
ریتهفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی مدی

مجید قاسمی

1401بهمن ماه 5

رویکرد فرهنگی رهبران خردمند 

در توسعه خرد سازمانی





۳

مفهوم خرد

.استعه نه تنها براي افراد، بلکه براي کل جام، تعالی انسانی و خیر عمومییابی به هدف خرد، دست

به کار بستن و فهم ذاتی به همراه قابلیتدانش، شعور، فهم، تجربه، بصیرت اکتسابیخرد، داشتن 

ه خرد، بر این باورند کبرخی اندیشمندان به تفاوت میان خرد و هوش تأکید دارند و . آن ها است

.انستددانایی؛ بنابراین می توان نزدیک ترین واژه به خرد را اکتسابی و هوش، مادرزادي است
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مفهوم خرد در فلسفه اسالمی

انواع خرد

)حکمت(

)  حکمت(خرد 
نظري

وجود آن هـا و  انسان در وجود آن ها هیچ دخالتی ندارد معرفت به اموري است که ، خرد نظري* 
؛تحت قدرت و اختیار بشر نیست

ن انسان می تواند علم به آن ها را پیدا کند امـا وجـود و فقـدان آحقایقی است که ، خرد نظري* 
هـیعلوم طبیعـی، ریاضـی، فلسـفه الحکمت نظري شامل . حقایق، خارج از اراده و اختیار اوست

.می باشد

)  حکمت(خرد 
عملی

وجـود و انسان در وجود یا عدم وجود آن ها دخیل اسـت، معرفت به اموري است که خرد عملی*
؛آن ها در حیطه قدرت و اختیار بشر است

 هـا را انسان آن ها را می شناسد، قدرت عمل به آناست که افزون بر این که ، حقایقی خرد عملی*
.  می باشداخالق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن و شاخه هاي آن شامل نیز دارد

مفهوم خرد عملی از منظر ابن سینا، مالصدرا، شهید آیت اهللا مطهري و آیت اهللا جوادي آملی

و) قلعالی ترین مرتبه تع(» عقل مستفاد«رسیدن به مقام ، حکمت عملیغایت پایبندي به 
.استمنافع جمعیو خیر عمومیتالش در جهت دست یابی به 

.)1400(مطهري،؛)1398(ذبیحی،؛)1387(آملی،جوادي:مأخذ
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مدل مفهومی حکمرانی خرد عملی در سازمان

خرد عملی
در سازمان

رهبري 
خردمندانه

فرهنگ 
مبتنی بر

خرد

خرد 
سازمانی

به کارگیري خرد عملی در سبک رهبري

اشاعه خرد عملی در 
سطح کل سازمان

نهادینه سازي اصول خرد 
عملی در فرهنگ 

سازمان



رهبري خردمندانه



۷

 ه جاي منافع ، بمنافع متقابل و خیر عمومیبراي به کارگیري و یکپارچه کردن هوشمندي با خردمندي رهبري خردمندانه شامل
1صرفًا شخصی است؛

 2؛مایندگیرند که نسبت به آنچه به صالح سازمان و جامعه است، اطمینان حاصل نزمانی تصمیم میرهبران خردمند تنها

 ،یا ي از آینده چشم انداز، به سرعت آنچه را که در وراي یک موقعیت نهفته است، احساس می کنندرهبران قبل از تصمیم گیري
2پیامدهاي آن را ترسیم می کنند و در مورد اقدام هاي مورد نیاز براي تحقق آن چشم انداز، تصمیم می گیرند؛

 نسـانی، باطن طبیعت را کشف کنند و به طور شهودي، آن را به همراه معنی سرمایه اخرد عملی، رهبران را قادر می سازد تا
2؛اشیا، رویدادها و مسائل مرتبط درك کنند

 ازمان الگوي سرمایه انسانی سـبه طوري که اي از ویژگی هاي پایدار را در خود پرورش دهند مجموعهرهبران خردمند، باید
3.ها به عنوان اجزاي خردمندي تکریم و براي رسیدن به آن ها، تالش می شوداین ویژگی. باشندبراي پیروي 

رهبري خردمندانه

Source: 1- Kaipa, 2014;         2- Harvard Business Review, 2011;         3- Clayton, 2013.

