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 رابينز.استيفن پي

 درآمدي بر رفتار سازمانيپيش–فصل اول

:تعريف رفتار سازماني
و) سيستماتيك(رفتار سازماني عبارت است از مطالعة منظم راهنگرشعمليات، اقدامات، كارها اي افرادي كه سازمان

اي. دهندتشكيل مي ميبه بيان ديگر در و شود تا مطالعه منظمن رشته سعي جايگزين قضاوت شهودي شود، هر عمـل

و جابجايي كارك)وريبهره(ي مگر اينكه مربوط به توليداقدام و همچنـين بـه نان باشد مورد مطالعه قرار نگيرد، غيبت

علايت شغلي به موضوع رض وت كه با بهرهاين و جابجايي كاركنان رابطة معكوس دارد و با غيبت وري رابطه مستقيم

ميمديران در برابر كارك مينان خود احساس مسئوليت انساني ضمناً در اين رشته به رفتار. شودنمايند، اهميت زيادي داده

ميويژهدر رابطة با كار توجه فرد يا گروه،  هـاي آن شده كه موضوع سازمان كه از ويژگـيو همين امر باعث شوداي

ميوجود سلسله مرا و نوعي تقسيم كار .باشد مطرح گرددتب اختيارات

پ و كار دارد كمك به توجيه، و كنترل رفتارانسانييشهدف مديريت رفتار سازماني كه با مسأله بهبود سازماني سر بيني

.باشدمي

 در پيدايش رفتار سازمانيهاي علمي نقش رشته

 نقش هر يك از علومعلوم رفتاري
واحد مورد

و تحليل  تجزيه
 نتيجه

 روانشناسي

-ثر بودن رهبريمؤ ادراك-شخصيت-انگيزش-ادگيريي

سنجش كردارزيابي عمل-گيري فردتصميم رضايت شغلي

 فشار كار ريزي مشاغلطرح گرفتن كارمند رفتار

 سازمانية رفتارعمطال فرد

 شناسيجامعه

يرفتار قدرت ارتباطات-پويايي گروه تئوري-بين گروه

مراتب اداراي-سازمان رسمي تكنولوژي)بوروكراسي( سلسله 

 فرهنگ سازماني-تحول سازماني سازماني

سيستم-گروه

 سازماني
ة رفتار سازمانيعمطال

روانشناسي

 اجتماعي

فرايندهاي-ارتباطات)رفتار( تغيير در حالت-تغيير رفتاري

ي  هاي گروهيگيريتصميم گروه
ة رفتار سازمانيعمطال گروه

 شناسيمردم
ق-هاي قياسيارزش يرفتارهاي و تحليل متقابل ياس ه تجزي

 محيط سازماني-فرهنگ سازمانيهافرهنگ

سيستم-گروه

 سازماني

 مطالة رفتار سازماني سازمانيسيستم قدرت هاي درون سازمانيسياست تعارض علوم سياسي
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:مديريت كيفيت جامع
ميكاربرد آن در رفت ميار سازماني بدين علّت كه باعث بينديشد خواهد انجام دهد دوبارهشود كارگر يا كارمند در آنچه

مي هاي واحد با سازمان خودگيريو در فرايند تصميم جامع داراي مديريت كيفيت. باشدمشاركت فعال داشته باشد زياد

:هاي زير استويژگي

و هم افراد خارج سازمان(:توجه زياد به مشتري-1 نبايـد بـه كيفيـت( توجه به بهبود مستمر-2) هم افراد داخل

و بصورت دائم بهبود يابد و كيفيت بايد پيوسته همة كارهايي كه سازمان بهبود كيفيت-3) بسيار خوب قانع شد

يا-4)ا در مورد محصول نهايي كاربر نداردواژة كيفيت تنه(دهد انجام مي هـاي دقيـق گيرياندازهسنجش

)همة افراد در فرايند بهبود مشاركت كنند(تفويض اختيار-5) هاي آمارياستفاده از روش(

:بهبود مهارت افراد
اين است كه مقصود:نيروي كار گوناگون-1: در زمينة رفتار سازماني با موضوعات گوناگوني روبرو هستيم از جمله

و موقعيت تفاوتها بايد افرادي را استخدام كنند كه كه سازمان ور داشته باشندهاي زيادي با يكديگاز نظر جنس، نژاد

واكنش در برابر-2. شود كه مديران فلسفه پيشين خود را مبني بر رفتار يكسان با كاركنان تغيير دهنداين امر سبب مي

م: جهاني شدن و مدير با آنان وجوه مشترك پيدا فرهنگ كاركنان درك شودشود براي مديريت مؤثر،يكه موجب

بدين معنـا كـه: تفويض اختيار-3. هاي گوناگون مديريت سازگار نمايندرا وادار كند كه خود را با شيوه كند وآنان

و ايجاد تغيير-4. مديران بياموزند چگونه كنترل را به ديگران واگذار كنند به معناي وادار كردن كاركنان: نوآوري

ميب: اي به نام تغييرات سرسام آورسازش با پديده-5. به خالقيت هاي بلندمدت تواند دورهر اين اساس مديريت

بتغيير را بدين ه مدت با ثبات تشكيل مـي هاي كوتاهاي از دورهيان كند كه از مجموعهگونه و ش مـواره دسـتخو شـود

: كم شدن وفاداري كاركنان-6.پذيري باالي مدير استو الزمة سازش با تغييرات، انعطاف تغييرات زودگذر است
در پديدة رقابت جهاني بسياري از كاركنان خود را اخراج كردند، بنابراين مديريت بايد انگيزش ها بدين دليل كه سازمان

متكه: نيروي كار دوگانه-7. كاركنان را فراهم آورد ميمنظور كاركنان و كاركنان با مهارت پايين باشد كه خصص

در واقع به علت كاهش: بهبود رفتار از نظر اخالقي-8. بايست متناسب با هرگروه ايجاد انگيزش نمايدمي مديريت

و ناديده گرفتن انتظارات كا مينيروي كار و رقابت شديد در بازار، اركنان كابايست جهت جلوگيري ركنانباز سركشي

و برنامهتشكيل كارگاه .هاي آموزشي آنان را توجيه كنيمها

 رفتار سازماني در سطح جهاني– دومفصل

:تفاوت فرهنگ ملل
هـاي اند، مـديران بايسـتي تفـاوت درآمدهرهاي مختلف كه به استخدام سازمان دليل تفاوت فرهنگ كاركنان از كشوهب

شنفرهنگي را درك كن و ود تفاوت صفحه بعددر جدول. هاي خود را بر آن اساس تعديل نمايندسازمان يوة مديريت

و ژاپني نشان داده شده است :فرهنگي كاركنان آمريكايي
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كارگران ژاپنيكارگران آمريكايي
كنندتنها كار مي

 شوندبه ميزان زيادي جابجا مي

مي طبق دستورالعمل، .كنندمسائل را بصورت سيستماتيك حل

 به مسئوليت فردي اعتقاد دارند

 كنندبه سلسله مراتب اختيارات توجه مي

و از خطر اجتناب مي  كنندمحتاط هستند

كنندبه صورت گروهي كار مي

 شوندبه ميزان بسيار كمي جابجا مي

ميي حل مسأله ابتكاربرا .دهندعمل به خرج

 به مسئوليت گروهي اعتقاد دارند

رورسمي غير  راست هستندو

و بـراي رهبـران واقعـي يـا واجـد شـرايط خطر ـتند پـذير هس

.احترام قائلند

:رفتار سازماني در سطح جهاني
به. اي بنام دهكدة جهاني داريمامروز پديده  وجـود آورده اسـت كـه افـراد در در واقع سرعت ارتباطات اين امكان را

دهاي مختلف، بسي سريعتر از زماني كه قاره مييك توانستند با يكديگر ارتباط برقرار هه قبل، افراد دو دهكدة مجاور

مي فاصله. نمايند، تماس بگيرند و نميو مرزهاي ملي به سرعت از بين و توانند به صورت مانعي روند بر سر بازرگـاني

چمليتي، يعني شركتهاي چنددر شركت. آيندتجارت جهاني در كشور، به صورت همزمان، ند هايي كه در بيش از دو يا

وند، مديران با مشكالتي چون سيستمهاي عمده دارفعاليت و رسوم گوناگون هاي سياسي، قوانين . شوندروبرومي عادات

و تفاوتوجود اين اختالف  بـه عنـوان انگيـزة اوليـه بـراي تواننـد هايي شده است كه مـي ها موجب پيدايش فرصتها

كهشركت درهاي خـود را بـه سـطح جهـاني برسـ نة فعاليتقصد دارند دام هايي همچنـين در سـاية پيـدايش. آيـد انند،

از اين قراردادهاترين مخدوش شده است، كه معروفاي، مرزهاي ملي كاري منطقهقراردادهاي هم اتحاديـه: عبارتند

و تقويت وضع خود در برابر كشورهاي بزرگ صنعتي،15كه بين اروپا،  .مثل آمريكاو ژاپن بودكشور در جهت اتحاد

و، فتان شدكه بين آمريكا و مكزيك منعقد ميصورت كاالهايبدين. كانادا و بدل شد از تعرفةي كه بين اين كشورها رد

و گسترش بازار آزاد در كشورهاي اروپاي شرقي، اروپاي شرقي،. گمركي معاف گرديد كه با تجزيه شوروي، رواج

و ارزان به راحتي از نه تنها باعث بوجود آمدن باز ارهاي مصرف بالقوه نشد، بلكه موجب شد كه نيروهاي كار متخصص

.مرزها بگذرند

:الملليرويارويي با مسائل بين
و فرهنگتواند متوجه تفاوتنگاه كند، نميبر اساس زاوية خاص خود تنها اگر ملّتي دنيا را هاي گوناگون ديگر ملل ها

بمورد آمريكاييدر مثالً اين انتقاد.شود و ها وجود داشت كه به شدت قوم پرستند، و رسـوم  دين معنـي كـه عـادات

فارزش ميهاي ام. دانندرهنگيشان را باالتر از سايرين درر موجب بروز مشكالتي چون شكسـت آن در نتيجه همين هـا

شدرهكمذا و رسوم ديگر كشورها با. هاي تجاري به دليل عدم بررسي آداب ا به ها در آمريكحضور خارجيهمچنين

و سرمايهها، موجب شد كه سطح بااليي از عدم اطميندليل عدم آگاهي از فرهنگ آن گذاران ان بين كاركنان، مديران

ميدر ادامه بايد گفت كه اگر كشوره. خارجي بوجود بيايد و همگرايي پيش رفتند، در آن صـورتا به سوي تجانس

ار سازماني را مورد توجه قرار دهيم كه فرهنگ در آن نقش مهمي نداشته باشد اما به اين توانستيم اين ديدگاه رفتمي

 ها بخـش بزرگـي از گونـاگوني اين تفاوت-2. هايي وجود دارداز نظر فرهنگ ملي تفاوت-1: باشدداليل اينچنين نمي
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و رفتار افراد را توجيه مي ز. كندنگرش و احتماالًاما دست كم با توجه به ارتباطات، در براي چند سال آينده، مان كنوني

مياين تفاوت .باشندها به شدت رو به كاهش

و تحليل اختالفات فرهنگي انجام شده است :تحقيقاتي كه در زمينه تجزيه
):Strodtbeck(و استرادبك) Kluckhohn( تحقيق كالكهان-1

:بعد فرهنگي توجه كند6اين تحقيق توانسته است به

ميجامعهدر:با محيطرابطه اي كه اما در جامعه. داند، تعيين هدف اهميت چندان زيادي ندارداي كه خود را تابع محيط

در داندخود را هماهنگ با محيط مي ميافراد عواقب هايي را تعيين كنند، ولي انحراف از هدف آيند تا هدفصدد بر

و شغل يا وظيفهبرريزي بصورت بلنداينكه آيا برنامه مبني بر:توجه به زمان.وخيمي در پي نخواهند داشت اي مدت است

و تأخيرچه دورة زماني به فرد محول مي مي شود ز در زمان چه عواقبي را به بار و آيا فرهنگ كشـور بـه مـان آورد؟

ا خـوب، بـد يـ معنا كه آيا فرهنگ كشـور انسـان را موجـودي به اين:ماهيت فردكند؟ گذشته، حال يا آينده توجه مي

ميآميزه ميدانداي از اين دو وا؟ يك شيوة خودكامه شناسد قع شود كه انسان را موجودي بدميتواند در كشوري مؤثر

ميو همچنين شيوة مديريت مشاركتي در كشورهايي كارساز  . هاي قابل اعتماد هسـتند شود كه افراد داراي ارزشواقع

مي» گي در لحظة حالبودن يا زند«ها به در برخي از فرهنگ:توجه به فعاليت و تأكيد شـود، ولـي در برخـي از توجه

و به اصطالحرمطسكشورها مسأله كنترل نف و ايـن مـوارد را داد سخن مـي» لذت ترك لذت«دربارةح است  دهنـد،

 گـرا فردگـرا يـا جمـع نكه فرهنگ مـوردنظر اي:توجه به مسئوليت. نظر قرار داددهي موردبايست در شاخص پاداشمي

ميمي بهباشد، و شيوة گزينش در ريزي شغل، شيوة تصميمهنگام طرح تواند گيري، ايجاد ارتباط، تعيين سيستم پاداش

كهيك پيوستار در نظر گرفته مي:مفهوم فضا. سازمان كاربرد زيادي داشته باشد از شود در يك طرف آن، در برخي

و عمومي فرهنگ ميها كارها در محيط باز به شود،انجام بـة اي اسـت كـه امـور جن گونـه در انتهاي ديگر طيف وضع

مياين تفاوت. كندخصوصي پيدا مي و ايجاد شبكه ارتباطي اهميت زياد ها به هنگام طرحتواند در سازمانها ريزي شغل

.داشته باشد

مي استديج تحقيقات گرت هافنتا: استدتحقيق هاف و بـر ارزش توانـد دهد كه فرهنگ ملي مـي نشان هـاي كـاري

تخصص يا مقام سازماني داشتند در واقع اختالفاتي كه كاركنان از نظر سن، جنس،. هاي فرد اثرات جدي بگذاردنگرش

و كاركنان از چهار. كنندة نوع رفتار آنان نسبت به آنچه بيشتر بود، باشدنست توجيهتوامي بعد فرهنگ همچنين مديران

: ملي با يكديگر تفاوت دارند

و همچنـين شـود خانواده انديشيده مـي گرايي با منافع فراتر از كه در جمع: گراييفردگرايي در مقايسه با جمع-1

مـثالً در كشـورهايي كـه: اختالف قدرت-2. ميزان فردگرايي در يك كشور با ثروت آن كشور رابطة مستقيم دارد

ولاختالف قدرت اندك  آني زيراست مقامات ارشد داراي قدرت هستند، از-3. اي ندارندها واهمهدستان از اجتناب

ميكه موجب: پديدة عدم اطمينان و يا اضطراب باال عاحساس امنيت قايد مخـالف شود تا آنجا كه افراد نسبت به

ساالري بر مسأله ابراز وجود مرد در فرهنگ: مردساالري در مقايسه با زن ساالري-4. دهندهيچ شكيبايي نشان نمي

ب و و ثروت مييو كسب پول زنتوجهي به ديگران اهميت داده جـه بـه ساالر به مسألة روابـط، تو شود، اما در جوامع

و كل زندگي توجه مي .شودديگران
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و مثالً در تحقيق هاف از پديـدة اجتناباستد فرهنگ حاكم بر جامعه آمريكا بسيار فردگرا، از ديدگاه اختالف قدرت

.ساالري گرايش داردهمچنين به مردو عدم اطمينان زير متوسط

 مباني رفتار فرد– سومفصل

ق كصد دارد كه درباره تعدادي از نقشاين فصل ميهاي روانشناسي كه رفتار سازماني باشند توضـيحاتي ارائـه اربردي

كهبه: نگرش: بدهد يـا رويـدادي، فـرد ارة شـيء دربـ) مطلوب يا نامطلوب بصورت(معناي ارزيابي يا برآوردي است

مصورت مي و بازتابي از شيوة احساس فرد نسبت به يك چيز يا ميگيرد ها رضـايت يكي از انواع نگرش. باشدوضوع

ي برخي از عوامل مهم رضايت شغلي عبارتند از معارضه يا گيراي. شغلي به معناي نگرش كلي فرد دربارة كارش است

عدكار، سيس و مساوات قرارگرفته باشدتم پاداش كه بر اساس و همچنـين، شـرايط كـاري كـه فـرد را حمايـت كنـدل

و پشتيبان وي باشند و ياران شغلي كه فرد را ياري دهند ميكه نشانهمكاران د، كار چيزي باشد كه براي كارمندهندة اين

و مي تبيش از پول است مي. كندأمين تواند نيازهاي اجتماعي او را دهد كه اگرچه رضايت شغلي يك بررسي دقيق نشان

ايو توجه كردن به متغيرهاي واسطهو بازدهي اثر مثبت داشته باشد، اما اين اثر چندان زياد نيستتواند بر ميزان توليد مي

ميولي باز. باعث شده است كه اين رابطه بهبود يابد يا تقويت شود .شوددهي يا توليد موجب رضايت شغلي

و نگرش خود را از بين ببرندافراد مي :كوشند تا همساني بين رفتار
وتچون افراد تمايل دارند كه نوعي ثبا نا رويه بين نگرش همساني شـناختي هنگـامي رفتارشان بوجود آورند، پديدة

ميم شطرح و نگرش افراد نوعي بي ثباتي مشاهده ع.ودشود كه بين نگرش دو يا چند نفر يا بين رفتار واملي كـه اگر

ميموجب بروز نا چنهمساني آنشوند از اهميت زيادي برخوردار نباشد تالش ها به عمل دان زيادي در راه از بين بردن

و رفت. نخواهد آمد ميار به نتيجههمچنين اگر فرد چنين بپندارد كه اين ناهمساني در نگرش انجامـد اي غيرقابل كنترل

