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ویژهنامه

ادامه از همین صفحه
از آن زم��ان تاکنون مطالعات گس��ترده ای 
در ای��ن زمینه صورت گرفت��ه و نتایج حاکی 
از آن اس��ت که به طور کلی جنبه س��ازمانی 
فرهن��گ، ب��ه عن��وان یک��ی از ابع��اد مه��م 
فرهن��گ، در مفاهیمی نظی��ر هویت جمعی، 
اه��داف و ارزش ه��ای مش��ترک، انگی��زه و 
تعه��د ورای منافع ش��خصی، روحی��ه انجام 
ک��ار تیمی، رعایت آداب و رس��وم، عرف ها و 
 قوانین و مقررات س��ازمان، مصداق می یابد. 

ادگ��ار ش��این، نظ��ام اعتق��ادات و باورهای 
اساس��ی، ارزش های حاکم و الگوهای رفتاری 
را به »فرهنگ سازمانی« تعبیر می کند که در 
طول زمان توسعه می یابند و افراد سازمان ها 
 ب��ه آن پایبند ب��وده و آن ه��ا را پذیرفته اند. 

از نگاه گری جانس��ون، »فرهنگ س��ازمانی« 
ک��ه  هس��تند  رفتارهای��ی  و  مفروض��ات 
وج��ود دارند اما ثب��ت نش��ده اند، چارچوب 
س��ازمانی را در اف��راد تداع��ی می کنن��د و 
س��بب می ش��وند که گروه ه��ای کارکنان در 
مواجه��ه با موضوعات، به نح��و خاصی رفتار 
کرده و عکس العمل نش��ان دهن��د. بنابراین 
ایف��ای نق��ش فرهنگ را در توس��عه و تغییر 
راهبرده��ا و اتص��ال آنه��ا ب��ه خروجی ها و 
 ه��دف ه��ای س��ازمان، ارزیاب��ی می کن��د. 

دانی��ل دنیس��ون، در م��دل خ��ود »فرهنگ 
س��ازمانی« را ب��ه عن��وان نیروی��ی قدرتمند 
انج��ام  چگونگ��ی  در  کنن��ده  تعیی��ن  و 
دادن ام��ور و عملی��ات س��ازمان بر اس��اس 
ویژگی ه��ای فرهنگ��ی در 4 گ��روه، فرهنگ 
و  انطباق پذی��ری  س��ازگاری،  مش��ارکتی، 
ماموریت یا رس��الت تقس��یم بندی می کند؛ 
ت��وان مندس��ازی، تیم س��ازی و توس��عه ی 
قابلیت ها از ش��اخص های فرهنگ مشارکتی 
ارزش ه��ای  ش��اخص های  و  هس��تند 
بنیادی��ن، تواف��ق، هماهنگ��ی و پیوس��تگی 
را ب��رای فرهنگ س��ازگاری، ش��اخص های 
ایج��اد تغیی��ر، مش��تری گرایی و یادگی��ری 
س��ازمانی را ب��رای فرهن��گ انطباق پذیری، 
همچنی��ن ش��اخص های گرای��ش و جه��ت 
راهب��ردی، ه��دف ها و مقاصد و چش��م انداز 
 را ب��رای فرهنگ رس��الت مط��رح می کند. 

از دیگ��ر مولفه ه��ا ی فرهنگ س��ازمانی که 
صاحب نظران مدیریت به آن اش��اره کرده اند، 
رقاب��ت و میزان پذیرش مخاطره، س��اختار و 
ثبات هویت، نتیجه گرایی، صمیمیت، احترام 
و توجه به افراد، میزان انس��جام و هماهنگی 
 کارکن��ان و حمایت مدیریت از آن هاس��ت. 

در مجم��وع، تواف��ق روش��نی در ارتب��اط با 
تعری��ف »فرهنگ س��ازمانی« وج��ود ندارد 
اما مفهومی اس��ت که »کیفی��ت انجام دادن 
امور« را ه��دف قرار می دهد. اگرچه می تواند 
نقطه  ی شروعی برای حرکت و پویایی باشد، 
اما فرهنگ س��ازمانی نامطلوب، مانعی در راه 

پیشرفت س��ازمان خواهد بود. شاخص هایی 
برای یک فرهنگ س��ازمانی مطلوب در نظر 
گرفته می ش��وند که برخ��ی از آن ها عبارتند 
از: تعه��د و الت��زام، وجدان ک��اری، عالقه و 
وف��اداری به س��ازمان، نظم پذی��ری، دانش و 
تخصص، تطبیق فرد با ش��غل، رقابت سالم، 
غنی سازی شغل و توس��عه شغلی، اعتماد به 
 نفس و پش��تکار، جمع گرایی و کار گروهی. 

در کش��ور  م��ا، برخ��ورداری از فرهن��گ و 
اندیش��ه متعالی ایرانی اس��المی، پشتوانه  ای 
اس��ت که می تواند اعتالی ه��دف ها، باورها 
و ارزش های هر س��ازمان  را موجب ش��ود. با 
بهره مندی از این موهبت، پیشنهادهایی قابل 
طرح اس��ت که با تقوی��ت و بازیابی فرهنگ 
س��ازمانی مطلوب و ارتقای مسئولیت پذیری 
نیاز ه��ا و  ب��ا کیفی��ت  تأمی��ن  اجتماع��ی، 
خواسته های سرمایه  ی انس��انی و ذی نفعان، 
ایجاد رواب��ط بلند مدت میان س��ازمان ها با 

س��رمایه  ی انس��انی و ذی نفع��ان و در نهایت 
 س��ودآوری س��ازمان ها را فراهم م��ی آورد. 

بنا بر آنچه به ایجاز گذش��ت، پیش��نهاد این 
وجی��زه این اس��ت ک��ه در هر س��ازمانی، به 
گام نخس��ت، تبیین س��ند راهبردی مناسب 
و اج��رای آن م��ورد توج��ه قرار گی��رد؛ چرا 
ک��ه در این س��ند، چش��م انداز، ه��دف ها و 
گرایش های راهبردی س��ازمان و ارزش های 
بنیادی��ن آن تعیی��ن ش��ده و می توان��د در 
مقاطع زمانی مشخص، ارزیابی شود. شناخت 
وضعیت فعلی فرهنگ هر سازمان و سنجش 
می��زان اخت��الف آن ب��ا وضعی��ت مطلوب، 
اقدام��ی ضروری اس��ت که نتیج��ه ی آن در 
 س��ند راهب��ردی قابل انعک��اس خواهد بود. 

ایجاد واحدی برای بررسی و ارزیابی فرهنگ 
سازمانی، که در مقاطع معین وضعیت فرهنگ 
سازمانی را به اطالع رهبران برساند، می تواند 
رهب��ران را در ایجاد هماهنگی و پیوس��تگی 
در س��ازمان ها و جلوگیری از جزیره ای عمل 
 کردن واحد های مختلف سازمان یاری کند. 

آگاه��ی دقیق از وضعیت فرهنگ س��ازمانی، 
تغییر مطلوب سبک رهبری متناسب با بلوغ 
سازمانی را به همراه خواهد داشت. الزم است 
با ارزش��مند ش��مردن نیروی ک��ار به عنوان 
سرمایه انس��انی خالق و ارتقای سرمایه های 

انس��انی با تفوی��ض اختیار مدیریت  ش��ده و 
ه��م چنین باال بردن ظرفی��ت انطباق پذیری 
همکاران، س��ازمان را در مواجهه با تغییرات 
محیطی و ش��رایط بحرانی توانمند س��ازیم. 
س��ازمان می تواند با احترام به س��رمایه ها  ی 
انس��انی خ��ود و ایج��اد تع��ادل بی��ن کار و 
زندگ��ی، ضمن ب��رآوردن نیازه��ای آنان، به 
سود آوری نیز دس��ت  یابد. به منظور افزایش 
کارایی و اثربخش��ی در س��ازمان، الزم است 
نظام های پاداش دهی و انگیزش��ی مناس��بی 
ایجاد ش��ود که متناسب با تحوالت داخلی و 
 بیرونی سازمان، مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

ش��یوه¬ی رهب��ری اهمی��ت بالمنازعی در 
ایجاد و توس��عه¬ی فرهنگ س��ازمانی دارد. 
شایس��ته اس��ت با توجه به بلوغ س��ازمانی، 
شیوه ی رهبری تغییر یا تکامل یابد. مباحثی 
از قبیل »تفویض اختیار« باید نقش بیشتری 
در س��ازمان ه��ا پی��دا کند، به وی��ژه آن که 
امر تفویض اختیار م��ی تواند موجب ارتقای 
 توان من��دی های س��رمایه انس��انی گردد. 

ارتق��ای فرهنگ کار گروهی و مش��ارکتی و 
ایجاد ح��س وحدت و همدلی در س��ازمان، 
توان مندسازی و در نظر گرفتن آموزش های 
الزم ب��رای پرورش س��رمایه های انس��انی، از 
دیگ��ر پیش��نهادهای مهم و مؤث��ر در ایجاد 
 و حف��ظ فرهنگ س��ازمانی مطلوب اس��ت. 

ب��ا توجه به اهمیت و تأثیرگ��ذاری روزافزون 
فرهنگ سازمانی در سازمان ها، برآن شدیم، 
در انجمن مدیریت ایران که مرجعیت علمی 
و کارب��ردی فعالی��ت های 60 س��اله ی آن، 
مس��ئولیت س��نگینی بر ش��انه های اعضای 
توانمن��د و فرهیخته آن می نهد، انجام دادن 
کاری س��ترگ در برگ��زاری کنفرانس ملی “ 
فرهنگ س��ازمانی – با رویکرد توس��عه » به 
عه��ده گیری��م. کنفرانس مل��ی موردنظر که 
در بهمن ماه س��ال جاری برگزار خواهد شد 
محصول اندیش��ه، تفکر، تجربه و س��رامدی 
علم��ی و تجربی اعضای گرانق��در انجمن به 
ویژه هی��أت مدیره گران س��نگ و دبیرخانه 
دل آگ��اه و فع��ال آن م��ی باش��د. در ایفای 
این مس��ئولیت مل��ی مهم، س��ازمان محترم 
مدیری��ت و برنام��ه ری��زی کش��ور، وزارت 
علیه عل��وم تحقیقات و فن��اوری، گروه مالی 
توان��ای پاس��ارگاد و دانش��گاه فخی��م خاتم 
و برخ��ی بانک ها و موسس��ه ه��ای محترم 
دیگ��ر حامیان معن��وی و مالی ای��ن کنفرانس 
 می باش��ند که ج��ای تقدی��ر و تش��کر دارد. 

از دانشمندان، صاحب نظران، محققان، استادان 
و دانش��جویان گرامی دعوت می کنیم در اولین 
کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با مش��ارکت 
فع��ال و عالمان��ه ی خ��ود بر توانای��ی علمی و 

اثرگذاری آن نقش مثمرثمری داشته باشند. 
 مجید قاسمی 
رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت ایران

رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی 
فرهنگ سازمانی

 به نام آن که جان را فکرت آموخت 
وجیزه نگاهی به فرهنگ سازمانی

اگ��ر فرهنگ را اساس��ی ترین عامل پیش��رفت و 
توسعه ی کش��ورها بدانیم، بیراهه نرفته ایم؛ چرا که 
بنیان های علم��ی، اخالقی، اجتماع��ی و اقتصادی 
جوامع بشری، ریشه در فرهنگ دارد. اگر پای بندی 
ب��ه قوانین و مقررات یک جامعه، حقوق و آس��ایش 
افراد را تضمین کند، در این صورت فرهنگ اس��ت 
که می تواند آرامش را برای ایش��ان به ارمغان آورد. 
فرهنگ، عهدها و معاهده های ارزشمند نانوشته ای 
اس��ت که فراتر از قوانین ، مقررات ، آداب و رس��وم 
حاکم بر جامع��ه، کیفیت ایفای تعه��دات و روابط 

انسانی را متجلی می سازد.
در ای��ن میان، رواب��ط متقاب��ل و نظام مند افراد 
در س��ازمان ها ، به عنوان هسته های تأمین کننده ی 
بهره وری سرمایه های انس��انی و مادی، مفهومی به 
ن��ام »فرهنگ س��ازمانی« را خل��ق می کند که این 
روزه��ا در مرکز توج��ه قرار گرفته، چ��را  که نقش 
سازمان ها در تحقق اهداف کالن توسعه انکارناپذیر 
اس��ت. این نق��ش در انطباق و هم س��ویی فرهنگ 
س��ازمانی با فرهن��گ ملی - اعتق��ادی تجلی یافته 
و در س��طحی باالت��ر، در ایف��ای مس��ئولیت های 
می یاب��د.  اعتب��ار  س��ازمان  توس��ط   اجتماع��ی 

فرهنگ س��ازمانی، هوی��ت اجتماعی هر س��ازمان 
و نیروی نهانی اس��ت ک��ه در ورای ام��ور ملموس 
و مش��هود، با خل��ق باورها و ارزش های مش��ترک، 
اف��راد را ب��ه فعالیت  در راس��تای تحقق هدف های 
س��ازمان، وا می دارد. مدیریت موفق یک س��ازمان 
با اج��رای دقی��ق ش��یوه های نوی��ن مدیریتی، در 
صورت��ی حاص��ل می گردد ک��ه فرهنگ س��ازمانی 
ش��کل یافت��ه در آن از راهبرده��ا و ه��دف ه��ای 
س��ازمان پش��تیبانی کن��د؛ بنابرای��ن پرداختن به 
فرهنگ س��ازمانی، رهیافتی  س��ت ک��ه می تواند در 
حوزه ه��ای ف��ردی، س��ازمانی و اجتماع��ی نه تنها 
 راهگشا ، بلکه الگوساز و البته سرنوشت ساز باشد. 

