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  يبر رفتار سازمان يش درآمديپ: 1فصل 

 
 : يف رفتار سازمانيتعر

 يم يرفتار سازمانمطالعه را  يانسان افراددر مرحله عمل مطالعه 

( کيماتستيس)منظم عبارت است از مطالعه  يرفتار سازمان. نامند 

هاات ، يعمل گرش  ها و ن قدامات ، کار فراد يا سازمان را  يا که 

 ل يتشککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک 

ن قضاوت يگزيمطالعه منظم جا يدر رشته رفتار سازمان. دهند  يم

ط کنترل يکه در شرا يمدارک و شواهد علم يعنيشود ،  يم يمشهود

 يابيمعقول مورد سنجش و ارز يوه ايشود ، به ش يم يشده جمع آور

. د يآ يعلت بر م يدر پ يو در رابطه با هر معلولد ريگ يقرار م

د يتول: دارند  ينقش اساسسه عامل ز يدر رابطه با عمل رد فرد ن

هره ور) جا بتيغ، ( يب نان  ييو جاب به کيمد .کارک ت و يفيران 

ند ، يت توليکم جه دار نان تو که غد کارک جايحال آن   ييبت و جاب

بازده و تول بر  نان  ثر معيکارک نان ا جا.  وس دارد د آ  ييجاب

فزا جب ا نان مو ميش هزيکارک ها  با  ينه  مواره  سازمان ه شود و 

 يت شغليران به سه علت به رضايمد . کند يکم تجربه کار م يادراف

 :کارکنان توجه دارند 

ک رابطه ي يبهره ور ايد يفرد و تول يشغلت ين رضايتوان ب يم -1 

 . م مشاهده کرد يمستق

او رابطکه مع کوس  ييبت و جابجکايزان غيم فرد با يت شغليرضا -2

 .دارد 

کننکد  يمک يت انسکانياحساس مسئولران در برابر کارکنان يمد -3 

 يدهد که رفتار سازمان ينشان م فيتعر بخشن يواژه سازمان در آخر

تار  طهيفرد ، رف گروه را در راب قرار م ا  جه  مورد تو کار   يبا 

 .دهد 

 

 : يعلم ينقش رشته ها

ه ياست و بر پا ياز علوم رفتار يک رشته کاربردي ينرفتار سازما

 يروان شناس: که عبارتند از قرار دارد  ين رشته علوم رفتاريچند

س عه شنا ماع ي، جام سمردم ،  ياجت لوم س يشنا سيو ع ، روان  يا

 .کنند  يفا ميه در سطح کالن نقش ايدر سطح خرد و بق يشناس

ه ، برشمردن علکت يتوج،  سنجش ياست که در پ يعلم:  يروان شناس -1

ن علم يدر ا. د يآ يبرم ير رفتار افراد انسانييتغ دو گاه درصد

فرد تار  م يرف عه  خرد ، در يپس ا. شود  يمطال سطح  لم در  ن ع

تار  عه رف م يفايا يسازمانمطال قش  ند  ين به . ک سان  روان شنا

ضوعات ص يمو شت ، ادراک ، شخ موزش  يريادگيت ، يچون پندا ، ، آ

،  يت شککغلي، رضککا يزشککيانگ يروهککايازهککا و ني، نر مککوث يرهبککر

عمل رد ، سنجش نوع نگرش افراد  يابي، ارز يريگ ميتصم يندهايفرآ

هايش،  طرح ريگز يوه  نان ،  ها يزينش کارک تنش  م يشغل و   يکار 

 .پردازند

در آن فکرد را که  يستم اجتماعيجامعه شناسان س:  يجامعه شناس -2

ها قش  ميا يين مينما يفا  مد ،  قرار  جه  ند  يورد تو عه . ده جام
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رفتار  ارائهدر سازمان در رفتار گروه ق مطالعه يشناسان از طر

گروه ،  ييايمورد توجه آنان پو ينه هاينقش دارند و زم يسازمان

، سازمان  يو تئور، ساختار  يم ها ، فرهنگ سازمانيت يزيطرح ر

رت و تضاد ، مقاوم فرد ، قد، ارتباطات ( يوانساالريد) يوکراسربو

 .است  ضا تعاري

اسکت  يروان شناسک يرمجموعه هاياز ز ي ي:  ياجتماع يروان شناس -3

 کککککککککککککککککککککککه در آن دو رشککککککککککککککککککککککته 

س س يروان شنا عه شنا شده يترک يو جام ند ب  به يدر ا. ا شته  ن ر

از موارد مورد  ي ي  .شود يگر توجه مي دياد بر رنفوذ افاعمال 

را  ين موانعتوا يونه مچگ يعني) استر ييتغده يپدن رشته يتوجه ا

سر راه تغ بر  يکه  ست ، ري شت ياز ما سان ( . ان بردا روان شنا

،  يارتباط يالگوهار ، ييدر حال تغ يبه سنجش نگرش ها ياجتماع

ن يرا تام يفرد يازهايتواند ن يگروه م يت هايکه فعال ييراه ها

 .گروه توجه دارند  يريم گيند تصميو فرآکند 

تکوان  يکه م يت است از مطالعه درباره علومعبار:  يمردم شناس -4

س سانيبدان و فراد ان باره ا هايو فعال يله در طالب يت  نان م  يآ

 يسازمانتوانسته اند در درک فرهنگ  يمتخصصان مردم شناس. آموخت 

ح هاي، م ب يسازمان يط  فاوت  هايو ت نگ  ل ين فره  ياريما را  يم

 .کنند 

ک يکفتار فرد و گکروه در عبارت است از مطالعه ر:  ياسيعلوم س -5

،  يساختارا تعارض ين رشته به تضاد يدانشمندان ا.  ياسيط سيمح

 ن منافع خوديتام يکه افراد از قدرت برا يوه ايص قدرت و شيتخص

 .کنند ، پرداخته اند  ياستفاده م

جه  مورد تجز: تو حد  سيه و تحليوا عه  –فرد ،  يل روان شنا جام

س سازمان  يشنا گروه و  س روان –،  ماع يشنا گروه  ياجت مردم  –، 

 .سازمان است،  ياسيعلوم س –گروه و سازمان ،  يشناس

 : يرفتار سازمان يهدف ها

 .است  يو کنترل رفتار انسان ينيش بيه ، پيتوج 

ا گروه يم که چرا فرد يم متوجه شويخواه يکه م يهنگام:  هيتوج

ند  يکار جام داد بال برا ان به دن قع  هدف يا توجيان ي، در وا ه 

 .م يم علت را بدانيخواه يم و ميهست

به رو ينيش بيپهدف از  :  ينيش بيپ جه  ست يآ يدادهايتو . نده ا

 يقت ميرا حدس زده و در حقک اقدام خاص يجه ينتخواهد  يمت يريمد

ر ييتغ يده هايپد نسبت بهرا  يرفتار ياز واکنش ها يخواهد برخ

م يو تصم ابديبت قاومن ميکمتر يرا برا ييکند و راه ها ينيش بيپ

 .کند  يريگ
 : يت و بازدهيفيبهبود ک

بود ک يبرا فزايفيبه هره وريد يش توليت و ا مه يبا يا ب د برنا

اجرا کرد تا به موجب  يکامل و بازسازت يفيکرا مثل کنترل  ييها

نان  فراد و کارک نان ا شوآ عال يت شارکت ف مور م که در ا شوند  ق 

 .ند ينما

 ؟ ستيچ  TQMت جامع يفيت کيريمد
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که از محصوالت ستند ين يتنها کسان يمشتر:  ياد به مشتريتوجه ز -1 

شامل افراد درون سازمان که با کنند بل ه  يو خدمات استفاده م

فراد يسا بل  سازمانر ا بط متقا مروا هم  ند  ند .) شود يدار مان

 ( و حمل و نقل  يت ، حسابداراعتباراره يداکارکنان 

و وسکته در محصکوالت يو پ يدائمکبهبکود  : مسکتمرتوجه به بهبود  -2

 . ت اخدم

ن مورد تنها يا.  دهد يکه سازمان انجام م ييت همه کارهايفيبهبود ک -3

ها يبرا صول ن شين ييمح شامل  هايست و  سازمان ييوه  کاال را  که 

ميتحو سرعت يل  هد ،  س يد ش ا يدگيکه در ر نوع يبه  ات دارد و 

 . شود  يز مين يه مشترب ييپاسخ گو در ادب  تيبرخورد و رعا

سکنجش  يت کامکل بکرايفيکنترل ک:  قيدق يها يريا اندازه گيسنجش  -4

 يآمککار يسککازمان از روشککها يت هککايککعمل ککرد در فعال يرهککايمتغ

سه ينداردها مقاعمل رد را با استا يرهايکند و متغ ياستفاده م

ت کامکل همکه افکراد يفيکدر کنترل : ار يض اختيتفو -5. کند  يم

م ين برنامه از تيا يدر اجرا. ند بهبود شرکت کنند يدر فرآد يبا

 .شود  يها استفاده م

ن يکا يرا اجکرايمورد توجه است ز يدر رفتار سازمان TQMکاربرد 

مه عث   برنا م يمبا چه  ند در آن که کارم هد  يشود  جام د هد ان خوا

سازمان مشارکت کند  يها يريم گيند تصميشد و در فرآينديدوباره ب

ن موضوع ي، توجه به اع است يد وسريار شديرات بسييکه تغ يزمان. 

د آن را يباچگونه  ميآغاز کنکه اگر قرار باشد کار را از اول 

جام د ساس ان نااد ، ا ساز يو مب ش  يباز ميرا ت هد  يل  جرا .د  يا

مديا مين روش  تا  يران را وادار  ند  بار ديک جام يشگر يک  وه ان

بود کار را نند که اگر قرار يبو بدهند امور را مورد توجه قرار 

 .کردند  يمن ييرا تعاز نو آغاز کنند چگونه ساختار سازمان 
 : مهارت افراد ود بهب

ن امر يرا ايکارکنان را بهبود بخشد زکوشد تا رفتار  يت ميريمد

کوشد تا ارتباطات  ين ميهمچن. دارد  ياديت زياهم يدر اثر بخش

بخش تر به وجود آورد اثر  يام هيبرقرار کرده و تبا آنها  يبهتر

. 
 :کار گوناگون  يروين

و که سازمان ها با آن مواجه هستند ، مسئله سازش  ياز مسائل ي ي

با هم  ياديزکه تفاوت ها فراد و کارکنان است کنار آمدن با ا

د يسازمان ها بان معنا است که يبدکار  يروين يگوناگون . دارند

ت يککر جککنس ، نککواد و قومکننککد کککه از نظککرا اسککتخدام  يافککراد

ن است يور ابمزو مقصود از کاربرد عبارت  دارند ياديز يتفاوتها

فراد م يکه ا کار  سازمان  ها يکه در  با هنجار ند  ج کشور يرا يکن

و مسن مختلف ، افراد معلول  يوجود گروه هاعالوه بر . متفاوتند 

 .کار گوناگون نام برد  يرويتوان به عنوان ن يز ميرا ن

 يوه هايازها ، شيدارند تا به نوع ن يسع حاضر سازمان هادر حال 

تفاوت ند و متوجه ينما يشتريافراد توجه ب  يو خواسته ها يزندگ

با توجه به خواهند  يمران هم اکنون يمد. آنها بشوند  يارزش يها

و  ييند تا نرخ جابجايبرخورد نماکارکنان با آنها  يات فرديخصوص
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ند ويغ کاهش ده ها را  هره وريتول بت آن نان  يد و ب فزاآ ش يرا ا

ح يبا برخورد صح. هم متهم نشوند ض ين حال به تبعيدهند و در ع

ناگون سئله گو نوآوريقخالتوان  يم يبا م سازمان  يت و  را در 

 .د يرا بهبود بخش يريم گيداد و تصمش يافزا
 : شدن سازمان يجهانواکنش در برابر 

رد و يگ يقرار نم يمل يات در محدوده مرزهيريمد يدر زمان کنون

کار مختلف  يهنگ هاره فبد بتوانند با افراد متعلق يباران يمد

ند نير بايمد.  کن ند د بتوا نان را درک ک نگ کارک چه )د فره

با ، ( او باشند و چه در کشور گر باشند يد يکارکنان در کشورها

 يوه هايوادار کند که ش را کند و آنان دا يمشترک پآنان وجوه 

 .د يت را درک کنند و خود را با آنان سازگار نمايريون مدگوناگ
 : اريض اختيتفو

مشاور ، سرپرست مختلف مانند  يران را با عنوان هايهم اکنون مد

سطوح )ن تر سازمان ييمات به سطوح پايتصم. کند  يم يو ناظر معرف

داده  يشتريعمل ب يکارکنان آزاد بهارجاع شده است و (  ياتيعمل

تا بت ند  کارا سائل  ند م صم يوان ند و ت حل کن  يماتيخود را 

توانند  يل شده اند که ميان تش دگر خودمتخصص و يگروه ها.رنديبگ

ئ جود ر ست س يبدون و ند و سرپر ضع. کار کن ها در و  يتيسازمان 

که با ستند  نان يه به کارک فود  ند يض اختيت د يران بايمد. ار کن

ن يار کنند و در عگران واگذياموزند که چگونه کنترل را به ديب

 .د نيرا اتخاذ نماالزم مات يحال تصم
 :ر ييجاد تغيو ا يآورنو

رفته يرا پذر ييتغده يباشند و پد ينوآور يدر پد يسازمان ها با

پذ طاف  ب ييباال  يريو انع تا از  ند  شان ده ند ين ن. ن نرو ن يهمچ

محصول و خدمات را بهبود بخشند تا بتوانند در برابر ت يفيد کيبا

با مت رق مد. ند ينما مقاو ش ل  ستيت ايريچالش و م د يکه با ن ا

به خال نان را وادار  بر تغيت نمايقکارک يند و در برا بار ري  يبرد

 .به خرج دهد  يشتريب
 :سرسام آور رات ييبه نام تغ يده ايسازش با پد

داشته اند ، اما امروز مسئله ر سرو کار ييران همواره با تغيمد

ت ير به صورت فعالييتغ يزمان کنون رست درمطرح اييتغ يزمان اجرا

روزمره  يها يد نوآوريکارکنان با. و مستمر درآمده است  يدائم

شند و پ شته با موزيدا باز آ سته  نان . شوند  يو شته کارک در گذ

ساس امن شغلياح ند ، يم يت  ل کرد برا يو فراد  نون ا مدت  يهم اک

تاه سبتًا کو جام وظ يم ين خود ان کار  ند در  . ند يافه نميتوان

پذيد بيباران يمد طاف  نه انع که چگو ند  مور ياموز شوند و در ا ر 

نشده چگونه واکنش مناسب نشان دهند و چگونه در برابر  ينيش بيپ

 .ند يش ل با آن سازش نمان ير مقاومت کنند و به بهترييده تغيپد
 : کارکنان يکم شدن وفادار

ب ها  هانيبا پد ييارويا روسازمان  بت ج شا يده رقا هده و م

ف توسط يضع يده شدن سازمان هايناجوانمردانه چون بلع يبرخوردها

ت يگذشته برداشته و امن ياست هايقدرتمند دست از س يسازمان ها

 يميرا که به کارکنان قد يمناسب ي، سابقه خدمت و پاداش ها يشغل

م ند ،  يخود  ند داد فاداريا. کاهش داد کاهش و عث  سئله با  ين م
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ش ياموزند که چگونه موجب افزايد بيران بايدم. کارکنان شده است 

و  يتا آنان نسبت به سازمان احساس وفادارزه کارکنان شوند يانگ

هد ب عينما يشتريتع سازمان نيند و در  حال  صحنه رقاين  ت بز در 

 .بماند  يباق يجهان

 

 

 

 

 

 
 : (مضاعف)کار دوگانه  يروين

ر آن کارکنان دوگانه وجود دارد که د يکار با الگو يرويامروزه ن

 ينييپان انجام دهند و حقوق نسبتًا ييبا مهارت پا ييد کارهايبا

ند يبگ هاير ند  يا کار جام ده باال ان هارت  سط با م قوق متو و ح

د يککدر بخککش تولشککتر سککازمان هککا يدر گذشککته ب. افککت کننککد يدر

رسد  يهم اکنون به نظر م يول . با مهارت باال داشتند يکارکنان

هارت با م فراد  ندک باييپا که ا قوق ا شوند ين و ح ستخدام  . د ا

شود  يزش افراديتواند موجب انگ ير چگونه مينجاست که مديمسئله ا

دن يمقام و رس يارتقا يز براين يدارند و فرصت ينييکه حقوق پا

ن کارکنان را يمشاغل اتوان  يا ميآ. شتر ندارند يبه دستمزد ب

 ؟ را حذف کردآنها  يا حتيمجدد نمود  يزيطرح ر
 : يبهبود رفتار ، از نظر اخالق

ده گرفتن يکار و ناد يرويوسته شاهد کاهش نيکه پ ييدر سازمان ها

ست که يب نيم ، عجيد در بازار هستيانتظارات کارکنان و رقابت شد

ر ير پا گذاشته و دست به اقدامات غين را زيکارکنان قوان يبرخ

ق ند  ياخال قد يران بايمد. بزن ظر اخال سالم  يطيا محي جو ياز ن

د ، يزان توليمبر کارکنان به وجود آورند تا آنها بتوانند  يبرا

ند و از نظر رفتار خوب و بد دچار يفزايخود ب يو بهره ور يبازده

 .مش ل و معما نشوند 
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 رفتار سازماني در سطح جهاني: 2فصل 

 :مقدمه 

ي فرهنگي را درك در يك سيستم اقتصاد جهاني مديران بايد تفاوتها

عديل  ساس آن ت بر ا خود را  هاي  سازمان  مديريت  شيوه  ند و  كن

براي مثال اختالف فرهنگ و شيوه زندگي باعث تفاوتهايي . نمايند

 :بين كارگران آمريكايي و ژاپني شده است 

كارگران آمريكايي تنها كار مي كنند، به ميزان زيادي جابجا مي 

بصورت سيستماتيك حل مي كنند،  شوند، طبق دستوالعمل، مسائل را

مي  يز  عارض پره ضاد و ت ند، از ت قاد دار فردي اعت سئوليت  به م

كنند، اختيارات و مسئوليت واحد را مي پذيرند، به سلسله مراتب 

 .اختيارات توجه دارند، محتاط هستند و از خطر اجتناب مي كنند

م سار ك يزان ب به م ند،  مي كن هي كار  صورت گرو ني ب ي كارگران ژاپ

ند،  مي ده خرج  به  مل  كار ع سائل ابت حل م براي  شوند،  مي  جا  جاب

گروه را معرف خود مي دانند، به مسئوليت گروهي اعتقاد دارند، 

از تضاد و تعارض پرهيز نمي كنند، غير رسمي و رو راست هستند، 

 .عالقه اي به پذيرفتن مسئوليت فردي ندارند، خطرپذير هستند

م ئه  چارچوبي ارا صل  ين ف توان در ا مي  يق آن  كه از طر نيم  ي ك

تفاوتهاي ملي را مشخص كرد و نشان داد مديري كه در كشور ديگر 

چه  خود  مديريت  تار و  شيوه رف يد در  ست، با كار ا به  شغول  م

 .تغييراتي بدهد

 :شركت هاي چند مليتي و قراردادهاي همكاري منطقه اي 

ا بصورت پووهشگران بر اين باورند كه بيش از يك دهه است كه دني

واقعيت دهكده جهاني را مي توان از . يك دهكده جهاني درآمده است

كاري  هاي هم تي و قرارداد ند ملي شركتهاي چ كه  تي  يدگاه اثرا د

 .منطقه اي بر سيستم اقتصاد جهاني دارند، مشاهده كرد

شركت هاي چند مليتي به شركت هايي گفته مي شود كه در بيش از دو 

آنها نتيجه . ن فعاليتهاي عمده دارنديا چند كشور بصورت همزما

يا ره آورد طبيعي سيستم اقتصاد جهاني هستند كه با استفاده از 

ند مي نماي ئه  تدوين و ارا هاني را  ستراتوي ج خود ا هاي  . فعاليت

صادي،  سي، اقت هاي سيا ستم  با سي ها  شركت  ين  عادات و  مديران ا

هم مو ها  ين اختالف كه ا شوند  مي  برو  ناگون رو سوم گو بروز ر جب 

مي  جود  ها بو براي آن صتهايي را  هم فر شود و  مي  شكالت  سائل و م م

 .آورد

لي  هاي م قه اي، مرز كاري منط هاي هم يدايش قرارداد با پ نين،  همچ

ها  ترين آن عروف  كه م ست  شده ا نگ  يادي كمر حد ز تا  خدوش و  م

 :عبارتند از 

كشور اروپايي كه به موجب آن  15قرارداد بين : اتحاديه اروپا  -

 .مگي بصورت يك بازار قوي تجاري در آمده انده

قرارداد بين كشورهاي آمريكا، كانادا و مكزيك : قرارداد نفتا  -

فه  شورها از تعر ين ك بين ا شده  له  هاي مباد جب آن كاال به مو كه 

 .گمركي معاف شدند
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اتحاد مجدد آلمان و سقوط كمونيسم موجب رواج و : اروپاي شرقي  -

بازار آزاد در  سترش  جب گ جه مو شرقي و درنتي پاي  شورهاي ارو ك

 .افزايش ارتباطات چند جانبه بين سازمانها و كشورها شده است
 : رويارويي با مسائل بين المللي

سيستم اقتصاد جهاني براي مديران مسائل و مشكالتي بوجود آورده 

مديران با سيستم . است كه آنها در كشور خود با آن مواجه نبودند

قي و قانوني و همچنين محيط اقتصادي و فرهنگهاي هاي سياسي، حقو

به عنوان نمونه، آمريكايي ها مردمي . ملي متفاوتي روبرو شدند

قوم پرستند كه عادات و رسوم و ارزشهاي فرهنگي خود را برتر از 

مديران آمريكايي نسبت به درك فرهنگ ساير . ديگران    مي دانند

جب مر مو مين ا ستند و ه ناتوان ه شورها  شكالت  ك سائل و م بروز م

بطور مثال مدير آمريكايي كه در يك شركت ژاپني . زيادي شده است

كار مي كرد، به دليل اينكه دفتر كار مدير ارشد شركت كوچك بوده 

شده  ئل ن به وي قا سبت  يادي ن ترام ز شت، اح يادي ندا يزات ز و تجه

 .بود كه اين موضوع باعث دلخوري مدير ارشد شده بود

كد يدايش ده بين پ گي از  هاي فرهن كه تفاوت شود  مي  عث  هاني با ه ج

برود و در بلند مدت دهكده جهاني به صورت يك فرهنگ فراگير در 

هاي  نگ  مه فره كه ه يد  مي آ كوره اي در  صورت  يا ب ني دن يد، يع آ

 .مختلف در آن ذوب شده و از بين مي روند

 ارزيابي تفاوت بين كشورها

ن بين فره فاوت  مودن ت شخص ن هت م سي دو حال ج به برر لف  هاي مخت گ 

                                       .                                                                                                                            تحقيککککککق در ايککککککن زمينککککککه مککککککي پککککککردازيم

قيق شش بعد فرهنگي را اين تح: تحقيق كالكهان و استرادبك ( الف 

 :مورد توجه قرار داده است

آيا فرد تابع محيط است، يا فرد مي تواند :  رابطه با محيط -1

شورهاي  مردم ك ثال  طور م به  خود در آورد؟  سلطه  حت  آن را ت

خاورميانه اعتقاد دارند كه رويدادهاي زندگي از قبل تعيين شده 

هميت چندان زيادي است، در چنين جوامعي تعيين هدف براي سازمان ا

برعكس، آمريكايي ها بر اين باورند كه مي توانند طبيعت . ندارد

صورتي  ها ب هاي آن سازمان  هداف در  جه ا ند، در نتي ترل كن را كن

 .دقيق و مشخص تعيين مي گردند

مان -2 به ز جه  يا :  تو حال و  شته،  مان گذ به ز شور  نگ ك يا فره آ

امعه به زمان باعث آينده توجه دارد؟ آگاهي از ديدگاه فرهنگ و ج

مي شود كه ما به اهميت مقطع زماني توجه كنيم، مبني بر اينكه 

 ...برنامه ريزي كوتاه مدت باشد يا بلند مدت، و يا 

آيا فرهنگ كشور، انسان را موجودي خوب، بد و يا :  ماهيت فرد -3

آميزه اي از اين دو مي داند؟ ديدگاه فرهنگ نسبت به ماهيت فرد 

شيو ند در  گذاردمي توا ثر ب مديران ا بري  شيوه . ه ره ثال  طور م ب

رهبري خودكامه در كشورهايي كه نسبت به انسان ديد منفي دارند 

سانها  براي ان كه  شورهايي  برعكس در ك شود، و  مي  ته  كار گرف به 

 .ارزش قائل مي شوند، شيوه رهبري مشاركتي بكار گرفته مي شود

ر يا عمل توجه در برخي از فرهنگ ها به كا:  توجه به فعاليت -4

حال و  ظه  ندگي در لح يا ز بودن  به  شورها  خي از ك شود، در بر مي 
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لذتهاي زودگذر توجه مي شود، و در برخي به كنترل نفس تاكييد مي 

آگاهي ازنوع فعاليت فرهنگي مي تواند ديدگاهي عميق درباره . شود

توان  مي  هد و  ست د كاري بد قت بي يدن و فراد و گذران كار ا شيوه 

ه مشخص كرد كه افراد اين جوامع چگونه تصميم مي گيرند بدان وسيل

 .و براي دادن پاداش از چه شاخصها و معيارهايي استفاده مي كنند

سئوليت -5 به م جه  يين :  تو گران و تع حال دي فاه  به ر جه  با تو

برخي . مسئوليتها، مي توان جوامع و فرهنگها را طبقه بندي كرد

گرا ه ها فرد كايي  ند آمري ها مان ند فرهنگ گر مان خي دي ستند و بر

اين بعد از فرهنگ به . كشور مالزي به گروه اهميت زيادي مي دهند

يين  باط، تع جاد ارت يري، اي صميم گ شيوه ت شغل،  يزي  طرح ر گام  هن

 .سيستم پاداش و شيوه گزينش در سازمان كاربردهاي زيادي دارد

آخککرين بعککدي كککه در چککارچوب معککروف كالكهککان و :  مفهککوم فضککا-6

در برخي . دبك ارائه مي شود به مالكيت فضا مربوط مي شوداسترا

شود مي  جام  مومي ان باز و ع حيط  ها در م ها كار نگ  ند )از فره مان

ژاپني ها كه مديران و كاركنان در يك اتاق، بدون داشتن ديوار و 

ند مي كن كار  نه  يز جداگا نه اي (يا م به گو ضع  گر و خي دي ، در بر

مانند شركت هاي آمريكايي )ي كنداست كه امور جنبه خصوصي پيدا م

، ودر برخي ديگر (كه دفاتر خصوصي و بزرگ نشانه مقام اداري است

. شيوه عمل به گونه اي است كه در وسط اين طيف قرار مي گيرند

اين تفاوتها در سازمانها، به هنگام طرح ريزي شغل و ايجاد شبكه 

 .ارتباطي اهميت زيادي دارند

ستد ( ب  هاف ا يق  نان از  به: تحق مديران و كارك ستد  هاف ا ظر  ن

 :چهار بعد فرهنگ ملي با يكديگر تفاوت دارند كه عبارتند از 

مقصود از فرد گرايي وجود :  فرد گرايي در مقايسه با جمع گرايي -1

به  شتر  فراد بي كه ا ست  سجم ا ندان من نه چ ماعي  چارچوب اجت يك 

افراد به منافع خود و افراد نزديك خانوادگي توجه مي كنند، اين 

برعكس، جمع گرايي به معني . ميزان زيادي احساس آزادي مي كنند

يك چارچوب اجتماعي محكم است كه افراد انتظار دارند ساير كساني 

با  گاه  هر  ند و  جه كن نان تو به آ ند  قرار دار گروه  ين  كه در ا

مساله يا مشكلي روبه رو شدند به حمايت ازآنان برخيزند، آنها 

فا گروه و به  يز  ندن يادي دار فرد . داري ز ند،  شورهاي ثروتم در ك

 .گرايي وجود دارد و كشورهاي فقير جمع گرا مي باشند

قدرت -2 ختالف  ياد :  ا ثروت ز قدرت و  ختالف  كه در آن ا عه اي  جام

، كاركنان تفاوت قدرت در سازمان را مي پذيرند و (مانند هند)است

حترام زيادي در اين سازمان ها كاركنان براي مقامات باالي شركت ا

ستند ئل ه فراد . قا ست ا ندك ا قدرت ا ختالف  كه ا شورهايي  در ك

ند مي كن شاهده ن سازمان م يادي در  هاي ز شد . نابرابري مات ار مقا

مانند )داراي قدرت هستند ولي زيردستان از آنها واهمه اي ندارند

 (.اتريش

نان -3 عدم اطمي يده  ناب از پد توام :  اجت نامطمئن،  يايي  ما در دن

جوامع مختلف در برابر پديده . اي مبهم زندگي مي كنيم با آينده

ند مي ده شان  كنش ن خود وا ناگون از  شهاي گو به رو نان  . عدم اطمي

برخي كشورها پديده عدم اطمينان را مي پذيرند كه اين جوامع از 
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خالف  يد م تار و عقا بر رف نان در برا ستند، آ گردان ني طر روي  خ

تناب از پديده عدم اطمينان بردبار هستند، اين جوامع از نظر اج

در سطح پاييني قرار دارند، يعني افراد بصورت نسبي احساس امنيت 

ند سوئيس)مي كن ند  ظر (. مان كه از ن عه اي  فراد جام برعكس، ا

چار  قرار دارد، د بااليي  سطح  نان در  عدم اطمي يده  ناب از پد اجت

 اضطراب و وحشت شديد مي شوند كه به موجب آن متوسل به راه هايي

مي شوند كه بتوانند خطر و عدم اطمينان را به پايين ترين سطح 

قوانين و مقررات رسمي در  سازمان  ممكن برسانند، كه در نتيجه 

 (.مانند ژاپن)ها ايجاد مي شود

هنگامي كه بين نوع كاري كه :  مردساالري در مقايسه با زن ساالري -4

ه شويم،  مي  ئل     يك قا هد تفك جام د يد ان يا زن با اف استد مرد 

هده  مردان ع كه  ست  نه اي ا به گو يت  يع فعال كه توز ست  مدعي ا

دارمشاغلي مي گردند كه بتوانند بهتر ابراز وجود نمايند و به 

بت و  خدماتي دارد و مراق به  كه جن شود  مي  هايي داده  ست  نان پ ز

در نتيجه، مرد ساالري به جوامعي . نگهداري را بر عهده مي گيرند

مساله ابراز وجود و كسب پول و ثروت و اشياي اطالق مي شود كه بر 

يادي  يت ز گران اهم بت از دي ساله مراق به م شود و  مي  جه  مادي تو

بر عكس در جوامع به اصطالح زن ساالر به (. مانند ژاپن)نمي دهند

مي  جه  ندگي تو يت ز كل كيف گران و  به دي جه  بط، تو ساله روا م

 (.مانند هلند)شود

گ حاكم بر اياالت متحده آمريكا را به طور خالصه، هاف استد فرهن

 :به شرح زير بيان مي كند 

يانگين  حد م قدرت از  ختالف  ستند، ا گرا ه سيار فرد ها ب كايي  آمري

ير  ندكي ز نان ا عدم اطمي يده  ناب از پد ظر اجت ست، از ن تر ا كم

 .متوسط قرار مي گيرند، و به مردساالري گرايش دارند
 نكات كاربردي براي مديران

ر اين كتاب ارائه مي شود بر مبناي تحقيقاتي است كه نتايجي كه د

اگر مديران در پي درك . در اياالت متحده آمريكا انجام شده است

رفتار كاركناني هستند كه در اياالت متحده آمريكا تولد يافته و 

بزرگ شده اند يا در كشورهايي كه داراي ارزشهاي فرهنگي مشابه 

هنگ ملي را به عنوان عامل يا هستند، در مي يابند كه نبايد فر

درك يا پي بردن به اختالف بين فرهنگ . متغير اصلي به حساب آورد

ها به ويوه براي مديراني ارزشمند است كه در كشورهاي آمريكايي 

و انگليسي زبان به دنيا آمده اند يعني كساني كه مي خواهند در 

مي  كه       ساني  يا ك شوند،  شغول  كار م به  گري  شور دي ند ك خواه

ها  فراد آن ضا و ا كه اع ند  هده گير بر ع هايي را  سازمان  مديريت 

 .داراي فرهنگي متفاوت از فرهنگ خودشان هستند
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 رفتار فرد يمبان: 3فصل 

 