شداحتماالً پذيراي تغيير  و ذاتي در ناهمساني زياد. نگرش خواهد تفاوت(در ادامه بايد گفت تنشي كه بصورت فطري

و رفتار ميوجود دارد احتم) بسيار زياد بين نگرش عو. يابداالً در ساية پاداش زياد كاهش كننده مؤيد امل تعييندر ضمن

مياين است كه چون افراد نوعي ناهمس و نگرش را تجربه و اني در رفتار نگرش، در يـك كنند، الزاماً هميشه در رفتار

يمسير ثابت گام برنمي و رفتار(عني پيوسته درصدد كاهش ناهمساني دارند، و بسته به اهميت مسـائل) به نگرش نيستند

در. دارد ميدر پايان بايد گفت كه ناهمساني شناختي اسازمان اين كاربرد را دارد كه نظرزتوان بدان وسيله تمايل فرد

و رفتار  .بيني كردپيشرا تغيير در نگرش

و رفتار ا: رابطة بين نگرش و رفتـار بـود، امـا ينكه تحقيقات اوليه نشانبا وجود دهندة يك رابطة مثبت بين نگرش

در واقع اگر. باشدن نمياي چندان روشرت در نظر نگرفتن متغيرهاي واسطهبررسي بعدي نشان داد كه اين رابطه در صو

و رفتارهاي خاص نگرشاز  و رفتار استفاده كنيم، احتمال دستيابي به يك رابطة محك) تحقيق خوددر(ها م بين نگرش

و جمله عوامل تعديلاز. شودفرد بيشتر مي ميكننده كه موجب مغايرت رفتار مينگرش باشد، شود فشارهاي اجتماعي

و رفت نهايت معقول است كه بگوييمولي در ميرابطة بين نگرش .باشدار مثبت
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مين طريق ما افراد را طبقههاي رواني است كه بدااي از ويژگيفرد مجموعه يا آميزهشخصيت: شخصيت . كنيمبندي

مي هايگيدر ادامه به تحقيقاتي كه در ارتباط با ويژ :پردازيمشخصيتي صورت گرفته

است كه براي شناخت شخصيت بكار هايي چارچوب ترينيكي از متداول): myers-briggs(بريگز-شاخص مايرز

ن. برندمي وع احساسي كه اين شاخص در واقع از يكصد پرسش شخصيتي تشكيل شده كه فرد آزمون شونده بايد دربارة

اق در يك وضع خاص دارد كيا ميدامي آنه صورت ها، او را به عنوان فرديو با توجه به پاسخ ها پاسخ دهددهد به

 بنـدي طبقـه باشـد اسي است، اهل فكـر يـا احساسـاتي مـي برونگرا، كسي كه داراي قضاوت شهودي يا احسدرونگرا يا 

بههاسپس اين شخصيت.كنندمي به عنوان مثال كساني كه برونگـرا، احساسـاتي، اهـل. اندكردهبندي گروه طبقه16را

و انديشيدن باشند  ميتفكر آندر گروهي قرار ميرا اصولها گيرند كه ما م. ناميمگرا عنا كه چنين فردي به سرعت بدين

و به كارهايعمل مي و در بسياري از امور انسان خوبي است و بي آاليش است و عادي سازمانتن كند، رك تكراري

.دهددر نمي

و شواهدي براي تأكيد الگـوي مـايرز: الگوي مبتني بر پنج ويژگي شخصيتي بريگـز در دسـت-اگرچه مدارك

دي ها افرااين: برون گرا-1: گانه شهرت زيادي يافته استكرد كه الگوي مبتني بر شخصيت پنجنيست ولي بايد اذعان 

ميهستند كه پيوسته ابراز و از نظر فطرت همكاري، قابل اعتماد، مطمئن اين افراد داراي روحيه: سازشكار-2. كنندنظر

م: با وجدان-3. خوب هستند ميسئوليتاين افراد و هدفگرا ايـن: از نظر احساسات با ثبات-4. باشندپذير، وابسته

و عالقه ميمافراد آرام كنند، احساساتي هستند ولي در مواردي هم در برابر تنش احساس ند، در برابر تنش احساس امنيت

م ب-5. نماينديناامني ميبا آغوش و از نظـر احسا اين افراد خيال: آموزنداز تجربه و اهـل پرداز بـوده سـات هنرگـرا

و تفكر مي به. باشندتعقل و با وجدان مياي گونهافراد آگاه . بينـي كـرد هـا را پـيش توان عملكـرد شـغلي آن هستند كه

و گروه شغلي بستگي پيش پژوهشگران بـر ايـن در نهايت. داردبيني در مورد ساير ابعاد شخصيتي به شاخص عملكرد

ث بيني يا عدم پيشباورند كه پيش و بيني عملكرد تنها در مورد كساني صادق اسـت كـه از نظـر احساسـات داراي بـات

و مي .توانند در پست يا مقام خود باقي بمانندپايداري بااليي هستند

: هاي شخصيتيساير ويژگي
اف:كانون كنترل-1 ميخود را بر سرنوشت خويش مسل رادبدين معنا كه يا و شغل خود) درونگرا( دانندط كه به كار

ميعالقه دارند، يا اينكه زندگ ب) برونگرا( دانندي خود را دستاويز عوامل خارجي و شغل خود بيگانگي كه به نسبت ه كار

.دهندنشان مي

مند به استثمار الف در برابر پديده تغيير، عالقهمخافراد داراي دقت باال، انجام قضاوت در مورد ديگران،:خودكامه-2

و مناسب ساختار قانون و مشخصديگران .مند

كه: گريماكياولي-3 من از طريق هدف وسيله را توجيه كند فرد تمايل شديدي دارد اسب كارهاي با سطح مذاكرهو

بدو چانه و كارهايي كه به برنده پاداش نيكو ميزني باال .باشدهند،

مي6مبتني بر الگوي: اسب شخصيت با شغلتن بهنوع شخصيت كه بيان ترك شغل كند رضايت شخص با تمايل وي

.اش تناسب داردبه درجه يا ميزاني بستگي دارد كه شخصيت او با محيط شغلي
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نمونه شغلهاي شخصيتيويژگينوع شغل

يكاره:گراواقع م دهد اي فيزيكي را ترجيح

.و مهارت نياز دارند كه به توانايي جسمي

باكم گرا، با ثبات، عمل فراست، مقاوم،رو،

 سازشكار
 مكانيك، حفار، كشاورز، كارگر خط مونتاژ

دارد كه به كارهايي را دوست مي:كاوشگر

و درك موضوع نياز فكر كردن، سازماندهي

.است

گركنجكاو، مستقل، با اصالت، تحليل
روزنامه ان، گزارشگر،دان، رياضيداقتصاد

 شناسنويس، زيست

دهد كه در كارهايي را ترجيح مي:اجتماعي

.رابطه با كمك كردن به ديگران باشد

صميمي، گرم، دوستانه، داراي روحية

 همكاري

كارهاي اجتماعي، معلم، مشاور، روانشناس

 باليني

كهميكارهايي را ترجيح:گراسنت دهند

و بدون ابهام با .شدقانونمند، داراي نظم
و راست، عملكاراسازشكار،  گرا، رك

حسابدار، مدير يا رئيس شركت، مسئول

و مسئول بايگاني پرداخت بانك و   دريافت

دهد كه كارهايي را ترجيح مي:سوداگر

پي. گفتاري داشته باشدبيشتر جنبة  همواره در

و اعمال نفوذ بر ديگران است .كسب قدرت

ا پرانرژي، طلب، عتماد به نفس، جاهداراي

جوسلطه

وكيل حقوقي، مسئول بنگاه معامالتي، مسئول

 روابط عمومي

ميبه فعاليت:هنرگرا زد كه پرداهايي

يغير م و مبهم باشد و  كوشد تا با خلق منظم

.آثار جديد ابراز وجود نمايد

 رويارويي، آرمانگر، احساساتي، پرعاطفه
و نقاش، نويسنده، موسيقي دان، نوازنده،

 كار داخل ساختمانتزئين

و شخصيت(در نمودار زير آنگيرند تقريباً مشابهميهايي كه در كنار هم قرار شغل) رابطه بين مشاغل و ها كـه در اند

:گيرند اختالف زيادي با هم دارندمسير اريبي قرار مي

مي)1:نقاط اصلي مزبور از اين قرار است بررسد كه شخصيتچنين به نظر و افراد تفاوتونهاي ا هاييبگرا وجود دارند

و مشاغل متفاوت)2. يكديگر دارند كه)3اند،  اگر افراد در محيطي مناسب شخصيت خود قرار گيرند، نسبت به كساني

.دانند، رضايت بيشتري خواهند داشتنوع شغل را مناسب شخصيت خود نمي

ا: ادراك ميست كه بدانادراك فرايندي . خود معني بدهدنمايد تا بتواند به محيط وسيله فرد احساس خود را تفسير

وعواملي چون ويژگي مي هاي مشخص شخصي، هدف يا موضوع شوندمي رد، سببگيمحتوايي كه موضوع در آن قرار

واقع گرا

 اجتماعي سوداگر

كاوشگر

گرا
ت

سن
هنر

گرا
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كه در اين زمينـه هايي در ادامه به يكي از تئوري. باشندهاي متفاوتي از يك چيز داشته ها يا برداشتكه افراد پنداشت

:پردازيممطرح شده است مي

اصالً. مقصود از تئوري مزبور اين است كه بتوانيم نوع قضاوت خود را درباره ديگران توجيه كنيم: تئوري اسنادي

اعتمادبه( يا بروني) اعتقاد بر كنترل رفتار( هاي درونيآييم تا علّتكنيم، در صدد برمي رفتار فردي را مشاهدهچون ما 

 سـازي همانند)2فرق قائل شدن)1: آن را مشخص كنيم، كه اين كار مستلزم شناخت سه عامل) تسلّط عوامل خارجي

مي)3 ا. باشدتداوم رويه در رفتار ميبا موقعيتفرادي كه مثالً اگر همة  هاي همانند دهند،شوند پاسخهاي مشابهي روبرو

ددر آن صورت مي ر اين صورت رفتاري خالف آن توان گفت كه نوعي توافق عمومي يا اجماع در رفتار وجود دارد كه

 اوم رويـه مشـاهده شـود، شـخص همچنـين هرقـدر در نـوع رفتـار تـد. توان به حسـاب عامـل خـارجي گذاشـت را مي

در ادامه بايد گفت كه اگر ما فرد را چنين. كننده، تمايل بيشتري دارد تا آن را به حساب عوامل دروني بگذاردمشاهده

آ ايگونـه بندي بـه نصورت قضاوت يا جمعبپنداريم كه شبيه يا مانند ساير افرادي است كه به گروه وي تعلق دارند در

و ). همانند اينكه بگوييم افراد متأهل نسبت به افراد مجرد ثبات بيشتري دارنـد.(نامنداست كه آن را قالبي انديشيدن مي

مث(مي كه يك احساس كلي دربارة فرد هنگا ويبا توجه به يك ويژگي خاص ريمآوبه دستمي)ل هوشياري يا ظاهر

مينوع قضاوت را اثر هاله و حركات يك فرد را تواند اين نكته ضروري است كه انسان نميذكر. نامنداي تمام جزئيات

بهمورد ارزيا و قضاوت قرار دهد بنابراين ميونهگبي در نهايت بايد گفت كه مدير بايد بداند كهواكنش.نمايداي گزينش

.كاركنان بر اساس نوع پنداشت يا برداشت آنان قرار دارد نه بر اساس واقعيت

به: يادگيري ميكه در نتيجمعناي هر نوع تغيير نسبتاً دائمييادگيري در فرايند. باشدة نوعي تجربه در رفتار رخ دهد

مييادگيري ابتدا فرد با محيط سازگا و آن را به تسلط خود در ار شده ساس نتايج رفتار خود را تكرار آورد، سپس بر

آكند مي ميكه به و معلولي دائمي بوجود آيد. گوييمن رابطة علّي اما در مرحله بعد براي اينكه رفتار بصورت يك تغيير

مياز دو طريق شكل دادن رفتار كه مبتني بر روش آز و خطا دمون و آهنگ كندي و روش الگوسازي، كهبر اردباشد

ميخالف شكل دادن، به سرعت رف ميتارهاي بسيار پيجيده را تغيير را.گيرددهد صورت شكل زير فرآيند يـادگيري

:دهدنشان مي
 شكل دادن

 رفتار

 الگوسازي

و معلولرابطة  محيط علت
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ميدر پايان به طور خالصه متغيرها ميي اصلي كه بر رفتار افراد اثر :دهيمگذارند را نشان

 مفاهيم اصلي انگيزش– چهارمفصل

گانگيانگيزش چيست؟ و در در. رو توانايي فرد، تا بدان وسيله نوعي نياز تأمين گـردد زش تمايل به انجام كار است

و كمبو ميد روانياصطالح فني ما، نياز به معني نوعي كسر تواند دستاورد خاصي را جـذابو فيزيولوژيك است كه

در. نمايد :نمودار زير نشان داده شده استفرايند انگيزش

:هاي انگيزشنخستين نظريه
مزلو ارائه شد، كه بر اساس نظر وي، هر انسان داراي پنج دسته اين نظريه بوسيلة آبراهام:نظريه سلسله مراتب نيازها

مينياز است، كه به ترتيب پس از ارضاي هر اجتماعي-3ايمني-2ي فيزيولوژيك-1:كنديك، نياز سطح باالتر خودنمايي

و پيشرفت(احترام-4 شا احترام دروني شامل حرمت نفس، خودمختاري وو احترام بروني ) جلب توجهمل مقام، شهرت

آن هايي كه فرد، بالقوهبه معناي دستيابي به همان چيز( شكوفاييخود-5 بنابراين اگر نيازي ). ها را دارداستعداد رسيدن به

و به مقدار الزم  بندي از آن جهـت انجـام شـد كـه اين طبقه. كندارضا شود، ديگر ايجاد انگيزه نميبه صورت اساسي

مي اي ردة باال در درون فردنيازه  شوند، در حالي كه نيازهاي رده پايين اصـوالً بـه وسـيلة عوامـل برونـي ارضـا ارضا

بداند كه او بر اساس اين سلسله مراتب در كجا قرار بنابراين اگر كسي بخواهد در فردي ايجاد انگيزه نمايد بايد.شوندمي

و آزمايشي به اين در پايان. دارد، آنگاه در جهت ارضاي نياز باالتر اقدام نمايد بايد گفت كه مزلو نتوانست پايگاه تجربي

.نظريه بدهد

:Y تئوريو  X  تئوري
از انسان ارائه كرده است كه بر اين)Yتئوري(و مثبت)x تئوري(متمايز اصوالً منفيهگرگور دو ديدگاداگالس مك

مياساس يك  ميXس تئوري اسا. كندمدير به ماهيت نوع انسان توجه گيرد كه نيازهاي رده پـايين بر اين فرض قرار

 رفتار فردي

 انگيزش

 يادگيري

 ادراك

 نگرش

 توانايي

 شخصيت

نيازهاي ارضا كاهش تنش

 نشده

نيازهاي

ارضا شده

كوشش

رفتاري

 تنش انگيزه



ينترنتي سايتدر شده تهيه– مباني رفتار سازماني استيفن رابينز كتاب خالصه  www.modir.ir ا

١٠ 

ميYمفروضات تئوري. حاكم بر فرد هستند مـك. گيرد كه نيازهاي رده باالتر بر فرد حاكم هسـتند بر اين اساس قرار

(از اعتماد بيشتري برخوردارندX، نسبت به مفروضات تئوريY گرگور بر اين باور بود كه مفروضات تئوري مشاركت.

