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فصل  :1پ يش درآمدي بر رفتار سازماني
تعريف رفتار سازماني :

در مرحله عمل مطالعه افراد انساني را مطالعه رفتار سازماني مي نامند  .رفتار سازماني عبارت است از مطالعهه مهنم
(سيسهههتماتيک) عمليههههات  ،اقهههدامات  ،هاروهههها ه ن ههههر

وهههاي افههههرادي ههههه سههههازماک را ت هههه يل

مي دوند  .در رشته رفتار سازماني مطالعه منم جاي زي ن قضاهت م هودي مي شود  ،يعني مدارک ه شواود علمي هه
در شراي ط هنترل شده جمع آهري مي شود  ،به شيوه اي معقول مورد سنجش ه ارزيابي قرار مي گيرد ه در رابطه با ور
معلولي در پي علت بر مي آيد  .در رابطه با عمل رد فرد نيز سه عامل نقش اساسي دارند  :توليد (بهره هري)  ،غيبت ه
جابجايي هارهناک  .مديراک به هيفيت ه هميت توليد هارهناک توجه دارند  ،حال آک هه غيبت ه جابجايي هارهنهاک بهر
بازده ه توليد آناک اثر مع وس دارد  .جابجايي هارهناک موجب افزايش وزينه وا مي شود ه سازماک ومواره با افرادي
ه تجربه هار مي هند  .مديراک به سه علت به رضايت شغلي هارهناک توجه دارند :
 -1مي تواک بين رضايت شغلي فرد ه توليد يا بهره هري يک رابطه مستقي م اوده هرد .
 -2رضايت شغلي فرد با ميزاک غيبت ه جابجايي اه رابطه مع وس دارد .
 -3مديراک در برابر هارهناک احساس مسئوليت انساني مي هنند هاژه سازماک در آخرين بخش تعريف ن اک مي دود هه
رفتار سازماني  ،رفتار فرد يا گرهه را در رابطه با هار مورد توجه قرار مي دود .
نقش رشته هاي علمي :
رفتار سازماني يک رشته هاربردي از علوم رفتاري است ه بر پايه چندي ن رشته علوم رفتاري قرار دارد هه عبارتند از :
رهاک شناسي  ،جامعه شناسي اجتماعي  ،مردم شناسي ه علوم سياسي  ،رهاک شناسي در سطح خرد ه بقيهه در سهطح
هالک نقش ايفا مي هنند .
 - 1روان شناسي  :علمي است هه در پي سنجش  ،توجيه  ،برشمردک علت ه گاه درصدد تغيير رفتار افراد انساني برمي
آيد  .در اي ن عل رفتار فردي مطالعه مي شود  .پس اي ن عل در سطح خرد  ،در مطالعه رفتار سازماني ايفاي نقش مي
هند  .رهاک شناساک به موضوعاتي چوک پنداشت  ،ادراک  ،شخصيت  ،يادگيري  ،آمهوز

 ،روبهري مهوثر  ،نيازوها ه

نيرهواي ان يزشي  ،رضايت شغلي  ،فرآيندواي تصمي گيري  ،ارزيابي عمل رد  ،سنجش نوع ن ر

افراد  ،شيوه واي

گزينش هارهناک  ،طرح ريزي شغل ه تنش واي هار مي پردازند.
 - 2جامعه شناسي  :جامعه شناساک سيست اجتماعي را هه فرد در آک نقش وايي ايفا مي نمايد  ،مورد توجه قرار مهي
دوند  .جامعه شناساک از طريق مطالعه رفتار گرهه در سازماک در ارائه رفتار سازماني نقش دارند ه زمينهه وهاي مهورد
توجه آناک پويايي گرهه  ،طرح ريزي تي وا  ،فرونگ سازماني  ،ساختار ه تئوري سازماک  ،بورههراسي (ديوانساالري) ،
ارتباطات  ،مقاهم فرد  ،قدرت ه تضاد يا تعارض است .
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 - 3روان شناس

ي اجتم

اعي  :ي هههي از زيرمجموعهههه وهههاي رهاک شناسهههي اسهههت ههههه در آک ده رشهههته

رهاک شناسي ه جامعه شناسي ترهيب شده اند  .در اين رشته به اعمال نفوذ افراد بر ي دي ر توجه مي شود .ي هي از
موارد مورد توجه اين رشته پديده تغيير است (يعني چ ونه مي تواک موانعي را هه بهر سهر راه تغييهر اسهت ،از ميهاک
برداشت )  .رهاک شناساک اجتماعي به سنجش ن ر

واي در حال تغيير  ،ال وواي ارتباطي  ،راه وايي هه فعاليت واي

گرهه مي تواند نيازواي فردي را تامين هند ه فرآيند تصمي گيري گرهه توجه دارند .
 - 4مردم شناسي  :عبارت است از مطالعه درباره علومي هه مي تواک بداک هسيله درباره افراد انساني ه فعاليت واي آناک
مطالبي آموخت  .متخصصاک مردم شناسي توانسته اند در درک فرونگ سازماني  ،محيط واي سازماني ه تفاهت بهين
فرونگ واي ملي ما را ياري هنند .
 - 5علوم سياسي  :عبارت است از مطالعه ر فتار فرد ه گرهه در يک محيط سياسي  .دان منداک اي ن رشته به تضاد يها
تعارض ساختاري  ،تخصيص قدرت ه شيوه اي هه افراد از قدرت براي تامي ن منافع خود استفاده مي هنند  ،پرداخته اند
.
توجه  :هاحد مورد تجزيه ه تحليل رهاک شناسي  ،فرد – جامعه شناسي  ،گرهه ه سازماک – رهاک شناسي اجتمهاعي ،
گرهه – مردم شناسي  ،گرهه ه سازماک – علوم سياسي  ،سازماک است.
هدف هاي رفتار سازماني :
توجيه  ،پيش بيني ه هنترل رفتار انساني است .
توجيه  :ون امي هه مي خواوي متوجه شوي هه چرا فرد يا گرهه هاري را انجام دادند  ،در هاقع به دنبال بياک يا توجيه
ودف وستي ه مي خواوي علت را بداني .
پيش بيني  :ودف از پيش بيني توجه به رهيدادواي آينده است  .مديريت مي خواود نتيجه يک اقدام خاص را حدس
زده ه در حقيقت مي خواود برخي از هاهنش واي رفتاري را نسبت به پديده واي تغيير پيش بيني هند ه راه وايي را
براي همترين مقاهمت بيابد ه تصمي گيري هند .
بهبود ک يف يت و بازدهي :

براي بهبود هيفيت ه افزايش توليد يا بهره هري بايد برنامه وايي را مثل هنترل هيفيت هامل ه بازسازي اجرا هرد تا به
موجب آناک افراد ه هارهناک ت ويق شوند هه در امور م ارهت فعال نمايند .
مديريت کيفيت جامع  TQMچيست ؟
 - 1توجه زياد به مشتري  :م تري تنها هساني نيستند هه از محصوالت ه خدمات استفاده مي هنند بل ه شهامل افهراد
درهک سازماک هه با ساير افراد سازماک رهابط متقابل دارند و مي شود (.مانند هارهناک دايره اعتبارات  ،حسهابداري ه
حمل ه نقل )
 - 2توجه به بهبود مستمر  :بهبود دائمي ه پيوسته در محصوالت ه خدمات .
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 - 3بهبود کيفيت همه کارهايي که سازمان انجام مي دهد  .اي ن مورد تنها براي محصول نهايي نيست ه شامل شيوه وايي
هه سازماک هاال را تحويل مي دود  ،سرعتي هه در رسيدگي به ش ايات دارد ه نوع برخورد ه رعايت ادب در پاسخ
گويي به م تري نيز مي شود .
 - 4سنجش يا اندازه گيري هاي دقيق  :هنترل هيفيت هامل براي سنجش متغيرواي عمل رد در فعاليت واي سازماک از
رهشهاي آماري استفاده مي هند ه متغيرواي عمل رد را با استانداردوا مقايسه مي هند  -5 .تفويض اختيار  :در هنترل
هيفيت هامل ومه افراد بايد در فرآيند بهبود شرهت هنند  .در اجراي اي ن برنامه از تي وا استفاده مي شود .
هاربرد  TQMدر رفتار سازماني مورد توجه است زيرا اجراي اين برنامه باعث مي شود ههه هارمنهد در آن هه مهي
خواود انجام دود دهباره بيندي د ه در فرآيند تصمي گيري واي سازماک م ارهت هند  .زماني هه تغييرات بسيار شديد
هسريع است  ،توجه به اي ن موضوع هه اگر قرار باشد هار را از اهل آغاز هني چ ونه بايد آک را انجام داد  ،اسهاس ه
مبناي بازسازي را ت

يل مي دود  .اجراي اين ره

مديراک را هادار مي هند تا يک بار دي ر شيوه انجام امور را مورد

توجه قرار دوند ه ببينند هه اگر قرار بود هار را از نو آغاز هنند چ ونه ساختار سازماک را تعيين مي هردند .
بهبود مهارت افراد :

مديريت مي هوشد تا رفتار هارهناک را بهبود بخ د زيرا اي ن امر در اثر بخ ي اوميت زيادي دارد  .وم نين مي هوشد
تا ارتباطات بهتري با آنها برقرار هرده ه تي واي اثر بخش تر به هجود آهرد .
ن يروي کار گوناگون :

ي ي از مسائلي هه سازماک وا با آک مواجه وستند  ،مسئله ساز

ه هنار آمدک با ا فراد ه هارهناک است هه تفاهت وها

زيادي با و دارند  .گوناگوني نيرهي هار بدين معنا است هه سازماک وا بايد افرادي را استخدام هنند هه از نمر جنس ،
نژاد ه قوميت تفاهتهاي زيادي دارند ه مقصود از هاربرد عبارت مزبور اين است هه افرادي هه در سازماک هار مي هنند
با ونجارواي رايج ه ور متفاهتند  .عالهه بر هجود گرهه واي مختلف  ،افراد معلول ه مسن را نيز مي تواک به عنواک
نيرهي هار گوناگوک نام برد .
در حال حاضر سازماک وا سعي دارند تا به نوع نيازوا  ،شيوه واي زندگي ه خواسته واي افراد توجه بي تري نمايند ه
متوجه تفاهت واي ارزشي آنها ب وند  .مديراک و اهنوک مي خواوند با توجه به خصوصيات فردي هارهنهاک بها آنهها
برخورد نمايند تا نرخ جابجايي ه غيبت آنها را هاوش دوند ه توليد ه بهره هري آناک را افزايش دوند ه در عين حال به
تبعيض و مته ن وند  .با برخورد صحيح با مسئله گوناگوني مي تواک خالقيت ه نوآهري را در سازماک افزايش داد ه
تصمي گيري را بهبود بخ يد .
واکنش در برابر جهاني شدن سازمان :

در زماک هنوني مديريت در محدهده مرزواي ملي قرار نمي گيرد ه مديراک بايد بتوانند با افراد متعلق به فرونگ وهاي
مختلف هار هنند  .مدير بايد بتواند فرونگ هارهناک را درک هند (چه هارهناک در ه ورواي دي ر باشند ه چه در ه ور
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اه باشند )  ،با آناک هجوه م ترک پيدا هند ه آناک را هادار هند هه شيوه واي گوناگوک مديري ت را درک هنند ه خود را
با آناک سازگار نمايد .
تفويض اخت يار :

و اهنوک مديراک را با عنواک واي مختلف مانند م اهر  ،سرپرست ه ناظر معرفي مي هند  .تصميمات به سطوح پايين
تر سازماک (سطوح عملياتي ) ارجاع شده است ه به هارهناک آزادي عمل بي تري داده اند تا بتوانند مسائل هاري خود
را حل هنند ه تصميماتي ب يرند.گرهه واي متخصص هخود گرداک ت

يل شده اند هه مي توانند بدهک هجود رئيس ه

سرپرست هار هنند  .سازماک وا در هضعيتي وستند هه بايد به هارهناک تفويض اختيار هنند  .مديراک بايد بياموزنهد ههه
چ ونه هنترل را به دي راک هاگذار هنند ه در عين حال تصميمات الزم را اتخاذ نمايند .
نوآوري و ايجاد تغ يير :

سازماک وا بايد در پي نوآهري باشند ه پديده تغيير را پذيرفته ه انعطاف پذيري بااليي ن اک دوند تا از بي ن نرهنهد .
وم نين بايد هيفيت محصول ه خدمات را بهبود بخ ند تا بتوانند در برابر رقبا مقاهمهت نماينهد  .چهالش ه م ه ل
مديريت اين است هه بايد هارهناک را هادار به خالقيت نمايند ه در برابر تغيير بردباري بي تري به خرج دود .
سازش با پديده اي به نام تغ ييرات سرسام آور :

مديراک ومواره با تغيير سره هار داشته اند  ،اما امرهز مسئله زماک اجراي تغييرمطرح است در زمهاک هنهوني تغييهر بهه
صورت فعاليت دائمي ه مستمر درآمده است  .هارهناک بايد نوآهري واي رهزمره داشته باشند ه پيوسهته بهاز آمهوزي
شوند  .در گذشته هارهناک احساس امنيت شغلي مي هردند  ،هلي و اهنوک افراد براي مدت نسبتاً هوتاوي مي توانند در
هار خود انجام هظيفه نمايند  .مديراک بايد بياموزند هه چ ونه انعطاف پذير شوند ه در امور پيش بيني ن هده چ ونهه
هاهنش مناسب ن اک دوند ه چ ونه در برابر پديده تغيير مقاهمت هنند ه به بهترين ش ل با آک ساز

نمايند .

کم شدن وفاداري کارکنان :

سازماک وا با رهيارهيي با پديده رقابت جهاني ه م اوده برخوردواي ناجوانمردانه چوک بلعيده شهدک سهازماک وهاي
ضعيف توسط سازماک واي قدرتمند دست از سياست واي گذشته برداشته ه امنيت شغلي  ،سابقه خهدمت ه پهادا
واي مناسبي را هه به هارهناک قديمي خود مي دادند  ،هاوش دادند  .اي ن مسئله باعث هاوش هفاداري هارهنهاک شهده
است  .مديراک بايد بياموزند هه چ ونه موجب افزايش ان يزه هارهناک شوند تا آناک نسبت به سازماک احساس هفاداري
ه تعهد بي تري نمايند ه در عي ن حال سازماک نيز در صحنه رقابت جهاني باقي بماند .
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ن يروي کار دوگانه (مضاعف) :

امرهزه نيرهي هار با ال وي دهگانه هجود دارد هه در آک هارهناک بايد هاروايي با مهارت پايي ن انجام دونهد ه حقهو
نسبتاً پاييني ب يرند يا هارواي با مهارت باال انجام دوند ه حقو متوسط دريافت هنند  .در گذشته بي تر سازماک وا در
بخش توليد هارهناني با مهارت باال داشتند  .هلي و اهنوک به نمر مي رسد هه افراد با مهارت پايي ن ه حقو اندک بايد
استخدام شوند  .مسئله اينجاست هه مدير چ ونه مي تواند موجب ان يز

افرادي شود ههه حقهو پهاييني دارنهد ه

فرصتي نيز براي ارتقاي مقام ه رسيدک به دستمزد بي تر ندارند  .آيا مي تواک م اغل اي ن هارهناک را طرح ريزي مجدد
نمود يا حتي آنها را حذف هرد ؟
بهبود رفتار  ،از نظر اخالقي :

در سازماک وايي هه پيوسته شاود هاوش نيرهي هار ه ناديده گرفتن انتمارات هارهناک ه رقابت شديد در بازار وستي ،
عجيب نيست هه برخي هارهناک قوانين را زير پا گذاشته ه دست به اقدامات غير اخالقي بزنند  .مديراک بايد از نمهر
اخالقي جو يا محيطي سال براي هارهناک به هجود آهرند تا آنها بتوانند بر ميزاک توليد  ،بهازدوي ه بههره هري خهود
بيفزاي ند ه از نمر رفتار خوب ه بد دچار م

ل ه معما ن وند .
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فصل  :2رفتار سازماني در سطح جهاني
مقدمه :

در يک سيست اقتصاد جهاني مديراک بايد تفاهتها ي فرون ي را درک هنند ه شيوه مديريت سازماک واي خهود را بهر
اساس آک تعديل نمايند .براي مثال اختالف فرونگ ه شيوه زندگي باعث تفاهتهايي بين هارگراک آمري ايي ه ژاپني شده
است :
هارگراک آمري ايي تنها هار مي هنند ،به ميزاک زيادي جابجا مي شوند ،طبق دستوالعمل ،مسائل را بصورت سيستماتيک
حل مي هنند ،به مسئوليت فردي اعتقاد دارند ،از تضاد ه تعارض پرويز مي هنند ،اختيارات ه مسئوليت هاحد را مهي
پذيرند ،به سلسله مراتب اختيارات توجه دارند ،محتاط وستند ه از خطر اجتناب مي هنند.
هارگراک ژاپني بصورت گرهوي هار مي هنند ،به ميزاک بسار هم ي جابجا مي شوند ،براي حل مسائل ابت هار عمهل بهه
خرج مي دوند ،گرهه را معرف خود مي دانند ،به مسئوليت گرهوي اعتقاد دارند ،از تضاد ه تعارض پرويز نمي هنند،
غير رسمي ه ره راست وستند ،عالقه اي به پذيرفتن مسئوليت فردي ندارند ،خطرپذير وستند.
در اين فصل چارچوبي ارائه م ي هني هه از طريق آک مي تواک تفاهتهاي ملي را م خص هرد ه ن اک داد مديري هه در
ه ور دي ر م غول به هار است ،بايد در شيوه رفتار ه مديريت خود چه تغييراتي بدود.
شرکت هاي چند مليتي و قراردادهاي همكاري منطقه اي :

پژهو

راک بر اين باهرند هه بيش از يک دوه است هه دني ا بصورت يک دو ده جهاني درآمده است .هاقعيت دو ده

جهاني را مي تواک از ديدگاه اثراتي هه شرهتهاي چند مليتي ه قراردادواي وم اري منطقه اي بر سيست اقتصاد جهاني
دارند ،م اوده هرد.
شرهت واي چند مليتي به شرهت وايي گفته مي شود هه در بيش از ده يا چند ه ور بصورت ومزماک فعاليتهاي عمده
دارند .آنها نتيجه يا ره آهرد طبيعي سيست اقتصاد جهاني وستند هه با استفاده از فعاليتهاي خود اسهتراتژي جههاني را
تدهين ه ارائه مي نمايند .مديراک اين شرهت وا با سيست واي سياسي ،اقتصادي ،عادات ه رسوم گوناگوک رهبره مي
شوند هه اين اختالفها و مو جب برهز مسائل ه م

الت مي شود ه و فرصتهايي را براي آنها بوجود مي آهرد.

وم نين ،با پيدايش قراردادواي وم اري منطقه اي ،مرزواي ملي مخده

ه تا حد زيادي همرنهگ شهده اسهت ههه

معرهف ترين آنها عبارتند از :
 اتحاديه ارهپا  :قرارداد بين  15ه ور ارهپايي هه به موجب آک وم ي بصورت يک بازار قوي تجاري در آمده اند. قرارداد نفتا  :قرارداد بين ه ورواي آمري ا ،هانادا ه م زيک هه به موجب آک هاالواي مبادله شده بين اين ه وروا ازتعرفه گمرهي معاف شدند.
 -ارهپاي شرقي  :اتحاد مجدد آلماک ه سقوط همونيس موجب رهاج ه گستر

بازار آزاد در ه ورواي ارهپاي شرقي

ه درنتيجه موجب افزايش ارتباطات چند جانبه بين سازمانها ه ه وروا شده است.

8

رويارويي با مسائل بين المللي :

سيست اقتصاد جهاني براي مديراک مسائل ه م

التي بوجود آهرده است هه آنها در ه ور خود با آک مواجه نبودند.

مديراک با سيست واي سياسي ،حقو قي ه قانوني ه وم نين محيط اقتصادي ه فرون هاي ملي متفاهتي رهبره شدند .به
عنواک نمونه ،آمري ايي وا مردمي قوم پرستند هه عادات ه رسوم ه ارزشهاي فرون ي خود را برتر از دي هراک

مهي

دانند .مديراک آمري ايي نسبت به درک فرونگ ساير ه وروا ناتواک وستند ه ومين امر موجب برهز مسائل ه م

الت

زيادي شده است .بطور مثال مدير آمري ايي هه در يک شرهت ژاپني هار مي هرد ،به دليل اين ه دفتر هار مدير ارشهد
شرهت هوچک بوده ه تجهيزات زيادي نداشت ،احترام زيادي نسبت به هي قائل ن ده بود هه ايهن موضهوع باعهث
دلخوري مدير ارشد شده بود.
پيدايش دو د ه جهاني باعث مي شود هه تفاهتهاي فرون ي از بين برهد ه در بلند مدت دو ده جهاني به صورت يک
فرونگ فراگير در آيد ،يعني دنيا بصورت هوره اي در مي آيد هه ومه فرونگ واي مختلف در آک ذهب شده ه از بين
مي رهند.
ارزيابي تفاوت بين کشورها

حال جهت م خص نمودک تفاهت بين فرون گ واي مختلهف بهه بررسهي ده تحقيهق در ايهن زمينهه مهي پهردازي .
الف ) تحقيق هالههاک ه استرادبک  :اين تح قيق شش بعد فرون ي را مورد توجه قرار داده است:
-1

رابطه با محيط  :آيا فرد تابع محيط است ،يا فرد مي تواند آک را تحت سلطه خود در آهرد؟ به طور مثال مردم

ه ورواي خاهرميانه اعتقاد دارند هه رهيدادواي زندگي از قبل تعيين شده است ،در چنين جوامعي تعيين ودف براي
سازماک ا وميت چنداک زيادي ندارد .برع س ،آمري ايي وا بر اين باهرند هه مي توانند طبيعت را هنترل هنند ،در نتيجه
اوداف در سازماک واي آنها بصورتي دقيق ه م خص تعيين مي گردند.
-2

توجه به زمان  :آيا فرونگ ه ور به زماک گذشته ،حال ه يا آينده توجهه دارد؟ آگهاوي از ديهدگاه فرونهگ ه

ج امعه به زماک باعث مي شود هه ما به اوميت مقطع زماني توجه هني  ،مبني بر اين ه برنامه ريزي هوتاه مدت باشد يها
بلند مدت ،ه يا ...
-3

ماهيت فرد  :آيا فرونگ ه ور ،انساک را موجودي خوب ،بد ه يا آميزه اي از اين ده مي داند؟ ديدگاه فرونگ

نسبت به ماويت فرد مي تواند در شيو ه روبري مديراک اثر ب ذارد .بطور مثال شيوه روبري خودهامه در ه وروايي هه
نسبت به انساک ديد منفي دارند به هار گرفته مي شود ،ه برع س در ه وروايي هه براي انسانها ارز

قائل مي شوند،

شيوه روبري م ارهتي ب ار گرفته مي شود.
-4

توجه به فعاليت  :در برخي از فرونگ وا به ها ر يا عمل توجه مي شود ،در برخي از ه وروا به بودک يا زندگي

در لحمه حال ه لذتهاي زهدگذر توجه مي شود ،ه در برخي به هنترل نفس تاهييد مي شود .آگهاوي ازنهوع فعاليهت
فرون ي مي تواند ديدگاوي عميق درباره شيوه هار افراد ه گذرانيدک هقت بي اري بدست دود ه مي تواک بداک هسيله

1

م خص هرد هه افراد اين جوامع چ ونه تصمي مي گيرند ه براي دادک پادا

از چه شاخصها ه معياروايي استفاده مي

هنند.
-5

توجه به مسئوليت  :با توجه به رفاه حال دي راک ه تعيين مسئوليتها ،مي تواک جوامع ه فرون ها را طبقه بنهدي

هرد .برخي فرون ها مانند آمري ايي وا فردگرا و ستند ه برخي دي ر مانند ه ور مالزي به گرهه اوميت زيادي مي دوند.
اين بعد از فرونگ به ون ام طرح ريزي شغل ،شيوه تصمي گيري ،ايجاد ارتباط ،تعيين سيست پادا

ه شيوه گزينش

در سازماک هاربردواي زيادي دارد.
-6مفهوم فضا  :آخرين بعدي هه در چارچوب معرهف هالههاک ه استرا دبک ارائه مي شود به مال يت فضا مربوط مي
شود .در برخي از فرونگ وا هاروا در محيط باز ه عمومي انجام مي شود(مانند ژاپني وا هه مديراک ه هارهناک در يک
اتا  ،بدهک داشتن ديوار ه يا ميز جداگانه هار مي هنند) ،در برخي دي ر هضع به گونه اي است هه امور جنبه خصوصي
پيدا م ي هند(مانند شرهت واي آمري ايي هه دفاتر خصوصي ه بزرگ ن انه مقام اداري است) ،هدر برخي دي ر شيوه
عمل به گونه اي است هه در هسط اين طيف قرار مي گيرند .اين تفاهتها در سازمانها ،به ون ام طرح ريهزي شهغل ه
ايجاد شب ه ارتباطي اوميت زيادي دارند.
ب ) تحقيق واف استد  :به نمر واف استد مديراک ه هارهناک از چهار بعد فرونگ ملي با ي دي ر تفهاهت دارنهد ههه
عبارتند از :
-1

فرد گرايي در مقايسه با جمع گرايي  :مقصود از فرد گرايي هجود يک چارچوب اجتماعي نه چنداک منسهج

است هه افراد بي تر به منافع خود ه افراد نزديک خانوادگي توجه مي هنند ،اين افراد به ميزاک زيادي احساس آزادي
مي هنند .برع س ،جمع گرايي به معني يک چارچوب اجتماعي مح
اين گرهه قرار دارند به آناک توجه هنند ه ور گاه با مساله يا م

است هه افراد انتمار دارند ساير هساني هه در

لي رهبه ره شدند به حمايت ازآناک برخيزند ،آنها نيز

به گرهه هفا داري زيادي دارند .در ه ورواي ثرهتمند ،فرد گرايي هجود دارد ه ه ورواي فقير جمع گرا مي باشند.
-2

اختالف قدرت  :جامعه اي هه در آک اختالف قدرت ه ثرهت زياد است(مانند وند) ،هارهناک تفاهت قدرت در

سازماک را مي پذيرند ه در اين سازماک وا هارهناک براي مقامات باالي شرهت احترام زيادي قائل وستند .در ه وروايي
هه اختالف قدرت اندک است افراد نابرابريهاي زيادي در سازماک م اوده نمي هنند .مقامات ارشد داراي قدرت وستند
هلي زيردستاک از آنها هاومه اي ندارند(مانند اتريش).
-3

اجتناب از پديده عدم اطمينان  :ما در دنيايي نامطمئن ،توام با آينده اي مبه زندگي مي هني  .جوامع مختلف

در برابر پديده عدم اطميناک به رهشهاي گوناگوک از خود هاهنش ن اک مي دوند .برخي ه وروا پديده عدم اطميناک را
مي پذيرند هه اين جوامع از خطر رهي گرداک نيستند ،آناک در برابر رفتار ه عقايد مخالف بردبار وستند ،اين جوامع از
نمر اج تناب از پديده عدم اطميناک در سطح پاييني قرار دارند ،يعني افراد بصورت نسبي احساس امنيت مي هنند(مانند
سوئيس) .برع س ،افراد جامعه اي هه از نمر اجتناب از پديده عدم اطميناک در سطح بااليي قرار دارد ،دچار اضطراب ه

11

هح ت شديد مي شوند هه به موجب آک متوسل به راه وايي مي شوند هه بتوانند خطر ه عدم اطميناک را به پايين ترين
سطح مم ن برسانند ،هه در نتيجه قوانين ه مقررات رسمي در سازماک وا ايجاد مي شود(مانند ژاپن).
-4

مردساالري در مقايسه با زن ساالري  :ون امي هه بين نوع هاري هه مرد يا زک بايد انجام دوهد تف يهک قائهل

مي شوي  ،و اف استد مدعي است هه توزيع فعاليت به گونه اي است هه مرداک عهده دارم اغلي مي گردند هه بتوانند
بهتر ابراز هجود نمايند ه به زناک پست وايي داده مي شود هه جنبه خدماتي دارد ه مراقبت ه ن هداري را بر عهده مي
گيرند .در نتيجه ،مرد ساالري به جوامعي اطال مي شود هه بر مساله ابراز هجود ه هسب پول ه ثرهت ه اشياي مادي
توجه مي شود ه به مساله مراقبت از دي راک اوميت زيادي نمي دوند(مانند ژاپن) .بر ع س در جوامع به اصطالح زک
ساالر به مساله رهابط ،توجه به دي راک ه هل هيفيت زندگي توجه مي شود(مانند ولند).
به طور خالصه ،واف استد فرون گ حاه بر اياالت متحده آمري ا را به شرح زير بياک مي هند :
آمري ايي وا بسيار فردگرا وستند ،اختالف قدرت از حد ميان ين همتر است ،از نمر اجتناب از پديهده عهدم اطمينهاک
اندهي زير متوسط قرار مي گيرند ،ه به مردساالري گرايش دارند.
نكات کاربردي براي مديران

نتايجي هه د ر اين هتاب ارائه مي شود بر مبناي تحقيقاتي است هه در اياالت متحده آمري ا انجهام شهده اسهت .اگهر
مديراک در پي درک رفتار هارهناني وستند هه در اياالت متحده آمري ا تولد يافته ه بزرگ شده اند يا در ه وروايي هه
داراي ارزشهاي فرون ي م ابه وستند ،در مي يابند هه نبايد فرونگ ملي را به عنواک عامل يا متغير اصلي به حسهاب
آهرد .درک يا پي بردک به اختالف بين فرونگ وا به هيژه براي مديراني ارزشمند است هه در ه ورواي آمري ايي ه
ان ليسي زباک به دنيا آمده اند يعني هساني هه مي خواوند در ه ور دي ري به هار م غول شوند ،يا هساني هه

مي

خواوند مديريت سازماک وايي را بر عهده گيرند هه اعضا ه افراد آنها داراي فرون هي متفهاهت از فرونهگ خودشهاک
وستند.
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فصل  :3مباني رفتار فرد

در اين هتاب  ،رفتار سازماني مورد مطالعه قرار مي گيرد هه اين موضوع جهت همک به مديراک براي پرهر

ه توسعه

مهارت واي الزم در زمينه ارتباط با هارهناک است.
رفتار سازماني را مطالعه سيستماتيک عمليات  ،اقدامات ه ن رشهاي افراد سازماک تعريف مي هني  .يعني مهدارک ه
شواود علمي را جاي زين قضاهت واي شهودي مديراک در رابطه با پديده واي رفتار انساني مي نمائي  .بنابراين نياز به
تجزيه ه ت حليل رفتار سازماني بصورت مرحله به مرحله داري هه در مرحله اهل سطح فردي ه سپس گرهه ه سرانجام
سازماک را مورد بررسي قرار مي دوي  .تا درک بي تر ه بهتري از سازماک داشته باشي .
موضوع اين فصل مباني رفتار فرد مي باشد .ومانطور هه در فصل اهل گفته شد از

رشته واي علمي موثر در رفتار

سازماني فقط رهان ناسي در سطح فردي ه بقيه در سطح گرهه بود .بنابراين بهراي درک رفتهار فهرد ابتهدا نق ههاي
رهان ناسي را بررسي مي هني هه اين نق ها در چهار دسته ن ر

 ،شخصيت  ،ادراک ه يادگيري مي باشد.