:مرکز خرد عملی دانشگاه شیکاگو

ن رفـاه و هـدایت جهت گیري ها، توانمندسازي، تأمیبراي تعیین بینشو تجربه، آگاهیرهبري خردمندانه، استفاده ترکیبی از 

.استدست یابی به نتایج پایدار ، به منظور فعالیت هاي سرمایه انسانی در یک سازمان



)مؤلفه هاي خردمندي(ویژگی هاي رهبران خردمند 

۸ Source: Harvard Business Review, 2011; Ardelt & Sharma, 2021.

یه در قبال سازمان، سـرمااحساس مسئولیت 
انسانی آن و نسل هاي حال و آینده

و رعایـت بعـد اخالقـی و معنـوي توجه به 
در تمامی امورعدالت و انصاف 

و توانایی تبدیل یـک آرمـان بـه واقعیـت 
عمل گرایی

وجهه روان شـناختی، احساسـی وتسلط بر 
خودجسمی

ن بـه براي رسیدتوانایی کسب دانش و تالش 
اهداف سازمان

ه از تشخیص سرو توان قضاوت صحیح داراي 
ناسره

درك صحیح ماهیت پدیـده ها و اشـخاصتوانایی 
قبل از تصمیم گیري

بـراي تعامل هـاي ایجاد زمینه هاي مشترك 
انسانی میان افراد

به گونـه اي کـه بـرايقدرت انتقال مفاهیم 
دیگران قابل درك باشد

از طریـق پرورش خرد عملی در همه افـراد 
کارورزي و مربی گري
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رهبر 
خردمند

را دركماهیت یـک مسـأله که فیلسوفی
.دکرده و از مشاهده ها نتایج کلی می گیر

کهارزش هاي خوب و اصول قوي با معلمی
.دیگران می خواهند از او بیاموزند

ا در رمسائل کلیـديکه استادکاریک 
عمــللحظــه می فهمــد و بالفاصــله 

.می کند

است که کاري را انجـام آرمان گرایی 
برايمی دهد و اعتقاد دارد این کارش 

.سازمان و جامعه درست و خوب است

و مردم را به حرکتکه سیاست مداري
.می کندعمل تشویق 

ان و استعاره، داستکه از رمان نویسی
.استفاده می کندبالغت 

Source: Harvard Business Review, 2011.

نقش هاي مختلف رهبران خردمند



خردمندي سازمانی
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 راي تالش مـوثر بـوحل چالش ها و مشکل هاي کلیدي سازمان براي استفاده از دانش خردمندي سازمانی، به

1؛اشاره داردتحقق هدف هاي آن 

 ،ه بـرداري به صورت بهینه بهراز منابع در حالی که توانایی حل مشکل هاي پیش آمده است خردمندي سازمانی

ینـدهاي فرآتجزیه و تحلیل تصـمیم ها و (در قالب یک فرآیند می تواند هم چنین خردمندي سازمانی . می شود

2د؛دیده شو) یکپارچه سازي ارتباط با سامان ه هاي اطالعاتی سازمان(یا یک محصول ) اطالعاتی سازمان

 خـود داشتن دانش به خـوديمرتبط است، زیرا با افزایش کارایی و اثربخشی سازمان ها خردمندي سازمانی

3.گرددزش به افزایش ارتا منجر دانش به حل مشکل کمک کند ، آنچه الزم است این است که این کافی نیست

خردمندي سازمانی

Source: 1- Bierly et al., 2000;         2- Matsuda, 1992;         3- Pinheiro,  2012.
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داده به دسـت آوردن حقیقت هـاي 
خام و انباشت آن ها

خرد

دانش یـق تجزیه و تحلیل و تلف
اطالعات کسب شده

اطالعات معنی بخشـیدن بـه داده هـاي 
به دست آمده و پردازش آن ها

۱

2

3

4

سیر تکاملی خرد

Source: Bierly et al, 2000.

و استفاده از دانش و تجربه ها، قضاوت صـحیح
انجام دادن اقدام هاي مناسب براي رسیدن بـه

موفقیت و تحقق زندگی بهتر
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ویژگی هاي سازمان خردمند

Source: Ardelt & Sharma, 2021.