اي مبني اما هيچ مدرك شناخته شده). طلبو قبول كردن كارهاي هماورد گيري، پذيرش مسئوليتنان در تصميمكارك

تبر  . وجود نداردY ئوريبرتري

شدبه:انگيزش-تئوري بهداشت او بر اين باور بود كه رابطة فرد با كار. وسيلة يك روانشناس به نام هرزبرگ ارائه

ا و اساسي مييك رابطة اصولي و نگرش فرد نسبت به كار را  توان بر اساس ميزان موفقيت يا شكسـت وي تعيـين ست

اش به اين نتيجه رسيد كه رضـايت عكـس نارضـايتي نيسـت، عـواملي كـه باعـثاياو بر اساس تحقيق پرسشنامه. كرد

آنرضايت شغلي مي ميشوند از ين يك سـري عوامـل بنابرا. شوند، قابل تفكيك هستندها كه موجب نارضايتي شغلي

موجود دارند كه نبود آن موجب نارض آنيايتي شدهشود، اما وجود و) عوامل بهداشتي(ا الزاماً موجب انگيزش نخواهد

نديك سري عوامل هستند كه نبو ميآن و وجود آن سبب انگيزش از جمله انتقادهاي ). عوامل انگيزشي(شود ارضايتي

ن ميوارد بر اظريه اين ياز همة شاخصباشد كه مي ها شود استفاده نشده است، ايـن معيارهايي كه موجب رضايت فرد

كند، در اين تحقيق از روشي استفاده شده است كه تنها به رضايت شغلي توجه ري به متغيرهاي موقعيتي توجه نميتئو

و بازدهي فرد، تفسير داده شده نه به ميها بر اساس ابرازتوليد اي عالي ادارهو هنگامي كه امور به شيوه باشدنظرشخصي

آن شود، اعضا يا ميمديران برها را به حساب خود و عكس چون سازمان با شكست مواجه شود گناه آن را به گذارند

ميگردن عوامل باطني محي و گسترش شغل در سـطح عمـ اما بسياري از تالش.گذارندط ودي هايي كه در زمينة بسط

بانجام مي ميه حساب توصيهشود، .شودهاي هرزبرگ گذاشته

انگيزشهاي نوين تئوري
:گانهتئوري مبتني بر نيازهاي سه

و تعداد ديگري ديويد مك ذيكللند نياز بـه كسـب-1: اد كردندربط يا نياز را پيشنهاز پژوهشگران سه عامل انگيزشي

و با توجه به رعايت(موفقيت  نياز به كسب قدرتو اعمال-2) استانداردهاي موفق شدنبه معناي تالش در راه درخشيدن

آنذكر اين نكته ضروريست افر. نياز به ايجاد دوستي-3آن  ها باالست، چشم داشتي به ادي كه نياز به كسب موفقيت در

ميهاي حاصل پاداش ندارندتو دوس درصد ببينند50ال موفقيت خود را شوند كه احتماز موفقيت ندارند، زماني موفق

د. هاي بزرگ نايل آينـد بر اثر حادثه به موفقيت ر شـرايطي قـرار بگيرنـد كـه همچنـين ايـن افـراد دوسـت دارنـد كـه

گرهاي شخصي را عهدهمسئوليت و به ميزان نسبتاً زيادي خطردار و در ضمن احساس شديد نياز به كسب پذير هستنددند

بهيموفقيت الزاماً بدان معني نيست كه فرد مد در پايان بايد گفت كه نياز بـه. هاي بزرگويژه در سازمانر خوبي باشد،

و از اين طريق كسب قدرت، با پد رين مديران كساني هستند كه بهت. داردي تنگيدة مديريت موفق رابطهايجاد دوستي

و احساس نياز به ريختن طرح دوستي اندك استدر آن .ها احساس نياز به كسب قدرت شديد

 كه به صـورت هـدف تعيـين(مان را تئوري مزبور بيانگر اين است كه قصد يا ارادة فرد يا ساز: ية تعيين هدفنظر

و. توان به عنوان منبع اصلي انگيزش به حساب آوردمي) شودمي ثابت بمانند» پذيرفتن هدف«اگر عواملي چون توانايي

هايي در برخي از موارد هدف.خواهد بودترسطح عملكرد عاليتر باشند ها مشكلتوانيم بگوييم هر قدر اين هدفمي

شدكه با مشاركت  بوسـيلة در برخي ديگـر از مـوارد اگـر هـدفوه داراي عملكردهاي عالي بوده اندكاركنان تعيين
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و عملكردهاي عالي داشتهتعيين شده است كاركنان بيشترين تالش ات باالترمقام ف. اندرا نموده رض كنيم بنابراين اگر

و اع دركه كاركنان بصآنصورت بين هدفضاي سازمان اهداف را بپذيرند، ميهايي كه و ورت مشاركتي تعيين شوند

ميهدف .كنند، هيچ تفاوتي وجود نخواهد داشتهايي كه مقامات باالتر تعيين

و چنين به نظر مي انجام شده نتـايج» انگيزش«بر روي» تعيين هدف«رسد، نتيجة تحقيقاتي كه در مورد كسب موفقيت

ميش به كسب موفقيت به سبب وجود هدفيعني آيا اگر انگيز. دست داده استبهمتناقض  توان هاي نسبتاً مشكل باشد

مي گفت كه نظرية تعيين هدف، بشود كه هدفزماني موجب انگيزة شديد منفي سيار مشكل باشند؟ به دو دليل پاسخها

مي، هدف تعييندر نظرية-1: است باشند، اما نتيجة تحقيقاتي كه دربارة كسب موفقيت انجـام شـده، همة مردم مدنظر

ميمعموالً در مورد كساني است كه در خود احس نتيجة تحقيقات نظرية-2. نماينداس بسيار شديدي به كسب موفقيت

د .ر مورد كساني است كه در قبال اهداف متعهد باشندتعيين هدف

نظ: تئوري تقويت رفتار اي به نام هدفو مقصود فرد رية تعيين هدف يك روش شناخته شدهدر اين تئوري بر خالف

مي پردازان،بلكه نظريه. اردوجود ند مينوع رفتار را به عنوان عاملي الت به عبارت ديگرح. باشددانند كه محيط سبب آن

چدروني فرد ناديده انگاشته مي و توان آن را يك تئوري انگيزش بـه شود، نميون به منشأ ايجاد رفتار توجه نميشود

م. حساب آورد كهيسرانجام و معلولي وجود دارد، يعني ميزان فعاليتي گوييم كه در تئوري تقويت، بحث قانون علّت

نفرد براي كار يا كارهاي مختلف مي ميتايجي بستگي دارد كه در ساية نمايد به .آيدرفتار يا رفتارهاي خاص به دست

مي در اين نظريه:نظرية برابري و اعضاي سازمانگفته مي شود كه كاركنان د، در واقع كننخود را با ديگران مقايسه

با ميزان داده مي) نسبت به ديگران(زدهي خود را با كه فرد خود را با آن مقايسهي در اينجا مرجع يا چيز. كنندمقايسه

در هايسياست(ديگران، سيستم: توجه است سه مرجع همواره مورد. كند از اهميت زيادي برخوردار استمي سازمان

و شيوة اجراي اين سياست مورد پرداخت حقوق نه تنها به مقدار پول يا پاداشيكهيدر نظرية برابر.و خود)هاو پاداش

مي كار خودفرد در ازاي  ميدريافت ميشوكند توجه ميباين مقدار شود بيند، بلكه سعي گيرنـدا آنچه كه ديگران

ميدر اين نظريه در خصوص نابر. مقايسه به عمل آيد اگر دسـتمزد بـر مبنـاي)1: شودابري حقوق چهار پيشنهاد ارائه

مي ساعت كار پرداخت مي بيش از كسانيكه گيرندشود، كسانيكه دستمزد باالتري گيرند، توليد خواهنـد دستمزد برابر

مياگر پرداخت بر حسب ميزان تولي)2. كرد گيرند كمتر توليد خواهند كرد ولي كيفيتد باشد، كسانيكه حقوق باالتري

مي اگر پرداخت بر حسب)3. توليدشان باالتر خواهد بود د كمتر از مقدار واقعي كننساعت كار باشد كسانيكه احساس

كادريافت مي ميكنند، توليدات خود را اگر دستمزد بر حسب مقدار توليد)4. كاهندهش داده يا از كيفيت توليدشان

ميپرداخت شود كارگراني كه چن  شده است، بر ميـزان توليـد خـود ند كه از نظر دستمزد در حقشان اجحافپندارين

ك. افزايندمي ميه از نقاط ضعف اين نظريه، در پايان بايد گفت ن افـراد مرجـع را چگونـه انتخـاب باشد كه كاركنااين

امي و به ميكنند؟ ميقالم مصرفي چگونه وزن يا ضريب و چگونه محاسبه  كنند؟دهند

مي ارائه ويكتور روماين نظريه كه توسط:نظرية انتظار كند كه گرايش به نوعي عمل يـا شده است، چنين استدالل

ميان اقدام در جهتي مشخص در گرو متظاراتي است كه پيامد آن مشخص و نتيجة عالقة عامل يا فاعل زبور موردباشد

و پادا. باشدمي و عملكرد مـيشاين نظريه شامل سه متغير اهميت، رابطة بين عملكرد شـكل.باشـدو رابطة بين تالش

مي صفحه بعد :دهدالگوي ساده انتظار را نشان
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تو در اين نظريه ميبه مسألة پاداش و تأكيد به فرد شود، پس بايد باور كنيم كه آنچه را كه سازمان به عنوان پاداشجه

جا. هاي فرد باشددهد هماهنگ با خواستهمي امر ها دقت نماييم، كه اينب توجه بودن پاداشلهمچنين ما بايد به مسأله

فنيز مستل و آگاهي از ارزشي است كه ميرد به پاداشزم درك سپس در نظرية انتظار بـر رفتارهـاي. دهدهاي سازمان

و اينكه وي چگونه ارزيابيمي موردانتظار مبني شود بر اينكه آيا شخص ياد شده از آنچه مورد انتظار است آگاهي دارد

مو. شودتأكيد مي ذيضوع واقعضمناً بايست گفت در اينجا در صورتيكه سطوح. باشدربط نمييت يا منطق، يك مسأله

و پايـايي مسـأله تاييـد مشخص شود، اعت) تحت شرايط مختلف( مختلف تالش كه در شخص واحدي وجود دارد  بار

.شودمي

و چني  كننـد كـه آن نظريـه بـراين استدالل مـي برخي از منتقدان بر اين باورند كه نظرية مزبور كاربرد محدودي دارد

و پاداش مطرح است از پيش و رابطة بين عملكرد و عملكرد بيني رفتار در موقعيت يا وضعيتي كه در آن رابطة بين تالش

و پايايي، از درجة بااليي برخوردار خواهد بود يا. نظر اعتبار ميبنابراين نظريه . كندد شده بيشتر جنبة آرماني پيدا

ادر پايان فصل .ة فرهنگي قـرار دارنـد هاي انگيزش مطرح شده در محدودين نكته ضروري است كه تمام تئوريذكر

زناينكه جامعه و ميزان اجتناب از عدم نيازها در آن داراي اولويت باشد يك از سطوحساالر باشد، كداماي مردساالر يا

مياطمينان به چه صور وباشد، سبب تفاوت در ارزيابيت شدگيرينتيجه ها .ها خواهد

 انگيزش، از مفاهيم تا كاربرد– پنجمفصل

در مديريت مبتني بر هدف چيست؟ ميتعدر مديريت مبتني بر هدف به مشاركت افراد اين. شوديين هدف تأكيد

قهدف و قابل سنجش يا اندازهها بايد قابل لمس، . اين تئوري اولين بار به وسيلة پيتر دراكر ارائهشد. گيري باشدابل تأييد

ميمديريت مبتني بر هدف، و نه مسير باالدر سازمان مسير پايين به باال ها باعث وجود سلسله مراتب هدف. به پايين پيمايد

 در اين تئوري چهار. هاي ديگر سطح سازمان ارتباط برقرار شودهاي يك سطح سازمان با هدفشودكه بين هدفمي

ميركن و بازخور نمودن هاي مشخص، تصميمتعيين هدف يا هدف: شودمشاهده گيري مشاركتي، تعيين زمان مشخص

مي ترديدي نيست كه ارزش مديريت مبتني بر هدف در اين. نتيجة عملكرد هاي كوچك توان بدان وسيله هدفاست كه

و اعضاي آن هاي خاص براي واحد سازماني را به صورت هدف مي درآوردسازمان كهو چون اين تئوري باعث شود

ميارائه گردد، هر شخص در تعيين هدفهاي فردي يا شخصي قابل اجرا هدف .كندهاي سازماني نقش خاصي ايفا

ب و نظرية تعيين هدف، آندر ارتباط با رابطة بين مديريت مبتني بر هدف بهط ها، مربوايست گفت كه تنها مورد اخالقي

ب(مسأله مشاركت دادن افراد است ميدر مديريت مبتني شود، در حاليكه نظرية تعيينر هدف اين موضوع به شدت تأكيد

ف برض بر اين گذارده شده است كه هدفهدف، اساس جها و تر، هت اجرا به مقامات پايينه وسيلة مقامات باالتر تعيين

كبرتري عمده مشاركت افراد ). گرددارجاع مي ميدر تعيين اين است و رسد در رابطه بـا هـدفه به نظر هـاي مشـكل

ميسخت، افراد به جاي اجراي عمليات بهتر تشويق  از جملـه. گردنـد هـا تـأمين مـيو در نتيجه هـدف شوندو ترغيب

 تالش فرد عملكرد فرد سازمانپاداش هاي هدف هاي فرد
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و ناتواني سازمانواقعي در مورد مسائل، نبود تعهد الزم از طرف مديريت ارشد وارد بر اين نظريه، انتظارات غيرانتقادات

ميبييا .باشدميلي مديريت در دادن پاداش

ازتعديل رفتار در رفتار سازماني چيست؟ شناسايي رفتارهايي كه بر عملكرد)1: مراحل برنامة تعديل رفتار عبارتند

ارائه نوعي استراتژيو)4شناسايي ترتيب رفتارها)3گيري رفتارها تعيين معيار سنجش يا اندازه)2. بيشترين اثر را دارند

و  كل دادن به رابطة تئوري تقويت رفتار بر تقويت رفتار مثبت،ش. ارزيابي بهبود عملكرد)5دادن تغييرات الزم در رفتارها

و شناخت برنامه ميدر اجرا. هايي كه بر رفتار اثرات زياد دارند، متكي استرفتار توانندباي برنامة تعديل رفتار، مديران

و اصول، رفتار كاركنان را تغيير دهنداستفا وري كاركنـان، كـاهش ميـزان ران بـراي بهبـود بهـره مدي. ده از اين مفاهيم

و نرخ تصادفا مياشتباهات، غيبت، تأخير .كنندت از روش تعديل رفتار استفاده

و اعضاي مشاركت كاركنان چيست؟ و ترغيب كاركنان سازمان به نوعي فرايند مشاركتي است كه هدفش تشويق

و مشاركت هرچه بيشتر در امر موفقيت سازمان است و اساس انديشة مزبور بر اين منطق قرار دارد كـه. دادن تعهد پايه

ميكاركنان در فرايند تصميماتي كه  مي گذاردبر سرنوشتشان اثر و سـازماني خـود از مشاركت و در كـار اداري كنند

از نوع چهار. آزادي عمل بيشتري برخوردارند دسـتان در يعنـي زير مديريت مشاركتي،: مشاركت كاركنان عبارتنـد

مس. گيري سهم بسزايي دارندتصميم رامي. تقيم خود در قدرت شريك هستنددر اين زمينه با رئيس بايست ايـن نكتـه

و در هر سطحي از سازمان مناسب نيست مشاركت نمايندگان كاركنان،. گفت كه مديريت مشاركتي براي هر واحد

قدرت در سازمانو هدف از آن توزيع ها مشاركت كنندگيريان به صورت مستقيم در تصميمبجاي اينكه همة كاركن

و سازمان مي و سهامداران شوداست اما. كوشد بدين وسيله حقوقي برابر به نيروي كار بدهد تا آن نيرو همسنگ مديريت

چندان زياددتوانن كاركنان، جنبة نمادين دارد نميت بدليل اينكه بيشترين ارزش مشاركت داداثر كلي اين شيوة مشارك

كهدايره كيفيت،. باشد مي يك گروه كاري هشت تا ده نفره است و سرپرستان تشكيل و افراد گروه شود از كاركنان

و براي مشاركت كاركنان از شيوة رسمي استفدرآن مسئوليت مشترك مي ميپذيرند هايو بدين صورت شركتشود اده

و عرضه مي بخشي از مفهوم دايرة كيفيت به معني. كنندژاپني با هزينة بسيار پايين محصوالتي با كيفيت بسيار باال توليد

و مشاركت دادن آنان در امور است تا بدان وسيله بر مهارت خود بيافزايند دواير كيفيت اثرات مثبتي. آموزش كاركنان

و بازدبر  مراحل شيوة. اند اثر چندان زيادي بر رضايت شغلي كاركنان داشته باشندهي كاركنان دارند، اما نتوانستهتوليد

گ: عملكرد در دايرة كيفيت عبارتند از ادي، بررسي هاي پيشنهحلزينش مسأله، بررسي مسأله، راهشناسايي كردن مسأله،

م يـا پـول نقـد كاركنـان را قـادر شركت بـا دادن سـهن در شركت، سهيم كردن كاركنا. گيريها، تصميمحلراه

اسازد كه در شركت سرمايهمي و تا زمـاني كـه در اسـتخدام ين سهام در اختيار آنان قرار نميگذاري كنند، ولي گيرد

.شركت هستند حق فروش چنين سهامي را ندارند

مينوع برنامه از ساير برنامهز اين وجه تماي: هايي در زمينة پرداخت متغيربرنامه و پاداش در اين باشد هاي حقوق

و دستمزد خود را بر اساس سابقة كار يـا ميـزان تـالش دريافـت   كنـد، بلكـه مقـداري از مـي كه شخص نه تنها حقوق

و شركت پرداختدريافتي انـد كه در اين زمينه به اجـرا درآمـدهايچهار برنامه. گرددمي هاي او بر اساس عملكرد او

ندر اجراي چنين برنامه(قطعه پرداخت دستمزد بر اساس: عبارتند از و تنها زماني به پول دست اي كارگر پاية حقوق دارد

رمي و بـاز(، دادن جـايزه)ا توليد كرده باشديابد كه كاري را انجام داده يا چيزي و افـزايش توليـد دهي بـين شـركت
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ميكاركنا د)شودن تقسيم و طرح دادن پاداش به گروه، مشاركت ا(ر سود بابت البته معموالً به مديران اجرايي چيزي ز

يعنيبه، همچنين بايد گفت كه پرداخت دستمزد متغير با تئوري انتظار سازگار است). كنندجايزه يا پاداش پرداخت مي

ميويژه افر و پاداشاد درتوانند بين عملكرد و در زمان كنوني سازماناي برقفتي رابطهياهاي ها به جاي اينكه با رار كنند

و دستمزد را اف ها را بر حسب ميزان فعاليت افراد تنظيم اند تا پرداختزايش دهند، كوشيدهافزايش هزينة زندگي، حقوق

و و با .ماندهم غافل نمي جود اين موضوع هزينهنمايند زيرا پرداخت دستمزد متغير داراي قدرت انگيزشي است

كـ: پرداخت بر اساس مهـارت  از ديـدگاه مـديريت. ار اسـت شـيوة ديگـري از پرداخـت دسـتمزد بـر اسـاس نـوع

ميپديدهپذيري انعطاف تواند كاركنان مورد نياز خود را از ميان كساني تأمين كند كه از نظر اي جالب است، زيرا مدير

مياز. تر هستندنتخصص در سطحي پايي و در بسياري از امور آنجا كه افراد توانند از كارهاي ديگران هم سر در آورند

ميين اجراي چنين برنامههمچن. د، ارتباطات آسانتر صورت خواهد گرفتنمهارت پيدا كن شود كه رفتارهاي اي باعث

و كاركنان جاهنا و بلندكارآمد كاهش يابد و پيشرفت نداشتهپروطلب و دانش انداز كه فرصت ترقي ، با افزايش درآمد

يايا مقام سازماني ندارند به فرصت خود، ضمن آنكه نيازي به كسب عنوان اما از نقاط ضعف آن،. بندهاي جديدي دست