- 1نگرشAttiude :

ارزيابي درباره شي  ،فرد ي ا رهيدادي( ،چه مطلوب يا نامطلوب ) ن ر
دهست دارم " ن ر

فرد درباره هار

را ت

يل مي دود مثال جمله " من هارم را

مي باشد.

يک شخص در مورد وزاراک شي مي تواند ن ر

داشته باشد هه در رفتار سازماني فقط ن رشهاي رضايت شغلي  ،هار
مهي شناسهد ه در آک م هارهت مهي نمايهد) ه تعههد

را معرف خود دانستن(ميزاني هه شخص هار خود را

سازماني(شاخص هفاداري فرد به سازماک مي باشد ) مورد بررسي قرار مي گيرد هه در اين فصل ن ر
را بررسي

رضايت شغلي

مي هني .

- 1- 1رضايت شغليJob Satisfaction:

منمور از رضايت شغلي  ،ن ر

هارهناک در مورد ه ار مي باشد هه ن ر

منفي بمعناي رضايت شغلي پائين مي باشد ه بطور هلي منمور از ن ر

مثبت بمعناي رضايت شغلي باال ه ن ر
هارهناک وماک رضايت شغلي مي باشد.

- 1- 1- 1عوامل تعيين کننده رضايت شغلي:

جهت بررسي رضايت شغلي ،بهتر است عواملي هه منجر به رضايت شغلي باال مي گردد را ب ناس -1 :گيرايي ههار
-2پادا

بر اساس عدل ه مساهات - 3در شرايط هاري حمايت از فرد

-4وم اراک

- 1- 1- 1- 1گيرايي کار:

شغلهايي هه فرصت ارتقا به هارمنداک بدود ه هارمنداک در نحوه انجام هظايف خود آزادي عمل داشته باشند ه در برابر
هارواي درست  ،پادا

مناسبي د ريافت هنند شغل براي اک گيرا بوده ه احساس لذت به آنها خواود داد.

- 2- 1- 1- 1پاداش براساس عدل و مساوات:
اگر سيست پرداخت حقو ه سيست ارتقاء بر اساس مهارت باشد هارهناک احساس رضايت خواوند نمود.
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- 3- 1- 1- 1حمايت فرد:

اگر محيط هار سال  ،بي خطر،آرام ه تميز ه بدهک ويچ خدشه اي باشد هارهناک احساس رضايت خواوند داشت.
- 4- 1- 1- 1همكاران:

داشتن وم اراک صميمي نيازواي اجتماعي هارهناک را تامين مي هند ه منجر به افزايش رضايت شغلي مي گردد.
- 2- 1رضايت شغلي و توليد(بهره وري):

در گذشته بر اين باهر بودند هه هارمنداک راضي از شغل  ،توليد ب االتري خواوند داشت هه امرهزه چنين بياک مي شود
هه رضايت شغلي مي تواند بر ميزاک توليد ه بهره هري اثر مثبت داشته باشد .اما اين اثر چنداک زياد نيست؟
ثابت شده است هه بهره هري موجب رضايت شغلي مي گردد اما ع س قضيه نمي تواند چنداک درست باشد.
- 3- 1تئوري ناهمساني شناختيCognitirel dissonance :

تئوري ناومساني شناختي  ،ون امي مطرح مي شود هه بين ن ر
مقصود از تئوري ناومساني شناختي اين وست هه افراد

ه رفتار يک فرد نوعي بي ثباتي م هاوده گهردد ه

مي هوشند اين ناومساني را به حداقل برسانند هه بطور

هامل ام اک پذير نمي باشد.
سازگاري بين رفتار ه ن ر
 -ميزاک پادا

مي تواند – دستور مفام باالتر

بست ي به اوميت عوامل ناومساني دارد هه اين عوامل

 ...-باشد

 - 4- 1رابطه نگرش و رفتار:

در گذشته چنين مي پنداشتند هه ن ر

ه رفتار رابطه علي با و دارند يعني ن ر

فرد تعيين هننده هاروايي است هه

انجام مي دود .اما در سالهاي اخير اين رابطه هه به اس
 A-Bناميده مي شود چنين بياک مي هند هه بين اين ده رابطه اي هجود نداشته يا در صورت هجود بسيار ه اوميت
وست  .چوک ف ارواي اجتماعي افراد را هاردا مي هند ب ونه اي مغاير با ن ر

خود رفتار هند.

- 2شخصيتPersonality:

شخصيت مجموعه اي از هيژگيهاي رهاني ده سويه است هه بداک طريق افراد را طبقه بندي مي هني .
خوددار

متجاهز

ه وو

باوو

احساساتي

پايدار

سلطه پذير

سلطه گر

هه با اين هيژگيها مي تواک رفتار فرد را در موقعيتهاي خاص پيش بيني هرد اما اين هيژگيها براي درک رفتار فرد در
سازماک چنداک رهشن نيست .بدين منمور شاخصهايي براي شناخت تهيه شده است.

- 1- 2شاخص مايرز -بريگز:
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از ور فرد  111سوال شخصيتي پرسيده مي شود هه فرد درباره نوع احساسي هه در يک هضع خاص قرار مي گيرد به
سواالت پاسخ داده ه با بررسي پاسخها  ،هيژگيهاي فرد م خص مي گردد(در صفحه  52هل  16هيژگي آهرده شده
است)
با ترهيب اين هيژگيها  ،پنج هيژگي شخصيتي اصلي را بقرار ذيل معرفي مي هنند.
-1- 1-2برهن را :افرادي وستند هه پيوسته ابراز نمر مي هنند.
-2- 1-2سازش ار:اين افراد داراي رهح وم اري،قابل اعتماد ه از نمر فطرت خوب وستند.
-3- 1-2با هجداک:اين افراد مسئوليت پذير  ،هابسته ه ودف را مي باشند.
-4- 1-2از نمر احساسات با ثبات :اين افراد آرام ه عالقه مند  ،در برابر تنش احساس امنيت مي هنند.
-5- 1-2با آغو

باز تجربه مي آموزند :اين افراد خيال پرداز بوده ه از نمر احساسات ونرگرا ه اول تعقل ه تف ر مي

باشند.


هساني هه برهن را  ،احساساتي  ،اول تف ر ه اندي يدک باشند در گرهوي قرار

مي گيرند ههه مها آنهها را

اصول گرا مي نامي .
- 2- 2ساير ويژگيهاي شخصيتي:

پنج هيژگي شخصيتي فرعي را نيز برشمرده اند هه مي تواک بداک هسيله رفتار فرد را در سازماک پيش بيني ه توجيه هرد
هه عبارتند از:
هانوک هنترل  -خودهام ي – ماهياهلي گري-
ساز

با عوامل محيطي – خطر پذيري

- 1- 2- 2کانون کنترل()Locus of Control

يک حالت درهني است ههساني هه داراي اين هيژگي باشند بر اين باهرند هه مي توانند سرنوشت خويش را رق بزنند
ه هساني هه ز ندگي خود را دستاهيز عوامل خارجي

مي دانند برهن را وستند ه افراد برهن را همتر به هار ه شغل

عالقه ن اک داشته ه شغل اک آنها را ارضا نمي هند.
- 2- 2- 2خودکامگي)Authoritarianism( :

افراد خودهامه بر اين باهرند هه بايد در سازماک اختالف طبقاتي ه قدرت هجود داشته باشد هه خصوصيات اين افراد
بقرار ذيل مي باشد.
- 1-2- 2-2بسيار دقيق وستند

-2- 2-2-2در مورد دي راک قضاهت مي هنند

- 3-2- 2-2نسبت به مقامات باالتر احساس هوچ ي مي هنند
- 4-2- 2-2زير دستاک را استثمار مي هنند

-5-2- 2-2به چيزي اعتماد ندارند

-6-2- 2-2در برابهر پديهده

تغيير ب دت مقاهمت مي هنند.
اين افراد در هاروايي هه الزم است قواعد ه قوانين بطور هامل رعايت گردد موفق بوده ه خوب از عهده آک بر مي آيند.
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- 3- 2- 2ماکيا ولي گريMachiavellianism :

اين افراد تمايل شديدي دارند هه از طريق ودف هسيله را توجيه هنند .براي پرسش  ،آيا هارهناک داراي شخصيت ماهيا
هلي گري  ،هارهناک خوبي بحساب مي آيند؟ چنين بايستي پاسخ داد هه بنوع هار بست ي دارد .ه در شغلهايي هه بهه
مذاهره ه چانه زني در سطح باال نياز باشد افراد ماهيا هلي گري بهتر خواوند بود.
- 4- 2- 2سازش با عوامل محيطي:

افرادي هه بهتر بتوانند خود را با محيط هفق دوند ثبات رفتاري نداشته ه مي تواننهد در شهرايط گونهاگوک رفتاروهاي
ن ه دارند ه اين گرهه به عالئ ه اشاره واي خارجي

مختلفي داشته باشند ه حقيقت خويش را ومي ه پنهاک
توجهي دقيق مي نمايند.

در مقابل افرادي وستند هه براحتي خود را با شرايط محيط هفق نمي دوند ه از نمر رفتاري داراي ثبات رهيه وستند.
افراد سازش ار بهن ام سياست ذاري سازماک مي توانند نق ي مه بر عهده ب يرند زيرا

مي تواننهد در رهيهارهيي بها

مخاطباک مختلف به ش لهاي مختلف درآيند.
- 5- 2- 2خطر پذيريRisk propensity:

افراد خطر پذير بسرعت تصمي مي گيرند ه از اطالعات همتري براي تصمي گيري استفاده مي هنند م اغلي وم وک
هارگزاراک بورس ،مناسب اين افراد وست.
- 3- 2تحقيقات جديد

با تحقيقات به اين نتيجه رسيدند هه افراد با شخصيتهاي گوناگوک را مي تواک در شغلهاي متناسب با شخصيت اک ب ار
گمارد بدين جهت ال ويي مبتني بر  6نوع شخصيت ارائه شده است .تئوري مزبور چنين بياک مي هند هه اگر شخصيت
فرد با شغل هي سازگار باشد رضايت شغلي بسيار زياد ه احتمال ترک سازماک بسيار ه خواود شد.
هه خصوصيات اين افراد بقرار ذيل مي باشد

كاوشگر

رابطه بين مشاغل و شخصيت
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واقع گرا

هنر گرا
سنت گرا

اجتماعي

هيژگي شخصيتي

هيژگي

نوع شغل

هاقع گرا

هارواي فيزي هي را تهرجيح مهي مقاهم  ،باثبات ،ه ره

سوداگر

نمونه شغل
ه اهرز ،م انيک

دوند
هاهش ر

هاروايي هه ومراه با ف ر هردک ه مستقل،هنج اه،تحليل گر اقتصادداک ،رياضي داک ،
سازماندوي باشد دهست دارد

اجتماعي

هاروايي هه در رابطهه همهک بهه صههميمي  ،گههرم  ،داراي معل ه م اهر
دي راک باشد ترجيح مي دوند

سنت گرا

هارواي قانونمند ه داراي نمه را سازشه ار  ،عمهل گههرا  ،حسابدار،مدير شرهت،
دهست دارد

سوداگر

رک ه راست

هاروايي هه بي تر جنبهه گفتهاري داراي اعتماد بنفس،
داشته باشد دهست دارد

ونرگرا

رهحيه وم اري

جاه طلب

مسئول صنده بانک
ههيل حقوقي
،مسئول رهابط عمومي

هاروههاي غيههر مههنم ه مههبه را رهيههههههههههههههههايي  ،نقا ،موسههههههههههيقي
دهست دارد ه مي هوشهد تها بها پرعاطفه،احساساتي

داک،نويسنده،نوازنده

خلق آثار جديد ابراز هجود نمايد
- 3ادارك:

فرآيندي است هه فرد براي معنا بخ يدک به محيط  ،احساس خود را بياک مي هند.
ور يک ازما  ،از ديدگاوهاي مختلفي به محيط ن اه مي ني ه هاقعيت را آک گونه هه وست نمي بيني بل ه چيزي را هه
مي بيني تفسير هرده ه آنرا بعنواک هاقعيت مي پذيري .
- 1- 3عواملي که بر ادراك ما تاثير مي گذارند
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-1- 1-3عهواملي ههه در نههاد شهخص هجههود دارد ه ايهن عوامهل ومهاک هيژگيهههاي شخصهي مها ،شهامل ن ههر
،شخصيت،عالقه،تجربيات گذشته ه انتمارات مي باشد.
-2- 1-3موضوعي مورد م اوده هه جهت تفسير قرار مي گيرد.
-3- 1-3زماک ديدک موضوع
-4- 1-3موقعيت محلي موضوع شامل مقدار نور ه ...

- 2- 3تئوري اسنادي

در درس رفتار سازماني ما بحث ادراک را رهي افراد بايستي مطالعه هني هه ادراک ما رهي انساک از اشياي بي جاک مثل
ميز تحرير متفاهت خواود بود چوک اشياي بي جاک تابع قوانين محيط بوده اما انساک داراي اعتقاد  ،باهر ه ان يز

مي

باشد بدين جهت ادراک ما استقرايي خو اود بود ه بي تر تحت تاثير مفرهضاتي قرار مي گيرد هه ما درباره هضع شخص
قائل مي شوي .
تئوري اسنادي بيان ر اين است هه چوک ما رفتار ،فردي را م اوده مي هني درصدد بر مي آئي تا علت يها علتههاي
درهني يا برهني آک را م خص هني هه اين هار مستلزم شناخت سه عامل مي باشد.
-1- 2-3فر قائل شدک

-2- 2-3ومانند سازي

-3- 2-3تداهم رهيه رفتار
منمور از علت درهني  ،عللي وست هه شخص اعتقاد دارد مي تواند آنها را هنترل هند ه علت برهني به سبب عوامل
خارجي بوجود مي آيد هه ما بعنواک فرد شاود  ،تمايل داري هه علت رفتار افراد را بحساب عوامل درهني ه رفتار خود
را بحساب عوامي خارجي ب ذاري .
- 1- 2- 3فرق قائل شدن:

منمور اين است هه آيا نوع رفتار غير عادي است يا خير؟
اگر غيرعادي باشد بحساب عوامل خارجي مي گذاري هلي اگر مربوط به يک فرد خاصي باشد بحساب عوامل درهني
قرار مي دوي .
- 2- 2- 3همانند سازي

ومانند سازي يا قالبي اندي يدک اين است هه ما فرد را شبيه يا ومانند ساير افرادي هه به گرهه هي تعلهق دارد قهرار
دوي  .بعنواک مثال قضاهت در مورد افراد متاول هه نسبت به افراد مجرد ثبات بي تري دارند يک نوع قالبي اندي يدک
مي باشد.

- 3- 2- 3تداوم رويه رفتار:
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ون امي هه يک احساس هلي درباره فرد(با توجه بيک هيژگي خاص مثل ووشياري يا ظاور)بدست مي آهريه نهوع
قضاهت را اثر واله اي مي نامندHalo effect.
بعنواک مثال باظاور شخص توانمنديهاي اه را سنجيدک.
- 4يادگيري:

تقريبا ومه رفتارواي پي يده انساني از طريق يا دگيري حاصل مي شود .اگر ما بخواوي رفتار فرد را توجيه  ،پيش بيني
يا هنترل نمائي بايد بداني هه هي چ ونه آک رفتار را ياد گرفته وست.
يادگيري چنين تعريف مي شود هه  ،ور نوع تغيير نسبتا دائمي هه در نتيجه نوعي تجربه در رفتار رخ دود .يادگيري بر
پايه رابطه علت ه معلولي ( ) Law of effectگذارده شده است هه مي گويد رفتار تابع نتايج آک وست يعني رفتاري
هه نتيجه مطلوب داشته باشد ت رار خواود شد ه رفتاري هه نتيجه اي نامطلوب داشته باشد ت رار نمي شود.هه منمور
از نتيجه مطلوب(پول  ،ستايش،ارتقاي مقام يا حتي يک لبخند) مي باشد.
هلي د اصلي در فرآيند يادگيري مربوط به ده تئوري ش ل دوي ه ال و سازي مي باشد هه ش ل دوهي ومهاک فرآينهد
آزموک ه خطاست هه با خطاوا تجربيات افزايش يافته ه منجر به يادگيري ه تغيير رفتار مي شهود.اين نهوع يهادگيري
آونگ هندي دارد.
ال و سازي م اوده رفتار دي راک ه عمل مطابق آن ها خواود بود ه اين فرآيند ومانند هاري است هه در مدرسه انجهام
مي شود.
فرآيند يادگيري
محيط

شكل دادن

علت ه معلول

الگوسازي
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رفتار

فصل  :4انگيزش

نخستين نظريه هاي انگيزش :


نمريه سلسله مراتب نيازوا



تئوري  Xه تئوري Y



تئوري بهداشت ان يز

نظريه سلسله مراتب نياز ها :



نمريه سلسله مراتب نياز وا هه توسط آبراوام مزلو ارائه شد از م هورترين نمريه واي ان يز



مزلو اساس فرض خود را بر اين گذاشت هه در درهک ور انساک پنج دسته نياز (به صورت طبقه بندي شده )

است .

هجود دارد.


اگر نيازي به صورت اساسي ه به مقدار الزم ارضا شود دي ر ايجاد ان يزه نمي هند ه باعث تحريک فرد نمي

گردد


براي ان يز

فرد بايد محل شخص در سلسله مراتب نيازوا م خص گردد ه آن اه درجهت ارضهاي ومهاک

نيازوا يا آنها هه در سطح باالتر قرار دارند اقدام شود
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تئوري  Xو تئوري Y



داگالس مک گرگور ده ديدگاه متمايز از انساک ارائه هرد  :يک ديدگاه اصوال منفي هه آک را تئوري  Xخواند ه

يک ديدگاه مثبت هه آک را تئوري  Yناميد
21



تئوري  Xبر اين فرض قرار مي گيرند هه نياز واي رده پايين بر فرد حاه وستند ه تئوري  Yبر اين اساس

قرار مي گيرد هه نيازواي رده باالتر بر فرد حاه وستند
تئوري  Xبر اساس مفروضات زير قرار دارد :

.1

هارهناک به صورت فطري ه طبيعي هار را دهست ندارند ه در صورت ام اک سعي مي هنند از انجام آک اجتناب

نمايند .
.2

از آنجا هه هارهناک هار را دهست ندارند  ،بايد آناک را مجبور هرد ه هنترل نمود ه يا تهديد هرد تا بتهواک بهه

ودفهاي مورد نمر دست يافت .
.3

هارهناک از زير بار مسئوليت شانه خالي مي هنند  ،لذا بايد به صورت رسمي آنها را ودايت ه روبري هرد .

.4

بي تر هارهناک امنيت را باالتر از عوامل دي ر مربوط به هار  ،قرار مي دوند ه وهيچ نهوع جهاه طلبهي ه بلنهد

پرهازي ندارند .
تئوري  Yبر اساس مفروضات زير قرار دارد :

.1

هارهناک هار را امري طبيعي ه ومانند تفريح يا بازي مي پندارند

.2

هسي هه خود را به ودف يا ودف وايي متعهد نموده است داراي نوعي خود روبري ه خود هنترلي مي باشد .

.3

بي تر افراد مي توانند مسئوليت بپذيرند ه حتي در پي پذيرفتن مسئوليتها بر آيند .

.4

خالقيت  ،يعني توانايي براي گرفتن تصميمات خوب هبي تر افراد جامعه داراي اين هيژگي وستند ؛ اين امر

تنها از هيژگي واي مديراک نيست .
تئوري بهداشت  -انگيزش



تئوري بهداشت ان يز



از نمر ورزبرگ رضايت ع س نارضايتي نيست



ورزبرگ عواملي را هه در نارضايتي موثر وستند را عوامل بهداشتي ناميد هعواملي هه موجهب رضهايت مهي

به هسيله يک رهان ناس به نام فردريک ورزبرگ ارائه شد .

شوند را عوامل ان يزشي ناميد .
تئوري هاي نوين انگيزش



تئوري مبتني بر نيازواي سه گانه



نمريه تعيين ودف



تئوري تقويت رفتار



نمريه برابري



نمريه انتمار
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تئوري مبتني بر نياز هاي سه گانه

ديويد مک هللند ه تعدادي دي ر از پژهو
.1

نياز به هسب موفقيت

.2

نياز به هسب قدرت ه اعمال آک

.3

نياز به ايجاد دهستي

راک سه عامل ان يزشي ذي ربط يا نياز را پي نهاد نمودند هه عبارتند از :

نظريه تعيين هدف



تئوري مزبور تيان ر اين است هه قصد يا اراده فرد يا سازماک را مي تواک به عنواک منبهع اصهلي ان يهز

بهه

حساب آهرد .


پذيرفتن ودف واي م

شد  .در هاقع ودف واي چال


ل توسط هارهناک در مقايسه با ودف واي آساک باعث ارائه عمل رد عالي تري خواود
ر ه وماهرد طلب باعث ان يز

مي شوند .

اوداف ترجيحا م ارهتي انتخاب مي شوند

تئوري تقويت رفتار



تئوري تقويت رفتار نقطه مقابل نمريه تعيين ودف است



در تئوري تقويت رفتار به جاي توجه به عوامل درهني به عوامل محيطي توجه مي شود



در تئوري تقويت رفتار بحث قانوک علت ه معلولي هجود دارد

نظريه برابري



هارهناک ه اعضاي سازماک مدام خود را با دي راک مقايسه مي هنند



سه مرجع براي براي مقايسه ومواره مورد توجه است  :دي راک  ،سيست ه خود



ون امي هه افراد بين داده ه ستاده در مقايسه با دي راک نوعي ظل ه نابرابري م اوده هنند دچار نوعي تهنش

مي شوند ه اين تنش باع ث ايجاد ان يز

مي شود ه فرد در پي چيزي بر مي آيد هه عدالت ه انصاف است.
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نظريه انتظار




نمريه انتمار از هي تور رهم ي ي از پذيرفته شده ترين توجيهاتي است هه در باره ان يز
اين نمريه شامل سه متغير مي گردد  -1 :اوميت  - 2رابطه بين عمل رد ه پهادا

مي شود .

 - 3رابطهه بهين تهال

ه

عمل رد


استدالل نمريه انتمار  :گرايش به نوعي عمل در جهتي م خص در گره انتماراتي است هه پيامد آک م خص

مي باشد ه نتيجه مزبور مورد عالقه عامل يا فاعل مي باشد
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تئوري واي ان يز


در محدهده فرون ي قرار دارند

بي تر تئوري واي ان يز

به هسيله آمري ايي وا  ،درباره آمري ايي وا ه در اياالت متحده آمري ا ارائه شهده

است
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فصل  : 5انگيزش :از مفاهيم تا کاربرد

در اين فصل بر جنبه واي هاربردي مفاوي ان يز

تاهيد مي شود(.يعني رابطه بين تئوري ه عملي)

مديريت مبتني بر هدف چيست ؟

در مديريت مبتني بر ودف به م ارهت افراد در تعيين ودف تاهيد مي شود .اين ودفها بايد قابل لمس ,قابل تائيهد ه
قابل سنجش يا اندازه گيري باشند  ,ه ودف آک اين است هه با اسهتفاده از وهدفهاي سهازماني موجبهات ان يهز
تحريک هارهناک را بوجود آهرد .ارز

ه

مديريت مبتني بر ودف در اين است هه مي تواک ودفهاي هوچک سازماني را

به صورت ودفهاي خاص ,براي هاحد سازماک ه اعضاي آک درآهرد .مديريت مبتني بر ودف ايجاب مي هند هه سازماک
را به صورت هاحدوا ه اجزاي هوچ تر درآهرد.اين سلسله مراتب ودفها باعث مي شود هه بين ودفهاي يهک سهطح
سازماک با ودفهاي سطح دي ر سازماک ارتباط برقرار شود .
از آنجا هه مديراک هاحدواي پائين تر سازماک در تعيين ودفهاي مربوطه م ارهت مي هنند ,مي تواک گفت هه مديريت
مبتني بر ودف  ,در سازماک ,مسير پائين به باال را مي پيمايد ه نه مسير باال به پائين.
نمودار  5-1تف يک ودفها
هدفهای کلی سازمان

س
هدفهای بخش

هدفهای دايره
هدفهای فردی

چهار رکن اصلي مديريت مبتن ي بر هدف

فردی

-1تعيين ودف يا ودفهاي م خص –ودفها بايد به صورتي رهشن بياک شوند ه م خص گردد هه چ ونه به اجرا در
آيند .براي مثال نبايد به گفتن ودف هاوش وزينه يا بهبود هيفيت  ,بسنده هرد .ودفها بايد قابل سهنجش باشهند مهثال
هاوش وزينه وا به ميزاک  11درصد
 -2تصمي گيري م ارهتي –در مديريت مبتني بر ودف  ,ودفها تنها بوسيله رئيس تعيين نمي شود  ,افراد ههارهناک در
تعيين ودفها م ارهت مي هنند.
-3تعيين زماک م خص – ور ودفي بايد در يک دهره زماني م هخص تهامين شهود .دهره وهاي زمهاني اصهوال سهه
ماوه,شش ماوه يا يک ساله اند.
-4بازخور نمودک نتيجه – تال

مداهم مي شود تا از طريق بازخور نمودک نتيجه عمليات  ,سازماک در جهت نيل بهه

ودف گام بردارد .ور يک از افراد ه هارهناک مي توانند بر نوع فعاليت ه هار خود نمارت هنند ه در صورت انحراف
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اقدام خود را اصالح نمايند.بازخور نمودک مستمر ه ارزيابي رسمي مديريت سازماک مسيري پائين به باال ه باال به پائين
را (در سازماک) مي پيمايد.
رابطه بين مديريت مبتني بر هدف و نظريه تعيين هدف

نمريه تعيين ودف داراي هيژگيهاي زير است :اگر ودفها م

ل باشند (در مقايسه با ودفهاي آساک ه يا ودفي هجود

نداشته باشد) عمل رد فرد درسطح باالتري خواود بود.وم نين بازخور نمودک نتيجه منجر به عمل ردي عالي تر مهي
گردد.
تنها مورد اختالف بين مديريت مبتني برودف ه نمريه تعيين ودف ,مربوط به مساله م ارهت دادک افراد است (يعني در
مديريت مبتني بر ودف بر اين موضوع به شدت تاهيد مي شود ,در حالي ه در نمريه تعيين ودف  ,ودفها بهه هسهيله
مقامات باالتر تعيين ه جهت اجرا به مقامات پائين تر ارجاع مي گردد)
بنابراين اگر فرد احساس هند هه به وم اري دي راک نياز دارد  ,در آک صورت مديريت مبتني بر وهدف ههار سهازتر
خواود بود .برتري عمده م ارهت افراد در تعيين ودف اين است هه در رابطه با وهدفهاي م ه ل  ,افرادبهه اجهراي
عمليات بهتر ت ويق ه ترغيب مي شوند.
مديريت مبتني بر هدف در مرحله عمل

ره

مزبور شهرت به سزايي دارد ه در بسياري از سازمانهاي تجاري,بهداشتي ,آموزشي ,دهلتي ه غيرانتفاعي شاود

اين نوع برنامه وا وستي .مديريت مبتني برودف در ومه جا ه در ور شهرايطي هارسهاز نيست.م ه الت ه مسهائلي
بدين ونه داشته است  :انتمارات غير هاقعي در رابطه با مسائل ,نبودک تعهد الزم از طهرف مهديريت ارشهد سهازماک ه
ناتواني يا بي ميلي مديريت در دادک پادا (در مقايسه با ودفهاي تعيين شده)
تعديل رفتار

تحقيق بر رهي سيست بسته بندي شرهت وواپيمايي امري (فدرال اهسپرس فعلي ) انجهام شهد.مديريت شهرهت مهي
خواست بسته وا به صورت ي جا حمل شود ه نه به صورت تک به تک.مديريت بر اين باهر بود هه استفاده از هانتينر
باعث صرفه جويي در وزينه مي شود.پاسخ استاندارد هارهناک بسته بندي در مورد استفاده مفيد از ظرفيهت هانتينروها
حدهد  11درصد بود در حالي ه تجزيه ه تحليل شرهت ن اک داد هه معموال  25درصد ظرفيت هانتينروا ت ميل مهي
شود.مديريت براي ت ويق هارهناک به استفاده از فضاي هانتينر برنامه اي را به اجرا درآهرد  .با تقويهت رفتهار مثبهت
هارهناک نتيجه را مورد مطالعه قرارداد.به هارهناک آموز

داده شد تا فهرستي از آن ه هه در يک رهز بسته بنهدي مهي

هنند تهيه نمايند .در پاياک رهز ور شخص ميزاک استفاده يا ظرفيت ت ميل شده هانتينر را محاسبه مي هرد.نتيجه اين ه در
نخستين رهز اجراي برنامه ظرفيت ت ميل شده هانتينروا به  11درصد رسيد.
برنامه اي هه اين شرهت به اجرا درآهرد به نام تعديل رفتار معرفي گرديد هه بيان ر هاربرد تئوري تقويت رفتار در افراد
(درمحل هار) است.
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تعديل رفتار در رفتار سازمان ي

در اجراي برنامه تعديل رفتار (در رفتار سازماني)بايد مسئله را طي  5مرحله حل نمود هه عبارتند از :
)1

شناسايي رفتاروايي هه بر عمل رد بي ترين تاثير را دارند – از ديدگاه نتيجه عمل رد ومه هاروايي هه هارهناک

ه اعضاي سازماک انجام مي دوند ,نمي توانند اوميت ي ساني داشته باشند.بين  5تا  11درصد رفتاروا باعث  71تا 81
درصد عمل رد فرد است .مثال استفاده از هانتينر در شرهت ووايي مربوطه
)2

تعيين معيار سنجش يا اندازه گيري رفتاروا – بايد يک پاي اه توسط مديريت در رابطه با اطالعات مربوط به

عمل رد بوجود آيد يعني اندازه يا تعداد دفعاتي هه نوعي رفتار تحت شرايطي خاص ت رار مي شود ه بايد اقهدامي
صورت گيرد .مثال  25درصد ظرفيت هانتينر ت ميل مي شد.
)3