، رفتار سازماني مورد مطالعه  قرار مکي گيکرد كکه  در اين كتاب

هارت هاي  سعه م پرورش و تو براي  مديران  به  مك  هت ك ضوع ج ين مو ا

 .زم در زمينه ارتباط با كاركنان استال

رفتککار سککازماني را مطالعککه سيسککتماتيك  عمليککات ، اقککدامات و 

يعني مدارك و شواهد علمي . نگرشهاي افراد سازمان تعريف مي كنيم

هاي  يده  با پد طه  مديران در راب شهودي  هاي  ضاوت  جايگزين ق را 

مائيم مي ن ساني  تار ان يه و ت. رف به تجز ياز  نابراين ن يل ب حل

له اول  كه در مرح يم  له دار به مرح له  صورت مرح سازماني ب تار  رف

سطح فردي و سپس گروه و سرانجام سازمان را مورد بررسي قرار مي 

 .تا درك بيشتر و بهتري از سازمان داشته باشيم . دهيم

شد مي با تار فرد  باني رف صل م ين ف ضوع ا صل . مو كه در ف مانطور  ه

علمي موثر در رفتار سازماني فقط  اول گفته شد از     رشته هاي

بود گروه   سطح  يه در  فردي و بق سطح  سي در  نابراين . روانشنا ب

براي درك رفتار فرد ابتدا نقشهاي روانشناسي را بررسي مي كنيم 

كه اين نقشها در چهار دسته نگرش ، شخصيت ، ادراك و يادگيري مي 

 .باشد

 Attiude   :نگرش-1

( چه مطلوب يا نامطلوب )ا رويدادي، ارزيابي درباره شي ، فرد ي

نگرش " من كارم را دوست دارم " نگرش را تشكيل مي دهد مثال جمله 

 .فرد درباره كارش مي باشد

كه در  شد  شته با گرش دا ند ن مي توا شي  هزاران  مورد  شخص در  يك 

خود  عرف  كار را م شغلي ،  ضايت  شهاي ر قط نگر سازماني ف تار  رف

خود را           مي شناسد و در آن ميزاني كه شخص كار )دانستن

شاخص وفاداري فرد به سازمان )و تعهد سازماني( مشاركت مي نمايد

مورد بررسي قرار مي گيرد كه در اين فصل نگرش رضايت ( مي باشد 

 .شغلي را بررسي      مي كنيم

 Job Satisfaction:رضايت شغلي-1-1
ار مي باشد كه منظور از رضايت شغلي ، نگرش كاركنان در مورد ك

ضايت  ناي ر في بمع گرش من باال و ن شغلي  ضايت  ناي ر بت بمع گرش مث ن

مان  نان ه گرش كارك ظور از ن لي من طور ك شد و ب مي با پائين  شغلي 

 .رضايت شغلي مي باشد

 :عوامل تعيين كننده رضايت شغلي-1-1-1

جهت بررسي رضايت شغلي، بهتر است عواملي كه منجر به رضايت شغلي 

پاداش بر اساس عکدل -2گيرايي كار   -1: د را بشناسم باال مي گرد

 همكاران-4در شرايط كاري حمايت از فرد     -3و مساوات 

 :گيرايي كار-1-1-1-1

شغلهايي كه فرصت ارتقا به كارمندان بدهد و كارمندان در نحوه 

هاي  بر كار شند و در برا شته با مل دا خود آزادي ع ظايف  جام و ان
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سبي د پاداش منا ست ،  بوده و در يرا  شان گ شغل براي ند  فت كن ريا

 .احساس لذت به آنها خواهد داد

 :پاداش براساس عدل و مساوات-1-1-1-2

شد  هارت با ساس م بر ا قاء  ستم ارت قوق و سي خت ح ستم پردا گر سي ا

 .كاركنان احساس رضايت خواهند نمود

 

 :حمايت فرد-1-1-1-3

چ خدشه اي اگر محيط كار سالم ، بي خطر،آرام و تميز و بدون هي

 .باشد كاركنان احساس رضايت خواهند داشت

 :همكاران-1-1-1-4

داشتن همكاران صميمي نيازهاي اجتماعي كاركنان را تامين مي كند 

 .و منجر به افزايش رضايت شغلي مي گردد

 (:بهره وري)رضايت شغلي و توليد-1-2

در گذشته بر اين باور بودند كه كارمندان راضي از شغل ، توليد 

االتري خواهند داشت كه امروزه چنين بيان مي شود كه رضايت شغلي ب

اما . مي تواند بر ميزان توليد و بهره وري اثر مثبت داشته باشد

 اين اثر چندان زياد نيست؟

ثابت شده است كه بهره وري موجب رضايت شغلي مي گردد اما عكس 

 .قضيه نمي تواند چندان درست باشد

 Cognitirel dissonance: ختيتئوري ناهمساني شنا-1-3

گرش و  بين ن كه  شود  مي  طرح  گامي م شناختي ، هن ساني  ئوري ناهم ت

ئوري  صود از ت گردد و مق شاهده  باتي م بي ث نوعي  فرد  يك  تار  رف

ين  شند ا مي كو فراد           كه ا ست  ين ه شناختي ا ساني  ناهم

مي  پذير ن كان  مل ام طور كا كه ب سانند  حداقل بر به  ساني را  ناهم

 .باشد

سازگاري بين رفتار و نگرش بستگي به اهميت عوامل ناهمساني دارد 

ند  مي توا مل       ين عوا باالتر    –كه ا فام  ستور م يزان  -د م

 باشد... -پاداش    

 :رابطه نگرش و رفتار -1-4

در گذشته چنين مي پنداشتند كه نگرش و رفتار رابطه علي با هم 

نده كار يين كن فرد تع گرش  ني ن ند يع مي دار جام  كه ان ست  هايي ا

 اما در سالهاي اخير اين رابطه كه به اسم. دهد

A-B  ناميده مي شود چنين بيان مي كند كه بين ايکن دو رابطکه اي

ست  يت  ه كم اهم سيار  جود ب صورت و يا در  شته  جود ندا چون . و

با  غاير  نه اي م ند بگو مي ك فراد را واردا  ماعي ا شارهاي اجت ف

 .نگرش خود رفتار كند

 Personality:خصيتش-2

شخصيت مجموعه اي از ويوگيهاي رواني دو سويه است كه بدان طريق 

 .افراد را طبقه بندي مي كنيم

 متجاوز خوددار

 باهوش كم هوش

 پايدار احساساتي

 سلطه گر سلطه پذير
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كه با اين ويوگيها مي توان رفتار فرد را در موقعيتهاي خاص پيش 

بر ها  ين ويوگي ما ا كرد ا ني  سازمان بي فرد  در  تار  اي درك رف

ست شن ني ندان رو شده . چ يه  شناخت ته براي  صهايي  ظور شاخ بدين من

 .است

 

 

 :بريگز-شاخص مايرز-2-1

سوال شخصيتي پرسيده مي شود كه فرد دربکاره نکوع  111از هر فرد 

احساسي كه در يك وضع خاص قرار مي گيرد به سواالت پاسخ داده و 

 16كل  52در صفحه )ي فرد مشخص مي گرددبا بررسي پاسخها ، ويوگيها

 (ويوگي آورده شده است

پنج ويوگي شخصيتي اصلي را بقرار ذيل   با تركيب اين ويوگيها ،

 .معرفي مي كنند

 .افرادي هستند كه پيوسته ابراز نظر مي كنند: برونگرا-2-1-1

اين افراد داراي روح همكاري،قابکل اعتمکاد و از :سازشكار-2-1-2

 .وب هستندنظر فطرت خ

اين افراد مسئوليت پذير ، وابسته و هدفگرا مکي :با وجدان-2-1-3

 .باشند

اين افراد آرام و عالقکه منکد ، : از نظر احساسات با ثبات-2-1-4

 .در برابر تنش احساس امنيت مي كنند

ايکن افکراد خيکال پکرداز : با آغوش باز تجربه مي آموزند-2-1-5

 .اهل تعقل و تفكر مي باشندبوده و از نظر احساسات هنرگرا و 

  كساني كه برونگرا ، احساساتي ، اهل تفكر و انديشيدن باشند

مي  گرا  صول  ها را ا ما آن كه  ند  مي گير قرار       هي  در گرو

 .ناميم
 :ساير ويوگيهاي شخصيتي-2-2

بدان  توان  مي  كه  ند  شمرده ا عي را نيز بر صيتي فر گي شخ پنج ويو

پ سازمان  فرد را در  تار  سيله رف كه و كرد  يه  ني و توج يش بي

 :عبارتند از

- ماكياولي گري –خودكامگي  -كانون كنترل 

 خطر پذيري –سازش با عوامل محيطي 

 (Locus of Control)كانون كنترل-2-2-1

ين  بر ا شند  گي با ين ويو كه داراي ا ساني  ست وك ني ا لت درو يك حا

كه  ساني  ند و ك قم بزن خويش را ر شت  ند سرنو مي توان كه  ند  باور

گرا ز ند برون مي دان خارجي         مل  ستاويز عوا خود را د ندگي 

هستند و افراد برونگرا كمتر به كار و شغل عالقه نشان داشته و 

 .شغلشان  آنها را  ارضا نمي كند

 (Authoritarianism: )خودكامگي-2-2-2

افراد خودكامه بر اين باورند كه بايد در سازمان اختالف طبقاتي 

ش جود دا قدرت و مي و  يل  قرار ذ فراد ب ين ا صيات ا كه خصو شد  ته با

 .باشد

در مکورد ديگکران -2-2-2-2بسيار دقيکق هسکتند          -2-2-2-1

 قضاوت مي كنند
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 نسبت به مقامات باالتر احساس كوچكي مي كنند-2-2-2-3

بکه چيکزي -5-2-2-2زير دستان را استثمار مي كننکد      -2-2-2-4

در برابکر پديککده تغييکر بشککدت -6-2-2-2اعتمکاد ندارنککد        

 .مقاومت مي كنند

مل  طور كا قوانين ب عد و  ست قوا كه الزم ا هايي  فراد در كار ين ا ا

 .رعايت گردد موفق بوده و خوب از عهده آن بر مي آيند

 

 

 Machiavellianism: ماكيا ولي گري-2-2-3

اين افراد تمايل شديدي دارند كه از طريق هدف وسيله را توجيه 

اي پرسش ، آيا كاركنان داراي شخصيت ماكيا ولي گري ، بر. كنند

نوع  كه ب سخ داد  ستي پا نين باي ند؟ چ مي آي ساب  خوبي بح نان  كارك

و در شغلهايي كه به مذاكره و چانه زني در سطح . كار بستگي دارد

 .باال نياز باشد افراد ماكيا ولي گري بهتر خواهند بود

 :سازش با عوامل محيطي-2-2-4

بهتر بتوانند خود را با محيط وفق دهند ثبات رفتاري افرادي كه 

نداشته و مي توانند در شرايط گوناگون رفتارهاي مختلفي داشته 

باشند و حقيقت خويش را هميشه پنهان           نگه دارند و اين 

 .گروه به عالئم و اشاره هاي خارجي توجهي دقيق مي نمايند

خود تي  كه براح ستند  فرادي ه بل ا فق  در مقا حيط و شرايط م با  را 

 .نمي دهند و از نظر رفتاري داراي ثبات رويه هستند

افراد سازشكار بهنگام سياستگذاري سازمان مي توانند نقشي مهم 

بان  با مخاط يارويي  ند در رو مي توان يرا     ند ز هده بگير بر ع

 .مختلف به شكلهاي مختلف درآيند

 Risk propensity:خطر پذيري-2-2-5

پذير بسرعت تصميم مي گيرند و از اطالعات كمتري براي افراد خطر 

بورس  كارگزاران  چون  شاغلي هم ند م مي كن ستفاده  يري ا صميم گ ت

 .،مناسب اين افراد هست

 تحقيقات جديد-2-3

با تحقيقات به اين نتيجه رسيدند كه افراد با شخصيتهاي گوناگون 

دين جهت را مي توان در شغلهاي متناسب با شخصيتشان بكار گمارد ب

تئوري مزبور چنين . نوع شخصيت ارائه شده است 6الگويي مبتني بر 

بيان مي كند كه اگر شخصيت فرد با شغل وي سازگار باشد رضايت 

 .شغلي بسيار زياد و احتمال ترك سازمان بسيار كم خواهد شد

 كه خصوصيات اين افراد بقرار ذيل مي باشد
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 صيت رابطه بين مشاغل و شخ

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 نمونه شغل ويوگي شخصيتي نوع شغل ويوگي

واقکککع 

 گرا

كارهککککککاي 

فيزيكکککي را 

تککرجيح مککي 

 دهند

مقاوم ، باثبات، كم 

 رو

 كشاورز، مكانيك

كه  كاوشگر هايي  كار

همککراه بککا 

كردن و  كر  ف

سکککازماندهي 

باشککد دوسککت 

 دارد

مستقل،كنجكاو،تحليل 

 گر

اقتصککاددان، رياضککي 

 دان ،

كه  اجتماعي هايي  كار

در رابطککککه 

كمکککك بکککه 

ديگران باشد 

تککرجيح مککي 

 دهند

صکککميمي ، گکککرم ، 

 داراي روحيه همكاري

 معلم و مشاور

كارهککککککاي  سنت گرا

قانونمنککد و 

داراي نظکککم 

را دوسکککککت 

 دارد

گرا  مل  شكار ، ع ساز

 ، رك و راست

 حسابدار،مدير شركت،

 مسئول صندوق بانك

كه  سوداگر هايي  كار

به  شتر جن بي

گفتککککککاري 

شت شد دا ه با

 دوست دارد

 داراي اعتماد بنفس،

 جاه طلب

 وكيل حقوقي

 ،مسئول روابط عمومي

ير  هنرگرا هاي غ كار

منظم و مبهم 

را دوسکککککت 

رويککککککککککايي ، 

 پرعاطفه،احساساتي

نقاش،موسککککککککيقي 

 دان،نويسنده،نوازنده

واقع 

 گرا

 سنت گرا

 كاوشگر

هنر 

 گرا

 اجتماعي
 سوداگر
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دارد و مکککي 

با  تا  شد  كو

خلککق آثککار 

براز  يد ا جد

 وجود نمايد

 

 :ادارك-3

ي معنا بخشيدن به محيط ، احساس خود را فرآيندي است كه فرد برا

 .بيان مي كند

نيم و  گاه ميك حيط ن به م في  يدگاههاي مختل ما ، از د يك از هر 

واقعيت را آن گونه كه هست نمي بينيم بلكه چيزي را كه مي بينيم 

 .تفسير كرده و آنرا بعنوان واقعيت مي پذيريم

 عواملي كه بر ادراك ما تاثير مي گذارند-3-1

عواملي كه در نهاد شکخص وجکود دارد و ايکن عوامکل همکان -3-1-1

شته و  صيت،عالقه،تجربيات گذ گرش ،شخ شامل ن ما،  صي  هاي شخ ويوگي

 .انتظارات مي باشد

 .موضوعي مورد مشاهده كه جهت تفسير قرار مي گيرد-3-1-2

 زمان ديدن موضوع-3-1-3

 ...موقعيت محلي موضوع شامل مقدار نور و -3-1-4

 

 

 سناديتئوري ا-3-2

در درس رفتککار سککازماني مککا بحککث ادراك را روي افککراد بايسککتي 

مطالعه كنيم كه ادراك ما روي انسان از اشياي بي جان مثل ميز 

قوانين محيط  تابع  جان  بي  شياي  چون ا بود  هد  فاوت خوا ير مت تحر

بدين  شد  مي با يزش  باور و انگ قاد ،  سان داراي اعت ما ان بوده ا

اهد بود و بيشتر تحت تاثير مفروضاتي جهت ادراك ما استقرايي خو

 .قرار مي گيرد كه ما درباره وضع شخص قائل مي شويم

تئوري اسنادي بيانگر اين است كه چون ما رفتار، فردي را مشاهده 

مي كنيم درصدد بر  مي آئيم تا علت يا علتهاي دروني يا بروني 

 .آن را مشخص كنيم كه اين كار مستلزم شناخت سه عامل مي باشد

-2-2-3فرق قائل شدن                                    -3-2-1

 همانند سازي

 تداوم رويه رفتار-3-2-3

منظور از علت دروني ، عللي هست كه شخص اعتقاد دارد مي تواند 

آنها را كنترل كند و علت بروني به سبب عوامل خارجي بوجود مي 

علت رفتار افراد آيد كه ما بعنوان فرد شاهد ، تمايل داريم كه 

خارجي  عوامي  ساب  خود را بح تار  ني و رف مل درو ساب عوا را بح

 .بگذاريم

 :فرق قائل شدن-3-2-1

 منظور اين است كه آيا نوع رفتار غير عادي است يا خير؟

اگر غيرعادي باشد بحساب عوامل خارجي مي گذاريم ولي اگر مربوط 

 .دهيمبه يك فرد خاصي باشد بحساب عوامل دروني قرار مي 
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 همانند سازي-3-2-2

همانند سازي يا قالبي انديشيدن اين است كه ما فرد را شبيه يا 

هيم قرار د لق دارد  گروه وي تع به  كه  فرادي  ساير ا ند  . همان

بعنوان مثال قضاوت در مورد افراد متاهل كه نسبت به افراد مجرد 

 .ثبات بيشتري دارند يك نوع قالبي انديشيدن مي باشد

 

 

 :اوم رويه رفتارتد-3-2-3

با توجه بيك ويوگي خاص مثل )هنگامي كه يك احساس كلي درباره فرد

بدست مي آوريم نوع قضاوت را اثر هاله اي مي (هوشياري يا ظاهر

 Halo effect.نامند

 .بعنوان مثال باظاهر شخص توانمنديهاي او را سنجيدن

 :يادگيري-4

دگيري حاصل مي تقريبا همه رفتارهاي پيچيده انساني از طريق يا

اگر ما بخواهيم رفتار فرد را توجيه ، پيش بيني يا كنترل . شود

 .نمائيم بايد بدانيم كه وي چگونه آن رفتار را ياد گرفته هست

يادگيري چنين تعريف مي شود كه ، هر نوع تغيير نسبتا دائمي كه 

يادگيري بر پايه رابطه . در نتيجه نوعي تجربه در رفتار رخ دهد

گذارده شده است كه مکي گويکد رفتکار ( Law of effect)علولي علت و م

شد  شته با لوب دا جه مط كه نتي تاري  ني رف ست يع تايج آن ه تابع ن

شد  شته با نامطلوب دا جه اي  كه نتي تاري  شد و رف هد  كرار خوا ت

شود مي  كرار ن لوب.ت جه مط ظور از نتي ستايش،ارتقاي )كه من پول ، 

 .مي باشد( مقام يا حتي يك لبخند

ي هي و كل شكل د ئوري  به دو ت بوط  يادگيري مر ند  صلي در فرآي د ا

الگو سازي مي باشد كه شكل دهي همان فرآيند آزمون و خطاست كه 

ير  يادگيري و تغي به  جر  ته و من فزايش ياف يات ا ها تجرب با خطا

 .اين نوع يادگيري آهنگ كندي دارد.رفتار مي شود

ها خواهد بود و الگو سازي مشاهده رفتار ديگران و عمل مطابق آن

 .اين فرآيند همانند كاري است كه در مدرسه انجام مي شود

 فرآيند يادگيري

  محکککککککيط                         علکککککککت و معلکککککککول                                                        

 رفتار
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 انگيزش: 4فصل 

 

 
 

 : نخستين نظريه هاي انگيزش

 سلسله مراتب نيازها نظريه 

  تئوريX  و تئوريY 

 تئوري بهداشت انگيزش 

 
 : نظريه سلسله مراتب نياز ها

  نظريه سلسله مراتب نياز ها که توسط آبراهام مزلو ارائه شد

 .از مشهورترين نظريه هاي انگيزش است 

  مزلو اساس فرض خود را بر اين گذاشت که  در درون هر انسان

 .وجود دارد( طبقه بندي شده  به صورت)پنج دسته نياز 

  گر شود دي ضا  قدار الزم ار سي و به م صورت اسا به  يازي  گر ن ا

 ايجاد انگيزه نمي کند و باعث تحريک فرد نمي گردد

  براي انگيزش فرد بايد محل شخص در سلسله مراتب نيازها مشخص

سطح  که در  ها  يا آن ها  مان نياز ضاي ه هت ار گاه درج گردد و آن

 د اقدام شودباالتر قرار دارن
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 Yو تئوري  Xتئوري 

  يک : داگالس مک گرگور دو ديدگاه متمايز از انسان ارائه کرد

خواند و يک ديدگاه مثبت که  Xديدگاه اصوال منفي که آن را تئوري 

 ناميد Yآن را تئوري 
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  تئوريX  بر اين فرض قرار مي گيرند که نياز هاي رده پايين

بر اين اسکاس قکرار مکي گيکرد ککه  Y بر فرد حاکم هستند و تئوري

 نيازهاي رده باالتر بر فرد حاکم هستند

 

 :بر اساس مفروضات زير قرار دارد  Xتئوري 

ند و در  .1 ست ندار کار را دو عي  طري و طبي صورت ف به  نان  کارک

 .صورت ام ان سعي مي کنند از انجام آن اجتناب نمايند 

يد .2 ند ، با ست ندار کار را دو نان  که کارک جا  نان را  از آن آ

هدفهاي  به  توان  تا ب کرد  يد  يا تهد مود و  ترل ن کرد و کن بور  مج

 .مورد نظر دست يافت 

کارکنان از زير بار مسئوليت شانه خالي مي کنند ، لذا بايد  .3

 .به صورت رسمي آنها را هدايت و رهبري کرد 

بيشتر کارکنان امنيت را باالتر از عوامل ديگر مربوط به کار  .4

 .هيچ نوع جاه طلبي و بلند پروازي ندارند  ، قرار مي دهند و

 

 :بر اساس مفروضات زير قرار دارد  Yتئوري 

مي  .1 بازي  يا  فريح  ند ت عي و همان مري طبي کار را ا نان  کارک

 پندارند

کسي که خود را به هدف يا هدف هايي متعهد نموده است داراي  .2

 .نوعي خود رهبري و خود کنترلي مي باشد 

ند .3 مي توان فراد  شتر ا پي  بي تي در  ند و ح سئوليت بپذير م

 .پذيرفتن مسئوليتها بر آيند 

شتر  .4 خوب وبي صميمات  گرفتن ت براي  نايي  ني توا يت ، يع خالق

افراد جامعه داراي اين ويوگي هستند ؛ اين امر تنها از ويوگي 

 .هاي مديران نيست 

 
 انگيزش -تئوري بهداشت 

  فردريک تئوري بهداشت انگيزش به وسيله يک روانشناس به نام

 .هرزبرگ ارائه شد 

 از نظر هرزبرگ رضايت ع س نارضايتي نيست 

  مل ستند را عوا موثر ه ضايتي  که در نار عواملي را  برگ  هرز

مل  شوند را عوا مي  ضايت  جب ر که مو عواملي  يد و شتي نام بهدا

 .انگيزشي ناميد 
 تئوري هاي نوين انگيزش

 تئوري مبتني بر نيازهاي سه گانه 

 نظريه تعيين هدف 

 ري تقويت رفتارتئو 

 نظريه برابري 

 نظريه انتظار 

 

 تئوري مبتني بر نياز هاي سه گانه

ديويد مک کللند و تعدادي ديگر از پووهشگران سه عامل انگيزشي 

 :ذي ربط يا نياز را پيشنهاد نمودند که عبارتند از 
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 نياز به کسب موفقيت .1

 نياز به کسب قدرت و اعمال آن .2

 نياز به ايجاد دوستي .3

 
 عيين هدفنظريه ت

  يا فرد  يا اراده  صد  که ق ست  ين ا يانگر ا بور ت ئوري مز ت

 .سازمان را مي توان به عنوان منبع اصلي انگيزش به حساب آورد 

  پذيرفتن هدف هاي مش ل توسط کارکنان در مقايسه با هدف هاي

در واقع هدف هاي . آسان باعث ارائه عمل رد عالي تري خواهد شد 

 .انگيزش مي شوند  چالشگر و هماورد طلب باعث

 اهداف ترجيحا مشارکتي انتخاب مي شوند 

 تئوري تقويت رفتار

 تئوري تقويت رفتار نقطه مقابل نظريه تعيين هدف است 

  به ني  مل درو به عوا جه  جاي تو به  تار  يت رف ئوري تقو در ت

 عوامل محيطي توجه مي شود

 در تئوري تقويت رفتار بحث قانون علت و معلولي وجود دارد 

 برابرينظريه 

  کارکنان و اعضاي سازمان مدام خود را با ديگران مقايسه مي

 کنند

  ديگران : سه مرجع براي براي مقايسه همواره مورد توجه است

 ، سيستم و خود

  گران با دي سه  ستاده در مقاي بين داده و  فراد  که ا گامي  هن

نوعي ظلم و نابرابري مشاهده کنند دچار نوعي تنش مي شوند و اين 

ث ايجاد انگيزش مي شود و فرد در پي چيزي بر مي آيد كه تنش باع

 .عدالت و انصاف است
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 نظريه انتظار

  ترين شده  ته  تور روم ي ي از پذيرف ظار از وي  يه انت نظر

 .توجيهاتي است که در باره انگيزش مي شود 

  رابطه بين  -2اهميت  -1: اين نظريه شامل سه متغير مي گردد

 طه بين تالش و عمل ردراب -3عمل رد و پاداش 

  گرايش به نوعي عمل در جهتي مشخص در : استدالل نظريه انتظار

بور  جه مز شد و نتي مي با شخص  مد آن م که پيا ست  ظاراتي ا گرو انت

 مورد عالقه عامل يا فاعل مي باشد

 

 
 

 

 
 

 تئوري هاي انگيزش در محدوده فرهنگي قرار دارند

 

 سيله آمري به و يزش  هاي انگ ئوري  شتر ت باره بي ها ، در  ايي 

 آمري ايي ها و در اياالت متحده آمري ا ارائه شده است
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 از مفاهيم تا کاربرد: انگيزش:  5فصل 

 

ها به  بر جن صل  ين ف م يکاربرد يدر ا يد  يزش تاک فاهيم انگ  يم

 (يو عمل يرابطه بين تئور ييعن.)شود

 
 بر هدف چيست ؟ يمديريت مبتن

هدف به مشارکت افراد در تعيين هدف تاکيد بر  يدر مديريت مبتن

قابل تائيد و قابل سنجش يا ,اين هدفها بايد قابل لمس .شود  يم

ير ندازه گ شند  يا ستفاده از , با با ا که  ست  ين ا هدف آن ا و 

. موجبات انگيزش و تحريک کارکنان را بوجود آورد يسازمان يهدفها

کوچک  يان هدفهاتو يبر هدف در اين است که م يارزش مديريت مبتن

آن  يواحد سازمان و اعضا يبرا, خاص يرا به صورت هدفها يسازمان

ن. درآورد م يمديريت مبت جاب  هدف اي به  يبر  سازمان را  که  ند  ک

جزا حدها و ا هدفها .کوچ تر درآورد يصورت وا تب  سله مرا ين سل ا

سطح ديگر  ييک سطح سازمان با هدفها يشود که بين هدفها يباعث م

 .باط برقرار شود سازمان ارت

 يپائين تر سازمان در تعيين هدفها ياز آنجا که مديران واحدها

, بر هدف  يتوان گفت که مديريت مبتن يم, کنند يمربوطه مشارکت م

پيمايد و نه مسير باال به  يمسير پائين به باال را م,در سازمان 

 .پائين

 

 تف يک هدفها 5-1نمودار 

 

 

 

 
 بر هدف يمديريت مبتن يچهار رکن اصل

روشکن بيکان  يهدفها بايد به صورت–مشخص  يتعيين هدف يا هدفها-1

مثال نبايد  يبرا. شوند و مشخص گردد که چگونه به اجرا در آيند

يت  بود کيف يا به نه  کاهش هزي هدف  فتن  کرد, به گ سنده  هدفها . ب

 درصد 11يزان بايد قابل سنجش باشند مثال کاهش هزينه ها به م

هدفها تنهکا , بر هدف  يدر مديريت مبتن– يمشارکت يتصميم گير -2

افراد وکارکنان در تعيين هدفها , شود  يبوسيله رئيس تعيين نم

 .کنند يمشارکت م

مشکخص  يبايکد در يکک دوره زمکان يهر هکدف –تعيين زمان مشخص -3

اله شش ماهه يا يک س,اصوال سه ماهه يزمان يدوره ها. تامين شود

 .اند

شود تا از طريکق بکازخور  يتالش مداوم م –بازخور نمودن نتيجه -4

. سازمان در جهت نيل به هدف گام بردارد, نمودن نتيجه عمليات 

توانند بر نوع فعاليت و کار خود  يهر يک از افراد و کارکنان م

هدفهای کلی 

 سازمان

  

 س
هدفهای 

 بخش

هدفهای 

 دايره
  هدفهای

 فردی 

 یفرد
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بازخور .نظارت کنند و در صورت انحراف اقدام خود را اصالح نمايند

پائين به باال  يمديريت سازمان مسير يرسم ير و ارزيابنمودن مستم

 .پيمايد يم( در سازمان)و باال به پائين را 

 
 بر هدف و نظريه تعيين هدف يرابطه بين مديريت مبتن

هدف دارا يين  يه تع ها ينظر ست يويوگي ير ا ش ل : ز هدفها م گر  ا

 (وجود نداشته باشد يآسان و يا هدف يدر مقايسه با هدفها)باشند 

همچنين بازخور نمودن نتيجه .خواهد بود يعمل رد فرد درسطح باالتر

 .گردد يتر م يعال يمنجر به عمل رد

, برهدف و نظريه تعيين هدف يتنها مورد اختالف بين مديريت مبتن

 يدر مديريت مبتن ييعن)مربوط به مساله مشارکت دادن افراد است 

حالي ه در نظريه  در,شود  يبر هدف بر اين موضوع به شدت تاکيد م

هدفها به وسيله مقامات باالتر تعيين و جهت اجرا به , تعيين هدف 

 (گردد يمقامات پائين تر ارجاع م

, ديگران نياز دارد  يبنابراين اگر فرد احساس کند که به هم ار

 يبرتر.بر هدف کار سازتر خواهد بود  يدر آن صورت مديريت مبتن

هدف يين  فراد در تع شارکت ا مده م با  ع طه  که در راب ست  ين ا ا

ش ل  يهدفها جرا, م به ا م يافراد يب  شويق و ترغ تر ت يات به  يعمل

 .شوند

 
 بر هدف در مرحله عمل يمديريت مبتن

 ياز سککازمانها يروش مزبککور شککهرت بککه سککزايي دارد و در بسککيار

جار شت,يت ش, يبهدا ت, يآموز فاع يدول نوع  يو غيرانت ين  شاهد ا

ستيم  ها ه مه  نمديريت مب.برنا هر  يت جا و در  مه  هدف در ه بر

ست يشرايط ساز ني سائل.کار ش الت و م ست  يم شته ا نه دا : بدينگو

نبودن تعهد الزم از طرف , در رابطه با مسائل يانتظارات غير واقع

ناتوان سازمان و  شد  ب يمديريت ار ل ييا  مديريت در دادن  يمي

 (تعيين شده يدر مقايسه با هدفها)پاداش
 تعديل رفتار

ب يق  ند ير روتحق سته ب ستم ب مر يسي مايي ا فدرال ) يشرکت هواپي

خواست بسته ها به صورت  يمديريت شرکت م.انجام شد( ياکسپرس فعل

مديريت بر اين باور بود .ي جا حمل شود و نه به صورت تک به تک

پاسخ .شود يکه استفاده از کانتينر باعث صرفه جويي در هزينه م

يت  در م ياستاندارد کارکنان بسته بند ورد استفاده مفيد از ظرف

درصد بود در حالي که تجزيکه و تحليکل شکرکت  11کانتينرها حدود 

 يدرصککد ظرفيککت کانتينرهککا ت ميککل مکک 25نشککان داد کککه معمککوال 

برا.شود ضا يمديريت  ستفاده از ف به ا نان  شويق کارک کانتينر  يت

نان . را به اجرا درآورد  يبرنامه ا با تقويت رفتار مثبت کارک

جه  قراردادنتي عه  مورد مطال تا .را  شد  موزش داده  نان آ به کارک

. کنند تهيه نمايند يم ياز آنچه که در يک روز بسته بند يفهرست

شده  يل  يت ت م يا ظرف ستفاده  يزان ا شخص م هر  يان روز  در پا

م سبه  جرا.کرد يکانتينر را محا ستين روز ا جه اين ه در نخ  ينتي

 .درصد رسيد 11برنامه ظرفيت ت ميل شده کانتينرها به 
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مه ا تار  يبرنا عديل رف نام ت به  جرا درآورد  به ا شرکت  ين  که ا

ف ئور يمعر کاربرد ت يانگر  که ب يد  فراد  يگرد تار در ا يت رف تقو

  .است( درمحل کار)

 يتعديل رفتار در رفتار سازمان

بايد مسئله را (يدر رفتار سازمان)برنامه تعديل رفتار  يدر اجرا

 :بارتند از مرحله حل نمود که ع 5 يط

 –شناسايي رفتارهايي که بر عمل رد بيشترين تاثير را دارند  (1

هاي مه کار جه عمل رد ه يدگاه نتي ضا ياز د نان و اع  يکه کارک

م جام  ند يسازمان ان م, ده سان ين يت ي  ند اهم شته  يتوان دا

درصد عمل رد فرد  81تا  71درصد رفتارها باعث  11تا  5بين .باشند

 کانتينر در شرکت هوايي مربوطهمثال استفاده از . است

ير (2 ندازه گ يا ا سنجش  يار  يين مع ها  يتع يک  –رفتار يد  با

پايگاه توسط مديريت در رابطه با اطالعات مربوط به عمل رد بوجود 

 يرفتار تحت شرايط يکه نوع ياندازه يا تعداد دفعات  يآيد يعن

يت درصد ظرف 25مثال . صورت گيرد يخاص ت رار مي شود و بايد اقدام

 .شد يکانتينر ت ميل م

ها  (3 يب رفتار سايي ترت توان  –شنا يل ب يه و تحل با تجز يد  با

شناسايي کرد و , را که به بهترين عمل رد منجر شده است  يرفتار

مثال در شرکت هوايي مش الت .شايسته تر است يمشخص کرد که چه رفتار

ص ست راه مشخ ها توان له در کانتينر لو يقراردادن محمو  يپا يرا ج

 .ديريت بگذاردم

پس  –و دادن تغييرات الزم در رفتارها  ياستراتو يارائه نوع (4

يل  يه وتحل ها, از تجز يت رفتار ظور تقو ضعيف  يبه من لوب و ت مط

ها ستراتو, نامطلوب  يرفتار جرا درآورد ييک ا به ا به .تازه 

 برقرار شود يصورتي ه بين پاداش و عمل رد رابطه مشخص

 در شرکت مزبور نرخ استفاده از مثال –بهبود عمل رد  يارزياب (5

نان  تار کارک ير رف يد و تغي شخص گرد صله م کانتينر بالفا يت  ظرف

کارکنکان مجبکور شکدند يکا تشکويق . درصد رساند 11بازده را به 

 .گرديدند تا به صورت دائم در رفتار خود تجديد نظر کنند

 يمراحل تعديل رفتار سازمان: 5-2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعديل رفتار در مرحله عمل