ميي همة مهارتباشد كه فراگيراين مي و افـزايش پرداخـت بـر گردد كه رشد، ترقـي ها زماني موجب استيصال افراد

كههاي جديدي اساس مهارت كو برخي از مهارت بايد فراگيرند باشد بهها مثل اي نيست گونهنترل كيفيت يا رهبري تيم

مي هاي پرداخت بر اساس مهارت به اين دليلاما برنامه.ب افزايش مهارت گرددكه بتواند موج شود كاركنان بر كه سبب

و مهارت و رشد كنند با تجربههاي خود بيفزايند انتئوريآموزي اين دليل كه كاركنان را تشويقو همچنين بهگيزشهاي

و يادگيري باشند، با كند انعطافمي و هميشه در پي آموزش و در نهايت با توجه به اينكهتئوري تقويت رفتارپذير شوند

مي استفاده از سبرنامة پرداخت بر اساس مهارت و انصـاف رعايـت تواند اين تصور را بوجود آورد كه در  ازمان عمل

در نهايت به گفتة يك صاحب نظر شايد معقول نباشد كه افراد را بـه عنـوان. سازگاري داردتئوري برابريشود، با مي

و قطعي سازمان يا شركت به حساب آوريم، بلكه آنـان را بـه عنـوان   كسـاني تلقـي كنـيم كـه داراي كارمندان رسمي

بر هايمهارت و و پاداش بدهيماساس همين مهارتخاص هستند .ها هم به آنان حقوق

 گيري فرديتصميم– ششمفصل
):بخردانه( تصميم معقول

م گيري را به حداكثرشخصي بتواند نتيجة حاصل از تصميماگر مييا ميزان و نوع نامندطلوب برساند او را فردي معقول

ازبخرگيري شش مرحلة الگوي تصميم. ردانه استتصميم او بخ اگر بين وضع موجودو(تعريف مسأله-1: دانه عبارتند

مشـخص-2) اي روبـرو هسـتيم صورت بايد اذعان كرد كه با مسألهنظر اختالفي وجود داشته باشد، در آن وضع مورد

و سليقهبر اساس عالقه، ارزش(ي گيرهاي تصميمكردن شاخص ) بـر اسـاس اهميـت(اهدادن وزن به شاخص-3)هاها

 ارزيـابي( ها به يك شـاخص مرتبط ساختن هر يك از راه-5)هاحلبدون ارزيابي راه( پذيرامكان هايحلارائه راه-4

از. انتخاب راهي كه از نظر ارزش، داراي باالترين بازدهي باشد-6)هاحلراه :همچنين مفروضات ايـن الگـو عبارتنـد

ا در طـي زمـان تغييـرهضريب(ثبات اوليه-4ها اولويت مشخص بودن-3هاحلشناخت راه-2روشن بودن مسأله-1

.باالترين بازده-6 يا هزينه نداشتن محدوديت زماني-5.)نخواهند كرد
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مي: گيريخالقيت در تصميم آورد كـهت براي او اين امكان را بوجود مـي گيرد، خالقيكسي كه تصميم بخردانه

مي. قرار دهدمورد ارزيابي مسأله را كامل  مسأله انديشيدن دربارةده از توانايي بالقوه خود، شيوة بايست جهت استفاافراد

ازاز جمله راه. را بياموزند ا: هاي افزايش خالقيت عبارتند بهحلكه افراد راه(ز آموزش مستقيمجلوگيري هاي آشكار را

و جديد را جستجو كننحليل در افراد بوجود آيد كه راهاين تما.)راحتي بپذيرند روش مبتني بر موهبت د، هاي بديع

، بر خالف روش سنتي كه مسير مستقيم يا عمودي استفاده از راه ميانبر،)حلي مورد توجه قرار گيردتا هر راه( گوش دادن

يك. پيمودمي مي در واقع رفتن مسير مستقيم اي قرار گيرد، آن زيرا فرد در هر مرحله. آيدشيوة انديشة بخردانه به حساب

ميرا اق و به جا ميداند، دامي درست ميولي هنگامي كه فرد راه ميانبر و به امور كم اهميت هم و سـعي رود  انديشـد

مي كند تا الگويي ارائهنمي ا) راه ميانبر(همچنين اين شيوه انديشه. كنددهد، بلكه الگويي را بازسازي ربط طالعاتذيبه

بياز روي. نيست متكي وعمد از اطالعات مي ربط ميتصادفي استفاده و فرد حل، از راهـي كوشد براي ارائه راهشود

افدر نهايت بايد گفت كه در سازمان.جديد برود ميراد به يك راهها تصميمات به اين دليل كه كنندو حل معقول بسنده

ميدرصدد يافتن راهبه ندرت  نتيجـه اسـتفادة گردنـد، در بخردانـه اتخـاذ نمـي بر اسـاس الگـوي آيند، حلي مطلوب بر

ميمحدودي از خالقيت .نمايندهاي خود

ميحلبدين معنا كه انسان در پي راه: روش بخردانة محدود و رضايتبخش باشندهايي بر چون. آيد كه كافي، بسنده

م و ارائه راهظرفيت گيرندة تمام شـرايط روش بخردانـه حل مسائل پيچيده بدان حد نيست كه دربرغز انسان براي تنظيم

مي شود، و بدانانسان الگوهاي ساده ميوسيله بدون توجه به همة پيچيدگي سازد هاي ضروري آيد جنبهها درصدد بر

ر يي را كه بيشتر نظر وي را جلبهالحگيرنده تنها موارد محدودي از راهدر واقع شخص تصميم.ا مشخص نمايدمسأله

مدمي ميظرننمايند، دقحلدهد، يعني همة راهقرار و ارزيابي قرار نميها بصورتي در. گيرنديق مورد توجه الگـوي اما

ميها بر اساس سليقة فرد با اولويتحلبخردانة مطلوب همة راه ها مورد توجهحلو از آنجا كه همة راه گردندها تنظيم

ميگيرند، نخستقرار مي ذيگيرد، نميين راهي كه مورد ارزيابي قرار .ربط باشدتواند

وتصميم: قضاوت شهودي  اقع در ساية تقطير تجربـه حاصـل گيري بصورت شهودي فرايندي است ناآگاهانه كه در

و. شودمي تجربه اين امكان.ندكند، بلكه اين دو مكمل يكديگرتحليل معقول يا بخردانه عمل نمي آن الزاماً سواي تجزيه

باآورد كه را بوجود مي و اي مناسب برسدو توجه به اطالعات پيشين به نتيجه شخص متخصص متوجه موقعيت بشود

مي نتيجه، چيزي جز تصميم يا قضاوتي شهودي نخواهد بود كه . گردددر ساية اطالعات محدود اتخاذ

مي گيري،در فرايند تصميم مياي به دليل اينكه اگر مسألهباشد در مرحله اول كه شناسايي مسئله تر توانبهچشمگير باشد

ازميافرادو همچنين چون متوجه آن شد  و حاكم بر اوضاع معرفـي نماينـد، مسـائلي كـه خواهند خود را فردي آگاه

ب مياهميت مه راهدر مرحلة ارائ. گردندااليي برخوردارند بهتر نمايان ميحل، و شواهد نشان افراد مراحل دهد كه دارك

عمرا گام به گام طي مي و فراگير به كاربرند چون اين كار بررسي و به ندرت امكان دارد روشي جامع يق دربارة كنند

ميمسأله را غير ميبعدي كه انتخاب راهو اما در مرحله. كندضروري باشد، مديران براي اينكه با حجـم زيـادي از حل

ميروبرو نشوند از روشاطالعات  كه در قضاوت بر مبناي اطالعات موجود،-1. كنندهاي تجربي مختلفي استفاده

ميواقع رويد  هـا بـاقين كنوني هستند كـه بيشـتر در حافظـه شوند مربوط به زماادهايي كه موجب تحريك احساسات

. به معناي اينكه احتمال رويدادي از طريق مقايسة آن با نمونة پيشين مورد ارزيابي قرار گيردقياس به نفس،-2. مانندمي
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ميكه در واقپافشاري در تعهد، مي. باشدع به معناي داشتن ثبات رويه د نشان دهند كه خواهنهمچنين بعضي از مديران

بنابراين مدير براي اينكه خود. ضمن اينكه ثبات رويه به رهبران اثربخش تعلق دارد. ها نادرست بودهتصميمات اوليه آن

ررا اثربخش نشان دهد در بسياري  مياز موارد .كندوي حرف خود پافشاري

و ميزان اصول اخاليري ناشي از تفاوت در شيوة تصميمگها در تصميماين تفاوت: هاي فرديتفاوت قي كـه گيري

ميشخص تصميم ميگيرنده رعايت .باشدكند

دو: گيريشيوة تصميم يا(ة انديشيدنيك بعد آن بر اساس شيو. بعدي ارائه شده استدر اينجا يك الگوي بخردانه

با باشدمي) شهودي ميو بعد ديگر در ارتباط  دي كه از شـيوة ارشـادي اسـتفاده افرا. باشدمسئله بردباري در برابر ابهام

و ارائه راهبه هنگام تصميمكنند مي پاگيري مييينحل به مينمايند، به سرعترين ميزان اطالعات اكتفا وت عمل كنند

ميكوتاههاي معموالً به دوره مي كساني. نمايندمدت توجه گيـري دقـت نـد، در تصـميمكنكه از شيوة تحليلي استفاده

ميفراوان مي و ب. توانند خود را با شرايط جديد وفق دهندكنند هـاي كننـد بـه دورهه شيوة نظري عمـل مـي كساني كه

ميبلند دمدت توجه و و خالق، تواحلر امر يافتن راهكنند در. نايي بـااليي دارنـد هاي ابتكاري و آخـرين گـروه كـه

ميمصميت و همواره پذيراي نظرات ديگران گيري شيوة رفتاري دارند، و برخورد عقايد اجتناب كنند كوشند تا از تعارض

. باشند

 گيريالگوي سبك تصميم

م: اصول اخالقي وهاي خارجي اي به مرحلة باالتر وارد شود كمتر به نيرختلف اخالقي، هر چه فرد از مرحلهدر سطوح

ميتوجه مي و بيشتر به ديدگاه خود توجه با. نمايدكند توجه به در سطح نخست كه بندگي يا پيروي محض نام دارد، فرد

مينتايجي كه نصيب شخص او خواهد شد، در برابر مفاهيم در بر اساس نـوع(دهد ست يا غلط، از خود واكنش نشان

سط). قضاوت تنبيه يا پاداش ميح بعدي كه در و رسوم متعارف قرار باشد، ارزشسطح عرف هاي اخالقي در حفظ نظم

مي بيندر باالترين سطح كه سطح اجتهاد است، فرد. دارد و اختياراصول اخالقي كه خود ارائه اتي كه ديگران دارند كند

افرق قائل مي ميشود، اما طبق مح. باشدين اصول نتايج تحقيقات متفاوت دودة بسته اين شش يكي اينكه افراد در يك

و ديگري اينكه تضميني وجود نداردكه فرد اين مراحل را به ترتيب طي كندمرحله را طي مي .كنند

 اصولي تحليلي

 رفتاري ارشادي

 شهودي شيوة انديشيدن بخردانه

اد
زي

كم
ام

ابه
مل

ح
ت



ينترنتي سايتدر شده تهيه– مباني رفتار سازماني استيفن رابينز كتاب خالصه  www.modir.ir ا

١٧ 

 مراحل رشد اخالق نمودار

: كنـد هـايي اعمـال مـي كه سازمان بر مديران هم محـدوديت ذكر اين نكته ضروري است: هاي سازمانيمحدوديت

اكه نشانارزيابي عملكرد، ميين است كه مديران تحت تأثير شاخصدهندة  سيستم پاداش،. گيرندهاي ارزيابي قرار

مي كه اين سيستم به مديربدين معنا كند كه تصميماتي ارجحيت دارند كه از نظر بازده شخصي در سطح بااليي يادآوري

مسهاي زماني، محدوديت. باشند ميفشار زماني باعث بوجود آمدن ضمن اينكه الگوي. شودائل زيادي براي مديران

ز نمبخردانه به اين واقعيت كه تصميمات بايد در محدودة تصميمات پيشين،. كنديماني مشخص گرفته شوند، توجهي
و محدود است، تصميمات داراي نشان دهندة اين است كه برخالف الگوي بخردانه كه تصميمات داراي طيفي غيرواقعي

و به جريان آن وابسته است . محتواست

دادر پايان اين فصل مي راي مثال،ب. شودهاي فرهنگي توجه نميد كه در الگوي بخردانه به اختالفبايست اين تذكر را

ن فردي هاي بخردانه، باور داشتن توانايي فرد در حل مسأله، ترجيح دادن تصميمات ظر بعد زماني، اهميت دادن به روشاز

.ها متفاوتند، فرهنگ)يا برعكس(به گروهي 

 مباني رفتار گروه– هفتمفصل
مي دو نفر يا چند نفر كه رابطة متقابل با يكديگر: ارائه تعريفي از گروه اص هاي خـ آيند تا به هدفدارند، گردهم

و شرح وظايف مشخص است. رسمي استبصورت رسمي يا غير. دست يابند گـروه. در گروه رسمي ساختار سازماني

ميغير و واكنش طبيعي در برارسمي در محيط كاري تشكيل هـاي اجتمـاعي بر نيازهايي است كه در ساية تمـاس شود

مي( گروه حاكم: ها بصورتبندي ديگر گروهدر يك تقسيم. آيدبوجود مي و اين گروه كند نمودار سازماني آن را تعيين

مراتب اختيارات سازمان مرز يا محدودة كاري به سلسله(، گروه دوستي، گروه تخصصي)شودبر زيردستان تحميل مي

مي(و گروه ذينفع)گرددمحدود نمي و به منظور توانند با گروه حاكم يا گروه تخصصكسانيكه ي دمساز باشند يا نباشند،

و تخصصي در سازمانگروه. باشدمي) خاصي گردهم آيند دستيابي به هدف رسهاي حاكم ميمي هاي آيند ولي بوجود

و توبيخ،-1 و مقررات را رعايت از ترس تنبيه شخص قوانين

.كندمي

و فرد ايجاب مي كند قوانين-2 تنها زماني كه منافع شخصي

و مقررات را رعايت مي كند

و نزديكـان-3 و انتظار اطرافيـان در سطحي كه مورد توقع

.است زندگي مي كند

و مقرراتي كه مورد تاييد فرد-4  بوده اسـت رعايـت قوانين

شودمي

و بدون توجـه بـه-5 براي حقوق ديگران احترام قائل است

مينظر اكثريت افراد جامعه به ارزش .نهدهاي ديگران ارج

مياصولي را كه خود ارائه كرده-6 حتي. كنداست، رعايت

.اگر مخالف قانون باشد

 اجتهاد

 عرف

 بندگي با پيروي محض
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و ذينفع از جمله تشكيگروه  اي مهـم بـر عهـده غيررسمي وظيفـه هاي در واقع گروه. الت غيررسمي هستندهاي دوستي

يا. نيازهاي اجتماعي اعضاء تأمين گرددگيرند تا مي در ادامه به مفاهيم اصلي گروه شامل نقش، هنجار، انسجام، اندازه

ميو تصميم بزرگي گروه، تركيب گروه، مقام فردي ميپردازگيري گروهي ت كه توانگفيم، كه با توجه به اين مفاهيم

.يافته استگروه همانند يك توده سازمان

د:نقش و تـأمين، وابست)مناعت( اليل مختلفي چون امنيت، پايگاه يا مقام، احساس ارزش شخصيافراد به گي، قدرت

ميبر اساس تحقيقاتي كه در مور. پيوندندهدف به گروه مي اين، صورت پذيرفته،كنندد نقشي كه افراد در گروه ايفا

كس) الف:ج بدست آمده استنتاي مينقشيهر ع)ب. كندهاي متعددي ايفا هـاي وامل محيطي نقـش افراد با توجه به

كس)ج. كنندمي متعددي را ايفا هن)د. تواند با تغيير شرايط، نقش جديدي بر عهده بگيردمييهر گام رويارويي افراد به

ميهاي متناقض بر با شرايط مختلف نقش ها اين فايده را براي مدير دارد كه تشخيص آگاهي از اين نقش. گيرندعهده

ك دهد ميدر هر زمان ناركنان چه رفتاري از خود بروز بيني رفتار كاركنان تيجه اين موضوع او را در جهت پيشدهند، در

. كمك خواهد كرد

در: هنجارها و آنرا به معناي استانداردهاي رفتاري قابل قبول در درون يك گروه كه اعضاي گروه آن سهيم هستند

ميرعايت مي ازه گروه هنجارهايي را پذيرفت به عنوان ابزارهايي براي اعمال نفوذ بر رفتار اعضكهنگامي. باشدكنند ا

ميها استفآن و هيچ نيازي به كنترلاده نظر دارنداقدانشمندان علوم رفتاري بر اين موضوع اتف. هاي خارجي نيستشود

برخي از تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است. توانند بر رفتار كاركنان اثرات شديد بگذارندكه هنجارهاي مهم مي

اين تحقيقات به اين نتيجه رسيد. دربارة رفتارگروه نتايج مهمي به بار آوردتوانستكه.نرتوهاتحقيقات: عبارتند از

تتار كارگر با نوع احساس وي رابطهكه رف و اي ذارد، اثـر بگـدتوانـد بـر رفتـار فـر نيـز اينكـه گـروه مـي نگاتنگ دارد

و سرانجام اينكه پول عامل چندان مهمي استانداردهاي گروه مشخص مي و بازدهي فرد چقدر باشد كند كه ميزان توليد

مورد گيري هم در آزمايش تأثير نور بر عملكرد كاركنانو همدرجهدر تعيين بازدهي يا توليد كارگر نيست، كه اين نتي

. هاي دستمزد بر ميزان بازدهي كاركنان به اثبات رسيدبا اثر انگيزه در ارتباطيبانكتمطالعا