سازمان هاي خردمندسازمان هاي نه چندان خردمندحوزه ها

هدف ها

کـانی حداکثر رساندن خدمات براي تبدیل جهان به متمرکز بر به .منابعو سهم بازار ، حداکثر رساندن سودتمرکز بر به 
.بهتر

معرفـیخدمات قـدیمی و بازتعریف معنی و کارکردهاي اصلی .با هدف کسب درآمد و سودخلق محصول ها و خدمات جدید 
.راه کارهاي جدید ارائه محصول

طریـق ازقابل پیش بینی بـودن و منظم بودن ، قطعیتتالش براي 
.ایجاد قانون ها و قاعده هاي مشخص براي برنامه ریزي آینده

و ن غیرقابـل پیش بینـی بـود، بی نظمـی، پذیرش عدم قطعیت
.ناپایداري

.ناختهپدیده هاي نامنتظر و ناشداشتن دانش چگونگی تعامل با .پدیده هاي قابل انتظارداشتن دانش چگونگی تعامل با 

محدوده

اننـد هدف ها تابع نوسان هاي تاریخی و سیاسی م: تمرکز کوتاه مدت
.هستند... قانون ها و مقرره هاي دولت و 

قـی اصول اخال: تمرکز بلندمدت بدون غفلت از اهداف کوتاه مدت
.پایدار و مستقل از تحول هاي سیاسی و تاریخی

عمل در محـدوده هاي مجـاز قـانونی : قلمروي محدود و مشخص
).حتی اگر به دیگران یا محیط زیست آسیب برساند(

ده عمل در محدو: قلمروي گسترده، کل نگر، جهان شمول و جمعی
.افزایش رفاه همگانی و ارتقاي خیر عمومیبه منظور اخالقی
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ویژگی هاي سازمان خردمند

Source: Ardelt & Sharma, 2021.

سازمان هاي خردمندسازمان هاي نه چندان خردمندحوزه ها

رویکرد

.اخالق رویکرد مبتنی بر .علم و فناوريرویکرد مبتنی بر 

شـبکه  هاي بـا ) مردم سـاالرانه(دموکراتیـکمحیط کـاري .ساختار سلسله مراتبیمحیط کاري با
.غیرمتمرکز

بـرايسـازمانهدف هاي رهبران:محرمانگیرویکرد مبتنی بر 
.ناشناخته استرده هاي پایین تر سرمایه انسانی 

بـا سـازمانهـدف هاي رهبـران:شفافیترویکرد مبتنی بر 
.ی شودبه اشتراك  گذاشته مرده هاي پایین تر سرمایه انسانی 

یشرفت، دست رسی به قدرت و فرصت پ:انحصاررویکرد مبتنی بر 
.داده می شودگروه خاصی از سرمایه انسانی براي ترجیحاً 

ی برابر دست رسهمه افراد سازمان، :فراگیريرویکرد مبتنی بر 
.دارندبه قدرت و فرصت هاي پیشرفت 

شـامل بیمـه سـالمت و مزایـاي عادالنـهحقوق و مزایـاي .به هر میزان که بازار اجازه دهد: رقابتیحقوق و مزایاي 
.بازنشستگی

تـالش بـراي ایجـاد زنـدگی :مشـارکترویکرد مبتنی بـر .ن جهاناعتقاد به ناعادالنه بود: کناره گیريرویکرد مبتنی بر 
.عادالنه تر

، یکـارایی و اثربخشـ، منفعت طلبـی، حاکمیت نیروهاي بازار
.سیاست هاي سازمانیو قاعده ها 

اعم از سهامداران، همکاران، نفعان سازمان خدمت به همه ذي
.تامین کنندگان، مشتریان، جامعه و محیط زیست
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ویژگی هاي سازمان خردمند

Source: Ardelt & Sharma, 2021.

سازمان هاي خردمندسازمان هاي نه چندان خردمندحوزه ها

مشخصه هاي 
رهبران

دغدغـه  ، امـا آگـاه و بـاهوش: مهارت هاي شناختی قوي
.را در درجه اول دارندموفقیت خود

مه براي موفقیت ه: مهارت هاي شناختی، خودآگاهی و ارتباطی قوي
.، دغدغه داردهمکاران

."ما با هم و در کنار هم هستیم": مشارکتی."برنده، همه چیز را می برد": رقابتی

.به آن ها انگیزه می دهدحس هدفمندي، عدالت و خدمت گزاري .، انگیزه می گیرندپول و قدرتبه وسیله 

.می باشدتمرکز بر شنیدن، نظارت و درك .می باشدتمرکز بر رهبري و انجام دادن کارها 

."من می دانم که نمی دانم": کاهش خودمحوري."من می دانم که می دانم": افزایش خودمحوري

م که به من می دان"زیرا قدردانی، شفقت و فروتنی رویکرد مبتنی بر .نسبت به افراد رده پایین تراحساس فخر و برتري 
."تنهایی نمی توانم

آتی احساس مسئولیت قوي به سازمان، افراد آن و نسل هاي فعلی و.خوداحساس مسئولیت نسبت به موفقیت سازمان 
.در سراسر جهان
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ویژگی هاي سازمان خردمند

Source: Ardelt & Sharma, 2021.