شناسايي ترتيب رفتاروا – بايد با تجزيه ه تحليل بتواک رفتاري را هه به بهترين عمل رد منجر شهده اسهت ,

شناسايي هرد ه م خص هرد هه چه رفتاري شايسته تر است.مثال در شرهت ووايي م

الت قهراردادک محمولهه در

هانتينروا توانست راه م خصي را جلوي پاي مديريت ب ذارد.
)4

ارائه نوعي استراتژي ه دادک تغييرات الزم در رفتاروا – پس از تجزيه هتحليل  ,به منمور تقويت رفتاروهاي

مطلوب ه تضعيف رفتارواي نامطلوب  ,يک استراتژي تازه به اجرا درآهرد.به صورتي ه بين پادا

ه عمل رد رابطهه

م خصي برقرار شود
)5

ارزيابي بهبود عمل رد – مثال در شرهت مزبور نرخ استفاده از ظرفيت هانتينر بالفاصله م خص گرديد ه تغيير

رفتار هارهناک بازده را به  11درصد رساند .هارهناک مجبور شدند يا ت ويق گرديدند تا به صورت دائ در رفتار خهود
تجديد نمر هنند.
نمودار : 5-2مراحل تعديل رفتار سازماني
 - 1شناسايي رفتارهايي که بيشترين اثر را بر عملکرد دارند
- 2تعيين معيار سنجش يا اندازه گيری

- 3شناسايي ترتيب رفتارها

- 4الف ارائه نوعی استراتژی و دادن تغييرات الزم در رفتارها

- 4ب کاربرد استراتژی منا سب
- 4ج سنجش ,محاسبه تکرار پاسخها پس از اجرای استراتژی خاص
آيا مسئله حل

شده است
- 4د حفظ رفتار مطلوب
 - 5ارزيابي بهبود عملکرد

27

تعديل رفتار در مرحله عمل

مديراک براي بهبود بهره هري هارهناک ,هاوش ميزاک اشتباوات ,غيبت ,تاخير ه نرخ تصادفات از ره

تعهديل رفتهار

استفاده مي هنند .براي مثال چندي پيش مدير ارشد شرهت زيراهس هه از دست ش ايتهاي م ترياک به تنگ آمده بود,
اقدام به اجراي برنامه پرداخت پادا

به مديراني هردهه بتوانند در بلند مدت رضايت م ترياک را جلب نمايند .امرهز

شرهت صددرصد به ودفهاي خود رسيده است.
مشارکت کارکنان

سازمانها ه شرهت برنامه وايي را براي م ارهت هارهناک به اجرا در مي آهرند بطور مثال ت

يل تي وايي هه هاروايي

را انجام مي دوند هه پيش از اين بر عهده سرپرستاک بوده است .هاحدواي بازاريابي هه ماوي ي بار ت

يل جلسه مي

دوند ه در باره بهبود هيفيت ه افزايش توليد بحث مي هنند ,فرهشندگاني هه اجازه دارند بدهک موافقت مدير با م ترياک
مذاهره هنند همعامله را قطعي نمايند ,نمايندگاک گرهوهاي هارگري ه هارهناک هه در ويئت مديره قرار مي گيرند
مشارکت کارکنان چيست ؟

مقصود از م ارهت هارهناک انواع رهشها ه فعاليتهايي است هه در زمينه م ارهت اعضاي سازماک انجام مي شود مانند
م ارهت در تصمي گيري  ,دادک سهام به هارگراک
م ارهت دادک هارهناک نوعي فرايند م ارهتي است هه ودفش ت ويق ه ترغيب هارهناک ه اعضاي سازماک به دادک تعهد
ه م ارهت ورچه بي تر در امر موفقيت سازماک است .
پايه ه اساس اندي ه مزبور:هارهناک در فرايند تصميماتي هه برسرنوشت آنها اثر مي گذارد م ارهت مي هنند  ,در هار
اداري خود از آزادي عمل بي تري بر خوردارند ه سازماک بدينوسيله موجبات ان يز

بي تر آنها را فراو مهي آهرد ,

تعهد افرادبه سازماک بي تر شده  ,بازدوي,توليد ه بهره هري در سازماک افزايش مي يابد ه سرانجام آناک رضايت بي تري
به هار خود ابراز مي هنند.
نمونه وايي از برنامه واي م ارهت هارهناک
به چهار نوع م ارهت هارهناک مي پردازي :
-1مديريت م ارهتي -زيردستاک در تصمي گيري سه به سزايي دارند هدر اين زمينه با رئيس مستقي خود در قدرت
شريک وستند.در بسياري از موارد مديريت م ارهتي باعث بهبود هضع رهحيه هارهناک ه بهبود توليد شده ه حتي جنبه
اخالقي همعنوي و دارد.
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-2م ارهت نمايندگاک هارهناک-به جاي اين ه ومه هارهناک به صورت مستقي در تصمي گيري وا م ارهت هنند يک
گرهه هوچک به عنواک نماينده اعزام مي هنندتا در تصمي گيريها م ارهت هند ه ودف از آک توزيع قدرت در سازماک
است .
-3دايره هيفيت -

شناساايی
کردن مسئله

گزينش

اين دايره ,يک گرهه هاري و ت تا ده نفره
است هه از هارهناک ه سرپرستاک ت

تصميم

مسئله

گيری

يل

مي شود ه افراد گرهه در آک مسئوليت م ترک
مي پذيرند.افراد معموال وفته اي ي بار گرد و

بررسی
بررسی

راه حل ها

مسئله

مي آيند ه در باره مسائل هيفيت ه علت

راه حلهای

مسائل موجود ه راه حلها ه اقدامات اصالحي

پيشنهادی

صحبت مي هنند ه نتايج هار را مورد ارزيابي
قرار مي دوند .در مورد اجراي راه حلهاي نهايي توصيه شده

نمودار 3-5شيوه عمل رد يک نمونه از

مسئوليت بر عهده مديريت مي باشد.
بخ ي از مفهوم دايره هيفيت به معني آموز

دايره هيفيت
مديريت

هارهناک

ه م ارهت دادک آنها در امور است تا بداک هسيله بر مهارت
خود بيافزايند ,با استراتژي واي مختلف در رابطه با هيفيت

اعضاي گرهه دايره هيفيت
مديريت ه اعضاي دايره هيفيت

آشنا شوند هشيوه واي تجزيه ه تحليل مسائل را فراگيرند
-4سهي هردک هارهناک در شرهت –در اين ره

هارهناک  ,مالک سهام شرهت مي شوند تا بتوانند در مزاياي حاصل از

فعاليتهاي شرهت سهي شوند.هارهناک تا زماني ه در استخدام شرهت وستند حق فره

چنين سهامي را ندارند.اجراي

اين برنامه موجب افزايش رضايت شغلي هارهناک ه بهبود عمل رد آنها مي شود.

تئوري هاي انگيزش ي و برنامه هاي مشارکت کارکنان –

براي مثال تئوري  Yبا برنامه م ارهت مديريت سازگار است ه تئوري  Xبا شيوه خودهام ي مديراک (هه به صهورت
سنتي هجود داشته است) .با توجه به تئوري بهداشت -ان يز
هارهناک شود ه آنها فرصتهايي را براي رشد,پذير

برنامه م ارهت هارهناک مي تواند موجب ان يز

مسئوليت ه م ارهت بي تر در امور پيدا هنند.
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باطني

برنامه هاي مبتني برحقوق متغير چيست ؟

نمونه وايي از برنامه واي دستمزد ه حقو متغير عبارت است از اجراي برنامهه وهايي بهه وهدف ان يز ,م هارهت
هارهناک در سود ,دادک پادا
سابقه هار يا ميزاک تال

ه جايزه ه از اين قبيل.در اين ره

شخص نه تنها حقو ه دستمزد خود را بر اساس

دريافت مي هند بل ه مقداري از دريافتهاي اه بر اساس عمل رد اه ه شرهت پرداخت مهي

شود.در اين مورد چهار برنامه متفاهت به اجرا درآمده است هه عبارتند از :
-1پرداخت دستمزد براساس قطعه ,به هارهناک براساس ور قطعه هه توليد هنند يا هاري را انجام دوند ميزاک م خصي
دستمزد پرداخت مي شود ,در اين برنامه پايه حقو هجود ندارد مانند فره

آجيهل در خيابهاک ه دريافهت درصهد

م خصي از صاحب جنس
 -2دادک جايزه ,معموال به مديراک اجرايي چيزي به عنواک جايزه يا پادا

پرداخت مي شود.

-3م ارهت در سود
-4طرح دادک پادا

به گرهه

تئوري انتمار ه برنامه مبتني بر پرداخت دستمزد متغير-پرداخت دستمزد متغير با تئوري انتمار سازگار است.افراد مي
توانند بين عمل رد ه پاداشهاي دريافتي رابطه اي برقرار هنند.
برنامه پرداخت بر اساس مهارت چيست ؟

پرداخت براساس مهارت شيوه دي ري از پرداخت دستمزد براساس نوع هار است.به جاي اين ه عنواک شهغلي بتوانهد
ميزاک حقو فرد را تعيين نمايد,در اجراي برنامه برساس مهارت (شايست ي) ميزاک پرداخت بر مبناي مهارت فرد يها
شيوه اي هه اه مي تواند هاري را انجام دود,تعيين مي گردد.
نقاط ضعف برنامه پرداخت بر اساس مهارت چيست؟ فراگيري ومه مهارتها زماني موجب استيصهال مهي گهردد ههه
رشد,ترقي ه افزايش پرداخت براساس مهارتهاي جديدي باشدهه بايد فراگيرند.در مواردي و مهاتهاي آموخته شهده
منسوخ مي گردد.برخي از مهارتها مثل هنترل هيفيت يا روبري تي به گونه اي نيست هه بتواند موجب افزايش مهارت
گردد.
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پرداخت براساس مهارت و تئوري هاي انگيزش

برنامه واي پرداخت براساس مهارت با تئوري واي ان يز

سازگاري دارد زيرا اجراي چنين برنامه اي هارهناک را هادار

مي هند تا مطالبي جديد بياموزند ,بر ميزاک مهارتهاي خود بيافزايند ه رشد هنند,ضمن آن ه اجراي چنين برنامه وايي با
سلسله مراتب نيازوا هه بوسيله مزلو ارائه شد منافات ندارد.هساني هه نيازواي اک در رده پائين قهرار دارد ,بهه ميهزاک
زيادي ارضا مي شوند .داشتن فرصت تجربه آموزي ه رشد مي تواند به عنواک يک محرک يا عامل ان يز

به حساب

آيد.
برنامه پرداخت بر اساس مهارت  ,در مرحله عمل

براساس يک تحقيق  71تا  81درصد شرهتهايي هه پرداخت را بر اساس آموزشهاي جديد ه مهارتهاي تازه هارهنهاک
پرداخت مي نمودند اعتراف هردند هه رضايت شغلي هارهناک افزايش يافته  ,هيفيت محصول بهتر شده ه بر ميزاک توليد
ه بازدوي هارهناک افزهده شده است.وم نين در  71تا  75درصد شرهتها وزينهه وهاي عمليهاتي ه ميهزاک جابجهايي
هارهناک هاوش يافته است.
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فصل  :6تصم يم گ يري فردي

در سازماک فرد تصمي مي گيرد .تصمي گيري تنها در حيطه مديراک نيست .هارهناک عادي و تصميماتي مي گيرند هه
به هار ه سازماک اثر مي گذارد .ور هس به گونه اي با مسئله تصمي گيري سرههار دارد .بايد از بين راوهاي متعددي هه
پيش رهيش قرار دارد ي ي را انتخاب هند ه پيش از انتخاب در باره نتايج نوع اقدام خوب بيندي د .بايد نقاط قوت ه
ضعف ه ديدگاوهاي موافق ه مخالف را ارزيابي نمايد.
چگونه بايد تصم يم گرفت؟

تصمي معقول(بخردانه) :اگر شخصي نتيجه حاصل از تصمي گيري را به حداهثر يا ميزاک مطلوب برساند اه فهردي
معقول است ه نوع تصمي اه بخردانه است .گرفتن چنين تصميمي (ال وي بخردانه) مستلزم طي شش مرحله است هه
بر اساس مفرهضات خاصي قرار دارد:
 .1تعريف مساله .اگر بي ن هضع موجود ه هضع مورد نمر اختالفي هجود داشته باشد .علهت بسهياري از تصهميمات
ضعيف آک است هه تصمي گيرنده متوجه هاقعيت مساله ن ده است.
 . 2م خص هردک شاخص واي تصمي گيري .تصمي گيرنده بايدشاخص وايي راهه براي حل مساله مه مهي دانهد
تعيي ن هند ه م خص هند چه چيزوايي ذي ربط است .در اي ن مرحله نوع عالقه ،ارزشها ه سليقه واي شخص تصمي
گيرنده نقش اساسي دارند.
 . 3به شاخص وا هزک الزم بدويد .به ندرت ام اک دارد شاخص واي انتخاب شده داراي اوميت ي ساني باشند .تصمي
گيرنده بايد براي تعيين اهلوي ت مناسب به شاخص وا هزک يا بار مناسب بدود.
 . 4ارائه هردک راوهاي گوناگوک .تصمي گيرنده راه حلها را ارائه مي نمايد.
 .5ور يک از راوها را به يک شاخص مرتبط سازيد .تصمي گيرنده ور يک از راوهها را بهه صهورت جهدي تجزيهه
هتحليل هارزيابي مي هند .ضريب يا بار خاصي براي ور يک از راه حلها در نمرمي گيرد.
 .6انتخاب راوي هه از نمر ارز

داراي باالترين بازدوي باشد .اي ن هار از طريق مقاي سه راه حلها بر اساس ضريب يا

هزني هه به شاخص وا داده شده است ،انجام مي گيرد.
مفرهضات ال و .ال وي بخردانه بر اساس مفرهضات م خصي قرار گرفته است:
 . 1رهشن بودک مساله .شخص تصمي گيرنده درباره هضع يا شرايطي هه بايد تصمي ب يرد اطالعات هامل دارد.
 . 2شناخت راه حلها .شخص تصمي گيرنده شاخص وا ه معيارواي ذي ربط را مي شناسد .از نتيجه ور راه حلي نيز
آگاه است.
 . 3م خص بودک اهلويت وا .شخص تصمي گيرنده مي تواند شاخص وا ه راه حلها را بر حسب اهلويت مرتب هند ه
ضريب يا هزني به آنها بدود.
 .4ثبات اهلويت .شخص تصمي گيرنده شاخص وايي را در نمر گرفته هه تغيير نمي هنند.
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 .5نداشتن محدهديت زماني يا وزينه .شخص تصمي گيرنده از نمر زماني ه وزينه ويچ نوع محدهديتي ندارد.
 .6باالتري ن بازده .شخص تصمي گيرنده راوي را انتخاب مي هندهه داراي باالترين بازدوي باشد.
خالقيت در تصمي گيري :هسي هه تصمي بخردانه مي گيرد بايد داراي خالقي ت باشد ه مساله را به صورت هامهل
مورد ارزيابي قرار دود ه آک را به گونه اي درک هند هه دي راک تواک درک آک را ندارند.
خالقيتهاي بالقوه .بسياري از افراد داراي خالقيتهاي بالقوه وستند هلي نمي توانند از آک استفاده هنند.
راوهايي براي تقويت خالقيت .اگر به فردي آموز
ره

دي رخوب گو

داده باشند هه خال باشد مي تواند عقايد هيژه اي را ارائه نمايد.

دادک است .ويچ نمر يا عقيده اي رد نمي شود ه ويچ موضوعي ه اوميت تلقي نمي شهود.

وم نين مي تواک با رفتن از راه ميانبر به نتيجه رسيد ه خالقي ت خود را ابراز داشت .سرانجام اين شهيوه اندي هه (راه
ميانبر) به اطالعات ذي ربط مت ي نيست ه از اطالعات بي ربط ه تصادفي استفاده مي شود ه فرد مي هوشد براي ارائه
راه حل ،از راوي جديد برهد.
در سازماک تصميمات هاقعي چ ونه گرفته مي شود؟
بي تر تصميمات هاقعي بر اساس ال وي بخردانه ني ست ه معموالً افراد به ي ک راه حل معقول ه قابل قبول بسنده مهي
هنند.
ره

بخردانه محدهد :ون امي هه فرد با يک مساله پي يده رهبه ره شود سعي مي هند از پي يدگي آک ب اود هآک را

به سطح قابل درک برساند .محدهد بودک توانايي فرد در پرداز

اطالعات باعث مي شود نتواند ومه اطالعات را هه

الزم است درک نمايد .بنابراين انساک در پي راه حلهايي بر مي آيد هه هافي ،بسنده ه رضاي ت بخش باشد ه در محدهده
يا تن ناي خاصي عمل مي هنده مي اندي دهه آک را بخردانه محدهد مي دانند .پس از ارائه تعريفي از مساله به ندرت
ام اک دارد ومه شاخص وا ه راه حلها ارائه گردد ه در مورد ارزيابي آنها به طور جامع ه هامل عمل نخواود هرد ه تنها
به راه حلهايي توجه مي هند هه محدهد به مسائل خاص مي شوند ه تنهابه راه حلهاي شناخته شده ه قديمي هه از نمر
عمل رد قابل قبول است توجه خواود هرد ه به اهلي ن راه حل قابل قبول هه برسد به بقيه راه حلها توجه نخواود هرد.
بنابراين راه نهايي آک است هه ارضا هننده باشد ه مطلوب نخواود بود.
قضاهت شهودي :مدي ر به صورت مرتب از احساسات خود استفاده مي هند ه قضاهتش شهودي است .هسي هه بدين
گونه عمل هند ومواره تصميماتي بهتر مي گيرد .قضاهت شهودي فرآيندي است ناآگاوانه هدر سايه تجربه حاصل مي
شود .الزاماً سواي تجزيه ه تحليل معقول يا بخردانه عمل نمي هند ،بل ه اي ن ده م مل ي دي رند.
شناسايي مساله :به ده دليل مسائلي هه از اوميت بااليي برخوردارند بهتر نماياک مي گردند :نخست اگهر مسهاله اي
چ م ير باشد راحتتر مي تواک متوجه آک شد .دهم بايد به يادآهرد هه فرد بايد در سازماک تصمي ب يرد .تصمي گيرنده
مي خواودخودرا فردي آگاه معرفي نمايده به اصطالح به دي راک بفهماندهه متوجه ومه جزئيات مي شود .بايد توجه
هرد مدير(تصمي گيرنده) به دنبال خواسته وا ه منافع خويش است .معموالً بهترين نفع مدير توجه به مسهائل بسهيار
چ م ير است .بدين گونه به دي راک مخابره خواودهرد هه ومه چيز تحت هنترل اهست.
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ارائه راه حلها :از آنجاهه به ندرت ام اک دارد شخص بتواند يک راه حل مطلوب ارائه نمايد بنابراي ن ما انتمار داري
فرد از تواک بالقوه ه خال خود حداهثر استفاده ننمايد .معموالً هسي هه بخواود راه حلي ارائه نمايد در پي فرآيند ساده
بر خواود آمد ه بي تر هقت خود را به راه حلهاي جاري محدهد خواودهرد.
انتخاب راه حل :مدير(تصمي گيرنده) براي اين ه انبووي از اطالعات را بر سر خود آهار ن ند به اصول تجربي پنهاه
مي برد .اين شيوه يعني ت يه هردک به راوهاي عملي هاستفاده از اصول تجربي به ده گونه است :هجهود اطالعهات ه
مقايسه با نمونه واي پي ين .تصمي گي رنده در ور ده مورد به ون ام قضاهت دچار گونه اي تعصب هي سون ري مي
گردد.گونه دي ر تعصب يا ي سون ري يعني پاف اري ه اصرار هرزيدک به تعهدات پي ي ن تا آنجا هه شاود ش سهت
خود باشد.
قضاهت بر مبناي اطالعات موجود .اصوالً مردم اساس ه پايه قضاهت خود را بهر اطالعهات موجهود هآن هه ههه در
دسترس است مي گذارند.
قي اس به نفس .نوع قضاهت اک براساس اطالعات موجود هقياس به نفس است.
پاف اري در تعهد .يعني اصرار بيش از حد ه ت يه بر تصميمات قبلي ،با هجود اي ن هه اطالعات حاصل ،گوياي منف ي
بودک اقدامات گذشته است .پاف اري زياد در هارواي گذشته به معني داشتن ثبات رهيه اسهت .ترديهدي نيسهت ههه
پاف اري درتعهداز جمله هيژگي وايي است هه درمديريت ،به ون ام تصمي گيري ،هاربردوهاي زيهادي دارد .ثبهات
رهيه(در مديري ت) به روبراک اثر بخش تعلق دارد .در هاقع مدير اثر بخش هسي است هه بتواند بين شرايطي هه بايهد
رهي آک پاف اري هرد ه شرايطي هه سازماک را به بيراوه مي ه اند فر قائل شود.
تفاهت واي فردي:

افرادبه ون ام تصمي گيري شخصيت هسليقه واي فردي خودرا بهه نمهايش مهي گذارنهد .ده

تفاهت عمده از اين ديدگاه را هه در سازماک هاربرد دارد مي تواک مورد توجه قرار داد :شيوه تصمي گيهري ه ميهزاک
اصول اخالقي هه شخص تصمي گيرنده رعايت مي هند.
شيوه تصميم گيري .چهار ره

تصمي گيري شناخته شده است .ال وي مزبور بر پايه اي ن شناخت قرار دارد هه افراد

از ده ديدگاه(بعد) با و متفاهتند :نخست بر اساس شيوه اندي يدک .برخي منطقي ه بخردانه مي اندي ند ه اطالعات را
به صورت گام به گام ه مرحله اي مورد پرداز

قرار مي دوند .ه برخي قضاهت شههودي مهي هننهد ه از مووبهت

خالقيت استفاده مي نمايند ه هل موضوع را مورد توجه قرار مي دوند .در بعد دي ر به مساله بردباري در برابر پديده
ابهام توجه مي شود .ون امي هه اي ن ابعاد را رس هني چهار شيوه تصمي گيري بهه
دست مي آيد :ارشادي ،تحليلي ،نمري ه رفتاري.
شيوه ارشاا ي :در برابر اطالعات مبه بردباري ندارد هدر پي تصميمات بخردانه ه
معقول وستند .از هارايي ه منطق بااليي برخوردارند ه به ون ام تصمي گيري ه ارائه
راه حل به پايين ترين ميزاک اطالعات اهتفا مي نمايند.
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شيوه تحليلي :در برابر اطالعات مبه بردباري بي تري دارند هدر پي هسب اطالعات بي تر بر مي آيند درتصمي گيري
دقت فراهاک مي هنند همي توانند خود را با شرايط جديد هفق دوند.
شيوه نظري(تئوريک) :داراي ديدگاه بسيار باز وستند در امر يافتن راه حلهاي ابت اري ه خال توانايي بااليي دارند.
ه آخري ن گرهه با دي راک وم اري مي هنند .به دستاهردواي وم اراک ه زيردستاک توجهه مهي نماينهد .از تعهارض ه
برخورد عقايد اجتناب مي هنند.
بي تر مديراک به گونه اي عمل مي هنند هه مي تواک آنها را در بيش از يک گرهه قرار داد.
اصول اخالقي .بسياري از تصميمات در بستر اصول اخالقي گرفته مي شود .به ون ام رعايت اصول اخالقي مديراک به
سه گونه عمل مي هنند هه ور يک از ده مرحله ت

يل مي گردد .چوک فرد از ور مرحله اي به مرحله باالتر گام بردارد

همتر به نيرهي واي خارجي توجه هرده ه بي تر به ديدگاه خود توجه مي نمايد.
 .1بندگي يا پيرهي محض .فرد با توجه به نتايجي هه نصي ب شخص اه خواود شد در برابر مفاوي درست يا غلط از
خود

هاهنش ن اک مي دود.

 .2عرف .ارزشهاي اخالقي در حفظ نم ه رسوم متعارف قرار دارد.
 . 3اجتهاد .فرد بي ن اصول اخالقي هه خود ارائهه مهي هنهد ه اختيهاراتي ههه
دي راک دارند فر قائل مي شود.
تحقيقات ن اک داده افراد در يک محدهده بسته اين شش مرحله را طي مهي
هنند .ويچ يک از مراحل را حذف نمي هنند .دهم تضميني هجود نهدارد ههه
افراد اي ن مراحل را به ترتيب طي هنند .سوم بي تر افراد بالغ در مرحله  4قرار
مي گي رند .سرانجام در مراحل باال ،مدير بي تر پاي بند اصهول اخالقهي مهي
شود.
محدهديت واي سازماني :سازماک و بر مديراک(تصمي گيرندگاک) محدهديت وايي را اعمال مي هند:
ارزيابي عملکر  .مديراک به ون ام تصمي گيري به شدت تحت تاثير شاخص واه معياروايي قرار مي گيرند هه بهداک
هسيله مورد ارزيابي قرارخواوندگرفت.
سيستم پا اش .مدير ومواره بايد به ياد داشته باشد هه تصميماتي ارجعت دارندهه از نمر بازده شخصي در سطح بااليي
باشند .مثالً اگر شيوه پرداخت پادا

سازماک بر اساس خطرگريزي باشد ،احتماالً مدير به ون ام تصمي گيري ،محافمه

هارانه عمل مي هند.
محدهديت واي زماني  .سازمانها در رابطه با تصميمات ،ضرب االجل تعيين مي هنند .چنين شرايطي باعث مي شود هه
تصمي گيرنده از نمر بعد زماني تحت ف ار قرارگيرد.
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تصميمات پي ين .تصمي درخالء گرفته نمي شود .تصمي داراي يک محتواست .در هاقع تصمي فردي به گونهه اي
است هه به جرياک تصميمات هابسته است .تصميماتي هه درگذشته گرفته شده است ومانند يهک شهبح برتصهميمات
جاري سايه مي اف ند.
اختالف فرهنگي :درال وي بخردانه به اختالف واي فرون ي توجه نمي شود .بايدبه زمينه فرون ي مديرتوجه هنهي
هبداني راه حلي هه ارائه مي هند به شدت تحت تاثير فرونگ ،منطق هشيوه استدالل اه قراردارد هنيز ببيني تصميمات
سازماني به صورت خودهامه(يک مدير) گرفته مي شود يا به صورت گرهوي؟
نكات کاربردي براي مديران

 .1هضع يا شراي ط موجود را تجزيه هتحليل هنيد ،به شاخص وا ه معيارواي سازماک توجه نماييد.
 .2به يک سون ري وا توجه هنيد.
 .3به ون ام تصمي گيري ره

بخردانه ه شهودي را درو بياميزيد.

 .4فرض خودرا براين ن ذاريد هه براي ور هارخاص بايد يک شيوه ي تصمي گيري خاص داشته باشيد.
 . 5استفاده از رهشي هه فرد را تحريک مي هند تا خالقيت داشته باشد.
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فصل :7مباني رفتار گروه

گرهه  :ده يا چند نفر هه رابطه متقابل باي دي ر دارند گرد و مي ايند تابه ودف خاصي دست يابنهد هرفتهار گهرهه
مجموع رفتار افراد را ت

يل نميدود هگرهه داراي هيژگيهاي دي ري است

گرهه را مي تواک به ده گرهه تقسي هرد
 -1رسمي
 -2غير رسمي
گرهه رسمي  :وماک ساختار سازماني هه در اک گرهوهاي هاري ه هاري هه بايد انجام گيرد م خص شده است
گرهه غير رسمي :مجموعه واي بدهک ساختار سازماندوي ن ده است هه در محيط هاري ت

يل شده است ه هاهنش

طبيعي در برابر نيازوايي است هه در سايه تماسهاي اجتماعي اعضا بوجود امده است تا اک نيازوها را رفع هند.
وم نين ميتواک گرهوهاي مختلفي هه درسازمانها هجود دارند را در ده گرهه باال قرار داد هه دراينجا 4گرهه رابررسي
مي ني .
گروه رسمي

-1گرهه حاه  :نمودار سازماني اي ن گرهه را تعريف مي ند هبر زير دستاک تحميل مي ود
-2گرهه تخصصي :از افرادي ت

يل شده است هه جهت انجام هاري بر مي ايند.

گروه غ ير رسمي

-1گرهه ذينفع :هساني هه با گرهه حاه ياتخصصي نزديک يا دهر مي وند تا به ودف خاصي برسند.
 -2گرهه دهستي :هه تقريبا داراي هجوه ههيژگيهاي م ترهي وستند.
چند دليل براي پپوستن فرد به گرهه بياک شده است هه شامل
 -1امنيت

 -2پاي اه يا مقام

 - 3احساس ارز

شخصي

 -4هابست ي

 - 5قدرت

 - 6تامين ودف

يكسري مفاه يم که درگروه مطرح هستند شامل:

 -1نقش  -2ونجاروا  -3انسجام  - 4اندازه يابزرگي گرهه  -5ترهيب(تجانس يا عدم تجانس) -6مقام فردي
نقش :ور فرد با توجه به موقعيت نق هاي متفاهتي را ايفا نموده درنتيجه رفتارواي متفاهتي نيز دارد.
هنجارها :استانداردواي رفتاري قابل قبول در ور گرهه هه افراد دراک سهي هاجرا مي هنند.
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در مورد ونجار ده تحقيق مرتبط با اک صورت گرفته است:
 -1تحقيقات واتورک توسط التوک ميو :نقش مهمي هه ونجارگرهه درتعي ن رفتار هارگر ههارمند دارد.
 -2تحقي قات ا

توسط سولماک ا

:هه اعمال نفوذ هف ار گرهه بر اعضا به اثبات رسيد.