نخس��تین ب��ار، در س��ال ۱۹۷۹، در مقاله ای تحت 
عنوان»مطالعه فرهنگ سازمانی« در فصلنامه علوم 
اداری امریکا، به مقوله ی فرهنگ سازمانی پرداخته 
ش��د، هر چند پیش از آن در سال ۱۹64، واژه »جو 
و فضای س��ازمانی« توس��ط "بلیک و موتن" مطرح 

شده بود. 
ادامه در همین صفحه

 کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
با رویکرد توسعه

به نام آن که جان را فکرت آموخت وجیزه نگاهی به فرهنگ سازمانی

کنفرانس ملی فرهنگ  س��ازمانی با رویکرد توس��عه و جایزه مس��ئولیت  
اجتماع��ی، با حضور دکتر س��یدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، دکت��ر عل��ی اکبر صالح��ی رییس س��ازمان انرژی  اتم��ی  ایران، 
اندیشمندان، صاحبنظران، استادان و عالقمندان، به همت انجمن مدیریت 

ایران و دانشگاه خاتم برگزار شد. 
در ای��ن کنفرانس کارگاه های آموزش��ی، س��خنرانی و پنل های تخصصی و 
علم��ی در خصوص حوزه های فرهنگ س��ازمانی و مس��ئولیت اجتماعی و  با 
حضور پژوهشگران  و اندیشمندان مطرح در این عرصه برگزار شد. از آن جمله 
می توان به س��خنرانی دکتر ناصر میرسپاس��ی در خصوص مدیریت راهبردی 
فرهنگ سازمانی، دکتر کزازی در خصوص منش و فرهنگ ایرانی در مدیریت 

اقتضائی، دکتر فیروزه خلعتبری در خصوص مس��ئولیت اجتماعی نگاهی نو از 
منظر توسعه پایدار، دکتر علی صفدری در زمینه هم اندیشی در خصوص نقشه 
راه ارتقاء فرهنگ س��ازمانی در نظام اداری کش��ور،  دکتر منوچهر منطقی در 
مورد نقش فرهنگ سازمانی در سازمان های با فناوری پیشرفته، دکتر عباسعلی 
حاجی کریمی در زمینه یادگیری سازمانی و نقش آن در بهبود فرهنگ، دکتر 
س��ید احمد طباطبایی در مورد موبینگ و فرهنگ سازمانی، جناب آقای دکتر 
ایرج س��لطانی در مورد نقش اخالق در بهبود فرهنگ سازمانی، پروفسور بیژن 
خرم در خصوص نقش فرهنگ در مدیریت فرا صنعتی و دکتر محسن قدمی در 

مورد مدیریت فرهنگی اشاره کرد.
 همچنی��ن پنل ه��ای تخصص��ی با حض��ور پژوهش��گرانی مانن��د دکتر 

نوی��د اده��م، دکتر آذر صائمی��ان، دکت��ر اباصلت خراس��انی، دکتر عباس 
 س��قایی، دکتر مس��عود طالبیان و دکتر علی ش��اه حس��ینی برگزار ش��د.

در روز اول کنفران��س نی��ز که به برگزاری چند کارگاه آموزش��ی اختصاص 
یافت پنلی در خصوص فرهنگ س��ازمانی با مطالعه موردی بانک پاس��ارگاد 

با سخنرانی کلیدی دکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک برگزار شد. 
در ادامه دکتر محس��ن قدم��ی و دکتر آذر صائمی��ان در مورد مربیگری 
و نقش آن در توس��عه فرهنگی و  دکتر عباس س��قایی در خصوص توسعه 
فرهن��گ تعالی س��ازمانی از طریق ارزیابی واحدهای کار س��خنانی را ایراد 
کردند. در این مراسم نخستین دوره جایزه مسئولیت  اجتماعی مدیریت نیز 

همزمان با این کنفرانس برگزار شد. 

کنفرانسملیفرهنگسازمانیبارویکردتوسعه
وجایزهمسئولیتاجتماعیمدیریتبرگزارشد
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    آق��ای صالحی امی��ری، وزی��ر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، در ابتدای س��خنان خود 
اظه��ار داش��ت: انگی��زه  حضور م��ا، ارزش و 
منزلتی اس��ت که حوزه مس��ئولیت اجتماعی 
ب��رای توس��عه  ای��ران عزیز خواهد داش��ت و 
صمیمان��ه از ش��خصیت علم��ی، فرهیخت��ه 
و فهی��م جناب آق��ای دکتر مجید قاس��می 

تقدی��ر می کنم که ج��ز اولی��ن نهادها و 
بنگاه ه��ای اقتصادی بودند ک��ه در ایران 
برافراشتند.  را  پرچم مس��ئولیت اجتماعی 
اتفاق��اً از ح��وزه فرهن��گ آغ��از کردند و 
هم��ه اصحاب فرهن��گ و هنر، با ایش��ان 
 رابط��ه بس��یار صمیمی و عاطف��ی دارند.

وی با اش��اره ب��ه رهیافت های��ی از بحث 
مس��ئولیت های اجتماعی افزود: مش��کل 
امروز جامعه ایران ناش��ی از عدم پذیرش 
مسئولیت بنگاه های اقتصادی و اجتماعی 
اس��ت. اگر جامعه امروز با حجم وس��یعی 
از آس��یب های اجتماعی مواجه می ش��ود، 
به عملک��رد ما در گذش��ته نزدیک و دور 
برمی گردد. نبود چالش های اجتماعی یک 
پی��ام روش��ن دارد و آن این اس��ت که ما 
از مس��ئولیت اجتماعی فرار کردیم و این 
متوجه نهادها، بنگاه ها و اشخاص در جامعه 
اس��ت. ما نیازمند یک رویکرد جدید برای 
احیای مس��ئولیت اجتماعی در بنگاه های 
اجتماع��ی و اقتصادی و احی��ای فرهنگ 
هس��تیم. جامع��ه  در   مس��ئولیت پذیری 

وی ادامه داد: عالی ترین سطح ایثار شهادت 
اس��ت اما کس��ی که در یک بنگ��اه اقتصادی 
فعالیت می کند و همزمان با ایجاد منافع برای 
بنگاه، به فکر جامعه  خودش اس��ت، او ایثارگر 
است. کسی که عالوه بر منافع خودش، برای 
 جامع��ه قدمی بر می��دارد، او ایثارگر اس��ت.

صالح��ی امیری ب��ا تأکید بر وج��ود تحوالت 
گس��ترده  جامعه  ایران و ض��رورت بازنگری و 
بازشناسی این تحوالت در راستای مسئولیت 
اجتماع��ی، تصری��ح ک��رد: ای��ن جامع��ه هر 
لحظ��ه در مس��یر تغییرات ق��رار دارد. عالوه 
بر س��رعت تغییرات، حجم تغییرات در ایران 
جدی است. عمق، گس��تره و شدت تغییرات 

به حدی اس��ت که بعضی از جامعه شناس��ان 
آن  را ب��ه زلزل��ه تش��بیه می کنن��د. نتیجه، 
این اس��ت که م��ا نیازمن��د ارائ��ه مدل های 
مس��ئولیت های  مدیری��ت  ب��رای  جدی��دی 
 اجتماعی متناس��ب با این تغییرات هس��تیم.

وی با اش��اره به پیش��ینه مسئولیت اجتماعی 
در ایران، تصریح کرد: نمونه  زنده مس��ئولیت 

اجتماع��ی را در وقف می بینیم؛ در گذش��ته 
فضیلت وق��ف آن چنان بود که در ش��هر ها و 
روس��تاها، بناه��ا و منابع را وق��ف می کردند 
و بس��یاری از انس��ان های مردم��دار، فهیم و 
مس��ئولیت پذیر در ش��هرها و روستاها، اموال 
خ��ود را در متعالی تری��ن س��طوح اجتماعی 
وقف می کردند. مفهوم مس��ئولیت  اجتماعی 
در گذش��ته ایران، تبار بس��یار با ارزشی دارد 
ک��ه نیازمن��د ک��ار مطالعاتی بنیادی اس��ت. 
ام��روز باید یک ن��وع بازس��ازی مفهوم وقف 
را ب��ا رویکرد مس��ئولیت اجتماعی در جامعه 
ایران داشته باشیم. در گذشته رویکرد فردی 

 ب��ود و امروز، رویکرد نهادی مطرح می ش��ود.
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی ب��ا تبیین 
رابط��ه بی��ن اخ��الق، فرهن��گ و ارزش های 
اجتماع��ی تأیی��د ک��رد: اساس��اً مس��ئولیت 
اجتماع��ی قبل از هر چیز یک مقوله فرهنگی 
اس��ت و نیاز ب��ه فرهنگ س��ازی دارد و نقطه 
 آغازش مدرس��ه و بعد س��طوح بعدی اس��ت.

بح��ث  در  انس��جامی  رویک��رد  ب��ه  وی 
مس��ئولیت اجتماعی پرداخت و ادامه داد: 
ما باید برای پذیرش مس��ئولیت اجتماعی، 
یک نظام قانونمند و سیس��تمی در کشور 
ایج��اد کنیم. ام��روزه کاری ک��ه نهادها و 
بنگاه ها در این حوزه انجام می دهند، فاقد 
انس��جام اس��ت و ما نمی دانیم در کشور، 
چه میزان رویکرد مس��ئولیت اجتماعی و 
در چه س��طوحی وج��ود دارد. ما نیازمند 
انسجام تقویمی، انسجام مدیریتی، انسجام 
ساختاری و انس��جام برنامه ای برای توزیع 
مسئولیت در س��طح ملی هستیم، به ویژه 

در نقاط دور و نابرخوردار. 
در بی��ن بنگاه ه��ا و نهادهای خصوصی 
ب��ه  عم��ل  س��رآمد  پاس��ارگاد  بان��ک 
مس��ئولیت های اجتماعی اس��ت و از این 
جهت شایس��ته تقدیر است. واقعیت این 
اس��ت که هم��ه بنگاه ه��ای اقتصادی و 
اجتماعی باید یک مس��ئولیت اجتماعی 
را در کش��ور قبول کنند. اگ��ر این اتفاق 
در کش��ور ش��کل بگیرد، فقر و نابرابری 
 و تبعی��ض ب��ه ش��دت کاه��ش می یابد.

وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه مهم تری��ن راه برای 
عبور از شرایط س��خت گسترش مسئولیت 
اجتماعی در کش��ور اس��ت ادام��ه داد: زیر 
باید  اجتماعی  مسئولیت پذیری  ساخت های 
از مدارس آغاز شوند. ما باید در منابع درسی 
و واحدهای دانشگاهی و در سطح رسانه های 
اجتماعی ب��ه ویژه صدا و س��یما، در جهت 
تأمین این زیرساخت ها اقدام کنیم و مفهوم 
مس��ئولیت اجتماعی را نهادینه  کنیم. ما باید 
قبل از هر چیز به س��اخت انسان فکر کنیم. 
اگر انس��ان ساخته ش��ود، اقتصاد، جامعه و 

سیاست  هم ساخته می شود.

