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1 Denise Lee Yohn 

سال تجربه کار با مارک  52 ی دارایو .مارک های بزرگ و ایجاد سازمان های استثنایی استثتبیت موقعیت دنیس لی یون مرجع اصلی در زمینه 

 Great Brands Do: The Seven Branding ی است. دنیس مشاور، سخنرانی و نویسنده کتابهاهای کالس جهانی از جمله سونی و فریتو لی 

Branding  که بهترین ها را از بقیه جدا می کند و کتاب جدید FUSION: How Integrating Brand and Culture Powers the 

World’s Greatest Companies  .است 

 

 

https://hbr.org/search?term=denise%20lee%20yohn


 مقدمه: 

که در بین اعضای سازمان مشترک بوده و از طرف اعضای  استهای تفکرها و روشها، باورهای راهنما، تفاهمارزش مجموعه ای ازفرهنگ سازمانی 

ها، نمادها، زبان، ها، هنجارها، سیستمانداز، ارزشفرهنگ شامل چشم. شودهای صحیح انجام کارها و تفکر جستجو میجدید نیز به عنوان روش

گیرند، با کار میها و رفع مشکالت بههایی که برای مدیریت بحراندیران با رفتار سازمانی خود، با روشم. زمان استمفروضات، باورها و عادات سا

از سوی دیگر، فرهنگ نقش مهمی در  .کنندها ایفا میگیری و تغییر و تعدیل فرهنگها، نقش مهمی در شکلها و تشویقها و نمادها و تنبیهمراسم

ی دانهی مهندسی هوشمنتوانند به وسیلهی فرهنگ، میو نیز سطح عملکرد دارد. بنابراین، مدیران آشنا با مقوله سازماندر یک  کیفیت زندگی کاری

تفکر آقای لی  .های نامربوط و فرساینده را کاهش دهندها و اصطکاککارکنان را افزایش داده و تنش اثربخشیفرهنگ سازمانی، سطح عملکرد و 

هداف و ا شبردیو پ تیوجود دارد  فرهنگ به حما یفاصله ا "مطلوب"فرهنگ موجود و فرهنگ  نیب از سازمانها یاریدر بسیون بر این است که 

 کیدر  و رویکرد از باال به پایین در ایجاد فرهنگ شرکت به چند دلیل دیگر کارایی ندارد که نویسنده مقاله اعتقاد دارددارد.  ازیشرکت ن یهایاستراتژ

وسعه و فرهنگ را ت کندیم فیرا در تعر یمختلف ینقشها کردیرو نیا؛ مسئول پرورش فرهنگ مطلوب هستند ، همهیفرهنگ ساز دیجد یالگو

 دیند، اما باموافق نباش راتییتغ نیشود. ممکن است همه با ا یبه صراحت توسط همه اعالم و بررس دیدر فرهنگ با راتییتغ . در این رویکرددهدیم

کار جدید مدیر عامل و تیم مدیریت ارشد این نیست که فرهنگ شرکت را از باال به پایین  .از آنها موافقت کنند تیحما یآنها را درک کنند و برا

 بکشاند بلکه اولویت بندی آن و اختصاص منابع برای اطمینان از آن است.

 

  خالصه:

نحوه تعامل رهبران با کارمندان و   Covid-19، برای اولین بار.  رویکرد از باال به پایین در ایجاد فرهنگ شرکت به چند دلیل دیگر کارایی ندارد

 همیت فرهنگ شرکت افزایش یافته است.، ابه لطف بحران های مطرح اخیر ز کار انداخته است.اارتباط همکاران با یکدیگر را 

 

 :چنین بوده استچگونگی برخورد با فرهنگ سازمانی در گذشته 

 ا بیانیهمنابع انسانی یک کمپین طراحی می کند تمدیریت د. می کن نی را برای ایجاد فرهنگ سازمانی موثر منصوبمدیر بخش منابع انسا ،مدیر عامل 

منابع انسانی همچنین برخی از مزایای کارمندان مانند تنقالت  تبلیغ کند. ،ماموریت و ارزش های اصلی را که مدیر عامل و مدیر ارشد توسعه داده اند و 