سادكه بر اساس اين تحقيقات، آرزوي هر عضو گروه اين است كه مور. تحقيقات اش و پذيرش ير افراد گروه قبول

و مدارك. رو داراي اين ظرفيت يا استعداد است كه خود را با هنجارهاي گروه سازگار نمايدقرار گيرد، از اين شواهد

ميزيادي در دست است مبني بر اينكه گروه بر  و رفتارهاي خود را با استانداردهاي آورد تا نگرشيكايك اعضا فشار ها

اندازة خطوطبرط با اعالم نظر اعضاي گروه در مورددر تحقيقي كه بوسيلة سولومان اش در ارتبا. گروه سازگار نمايند

شد، پس از اينكه پاسخ نادرست همة اعضاي گروه موجب شد كه نفر آخر هم پاسخ اشـتباه بدهـد، روي كارت انجام

.اعمال نفوذ گروه را به اثبات رسانيد

گر ها از نظر انسجام با يكديگر متفاوتند، يعني ميزانيگروه: انسجام ميكه اعضاي و تحريك وه به يكديگر جذب شوند

بممي ر نتيجه ها همين كه گروه متوجه تهديدات خارجي شوددبراي مثال در برخي از گروه. انندگردند تا در گروه باقي

.اهميت انسجام در اين است كه با ميزان توليد گروه رابطة مستقيم دارد. شونداعضا به يكديگر نزديك مي
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و بهرهرابطة بينارنمود  وريانسجام

مياگر مدير بخوا اعهد انسجام گروه را افزايش دهد و تواند پاداش را به گروه بدهد نه به ضاء، از تعـداد گـروه بكاهـد

و گروه را بت بين گروهرقا تري را تشكيل دهد،كوچكهاي گروه .از نظر فيزيكي تفكيك كندها را تشديد كند

مي: اندازه يا بزرگي گروه اگبايد گفت كه شواهد نشان هاي بزرگتر،ر گروه درگير حل مسأله است، گروهدهد كه

ميدر مقايسه با گروه يابي باشـد، گـروه اين اگر موجوديت گروه براي حقيقتبنابر. رسندهاي كوچكتر به نتايجي بهتر

باثربخش بزرگتر بميپذيري نقصاناي كه آن را در پديده.ودتر خواهد ا حالت فردي نامند، افراد در گروه در مقايسه

و تالش كمتري مي آن.كنندكار اساس توليد يا بازدهي گروه اين شيوة استدالل درست مخالف با استداللي است كه بر

نتايج تحقيقات يك روانشناس آلماني بنام. دهندة گروه بيشتر استليد يا بازدهي تك تك اعضاي تشكيلاز مجموع تو

گ ميرينگلمن نشان داد كه افزايش اندازه يا بزرگي پذيري نقصان نتايج از جمله. گذاردروه بر عملكرد گروه اثر معكوس

ميگروهي اين مي سباشد كه هر يك از اعضاي گروه اين پديده. نماينداير اعضاي گروه تالش الزم را نميانديشد كه

ف . رهنگ فردگرايي كاربردهاي زيادي دارددر

و مهارتاي از دانشگروه نياز به مجموعه چون: تركيب گروه اها ينصورت منطقي است كه هاي مختلف دارد، در

نابگوييم گروه هـا سـبب مگونيهاي متجانس بازدهي دارند، اگرچـه ممكـن اسـت ايـن نـاه متجانس بيش از گروههاي

و ملي در دوره ين اختالفاتهمچن. تعارضاتي در گروه شود ميهاي كوتاهقومي و در طي زمـان ايـن مدت اثر گذارند

ب مياختالفات از و وجود گروه از فرهنگين ميروند تواند به عنوان يك قلم دارايـي ارزشـمند بـه هاي مختلفي حتي

.حساب آيد

و مقامات سـازماني. مقام ممكن است بصورت رسمي باشد: مقام فردي اينكه آيا مديريت به سلسله مراتب اختيارات

سا.ت استهاي مختلف متفاواست كه در سازماناهميت بدهد يا خير، چيزي  زماني مقداري ارزش با ولي همواره عنوان

يا. كشدخود يدك مي ميرتبة غيررسمي به اعضاي سازماغالباً مردم، مقام هاي الزم به يادآدوري است كه مقام. دهندن

كه انجـام داد بـه مـواردي ويليام بايت در تحقيقي. هاي رسمي الزاماً اهميت كمتري ندارندغيررسمي در مقايسه با مقام

مقاشاره مي ميامات پايينكند كه چون وتر دستوري را صادر و برخـورد كنند، بين مقامات رسمي غيررسـمي تضـاد

ميبوجو پ. آيدد و تحليلي كه اين پژوهشگر انجام داده، چندين تغيير در روند امور ميدر تجزيه نمايـد كـه در يشنهاد

ميمجموع با سلسله مراتب اختي و مقامات سازماني هماهنگ و سرانجام به اين نتيجه گردارات رابطة اعضايميد  رسد كه

مييافته گروه بهبود تئرد. يابدو اثربخشي افزايش ميواقع رود، براي اينكه در سازمان افراد وري برابري در اينجا نيز بكار

مياحساس كنند كه بر و انصاف رعايت شـود بايـد مـي شود، مزايايي كه به دارندگان مقام يـا پسـت رسـمي داده ابري

.ها باشدمتناسب با همان پست

 وريافزايش زياد در بهره وريافزايش متوسط در بهره

 وريكاهش در بهره وري نداردتأثيري در بهره

كمزياد انسجام
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:گروهگيري تصميم
گگيري فردي با تصميمدر مقايسة بين تصميم ميگيري گروهي بايد و همچنين فت تصميمات فردي سريعتر اتخاذ شود

و حساب پس آن دهي تكليفشان روشن استاين تصميمات از لحاظ مسئوليت . ها وجود داردها ثبات رويه در ارزشو در

مياما تصمي اي. باشدمات گروهي نيز داراي نقاط قوت ي وجود داردوترنكه در تصميم گروهي اطالعات جامعاز جمله

مياين تصميم و نامتجانس صورت گيرد، بنابراين راهگيري  كارهاي بيشتري مورد توجـه قـرار تواند در سطح ناهمگن

ا گيردمي ميين شيوة تصميمو ميزان مقبوليت و شواهد بيانگر اين است كه هميشه عملكرد. باشدگيري بيشتر نيز مدارك

گيري گروهي، به شرايط بستگي گيري فردي بهتر است يا تصميماما اينكه آيا تصميم. بهتر است گروه از بهترين فرد هم،

و كاركنان ردة پايين نباشد، بهتر اسـت كـه. دارد و در مرحلة اجرا نيازي به تعهد زيردست اگر تصميم نه چندان مهم

و اگر زيردستان دربارة نتايج حاصل تعهد بوسيلة فرد گرفته شود، همچنين اگر اطالعات به ميزان كافي وجود داشت ه باشد

ري دارد، ولـي در نهايت بايد گفت از نظر اثربخشـي، گـروه برتـ. بهتر است كه تصميم بوسيلة فرد گرفته شود بنمايند،

.گيرد از نظر كارايي يا راندمان بر تصميمات گروه برتري داردتصميماتي كه فرد مي

و از گروه بريد :نهمرنگ جماعت شدن
مي اين دو پديده، دو همرنگ پديدة. باشند كه مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته اندزيرمجموعه از تصميمات گروهي

مي)1: باشد، از جملهجماعت شدن داراي عالئمي مي اصاعضاي گروه چنين استدالل ول ارائه شده با كنند كه در برابر

مي)2شوند؛ مقاومت روبرو مي كسشفشار گروه باعث و آنچهيود تا هر كه ترديدي به خود راه دهد ديدگاه اكثريت

لبمي كسي كه ترديد كند خود را در برابر توافق نظر گروهي)3نظر آنان است، تاييد كند؛دمور بيند، مهر سكوت بر

و به مي و ترديد يا شك خود اهميت زيادي نميزند ر)4دهد؛ . كنداكثريت تلقيميا به عنوان تأييد گروه سكوت اعضا

نمورد گروه اما اين پديده در چوميها بطور يكسان اتفاق و به عواملي ناپذير بودنن انسجام گروه، رفتار رهبر، نفوذافتد

و ناتواني در رعايت روش خاص در تصمي ولي بايد گفت. بستگي دارد گيريمدر برابر عوامل خارجي، فشارهاي زماني

را تواند اينكه مدير مي ميكه موجب كاستي در تصميم پديده يكگيري گروه منسجمكه شود از طريق بوجود آوردن

و ممانعت از هوشيارانه عمل مي سـد راه شـدن كند، ايجاد آزادانديشي، جلوگيري از محروميت گروه از منابع خارجي

درگيري زمان بر تصميم و و اما پديدة ديگراز. يري كاهش دهدگهاي گوناگون در تصميمنهايت استفاده از روشمعقول

يسه با تصـميمات باشد، بدين معنا كه در برخي از موارد تصميمات گروه در مقاتصميمات گروهي، بريدن از گروه مي

ميآميزفردي احتياط و در بيشتر موارد فرد از گروه پذتر است و در راه مييرفتن خطرهاي سنگينبرد در. داردتر گام بر

مياقعو ميافراد گستاخي بيشتري پيدا و اي كه در اينجا بوجود نظر نمايند، مسألهتر ابرازقوي توانند از موضع قدرتيكنند

امي راز اين تصـميم آيد اين است كه هيچ يك از اعضاي گروه مسئوليت بر عهده گرفتن شكست بالقوه ناشي گيـري

تنبنابراين بايد مدير متوجه اين. گيرندعهده نميبر ها موضع نخستين اعضا را تأييد موضوع باشد كه تصميمات گروهي نه

بمي دركند ميآن باره گزافه لكه و تغيير موضعگويي هم خط شود، و سرانجامر بيشتراعضاي گروه يعني روي آوردن به

و دور .انديشي را پيشة خود كنداينكه آيا گروه در جهت پذيرفتن خطر بيشتر، تغيير وضع خواهد داد يا اينكه جنبة احتياط
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: گيري گروهيبهترين روش در تصميم
ا در تصـميم هاي متداول جهت غلبه بر برخـي از موانـع در اينجا به تعدادي از روش ز جملـه همرنـگ گيـري گروهـي،

: شودجماعت شدن اشاره مي

در. طوفان فكري ميكه و در عين توانندميشودكه بدان وسيله افراد روش مزبور از فرايندي استفاده ابزار نظر نمايند

و انتقاد ديگران مصون بمانند،  شيبدينحال از نقد ميوهصورت كه رهبر گروه مسأله را به و اعضـا كند اي روشن بيان

درآزادانه نظر خود را ارائه و در زمان ديگري مي، . شودبارة اين اظهارنظرها انديشيده

ميداراي اين گام اين روش. روش مبتني بر گروه اسمي :باشدها

گر-1 ميهداعضا به صورت گروه و هر عضو به صورآينم راد ميت مستقل نظر خود از-2. نويسـد روي كاغذ پـس

ميي هر عضو نظر خود را به گذشت يك دورة زمان مي سپس گروه-3. دهدگروه . كنددربارة نظرهاي ارائه شده بحث

با-4 عقهر عضو گروه بدون مشورت ميايد ابراز شده را اولويتديگران ت بايد گفت كه تفاوت اين در نهاي. كندبندي

. ها در اين است كه در اينجا مسألة ايجاد رابطة متقابل يا تعامل مطرح نيستها با ديگر روشروش

مي در اين روش گروه اسمي با تكنولوژي پيشرفتة كامپيوتري.ميزگرد از راه دور در واقع افرادد،شودر هم آميخته

مي هايكننده پاسخمشاركت و صداقت اسـت. نويسندخود را بر روي صفحة تلويزيون . مزيت عمدة اين روش سرعت

و اگر كسي بخواهد حرفي بزنـد. شناسندين مشاركت كنندگان همديگر را نميهمچن هيچ تنبيه يا عقوبتي وجود ندارد

.الزم نيست كه ديگري حرف خود را قطع كند

 شناخت تيم– هشتمفصل
ينكـه در تـيم هـدفا باشـد، از جملـه هاي متعـددي مـي تيم با گروه داراي تفاوتتفاوت تيم با گروه در چيست؟

در. باشدعملكرد گروهي مي مياما يو گروه دارا تيم داراي هم افزايي مثبت. باشدگروه هدف سهيم شدن در اطالعات

و گاهي منفي مي پس. باشدهم افزايي خنثي و در تيم حساب ميدهي هم انفرادي اما در گروه حساب. باشدهم گروهي

ها تصادفي اما در گروه اين مهارت. باشندميها مكمل يكديگر در نهايت در تيم مهارت. باشدمي پس دهي فقط انفرادي

. باشندو گوناگون مي

ازبندي تيماي از طبقهگونه:انواع تيم : ها عبارتند

ازاين تيمتيم حل كنندة مسأله،-1 مينظر طريق تبادل ها بو ابراز عقيده سبب بهبود امور ه ندرت امكان شوند، ولي

و يكي از بيشترين كاربردهاي اين نوع تيم دواير كيفيت بوده استدارد كه به اين تيم . ها اختيارات زيادي داده شود،

ميها نه اين گونه تيمهاي خودگردان، تيم-2 كاتنها مسائل را حل و مسئوليت مل نتيجة كار كنند، بلكه جنبة اجرايي

مي در نتيجه. گردندرا نيز عهده دار مي ميسرپرستي اهميت خود را از دست و گاهي منتفي ان اما چون كاركن. گردددهد

ميپندارند كه سازمانچنين مي آنها و خواهند جابجايي از نرخ بااليي برخوردار ها را منتظر خدمت نمايند، ميزان غيبت

ت در سلسـله مراتـب اختيـارا( افراد اين تيم متعلـق بـه يـك سـطح،)ايچند وظيفه( هاي متخصصتيم-3. است

و براي انجام يك كار تخصصي هاي گوناگونهستند ولي داراي تخصص) سازماني مياند آغاز كار اين. آيندگردهم

و شيوة انديشه يكديگر آگاه گردندگير است، چون ها بسيار وقتتيم و از تخصص .اعضا بايد همديگر را بشناسند
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و: هايي با عملكرد عاليخلق تيم در ارتباط با اندازه يا بزرگي تيم بايـد گفـت كـه اگـر تـيم بـزرگ باشـد، تعهـد

و تعـدادي بنابراين مدير بايستي واحدهاي بزرگ. وجود داردنيز بسيار كمتر مسئوليت گروهي را به يـك تـيم اصـلي

يك. مجموعه تقسيم كندزير ميهمچنين بايست اوالً افرادي كه داراي تخصص فني هستند را در برگيرد، تيم اثربخش

ق و ارائه راهدوم بايد افرادي داشته باشد كه ميحل را داشتابليت شناسايي مسائل و نهايتاً اينكه تيم بايست اعضاييه باشند،

نتبا شنواي و بتواند و داراي روابط انساني قوي باشداي باال داشته باشد .يج كار را به اعضا برساند

رتحقيقاتي كه در مورد نقش تيم ميها انجام شد، نه نقش آنا كه اعضاي تيم ترجيح : ها را ايفا كنند شناسايي كرددهند

آ. نوآور-خالق-1 و ميزادي عمل اصوالً اين افراد داراي استقالل و ترجيح دهند كسي در كـار آنـان زيادي هستند

نوآور هستند، ولي امكان دارد داراي-صدد تأمين منابع براي نظرات افراد خالقدر. موسس-كاشف-2. دخالت نكند

و شايد نتوانند امور را در مرحلة عمل كنترل نماينـد  هـاي حـل قابليـت ارزيـابي راه.گرتحليل-3. بردباري الزم نباشد

مي. دهندهسازمان-سازنده-4. مختلف را دارند . ها در موعد مقرر اجـرا شـوند هدفآورند كه سيستمي را بوجود

مي. كنندهتوليد-گيرنتيجه-5 بهبر خود و طبق استاندارد ارائه نمايندبالند كه بتوانند محصول را - كنترلر-6. موقع

و مقـررات هسـدر.بازرس و اعمـال قـوانين و در امـر رسـيدگي بـه جزئيـات مهـارت بـااليي دارنـد صدد تدوين . تند

آناعتقاد راسخ دارند كه بايد كارها به شيوة اصلي انجام شوند. نگهدارنده-كنندهتأكيد-7 و از جهـت اهميـت،

و اضافي جهت تصميم. مشاور-گزارشگر-8.توانند ثبات تيم را تضمين كننددارند كه مي تيمرا گيرياطالعات الزم

ميفراهم مي و اعضاي تيم را بر حذر كوشند تا همهمي. كنندههماهنگ-9. دارند كه تصميم عجوالنه بگيرندكنند

و يكپارچگي به تيم بدهندديدگاه و انسجام .ها را درك كنند

مي نظر اعضا بوجودهدف مشترك تيم كه در اثر توافق ميكند، به تيم آمده نقش ستارة قطبي را ايفا دهدو در هر جهت

و عملكـرد بهتـر هاي كوچك سبب تسهيل ارتباطهدف مشترك به هدفسپس تبديل.گرددشرايطي رهنمون مي ات

شدشواعضاي تيم مي و موجب تأكيد بر نتايج خواهد ميدر مرحله.د بايست داراي بعد جهت دسترسي به اهداف، تيم

لوكـردن مسـئوليت افـراد، تـدوين جـدصدر جهت مشـخو همچنين ساختار مشخص جهت هدايت اعضا باشديك 

بزمان و ايجاد مكانيزم كنترل نياز ميبندي و در جهتپذجهت جلوگيري از پديدة نقصان. اشدبه وجود يك رهبر يري

مي دهي اعضا،ايجاد حساب پس كستيم، افراد را وادار و بسياري مسئوليت تأمين اهداف را بر عهدهيكند كه هر گيرد

مياز موارد مسئوليت و مشترك افراد تعيين ب. شودهاي فردي ر توجـه بـه عملكـرد ضمناً در يك سيستم پاداش عالوه

و دادن جوايز فردي، مي و سيستم تقسيم سود بايست به عملكرد تيمي نيز از طريق سهيم كردن افراد تيم در سود شركت