 شناسايي ترتيب رفتارها-3

ارائه نوعی استراتوی و دادن  الف-4

 تغييرات الزم در رفتارها

 سبکاربرد استراتوی منا ب-4

 حفظ رفتار مطلوب د-4

محاسبه ت رار پاسخها پس , سنجشج -4

 از اجرای استراتوی خاص

 ارزيابی بهبود عملکرد -5

شناسايي رفتارهايي که بيشترين  -1

 اثر را بر عملکرد دارند

 تعيين معيار سنجش يا اندازه گيری-2

آيا 

مسئله 

 حل

شده 

 است
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برا هره ور يمديران  بود ب نان يبه شتباهات, کارک يزان ا , کاهش م

بت م, غي ستفاده  تار ا عديل رف صادفات از روش ت نرخ ت  يتاخير و 

ند ند يبرا. کن ثال چ ست  يم که از د يراکس  شرکت ز شد  مدير ار پيش 

بود يش ايتها مده  نگ آ به ت شتريان  جرا, م به ا قدام  مه ب يا رنا

مديران به  پاداش  خت  ضايت  يپردا مدت ر ند  ند در بل که بتوان کرد

ند لب نماي شتريان را ج هدفها. م به  صد  شرکت صددر مروز  خود  يا

 .رسيده است

 

 مشارکت کارکنان

مشارکت کارکنان به اجرا  يرا برا يسازمانها و شرکت برنامه هاي

 يجام مآورند بطور مثال تش يل تيم هايي که کارهايي را ان يدر م

ست بوده ا ستان  هده سرپر بر ع ين  پيش از ا که  ند  حدها. ده  يوا

دهند و در باره بهبود  يي بار تش يل جلسه م يکه ماه يبازارياب

که اجازه دارند  يفروشندگان, کنند يکيفيت و افزايش توليد بحث م

ع له را قط ند ومعام مذاکره کن شتريان  با م مدير  قت   يبدون مواف

و کارکنان که در هيئت مديره  يکارگر يوههانمايندگان گر, نمايند

 گيرند يقرار م

 
 مشارکت کارکنان چيست ؟

مقصود از مشارکت کارکنان انواع روشها و فعاليتهايي است که در 

ضا شارکت اع نه م م يزمي جام  شارکت در  يسازمان ان ند م شود مان

 دادن سهام به کارگران,  يتصميم گير

است که هدفش تشويق و  يمشارکت فرايند يمشارکت دادن کارکنان نوع

ضا نان و اع يب کارک چه  يترغ شارکت هر هد و م به دادن تع سازمان 

 .بيشتر در امر موفقيت سازمان است 

بور شه مز ساس اندي يه و ا صميمات:پا ند ت نان در فراي که  يکارک

م ثر  ها ا شت آن م يبرسرنو شارکت  ند  يگذارد م کار ادار, کن  يدر 

خوردارنککد و سککازمان بدينوسککيله بر يعمککل بيشککتر يخککود از آزاد

م فراهم  ها را  شتر آن يزش بي بات انگ به , آورد  يموج هد افراد تع

در سازمان افزايش  يتوليد و بهره ور,يبازده, سازمان بيشتر شده 

شتر يم ضايت بي نان ر سرانجام آ بد و  م ييا براز  خود ا کار   يبه 

 .کنند

 

 مشارکت کارکنان ينمونه هايي  از برنامه ها

 :پردازيم ينوع مشارکت کارکنان م به چهار

سهم به سزايي دارند  يزيردستان در تصميم گير -يمديريت مشارکت-1

ستند شريک ه قدرت  خود در  ستقيم  ئيس م با ر نه  ين زمي در .ودر ا

باعث بهبود وضع روحيه کارکنان  ياز موارد مديريت مشارکت يبسيار

 .دهم دار يومعنو يجنبه اخالق يو بهبود توليد شده و حت

اين ه همه کارکنان به صورت  يبه جا-مشارکت نمايندگان کارکنان-2

ها مشارکت کنند يک گروه کوچک به عنوان  يمستقيم در تصميم گير

کنندتا در تصميم گيريها مشارکت کند و هدف از  ينماينده اعزام م

 .آن توزيع قدرت در سازمان است 

شناسااي- دايره کيفيت -3

ي کردن 

 مسئله
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 هشت تا ده نفره ياريک گروه ک, اين دايره

 است که از کارکنان و سرپرستان تش يل

 شود و افراد گروه در آن مسئوليت مشترک يم

 ي بار گرد هم يافراد معموال هفته ا.پذيرند يم

 آيند و در باره مسائل کيفيت و علت يم

 يمسائل موجود و راه حلها و اقدامات اصالح

 يکنند و نتايج کار را مورد ارزياب يصحبت م

مق ند يرار  جرا. ده مورد ا ها يدر  هاي يراه حل شده ين صيه  تو

شيوه عمل کرد 3-5نمودار  

 يک نمونه از

 دايره کيفيت .باشد يمسئوليت بر عهده مديريت م

 مديريت آموزش کارکنان  ياز مفهوم دايره کيفيت به معن يبخش

هارت  بر م سيله  بدان و تا  ست  مور ا ها در ا شارکت دادن آن و م

 ايره کيفيتگروه د ياعضا 

ند ستراتو, خود بيافزاي يت يها يبا ا با کيف طه  لف در راب مخت

دايککره  يمککديريت و اعضککا 

 کيفيت

 تجزيه و تحليل مسائل را فراگيرند يآشنا شوند وشيوه ها

 

مالک سهام , در اين روش کارکنان –سهيم کردن کارکنان در شرکت -4

م يا يشرکت  ند در مزا تا بتوان ه يشوند  صل از فعاليت شرکت  ياحا

کارکنان تا زماني ه در استخدام شرکت هستند حق فروش .سهيم شوند

سهام نين  ند يچ جرا.را ندار ضايت  يا فزايش ر جب ا مه مو ين برنا ا

 .شود يکارکنان و بهبود عمل رد آنها م يشغل

 

 
 –مشارکت کارکنان  يو برنامه ها يانگيزش يها يتئور

سکازگار اسکت و با برنامکه مشکارکت مکديريت  Y يمثال تئور يبرا

وجود داشته  يکه به صورت سنت)مديران  يبا شيوه خودکامگ X يتئور

انگيزش برنامه مشارکت کارکنان -بهداشت يبا توجه به تئور( .است

را  يکارکنان شود و آنها فرصتهاي يتواند موجب انگيزش باطن يم

 .پذيرش مسئوليت و مشارکت بيشتر در امور پيدا کنند,رشد يبرا

 

 برحقوق متغير چيست ؟ يمبتن يابرنامه ه

دستمزد و حقوق متغير عبارت است از  ينمونه هايي از برنامه ها

دادن , مشارکت کارکنان در سود,برنامه هايي به هدف انگيزش ياجرا

در اين روش شخص نه تنها حقوق و .پاداش و جايزه و از اين قبيل

کند  يت مدستمزد خود را بر اساس سابقه کار يا ميزان تالش درياف

او بر اساس عمل رد او و شرکت پرداخت  ياز دريافتها يبل ه مقدار

در اين مورد چهار برنامه متفاوت به اجرا درآمده است که .شود يم

 :عبارتند از 

گزينش 

 مسئله

بررسی 

 مسئله

 

راه 

حلهای 

پيشنهاد

 ی

 بررسی  

راه حل 

 ها

تصميم 

 گيری
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به کارکنان براساس هر قطعکه ککه ,پرداخت دستمزد براساس قطعه -1

اخت دستمزد پرد يرا انجام دهند ميزان مشخص يتوليد کنند  يا کار

در اين برنامه پايه حقوق وجود ندارد مانند فروش آجيل ,شود  يم

 از صاحب جنس يدر خيابان و دريافت درصد مشخص

به عنکوان جکايزه  يچيز يمعموال به مديران اجراي,دادن جايزه  -2

 .شود ييا پاداش پرداخت م

 مشارکت در سود-3

 طرح دادن پاداش به گروه-4

 

پرداخت -بر پرداخت دستمزد متغير يانتظار و برنامه مبتن يتئور

توانند بين  يافراد م.انتظار سازگار است يدستمزد متغير با تئور

 .برقرار کنند يرابطه ا يدريافت يعمل رد و پاداشها

 

 برنامه پرداخت بر اساس مهارت چيست ؟

از پرداخت دستمزد براساس نوع  يپرداخت براساس مهارت شيوه ديگر

ست جا.کار ا شغلاين ه  يبه  نوان  فرد را  يع قوق  يزان ح ند م بتوا

يد يين نما جرا,تع هارت  يدر ا ساس م مه بر ستگ)برنا يزان ( يشاي م

را  يتواند کار يکه او م يمهارت فرد يا شيوه ا يپرداخت بر مبنا

 .گردد يتعيين م,انجام دهد

ير ست؟ فراگ هارت چي ساس م بر ا خت  مه پردا ضعف برنا قاط  مه  ين ه

مان ها ز ص يمهارت جب استي ممو شد يال  که ر ق,گردد  فزايش  يتر و ا

 يدر موارد.باشدکه بايد فراگيرند يجديد يپرداخت براساس مهارتها

ها م يهم مهات سوخ  شده من ته  خ.گردد يآموخ ثل  يبر ها م از مهارت

بر يا ره يت  ترل کيف نه ا يکن به  گو جب  يتيم  ند مو که بتوا ست  ني

 .افزايش مهارت گردد

 

 

 

 

 

 

 
 انگيزش يها يرپرداخت براساس مهارت و تئو

 يانگيزش سازگار يها يپرداخت براساس مهارت با تئور يبرنامه ها

تا  يکارکنان را وادار م يچنين برنامه ا يدارد زيرا اجرا کند 

خود بيافزايند و رشد  يبر ميزان مهارتها, جديد بياموزند يمطالب

چنين برنامه هايي با سلسله مراتب نيازها  يضمن آن ه اجرا,کنند

که نيازهايشان در  يکسان.يله مزلو ارائه شد منافات نداردکه بوس

قرار دارد پائين  ياد, رده  يزان ز م يبه م ضا  شتن . شوند يار دا

تواند به عنوان يک محرک يا عامل  يو رشد  م يفرصت تجربه آموز

 .انگيزش به حساب آيد
 در مرحله عمل, برنامه پرداخت بر اساس مهارت 
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درصد شرکتهايي که پرداخت را بر اسکاس  81تا  71براساس يک تحقيق 

شها ها يآموز يد و مهارت م يجد خت  نان پردا ند  يتازه کارک نمود

شغل ضايت  که ر ند  تراف کرد ته  ياع فزايش ياف نان ا يت , کارک کيف

کارکنان افزوده شده  يمحصول بهتر شده و بر ميزان توليد و بازده

و ميزان  يتعمليا يدرصد شرکتها هزينه ها 75تا  71همچنين در .است

 .جابجايي کارکنان کاهش يافته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يفرد يريم گيتصم: 6فصل 

 

ران يطه مديتنها در ح يريم گيتصم. رديگ يم ميدر سازمان فرد تصم

رند که به کار و سازمان يگ يم يماتيهم تصم يکارکنان عاد. ستين

روکار س يريم گيبا مسئله تصم يهر کس به گونه ا. گذارد ياثر م

 ي يش قرار دارد يش رويکه پ يمتعدد ين راههايد از بيبا. دارد

ج نوع اقدام خوب يش از انتخاب در باره نتايرا انتخاب کند و پ

موافق و مخالف را  يدگاههايد نقاط قوت و ضعف و ديبا. شدينديب

 .دينما يابيارز
 م گرفت؟يد تصميچگونه با

 يريم گيحاصل از تصم جهينت ياگر شخص(:   بخردانه)م معقوليتصم

معقول است و نوع  يزان مطلوب برساند او فرديا ميرا به حداکثر 

صم ستيت نه ا ن. م او بخردا صميگرفتن چ گو) يمين ت نه يال ( بخردا

 :قرار دارد يشش مرحله است که بر اساس مفروضات خاص يمستلزم ط

 ين وضع موجود و وضکع مکورد نظکر اختالفکياگر ب. ف مسالهيتعر. 1

م يف آن است که تصميمات ضعياز تصم ياريعلت بس. اشته باشدوجود د

 .ت مساله نشده استيرنده متوجه واقعيگ

دشکاخص يرنکده بايم گيتصکم. يريکم گيتصم يمشخص کردن شاخص ها. 2

ن کند و مشخص کند چه ييداند تع يحل مساله مهم م يراکه برا ييها
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قه يو سل ن مرحله نوع عالقه، ارزشهايدر ا. ربط است يذ ييزهايچ

 .دارند يرنده نقش اساسيم گيشخص تصم يها

 يبه ندرت ام کان دارد شکاخص هکا. ديبه شاخص ها وزن الزم بده. 3

 يد برايرنده بايم گيتصم. باشند ي سانيت ياهم يانتخاب شده دارا

 .ا بار مناسب بدهديت مناسب به شاخص ها وزن ين اولوييتع

رنکده راه حلهکا را يم گيتصکم. گونکاگون يارائه کردن راههکا. 4

 .دينما يارائه م

رنکده يم گيتصم. ديک شاخص  مرتبط سازيک از راهها را به يهر . 5

. کند يم يابيل وارزيه وتحليتجز يک از راهها را به صورت جديهر 

 .رديگ يک از راه حلها در نظرميهر  يبرا يا بار خاصيب يضر

. باشکد يهن بکازديبکاالتر يکه از نظر ارزش دارا يانتخاب راه. 6

که به  يا وزنيب  يسه راه حلها بر اساس ضريق مقاين کار از طريا

 .رديگ يشاخص ها داده شده است، انجام م

گو ضات ال گو. مفرو ص يال ضات مشخ ساس مفرو بر ا نه  قرار  يبخردا

 :گرفته است

 يطيا شکرايکرنده درباره وضع يم گيشخص تصم. روشن بودن مساله. 1

 .ت کامل داردرد اطالعايم بگيد تصميکه با

 يذ يارهکايرنده شاخص هکا و معيم گيشخص تصم. شناخت راه حلها. 2

 .ز آگاه استين يجه هر راه حلياز نت. شناسد يربط را م

تواند شاخص ها و  يرنده ميم گيشخص تصم. ت هايمشخص بودن اولو. 3

به آنها  يا وزنيب يت مرتب کند و ضريراه حلها را بر حسب اولو

 .بدهد

را در نظر گرفتکه  ييرنده شاخص هايم گيشخص تصم. تيلوثبات او. 4

 .کنند ير نمييکه تغ

رنکده از نظکر يم گيشخص تصم. نهيا هزي يت زمانينداشتن محدود. 5

 .ندارد يتيچ نوع محدودينه هيو هز يزمان

کندککه  يرا انتخاب م يرنده راهيم گيشخص تصم. ن بازدهيباالتر. 6

 .باشد ين بازدهيباالتر يدارا

صميخالق س:   يريم گيت در ت صم يک ميکه ت نه  د يرد بايگ يم بخردا

قرار  يابيت باشد و مساله را به صورت کامل مورد ارزيخالق يدارا

نه ا به گو هد و آن را  که د يد ند  توان درک آن را يدرک ک گران 

 .ندارند

هايخالق س. بالقوه يت فراد دارا ياريب هايخالق ياز ا بالقوه  يت

 .از آن استفاده کنندتوانند  ينم يهستند ول

آموزش داده باشند که  يبه فرد اگر. تيت خالقيتقو يبرا ييراهها

گرخوب يروش د. ديرا ارائه نما يوه ايد ويتواند عقا يخالق باشد م

 يچ موضوعيشود و ه يرد نم يده ايا عقيچ نظر يه. گوش دادن است

ر انبيتوان با رفتن از راه م ين ميهمچن. شود ينم يت تلقيکم اهم

وه ين شيسرانجام ا. ت خود را ابراز داشتيد و خالقيجه رسيبه نت

ست و از اطالعات ين يربط مت  يبه اطالعات ذ( انبريراه م)شه ياند

ارائه راه  يکوشد برا يشود و فرد م ياستفاده م يربط و تصادف يب

 .د بروديجد يحل، از راه

 شود؟ يچگونه گرفته م يمات واقعيدر سازمان تصم
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عيصمشتر تيب گو يمات واق ساس ال نه ن يبر ا موالً يبخردا ست و مع

 .کنند يک راه حل معقول و قابل قبول بسنده ميافراد به 

ده روبه يچيک مساله پيکه فرد با  يهنگام:   روش بخردانه محدود

سع شود  ند از پ يم يرو  بل  يدگيچيک سطح قا به  هد وآن را  آن ب ا

 يپردازش اطالعات باعث مفرد در  ييمحدود بودن توانا. درک برساند

ست درک نما که الزم ا عات را  مه اطال ند ه نابرا. ديشود نتوا ن يب

ت بخش ي، بسنده و رضايد که کافيآ يبر م ييراه حلها يانسان در پ

شدکه آن ياند يکندو م يعمل م يخاص يا تنگنايباشد و در محدوده 

ه از مساله ب يفيپس از ارائه تعر. دانند يرا بخردانه محدود م

ندرت ام ان دارد همه شاخص ها و راه حلها ارائه گردد و در مورد 

به  يابيارز ها  کرد و تن هد  مل نخوا مل ع جامع و کا طور  به  ها  آن

ها م ييراه حل جه  م يتو خاص  سائل  به م حدود  که م ند  شوند و  يک

که از نظر عمل رد قابل  يميشناخته شده و قد يتنهابه راه حلها

ن راه حل قابل قبول که برسد يو به اولقبول است توجه خواهد کرد 

آن است  يين راه نهايبنابرا. ه راه حلها توجه نخواهد کرديبه بق

 .که ارضا کننده باشد و مطلوب نخواهد بود

 ير به صورت مرتب از احساسات خود استفاده ميمد:   يقضاوت شهود

شهود ضاوتش  ند و ق ست يک س. ا بد يک مواره يکه  ند ه مل ک نه ع ن گو

صم م يتمايت تر  شهود. رديگ يبه ضاوت  نه  ينديفرآ يق ست ناآگاها ا

ل معقول يه و تحليتجز يالزامًا سوا. شود يه تجربه حاصل ميودر سا

 .گرندي دين دو م مل يکند، بل ه ا يا بخردانه عمل نمي

سا ساله ييشنا سائليبه دو دل:   م بااليکه از اهم يل م  ييت 

ر يچشمگ يگر مساله انخست ا: گردند يان ميبرخوردارند بهتر نما

ادآورد که فرد يد به يدوم با. توان متوجه آن شد يباشد راحتتر م

 يفرد خواهدخودرا يرنده ميم گيتصم. رديم بگيد در سازمان تصميبا

ف گاه معر به دينما يآ صطالح  به ا مه يدو  جه ه که متو گران بفهماند

ميجزئ مديبا. شود يات  کرد  جه  صم)ريد تو ندهيم گيت به دنبال ( ر

ر توجه به ين نفع مديمعموالً بهتر. ش استياسته ها و منافع خوخو

گران مخابره خواهدکرد ين گونه به ديبد. ر استيار چشمگيمسائل بس

 .ز تحت کنترل اوستيکه همه چ

از آنجاکه به ندرت ام ان دارد شخص بتواند :   ارائه راه حلها

فرد از م ين ما انتظار داريد بنابرايک راه حل مطلوب ارائه نماي

که  يمعموالً کس. ديتوان بالقوه و خالق خود حداکثر استفاده ننما

ند ساده بر خواهد آمد و يفرآ يد در پيارائه نما يبخواهد راه حل

 .محدود خواهدکرد يجار يشتر وقت خود را به راه حلهايب

حل خاب راه  صم)ريمد:   انت ندهيم گيت بوهيا يبرا( ر از  ين ه ان

خود سر  بر  عات را  ب اطال صول تجر به ا ند  م يآوار ن  ناه  . برد يپ

شيا نيوه ين  هايت  يع به راه کردن  ل يه  صول  يعم ستفاده از ا وا

ب ست يتجر نه ا عات و مقا: به دو گو جود اطال هايو نه  با نمو  يسه 

رنده در هر دو مورد به هنگام قضاوت دچار گونه يم گيتصم. نيشيپ

 يعني يسونگر يا يگر تعصب يگونه د.گردد يم ي سونگريتعصب و يا

ن تا آنجا که شاهد ش ست يشيدن به تعهدات پيو اصرار ورز يپافشار

 .خود باشد
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نا بر مب ضاوت  جود يق عات مو ساس و پا. اطال مردم ا صوالً  ضاوت يا ه ق

 .گذارند يخود را بر اطالعات موجود وآنچه که در دسترس است م

فس اس به نينوع قضاوتشان براساس اطالعات موجود وق. اس به نفسيق

 .است

شار هد يپاف ني. در تع ب يع صرار  حد و ت يا صميش از  بر ت مات يه 

بودن اقدامات  يمنف ياين که اطالعات حاصل، گوي، با وجود ايقبل

داشتن ثبات  يگذشته به معن ياد در کارهايز يپافشار. گذشته است

 ييها يوگيدرتعهداز جمله و يست که پافشارين يديترد. ه استيرو

. دارد ياديز ي، کاربردهايريم گيبه هنگام تصم ت،يرياست که درمد

در واقع . به رهبران اثر بخش تعلق دارد( تيريدر مد)هيثبات رو

سيمد خش ک ثر ب ب ير ا ند  که بتوا ست  شرايا آن  يد رويکه با يطين 

شار شرا يپاف به ب يطيکرد و  سازمان را  ميکه  هه  فرق  يرا شاند  ک

 .قائل شود

قه يت وسليشخص يريم گيگام تصمافرادبه هن:     يفرد يتفاوت ها

ما يفرد يها به ن ميخودرا  ند يش  مده از ا. گذار فاوت ع ن يدو ت

توان مورد توجه قرار  يدگاه را که در سازمان کاربرد دارد ميد

رنده يم گيکه شخص تصم يزان اصول اخالقيو م يريم گيوه تصميش: داد

 .کند يت ميرعا

 يالگو. ناخته شده استش يريم گيچهار روش تصم. يريم گيوه تصميش

ن شککناخت قککرار دارد کککه افککراد از دو يککه ايککمزبککور بککر پا

عد)دگاهيد ند( ب هم متفاوت ش: با  ساس  بر ا ست  . دنيشيوه اندينخ

شند و اطالعات را به صورت گام به ياند يو بخردانه م يمنطق يبرخ

 يقضاوت شهود يو برخ. دهند يمورد پردازش قرار م يگام و مرحله ا

ند و  يم بت خالقکن مياز موه ستفاده  ضوع را ينما يت ا کل مو ند و 

م قرار  جه  ند يمورد تو عد د. ده به يدر ب گر 

 يده ابهام توجه ميدر برابر پد يمساله بردبار

م چهار ين ابعاد را رسم کنيکه ا يهنگام. شود

صميش م يريم گيوه ت ست  شاد: ديآ يبه د ، يار

 .يو رفتار ي، نظريليتحل

 ياطالعات مبهم بردباردر برابر : يوه ارشاديش

مات بخردانککه و معقککول يتصککم ينککدارد ودر پکک

برخوردارند و  ييو منطق باال يياز کارا. هستند

صم گام ت به  يريم گيبه هن حل  ئه راه  و ارا

 .ندينما يزان اطالعات اکتفا مين مين ترييپا

 يدر برابر اطالعات مبهم بردبار: يليوه تحليش

پ يشتريب ند ودر  عات يدار سب اطال ميب ک بر  صميآ يشتر  م يند درت

د وفق يط جديتوانند خود را با شرا يکنند وم يدقت فراوان م يريگ

 .دهند

ظريش سيد يدارا(: کيتئور)يوه ن مر يدگاه ب ستند در ا باز ه ار 

 .دارند ييباال ييو خالق توانا يابت ار يافتن راه حلهاي

خر با ديو آ گروه  ند يم يگران هم ارين  ستاوردها. کن  يبه د

د ياز تعارض و برخورد عقا. ندينما يردستان توجه مياران و زهم 

 .کنند ياجتناب م
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توان آنها را در  يکنند که م يعمل م يران به گونه ايشتر مديب

 .ک گروه قرار داديش از يب

 يگرفته م يمات در بستر اصول اخالقياز تصم ياريبس. ياصول اخالق

گام رعا. شود قيبه هن صول اخال بهيمد يت ا م ران  مل  نه ع  يسه گو

هر  که  ند  ش يکن له ت ميک از دو مرح هر . گردد يل  فرد از  چون 

 يخارج يها يرويبه مرحله باالتر گام بردارد کمتر به ن يمرحله ا

 .دينما يدگاه خود توجه ميشتر به ديتوجه کرده و ب

ب شخص او يکه نص يجيفرد با توجه به نتا. محض يرويا پي يبندگ. 1

 يا غلط از خودش واکنش نشان ميم درست يمفاهخواهد شد در برابر 

 .دهد

در حفظ نظم و رسوم  ياخالق يارزشها. عرف. 2

 .متعارف قرار دارد

ککه خکود  ين اصول اخالقکيفرد ب. اجتهاد. 3

م ئه  ند و اخت يارا گران يکه د ياراتيک

 .شود يدارند فرق قائل م

فراد در يتحق شان داده ا حدوده يقات ن ک م

سته ا لهيب شش مرح ط ن  ند يم يرا  چ يه. کن

دوم . کننککد يک از مراحککل را حککذف نمککيکک

ضم فراد ا ينيت که ا ندارد  جود  حل يو ن مرا

به ترت طيرا  ند يب  فراد يسوم ب. کن شتر ا

سکرانجام . رنديگ يقرار م 4بالغ در مرحله 

بند اصول  يشتر پاير بيدر مراحل باال، مد

 .شود يم ياخالق

( رندگانيم گيتصم)رانيمدسازمان هم بر :   يسازمان يت هايمحدود

 :کند يرا اعمال م ييت هايمحدود

ر يبه شدت تحت تاث يريم گيران به هنگام تصميمد. عملکرد يابيارز

 يابيله مورد ارزيرند که بدان وسيگ يقرار م ييارهايشاخص هاو مع

 .قرارخواهندگرفت

 يماتياد داشته باشد که تصميد به ير همواره بايمد. ستم پاداشيس

مثالً اگر . باشند ييدر سطح باال يارندکه از نظر بازده شخصارجعت د

ر يباشد، احتماالً مد يزيوه پرداخت پاداش سازمان بر اساس خطرگريش

 .کند ي، محافظه کارانه عمل ميريم گيبه هنگام تصم

مات، ضرب االجل يسازمانها در رابطه با تصم. يزمان يت هايمحدود

رنده از يم گيشود که تصم يمباعث  يطين شرايچن. کنند ين مييتع

 .رديتحت فشار قرارگ ينظر بعد زمان

صم صم. نيشيمات پيت ميت ته ن خالء گرف صم. شود يم در ک ي يم دارايت

ست صم. محتوا قع ت فرديدر وا نه ا يم  به جر يبه گو که  ست  ان يا

صم ستيت سته ا صم. مات واب ست  يماتيت شده ا ته  شته گرف که درگذ

 .اف ند يه مياس يمات جاريک شبح برتصميهمانند 

گ ختالف فرهن گو:   يا ها يدرال ختالف  به ا نه  گ يبخردا جه  يفرهن تو

 يم راه حليم وبدانيرتوجه کنيمد ينه فرهنگيدبه زميبا. شود ينم

وه استدالل ير فرهنگ، منطق وشيکند به شدت تحت تاث يکه ارائه م
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ک ي)به صورت خودکامه يمات سازمانيم تصمينيز ببياو قراردارد ون

 ؟يا به صورت گروهيشود  يگرفته م( ريمد

 

 رانيمد يبرا ين ات کاربرد

د، بکه شکاخص هکا و يل کنيه وتحليط موجود را تجزيا شرايوضع . 1

 .دييسازمان توجه نما يارهايمع

 .ديها توجه کن يک سونگريبه . 2

را درهککم  يروش بخردانککه و شککهود يريککم گيبککه هنگککام تصککم. 3

 .ديزياميب

 يوه يک شيد يهر کارخاص با يد که برايارن نگذيفرض خودرا برا. 4

 .ديخاص داشته باش يريم گيتصم

ت داشکته يککند تکا خالق يک ميکه فرد را تحر ياستفاده از روش. 5

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتار گروه يمبان: 7فصل

 

گر دارند گرد هم يگديا چند نفر که رابطه متقابل بايدو : گروه 

صيا يم هدف خا به  ست  يند تا موع رفتار يد گروه مج تار  ند  ورف اب

 است يگريد يهايوگيو يدهد وگروه  دارايل نميافراد را تش 

 

 م کرديتوان به دو گروه تقس يگروه را م

 يرسم -1

 ير رسميغ -2

سم سازمان:  يگروه ر ساختار  مان  ها يه و  يکار يکه در ان گروه

 رد مشخص شده استيد انجام گيکه با يکار

نشده است که  يبدون ساختار سازمانده يها مجموعه: ير رسميگروه غ

 ييازهايدر برابر ن يعيل شده است و واکنش طبيتش  يط کاريدر مح
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سا که در  ست  سهايا ماع يه تما تا ان  ياجت ست  مده ا جود ا ضا بو اع

 .ازهها را رفع کندين

که درسازمانها وجود دارند را در  يمختلف يتوان گروههاين ميهمچن

 .مي نيم يگروه رابررس4نجا يکه درا دو گروه باال قرار داد

 
 يگروه رسم

ر ي ند وبر زيف مين گروه را تعريا ينمودار سازمان: گروه حاکم-1

 شوديل ميدستان تحم

بکر  يل شده است که جهت انجام کاريتش  ياز افراد: يگروه تخصص-2

 .نديا يم

 
 ير رسميگروه غ

ا دور يکک يکنزد ياتخصصکيکه با گروه حکاکم  يکسان :نفعيگروه ذ-1

 .برسند يشوند تا به هدف  خاصيم

 .هستند يمشترک يهايوگيوجوه وو يبا دارايکه تقر :يگروه دوست -2

 

 ان شده است که شامليپپوستن فرد به گروه ب يل برايچند دل

        ياحسکاس ارزش شخصک -3ا مقکام     يکگاه يپا -2ت       يامن -1

 ن هدفيتام -6قدرت      -5     يوابستگ -4

 
 :م که درگروه مطرح هستند شامليمفاه ي سري

 -5گکروه   يابزرگيکانکدازه  -4انسجام   -3هنجارها   -2نقش   -1

 يمقام فرد-6(  ا عدم تجانسيتجانس )بيترک

 

فا نموده يرا ا يمتفاوت يت نقشهايهر فرد با توجه به موقع: نقش

 .ز داردين يمتفاوت يجه رفتارهايدرنت

قابل قبول در هر گروه که افراد  يتاررف ياستانداردها: هنجارها

 .کنند يم واجرا ميدران سه

 

 :ق مرتبط با ان صورت گرفته استيدر مورد هنجار دو تحق

ککه هنجکارگروه  ينقکش مهمک:و يقات هاتورن توسط التون ميتحق -1

 .ن رفتار کارگر وکارمند دارديدرتع

بکر که اعمال نفوذ وفشار گکروه :قات اش توسط سولمان اش يتحق -2

 .دياعضا به اثبات رس

 

ک يگر جذب شده وتحري ديگروه به  يکه اعضا يزانيم يعني: انسجام

 .شوند درگروه بماننديم

اقدام وجود دارد  7ش دهد ير بخواهد انسجام گروه را افزاياگر مد

 .نوشته شده است 154که درصفحه 

 

 گروه يا بزرگياندازه 

 کوچک -1

 بزرگ -2
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متفاوت  ييوکارا يدهنداثربخشيانجام م که ييکه با توجه به کارها

 .دارند

 

گروه  يريبنام  نقصان پذ يده ايق اندازه گروه پديک دستاوردتحقي

 است که ييه هم افزايکه درست مخالف نظر

 .نگلمن بدست امده استيبنام ر يک روانشناس المانيتوسط 

تک  يگروه از مجموع بازده يد وبازدهيتول يريده نقصان پذيطبق پد

 .اعضا کمتر استتک 

 .ش اندازه گروه بر عمل رد گروه اثر مع وس داردين افزايهمچن

 
 ب گروهيترک

 متجانس -1

 نا متجانس -2

انجام  ينامتجانس کارها را به صورت موثرتر يقات گروههايطبق تحق

 .دهنديم

که به  يف کرددرجه ورتبه اينطورتعريد بتوان ايکه شا: يمقام فرد

 .شوديداد ه م يررسميوغ يفرد در گروه بصورت رسم

 
 درگروه يريم گيتصم

 يريم گيتصم

 يفرد -1

 يگروه -2

 

