

 اولیره  هرای  کرد  شرد.  سرتفا ه ا ی تمات یلتحل روش از شده یگر آور یها  ا ه یلتحل یبرا

 قررار  فرهنگری  سرط   شرش   ر و شدند بندی  سته )میمکول( مقوله چهل قالب  ر ها( )میم

 .شو  مشاهده می 7است که  ر نمو ار  میمتی  نگاشت مدل آن حاصل .گرفتند

  ر و حاضر حال  ر را گوگل یسازمان فرهنگ و است یفور عکس ی  مانند مدل این

 .(Guo et al 2017: 332)  هد یم نشان نگاه ی 

 
 گوگل یمتیکم نگاشت مدل .۱ نمودار
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 فرهنرگ  یتبارشناسر  یعنری  ،یر  تحق  وم فراز  بره  نوبت یمتی م مدل نگاشت از پس

  ر ینروع  بره  ی  هر که ،شد ییشناسا فرهنگ هشتا  و پنج ر این مرحله  .رسید ،گوگل

 یرل تحل اول ةمرحلر   ر ا تعد ینا البته .اند بو ه یل خ گوگل یسازمان فرهنگ یریگ شکل

 ،هرم  به ی نز  یممفاه ن کر یکپارچه و کدها یلتقل با ، وم ةمرحل  ر و بو  یشترب یاربس

 یها فرهنگ از ؛شوند یم شامل را یمتنوع یفط ها فرهنگ ینا .یافت کاهش تعدا  ینا به

 یهرا  فرهنرگ  از ی،فنّر  یها فرهنگ تا یانسان یها فرهنگ از ی،علم یها فرهنگ تا یصنعت

 یفری ک یر  تحق اعتبرار  و یفیتک یشافزا یبرا کر ه یسع محق  .یفلسف مکاتب تا یعرفان

بره   کره  یتکنولروژ  شررکت  ی   ر مقام تنها نه را گوگل و کند لحاظ را بندی یهزاو خو 

  فرهنرگ  از جرامع  یریتصرو  و یرر  گ نظرر   ر ،آن ابعرا   همة با ،یانسان اجتماع ی  مثابة

 .(Brint 2019: 44کند ) خل  آن یسازمان

 مختلف های یژگیو و  ا  نشان حال ةلحظ  ر را گوگل یسازمان فرهنگ یمتی م مدل

 یتکامل و یخیتار یدی  فرهنگ یتبارشناس .گذاشت یشنما به ششگانه سطوح  ر را آن

 که است توجه یانشا نکته ینا آور . می فراهم گوگل یسازمان فرهنگ یریگ شکل ة ربار

  شروار  را آن ییرر تغ کره   ار  ینرسیا یجهنت  ر و است یخمندتار ای یدهپد اصوالً فرهنگ

 و جرح و ییرتغ یبرا ،ینبنابرا .است ییرتغ برابر  ر مقاومت یجا ا عامل  ر واقع و کند می

 های یشهر دبای ،شو  مواجه مانع با ییرتغ عامل که یصورت  ر ،سازمان ی  فرهنگ یلتعد

 :7931 و همکراران  یمری )کر کرر   یواکراو  جاآن  ر را مشکل و ییشناسا را وضوعم ینا

712.) 

 ی رختر  ینمرو ار  آن یبررا  شده ییشناسا پدر به فرهنگ هر از ها یکانپ  نکر متصل با

 :شو   یم ظاهر نامه شجره ی  یلشما  ر (2)نمو ار 
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 گوگل فرهنگ یتبارشناس مدل .۲ نمودار

 نتيجه و بحث

 آید.  ر پی می حاضر تحقی  نتایج
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 فرهنگ از يبردار عکس يندورب :کيمتيم نگاشت

 از یا لحظره  یربر اریتصرو  ابرزار  مثابرة  بره  عمل  ر تواند یم یمتی م نگاشت شناسی روش

 کرارا  ای یلهوس یافتره ینا سازمان، ةحوز  ر .به کار رو  (یسازمانیرغ یا ی)سازمان فرهنگ

 ازمانسر  فرهنرگ  توانند یم آن با که است یسازمان مشاوران و یرانمد  ستان  ر قدرتمند و

  ر سرازمان  و یریتمرد  ةحروز  از خرارج  مطالعرا،  .کننرد  ییشناسا حاضر حال  ر را خو 

 یفرهنگر  یشناسر  انسران  و ،یاجتماع شناسی یبآس ی،نگار قوم ی،شناس مر م یرنظ هایی ینهزم

 یمتیر  م نگاشرت  مدل و یافتره که آنجا از ببرند. بهره یمتی م نگاشت روش از توانند یم