.به اعضاي تيم توجه كند

ميهاي اثربخش هاي عمدة تيماز ويژگي:بلاعتماد متقا از. باشداعتماد متقابل اعضا به يكديگر : ابعاد اعتماد عبارتنـد

و قضاوت خوب به هنگام رويارويي با توان پيش(يصداقت، شايستگي، ثبات يا پايدار ، وفاداري،)شرايط مختلفبيني

و دادن اطالعات به صورت آزاد(روراستي ميو اما اهميت ). تبادل نظر :باشداين ابعاد پنج گانه بصورت زير

و پايداري>وفاداري>شايستگي>صداقت  روراستي>ثبات
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و رهبر تيم مي مي تواند از طريق ثابت كردنمدير ون كاري نميكنند، پنهااينكه براي منافع ديگران كار كننـد، عـادل

ميباشندمي منصف و عاطفة انساني و ارج نهادن بـه ارزش تصميم باشند، به هنگام، داراي احساس هـاي اصـولي گيري

ميداراي ثبات رويه هستند، اينكه محرم اسرار ديگرا ثن و در نهايـت بـا و كفايـت خـود باشند  ابـت كـردن شايسـتگي

.توانند تيم را آكنده از جو اعتماد كنندمي

ميدر جوامع فردگ: تبديل افراد به عضو تيم و سيستم پاداش بر اساس عملكرد را كه بين كاركنان رقابت شديد باشد

ميفرد از. باشدي است، تشكيل تيم بسيار دشوار  فرهنگ ملي كه فردگـرا باشـد)1: در واقع موانع تشكيل تيم عبارتند

س)2 از. ابقه تاريخي به ارج نهادن به دستاوردهاي فردي عادت كرده استتيم بايد در سازماني بوجود آيد كه از نظر

فگزينش مناسب،-1: توان به موارد زير اشاره كردميپرورانيدن افراد براي عضويت در تيم هايراهجمله ردگرا افراد

آمـوزش-2. داري شـود از بكارگيري اين افراد خوداي استخدام شوند كه نيازي به تيم نيست، يا از اينكه يا در دايره

آم مناسب، ميبا آنتوان وزش افراد فردگرا و حـل مسـائل گروهـي را يـاد داد به . ها ارتباط اثـربخش، شـيوه مـذاكره

و ساير اقدامات تشويقي به اعضاي تيمي تعل پاداش،-3 ميارتقاي مقام، افزايش حقوق و مشاركتق گيرد كه همكاري

. هاي باطني مانند رضايت شغلي را فراموش كردو همچنين نبايد پاداش باشدنيده خود را به اثبات رسا

 ارتباطات– نهمفصل
و در گروه: نقش ارتباطات مي،در سازمان كنترل، ايجاد انگيزه، ابراز احساسات: كنندارتباطات چهار نقش عمده ايفا

مي. اطالعاتو  و همچنين روش غيررسميبگونهتوان از طريق سلسله مراتب در واقع با ارتباطات رفتار اي روش رسمي

ك پيبا تعيين هدف. نترل كردكاركنان را و تقويت رفتارهاي مطلـوب، مـي هاي ويژه، بازخور نمودن نتيجة تـوان شرفت

تباطاتي كه در درون گروه صورتار. شودموجب تقويت انگيزش افراد شد كه براي حصول آن از ارتباطات استفاده مي

ازمي ميوسيله ميزان استيصاابزارهاي اصلي است كه اعضا بدان گيرد يكي و نوع احساسات خود را ابراز در نمايندل و

آن) براي گرفتن تصميم(و گروهت از طريق سيستم ارتباطي، اطالعات مورد نياز افراداينه ميهبه شودو با توجهبها داده

شها شناهاي انتقال يافته راهداده ميسايي و مورد ارزيابي قرار .گيرندده

مي7يند ارتباطات از الگوي فرا: فرايند ارتباطات پيام)3به رمز درآوردن پيام)2منبع اطالعات)1: شودبخش تشكيل

. بازخور نمودن نتيجه)7گيرندة پيام)6از رمز خارج كردن پيام)5كانال)4

ميپيام يك محصول فيزيكي واقعي است كه در ساية به منبع پيام كانال را مشخص. آيدرمز درآمدن منبع پيام به وجود

پيش از اينكه پيام دريافت شود. كنيمميو ما بايد تعيين كنيم كه آيا از يك كانال رسمي يا غيررسمي استفاده نمايديم

بهبايد نم مر. اي درآيد كه براي گيرنده قابل درك باشدگونهاد يا عاليم موضوع در آن حله را از رمز خارج كردن اين

.اي است كه در اين سلسله مراتب وجود داردبازخور نمودن نتيجه آخرين حلقه.دنامنپيام مي
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 الگوي فرايند ارتباطات نمودار

ميارتباطات: مسير ارتباطات  پيمايـد آن مسـيربعمـودي طات مسير اگر ارتبا. پيمايددر سازمان مسير افقي يا عمودي

ميرو به پايين دستورالعملاي از مسير نمونه. باشدرو به پايينياباالرو به تواند مي شد كه در رابطه با مشاغل صادرباهايي

ميمي همچنـين بـراي. پيمايد بايد بصورت شفاهي با تمـاس رو در رو باشـد شود، ولي ارتباطاتي كه مسير رو به پايين

و آگاه كردن مديران از ميزان پيشرفت كارها مياز مسير رو به باال استف بازخور نمودن نتيجة عمليات يقاتيو تحق شوداده

ميياكه بصورت پيمايشي با زمينه شبي دربارة نگرش كاركنان انجام و دادخواهي در سـازمان، شود، شيوة دادن كايت

و گردهمايينشست و كاركنان رده پايينها مي هايي كه با حضور مقامات ارشد هايي از شود نمونهيا زيردستان تشكيل

و مسـير مراتـب رسـمي بوجـود مـي غالباً بصـورت غيرارتباطات در سطح افقيو اما. باشدارتباطات رو به باال مي آيـد

مي) دي استكه به صورت عمو(اختيارات را  كه در سطح عمودي سازمان(هاي ارتباطات رسميو اگر كانال كندقطع

مي،)يابدجريان مي ند از نظر كاركرد زيانبار شوند، زيرا در چنين حالتي اعضاء به تواندچار نقص گردد، ارتباطات افقي

ميمياصطالح، مقامات ارشد را دور  بييابند كه تصميزنند، يا مقامات ارشد در . خبرندماتي گرفته شده كه آنان از آن

و تسهيل در امر ايجاد هماهنگي استارتباطات در سطح افقي براي صرفه در نهايت بايد گفت ضرورت . جويي در وقت

و روش اصـلي ارتباطـات گفتـاري، كتبـي در برقـراري ارتباطـات سـه: هاي شناخته شده در ايجـاد ارتبـاط راه

برتـري ارتباطـات. شـوده از ارتباطات گفتاري اسـتفاده مـي براي رساندن پيام، به صورت عمد. غيرگفتاري وجود دارد

پي بازخور نمودن نتيجه استوگفتاري در سرعت  در. كنـد ام از چندين نفـر عبـور مـيو عيب اصلي آن اين است كه

و گيرندة درارتباطات نوشتاري اصوالً دهندة پيام مي دست خواهند داشت آن، مدركي از پيام تواند در جاييو اين پيام

و براي دورة زماني بلندنگه برتري نهايي اين شيوة ارتباطات، به اين دليلو مدت به عنوان مدرك حفظ گرددداري شود

ميكه كسي راخواهد كه مي مطلبي ابنويسد دقت بيشتري را به عمل اما از نقطه. دارد رتباط قرارآورد، در فرايند ايجاد

است،در) يا نداشتن نتيجه(و عيب ديگر آن بازخور نمودن نتيجه گير بودن آن استهاي نوشتاري وقتهاي پيامضعف

مي حاليكه در ا. تواند دربارة آنچه كه شنيده است واكنش نشان دهدارتباطات گفتاري گيرندة پيام ين بحث بايد در ادامه

صگفت كه برخي از پيام و نـه ات غيرگردد، كه اين را ارتباطورت گفتاري يا نوشتاري ارسال نميهاي مهم به كالمي

حر. نامندچندان روشن مي و هـيچ و مقصودي خاص است كتـي در اين نوع ارتباطات حركت اعضاي بدن داراي معنا

گفتاري پيامو ارتباطات هاي غيراست كه گيرندة پيام بايد به جنبهو نكته مهم اين آيدنكردن نوعي تصادف به حساب مي

باتوحركت يك عضو بدن نمي. توجه نمايد زبان اند يك مقصود يا مفهوم جهاني به خود بگيرد، ولي هنگامي كه آن

از حالت رمز درآوردن پيام

)گرفتن پيام(

گيرندة پيام كانال  به رمز درآوردن پياممنبع پيام

) گذاردن(

 پيام پيام پيام پيام

 بازخور نمودن نتيجه
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البته حركت اعضاي مختلف بدن، همانند فاصله بين. تري به گيرنده بدهدتواند پيام كاملگفتاري در هم آميخته شود مي

ميدو نفر با توجه به هنجارهاي فر و مفهوم ويژه . باشدهنگي داراي معنا

: هاي ارتباطيشبكه
ها انجام گرفته است، سه نوع شبكة ارتباطاتي شناسايي هاي كاري رسمي در گروهقيقاتي كه دربارة ارتباطات شبكهدر تح

: شده است

 نمودار سه شبكه كوچك ارتباطي

ي نام شبكه ارتباطي  شكل اثربخشيهاويژگ

 همه جانبه

تواننـد آزادانـه اعضاي گروه مـي

. برقـرار كننـد يكـديگر ارتبـاط با 

از هاي ضـربت كـه هـدف گروه

وجودشان حل برخـي از مسـائل

ــت از ايــن شــبكه ارتبــاطي اس

.كننداستفاده مي

ــايت و رض ــرعت ــأله س ــر مس اگ

.شغلي كاركنان مطرح باشد

 چرخي

ــوان كـ ــرهبـر بـه عن و مرك ز انون

ميارتباطات .نمايدفعاليت

ــحت و ص ــرعت ــأله س و اگـر مس

.درستي پيام مطرح باشد

ايزنجيره

ــمي ــرة فرمانـدهي رس يـك زنجي

.وجود دارد

و درسـتي پيـام اگر مسألة صحت

.مطرح باشد

از(پراكنيي كه در ارتباط با شايعهدر تحقيق. بايد گفت كه سيستم رسمي تنها سيستم ارتباطي در گروه يا سازمان نيست

بـراي مثـال. رسـانيدند ها را بـه ديگـران مـي مديران پيام%10مشخص شد كه تنها انجام شد،) رسمي ارتباطاتمنابع غير

مي%81گرفت، هنگامي كه يك مدير تصميم به استعفا مي اين اطالعات را بـه%11شوند، ولي تنها مديران از آن آگاه

ميهاي وظيفهتنها بين گروه،دربرداشتفع عمومي در واقع اگر اطالعات منا. رسانيدندديگران مي و به ساير اي مبادله شد

مي. رسيدنمي اعضا ميشايعه زماني بوجود زيآيد كه افراد ادي دارد از خودواكنش خواهند نسبت به شرايطي كه اهميت

كه نشان دهند به يا در مواردي اگونهنوعي ابهام وجود دارد يا وضع د، افـراد شـومي طراب افرادضاي است كه موجب

مي. زننددست به شايعه پراكني مي و شايعه براي مديران مشخص كند كه كاركنان دربارة چه مسائل مهمي دچار ابهام

و آن سردرگمي هستند و نگراني شا. ها شده استچه چيز موجب اضطراب يعه از آن نظر ارزشمند است از نظر كاركنان،

شتوانند بدانكه مي با مشخص كـردن يـا ارزيـابي. هاي خود قرار دهندارتباطات را دستخوش هوسبكة رسمي وسيله
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ميش اطالعافرادي كه بيشتر نق و نوع رفتارهاي آيندة سازرساني بر عهده دارند، مان را توان متوجه الگوي شايعه گرديد

. بيني كردپيش

م:موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثربخش قرار دارد هـاي ارتبـاطي خـدوش شـدن شـبكه موانع متعـددي سـبب

، به اين معنا كه دهندة پيام آگاهانه در اطالعاتاز صافي گذرانيدن اطالعاتيك نمونه از اين موانع،. شوداثربخش مي

ميدست ميگيرندة پيام مطلوب كند تا آن را برايكاري سهمچنين. باشدتر نمايد، نيز عامل ديگريازمانيسلسله مراتب

صااست كه مي را باشد، بدين معنا كه گيرندة پيام، اطالعاتميهاي شخصيويژگيمانع ديگر. في را ايفا كندتواند نقش

كه. كند، نه واقعيتبر اساس ديدگاه خود تفسير مي و مردان بهجنسيتدر مانع ديگر ارتباطات اثربخش نام دارد، زنان

برهاي گوناگون بايد بين خود ارتباطات گفتاري دليل ميبرقرار كنند، اما بدليل اند،رسخي موانعي كه اقتضاي جنسيت را

مي مثالً مردان به هنگام. شوداين ارتباطات مؤثر واقع نمي كنند، در حالي كه زنان از صحبت كردن بر مقام خود تأكيد

خ ميمقام اي صول محافظه كـاري وسـيلها ان رعايتو يا اينكه براي بسياري از مرد نمايندود براي ايجاد ارتباط استفاده

ا و حفظ مقام است جهت حفظ از) در سلسله اختيارات اجتماعي(ستقالل كاري زنان رعايت اصل محافظهو براي بسياري

و نزديك  مينشديعني مذاكره و بـراي موجوديـت توانند بدانبه كسانيكه از نظر خودشان وسيله كسب حمايت كنند

، بدين معنا كه نوع احسـاس گيرنـدة پيـام بـرعواطفمه از جمله موانع ارتباطات اثربخش، در ادا. خود تأييديه بگيرند

ميتفسيري كه او از محتواي پيام مي و اي افراد مختلف معاني مختلف دارد، بدين معنا كه كالم برزبانگذارد، كند اثر

و سطوح عمودي در ساختار سازماني و نيز موجب بروز مسائ مراتب اداري ميل ودر شودمشكالتي در بكارگيري زبان

در، كه در صورتيكه با پيامط گفتاريباارتنهايت ميهاي گفتاري سازگار نباشد شود، يافت كنندة پيام دچار سردرگمي

. باشندمي

ا:هاارتباطات بين فرهنگ هـاي بـا فـردي كـه از لحـاظ ويژگـي رتبـاط جهت جلوگيري كردن از سوء برداشت در

ميفرهنگي  ميبمتفاوت اساس فرض خود را بر اين بگذاريد كـه اخـتالف-1: باشداشد، رعايت اين تذكرات سودمند

خود را به جاي ديگران-3. قضاوت خود را به تأخير اندازيد-2. فرهنگي وجود دارد مگر اينكه همساني به اثبات برسد

.رأي قطعي صادر نكنيد-4. قرار دهيد

مي موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثربخشحال در جهت هموار كردن هاي زير استفاده از روشدتوانوجود دارد، مدير

: كند

مي: مهارت در بازخور نمودن نتيجه دهـد مهـارت ر، كه نتايج ارتباطات را نشان مـي تواند در بازخودر واقع مدير

ت)1: كسب كند نه نتيجه بايد بصورت مشخص. وجه كنيدبه رفتارهاي خاص در بازخور)2. صورت كلي، بيان گرددبهو

براي بازخور نمودن)4. نتيجه بايد در جهت هدف به فرد داده شود)3. نمودن نتيجه نبايد مسائل شخصي مطرح گردد

بازخور نمودن نتيجه بايد مربوط به رفتار)6. بايد مطمئن شد كه وي پيام را گرفته است)5. نتيجه بايد زمان مناسب باشد

.قابل كنترل باشد

و مقصود گشتن، در حاليكه شنيدن يك اقدام غيرفعال: گوش دادن گوش دادن يعني به صورتي فعال به دنبال معني

از. است كن)1: از جمله نكات در جهت مهارت در گوش دادن عبارتند با حركات چشمو)2.يدبه چشمان گوينده نگاه
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عماز)3. هاي او را تأييد كنيدابرو گفته تفسـير)5هايي را مطرح كنيد پرسش)4. ليات اضافي اجتناب كنيدحركات يا

.روي نكنيدر صحبت كردن زيادهد)7. سعي كنيد حرف گوينده را قطع نكنيد)6. كنيد

ازهاي ديگر در جهتحلهاز جمله را كه زبان ساده،: غلبه بر موانع ارتباطات عبارتند پيامرا ساختهمدير بايد بدين معنا

و قابل درك گرددگونهبه كه چنانچه فرد دچار احساسات شد اندكي تأمل كنترل احساسات،. اي درآورد كه روشن

و منتظر شود تا به وضع عادي برگردد در واقع عمل با گفتار سازگار به ارتباطات غيرگفتاري توجه كنيد،. نمايد

مياستفاده از شايعات،. باشد از شايعات به عنوان يكي از منابع ارزشمند بازخورنمودن نتايج استفاده توان بدين معنا كه

. كرد

 رهبري– دهمفصل
نفرهبري چيست؟ و سوق دادن آن به هدفرهبري عبارتست از توانايي اعمال نظر كه منبع اين هاي موردوذ بر گروه

همه مديران هم رهبر نيستند، در واقع از آنجا همه رهبران مدير نيستند، همچنين. قدرت يا اعمال نفوذ جنبة رسمي دارد

و حقوق خاص به مدير مي بهدهد، اين نميكه سازمان حق و هدايت اثربخش باشدتواند ري همچنين رهب. معناي رهبري

 در ادامه با انواع مختلف. تواند از قدرت يا اعمال نفوذ رسمي اهميت بيشتري داشته باشدغيرسازماني يا غيراداري هم مي

ميتئوري :شويمهاي رهبري آشنا

 سـازد، ارائـه رهبر متمـايز مـي را از افراد غير ويژگي منحصر به فرد كه رهبران6اين تئوري: هاي شخصيتيتئوري