 يفرد يريم گيتصم يايمزا

 سرعت -1

 يريم گيمشخص بودن مسئول تصم -2

 ه وارزش بدور از کشم ش  ورقابتيثبات رو -3

 
 يگروه يريم گيتصم يايمزا

 شتريوجود اطالعات ودانش ب -1

 نا متجانسدر سطح ناهمگن و يريم گيتصم -2

 ماتيت تصميفيباال تر بودن ک -3

 شتر درمورد راه حلهايتوافق ب -4

 

 يزان اثربخشير به ميا خيرد يم بگيد تصميا گروه باين ه فرد يا

 :دارد يبستگ يوکارائ

 .دارند يترند و راندمان باالتر ييتوسط فرد کارا يريم گيتصم

ت يشتر خالقيب يمات گروه اثربخش ترندچون با ارائه راه حلهايتصم

 .وجود دارد يباالتر

 

د يشوند که بايرمجموعه مطرح ميا زيدوموضوع  يگروه يريم گيدرتصم

 ميريانها را حتما درنظر بگ

 همرنگ جماعت شدن -1
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 دن از گروهيبر -2

 

ص داد از يتکوان ان را تشکخيدارد ککه م يوگيو 4: همرنگ جماعت شدن

 :است  يريم گيتصم يهايجمله کاست

 ت توسط فرد بر اثر فشار گروهيگاه اکثرديد ديتائ-1

د دارد مهر س وت بر لب زده اظهکار نظکر يکه به گروه ترد يفرد-2

  ندينم

  نديم يت تلقيد اکثريگروه س وت اعضا را به عنوان تائ-3

ن ه در برابر اصول ارائه شده با يبر ا ياستدالل اعضا گروه مبن-4

 شونديمقاومت روبرو م

 

 

 

 

 

ده همرنگ  شگدن مگدمه يدپتواند در برابر يلفه ممو 5هر گروه با 

 ا نباشديرباشد يپذ

 انسجام گروه-1

 رفتار رهبر-2

 يدر برابرعوامل خارج يرينفوذ ناپذ-3

 يفشارزمان-4

 گوناگون يروشها يريدرب ارگ يناتوان-5

 يرو -1 يعنکيگروه اسکت  ير موضع اعضاييهمان تغ: دن از گروهيبر

 .شه کنندياط راپيواحت يشيانددور  -2ا ي يريآوردن به خطرپذ

 

 : يريم گيتصم يروشها

اعضکا  يا روابکط متقابکل ورودررويکبصورت تعامکل  يريم گيتصم-1

 (ن روشيمتداولتر)

 يا ف ري يطوفان مغز -2

 يجاد گروه اسميبر ا يروش مبتن -3

 ل جلسه راه دوريتش  -4

 

 ن حاليتوانند ابراز نظر کنند درع يافراد م يدر روش طوفان ف ر

 گران مصون بمانند وتنهاياز نقد وانتقاد د

 .ديجد يدگاههايابراز نظر ارائه د ياست برا ينديفرا

 .ديبرتر رس يتوان به راههايکه م يياز جمله روشها 4و3دو روش 

سم گروه ا ل يدر روش  مده و هم ا گرد  فراد  فرد يا ستقل يبا يهر د م

 ميگر تصميد يوه هايشدو تفاوت ان با شينديب

سئله اير اکه د  يريگ جا م بل ين به متقا طرح يجاد را مل م ا تعا

 ستين

 يکه در ان گروه اسم يريم گيد روش در تصميزگرد از راه دور جديم

 ختهيوتر دراميشرفته کامپيپ يبا ت نولوژ
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 ت عمده ان سرعت وصداقت ان استياست که مز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناخت تيم: 8فصل

ک تر  شرکت را به يدات  ند تول مي توا مي  ها را کار تي کار  رده ، 

 .سرعت داده و هزينه ها را کاهش دهد

 چرا تيم شهرت زيادي يافته است ؟

ها ،  به مهارت کار  نوع  گر  که ا ست  ين ا ياي ا شواهد گو مدارک و 

تجربه و ديدگاههاي گوناگون نياز داشته باشد ،  تيم به مراتب 

 .بهتر از فرد عمل مي کند 

از افراد زبده و متخصص سازمانها مي توانند با تش يل تيمهايي 

در زمينه رقابت به صورتي مؤثر و با کارايي عمل کنند و از تمام 

توانايي ها و استعدادهاي افراد نخبه نهايت استفاده را ببرند ، 

تيم انعطاف پذيري بيشتري دارد و در مقايسه با دواير سنتي يا 

مي گروه هاي ديگر در برابر پديده تغيير واکنشي مناسب تر نشان 

 .دهد 

توجيه ديگر در رابطه با شهرت تيم اين است که تيم به صورت ازاد 

يا وسيله ي مؤثر در دست مديريت قرار مي گيرد و او مي تواند در 

فزايش  جب ا سيله مو بدين و يد و  طرح نما سي را م سازمان دموکرا

 .مشارکت کارکنان در امور گردد 

 تفاوت تيم با گروه در چيست ؟

ن: گروه يا چ با ي ديگر دو  بل  ستگي متقا طه و واب که راب فر  د ن

 .دارند، گرد هم مي آيند تا به هدف هاي خاصي دست يابند

کاري بل ، :گروه  طه متقا جود راب سبب و به  صوالً  که ا ست  هي ا گرو

اعضاء اطالعات مبادله کرده و به ي ديگر کمک مي کنند تا تصميمي 

. اري مي دهندگرفته شود و در حوزه مسئوليت خود ، ي ديگر را ي

در گروه کاري هم افزايي مثبت مطرح نيست و الزامي ندارد که کار 

 .گروه از مجموع تالش اعضاء بيشتر شود 

شود مي  شاهده  يي م هم افزا يده  کاري پد تيم  جب . در فراد مو تالش ا

 .عمل ردي مي گردد که از مجموع عمل رد اعضاء بيشتر است 

ود يابد بايد بداند که از اگر مديريت بخواهد عمل رد سازمان بهب

 .طريق تش يل تيم به چنين هدفي خواهد رسيد 

 مقايسه تيم و گروه

 

 

 
تي

 م

 گروه 
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  هدف     عملكرد گروهي                       

 سهيم شدن در اطالعات                  

هککم افزايککي        مثبت                        

 (گاهي منفي)خنثي                

حساب پس        انفرادي و گروهي                         

 انفرادي                    دهي

 مهارتها      مكمل يكديگر                        

 تصادفي و گوناگون       

 انواع تيم

تيم حل کنندۀ مسأله، تيم خودگردان و تيم : تيم ها عبارتند از

 .متخصص
 تيم حل کننده مسأله

دايره از سازمان هفته اي چند ساعت گرد هم مي آيند و درباره  هر

مسائلي چون بهبود کيفيت ، کارايي و محيط کار صحبت مي کنند ، 

 .ما اين تيم ها را تيم حل کننده مسأله مي ناميم 

اعضاي تيمي که براي حل مسأله تش يل مي شوند تبادل نظر مي کنند 

يشنهاد مي نمايند و باعث مي ، درباره فرآيند کار ابراز نظر و پ

ولي به ندرت ، به اين . گردند که روش انجام امور بهبود يابد 

تيم ها اختيارات زيادي داده شود و آنها نمي توانند به نظرات 

 .خود جامه عمل بپوشانند 

سائل  ندة م حل کن هاي  تيم  هاي  شترين کاربرد ير ))ي ي از بي دوا

نفکر ککارگر ، کارمنکد و  11تا  8اين تيم ها از .بود (( کيفيت 

 .سرپرست تش يل مي شوند و داراي مسئوليت هاي مشترک مي باشند
 تيم هاي خود گردان

بة  ند ، بل ه جن حل کن سائل را  ها م نه تن که  ستقل  هاي م تيم 

کار را  جه  مل نتي سئوليت کا ند و م هده گير به ع يز  ئي را ن اجرا

 .عهده دار گردند 

نفکر تشک يل مکي گردنکد و  15تکا  11معموالً تيم هاي خودگردان از 

ند  مي گير هده  بر ع شين را  ستان پي سئوليتهاي سرپر ين . م صوالً ا ا

 :مسئوليت ها عبارتند از

نظارت بر سرعت کار ، تعيين وظايف ، تعيين زمان صرف صبحانه و 

تيم . ناهار ، نظارت و کنترل بر شيوة عمليات ، و از اين کارها 

ضا را ان ند اع مي توا مدار  ضا را خود  يد و عمل رد اع خاب نما ت

 .مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد

خي  کوال ، بر سي  تورز ، پپ نرال مو يراکس ، ج چون ز هايي  شرکت  در 

ديگر از شرکت هاي بزرگ ما شاهد تيم هاي خودگردان متعدد هستيم 

درصد شرکتهاي آمري ايي به گونکه اي از ايکن تيمهکا  21تقريبًا .

 .استفاده مي کنند 
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تيم هاي خودگردان تش يل داده (( اينسترومنت )) بزرگ تگزاس شرکت

درصکد بکا  5است و توانسته است به سبب افزايش فروش بکه ميکزان 

شمند  جايزه ارز به  تر  نان کم جود کارک يت ، ))و لي کيف جايزة م

ي ي ديگر از شرکت هاي بزرگ بيمه و . دست يابد((مال ام بالدريچ 

 .است (( ک براي لوترانزانجمن کم)) خدمات مالي به نام 
 (تيم هاي چندوظيفه اي ) تيم هاي متخصص 

سطح  يک  به  لق  تيم متع ين  فراد ا يارات ) ا تب اخت سله مرا در سل

هستند ولي داراي تخصصهاي گوناگونند و براي انجام يک ( سازماني 

 .کار تخصصي گرد هم مي آيند 

وه هاي بسياري از سازمان ها ، گروه هايي را در سطوح افقي و گر

يا رابط با سازمان ها ، و نهاد (( مرزگستر )) ويوه اي به نام 

 .هاي خارج تش يل داده اند 

. شهرت جهاني پيدا کردند1181تيم هاي متخصص در آخرين سالهاي دهة 

همة شرکت هاي عمدة توليد خودرو ، مثل تويوتا ، هوندا ، نيسان 

ها استفاده مي ، براي اجراي طرحهاي بسيار پيچيده از اين تيم 

 .کنند 

به طور خالصه ، تيم تخصصي ابزار يا وسيله اي موثر است که افراد 

سازمان  يک  صص  سازمان ) متخ ند  به چ لق  تي متع مي ( ح هم  گرد  را 

ند ،  ئه کن يد ارا ظرات جد ند، ن بدل نماي عات رد و  تا اطال آورد 

ا مسائل را حل نمايند و کارهاي طرح ها يا پروژه هاي پيچيده ر

بديهي است تيم هاي متخصص تهديدي براي مديريت . هماهنگ نمايند

آغاز کار اين تيم ها بسيار وقت گير است ، . به حساب نمي آيند 

شه  شيوة اندي صص و  سند و از تخ مديگر را بشنا يد ه ضا با چون اع

 .ي ديگر آگاه گردند 

 

 

 

 

 

 

          تيم هاي خودگردان               تيم هاي متخصص

 تيم هاي حل كننده مسائل

 
 

 

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

اگر تعداد . معموالً بهترين تيم ها آنهايي هستند که کوچک باشند

افراد تيم زياد باشد به زحمت مي توان تيم را منسجم نمود ، اگر 

يد  مدير نبا شد ،  ثربخش با تيم ا ست  عداد قرار ا که ت هد  جازه د ا

 .نفر برسد  12اعضا به بيش از 

 توانايي اعضا

يک تيم براي اين که به صورتي اثربخش کار کند بايد داراي سه 

 :مهارت باشد

? 

سه نوع  

 تيم

 سه نوع تيم
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 .ب ارگيري افراد متخصص فني-1

افرادي که  که در امر حل مسأله و تصميم گيکري داراي مهکارت  -2

 .الزم باشند

براي شکنوايي داشکته باشکند  و در  بااليي  برخي از آنها توان -3

شند خوبي با هاي  هارت  ساني داراي م بط ان نة روا گر ي ي از .زمي ا

اين مهارت ها بيش از حد باشد بدان معني است که تيم در مورد دو 

 .مهارت ديگر ضعف دارد و عمل رد در سطح پاييني خواهد بود 
 تخصيص نقش و بهبود مهارتها

ف قوت ا ضعف و  قاط  يد ن مان مدير با بر ه ند و  سايي ک راد را شنا

اساس جايگاه وي را در تيم تعيين نمايد و افراد را در پست هايي 

 .بگمارد که از نظر سليقه و مهارت شايستة آن کارها هستند 

 
 نه نقش تيم

 عقايد و نظريه هاي جديد ارائه مي کند: نوآور-خالق

ه شد مي پس از اين ه نظرات جديد بوسيله ديگران ارائ: مؤسس-کاشف

 تواند به اين عقايد جامه عمل بپوشاند

گر مي : تحليل قرار  يل  يه و تحل مورد تجز شده را  ئه  هاي ارا راه

 .دهد

ساختارسازماني براي طرح پيشنهادي ارائه : سازمان دهنده-سازنده

 .مي کند

 .رهنمودهاي الزم را ارائه مي کند: توليد کننده-نتيجه گير

 ي دقيق کنترل و بررسي مي کندامور را به صورت: بازرس-کنترلر

نده قادي : نگهدار با اعت خارجي  هاي  با گروه تيم  هي  بارزه  در م

 راسخ از تيم دفاع مي کند

 .درپي کسب اطالعات کامل و اضافي برمي آيد: مشاور-گزارشگر

 .کارها را هماهنگ، منسجم و ي پارچه مي کند: هماهنگ کننده
 

 تعهد به هدف مشترک

راي هدف مشترکي هستند و مي توان بدان وسيله تيم هاي اثر بخش دا

افراد را هدايت نمود به گونه اي که آنان در اين باره تعهدات 

 .الزم را بنمايند 
 تعيين هدف هاي خاص

تيم موفق مي کوشد تا هدف مشترک را به صورت هدف هاي مشخص ،کوچک 

هدف هاي ويوه به اعضاي تيم و کل . ، قابل سنجش و واقعي درآورد

وجود هدف هاي خاص به تيم کمک مي کند که . يم انرژي مي دهد ت

 .همواره بر روي نتايج تأکيد و توجه خود را به آن معطوف نمايد 

 رهبري و ساختار

يد  که با شيوه اي  کار و  هاي  گي  مورد ويو که در  ين  براي ا تيم 

ها  با کار سب  فراد را متنا هاي ا ند و مهارت نگ ک مور را هماه ا

بر به ره يد،  ياز دارد نما ساختار ن به . و  ند  مي توا کار  ين  ا

 .وسيلة مديريت يا به وسيلة اعضاي تيم انجام شود 
 نقصان پذيري تيم و حساب پس دهي
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تيم هاي موفق اعضاي خود را وادار مي کنند که هر کس ، مسئوليت 

در بسياري . تأمين هدف ها يا رهيافت هاي تيم را به عهده بگيرد

 .فردي و مشترک افراد تعيين مي شود از موارد مسئوليت هاي

 ارزيابي عمل رد و سيستم پاداش

ارزيابي عمل رد فرد ، تعييين دستمزد ساعتي ، انگيزه ها و مشوق 

هاي فردي و از اين قبيل اقدامات مي توانند اعضاي تيم را وادار 

ند  ئه نماي عالي ارا که عمل ردي  ند  بر . کن عالوه  نابراين  ب

دن پاداش به کارکنان مديرت بايد به گونه ارزيابي عمليات و دا

 .اي کار گروه را مورد ارزيابي قرار دهد 

 

 
 اعتماد متقابل

ست  ش ننده ا ساس و  يدة ح يک پد ماد  مدن آن . اعت جود آ به و براي 

زمان زيادي طول مي کشد ولي به راحتي مي توان آن را از بين برد 

ست  ساده اي ني ندان  کار چ به آن  جدد  ستيابي م نابراين  .و د ب

 .مديريت بايد دقتي زياد ب ند تا اعتماد بين اعضا حفظ گردد
 ابعاد اعتماد

 درستي ، پاکي و داراي حقيقت بودن:  صداقت

 .داشتن مهارت و دانش در زمينة فني و روابط انساني:  شايستگي

قابليت اعتماد ، توان پيش بيني و قضاوت خوب :  ثبات يا پايداري

 .ا اوضاع و شرايط مختلفبه هنگام رويارويي ب

 .حفظ آبرو و حيثيت:  وفاداري

 .تبادل نظر و دادن اطالت به صورت آزاد:  روراستي

 :اهميت آنها بدين قرار است 

 روراستي< ثبات و پايداري < وفاداري < شايستگي <صداقت 

 چگونه مي توان اعتماد به وجود آورد ؟

 :ندمدير و رهبر مي توانند به روش هاي زير عمل کن

در تيم ايفاگر . ثابت کنند که براي منافع ديگران کار مي کنند

. نقش باشند و با گفتار و کردار ، کارهاي تيم را تأييد کنند 

ند کاري ک هان  يد پن مي . نبا چه ن مردم از آن مادي  بي اعت موالً  مع

يرد مي گ شمه  ند سرچ شند. دان صف با ساس و . عادل و من داراي اح

به هنگام تصميم گيري . ک وتند نباشند عاطفة انساني باشند،  خش

محرم .و ارج نهادن به ارزشهاي اصولي بايد داراي ثبات رويه باشد

شايستگي و کفايت خود را به اثبات برسانند . اسرار ديگران باشند

ستايش  ترام و  مورد اح ستد  فه اي و داد و  ني، حر ظر ف و از ن

 .ديگران قرارگيرند
 تبديل افراد به عضو تيم

 .ايسته کشوري است که به شدت جمع گراست تيم ش
 چالش

در سازمان هاي آمري ايي ، به سبب فرد گرايي ، مقاوت هايي در 

 :موانع تش يل تيم عبارتند از. برابر تش يل تيم وجود دارد 

 .فرهنگ ملي آمري ا به شدت فردگراست _ 1
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تيم بايد در سازماني به وجود آيد که از نظر تکاريخي سکابقه _ 2

طوالني در جهت ارزش گذاردن به مقاومت ها و دستاوردهاي فردي اي 

 .دارد

از سويي ديگر در کشور هايي چون ژاپن يا م زيک که ارزش هاي جمع 

گرايي به کارکنان تلقين شده است و ساختار براساس کارهاي تيمي 

مي  ها  چالش  سائل و  نه م ين گو چار ا تر د مديرت کم شده،  شته  گذا

 .شود

 

 : راد براي عضويت در تيمپرورانيدن اف

که  ش لي درآورند به  فراد را هاي زيرا شيوه  به  مي توانند مديران 

 :.آنها درصحنه تيم ايفاگر نقش گردند

 

مدير به هنگام استخدام اعضاي تيم، بايد دقت نمايد که از : گزينش

نظر فني نيز داراي مهارتهاي الزم و براي شغل يا کار مورد نظر 

نگامي که مدير با افراد فردگرا روبه رو مي ه. واجد شرايط باشند

 :شود، اصوالً بايد به ي ي از سه روش زير اقدام کند

داوطلب بايد آموزش الزم را ببيند تا شرايط الزم در تيم را به _ 1

 .دست آورد

 .بايد داوطلب را در واحدي به کار گرفت که تيم نداشته باشد_ 2

 .دنبايد چنين داوطلبي را استخدام کر_ 3

موزش که :  آ ند  مي آور جرا در به ا هايي را  مرين  موزش ت صان آ متخص

کارکنان مي توانند در اثر تجربه و آموزش ، شيوة کار با تيم را 

ند نان . بياموز به کارک تا  شود  مي  ش يل  هايي ت گاه  موالً کار مع

مثالً شرکت . آموزش داده شود که چگونه براي حل مسأله اقدام کنند

 .آموزش افراد تيم هاي موفقي تش يل داد امرسون ال تريک با

سازمان بايد در سيستم پاداش تجديدنظر کند و آن را به :  پاداش

ضا و  شارکت و هم اري اع که م نه اي در آورد  بت ) گو را ( نه رقا

 .تقويت نمايد

قام قاي م ضاي :  ارت به اع شويقي  قدامات ت ساير ا قوق و  فزايش ح ا

که هم اري و م يرد  مي گ لق  مي تع بات تي به اث خود را  شارکت 

 .رسانيده باشد

نبايد پاداش هاي باطني را فراموش کرد زيرا يافتن فرصت جهت رشد 

و توسعه شخصي به اعضا تيم کمک مي کند تا احساس کنند که از نظر 

 .باطني به پاداش ني و رسيده و احساس رضايت شغلي نمايد
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 ارتباطات : 1 فصل

 

زمکان % 71ارتباطکات . تضکاد و تعکارض اسکت ارتباطات ضعيف منبکع

وجود گروه وابسته به ارتباطات است يعني . بيداري را شامل ميشود

 .انتقال مقصود بين اعضاء و درك آن

باعث ايجاد تصويري در ذهن گيرنده مي شود مانند : ارتباطات كامل

تصوير فرستنده كه اين مفهوم در دوران شيرخوارگي بسر ميبرد و 

 .جود ندارددر عمل و

 
 نقش ارتباطات

كنترل، ايجاد انگيزه، ابراز احساسات، اطالعات :  چهار نقش عمده

 .را در سازمان و گروه ايفا ميكند

بوسيله دستورالعملها، مراتب اختيارات يا رهنمودهاي : كنترل -

ميتوان رفتار اعضاء ( مسخره كردن)رسمي و يا رفتارهاي غيررسمي 

 .را كنترل كرد

داش، تعيين هدفهاي ويوه، بازخورد نتيجه، تقويت پا: انگيزش -

 .رفتارهاي مطلوب موجب تقويت انگيزش ميشود

ارتباطاتي كه درون گروه صورت ميگيرديكي از  ابزار : احساسات -

اصلي است كه افراد  بدان وسيله  انواع احساسات خود را ابربز 

 .مي كند

العات براي از طريق سيستم ارتباطات  اط (:اطالعات)تصميم گيري  -

 .تصميم گيري در اختيار افراد قرار ميگيرد

 .تمام اين بخشها از نظر اهميت يكسال ميباشند

نه اي  ضاء را بگو يد اع گروه با خش  ثر ب كرد ا براي عمل جه  در نتي

سات  براز احسا سيله ا كرد و شويق  تر ت كرد به به عمل مود  ترل ن كن

 .بوجود آورد و سرانجام راه را انتخاب نمايند

 
 د ارتباطاتفرآين

يام  بع پ يد از من گردد با سال  يد ار يام با باطي پ هر ارت بل از  ق

ارسال شود بعد به رمز درآيد بوسيله كانال ارتباطي به گيرنده 

 7رسيده و آن را از رمز خارج كند الگوي فرآيند ارتباطات داراي 

 .بخش ميباشد

 -5كانکال  -4پيکام  -3به رمز درآمدن پيام  -2منبع ارتباطات  -1

 نتيجکهبازخور نمودن  -7گيرنده پيام  -6از رمز خارج كردن پيام 

: 

منبع پيام از طريق به رمز درآوردن يك فكر يا انديشه بوجود مي 

يد مز . آ به ر سايه  كه در  ست  عي ا كي واق صول فيزي يك مح يام  پ

پيام مانند حرف زدن، نوشتن، . درآمدن منبع پيام بوجود مي آيد

كه پ ست  سيله اي ا نال و سمي كا يد ر ند و با بور ميك يام از آن ع

 . بودن يا غير رسمي بودن آن را تعيين كنيم

ند  يين ميك سمي را تع هاي ر طات و )سازمان كانال يره ارتبا زنج

تب اداري سله مرا هاي ( سل ماعي از كانال يا اجت صي  هاي شخ پيام
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غيررسمي ميگذرد بايد  پيام به شكل قابل فهم براي گيرنده شود و 

بازخور يعني كنترل ميزان موفقيت . ه انتقال يابدبعد به گيرند

 (آيا درك شده است يا خير)در ارسال پيام 

 فقيا                                  

 روبه باال                        :  مسير ارتباطات

 عمودي                                  

                                                          

 رو به پايين

 
 :مسير عمومي رو به پايين 

يد  ستان با مدير بازيرد تر  پائين  سطح  به  سطح  يك  طات از  ارتبا

 .شفاهي و رو در رو باشد

 
 :مسير رو به باال 

بازخور عمليات، آگاهي مدير از نتيجه باعث آگاهي مدير از نوع 

شود يز مي ها ن ظرات آن نان و ن سات كارك شكايتها، ما. احسا ند  ن

 نشستهاي غير رسمي

 

ارتباطات بين اعضاء گروهي كه در يك :  ارتباطات در سطح افقي -

ست،  طات الزم ا سهيل ارتبا قت و ت جويي در و صرفه  هت  ستند ج سطح ه

غالبًا غيررسمي است، ازنظر  مدير ميتواند خوب يا بد باشد اگر 

 .ار استكانالهاي ارتباطات رسمي نقض شود ارتباطات افقي زيان ب

                                                                           

 گفتاري

 كتبي             راههاي شناخته شده در ايجاد ارتباط  -

                                                                           

 غيرگفتاري

 

شتاري تاري و نو تاري:  گف گري،  گف هوچي  شايعات،  ها و  ند بحث مان

داراي سرعت در انتقال و ارائه بازخور سريع هستند اما عيب اصلي 

آن است كه از هر چند نفر بيشتر كه عبور كنند احتمال تحريفشان 

 .بيشتر است

 

مدركي از پيام نزد دهنده ... نامه ها، بخشنامه ها و : نوشتاري 

است در مورد پيامهاي بلند و  و گيرنده وجود دارد و قابل استناد

پيچيده اين موضوع اهميت بيشتري دارد و نيز دقت در اين پيامها 

 .بيشتر است در نتيجه منطقي تر و رساتر ميباشند

اما وقت گير و كندتر ميباشند و عيب ديگر عدم بازخورد ميباشد و 

نيز باعث عدم اطمينان از تفسير مشابه آنچه مدنظر فرستنده بوده 

 .دميشو

 

ندان - نه چ هاي  شن پيام مي از :  رو خش مه تاري، ب طات غيرگف ارتبا

ارتباطات ميباشد ميتوان همراه گفتار باشد يا ميتواند جدا از 

 .آن باشد مانند اشاره، اخم، لبخند، حركات اعضاء و اندام بدن
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هنگامي كه با گفتار در آميخته ميگردد پيام : ايجاد اشاره  -

 .بسي گويا تر از گفتار استزبان عمل . كاملتري ميگردد

باطي هاي ارت هاي :  شبكه  جاد كانال عث اي فره با ند ن هاي چ گروه 

 .ارتباطي با مسير بحراني ميشوند
                                                                                                                                                              

 زنجيره اي

بيشتر در آزمايشگاهها امتحان شده است :  گروههاي كوچك و رسمي -

 چرخي              :عبارتند از 

                                                                                                                       

 فراگير

 يك زنجيره فرماندهي رسمي:  زنجيره اي -

 .موجب ظهور رهبر ميگردد –رهبر كانون ارتباطات است :  چرخي -

ير - نه ( شبكه اي) فراگ صورت آزادا ستند ب ير ه مه درگ ضاء ه اع

 (گروههاي ضربت، گروههاي خاص)

سرعت بيشتر استفاده از . اثربخشي به هدف گروه بستگي دارد مثالً 

 شبكه اي و يا چرخي

شبكه اي بهترين و : رضايت شغلي  -ي يا چرخيصحت پيام زنجيره ا

 چرخي برترين

ير - هاي غ باطي در گروه سمي شبكه ارت ني :  ر گر  –شايعه پراك ا

اطالعات منافع عمومي در برداشته باشد تنها بين گروههاي وظيفه 

هميشه يك گروه خاص نقش اطالع دهنده را ايفا  –اي مبادله ميشود 

 .نميكند

در زماني كه افراد ميخواهنکد نسکبت . ستشايعات درست ا% 75حدود 

به موقعيت مهمي واكنش نشان دهند شايعه ايجاد ميشود و تا زماني 

 .دوام مي يابد كه انتظارات موجب ايجاد آن تامين گردد

ابهامات و مسائل مهم كاركنان را مشخص ميكند و : براي مديران-

يعه را در نتجه يك نوع صافي و يا بازخور نتيجه است ميتوان شا

 .تجزيه و تحليل كرد رفتار آينده سازمان را پيش بيني نمود

 :موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرا ردارد

دستكاري دهنده پيام جهت مطلوب تر :  از صافي گذرانيدن اطالعات -

 .شدن براي گيرنده و نيز تعداد سطوح سازماني

دارد مي بيند گيرنده همان چيزي را كه عالقه :  ويوگيهاي شخصي -

يا مي شنود و عاليق و انتظارات خود را القا  ميكند و بر همان 

 .اساس رمزگشايي پيام را انجام ميدهد

سيت- ست: جن مردان ا ثربخش زن و  طات ا سر راه ارتبا بر  . مانعي 

مردان بر مقام خود تاكيد ميكنند مردان با زبان استقالل و مقام 

شنوند و مي  ند و  مي گوي سخن  صميميت و  سازماني  بان  با ز نان  ز

مردان بدنبال كنترل و اعمال نظر هستند زنان . ارتباطات اجتماعي

 .بدنبال كسب حمايت

نوع احساس گيرنده بر تفسيري كه او از محتواي پيام : عواطف -

 .عاقالنه نيست. ميكند تاثير دارد

بان - ند:  ز لف دار عاني مخت لف م فراد مخت براي ا سن، . كالم 

فرهنگي متغيري هستند كه معني و مفهوم كلمات را تحصيالت و زمينه 
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تحت تاثير قرار ميدهند برداشتهاي مشابه و يكساني از كلمات در 

 .سطوح مختلف نميشود و عوامل زيادي بر روي آنها تاثير دارند

تاري - طات غيرگف طات :  ارتبا با ارتبا تاري  طات گف شه ارتبا همي

اري با پيام سازگار غيرگفتاري همراه است واگر ارتباطات غيرگفت

 .نباشد سر در گمي مي آورد

ط ها اتارتبا خارج :  بين فرهنگ مز  مز در آوردن و از ر به ر ند  فرآي

فات  ستگي دارد واختال فرد ب گي  هاي فرهن نه  به زمي يام  كردن پ

يت  فرهنگي باعث تفاوت در معاني و رفتارها ميشود در نتيجه رعا

 .نكات زير ضروري است

 .فات فرهنگي بگذاريد مگر خالف آن اثبات شوداساس را بر اختال -1

 .قضاوت خود را به تاخير بياندازيد -2

ديگري را بدان گونه كه هسکت )خود را بجاي ديگران قرار دهيم  -3

 (مشاهده كنيم

راي قطعي صادر نكنيم تا به مدارك و شواهد بيشتري دست پيکدا  -4

 .كنيم
 (ارتباطات كدامند موانع بر سر راه)نكات كاربردي براي مديران 

بسياري از مشكالت از سوء تفاهم . استفاده از نتيجه بازخورد شده -

و بد فهمي است مدير بايد از نتيجه شبكه ارتباطات استفاده كند 

بازخور  ير از  يا خ بوده  ظرش  مورد ن شود  بازخور مي چه  ند آن ببي

 .عملي نيز استفاده كرده كه بسيار گوياتر است

يام روشن و قابل درك باشد و نيز كلمات ساختار پ:  زبان ساده -

 .به دقت انتخاب گردند

به ندرت گوش مي دهيم :  گوش دادن - بصورت )ما مي شنويم ولي 

شنيدن يك اقدام غيرفعاالنه ( بال معني و مقصود گشتنفعال به دن

 151انسکان در دقيقکه ميتوانکد . گوش دادن كار مشكلي اسکت. است

. لغکت اسکت 1111كلمه حرف بزند در حالي كه ظرفيت شکنيدنش حکدود 

 .گيرنده بايد خود را بجاي دهنده پيام بگذارد

رايط در زمان احساسي شدن صبر كرده تا به ش:  كنترل احساسات -

 .عادي باز گرديم

 .عمل گوياتر از حرف است:  به ارتباطات غيرگفتاري توجه كنيد -

شايعات - ستفاده از  ستفاده :  ا قول ا به روش مع شايعات  مدير از 

 .نمايد، پيامها را سريعتر برساند و واكنشها را دريافت كند

 

 

 رهبري:  11فصل 

 

مال  نايي در اع ست از توا بارت ا بري ع ست ؟ره بري چي فوذ ره ن

منبع .بررفتار فرد يا گروه و سوق دادن آن به هدفهاي مورد نظر 

سمي دارد  به ر فوذ جن مال ن يا اع قدرت  ين  يه زدن .ا ند تك همان

از آنجاكه به مدير حق وحقوق خاصي داده مي شود .برمسند مديريت 

ند  كه وي بتوا ند  صمين ك يا ت شد  ني با بدان مع ند  مي توا ين ن ، ا

بخش هدايت و رهبري كند يعني همه رهبران سازمان را به طور اثر 

 .مدير نيستند و همه مديران هم رهبر نمي باشند
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يعني فرد قدرت اعمال نفوذي را كه  : رهبري غير سازماني يا غير ارادي

يعني . به دست مي آوردازمنابع خارج از ساختاررسمي سازمان است

عمال نفوذ رهبر مي تواند از درون گروه بوجود آيدو  از قدرت و ا

 .رسمي اهميت بيشتري داشته باشد

 

در اين تئوريها بررسي مي شود كه چه چيزهايي مي  :تئوريهاي رهبري

 .دراورد تواند فرد را به صورت يك رهبر اثربخش

 

دراين تئوري به ويوگي هاي شخصيتي فردتوجکه شکده :تئوري شخصيتي -1

ي رهبکران را به عنوان ويوگک ويوگي 6پس ازبررسي هاي بسيار. است

 :موفق برشمردند

 

عالقه يا تمايل به رهبري و اعمکال نفکوذ  -2پويايي و جاه طلبي-1

داشتن دانکش  -6هوش -5 اعتمادبه نفس-4صداقت و دوستي -3بر ديگران

 فني عميق در رابطه با حوزه مسئوليت

بزرگترين ضعف .ولي براي توجيه رهبري اين ويوگي ها كافي نيست 

يعني .گرفته شده است عوامل موقعيتي ناديدهاين تئوري ان است كه 

رهبر بايد عالوه ويوگي ها، اقدامات مناسب انجام دهدو اقدامات 

نمي تواند در موقعيت ديگر به عنوان  مناسب در يك موقعيت الزاماً 

 .اقدامات مناسب شناخته شود

 

دراين تئوري براي معرفکي رهبکران بکه رفتارخکاص :تئوري رفتاري -2

كه آيا رهبران موفق از  ده است دراينجا مطرح مي شودآنها توجه ش

ند  شته ا فردي دا به  صر  يز منح تار چ ظر رف چه .ن ئوري آن ين ت در ا

جه و لب تو بران را  جا توان ره شايد ب كه  ست آن   يز ا جان انگ هي

به اين منظور تحقيقات زيادي صورت گرفت كه دومورد آن .تربيت كرد

 :عبارتند از

 وهايو   تحقيقات دانشگاه ا( الف

 تحقيقات دانشگاه ميشيگان( ب

 

دراين تحقيقات پووهشگران مي كوشيدند :تحقيقات دانشگاه اوهايو( الف

 ابعادمستقل رفتار رهبري را شناسايي كنند

(  ابتكار عمکل) وظيفه اي -1:كار خود را به دو بعد تقسيم كردند 

 مراعات حال ديگران-2

فه اي  -1 مل)وظي كار ع ني (:ابت يا ميزا بر  حدود  يك ره كه  ست  ا

ساختار نقش خود وزير دستان را براي تامين هدف مشخص مي سازد و 

كاري و  بط  سازماندهي ،روا هت  كه ج ست  قداماتي ا نده ا بر گير در 

رهبري كه نمره ابتكار بااليي دارد رهبري . هدفها صورت مي گيرد

ند مي ك يين  گروه تع ضاي  براي اع صي را  هاي مشخ كه را كار ست  و .ا

 .ارد در هنگام كار استانداردهاي مشخصي استفاده كنندانتظار د
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شخص رهبر به مساله اعتماد متقابل ديگران :مراعات حال ديگران -2

اهميت مي دهد براي عقايد زير دستان ارزش قائل است احساسات و 

راحتي زير دستان را مورد توجه قرار مي دهد كسي كه در اين مورد 

ب كه  ست  سي ا يرد ك بااليي بگ مره  تا ن ند  مي ك مك  ستان ك ير د ه ز

 .مسائل شخصي خود را حل كنند

بااليي  --- مره  گران ن حال دي عات  ظر مرا قط از ن بري ف اگرره

 .بگيردازنظرعملكرد نمي تواند چندان موفق باشد

جب -- مواره مو يرد ه بااليي بگ مره  مل ن كار ع ظر ابت بر از ن اگرره

جايي و كاهش باال رفتن نرخ  يا ميزان شكايتها ،غيبتها ، جابه 

 .رضايت شغلي به جهت افزايش كارهاي تكراري و روزمره مي شود

اگر در هر دو مورد نمره مثبتي بگيرد نتيجه كار وي در گروه ---

 .و سازمان مثبت است البته موارد استثنا ء هم ديده مي شود

شيگان( ب شگاه مي قات دان گي :تحقي ستند ويو مي خوا هم  يق  ين تحق در ا

بران ت بري ره شي ره توان اثربخ كه ب نه اي  به گو ند  يين كن ع

كککارخود را بککه دوبعککد تقسککيم .عملكککردرا انککدازه گيککري كککرد

 توليدگرا(رهبران كارمند گراب(الف:كردند

به نيازهاي شخصي زير دستان توجه مي كردنکد : رهبران كارمندگرا- 1

 افراد باهم تفاوت شخصي و فردي دارند.