دکت��ر علی اکب��ر صالح��ی در کنفرانس 
ملی فرهنگ س��ازمانی به دسته بندی انواع 
سیس��تم های مدیریتی پرداخ��ت و گفت: 
فرهنگ س��ازمانی ترجمان خوبی از سیستم 

مدیریت است.
دکتر علی اکبر صالحی در ادامه کنفرانس 
ملی فرهنگ س��ازمانی گفت که در فرهنگ 
س��ازمانی م��ی ت��وان ط��ی س��ه مرحله به 
طبقه بندی سیستم های مدیریتی پرداخت. 
او در ای��ن طبق��ه بن��دی سیس��تم اول از 
مدیری��ت در فرهنگ س��ازمانی را سیس��تم 
کیهان��ی نامید و اعالم ک��رد همان گونه که 
کیهان متشکل از سیارات و ستارگان است، 
این سیس��تم نیز از اجزایی مشخص که در 
آن مسلط هس��تند تعریف شده و نیز دارای 
برخ��ی قوانین تکوینی هس��تند. او به قانون 
جاذبه در این سیستم اشاره کرد و گفت: در 
این سیس��تم عالوه بر آنکه نظم حاکم است 
از مفهوم تعالی در آن خبری نیس��ت و این 

سیستم تماما مقید به مقررات است.
او در ادامه به سیس��تم بعدی که سیستم 
اجتماع��ی تعریف ش��ده در مدیریت اس��ت 
اش��اره و اعالم کرد که این سیستم متشکل 
از آحاد جامعه بشری است که در آن قوانین 
تکوین��ی حاک��م نیس��ت و بیش��تر قوانین 

تشریعی حاکم اس��ت و ماهیتا این بخش از 
سیستم مدیریتی متغیر با زمان است و نظم 

باید در آن حاکم باشد.
صالحی در ادامه س��خنان خ��ود به ابعاد 
سیاسی، عبادی، اجتماعی انسان اشاره کرد 
و افزود که باید توجه داش��ت مدیریت قبل 
از آنکه یک علم باش��د یک هنر است، مثل 
نقاشی که هر کسی می تواند از کالس های 
نقاشی برخوردار باشد اما کمتر کسی در این 

بین می تواند کمال الملک باقی بماند.
دکت��ر علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان 
انرژی اتم��ی در ادامه از واگ��ذاری کارهای 
بزرگ به مدیران شایس��ته با تعبیر »اهلش« 
یاد کرد و افزود باید توجه داشت در زمانه ای 
که شاهد بروز تحوالت عظیم در شیوه ها و 
روش های مدیریت در عصر جدید هس��تیم 
باید بیش��تر نس��بت به ضرورت شناس��ایی 
مدیران قابل و شایس��ته توج��ه کنیم تا به 
تجربه، هنر و توانایی مدیران شایس��ته تر از 

میان افراد واجد شرایط دست یابیم.
او در ای��ن خص��وص به ایج��اد یک بانک 
اطالعات��ی از مدی��ران در س��طوح مختلف 
مدیریتی با ویژگی ها و توانایی های مختلف 
ی��اد کرد و گفت که می ت��وان در این بانک 
اطالعاتی از توانایی و شایس��تگی های افراد 

در سطوح مختلف مدیریتی یک فایل بانک 
تهی��ه کرد تا در مقاطع مختلف و در صورت 
نی��از از توانایی افراد شایس��ته ت��ر در مقام 
مدیری��ت بهره ب��رد. او در ای��ن خصوص از 
تجربه شهید چمران در دوران دفاع مقدس 

و پس از انقالب یاد کرد.
دکت��ر علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان 
انرژی هس��ته ای در ادامه سخنرانی خود با 
انتق��اد از روش فعلی در برخی س��ازمان ها 
در انتخ��اب مدیر و مدیران س��ازمانی گفت: 
اکن��ون به این مه��م واقف هس��تیم که در 
برخی مشاغل افراد به دلیل آشنایی و روابط 
برای مناصب مدیریتی انتخاب می ش��وند و 
پیداس��ت که اعمال چنین روشی در چنین 
عصری به هیچ وجه قابل توجیه نیست، چرا 
که عالوه بر مغایرت با اصول دینی و اخالقی 

با اصول مدیریتی نیز سازگار نیست.
علی اکبر صالحی در پایان سخنرانی خود 
به ضرورت توج��ه به راهکارهای مدیریتی و 
قانون��ی حاضر در خص��وص انتخاب مدیران 
اش��اره ک��رد و افزود ک��ه انتخ��اب مدیران 
شایسته به عنوان یکی از مهم ترین شاخص 
ه��ا در دنیای امروز از س��ازوکار پیچیده ای 
برخوردار اس��ت که الزم است از قاعده رایج 

در دنیا پیرامون آن تبعیت کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

مسئولیتاجتماعی،قبلاز
هرچیزیکمقولهفرهنگیاست

رییس سازمان انرژی اتمی ایران:

یکمدیرشایسته
بایدآشنابهعلممدیریتباشد

مجتمع فوالد مبارکه لوح تقدیر مسئولیت های اجتماعی  را دریافت کرد

گزارش مسئولیت های اجتماعی داوطلبانه و بشر دوستانه فوالد مبارکه 
میزان حمایت های مالی و غیرمالی از نهادهای فرهنگی و هنری

اقدام��ات و حمایت ها در این زمینه عبارتن��د از: برگزاری بزرگترین 
مسابقات قرآنی با حضور بیش از ۹000 نفر و بهرهگیری از توان مراکز 
قرآنی اس��تان در اجرای آن، حمایت در جهت حفظ و توسعه فرهنگ 
ایثار و ش��هادت از طریق مس��اعدت به س��تادهای انقالبی نظیر بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، سپاه پاس��داران انقالب اسالمی شهرستانهای 
مبارکه و اصفهان، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان، مشارکت 
در تجهیز موزه دفاع مقدس اس��تان اصفهان، همکاری با صدا وسیمای 
مرکز اصفهان و رس��انه های استانی در تولید برنامه های معرفی صنعت 
)برنامه روزان��ه مخصوص کودک و نوج��وان، برنامه های رادیو فوالد و 
صدای فوالد(، انتش��ار روزنامه و ویژه نامه های مستمر استانی، حضور 
در برنامه های فرهنگی در شهرستانهای مبارکه و اصفهان و حمایت از 
آنها به عنوان حامی اصلی ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
نظی��ر راهپیمای��ی روزهای ق��دس و 22بهمن، جش��نهای عید غدیر، 
حمای��ت از مراکز قرآنی و تحقیقات اس��المی، راه اندازی رادیو فوالد، 
ساخت برنامه های فرهنگ سازی با مشارکت سازمان بهزیستی استان، 

مشارکت در ساخت حسینیه مرکزی مبارکه. 
میزان حمایت های مالی و غیرمالی از موضوعات آموزشی

اقدامات و حمایت ها در این زمینه عبارتند از: مش��ارکت در ساخت 33 
مرکز آموزشی در کلیه مقاطع، همکاری با آموزش و پرورش از مساعدت در 
تولید پیک های نوروزی دانش آموزی، برگزاری جشنواره جابربن حیان و 
تقدیر از دانش آموزان خالق استان، تهیه و توزیع کتابهای کمک آموزشی، 

میزبانی از  دانش آموزان در بازدیدهای صنعتی.
میزان حمایت های مالی و غیرمالی از موارد ورزشی

مش��ارکت در ساخت و تکمیل ورزش��گاه بزرگ ۷5000 نفری نقش 
جهان اصفهان با مساعدت مالی بالغ بر300 میلیارد ریال، مساعدت به 
ساخت ورزشگاه کارگران مبارکه، احداث ۱2 سالن ورزشی، حمایت از 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان و توسعه ورزش همگانی 

در سطح استان.
میزان حمایت های مالی و غیرمالی از مؤسسات خیریه و عام المنفعه

اقدامات س��ازمان و میزان حمایت های مالی و غیرمالی فوالد مبارکه 
در زمین��ه خدمات عام المنفعه و همچنین کمک به مؤسس��ات خیریه 
و سازمان های مردم نهاد )س��من ها( عبارتند از: ساخت پایگاه امداد و 
نجات جاده ای و ساخت اورژانس بین راهی اصفهان- مبارکه، مشارکت 
در آزادي زندانیان جرایم غیر عمد )گلریزان ۱00 میلیارد ریالی فوالد 
مبارکه و ش��رکای تج��اری آن برای آزادی زندانی��ان جرائم  غیر عمد 

س��الهای ۱3۹3تا ۱3۹5(، احداث دو باب مدرس��ه در شهرس��تان بم، 
مش��ارکت در احداث 60 واحد مس��کونی برای مددجویان بهزیستی، 
اهدای اموال مازاد بر نیاز شرکت جهت کمک به مددجویان بهزیستی 
و آم��وزش و پ��رورش، عضوی��ت در هی��أت امنای مرکز توانبخش��ی 
معلولی��ن مبارکه )وابس��ته به س��ازمان بهزیس��تی( و کم��ک مالی به 
آن ه��ا، کمک مالی ب��ه کمیته امداد امام خمین��ی، عضویت در هیأت 

امنای مجامع خیرین )بهداش��ت و سالمت، مدرسه ساز( مبارکه، کمک 
س��الیانه کارکنان ش��رکت به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، تقبل 
سرپرس��تی ۱۷40 نفر از ایتام کمیت��ه امداد )طرح اکرام ایتام(، کمک 
مال��ی به آس��یب دیدگان از ح��وادث غیرمترقبه مانند زلزله و س��یل، 
مس��اعدت به نهادهای حمایتی مانند کمیته ام��داد امام خمینی )ره( 
و س��ازمان بهزیستی در مناس��بت های مختلف نظیر جشن شکوفه ها، 
جش��ن عاطفه ها )توزیع هزاران بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان 
نیازمند(، ماه مبارک رمضان، مساعدت حدود 200میلیارد ریال جهت 
طرحهای عمرانی، آموزش��ی، ورزش��ی، مذهبی و بهداش��تی منطقه و 
اس��تان، مش��ارکت مالی در تکمیل مصلی بزرگ اصفهان با مساعدت 
مالی بالغ بر ۷0 میلیارد ریال، مش��ارکت در طرح جامع مترو اس��تان 
)مبارکه – مجلس��ی – بهارستان( با مساعدت مالی بالغ بر 50 میلیارد 
ریال، مش��ارکت در س��اخت زیرگذر بلوار حاج آقا حسینی، مشارکت 
در س��اخت اتوبان کنار گذر غرب )آرادسازی از محل اراضی مربوط به 

تصفیه خانه فوالد مبارکه اصفهان(
میزان حمایت های مالی و غیرمالی در زمینه موضوعات درمانی 

و به ویژه مبتالیان به بیماری های خاص
اقدام��ات در ای��ن زمینه عبارتن��د از: حمای��ت از برنامه های ارتقای 
فرهنگ س��المت عمومی جامعه که همه ساله در هفته سالمت توسط 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان برگزار می ش��ود، عضویت در انجمن 
خیرین س��المت شهرس��تان و کمک به طرح های مصوب این انجمن، 
اهدای 6 دس��تگاه آمبوالنس به ش��بکه بهداشت و درمان شرق استان 
اصفه��ان، بازس��ازی اورژانس بیمارس��تان محمد رس��ول اهلل مبارکه، 
بازسازی مرکز توانبخشی ش��هید مدنی زرین شهر، مساعدت به مرکز 
توانبخشی دیزیچه، مشارکت در باز س��ازی بیمارستان آیت ا... کاشانی 
اصفهان، تجهیز بیمارس��تان س��وانح سوختگی اس��تان، تجهیز مرکز 
درمانی و بهداشتی فارابی، ارائه خدمات پزشکی- بهداشتی و مددکاری 
به مناطق محروم اس��تان )بسیج سالمت، بازس��ازی مرکز توانبخشی 

شهید مدنی شهرستان لنجان )مساعدت ۱0 میلیارد ریالی(. 

اقدامات و حمایت ها در این زمینه عبارتند از: سرمایه گذاری بیش از 
002 میلیارد تومانی در تجهیز غبارگیرها در 3 سال گذشته در راستای 
کاهش غبارهای محیطی، صرف هزینه سالیانه 02 میلیارد تومان جهت 
نگهداری و تعمیرات تجهیزات فوق، مش��ارکت و تامین مالی در طرح 
جمع آوری و هدایت پس��ابهای ش��هرهای مجاور و ارتقاء تصفیه خانه 
پس��ابهای آن شهرها، با هدف بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه و 
جایگزین نمودن پس��اب بجای مصرف آب رودخانه در شرکت، رکورد 
دار جهانی صرفهجویی در مص��رف آب با کاهش 86درصدی ومصرف 
تنها ۱/5درصد آب حوزه آبریز زاینده رود توس��ط بازچرخانی و اجرای 

پروژه ها، کاه��ش02 درصدی برداش��ت آب از رودخانه زاینده رود در 
شش ماهه اول سال 5۹، احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی 
فوالدس��با، استخر ذخیره آب و دریاچه مصنوعی در فوالدسبا، نصب و 
راهاندازی سیستمهای بهنگام پایش آالینده ها و وضعیت تصفیه خانه 
پس��اب )gnirotinoM enilnO(، رشد بیش از 0۱ درصدی حمل 
محصوالت بصورت ریلی در 3 س��ال گذشته نسبت به قبل در راستای 
حفظ محیط زیس��ت، خروج شرکت از لیس��ت صنایع آالینده از سال 
4۹، دریاف��ت تندیس بنیاد جهانی انرژی و لوح تقدیر جامعه مدیریت 
)osI ۱0005( سبز اروپا، دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی

اهم برنامه ها و اقدامات سازمانی بشردوستانه انجام شده مرتبط 
با کارکنان

فوالد مبارکه اصفهان به روش های مختلف از مشارکت داوطلبانه کارکنان 
خود در فعالیت های اجتماعی حمایت نموده است تا امکانات و منابع الزم برای 
مش��ارکت کارکنان در این فعالیت ها را فراهم نماید. برخی از این رویکردها 
عبارتن��د از: ترغیب کارکنان و پیمانکاران به عضویت و همکاری با بس��یج، 
مشارکت کارکنان در حرکت های انسان دوستانه از جمله کمک به آزادسازی 
زندانیان جرائم غیرعمد، اداره بهزیستی، اهدای خون، کمک به زلزله زدگان، 

ایتام، ستاد دیه، بیماران خاص و کمک به مراکز خیریه مختلف و ...