انسجام :يعني ميزاني هه اعضاي گرهه به ي دي ر جذب شده هتحريک مي وند درگرهه بمانند.
اگر مدير بخواود انسجام گرهه را افزايش دود  7اقدام هجود دارد هه درصفحه  154نوشته شده است.
اندازه يا بزرگي گروه

 -1هوچک
 -2بزرگ
هه با توجه به هاروايي هه انجام ميدونداثربخ ي ههارايي متفاهت دارند.
يک دستاهردتحقيق اندازه گرهه پديده اي بنام نقصاک پذيري گرهه هه درست مخالف نمريه و افزايي است هه
توسط يک رهان ناس الماني بنام رين لمن بدست امده است.
طبق پديده نقصاک پذيري توليد هبازدوي گرهه از مجموع بازدوي تک تک اعضا همتر است.
وم نين افزاي ش اندازه گرهه بر عمل رد گرهه اثر مع وس دارد.
ترک يب گروه

 -1متجانس
 -2نا متجانس
طبق تحقيقات گرهوهاي نامتجانس هاروا را به صورت موثرتري انجام ميدوند.
مقام فردي :هه شايد بتواک اينطورتعريف هرددرجه هرتبه اي هه به فرد در گهرهه بصهورت رسهمي هغيررسهمي داد ه
مي ود.
تصم يم گ يري درگروه

تصمي گيري
 -1فردي
 -2گرهوي
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مزاياي تصم يم گ يري فردي

 -1سرعت
 -2م خص بودک مسئول تصمي گيري
 -3ثبات رهيه هارز

بدهر از ه م ش هرقابت

مزاياي تصم يم گ يري گروهي

 -1هجود اطالعات هدانش بي تر
 -2تصمي گيري در سطح ناوم ن هنا متجانس
 -3باال تر بودک هيفيت تصميمات
 -4توافق بي تر درمورد راه حلها
اين ه فرد يا گرهه بايد تصمي ب يرد يا خير به ميزاک اثربخ ي ههارائي بست ي دارد:
تصمي گيري توسط فرد هارايي ترند ه راندماک باالتري دارند.
تصميمات گرهه اثربخش ترندچوک با ارائه راه حلهاي بي تر خالقيت باالتري هجود دارد.
درتصمي گيري گرهوي دهموضوع يا زيرمجموعه مطرح مي وند هه بايد انها را حتما درنمر ب يري
 -1ومرنگ جماعت شدک
 -2بريدک از گرهه
همرنگ جماعت شدن 4 :هيژگي دارد هه ميتواک اک را ت خيص داد از جمله هاستيهاي تصمي گيري است:
-1تائيد ديدگاه اهثري ت توسط فرد بر اثر ف ار گرهه
-2فردي هه به گرهه ترديد دارد مهر س وت بر لب زده اظهار نمر نمي ند
-3گرهه س وت اعضا را به عنواک تائيد اهثريت تلقي مي ند
-4استدالل اعضا گرهه مبني بر اين ه در برابر اصول ارائه شده با مقاهمت رهبره مي وند
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هر گروه با  5مولفه ميتواند ر برابر پديده همرنگ شدن صدمه پذيرباشد يا نباشد
-1انسجام گرهه
-2رفتار روبر
-3نفوذ ناپذيري در برابرعوامل خارجي
-4ف ارزماني
-5ناتواني درب ارگيري رهشهاي گوناگوک
بريدک از گرهه :وماک تغيير موضع اعضاي گرهه است يعني  - 1رهي آهردک به خطرپذيري يا  - 2دهر اندي ي هاحتياط
راپي ه هنند.
روشهاي تصم يم گ يري :

-1تصمي گيري بصورت تعامل يا رهابط متقابل هرهدررهي اعضا (متداهلترين ره )
 -2طوفاک مغزي يا ف ري
 -3ره
 -4ت
در ره

مبتني بر ايجاد گرهه اسمي
يل جلسه راه دهر
طوفاک ف ري افراد مي توانند ابراز نمر هنند درعين حال از نقد هانتقاد دي راک مصوک بمانند هتنها

فرايندي است براي ابراز نمر ارائه ديدگاوهاي جديد.
ده ره

3ه 4از جمله رهشهايي هه ميتواک به راوهاي برتر رسيد.

در ره

گرهه اسمي افراد گرد و امده هلي ورفردي بايد مستقل بيندي ده تفاهت اک با شيوه واي دي ر تصمي

گيري هه در اينجا مسئله ايجاد رابه متقابل يا تعامل مطرح نيست
ميزگرد از راه دهر جديد ره

در تصمي گيري هه در اک گرهه اسمي با ت نولوژي پي رفته هامپيوتر دراميخته

است هه مزي ت عمده اک سرعت هصداقت اک است
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فصل :8شناخت تيم

هار تيمي مي تواند توليدات شرهت را بهتر ه رده  ،هار وا را سرعت داده ه وزينه وا را هاوش دود.
چرا تي شهرت زيادي يافته است ؟
مدارک ه شواود گوياي اين است هه اگر نوع هار به مهارتها  ،تجربه ه ديدگاوهاي گوناگوک نياز داشته باشد  ،تي به
مراتب بهتر از فرد عمل مي هند .
سازمانها مي توانند با ت

يل تيمهايي از افراد زبده ه متخصص در زمينه رقابت به صورتي مؤثر ه با هارايي عمل هنند

ه از تمام توانايي وا ه استعدادواي افراد نخبه نهايت استفاده را ببرند  ،تي انعطاف پذيري بي تري دارد ه در مقايسه با
دهاير سنتي يا گرهه واي دي ر در برابر پديده تغيير هاهن ي مناسب تر ن اک مي دود .
توجيه دي ر در رابطه با شهرت تي اين است هه تي به صورت ازاد يا هسيله ي مؤثر در دست مديريت قرار مي گيرد
ه اه مي تواند در سازماک دموهراسي را مطرح نمايد ه بدين هسيله موجب افزايش م ارهت هارهناک در امور گردد .
تفاهت تي با گرهه در چيست ؟
گرهه :ده يا چن د نفر هه رابطه ه هابست ي متقابل با ي دي ر دارند ،گرد و مي آيند تا به ودف واي خاصي دست يابند.
گرهه هاري:گرهوي است هه اصوالً به سبب هجود رابطه متقابل  ،اعضاء اطالعات مبادله هرده ه به ي دي ر همک مي
هنند تا تصميمي گرفته شود ه در حوزه مسئوليت خود  ،ي دي ر را ي اري مي دوند .در گرهه هاري و افزايي مثبهت
مطرح نيست ه الزامي ندارد هه هار گرهه از مجموع تال
درتي هاري پديده و افزايي م اوده مي شود .تال

اعضاء بي تر شود .

افراد موجب عمل ردي مي گردد هه از مجموع عمل رد اعضاء

بي تر است .
اگر مديريت بخواود عمل رد سازماک بهبود يابد بايد بداند هه از طريق ت
مقايسه تيم و گروه

يل تي به چنين ودفي خواود رسيد .
گروه

تيم

عمل رد گرهوي

ودف

مثبت

و افزايي

انفرادي ه گرهوي

حساب پس دوي

م مل ي دي ر

مهارتها

41

سهي شدک در اطالعات
خنثي(گاوي منفي)
انفرادي
تصادفي ه گوناگوک

انواع تيم

تيم ها عبارتند از :تيم حل کنندۀ مسأله ،تيم خو گر ان و تيم متخصص.
تيم حل کننده مسأله

ور دايره از سازماک وفته اي چند ساعت گرد و مي آيند ه درباره مسائلي چوک بهبود هيفيت  ،هارايي ه محيط ههار
صحبت مي هنند  ،ما اين تي وا را تي حل هننده مسأله مي نامي .
اعضاي تيمي هه براي حل مسأله ت
ه باعث مي گردند هه ره

يل مي شوند تبادل نمر مي هنند  ،درباره فرآيند هار ابراز نمر ه پي نهاد مي نمايند

انجام امور بهبود يابد  .هلي به ندرت  ،به اين تي وا اختيارات زيادي داده شود ه آنها نمي

توانند به نمرات خود جامه عمل بپوشانند .
ي ي از بي ترين هاربردواي تي واي حل هنندة مسائل ((دهاير هيفيت )) بود .اين تي وا از  8تا  11نفر هارگر  ،هارمند
ه سرپرست ت

يل مي شوند ه داراي مسئوليت واي م ترک مي باشند.

تيم هاي خود گردان

تي واي مستقل هه نه تنها مسائل را حل هنند  ،بل ه جنبة اجرائي را نيز به عهده گيرند ه مسئوليت هامل نتيجه هار را
عهده دار گردند .
معموالً تي واي خودگرداک از  11تا  15نفر ت

يل مي گردند ه مسئوليتهاي سرپرستاک پي ين را بر عهده مي گيرند .

اصوالً اين مسئوليت وا عبارتند از:
نمارت بر سرعت هار  ،تعيين هظايف  ،تعيين زماک صرف صبحانه ه ناوار  ،نمارت ه هنترل بر شيوة عمليهات  ،ه از
اين هاروا  .تي خود مدار مي تواند اعضا را ان تخاب نمايد ه عمل رد اعضا را مورد ارزيابي ه قضاهت قرار دود.
در شرهت وايي چوک زيراهس  ،جنرال موتورز  ،پپسي هوال  ،برخي دي ر از شرهت واي بزرگ ما شهاود تهي وهاي
خودگرداک متعدد وستي .تقريباً  21درصد شرهتهاي آمري ايي به گونه اي از اين تيمها استفاده مي هنند .
شرهت بزرگ ت زاس(( اينسترهمنت )) تي واي خودگرداک ت

يل داده است ه توانسته است به سبب افزايش فره

به ميزاک  5درصد با هجود هارهناک همتر به جايزه ارزشمند ((جايزة ملي هيفيت  ،مال ام بالدريچ ))دست يابهد .ي هي
دي ر از شرهت واي بزرگ بيمه ه خدمات مالي به نام (( انجمن همک براي لوترانز)) است .
تيم هاي متخصص ( تيم هاي چندوظيفه اي )

افراد اين تي متعلق به يک سطح ( در سلسله مراتب اختيارات سازماني ) وستند هلي داراي تخصصهاي گوناگونند ه
براي انجام يک هار تخصصي گرد و مي آيند .
بسياري از سازماک وا  ،گرهه وايي را در سطوح افقي ه گر هه واي هيژه اي به نام (( مرزگستر )) يا رابط با سازماک وا ،
ه نهاد واي خارج ت

يل داده اند .

تي واي متخصص در آخرين سالهاي دوة 1181شهرت جهاني پيدا هردند .ومة شرهت واي عمدة توليد خودره  ،مثل
تويوتا  ،ووندا  ،نيساک  ،براي اجراي طرحهاي بسيار پي يده از اين تي وا استفاده مي هنند .

42

به طور خالصه  ،تي تخصصي ابزار يا هسيله اي موثر است هه افراد متخصص يک سازماک ( حتهي متعلهق بهه چنهد
سازماک ) را گرد و مي آهرد تا اطالعات رد ه بدل نمايند ،نمرات جديد ارائه هنند  ،مسائل را حل نمايند ه هارواي
طرح وا يا پرهژه واي پي يده ر ا وماونگ نمايند .بديهي است تي واي متخصص تهديدي براي مديريت بهه حسهاب
نمي آيند  .آغاز هار اين تي وا بسيار هقت گير است  ،چوک اعضا بايد ومدي ر را ب ناسهند ه از تخصهص ه شهيوة
اندي ه ي دي ر آگاه گردند .

?

تي واي متخصص

تي واي حل هننده مسائل

تي واي خودگرداک
سه نوع تيم
سه نوع تيم

رابطة تيم و گروه  :خلق تي وايي با عمل رد عالي
اندازه يا بزرگي تيم کاري

معموالً بهترين تي وا آنهايي وستند هه هوچک باشند .اگر تعداد افراد تي زياد باشد به زحمت مي تواک تي را منسج
نمود  ،اگر قرار است تي اثربخش باشد  ،مدير نبايد اجازه دود هه تعداد اعضا به بيش از  12نفر برسد .
توانايي اعضا

يک تي براي اين هه به صورتي اثربخش هار هند بايد داراي سه مهارت باشد:
-1ب ارگيري افراد متخصص فني.
 -2افرادي هه هه در امر حل مسأله ه تصمي گيري داراي مهارت الزم باشند.
 -3برخي از آنها تواک بااليي براي شنوايي داشته باشند ه در زمينة رهابط انساني داراي مهارت واي خوبي باشند.اگر
ي ي از اين مهارت وا بيش از حد باشد بداک معني است هه تي در مورد ده مهارت دي ر ضعف دارد ه عمل رد در
سطح پاييني خواود بود .
تخصيص نقش و بهبود مهارتها

مدير بايد نقاط ضعف ه قوت اف راد را شناسايي هند ه بر وماک اساس جاي اه هي را در تي تعيين نمايد ه افراد را در
پست وايي ب مارد هه از نمر سليقه ه مهارت شايستة آک هاروا وستند .
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نه نقش تيم

خال -نوآهر :عقايد ه نمريه واي جديد ارائه مي هند
هاشف-مؤسس :پس از اين ه نمرات جديد بوسيله دي راک ارائه شد مي تواند به اين عقايد جامه عمل بپوشاند
تحليل ر :راوهاي ارائه شده را مورد تجزيه ه تحليل قرار مي دود.
سازنده-سازماک دونده :ساختارسازماني براي طرح پي نهادي ارائه مي هند.
نتيجه گير -توليد هننده :رونمودواي الزم را ارائه مي هند.
هنترلر -بازرس :امور را به صورت ي دقيق هنترل ه بررسي مي هند
ن هدارنده :در مبارزه وي تي با گرهوهاي خارجي با اعتقادي راسخ از تي دفاع مي هند
گزارش ر-م اهر :درپي هسب اطالعات هامل ه اضافي برمي آيد.
وماونگ هننده :هاروا را وماونگ ،منسج ه ي پارچه مي هند.
تعهد به هدف مشترك

تي واي اثر بخش دا راي ودف م ترهي وستند ه مي تواک بداک هسيله افراد را ودايت نمود به گونه اي هه آناک در اين
باره تعهدات الزم را بنمايند .
تعيين هدف هاي خاص

تي موفق مي هوشد تا ودف م ترک را به صورت ودف واي م خص ،هوچک  ،قابل سنجش ه هاقعي درآهرد .ودف
واي هيژه به اعضاي تي ه هل ت ي انرژي مي دود  .هجود ودف واي خاص به تي همک مي هند هه ومواره بر رهي
نتايج تأهيد ه توجه خود را به آک معطوف نمايد .
رهبري و ساختار

تي براي اين هه در مورد هيژگي واي هار ه شيوه اي هه بايد امور را وماونگ هند ه مهارتهاي افراد را متناسب با هاروا
نمايد ،به روبر ه ساختار نياز دارد .اين هار مي تواند به هسيلة مديريت يا به هسيلة اعضاي تي انجام شود .
نقصان پذيري تيم و حساب پس دهي

تي واي موفق اعضاي خود را هادار مي هنند هه ور هس  ،مسئوليت تأمين ودف وا يا رويافت واي تي را بهه عههده
ب يرد .در بسياري از موارد مسئوليت واي فردي ه م ترک افراد تعيين مي شود.
ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش

ارزيابي عمل رد فرد  ،تعييين دستمزد ساعتي  ،ان يزه وا ه م و واي فردي ه از اين قبيل اقدامات مي توانند اعضاي
تي را هادار هنند هه عمل ردي عالي ارائه نمايند  .بنابراين عالهه بر ارزيابي عمليات ه دا دک پادا
بايد به گونه اي هار گرهه را مورد ارزيابي قرار دود .
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به هارهناک مديرت

اعتماد متقابل

اعتماد يک پديدة حساس ه ش ننده است  .براي به هجود آمدک آک زماک زيادي طول مي ه د هلي به راحتي مي تواک
آک را از بين برد ه دستيابي مجدد به آک هار چنداک ساده اي نيست  .بنابراين مديريت بايد دقتي زياد ب ند تا اعتماد بين
اعضا حفظ گردد.
ابعاد اعتماد

صداقت  :درستي  ،پاهي ه داراي حقيقت بودک
شايستگي  :داشتن مهارت ه دانش در زمينة فني ه رهابط انساني.
ثبات يا پايداري  :قابليت اعتماد  ،تواک پيش بيني ه قضاهت خوب به ون ام رهيارهيي با اهضاع ه شرايط مختلف.
وفاداري  :حفظ آبره ه حيثيت.
روراستي  :تبادل نمر ه دادک اطالت به صورت آزاد.
اهميت آنها بدين قرار است :

صداقت >شايست ي > هفاداري > ثبات ه پايداري > رهراستي
چ ونه مي تواک اعتماد به هجود آهرد ؟
مدير ه روبر مي توانند به ره

واي زير عمل هنند:

ثابت هنند هه براي منافع دي راک هار مي هنند .در تي ايفاگر نقش باشند ه با گفتار ه هردار  ،هارواي تي را تأييد هنند .
نبايد پنهاک هاري هند .معموالً بي اعتمادي مردم از آن ه نمي دانند سرچ مه مي گيرد .عادل ه منصف باشهند .داراي
احساس ه عاطفة انساني باشند ،خ ک هتند نباشند  .به ون ام تصمي گيري ه ارج نهادک به ارزشهاي اصهولي بايهد
داراي ثبات رهيه باشد.محرم اسرار دي راک باشند .شايست ي ه هفايت خود را به اثبات برسانند ه از نمر فني ،حرفه اي
ه داد ه ستد مورد احترام ه ستايش دي راک قرارگيرند.
تبديل افراد به عضو تيم

تي ش ايسته ه وري است هه به شدت جمع گراست .
چالش

در سازماک واي آمري ايي  ،به سبب فرد گرايي  ،مقاهت وايي در برابر ت

يل تي هجود دارد  .موانهع ت ه يل تهي

عبارتند از:
 _1فرونگ ملي آمري ا به شدت فردگراست .
 _2تي بايد در سازماني به هجود آيد هه از نمر تاريخي سابقه اي طوالني در جهت ارز

گذاردک به مقاهمت وها ه

دستاهردواي فردي دارد.
از سويي دي ر در ه ور وايي چوک ژاپن يا م زيک هه ارز

واي جمع گرايي به هارهناک تلقين شده است ه ساختار

براساس هارواي تيمي گذاشته شده ،مديرت همتر دچار اين گونه مسائل ه چالش وا مي شود.
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پرورانيدن اف راد براي عضويت در تيم :

مديراک مي توانندبه شيوه واي زيرافراد رابه ش لي درآهرندهه آنها درصحنه تي ايفاگر نقش گردند.:
گزينش  :مدير به ون ام استخدام اعضاي تي  ،بايد دقت نمايد هه از نمر فني نيز داراي مهارتهاي الزم ه براي شغل يها
هار مورد نمر هاجد شرايط باشند .و ن امي هه مدير با افراد فردگرا رهبه ره مي شود ،اصوالً بايد به ي ي از سه ره
زير اقدام هند:
 _1داهطلب بايد آموز

الزم را ببيند تا شرايط الزم در تي را به دست آهرد.

 _2بايد داهطلب را در هاحدي به هار گرفت هه تي نداشته باشد.
 _3نبايد چنين داهطلبي را استخدام هرد.
آموزش  :متخصصاک آموز

تمرين وايي را به اجرا درمي آهرند هه هارهناک مي توانند در اثر تجربه ه آموز

هار با تي را بياموزند .معموالً هارگاه وايي ت

يل مي شود تا به هارهناک آموز

اقدام هنند .مثالً شرهت امرسوک ال تريک با آموز
پاداش  :سازماک بايد در سيست پادا

افراد تي واي موفقي ت

 ،شيوة

داده شود هه چ ونه براي حل مسأله
يل داد.

تجديدنمر هند ه آک را به گونه اي در آهرد هه م ارهت ه وم اري اعضا ه ( نه

رقابت ) را تقويت نمايد.
ارتقاي مقام  :افزايش حقو ه ساير اقدامات ت ويقي به اعضاي تيمي تعلق مي گيرد هه وم اري ه م ارهت خود را
به اثبات رسانيده باشد.
نبايد پادا

واي باطني را فرامو

هرد زيرا يافتن فرصت جهت رشد ه توسعه شخصي به اعضا تي همک مي هند تا

احساس هنند هه از نمر باطني به پادا

ني و رسيده ه احساس رضايت شغلي نمايد.
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فصل  :1ارتباطات

ارتباطات ضعيف منبع تضاد ه تعارض است .ارتباطات  %71زماک بيداري را شامل مي ود .هجهود گهرهه هابسهته بهه
ارتباطات است يعني انتقال مقصود بين اعضاء ه درک آک.
ارتباطات هامل :باعث ايجاد تصويري در ذون گيرنده مهي شهود ماننهد تصهوير فرسهتنده ههه ايهن مفههوم در دهراک
شيرخوارگي بسر ميبرد ه در عمل هجود ندارد.
نقش ارتباطات

چهار نقش عمده  :هنترل ،ايجاد ان يزه ،ابراز احساسات ،اطالعات را در سازماک ه گرهه ايفا مي ند.
-

کنترل  :بوسيله دستورالعملها ،مراتب اختيارات يا رونمودواي رسمي ه يا رفتارواي غيررسمي (مسخره هردک)

ميتواک رفتار اعضاء را هنترل هرد.
-

انگيزش :پا دا  ،تعيين ودفهاي هيژه ،بازخورد نتيجه ،تقويت رفتاروهاي مطلهوب موجهب تقويهت ان يهز

مي ود.
-

احساسات  :ارتباطاتي هه درهک گرهه صورت مي يردي ي از ابزار اصلي است هه افهراد بهداک هسهيله انهواع

احساسات خود را ابربز مي هند.
-

تصميم گيري (اطالعات) :از طريق سيست ارتباطات اط العات براي تصمي گيري در اختيار افراد قرار مي يرد.

تمام اين بخ ها از نمر اوميت ي سال ميباشند.
در نتيجه براي عمل رد اثر بخش گرهه بايد اعضاء را ب ونه اي هنترل نمود به عمل رد بهتر ت ويق هرد هسهيله ابهراز
احساسات بوجود آهرد ه سرانجام راه را انتخاب نمايند.
فرآيند ارتباطات

قبل از ور ارتباطي پيام بايد ارسال گردد بايد از منبع پيام ارسال شود بعد به رمز درآيد بوسيله هانال ارتباطي به گيرنده
رسيده ه آک را از رمز خارج هند ال وي فرآيند ارتباطات داراي  7بخش ميباشد.
 -1منبع ارتباطات  -2به رمز درآمدک پيام  -3پيام  -4هانال  -5از رمز خارج هردک پيام  -6گيرنده پيهام  - 7بهازخور
نمودک نتيجه :
منبع پيام از طريق به رمز درآهردک يک ف ر يا اندي ه بوجود مي آيد .پيام يک محصول فيزي ي هاقعي است هه در سايه
به رمز درآمدک منبع پيام بوجود مي آيد .پيام مانند حرف زدک ،نوشتن ،هانال هسيله اي است هه پيام از آک عبور مي ند ه
بايد رسمي بودک يا غير رسمي بودک آک را تعيين هني .
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سازماک هانالهاي رسمي را تعيين مي ند (زنجيره ارتباطات ه سلسله مراتب اداري) پيامهاي شخصهي يها اجتمهاعي از
هانالهاي غيررسمي مي ذرد بايد پيام به ش ل قابل فه براي گيرنده شود ه بعد به گيرنده انتقال يابد .بهازخور يعنهي
هنترل ميزاک موفقيت در ارسال پيام (آيا درک شده است يا خير)
افقي
رهبه باال

مسير ارتباطات :
عمودي

ره به پايين
مسير عمومي رو به پايين :

ارتباطات از يک سطح به سطح پائين تر مدير بازيردستاک بايد شفاوي ه ره در ره باشد.
مسير رو به باال :

بازخور عمليات ،آگاوي مدير از نتيجه باعث آگاوي مدير از نوع احساسات هارهناک ه نمرات آنها نيز مي هود .ماننهد
ش ايتها ،ن ستهاي غير رسمي
-

ارتباطات در سطح افقي  :ارتباطات بين اعضاء گرهوي هه در يک سطح وستند جهت صرفه جويي در هقت ه

تسهيل ارتباطات الزم است ،غالباً غيررسمي است ،ازنمر مدير ميتواند خوب يا بد باشد اگر هانالهاي ارتباطات رسمي
نقض شود ارتباطات افقي زياک بار است.
گفتاري
-

هتبي

راوهاي شناخته شده در ايجاد ارتباط

غيرگفتاري
گفتاري و نوشتاري  :گفتاري مانند بحثها ه شايعات ،ووچي گري ،داراي سرعت در انتقال ه ارائه بازخور سريع وستند
اما عيب اصلي آک است هه از ور چند نفر بي تر هه عبور هنند احتمال تحريف اک بي تر است.
نوشتاري  :نامه وا ،بخ نامه وا ه  ...مدرهي از پيام نزد دونده ه گيرنده هجود دارد ه قابل استناد است در مورد پيامهاي
بلند ه پي يده اين موضوع اوميت بي تري دارد ه نيز دقت در اين پيامها بي تر است در نتيجهه منطقهي تهر ه رسهاتر
ميباشند.
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اما هقت گير ه هندتر ميباشند ه عيب دي ر عدم بازخورد ميباشد ه نيز باعث عدم اطميناک از تفسير م ابه آن ه مدنمر
فرستنده بوده مي ود.
-

پيامهاي نه چندان روشن  :ارتباطات غيرگفتاري ،بخش مهمي از ارتباطات ميباشد ميتواک ومراه گفتار باشد يها

ميتواند جدا از آک باشد مانند اشاره ،اخ  ،لبخند ،حرهات اعضاء ه اندام بدک.
-

ايجاد اشاره  :ون امي هه با گفتار در آميخته مي ردد پيام هاملتري مي ردد .زباک عمل بسي گويا تهر از گفتهار

است.
شبكه هاي ارتباطي  :گرهه واي چند نفره باعث ايجاد هانالهاي ارتباطي با مسير بحراني مي وند.
زنجيره اي
-

گروههاي کوچك و رسمي  :بي تر در آزماي

-

زنجيره اي  :يک زنجيره فرماندوي رسمي

-

چرخي  :روبر هانوک ارتباطات است – موجب ظهور روبر مي ردد.

-

فراگير (شب ه اي) اعضاء ومه درگير وستند بصورت آزادانه (گرهوهاي ضربت ،گرهوهاي خاص)

اوها امتحاک شده است عبارتند از :

چرخي
فراگير

اثربخ ي به ودف گرهه بست ي دارد .مثالً سرعت بي تر استفاده از شب ه اي ه يا چرخي
صحت پيام زنجيره اي يا چرخي  -رضايت شغلي  :شب ه اي بهترين ه چرخي برترين
-

شبكه ارتباطي در گروههاي غير رسمي  :شايعه پراهني – اگر اطالعات منافع عمومي در برداشته باشد تنها بين

گرهوهاي هظيفه اي مبادله مي ود – ومي ه يک گرهه خاص نقش اطالع دونده را ايفا نمي ند.
حدهد  %75شايعات درست ا ست .در زماني هه افراد ميخواوند نسبت به موقعيت مهمي هاهنش ن اک دوند شايعه ايجاد
مي ود ه تا زماني دهام مي يابد هه انتمارات موجب ايجاد آک تامين گردد.
براي مديراک :ابهامات ه مسائل مه هارهناک را م خص مي ند ه در نتجه يک نوع صافي ه يا بازخور نتيجهه اسهتميتواک شا يعه را تجزيه ه تحليل هرد رفتار آينده سازماک را پيش بيني نمود.
موانعي که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرا ردارد:
-

از صافي گذرانيدن اطالعات  :دست اري دونده پيام جهت مطلوب تر شدک براي گيرنده ه نيز تعهداد سهطوح

سازماني.
-

ويژگيهاي شخصي  :گيرنده وماک چيزي را هه عالقه دارد مي بيند يا مي شنود ه عاليق ه انتمارات خود را القا

مي ند ه بر وماک اساس رمزگ ايي پيام را انجام ميدود.
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جنسيت :مانعي بر سر راه ارتباطات اثربخش زک ه مرداک است .مرداک بر مقام خود تاهيد مي نند مرداک با زباک استقالله مقام سازماني سخن مي گويند ه مي شنوند ه زناک با زباک صميميت ه ارتباطات اجتماعي .مرداک بهدنبال هنتهرل ه
اعمال نمر وستند زناک بدنبال هسب حمايت.
-

عواطف :نوع احساس گيرنده بر تفسيري هه اه از محتواي پيام مي ند تاثير دارد .عاقالنه نيست.

-

زبان  :هالم براي افراد مختلف معاني مختلف دارند .سن ،تحصيالت ه زمينه فرون ي متغيري وستند هه معني

ه مفهوم هلمات را تحت تاثير قرار ميدوند برداشتهاي م ابه ه ي ساني از هلمات در سطوح مختلف نمي ود ه عوامل
زيادي بر رهي آنها تاثير دارند.
-

ارتباطات غيرگفتاري  :ومي ه ارتباطات گفتاري با ارتباطات غيرگفتاري ومراه است هاگر ارتباطات غيرگفتاري

با پيام سازگار نباشد سر در گمي مي آهرد.
ارتباطات بين فرهنگها  :فرآيند به رمز در آهردک ه از رمز خارج هردک پيام به زمينه واي فرون هي فهرد بسهت ي دارد
هاختالفات فرون ي باعث تفاهت در معاني ه رفتاروا مي ود در نتيجه رعايت ن ات زير ضرهري است.
 -1اساس را بر اختال فات فرون ي ب ذاريد م ر خالف آک اثبات شود.
 -2قضاهت خود را به تاخير بياندازيد.
 -3خود را بجاي دي راک قرار دوي (دي ري را بداک گونه هه وست م اوده هني )
 -4راي قطعي صادر ن ني تا به مدارک ه شواود بي تري دست پيدا هني .
نكات کاربردي براي مديران (موانع بر سر راه ارتباطات کدامند)

-

استفاده از نتيجه بازخورد شده  .بسياري از م

الت از سوء تفاو ه بد فهمي است مدير بايد از نتيجه شهب ه
بوده يا خير از بازخور عملي نيز استفاده هرده ههه بسهيار

ارتباطات استفاده هند ببيند آن ه بازخور مي ود مورد نمر
گوياتر است.
-

زبان ساده  :ساختار پ يام رهشن ه قابل درک باشد ه نيز هلمات به دقت انتخاب گردند.
گوش دادن  :ما مي شنوي هلي به ندرت گو

شنيدک يک اقدام غيرفعاالنه است .گو

دادک هار م

مي دوي (بصورت فعال به دنبهال معنهي ه مقصهود گ هتن)
لي است .انساک در دقيقه ميتواند  151هلمه حرف بزند در حالي

هه ظرفيت شنيدنش حدهد  1111لغت است .گيرنده بايد خود را بجاي دونده پيام ب ذارد.
-

کنترل احساسات  :در زماک احساسي شدک صبر هرده تا به شرايط عادي باز گردي .

-

به ارتباطات غيرگفتاري توجه کنيد  :عمل گوياتر از حرف است.