 اقردام  توانند یم مذکور یها رشته محققان است، شده یطراح (ای یمانه)پ ژوالرما صور، به

 گفتمران  برا  یافتره شدن سازگارتر موجب اصالحا، ینا .کنند ها ماژول از یبرخ ییرتغ به

 یبررا  ییمبنرا  توانرد  یمر  حاضرر  فرهنگ از جامع یرتصو ی   اشتن شد. خواهد آنان ةرشت

 .(Hartnell et al 2019: 834ه باشد )آیند یفرهنگ یها پروژه از یاریبس

 فرهنگ يريگ شکل ييرمزگشا فرهنگ: تبارشناسي

 بره  توانسرتند  یمتیر  م نگاشرت  یافرت ره از استفا ه با سازمان ی   ر محققان آنکه از پس

 از خرو    رک  نکرر  ترر  کامل یبرا یابند،  ست سازمان فرهنگ یفعل یتوضع از یریتصو

 یردایش پ یچگرونگ  ییشناسرا  بره  د اقردام بایر  یده،پد از خو  یفتوص شدن غنی و فرهنگ

 و افتراق و جاامتز از یختار یرس  ر و  ارند یانباشت یتماه یانسان یها فرهنگ کنند. فرهنگ

 و حاضرر  فرهنگ یبند صور، ةنحو  رک .اند هشد یدارپد یگر  یها فرهنگ تطور و تحول

 اسرت   ا ه شرکل  یعروامل  چره  اثر  ر را خو  یفعل صور، حاضر ةیدپد که نکته ینا فهم

 همرواره  یکنون فرهنگ شد. خواهد هنیذ های یریسوگ و ها فر  یشپ رفتن ینب از موجب

 یبررا  شرو ،  می موجب تر ی عم  رک ینا باشد. ینچن همواره یستن هم قرار و نبو ه ینچن

 یرانمرد  و مشراوران ترری بره ذهرن     هرای مناسرب   ، روشوکار کسب های یهرو بهتر یطراح

 .(Quigley 2016: 465سد )بر یسازمان

 يوبمع يمم يافتن :يمتيکم نگاشت مدل

 فرهنگ یدایشپ یچگونگ یزن و آمد فراهم سازمان حاضر حال فرهنگ از یا نگاره که هنگامی
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 یسرازمان  پژوهشگر یا مشاور که رسد یم آن وقت شد، مشخ  یشینپ یها فرهنگ از حاضر

 ،خراص  هردفی  برا  است ممکن شگرپژوه .کند مشخ  را یفعل فرهنگ قو، و ضعف نقاط

 ینکره ا یرا  باشد کر ه آغاز را پروژه ی،سازمان فرهنگ  ر خاص یبیع اصالح و ی تشخ یبرا

 مشرکل  بره  توجره  برا  ،تروان  یم مرحله ینا  ر باشد. شده مطالعه یدانم وار  فر  یشپ بدون

 . کرر  کشرف  یمتیر  م نگاشرت  مردل  یرو از را مشرکل  عامرل  یروب مع یمم سازمان، مبتالبه

 حاضرر  فرهنرگ   ر امرا  باشد؛ مطلوب خاص یتقابل یدتول یبرا یمم ی   ار  امکان ،ینهمچن

 اسرت  قردر،  منبرع  کره  ،کارآمد یمم ی  است محتمل سوم حالت  ر نباشد. موجو  سازمان

 یراز ن یتبه تقو ،بنگاه یرقابت یتمز بر افزو ن منظور به، (7337 2یبارن ،7منبع بر یمبتن یدگاه) 

 یممر  و یروب مع یممر  نوع سه توان یم یمتی م نگاشت مدل کم  به یبترت ینبد باشد.  اشته

 .(Milner 2016: 537) کر  ییشناسا سازمان  ر را ناموجو  یمم و یرقابت یتمز

 فرهنگ ياب يشهر فرهنگ: يتبارشناس مدل

 ةحروز   ر .شو  یم احساس یسازمانیرغ و یسازمان یا یبن مسائل از یاریبس  ر یابی یشهر به نیاز

 و یناکارآمرد  یشافرزا  برا   ر نتیجره  و شو  یفرهنگ انحطاط  چار یشرکت است ممکن سازمان،

 زوال بره  رو شربه  یر   سرازمان  فرهنرگ  که آنجا از .شو  مواجه عملکر  کاهش و یخروج افت

 اسرت،  سرازمان  یخچرة تار یرسر   ر مختلرف  عوامل یرثأت تحت و یجیتدر آن افول و گذار  مین

 ،یعوسر  انردازگون،  )چشرم  یر  پانورام یرد   آمردن  فرراهم  موجرب  انسرازم  یفرهنگ تبار کشف

 گسسرت،  نقاط کر ن یاننما اب ،فرهنگ یتبارشناس مدل شد. خواهد ییرتغ عامالن نز  جانبه( همه

 رفتره  راهره  کج به فرهنگ کدام یرثأت تحت و یزمان ةبره چه  ر سازمان فرهنگ که  هد یم نشان

 مثبرت  یهرا  فرهنرگ  یجرابی ا حالت  ر و یستن یسلب فقط فرهنگ یتبارشناس یفةوظ البته است.