 میزان حمایت های مالی و غیرمالی
در زمینه حفظ محیط زیست و در جهت توسعه پایدار
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   دکت��ر مجید قاس��می رییس هیات مدی��ره انجمن 
مدیریت ایران و رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس 
ضم��ن تأکید بر اهمیت بس��زای فرهنگ در س��ازمان ها 
گفت: خداوند را ش��اکرم که توانستیم کنفرانس فرهنگ 
س��ازمانی را برگزار کنیم. کنفرانس��ی ک��ه بتواند توجه 
اس��تادان و مدی��ران اجرای��ی را ب��ه ای��ن واقعیت جلب 
کن��د ک��ه فرهنگ س��ازمانی چ��ه غوغایی در س��ازمان 
می کند. رییس دانش��گاه خاتم تصریح کرد: محور اصلی 
و ش��اخص این کنفرانس که به هم��ت انجمن مدیریت 
ای��ران و دانش��گاه خات��م س��امان یافت��ه، پرداخت��ن به 
مفه��وم فرهنگ با تأکید بر نقش انس��ان و هویت فردی 
ب��ر فرهنگ س��ازمانی و فرهنگ اجتماعی اس��ت. از این 
روی، دس��ت یابی ب��ه ارزش ها و الگوهای مناس��ب رفتار 
حرفه ای در توس��عه پایدار در سه حوزه فردی، سازمانی 
و اجتماع��ی، اش��اعه مهارت های نوی��ن فرهنگی با تکیه 
بر ضرورت ه��ای آینده نگرانه، بررس��ی نقش تعلق، تعهد 
و وف��اداری س��ازمانی و کارگروهی در توس��عه فرهنگ 
کس��ب و کار، اثرات فرهنگ ملی بر فرهنگ س��ازمانی و 
بالندگی اجتماعی و عش��ق به میهن، به عنوان هدف ها و 
 محورهای این همایش علمی انتخاب و تعیین ش��ده اند.

رییس کنفرانس فرهنگ س��ازمانی افزود: کنفرانس برای 
پیش��برد این هدف ها، از همکاری و مش��ارکت ارزشمند 
قریب ب��ه 30 نفر از اس��تادان برجس��ته و صاحبنظران 
عرصه مدیریت کش��ور که س��ال های طوالن��ی، بعضاً به 
درازای ی��ک عم��ر، در این عرصه ب��ه پژوهش و آموزش 
اش��تغال داش��ته اند، به عنوان اعض��ای هیأت علمی بهره 
جسته اس��ت. دکت��ر قاس��می تصری��ح کرد: س��خنرانی 
پروفس��ور دانیل دنیس��ون به عنوان یکی از صاحبنظران 
برجس��ته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی به صورت 
ویدئ��و کنفرانس، رونمای��ی از نقش��ه راه ارتقاء فرهنگ 
س��ازمانی در نظ��ام اداری کش��ور برای نخس��تین بار و 
معرفی س��ه کت��اب تخصص��ی جدیداالنتش��ار در حوزه 
 مدیری��ت، از دیگ��ر رخداده��ای ای��ن کنفرانس اس��ت.

مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد خاطرنش��ان ک��رد: عالوه بر 
این، همزمان با این رویداد علمی، کوش��ش شده است با 
پرداختن به مفهوم مس��ئولیت های اجتماعی س��ازمانی، 
این نکته ظریف تبیین ش��ود که این مفهوم گران س��نگ 
بس��یار فراتر از انجام ام��ور عام المنفع��ه و خیریه، از آن 
پایه از کفایت برخوردار اس��ت که در جایگاه یک رویکرد 
 مدیریتی ارزشمند، همه ابعاد اصلی سازمانی را در برگیرد.

وی در ادام��ه اف��زود: در همی��ن زمینه، با ه��دف ایجاد 
رقابتی س��ازنده میان س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی، 
چارچوبی بدیع و نوآورانه برای ارزیابی عملکرد سازمان ها 
ب��ا عنوان جایزه مس��ئولیت اجتماع��ی مدیریت طراحی 
و معرفی ش��ده ک��ه هدف آن از یک س��و تبیین هر چه 

بیش��تر این رویک��رد مدیریتی در س��طح س��ازمان های 
ایرانی و از س��وی دیگر شناس��ایی س��ازمان های برتر و 
معرفی و قدردانی از آنها و نیز تش��ویق دیگر س��ازمان ها 
 برای گام نهادن در این مس��یر پر خیر و برکت بوده است.

ریی��س انجمن مدیریت ای��ران ادامه داد: در نخس��تین 
دوره از ای��ن جای��زه ب��ا س��پاس از حض��ور خانواده های 
گرام��ی آتشنش��انان دالور و فداک��ار کش��ورمان که در 

راه حف��ظ مال و ج��ان هموطنانمان در حادثه پالس��کو 
بی پ��روا به قلب آتش زده و ققنوس وار آس��مانی ش��دند 
و ب��ه ش��هیدان پیوس��تند، به عن��وان میهمان��ان ویژه، 
شایس��ته اس��ت با یادآوری خاطره از خودگذشتگی ها و 
جانفش��انی های این رادم��ردان، بار دیگر از س��وی همه 
فرهیختگ��ان، مدی��ران عالی و حاضران در این نشس��ت 
و هم چنی��ن از س��وی آح��اد جامع��ه، از مجاهدت ها و 

 ایثارهای وصف ناش��دنی این قهرمانان قدردانی نماییم.  
وی در ادام��ه با تأکید بر اهمیت فرهنگ در س��ازمان ها 
تصری��ح ک��رد: فرهنگ پدی��ده ی ش��گرف و پیچیده ای 
اس��ت که همیش��ه و در همه ح��ال و از همه س��و ما را 
در احاط��ه دارد و به عن��وان مجموع��ه ای به هم آمیخته 
و متعام��ل از باوره��ا، هنجاره��ا و ارزش های مش��ترک، 
مبن��ای اندیش��یدن و چگونگ��ی رفتار ش��ده ت��ا جایی 

 ک��ه موجودی��ت م��ا را وابس��ته ب��ه خ��ود کرده اس��ت.
وی ادامه داد: به باور بس��یاری از پژوهش��گران، نس��بت 
فرهنگ به سازمان مانند نس��بت شخصیت است به فرد 
و ل��ذا اعتقاد بر آن اس��ت که ایجاد بالندگی س��ازمانی و 
بالندگی جامعه، مستلزم پرداختن مطلوب و مستحکمی 
ب��رای حرکت و پویایی س��ازمان ایفای نق��ش نماید و یا 
 به مانعی در راه هرگونه پیش��رفت و تعالی تبدیل ش��ود.

 وی ب��ا تأکید بر این موضوع که صحنه اجرا، به آنچه که 
ما در خصوص تئوری های مدیری��ت در کتا ب ها مطالعه 
کرده ای��م، عمق داده و آن را تکمی��ل می کند ادامه داد: 
س��ازمان بی فرهنگ، س��ازمانی بی هویت است. سازمان 
بی فرهنگ، س��ازمانی  گسس��ته، متزلزل، نابودکننده و 
مخرب است. سازمانی که یک فرهنگ غنی نداشته باشد، 
نمی تواند به اهداف خود برسد. وی تصریح کرد: هر کاری 
ک��ه با کالم »بس��م اهلل الرحمن الرحیم« آغاز نش��ود، ابتر 
اس��ت. تصور می کنیم که به اهداف خود رسیده ایم اما در 
حقیق��ت اگر با این کالم آغاز می کردیم، خدا می داند که 
به چه اهداف واالتری نایل می شدیم. این مهم، نقطه آغاز 
فرهنگ سازمانی بانک پاسارگاد است. پس از آن »عشق« 
اس��ت. عشق است که سبب شده بانک پاسارگاد در مدت 
۱۱ س��ال موفق شود رتبه ۱۷5 را در بین 500 برند برتر 
بانکی دنیا کس��ب کند. در شرایط تحریم، عشق است که 
باعث ش��ده ، برترین های بیوتکنولوژی توس��ط گروه مالی 
پاسارگاد، از قلب غرب دنیا به کشورمان منتقل شود. پایه 
فرهنگ، »عشق« اس��ت و »فرهنگ« پایه و تار و پود هر 
سازمانی است. وی در ادامه تأکید کرد: باورها، اعتقادات و 
ارزش ها از مقوله های بسیار مهم در فرهنگ است. اعتقاد 
و باورهاست که باعث شده جوانان ما از جان خود بگذرند 
تا از آب و خاک کشورشان محافظت کند. همین اعتقادات 
اس��ت که باعث شد بدترین شرایط تحریم را با سربلندی 
بگذرانیم. وی ادامه داد: به فرهنگ سازمانی توجه ویژه ای 
کنی��د؛ نه تنها توجه کلی، بلک��ه به جزئیات آن نیز توجه 
کنید. روزی ما در حال تبیین نقش��ه راه بانک پاس��ارگاد 
بودیم، خود را روی فرهنگ سازمانی متمرکز کردیم. این 
بحث بس��یار مهمی بود که تا س��ال ۱384 حداقل بنده 
ندی��ده بودم که جایی تعریف و تبیین شده باش��د. عنوان 
شغلی ما بر اس��اس فرهنگ س��ازمانی تبیین شده است. 
همکاران ما بر اس��اس فرهنگ سازمان نام برده می شوند. 
ما عباراتی مانند شماره پرسنلی و شماره کاربری نداریم. 
همکاران ما هر یک، دو شناس��ه همکاری و س��هامداری 
دارن��د. نام بانک پاس��ارگاد نیز مهم تری��ن بخش فرهنگ 
س��ازمانی ما اس��ت. نامی که مملو از معنوی��ت، افتخار و 
تاریخ ایران اس��ت. نامی که همه ایرانیان از سراس��ر دنیا 
از ما درخواس��ت می کنند تا لوگو و نش��ان آن را به سینه 

بزنند؛ همین به فرهنگ جهت می دهد.

رییس هیات مدیره انجمن مدیریت ایران:

سازمانبیفرهنگ،سازمانیگسسته،متزلزل،نابودکنندهومخرباست

ضرورت توس��عه اقتصادی کش��ور در چارچوب اقتص��اد مقاومتی و 
افزایش ظرفیت تولی��د محصوالت فوالدی نیازمن��د بکارگیری دانش 
و تج��ارب نهفته در توس��عه کش��ور اس��ت و این نیاز بی��ش از پیش 
احساس می ش��ود. شرکت میدکو در سال ۱38۷ بر پایه دانش علمی 
و کاربردی، دانش��گاهی، تجربی، س��وابق متعدد، ارزشمند مدیران و با 
پشتیبانی بانک پاس��ارگاد تاسیس شد. با توجه به حضور شرکت مادر 
تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
در کنفرانس توس��عه فرهنگ س��ازمانی و مس��ئولیت اجتماعی بر آن 
ش��دیم تا با "علی اصغر پورمند" گفت و گویی داش��ته باش��یم  که در 

ادامه می خوانید:
برای بهبود نگرش افراد هر س��ازمان، چه اقداماتی را مفید می دانید؟ 

نقش تحول فردی در توسعه فرهنگی سازمان شما بوده است؟
تدوین چش��م ان��داز، اهداف، اس��تراتژی، مأموریت های س��ازمان با 

مشارکت دادن همکاران. 
ش��ناخت دقیق از اهداف، استراتژی ها، برنامه ها و ارزش های سازمان 

توسط همکاران بعنوان سرمایه انسانی
پیاده سازی، اجرا و تعهد خود رهبران و مدیران سازمانی، الگو شدن 

و فرهنگ سازی 
بلوغ س��ازمانی و تعهد فردی به همسو شدن نگرش و فرهنگ فردی 
برای هم افزایی و ایجاد فرهنگ س��ازمانی زمانیکه دیدگاه ها و اقدامات 

همسو باشند، فرهنگ سازمانی را پایدار و نهادینه می کنند.