و جاه)1: كندمي و اعمال نفوذ بر ديگران)2طلبي پويايي و درستي)3عالقه يا تمايل به رهبري اعتماد بـه)4صداقت

هايي تحقيقي بخواهد يك سلسله از ويژگياما اگر. داشتن دانش فني عميق در رابطه با حوزة مسئوليت)6هوش)5نفس 

پ و رهبران غيركه رهبر را از افراد مييرو . خواهد بودكند، تحقيق مزبور محكوم به شكست سازد شناسايي مؤثر متمايز

ميكه باور كنيد يك سلسله از ويژگي بينانه باشدچون شايد اندكي خوش مجموعة توان در موردهاي منحصر به فرد را

. شمردوسيعي از رهبران موفق بر

مياگر قابليت اعتماد تئوري: هاي رفتاريتئوري آنهاي شخصيتي به اثبات شد كه صورت بايستي گفتهميرسيد، در

ا بهبرخي ميز افراد از سوي ديگر اگـر. ها بود يا نبودآنصورت فرد يا داراي آن ويژگيرد. آيندصورت رهبر به دنيا

ميرفتارهاي  ميتوانست معرف خاص و بدان توانيم اصول رهبرهبران موفق باشد، در آن صورت ري را تدريس كنيم

ميمعني مي با.ندهاي رفتاري توجه كرداي به شيوهرو عدهاز اين. افزودتوان به تعداد رهبران موفق باشد كه در اين زمينه

و ميشيگانتحقيقات دانشگاه و ارزيابي شيوه هاي اوهايو ميو بررسي يك شبكه . شويمهاي رهبري آشنا

شد: تحقيقات دانشگاه اوهايو كـه بيـانگر ابتكار عمـل،)1: در اين تحقيقات دو بعد مستقل رفتار رهبري شناسايي

و  راحدودي است كه يك رهبر ساختار نقش خود مشخصي تعيين توأم با استانداردهاي) براي تأمين هدف( زيردستان

ميمعنا كه رهبر به مسألبدينمراعات حال ديگران،)2. نمايدمي و رعايت برابرية اعتماد متقابل ديگران اهميت دهد

حاگر رهبري از نظر ابتكار. كندرا مي معمل يا از نظر مراعات تواند بيش از كسي كهازيال ديگران نمرة بااليي بگيرد،

و موجب رضايت شغلي بيشتر كاركنان شود ولي كسي. اين بابت نمرة پاييني گرفته است عملكرد سازمان را بهبود بخشد

.تواند هميشه نتايج مثبت به بارآوردهر دو جهت نمرة بااليي بگيرد نميكه از نظر شيوة رهبري از 
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رفگروه: تحقيقات دانشگاه ميشيگان و تحقيقاتي ميشيگان نيز دو بعد راآنتار رهبر را در نظر گرفتند توجـه بـه ها

نتايجي كه از تحقيقات به دست آمد رهبراني را مورد تأييد قرار دادكه در رفتار. ناميدند توجه به محصولو كارمند 

مي. كارمندگرا بودند خود و رضـايت شـغلي اين رهبران امـا رهبـران.دافـراد را بـاال ببرنـ توانستند ميزان رضايت توليد

و نيز رضايت شغلي كارگران كاهش يابدتوليدگرا باعث مي و توليد . شوند كه ميزان بازدهي

مو: شبكة مديريت و جين هـايي قراردادنـد كـه تان شبكه مديريت را بر اساس شيوهدو پژوهشگر به نام رابرت بليك

بهافراد مديران به  مي توليدو و ميشيگان دارد كنند،توجه 9بر روي هر محور. كه شباهت به تحقيقات دانشگاه اوهايو

قـرار9/9مديراني كه از نظر شيوة رهبري زيـر عنـوان. حالت وجود دارد81حالت ممكن وجود دارد، كه در مجموع

.دارند بهترين عملكرد را دارند

 نمودار شبكه مديريت

ي تحقيقات زيادي انجام شده تا بدان وسيله عوامل عمدة موقعيتي كه بر اساس اثربخشي رهبر: هاي اقتضاييتئوري

اسه دسته از تئوري. ند تفكيك شوندگذاراثر مي از انـد قتضايي مورد توجه زيـاد قرارگرفتـه هاي  فيـدلر،: كـه عبارتنـد

و رهبري مشاركتي-مسير . هدف

او: الگوي فيدلر آميز گروه به اين امر بستگي دارد كه شيوة رهبري بايد بيانگر اين است كه عملكرد موفقيتتئوري

ك و شرايطي باشد مي) در سازمان(ه فرد متناسب با موقعيت :و او سه شاخص موقعيتي را معرفي كرد گيرددر آن قرار

و و ميزان قدرت رهبر اي كه بايد انجاممرئوس، ساختار نوع كار يا وظيفه رابطة رئيس به بيان ديگر، الگوي رهبري. شود

و حاصل تئوري شخصيتي است است، كه سبك يا شيوة رهبري ثابت او اساس فرض خود را بر اين گذاشت. فيدلر نتيجه

و رئيس خوب باشد، چون داشت ابرازفيدلر چنين.باشدمي گرايعني فرد كارگرا يا كارمند كه اگر رابطة بين كاركنان

ميساختار به صورتي بهتر تنظيم مي  در نهايـت او بـه ايـن نتيجـه رسـيد،. تواند كنترل بيشتري اعمال نمايدگردد، رهبر

 كنندميراني كه به روابط انساني توجه در مقايسه با مدي) در شرايط بسيار مطلوب( كنندرهبراني كه به توليد توجه مي

.د كردنبهتر عمل خواه) گرا هستندكارمند(

9/1

مديريت باشگاهي

1/1

مديريت نامحسوس

5/5
و سازماني  مديريت انساني

9/9

مديريتي

9/1

استبدادي

م  زياد توجه به توليد ك

ان
كن

كار
به

جه
تو

ياد
ز

كم
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 نمودار دستاوردهاي الگوي فيدلر

و گونهاين تئوري به وسيلة: هدف-تئوري مسير براي رابرت هوس ارائه شد و پاية از الگوي اقتضايي رهبري است

شدتحقيقاتي قرارگرفته است كه در دانشگاه اوهايو دربارة  و روح تئوري مزبور چنين است. رهبري انجام كار: اساس

بهنانرهبر اين است كه به پيروان خود كمك كند تا بتو تا-با توجه به تئوري مسير. دست يابند اهدافد هدف، رفتار رهبر

آنآنجا مورد قبول زيردستان قرار مي و آينده، گيرد كه بتواند موجبات رضايت بر عكس. برآوردها را، در زمان كنوني

ميديدگاهي كه فيدلر دربارة رفتار رهبر دارد، رابر رهت هوس اساس فرض خود را بر اين پـذير بر انعطافگذارد كه

يك-تئوري مسير. است ميرهبر با توجه به شرايط يا موقعيتهدف بدين معني است كه هـاي تواند شيوههاي مختلف

مي4ور پژوهشگر مزب. مختلفي از رهبري را به نمايش بگذارد همان چيزي(دستوري،: كندنوع رفتار رهبري را شناسايي

در تحقيقـات دانشـگاه اوهـايو رعايـت حـال ديگـران(، حمايتي)و، ابتكار عمل ناميديمكه در تحقيقات دانشگاه اوهاي

بري مبتني بر فرماندهيدرره: اي از مفروضات در تئوري مزبور به اين صورت استنمونه. گرا، مشاركتي، توفيق)ديمنامي

ميجايي اثربخش است كه نوع كار، كار مبهم يا پرتنش اس و موجب رضايتشت، رهبري حمايتي در جايي موفق ود

و تعـارض در درون گـروه زيـاد با شغلي كاركنان مي شـد گردد كه نوع كار داراي ساختاري مشخص باشد، اگر تضاد

مومديري كه دستور بدهد بيشتر مي و جبات رضايت شغلي كاركنان را فراهم آورد، اگر تواند نـوع اختيـارات رسـمي

واناييو ساالر باشد، نوع رهبري بايد حمايتي باشد، رهبري مبتني بر فرماندهي در جايي كه كاركنان دارايتسيستم ديوان

مشـاركتي مناسـب تواند اثربخش باشد، اگر كاركنان كانون كنترل دروني داشته باشند رهبريمينتجربه بااليي هستند

ك است ميو اگر نوع كار از نظر ساختار مبهم باشد، رهبري تواند عملكرد بهتر ارائهه بيشتر در پي كسب موفقيت است

. كند

و فيليپ تياندو پژوهشگر به نام: الگوي رهبري مشاركتي كه هاي ويكتورم الگو را براساس شناخت اين موضوع

مييكنواي يكنواخت با ساختار كارهاي غيرساختار كاره و رفتار رهبري بايست متناسب با آن تغيير اخت متفاوت است

ت. كند ارائه كردند و با و مقررات وجه به شرايط مختلف، بايد مجموعهالگوي مزبور حالت دستوري دارد اي از قوانين

ك مي گيري كه دارايه همانند درخت تصميمرعايت گردد سبك رهبريدر5كه( باشدانواع متغيرهاي اقتضايي است،

و آرتور ياگو با توسعه الگوي مزبور، تعداد متغيرهاي اقتضايي را از ). شودآن مشاهده مي رساندند،12به5به تازگي رم

. كه با توجه به پيچيدگي آن يك برنامه كامپيوتري در جهت ارائه سبك رهبري مناسب ارائه نمودند

مطلوبمتوسطنامطلوب
ضعيف

خوب

عملكرد
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و مرد است اين است كه زنان بيشتر آنچه موجب تفاوت شيوة رهبري زن آيا رهبران زن با رهبران مرد متفاوتند؟

مي) دموكراسي(ساالري به شيوة رهبري مردم و دستوردهي توجه كنند، در حاليكه مردان بيشتر طرفدار شيوة فرماندهي

ميدر واقع زنان همواره. هستند و تقويت رمشاركت اعضا را تشويق و اطالعاتي ا كه دارند با ديگران در نمايند، قدرت

مي. رندگذاميان مي و كنترل كوشند تا شيوهاز سوي ديگر مردان بيشتر اي از رهبري را بكار ببرند كه حالت دستوردهي

بهشيوة. دارد آنگونهرهبري زنان ماي است كه و چانه زدن بهتر از ميها در زمينة مذاكره و كمتر بـه ردان عمل كنند

ميجنبه و رقابت . پردازندهاي برد، باخت

اعتمـاد بـه)1: ويژگي است5فرهمند در وجه تمايز رهبران فرهمند از غير: رهبر فرهمند: هاي شخصيتيتئوري

همچنين رهبر فرهمند. عامل تغيير)5العاده، رفتار خارق)4اعتقاد راسخ به آن ديدگاه،)3،)رويا( ديدگاه بلند)2نفس، 

و نجات سازمان از يك بحران براي به حركت درآوردن گر تواند مطلوب باشد ولي پس از اينكه بحـران از بـينميوه

و كارها به وضع عا . تواند اثربخش واقع شوددي برگشت، او نميرفت

و سياست– يازدهمفصل  قدرت
و مقايسة آن با رهبري اي كه الزاماً توان بالقوه)1: گذارده شده است تعريف قدرت بر سه ركن: تعريفي از قدرت

و)2شود، نبايد بالفعل  مياي)3يك رابطة وابسته در. شود، خود، صاحب اختيـار اسـت نكه فردي كه بر او اعمال نفوذ

اي براي ر، قدرت وسيلهاز ديدگاه رهب. مقايسه رهبري با قدرت بايد گفت كه اين دو وجوه مشترك زيادي با هم دارند

از سوي ديگر، در مفهوم واژة. گنجانده نشده است در مفهوم واژة قدرت، الزاماً سازگاري با هدف. هاستتأمين هدف

و تجانس وجود داشـته  و موضوع مورد رهبري بايد نوعي سازگاري رهبري اين معني نهفته است كه بين هدف، رهبر

ميبر خالف رهبري، دامنة تحق. باشد و در اين تحقيقـات شود، بسيار گسترده استيقاتي كه روي موضع قدرت انجام

ميهايوهبيشتر بر شي آنسازگاري تأكيد و دامنه مي) به عنوان يك عامل(فرد ها به وراي شود .شودكشيده

و ريون پنج نوع: هاي قدرتپايگاه ميبر اساس نظر فرنچ تواند داراي چندين پايگاه قدرت وجود دارد كه شخص

و وحشـت قـرار دارد قدرت مبتني بر زور،-1: نوع قدرت باشد و طبـق گفتـة بعضـي از ميـان همـة بـر پايـة تـرس

آنقدرت كـه قدرت مبتني بر پاداش،-2. ترين قدرت قابل كنترل اسـت ها دسترسي دارد، مشكلهايي كه انسان به

برچون به منافع مثبت مي مي زور است انجامد، نقطة مقابل قدرت مبتني قدرت قانوني،-3. باشدو منظور پاداش مادي

م و بر تر از قدرت مبتنيو دامنة آن گسترده است قرارداردقام سازماني، كه نظر موافق اعضاي سازمان كه بر پايه پست

و قدرت مبتني بر پاداش مي ميكارها تخصصي چونقدرت مبتني بر تخصص،-4. باشدزور ها براي شوند، سازمانتر

و ميابستهرسيدن به اهداف خود به متخصصان شود ايگاه آن به وسيلة شخصي معينميپكه قدرت مرجع،-5. شوندتر

و يا ويژگيك . هاي شخصي دارده منابع آرمانگرايانه

مي: وابستگي، كليد درك قدرت ر وجـود داشـته بايست به اين نكته اشاره كرد كه اگر چيزي به حد وفودر ابتدا

ميه عواملي كه قدرت از جمل. تواند قدرت فرد را افزايش دهدباشد، داشتن آن نمي و در نتيجه سبب دهد فرد را كاهش

ازايجاد وابستگي مي آنبراي اينكه وابستگي بوجواهميت،: شود عبارتند ها كنترل داردد آيد بايد چيزهايي كه فرد بر
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در واقع جهت بوجود آمدن وابستگي بايد فرد، گروه يا منابع كمياب،. همانند كنترل بر مسأله عدم اطمينان. مهم باشد

ني سازمان و مشـاغل نهفتـه اسـت، باعـث هاي سـاز قدرتي كه در برخي از پست. از كندنسبت به يك چيز احساس  ماني

و منابع كمياب( شود كه اين رابطهمي . بيشتر تقويت شود) رابطة وابستگي

: قدرت در گروه
و درصدد كسب آن برمآنان كه بدون قدرت. ائتالف ميياند فـردي خـود را افـزايش كوشند تـا قـدرت آيند، نخست

و بزرگيميائتالف در سازمان. گر ائتالف استدهند، ولي اگر اين اقدام مؤثر واقع نشد، راه دي شود، ولي ها موجب رشد

ميفدر تئوري علوم سياسي، ائتال هايشان قدرت الزم را به دست آورند، شند تا آن حدي كه براي تأمين هدفكوها

و كاري كه بايد انجام شودوابستگي. ممكن برسانند اندازة سازمان را به حداقل بايد گفت كه در هر كجا كه از نظر منابع

هـا داشته باشد، احتمال تشكيل ائـتالفو همچنين هر قدر كار يك گروه بيشتر حالت تكرارن سازماني بيشتر باشددرو

ميبيشتر است و همانطور كه اگران غيرحرفهتر مورد درخواست كارها بيشبينيم اتحاديه، و كساني ست كـه مهـارت اي

مياي خودكامه، احتمال گسترش ائتالفهبايد گفت كه در سازمان در نهايت. اندك دارند .باشدها ضعيف

مياگر افراد گردهم آيند.قدرت در عمل: سياست و زمانيكه اعضايو گروه تشكيل دهند، صاحب قدرت شوند،

مي سازمان به قدرت : طور گفتهاندتعريف رفتار سياسي را اين. اندشود كه سياستمدار شدهخود جامة عمل بپوشانند، گفته

و نقش رسمي در سازمان ضـرورت ندارنـد، هايي كه به عنوان بخشي از آن دسته از فعاليت  ولـي در امـر توزيـع مزايـا

ميكاستي ر دامنة اين تعر. نمايندهاي درون سازماني اعمال نفوذ فتارهـاي مختلـف يف آنچنان گسترده است كه شـامل

و پراكنيسياسي همچون شايعه ها يا فراينـدهاو اين رفتارهاي سازماني بر مالك شود،مي...، نشست اطالعات محرمانه

ميسياسي به سازمانكه از زاوية غيركساني. گذارندتأثير مي ميها نگاه سـازمان پندارند كه تمـام اعضـاي كنند، چنين

دراه تأمين منافع سازمان در تالش همواره در مياند، بر عكس كسانيكه توانند بسياري از يدگاه سياسي به سازمان دارند،

و كاريهمانند دستكاري در ارقام، پنهان رفتارهاي غيرمنطقي . را بيان نمايند... ها

مي: عواملي كه در رفتار سياسي نقش دارند از. هاي فرديويژگي: دازيمپربه بررسي دو عامل مثالً اعضـايي

 خارجي هسـتند، سازمان كه خودكامه هستند تمايل بسيار زيادي براي پذيرفتن خطر دارند، يا داراي يك مركز كنترل

ميگونهبه ميكنند كه كمتر به نتايج اي عمل بدليل اينكـه نـوع رفتـار. عوامل سازماني. نمايندآثار اقداماتشان توجه

م از. هاي سازمان استباشد، فعاليت سازماني از ويژگييسياسي سازمان از اعضاي آن متفاوت مثالً در اثر تغيير برخي

و مالكش منابع سازمان، استفاده از شاخصشرايط، همچون كاه لة بين عمل فاص هاي ذهني در ارزيابي، طوالني شدنها

و ارزيابي آن اي از تخصيص پاداش اصرار ورزد كه مجموع بردگ سازماني بر شيوهين هر قدر فرهنو همچنهاكاركنان

شدو باخت صفر شود، انگيزة كاركنان براي انجام اقدامات سياسي بيشتر خواه مي.د شود كه ضمناً ابهام در نقش سبب