-

استفاده از شايعات  :مدير از شايعات به ره

معقول استفاده نمايد ،پيامهها را سهريعتر برسهاند ه هاهن هها را

دريافت هند.
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فصل  :11رهبري

روبري چيست ؟روبري عبارت است از توانايي در اعمال نفوذ بررفتار فرد يا گرهه ه سو دادک آک به ودفهاي مورد
نمر .منبع اين قدرت يا اعمال نفوذ جنبه رسمي دارد .ومانند ت يه زدک برمسند مديريت .از آنجاهه به مدير حق هحقو
خاصي داده مي شود  ،اين نمي تواند بداک معني باشد يا تصمين هند هه هي بتواند سازماک را به طور اثر بخش ودايت
ه روبري هند يعني ومه روبراک مدير نيستند ه ومه مديراک و روبر نمي باشند.
رهبري غير سازماني يا غير ارادي  :يعني فرد قدرت اعمال نفوذي را هه به دست مي آهردازمنابع خارج از ساختاررسمي
سازماک است .يعني روبر مي تواند از درهک گرهه بوجود آيده از قدرت ه اعمال نفوذ رسمي اوميت بي تري داشهته
باشد.
تئوريهاي رهبري :در اين تئوريها بررسي مي شود هه چه چيزوايي مي تواند فرد را به صهورت يهک روبهر اثهربخش
دراهرد.
 - 1تئوري شخصيتي :دراين تئوري به هيژگي واي شخصيتي فردتوجه شده است .پس ازبررسي واي بسيار 6هيژگي را
به عنواک هيژگ ي روبراک موفق برشمردند:
-1پويايي ه جاه طلبي - 2عالقه يا تمايل به روبري ه اعمال نفوذ بر دي راک-3صداقت ه دهستي - 4اعتمادبه نفس - 5
وو

 -6داشتن دانش فني عميق در رابطه با حوزه مسئوليت

هلي براي توجيه روبري اين هيژگي وا هافي نيست .بزرگترين ضعف اين تئوري اک است هه عوامل موقعيتي ناديهده
گرفته شده است.يعني روبر بايد عالهه هيژگي وا ،اقدامات مناسب انجام دوده اقدامات مناسب در يک موقعيت الزاماً
نمي تواند در موقعيت دي ر به عنواک اقدامات مناسب شناخته شود.
 - 2تئوري رفتاري:دراين تئوري براي معرفي روبراک به رفتارخاص آنها توجه شده است دراينجا مطرح مي شود هه آيا
روبراک موفق از نمر رفتار چيز منحصر به فردي داشته اند .در اين تئوري آن ه جالب توجه ه ويجاک ان يز است آک هه
شايد بتواک روبراک را تربيت هرد.به اين منمور تحقيقات زيادي صورت گرفت هه دهمورد آک عبارتند از:
الف) تحقيقات دان

اه اهوايو

ب) تحقيقات دان

اه مي ي اک
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الف) تحقيقات دانشگاه اوهايو :دراين تحقيقات پژهو

راک مي هوشيدند ابعادمستقل رفتار روبري را شناسايي هنند

هار خود را به ده بعد تقسي هردند  - 1:هظيفه اي( ابت ار عمل) -2مراعات حال دي راک
-1

وظيفه اي (ابتكار عمل) :حدهد يا ميزاني است هه يک روبر ساختار نقش خود هزير دستاک را بهراي تهامين

ودف م خص مي سازد ه در بر گيرنده اقداماتي است هه جهت سازماندوي ،رهابط هاري ه ودفها صورت مي گيرد.
روبري هه نمره ابت ار بااليي دارد روبري است هه را هارواي م خصي را براي اعضاي گرهه تعيين مي هند.ه انتمهار
د ارد در ون ام هار استانداردواي م خصي استفاده هنند.
-2

مراعات حال ديگران :شخص روبر به مساله اعتماد متقابل دي راک اوميت مي دود براي عقايهد زيهر دسهتاک

ارز

قائل است احساسات ه راحتي زير دستاک را مورد توجه قرار مي دود هسي هه در اين مورد نمره بااليي ب يرد

هسي است هه به زير دستاک همک مي هند تا مسائل شخصي خود را حل هنند.
 --اگرروبري فقط از نمر مراعات حال دي راک نمره بااليي ب يردازنمرعمل رد نمي تواند چنداک موفق باشد.-اگرروبر از نمر ابت ار عمل نمره بااليي ب يرد ومواره موجب باال رفتن نرخ يا ميزاک ش ايتها ،غيبتها  ،جابه جايي ههاوش رضايت شغلي به جهت افزايش هارواي ت راري ه رهزمره مي شود.
--اگر در ور ده مورد نمره مثبتي ب يرد نتيجه هار هي در گرهه ه سازماک مثبت است البته موارد استثنا ء و ديده ميشود.
ب) تحقيقات دانشگاه ميشيگان:در اين تحقيق و مي خواستند هيژگي روبري روبراک تعيين هنند به گونه اي هه بتهواک
اثربخ ي عمل ردرا اندازه گيري هرد.هارخود را به دهبعد تقسي هردند:الف)روبراک هارمند گراب)توليدگرا
- 1رهبران کارمندگرا  :به نيازواي شخصي زير دستاک توجه مي هردند .افراد باو تفاهت شخصي ه فردي دارند
-2رهبران توليد گرا :به جنبه تخصصي ه فني هار توجه داشته به هارهناک به عنواک ابزاري براي رسهيدک بهه

وهدف

توجه مي هردند.
--روبراک هارمند گرا ميزاک رضايت توليد ه رضايت شغلي افراد را افزايش مي دوند--روبراک توليد گرا ميزاک رضايت توليد ه رضايت شغلي افراد را هاوش مي دوندشب ه مديريت: Managerial Gridشيوه روبري بر ده محور رس مي شود از آنجا هه مديراک به افراد ه توليد توجه
مي هنند.اين نموداربراساس ده بعد رفتاري(ابت ار عمل ه رعايت حال دي راک ه يا هارمندگرا ه توليد گرا )
مي باشد از نمر بليک ه موتوک مديراني هه از نمر شيوه روبري زير عنواک  1/1قراردارند بهترين عمل رد را خواونهد
داشت
مديريت تيمي
كارها بوسيله افراد
بسيار متعهد انجام
مي شود

مديريت باشگاهي
توجه عميق و دقيق
به نيازهاي افراد
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1/1

1/1
مديريت انساني و سازماني
هم توليد هم رضايت شغلي
باالست
5/5

استبدادي
صدور دستور

مديريت نامحسوس
كمترين قدرت اعمال مي شود

1/1

1/1

-3تئوري اقتضايي  :دراين تئوري به موقعيت ه اثرات آک توجه شده است تحقيقات زيادي انجام شده تا بهداک هسهيله
ع وامل عمده موقعيتي هه بر اثر بخ ي روبري اثر مي گذارند تف يک شوند .متغييرواي بررسهي شهده در ايهن تئهوري
ع بارتند از:نوع هاري هه انجام مي شود،شيوه روبري،رئيس مستقي آک هار  ،ونجارواي گرهه ،بعدزماني(تقاضاهخواست
زماک )ه فرونگ سازماني
سه دسته از تئوري واي اقتضايي عبارتند از:
الف  -تئوري فيدلر
ب-تئوري مسير ودف
ج-روبري م ارهتي
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الف)تئوري فيدلر :فيدلر توانست جامع ترين ه گسترده ترين تئوري اقتضايي را در مورد روبري ارائهه هنهد.تئوري اه
بيان ر اينست هه عمل رد موفقيت آميز گرهه به اين امر بست ي دارد هه شيوه روبري بايد متناس ب با موقعيت ه شرايطي
باشد هه فرد در آک قراردارد.اه پرس نامه ناخوشايندترين وم اررا تهيه هرد ه ودف از طرح اين پرس نامه آک بود هه
م خص شود آيا روبر به انساک توجه مي هندهيا به توليدههارهسه شاخص موقعيتي را معرفي هرد.
(رابطه رئيس مرئوسي:يعني ميزاک اعتماد ،اطمين اک ه احترامي هه زير دستاک براي روبر خود قائل وستند
ساختار يا نوع هاريا هظيفه هه بايد انجام شود:يعني حدهد يا ميزاني هه هظايف يا هاروا يي هه بايد انجام شود
ميزاک قدرت روبر :يعني قدرت يا نفوذي هه يک روبر مي تواند بر متغيروهايي چهوک اسهتخدام ه اخهراج هارهنهاک ،
مقررات انضباطي ،ارتقاء ه افزايش حقو هارهناک اعمال هند).
اين پرس نامه نتيجه تئوري شخصيتي است هلي پا همي فراتر گذاشته شده ه مسائل موقعيتي نيز به آک اضافه شهد اه
فرد را در رابطه با هضع يا موقيت مورد نمر مورد توجه قرار دارد ه سپس درصد برآمد تا اثر بخ ي روبر را به عنواک
تابعي از اين ده عامل(شخصيت-موقعيت) درآهرد .
فيدلر اعتقاد داشت سبک يا شيوه روبري عامل اصلي در موقيعت است  .در پرس نامه فيدلر  16ودف گنجانده شد ه
از افراد مي خواست در مورد وم اراک خود بيندي ند اه بر اين باهر بود هه هه با پر هردک پرس نامه نوع روبري فرد
م خص مي شود  .اين پرس نامه جنبه مثبت داشت چرا هه اگر هسي از اين پرس نامه نمره بااليي مي گرفت يعنهي
توانسته شخصي را هه به ويچ هجه نمي تواک با آک وم اري هرد با جمالت مطلوب معرفي هرده پس در زمره افهراد
مردمي قرار مي گيردهاگر نمره پايين مي گرفت طرفدار توليد همحصول بوده هفيدلر اهرا توليد گرا مي ناميد.
فيدلر فرض خود را بر اين گذاشت هه شيوه روبري ثابت است يعني فرد هارگرا يا هارمند گرا .
 حال پس از م خص شدک نوع روبري بايد روبر با موقعيت متناسب شود  .گام بعدي آک است هه هضع يا موقعيت
را در چارچوب اين سه متغيير ا قتضايي بررسي هني ،مثالً اگر در جايي قرار است هاروا بسيار دقيق انجام شود
مثل محاسبه دستمزد ه شخص مسئول آزادي عمل داشته مي تواند به افراد پادا

دود يا آنها را توبيخ نمايد بايد فردي

دررأس قرار گيرد هه از نمر ميزاک قدرت در سطح بااليي است
با استفاده از پرس نا مه فيدلر ه سه متغيير اقتضايي مي تواک افراد را در رأس هاروايي گماشت هه از نمهر روبهري
داراي باالترين اثر بخ ي باشند
 نتيجه هلي روبراني هه به توليد توجه مي هنند در شرايط بسيار مطلوب در مقايسه با مديراني هه به رهابط انسهاني
توجه مي هنند بهتر عمل مي هنند.

54

نتيجه ب دست آمده اين است هه فيدلر در زمينه درک روبري اثر بخش  ،گامهاي بلند ه مهمي برداشت  .تحقيقات زيادي
در اين زمينه انجام شده نتوانست به مدرهي دست يابد هه ال وي مذبور را تأييد نمايد.اگر متغييرواي دي هر بهه ال هو
اضافه شود مفيد هاقع خواود شد هلي وم ناک هارواي فيدلر در توجيه اثربخ ي مدير هاربردواي زيادي دارد.
ب)تئوري مسير هدف:ي ي از ارزشمندترين تئوريهاست هه توسط رابرت ووس ارائه شده است اساس اين تئوري چنين
است هار روبراک اين است هه به پيرهاک خود همک هند تا بتوانند به ودفها دست يابند آنها را ودايت ه روبري هند تا
مطمئن شود هه ودفهاي آناک با ودفهاي هلي گرهه ،سازماک سازگار است  .با توجه به اين تئوري رفتار روبر تا آنجها
مورد قبول زير دستاک قرار مي گيرد هه بتواند موجبات رضايت آنها را در زماک هنوني ه آينده برآهرد.در شرايط زيهر
رفتار روبر موجب تحريک ه ان يز

هارهناک مي شود

)1

اگر ع مل رد رضايتبخش بتواند هارهناک را راضي ن ه دارد اين نياز را تأ مين هند .

)2

هارهناک را ودايت ،ارشاد ه روبري هند ه نيز اين هه هارهناک را به پاداشهايي برساند هه در خور عمل رد اثهر

بخش باشد.
پژهو

ر مذبور دربارة اين گفتار 4 ،نوع رفتار روبري را شناسايي هرد :

-1

روبري هه دستور صادر مي هند (ارشادي)

-2

روبر حمايتي

-3

روبر م اهرتي هه با زير دستاک م ورت مي هند

-4

روبري هه در صدد هسب موفقيت است ودفهاي چال

ر يا وماهرد طلب را در نمر مي گيرد ه انتمار دارد

هه زير دستاک به بهترين هجه مم ن هار هنند.
برع س عقيده فيدلر رابرت ووس اعتقاد دارد هه روبر انعطاف پذير است.
رابرت ووس اعتقاددارد هه روبربايد به عوامل اقتضايي محيط هعوامل اقتضايي زير دستاک توجه نمايد مطهابق شه ل
صفحه بعد
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عوامل اقتضايي محيط
ساختار هار
سيست رسمي اختيارات
گرهه هاري
رفتار روبر

نتيجه

ارشادي

عمل رد

حمايتي

رضايت شغلي

م ارهتي
در پي هسب موفقيت

عوامل اقتضايي زير دستاک
هانوک هنترل
تجربه
توانايي

بنابراين ون امي هه اه به اين عوامل توجه ننمايد ويچ موفقيتي نخواود داشت.
نمونه اي از مفرهضات زير در تئوري مسير –ودف ارائه شده است:
اثر بخشي

روبري مبتني بر فرماندوي

نوع هار مبه ه پر تنش

روبري حمايتي

نوع هار داراي ساختار م خص ،نوع اختيارات رسمي ه ديوانساالري

روبري مبتني بر فرماندوي

در جايي هه هارهناک تجربه زياددارنداثربخش نيست .درجايي هه تعارض

ه تضاد زياد است مفيد مي باشد
روبري م رهتي
روبري در پي هسب موفقيت

هارهناک هانوک هنترل درهني داشته باشند
ساختار هار مبه
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آينده تئوري مسير هدف :مي تواک انتمار داشت هه بي تر مورد توجه قرار گرفته ه درآک تغييراتي اعمال شود ه متغيهر
واي هاسطه اي به آک اضافه گردد
ج) تئوري الگوي رهبري مشارکتي:

هي تورم هفليپ يتاک ال وي روبري م ارهتي را ارائه هردند.در اين ال و رفتار روبر ه م ارهت اعضا در تصمي گيري
مورد توجه قرار مي گرفت.آناک معتقد بودند هه رفتار روبر بنا به ساختار هاري (ي نواخت يا غير ي نواخت )
بايد تغيير هند.يعني ميزاک م ارهت در تصمي گيري با توجه به شرايط مختلف تغيير مي هند .ال هوي ابتهدايي داراي
تعدادي متغيير اقتضايي ه  5شيوه روبري مي باشد ه در ال وي تجديد نمر شده متغييرواي اقتضايي به  12مورد مهي
رسد هه در نمودار صفحه  234اين متغييروا معرفي شده اند .نتيجه آن ه و ال وي اصلي و ال وي تجديد نمر شده
نويد بخش بود به دليل پي يدگي هار اين ده محقق برنامه هامپيوتري بر مبناي ال وي تجديد نمر شده طراحي هردنهد
ديدگاه قابل تامل اين ده محقق از نمر تجربه و قابل اثبات است.
روبري زناک با مرداک متفاهت است:
تحقيقها به ده نتيجه در اين زمينه رسيدند :از نمر شيوه روبري ت ابه بين زک همرد بيش از نقاط اختالف آناک است دهم
تفاهت زک همرد در اين است هه زناک شيوه مردم ساالري را بر مي گزينند ه مرداک شيوه فرماندوي ه دستور دوي.
با توجه به تحقيقات انجام شده شيوه روبري زناک با مرداک متفاهت است .زناک م ارهت اعضا را ت ويق ه تقويت مي
نماينده قدرت ه اطالعاتي هه دارند با ي دي ر در مياک مي گذارند ه ومواره زير دستاک را تقويت مي هنند .مديراک زک
ترجيح مي دوند هه در مقام روبري از شيوه وا يي نمير تخصص ،برقرار هردک تماس با دي راک ،شخصيت فره منهد ه
مهارتهاي انساني استفاده هنند.مرداک شيوه دستور دوي ه هنترل را اعمال مي هنند مرداک به قدرت خود ت يه مي هنند.
در حال حاضر از آنجا هه بهترين مدير هسي است هه به حرف دي راک گو

دود موجبات ان يز

آنهاک را فهراو

آهردهآناک را حمايت ه پ تيباني هند چنين به نمر مي رسد هه زناک بمراتب بهتر از مرداک عمل مي هنند .
 مديراک موفق يا اثر بخش در زمينه مذاهره ه چانه زني از مهارت بااليي برخوردار باشند هه زناک در اين زمينه نيهز
موفق وستند.
-4تئوري شخصيتي رهبر فره مند  :در تئ وريهاي پي ين افراد پيرهاک خود را در مسيري ودايت مي هنند ههه وهدفهاي
سازماک م خص هرده در روبري فرومند در اين نوع روبري به پيرهاک خود الهام مي بخ د هه منافع خويش را فداي
منافع سازماک هنند ه اين فرد مي تواند اثراتي عميق رهي پيرهاک خود داشته باشد ه تحول در آناک ايجاد هنند ماننهد
مادر ترزا –گاندي ه....

57

ويژگي رهبر فره مند

-1

اعتماد به نفس

-2

ديدگاه بلند ه اعتماد راسخ به آک ديدگاه

-3

رفتار خار العاده

-4

عامالک تغيير

تحقيق در زمينه روبراک فرومند ن اک مي دود هه پيرهاک روبراک فرومند به خود اعتماد داشته ،در هارواي خود تجربه
واي ارزشمند هسب هرده ه اعتراف مي نمودند هه ومواره مورد حمايت روبراک خود وستند،
ساعتهاي زياد هار مي هنند ه عماهرد بهتري دارنداحساس رضايتمندي بي تري نيهز دارنهد البتهه بايهد در ايهن زمينهه
تحقيقات بي تري انجام شود .
آيا روبري مؤثر است !
برخي از شيوه واي روبري (صرفه نمر از شرايط ه موقعيت وا )اثر بخش خواود بود
تحقيقات ن اک مي دود در برخي شرايط ويچ نوع رفتار روبري نمي تواند اوميت داشته باشد.
گاوي اهقات برخي افراد ه متغيرواي سازماني به عنواک جاي زين وايي هارد صحنه مي شوند ه اثرات روبري را بي اثر
مي سازندمانند (تجربه -آموز -تخصص حرفه ايي)
روبر براي اثر بخش بودک بايد بتواند نم يا ساختار به گرهه يا سازماک ارائه هنده ابهام هاري را هاوش دود.
در هارواي ت راري يعني هاروايي هه به صورت فطري رهشن ه ت راري ه بطور بهاطني ههارگر را راضهي ن هه مهي
داردنياز به روبر نيست.
روبري يک متغير مست قل است پس مي تواند بر رضايت شغلي اثر ب ذارد.
روبري فرومند نيز مدينه فاضله نيست بل ه اين نوع روبري در يک بحراک مي تواند مفيد باشدهلي پهس از بحهراک ه
برگ ت اهضاع به حالت عادي نمي تواند اثر بخش باشد.
ن ات هاربردي براي مديراک
ومانطور هه در هل فصل ديده شد اگر به صورتي دقيق به ده هاژه هار ه مردم توجه هني در بي تر تحقيقات به نوعي
از اين ده هاژه استفاده شده است
در تحقيقات فيدلر :بعد هار -در تحقيقات اهوايو :ابت ار عمل  -در تئوري مسير-ودف :فرماندوي-در پژهوش دان
مي ي اک:توليدگراه بليک ه موتوک آنرا توجه به توليد ناميدند
بعد انساني اين تئوري وا و نامهاي متفاهت به خود گرفت:مراعات حال دي راک-حمايتي-هارمندگرا
آن ه مه است آن ه رفتار روبر از ومين ده بعد مورد توجه قرار گرفته ه پژهو
مي تواند رهي يک طيف قرار گيرد اختالف نمر دارند
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راک درمورد اين ه آيا اين ده بعد

اه

دستاوردهاي اين فصل

هيژگي شخصيتي نمي تواند تضمين هند هه هارهناک هزير دستاک عمل رد بهتري داشته باشند.يعني بعد شخصهيت بهه
تنهايي نمي تواند موفقيت روبري را پيش بيني هند.
درتحقيقات دان

اه مي ي اک ،اهوايو ه شب ه مديريت نمي تواک بازدوي يا توليد هارمند را پيش بيني هرده نمي تواک

گفت هه اگر روبر يا مديري طرفدار هار باشد تا چه اندازه مي تواند موجب رضايت شغلي ،توليده بهازدوي هارهنهاک
شود.
ال وي فيدلر در محيط محدهد ههنترل شده انجام شد مي تواند اين تئوري را تأييد هندهلي تحقيقات ميداني نمي تواند
اين ديدگاه را تأييد هند.
ال وي مسير -ود ف چارچوبي را ارائه مي هند هه مي تواک بداک هسيله اثر بخ ي روبري را پهيش بينهي هردموفقيهت
روبر به اين بست ي دارد هه با توجه به محيط ه شرايط زير دستاک سبک خود را تغيير دود
در ال وي م ارهتي ابهامات زيادي هجود داردهلي بزرگترين نقش آک اين بوده هه توانسته متغيرواي اقتضايي را معرفي
هند به گونه اي هه قبل از انتخاب شيوه روبري بايد به آنها توجه هرد
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فصل  : 11قدرت و س ياست
تعريف قدرت:

عبارتست از تواک بالقوه اي هه الف دارد تا بر رفتار ب اثر گذاشته ه اه را هادار به انجام هاري هند بطوري ه اگر غير از
اين (هادار هردک) بود ب چنين هاري را لزهما انجام نمي داد.
سه نكته از تعريف قدرت:

-1

تواک بالقوه ايست هه الزاما نبايد بالفعل شود.

-2

نوعي هابست ي است.

-3

ب در رفتار خود نوعي اختيار يا آزادي عمل دارد.

مقايسه رهبري با قدرت:

مهمتري ن هجه م ترک :از نمر روبر قدرت هسيله اي براي تامي ن ودفهاست.
تفاوتهاي عمده:

-1

در مفهوم هاژه روبري ،بي ن روبر ه ودف روبري بايد سازگاري ه تجانس هجود داشته باشد هلي مفهوم هاژه

قدرت تنها داراي عامل هابست ي است ه سازگاري با ودف الزامي نيست.
-2

در روبري اعمال قدرت از باال به سمت پايين متمايل بوده ه بر زيردستاک اعمال نفوذ مي شود ه روبراک نمي

توانند در جهت باال ه در سطح افقي اعمال نفوذ نمايند هلي در رابطه با قدرت اي ن هضع صاد نيست.
-3

دامنه تحقيقات در مورد روبري بي تر متمرهز بر شيوه روبري است هلي دامنه تحقيقات در قهدرت هسهيعتر

بوده ه بي تر بر تاهتي هاي سازگاري تاهيد مي شود هه دامنه آک به هراي فرد ه يده مي شود.
پايگاههاي قدرت:

ده پژهو
-1

ر به نامهاي فرنچ ه ريوک براي نخستي ن بار پنج پاي اه قدرت را به شرح ذيل تعيين هردند:
قدرت مبتني بر زور :اي ن قدرت بر پايه ترس ه هح ت قرار دارد ه فرد ب به علت صهدمه نديهدک مطهابق

خواسته فرد الف رفتار مي هند.
-2

قدرت مبتني بر پاداش :نقطه مقابل قدرت مبتني بر زهر است ه فرد ب به علت مزايا ه منافع مطابق خواست

فرد الف رفتار مي هند.
-3

قدرت قانوني :قدرت قانوني (م رهع) را شخص در سايه پست يا مقام سازماني بدست مي آهرد هه شهامل

قدرت مبتني بر زهر ه قدرت مبتني بر پادا

نيز مي باشد ه از آنجا هه قدرت قانوني دربرگيرنده نمر موافق اعضاي

سازماک نيز وست از ده قدرت قبلي گسترده تر است.
-4

قدرت مبتني بر تخصص :با توجه به حرهت دنيا به سمت ت نولوژيهاي برتر ه تخصصي تر شدک بي تر هاروا،

سازمانها براي رسيدک به ودفهاي خود به متخصصاک هابسته تر مي شوند.
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-5

قدرت مرجع :پاي اه اين قدرت به هسيله شخصي معين مي شود ههه منهابع آرمهاک گرايانهه ه يها هيژگيههاي

شخصي منحصز به فرد دارد .در اي ن نوع قدرت هه قدرت ال ويي نيز ناميده مي شود قدرت الف از آنجا ناشي مي شود
هه ب اه را مي ستايد ه آرزهيش اي ن است هه مانند اه شود( .توجيه وزينه واي زياد تبليغات با استفاده از شخصيتهاي
خاص)
وابستگي  :کل يد درك قدرت:

مهمترين جنبه قدرت اي ن است هه قدرت تابعي از هابست ي است ه براي درک قدرت هابست ي نقش اساسي دارد.
اصل هلي :ور قدر هابست ي ب به الف بي تر باشد الف قدرت بي تري بر ب دارد .با توجه به اين اصل مي تواک ادعا
هرد هه هابست ي با منابع مختلف عرضه رابطه مع وس دارد.
عواملي که موجب وابستگي مي شوند؟
اگر منابعي را هه فرد هنترل مي هند مه ه همياب باشند هابست ي افزايش مي يابد.
(مه  :يعني چيزوايي را هه فرد بر آنها هنترل دارد مه باشند مثل توانايي بازاريابي مناسب در جهت حل عدم اطميناک
يک شرهت توليدي براي فره

محصوالتش.

منابع همياب :مثل داشتن اطالعات مه در يک سازماک ه ) ...
ائتالف  :قدرت در گروه

ل مواجه مي شود ائتالف با ده ي ا چند نفر از افراد خارج

ون امي ه فرد در بدست آهردک پاي اه قدرت شخصي با م

باعث ادغام منابع اين افراد با ي دي ر ه در نتيجه افزايش قدرت آنها مي شود.در اين خصوص مي تواک از اتحاديه واي
مختلف در زمينه واي گوناگوک نام برد.
ن ات :در سازمانها ائتالف ،باعث بزرگي سازماک مي شود ه در صورت لزهم ائتالف ،سازماک در پي جلب حمايتهاي
قانوني بر مي آيد تا ودفهايش تامين شود .در يک سازماک اگر هابست ي بي ن هاحدوا افزايش يابد ،فعاليت واي بي تري
براي ت

يل ائتالفها صورت مي گيرد .وم ني ن اگر هضع به گونه اي باشد هه هاروا در ي ک سازماک به حالت استاندارد

يا ت راري درآيد ه عرضه نيرهي هارآمد بيش از تقاضا باشد مي تواک انتمار داشت هه اين شراي ط موجب رهنق اتحاديه
وا (نوعي از ائتالف) شود.
س ياست  :قدرت در عمل

داشتن منبع قدرت باعث افزايش اعمال نفوذ ه تحصيل مزاياي بي تر ه يا ارتقاء به مقامات باالتر مي شهود .زماني هه
اعضاي سازماک به قدرت خود جامه عمل بپوشانند گفته مي شود سياستمدار شده اند ه آنان هه از مهارتههاي سياسهي
خوبي برخوردار باشند از پاي اوهاي قدرت خود به شيوه اي موثر استفاده مي هنند.
تعريف رفتار س ياسي:

رفتار سياسي در سازماک آک دسته از فعاليتهايي است هه به عنواک بخ ي از نقش رسهمي در يهک سهازماک ضهرهرت
ندارند .هلي در امر توزيع مزايا ه هاستيهاي درهک سازماني اعمال نفوذ هرده يا درصدد اعمال نفوذ بر مي آيند.
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اين تعريف دربرگيرنده هوش هايي است هه به ون ام تصمي گيري بر اوداف ،مالهها ه فرايندوا اثر گذاشته ه شهامل
رفتاروي مختلف سياسي ازجمله ندادک اطالعات اساسي به تصمي گيرندگاک ،شايعه پراهني ،الابالي گري ،پارتي بازي،
ن ت اطالعات محرمانه ه  ...مي شود.
اهم يت ديدگاه س ياسي:

اهثر سازمانها داراي منابع محدهد وستند ه تخصيص منابع محدهد نيز نياز به تفسير ه تعبيهر دارد ه ومهين موضهوع
موجب پيدايش سياست در سازماک مي شود چرا هه بي تر تصميمات در جوي از ابهام صورت مي گيرد .بنابراين هسي
هه از ديدگاه سياسي به سازماک ن اه هند مي تواند بسياري از رفتارواي غير منطقي را درک نمايد .مثال چهرا سهازمانها
پيرهزيهاي خود را بزرگ هرده ه ناهاميهاي خود را پنهاک ن ه مي دارند ه ي ا در اعداد ه ارقام دست برده تا هجهه بهتري
از خود نمايش دوند.
عواملي که در رفتار سياسي نقش دارند:
-1

هيژگيهاي فردي :در سطح فردي پژهو

راک هيژگيهايي نمير خودهام ي ،سرمايه گذاري سازماني ،اميد زياد

به موفقي ت ه  ...را با رفتار سياسي در ارتباط مي دانند ه در هل اگر فرد نياز شديد به قدرت ،آزادي عمل ،امنيت يا مفام
اداري داشته باشد هوشش زيادي مي هند تا رفتار سياسي در پيش ب يرد.
-2

عوامل سازماني :شواود ه مدارک ن اک مي دود هه برخي از شراي ط ه فرون هاي م خص سازماني موجهب

برهز ه تقويت رفتارواي سياسي خاص مي شوند .بطور مثال هاوش منابع سهازماک ،نبهودک اعتمهاد ،ابههام در نقهش،
نام خص بودک سيست ارزيابي عمل ردوا ه تصمي گيريهاي دموهراتيک فرصتهايي را فهراو مهي آهرنهد تها افهراد
رفتارواي سياسي برهز دوند.
تسخ ي ر احساسات:

تعريف :فرايندي هه فرد مي هوشد به هسيله آک احساساتي را هه دي راک نسبت به هي دارند هنترل هند.
ش يوه هاي تسخ ي ر احساسات:

بي تر اين شيوه وا حول رفتاروايي است هه شخص به صورت گفتاري ابراز مي هند:
-1

هصف خويش :هوشش در برشماردک هيژگيهاي شخصي مثل توانايي وا ،عقايد ه ...

-2

تاييد نمر :جلب نمر موافق دي ري با تاييد ديدگه ه نمر اه

-3

توجيه :موجه جلوه دادک رهيدادي هه احتماال موجب ن راني شده است.