میدکو در بخش توس��عه فرهنگ س��ازمانی، وف��اداری و کارگروهی 
چه دس��تاوردهایی دارد؟ اقداماتی که باعث شده محیط کاری شرکت 

میدکو فضایی برای یادگیری این فرهنگ باشد را بفرمایید؟
میدکو از ابتدای تش��کیل با تدوین سند استراتژی و برنامه های خود 
در همان راس��تا ارزش ها، منشور اخالقی و کدهای رفتاری را تدوین و 

اقدامات خود را در آن راستا دنبال کرد.
مش��ارکت دادن همکاران در تدوین ها، ارائه دیدگاه های هدایت شده 
آنها در نشست های مرتبط با این موضوع به تعمیق برای فرهنگ سازی 

منجر می شود.
اساساً ساختار میدکو بر پایه تشکیالت گروهی )کمیته  برنامه ریزی، 
کمیته توس��عه س��ازمان و مدیریت و کمیته مالی( شکل داده شده و 

کمیته های تخصصی آنها نیز تشکیل گردید.

نشس��ت های گروهی هم به لحاظ نهادینه شدن فرهنگ سازمانی و 
هم برای حفظ چابکی و حذف بوروکراسی ها. تصمیم گیری های گروهی 
در اجرای طرحها و نظارت آنها، تحلیل پارامترهای تولید اعم از میزان 
تولید، کیفیت، مالی، منابع انس��انی و زیس��ت محیطی در نشست های 
یک هفته در میان در سایت ها و با استفاده از ویدئو کنفرانس بصورت 

جامع در ستادها و واحدها با حضور مدیرعامل
با حضور مدیریت عامل و تصمیم گیری س��ریع در همین جلس��ات، 
بش��دت فرهنگ کارگروهی و س��رعت بخش��یدن به کار افزایش داده 
ش��ده و بوروکراس��ی و فرهنگ کاغذ بازی را ح��ذف نمود. ضمن آنکه 
نشس��ت های مختلف  وس��یع تر جمعی در میدکو نی��ز کارگروهی را با 

یگانگی میسر ساخته است.
در بخش مسئولیت های اجتماعی چه اقداماتی انجام داده اید و تأثیر 
آن در فرهنگ س��ازمانی شما و مهمتر از آن در توسعه فرهنگ ملی را 

چطور ارزیابی می کنید؟
هلدینگ میدکو اس��اس تش��کیل خود را با اس��تفاده از سهامداران 
مردم��ی بصورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم قرارداد ک��ه اینک به 5/۱ 
میلیون نفر بالغ می گردد. هدف میدکو ارتقاء سهام سهامداران، رضایت 

ذینفعان از جمله سهامداران قرار گرفت.
مأموریت میدکو علیرغم اینکه یک هلدینگ خصوصی اس��ت ارتقاء 
س��طح فناوری، مدیریت و س��هم در تولید ناخالص داخلی کش��ور و با 

نگاه ملی است.
مدل شدن برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مأموریت های 

مصوب میدکو است.
اشتغال مستقیم بیش از ۱5000 نفر و غیر مستقیم تا 300.000 نفر 
از ویژگیهای طرحهای میدکو اس��ت. عمده اشتغال در مناطق مختلف 
اس��تان کرمان و از افراد بومی اس��ت. عالوه بر اش��تغال، سطح دانش 

سرمایه انسانی و منطقه نیز با آموزش و تبادل دانش ارتقاء می بابد.
میدک��و در تطابق کامل با محورهای ۱0 گانه اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عم��ل کرده اس��ت و هم اکن��ون در کرمان هم بط��ور ویژه عهده دار 
مسئولیت ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی را عهده دار گردیده است.

با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته در صنعت فوالد، میدکو با تأکید 
بر سالمت و ایمنی به محیط زیست اولویت ویژه در طرحها داده است. 
کاه��ش مصرف برق ب��ا تکنولوژیه��ای جدید، اس��تفاده از فاضالب 
و تصفی��ه آن بجای اس��تفاده از آب، در صنایع باالدس��تی و فوالد در 

طرحهای میدکو از دیگر دستاوردهاست.
اس��تقرار صنع��ت در جنب معدن مرتبط و جلوگی��ری از هدر رفتن 
ان��رژی با میلیونها تن جابجایی مواد از دیگر اقدامات میدکو در طرحها 
بوده اس��ت. ضمن آنکه ح��وادث در جاده ها را نیز ب��ه تبع آن کاهش 

می دهد.
میدکو موفق ش��د برای اولین بار در دنیا در صنعت مس با اس��تفاده 
از روش بیوتکنول��وژی ضمن حذف واحد ذوب، با جلوگیری از گاز های 

SO2 که محیط را آلوده می کرد صنعتی سبز را پایه گذاری کرد.
میدکو در زمانی کوتاه موفق ش��د 35 پروژه بزرگ را در کش��ور را با 
اثرات اقتصادی و اجتماعی وسیع مدیریت کند و بخش قابل توجهی از 
این طرحها به بهره برداری رس��یده که با تولید دو فلز استراتژیک مس 
و ف��والد ضمن ارتقاء تولید ناخالص داخلی، با تأمین نیازهای داخلی با 

پتانسیل صادراتی خود تأمین ارز برای کشور نماید.
ای��ن نگرش فرهنگی و ملی ضمن مدل ش��دن برای س��ایر صنایع و 
معادن کش��ور خود به ارتقاء فرهنگ سازمانی در راستای فرهنگ ملی 
انجامی��ده که ب��ا تحقق موفقیت ها خود، کمک ب��ه نهادینه کردن این 

فرهنگ می شود.
کمک به موسس��ات خیریه و عام المنفع��ه و NGO ها فعالیت های 
فرهنگ��ی و ورزش��ی از اقدامات دیگر میدکو برای فرهنگ س��ازی در 

راستای مسئولیت های اجتماعی بوده است.

شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(
تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نرسیده به میدان فرهنگ، خیابان معارف، پالک 8

تلفن : 04372             امور سهام : 6-58867322              فاکس :19636322
moc.ochdim@ofni  : پست الکترونیک

میدکو؛ تبلور آموزش، یادگیری و به کارگیری دانش



یکشنبه
10 اردیبهشت 1395 www.forsatnet.irشماره 4771 کنفرانس فرهنگ سازمانی



یکشنبه
105 اردیبهشت 1395 شماره 771 www.forsatnet.irکنفرانس فرهنگ سازمانی

فرهنگ س��ازمانی در برگیرندة مجموع��ه نظام باورها، 
ارزش ها و هنجارهای مش��ترکی است که در سازمان به 
وجود می آید و بر ش��کل دهی رفت��ار کارکنان و مدیران 
س��ازمان تاثیر گذاش��ته و راهبری آن را در فضای کسب 
وکار ش��کل می دهد. »هافس��تد« فرهنگ س��ازماني را 
برنامه ری��زي جمعي ذهن بیان مي کند ک��ه می تواند در 
رفتار افراد یک س��ازمان اثر گذاشته و سازمان ها را از هم 
متمایز نماید. »آرمسترانگ« نیز معتقد است مدیران ارشد 
س��ازمان ها باید به ایجاد تغییرات بنیادین در بینش های 
کارکنان و ایجاد تحول در سطوح مختلف فردی، گروهی 
و سازمانی و قبل از آن، شناسایی و بررسی دقیق فرهنگ 

سازمانی اقدام کنند. 
با این مقدمه می توان گفت شناس��ایی وضعیت موجود 
فرهنگ س��ازمانی با بررس��ی نقاط فرهنگی قابل بهبود و 
عوامل موثر بر ارتقای موقعیت فرهنگی س��ازمان، اهمیت 
بس��زایی دارد. نتایج تجزیه و تحلیل فرهنگ س��ازمانی و 
ارائ��ه راهکارهای ارزش آفرین از مهمترین عوامل موثر بر 
ایجاد فرهنگ سازمانی کارآمد است و کارکنان و مدیران 
توانمند می توانند بطور مستمر بر بهبود فرهنگ سازمان 
و کس��ب مزیت های مبتنی بر ارزش های فرهنگی همت 

گمارند. 
در دهه های گذشته رویکردهای روان شناسی، جامعه 
شناس��ی، مردم شناس��ی، علوم سیاس��ی، روان شناسی 
اجتماعی، علوم تربیتی و س��ایر موضوعات علوم انس��انی 
و تاریخ��ی در قلمرو فرهنگ مورد بحث و تجزیه و تحلیل 
ق��رار گرف��ت. نتایج ای��ن مطالعات نش��ان داد که تمرکز 
توج��ه ب��ه واحدهای بزرگ ت��ر از افراد بتدری��ج با تاکید 
ب��ر گروه های کار، کل س��ازمان ها و نیازه��ای اجتماعی 
و فرهنگ��ی مفاهیم��ی  مانن��د »نظام فرهنگ��ی« که در 
برگیرن��ده الگوهایی از باوره��ا، هنجارها و نگرش ها را در 
برمی گرفت پدیدار شد. با این رویکرد می توان به تحلیل 
بسیاری از نابسامانی های فرهنگی پرداخت. بیشتر آشوب 
ها و هرج و مرج های فرهنگی، تعارضات و ناسازگاری ها 
در الیه های مختلف فردی، گروهی، حزبی و اجتماعی به 
تف��اوت افراد در دیدن و نوع نگاه به فرهنگ باز می گردد 
زیرا هیچ ت��وازن و تعادلی بین الیه ه��ای نظام فرهنگی 

شکل نگرفته است. 
ب��ا توجه به ضرورت و اهمیت توج��ه به مقوله فرهنگ 
سازمانی با رویکرد توسعه، انجمن مدیریت ایران در صدد 
برآم��د تا ابعاد و مولفه های فرهنگ س��ازمانی را در قالب 
اجرای کنفرانس��ی و با اهداف ارائه آخرین دس��تاوردهای 
علمی و کاربردی در فرهنگ س��ازمانی با رویکرد توسعه- 
توسعه و ترویج فرهنگ س��ازمانی در نظام فکری فردی، 
سازمانی و اجتماعی- اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با 
تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه و دستیابی به ارزش ها و 
الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار در تاریخ 

2۷ بهمن ۱3۹5 طراحی و اجرا نماید.
محورهای کنفرانس در سه حوزه اصلی بشرح زیر ارائه 

گردید:
 حوزه فردی:  بهبود نگرش فردی در راس��تای فرهنگ 
سازمانی مطلوب، نقش تحول و نوآوری در توسعه فرهنگ 
س��ازمانی، ش��خصیت، ویژگی ها و قابلیت ه��ای فردی در 

تحول فرهنگی و ارزش آفرینی در سازمان،
حوزه س��ازمانی:  تعلق، تعهد و وفاداری سازمان، نقش 
کارگروهی در توس��عه فرهنگ سازمانی، مولفه های محیط 
یادگی��ری در بهبود فرهنگ س��ازمانی، اخالق، ارزش ها و 
فرهنگ سازمانی در سازمان ها، فرهنگ سازمانی توسعه گرا 
و نقش الگوس��ازی س��رآمدی در توسعه فرهنگ کسب و 

کار.
ح��وزه اجتماعی: مدیریت مس��ئولیت اجتماعی، اثرات 
فرهنگ مل��ی بر فرهنگ س��ازمانی، بالندگی اجتماعی و 

عشق به میهن و فرهنگ ملی در آینده پژوهی .

ازمهمتری��ن رخدادها و دس��ت آوردهای این کنفرانس 
می توان موارد زیر را نام برد:

س��خنرانی جناب آقای دکتر علیاکبر صالحی ریاس��ت 
محترم سازمان انرژی اتمی ایران،

س��خنرانی جناب آقای دکتر س��یدرضا صالحی امیری 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی،

س��خنرانی اختصاص��ی پروفس��ور دانی��ل دنیس��ون از 
صاحبنظ��ران برجس��ته بینالملل��ی در ح��وزه فرهن��گ 

سازمانی،
س��خنرانی جناب آقای دکتر مجید قاس��می ریاس��ت 

محترم هیات مدیره انجمن مدیریت ایران،
دریافت50  مقاله و ارائه 24سخنرانی توسط استادان و 

مدیران برجسته در کنفرانس،
رونمایی از نقش��ه راه ارتقاء فرهنگ س��ازمانی در نظام 

اداری کشور،
رونمایی از س��ه کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی 
و مال��ی انجمن مدیریت ایران و بانک پاس��ارگاد منتش��ر 

شده است:   
-” مدیریت تحول” تالیف جن��اب آقای دکتر غالمرضا 

خاکی.
-" هنر و ش��یوه مربیگری رهبران" ترجمه ی س��رکار 
خان��م دکت��ر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محس��ن 

قدمی و مسعود نیازمند.
- “دس��ت نامه ارزیابی اثربخش��ی برنامه های آموزشی” 

تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی.
اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان 
مدیری��ت و با حض��ور مدیران ارش��د، مدی��ران میانی و 

کارشناسان در روز 26/۱۱/۹5 .
س��ایر برنامه های جانبی کنفرانس نیز عبارت بودند از 
ارائه تجربیات مدیران سازمان های موفق در حوزه فرهنگ 
س��ازمانی، ارائه مقاالت برتر دانش��جویی در حوزه فردی، 
س��ازمانی و اجتماع��ی، ارائه س��خنرانی پروفس��ور دانیل 
دنیس��ون در حوزه فرهنگ س��ازمانی، برگزاری پنل های 