و فني كکار توجکه داشکته بکه  به جنبه تخصصي: رهبران توليد گرا-2

 .كاركنان به عنوان ابزاري براي رسيدن به    هدف توجه مي كردند

رهبران كارمند گرا ميزان رضايت توليد و رضايت شغلي افراد ---

 را افزايش مي دهند

رهبران توليد گرا ميزان رضايت توليد و رضايت شغلي افراد را ---

 كاهش مي دهند

 

شيوه رهبري بر دو محور رسم مي شود از : Managerial Gridشبكه مديريت

ايککن .آنجککا كککه مککديران بککه افککراد و توليککد توجککه مککي كننککد

ابتكار عمل و رعايت حال ديگران و )نموداربراساس دو بعد رفتاري

 (يا كارمندگرا و توليد گرا 

بري  شيوه ره ظر  كه از ن مديراني  تون  يك و مو ظر بل شد از ن مي با

 ارند بهترين عملكرد را خواهند داشتقرارد 1/1زير عنوان 
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 مديريت تيمي 

كارها بوسيله افراد 

تعهد انجام بسيار م

 مي شود

 مديريت باشگاهي 

توجه عميق و دقيق 

 به نيازهاي افراد

 مديريت انساني و سازماني

هم توليد هم رضايت شغلي 

 باالست
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دراين تئوري به موقعيت و اثکرات آن توجکه شکده : تئوري اقتضايي-3

بدان و تا  شده  جام  يادي ان قات ز ست تحقي مده عسيله ا مل ع وا

شوند  يك  ند تفك مي گذار ثر  بري ا شي ره ثر بخ بر ا كه  موقعيتي 

ئوري . ين ت شده در ا سي  هاي برر ند ازعمتغيير كه :بارت كاري  نوع 

انجام مي شود،شيوه رهبري،رئيس مستقيم آن كار ، هنجارهاي گروه 

 و فرهنگ سازماني(تقاضاوخواست زمان )،بعدزماني

 :يي عبارتند ازسه دسته از تئوري هاي اقتضا

 تئوري فيدلر -الف 

 تئوري مسير هدف-ب

 رهبري مشاركتي-ج

فيدلر توانست جامع ترين و گسترده ترين تئوري : تئوري فيدلر(الف

تئوري او بيانگر اينست كه .اقتضايي را در مورد رهبري ارائه كند

عملكرد موفقيت آميز گروه به اين امر بستگي دارد كه شيوه رهبري 

ب بککا موقعيککت و شککرايطي باشککد كککه فککرد در آن بايککد متناسکک

هدف او .قراردارد كرد و  يه  كاررا ته شايندترين هم شنامه ناخو پرس

به انسان  بر  يا ره شود آ شخص  كه م بود  شنامه آن  ين پرس طرح ا از 

 .توجه مي كندويا به توليدوكاروسه شاخص موقعيتي را معرفي كرد

 

ان و احترامي كه يعني ميزان اعتماد ،اطمين:رابطه رئيس مرئوسي)

 زير دستان براي رهبر خود قائل هستند

 

يعني حدود يا :ساختار يا نوع كاريا  وظيفه كه بايد انجام شود

 ميزاني كه وظايف يا كارها يي كه بايد انجام شود

 

 استبدادي

 صدور دستور 
 مديريت نامحسوس 

 كمترين قدرت اعمال مي شود
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يعني قدرت يا نفوذي كه يك رهبر مي تواند بر : ميزان قدرت رهبر

نان ،  خراج كارك ستخدام و ا چون ا هايي  ضباطي متغير قررات ان م

 .(،ارتقاء و افزايش حقوق كاركنان اعمال كند

 

تر  مي فرا پا ك لي  ست  و صيتي ا ئوري شخ جه ت شنامه نتي ين پرس ا

گذاشته شده و مسائل موقعيتي نيز به آن اضافه شد او فرد را در 

قرار دارد و سپس  جه  مورد تو ظر  مورد ن يت  يا موق ضع  با و طه  راب

بر  شي ره ثر بخ تا ا مد  صد برآ ين دو در تابعي از ا نوان  به ع را 

 .درآورد ( موقعيت-شخصيت)عامل

فيدلر اعتقاد داشت سبك يا شيوه رهبري عامل اصلي در موقيعت است 

هدف گنجانده شد و از افراد مکي خواسکت  16در پرسشنامه فيدلر . 

در مورد همكاران خود بينديشند او بر اين باور بود كه كه با پر 

اين پرسشنامه جنبه . ي فرد مشخص مي شود كردن پرسشنامه نوع رهبر

 مثبت داشت چرا كه اگر كسي از اين پرسشنامه نمره بااليي مي گرفت

كاري  با آن هم توان  مي  جه ن هيچ و به  كه  صي را  سته شخ ني توان يع

افراد مردمي قرار مي  كرد با جمالت مطلوب معرفي كرده پس در زمره

د ومحصول بوده وفيدلر گيردواگر نمره پايين مي گرفت طرفدار تولي

 .اورا توليد گرا مي ناميد

فيدلر فرض خود را بر اين گذاشت كه شيوه رهبري ثابت است يعني 

 .فرد كارگرا يا كارمند گرا 

  حال پس از مشخص شدن نوع رهبري بايد رهبر با موقعيکت متناسکب

 گام بعدي آن است كه وضع يا موقعيت. شود 

قتضايي بررسي كنيم ،مثالً اگر در را در چارچوب اين سه متغيير ا

 جايي قرار است كارها بسيار دقيق انجام شود

مثل محاسبه دستمزد و شخص مسئول آزادي عمل داشته مي تواند به 

افراد پاداش دهد يا آنها را توبيخ نمايد بايد فردي دررأس قرار 

 گيرد كه از نظر ميزان قدرت در سطح بااليي است

مه فيدلر و سه متغيير اقتضايي مي تکوان با استفاده از پرسشنا

افراد را در رأس كارهايي گماشت كه از نظر رهبري داراي باالترين 

 اثر بخشي باشند

 نتيجه كلي رهبراني كه به توليد توجه مي كنند در شرايط بسيار

انساني توجه مي كنند  مطلوب در مقايسه با مديراني كه به روابط

 .بهتر عمل مي كنند

دست آمده اين است كه فيدلر در زمينه درك رهبري اثر بخش نتيجه ب

شت  مي بردا ند و مه هاي بل نه . ، گام ين زمي يادي در ا قات ز تحقي

انجام شده نتوانست به مدركي دست يابد كه الگوي مذبور را تأييد 

اگر متغييرهاي ديگر به الگو اضافه شود مفيد واقع خواهد .نمايد

در توجيه اثربخشي مدير كاربردهاي شد ولي همچنان كارهاي فيدلر 

 .زيادي دارد

 

هدف(ب سير  ئوري م يكي از ارزشمندترين تئوريهاست كه توسط رابرت :ت

اساس اين تئوري چنين است كار رهبران اين  هوس ارائه شده است

است كه به پيروان خود كمك كند تا بتوانند به هدفها دست يابند 
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ها را مئن  آن ند تا مط بري ك با هدايت و ره نان  هدفهاي آ كه  شود 

با توجه به اين تئوري . هدفهاي كلي گروه ،سازمان سازگار است 

كه  يرد  مي گ قرار  ستان  ير د بول ز مورد ق جا  تا آن بر  تار ره رف

در .بتواند موجبات رضايت آنها را در زمان كنوني و آينده برآورد

 شرايط زير رفتار رهبر موجب تحريك و انگيزش كاركنان مي شود

ملكرد رضايتبخش بتواند كاركنان را راضي نگه دارد اين اگر ع (1

 .نياز را تأ مين كند 

كاركنکان را هکدايت ،ارشکاد و رهبکري كنکد و نيکز ايکن كکه  (2

خش  ثر ب كرد ا خور عمل كه در  ساند  شهايي  بر به پادا نان را  كارك

 .باشد

نکوع رفتکار رهبکري را  4پووهشگر مکذبور دربکارة ايکن گفتکار، 

 :شناسايي كرد 

 (ارشادي)كه دستور صادر مي كند  رهبري -1

 رهبر حمايتي -2

 رهبر مشاورتي كه با زير دستان مشورت مي كند -3

يا  -4 شگر  هدفهاي چال ست  يت ا سب موفق صدد ك كه در  بري  ره

هماورد طلب را در نظر مي گيرد و انتظار دارد كه زير دستان به 

 .بهترين وجه ممكن كار كنند

رد كکه رهبکر انعطکاف برعكس عقيده فيدلر رابرت هوس اعتقاد دا

 .پذير است

حيط  ضايي م مل اقت به عوا يد  كه رهبربا قاددارد  هوس اعت برت  را

 وعوامل اقتضايي زير دستان توجه نمايد مطابق شكل صفحه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامککککککککل 

 اقتضايي محيط

 ساختار كار

سيسککتم رسککمي 

 اختيارات

 گروه كاري

 
 رفتار رهبر

 ارشادي

 حمايتي

 مشاركتي

در پککي كسککب 

 موفقيت

 

 

 نتيجه

 عملكرد

 رضايت شغلي
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او به اين عوامل توجه  كه  گامي  نابراين هن ب

 .ننمايد هيچ موفقيتي نخواهد داشت

 :هدف ارائه شده است–نمونه اي از مفروضات زير در تئوري مسير 
 اثر بخشي

نکوع كکار                           ر فرمانکدهيرهبري مبتني ب

 مبهم و پر تنش

 

كار  نوع  مايتي                                       بري ح ره

 داراي ساختار مشخص، نوع اختيارات رسمي و ديوانساالري

 

رهبککري مبتنککي بککر فرمانککدهي                    در جککايي كککه 

 درجايي كه تعارض. يستكاركنان تجربه زياددارنداثربخش ن

 و تضاد زياد است مفيد مي باشد

رهبککري مشککركتي                                   كاركنککان 

 كانون كنترل دروني داشته باشند

كار  ساختار  يت                        سب موفق پي ك بري در  ره

 مبهم

 

وجه مي توان انتظار داشت كه بيشتر مورد ت: آينده تئوري مسير هدف

قرار گرفته و درآن تغييراتي اعمال شود و متغير هاي واسطه اي 

 به آن اضافه گردد

 

 :تئوري الگوي رهبري مشاركتي(ج

ند ئه كرد شاركتي را ارا بري م گوي ره تان ال يپ ي تورم وفل در .ويك

اين الگو رفتار رهبر و مشاركت اعضا در تصميم گيري مورد توجه 

رفتار رهبر بنا به ساختار  آنان معتقد بودند كه.قرار مي گرفت

 (يكنواخت يا غير يكنواخت )كاري 

يعني ميزان مشاركت در تصميم گيري با توجه به .بايد تغيير كند

الگوي ابتدايي داراي تعدادي متغيير . شرايط مختلف تغيير مي كند

شيوه رهبري مي باشد و در الگکوي تجديکد نظکر شکده  5اقتضايي و 

 234ورد مي رسد كکه در نمکودار صکفحه م 12متغييرهاي اقتضايي به 

ند شده ا في  ها معر ين متغيير هم . ا صلي  گوي ا هم ال كه  جه آن نتي

الگوي تجديد نظر شده نويد بخش بود به دليل پيچيدگي كار اين دو 

حي  شده طرا ظر  يد ن گوي تجد ناي ال بر مب كامپيوتري  مه  قق برنا مح

هم به  ظر تجر قق از ن ين دو مح مل ا بل تا يدگاه قا ند د بل  كرد قا

 .اثبات  است

 

ضايي  مل اقت عوا

 زير دستان

 كانون كنترل

 تجربه

 توانايي
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 :رهبري زنان با مردان متفاوت است

از نظر شيوه رهبري : تحقيقها به دو نتيجه در اين زمينه رسيدند

تشابه بين زن ومرد بيش از نقاط اختالف آنان است دوم تفاوت زن 

ومرد در اين است كه زنان شيوه مردم ساالري را بر مي گزينند و 

 .هيمردان شيوه فرماندهي و دستور د

مردان  با  نان  بري ز شيوه ره شده  جام  قات ان به تحقي جه  با تو

ست  فاوت ا ندو .مت مي نماي يت  شويق و تقو ضا را ت شاركت اع نان م ز

ند و  مي گذار يان  كديگر در م با ي ند  كه دار عاتي  قدرت و اطال

مديران زن ترجيح مي دهند . همواره زير دستان را تقويت مي كنند

يي نظير تخصص، برقرار كردن تماس كه در مقام رهبري از شيوه ها

بککا ديگککران ،شخصککيت فککره منککد و مهارتهککاي انسککاني اسککتفاده 

مردان شيوه دستور دهي و كنترل را اعمال مي كنند مردان به .كنند

 .قدرت خود تكيه مي كنند

در حال حاضر از آنجا كه بهترين مدير كسي است كه به حرف ديگران 

ف نان را  يزش آ بات انگ هد موج يت و گوش د نان را حما راهم آوردوآ

تر از  تب به نان بمرا كه ز سد  مي ر ظر  به ن نين  ند چ شتيباني ك پ

 .مردان عمل مي كنند 

 مديران موفق يا اثر بخکش در زمينکه مکذاكره و چانکه زنکي از

نه ين زمي نان در ا كه ز شند  خوردار با بااليي بر هارت  فق  م يز مو ن

 .هستند

 

وريهاي پيشکين افکراد پيکروان در تئ:  تئوري شخصيتي رهبر فره مند-4

خود را در مسيري هدايت مي كنند كه هدفهاي سازمان مشخص كرده در 

رهبري فرهمند در اين نوع رهبري به پيروان خود الهام مي بخشد 

كه منافع خويش را فداي منافع سازمان كنند و اين فرد مي تواند 

ايجاد  اثراتي عميق روي پيروان خود داشته باشد و تحول در آنان 

 ....گاندي و–كنند مانند مادر ترزا 

 

 
ويوگي رهبر فره مند 

 اعتماد به نفس -1

 ديدگاه بلند و اعتماد راسخ به آن ديدگاه -2

 رفتار خارق العاده -3

 عامالن تغيير -4

تحقيق در زمينه رهبران فرهمند نشان مي دهد كه پيروان رهبران 

ارزشمند  فرهمند به خود اعتماد داشته ،در كارهاي خود تجربه هاي

كسب كرده و اعتراف مي نمودند كه همواره مورد حمايت رهبران خود 

 هستند،

سککاعتهاي زيککاد كککار مککي كننککد و عمککاكرد بهتککري دارنداحسککاس 

رضايتمندي بيشتري نيز دارند البته بايد در اين زمينه تحقيقات 

 .بيشتري انجام شود 

 !آيا رهبري مؤثر است 
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اثر (ظر از شرايط و موقعيت ها صرفه ن)برخي از شيوه هاي رهبري 

 بخش خواهد بود

تحقيقات نشان مي دهد در برخي شرايط هيچ نوع رفتار رهبري نمي 

 .تواند اهميت داشته باشد

گاهي اوقات برخي افراد و متغيرهاي  سازماني به عنوان جايگزين 

هککايي وارد صککحنه مککي شککوند و اثککرات رهبککري را بککي اثککر مککي 

 (تخصص حرفه ايي-وزشآم-تجربه  )سازندمانند 

رهبر براي اثر بخش بودن بايد بتواند نظم يا ساختار به گروه يا 

 .سازمان ارائه كندو ابهام كاري را كاهش دهد

در كارهاي تكراري يعني كارهايي كه به صورت فطري روشن و تكراري 

 .و بطور باطني كارگر را راضي نگه مي داردنياز به رهبر نيست

ست ير م يك متغ بري  ثر ره شغلي ا ضايت  بر ر ند  مي توا پس  ست  قل ا

 .بگذارد

رهبري فرهمند نيز مدينه فاضله نيست بلكه اين نوع رهبري در يك 

به  ضاع  شت او حران و برگ پس از ب شدولي  يد با ند مف مي توا حران  ب

 .حالت عادي نمي تواند اثر بخش باشد

 نكات كاربردي براي مديران

صورتي دقيق به دو واژه همانطور كه در كل فصل ديده شد اگر به 

ين دو  نوعي از ا به  قات  شتر تحقي نيم در بي جه ك مردم تو كار و 

 واژه استفاده شده است

در  -ابتكار عمل: در تحقيقات اوهايو -بعد كار: در تحقيقات فيدلر

توليدگراو :در پووهش دانشگاه ميشيگان-فرماندهي: هدف-تئوري مسير

 دندبليك و موتون آنرا توجه به توليد نامي

مراعات :بعد انساني اين تئوري ها هم نامهاي متفاوت به خود گرفت

 كارمندگرا-حمايتي-حال ديگران

آنچه مهم است آنكه رفتار رهبر از همين دو بعد مورد توجه قرار 

 گرفته و پووهشگران درمورد اينكه آيا اين دو بعد

 مي تواند روي يك طيف قرار گيرد اختالف نظر دارند

 

 اين فصلدستاوردهاي 

ستان  ير د نان وز كه كارك ند  ضمين ك ند ت مي توا صيتي ن گي شخ ويو

يعني بعد شخصيت به تنهايي نمي تواند .عملكرد بهتري داشته باشند

 .موفقيت رهبري را پيش بيني كند

توان  مي  مديريت ن شبكه  هايو و  شيگان ،او شگاه مي قات دان درتحقي

 انبازدهي يا توليد كارمند را پيش بيني كردو نمي تو

گفت كه اگر رهبر يا مديري طرفدار كار باشد تا چه اندازه مي 

 .تواند موجب رضايت شغلي ،توليدو بازدهي كاركنان شود

الگوي فيدلر در محيط محدود وكنترل شده انجام شد مي تواند اين 

 تئوري را تأييد كندولي تحقيقات ميداني نمي تواند

 .اين ديدگاه را تأييد كند

 

سير گوي م بدان هد -ال توان  مي  كه  ند  مي ك ئه  چارچوبي را ارا ف 

ين  به ا بر  يت ره ني كردموفق پيش بي بري را  شي ره ثر بخ سيله ا و
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بستگي دارد كه با توجه به محيط و شرايط زير دستان سبك خود را 

 تغيير دهد

 

در الگوي مشاركتي ابهامات زيادي وجود داردولي بزرگترين نقش آن 

اقتضايي را معرفي كند به گونه اين بوده كه توانسته متغيرهاي 

 اي كه قبل از انتخاب شيوه رهبري بايد به آنها توجه كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استيقدرت و س:  11فصل 

 
 :ف قدرتيتعر

بالقوه ا توان  ست از  ثر  يعبارت تار ب ا بر رف تا  لف دارد  که ا

ر از ي ه اگر غيکند بطور يگذاشته و او را وادار به انجام کار

 .داد يرا لزوما انجام نم ين کاريبود ب چن( کردن وادار)ن يا
 :ف قدرتيسه ن ته از تعر

 .د بالفعل شوديست که الزاما نبايتوان بالقوه ا -1

 .است يوابستگ ينوع -2

 .عمل دارد يا آزاديار ياخت يب در رفتار خود نوع -3

 
 :با قدرت يسه رهبريمقا

تر شترکيمهم جه م س: ن و قدرت و بر  ظر ره ن يتام يبرا يله اياز ن

 .هدفهاست

 :عمده يتفاوتها

 يد سازگاريبا ين رهبر و هدف رهبري، بيدر مفهوم واژه رهبر -1

عامل  يمفهوم واژه قدرت تنها دارا يو تجانس وجود داشته باشد ول

 .ستين يبا هدف الزام ياست و سازگار يوابستگ

ل بوده و ين متمايياعمال قدرت از باال به سمت پا يدر رهبر -2

مال يبر ز ستان اع مرد فوذ  م ين بران ن هت  يشود و ره ند در ج توان

ق سطح اف فوذ نما يباال و در  مال ن لياع قدرت  يند و با  طه  در راب

 .ستين وضع صادق نيا
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 يوه رهبريشتر متمرکز بر شيب يقات در مورد رهبريدامنه تحق -3

ل ست و نه تحق يا سيدام قدرت و بوده و بيقات در  بر يعتر  شتر 

هايتاکت ميتاک يسازگار ي  ک يد  به وراشود  نه آن  فرد  يه دام

 .شود يده ميکش
 :قدرت يگاههايپا

گاه ين بار پنج پاينخست يون برايفرنچ و ر يدو پووهشگر به نامها

 :ن کردندييل تعيقدرت را به شرح ذ

ه ترس و وحشت قرار دارد ين قدرت بر پايا :بر زور يقدرت مبتن -1

صدمه ند لت  به ع فرد ب  ميو  تار  لف رف فرد ا سته  طابق خوا  يدن م

 .کند

بر زور است و  ينقطه مقابل قدرت مبتن :بر پاداش يقدرت مبتن -2

لت مزا به ع ميفرد ب  تار  لف رف فرد ا ست  طابق خوا نافع م  يا و م

 .کند

ا يه پست يرا شخص در سا( مشروع) يقدرت قانون: يقدرت قانون -3

بر زور و قدرت  يآورد که شامل قدرت مبتن يبدست م يمقام سازمان

ن پاداش ن يمبت قانون يم زيبر  قدرت  که  جا  شد و از آن  يبا

 يز هست از دو قدرت قبليسازمان ن يرنده نظر موافق اعضايدربرگ

 .گسترده تر است

کت دن: بککر تخصککص يقککدرت مبتنکک -4 به حر جه  سمت يبا تو به  ا 

 يشتر کارها، سازمانها برايتر شدن ب يبرتر و تخصص يهايت نولوژ

 .شوند يخود به متخصصان وابسته تر م يدن به هدفهايرس

شود که  ين ميمع يله شخصين قدرت به وسيگاه ايپا :قدرت مرجع -5

. منحصز به فرد دارد يشخص يهايوگيا ويانه و يمنابع آرمان گرا

شود قدرت الف  يده ميز نامين يين نوع قدرت که قدرت الگويدر ا

ن است که يش ايد و آرزويستا يشود که ب او را م يم ياز آنجا ناش

غات با استفاده از ياد تبليز ينه هايه هزيوجت. )مانند او شود

 (خاص يتهايشخص
 :قدرتدرك د يکل : يوابستگ

تر قدرت ايمهم به  تابعين جن قدرت  که  ست  ستگ ين ا ست و  ياز واب ا

 .دارد ينقش اساس يدرک قدرت وابستگ يبرا

 يشتريشتر باشد الف قدرت بيب به الف ب يهر قدر وابستگ :ياصل کل

 يتوان ادعا کرد که وابستگ ين اصل ميه ابا توجه ب. بر ب دارد

 .با منابع مختلف عرضه رابطه مع وس دارد

 ؟شوند يم يکه موجب وابستگ يعوامل

نابع گر م م يا ترل  فرد کن که  ند  يرا  همک شند   ابيکمو  م با

 .ابدي يش ميافزا يوابستگ

را که فرد بر آنها کنترل دارد مهم باشند  ييزهايچ يعني: مهم)

ک شرکت ينان يمناسب در جهت حل عدم اطم يابيازارب ييمثل توانا

 .فروش محصوالتش يبرا يديتول

 ... (ک سازمان و يمثل داشتن اطالعات مهم در : ابيمنابع کم

 قدرت در گروه:  ائتالف 

با مش ل مواجه  يگاه قدرت شخصي ه فرد در بدست آوردن پايهنگام

با دو  يم ئتالف  خارج بايشود ا فراد  فر از ا ند ن غام ا چ عث اد
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نابع ا با يم فراد  فزايگر و در نتي دين ا ميجه ا ها  قدرت آن  يش 

 ينه هايمختلف در زم يه هايتوان از اتحاد ين خصوص ميدر ا.شود

 .گوناگون نام برد

شود و در صورت  يسازمان م يدر سازمانها ائتالف، باعث بزرگ :ن ات

د تا يآ يبر م يقانون يتهايجلب حما يلزوم ائتالف، سازمان در پ

تاميهدفها شوديش  ستگيدر . ن  گر واب سازمان ا حدها يب يک  ن وا

 يل ائتالفها صورت ميتش  يبرا يشتريب يت هايابد، فعاليش يافزا

ک سازمان يباشد که کارها در  ين اگر وضع به گونه ايهمچن. رديگ

ش يکارآمد ب يرويد و عرضه نيدرآ يا ت راريبه حالت استاندارد 

م شد  ضا با که اتوا ياز تقا شت  ظار دا شراين انت نق ين  جب رو ط مو

 .شود( از ائتالف ينوع)ه ها ياتحاد
 قدرت در عمل : استيس

شتر يب يايل مزايش اعمال نفوذ و تحصيداشتن منبع قدرت باعث افزا

سازمان به  ي ه اعضايزمان. شود يا ارتقاء به مقامات باالتر ميو 

دار شده اند و استميشود س يقدرت خود جامه عمل بپوشانند گفته م

ها سيس يآنان ه از مهارت شند از پا يخوب يا خوردار با هايبر  يگاه

 .کنند يموثر استفاده م يوه ايقدرت خود به ش
 :ياسيف رفتار سيتعر

است که به عنوان  ييتهايدر سازمان آن دسته از فعال ياسيرفتار س

ش سم يبخ قش ر نديدر  ياز ن ضرورت ندار سازمان  ل. ک  مر  يو در ا

ستياع مزيتوز سازمان يهايا و کا کرده  يدرون  فوذ  مال ن ا ياع

 .نديآ يدرصدد اعمال نفوذ بر م

بر  يريم گياست که به هنگام تصم ييرنده کوششهايف دربرگين تعريا

ها و فرا هداف، مالک تارهيا شامل رف شته و  ثر گذا لف  يندها ا مخت

سيس س يا عات اسا ندادن اطال له  صم يازجم شايم گيبه ت ندگان،  عه ير

 يم... ، نشت اطالعات محرمانه و يباز ي، پارتيگر ي، الاباليپراکن

 .شود
 :ياسيدگاه سيت دياهم

حدود هستند و تخص ياکثر سازمانها دارا ص منابع محدود يمنابع م

سيز نين به تف مير و تعبياز  جب پير دارد و ه ضوع مو ش يداين مو

از ابهام  يمات در جويشتر تصميشود چرا که ب ياست در سازمان ميس

م نابرا. رديگ يصورت  سيب سيدگاه سيکه از د ين ک سازمان  يا به 

م ند  گاه ک س ين ند ب ها ياريتوا قيغ ياز رفتار را درک  ير منط

سازمانها پ. دينما چرا  کرده و  يهايروزيمثال  بزرگ  خود را 

ا در اعداد و ارقام يدارند و  يخود را پنهان نگه م يهايناکام

 .ش دهندياز خود نما يدست برده تا وجهه بهتر

 :نقش دارند ياسيکه در رفتار س يعوامل

فرد :يفرد يهايوگيو -1 سطح  شگران و يدر  ر ينظ ييهايوگيپووه

... ت و ياد به موفقيد زي، اميسازمان يه گذاري، سرمايخودکامگ

از يدانند و در کل اگر فرد ن يدر ارتباط م ياسيرا با رفتار س

قدرت، آزاديشد به  مل، امن يد  فام اداريت يع شد  يا م شته با دا

 .رديش بگيدر پ ياسيکند تا رفتار س يم ياديکوشش ز

سازمان -2 مل  م :يعوا شان  مدارک ن خ يشواهد و  که بر هد  از  يد

هايشرا سازمان يط و فرهنگ شخص  بروز و تقو يم جب  هايمو  يت رفتار
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سيس م يا بودن . شوند يخاص  سازمان، ن نابع  کاهش م ثال  طور م ب

عمل ردها و  يابيستم ارزيساعتماد، ابهام در نقش، نامشخص بودن 

آورند تا افراد  يرا فراهم م ييک فرصتهايدموکرات يهايريم گيتصم

 .بروز دهند ياسيس يرفتارها
 :ر احساساتيتسخ

م ينديفرا :فيتعر فرد  س يکه  به و شد  ساتيکو که  يله آن احسا را 

 .دارند کنترل کند يگران نسبت به ويد
 :ر احساساتيتسخ يوه هايش

 ياست که شخص به صورت گفتار ييها حول رفتارها وهين شيشتر ايب

 :کند يابراز م

خو -1 صف  شماردن و :شيو شش در بر ص يهايوگيکو نا يشخ ثل توا  ييم

 ...د و يها، عقا

 دگه و نظر اويد دييبا تا يگريجلب نظر موافق د :د نظرييتا -2

شده  يکه احتماال موجب نگران يداديموجه جلوه دادن رو :هيتوج -3

 .است

سئوليپذ :يعذرخواه -4 مان  يداديت رويرفتن م نامطلوب و در ه

 بخشش نمودن يزمان تقاضا

کردن  -5 عا  ستودنياد خود را  س :ا  صفات ديتح هدف ين  با  گران 

 واکنش متقابل و مثبت آنها

طف و عنا -6 قرار دادنيمورد ل فق د: ت  ظر موا لب ن با  يگريج

 او يا جالب برايک کار خوب يانجام 

 

 

 
 :تر احساسايتسخ يوه هايش ياثربخش

وه يصورت نگرفته و معموال کاربرد ش ياديقات زين خصوص تحقيدر ا

باشد و مشخص  يند مصاحبه و استخدام ميمزبور محدود به فرا يها

وه ها از طرف داوطلبان باعث جلب ين شيشده است که به کار بردن ا

 .شود ينظر مصاحبه کنندگان م

 :ياسيو رفتار س ياصول اخالق

ق مشخص کرد چه يتوان به صورت دق ينم يسايس ياگر چه در رفتارها

کار ق ينوع  کدام  ياخال قيک غيو  ل يراخال ست و ن يدر ا ين ات يا

نوع آن را مشخص کند، از  يتواند تا حدود ينه وجود دارد که ميزم

 يل با سه پرسش در رابطه با منافع شخصيذ يريم گيجمله درخت تصم

هدفها م يسازمان يو  ساس آن  ق يکه برا قيا غي يتوان اخال  يراخال

 .ن کردييرا تع ياسيا اقدام سيک رفتار يبودن 
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 :رانيمد يبرا ين ات کابرد