 .(Ferraz & Mizan 2019: 1398) کند یم یمعرف یزن را سازمان یفعل فرهنگ بر یرگذارثأت

 نظر مورد يمم ييرتغ :يمتيکم مهندسي

 مانرد  یم یباق سازمان  ر ناموجو  و یرقابت یتمز و یوبمع های یمم ییشناسا از پس که کاری

                                                                                                                   
1. Resource-Based View 

2. Barney 
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 یرت تقو و اصرالح  است. ناموجو  یمم یجا ا و یرقابت یتمز یمم یتتقو و وبیمع یمم اصالح

 یمتیر  م یمهندسر  نظرر  مرور   هرای  یممر  ییرر تغ یندفرا و شدند مجتمع ییرتغ چتر زیر یجا ا و

 )مفروضرا،(،  یشرناخت  یتیمراه  ،نرد ا یفرهنگر  ةشروند یرتکث عناصرر  که ،ها یمم شد. ذاریگ نام

 و یکرار  هرای  یره )رو ینردی فرا یرا  ،(یرونیب یها جلوه و )هنجارها یرفتار ها(، )ارزش یعاطف

 یانسران  منرابع  یریتمرد  و ،یسرازمان  رفتار ی،روانشناس ی،فلسف پیشینة  ر  ارند. (یانسان منابع

 مختلرف  یابزارهرا  ساختار و ،ها یندفرا رفتار، احساسا،، ا راک، یت،ذهن ت،شناخ ییرتغ یبرا

 .(Moore 2019: 36) است شده ینتدو یمتنوع یها روش و شده  ا ه توسعه

  ييکارا فرهنگ يجترو :تبارسازي

 و بلندمرد،  یکر یرو مستلزم آن یدارپا ییرتغ است، یخمندتار ای یدهپد فرهنگ که آنجا از

 ینبرد  یتبارسراز  جسرت.  بهرره  یتبارسراز  یافرت ره از توان یم منظور ینبد است. نگر کل

 ،یرگرذار ثأت یمنف و مثبت یها فرهنگ نیافت و یسازمان مشکل یابی یشهر از پس که معناست

 سرازمان  فرهنرگ  یرت تقو و لهئمس حل منظور به توان یم فرهنگ، سیتبارشنا مدل ی طر از

 بره  خرو   سازمان ی  فرهنگ تبار . کر اقدام یمنف فرهنگ حذف و مثبت فرهنگ یجترو به

 ،رو نیر از (.24 :7911 یزائرر  و یان)کچو است شده یدارپد آن ةیخچتار تحوال، یط خو 

 بره  واقرع   ر یسازمان ةتوسع یا ییرتغ عامل اجینا  ر که است شده ابداع یتبارساز اصطالح

 شررکت  یسرازمان  فرهنرگ  یبررا  یرد جد یتبار فرهنگ ی  ی تقب یا یغتبل با یمصنوع طور

 کره  اسرت  یرن ا اجرا هنگام یتاهم حائز ةنکت .کند حذفتباری را  کند می یسع یا ساز  یم

 یتئرور  طبر   د،یر با بلکره  باشرد؛  یینپا به باال از و ی ستور صور، به دینبا یتبارساز ینا

 ی ارگان صور، به یدهپد و بجوشد یینپا از آن یها نطفه که آور  فراهم یبستر یچیدگی،پ

 شررده،  ا ه توسررعه  روش یسررتیپراگمات خاسررتگاه برره توجرره بررا ،ینهمچنرر .یررر گ شررکل

  ر را فرهنرگ  نقرش آن  یجتررو  منظرور  بره  فرهنرگ  ی  انتخاب یبرا دبای اندرکاران  ست

 .(De Groot 2016: 578 اشته باشند ) نظر  ر سازمان عملکر  بهبو  و ییکارا یشافزا

 کره  دنر  ار را ایرن  قابلیرت  فرهنرگ  تبارشناسی و میمتی  نگاشت ،آنچه آمد به توجه با