یک نظرسنجی سالیانه مربوط به مشارکت کارمندان را شاید  استراحت یا جشن های ماهانه تولد را پیاده سازی می کند. آنها همچنینرایگان در اتاق 

سایر اولویت اغ سرو نتایج را به مدیر عامل گزارش دهند.  سپس با تکمیل لیست کارهای فرهنگ سازی خود، مدیر عامل و منابع انسانی به  کنندماده آ

 .روند ها می

ه از کار انداختنحوه تعامل رهبران با کارمندان و ارتباط همکاران با یکدیگر را  Covid-19برای اولین بار ، . این روش به چند دلیل دیگر کارایی ندارد

 ان داده است.پایین را نش عدم تأثیر یک رویکرد رهبری از باال به ،پذیری در طی همه گیر شدن بیمارینیاز به انطباق سریع و انعطاف  همچنین است.

https://motamem.org/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://motamem.org/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://motamem.org/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA/


جنگ مستمر ( و 4)تنوع ، برابری و شمول  DEI، فشار شدید برای Wells Fargo 3و Uber 2بحرانهای مانند)، ی اخیرفرهنگمهم بحرانهای  بر اساس

 به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است.  5Bottom lineفرهنگ با تأثیر بر روی  اهمیت فرهنگ شرکت افزایش یافته است.  ،(استعدادبر سر 

 .نمودو تقسیم  واگذار کرد به بخش های دیگر سازمان دیگر نمی توان آن را فقط

 

برای فرهنگ سازی در برخی از سازمانها در حال حاضر وجود دارد، که در آن همه افراد سازمان مسئول هستند. مهمتر از همه، یک رویکرد جدید 

رهبری  آنرا چ کسهی ،در این سیستم جدید اما ؛میگذارند تبدیل نمیکندآن تأثیر  که همه بر و بی نظم کلبی ش یازی را به مفهومفرهنگ س ،این مدل

مسئولیت مشترک فرهنگ در کل سازمان شامل افراد و کارکردهای مختلفی در سازمان است که نقشهای ن پاسخگو نیست. نمی کند و نسبت به آ

 .و حفظ فرهنگ ایفا می کنندمختلفی را در توسعه 

)به  دکر تعریف، در این زمینه، فرهنگ را می توان به عنوان شیوه های رفتار افراد سازمان و نگرش ها و اعتقاداتی که این رفتارها را آگاه می کند

 "مطلوب"در بسیاری از سازمانها بین فرهنگ موجود و فرهنگ  افراد. کار و تعامل مطلقروشهای  همچونو معروف ی رسم قاعده های عنوان مثال

در یک الگوی جدید فرهنگ سازی ، همه مسئول پرورش  فاصله ای وجود دارد  فرهنگ به حمایت و پیشبرد اهداف و استراتژیهای شرکت نیاز دارد. 

 .هستند مطلوبفرهنگ 

 
این امر از طریق نقش های رسمی و همچنین حوزه های نفوذ غیررسمی  توسعه میدهد.را فرهنگ میکند و این رویکرد نقشهای مختلفی را در تعریف 

مشخصی را برای نتایج ایجاد می همچنین پاسخگویی  رویکرد این .اتفاق می افتد و نشان دهنده نحوه عملکرد واقعی سازمان ها در این روزها است

ر توزیع کلی مسئولیت به شرح زی سن و ساختار سازمان متفاوت باشد؛ع ، اندازه ، در حالی که اجرای واقعی این روش ممکن است براساس نو کند.

 :است

  هیئت مدیره: .1

، اطمینان حاصل کنید که با اهداف تجاری همسو است و نیازهای همه ذینفعان را آموزش دهیدرا مطلوب تعریف و توسعه فرهنگ 

 .برآورده می کند

  دپارتمان منابع انسانی:  .5

را تعریف کرده و از طریق اقدامات رهبری شامل تعیین اهداف، استراتژی ها و نتایج کلیدی که فرهنگ سازی را در  مطلوبفرهنگ 

ارزشهای  ف واهدااولویت قرار می دهند، فرهنگ را پرورش دهید و ساختار سازمانی و فرایندهای عملیاتی آن برای پشتیبانی و پیشبرد 

                                                            
طور خودکار، مسافران را با نزدیکترین راننده به تلفن هوشمند موبایل نرم افزار ست.ا سان فرانسیسکوسفری آنالین مستقر در یک سرویس هم(  Uber(اوبر  2 

