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4 رمز موفقیت جانسون اند جانسون
نویسنده: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

جانسون اند جانسون، از همان ابتدای کار، یک پیشگام بزرگ بود؛ یعنی از زمانی که 

در سال های دهه 1880 میالدی، لوازم پانسمان پزشکی آماده به مصرف ارائه می داد 

که در نوع خودش، اولین بود. پنبه های جذب نرم و گازهای پانسمان ضدعفونی شده 

اولین وسایلی بودند که تئوری درمان از طریق ضدعفونی زخم ها را به عمل درآورد. 

 )Joseph Lister( این وسایل برای این طراحی  شده بودند که با آنچه جوزف لیستر

جراح انگلیسی به عنوان »قاتل نامرئی« شناسایی کرده بود، بجنگد؛ یعنی جرم ها و 

میکروب  های موجود در هوا که می توانند زخم ها را در اتاق عمل آلوده سازند.

قبل از اینکه جانسون اند جانسون، با تولید انبوه گاز و پنبه استریل، راه حلی برای این 

مشکل بیابد، جراحان ناچار بودند برای لوازم پانسمان، از پنبه و الیاف کثیفی که از 

کف کارگاه های نساجی جمع آوری می شد، استفاده کنند.
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نام تجاری جانسون اند جانسون، پیشگام ساخت این وسایل بود و بعد کاالهای 

قابل توجه دیگری مثل چسب های زخم و کرم بچه جانسون را در دهه 1920 میالدی 

ارائه داد.

روند پیشگامانه شرکت تنها به کاالهای جدید، ختم نمی شد؛ بلکه در شیوه اداره کار 

و شرکت هم پیشگام و نوآور بود.

جانسون  »مرام نامه  پخته تر،  و  مسن تر  جانسون  رابرت   ،1943 در  بعد  سال  چند 

به کارگیری  شیوه های  خالصه،   به طور  آن  در  که  ساخت  منتشر  را  جانسون«  اند 

مسئولیت پذیری، تشریح شده بود و گروه مدیریت او،  آن را صمیمانه پذیرا شدند. 

این مرام نامه که در آن توصیه  شده بود خریداران در درجه اول اهمیت قرار بگیرند 

و سهامداران در مراتب بعدی، هم از طرف تجار دیگر و هم از عموم مردم موردتوجه 

زیادی قرار گرفت. این نوع نگرش به شیوه کار در 1943، حقیقتا یک رویکرد انقالبی 

بود.

جانسون اند جانسون، درگذر سال ها، همچنان به نقطه نظرهای موسس اش وفادار 

مانده است. این وفاداری را می  توان در دو نمونه از مهم ترین رخدادهایی که در 

تایلنول« مشهور شده است، پیگیری  امروز به »بحران  تاریخ شرکت پدید آمد و 

نمود.

بحران اول
اند  به شرکت جانسون  نام تجاری قرص های ُمسکن متعلق   ،)Tylenol( تایلنول 

جانسون بود. در سال 1982 در شیکاگو، هفت نفر پس از خوردن قرص تایلنول، 

به  قرص ها  از  تعدادی  که  شد  مشخص  آزمایش های  نتیجه  در  و  سپردند  جان 

سیانور آلوده  شده بودند.
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می توان گفت که نحوه برخورد جانسون اند جانسون با این رخداد بهترین بود. 

این مورد به طورقطع بهترین نمونه مثال زدنی ای است که برای تشریح چگونگی 

مدیریت بحران در تاریخ شرکت های سهامی، می توان به آن مراجعه کرد.

شرکت به جای اینکه خود را از دسترس رسانه ها پنهان کند یا مسئولیت این اتفاق 

را بر عهده نگیرد، 31 میلیون شیشه قرص تایلنول را جمع آوری کرد و به خریداران 

امکان داد که به طور رایگان، قرص های خود را با کپسول تعویض کنند.

سپس بسته بندی های »غیرقابل دست کاری«، مهروموم شده و عالمت گذاری شده ای 

که امروز همه شرکت های تولیدات دارویی از آن استفاده می کنند را، به بازار فرستاد.

اگرچه به فاصله کوتاهی بعدازاین بحران، سهم تایلنول از بازار از 35 درصد به زیر 

7 درصد سقوط کرد؛ ولی ظرف نه ماه دوباره تا 35 درصد ترقی یافت.

بحران دوم
در سال 1986، برای بار دوم اتفاق مشابهی رخ  داد و جانسون درست به اندازه دفعه 

قبل، با یادآوری و به کارگیری مرام نامه مسئولیت، عملکرد موثری از خود نشان داد 

و به این ترتیب نام تجاری تایلنول، تا به امروز همچنان زنده باقی مانده است.

امروز، شرکت برای ارزیابی میزان موفقیت و وفاداری اش به مرام نامه مسئولیت، 

بررسی های متفاوتی انجام می دهد و موارد خطا را تصحیح می کند. این رویکرد، 

بزرگ ترین  در حال حاضر  اند جانسون  است؛ چراکه جانسون  بوده  موفقیت آمیز 

تولیدکننده کاالهای مربوط به سالمتی و بهداشت در دنیا است.
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رمز موفقیت جانسون اند جانسون
1. مسئولیت. تاکید بر مسئولیت، فقط راهی برای راضی کردن وجدان نیست. بلکه 

از نظر تجارت و کار حرفه ای هم تاثیر مثبت دارد. موفقیت نام تجاری جانسون اند 

جانسون و نام تجاری زیرمجموعه اش مثل تایلنول، بند ِاید )Bandaid(، نیوتروجنا 

)Neutrogena( و مسواک ریچ )Reach(، گواه این موضوع است.

2. فلسفه کاری. جانسون اند جانسون یکی از قوی ترین فلسفه های کاری در میان 

نام های تجاری را داراست که در اصل توسط خود رابرت وود جانسون در سال 1943 

پایه گذاری شد.

3. تمرکز بر مشتری محوری. در قلب این فلسفه کاری یک رویکرد مشتری مدار 

دیده می شود که به سازمان کمک می کند تا اعتماد خریداران در تمامی نا م های 

تجاری اش را به دست آورده و حفظ کند.

4. مدیریت بحران. امروز شرکت جانسون اند جانسون با توجه به نحوه برخوردش 

از کارآمدترین و  در قبال دو بحران تایلنول در دهه هشتاد میالدی، معرف یکی 

بهترین شیوه های مدیریت بحران روی زمین شناخته می شود که این را مدیون 

رویکرد مسئوالنه اش است.
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