تخصصی و کارگاه های آموزشی.
با توج��ه به اهمی��ت فرهنگ س��ازمانی و مس��ئولیت 
اجتماعی اگر فرهنگ را اساس��ی ترین عامل پیش��رفت و 
توسعه  کشورها بدانیم، بیراهه نرفته ایم؛ چرا که بنیان های 

علمی، اخالقی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری، ریشه 
در فرهن��گ دارد. اگر پای بندی به قوانین و مقررات یک 
جامع��ه، حقوق و آس��ایش افراد را تضمی��ن کند، در این 
صورت فرهنگ اس��ت ک��ه می تواند نظ��م و آرامش را به 
ارمغ��ان آورد. فرهنگ، عهدها و معاهده های ارزش��مند 
نانوش��ته ای اس��ت که فراتر از قوانین، مق��ررات، آداب و 
رس��وم حاکم بر جامعه، کیفیت ایف��ای تعهدات و روابط 
انسانی را متجلی می سازد. در این میان بنگاه ها به منظور 
نیل به توان پاس��خگویي اجتماع��ي در مقابل ذي نفعان و 
س��ایر افراد جامعه، باید به دغدغه هاي جامعه در خصوص 
محیط زیس��ت، ام��ور اجتماعي و اقدامات بشردوس��تانه، 
اهمی��ت داده و متناس��ب ب��ا فرهنگ س��ازماني خود، به 
تدوین سیاست هاي مس��ئولیت پذیري اجتماعي مبادرت 

ورزند.
در ای��ن می��ان، رواب��ط متقاب��ل و نظام مند اف��راد در 
س��ازمان ها ، به عنوان هسته های تأمین کننده ی بهره وری 
س��رمایه های انس��انی و مادی، مفهومی ب��ه نام«فرهنگ 
س��ازمانی« را خلق می کند که ای��ن روزها در مرکز توجه 
قرار گرفته، چرا  که نقش سازمان ها در تحقق اهداف کالن 
توسعه انکارناپذیر است. این نقش در انطباق و هم سویی 
فرهنگ س��ازمانی با فرهنگ ملی - اعتقادی تجلی یافته 
و در س��طحی باالتر، در ایفای مس��ئولیت های اجتماعی 

توسط سازمان اعتبار می یابد.
بن��ا ب��ر تعری��ف مفه��وم مس��ئولیت پذیري اجتماعي، 
سازمان ها نیز همچون اشخاص حقیقي عضوي از اجتماع 
به شمار مي روند و در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت 
دارن��د، لذا عالوه بر درک اهمیت بهبود عملکرد اقتصادي 

و اجتماع��ي خود، باید الت��زام به ارتقاي اس��تانداردهاي 
زندگي اجتماعي افراد جامعه را در دس��تور کار خود قرار 
دهن��د. بنگاه ها به عنوان پدیده هاي قدرتمندي که مبتني 
ب��ر نیازهاي اجتماعي بنا نهاده مي ش��وند، با تصمیمات و 
اقدام��ات خود مي توانند تأثیرات مثبت و منفي بس��یاري 
بر خوراک، پوش��اک، مسکن، کار، نحوه زندگي، حکومت، 
آموزش، بهداشت و تفریحات جامعه بگذارند. لذا آن ها در 
قبال تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود باید مسئولیت پذیر 

بوده و مالحظات اخالقي را رعایت کنند.
زمان��ي تص��ور ب��ر این ب��ود که موسس��ات صرف��اً در 
برابر س��هام داران و کارکنان مس��ئول اند، ام��ا با افزایش 
جمعیت، محدودیت منابع و اهمیت روزافزون رقابت هاي 
بین المللي، رویکردهاي جدیدي در زمینه مدیریت شکل 
گرفت که مس��ئولیت پذیري اجتماعي را مي توان یکی از 

مهمترین نتایج این رویکردهاي جدید برشمرد.
مهم ترین قس��مت مس��ئولیت اجتماعي شرکت ها این 
اس��ت که اهداف خود را بر اساس تفکر هم زیستي سازنده 
با جامعه و پیشرفت دو جانبه بنا کنند. همانطور که انتظار 
مي رود، ش��رکت هاي هوشمند و حساس به تحوالت بازار 
کسب و کار امروزه به طور فعاالنه اي به تغییر مدل کسب 
و ک��ار خود اقدام مي کنن��د. آگاه ترین های آنها هم اکنون 
برنامه ه��اي خ��ود را ب��ه گونه ای تغیی��ر داده ان��د که بر 
تصمیمات اخالقي و مدیریتي در خرید و س��رمایه گذاري 
تاثیر گ��ذار ب��وده، به حقوق ش��هروندي و محیط زیس��ت 
احترام بگ��ذارد و در قبال ذي نفعانش ش��فاف بوده و در 
زمان مناس��ب عملک��رد خود را منتش��رکند. در غیر این 
صورت عجیب نیس��ت که ش��رکت ها ش��اهد محیط هاي 

اقتصادي نگران کننده باشند. 
در این راس��تا، با توجه به اهمیت موضوع و به  منظور 
شناس��ایی بنگاه های ایرانی برتر در ای��ن زمینه، انجمن 
مدیریت ایران با همکاری دانش��گاه خات��م چارچوبی را 
برای ارزیابی عملک��رد مدیریتی بنگاه ها بر مبنای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی و هم چنین شناسایی، ارزیابی 
و انتخ��اب تج��ارب برت��ر بنگاه ها در حیطه مس��ئولیت 
اجتماع��ی تنظی��م و اجرا نم��وده اس��ت. »اولین جایزه 
مس��ئولیت اجتماعی مدیریت« نیز ب��رای اولین بار هم 
زمان ب��ا اج��رای » کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با 
رویکرد توس��عه« برگزار گردید و ش��رکت های برتر در 
این ح��وزه که با اقدامات خود توانس��ته بودند گام های 
موثری در این حوزه بردارند، م��ورد تقدیر قرار گرفتند. 
امید اس��ت با بهره مندی از دانش و تخصص اس��اتید و 
مدی��ران عضو انجمن مدیریت ایران بتوانیم با توس��عه و 
گس��ترش مفاهیم بنیادی و علمی فرهنگ س��ازمانی و 
مسئولیت اجتماعی مدیریت در اجرای دومین کنفرانس 
در سال ۱3۹6 با ارائه دست آوردهای ارزشمند سازمان 
ه��ای پیش��رو و همچنین نتای��ج تحقیقات اس��تادان و 
اندیش��مندان ایرانی در این ح��وزه ، گام های موثری در 

تحقق اهداف توسعه کشور برداریم.

دبیر علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه:

فرهنگسازمانیومسئولیتاجتماعیدرمسیرتوسعه

در دنی��ای کس��ب و کار امروزی اس��تراتژی مس��ئولیت 
اجتماع��ی یکی از عوامل تقویت رقابت پذیری ش��رکت ها  
است، چرا که شرکت ها به غیر  از رسالت خود در بازاریابی 
و تجارت، مس��ئولیت هایی در قبال توسعه پایدار، محیط 
زیست و به  طور کلی چالش های روز دنیا دارند. مسئولیت 
اجتماع��ی به مجموع��ه فعالیت هایی گفته می ش��ود که 
صاحبان س��رمایه به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو 
مؤث��ر و مفی��د در جامعه، انج��ام می دهن��د. پایبندی به 
ارزش های اجتماعی مثل محیط زیس��ت، شفافیت، تأثیر 
مثبت در جوامع و . . . ش��رکت ها را از س��ایر رقبای شان 
متمایز می کند. در این مطلب به چند شرکت چند ملیتی 
معتبر و فعالیت های ش��ان در زمینه مس��ئولیت اجتماعی 
و اقدام��ات و تعهد آنها به جوامع مدن��ی نگاهی خواهیم 

داشت. 

حوزه فعالیت: ارتباطات راه دور و الکترونیک 
Nokia

این ش��رکت ب��ا ه��دف پایبندی ب��ه مس��ئولیت های 
اجتماع��ی آموزش ه��ای خ��ود را براس��اس موضوعات��ی 
همچون بهداش��ت، بازار های محلی و کشاورزی گذاشته 
است. همچنین تضمین می کند که محصوالتش عاری از 

مواد سمی مانند برم و کلر است. 
Panasonic

این ش��رکت ک��ه بیش��تر در ژاپن و کش��ور های دیگر 
آس��یا فعالیت می کند، محصوالتش مجهز به سنسورهای 
هوش��مند جم��ع آوری داده ب��رای بهینه س��ازی انرژی و 
مص��رف آب براس��اس الگوهای مصرف و س��بک زندگی 

مشتریان شده است. 

حوزه فعالیت: نساجی، پوشاک و لباس
Adidas

این ش��رکت ک��ه در زمینه تولی��د و عرضه محصوالت 
ورزش��ی فعالی��ت می کن��د، در المپی��ک 20۱2 لن��دن 
کاپش��ن هایی را رایگان در اختیار مش��تریان قرار داد که 
جن��س آنها به طور کامل از م��واد بازیافتی بود. همچنین 
کفش های ورزش��ی این برند با ح��دود 50 درصد از مواد 

بازیافتی تولید می شوند. 
Gap

این ش��رکت حدود 5۷ ه��زار تن از زباله ه��ای خود را 
کاه��ش داده اس��ت. بس��یاری از متخصصان مس��ئولیت 
اجتماعی گفته اند که این میزان بس��یار بزرگی از کاهش 

زباله بین شرکت ها است. 
Nike

این شرکت یکی از معدود تولیدکنندگان کفش و لباس 
است که از نوآوری پایدار استفاده کرده است. 

Zara
این ش��رکت خود را ملزم کرده اس��ت که محصوالتش 
را ب��ا مواد ش��یمیایی خطرن��اک تولید نکن��د و در تهیه 

محصوالت خود از مواد طبیعی استفاده کند. 

حوزه فعالیت: حمل و نقل 
BMW

این ش��رکت محصوالت خ��ود را با بدن��ه کربنی تولید 
می کن��د که باعث کاهش وزن خودرو و در نتیجه کاهش 

مصرف سوخت آن می شود. 
Ford

این شرکت هدفی را تا س��ال 2025 برای خود تنظیم 
ک��رده اس��ت که انتش��ار گ��از  CO2 را در محصوالتش 
کاهش می دهد. همچنین نخس��تین ش��رکتی اس��ت که 
کمربند ایمنی خود را براساس ساختار بدن تولید می کند. 

Volkswagen 
ک��ه  اس��ت  ش��رکتی  نخس��تین 
الکتریک��ی   – بنزین��ی  خودروه��ای 
را تولی��د ک��رده که مصرف س��وخت 
خودروه��ای این ش��رکت یک لیتر در 

هر ۱00 کیلومتر است. 

حوزه فعالیت: تکنولوژی 
Accenture

ای��ن ش��رکت اه��داف خ��ود را ب��ا 
اس��تاندارد های ک��ار، مبارزه با فس��اد 
و حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت تعیین 
کرده و همچنی��ن ارزیابی های خود را 
براس��اس کاهش اث��رات منفی تنظیم 

کرده است. 
Cisco Systems

این ش��رکت فعال در حوزه فن��اوری، از همان آغاز کار 
خود ۹6 درصد از تمام محصوالت خود را براس��اس اصول 

زیست محیطی طراحی کرده است. 
Dell

این ش��رکت بس��ته بندی محصوالت خ��ود را با محتوای 
بازیافتی و مواد تجدید پذیر انج��ام می دهد. تالش های این 
ش��رکت توانسته است که حدود ۹ میلیون کیلوگرم از مواد 
بسته بندی را صرفه جویی کند. همچنین از بین بردن جیوه 
در صفحه نمایش ال ای دی جدید در محصوالتش یکی دیگر 

از اقدامات مؤثر شرکت دل است. 
Intel

این شرکت در بین سال های 200۷ تا 20۱2 به میزان 
60 درص��د گازهای گلخانه ای خود را کاهش داده اس��ت. 
همچنین ارائه آموزش به یک میلیون کارگر س��المت در 
کش��ورهای در حال توس��عه تا پایان سال 20۱5 با هدف 
تأمین س��المت کارگران یکی دیگ��ر از برنامه های اینتل 

است.  

حوزه فعالیت: خدمات بانکی و مالی
بانک مونترال 

سیاس��ت تنوع در هیأت مدیره این بانک بر این اساس 
اس��ت که باید حداقل یک  س��وم از مدیران هیأت مدیره 

زن باشند. این بانک در بخش انرژی های تجدید پذیر تا 
سال 20۱2 حدودا 3.6 میلیارد دالر و با هدف محافظت 
از محیط زیس��ت تأمی��ن مالی و س��رمایه گذاری کرده 
اس��ت. حمایت از برنامه های ملی ب��ا تمرکز بر آموزش 
دانش آموزان در امور مالی ش��خصی طی یک دوره س��ه 
س��اله نیز از اقدامات دیگر این بانک در زمینه تعهد این 

بانک به مسئولیت اجتماعی است. 
بانک رویال کانادا

این بانک با دادن اوراق قرضه س��رمایه گذاری، توانسته 
است حمایت گس��ترده ای از صنعت برق کانادا بکند. این 
بان��ک از دو نیروگاه ب��رق در آنتاریو با ظرفیت تولید برق 

40 مگاواتی حمایت کرده است. 