با  ر جهان است که بیشترین و گرانترین سهام را دارد د شرکت نوپاهای انجام شده، اوبر نخستین فرستد. با بررسیسازد و موقعیت مسافر را به راننده میمرتبط می

است. در بسیاری مشهور شده« اوبری سازی»های دیگر مدل کسب و کار آن را تکرار کرده و این روند به هایی چون اوبر، بسیاری از شرکتافزایش محبوبیت شرکت

 .کنندرا به عملیات تاکسیرانی غیرقانونی، پایین آوردن قیمت و خدمات ناایمن متهم میاند که آنان جاها آنان مورد حمالت شدید صنعت تاکسیرانی قرار گرفته

 3 Wells Fargo داراییها، بر پایه مجموع متحده آمریکا ایاالتاست، که چهارمین بانک بزرگ  چندملیتیو  آمریکایی بانکداریو  خدمات مالی شرکت هلدینگ 

 یاکالیفرن، سان فرانسیسکوشعبه مرکزی ولز فارگو در  .دشومحسوب می عنوان بزرگترین بانک این کشورهسرمایه، ب ارزش بازارهمچنین از نظر میزان  د،آیشمار میبه

 .قرار دارد
4 Diversity, Equity, and Inclusion 

همانطور که . ، سود خالص یا سود خالص یک کسب و کار اشاره داردپایین در تجارت به درآمد خالصدر تجارت چیست؟ خط  Bottom lineیا  خط پایین 5 

در اینجا  .ها از درآمد محاسبه می شودنتیجه نهایی با کسر هزینه  وضعیت مالی سود خالص یافت می شود و به عنوان خط آخر شناخته می شود.در پایین صورت 

 نیز منظور تاثیر مسقیم فرهنگ ایمنی بر درآمدها و سود نهایی سازمان است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7


رنامه های ب ، و سیستم هایی مانند پاداش وفرایندهایی مانند مدیریت عملکرد ،راهنمای فرهنگکتاب های اصلی شرکت را طراحی کنید.

 ، توسعه دهید.پرورش فرهنگ مطلوب را

  بخش انطباق ، ریسک و اخالق: .3

اطمینان حاصل  همچنین، عامل و تیم مدیریت ارشد کمک کنید. از دیدگاه اخالق و ریسک ، به مدیر مطلوبدر مورد تعریف فرهنگ  

 میماز ابزاری مانند درخت تص در سراسر سازمان با استراتژی های مدیریت ریسک شرکت همسو میباشد. مطلوبفرهنگ  کنید که اجرا

 مطلوب است، استفادهو سیستم هایی مانند نظارت بر انطباق که مطابق با فرهنگ  7، فرآیندهایی مانند برنامه افشاگر اخطار6اخالقی گیری

 .کنید

  مدیران میانی: .4

. همچنین، اجرای استراتژی های فرهنگ سازی، پرورش دهیدارائه  ،را تفسیر و تقویت می کند مطلوبکارمندان که فرهنگ  تجربه های 

 . دهیدرا انجام  مسئولیت های فرهنگ سازی کارکنان و انجام مطلوبتعامل کارکنان با فرهنگ 

  کارمندان: .2

رهنگ درباره چگونگی همسویی یا متفاوت بودن ف هاییفرهنگ مطلوب و برنامه های فرهنگ سازی، و تاکتیک  با ارائه بینش هایی درباره 

دیدگاه های مشتری و نیازها و انتظارات کارکنان، به مدیر عامل و تیم مدیریت ارشد کمک کنید. کارمندان  ،با فرهنگ واقعی مطلوب

فرهنگ ای که  قاعده روال و  روی و اجرا کردنهمچنین؛ ایجاد، پی نه فرهنگ سازی،ده های موجود در زمیباید در مورد تالش ها و ای

 .بازخورد ارائه دهند ،و رفتار آنها را با فرهنگ مطلوب همسو می کندرا درک میکند  مطلوب

 

 نقش هیئت مدیره و مدیران میانی

دو گروه را بررسی کنیم که ممکن است کمتر درک شوند: هیئت مدیره و مدیران  بایستیمسئولیت های فرهنگ سازی،  برای در این توزیع جدید