سازمان هاي خردمندسازمان هاي نه چندان خردمندحوزه ها

مشخصه ها ي
سرمایه 
انسانی

.تصمیم گیرندهسرمایه انسانی :روابط همتا به همتا.دستورپذیرسرمایه انسانی :روابط پدرساالرانه

.داشتن اختیارو انعطاف پذیر: توانمند.قاعده هاي سفت و سختپیروي از : بی اختیار

.پرانرژيو باانگیزه، مندرضایت: شکوفا.حیهروبیو احساس ناامیدي، )بیگانه(عدم تعلق خاطر 

.براي ارائه بهترین محصول یا خدمتکار مشارکتی).ن تالشبیشترین منفعت با کمتری(منفعت گراییاصل 

.اطمینان به تداوم همکاري:احساس امنیت شغلی.ترس از اخراج شدن: عدم وجود احساس امنیت شغلی

.استراحت براي تفکر و بهتر شدناختصاص زمان .دست آورد ضعیفو کار زیاد 

.وفادار.نرخ خروج باال

درك 
سالخوردگی

.سنبامتناسبرشد شخصی افراد و دانش ضمنی ، قدردانی از تجربه.از افراد بر حسب سنمعکوس در قدردانی Uالگوي 

.تمامی افرادبراي امکان رشد حرفه اي ترویج.آینده جوانانبراي سرمایه گذاري 
ر در نظـاز کارافتاده و مانع پیشـرفت افراد سالخورده، 

. ، ارزشمند هستندمربی افراد جوانافراد سالخورده به عنوان .گرفته می شوند

.کمک به جوانان براي رشد و توسعه.با جوانانرقابت



۱۷

نقش رهبران خردمند در توسعه خرد سازمانی

توسعه خرد سازمانیتوسعه خرد فردي

تجربه•

معنویت•

اشتیاق•

رهبري تحول آفرین•

مناسبفرهنگ و ساختار•

انتقال دانش•

تبدیل خرد فردي به
خرد سازمانی

خرد سازمانی

یادگیري سازمانی  ها شناسایی دگرگونی
هوش هیجانیو چابکی هبه کارگیري تجرب تعامل میان اعضاء

چیدگی قضاوت و تصمیم گیري بهینه ضمن درك پی
محیط

عی و توان مندي در معنابخشیدن به تجربه هاي جم
)عمل گرایی(بهره گیري از آن ها در عمل 
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راه کارهاي توسعه خرد فردي 

اشتیاق
Passion

معنویت
Spirituality

تجربه
Experience

Source: Bierly et al, 2000.

 اف تر شفمعنویت، عالوه بر کمک به
، بـا فـراهم کردن هدف  و مقصـد

وپایه اي از باورهاي اصـلی کردن 
ان درك بهتر و کل نگر از مقصد انس

را ) تعقـل(، خردورزي در زندگی
تسهیل می کند؛

،ا رامیدو شجاعت، ایمانمعنویت
ــب  ــه موج ــد ک ــراهم می کن ف

ــر  اقــدام هاي و تصــمیم گیري بهت
. می شودخردمندانه

 افــزایش تعهــد، اشــتیاق، باعــث
می شود وتوانمندي و انرژي افراد 

دارد؛ارتباط بسیار زیادي با انگیزه

از اشتیاق به تعالی، جهت اطمینـان
مـت غلبه بر مقاوو یادگیري مستمر 

.ضروري استدر برابر تغییر

 توانـایی شـهودي تجربه، به افـراد
ــم( ــس شش ــابی ) ح ــراي ارزی ب

ــدادها ــته روی ــاي برجس ، ویژگی ه
،تشخیص الگوهاي در حـال تغییـر

وقضاوت درباره اهمیت دگرگونی ها
.می دهدتصمیم گیري



۱۹

اشاعه خرد فردي به خرد سازمانی

Source: Bierly et al, 2000.