 افرزایش  جهرت   ر آن بهبرو   بررای  ترالش  و ها سازمان فرهنگی فضای بهتر شناخت برای
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 میمتی ، مطالعا،ة حوز نسبی بو ن بکر به توجه با ،همچنین .به کار گرفته شوند کارآمدی

ة جامعر  بره هایی پیشرنها   منظرور  بدین کنند. توجه تئوری اینبه  پژوهشگران است  رخور

 . شو می عرضه کشور علمی

 پيشنهاد

 :است ارائهقابل   توصیه سه پژوهش، مسیرة ا ام منظور به

 آن یاجرا حاضر ی تحق ةا ام یبرا یشنها پ یناول :یگر  یها سازمان یمتی م نگاشت .7

 یمتیر  م نگاشرت  ابرزار  برا  یسرازمان  محققران  اسرت.  گوگل( از یر)غ یگر  یها سازمان  ر

 کنند. اقدام خو  سازمان یفعل فرهنگ ساختن آشکار به هدفمند یکر یرو با توانند یم

 از یکری  گوگرل  کره  آنجا از :یمشارکت ةمشاهد و مصاحبه ه کم ب ها  ا ه یگر آور .2

 نرد. ا فرراوان  آن یسرازمان  فرهنرگ   ر زمینرة  هرا  نوشته است، جهان شدة شناخته یها شرکت

وجرو    یرت کفا حد به گوگل بارة ر )مستند( یریتصو و (ی)سخنران یصوت منابع ،ینهمچن

 ور مر   ر امرا  .(Taplin 2017: 348کنرد )  زنیرا  یبر  مصراحبه  از را پژوهشرگران  کره   اشرت 

 یر  طر از یرابی   ا ه به محق  و نباشد گوگلمآخذ  یفراوان به خذآم یدشا یگر  یها شرکت

 باشد.  اشته نیاز یمشارکت ةمشاهد یا شرکت یاعضا با مصاحبه

 یر   مطالعره  مرور   ینکها یل ل به ،حاضر پژوهش  ر فرهنگ: سطوح سازی یسفارش .9

 )مفروضرا،،  سرط   شرش   اشرت،  یانسران  منرابع  خاسرتگاه  نگارنده و بو  یتجار شرکت

 یفضرا  فراخرور  بره  (یانسران  منرابع  هرای  یهرو ی،کار های یهرو ظواهر، هنجارها، ها، ارزش

 ةجامعر  برا  و یگرر   یها رشته از پژوهشگران یرسا شد. یفتعر فرهنگ یبرا ی تحق یفکر

 فرهنگ از را خو  سطوح توانند یم (یتاقل ی  شناختی، یتجمع گروه ی ) متفاو، یآمار

 .کنند یفتعر
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، «آمیخته و ،کیفی کمّی، های پژوهش  ر کیفیت سنجش و اعتبارسنجی. »(1397) مرتضی، اکبری
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 (.7931) نظرپروری  امیرهوشرنگ ؛ حکراک  محمد؛ موسوی الدین نجم سید؛ اهلل حشمت، صا قی

 و لولره  خطروط  شررکت  مور ی: )مطالعة سازمانی های فرهنگ خر ه سنجش مدل طراحی»

 .639ر 665: ص  76(9)، سازمانی رهنگف مدیریت، ایران( نفت مخابرا،

 برا ، فرهنرگ ة تبارشناسران  تحلیل  ر شناختی روش اصلی گام  ه» (.7911) زائری قاسم؛ حسین کچویان،

 .9۱ر 1 : ص (1)2، راهبر  فرهنگ ،«فوکو میشلی آرا به اتکا

 و ابعرا   بنردی  اولویرت  و سرنجش » (.7931) عبداللهی حسین؛ پور عباس عباس ؛ابوبکر کریمی،

مطالعرا، رفترار   ، «سراختاری  معرا ال،  سرازی  مردل  رویکر  با سازمانی فرهنگ های لفهؤم

 .73۱ر 753: ص  (7)1 ،سازمانی

  ر نروین  شناسری  روش عکس تفسیر و عکس آوای  یداری: تحقیقا،» (.7931) ناهید، نا ری

 .7۱۱۱ ر319: ص  4)16)، سازمانی فرهنگ مدیریت ،«سازمانی فرهنگ مطالعا،

 نقرش  با سازمانی قلدری بر موث  رهبری تأثیر بررسی» (.7931) زندکریمی مریم؛ ایرج، پی نی 

 .996ر 971ص  : 71(2، )سازمانی فرهنگ مدیریت ،«سازمانی فرهنگ  میانجی
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