گروه بانک های تی دی 
این بانک از فعالیت هایی که عمدتا در بخش های حقوق 
بش��ر، محصوالت اخالقی و ترویج، تنوع، یکپارچه سازی و 
حفاظت از محیط زیست فعالیت می کنند، حمایت کرده 
است. این بانک در بخش حفاظت از جنگل ها هم فعالیت 
داش��ته و توانس��ته 48۷ هکتار از زیس��تگاه های جنگلی 

کانادا را محافظت کند. 
 گروه بانکی

Co-operators 
این بانک در توسعه طرح سازمان ملل در محیط زیست 
حضور داشته اس��ت. این بانک با هدف حمایت از محیط 
زیس��ت، خدمات بیمه ای به آن دسته از محصوالتی ارائه 

می دهد که در همین زمینه فعالیت می کنند.  
Mouvement Desjardins

این بانک برای بیمه اتوم�بیل های الک���تریکی 20 درصد 
تخفیف قائل ش��ده است. در هشت سال گذشته توانسته از 
۱۹.600 کارآفری��ن تازه کار پش��تیبانی کند و برای آموزش 

مهاجران برای ورود به بازار کار کبک وام می دهد. 

حوزه فعالیت: انرژی 
Suncor

این شرکت کانادایی فعال در بخش انرژی در زمینه های 

آب، زمین و گاز های گلخانه ای تمرکز دارد و راه حل هایی 
را برای کاهش اثرات مخرب گاز های گلخانه ای ارائه داده 
اس��ت. این شرکت در زمینه تولید انرژی در سطح محلی، 

ملی و بین المللی نیز کار می کند. 
Talisman

این شرکت در جهت پیش��رفت شرایط زیست محیطی 
تالش ه��ای فراوانی کرده اس��ت و همچنین در توس��عه 
گاز هایی که س��ازگار با محیط زیس��ت هس��تند فعالیت 

می کند. 
TransAlta

این ش��رکت که در صنایع معدنی فعالیت دارد حدود ۱.5 
میلیون درخت را در کانادا برای جبران خس��ارت ناش��ی از 
فعالیت های معدنی خود کاش��ته است. 
این شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت 
در مناب��ع تجدید پذی��ر فعالیت می کند 
و 25 درصد از ظرفی��ت تولید خود را از 

همین منابع تأمین می کند. 

 حوزه فعالیت:
مواد غذایی و نوشیدنی 

Danone
ای��ن ش��رکت جای��زه س��ال تالش 
ب��رای کاهش کرب��ن را دریافت کرده 
اس��ت. از اقدامات دیگر این ش��رکت 
در راستای پایبندی به مسئولیت های 
اجتماع��ی می توان ب��ه ایجاد صندوق 
س��رمایه گذاری ب��رای تأمی��ن مال��ی 
زمین��ه  در  کوچ��ک  ش��رکت های 
مسئولیت اجتماعی در کش��ور های در حال توسعه اشاره 

کرد. 
Kellogg

این شرکت به عنوان بخشی از برنامه مبارزه علیه برنامه 
گرسنگی س��ازمان ملل معرفی ش��ده و متعهد به تأمین 
صبحانه بیش از 500 میلیون نفر در جهان تا پایان س��ال 

20۱6 شده است. 
Molson Coors

این ش��رکت که تولید کننده نوش��یدنی در کانادا است، 
جنس قوطی های خ��ود را از مواد بازیافتی تولید می کند 

که نشانه احترام به محیط زیست است. 
PepsiCo

این ش��رکت برای حمل محصوالت خود از کامیون های 
برقی اس��تفاده کرده اس��ت و توانس��ته ۷50 ه��زار لیتر 
گازویی��ل در یک س��ال صرفه جویی کن��د. همچنین این 
شرکت به کارکنانش اجازه مرخصی ساعتی برای ارزیابی 

عملکرد خود می دهد. 
 Starbucks

این برند معتبر کافی ش��اپ با بیش از 24 هزار ش��عبه در 
سراسر دنیا، برنامه ارزیابی بیش از 500 کارخانه برای بهبود 
استاندارد های اجتماعی و زیست محیطی را در فعالیت های 

خود داشته است. 

حوزه فعالیت: صنعت 
M3

این ش��رکت که در زمینه بیو شیمی و داروسازی فعال است، 
تالش کرده از انتش��ار ترکیبات آلی فرار تا ۹5 درصد جلوگیری 
کن��د، این برنامه کم��ک فراوانی به جلوگی��ری از آلودگی های 

زیست محیطی می کند. 
Bombardier

ش��رکت فع��ال در زمین��ه هوافضا، طراحی و س��اخت 
تجهی��زات دفاعی و ترابری ریلی بمباردی��ه، برنده جایزه 
نوآوری بین المللی تکنول��وژی به خاطر فعالیت هایش که 
باع��ث بهبود ایمنی و به��ره وری کارگران راه آهن ش��ده 
است. همچنین تش��ویق کارگران به ارائه ایده هایی برای 
اس��تفاده بیشتر از انرژی های س��بز یکی دیگر از اقدامات 
این ش��رکت در قبال مس��ئولیت های اجتماعی است. در 
بخش حمل و نقل نیز شرکت بمباردیه در نظر دارد تا سال 

2020 استفاده از کربن را به حداقل برساند. 
جنرال الکتریک

این شرکت پس از وقوع توفان شن و خسارات مالی و جانی 
که بر جای گذاشت، مبلغ 4 میلیون دالر را به بنیاد رابین هود 
پرداخت کرد. همچنین ۱.۱ میلیون دالر به صلیب سرخ برای 

کمک به قربانیان در آمریکا کمک کرده است. 
فیلیپس

این شرکت یکی از چند شرکتی است که هر ساله در کنار 
گزارش ه��ای مالی به انتش��ار گزارش هایی در زمینه عملکرد 
خود در زمینه محیط زیس��ت می پردازد. همچنین در س��ال 
20۱2، این شرکت فروش محصوالت سازگار با محیط زیست 
خود را آغاز کرده است. چشم انداز فیلیپس رساندن محصوالت 

سازگار با محیط زیست به 50 درصد تا سال 20۱5 بود. 

حوزه فعالیت: مواد
Cascades 

این ش��رکت تولید کننده محصوالت یکبار مصرف است 
و ت��الش کرده محصوالت خود را مانن��د حوله کاغذی و 
کاغذ توالت به طور کامل از مواد بازیافت شده تولید کند. 
همچنین این شرکت ظروف غذای زیست تخریب پذیری 
را نیز تولید می کند که باعث حفظ محیط زیست می شود. 

IAMGOLD
این شرکت برای مدیریت زباله های تولید شده در فرآیند 
معدن، برنامه های زیس��ت محیطی مطابق با انجمن معدن 
کانادا دارد که باعث کاهش اثرات زباله های معدنی می شود. 

حوزه فعالیت: کسب و کار خرده فروشی 
Canadian Tire

این ش��رکت با جایگزین��ی کامیون ه��ای کارآمد تر در 
چرخه حمل و نقل خود توانس��ته اس��ت انتش��ار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهد و همچنین با به کارگیری قطار ها 
در سیستم توزیع خود توانسته مواد آلی را کاهش دهد. 

Loblaws
این ش��رکت در س��ال 20۱3، ح��دود 200 کمک هزینه 
تحصیلی به کارکنان و اعضای خانواده آنها اعطا کرده است. 

شرکتهایقهرماندرزمینهمسئولیتاجتماعی
محمدرضا حمیدی 

 L’actualite :منبع

دکترآذر صائمیان
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دکتر عباسعلي حاجي کریمي
دانشیار دانشگاه شهید بهشتي

عض��و هیات علمي و مدیر گروه مدیریت دانش��گاه خاتم در محی��ط پرتالطم و متغیر امروزی 
سازمان ها با مشکالت بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستند.محیطی که رقابت را شرط حیات 
سازما نها قرار داده است و هر سازمانی برای بقا نیاز به عاملی برای رقابت دارد.مزیت های رقابتی 
که درگذش��ته به عنوان عامل برتری محسوب می شدند دیگر اهمیت سابق را نداشته چرا که با 
گس��ترش روز افزون ف نآوری اطالعاتی امکان دسترس��ی به اطالعات هر روز سریع تر می شود 
و از سوی دیگر مدیران، امروز با سازمانهایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمان های گذشته 
ندارند. یکی از ویژگی های اساسی سازمانهای جدید، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است .

از طرفی سازمان های یادگیرنده، سازمان هایی هستند که به طور —
مستمر خود را :

— از نو می سازند ،کشف کرده ، نیروی مضاعفی در خود ایجاد می کنند
— .یادگیری سازمانی را می توان فرایندی پویا از خلق، کسب و جمع

آوری دانش به منظور توسعة منابع و ظرفیت که به عملکرد بهتر
سازمان منجر می شود، تعریف کرد.

— یک سازمان برای آنکه بتواند واقعاً کارآمد باشد باید فرهنگی قوی
ایجاد کند که مشارکت در رفتار و یادگیری را تحریک نماید

عدم توجه به فرهنگ سازمان بیشترین دلیل عدم موفقیت کامل و حتی شکست
کلی بسیاری از اقدامات مدیریتی است.

— از سوی دیگرفرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی نیز تأثیرمیگذارد.
— ادگار شاین فرهنگ مدیریت و سازمانی را عاملی کلیدی برای یادگیری سازمانی

در قرن بیست و یکم می داند.
— پانتواکیز و بورنتا در سال 20۱3 یادگیری را تنها منبع تجدیدناپذیر در سازمان ها

معرفی کردند.

زیر بناي فرهنگ یادگیري:
 شیوه های سازماندهی منابع

 فرصتهای تقویت ، تعمق و شراکت
 تعامل

 همکاری
 کنجکاوی

 تعمق بر مرزهای داخلی و خارجی س��ازمان  مجموعه ای از معیارها و ارزش ها درباره فعالیت 
های سازمان  که ترکیبی از انواع فرهنگ های مختلف درون چهار چوب مبتنی بر رقابت را در

بر می گیرد .

رقبا به منابع دیگر از قبیل س��رمایه، نیروی انس��انی، نیروی کار، مواد خام و فناوری دسترسی 
دارند اما کس��ی نمی تواند توانایی یادگیری س��ازمانی را بخرد، تکرار کند و یا مهندسی معکوس 

نماید.
 سازمانها برای رسیدن به یادگیری، باید دارای نوعی فرهنگ یادگیری باشند که از آن طریق 
بتواند فرآیند یادگیری در س��ازمان ها را با سهولت بیشتری انجام دهد.  بی شک اجرای فرهنگ 
یادگیری س��ازمانی در کیفیت خدمات داخلی نقش مؤثری دارد و داش��تن انگیزه برای یادگیری 

بسیار مهم است. 
هفت ویژگی وجود دارد که در مجموع معرف ونماینگر عصاره فرهنگ  سازمانی هستند:

- نوآوری و خطر پذیری
- توجه به جزئیات

- توجه به رهاوردها
- توجه به اعضای سازمان

- توجه به تیم
- جاه طلبی

- پایداری

 یادگیری سازمانی
و نقش آن در بهبود فرهنگ سازمانی 

دکترناصر میرسپاسي
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تحقیقات

فرهنگ برنامه ریزي مشترک ذهني، تعریف شده است. 
این برنامه ریزي ذهني پاسخ افراد را به محیط زندگیشان 
مش��روط مي کند. همچنین در برنامه ریزي ذهني معرف 

نحوه واکنش افراد به محیط است.

در چارچوب مطالعات هافس��تده تقسیم بندي فرهنگ 
هاي سازمانی بدین شکل می باشد:

• فرهنگ ریسک پذیر در مقابل فرهنگ محافظه کار
• فرهنگ لطیف در مقابل فرهنگ خشن

• فرهنگ فردگرا در مقابل فرهنگ جمع گرا
• فرهنگ قدرت پذیر در مقابل فرهنگ قدرت ستیز

هفس��تده چهار ش��اخص عمده را مبناي اندازه گیري 
فرهنگ به شرح شرح زیر قرار داده است :

) Power Distance ) ۱ فاصله قدرت
Uncertainty Avoi .2 پرهیز از ناش��ناخته ها ( -

) ance
Individ .3 فردگرائ��ي ( در مقابل جمع گرائي ) ( -

) alism
) Muscularity ) 4 مردنمائي.