د صاحب يآن ه کارها مطابق خواسته او انجام شود با ير برايک مدي

افراد به خودش  يد وابستگيش قدرت خود بايافزا يقدرت باشد و برا

نديرا ز سد بيضمنا با. اد ک قدرت م که  ند  ست و يدا فه ا ر دو طر

کوشند تا مقامات باالتر را به  يز ميردستان نيگران به ويوه زيد

سته نما مواره يدر نت. نديخود واب ميجه ه بارزه دائ جود  يک م و

شت هد دا ن.خوا مدين يهمج خش، ماهيک  ثر ب سيت سير ا سازمان را  يا

با ارزيپذ ته و  تار د يابيرف چارچوب سيگران در يرف سيک  نوع  يا

پ نان را  تار آ ستفاده از ا ينيش بيرف با ا عات يکرده و  ن اطال

ستراتو سيس يهايا ص يا نافع شخ تام يکه م طه را  حد مربو ن يو وا

 .دينما يم مين و تنظيخواهد کرد تدو

 

 

 

 

 

 

 

 تعارض :12فصل 

 

جود  ستگيو ما ب شت و ادراک  نوع پندا به  عارض  جود ت عدم و  يا 

ن صورت ينداشته باشد در ا ياطالع چ کس از وجود تعارضياگر ه.دارد

که پديدر ا ست  ظر ا فاق ن مورد ات جود  يده اين  عارض و نام ت به 

 .ندارد

عار مه ت شترک ه جوه م ند ازيو عارض عبارت سد :ف واژه ت مخافت،تضاد،

مانع ،و دي جود دو يا  که دارايگر و گروه  ند  هدف  يا چ ضاد  ا يت

شند نابع با ست و کم)م حدود ا نابع م سديم بودنش  سر راه  ياب  بر 

 (دهد يرفتار قرار م

ختالف در تعر حور نيا حول م ها  له يت و ايف قط در مرح عارض ف ن ه ت

د يا مانع بايکه عمل سد  ين معنيچرخد به ا يد ميآ يعمل بوجود م

شود  جام  نه ان صورت آگاها فاقيب صورت ات مين يا ب هد يز رخ  و .د

و خرد ا زد ياز کشم ش  ييد نشانه هايوجود تعارض با ين ه برايا

 ..به چشم بخورد يعلن

عارضيتعر له الف يتالش آگاهانه به وس يکه در آن نوع ينديفرا:ف ت

ق سد کردن يکند،البته از طر يب را خنث يرد تا تالشهايگ يانجام م

آيا : 1پرسش

رفتار يا 

اقدام مورد 

 نظر به نفع

سازمان 

 است؟

ر آيا د: 2پرسش

اين اقدام به 

حقوق افراد 

احترام گذاشته 

 شده است؟

: 3پرسش

 اينآيا 

اقدام 

معقول و 

منصفانه 

 ؟است

بل

 ه
بل

 ه
بل

اخالقی  ه

 است

غيراخالقی 

 است
غيراخالقی 

 است
غيراخالقی 

 است

خي

 ر

خي

 ر

خي

 ر
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که در نت سيراه او، مير نيجه ب در م صل  خود مستا هدف  به   يل 

 .ديافزا يزان منافع خود ميله بر مين که الف بدان وسيا ايشود،

تعارض و ( تيهمراه با قصد و ن يعمل)ما فرض را بر آگاهانه بودن

 ميا آش ار بودن  تعارض گذاشتيپنهان و 
 :شه تعارضياند ير ت امليس

دگاه روابط ي،ديدگاه سنتيد:دگاه درباره تعارض وجود دارديسه د

 يدگاه تعملي،ديانسان

 رد دا يرا بار منفيفرض بر بد بودن تعارض است،ز:يدگاه سنتيد

طبق .است يمنطق يب و بي،تمرد،تخريچون سرکش ييو مترادف واژه ها

د از آن يب گروه است و بايانبار و موجب تخريف تعارض زين تعريا

کرد ناب  سب و ين ديا.اجت طات منا بود ارتبا عارض را ن لت ت دگاه ع

ب ماد  فراد و نياعت تاهين ا مد يز کو هايکردن  سته   يران از خوا

راه مقابله با تعارض اصالح عوامل بوجود  و تنها.داند يکارکنان م

 .آورنده تعارض است

 ک امر ين گروه وجود تعارض در گروه را يا:يدگاه روابط انسانيد

ر مم ن است و ين بردن تعارض غيده دارند از بيعق.دانند يم يعيطب

بود  يموارد جب به ست و مو گروه ا فع  به ن عارض  که ت جود دارد  و

 .گردد يعمل رد م

 به ايا:ملدگاه تعايد گروه  لت پدين  مورد ين ع عارض را  ده ت

دغدغه مستعد  يک گروه هماهنگ،آرام و بيدهند که  يد قرار مييتا

و از دست دادن احساس است  ي،سستيو تنبل يبازگشت به فطرت انسان

بر پد هايو در برا نوآورييتغ يده  حول و  م ير،ت کنش   يبدون وا

 .است يضرروراز تعارض  يبه نظر آنها وجود حفظ سطح.گردد
 :تعارض سازنده و مخرب

کند و عمل رد آن  يت ميکه هدف گروه را تقو يتعارض:تعارض سازنده

 .بخشد يرا بهبود م

 شود يکه مانع از عمل رد خوب گروه م ييتعارضها:رانگريتعارض و

 يک تعارض برايمم ن است .ستيمشخص ن ين دو به روشنيز ايوجه تما

گروه مايا در ي)دو  گروه در ز ف( يگرين دک  ثرات مختل بار  يا به 

با  يواژه سازندگ.همانا عمل رد گروه است يا شاخص اصليمالک .آورد

ثر به ا جه  گروه دارد يتو بر  بر )که  خاصينه  شخص  ميتعر( ک   يف 

 .شود

 يمخالفتهککا:ل شککدهيتعککارض از چهککار مرحلککه تشکک  :نککد تعککارضيفرا

 جيبلقوه،بروز،رفتار،نتا

 

نه ياست که زم يطيحله وجود شران مرينخست:  بلقوه يمخالفتها .1

ميا فراهم  عارض را  شرايآورد ا يجاد ت به يط نباين  ما  د الزا

ط ين شرايتعارض الزم است ا يوجود آنها برا يتعارض منجر گردد ول

 يشخص يرهايارتباطات،ساختار،متغ:شوند يم ميبه سه گروه عمده تق

 و  ريدهد که مش الت موجود در تعب يقات نشان ميتحق:ارتباطات

،مبادله (يفرد ياختالف آموزش،متفاوت بودن برداشتها)ر گفتاريتفس

 يک به صورت سديهر ياطالعات نارسا،وجود سروصدا در کانال ارتباط

م قرار  طات  سر راه ارتبا صورت.رديگ يبر  به  يدر  طات  که ارتبا
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د تعارض ياد برقرار شود در هر دو صورت موجب تشديا زيمقدار کم 

 گردد يم

 ر يککز يرهککايرنککده متغينجککا سککاختار در برگيادر :سککاختار

که به اعضا  ييبودن کارها يزان تخصصيگروه،م ياندازه و بزرگ:است

هککدف عضککو بککا گروه،سککبک  يف،سککازگاريشککود،مرز وظا يمحککول مکک

پاداش،مي،سيرهبر قوق و  خت ح به يستم پردا ها  گروه  ستگس  زان واب

 .هم
 :قاتيج تحقينتا

 شتريتر احتمال بروز تعارض ب يهر چه گروه بزرگتر و کارها تخصص

هر  يعنياز رابطه مع وس سابقه خدمت و تعارض دارد  يقات حاکيتحف

جا جوانتر و جاب ندان  نان ب ييچه کارم عارض يکارک مال ت شتر احت

 شتريب

 شتريشتر تعارض بيف بين مرز وظاييهر چه ابهام در ته

ناگون فروش و خر)گروه  يهدفها يگو خش  نابع  ي ي( ديمثال ب از م

 شد يتعارض معرف يصلا

ب گر  شديا عارض ت شود ت جه  نان تو شارکت کارک به م حد  ميش از   يد 

 گردد

ستم پاداش منجر به يتمام شود س يگريک نفر به ضرر دياگر سود 

 گردد يتعارض م

 متفاوت .تها باعث بروز تعارضندياز شخص يبعض:يشخص يرهايمتغ

 باعککث بککروز تعککارض يز گککاهيککافککراد ن يارزشکک يسککتمهايبککودن س

 ...(اه پوستان متنفر است و يالف از س يآقا)هستند

 : بروز تعارض .2

صال گردند،در يم موجب استيکه در مرحله اول برشمرد يطياگر شرا

له دوم زم صورت در مرح ميآن  فراهم  ها  شدن مخالفت عال   ينه ف

ط به تعارض منجر خواهد شد که چند گروه ين شرايا يتنها زمان.شود

تنها هنگام بروز احساسات  است که .ندده تعارض باشيدر معرض پد

اضطراب  ين نوعيشوند و طرفير مساله ميدرگ يافراد به صورت عاطف

 .کنند يصال را تجربه مي،استي،تنش،دشمن

 : رفتار .3

گر يصال عضو ديمشغول شود مه موجب است يک عضو گروه به کارياگر 

برسد  يشتريگر به منافع بين شود که طرف ديا مانع از ايشود و 

ستيدر ا سوم ه له  ما در مرح صورت  ن.مين  عيدر چ که  ين مقط ست  ا

م ش ار  عارض آ ها.گردد يت با رفتار مراه  عرض ه شدن ت ش ار   يآ

ش لها ست از  ناگون ا هايظر يگو تا برخورد ته  شن يف گرف پس از .خ

طرف در پ عارض دو  شدن ت ش ار  م يآ سئله بر حل يند ايآ يحل م ن را

 :حلها عبارتند از

 بت گر :رقا فر ديا تامک ن صدد  هدفهاير ا يد يخود برآ ين 

د بدون توجه به طرف مقابل ،او در يفزايبخواهد بر منافع خود ب

 .حال رقابت است

 شند تا خواسته ها ياگر گروها:يهم ار گروه  يمعارض ب و

 .ميهست ين صورت شاهد هم ارين کنند در ايمقابل را تام



 

 64 

 ک نفر متوجه شود که تعارض وجود دارديمم ن است :اجتناب 

ا سرکوب تعارض باشد شاهد عمل اجتناب يدم يکنار کش يواکنش و يول

 ميهست

 شت گام(:ثاريا)گذ م يهن که  يرخ  هد  ميد صدد بر طرف در  يک 

را بر منافع خود  يگرين دهد و منافع ديگر را تس يد تا طرف ديآ

 .دهد يح ميترج

  ي ياگر دو طرف اختالف داشته باشند اما :ا مصالحهيسازش 

رد ياز عاقبت کار را بپذ يا مقداريه آمدن باشد مجبور به کوتا

 .م سازش انجام شدهييگو يم

 : جينتا .4
مات يت تصميفياگر ک.ا سازنده باشديرانگر و يتواند و يجه مينت

بود  نوآوريبه بد،موجب ابت ار و  قه  يه کنج اويشود ما يا و عال

که اعضا را به  يگر شود تعارض سازنده است و در صورتي دياعضا ب

رانگر يخورد ب شاند گروه را از اهداف خود دور کند تعارض و ضد و

 خواهد بود

 
 :ا چانه زدنيمذاکره 

گروه  ينديفرا که در آن دو  ست  کاال يا طرف  خدماتيا دو  را  يا 

 ن کنديکوشد تا منافع خود را تام يک ميکنند و هر  يمبادله م

 و برد  ين مذاکره بر مبنايروح ا:بر برد و باخت يمذاکره مبتن

ا مشخص يک مقدار ثابت ياز  يد هر کس سهم مشخصيباخت است که با

ن يدر ا.شود يتمام م يگريبه ضرر د ي ياورد پس منفعت يبدست ب

فاصله .ديآ يکوتاه م يزان مشخصين فقط تا ميک از طرفيمذاکره هر 

هايب برا يين مرز طرف  نه  يکه دو  ند را دام حدود يخود قائل ا 

خود  ي يمذاکره کوتاه مدت است چون  ن نوعيا.نامند يم يسازگار

م نده  نوعي يرا باز بد و  شمنيک يا م ينه و د جود  فرد يآ يبو د و 

 .نده نخواهد بوديدر آ يگريحاضر به انجام مذاکرات د

 ن بازنده يک از طرفيچ ين مذاکره هيدر ا:بدون باخت ياستراتو

بود در ا هد  نوعينخوا مذاکره  ب ين  مدت  ند  طه بل هايراب  ين طرف

 .ديآ يره بوجود ممذاک

 
 :ل مطرح در مذاکراتيمسا

ساله در ا جود داردين زميسه م صميو نگريک ي:نه و م يها در ت

 در مذاکره يفرهنگ ي،اثر اختالفهايتيشخص يهايوگي،نقش ويريگ

 ج مورد نظر يچرا ما در مذاکرات به نتا:ميها در تصميک سونگري

 :رتند ازعامل وجود دارند که عبا 7نه ين زميم در ايده اينرس

م:دن و لجاجککتيککاصککرار ورز .1 فراد  ه يا شند را پ يکو ش يکه از 

ن راه به اقدامات نابخردانه يده اند را ادامه دهند و در ايبرگز

 .زنند يدست م

برد و باخت   ياگر در مذاکره فرض خود را رو:مجموع برد و باخت .2

 .ميستيمتعدد ن يهايروزين صورت قادر به کسب پيم در ايبگذار

ند يپا .3 ست يب ضوع نخ صرار ورزيبه مو عات :  دنين و ا ساس اطال برا

ست ست نخ کردنينادر ضاوت  م.ن ق جازه ن مذاکره ا ماهر در  فراد   يا
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شه بر يکه بر آن اساس کرده اند هم ين و قضاوتيدگاه نحستيدهند د

 .شتر شوديد و مانع کسب اطالعات بياو غالب آ

رفرما به فرض در هنگام عقد قرار داد اگر کا:  ن چارچوبييتع .4

د يکدالر نما 11ه درخواست يپردازد و اتحاد يدالر به کارمندان م 15

ه چکارچوب يکاگکر اتحاد.رد يدالر را بپذ 17که کارفرما  يدر صورت

عت  يف ر ساس دو دالر منف نوع يخود را برا گذارد  ضرر ب ا دو دالر 

 .ه متفاوت خواهد بوديواکنش اتحاد

 يه ميبه اطالعات ت  يادينذاکره تا حد ز يطرفها:وجود اطالعات .5

 .کنند يربط توجه نميذ يموارد به داده ها ياريکنند و در بس

شمان .6 قرار داد يپ عد از  گر :ب طرف ي يا مذاکره فعالياز  ت ين 

شمنديننما عات ارز به اطال سبت  م يد و ن ق يتوان از طر يکه 

بيشياند ست آورد  به د شش  له  يدن و کو پس از معم ند ، فاوت بما ت

 .ددگر يم يشانيدچار پر

ب .7 ماد  حدياعت ب:ش از  سيفرد  ضاوت و م نوع ق بر  حد  ر يش از 

خاب ميت  يانت حل يه  ندراه  ضاوت :ک شاوران و ق ستفاده از م ک يا

 طرف يگروه ب

 د يست بايدر دست ن يمدرک يين ادعايچن يبرا:يتيشخص يهايوگيو

 .اکتفا کرد يتيشخص يهايوگيد به ويدقت شود و نبا يتيعوامل موقع

 يفرهنگ يتفاوتهاطالعه شودم 

 
 

 

 ساختار سازماني:  13فصل 

 
 ساختار سازماني چيست ؟

 چينش واحد هاي مختلف  سازماني جهت پيشبرد اهداف سازماني
 :هدف اين فصل 

 تاثير انواع ساختارهاي سازماني روي رفتار و نگرش كاركنان

 شش عامل مورد مطالعه در ساختار سازماني به اين شرح مي باشند

حکوره  -4زنجيره فرماندهي      -3گروهبندي     -2م كار  يتقس -1

 رسميت -6تمركز     -5كنترل    

 

خورد كردن يك واحکد كکاري بکه اجکزاء متعکدد و :  تقسيم كار  -1

 :كه داراي مزاياي زير مي باشد سپردن هركدام از آنها به يك نفر

 

خاص  كار  مان  نان در ه هارت كارك فزايش م هره )ا سرعت و ب فزايش  ا

 (وري

كاركنککان كککم مهککارت        )اسککتفاده بهينککه از منککابع سککازماني 

 (كارهاي ساده          حقوق كم

 كاهش هزينه هاي سازمان       كم شدن دوره هاي آموزشي     

 

 افزايش بيش از حد تقسيم كار داراي معايب زير مي باشد 
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 خستگي

 كسالت و كاهش توليد

 تنش

 جابجايي

 

گي هاي شغل به وسيله  و  نه شغلي و تمركز به ويگسترس دام:  راه حل

 استفاده از افراد در تيمهاي مختلف كاري

 

 انواع تقسيم بندي دواير سازماني: گروهبندي  -2

گروهبندي سازمان به وسيله وظايف خاصي كکه هکر :  وظيفکه اي  2 -1

 قسمت انجام مي دهد

 و غيره R&dدايره   دايره حيابداري ، دايره مهندسي ،: مانند

گروهبندي دواير سازماني برحسب نوع محصولي كه :  نوع محصول   2- 2

 در هر دايره توليد مي شود

مانند گروه توليد خودروي سبك ، نيمه سبك و سنگين در يك شركت 

 توليد خودرو

هرواحد مستقر : مخصوص سازمانهاي بزرگ :  منطقه جغرافيکايي    2 -3

 سازمان اصلي است در يك منطقه جغرافيايي كوچك شده

هر دايره به يك فرايند از كل فراينکدي كکه  فرايندهاي توليکد 2 -4

توسط سازمان انجام مي شود اختصاص دارد مانند واحد مواد اوليه 

 توليد و فروش در يك شركت توليدي ،

گاهي برخي از شركتها دوايکر سکازماني خکود را :   نوع مشتري 2 -5

ي كنند   مانند دايره عمده فروشي برحسب نوع مشتري تقسيم بندي م

 ،مشتريان دولتي ، مشتريان ويوه و غيره ، خرده فروشي 

ممكن است يك سازمان از چند روش گروهبندي بطور همزمان استفاده 

قه  هر منط يايي و در  ناطق جغراف ساس م ندي برا سيم ب ثل تق ند م ك

 تقسيم بندي وظيفه اي

مورد توجه قکرار گرفتکه دو روش زير  ( 1111از دهه ) در دهه اخير

 :است 

 

 جهت شناخت بهتر نيازها و تغيير ساليق:  انواع مشتري ها -1

 

و تشكيل تيم ها با ساختارهاي ماتريسي كه  گروهبندي برحسب وظيفه -2

كارها به صورت پروژه اي انجام شده و كليه مراحل تكميل پروژه 

 در يك تيم با گروههاي مختلف انجام مي شود

 

يره فرما يزان :  ندهيزنج سازماني و م تب  سله مرا ساختار سل به 

 اختيارات آنها اشاره دارد

 

حقوق و اختياراتي كه به يك فرد هنگام احراز : اختيارات سازماني-1

 مباحث مهم يك پست سازماني داده ميشود
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هرفرد يك رييس دارد و تنها به يك رئيس گزارش :  وحدت فرماندهي -2

 مي دهد

 

جود ساختارهاي تيمي و پروژه اي و در سازمانهاي نوي ن به علت و

در سطح سازمان مباحث مربکوط بکه وحکدت فرمانکده اي و  ITگسترش 

 زنجيره فرماندهي اهميت كمتري پيدا مي كنند

 

 

 تعداد افرادي كه هر سطح مديريت كنترل مي كند:  حوزه كنترل

 
 

 
  مزاياي زياد بودن حيطه كنترل

 

 كاهش هزينه تعداد مديران كاهش  -1     

 افزايش آزاذي عمل كاركنان -2

 انجام سريعتر كارها    ارتباطات آسان  -3     

 افزايش انعطاف پذيري سازمان -4     

 

 در سازمان مي توان ITدر سازمانهاي امروزي با رشد :  ITكاربرد 

 ساختار آن را هرچه بيشتر تخت كرد
 

 در سازمان ITتاثيرات كاربرد 

 

 ITالع رساني به وسيله اط -1

 و برنامه ريزي آنها ITكنرل عملكرد كاربران به وسيله  -2

 ارتباطات و هماهنگي راحت تر و آسان تر -3

 

ميزان يا درجه اي كه تصميمات در نقطه اي  خاص گرفته مي : ركز تم

 شوند

دربعضي سازمانها همه تصميمات توسط مديران ارشد گرفته مي شوند         

 تمركز زياد

در بعضي سازمانها تصميمات كاري مربوط به كاركنان توسط خودشان 

 تمركز كم گرفته ميشود  

 

 بسته به نوع فعاليت سازمان ميزان تمركز متفاوت است

 

 كارها تكراري و منظم اند           تمركز زياد

 

 كارها غير تكراري و ساخت نيافته اند           تمركز كم
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IT  : استفاده ازIT  مي تواند هم تمركز و هم عکدم تمركکز را بکه

همراه داشته باشد به طوري كه تصميمات توسط سطوح پايين گرفته 

 (تمركز)ولي توسط گروه باالتر كنترل مي گردد( عدم تمركز)مي شود

 

 ميزان استاندارد بودن كارها و شرح مشاغل: رسميت

آن مشخص  هرچه كار استاندارد، تكراري و شيوه انجام و رويه هاي

ترباشد رسميت بيشتر و هرچقدر از برنامه ريزي و مقررات كمتر و 

 روشهاي انجام بيشتري برخوردار باشد رسميت آن كمتر آست

 

شخص  سازماني را م ساختارهاي  نواع  شالوده ا باال  صر  شش عن مه  ه

به  فاوتي را  ساختارهاي مت ها  فاوت از آن هاي مت ند و تركيب ميكن

 .وجود مي آورد 

 
 ساختارهاي سازمانيانواع 

 

حيطکه كنتکرل زيکاد ،  رسکميت كکم ، : كامال تخت است : ه سکاد -1

 پيچيدگي روابط كم تمركز زياد،

اين ساختار در سازمانهايي كه تعداد نفرات كمي دارند و يا كار 

كاربرد دارد  ند  جام ميده صي ان تر . خا بزرگ  سازمانهاي  ضمن  در 

براي مقابله با بحران و نيز هنگامي كه با بحران مواجه ميشوند 

 هدايت اثربخش تر آن شكل ساده را به خود مي گيرند

 

و جود واحدهاي تخصصي و : استاندارد سازي همه امور  : بروكراسي -2

باال ، كز  با تمر فه اي  بط   حر كم، و ورا ترل  سطح كن ياد،  سميت ز ر

 پيچيده

 

 : مزايا

باال، ندمان  با را ستاندارد  هاي ا جام كار شده و روابط تع ان يف  ر

قابليت استفاده از مديران تازه كار در رده هاي مياني و   معين ،

 پايين

يب شي: معا سازي بخ نه  هر )بهي هداف  شعاع ا حت ال سازماني ت هداف  ا

سردرگمي هنگام برخورد با مسائل تعريف نشده ( قسمت قرار مي گيرد

 و ارجاع كار به رده باالتر

 

فه اي سي حر به بروكرا سازمانها  مروزه  شي روي  ا ساختار بخ يا 

ند كردن )آورده ا حول  چك و م هاي كو سي  با بروكرا ساختارهايي 

 (ماموريتهاي مورد نظر به آنها و نتيجه خواستن از آنها

 

 

 

 :ساختار ماتريسي   -3 

 :داراي دو گونه گروهبندي هستند
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فه اي  -1 ندي وظي گروه : گروهب يك  صان در  يع متخص ند )تجم مان

 (بروكراسي

پروژ -2 ندي  ناگون : ه اي گروهب صهاي گو با تخص فراد  شدن ا مع  ج

 براي انجام دادن يك پروژه تحت مديريت مدير پروژه

 

يا ساني و : مزا به آ ياز  مورد ن نابع  پروژه م يك  جام  گام ان هن

هماهنگ در دسترس مدير پروژه قرار دارد و مسائل پيچيده و چند 

 .بعدي به راحتي قابل حل اند

افقي بين بخشها معايب بروكراسي و نيز به علت ايجاد كانالهاي 

 .تعديل شده است 

: به علت ابهام در نقش، فرد دچار تعارض و تنش مي شود : معايب

 هر فرد بايد به دو نفر گزارش دهد كه گاهي دچار سردرگمي ميشود

 
 ساختارهاي جديد

 :ساختار تيمي

سدهاي بين دواير فرو ميريزد و تصميمات غير متمركز : ويوگي اصلي

 است

ست و  سي ا ساختا ربروكرا مل  مي مك ساختار تي بزرگ  سازمانهاي  در 

 فرق آن با ساختار ماتريسي دائمي بودن آن است

 

 :سازمانهاي مجازي 

يك هسته مديريتي تشكيل مي شود و همه امور سازمان را برونسپاري 

 كرده و آنها را مديريت و هماهنگ  مي كند

 

 :سازمانهاي بدون مرز

داشتن تمام مرزهاي افقي ، عمودي و پيراموني ايده اصلي آنها بر

 .سازمان است 

مودي هاي ع شتن مرز هاي : بردا شكيل تيم تب و ت سله مرا خذف سل با 

 متشكل از تمام رده هاي سازماني مرزهاي عمودي

 .ازبين مي روند

قي  هاي اف شتن مرز سازمان :بردا سطح  فراد در  كردن ا جا  با جاب

 رابرداشتايجاد ميتوان مرزهاي افقي سازمان 

 

بستن قرارداد با شركتهاي ديگر و يا : برداشتن مرزهاي پيراموني

مواد  نده  ضه كن شركتهاي عر ياز  مورد ن عات  شتن اطال يار گذا دراخت

مثکل در اختيکار گذاشکتن ) Onlineاوليه و يا خريکدار بکه صکورت 

  (اطالعات موجودي انبار مواد اوليه به شركت تامين كننده آن مواد

 
 :كننده ساختار سازماني عوامل تعيين

 

سازمان -1 ستراتوي  نوع استراتوي سازمان و نگاه آن به اهداف : ا

 سازماني ساختار آن سازمان را شكل مي دهد

گر نده ن سازمانهاي پويا و نوآور        ساختارهاي : سازمانهاي آي

 ارگانيك
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ساختارهاي : سککازمانهاي تککدافعي كار          ظه  سازمانهاي محاف

 مكانيكي

دنباله رو سازمانهاي پويا با حفظ حاشيه سود : ازمانهاي تقليدگرس

 هستند و هردو نوع ساختار ارگانيك و مكانيك رادارا مي باشند

اندازه سازمان با نرخي كاهنده سبب مكانيكي شدن   :اندازه سازمان

 ساختار سازمان ميگردد

 نحوه تبديل داده هابه ستاده هادر سازمان :تكنولوژي -2

 

ولوژي از نظر تكراري بودن يا غير تكراري بودن برساختار نوع تكن

ست  موثر ا فزايش . سازمان  عث ا كراري با لوژي ت كه تكنو طوري  به 

هرچه تكنولوژي ( سازمان مكانيكي مي شود)ارتفاع سازمان مي شود

 .تكراري تر شود رسميت سازمان بيشتر ميشود

 

 :عدم اطمينام محيطي -4

 

 ساختار ارگانيك تر         هرچه محيط سازمان پوياتر

 هرچه محيط سازمان باثبات تر       ساختار مكانيكي تر

البته هنگام مواجه سازمان با يك محيط پويا آن قسمتي از سازمان 

كککککه وابسککککتگي موضککککوعي بيشککککتري بککککا محککککيط دارد                     

 .بيش از ساير قسمت ها حالت ارگانيك به خود مي گيرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثير ساختار سازماني بر عملكرد كاركنانت

 

صيت  نوع شخ به  سته  نان ب كرد كارك سازماني برعمل ساختار  تاثير 

متفاوت است ممكن است  آنها و نوع نگاه آنها به آن ساختار مشخص،

شخصي نوع خاصي از ساختار را به دليل آزادي عمل بيشتر بپسندد و 

گري به علت نبودن ساختار زياد باشد ولي كس دي بهروري او درآن

جدول زير به طور . روش خاص براي انجام وظايفش ازآن بيزار باشد 

 ساختاري را بيان ميكند خالصه علت محبوبيت انواع اجزاء
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 شغل يزيو طرح ر يت نولوژ: 14فصل 

 

 :ل شده است يتش  ين فصل از دو بخش اصليا

 1- ريمبحث زدر سازمان شامل چهار  يت نولوژ: 

 ت کامليفيت کيريمد .1

 ند کاريفرآ يبازساز .2

 ريد انعطاف پذيستم توليس .3

 منسوخ شدن مهارتها .4

 

 2- ريشغل شامل دو مبحث ز يزيطرح ر: 

 يشغل ، شامل سه تئور يهايوگينه ويدر زم ييها يتئور .1

 :ريز

 (ترنز و الرنس)– ياسناد يتئور 

 گو گرگ ير) يشغل يهايوگيو يال من و  هک  چارد 

 (الدهام

 يپردازش اطالعات اجتماع يلگوا 

 :ر يمجدد شغل  ، به سه روش ز يزيطرح ر .2

 گردش کار 

  (يف به صورت افقيبسط و گسترش وظا)توسعه شغل 

 ن ظا)شغل  يساز يغ سترش و سط و گ صورت يب به  ف 

 (يعمود

 
 :در سازمان يت نولوژ

بارت است از ش يت نولوژ:  يف ت نولوژيتعر ها  يوه ايع که داده 

از  يشود و هدف اصل يل ميتبد( محصول)به ستاده ها  (ياقالم مصرف)

 ين آالت به جايماش ينيگزين در محل کار ، جاينو يکاربرد ت نولوژ
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سان يروين با کيو تول يان با هزيت و کميفيد  باالتر  تر يت  نه کم

 .است

لوژيدر ا با ت نو طه  ما در راب خش  ضوع و ين ب هار مو ميبه چ  يوه 

 يت کامل ، بازسازيفيت کيريمد:  آنها عبارت اند از. م يپرداز

 .ر و منسوخ شدن مهارتهايد  انعطاف پذيستم توليند کار ، سيفرآ

 
 ت کامليفيت کيريمد

« خوب بودن » شود که  يت کامل استدالل ميفيت کيريدر بحث از مد

ن مطلب ، فرض يروشن تر شدن ا يبرا! ستيخوب ن يبه اندازه کاف

ن ين بکاالتريقابل قبول است و اباشد  يکار که عال% 1/11د که يکن

اگر در  يکند ول يمعرف يتواند کار را عال ياست که م ياستاندارد

ست آمر نيسازمان پ ستانداردي ا از چ ساعت  ين ا هر  شود  ستفاده  ا

مارسکتانها هکر يا در بيشود ، و يگم م يا مراسله پستينامه  211

 2ر روز گردد و در هک يبه صورت ناقص انجام م يعمل جراح 511هفته 

ا از آنجا يشود  ي اگو ميکه وارد فرودگاه ش يمسافربر يمايهواپ

 .د سقوط خواهند کرديآ يبه پرواز در م

جرا ها يدر ا مه  سعيفيت کيريمد يبرنا مل  تا  يم يت کا شود 

وسته يرات پييابد تا دامنه تغيندها به صورت مستمر بهبود يفرآ

 .دا کنديکاهش پ

جراين ميدر ا ن يان ا ميچ هان برنا ت ييه  نان  يچه اثرا بر کارک

م نان ن ها يدارد؟ کارک به کار شته  چون گذ ند  ه و يخود ت  يتوان

برخود ببالند  ييت هايبه موفق يابيند و به سبب دست ياعتماد نما

نابرا.  تنش يب حين ام ان دارد  شار رو فراد  يا ف جو ) ا سبب  به 

سازمان  بر  فزا( حاکم  بد ، زيش يا هيا سازمان  جازيرا  گاه ا ه چ 

که  يورود به مسابقه ا. دهد وضع موجود به صورت سابق بماند ينم

موجب  ين وضعيو چن .تواند برنده داشته باشد يندارد ، نم يانيپا

 .شود يم يدائم يش تنش و فشار روانيافزا

تريشا کاربرد ايد مهم براين پدين  نان ا يده  که يکارک شد  ن با

توانند  ياند که مبد يا يشگيت آنها را به عنوان منابع هميريمد

 .ات سازنده ارائه کننديد و نظريوسته عقايپ

 يند بهبود امور مشارکت ميکه در فرا ييم هايار به تيض اختيتفو

 يکوشند برنامه ها يد که ميآ يبه اجرا در م ييکنند در سازمانها

 .ت کنترل کامل را به اجرا درآورنديفيمربوط به ک

 
 ند کاريفرآ يبازساز

 (مجدد يمهندس)ند کار يفرآ يزسازبا يارکان اصل

مورد  يسازمان سه رکن اصل( مجدد  يمهندس) ند يفرا يبازساز يبرا

 :آنها عبارت اند از . رد يگ يتوجه قرار م
 (ممتاز  يها يستگيشا) وه يو يها يستگيشا  -         

 يهسته ا يندهايفرا -         
 يد سازمان در سطح افقيتجد  -        

 

