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دهند، باید میهای اصلی خود قرار هایی که کار گروهی را یکی از ارزش سازمان

 آل را شناسایی و استخدام کنندبتوانند بازیکنان تیمی ایده

 

را یک سال قبل از این   جِف است. در واقع باب، وَلی بیلدِرز های اصلی فرهنگ در کار گروهی یکی از ویژگی 

بود. اما هنگامی   استخدام کرده  بی وی.که جانشین عمویش شود، برای سرپرستی یک جلسه کار گروهی در 

گویند که عدم بردباری باب در برابر کارمندانی که با فرهنگ سازگار نیستند، یکی از  می   جِفبه    کِلِرکه بابی و  

)نشانه   ی این موضوع را به درستی مانند پرچم قرمز جِفن است، دالیل باال بودن مجموع گردش مالی کارکنا

جا جا نیفتاده  کند که کارمندان سابق در آن در حالی که او حتی برای یک لحظه هم شک نمی . داند می خطر( 

اگر این کار گروهی   ،بنابراین مناسب است. افرادِ در وهله اول برای استخدامِوَلی بیلدِرز بودند، این تعهد در 

شود، شرکت باید بتواند بازیکنان تیم را شناسایی در فرهنگ شرکت برای آن ارزش قائل می وَلی بیلِدرز  است که  

»احمق نبودن«    تعریف رابهترین    »بازیکنان تیم«،   ارائه تعریفی از  ، برایکِلِربابی و    ، و استخدام کند. با این وجود

 .اند در نظر گرفته

شوند، برخی  برخی به صورت هدفمند انتخاب میاجزایی که  فرهنگ سازمان، محصولی از اجزای مختلف است.  

های سازمان، هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی  نهایت، فرهنگ سازمانی بازتابی از ارزش  دیگر کمتر. در 

اسپانسرها برای تهیه گزارشی از   طور که بنیاد تحقیقاتی خدمات بهداشت کانادا هنگام مصاحبه باهمان است.

توانند می   ،ها و فرآیندهاسیاست  ،هاهای بهداشتی آن کشور کشف کرد، زیرساختگروهی در صنعت مراقبت   کارِ

های موجود در مرکز  به حمایت یا از بین بردن فرهنگ سازمان کمک کنند. این بررسی نشان داد که تیم 

کنند و از نظر منابع وسلسله مراتب مدیریت و  ساختمان کار می  های بهداشتی نهادی، که در همانمراقبت 

 . دانند را به شکل واضح میمعنای عضویت در تیم  شوند،اداره از داخل پشتیبانی می 



  ها و رفتارهای توانند بر نگرش ها و فرآیندهای گروه محور هم نمی ها، سیاستحتی بیشتر زیرساخت  ، با این وجود

توانایی شناسایی و استخدام کارمندانی که فرهنگ منتخب سازمان را   ،. به همین ترتیب کنند لبه کارکنان غ

 بخشند، بسیار حائز اهمیت است.کنند و تداوم می حفظ می 

 