خرد 
سازمانی

رهبري تحول آفرین

فرهنگ و ساختار 
مناسب

انتقال دانش

.، فرآیندي است که از طریق آن افراد به تجربه هاي جمعی خود، معنا می بخشند)Sensemaking(معنی سازي -1

عمـل 1»معنی سازي«به عنوان یک سازوکار فرهنگ
ارزش ها، نگرش ها و رفتارهـاي سـرمایه می کند و 

.را هدایت کرده و شکل می دهدانسانی 

، فرآیندهاي انتقـال دانـش و یـادگیري سـازمانی
راهم فساز وکاري اساسی براي توسعه خرد سازمانی 

یـق می کنند؛ به عبارت ساده تر، خرد سازمانی از طر
یق کـه یـادگیري را تشـوسامانه ارتباطی مؤثر یک 

.می کند، در سازمان پدید می آید

 دهنـد، رهبري تحول آفرین، هنگامی اتفاق می افتد که رهبران، سطح منفعت افراد را بسـط می
ن افراد را بـه داشـتو آگاهی و پذیرش نسبت به هدف ها و مأموریت هاي سازمان ایجاد می کنند 

.می کننددیدگاهی فراتر از منافع شخصی، تشویق 



۲۰

مشخصه هاي خرد سازمانی

Source: North & Poschl, 2003.

به آن ها؛واکنش سریع و کارآمد و شناسایی و پذیرش دگرگونی ها در محیط اطراف 

؛اي بعديکمترین خطا در تالش هوبیشترین کارایی با ظرفیت براي حل مشکل ها داشتن: ظرفیت یادگیري

؛ر سازمانتوسعه راه حل هاي نوآورانه و با کیفیت دبه عنوان پیشران پیوند متقابل میان بازیگران مختلف 

با هدف مقایسه میان موقعیت هاي گذشته و فعلی؛ظرفیت ذخیره سازي تجربه ها و درس آموخته ها 

. توانایی افراد در مدیریت واکنش هاي عاطفیو افزایش هوش هیجانی در سازمان ارتقاء 

Recognition of Developments

Capacity of Learning

The capacity to store memory

The inter-linkage between the various parties

Emotional Intelligence



فرهنگ سازمانی



مفهوم فرهنگ سازمانی

۲۲

 ،مجموعه اي از ارزش ها، مفروض ها، درك و هنجارهاي کلیدي است کـه میـان اعضـاي یـک فرهنگ سازمانی
1؛سازمان مشترك است و به عنوان رویه صحیح به اعضاي جدید آموزش داده می شود

 توانـایی و یروحیه و بهره وري سرمایه انسان، عملکرد و اثربخشی سازمانفرهنگ سازمانی تأثیر قابل توجهی بر
2دارد؛سازمان در جذب، انگیزش و حفظ افراد با استعداد

 بـه ارائـه خـدمات باکیفیـتبا ارتقاء سطح فرهنگی سازمان، می توان انتظار داشت اهداف مهم سازمان نظیر
بـا ،ن وفادارمشتریاوبرخورداري از سرمایه انسانی توانمند و پرشور ، ساخت یک برند عالی و پایدار، مشتریان

3.سهولت بیشتري محقق گردد

Source: 1- Daft, 2005;          2-Warrick, 2017;         3- Hsieh, 2010;         4- Deloitte, 2016.

و ی کنند فرهنگ مطلوب و مؤثر براي سازمان خود را شناسای، درك شرایط و بایسته هاي زمانه خودرهبران می باید ضمن 
؛به عنوان یک الگو به همکاران عرضه  کنندمورد نظر خود را رفتارهاي مطلوب 

انگیزه هـا و حسی مشترك از هدف ها وو با ایجاد با قلب و ذهن سرمایه انسانی خود ارتباط برقرار  کنند ایشان می توانند 
4.د، تأثیر قابل توجهی در عملکرد سازمان بر جاي  گذارنشکل دهی و هدایت رفتارهاي مرتبط با هدف هاي متعالی 



۲۳

)ع(دوازده پیام مدیریتی از امیرالمومنین حضرت علی 
؛)270حکمت (بیندیشید تداوم صحیح آن ها به جاي ازدیاد کارها، به . 1

؛)211خطبه (داشته باشید همت بلند براي رسیدن به هدف ها و مقام هاي بلند، . 2

؛)175خطبه (پند بگیرید و از آن ها بهره برداري کنید تا دچار نقص نشوید تجربه ها و اندرزها از . 3