-4

عذرخواوي :پذيرفتن مسئوليت رهيدادي نامطلوب ه در وماک زماک تقاضاي بخ ش نمودک

-5

ادعا هردک يا خود را ستودک :تحسين صفات دي راک با ودف هاهنش متقابل ه مثبت آنها

-6

مورد لطف ه عناي ت قرار دادک :جلب نمر موافق دي ري با انجام يک هار خوب يا جالب براي اه
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اثربخشي ش يوه هاي تسخ ير احساسات:

در اين خصوص تحقيقات زيادي صورت ن رفته ه معموال هاربرد شيوه واي مزبهور محهدهد بهه فراينهد مصهاحبه ه
استخدام مي باشد ه م خص شده است هه به هار بردک اين شيوه وا از طرف داهطلباک باعهث جلهب نمهر مصهاحبه
هنندگاک مي شود.
اصول اخالقي و رفتار سياسي:

اگر چه در رفتارواي سياسي نمي تواک به صورت دقيق م خص هرد چه نوع هاري اخالقي ه هدام يک غيراخالقهي
است هلي ن اتي در اين زمينه هجود دارد هه مي تواند تا حدهدي نوع آک را م خص هند ،از جمله درخهت تصهمي
گيري ذيل با سه پرسش در رابطه با منافع شخصي ه ودفهاي سازماني هه براساس آک مي تواک اخالقي يا غيراخالقي
بودک يک رفتار يا اقدام سياسي را تعيين هرد.
پرسش :1آيا رفتار يا
اقدام مورد نمر به نفع

پرسش :3آيا اين

پرسش :2آيا در اين اقدام
به حقو افراد احترام

بله

اقدام معقول ه

بله

سازماک است؟

گذاشته شده است؟

منصفانه است؟

خير

خير

خير

غيراخالقي است

غيراخالقي است

بله

اخالقي است

غيراخالقي است

نكات کابردي براي مديران:

يک مدير براي آن ه هاروا مطابق خواسته اه انجام شود بايد صاحب قدرت باشد ه براي افزايش قهدرت خهود بايهد
هابست ي افراد به خود

را زياد هند .ضمنا بايد بداند هه قدرت مسير ده طرفه است ه دي راک به هيژه زيردستاک نيز

مي هوشند تا مقامات باالتر را به خود هابسته نمايند .در نتيجه ومواره يک مبارزه دائمي هجود خواود داشت.ومجنين
يک مدير اثر بخش ،ماويت سياسي سازماک را پذيرفته ه با ارزيابي رفتار دي راک در يک چارچوب سياسي نوع رفتار
آناک را پيش بيني هرده ه با استفاده از اي ن اطالعات استراتژيهاي سياسي هه منافع شخصي ه هاحد مربوطهه را تهامين
خواود هرد تدهين ه تنمي مي نمايد.
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فصل  :12تعارض

هجود ي ا عدم هجود تعارض به نوع پنداشت ه ادراک ما بست ي دارد.اگر ويچ هس از هجود تعارض اطالعي نداشهته
باشد در اي ن صورت در اي ن مورد اتفا نمر است هه پديده اي به نام تعارض هجود ندارد.
هجوه م ترک ومه تعاريف هاژه تعارض عبارتند از:مخافت،تضاد،سد يا مانع ،ه دي ر هجود ده يا چند گرهه هه داراي
تضاد ودف ي ا منابع باشند(منابع محدهد است ه همياب بودنش سدي بر سر راه رفتار قرار مي دود)
اختالف در تعريفها حول محور نيت ه اين ه تعارض فقط در مرحله عمل بوجود مي آيد مي چرخد به اين معني ههه
عمل سد يا مانع بايد بصورت آگاوانه انجام شود يا بصورت اتفاقي نيز رخ مي دود.ه اين ه براي هجود تعارض بايد
ن انه وايي از ه م ش يا زد ه خرد علني به چ
تعريف تعارض:فرايندي هه در آک نوعي تال

بخورد..

آگاوانه به هسيله الف انجام مي گيرد تا تالشهاي ب را خنثي هند،البته از

طريق سد هردک راه اه،هه در نتيجه ب در مسير نيل به ودف خود مستاصل مي شود،يا اي ن هه الف بداک هسيله بر ميزاک
منافع خود مي افزايد.
ما فرض را بر آگاوانه بودک(عملي ومراه با قصد ه ني ت) تعارض ه پنهاک ه يا آش ار بودک تعارض گذاشتي
س ير تكاملي انديشه تعارض:

سه ديدگاه درباره تعارض هجود دارد:ديدگاه سنتي،ديدگاه رهابط انساني،ديدگاه تعملي


دي دگاه س نتي:فههرض بههر بههد بههودک تعههارض اسههت،زيرا بههار منف هي دارد ه متههرادف هاژه وههايي چههوک

سره ي،تمرد،تخريب ه بي منطقي است.طبق اين تعريف تعارض زيانبار ه موجب تخريب گرهه است ه بايد از آک
اجتناب هرد.اين ديدگاه علت تعارض را نبود ارتباطات مناسب ه اعتماد بي ن افراد ه نيهز هوتهاوي ههردک مهديراک از
خواسته واي هارهناک مي داند.ه تنها راه مقابله با تعارض اصالح عوامل بوجود آهرنده تعارض است.


ديدگاه روابط انساني:اي ن گرهه هجود تعارض در گرهه را يک امر طبيعي مي دانند.عقيده دارند از بين بهردک

تعارض غير مم ن است ه مواردي هجود دارد هه تعارض به نفع گرهه است ه موجب بهبود عمل رد مي گردد.


ديدگاه تعامل:اي ن گرهه به اين علت پديده تعارض را مورد تاييد قرار مي دوند هه يک گرهه وماونگ،آرام ه

بي دغدغه مستعد بازگ ت به فطرت انساني ه تنبلي،سستي ه از دست دادک احساس است ه در برابهر پديهده وهاي
تغيير،تحول ه نوآهري بدهک هاهنش مي گردد.به نمر آنها هجود حفظ سطحي از تعارض ضررهري است.
تعارض سازنده و مخرب:

تعارض سازنده:تعارضي هه ودف گرهه را تقويت مي هند ه عمل رد آک را بهبود مي بخ د.
تعارض ويرانگر:تعارضهايي هه مانع از عمل رد خوب گرهه مي شود
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هجه تمايز اي ن ده به رهشني م خص نيست.مم ن است يک تعارض براي ده گرهه(يا در يک گرهه در زماک دي ري)
اثرات مختلفي به بار آهرد.مالک يا شاخص اصلي ومانا عمل رد گرهه است.هاژه سازندگي با توجه به اثري هه بر گرهه
دارد(نه بر يک شخص خاص) تعريف مي شود.
فرايند تعارض :تعارض از چهار مرحله ت
.1

يل شده:مخالفتهاي بلقوه،برهز،رفتار،نتايج

مخالفتهاي بلقوه  :نخستين مرحله هجود شرايطي است هه زمينه ايجاد تعارض را فراو مي آهرد اين شرايط

نبايد الزاما به تعارض منجر گردد هلي هجود آنها براي تعارض الزم است اين شراي ط به سه گهرهه عمهده تقهي مهي
شوند:ارتباطات،ساختار،متغيرواي شخصي


ارتباطات:تحقيقات ن اک مي دود هه م

الت موجود در تعبير ه تفسي ر گفتار(اختالف آموز ،متفاهت بودک

برداشتهاي فردي )،مبادله اطالعات نارسا،هجود سرهصدا در هانال ارتباطي وريک به صورت سدي بر سر راه ارتباطات
قرار مي گيرد.در صورتي هه ارتباطات به مقدار ه يا زي اد برقرار شود در ور ده صورت موجب ت ديد تعارض مهي
گردد


ساختار:در اينجا ساختار در برگيرنده متغيرواي زير است:اندازه ه بزرگي گرهه،ميزاک تخصصي بودک هاروايي

هه به اعضا محول مي شود،مرز هظايف،سهازگاري وهدف عضهو بها گرهه،سهبک روبري،سي سهت پرداخهت حقهو ه
پادا ،ميزاک هابست س گرهه وا به و .
نتاي ج تحق يقات:

ور چه گرهه بزرگتر ه هاروا تخصصي تر احتمال برهز تعارض بي تر
تحفيقات حاهي از رابطه مع وس سابقه خدمت ه تعارض دارد يعني ور چه هارمنداک جوانتر ه جابجايي هارهناک بي تر
احتمال تعارض بي تر
ور چه ابهام در تهيي ن مرز هظايف بي تر تعارض بي تر
گوناگوني ودفهاي گرهه (مثال بخش فره

ه خريد) ي ي از منابع اصلي تعارض معرفي شد

اگر بي ش از حد به م ارهت هارهناک توجه شود تعارض ت ديد مي گردد
اگر سود يک نفر به ضرر دي ري تمام شود سي ست پادا


منجر به تعارض مي گردد

متغيرواي شخصي:بعضي از شخصيتها باعث برهز تعارضند.متفاهت بودک سيستمهاي ارزشي افراد نيز گاوي

باعث برهز تعارض وستند(آقاي الف از سي اه پوستاک متنفر است ه )...
.2

بروز تعارض :

اگر شرايطي هه در مرحله اهل برشمردي موجب استيصال گردند،در آک صهورت در مرحلهه دهم زمينهه فعهال شهدک
مخالفتها فراو مي شود.تنها زماني اين شراي ط به تعارض منجر خواود شد هه چند گرهه در معرض پديهده تعهارض
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باشند.تنها ون ام برهز احساسات است هه افراد به صورت عاطفي درگير مساله مي وند ه طهرفين نهوعي اضهطراب
،تنش،دشمني،استيصال را تجربه مي هنند.
.3

رفتار:

اگر يک عضو گرهه به هاري م غول شود مه موجب استيصال عضو دي ر شود ه يا مانع از اي ن شود هه طرف دي ر به
منافع بي تري برسد در اي ن صورت ما در مرحله سوم وستي .در چنين مقطعي است هه تعارض آش ار مي گردد.آش ار
شدک تعرض ومراه با رفتارواي گوناگوک است از ش لهاي ظريف گرفته تا برخوردواي خ هن.پس از آشه ار شهدک
تعارض ده طرف در پي حل مسئله برمي آيند اي ن راحل حلها عبارتند از:


رقابت:اگر يک نفر درصدد تامين ودفهاي خود برآيد يا بخواود بر منافع خود بيفزايد بدهک توجه به

طرف مقابل ،اه در حال رقابت است.


همكاري:اگر گرهواي معارض ب وشند تا خواسته واي گرهه مقابل را تامين هنند در اين صورت شاود

وم اري وستي .


اجتناب:مم ن است ي ک نفر متوجه شود هه تعارض هجود دارد هلي هاههنش هي هنهار ه هيدم يها

سرهوب تعارض باشد شاود عمل اجتناب وستي


گذشت(ايثار):ون امي رخ مي دود هه يک طرف درصدد برمي آيد تا طرف دي ر را تس ي ن دوهد ه

منافع دي ري را بر منافع خود ترجيح مي دود.


سازش يا مصالحه:اگر ده طرف اختالف داشته باشند اما ي ي مجبور به هوتاه آمدک باشد يا مقداري از

عاقبت هار را بپذيرد مي گويي ساز

انجام شده.

.4
نتيجه مي تواند هيران ر ه يا سازنده باشد.اگر هيفيت تصميمات بهبود يابد،موجب ابت ار ه نوآهري شود مايه هنج اهي
نتايج:

ه عالقه اعضا بي دي ر شود تعارض سازنده است ه در صورتي هه اعضا را به ضد ه خورد ب

اند گرهه را از اوداف

خود دهر هند تعارض هيران ر خواود بود
مذاکره يا چانه زدن:

فرايندي است هه در آک ده گرهه يا ده طرف هاال يا خدماتي را مبادله مي هنند ه ور يک مي هوشد تا منافع خهود را
تامين هند


مذاکره مبتني بر برد و باخت:رهح اي ن مذاهره بر مبناي برد ه باخت است هه بايد ور هس سه م خصي

از يک مقدار ثابت يا م خص بدست بياهرد پس منفعت ي ي به ضرر دي ري تمام مي شود.در اي ن مذاهره ور يک از
طرفين فقط تا ميزاک م خصي هوتاه مي آيد.فاصله بين مرزوايي هه ده طرف براي خهود قائلنهد را دامنهه يها حهدهد
سازگاري مي نامند.اين نوع مذاهره هوتاه مدت است چوک ي ي خود را بازنده مي يابد ه نوعي هينه ه دشمني بوجود
مي آيد ه فرد حاضر به انجام مذاهرات دي ري در آينده نخواود بود.
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استراتژي بدون باخت:در اين مذاهره ويچ يک از طرفي ن بازنده نخواود بود در اين مذاهره نوعي رابطه بلند

مدت بين طرفهاي مذاهره بوجود مي آيد.
مساي ل مطرح در مذاکرات:
سه مساله در اين زمينه هجود دارد:يک يو ن ريها در تصمي گيري،نقش هيژگيهاي شخصيتي،اثر اختالفهاي فرون ي در
مذاهره


يك سونگريها در تصميم:چرا ما در مذاهرات به نتايج مورد نمر نرسيده اي در اين زمينه  7عامل هجود دارند هه

عبارتند از:
.1

اصرار ورزيدن و لجاجت:افراد مي هوشند راوي هه از پيش برگزيده اند را ادامه دوند ه در اي ن راه به اقدامات

نابخردانه دست مي زنند.
.2

مجموع برد و باخت:اگر در مذاهره فرض خود را رهي برد ه باخت ب ذاري در اي ن صورت قادر بهه هسهب

پيرهزيهاي متعدد نيستي .
.3

پاي بندي به موضوع نخستين و اصرار ورزيدن  :براساس اطالعات نادرست نخستي ن قضاهت هردک.افراد مهاور

در مذاهره اجازه نمي دوند ديدگاه نحستي ن ه قضاهتي هه بر آک اساس هرده اند ومي ه بر اه غالب آيد ه مانع هسب
اطالعات بي تر شود.
.4

تعيين چارچوب  :به فرض در ون ام عقد قرار داد اگر هارفرما  15دالر بهه هارمنهداک مهي پهردازد ه اتحاديهه

درخواست  11دالر نمايد در صورتي هه هارفرما  17دالر را بپذيرد .اگر اتحاديه چارچوب ف ري خود را براساس ده
دالر منفعت ي ا ده دالر ضرر ب ذارد نوع هاهنش اتحاديه متفاهت خواود بود.
.5

وجود اطالعات:طرفهاي نذاهره تا حد زيادي به اطالعات ت يه مي هنند ه در بسياري موارد به داده واي ذيربط

توجه نمي هنند.
.6

پشماني بعد از قرار داد:اگر ي ي از طرفي ن مذاهره فعاليت ننمايد ه نسبت به اطالعات ارزشمندي هه مي تواک

از طريق اندي يدک ه هوشش به دست آهرد بي تفاهت بماند ،پس از معمله دچار پري اني مي گردد.
.7

اعتماد بيش از حد:فرد بيش از حد بر نوع قضاهت ه مسير انتخابي ت يه مي هندراه حل:استفاده از م اهراک ه

قضاهت يک گرهه بي طرف


هيژگيهاي شخصيتي:براي چنين ادعايي مدرهي در دست نيست بايد عوامل موقعيتي دقت شهود ه نبايهد بهه

هيژگيهاي شخصيتي اهتفا هرد.


تفاهتهاي فرون يمطالعه شود
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فصل  : 13ساختار سازماني
ساختار سازماني چيست ؟

چينش هاحد واي مختلف سازماني جهت پي برد اوداف سازماني
هدف اين فصل :

تاثير انواع ساختارواي سازماني رهي رفتار ه ن ر

هارهناک

شش عامل مورد مطالعه در ساختار سازماني به اين شرح مي باشند
 -1تقسي هار  -2گرهوبندي

 - 4حوره هنترل

 -3زنجيره فرماندوي

 - 5تمرهز

 - 6رسميت

 -1تقسيم کار  :خورد هردک يک هاحد هاري به اجزاء متعدد ه سپردک ورهدام از آنها به يک نفر هه داراي مزاياي زير
مي باشد:
افزايش مهارت هارهناک در وماک هار خاص (افزايش سرعت ه بهره هري)
استفاده بهينه از منابع سازماني(هارهناک ه مهارت
ه شدک دهره واي آموزشي

هارواي ساده

حقو ه )

هاوش وزينه واي سازماک

افزايش بيش از حد تقسي هار داراي معايب زير مي باشد
خست ي
هسالت ه هاوش توليد
تنش
جابجايي
راه حل  :گسترس دامنه شغلي ه تمرهز به هيژ ي واي شغل به هسيله استفاده از افراد در تيمهاي مختلف هاري
 -2گروهبندي  :انواع تقسي بندي دهاير سازماني
 2 -1وظيفه اي  :گرهوبندي سازماک به هسيله هظايف خاصي هه ور قسمت انجام مي دود
مانند :دايره حيابداري  ،دايره مهندسي  ،دايره  R&dه غيره
 2- 2نوع محصول  :گرهوبندي دهاير سازماني برحسب نوع محصولي هه در ور دايره توليد مي شود
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مانند گرهه توليد خودرهي سبک  ،نيمه سبک ه سن ين در يک شرهت توليد خودره
2 -3

منطقه جغرافيايي :مخصوص سازمانهاي بزرگ  :ورهاحد مستقر در يهک منطقهه جغرافيهايي هوچهک شهده

سازماک اصلي است
 2 -4فرايندهاي توليد ور دايره به يک فرايند از هل فرايندي هه توسط سازماک انجام مي شود اختصهاص دارد ماننهد
هاحد مواد اهليه ،توليد ه فره

در يک شرهت توليدي

 2 -5نوع مشتري  :گاوي برخي از شرهتها دهاير سازماني خود را برحسب نوع م تري تقسي بندي م ي هنند مانند
دايره عمده فرهشي  ،خرده فرهشي ،م ترياک دهلتي  ،م ترياک هيژه ه غيره
مم ن است يک سازماک از چند ره

گرهوبندي بطور ومزمهاک اسهتفاده هنهد مثهل تقسهي بنهدي براسهاس منهاطق

جغرافيايي ه در ور منطقه تقسي بندي هظيفه اي
در دوه اخير( از دوه  ) 1111ده ره
-1

زير مورد توجه قرار گرفته است :

انواع مشتري ها  :جهت شناخت بهتر نيازوا ه تغيير ساليق

 -2گروهبندي برحسب وظيفه ه ت

يل تي وا با ساختارواي ماتريسي هه هاروا به صورت پرهژه اي انجام شده ه هليه

مراحل ت ميل پرهژه در يک تي با گرهوهاي مختلف انجام مي شود
زنجيره فرماندهي  :به ساختار سلسله مراتب سازماني ه ميزاک اختيارات آنها اشاره دارد
-1اختيارات سازماني :حقو ه اختياراتي هه به يک فرد ون ام احراز يک پست سازماني داده مي ود مباحث مه
 -2وحدت فرماندهي  :ورفرد يک رييس دارد ه تنها به يک رئيس گزار
در سازمانهاي نوي ن به علت هجود ساختارواي تيمي ه پرهژه اي ه گستر
هحدت فرمانده اي ه زنجيره فرماندوي اوميت همتري پيدا مي هنند

حوزه کنترل  :تعداد افرادي هه ور سطح مديريت هنترل مي هند
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مي دود
 ITدر سطح سازماک مباحث مربوط بهه

مزاياي زياد بودن حيطه کنترل

 - 1هاوش تعداد مديراک هاوش وزينه
 - 2افزايش آزاذي عمل هارهناک
 - 3ارتباطات آساک

انجام سريعتر هاروا

 - 4افزايش انعطاف پذيري سازماک
کاربرد  : ITدر سازمانهاي امرهزي با رشد  ITدر سازماک مي تواک
ساختار آک را ورچه بي تر تخت هرد
تاثيرات کاربرد  ITدر سازمان

-1

اطالع رساني به هسيله IT

-2

هنرل عمل رد هاربراک به هسيله  ITه برنامه ريزي آنها

-3

ارتباطات ه وماون ي راحت تر ه آساک تر

تمرکز  :ميزاک يا درجه اي هه تصميمات در نقطه اي خاص گرفته مي شوند
دربعضي سازمانها ومه تصميمات توسط مديراک ارشد گرفته مي شوند

تمرهز زياد

در بعضي سازمانها تصميمات هاري مربوط به هارهناک توسط خودشاک گرفته مي ود تمرهز ه
بسته به نوع فعاليت سازماک ميزاک تمرهز متفاهت است
هاروا ت راري ه منم اند

تمرهز زياد

هاروا غير ت راري ه ساخت نيافته اند

تمرهز ه

 : ITاستفاده از  ITمي تواند و تمرهز ه و عدم تمرهز را به ومراه داشته باشد به طوري هه تصميمات توسط سطوح
پايين گرفته مي شود(عدم تمرهز) هلي توسط گرهه باالتر هنترل مي گردد(تمرهز)
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رسميت :ميزاک استاندارد بودک هاروا ه شرح م اغل
ورچه هار استاندارد ،ت راري ه شيوه انجام ه رهيه واي آک م خص ترباشد رسميت بي تر ه ورچقدر از برنامه ريزي ه
مقررات همتر ه رهشهاي انجام بي تري برخوردار باشد رسميت آک همتر آست
ومه شش عنصر باال شالوده انواع ساختارواي سازماني را م خص مي نند ه ترهيبههاي متفهاهت از آنهها سهاختارواي
متفاهتي را به هجود مي آهرد .
انواع ساختارهاي سازماني

 -1ساده  :هامال تخت است  :حيطه هنترل زياد  ،رسميت ه  ،تمرهز زياد،پي يدگي رهابط ه
اين ساختار در سازمانهايي هه تعداد نفرات همي دارند ه يا هار خاصي انجام ميدوند هاربرد دارد  .در ضمن سازمانهاي
بزرگ تر نيز ون امي هه با بحراک مواجه مي وند براي مقابله با بحراک ه ودايت اثربخش تر آک ش ل ساده را به خهود
مي گيرند
 -2بروکراسي  :استاندارد سازي ومه امور  :ه جود هاحدواي تخصصي ه حرفه اي با تمرهز باال  ،رسميت زياد ،سطح
هنترل ه  ،ه هرابط پي يده
مزايا:
انجام هارواي استاندارد با راندماک باال،رهابط تعريف شده ه معين  ،قابليت استفاده از مديراک تازه هار در رده واي مياني
ه پايين
معايب  :بهينه سازي بخ ي(اوداف سازماني تحت ال عاع اوداف ور قسمت قرار مي گيرد) سردرگمي ون ام برخورد با
مسائل تعريف ن ده ه ارجاع هار به رده باالتر
امرهزه سازمانها به برههراسي حرفه اي يا ساختار بخ ي رهي آهرده اند(ساختاروايي با برههراسهي وهاي هوچهک ه
محول هردک ماموريتهاي مورد نمر به آنها ه نتيجه خواستن از آنها)
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 - 3ساختار ماتريسي :

داراي ده گونه گرهوبندي وستند:
-1

گرهوبندي هظيفه اي  :تجميع متخصصاک در يک گرهه (مانند برههراسي)

-2

گرهوبندي پرهژ ه اي  :جمع شدک افراد با تخصصهاي گوناگوک براي انجام دادک يک پرهژه تحهت مهديريت

مدير پرهژه
مزايا  :ون ام انجام يک پرهژه منابع مورد نياز به آساني ه وماونگ در دسترس مدير پرهژه قرار دارد ه مسائل پي يده ه
چند بعدي به راحتي قابل حل اند.
ه نيز به علت ايجاد هانالهاي افقي بين بخ ها معايب برههراسي تعديل شده است .
معايب :به علت ابهام در نقش ،فرد دچار تعارض ه تنش مي شود  :ور فرد بايد به ده نفر گزار

دود هه گاوي دچار

سردرگمي مي ود
ساختارهاي جديد
ساختار تيمي:

ويژگي اصلي :سدواي بين دهاير فره ميريزد ه تصميمات غير متمرهز است
در سازمانهاي بزرگ ساختار تيمي م مل ساختا ربرههراسي است ه فر آک با ساختار ماتريسي دائمي بودک آک است
سازمانهاي مجازي :

يک وسته مديريتي ت

يل مي شود ه ومه امور سازماک را برهنسپاري هرده ه آنها را مديريت ه وماونگ مي هند

سازمانهاي بدون مرز:
ايده اصلي آنها بر داشتن تمام مرزواي افقي  ،عمودي ه پيراموني سازماک است .
برداشتن مرزواي عمودي :با خذف سلسله مراتب ه ت

يل تيمهاي مت

ل از تمام رده واي سازماني مرزواي عمودي

ازبين مي رهند.
برداشتن مرزواي افقي :با جابجا هردک افراد در سطح سازماک ايجاد ميتواک مرزواي افقي سازماک رابرداشت
برداشتن مرزواي پيراموني :بستن قرارداد با شرهتهاي دي ر ه يا دراختيار گذاشتن اطالعات مورد نياز شرهتهاي عرضه
هننده مواد اهليه ه يا خريدار به صورت ( Onlineمثل در اختيار گذاشتن اطالعات موجودي انبار مواد اهليه به شرهت
تامين هننده آک مواد)
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عوامل تعيين کننده ساختار سازماني:

-1

استراتژي سازمان  :نوع استراتژي سازماک ه ن اه آک به اوداف سازماني ساختار آک سازماک را ش ل مي دود

سازمانهاي آينده نگر :سازمانهاي پويا ه نوآهر
سازمانهاي تدافعي :سازمانهاي محافمه هار

ساختارواي ارگانيک
ساختارواي م اني ي

سازمانهاي تقليدگر  :دنباله ره سازمانهاي پويا با حفظ حاشيه سود وستند ه ورده نوع ساختار ارگانيک ه م انيک رادارا
مي باشند
اندازه سازمان :اندازه سازماک با نرخي هاونده سبب م اني ي شدک ساختار سازماک مي ردد
-2

تكنولوژي :نحوه تبديل داده وابه ستاده وادر سازماک

نوع ت ن ولوژي از نمر ت راري بودک يا غير ت راري بودک برساختار سازماک موثر است  .به طوري هه ت نولوژي ت راري
باعث افزايش ارتفاع سازماک مي شود(سازماک م اني ي مي شود) ورچه ت نولوژي ت راري تر شود رسهميت سهازماک
بي تر مي ود.
 - 4عدم اطمينام محيطي:

ورچه محيط سازماک پوياتر
ورچه محيط سازماک باثبات تر

ساختار ارگانيک تر
ساختار م اني ي تر

البته ون ام مواجه سازماک با يک محيط پويا آک قسمتي از سازماک ههه هابسهت ي موضهوعي بي هتري بها محهيط دارد
بيش از ساير قسمت وا حالت ارگانيک به خود مي گيرد.
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ت اثير ساختار سازماني بر عملكرد کارکنان

تاثير ساختار سازماني برعمل رد هارهناک بسته به نوع شخصيت آنها ه نوع ن اه آنها به آک ساختار م خص ،متفهاهت
است مم ن است شخصي نوع خاصي از ساختار را به دليل آزادي عمل بي تر بپسندد ه بهرهري اه درآک ساختار زياد
باشد هلي هس دي ري به علت نبودک ره

خاص براي انجام هظايفش ازآک بيزار باشد  .جدهل زير به طور خالصه

علت محبوبيت انواع اجزاءساختاري را بياک مي ند
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فصل  :14تكنولوژي و طرح ريزي شغل

اي ن فصل از ده بخش اصلي ت


يل شده است :

 - 1تكنولوژي در سازمان شامل چهار مبحث زير:

.1

مديريت هيفيت هامل

.2

بازسازي فرآيند هار

.3

سيست توليد انعطاف پذير

.4

منسوخ شدک مهارتها



 - 2طرح ريزي شغل شامل دو مبحث زير:

.1

تئوري وايي در زمينه هيژگيهاي شغل  ،شامل سه تئوري زير:



تئوري اسنادي –(ترنز ه الرنس)



ال وي هيژگيهاي شغلي (ري ارد وک من ه گرگ الدوام)



ال وي پرداز

اطالعات اجتماعي

.2

طرح ريزي مجدد شغل  ،به سه ره



گرد

هار



توسعه شغل (بسط ه گستر



غني سازي شغل (بسط ه گستر

زير :
هظايف به صورت افقي)
هظايف به صورت عمودي)

تكنولوژي در سازمان:

تعريف ت نولوژي  :ت نولوژي عبارت است از شيوه اي هه داده وا (اقالم مصرفي) به ستاده وا (محصول) تبديل مهي
شود ه ودف اصلي از هاربرد ت نولوژي نوي ن در محل هار  ،جاي زيني ماشين آالت به جاي نيرهي انساني ه توليد با
هيفيت ه هميت باالتر با وزينه همتر است.
در اي ن بخش ما در رابطه با ت نولوژي به چهار موضوع هيژه مي پردازي  .آنها عبارت اند از  :مديريت هيفيت هامل ،
بازسازي فرآيند هار  ،سيست توليد انعطاف پذير ه منسوخ شدک مهارتها.
مديريت ک يف يت کامل

در بحث از مديريت هيفيت هامل استدالل مي شود هه « خوب بودک » به اندازه هافي خوب نيست! براي رهشهن تهر
شدک اي ن مطلب  ،فرض هنيد هه  %11/1هار هه عالي باشد قابل قبول است ه اين باالترين استانداردي است هه مهي
تواند هار را عالي معرفي هند هلي اگر در سازماک پست آمري ا از چنين استانداردي استفاده شود ور ساعت  211نامه يا
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مراسله پستي گ مي شود  ،هيا در بيمارستانها ور وفته  511عمل جراحي به صورت ناقص انجام مي گردد ه در ور
رهز  2وواپيماي مسافربري هه هارد فرهدگاه شي اگو مي شود يا از آنجا به پرهاز در مي آيد سقوط خواوند هرد.
در اجراي برنامه واي مديريت هيفيت هامل سعي مي شود تا فرآيندوا به صورت مستمر بهبود يابد تا دامنهه تغييهرات
پيوسته هاوش پيدا هند.
در اين مياک اجراي چنين برنامه وايي چه اثراتي بر هارهناک دارد؟ هارهناک نمي توانند چوک گذشته به هارواي خود ت يه
ه اعتماد نمايند ه به سبب دست يابي به موفقيت وايي برخود ببالند  .بنابراي ن ام اک دارد تنش يا ف ار رهحي افراد ( به
سبب جو حاه بر سازماک ) افزايش يابد  ،زيرا سازماک ويچ گاه اجازه نمي دود هضع موجود به صورت سابق بماند.
هرهد به مسابقه اي هه پاياني ندارد  ،نمي تواند برنده داشته باشد .ه چنين هضعي موجب افزايش تنش ه ف ار رهان ي
دائمي مي شود.
شايد مهمتري ن هاربرد اين پديده براي هارهناک اين باشد هه مديري ت آنها را به عنواک منابع ومي

ي اي بداند هه مهي

توانند پيوسته عقايد ه نمريات سازنده ارائه هنند.
تفويض اختيار به تي وايي هه در فرايند بهبود امور م ارهت مي هنند در سازمانهايي به اجرا در مي آيد هه مي هوشند
برنامه واي مربوط به هيفي ت هنترل هامل را به اجرا درآهرند.
بازسازي فرآي ند کار

ارهاک اصلي بازسازي فرآيند هار (مهندسي مجدد)
براي بازسازي فرايند ( مهندسي مجدد ) سازماک سه رهن اصلي مورد توجه قرار مي گيرد  .آنها عبارت اند از :
 شايستگي هاي ويژه ( شايستگي هاي ممتاز ) فراي ندهاي هسته اي -تجديد سازمان در سطح افقي

مقصود از شايست ي واي ممتاز هاروايي است هه سازماک در مقايسه با سازمانهاي رقيب بهتر مي تواند انجهام دوهد ،
ومانند  :هاالوايي با هيفيت باالتر  ،قيمت همتر  ،خدمات پس از فره

بهتر ه...