 میانی

 هیئت مدیره

، می گوید:  Aviva plc 9، رئیس سابق8سر آدریان مونتاگ ،همانطور کهبرای یک سازمان باشد. فرهنگ می تواند یک سرمایه و همچنین یک خطر 

چگونه ممکن  این تأثیر بسیار مهمی در اثربخشی، اخالق و حاکمیت شرکت دارد. یک سازمان را به هم پیوند می دهد. فرهنگ چسبی است که"

                                                            
6 ethics decision trees 
7 whistleblower program 
8 Sir Adrian Montague 

میلیون  ۳۴شرکت آویوا، با .باشدمستقر می انگلستان، لندناست، که دفتر مرکزی آن، در شهر  بیمه تخدمادهنده ارائه ملیتی شرکت چندآویوا   9

های این شرکت، در فعالیت د.ن، قرار دارهای بیمه جهاکشور جهان، از نظر میزان درآمد سالیانه، در رتبه ششم از بزرگترین شرکت ۱۲مشتری، در 

 .باشدمتمرکز می آمریکای شمالیو  اروپا، آسیاهای قاره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C


، هیئت مدیره  10و با این حال ، طبق شورای گزارشگری مالی  "است یک هیئت مدیره دیدگاهی در مورد مناسب بودن فرهنگ شرکت نداشته باشد؟

 .گ سازی فعالیت نمی کنندغالباً فعاالنه در زمینه فرهن

نسبت به مدت عضویت در هیئت مدیره کاهش یافته  یمدیرعامل تصدی پست ، متوسط مدت CGLytics و HBR عالوه بر این، طبق یک مقاله در

طوالنی مدت بنابراین، هیئت مدیره دیدگاه  .اکنون تقریباً پنج سال است )در مقایسه با بیش از دو برابر این مدت برای اعضای هیئت مدیره( است و

انتظار  بیشتراز هیئت مدیره  ،استراتژی + تجاریدر گزارش های همچنین  .برای اطالع از هدف شرکت و ارزیابی عملکرد سازمان در آن دارند تری

 .می رود مسئولیت پذیری را در مورد موضوعاتی مانند هدف، مأموریت و ارزش های اصلی اعمال کنند

را تضمین کند که با اهداف تجاری  مطلوباین باید تعریف و توسعه فرهنگ  فعال تری در فرهنگ سازی ایفا کند. بنابراین، هیئت مدیره باید نقش

 هیئت مدیره این مسئولیت را توسط موارد زیر انجام میدهد: .همسو است و نیازهای همه ذینفعان را برآورده می کند

 جلسات هیئت مدیره  طول در منظم جلسهک دستور تعیین فرهنگ به عنوان ی 

 گ، اخالق درباره اولویت های فرهنو انطباق، ریسک درگیر کردن گفت و گوهای مداوم با مدیرعامل / صاحبان سرمایه و منابع انسانی ،

 ، شکاف ها و چالش هانقاط قوت

 شخص شدهراه اندازی ممیزی ها و ارزیابی های فرهنگی و بررسی نتایج و اقدامات م 

  ارشد ماموردر نظر گرفتن قابلیت های رهبری فرهنگ در برنامه ریزی جانشینی و استخدام 

 بررسی و تصویب اظهارات عمومی در مورد فرهنگ سازمانی 

 

 موثر بوده است. و مفید ارزش های آن بسیار هیئت مدیره در تضمین مطابقت عملکرد سازمان بامجموعه ،  WaterAid 11در سازمان غیرانتفاعی

ند در حال گفت و گو هست ،در سمینارها درباره موضوعات خاصکلیه اعضای هیئت مدیره و کارمندان، اعضای هیئت مدیره به طور منظم با مدیران، 

 .ندهست  بحثدرگیر ، چاره ساز استو استراتژی سازمان  برای دستیابی به چشم انداز آنچهو در مورد تغییر زمینه کار سازمان و 

پس  ) شرکت مخابرات انگلیس(، نمونه دیگری از نحوه اجرای مسئولیت های فرهنگ سازی توسط هیئت مدیره را ارائه می دهد. talk talkشرکت 

متفاوت  حویریسک به ن، اعضای هیئت مدیره شروع به پرسیدن سواالتی در مورد سبب تغییر گسترده فرهنگ در شرکت شد ،12از بحران نقض داده ها

بر فرهنگ سازمان و مدیران نظارت گسترده تری  "آیا ما ایمن هستیم؟"به جای تمرکز دقیق بر مسئولیت های فنی خود، سوال ساده این بود ،  کردند.

