
 فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان

 استراتژیک منابع انسانی فرهنگ

 نسانیا منابع مدیرانشوند. مدیران منابع انسانی از آن غافل میرغم اهمیت فرهنگ استراتژیک منابع انسانی، علی

 حفظ و ایجاد مورد در افراد از بسیاری کنند. امامی صحبت فرهنگ مورد در اغلب وکار کسب رهبران سایر و

 .شودمی صحبت تجارتشان مهم هایجنبه دیگر مورد در که نیستند استراتژیک آنقدر فرهنگ

 امور فروش،به  که اندازه همان به باید رهبران: »گوید می ،CultureWise شرکت عامل مدیر/بنیانگذار فریدمن،

 مکک برای که پلتفرمی. باشند فرآیندگراباید  نیز خود فرهنگ مورد در ،اهمیت می دهند شرکت عملیات و مالی

 هبرانر همه. کنند حفظ و ایجاد باال عملکرد با هایی فرهنگ تا است شده طراحی متوسط تا کوچک کارفرمایان به

 به هک فرهنگی به اینکه نه کنند، عمل سیستماتیک فرهنگ سازمان خود طراحی در که دارند را مسئولیت این

 .دهند رضایت شود، می ایجاد تصادفی طور

 شرکت فرهنگ هدایت و طراحی برای اتیپیشنهاد

 :کنید تعریف شود می شرکت موفقیت باعث که را کارکنان رفتارهای. 1

 یک هدایتکند. به هدایت فرهنگ شرکت کمک می شود می شرکت موفقیت باعث که ،کارکنان رفتارهایتعریف 

 اصخ اصولی یا رفتارها حول درسی برنامه یک ایجاد مستلزم امر این. است آموزشی کارکرد یک بیشتر فرهنگ

 یدمق و تعهدات به بندیپای ،مسئله حل این رفتارهاعبارتند از:  دهد. آموزش روزانه خواهدمی رهبری تیم که است

وضوح تر هستند، انتزاعی که هاارزش در مقابل هستند، محورکنش چون رفتارها،. پاسخ هایزمان مورد در بودن

 بیشتری دارند.

 :تکرار کنید را خود اصول. 2

م و عدافراد  مشغله با ،شودمی آغاز کارمندان شخصی زندگیحتی  و کار محل در ی کهابتکاربسیاری از اصول  

 او .شودمی کارکنان بدبینیموجب  کار در هاشکست این گویدمی فریدمن شود. می گذاشته کنارها تکرار آن

 شهری شما افراد درها این روش برنده، رفتارهای مکرر آموزش برای منظم و ساختاریافته روشی ایجاد با : »گویدمی

 «.آورد نمی دوام چیز هیچ تکرار، بدون. گیرندمی

 : هستند شما فرهنگ مناسب که کنید انتخاب را افرادی. 3

 اسبمن هایارزش که است مهم بسیار بنابراین کند،نمی تغییراحتماأل  ارزشی سیستم، جدید استخدام یکدر 

 .باشند داشته دارند، رهبرینیاز به  که رفتارهایی انجام برای



 : کنید ادغام خود فرهنگ در را جدید هایاستخدام. 3

کارمندان از  برداشت اولین. است مهم بسیار فرهنگ یزمینه در فرد یک کار اول هفتههای جدید، در استخدام

 که است توجه قابل .است دشوار آن تغییر و پایدار تصور این گیرد.دام شکل میفرهنگ، در روزهای اول استخ

 استخدام یک اولیه تجربه از ایجنبه هر کردن هماهنگ برای را مناسب منابع و زمان هاشرکت از کمی تعداد

 .کنندمی صرف جدید

 : بگذارید اشتراک به سازمان سراسر در را خود فرهنگ. 4

 یبخشالهام پوسترهای و هاپیام شرکت گذارد.فرهنگ خود را در سراسر شرکت به اشتراک می رهبری اوقات، اغلب

 کار مورد در ما. است ناسازگار کاری فرهنگ در افراد رفتار نحوه با که دهدمی نمایش دفتر دیوارهای روی بر را

 حبتص کیفیت مورد در ما یا،. کنندمی فکر و کنندمی کار سیلوها در در حقیقت افراد اما کنیم،می صحبت تیمی

 ما نگفره اگر. کنند تولید ، محصول رامناسب ابزار بدون و باال سرعت با هستند مجبور ما کارمندان اما کنیم، می

 .است بهتر ببینیم، خود اطراف در را آن یادآوری و تصاویر بیشتر هرچه باشد، معتبر

 : خود فرهنگ تقویت برای کوچینگ. 5

 از هاستفاد است. فرهنگ تقویت و آموزش برای حیاتی هایفرصت سرپرستان و مدیران توسط کوچینگ جلسات

 .هستند معنادار دیوار روی کلمات که دهدمی نشان کارکنان به کوچینگ جلسه در فرهنگ خاص زبان

 . فرهنگ مناسب6

 یبستگ رهبران آن به این اما افتد.می اتفاق خود خودی به که دانندمی چیزی رامناسب  فرهنگ ،رهبران بیشتر

 ملع سیستماتیک نیز فرهنگ مورد درهای شرکت پویا هستند ی فعالیتبقیه مورد در که اندازه همان به که دارد

 ؛میل چالش برانگیزی روبرو هستاست و با مسائ تغییر حال در با توجه به اینکه امروزه همه چیز به سرعت. کنند

 .چرا اهمیت دارد فرهنگ مورد در بودن فعال که اندپی برده موضوع این به افراد بیشتر

 هایمحیط. هستندرهبران شرکت  کنار دربه صورت مداوم  فرهنگ تقویت و ایجاد اصلیمسیر در ، کارکنان

 راتژیاست در اندکرده مجبور را رهبران بلکه اند،کرده همیشه از ترمهم را فرهنگ تنها نه جدید ترکیبی و کاریدور

 .کنند تجدیدنظر سازیفرهنگ برای خود

 