سه ياست که سازمان در مقا ييممتاز کارها يها يستگيشا مقصود از

سازمانها ميرق يبا  تر  ند  يب به هد ، همان جام د ند ان : توا
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مت کمتر ، خدمات پس از فروش بهتر يت باالتر ، قيفيبا ک ييکاالها

 ...و

 يعنيقرار دهد  يابيرا مورد ارز يهسته ا يندهايد فراين بايهمچن

مان فرا هايندها يه ا يوه يو يها يستگيکه ارزش شا ييا فراگرد

م باال  شرکت را  تاز  صوالت و  يمم به مح فزودن ارزش  جب ا برد و مو

 .شود يخدمات شرکت م

 يبازساز يکند که سازمان در سطح افق يجاب ميند ايفرا يبازساز

خود مدار  يم هايل تيتش  ين به معنايد سازمان گردد و ايا تجدي

و نه نوع )ندها در سازمان  يآشود که فر يم باعث مياست و وجود ت

 .رديمورد توجه قرار گ( فهيوظ

 

 
 

 نديفرا يت کامل و بازسازيفيت کيريسه مديمقا

 بهبود  يجيت کامل کارها به صورت تدريفيت کيريمد يدر اجرا

 يدا ميبهبود پ يعمل رد به صورت جهش يدر بازساز يابد، ولي يم

 ياديقص چندان زن يکه دارا يروش اول کار يدر اجرا يعنيکند ، 

مين صالح  ل يست ا س يشود و قص اسا چه ن به آن دارد  يدر روش دوم ، 

اندازند و کار را از نو شروع  يشود که آن را به دور م يتوجه م

 .کنند يم

 شود و  ين شروع مييت کامل کارها از پايفيت کيريدر روش مد

س م يريم باال  به  مه ريمايپ يرو  مر برنا ک ي يبرا يزيد ، و در ا

آن ، از افراد  يياجرا يت کامل و جنبه هايفيت کيريامه ، مدبرن

م سته  صم يخوا که در ت شارکت نما يريم گيشود  ليم ساز يند و  يباز

س به و صوالً  عاليا مات  م يله مقا شخص  سازمان  يشرکت م شود و در 

ل شود کار و کارگاه يت م يکه عمل بازساز يهنگام. گردد ياعمال م

م ها هم ي، اداره کننده آن است و تم يد که تيآ يدر م يبه صورت

 .خودمدار خواهند بود

 

 ريد انعطاف پذيستم توليس

 ين است که مير ايد انعطاف پذيستم توليمنحصر به فرد س يوگيو

و  يستم مهندسي پارچه ، سيو  يوتريکامپ يله طرحهايتوان بدان وس

د يتول يمت رقابتيرا با حجم و ق يخت و محصوالتيساخت را در هم آم

 .کرد

شته از ا سانيگذ با س ين ک پذيستم توليکه  طاف  ميد انع کار   ير 

صورت ت به  صوالً  ند ا م يميکن مل  صم يع ند ، در ت ها از يريم گيکن

 ينه مهارتهاين زميد در ايبرخوردارند و با ياديز يارات نسبياخت

ساختار ا شند ،  شته با تيالزم را دا ها بين  ست يشتر ارگانيم  ک ا

 .دارد ين ساختارياز به چنين يريذده اتعطاف پيرا پديز

 

 منسوخ شدن مهارتها

 .از مهارتها منسوخ شود ياريباعث شده که بس ير در ت نولوژييتغ
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لوژ سينو يها يت نو به و که  کامپين  سازيله  ترل  يوتر ، باز ، کن

شود باعث شده  ير ارائه ميد انعطاف پذيستم توليت کامل و سيفيک

 .ر کندييسرعت تغ کار و مهارتها به ياست که تقاضا

ها س يت رار يکار به و کارگران نيکه  هارت يله  بدون م ماهر و  مه 

 .شد به صورت تمام خودکار در آمده است يانجام م

مد مات  ها ، مقا شدن مهارت سوخ  م يتيريمن بر  هم در  رد يگ يرا 

لوژ مديجد يها يت نو حذف  جب  هايريد مو ست و  يانيم يت  شته ا گ

لوژ عات يها يت نو ها گرديگزيجا ياطال ستين آن ساس يبر ا.ده ا ن ا

سل جد مدين موزش ، يت بايريد  فرادادن ، آ گوش  سأله  بر م د 

 .ديد نمايماهر تأک يم هايل تيزش و تش يجادانگيا

 
 شغل يزيطرح ر

شيراه : ف يتعر هم آم يوه ايا  ها در  ميکه کار ته  تا  يخ شود 

فرد شاغل  جود آ يم ضايبه و که بر عمل رد و ر شغليد  نان  يت  کارک

 .گذارد يز اثر مين

 يشغل تئور يهايوگيکاردر مورد و يهايوگينه ويدر زم ييها يتئور

ن يکه از مهم تر يارائه شده است ، ما به سه تئور يمتفاوت يها

 :آنها عبارت اند از . م يپرداز يآنها هستند م

 کار ياسناد يتئور 

 شغل يهايوگيو يالگو 

 يپردازش اطالعات اجتماع يالگو 

 :کار ياسناد يتئور

له دو پووهشگر به نام ترنز يبه وس يشغل يهايوگيبر و يروش مبتن

اثکر  يابيکارز يبکرا. ارائکه شکد  1161 يانيم يو الرنس در سالها

ق يک روش تحقيبت کارکنان يت و غيزان رضايانواع مختلف شغل بر م

ند ئه نمود پ. ارا ها  شاغل ينيش بيآن نان م که کارک ند  را  يکرد

ميترج که پ يح  ند  شر يچيده شد؛ يده ، چالگ لب با نيا هماوردط  يع

بت يزان غيا ميو کاهش نرخ  يت شغليش رضاين شغلها موجب افزايا

 .آنان خواهد شد

 :ف کردنديتعر يوگيو 6کار را بر اساس  يدگيچين دو پووهشگر پيا

 ا متنوع بودن کاري يگوناگون( 1

 عمل درکار يا آزادياستقالل ( 2

 تيمسئول( 3

 دانش و مهارت( 4

 از کار استيکه مورد ن يروابط متقابل اجتماع( 5

 .است ياريکه اخت يروابط متقابل اجتماع( 6

گرفت  از نظر   يم يها نمره باالتريوگين ويهر قدر شغل از نظر ا

 .ده تر بوديچين دو پووهشگر پيا

ت يل از اهمين دو پووهشگر به سه دليکار ا ياسناد يارائه تئور

 .برخوردار بود ياديز

 آنها توانستند ثابت کنند که کارکنان سازمانها نسبت  نخست

 .دهند يمتفاوت نشان م يبه مشاغل گوناگون واکنشها
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 را  يشککغل يهککايوگياز و يدوم آنهککا توانسککتند مجموعککه ا

قرار  يابيتواند کارها را بر آن اساس مورد ارز يبرشمارند که م

 داد

 به نيسوم ا ها  هاين ه آن تا بب يفرد ياز ند  جه کرد ند يتو ن

فرد فات  م ياختال عث  نه با شغلها يچگو بر  نان در برا که آ  يشود 

 .گوناگون از خود نشان دهند يمتفاوت واکنشها

 
 :يشغل يهايوگيو يالگو

گوير ستند ال لدهام توان گرگ ا من و  هک  را  يشغل يهايوگيو يچارد

 .نديارائه نما يشغل يازهايش نيبر پ يمبتن

گو به ال جه  كار هر   يشغل يهايوگيو يبا تو مينوع  شغل را   يا 

 :ان كردير بيكار به شرح ز يبعد اصل 5توان بر حسب 

 در مهارت يگوناگون-1

 ت کاريهو -2

 ت کارياهم -3

 عمل يآزاد -4

 جهيبازخورنمودن نت -5

در مهارت ،  يگوناگون) ن يب  سه بعد نخستيد که با تركيتوجه کن

 يعني. آوردبوجود  يدار يدر هم کار معن( ت کار يت کار و اهميهو

توان  يک نوع کار وجود داشته باشند، ميدر  يوگين سه وياگر ا

ا کارمند کار مزبور را مهم و ارزشمند يکرد که کارگر  ينيش بيپ

 .د بدانديو مف

 
 :يپردازش اطالعات اجتماع يالگو

شغل  بر  فراد در برا کنش ا شت يوا نوع پندا به  کار  شت يا  ا بردا

( . شغل کار  ينيع يه به جنبه هاو ن) دارد  يآنان از کار بستگ

 يل ميکار را تش  يهايوگيو ين تئوريه و اساس سومين موضوع پايا

در . نامند يم يپردازش اطالعات اجتماع يرا الگو ين تئوريا. دهد

شود كه كاركنان و  ين استدالل ميچن يپردازش اطالعات اجتماع يالگو

ضا ها ياع شها و رفتار م ييسازمان  نگر نيپذ يرا  ند ر كه بتوا د 

 .واكنش مناسب نشان دهد ينسبت به آثار اجتماع
 :مجدد شغل يزيطرح ر

 يزيا مجددًا طرح رير دهد يير بخواهد شغل کارکنان را تغياگر مد

 يکه ارائه م يش رو دارد؟ با توجه به بحثيدر پ ييکند چه راهها

آنها عبارت . ق عمل کند يتواند به سه طر يم يرين مديشود ، چن

 :ز اند ا

 گردش کار 

 يتوسعه شغل 

 شغل يساز يغن 

توان  يموجب کسالت کارکنان شود م يت رار ياگر کارها.  گردش کار

ا شغل او يبه نام گردش کار ، محل کار  يده ايبا استفاده از پد

 .ر دادييرا تغ
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کار در ايمز گردش  مه  مده برنا ميت ع که  ست  نوع  ين ا با ت توان 

 .کاست يو يزان خستگي، از ما کارمند يت کارگر يدن فعاليبخش

ف به صورت يش موضوع بسط و گسترش وظايسال پ يحدود س .توسعه شغل 

م شهرت ينام يم يتوسعه شغل –امروزه  –ا آنچه را که ما ي،  يافق

ک يکه  يفيا وظايکارها  يش تعداد و گوناگونيافزا. افتي ييبسزا

م جام  فر ان ظا ين ها و و که کار شد  عث  نانيداد ، با نوع  ف کارک ت

 يتخصص يريادگيتواند همراه با آموزش و  يدا کند كه ميپ يشتريب

 .گردد ييش كارآيموجب افزا

 

ا يشود که کارها  ياطالق م يشغل به مورد يساز يغن.  شغل يساز يغن

ظا موديو ظر ع سازمان از ن فراد در  سترش  يف ا سط و گ بديب ن. ا  يغ

، اجرا و  يزيند برنامه ريشود که فرد در فرا يشغل باعث م يساز

 .فا کنديا يشتريش نقش بيکارها يابيارز

فه افراد يا وظيت سازمان کار يرين پرسش مطرح است که چگونه مديا

  :ريز يسازد؟به روشها يم يرا غن

 

 يو كل ييجز يب كارهايترك: ب کارها يترک -1

ف يا وظايمشخص نمودن كارها و :  يعيکار طب يجاد واحدهايا -2

 ك شخصي

 يان كارمند و مشتريجاد رابطه ميا: يمشترجاد رابطه با يا -3

سط  -4 موديب سطح ع سترش در  گذار: يا گ سئول يوا خود يم ها و  ت 

 و استقالل به كارمندان يمختار

برايا -5 نال  تا يجاد کا مودن ن تايارا: ج يبازخور ن ج يه ن

 عملكرد سازمان به كاركنان
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 ستم پاداشيعمل رد و س يابيارز: 15فصل

 

گذاردشي مي  ثر  فرد ا تار  نوع رف بر  پاداش  يابي و دادن  . وه ارز

شيوه مطالعه و نوع رفتار در كالس در گروه شاخصي است كه استاد 

 (.نمره باال مي دهد)بدان وسيله افراد را ارزيابي مي كند 
 :هدف از ارزيابي عملكرد 

 تصميم گيري درباره ارتقاء، نقل و انتقال و خاتمه خدمت-1

 و تعيين برنامه هاي آموزشي يسائي هاي مهارتكشف نار-2

اهکداف ارزيکابي  تعيين شايستگي هکا و مهکارت هکاي كاركنکان -3

 عملكرد در سازمانها    

 مشخص نمودن برنامه هاي آموزشي و كارگاهها -4

 شناسايي كاركنان جديداالستخدام داراي عملكرد ضعيف -5

 تعيين مبناي افزايش حقوق -6

 به كاركنان در مورد عملكردشاناعالم بازخور  -7

 :ارزيابي عملكرد و انگيزش

در صورتي ارزيابي عملكرد ايجاد انگيزش مي نمايد كه رابطه بين 

پاداش براي فرد قابل مشاهده باشد بدين  –تالش و عملكرد –عملكرد 

بدانکد چگونکه  -2انتظارات از خود را بدانکد -1منظور فرد بايد 

اطمينان حاصل كند  -3بي قرار مي گيردعملكردش مورد سنجش و ارزيا

كرد  به عمل جر  ساند من صرف  بر به م توان دارد  چه در  گر آن كه ا

 .رضايت بخشي خواهد شد
 چه چيز را ارزيابي مي كنند؟

نان  كرد كارك يابي عمل براي ارز مديريت  كه  هايي  شاخص  يا  شاخص 

انتخاب مي كند روي آنچه آنها انجام مي دهند اثر بسيار شديدي 

چنانچه معيار ارزيابي تعداد  يابيدر يك سازمان کار" د مثالدار

مصاحبه باشد تاكيد مصاحبه كنندگان بر تعداد مصاحبه است به جاي 

 .تعداد استخدام هايي كه بر آن اساس صورت مي گيرد

اگر افسران نيروي انتظامي بر اساس كيلو متر شمار وسيله نقليه 

آنها بسرعت در آزاد راهها مورد ارزيابي قرارگيرند باعث ميشود 

ند  مد كن فت و آ خوب . ر كار  با  سرعتي  نين  شتن چ ست دا بديهي ا

 .نيروي انتظامي هيچ تناسبي ندارد

 
 سه دسته شاخص هاي ارزيابي

  يك مسئول فروش بر اساس حجم فروش : نتايج كار فردي

شتريان و  عداد م يا ت سب دالر  بر ح فروش  فزايش  قه، ا ک يدر منط

 .زان توليد ،ضايعات ، بهاي تمام شده يك محصول ه مييربر پايمد

  يك . درمواقعي كه نتايج قابل بررسي نباشد : رفتارها

يك  شات و  ئه گزار سرعت در ارا بري و  شيوه ره ساس  بر ا مدير 

فروشنده بر اساس تعداد تلفن هايي كه به مشتريان مي زند، قابل 

 .هستند  يابيارز

 ت كه در سازمانها گرچه متداولترين روشي اس: ويوگي ها

ارزيابي عملكرد كاركنان مورد استفاده قرار مي گيرد ولي  يبرا
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از همه ضعيف تراست چون نسبت به نتايج و رفتارها فاصله بيشتر 

 .باعملكرد دارند
 چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند؟

طبق سنت  اختيارات مدير شامل ارزيابي :  سرپرست مستقيم/رئيس -1

ه ستان  كرد زيرد كرد عمل سئول عمل مدير م مواره  يرا ه شود ز مي  م 

درصد عملكرد هکا بوسکيله مکديران سکطوح  15.زيردستان بوده است 

 .پائين سازمان مورد ارزيابي قرار مي گيرد 

كاران -2 ستند : هم يابي ه بار در ارز بل اعت نابع قا كي از م ي

بل  بط متقا شند و روا مي با مديگر  كار ه شاهد  يك  يرا از نزد ز

 .جامع و فراگير بوجود مي آورد روزانه ديدگاهي 

يابي -3 يزش، :  خود ارز براي انگ عالي  سيار  لي ب ين روش محم ا

تعريف يا تحريك شخصي براي مشاركت در بحث ها مي شود ولي ممكن 

 .است فرد در مورد عملكرد خود گزافه گويي كند 

ست -4 تار : زيرد صل از رف يق و مف عات دق ند اطال مي توا ين روش  ا

ن ترس كارمند يا كارگر از انتقام مدير به مدير ارائه كند ليك

كه به او داده است مي تواند نتيجه را دستخوش  يلحاظ نمره پائين

 .تغيير كند 

در اين روش تمام عملكرد فرد مورد   (:درجه اي 361)روش فراگير -5

نفکر  11تکا  5بکين " توجه قرار مي گيرد تعداد ارزياب ها معموال

هايي است كه در آنها تيم تشكيل اين روش مناسب سازمان. هستند 

 .شده است

 :  شيوه هاي ارزيابي عملكرد

ساده ترين روش است نقاط قوت و ضعف را مي :  نوشتن شرح حال -1

سنده شرح حال به اندازه عملكرد واقعي فرد ينويسند توانايي نو

 .اهميت دارد

شت -2 يدادهاي سرنو يا : رو يك  كه در تفك هايي  سته از رفتار آند

كرد يين عمل هاي  تب ند و رفتار ياتي دار قش ح موثر ن ير  موثر و غ

 .چشمگير ثبت مي شوند

. از قديمي ترين و متداولترين روشهاست: مقياس فزآينده سنجش -3

فهرستي از عواملي چون مقدار كمي و كيفي كار، عمق دانش ،ميزان 

شود  مي  يه  يت ته صداقت و خالق فاداري ، كاري ،و عاتي .هم چه اطال گر

 قبل ندارد ولي با وقت كمتري انجام مي شود جامع و كلي مثل روش

ياس : مقيککاس سککنجش طيککف رفتککاري -4 صلي مق صر ا ين روش عنا در ا

به رفتارهاي . نده سنجش و رويدادهاي سرنوشت ساز وجود دارد يفزا

شود مي  مره داده  يري ن ندازه گ شاهده و ا بل م شخص، قا سيار م .  ب

مورد ارزيابي بعبارت ديگر جنبه هاي موثر و غير موثر رفتار فرد 

 .مي گيرد ر قرا

.  عملكرد افراد باهم مقايسه مي شود:  مقايسه افراد با يكديگر -5

 :متداولترين روشهاي مقايسه اي عبارتند از 

 5درصکد  5" به گروههاي مختلف يا مثال: تعيين اولويت گروهي -الف

 .درصد تقسيم مي كنند

ن ليست مي به ترتيب از بهترين تا بدتري: تعيين اولويت فردي -ب

 .شوند
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 .دو به دو مقايسه مي شوند: مقايسه دو تايي –ج 

 
 :عمل رد  يابيمسائل بالقوه ارز

گرچه سازمانها همواره مي كوشند تا بدون هيچ نوع تبعيض، تعصب 

يا پيش داوري عملكرد كاركنان و اعضاي خود را ارزيابي مي كنند 

گيرشان مي شود ولي در اين فرآيند مسائل و مشكالت بالقوه اي دامن

. 

عمده ترين عواملي كه موجب مخدوش شدن فرآيند ارزيابي عملكرد مي 

 :شود عبارتند از

وظيفه معين است  يكار هر كارمند تعداد:  شاخص منحصر به فرد -1

ما " مثال.  ندار هواپي فه مهما مدگويي -وظي مايي  -خوش آ راهن

ي هاي دادن غذا و نوشيدني و راهنماي –مسافران به صندلي و محل 

ست  تي ا غذا و .امني مان دادن  مدت ز ساس  بر ا كارش  يابي  گر ارز ا

نوشيدني به صد مسافر انجام شود نوعي ارزيابي محدود از عملكرد 

 انجام شده و موجب كم توجهي به ساير وظايف مي گردد

ارزياب از " معموال: اشتباهات مربوط به سخت گيري يا آسان گيري -2

تاندارد استفاده مي كند با توجه سيستم ارزشي خود به عنوان اس

سهل گيري )به عملكرد حقيقي يا واقعي فرد برخي به آن نمره باال 

مي دهند (خطاي منفي= سخت گيري)و برخي نمره پايين ( خطاي مثبت =

 .تعداد ارزيابان و تفاوت نگرش آنها موجب ايجاد مشكل مي شود.

ر يكي از عبارتست از اينكه ارزياب تحت تاثي:  خطاي هاله اي -3

تاخير كارمند " مثال.ويوگي هاي خاص كارمند يا كارگر قرار گيرد

سبب مي شود تا ساير جنبه هاي مثبت كاري او ناديده گرفته شود و 

 .يا انضباط كارمند جنبه هاي منفي كارش را بپوشاند 

سازي -4 شبيه  طاي  گران را :  خ هاي دي خود كار گاه  ياب از دي ارز

يوگي هاي خود ش را دارند نمره باال بررسي مي كند به كسانيكه و

 .مي دهند يا به افراد جناح و گروه خود نمره باال مي دهد 

حدود -5 مي :  شاخص م ستفاده  ياس ا كل مق بان از  ضي از ارزيا بع

گروه دوم تفاوت ها را ناديده مي . كنند و برخي ازتعداد محدودي

وم نظر گروه د.انگارند و جامعه را يكدست و همگن فرض مي كنند 

 .از قطعيت كمتري برخوردار است 

ارزيابي عملكرد بر پايه نوعي پيش داوري :  شاخص غيرعملكردي -6

گرچه غير منطقي است ولي واقعيت اين است كه .و قضاوت ذهني است 

با ساس " غال ني برا عات عي مع آوري اطال پيش از ج سمي  صميمات ر ت

بقه خدمت ارزيابي بر مبناي سا" مثال.داوريهاي ذهني صورت مي گيرد

 .و ارشديت به جاي عملكرد 
 راههاي جلوگيري از خطاهاي ارزيابي

لف -1 هاي مخت شاخص  ستفاده از  اقدامات مهم و يا به اصطالح :  ا

مي  ضعيف  سيار  يا ب عالي  سيار  كرد ب جب عمل كه مو سازي را شت  سرنو

 شود بايد مورد ارزيابي قرارگيرد

ايي چون از ديدگاه شهودي ويوگي ه:  بي توجهي به ويوگي ها -2

فاداري  يت –و سنديده و  -خالق سيار پ بودن ب ماد  بل اعت جرات و قا

كسانيكه در اين ويوگي ها نمره باال دارند " مطلوب است ولي قطعا
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نكته ديگر اينكه خود اين ويوگي ها .عملكرد بهتري نخواهند داشت 

نيز از ديدگاه افراد مختلف متفاوت است بعبارت ديگر مصاديق اين 

 .ه قضاوت فردي بستگي دارد ويوگي ها ب

ند -3 يابي كن فر ارز ندين ن مال : چ بان احت فزايش ارزيا با ا

دراين روش باالترين و . ابد ي يدستيابي به اطالعات دقيق افزايش م

پائين ترين نمرات حذف و ميانگين بقيه نمره ها تعيين كننده است 

. 

داورهککا در زمينککه هککايي كککه تخصککص دارنککد : گککزينش داور -4

توصيه مي شود داور از نظر سطح سازماني با . ي كنند ارزيابي م

 (.سرپرست مستقيم يا همكاران)ارزيابي شونده نزديك باشد 

به داوران -5 موزش دادن  هاي :  آ توان داور مي  موزش  يق آ از طر

شايسته اي تربيت كرد ليكن چون اثر آموزش بتدريج از بين مي رود 

 .الزمست به صورت مرتب تكرار شود

 
 :مودن نتيجه عملكردباز خور ن

كاركنان و اعضاي سازمان مي خواهند درباره عملكرد خود اطالعاتي 

در پايان سال نتيجه عملكرد سازمان ارائه " معموال. داشته باشند 

مي گردد ، ليكن بهتر است در فواصل كوتاه تر نتيجه عملكرد به 

 .كاركنان داه شود، تا از انباشته شدن همه مسائل جلوگيري گردد

 .ارزيابي عملكرد يكي از حساس ترين مسئوليت هاي مديريت است 
 ارزيابي عملكرد تيم

 :روش ارائه شده است  4براي ارزيابي عملكرد تيم 

 هدفهاي سازمان را با نتيجه هاي عملكرد تيم گره بزنيد. 

 شتري سط م هايي تو صول ن يابي مح يا / ارز صول  يل مح مان تحو ز

 .كيفيت محصول

 شخص و مورد ارزيابي . ملكرد كلي تيم دارد نقشي كه فرد در ع

 .قرار گيرد 

  تيم شاخص ها و معيارهارا ارائه كند و هريك از اعضاء بداند

 چه نقشي در تيم بايد ايفاد كند
 :ارزيابي عملكرد در سطح جهاني 

چارچوب هاف )ارزيابي عملكرد در سطح جهاني تابع ابعاد فرهنگي 

ستد ست ( ا حيط، .ا با م فرد  طه  به راب جه  مان و تو به ز جه  تو

سککازمانهاي .مسککئوليت در چگککونگي ارزيککابي عملكککرد مککوثر اسککت 

آمريكائي و كانادايي فرد را مسئول كارهايش مي دانند زيرا در 

اين كشورها باور براين است كه فرد حاكم بر عوامل محيطي است 

ولي در كشورهاي خاورميانه عملكرد و ارزيابي چندان جدي گرفته 

زيرا مديران سازمانها براين باورند كه فرد تابع عوامل  نمي شود

محيطي است برخي از كشورها به فعاليت هاي گروهي توجه مي كنند 

 .ولي در آمريكاي شمالي به عملكرد فردي توجه مي شود
 سيستم پاداش

تامين  خود را  هاي  تا نياز ند  مي ده جام  هايي را ان مردم كار

به پاداش يا بازده آن توجه مي فرد پيش از انجام كار . نمايند 

 كند پاداش عامل مهمي است كه بر رفتار كاركنان اثر مي گذارد
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عملكرد يعني محاسبه يا سنجش نتيجه ها، عملكکرد مکي : عملكکرد  -1

اگر بين عملكرد و پاداش .تواند مبنايي براي دادن پاداش باشد 

رد يكي عملك.رابطه اي دقيق برقرار شود انگيزش افزايش مي يابد 

قرارداده  بر آن  پاداش را  پداخت  سازمان  كه  ست  هايي ا شاخص  از 

 .است 

در بسياري از سازمان ها ميکزان پکاداش بکر اسکاس : تالش ميزان  -2

اگر اعتقاد براين باشد كه .مقدار كار يا تالش پرداخت مي شود 

كسانيكه تالش كرده اند بايد مورد تشويق قرار گيرند، در آن صورت 

ر يا تالش تعيين كننده عملكرد واقعي خواهد بود و تالش ميزان كا

مي  پاداش  فت  شمول دريا يز م ست ن بوده ا يز ن يت آم سانيكه موفق ك

 .گردد

در مقايسه با شاخص هاي ديگر سابفه كکار از اهميکت : سابقه كار -3

وارزش بيشتري برخوردار است و در بسياري از موارد ميزان پاداش 

س تعيين مي كنند زيرا  در مورد كيفيت و حقوق فرد را براين اسا

سابقه  مورد  لي در  شد و شته با جود دا ظر و ختالف ن ست ا كن ا كار مم

 كار چنين نيست

يكي ديگر از روشهايي كه سازمان ها براساس آن :  مهارت كاركنان -4

به افراد پاداش مي دهند توجه به مهارت كاركنان است، صرف نظر 

ست ها ا هارت  ين م كه از ا ير از اين يا خ شود  مي  يا .فاده  فرد 

افرادي كه داراي مهارت ها خاصي هستند پاداش بيشتري دريافت مي 

 .كنند

پيچيدگي كار مي تواند به عنوان يك شاخص براي تعيين : سختي كار -5

 .پاداش به حساب آيد

 

 انواع پاداش

پاداش هايي كه سازمان ها پرداخت مي كنند بسيار پيچيده و متنوع 

 :لي پاداش ها بردو دسته انداست بطور ك

 آنهايي هستند كه فرد به خودش : (باطني)پاداش هاي دروني

اين نوع پادش ها تا حد زيادي نتيجه رضايتي است كه فرد . مي هد

 .از كار و شغل خود بدست مي آورد 

 ظاهريپادا هاي  ستقيمي :  ش  ير م ستقيم و غ هاي م پاداش 

 .ن مي دهد است كه سازمان در قبال خدمات به كاركنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاداش هاي ظاهري (دروني)پاداش هاي باطني 

عوامل تعيين كننده 

 :پاداش 
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  مشکککاركت در تصکککميم

 گيري

  پکککذيرفتن مسکککئوليت

 بيشتر

  يافتن فرصت براي رشد

 شخصي

  شتر در مل بي آزادي ع

 كار

 داشتن كار جالب تر 

  داشککککتن كارهککککاي

 گوناگون و متنوع

 :پاداش مستقيم 

 ه حقوق يا دستمزديپا 

  يا كاري  ضافه  قوق ا ح

 اريبيك

  كرد بت عمل جايزه از با

 خوب

 سهيم شدن در سود 

  گرفتن حق تقدم در خريد

 سهام

 پاداش غيرمستقيم: 

 برنامه هاي حمايتي 

  دريافککت حقککوق بابککت

 زماني كه كار  نكرده اند

  اسککتفاده از امكانککات

 (به نفع شخص)سازمان 

 :پاداش هاي غير مالي

 اتاق مفروش 

 پاركينگ اختصاصي 

 عنوان جذاب 

 زمان صرف  محدود نبودن

 نهار

 منشي خصوصي 

 

ند ايجاد  مي توا شد ، شته با ستقيم دا طه م پاداش راب با  تالش  گر  ا

 .انگيره نمايد 

 

 

                                                                           

 .عدل وانصاف رعايت شود  -1

                                                                           

 .ميزان پاداش با عملكرد رابطه مستقيم داشته باشد  -2

                                                                           

 .پاداش بتواند نيازهاي فردي را تامين كند  -3

 

 

هد وجود چنين شرايطي مي تواند موجب كاهش نارضايتي و افزايش تع

 .اعضاي سازمان شود و بلعكس

 يفرهنگ سازمان:  16فصل

 :تعريف 

شرايط الزم 

برای تاثير 

پاداش 

برعملکرد و 

 لیرضايت شغ
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از استنباط مشترک است که اعضا  يستميس يمقصود از فرهنگ سازمان

ک دو سازمان از يموجب تف  يوگين ويک سازمان دارند وهمينسبت به 

 .شود  يگر مي دي

 :دهند  يل ميرا تش  يکه در مجموع فرهنگ سازمان ياصل يوگيهفت و

ن هفت مورد را در يد ايبا يک فرهنگ سازمانيشناخت  يبرا يعني)

م تا با فرهنگ آن سازمان آشنا يقرار ده يآن سازمان مورد بررس

 (م يشو

شوند تا خالق،  يق ميکه افراد تشو يزانيم : يريت و خطرپذيخالق .1

 .ر گردندينوآور و خطرپذ

ند رود کارکنان بتوان يکه انتظار م يزانيم :اتيتوجه به جزئ .2

سا صورتيه و تحليل را تجزيم به  ند و  مور يدق يل کن به ا ق 

 .بپردازند

ا ره آوردها يجه ها يت به نتيريکه مد يزانيم :جهيتوجه به نت .3

 يابيدست يد برايباکه  ييندهايکند، نه به روش ها و فرا يتوجه م

 .جه به کار بردين نتيبه ا

دهد  يمت به کارکنان اجازه يريکه مد يزانيم :توجه به افراد .4

صم ند و م يريم گيدر ت شارکت کن نيها م مد يزا باره يريکه  ت در

 .کند يبر افراد توجه م يريم گيتصم يجه هاياثرات نت

 يم ميتنظ يت کارها را به گونه ايريکه مد يزانيم :ميل تيتش  .5

 .انجام شود( له افراديبه وس هو ن)م يله تيکند که به وس

ت ا جساري، تحول ياشگرروح پرخ يکه افراد دارا يزانيم :تحول .6

 (.تفاوت ياحتماال ب ش ويو نه افراد ساده اند)هستند 

بات  .7 نيم: يداريا پايث سازمان در فعال يزا هايکه  به  يت  خود 

 .کند  يد و توجه ميتاک( و نه رشد)حفظ وضع موجود 

 
 است يفيک واژه توصيفرهنگ 

اره سازمان درب يشود که اعضا ياطالق م يوه ايبه ش يفرهنگ سازمان

ا يا آنها دوست دارند ين که آيو نه ا)شند ياند يآن م يها يوگيو

ند ست ندار ني، (دو صي يع ست يفيک واژه تو ضوع اهميا. ا ت ين مو

 .متفاوت است" يت شغليرضا"را با يدارد ، ز ياديز

ط يشود تا واکنش فرد نسبت به مح يم يسع يت شغليهنگام سنجش رضا

شود که افراد  يمربوط م يساتده شود و به نوع احسايسنج يسازمان

دست  يپرداخت پاداش، روش ها يوه هاينسبت به انتظارات سازمان، ش

 .زها دارنديل چين قبيدۀ تعارض و از ايدن به پديازي

که در مورد  ياست، در حال يفيک واژه توصي يعبارت فرهنگ سازمان

 .مطرح است يابيمسألۀ ارز يت شغليرضا
 دارند ؟ يانندهم يا سازمان ها فرهنگ هايآ

 يعموم يها يوگيو يدارا ين موضوع که فرهنگ سازمانياز ا يآگاه

. باشد يم يفرع يفرهنگ ها ياست که سازمان دارا ياست، بدان معن

هايب سازمان  عدادي يبزرگ دارا يشتر  حاکم و ت نگ  نگ  يک فره فره

 .هستند( يرمجموعۀ فرهنگيا زي) يفرع يها

حاکم  نگ  هاينمافره که اکثر يصولا يانگر ارزش  ست  ضايا  يت اع

 .م هستنديا سهيسازمان در آن ها مشترک 
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بزرگ  يدر سازمان ها( يفرهنگ يرمجموعه هايا زي) يفرع يفرهنگ ها