وم نين بايد فرايندواي وسته اي را مورد ارزيابي قرار دود يعني وماک فرايندوا يا فراگردوايي هه ارز
واي هيژه يا ممتاز شرهت را باال مي برد ه موجب افزهدک ارز

شايسهت ي

به محصوالت ه خدمات شرهت مي شود.

بازسازي فرايند ايجاب مي هند هه سازماک در سطح افقي بازسازي يا تجديد سازماک گردد ه اين به معناي ت

يل تي

واي خود مدار است ه هجود تي باعث مي شود هه فرآيندوا در سازماک (ه نه نوع هظيفه) مورد توجه قرار گيرد.
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مقايسه مديريت ک يف يت کامل و بازسازي فراي ند



در اجراي مديريت هيفيت هامل هاروا به صورت تدريجي بهبود مي يابد ،هلي در بازسازي عمل رد به صورت

جه ي بهبود پيدا مي هند  ،يعني در اجراي ره
در ره



اهل هاري هه داراي نقص چنداک زيادي نيست اصالح مي شود هلي

دهم  ،به آن ه نقص اساسي دارد توجه مي شود هه آک را به دهر مي اندازند ه هار را از نو شرهع مي هنند.
در ره

مديريت هيفي ت هامل هاروا از پايي ن شرهع مي شود ه مسيري ره به باال مي پيمايد  ،ه در امر برنامه

ريزي براي يک برنامه  ،مديريت هيفيت هامل ه جنبه واي اجرايي آک  ،از افراد خواسته مي شود هه در تصمي گيري
م ارهت نمايند هلي بازسازي اصوالً به هسيله مقامات عالي شرهت م خص مي شود ه در سازماک اعمال مي گردد.
ون امي هه عمل بازسازي ت ميل شود هار ه هارگاه به صورتي در مي آيد هه تي  ،اداره هننده آک است ه تي وا وه
خودمدار خواوند بود.
س يستم تول يد انعطاف پذير

هيژگي منحصر به فرد سيست توليد انعطاف پذير اين است هه مي تواک بداک هسيله طرحهاي هامپيوتري ه ي پارچه ،
سيست مهندسي ه ساخت را در و آميخت ه محصوالتي را با حج ه قيمت رقابتي توليد هرد.
گذشته از اين هساني هه با سيست توليد انعطاف پذير هار مي هنند اصوالً به صورت تيمي عمل مي هنند  ،در تصهمي
گيريها از اختيارات نسبي زيادي برخوردارند ه بايد در اين زمينه مهارتهاي الزم را داشته باشند  ،ساختار اين تهي وها
بي تر ارگانيک است زيرا پديده اتعطاف پذيري نياز به چنين ساختاري دارد.
منسوخ شدن مهارتها

تغيير در ت نولوژي باعث شده هه بسياري از مهارتها منسوخ شود.
ت نولوژي واي نوي ن هه به هسيله هامپيوتر  ،بازسازي  ،هنترل هيفيت هامل ه سيست توليد انعطاف پذير ارائه مي شود
باعث شده است هه تقاضاي هار ه مهارتها به سرعت تغيير هند.
هارواي ت راري هه به هسيله هارگراک نيمه ماور ه بدهک مهارت انجام مي شد به صورت تمام خودهار در آمده است.
منسوخ شدک مهارتها  ،مقامات مديريتي را و در بر مي گيرد ت نولوژي واي جديد موجب حذف مديريت واي مياني
گ ته است ه ت نولوژي واي اطالعاتي جاي زي ن آنها گرديده است.بر اين اساس نسل جديد مديريت بايد بر مسهأله
گو

فرادادک  ،آموز

 ،ايجادان يز

هت

يل تي واي ماور تأهيد نمايد.

طرح ريزي شغل

تعريف  :راه يا شيوه اي هه هاروا در و آميخته مي شود تا م اغل فردي به هجود آيد هه بر عمل رد ه رضايت شغلي
هارهناک نيز اثر مي گذارد.
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تئوري وايي در زمينه هيژگيهاي هاردر مورد هيژگيهاي شغل تئوري واي متفاهتي ارائه شده است  ،ما به سه تئوري هه
از مه تري ن آنها وستند مي پردازي  .آنها عبارت اند از :




تئوري اسنادي هار
ال وي هيژگيهاي شغل
ال وي پرداز

اطالعات اجتماعي

تئوري اسنادي کار:

ره

مبتني بر هيژگيهاي شغلي به هسي له ده پژهو

ر به نام ترنز ه الرنس در سالهاي مياني  1161ارائه شد  .براي

ارزيابي اثر انواع مختلف شغل بر ميزاک رضايت ه غيبت هارهناک يک ره
هه هارهناک م اغلي را ترجيح مي دوند هه پي يده  ،چال

تحقيق ارائه نمودند .آنها پيش بيني هردند

ر يا وماهردطلب باشد؛ يعني اي ن شغلها موجهب افهزايش

رضايت شغلي ه هاوش نرخ يا ميزاک غيبت آناک خواود شد.
اي ن ده پژهو

ر پي يدگي هار را بر اساس  6هيژگي تعريف هردند:

 )1گوناگوني يا متنوع بودک هار
 )2استقالل يا آزادي عمل درهار
 )3مسئوليت
 )4دانش ه مهارت
 )5رهابط متقابل اجتماعي هه مورد نياز هار است
 )6رهابط متقابل اجتماعي هه اختياري است.
ور قدر شغل از نمر اين هيژگيها نمره باالتري مي گرفت از نمر اي ن ده پژهو
ارائه تئوري اسنادي هار اي ن ده پژهو


ر پي يده تر بود.

ر به سه دليل از اوميت زيادي برخوردار بود.

نخست آنها توانستند ثابت هنند هه هارهناک سازمانها نسبت به م اغل گوناگوک هاهن هاي متفاهت ن اک مي

دوند.



دهم آنها توانستند مجموعه اي از هيژگيهاي شغلي را برشمارند هه مي توانهد هاروها را بهر آک اسهاس مهورد

ارزيابي قرار داد


سوم اين ه آنها به نيازواي فردي توجه هردند تا ببينند اختالفات فردي چ ونه باعث مي شود هه آناک در برابر

شغلهاي متفاهت هاهن هاي گوناگوک از خود ن اک دوند.
الگوي ويژگ يهاي شغلي:

ري اردوک من ه گرگ الدوام توانستند ال وي هيژگيهاي شغلي را مبتني بر پيش نيازواي شغلي ارائه نمايند.
با توجه به ال وي هيژگيهاي شغلي ور نوع هار يا شغل را مي تواک بر حسب  5بعد اصلي هار به شرح زير بياک هرد:
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-1گوناگوني در مهارت
 -2وويت هار
 -3اوميت هار
 -4آزادي عمل
 -5بازخورنمودک نتيجه
توجه هنيد هه با ترهيب سه بعد نخستين ( گوناگوني در مهارت  ،وويت هار ه اومي ت هار ) در و هار معنهي داري
بوجود آهرد .يعني اگر اين سه هيژگي در ي ک نوع هار هجود داشته باشند ،مي تواک پيش بيني هرد هه هارگر يا هارمند
هار مزبور را مه ه ارزشمند ه مفيد بداند.
الگوي پردازش اطالعات اجتماعي:

هاهنش افراد در برابر شغل يا هار به نوع پنداشت يا برداشت آناک از هار بست ي دارد ( ه نه به جنبه واي عيني شغل هار
)  .اي ن موضوع پايه ه اساس سومين تئوري هيژگيهاي هار را ت
اجتماعي مي نامند .در ال وي پرداز

يل مي دود .اين تئوري را ال وي پرداز

اطالعات

اطالعات اجتماعي چنين استدالل مهي شهود ههه هارهنهاک ه اعضهاي سهازماک

ن رشها ه رفتاروايي را مي پذيرند هه بتواند نسبت به آثار اجتماعي هاهنش مناسب ن اک دود.
طرح ريزي مجدد شغل:

اگر مدير بخواود شغل هارهناک را تغيير دود يا مجدداً طرح ريزي هند چه راوهايي در پيش ره دارد؟ با توجه به بحثي
هه ارائه مي شود  ،چنين مديري مي تواند به سه طريق عمل هند  .آنها عبارت اند از :


گرد



توسعه شغلي



هار

غني سازي شغل

گردش کار  .اگر هارواي ت راري موجب هسالت هارهناک شود مي تواک با استفاده از پديده اي به نام گرد

هار  ،محل

هار يا شغل اه را تغيير داد.
مزي ت عمده برنامه گرد

هار در اين است هه مي تواک با تنوع بخ يدک فعاليت هارگر يا هارمند  ،از ميزاک خسهت ي

هي هاست.
هظايف به صورت افقي  ،يا آن ه را هه مها – امهرهزه –

توسعه شغل  .حدهد سي سال پيش موضوع بسط ه گستر

توسعه شغلي مي نامي شهرت بسزايي يافت .افزايش تعداد ه گوناگوني هاروا يا هظايفي هه يک نفر انجام مهي داد ،
باعث شد هه هاروا ه هظايف هارهناک تنوع بي تري پيدا هند هه مي تواند ومراه با آموز
افزايش هارآيي گردد.
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ه يادگيري تخصصي موجب

غني سازي شغل  .غني سازي شغل به موردي اطال مي شود هه هاروا يا هظايف افراد در سازماک از نمر عمودي بسط
ه گستر

يابد .غني سازي شغل باعث مي شود هه فرد در فرايند برنامه ريزي  ،اجرا ه ارزيابي هاروايش نقش بي تري

ايفا هند.
اي ن پرسش مطرح است هه چ ونه مديريت سازماک هار يا هظيفه افراد را غني مي سازد؟به رهشهاي زير:
-1

ترهيب هاروا  :ترهيب هارواي جزيي ه هلي

-2

ايجاد هاحدواي هار طبيعي  :م خص نمودک هاروا ه يا هظايف يک شخص

-3

ايجاد رابطه با م تري :ايجاد رابطه مياک هارمند ه م تري

-4

بسط يا گستر

-5

ايجاد هانال براي بازخور نمودک نتايج  :ارايه نتايج عمل رد سازماک به هارهناک

در سطح عمودي :هاگذاري مسئولي ت وا ه خود مختاري ه استقالل به هارمنداک
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فصل :15ارزيابي عملكرد و س يستم پاداش

شي وه ارزيابي ه دادک پادا

بر نوع رفتار فرد اثر مي گذارد .شيوه مطالعه ه نوع رفتار در هالس در گرهه شاخصي است

هه استاد بداک هسيله افراد را ارزيابي مي هند (نمره باال مي دود).
هدف از ارزيابي عملكرد :

-1تصمي گيري درباره ارتقاء ،نقل ه انتقال ه خاتمه خدمت
-2ه ف نارسائي واي مهارتي ه تعيين برنامه واي آموزشي
 -3تعيين شايست ي وا ه مهارت واي هارهناک اوداف ارزيابي عمل رد در سازمانها
 -4م خص نمودک برنامه واي آموزشي ه هارگاوها
 -5شناسايي هارهناک جديداالستخدام داراي عمل رد ضعيف
 -6تعيين مبناي افزايش حقو
 -7اعالم بازخور به هارهناک در مورد عمل ردشاک
ارزيابي عملكرد و انگيزش:
در صورتي ارزيابي عمل رد ايجاد ان يز

مي نمايد هه رابطه بين عمل رد –تال

ه عمل رد – پادا

م اوده باشد بدين منمور فرد بايد - 1انتمارات از خود را بداند  - 2بداند چ ونه عمل رد

براي فرد قابل

مورد سنجش ه ارزيهابي

قرار مي گيرد -3اطميناک حاصل هند هه اگر آن ه در تواک دارد به مصرف برساند منجر به عمل رد رضهايت بخ هي
خواود شد.
چه چيز را ارزيابي مي کنند؟

شاخص يا شاخص وايي هه مديريت براي ارزيابي عمل رد هارهناک انتخاب مي هند رهي آن ه آنها انجام مي دوند اثر
بسيار شديدي دارد مثال" در يک سازماک هاريابي چنان ه معيار ارزيابي تعداد مصاحبه باشد تاهيد مصاحبه هنندگاک بر
تعداد مصاحبه است به جاي تعداد استخدام وايي هه بر آک اساس صورت مي گيرد.
اگر افسراک نيرهي انتمامي بر اساس هيلو متر شمار هسيله نقليه مورد ارزيابي قرارگيرند باعث مي ود آنها بسرعت در
آزاد راوها رفت ه آمد هنند  .بديهي است داشتن چنين سرعتي با هار خوب نيرهي انتمامي ويچ تناسبي ندارد.
سه دسته شاخص هاي ارزيابي



نتايج هار فردي  :يک مسئول فره

بر اساس حج فره

در منطقه ،افزايش فره

بر حسهب

دالر يا تعداد م ترياک ه يک مديربر پايه مي زاک توليد ،ضايعات  ،بهاي تمام شده يک محصول .



رفتاروا  :درمواقعي هه نتايج قابل بررسي نباشد  .يک مدير بر اساس شيوه روبهري ه سهرعت در

ارائه گزارشات ه يک فرهشنده بر اساس تعداد تلفن وايي هه به م ترياک مي زند ،قابل ارزيابي وستند .
81



هيژگي وا :گرچه متداهلترين رهشي اس ت هه در سازمانها براي ارزيهابي عمل هرد هارهنهاک مهورد

استفاده قرار مي گيرد هلي از ومه ضعيف تراست چوک نسبت به نتايج ه رفتاروا فاصله بي تر باعمل رد دارند.
چه کسي عملكرد را ارزيابي مي کند؟

-1

رئيس/سرپرست مستقيم  :طبق سنت اختيارات مدير شامل ارزيابي عمل رد زيردستاک و مهي شهود زيهرا

ومواره مدير مسئول عمل رد زيردستاک بوده است  15.درصد عمل رد وا بوسيله مديراک سطوح پائين سهازماک مهورد
ارزيابي قرار مي گيرد .
-2

همكاران  :ي ي از منابع قابل اعتبار در ارزيابي وستند زيرا از نزديک شاود هار ومدي ر مي باشند ه رهابط

متقابل رهزانه ديدگاوي جامع ه فراگير بوجود مي آهرد .
-3

خود ارزيابي  :اين ره

محملي بسيار عالي براي ان يز  ،تعريف يا تحريک شخصي براي م ارهت در

بحث وا مي شود هلي مم ن است فرد در مورد عمل رد خود گزافه گويي هند .
-4

زيردست :اين ره

مي تواند اطالعات دقيق ه مفصل از رفتار مدير ارائه هند لي ن ترس هارمند يا هارگر از

انتقام مدير به لحاظ نمره پائيني هه به اه داده است مي تواند نتيجه را دستخو
-5

روش فراگير( 361درجه اي) :در اين ره

معموال" بين  5تا  11نفر وستند  .اين ره

تغيير هند .

تمام عمل رد فرد مورد توجه قرار مي گيرد تعداد ارزياب وا

مناسب سازمان هايي است هه در آنها تي ت

يل شده است.

شيوه هاي ارزيابي عملكرد :

-1

نوشتن شرح حال  :ساده ترين ره

است نقاط قوت ه ضعف را مي نويسند توانايي نويسنده شرح حال به

اندازه عمل رد هاقعي فرد اوميت دارد.
-2

رويدادهاي سرنوشت :آندسته از رفتاروايي هه در تف يک يا تبيين عمل رد موثر ه غير موثر نقش حياتي دارند

ه رفتارواي چ م ير ثبت مي شوند.
-3

مقياس فزآينده سنجش  :از قديمي ترين ه متداهلترين رهشهاست .فهرستي از عواملي چوک مقهدار همهي ه

هيفي هار ،عمق دانش ،ميزاک وم اري ،هفاداري ،صداقت ه خالقيت تهيه مي شود .گرچه اطالعاتي جامع ه هلي مثل
ره

قبل ندارد هلي با هقت همتري انجام مي شود

-4

مقياس سنجش طيف رفتاري :در اين ره

عناصر اصلي مقياس فزاينده سنجش ه رهيدادواي سرنوشت ساز

هجود دارد  .به رفتارواي بسيار م خص ،قابل م اوده ه اندازه گيري نمره داده مي شود .بعبارت دي ر جنبه واي موثر
ه غير موثر رفتار فرد مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
-5

مقايسه افراد با يكديگر  :عمل رد افراد باو مقايسه مي شود .متداهلترين رهشهاي مقايسه اي عبارتند از :

الف -تعيين اهلويت گرهوي :به گرهوهاي مختلف يا مثال"  5درصد  5درصد تقسي مي هنند.
ب -تعيين اهلويت فردي :به ترتيب از بهترين تا بدتري ن ليست مي شوند.
ج – مقايسه ده تايي :ده به ده مقايسه مي شوند.
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مسائل بالقوه ارزياب ي عملكرد :

گرچه سازمانها ومواره مي هوشند تا بدهک ويچ نوع تبعيض ،تعصب يا پيش داهري عمل رد هارهناک ه اعضاي خود را
ارزيابي مي هنند هلي در اين فرآيند مسائل ه م
عمده ترين عواملي هه موجب مخده
-1

الت بالقوه اي دامن يرشاک مي شود .

شدک فرآيند ارزيابي عمل رد مي شود عبارتند از:

شاخص منحصر به فرد  :هار ور هارمند تعدادي هظيفه معين است  .مثال" هظيفه مهماندار وواپيما  -خهو

آمدگويي -راونمايي مسافراک به صندلي ه محل – دادک غذا ه نوشيدني ه راونماي ي واي امنيتي اسهت .اگهر ارزيهابي
هار

بر اساس مدت زماک دادک غذا ه نوشيدني به صد مسافر انجام شود نوعي ارزيابي محدهد از عمل رد انجام شده

ه موجب ه توجهي به ساير هظايف مي گردد
-2

اشتباهات مربوط به سخت گيري يا آسان گيري :معموال" ارزياب از سيست ارزشي خود به عنواک اسهتاندارد

استفاده مي هند با توجه به عمل رد حقيقي يا هاقعي فرد برخي به آک نمره باال (سهل گيري =خطاي مثبت ) ه برخي
نمره پايين (سخت گيري= خطاي منفي)مي دوند .تعداد ارزياباک ه تفاهت ن ر
-3

آنها موجب ايجاد م

ل مي شود.

خطاي هاله اي  :عبارتست از اين ه ارزياب تحت تاثي ر ي ي از هيژگي واي خاص هارمند يا ههارگر قهرار

گيرد.مثال" تاخير هارمند سبب مي شود تا ساير جنبه واي مثبت هاري اه ناديده گرفته شود ه يا انضباط هارمند جنبهه
واي منفي هار
-4

را بپوشاند .

خطاي شبيه سازي  :ارزياب از دي اه خود هارواي دي راک را بررسي مي هند به هساني ه هيژگي واي خود
را دارند نمره باال مي دوند يا به افراد جناح ه گرهه خود نمره باال مي دود .

-5

شاخص محدود  :بعضي از ارزياباک از هل مقياس استفاده مي هنند ه برخي ازتعهداد محهدهدي .گهرهه دهم

تفاهت وا را ناديده مي ان ارند ه جامعه را ي دست ه وم ن فرض مهي هننهد .نمهر گهرهه د هم از قطعيهت همتهري
برخوردار است .
-6

شاخص غيرعملكردي  :ارزيابي عمل رد بر پايه نوعي پيش داهري ه قضاهت ذوني است .گرچه غير منطقي

است هلي هاقعيت اين است هه غالبا" تصميمات رسمي پيش از جمع آهري اطالعات عيني براساس داهريهاي ذوني
صورت مي گيرد.مثال" ارزيابي بر مبناي سابقه خدمت ه ارشديت به جاي عمل رد .
راههاي جلوگيري از خطاهاي ارزيابي

-1

استفاده از شاخص هاي مختلف  :اقدامات مه ه يا به اصطالح سرنوشت سازي راههه موجهب عمل هرد

بسيار عالي يا بسيار ضعيف مي شود بايد مورد ارزيابي قرارگيرد
-2

بي توجهي به ويژگي ها  :از ديدگاه شهودي هيژگي وايي چوک هفاداري – خالقيهت -جهرات ه قابهل

اعتماد بودک بسيار پسنديده ه مطلوب است هلي قطعا" هساني ه در اين هيژگي وا نمره بهاال دارنهد عمل هرد بهتهري
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نخواوند داشت .ن ته دي ر اين ه خود اين هيژگي وا نيز از ديدگاه افراد مختلف متفاهت است بعبارت دي ر مصاديق
اين هيژگي وا به قضاهت فردي بست ي دارد .
-3
ره

چندين نفر ارزيابي کنند :با افزايش ارزياباک احتمال دستيابي به اطالعات دقيق افزايش مي يابد  .دراين
باالترين ه پائين ترين نمرات حذف ه ميان ين بقيه نمره وا تعيين هننده است .

-4

گزينش داور :داهروا در زمينه وايي هه تخصص دارند ارزيابي م ي هنند  .توصيه مي شهود داهر از نمهر

سطح سازماني با ارزيابي شونده نزديک باشد (سرپرست مستقي يا وم اراک).
-5
آموز

آموزش دادن به داوران  :از طريق آموز

مي تواک داهرواي شايسته اي تربيت هرد لهي ن چهوک اثهر

بتدريج از بين مي رهد الزمست به صورت مرتب ت رار شود.

باز خور نمودن نتيجه عملكرد:

هارهناک ه اعضاي سازماک مي خواوند درباره عمل رد خود اطالعاتي داشته باشهند  .معمهوال" در پايهاک سهال نتيجهه
عمل رد سازماک ارائه مي گردد  ،لي ن بهتر است در فواصل هوتاه تر نتيجه عمل رد به هارهناک داه شود ،تا از انباشهته
شدک ومه مسائل جلوگيري گردد.
ارزيابي عمل رد ي ي از حساس ترين مسئوليت واي مديريت است .
ارزيابي عملكرد تيم

براي ارزيابي عمل رد تي  4ره

ارائه شده است :



ودفهاي سازماک را با نتيجه واي عمل رد تي گره بزنيد.



ارزيابي محصول نهايي توسط م تري /زماک تحويل محصول يا هيفيت محصول.



نق ي هه فرد در ع مل رد هلي تي دارد  .شخص ه مورد ارزيابي قرار گيرد .



تي شاخص وا ه معياروارا ارائه هند ه وريک از اعضاء بداند چه نق ي در تي بايد ايفاد هند

ارزيابي عملكرد در سطح جهاني :

ارزيابي عمل رد در سطح جهاني تابع ابعاد فرون ي (چارچوب واف استد) است .رابطه فرد با محيط ،توجه به زماک ه
توجه به مسئوليت در چ ون ي ارزيابي عمل رد موثر است .سازمانهاي آمري ائي ه هانادايي فرد را مسئول هاروهايش
مي دانند زيرا در اين ه وروا باهر براين است هه فرد حاه بر عوامل محيطي است هلهي در ه هورواي خاهرميانهه
عمل رد ه ارزيابي چنداک جدي گرفته نمي شود زيرا مديراک سازمانها براين باهرند هه فرد تابع عوامل محيطي اسهت
برخي از ه وروا به فعاليت واي گرهوي توجه مي هنند هلي در آمري اي شمالي به عمل رد فردي توجه مي شود.
سيستم پاداش

مردم هاروايي را انجام مي دوند تا نيازواي خود را تامين نمايند  .فرد پيش از انجام هار به پادا
هند پادا

عامل مهمي است هه بر رفتار هارهناک اثر مي گذارد
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يا بازده آک توجه مي

عوامل تعيين کننده پاداش :

 - 1عملكرد  :عمل رد يعني محاسبه يا سنجش نتيجه وا ،عمل رد مي تواند مبنايي براي دادک پادا
عمل رد ه پادا
پداخت پادا

رابطه اي دقيق برقرار شود ان يز

باشهد .اگهر بهين

افزايش مي يابد .عمل رد ي ي از شاخص وايي است هه سازماک

را بر آک قرارداده است .

 - 2ميزان تالش  :در بسياري از سازماک وا ميزاک پادا
باشد هه هساني ه تال
هاقعي خواود بود ه تال

بر اساس مقدار هار يا تال

هرده اند بايد مورد ت ويق قرار گيرند ،در آک صورت ميزاک هار يا تال
هساني ه موفقيت آميز نبوده است نيز م مول دريافت پادا

 - 3سابقه کار  :در مقايسه با شاخص واي دي ر سابفه هار از اوميت هارز
موارد ميزاک پادا

پرداخت مي شود .اگر اعتقاد براين
تعيين هننده عمل رد

مي گردد.

بي تري برخوردار است ه در بسياري از

ه حقو فرد را براين اسا س تعيين مي هنند زيرا در مورد هيفيت هار مم ن است اخهتالف نمهر

هجود داشته باشد هلي در مورد سابقه هار چنين نيست
 - 4مهارت کارکنان  :ي ي دي ر از رهشهايي هه سازماک وا براساس آک به افراد پادا

مهي دونهد توجهه بهه مههارت

هارهناک است ،صرف نمر از اين ه از اين مهارت وا است فاده مي شود يا خير .فرد يا افرادي هه داراي مهارت وا خاصي
وستند پادا

بي تري دريافت مي هنند.

 - 5سختي کار :پي يدگي هار مي تواند به عنواک يک شاخص براي تعيين پادا

به حساب آيد.

انواع پاداش

پادا

وايي هه سازماک وا پرداخت مي هنند بسيار پي يده ه متنوع است بطور ه لي پادا



پاداش هاي دروني(باطني) :آنهايي وستند هه فرد به خود

وا برده دسته اند:

مي ود .اين نوع پاد

وها تها حهد

زيادي نتيجه رضايتي است هه فرد از هار ه شغل خود بدست مي آهرد .


پادا ش هاي ظاهري  :پادا

واي مستقي ه غير مستقيمي است هه سازماک در قبهال خهدمات بهه

هارهناک مي دود .
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پادا


واي باطني (درهني)
م ارهت در تصمي گيري



پذيرفتن مسئوليت بي تر



يافتن فرصت براي رشد شخصي



آزادي عمل بي تر در هار



داشتن هار جالب تر



داشتن هارواي گوناگوک ه متنوع

پادا

واي ظاوري

پادا

مستقي :



پايه حقو يا دستمزد



حقو اضافه هاري يا بي اري



جايزه از بابت عمل رد خوب



سهي شدک در سود



گرفتن حق تقدم در خريد سهام



پادا

غيرمستقي :



برنامه واي حمايتي



دريافت حقو بابت زماني هه هار ن رده

اند


اسههتفاده از ام انههات سههازماک (بههه نفههع

شخص)
پادا



اتا مفره



پارهينگ اختصاصي



اگر تال

با پادا

واي غير مالي:

عنواک جذاب



محدهد نبودک زماک صرف نهار



من ي خصوصي

رابطه مستقي داشته باشد ،مي تواند ايجاد ان يره نمايد .

شرایط الزم برای

 -1عدل هانصاف رعايت شود .

تاثیر پاداش

 - 2ميزاک پادا

برعملکرد و

 -3پادا

با عمل رد رابطه مستقي داشته باشد .
بتواند نيازواي فردي را تامين هند .

رضایت شغلی

هجود چنين شرايطي مي تواند موجب هاوش نارضايتي ه افزايش تعهد اعضاي سازماک شود ه بلع س.
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فصل :16فرهنگ سازماني
تعريف :

مقصود از فرونگ سازماني سيستمي از استنباط م ترک است هه اعضا نسبت به يک سازماک دارنهد هومهين هيژگهي
موجب تف يک ده سازماک از ي دي ر مي شود .
وفت هيژگي اصلي هه در مجموع فرونگ سازماني را ت

يل مي دوند :

(يعني براي شناخت يک فرونگ سازماني بايد اي ن وفت مورد را در آک سازماک مورد بررسي قرار دوي تا با فرونگ آک
سازماک آشنا شوي )
.1

خالقيت و خطرپذيري  :ميزاني هه افراد ت ويق مي شوند تا خال  ،نوآهر ه خطرپذير گردند.

.2

توجه به جزئيات :ميزاني هه انتمار مي رهد هارهناک بتوانند مسايل را تجزيه ه تحليل هنند ه به صورتي دقيق به

امور بپردازند.
.3

توجه به نتيجه :ميزاني هه مديريت به نتيجه وا يا ره آهردوا توجه مي هند ،نه به ره

وا ه فرايندوايي هه بايد

براي دستيابي به اين نتيجه به هار برد.
.4

توجه به افراد :ميزاني هه مديريت به هارهناک اجازه مي دود در تصمي گيري وا م ارهت هنند ه ميزانهي ههه

مديريت درباره اثرات نتيجه واي تصمي گيري بر افراد توجه مي هند.
.5

تشكيل تيم :ميزاني هه مديريت هاروا را به گونه اي تنمي مي هند هه به هسيله تي (ه نه به هسيله افراد) انجام

شود.
.6

تحول :ميزاني هه افراد داراي رهح پرخاش ري ،تحول يا جسارت وستند (ه نه افراد ساده انديش ه احتماال ب ي

تفاهت).
.7

ثبات يا پايداري :ميزاني هه سازماک در فعاليت واي خود به حفظ هضع موجود (ه نه رشد) تاهيد ه توجه مي

هند .
فرهنگ يك واژه توصيفي است

فرونگ سازماني به شيوه اي اطال مي شود هه اعضاي سازماک درباره هيژگي واي آک مي اندي ند (ه نه اين هه آيا آنها
دهست دارند يا دهست ندارند) ،يعني يک هاژه توصيفي است .اين موضوع اوميت زيادي دارد  ،زيهرا بها "رضهايت
شغلي" متفاهت است.
ون ام سنجش رضايت شغلي سعي مي شود تا هاهنش فرد نسبت به محيط سازماني سنجيده شود ه به نوع احساساتي
مربوط مي شود هه افراد نسبت به انتمارات سازماک ،شيوه واي پرداخت پادا  ،ره

واي دست يازيدک بهه پديهدة

تعارض ه از اين قبيل چيزوا دارند.
عبارت فرونگ سازماني يک هاژه توصيفي است ،در حالي هه در مورد رضايت شغلي مسألة ارزيابي مطرح است.
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آيا سازمان ها فرهنگ هاي همانندي دارند ؟

آگاوي از اي ن موضوع هه فرونگ سازماني داراي هيژگي واي عمومي است ،بداک معني است هه سازماک داراي فرونگ
واي فرعي مي باشد .بي تر سازماک واي بزرگ داراي يک فرونگ حاه ه تعدادي فرونگ واي فرعي (يا زيرمجموعة
فرون ي) وستند.
فرونگ حاه نمايان ر ارز

واي اصولي است هه اهثريت اعضاي سازماک در آک وا م ترک يا سهي وستند.