، مدیران  "ند؟اچه ریسک هایی را دریافت میکنیم و چگونه می توان آنها را به حداقل رس"رمدیریت ریسک اتخاذ کردند. با پرسیدن افزایش تأثیر ب

 .می توانند آگاهانه تر درباره میزان ریسکی که شرکت پذیرفته قضاوت کنند
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به عنوان پاسخی به دهه آب آشامیدنی بین  1891و بهداشت تمرکز دارد. در سال  لتی بین المللی است که بر روی آبیک سازمان غیردو 11 

 کشور جهان فعالیت می کند 34در  5119تاسیس شد. از سال المللی سازمان ملل 
12 data breach crisis 

https://www.theguardian.com/business/2015/nov/06/nearly-157000-had-data-breached-in-talktalk-cyber-attack


 مدیران میانی

جربیات ، بیشترین تأثیر را در تفروشگاه ها و رهبران برنامه ریز رهبران، در الیه های میانی سلسله مراتب یک سازمان، مانند مدیران بخش ها، مدیران

اما مدیران میانی در بسیاری از سازمان ها معموالً توانایی تأثیرگذاری بر . بنابراین آنها نقش حیاتی در فرهنگ شرکت دارند روزمره کارکنان دارند،

 .و آنها اغلب در تالش های برای فرهنگ سازی نادیده گرفته می شوند ، آنها ندارند فرهنگ را تا حدی که رهبران سطح باالتر دارند

 ؛توانند و باید نقشی اساسی در پرورش فرهنگ مورد نظر داشته باشندمدیران میانی می 

 محیط و جنبه های نامشهود زندگی روزمره کارکنان نشان دهنده استراتژی تجربه کارکنان شرکت است اطمینان از ابزارها ، 

  یا عملکرد آنهااستفاده از اهداف، استراتژی ها و نتایج کلیدی فرهنگ سازی در کل سازمان برای شاکله  گروه 

  کارمندان جهت پرورش تعامل آنها با فرهنگ مورد نظر هو آموزش ب 13رهبریانجام 

 برقراری ارتباط و الگوسازی از فرهنگ مورد نظر 

 Organization Science در مطالعه موردی یک تولید کننده عمده روغن که در مقاله چاپ شده در من"این مقاله اشاره میکند که  نویسنده 

شد  در حالی که یک طرح تغییر فرهنگ سازمانی با مقاومت کارکنانی روبرو. ، تحت تأثیر تأثیر جدی مدیران میانی در فرهنگ سازی قرار گرفتمبود

ید را با موفقیت فرهنگ جد ،ک خودد عملیاتی به لطف تیم مدیریتی زیریک واح دیمی بر آنها ریشه دوانده بود؛ اماکه فرهنگ و فرایندهای ق

این مدیران برای برخی اقدامات مسئولیت ایجاد کردند، رفتارهای دیگر را تحریم کردند و معیارهای جدیدی را برای حمایت از فرهنگ  ذیرفت.پ

آنها در جایی که رهبران ارشد سازمان نبودند، توانستند جذب شوند زیرا روشهای آنها برای فرهنگ سازی متناسب با  .جدید طراحی و اجرا کردند

 ".قش آنها به عنوان مدیران میانی بودن

 

 تولید نتایج از طریق مسئولیت مشترک

ج عملکرد کسب نتای ی فرهنگ سازی خود را پذیرفته است، یک فرهنگ سالم ، همسو و مناسب سبب بهبودبا هر گروه یا عملکردی که مسئولیت ها

پیدا کرده است. هیئت مدیره شرکت در تالش برای بهبودی  5115ل در سا 14Old Mutual Wealthاین همان چیزی است که  میشود.و کار را 

برای پرورش فرهنگ مشتری مداری،  .از بحران مالی، تعریف مجدد هدف شرکت را انجام داد و تیم مدیریت ارشد را موظف به پیگیری آن کرد