ط مشابه يا شرايات ياز مسائل، تجرب يند و بازتابيآ يبه وجود م

 يم.شوند يسازمان باآن ها رو به رو م يهستند که اعضا يو همانند

هارمجمين زيتوان ا عه  گ يو سب دوا يفرهن بر ح ناطق يرا  ر و م

 .ف کرديتعر ييايجغراف

 
 فيبا ضع يقو يتفاوت فرهنگ ها

 يدتر دارند و موجب ميشد يبر رفتار افراد اثرات يقو يفرهنگ ها

 .ابديکارکنان به شدت کاهش  ييشوند، جابجا

ع مورد توجه همگان قرار ياس وسيسازمان که به مق ياصل يارزش ها

عريگ قورد، م نگ  بود يف فره هد  سازمان خوا ضا. آن  قدر اع  يهر 

نسبت با  يشتريرند و تعهد بيشتر بپذيرا ب ياصل يسازمان ارزش ها

خواهد  يتر يفرهنگ قو يآن ها داشته باشند، سازمان مزبور دارا

 .بود

ها سازمان  نه از   ند نمو ها يکه دارا ييچ نگ  س يفره قويب  يار 

 :هستند 
 يمذهب يسازمان ها      

 شهياند يم تب ها      

 يژاپن يشرکت ها      

گاه و محل آن يسازمان درباره جا يشود اعضا يموجب م يقوفرهنگ 

شند شته با مل دا ظر کا فاق ن ني. ات کامليک چ ظر  فاق ن عث  ين ات با

. شود ياد نسبت به سازمان    ميجاد تعهد زيو ا يانسجام، وفادار

 يل کمتريتا افراد مشوند  يده ها به نوبۀ خود، موجب مين پديا

 .دا کنندينسبت به ترک سازمان پ

 قوي نگ  جا يم يک فره ند  قوانيگزيتوا سمين  قررات ر  ين و م

 .سازمان گردد

ن و مقررات موجب خواهند شد که سازمان بتواند نظم برقرار يقوان

. دينما ينيش بيه بدهد و امور را پيکند، به رفتارها تداوم رو

ن که اسناد يتواند بدون ا يم يقون است که فرهنگ يمقصود ما ا

 .ن هدف ها برسدياز داشته باشد، به ايم توب ن

 کند ؟ يفرهنگ چه م

 .م دارديکارکنان رابطۀ مستق ييبا کاهش جابجا يفرهنگ قو

 

 
 

 نقش فرهنگ

سازمان ها را از  يعنياست،  ين کننده مرز سازمانييفرهنگ تع .1

 .دينما يک ميهم تف 

 .کند يق ميسازمان تزر ياعضا ت در وجودياحساس هو ينوع .2

به  يزيتعهد نسبت به چ يشود که در افراد نوع يفرهنگ باعث م .3

 .فرد است يش از منافع شخصيب يبس( زيآن چ)د که يايوجود ب

 .گردد يم يستم اجتماعيس يداريفرهنگ موجب ثبات و پا .4

ماع .5 ظر اجت نگ از ن م ينوع يفره ساب  به ح سب  ميآ يچ که   يد 

ند از طر ئيتوا ستانداردهاق ارا سب  يۀ ا چه )منا با آن طه  در راب
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سازمان را به  ي، اجزا(ا انجام دهنديند يسازمان بگو يد اعضايبا

 .کند يهم متصل م

د يآ يک عامل کنترل به حساب ميسرانجام ، فرهنگ به عنوان  .6

ا ش ل دادن به نگرش ها و رفتار کارکنان يکه موجب به وجود آمدن 

 .شود يم

سب ي" يستگيشا" سازمان ا تنا ني)فرد در  ها و يا يع گرش  که ن ن 

 يبه عنوان عامل( متناسب باشد يد با فرهنگ سازمانيرفتار فرد با

وندد، يتواند به سازمان بپ يد که برآن اساس فرد ميآ يبه حساب م

قرار  يابيمورد ارز يد، عمل رد وياز سازمان درآ يبه عنوان عضو

 .ابديم امق يا ارتقايرد يگ

 
 يک قلم بدهين فرهنگ به عنوا

 ها گر ارزش  ضا يا شترک اع ها يم با ارزش  جب  ييسازمان  که مو

ر باشند، فرهنگ به صورت يشوند مغا يسازمان م يش اثر بخشيافزا

بدهي لم  سازمان پد يک ق مۀ  ميدر ترازنا مال . گردد يدار  به احت

ا يپو يطيد که سازمان در محيآ يش ميپ يهنگام ين وضعياد، چنيز

 .قرار گرفته باشد

 رد، تداوم يدار قرار گيط ثابت و پايکه سازمان در مح يهنگام

صورت يرو به  تار  لم دارايه در رف سازمان  ييک ق مۀ  در ترازنا

 .گردد يان مينما

 
 جاد و حفظ فرهنگيا

 ک فرهنگيش يدايوۀ پيش

صل بع ا سازمان يمن نگ  ستندي، بنيفره گذاران آن ه سان . ان ا يمؤس

و  يه، نقش اصليجاد فرهنگ اوليک سازمان در صحنه ايانگذاران يبن

 .کنند يفا ميا ياتيار حيبس

شود و  يس ميک واحد کوچک تاسيمعموال هر سازمان نخست به صورت 

ا نظر خود را بر يدگاه يتوانند د يانگذاران آن ميا بنيمؤسسان 

 .ل کننديسازمان تحم ياعضا

است که  يا تعامليجۀ روابط متقابل يمحصول و نت يفرهنگ سازمان

 يآنچه اعضا( 2انگذاران، و يتعصبات و اصول مورد قبول بن( 1ن يب

م ستخدام  بدو ا ند و ن يسازمان در  ند يآموز عدا خواه چه ب ز آن

 .گردد يآموخت ، برقرار م

 
 ک فرهنگيزنده نگه داشتن 

 :کنند يفا ميا يک فرهنگ سه عامل نقش اساسي يحفظ و نگهدار يبرا

 نشيوه گزيش -1

 سازمان يالت عيرياقدامات مد -2

 دهند يکه افراد خود را با آن فرهنگ وفق م ييوه هايش -3
 ين است تا افرادينش ايند گزيار روشن فرايهدف مشخص و بس :نشيگز

ز کار مورد يت آميانجام موفق يو استخدام شوند که برا ييشناسا

. الزم را داشته باشند يها يينظر دانش، اطالعات، مهارت و توانا

م يش به داوطلبان اطالعاتنيند گزيدر فرا  يدرباره سازمان داده 

 .شود



 

 86 

گزيدر فرا سانيند  حذف ک با  ها ينش  به ارزش  صول يکه  سازمان  يا

شود تا  يم يا آنها را مورد حمله قرار دهند، سعيت ندهند ياهم

 .حفظ گردد يفرهنگ سازمان

مد: سکازمان يت علکيريمکد قدامات  عاليريا نگ  يت  بر فره سازمان 

از  ييران ارشد اجرايمد. گذارد يم  يديار شديت بساثرا يسازمان

کند که  يرا ارائه م ييارهايق گفتار و کردار، هنجارها و معيطر

سازمان  يسلسله مراتب به همه جا يشود و پس از ط يدست به دست م

ران ير است، مديا سازمان مزبور خطرپذين ه آيبر ا يرسد؛ مبن يم

ر يد چه مقدار استقالل به زياعمل دارند، آنان ب يچه مقدار آزاد

ش باس و  نوع ل ند،  خود بده ستان  نه بايد فراد چگو شش ا د يوۀ پو

شود و  يش حقوق ميمقام و افزا يموجب ارتقا يباشد، چه اقدامات

 .زهايل چين قبياز ا

ن است که افراد با فرهنگ سازمان خو يمسئله مهم ا: يريجامعه پذ

ند و آن را رعايبگ فريت نماير گر ا سازمان ند و ا نگ  با فره اد 

  يآشنا نباشند، پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عادات

د ب وشد ين رو سازمان باياز ا. ج استيشوند که در سازمان را يم

ن کار يا" . تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد

ني گرفتن  يع پذيخو  سازمانيرفتن و رعايا  نگ  عه ج را يت فره ام

 " .ده اند يکارکنان با سازمان نام يريپذ
 :م کرده اند يرا به سه مرحله تقس يريند جامعه پذيفرا

 ش از وروديپ .1

 ييارويرو .2

 (تحول جامع) يسيدگرد .3

 
 

 ييها يريادگين مرحله مربوط به آموزش ها و يا: ش از وروديمرحلۀ پ

ن به يهمچن. رديگ يوستن فرد به سازمان صورت ميش از پيت که پيا

گر دارند و ي دياز  ين چه انتظاراتيشود که طرف يم ميب تفهداوطل

 .ستينش چيگزن که خواست دست اندارکاران يا

لۀ رو جه يدر ا: ييارويمرح شده متو ستخدام  تازه ا فرد  له  ن مرح

ميواقع سازمان  م يت  ماال در  که باي يشود و احت بد  د در يا

 .کند د نظريت بوده است، تجديواقع يانتظارات و آنچه به نظر و

رخ  يرات نسبتا دائميين مرحله تغيدر ا (:تحول جامع) يسيمرحله دگرد

انجام  يالزم برا ين فرد تازه استخدام شده مهارت هايا. دهد يم
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آموزد،  يد را        ميجد ينقش ها يفايز کارها و ايت آميموفق

 يارهايکند، به ارزش ها، هنجارها و مع يدا ميدر آن ها تبحر پ

 ين رابطه با آن ها همسان و همنوا مينهد و در ا يارج م يگروه

ز يت آميبه صورت موفق( يسيدگرد)اگر مرحلۀ تحول جامع » . گردد

بر م شود،  جام  بازدهيان بت  يزان  ثر مث سازمان ا به  فرد  هد  و تع

 .« دهد  يل او به رفتن از سازمان را کاهش ميخواهد گذاشت و م

 ن هدف يفرد در تأم د و تعهدي، تولين سه مرحله بر بازدهيا

صم يها سرانجام در ت هايسازمان و  ن يو ييم ن ندن در  يمب بر ما

 .گذارد يم يديسازمان اثرات شد

 
 يآشنا شدن با فرهنگ سازمان يوه هايش

شده را ؟ ير رسکميکا غيک يرسکم ستخدام  تازه ا فراد  ام ان دارد ا

در راه  يچ کوششين که هيما در مشاغل خود بگمارند، بدون ايمستق

که سابقۀ خدمت چند ساله در آن کار  يک نمودن آنان از کسانيتف 

ند يام ان دارد که فرا يو برع س ، گاه. ديداشته اند به عمل آ

انجام  يا به اصطالح جلسۀ معارفه به صورت رسميآشنا ساختن فرد 

 .شود

 

عي يفرد سته جم مد يگريراه د؟ يا د ميريکه  تازه  يت  فراد  ند ا توا

ن با فره ستخدام را  سازد، اا شنا  سازمان آ مۀ يگ  که برنا ست  ن ا

 .به اجرا درآورد يا به صورت گروهي يمزبور را به صورت انفراد

 

که فرد را با فرهنگ سازمان  يگرينوع د؟ ريا متغيثابت  يدوره زمان

م شنا  ند ا يآ فرد يکن به  که  ست  سرين ا ستاندارد و  يک  حل ا مرا

ا برع س يو . شود  کند تا با فرهنگ سازمان آشنا يم يمشخص را ط

ن ير ثابت ايغ ير و در زمان هايمتغ يت هايفعال يک سريبر اساس 

ميفرا جام  مديب. شود يند ان صان ايشتر  جذب يران و متخص نه  ن گو

 .نديآ يت آن ها در ميشوند و به عضو يسازمان ها م

 

ک عضو سازمان که با نوع کار فرد ياگر  ا بدون راهنما؟يبا راهنما 

کند، فرد تازه  ييت و راهنمايدارد او را هدا ييناتازه وارد آش

 يو الگو عمل  م يکه به عنوان مرب يکس يياستخدام شده با راهنما

 ياگر در آن سازمان کس يول. ت سازمان در خواهد آمديکند، به عضو

که و شد  شته با جود ندا هدا يو مايرا  ند، او با ييت و راهن د يک

 .شودرفته يو الگو در آنجا پذ يبدون مرب

 

يتأ ک يت ين است که هويا يت سازمان در پيريا مديآ؟ بيا ت ذيد ي

يتازه وارد را تأ ند ي شتر يرد ؟ بيرا از او بگ يت ويا هويد ک

پ ها در  خرد يا يسازمان  تازه وارد را  فراد  ست ا که نخ ستند  ن ه

رند و سپس آن ها را به گونه يت آن ها را از آنان بگيکنند، هو

 .ت، بسازندکه باب طبعشان اس يا
 فرهنگ ها يريوۀ ش ل گيش: خالصه
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سازمان نگ  شأ فره م يمن ند چ ين سفۀ بن يزيتوا گذار آن يجز فل ان

شد هايا. با شاخص  بر  خود  بۀ  به نو سفه  ند يکه در فرا يين فل

م قرار  ستفاده  مورد ا ستخدام  شديگ يا ثرات  ند، ا مير . گذارد يد 

شود تا  يوجب مسازمان م يت عاليريمد يکنون يا کارهاياقدامات 

ل بول) يجّو ک مورد ق تار  نوع رف چه يا. رديش ل بگ( از  تا  که  ن 

به ا ند  شنا گرد سازمان آ نگ  با فره ند  فراد بتوان ندازه ا ن يا

ستگ سأله ب که در فرا يم گزيدارد  چا يند  تا  سازمان  فراد،  نش ا

را که افراد دارند با آنچه مورد نظر  يياندازه بتواند ارزش ها

 .ق دهديست، تطبت سازمان ايريمد

 
 فرهنگ يريوۀ فراگيش

سازمان منتقل  يگوناگون به کارکنان و اعضا يک فرهنگ به ش ل هاي

 :ن آن ها عبارت اند ازيشود که مهمتر يم

 داستان 

 آداب و رسوم 

 وهيازات ويامت 

 زبان رمز 
 داستان

ها ستان  برا يدا سازمان  شته  شده از گذ قل  کار،  يرويکاهش ن ين

داستان . گذشته و خو گرفتن با سازمان است ياواکنش نسبت به خطاه

م شته پ يها  به گذ حال را  مان  ند ز هايتوان ند و کار ند بزن  يو

 .ه کننديرا توج يکنون

 

 
 آداب و رسوم

سوم  نيآداب و ر ها يع م ييکار تب ت رار  ها يکه مر  يشوند، ارزش 

 ين هدف ها را مشخص ميد و مهم ترييت و تأيسازمان را تقو ياصول

: به عنوان مثال. ن که معرف افراد مهم هستنديرانجام اکنند و س

 .ر از افراد موفق سازمانيجهت تقد يمراسم ييبرپا
 وهيازات ويامت

ميازات ويامت قام و اهم يوه  عرف م ند م مديتوان عاليت   يران 

را  يامين پيتوانند چن يازات مين امتين ايسازمان باشند و همچن
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 يمزبور طرفدار چه نوع رفتارگران مخابره کنند که سازمان يبه د

در : به عنوان مثال(. ا فرد گراستير، خودکامه يخطرپذ يعتي)است 

ار يبس يل هايا اتومبي ياختصاص يماهايار قرار گذاشتن هواپياخت

 .ران عامل ارشد سازمانيمد يمجلل با رانند برا
 زبان رمز

س حدها ياريدر ب ها و وا شرکت  عرف يسازمان ياز  مز م بان ر ، ز

گفره ند ين لق دار به آن تع ضا  که اع ست  ضا. ا با  ياع سازمان 

ت و مورد قبول واقع شدن يتوانند بر عضو يزبان مزبور م يريادگي

ا کاربرد اصطالحات يشتر موارد زبان رمز يدر ب. د بزنندييمهر تأ

 .شود يم يک واحد سازماني يو اتحاد اعضا يخاص موجب همبستگ

 
 را تحت الشعاع قرار دهد ؟ يگ ملتواند فرهن يم يا فرهنگ سازمانيآ

ل نگ م سازمانيدرمقا) يفره نگ  با فره ثرات ب( يسه  بر  يشتريا

بر رفتار  ياديتواند اثرات ز يمن  يفرهنگ سازمان. کارکنان دارد

ل شد و شته با کار دا گام  به هن فراد  ل يا نگ م بت ياز ا يفره ن با

 .دارد يشترياثرات ب

 
 

 يفرد يو تفاوت ها يفرهنگ سازمان

جمعه : با آن روبرو هستند يران سازمان هايکه مد ياز مش الت ي ي

نوادها، گروه  يه کارکنان تازه استخدام که دارايا توجي يريپذ

سي يقوم يها هايا جن با  يت  نان  ساختن آ گون  ستند و هم لف ه مخت

را به وجود  ين مش ل مسأله ايباشد، و ا يسازمان م يت اعضاياکثر

 .مينام يکارکنان م يگوناگون يمعماآورد که ما آن را  يم

ش ل  مايم مد ييا مع ست ايت از ايريکه  به رو با آن رو  ظر  ن ين ن

که با ست  بيا هايد  هدف  نوع ين  ضاد  قرار  يمت عادل بر توازن و ت

ت ها، نوادها يد بر استخدام افراد از قوميگر تأکيد ياز سو. کند

ورت شود که سازمان نتواند به ص يگوناگون باعث م يها ييو توانا

به اصطالح ساز خود  يد، چون در آن صورت هر عضويک قدرت واحد درآي

 .زند يرا م

 رانيمد يبرا ين ات کاربرد

 :ر کند ييتغ ير ام ان دارد فرهنگ سازمانيط زيتحت شرا

شد .1 حران  ن :ديب جود چ ضربه ايو جود را  يم ين  ضع مو ند و توا

مورد  ربط فرهنگ حاکم را يا ذيمعقول  يدگرگون سازد و جنبه ها

شرکت، خسارت  يم شدن وضع ماليآن وخ ينمونه ها. پرسش قرار دهد

رات ييککا تغيککان عمککده متحمککل شککده ياز مشککتر ي ککيکککه  ينيسککنگ

 .افته استيب به آن دست يک است که شرکت رقيت نولوژ

 ين مقام سازمانيا باالتريکه مقام ارشد  يهنگام :رهبر يجابجا .2

يتغ مي ند  عه ا ير ک ند مجمو هااز ارز يتوا صول يش  سازمان  يا به 

 يد به حساب ميشد يا دگرگونيتحول  يز گونه اين نياورد که ايب

 .ديآ

س .3 تازه تأ چکيسازمان  س :س و کو تازه تأ سازمان  گر  چک يا س و کو

وه اگر سازمان ين شيبه هم. فرهنگ پابرجا نخواهد بود يباشد دارا
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مد شد  چک با ميريکو صورت يت  ند به  ها يتوا تر ارزش  حت   ديجد يرا

 .ارائه کند

ر باشد  همه اعضا در مورد ارزش ياگر فرهنگ فراگ :فيفرهنگ ضع .4

رو  يادير با مش الت زييجاد تغيآن توافق نظر داشته باشند ا يها

راحت تر ( يسه با فرهنگ قويدر مقا)ف يفرهنگ ضع. شود يبه رو م

 .کند ير مييتغ

به  مۀ ا يادآوريالزم  گر ه که ا ست  شرايا شته باشين  جود دا د، ط و

 ير مييشد که به طور حتم فرهنگ سازمان تغ يتوان مدع يبازهم نم

 يزمان ياز به دوره هايرات عمده نييجاد تغين ايگذشته از ا. کند

مدت دارد ند  نابرا. بل سازمانين بايب نگ  که فره کرد  جه   يد تو

ان يوه در کوتاه مدت و ميد بر رفتار اعضا دارد، به وياثرات شد

ن بابت اعمال يت بتواند از ايريدارد مد مدت، و به ندرت ام ان

 .دينفوذ نما

 

 

 

 

 

 

 

  ير و بهبود سازمانييتغ -17فصل 

را در جهت  ييران ، برنامه هايشوند که مد يباعث م يطيعوامل مح

 .ر در سازمان به اجرا در آورند يا فراگيرات جامع ييجاد تغيا

 : از  شوند عبارتند يم ير سازمانييجاد تغيکه موجب ا يعوامل 

 کار  يرويت نيماه -1

  يت نولوژ -2

  ياقتصاد يضربه ها -3

 رقابت  -4

  يروند اجتماع -5

  يجهان ياستهايس -6

 
تييتغ مه ر يرا بل برنا نه و از ق نوع يزيکه آگاها شد و   يشده با

 يزيرات برنامه رييد ، تغيآ ياقدام آگاهانه و هدفدار به حساب م

برند و  ي مسازمان را با ال ييرات توانايين تغيا. باشند  يشده م

 . ر دادن رفتار کارکنان هستند ييتغ يدر پ

يتغ مه ري گرو تغ يزيرات برنا تييشده در  تار  يرا که در رف ست  ا

 ير مييعوامل تغ. دهد  يمشغول در سازمان رخ م يافراد و گروهها

ر باشد که به ير مديا از افراد غير ، کارگر ، کارمند يتواند مد

 يدر آن سازمان کار م( سازمان  خارج از يفرد) ک مشاور يعنوان 

 . کند 
 :دگاه يدو د

 يآبها يبزرگ است که بر رو يک کشتيسازمان مانند : دگاه اول يد

سويمد يايآرام در به  نه  ندر يترا پ يب به  شخص  ميم رود و  يش 
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واکنش است که با بر هم  ير بصورت نوعييده تغيبا پد ييارويرو

است و  يد و تنها موردد از خود دهيخوردن وضع موجود سازمان با

 . دهد  يرخ م يگاه گاه

ک يق بزرگ شباهت دارد تا يک قايشتر به يسازمان ب: دگاه دوم يد

د يآرام شناور باشد با ين ه در آبهايا يق به جاين قايا.  يکشت

. است  يان آب همواره طوفانيک رودخانه پرتالطم بگذرد که جرياز 

ن يد به صورت دائم با ايت بايرياست و مد يعيک امر طبير ييتغ

 . ده دست و پنجه نرم کند يپد

ک ير،  ييده تغيک پديدن به يازيدست  ين برايکرت لو:  آرام يآبها

 ( خروج از انجماد . ) ارائه کرد  يند سه مرحله ايفرا

هاين -1 س يرو تار را از م که رف حرک  ر و يم

 ابند يش يروها افزاين نيکنند و اخارج  يوضع عاد

هاين -2 ندبازدا يرو جب ک که مو نده  کت  ير حر

 . زنند  يشوند و تعادل موجود را بر هم م يم

توان در هم ادغام کرد  ين دو روش را ميا -3

 . 

جدد ، تثب ماد م ضع يهدف از انج توان نيجدت و تا ب ست  هايد ا  يرو

دگاه ين ديا. قرار داد  يا بازدارنده را در حالت تعادليمحرک 

 باشد ط نسبتا آرام ياست که مح يمناسب حالت

 
 ن يلو ير سه مرحله اييتغ يالگو

 

ضاع                يتثب       هت              ت او کت در ج حر

 د                          از حالت انجماد خارج شدن يوضع جد

 

 

 
 : کف آلود  يآبها

ها لود  يآب نه  يکف آ حا رودخا باره م مئن و يناآرام در نا مط ط 

ميپو شد  يا  با . با ضعو  عه  يو سازمان از جام که  شباهت دارد 

م يصنعت به دن يخارج  م ييايشود و  سلطه  يپا  حت  که ت گذارد 

 . د است يد جدياطالعات و عقا

که ثبات و رفته اند يت را پذين واقعيران اياز مد ياديتعداد ز

م يداريپا ندارد و ن جود  پ يزيتوان چ يو ضع  ينيش بيرا  کرد و و

. شود  يخورد و مجددا اوضاع آرام م يموجود در هر لحظه به هم م

س مد ياريب نونياز  هايه يران ک گاه از آب فان يچ  لود و طو  يکف آ

ر رو در رو هستند و بر ييده تغيشه با پديشوند آنها هم يخارج نم

 . روند  يش ميامواج متالطم پ

 
 :گر ي ديدگاه در يادغام دو د

مه يآ ندگ ييايران در دنيمدا ه که پ يم يز ند  ستيکن ستخوش و ه د

يتغ شدي حوالت  ست ؟؟؟ خيرات و ت ليد ا خ ير ، و با  يبر ها  از آن

در . کند  ير مييوسته و به سرعت تغيروبه رو هستند که پ يطيشرا

نون مان ک س يز عداد ب ندکيت م يار ا سازمانها  ند پد ياز  ده يتوان
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آرام و به  ييايدر نظر آورند که در دن ير را به عنوان حالتييتغ

موقت ست  يصورت  ت. ا ن يح گر چ سازمانهايا شد  يين  شته با جود دا و

پذيبا با  هايد  بديسنگ يرفتن خطر ند ين  مل کن نه ع سرعت ن گو

 يتوانند وضع يران نميا مديع است و سازمانها يار سريرات بسييتغ

 . ر در آورند يآرام به تصو

 
 :ر ييده تغيمقاومت در برابر پد

ضا اسازمانه ها  يو اع تار) آن ظر رف بر پددر ب(  ياز ن ده يرا

را ين کار مثبت است زيدگاه ايک دياز . کنند  ير مقاومت مييتغ

بات و پا مدن ث جود آ به و جب  م يداريمو سازمان  م. شود  يدر   يو 

 يستادگيچ نوع اياگر ه. کرد  ينيش بينده را پيآ يتوان رفتار ها

بر پدي مت در برا يده تغيا مقاو سازماني تار  شت رف جود ندا  ير و

جنبه انفجار  يآمد که در موارد يتشنج زا در م يبصورت رخدادها

ک منبع يتواند به  ير مييمقاومت در برابر تغ. گرفت  يبه خود م

ضاد  بديت سازمان ت عارض در  شود يا ت مت آن يبدتر. ل  نوع مقاو ن 

سازمان ب وشند  ين ه اعضايا ايم باشد ير مستقياست که بصورت غ

 . ر اندازند يبه تاخ يمدت زمان يآن را برا

 

 ل يدل 2ر ؟ ييا مقاومت در برابر تغمنش

ها مت  برايپنج دل:  يفرد يمقاو فرد يل  مت  که  يمقاو ند  جود دار و

ند از  صاديعادت ، امن: عبارت مل اقت شت از پد يت ، عوا ده ي، وح

 تها بستن يمجهول ، چشم خود را در برابر واقع

منبع  شش. عت محافظه کارند يسازمانها بر حسب طب:  يمقاومت سازمان

رات يي، تغ يسم ساختاريم ان: عبارتند از  يمقاومت سازمان ياطل

ها ندک ، هنجار صان ، تهديگروه ، تهد يا قدرت يد متخص کردن  د 

 ص منابع يوه تخصياز ش يد ناشيران ، تهديمد

 

 
 : غلبه بر عوامل مقاوم 

ر ييکا عوامکل ککه در برابکر تغين بردن منابع ياز ب يروش برا 6

م مت  ند يمقاو ند از  کن ظر : عبارت شارکت ، در ن طات ، م ارتبا

سه ستاويگرفتن ت فراد را د له ، ا قرار دادن ، يالت ، معام خود  ز 

 استفاده از زور 
 

 : ير و بهبود سازمانييده تغيپد

سازمان بود  صود از به ي، تغ يمق مه ري که  يزيرات برنا ست  شده ا

 يمانبهبود ساز. د يآ يبه اجرا در م( ک يستماتيس) بصورت منظم 

 .گذارده شده است  يو مردم يمردم ساالر يه ارزشهايبر پا

سازمان  بود  فاوت به ش يت يجاد تغيوه  ايبا  سنتي به روش  از  ير 

 :ن قرار است يا

  ميل تيد بر تش يتاک 

 ت يريبا مد يد بر مشارکت و هم اريتاک

  ير دادن فرهنگ سازمانييد بر تغيتاک

 ر ييوان عامل تغبهن ياستفاده از متخصصان علوم رفتار
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 : ير سازمانييتغ يانواع روشها

 :  يساختار يروشها

ساختار سازمانيدر فرا)  يدر روش  بود  مل تغ(  يند به يعا مي  ير 

. در آورد  يا و انسانيک ، پويکوشد تا سازمان را به صورت ارگان

ر به ييجاد تغيا يکه سازمانها برا ييدر آن دسته از برنامه ها

م جرا در  ند  يا يتوان تغ يمآور ساختاري مده  د يا تجدي يرات ع

 . سازمان را مشاهده کرد 
 : د ساختار يتجد

ساز ساختار يا تجدي يباز ضروريد  مر  ست  يک ا مل تغ. ا يعا ر ي

ساختارها فدار  ق ييطر ظر اف که از ن ست  چون  يا شند  تر با سترده  گ

سه دليا به  ها  ساختار  ند يل مفين  نياول ا. د ساختارين ه چ  ين 

موجب  يت از نظر عموديريدوم کاهش سطوح مد. دارد  يادمنافع اقتص

منجر ( نظارت ) طه کنترل يسوم گسترش ح. شود  يبهبود ارتباطات م

ستقالل و آزاديبه ا نان از ا که کارک شد  هد  مل ب ين خوا  يشتريع

 . برخوردار شوند 
 : د يجد يبر پاداشها يستم مبتنيس

ها مه  ن يبرنا لوژ يمبت کار و ت نو م:  يبر  يل تغعا مي تا  ير  شد  کو

ها ع يکار فراد با يواق که ا ند تغيرا  جام ده يد ان هد ي ا در ير د

به  ين موارديکه چن ييبرنامه ها. بدهد  يراتييتغوه انجام آن يش

 :ند عبارتند از يآ ياجرا در م

 ت کاريفي، بهبود ک ياجتماع  - يفن يستم هايشغل مجدد ، س يطراح

 

 
  : يکارت يفيبهبود ک يانواع برنامه ها

 –ط امکن و سکالم يجکاد محکيا -معقول و مناسکب   يدادن پاداشها

را باال ببرند  يانسان يت هايا ظرفيها يکه توانائ يجاد مشاغليا

ک يبوجود آوردن  –رشد شخص  يبرا يکاف يت و فرصت هايجاد امنيا –

 –افکراد  يم شخصکيحفظ حر –از تعصب باشد  يکه عار يط اجتماعيمح

شتن ن فات ندا حمنا فرد در م کار و نيقش  هايط  و  يخانوادگ ياز

 يکه در سازمان انجکام مک ييتهاياقدامات و فعال – يفرد يآزارها

 . باشد  ياجتماع يتهايمسئول يشود دارا

 

 شامل :  بر رفتارها و نگرش ها يمبتن يبرنامه ها

 ت يآموزش حساس -

 ق يجه تحقيبازخور نمودن نت -

 مشورت در فراگردها  -

 م يل تيتش  -

 بهبود روابط متقابل گروهها -

 

  : ير سازمانييد در تغيل جديمسا

از کارکنان  يارير باعث شده است که بسييتغ:  يا فشار روانيتنش 

تنش  چار  نيد شار روا نيتنش . شوند  يا ف شار روا ضع ي يا ف ک و
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 يارزشها يتواند دارا يست و مين يز بديخود چ ياست و به خوديپو

 . مثبت هم باشد 

 ؟ تنش يانهانش

م يدر تصکم ينکاتوان –زخم معده تشنج  –از خون  يناش يهايماريب 

 از دست دادن اشتها  – يريگ

که عبارتند م کرد يتقس يتوان به سه گروه عموم ين نشانها را ميا

 :از 
  ي يولوژيزيف -

  يروان -

  يرفتار -

 

 : ده تنش يبا پد ييارويرو

. رانگر است يدادن تنش و هدف کاهش. ست يرانگر نيو يهر نوع تنش

نان يد اطميت بايريشود و مد ينش فرد شروع ميابتدا با مساله گز

ظر دارايپ مورد ن شخص  که  ند  برا يهايتوانائ يدا ک کار  يالزم 

مجدد شغل است  يزيکاهش  طرح ر يگر برايراه د. مربوطه را دارد 

 ت زمان مانند برنامهيريمد يبرا ييبرنامه ها يگر اجرايراه د. 

 يو راه حل چهارم مراجعه کارمند به متخصص مشاوره م يورزش يها

 . باشد 

 
 : يق به نو آوريتشو

 

نو آور يعوامل جب  ند از  يم يکه مو هايمتغ: شوند عبارت  ير 

  يانسان يرهايمتغ – يفرهنگ يرهايمتغ – يساختار

ن سازمانها يدر ا. ت هستند ين منابع خالقياز کارامد تر:  يساختار

م سم ياديز يودسطوح ع ندان ر ها چ ندارد و کار جود  کز  يو و متمر

پذين طاف  نو آور ياديز يريست و ان ستعد  ند و م ت يو خالق يدار

ستند  ند. ه مديسابقه چ ساله  نوآوريت نيرين  عث  . شود  يم يز با

ش منابع روبه رو باشد يد که با افزايآ يبوجود م ييدر جا ينوآور

 يت در سازمان ميو خالق يورز موجب نوآين واحدها نيارتباطات ب. 

 . شود 

سان فراد يسازمانها:  يان مواره ا م ينوآور ه موزش  ند و  يرا آ ده

 . کنند  يت شغليکنند تا احساس امن يمهارت آنان را به روز م

گ ها ينوآور دارا يسازمانها:  يفرهن ند  يفرهنگ شابه ا ها . م آن

موز به آ مودن و تجر ميرا تقو يآز ها يت  به کار ند و  ت يوفقم يکن

ميز و غيآم پاداش  فق  ند  ير مو م. ده شن  خود را ج شتباهات   يا

 رند يگ
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