فرونگ واي فرعي (يا زيرمجموعه واي فرون ي) در سازماک واي بزرگ به هجهود مهي آينهد ه بازتهابي از مسهائل،
تجربيات يا شراي ط م ابه ه ومانندي وستند هه اعضاي سازماک باآک وا ره به ره مي شوند.مي تواک اين زيرمجموعهه
واي فرون ي را بر حسب دهاير ه مناطق جغرافيايي تعريف هرد.
تفاوت فرهنگ هاي قوي با ضع يف

فرونگ واي قوي بر رفتار افراد اثراتي شديدتر دارند ه موجب مي شوند ،جابجايي هارهناک به شدت هاوش يابد.
واي اصلي سازماک هه به مقياس هسي ع مورد توجه وم اک قرار گيرد ،معرف فرونگ قوي آک سازماک خواود بود.

ارز

ور قدر اعضاي سازماک ارز

واي اصلي را بي تر بپذيرند ه تعهد بي تري نسبت با آک وا داشته باشند ،سازماک مزبور

داراي فرونگ قوي تري خواود بود.
چند نمونه از سازماک وايي هه داراي فرونگ واي بسيار قوي وستند :
سازمان هاي مذهبي
مكتب هاي انديشه
شرکت هاي ژاپني

فرونگ قوي موجب مي شود اعضاي سازماک درباره جاي اه ه محل آک اتفا نمر هامل داشته باشند .يک چنين اتفا
نمر هاملي باعث انسجام ،هفاداري ه ايجاد تعهد زياد نسبت به سازماک

مي شود .اين پديده وا به نوبة خود ،موجب

مي شوند تا افراد ميل همتري نسبت به ترک سازماک پيدا هنند.


يک فرونگ قوي مي تواند جاي زين قواني ن ه مقررات رسمي سازماک گردد.

قواني ن ه مقررات موجب خواوند شد هه سازماک بتواند نم برقرار هند ،به رفتاروا تداهم رهيه بدود ه امهور را پهيش
بيني نمايد .مقصود ما اي ن است هه فرونگ قوي مي تواند بدهک اي ن هه اسناد م توب نياز داشته باشد ،به اين ودف وا
برسد.
فرهنگ چه مي کند ؟

فرونگ قوي با هاوش جابجايي هارهناک رابطة مستقي دارد.
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نقش فرهنگ

.1

فرونگ تعيي ن هننده مرز سازماني است ،يعني سازماک وا را از و تف يک مي نمايد.

.2

نوعي احساس وويت در هجود اعضاي سازماک تزريق مي هند.

.3

فرونگ باعث مي شود هه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به هجود بيايد هه (آک چيز) بسي بيش از منافع

شخصي فرد است.
.4

فرونگ موجب ثبات ه پايداري سيست اجتماعي مي گردد.

.5

فرونگ از نمر اجتماعي نوعي چسب به حساب مي آيد هه مي تواند از طريق ارائة استانداردواي مناسب (در

رابطه با آن ه بايد اعضاي سازماک ب ويند يا انجام دوند) ،اجزاي سازماک را به و متصل مي هند.
.6
ن ر

سرانجام  ،فرونگ به عنواک يک عامل هنترل به حساب مي آيد هه موجب به هجود آمدک يها شه ل دادک بهه
وا ه رفتار هارهناک مي شود.

"شايست ي" يا تناسب فرد در سازماک (يعني اي ن هه ن ر

وا ه رفتار فرد بايد با فرونگ سازماني متناسب باشد) به

عنواک عاملي به حساب مي آيد هه برآک اساس فرد مي تواند به سازماک بپيوندد ،به عنواک عضهوي از سهازماک درآيهد،
عمل رد هي مورد ارزيابي قرار گيرد يا ارتقاي مقام يابد.
فرهنگ به عنوان يك قلم بده ي



اگر ارز

واي م ترک اعضاي سازماک با ارز

وايي هه موجب افزايش اثر بخ ي سازماک مي شوند مغاير

باشند ،فرونگ به صورت يک قل بدوي در ترازنامة سازماک پديدار مي گردد .به احتمال زياد ،چنين هضعي ون هامي
پيش مي آيد هه سازماک در محيطي پويا قرار گرفته باشد.


ون امي هه سازماک در محيط ثابت ه پايدار قرار گيرد ،تداهم رهيه در رفتار به صورت يهک قله دارايهي در

ترازنامة سازماک نماياک مي گردد.
ايجاد و حفظ فرهنگ
ش يوۀ پ يدايش يك فرهنگ

منبع اصلي فرونگ سازماني ،بنيان ذاراک آک وستند .مؤسساک يا بنيان ذاراک يک سازماک در صحنه ايجاد فرونگ اهليه،
نقش اصلي ه بسيار حياتي ايفا مي هنند.
معموال ور سازماک نخست به صورت يک هاحد هوچک تاسيس مي شود ه مؤسساک يا بنيان ذاراک آک مي توانند ديدگاه
يا نمر خود را بر اعضاي سازماک تحميل هنند.
فرونگ سازماني محصول ه نتيجة رهابط متقابل يا تعاملي است هه بين  ) 1تعصبات ه اصول مورد قبول بنيان ذاراک ،ه
 )2آن ه اعضاي سازماک در بده استخدام مي آموزند ه ني ز آن ه بعدا خواوند آموخت  ،برقرار مي گردد.
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زنده نگه داشتن يك فرهنگ

براي حفظ ه ن هداري يک فرونگ سه عامل نقش اساسي ايفا مي هنند:
 - 1ش يوه گزي نش
 - 2اقدامات مديريت عالي سازمان
 - 3ش يوه هايي که افراد خود را با آن فرهنگ وفق مي دهند

گزينش :ودف م خص ه بسيار رهشن فرايند گزينش اي ن است تا افرادي شناسايي ه استخدام شوند هه براي انجهام
موفقيت آمي ز هار مورد نمر دانش ،اطالعات ،مهارت ه توانايي واي الزم را داشته باشند .در فرايند گزينش به داهطلباک
اطالعاتي درباره سازماک داده مي شود.
در فرايند گزينش با حذف هساني هه به ارز

واي اصولي سازماک اوميت ندوند ي ا آنها را مورد حملهه قهرار دونهد،

سعي مي شود تا فرونگ سازماني حفظ گردد.
مديريت علي سازمان :اقدامات مديريت عالي سازماک بر فرونگ سازماني اثرات بسيار شديدي مي گذارد .مديراک ارشد
اجرايي از طريق گفتار ه هردار ،ونجاروا ه معياروايي را ارائه مي هند هه دست به دست مي شود ه پس از طي سلسله
مراتب به ومه جاي سازماک مي رسد؛ مبني بر اين ه آيا سازماک مزبور خطرپذير است ،مديراک چه مقدار آزادي عمهل
دارند ،آناک بايد چه مقدار استقالل به زي ر دستاک خود بدوند ،نوع لباس ه شيوة پوشش افراد چ ونه بايهد باشهد ،چهه
اقداماتي موجب ارتقاي مقام ه افزايش حقو مي شود ه از اين قبيل چيزوا.
جامعه پذيري :مسئله مه اي ن است هه افراد با فرونگ سازماک خو ب يرند ه آک را رعايت نمايند ه اگر افراد با فرونگ
سازماک آشنا نباشند ،پس از استخدام موجب مخده

شدک باهروا ه عاداتي مي شوند هه در سازماک رايج اسهت .از

اي ن ره سازماک بايد ب وشد تا افراد خود را با فرونگ حاه بر سازماک هفق دود " .اين هار يعني خو گرفتن يا پذيرفتن
ه رعايت فرونگ سازماني را جامعه پذيري هارهناک با سازماک ناميده اند " .
فراي ند جامعه پذيري را به سه مرحله تقس يم کرده اند :

.1

پيش از هرهد

.2

رهيارهيي

.3

دگرديسي (تحول جامع)
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مرحلة پيش از ورود :اي ن مرحله مربوط به آموز

وا ه يادگيري وايي ايت هه پيش از پيوستن فرد به سازماک صورت

مي گيرد .وم نين به داهطلب تفهي مي شود هه طرفين چه انتماراتي از ي دي ر دارنهد ه ايه ن ههه خواسهت دسهت
اندارهاراک گزينش چيست.
مرحلة رويارويي :در اي ن مرحله فرد تازه استخدام شده متوجه هاقعيت سازماک مي شود ه احتماال در مي يابد هه بايهد
در انتمارات ه آن ه به نمر هي هاقعيت بوده است ،تجديد نمر هند.
مرحله دگرديسي (تحول جامع) :در اي ن مرحله تغييرات نسبتا دائمي رخ مي دود .اي ن فرد تازه استخدام شده مههارت
واي الزم براي انجام موفقيت آميز هاروا ه ايفاي نقش واي جديد را
ارز

مي آموزد ،در آک وا تبحر پيدا مي هند ،به

وا ،ونجاروا ه معيارواي گرهوي ارج مي نهد ه در اي ن رابطه با آک وا ومساک ه ومنوا مي گردد « .اگر مرحلة

تحول جامع (دگرديسي) به صورت موفقيت آميز انجام شود ،بر ميزاک بازدوي ه تعهد فرد به سازماک اثر مثبت خواود
گذاشت ه ميل اه به رفتن از سازماک را هاوش مي دود » .


اي ن سه مرحله بر بازدوي ،توليد ه تعهد فرد در تأمين ودف واي سازماک ه سرانجام در تصمي نهايي هي مبن ي

بر ماندک در سازماک اثرات شديدي مي گذارد.
ش يوه هاي آشنا شدن با فرهنگ سازماني

رسمي يا غير رسمي؟ ام اک دارد افراد تازه استخدام شده را مستقيما در م اغل خهود ب مارنهد ،بهدهک ايهن ههه وهيچ
هوش ي در راه تف يک نمودک آناک از هساني هه سابقة خدمت چند ساله در آک هار داشته اند به عمل آيد .ه برع س ،
گاوي ام اک دارد هه فرايند آشنا ساختن فرد ي ا به اصطالح جلسة معارفه به صورت رسمي انجام شود.
فردي يا دسته جمعي؟ راه دي ري هه مديريت مي تواند افراد تازه استخدام را با فرون گ سازماک آشنا سازد ،اين است هه
برنامة مزبور را به صورت انفرادي يا به صورت گرهوي به اجرا درآهرد.
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دوره زماني ثابت يا متغير؟ نوع دي ري هه فرد را با فرونگ سازماک آشنا مي هنند اي ن است هه به فرد يک سري مراحل
استاندارد ه م خص را طي مي هند تا با فرونگ سازماک آشنا شود  .ه يا برع س بر اساس يک سري فعاليهت وهاي
متغير ه در زماک واي غير ثابت اين فرايند انجام مي شود .بي تر مديراک ه متخصصاک اي ن گونه جذب سازماک وا مي
شوند ه به عضويت آک وا در مي آيند.
با راهنما يا بدون راهنما؟ اگر ي ک عضو سازماک هه با نوع هار فرد تازه هارد آشنايي دارد اه را ودايت ه راونمايي هند،
فرد تازه استخدام شده با راونمايي هسي هه به عنواک مربي ه ال و عمل مي هند ،به عضوي ت سازماک در خواود آمهد.
هلي اگر در آک سازماک هسي هجود نداشته باشد هه هي را ودايت ه راونمايي هند ،اه بايد بدهک مربي ه ال و در آنجا
پذيرفته شود.
تأييد يا تكذيب؟ آيا مديريت سازماک در پي اين است هه وويت يک تازه هارد را تأييد هند يا وويت هي را از اه ب يرد
؟ بي تر سازماک وا در پي اي ن وستند هه نخست افراد تازه هارد را خرد هنند ،وويت آک وا را از آناک ب يرند ه سپس آک
وا را به گونه اي هه باب طبع اک است ،بسازند.
خالصه :ش يوۀ شكل گ يري فرهنگ ها

من أ فرونگ سازماني نمي تواند چيزي جز فلسفة بنيان ذار آک باشد .اي ن فلسفه به نوبة خود بر شاخص وايي هه در
فرايند استخدام مورد استفاده قرار مي گيرند ،اثرات شديد مي گذارد .اقدامات يا هارواي هنوني مديريت عالي سازماک
موجب مي شود تا جوّ هلي (از نوع رفتار مورد قبول) ش ل ب يرد .اي ن هه تا چه اندازه افراد بتوانند با فرونگ سازماک
آشنا گردند به اين مسأله بست ي دارد هه در فرايند گزينش افراد ،سازماک تا چا اندازه بتواند ارز
دارند با آن ه مورد نمر مديريت سازماک است ،تطبيق دود.

12

وايي را ههه افهراد

ش يوۀ فراگ يري فرهنگ

يک فرونگ به ش ل واي گوناگوک به هارهناک ه اعضاي سازماک منتقل مي شود هه مهمتري ن آک وا عبارت اند از:


داستاک



آداب ه رسوم



امتيازات هيژه



زباک رمز

داستان

داستاک واي نقل شده از گذشته سازماک براي هاوش نيرهي هار ،هاهنش نسبت به خطاواي گذشته ه خهو گهرفتن بها
سازماک است .داستاک وا مي توانند زماک حال را به گذشته پيوند بزنند ه هارواي هنوني را توجيه هنند.

آداب و رسوم

آداب ه رسوم يعني هاروايي هه مرتب ت رار مي شوند ،ارز

واي اصولي سازماک را تقويت ه تأييهد ه مهه تهرين

ودف وا را م خص مي هنند ه سرانجام اي ن هه معرف افراد مه وستند .به عنواک مثال :برپايي مراسمي جهت تقدير از
افراد موفق سازماک.
امت يازات ويژه

امتيازات هيژه مي توانند معرف مقام ه اوميت مديراک عالي سازماک باشند ه وم نين اين امتيازات مهي تواننهد چنهين
پيامي را به دي راک مخابره هنند هه سازماک مزبور طرفدار چه نوع رفتاري است (يعتي خطرپهذير ،خودهامهه يها فهرد
گراست) .به عنواک مثال :در اختيار قرار گذاشتن وواپيماواي اختصاصي يا اتومبيل واي بسيار مجلهل بها راننهد بهراي
مديراک عامل ارشد سازماک.
زبان رمز

در بسياري از شرهت وا ه هاحدواي سازماني ،زباک رمز معرف فرون ي است هه اعضا به آک تعلهق دارنهد .اعضهاي
سازماک با يادگيري زباک مزبور مي توانند بر عضوي ت ه مورد قبول هاقع شدک مهر تأييد بزنند .در بي تر موارد زباک رمز
ي ا هاربرد اصطالحات خاص موجب ومبست ي ه اتحاد اعضاي يک هاحد سازماني مي شود.
آيا فرهنگ سازماني مي تواند فرهنگ ملي را تحت الشعاع قرار دهد ؟

فرونگ ملي (درمقايسه با فرونگ سازماني) اثرات بي تري بر هارهناک دارد .فرونگ سازماني نمي تواند اثرات زيادي بر
رفتار افراد به ون ام هار داشته باشد هلي فرونگ ملي از اين بابت اثرات بي تري دارد.
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فرهنگ سازماني و تفاوت هاي فردي

ي ي از م

التي هه مديراک سازماک واي با آک رهبره وستند :جمعه پذيري يا توجيه هارهناک تازه استخدام ههه داراي

نژادوا ،گرهه واي قومي يا جنسيت واي مختلف وستند ه وم وک ساختن آناک با اهثريت اعضاي سازماک مي باشد ،ه
اي ن م
م

ل مسأله اي را به هجود مي آهرد هه ما آک را معماي گوناگوني هارهناک مي نامي .

ل يا معمايي هه مديريت از اي ن نمر با آک ره به رهست اين است هه بايد بين ودف واي متضاد نوعي تهوازک ه

تعادل برقرار هند .از سوي دي ر تأهيد بر استخدام افراد از قومي ت وا ،نژادوا ه توانايي واي گوناگوک باعث مي شود هه
سازماک نتواند به صورت يک قدرت هاحد درآيد ،چوک در آک صورت ور عضوي به اصطالح ساز خود را مي زند.
نكات کاربردي براي مديران

تحت شرايط زير ام اک دارد فرونگ سازماني تغيير هند :
.1

بحران شديد :هجود چنين ضربه اي مي تواند هضع موجود را دگرگوک سازد ه جنبه واي معقول يا ذي ربط

فرونگ حاه را مورد پرسش قرار دود .نمونه واي آک هخي شدک هضع مالي شرهت ،خسارت سن يني هه ي هي از
م ترياک عمده متحمل شده يا تغييرات ت نولوژيک است هه شرهت رقيب به آک دست يافته است.
.2

جابجاي رهبر :ون امي هه مقام ارشد يا باالتري ن مقام سازماني تغيير هند مي تواند مجموعه اي از ارز

واي

اصولي به سازماک بياهرد هه اين نيز گونه اي تحول يا دگرگوني شديد به حساب مي آيد.
.3

سازمان تازه تأسيس و کوچك :اگر سازماک تازه تأسيس ه هوچک باشد داراي فرونگ پابرجا نخواود بهود .بهه

ومين شيوه اگر سازماک هوچک باشد مديريت مي تواند به صورتي راحت تر ارز
.4
با م

فرهنگ ضعيف :اگر فرونگ فراگير باشد ومه اعضا در مورد ارز

واي جديد ارائه هند.

واي آک توافق نمر داشته باشند ايجاد تغيير

الت زيادي ره به ره مي شود .فرونگ ضعيف (در مقايسه با فرونگ قوي) راحت تر تغيير مي هند.

الزم به يادآهري است هه اگر ومة اين شراي ط هجود داشته باشد ،بازو نمي تواک مدعي شد هه به طور حت فرونهگ
سازماک تغيير مي هند .گذشته از اين ايجاد تغييرات عمده نياز به دهره واي زماني بلند مدت دارد .بنابراين بايد توجهه
هرد هه فرونگ سازماني اثرات شديد بر رفتار اعضا دارد ،به هيژه در هوتاه مدت ه مياک مدت ،ه به ندرت ام اک دارد
مديريت بتواند از اي ن بابت اعمال نفوذ نمايد.
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فصل  - 17تغ يي ر و بهبود سازماني

عوامل محيطي باعث مي شوند هه مديراک  ،برنامه وايي را در جهت ايجاد تغييرات جامع يا فراگير در سازماک به اجرا
در آهرند .
عواملي هه موجب ايجاد تغيير سازماني مي شوند عبارتند از :
 -1ماويت نيرهي هار
 -2ت نولوژي
 -3ضربه واي اقتصادي
 -4رقابت
 -5رهند اجتماعي
 -6سياستهاي جهاني
تغييراتي هه آگاوانه ه از قبل برنامه ريزي شده باشد ه نوعي اقدام آگاوانه ه ودفدار به حساب مي آيد  ،تغييرات برنامه
ريزي شده مي باشند  .اين تغييرات توانايي سازماک را با ال مي برند ه در پي تغيي ر دادک رفتار هارهناک وستند .
تغييرات برنامه ريزي شده در گره تغييراتي است هه در رفتار افراد ه گرهوهاي م غول در سازماک رخ مي دود  .عوامل
تغيير مي تواند مدير  ،هارگر  ،هارمند يا از افراد غير مدير باشد هه به عنواک يک م اهر ( فردي خارج از سازماک ) در
آک سازماک هار مي هند .
دو ديدگاه :

ديدگاه اهل  :سازماک مانند يک ه تي بزرگ است هه بر رهي آبهاي آرام درياي مديترانه به سوي بندري م خص بهه
پيش مي رهد ه رهيارهيي با پديده تغيير بصورت نوعي هاهنش است هه با بر و خوردک هضع موجود سازماک بايد از
خود دود ه تنها موردي است ه گاه گاوي رخ مي دود .
ديدگاه دهم  :سازماک بي تر به يک قايق بزرگ شباوت دارد تا يک ه تي  .اين قايق به جاي اين ه در آبهاي آرام شناهر
باشد بايد از ي ک رهدخانه پرتالط ب ذرد هه جرياک آب ومواره طوفاني است  .تغيير يک امر طبيعي است ه مديريت
بايد به صورت دائ با اين پديده دست ه پنجه نرم هند .
آبهاي آرام  :هرت لوين براي دست يازيدک به يک پديده تغيير ،يک فرايند سه مرحله اي ارائهه ههرد  ( .خهرهج از
انجماد )
-1

نيرهواي محرک هه رفتار را از مسير ه هضع عادي خارج هنند ه اين نيرهوا

افزايش يابند
-2

نيرهواي بازدارنده هه موجب هندي حرهت مي شوند ه تعادل موجود را بر

و مي زنند .
-3

اي ن ده ره

را مي تواک در و ادغام هرد .
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ودف از انجماد مجدد  ،تثبيت هضع جديد است تا بتواک نيرهواي محرک يا بازدارنده را در حالت تعادلي قرار داد  .اين
ديدگاه مناسب حالتي است هه محي ط نسبتا آرام باشد
الگوي تغ يي ر سه مرحله اي لوين

تثبيت اوضاع

حرکت در جهت وضع جدي د

از حالت انجماد خارج شدن

آبهاي کف آلود :

آبهاي کف آلود يا رودخانه ناآرام درباره محيط نا مطمئن و پويا مي باشد  .و با وضعي شباهت دارد که سازمان از جامعه
صنعتي خارج مي شود و به دنيايي پا مي گذارد که تحت سلطه اطالعات و عقايد جديد است .
تعداد زيادي از مديران اين واقعيت را پذيرفته اند که ثبات و پايداري وجود ندارد و نمي توان چيزي را پيش بين ي ک رد و
وضع موجود در هر لحظه به هم مي خورد و مجددا اوضاع آرام مي شود  .بسياري از مديران کنوني هيچ گاه از آبهاي کف
آلود و طوفاني خارج نمي شوند آنها هميشه با پديده تغيير رو در رو هستند و بر امواج متالطم پيش مي روند .
ادغام دو ديدگاه در يكديگر :

آيا همه مديران در دنيايي زندگي مي کنند که پيوسته دستخوش تغييرات و تحوالت شديد است ؟؟؟ خير  ،ولي برخي از
آنها با شرايطي روبه رو هستند که پيوسته و به سرعت تغيير مي کند  .در زمان کنوني تعداد بسيار اندکي از س ازمانها م ي
توانند پديده تغيير را به عنوان حالتي در نظر آورند که در دنيايي آرام و به صورت موقتي است  .حتي اگر چنين سازمانهايي
وجود داشته باشد بايد با پذيرفتن خطرهاي سنگين بدين گونه عمل کنند سرعت تغييرات بسيار سريع است و سازمانها ي ا
مديران نمي توانند وضعي آرام به تصوير در آورند .
مقاومت در برابر پديده تغ يير :

سازمانها و اعضاي آنها ( از نظر رفتاري ) در برابر پديده تغيير مقاومت مي کنند  .از يک ديدگاه اين کار مثبت است زيرا
موجب به وجود آمدن ثبات و پايداري در سازمان مي شود  .و مي توان رفتار هاي آينده را پيش بيني کرد  .اگر هيچ نوع
ايستادگي ي ا مقاومت در برابر پديده تغيير وجود نداشت رفتار سازماني بصورت رخدادهاي تش ن زا در م ي آم د ک ه در
مواردي جنبه انفجار به خود مي گرفت  .مقاومت در برابر تغيير مي تواند به يک منبع تضاد ي ا تعارض در سازمان تبديل شود
 .بدترين نوع مقاومت آن است که بصورت غير مستقيم باشد يا اينکه اعضاي سازمان بکوشند آن را براي مدت زماني ب ه
تاخير اندازند .
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منشا مقاومت در برابر تغ يير ؟  2دليل

مقاومت هاي فردي  :پن دليل براي مقاومت فردي وجود دارند که عبارتند از  :عادت  ،امنيت  ،عوامل اقتصادي  ،وحشت
از پديده مجهول  ،چشم خود را در برابر واقعيتها بستن
مقاومت سازماني  :سازمانها بر حسب طبيعت محافظه کارند  .ش ش منب ع اطل ي مقاوم ت س ازماني عبارتن د از  :مکانيس م
ساختاري  ،تغييرات اندک  ،هنجارهاي گروه  ،تهديد متخصصان  ،تهديد کردن قدرت م ديران  ،تهدي د ناش ي از ش يوه
تخصيص منابع

غلبه بر عوامل مقاوم :

 6روش براي از بين بردن منابع ي ا عوامل که در برابر تغيير مقاومت مي کنند عبارتن د از  :ارتباط ات  ،مش ارکت  ،در نظ ر
گرفتن تسهي الت  ،معامله  ،افراد را دستاويز خود قرار دادن  ،استفاده از زور
پديده تغ يي ر و بهبود سازماني :

مقصود از بهبود سازماني  ،تغييرات برنامه ريزي شده است که بصورت منظم ( سيستماتيک ) به اجرا در مي آي د  .بهب ود
سازماني بر پايه ارزشهاي مردم ساالري و مردمي گذارده شده است .
تفاوت بهبود سازماني با شيوه ايجاد تغيير به روش سنتي از اين قرار است :
تاک يد بر تشك يل ت يم

تاکيد بر مشارکت و همکاري با مديريت
تاکيد بر تغيير دادن فرهنگ سازماني
استفاده از متخصصان علوم رفتاري بهنوان عامل تغيير
انواع روشهاي تغ يي ر سازماني :
روشهاي ساختاري :

در روش ساختاري ( در فرايند بهبود سازماني ) عامل تغيير مي کوشد تا سازمان را به صورت ارگانيک  ،پويا و انساني در
آورد  .در آن دسته از برنامه هايي که سازمانها براي ايجاد تغيير به اجرا در مي آورند مي توان تغييرات عمده ساختاري يا
تجديد سازمان را مشاهده کرد .
تجديد ساختار :

بازسازي يا تجديد ساختار يک امر ضروري است  .عامل تغيير طرفدار ساختارهايي است که از نظر افقي گسترده تر باشند
چون اين ساختار ها به سه دليل مفيدند  .اول اينکه چنين ساختاري منافع اقتصادي دارد  .دوم کاهش سطوح مديريت از نظر
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عمودي موجب بهبود ارتباطات مي شود  .سوم گسترش حي طه کنترل ( نظارت ) منجر به اين خواهد شد ک ه کارکن ان از
استقالل و آزادي عمل بيشتري برخوردار شوند .
س يستم مبتني بر پاداشهاي جديد :

برنامه هاي مبتني بر کار و تكنولوژي  :عامل تغيير مي کوشد تا کارهاي واقعي را که افراد بايد انجام دهند تغيير دهد يا در
شيوه انجام آن تغييراتي بدهد  .برنامه هايي که چنين مواردي به اجرا در مي آيند عبارتند از :
طراحي شغل مجدد  ،سيستم هاي فني  -اجتماعي  ،بهبود کيفيت کار

انواع برنامه هاي بهبود ک يف يت کاري :

دادن پاداشهاي معقول و مناسب  -ايجاد محيط امن و سالم – ايجاد مشاغلي که توانائيها يا ظرفيت هاي انساني را باال ببرند –
ايجاد امنيت و فرصت هاي کافي براي رشد شخص – بوجود آوردن يک محيط اجتماعي که عاري از تعصب باشد – حفظ
حريم شخصي افراد – منافات نداشتن نقش ف رد در مح يط ک ار و نيازه اي خ انوادگي و آزاره اي ف ردي – اق دامات و
فعاليتهايي که در سازمان انجام مي شود داراي مسئوليتهاي اجتماعي باشد .
برنامه هاي مبتني بر رفتارها و نگرش ها  :شامل
 آموزش حساسيت بازخور نمودن نتيجه تحقيق مشورت در فراگردها تشکيل تيم بهبود روابط متقابل گروههامسايل جديد در تغ يي ر سازمان ي :

تنش يا فشار رواني  :تغيير باعث شده است که بسياري از کارکنان دچار تنش يا فشار رواني شوند  .تنش يا فشار رواني يک
وضع پوي است و به خودي خود چيز بدي نيست و مي تواند داراي ارزشهاي مثبت هم باشد .
نشانهاي تنش ؟
بيماريهاي ناشي از خون – زخم معده تشن – ناتواني در تصميم گيري – از دست دادن اشتها
اين نشانها را مي توان به سه گروه عمومي تقسيم کرد که عبارتند از :
 ف يزيولوژيكي رواني -رفتاري
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رويارويي با پديده تنش :

هر نوع تنشي ويرانگر نيست  .هدف کاهش دادن تنش ويرانگر است  .ابتدا با مساله گزينش فرد شروع مي شود و مديريت
بايد اطمينان پيدا کند که شخص مورد نظر داراي توانائيهاي الزم براي کار مربوطه را دارد  .راه ديگر براي کاهش ط رح
ريزي مجدد شغل است  .راه ديگر اجراي برنامه هايي براي مديريت زمان مانند برنامه هاي ورزشي و راه حل چهارم مراجعه
کارمند به متخصص مشاوره مي باشد .
تشوي ق به نو آوري :

عواملي که موجب نو آوري مي شوند عبارتند از  :متغير هاي ساختاري – متغيرهاي فرهنگي – متغيرهاي انساني
ساختاري  :از کارامد ترين منابع خالقيت هستند  .در اين سازمانها سطوح عمودي زيادي وجود ندارد و کارها چندان رسمي
و متمرکز نيست و انطاف پذيري زيادي دارند و مستعد نو آوري و خالقيت هستند  .سابقه چندين ساله مديريت نيز باع ث
نوآوري مي شود  .نوآوري در جايي بوجود مي آيد که با افزاي ش منابع روبه رو باشد  .ارتباطات بين واحدها نيز موج ب
نوآوري و خالقيت در سازمان مي شود .
انساني  :سازمانهاي نوآور همواره افرادي را آموزش مي دهند و مهارت آنان را به روز مي کنند تا احساس امني ت ش غلي
کنند .
فرهنگي  :سازمانهاي نوآور داراي فرهنگهاي مشابه اند  .آنها آزمودن و تجربه آموزي را تقويت مي کنن د و ب ه کاره اي
موفقيت آميز و غير موفق پاداش مي دهند  .اشتباهات خود را جشن مي گيرند
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