استراتژی جدیدی را برای تقویت تجربه مشتری تعیین کردند، نقش جدیدی را در سمت مدیر مشتری ایجاد کردند و رفتارهای اولین مشتری  ،مدیران

برای عملیاتی سازی بیشتر  دیر و سایر موارد گنجانده شده بود.در سازمان را شناسایی کردند که در بررسی عملکرد کارمندان، سیستم های بازخورد م

تغییرات گسترده باعث ایجاد فرهنگ  .زشهای فرهنگ جدید، آنها مدل عملیاتی جدیدی را ارائه دادند و مدلهای جدید حکمرانی، ایجاد شدندار

د که می گوید هیچ کس به گرفتند، از مدیر عامل شروع می ش جدیدی در کل سازمان شد که در آن همه مسئولیت تصمیمات خود را به عهده می

از دفترچه های بیمه اروپا و  شرکت های انگلیسی، با محصوالت جدیدی که مطابق  ٪81ماه ،  15طی  بر بد به وی سرزنش نمی شود.دادن خ دلیل

 .طی پنج سال بیش از دو برابر شد Old Mutual و قیمت سهام شدبا چشم انداز هیئت مدیره بودند، جایگزین 
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 یک شرکت خدمات سرمایهگذاری در کیپتاون، آفریقای جنوبی 14



 داز تغییرات و نیازهای جدید فرهنگ استقبال کنی

 رتغییر به رویکرد فرهنگ سازی مبتنی بر مسئولیت پذیری مشترک، هم منعکس کننده و هم مستلزم تغییر در ماهیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن ب

 تجارت است.

ست که همه ا رویکرد جدید نشان می دهد که فرهنگ سازمانی کمتر به کدی که رهبران تعیین کرده اند تبدیل شده و بیشتر به ابزاری تبدیل شده 

مشاهده کرده اند ،  15. همانطور که نویسندگان مقاله اخیر در بررسی نوآوری اجتماعی استنفوردوندمی توانند از آن استفاده کنند و به آن وارد ش

ارمندان با فرهنگ در حالی که ک ".فرهنگ فقط به این دلیل ادامه دارد که مردم به شیوه هایی عمل می کنند که اصول و کدهای آن را حفظ کنند"

 لبه عنوان منابعی درگیر می شوند که از طریق آن می توانند مهارت ها و عادت های خود را به جای حکمی که مدیران ارشد تعیین می کنند، شک

 ."بیان و اصالح می شود از طریق تمرین است که فرهنگ " دهند،

هبری تغییرات داخلی مانند انتقال و گسترش ر همانظوریکه میشود.ث فشار بر مشاغل عوامل بیرونی بسیاری باع شد.فرهنگ یک شرکت باید سازگار با

تالش برای بستن نوع خاصی از فرهنگ در طوالنی مدت در بهترین حالت . ، فرهنگ باید تغییر کندبرای مطابقت با این تغییرات باعث آن میشود.

 .و پایداری سازمان می شوند، آنها مانع رقابت نیزدر بدترین حالت ؛ ناموفق خواهد بود

 تغییرات در فرهنگ باید به صراحت توسط همه اعالم و بررسی. در فرهنگ سازی اشاره داردسئولیت مشترک، رویکرد م از این امر به یک نیاز اصلی

 .کنند، اما باید آنها را درک کنند و برای حمایت از آنها موافقت همه با این تغییرات موافق نباشندممکن است . شود

و هماهنگ  حساب شدهه باید در یک تالش و هم -، سازگار و مشترکی از آن داشته باشند برای دستیابی به فرهنگ مورد نظر، همه باید درک واضح

، اما همه برای دستیابی به فرهنگ مورد نظر مسئولیت یا گروه به شیوه خود پاسخگو است در حالی که هر شخص برای پرورش آن همکاری کنند.

 دارند. 

برای  منابع اصاختص بکشاند بلکه اولویت بندی آن وبه پایین کار جدید مدیر عامل و تیم مدیریت ارشد این نیست که فرهنگ شرکت را از باال 

 است.اطمینان از آن 

 

 

Reference:  

Organizational culture  

https://hbr.org/2021/02/company-culture-is-everyones-responsibility 
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