؛)246و 166حکمت (به گشایش امور امیدوار باشید ، زیرا هراس، شکننده تر از خودِ کار است و از شدت سختی نهراسید. 4

؛)327حکمت (کنید وفااگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید، به آن . 5

؛)271حکمت (کارهاي اهم را فداي امور مهم نکنید هیچ وقت . 6

؛)439حکمت (به دانش آن مجهز شوید هر کاري، پیش از پذیرش . 7

؛)نهج البالغه(تا خداوند کارهاي شما را اصالح کند خویشتن را اصالح کنید . 8

؛)131خطبه (نه منبع بهره برداري ، خدمت گزاري اندامانت و وسیله ، )پست ها(جایگاه  ها . 9

؛)33خطبه (شمایند؛ بکوشید تا سربلند بیرون آیید میزان آزمایش جایگاه  ها . 10

؛)69نامه (باشید؛ اگر مشورت نکنید، تباه می شوید مشورت پذیر. 11

).52نامه (رفتار کنید مانند پدري مهربان با انسان هاي رده پایین تر از خودتان، . 12



۲۴

مؤلفه هاي فرهنگ سازمانی مبتنی بر خرد

چشم انداز و نگرش بلندمدتو برخورداري از آینده نگري

نسبت به منافع شخصیاولویت منافع جمعی و خیر عمومی توجه ویژه به 

در قبال خود، سازمان و جامعهمسئولیت پذیري 

به ویژه تغییرهاي فناورانهپذیرش باال در برابر تغییر 

در سازماناهمیت دانش آگاهی نسبت به 

مستمرمهارت افزاییو اهمیت یادگیري و دانش محوري

رفتارهاي مبتنی بر توسعه، تسهیم و استفاده از دانشارج نهادن به 

فعالیت هاي خالقانه و نوآورانهترویج و تشویق 

دانش و خرد مبتنی بر نظام تصمیم گیري 

نسبت به آنپذیرش مسئولیت و درس آموزي، برخورد منطقی با اشتباهات



رهنمودهایی براي ساختن و حفظ فرهنگ  سازمانی مطلوب

۲۵ Source: Warrick, 2017.

ی از به عنوان یکفرهنگ سازمانی تعیین جایگاه 
اولویت هاي مهم رهبري

1

ازمانسدرك روشنی از فرهنگ کنونی دست یابی به 
2

یهسرمانمودندرگیرو آموزش،تعامل، شناسایی
در مولفه هاي مطلوب فرهنگیانسانی

3

مطلوبترویج الگوهاي رفتاري 
4

ا متناسب بجذب و توسعه سرمایه انسانی جدید 
فرهنگ مطلوب

5

سازگاري بین راهبردها و فرهنگهماهنگی براي 
مطلوب

6

براي ترویج رفتار و کارآمدي نظام پاداش دهی 
عملکرد مطلوب

7

و نشداجتماعیفرایند، مراسم، نمادهااستفاده از 
براي تقویت فرهنگداستان گویی

8

در سازمانواحد متولی فرهنگ تعیین 
9

فرهنگ سازمانپایش و مدیریت 
10



۲۶

انعکاس چشم انداز
و ارزش ها توسط 

همکاران ارشد

و تعیین چشم انداز
ارزش ها

تقریر مهندسی 
زیست بوم

سازوکارهاي جدید 
براي تصمیم گیري

ارتباطات دوطرفه
مبتنی بر ارزش ها

ا و تعیین سیاست ه
انعکاس بودجه و 

فرهنگ نو

نظام جذب و ارتقاء
مبتنی بر ارزش ها

آموزش ها و مشوق هاي 
هم راستا شده با 
رفتارهاي مطلوب

محور سامانه هاي داده
وبر اساس هنجارهاي ن

:  هم راستایی رهبري
تنظیم صحنه

:ارتباطات و تصمیم ها
ارائه رهنمودها و 

آموزه ها

پیوند دادن 
انسانی و سرمایه

سامانه هاي داده محور

مدل آبشار فرهنگ سازمانی

Source: Shermansong, 2022.



خرد رهنماي و خرد دلگشاي

خرد دست گیرد به هر دو سراي

خرد چشمِ جانست چون بنگري

يتو بی چشم، شادان جهان نَسپَر

حکیم ابوالقاسم فردوسی
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