بر مبناي پژوهش هوفس��تده ، ایران در مطالعه فرهنگ 
56 کشور از لحاظ چهار شاخص فرهنگی مدل هوفستده 

داراي وضعیتی در شرایط زیر است :
۱ در هر محور ف��رد مدار و فاصله قدرت در حد باالئي 

نسبت به سایر کشورهاست .
2 در هر محور پرهیز از ریسک در حد باال قرار دارد .

3 در ح��وزه مرد مآبي و زن مآبي نیز در حد متوس��ط 
واقع شده است .

انواع فرهنگ هاي سازمانی

ویژگی هاي فرهنگ وظیفه مدار (نقش مدار)
۱ .سازمان به شکل هرمي

2 .سلسله مراتب اداري و امتیازات اداري
3 .ی��ک ابزار عقالیي محدود جهت رس��یدن به اهداف 

مشخص در جایي که افراد به نقش پاسخ
مي دهند

4 .فرهنگي اس��ت ک��ه بر انطباق انتظ��ارات تأکید مي 
نماید

5 .اجراي کامل قوانین

ویژگیهاي فرهنگ قدرت مدار
۱ .بعضي صاحب قدرت و دیگران تابع هستند

2 . زیردستان تسلیم هستند
3 .کنترل از طریق جهت دادن و نظارت انجام مي شود

4 . تسلط بر افراد
5 . منشا کنترل قدرت است

6 .ساختار تخصص گرایي سنتي ومتمرکز

ویژگی هاي فرهنگ توفیق مدار
۱ .بیشتر بر کاري که بایستي انجام شود تأکید دارند

2 .عالقه به کار و از انجام وظایف لذت مي برند و باطناَ 
خشنود مي شوند

3 .اف��راد داراي ان��رژي و زمان زیادي ب��راي صرف در 
سازمان هستند

4 .خود کنترل (مس��ئولیت ش��خص براي توفیق) حل 
مشکل از طریق مصالحه

5 .از قدرداني به عنوان انگیزه استفاده مي شود

ویژگی هاي فرهنگ حمایت مدار:
۱ . اعضاء وادار مي شوند از طریق روابط، تقابل (دوسره 

بودن)، تعلق و اتصال لیاقت خود را
نشان دهند

2 . کارکنان داراي یک ریسک و عالقه شخصي هستند
3 . کنترل مش��ارکتي با مس��ئولیت دو طرفه ارتباطات 

پویا و دگرگون سازي
4 . کنت��رل از طریق قدردان��ي روش ترجیحي حمایت 

مدار است
5 . رضایت جمعي از کنترل

مفهوم فرهنگ سازماني
فرهن��گ متش��کل از : ش��یوه زندگي ک��اري، دانش و 

مفروضات، ارزشهاي غالب، فرهنگ نظام اعتقادات

ایش��ان در ادامه تاکید کردند که تعوجه مدیران ارش��د 
و سرمایه گذاری آنان در مقوله فرهنگ سازمانی می تواند 

منشا پیشرفت و توسعه باشد..
س��ازمان هایی که برنامه ریزی منسجم و هدفمند برای 
توس��عه فرهنگی داشته اند امروزه جزو شرکت های پیشرو 

محسوب می شوند.

مدیریتراهبرديفرهنگسازماني

فرهنگ وظیفه مدار

Role culture

فرهنگ توفیق مدار 

Achievement culture

فرهنگ قدرت مدار

Power culture

فرهنگ حمایت مدار

Support culture

رونمایی از سه کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی و مالی انجمن مدیریت ایران و بانک پاسارگاد منتشر شده است:

 » مدیریت تحول«
تالیف جناب آقای دکتر غالمرضا خاکی.

» هنر و شیوه مربیگری رهبران« ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر 
صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند.

»دستنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی« تالیف جناب 
آقای دکتر مهرداد پیدایی.



خداوند قادر متعال را حمد و سپاس که توفیق برگزاری »کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه«را با الهام گرفتن از ارزش های متعالی ایرانی- اسالمی و در 
سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«به ما عطا فرمود. این کنفرانس، با حضور جمع کثیری از شخصیت های علمی، اندیشمندان، صاحبنظران، مدیران ارشد، استادان و 
دانش پژوهان کشور توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری ارزشمند دانشگاه خاتم برگزار گردید. مهمترین اهداف این کنفرانس، ارائه آخرین دستاوردهای علمی و 
کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه، توسعه، ترویج و اشاعه فرهنگ سازمانی در نظام 

فکری فراسازمانی، سازمانی و اجتماعی و دستیابی به ارزش ها و الگو های مناسب رفتار حرفه ای در مدیریت توسعه پایدار بوده است.

مهمترین رخدادها و دستاوردهای این کنفرانس به شرح زیر میباشد:
۱ - سخنرانی جناب آقای دکتر علیاکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران،

2 -سخنرانی جناب آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی،
3 -سخنرانی اختصاصی پروفسور دانیل دنیسون از صاحبنظران برجسته بینالمللی در حوزه فرهنگ سازمانی،

4 -سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیاتمدیره انجمن مدیریت ایران،
5 -دریافت 55 مقاله و ارائه 24 سخنرانی توسط استادان و مدیران برجسته در کنفرانس،

6 -رونمایی از نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور،
۷ -رونمایی از سه کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی و مالی انجمن مدیریت ایران و بانک پاسارگاد منتشر شده است:

» مدیریت تحول« تالیف جناب آقای دکتر غالمرضا خاکی.
» هنر و شیوه مربیگری رهبران« ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند.

»دستنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی« تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی.
8 -اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان مدیریت و با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان

در روز 26 بهمن ماه ۱3۹5 . 
***

با توجه به موارد مطرح شده،خواسته های این کنفرانس را در ۱4 بند به شرح زیر اعالم و اجرای کامل مفاد آن را که زمینه ساز
ارتقاء و اعتالی مبانی فرهنگی در سازمان ها میباشد خواستاریم. 

۱ - برگزار کنندگان کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و نقش آفرینان علمی و محتوایی آن تالش دارند ضمن زمینه سازی برای تحلیل و نقد برنامه های فرهنگی و اشاعه 
دانش و مهارت های نوین فرهنگی، فضای مناسبی را جهت

افزایش بهره وری و کارآفرینی، اعتالی اخالق حرفه  ای و مسئولیت اجتماعی و ... در مدیران، کارشناسان و سازمان ها به
وجود آورند تا بتوانند نقش آفرینی علمی و فرهنگی را در سطوح ملی و بین المللی ایفا نمایند.

2 -یکی از مولفه های اصلی در توسعه پایدار توجه و تاکید بر ابعاد فرهنگی و اشاعه ی آن در سطح سازمان ها و جامعه
میباشد. معتقدیم دسترسی به توسعه پایدار از طریق سرمایه گذاری مستمر در آموزش و در راستای توسعه مبانی

فرهنگی و ایجاد زیر ساخت های آن میسر و ممکن خواهد بود.
3 -برگزار کنندگان کنفرانس آمادگی کامل دارند تا در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تدوین«نقشه راه
ارتقاء فرهنگ سازمانی«در نظام اداری کشور و اجرای آن گام های اساسی بردارند و از تمامی ظرفیت های علمی، تجربی و

اجرایی خود جهت توسعه و تعمیق آن احسان و ایثار نمایند.
4 -ضروری است برای اطمینان از جاری سازی مطلوب مبانی علمی- کاربردی«نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی«در سطوح 

سازمان ها و بنگاه ها، شاخص های قابل سنجش و اندازه گیری ابعاد آن نیز تعریف شود تا در دوره های زمانی مشخص، با
انجام دادن«حسابرسی فرهنگی«شاهدتعمیق و توسعه ارزش های فرهنگی و نهادینه شدن آنها در سازمان ها باشیم.

5 -با توجه به نقش مرجعیت علمی انجمن مدیریت ایران درکشور و این که انجمن در میان 3۷5 انجمن علمی تحت پوشش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره برترین ها و مستظهر به حمایت آن وزارت می باشد، آمادگی دارد تا با کمک
صاحبنظران و استادان برجسته، دست آورد های علمی این رخداد ملی را در سازمان ها پیگیری و اجرا نماید و کمک

کند تا هویت فرهنگ ملی بیش از پیش در تحول، پیشرفت و توفیق سازمانی ودر نتیجه اقتدار، فالح و رستگاری ملی
تاثیرگذار باشد.

6 - به منظور تحقق اهداف عالیه ی کنفرانس، پیشنهاد می شودشورایی متشکل از سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی،
انجمن های علمی، دانشگاه ها و مراجع آموزش عالی تشکیل شود تا با بهره گیری ازنقشه راه تدوین شده موضوع بند

سه این بیانیه، غناوتعمیق مدیریت فرهنگی و اثربخشی اجرای نقشه راه در تحقق اسناد باال دستی از جمله سند چشم انداز ۱454 
برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و ... را متجلی نماید.

۷ - با عنایت به اهمیت توسعه فرهنگ سازمانی در ابعاد مختلف، ضروری است درس هایی با مضمون«مدیریت فرهنگی« در
برنامه های تحصیلی سطوح دبیرستانی و دانشگاهی به عنوان دروس پایه برای کلیه رشته های تحصیلی برنامه ریزی و

اجرا شود.
8 -به منظور تحقق اهداف و محورهای کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم موظف شدند با راه اندازی گروه

علمی و تخصصی«فرهنگ سازمانی« با حضور استادان و مدیران صاحبنظر ضمن حفظ و صیانت از ارزش های اخالقی و
متعالی جامعه، نسبت به بهبود فضای فرهنگ سازمانی برای بهره مندی نسل های کنونی و آینده همت گمارند.

۹ - مقرر شد تا دبیرخانه دائمی کنفرانس »فرهنگ سازمانی« در انجمن مدیریت ایران و دبیرخانه دائمی »جایزه مسئولیت
اجتماعی مدیریت« در دانشگاه خاتم جهت توسعه همکاری های ملی و بین المللی با هدف ایجاد یکپارچگی بین

صاحبنظران و اهتمام آنان نسبت به تولید و انتشار مبانی و ارزش های علمی و کاربردی فرهنگ سازمانی و مسئولیت
اجتماعی به طور مستمر در تالش و تکاپو باشند و از این طریق بتوانند ضمن ایفاء نقش مرجعیت خود، در ارتقاء

فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی بیش از پیش تاثیر گذار باشند.
۱0 -انسان محور و موضوع اصلی هرگونه توسعه است، لذا سالمت فکری، رفتاری و بهره مندی از ارزش های اخالقی نیکو و

پسندیده، وجوه تمایز جوامع میباشد. معتقدیم باید همگان خود را موظف، معتقد و پایبند به اصول اخالق حرف های
مسئولیتی که بر عهده دارند بدانندو با مشارکت عمومی نسبت به سالم سازی محیط اجتماعی گام های اساسی بردارند.

۱۱ -با توجه به همزمانی برگزاری«اولین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت« با  »کنفرانس«، و لزوم توجه جدی به ابعاد مسئولیت
اجتماعی (الزامات اقتصادی، قانونی، اخالقی و اقدامات بشردوستانه) توصیه میشود سازمان ها و بنگاه ها با بازنگری

برنامه های خود توجه و دقت بیشتری نسبت به ابعاد و مولفه  های مسئولیت اجتماعی معطوف نمایند.
۱2 - ضروری است سازمان ها جهت شناسایی و شکفتن استعداد های جوانان،با هدف ایجاد تحول و نوآوری، ضمن توجه به

شایسته گزینی، شایسته ساالری و جانشین پروری به طراحی نظام هایی بپردازند که با حفاظت و صیانت از این
سرمایه ها استمرار پیشرفت و توسعه کشور را تضمین نمایند.

۱3 - سرمایه اجتماعی حاصل فرآیند مدیریت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است که از طریق تعامل، مشارکت و توسعه خرد
جمعی، قادر است بر معضالت اجتماعی فائق آید و حرکت به سوی رشد و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را

میسر کند. بدین منظور الزم است با اصالح و ارتقاء نظام مدیریت در سطوح مختلف موجبات اعتالی سرمایه اجتماعی
و فرهنگی در جامعه فراهم شود.

۱4 -باید توجه داشت فرهنگ فرآیندی است که در بلندمدت با مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه شکل میگیرد، اثر
می گذارد و به دلیل پایایی عمیق، در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. امید است با استعانت از خداوند متعال، آموزه های

غنی فرهنگ ایرانی-  اسالمی، همکاری و همدلی، فضای گفتگو و تعامل بیشتر بین محققان، صاحب نظران، مدیران و  استادان این حوزه در عرصه های ملی و بین المللی فراهم آید تا 
با ارتقاء شرایط زندگی، زمینه های رشد و توسعه انسانی

و در نتیجه کمال و تعالی جامعه مهیا گردد.
انجمن مدیریت ایران

بسم ا... الرحمن الرحیم

بیانیه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
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