.كاركنان در اقدامات سياسي خود محدوديت كمتري داشته باشند

مي: تسخير احساسات وسيله احساساتي را كه ديگـران نسـبت بـه وي دارنـد كنتـرل كنـد، كوشد بدانفرايندي كه فرد

ميتسخير  : هـا عبارتنـد از جهـت مـوثر شـدن در سـازمان هاي مختلف تسخير احساسات در اينجا شيوه. نامنداحساسات

ميهاي تسخير احساسات واقع بيشتر توجهاتي كه به شيوهدركه.هاشيوه چرخد رفتارهاييميشود، حول محور معطوف

ش ميكه مي.وصف خويش. كندخص به صورت گفتاري ابراز وجود هاي خويش را بر كوشند تا ويژگيمعموالً افراد



ينترنتي سايتدر شده تهيه– مباني رفتار سازماني استيفن رابينز كتاب خالصه  www.modir.ir ا

٣٢ 

ميك.تأييد نظر. شمارند كه.توجيه. روده در جهت جلب موافقت فرد بكار به معناي توضيح دادن در مورد رويدادي

و.عذرخواهي. موجب نگراني شده است و در همـان زمـان تقاضـاي عفـو يعني پذيرفتن مسئوليت رويدادي نامطلوب

صف.ادعا كردن يا خود را ستودن. بخشش كردن آنبدين معنا كه ها نيز از ما تعريف ات حسنه ديگران با اين هدف كه

و عنايت قراردادن. كنند، برشماريم .اثربخشي.انبه معناي انجام يك كار خوب جهت جلب رضايت ديگر.مورد لطف
رااثربخشي مي خواهند است كه معموالً كاربرد اين نوع شيوه در مواردي در.دنحبه بسـنج با فرايند مصادر رابطه آن

آنپايان اين قسمت مي ميبايست تذكر داد كه الزاماً به چه در فرايند تسخير عواطف روي دهد بدان مفهوم نيست كه افراد

. طرف مقابل خود دروغ بگويند

و رفتار سياسي يكي: براي اينكه يك اقدام سياسي اخالقي باشد بايد داراي دو ويژگي عمده باشد: اصول اخالقي

و انصاف سازگار در جهت تأمين منافع سازمان باشد آنكه . باشدو ديگري اينكه با استانداردهاي مربوط به رعايت ادب

مي وجودبايست اين مسأله را در نظر داشت كه همچنين مي اخالقـي بـه اصـول تواند سبب شود كه اصـول غير قدرت

مي اخالقي توجيه شوند، كه اين امر منجر . شودبه فساد

 تعارضو مذاكره– دوازدهمفصل
به: ارائه تعريفي از تعارض ميفرايندي كه در آن نوعي تالش آگاهانه ب را هـاي گيرد تـا تـالش وسيلة الف انجام

ب در مسير نيل به هدفسدخنثي كند، البته از طريق مي كردن راه او، كه در نتيجه دان شود، يا اينكه الفبخود مستأصل

اي. افزايدوسيله بر ميزان منافع خود مي ميدر كل در مورد باشد، كه حول محور نيت نكه آيا تعارض يك عمل آگاهانه

. چرخد، اختالف وجود داردمي

به: سير تكاملي انديشة تعارض و ديدگاه تعادر اينجا ميبررسي سه ديدگاه سنتي، روابط انساني . پردازيممل

و متـرادف بـا واژهر منفـي مـي در اين ديدگاه فرض بر اين است كه تعارض بـا: ديدگاه سنتي-1 ايي چـون هـ آورد

و تخريب مي ميدر نهايت منجر به روش سادهو اين تعريف باشدسركشي، تمرّد ر شود كه اي فتـار بر اسـاس آن بايـد

ميافرادي را مورد توجه قرار داد كه باعث ايجا . ارض توجـه كـرد تعـ هايبنابراين تنها بايست به علّت.ندشود تعارض

. هاتورن نيز نشان دهندة زيانبار بودن تعارض بود تحقيقات

و سازمانبر اين اساس وجود تعارض در گروه: ديدگاه روابط انساني-2 و از بـين بـردن عي استها يك امر طبيها

نفتعارض غير و نيز اينكه موارد زيادي وجود دارد كه تعارض به ميممكن است و عملكرد را بهبود . بخشدع گروه است

ب: ديدگاه تعامل-3 مياين ديدگاه با توجه به ويژگي فطرت انساني مبني كند تا جهتر سستي، رهبران گروه را تشويق

.ارض را بوجود آورندخالق بودن گروه، سطح معيني از تع

و مخرب ا: تعارض سازنده ز تعارض كه در اينجا بايست به اين نكته اشاره كرد كه بر اساس ديدگاه تعامل، آن نوعي

ميهدف گروه را تقويت مي يا. باشدكند، سازنده و ديـدگاه شاخص اصلي همانا عملكرد گروه اسـت در واقع مالك

بدتك تك اعضاي گروه مبني بر ذيتواند بودن پديدة تعارض، نمي خوب يا و قابل قبـول باشـد نظري بنـابراين. ربط

.هاي مختلف متمايز استميان گروهسازنده يا ويرانگر بودن تعارض در 
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: فرايند تعارض
آن از جمله. هاي بالقوهمخالفت:1مرحله هـا بـراي بـروز تعـارض الزم اسـت شرايطي كه وجود حـداقل يكـي از

ب. ارتباطات: عبارتند از مياطالعات به مقدار بسيار زياد يا به مقدار هر.ساختار. شودسيار اندك موجب تشديد تعارض

و مشاركتمتنوع تر، اهدافچه كارها تخصصي مي تر، كنترل شديدتر و همچنـين نيز شديدتر باشد تعارض بيشتر شود

ميرا و تعارض معكوس گ.باشدبطة سابقه خدمت گرهمچنين اگر سود يك وه ديگر تمام شـود تعـارض روه، به هزينة

و ويژگيكه اين متغيرها شامل سيستم.هاي شخصيمتغير.شودتشديد مي شخصيتي كـه موجـب هاي هاي ارزش فردي

مياختالفات فردي مي . باشندشوند،

يامي.بروز تعارض:2مرحلة و اين بدان معني ادراك است بايست خاطرنشان كرد كه تعارض مستلزم وجود پنداشت

 ). يا به منصة ظهور برسد(باشد كه پديدة مزبور بروز كند نمي

مي. رفتار:3مرحلة انجام اين مرحله زماني بوجود آيد كه عضو گروه آگاهانه در جهت استيصال عضو ديگر كاري را

ا. دهد مياما فنوني در جهت كاهش ازستيصال هنگام بروز تعارض بكار افراد در ساية قدرت.رقابت: روند كه عبارتند

.اجتناب. در صورتي كه طرفين خواهان تأمين منافع يكديگر باشند.همكاري. كوشند مسأله را به نفع خود حل كنندمي

هنگامي كه يكي از طرفين منافع.گذشت. در صورتيكه يكي از طرفين در جهت سركوبي تعارض خود را كنار بكشد

(يايدبهانيكه يكي از دو طرف به اجبار كوتزما.سازش يا مصالحه.ف خود را بر منافع خود ترجيح دهدطرف مخال مانند.

و مديريت سازمانمذاكره بين اتحاديه تـوان شـيوة كه در اينصورت مي.اثر فرهنگي طبيعي بر رفتار.)هاهاي كارگري

.بيني كردآن جامعه با پديدة تعارض را پيش برخورد مردم

و شيوه. نتايج:4مرحلة مين راههاي يافتتعارض و يا ويرانگـر در پـي داشـته باشـد حل براي آن : تواند نتايج سازنده

مي.هاي سازندهنتيجه آندهد كه گروهتحقيقات نشان ههايي كه اعضاي هاييم اختالف نظر دارند نسبت به گروهها با

ميكه نظرات اعضاي آن ميباشد ها سازگار همچنين تعارض در برابر پديـدة همرنـگ جماعـت. گيرندتصميمات بهتر

پ ميشدن همانند . كندادزهر عمل

و سازنده بعمل آمده نشانتفكيكي كه بين نتايج.هاي ويرانگرنتيجه در آن دهنده اين است كه در حـالتي كـه ويرانگر

 همچنين نوع فعاليت گـروه. باشدوجه سازنده نمي به هيچ تعارض در شديدترين وضع خود قراردارد، اين نوع تعارض

آندر مثالً. رض استعامل مهمي در تعيين سازندگي تعا) خالق بودن يا نبودن( آمدندراها با همكنگروهي كه اعضاي

. كنند ميزان سازندگي پايين استو نظر يكديگر را تأييد مي

و استراتژي آن دو: مذاكره ه صفاتي را مبادلطرف كاال يا مذاكره يا چانه زدن فرايندي است كه درآن دو گروه يا

ميمي و هريك و ويژگياستراتژيصفحه بعد جدول. خود را تأمين كندكوشند تا منافع كنند هاي هاي مختلف مذاكره

ميآن . دهدها را نشان
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 هاي مختلف مذاكرهمقايسة استراتژي جدول

نوع رابطهمنافع اوليههاي نخستينانگيزهمنابع كه بايد تقسيم شوندمذاكرهنوع
د مي ثابت باختو بر ميمن  مدتبلند منافع طرفين بازيبرم، تو

مي متغير بدون باخت ميمن  مدتكوتاه تضاد منافع بريبرم، تو

و باخت زمامي ميني مناسب است كه فرد به توان گفت كه استراتژي برد اديگري و نامعقول نيستو گويد ميزان خواستة

و نظر وي را بپذيرداز طرف ديگر مي همچنين اگر همة عوامل ذيربط ثابت بمانند، استراتژي بدون. خواهد كوتاه بيايد

و باخت، به اين دليل كه  ميمدت بين طرفاي بلنداولي رابطهباخت از استراتژي مبتني بر برد آورد هاي مذاكره بوجود

.برتر است

ازسونگرييك: هايي كه در فرايند مذاكره مطرح استمسأله و لجاجت: ها در تصميم عبارتند اصرار ورزيدن

و باخت در تعهد، ميم(مجموع برد و اصر، پاي)شودذاكرة بدون باخت ناديده گرفته ار ورزيدن، بندي به موضوع تحسين

چ مي( ارچوبتعيين وج)تأثير اطالعات قرار گيرندشود كه افراد تحت سبب هاي سبب عدم توجه به داده( ود اطالعات،

ميذي ا)شودربط حد، پشيماني بعد از قرارداد، اعتماد بيش مي(ز  هاي شخصيتي در مذاكره، ويژگي)شودمانع مصالحه

گفدادو( و غيرگفتاري، واكنش در بحثستدهاي و مشاجرهتاري اجتنـاب از پديـدة ها، رعايت ضرب االجل، ميـزان ها

و  ...) تعارض، تعيين مسير مذاكره

با: حل مسأله از تعارض در مواردي كه وضع اضطراري. حل خاص آن را در نظر گرفتيد راهبا توجه به هر موفقيت

و بايد اجرا شود بايد حالت رقابتي به خود گرفت و نوع كار عادي است و قاطع به عمل آورد و بايد اقدامي سريع . است

كهي هنگام. تر در پيش رو است، بايد از پديدة تعارض اجتناب نمودموضوع كم اهميت است يا مسائل مهمهنگامي كه

يافرد دريابد كه راهي نادرست مي و بخواهد به موقعيت يا وضعيت بهتري برسد يا هدف، و داشتن پايگـاه رود دگيري

دي معقول باشد ميو زماني كه اهميت مسأله براي كه بايست استفاده كردگران زياد باشد از پديده سازش و اما هنگامي

و درصدد بر آمد با قدرت بيان ديگهدف اهميت زيادي دارد ولي ارزش آن را ندار راد كه مسير مخالفي را پيمود ري

و تعهد برابر هستند، دار) ناسازگار(نظر هاي موردهاي مذاكره نسبت به هدفسركوب كرد، يا زمانيكه طرف اي قدرت

.بايست مصالحه نمودمي

 ساختار سازماني– سيزدهمفصل
ميريزي ساختار نگام طرحه:ساختار سازماني بنـدي كارهـا، زنجيـره ايست به شش عامل تقسيم كار، گروهبسازماني

و رسمي بودن كارها توجه نمود و عدم تمركز  فرماندهي، حوزه يا قلمرو كنترل، تمركز
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...شود به وسيلةپاسخ ارائه ميپرسش اصلي

متخصص در كاركارها را تا چه ميزان بايد تقسيم كرد؟-1

بندي كارهاگروهبايد بر چه اساسي باشد؟تركيب كارها-2

و گروه گزارش كار خود را به چه كسي بدهند؟-3 زنجيرة فرماندهيافراد

حوزه يا قلمرو كنترلكند؟ند را به صورت اثربخش سرپرستي مييك مدير چه تعداد كارم-4

تمركز يا عدم تمركزگيري دارند؟چه كسي يا چه كساني حق تصميم-5

و مقررات راهنماي افراد است؟كدام-6 ميزان رسمي بودن سازماندسته از قوانين

مقصود از آن اين است كه به جاي اينكه تمام كار به وسيلة يك نفر انجام شود بايد آن را به مراحل متعدد: تقسيم كار

و هر مرحله را به عهده فرد خاصي گذاشت ا. تقسيم كرد ميمور كه در اثر تقسيم كار تكرار آيد، سبب افزايش بدست

ا امروزه مديران اين را ام.و همچنين هزينه كمتري هم در امر آموزش براي مديران خواهد داشت شودمهارت افراد مي

تي را نيز براي سازمان به بار جويي اقتصادي ندارد، بلكه مشكالي در امر تقسيم كار نه تنها صرفهرواند كه زيادهدريافته

و غيراقنمو. آوردمي ميدار زير اقتصادي : دهدتصادي بودن تقسيم كار را نشان

و  اقتصادي بودن سيستم كارغير نمودار اقتصادي بودن

ر تقسيم كارها، سازمان بايـد مجموعـه پس از ): تشكيل دواير سازماني(بندي كارها گروه ا در يـك اي از كارهـا

و سپس گروه گروه قرار  بنـدي بـر حسـب وظيفـه بنـدي، گـروه هاي گروهيكي از انواع شيوه. هماهنگ نمايدها را دهد

ميباشمي باد كه مزيت عمدة آن اين است كه شيوة ديگر،.ي افزودين كارابندي كردن افراد متخصص بر ميزادستهتوان

 لكـرد، بـه ايـن دليـل كـه همـة بندي برحسب نوع محصول است كه سبب باال رفتن ميزان مسئوليت در مـورد عم گروه

ميبه يك محصول خاص زير نظر يك مدير قراهاي مربوط فعاليت مير ها فعاليت خود را بر همچنين سازمان. شودگيرد

ميمنطقة جغرافيايي هم گروهمبناي  هاي سازمان در حوزة بسيار وسيعي، روش در صورتي كه فعاليتكنند، كه اين بندي

 زياد تقسيم كار كم

ره
به

اد
زي

كم
ي

ور اثرات اقتصادي ناشي از تقسيم كار

از تقسيم كار ناشي  ي  اقتصاد ر  غي رات  اث
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مياز نظر ه با توجه به بندي بر حسب نوع مشتري، هر دايرگروهو در نهايت در شيوه باشد جغرافيايي پراكنده باشد مناسب

.پردازدمينوع مسأله مشتريان، به موارد خاصي

مي: زنجيرة فرماندهي و مشـخص تا پايين هرم سازماني كشـيده مـي باشد كه از باالبه معناي خطي ناگسستني  شـود

دو. كند كه هر كسي در برابر چه كسي مسئول استمي مي موضوع زنجيرة فرماندهي ،اختيارات سازماني:گيردرا در بر

ميبه معناي اينكه مدير در زمان احراز مسئوليت داراي چه اختيارا ، به معناي بوجود آمدنوحدت فرماندهيو باشدتي

و اينكه مييك زنجيره از اختيارات اما امروزه با گسترش رايانه، حتي اطالعاتيكه. باشدهر فرد در برابر يك نفر مسئول

مي گذشتهدر  و گرفت، در دسترس كارمندان مـي در اختيار مديران ارشد قرار و دو مفهـوم اختيـارات سـازماني باشـد

. وحدت فرماندهي بسيار كمرنگ شده است

سر: حوزة كنترل و تعداد مديران  اگر ساير عوامل تغيير.و كار دارد موضوع حوزة كنترل با تعداد سطوح سازماني

مييتر باشد كارانكند، هر قدر حوزة كنترل گسترده سطوح سازماني كمتـر باشـد،دهر چه تعدا. يابدي سازمان افزايش

ميتعداد مدي و حيطة كنترل افزايش بخشي كنترل، اثر بايد به اين نكته توجه داشت كه با گسترش حيطة. يابدران كمتر

سمي سازمان كاهش و افزايش انعطافمرعت در تصمييابد، اما سبب كاهش سربار، ميگيري . گرددپذيري

و عدم تمركز ر: تمركز اي است كه سمي سازمان است، ميزان يا درجهمقصود از تمركز، كه تنها در مورد اختيارات

خاتصميم دخالـت گيـري بتوانند در تصـميمترهر قدر كاركنان ردة پايين.ز استصي از سازمان متمركگيري در نقطة

ميغير در يك سازمان. گرددكنند، سازمان بيشتر غيرمتمركز مي و كاركنـان كمتـر متمركز مسائل به سرعت حل شوند

. بيگانگي خواهند كرداحساس ازخود

ت رابطة رسميت با اختيارا. مقصود از رسمي بودن درجه يا ميزان استاندارد بودن كارهاي سازمان است: رسمي بودن

مي.ردمعكوس دا ريزي نشده خواهد بودو فردر كارگر يا كارمند تا حدي برنامهباشد، رفتااگر ميزان رسميت كارها كم

ميمچنين ميزان رسمي بودن در سازمانه. داراي آزادي عمل زيادي خواهد شد .كندهاي مختلف فرق

 هاي سازمانيطرح
د در اين قسمت عالوه بر ساختارهاي سنتي، اندر جهت افزايش اثربخشي بوجود آمدهبا ساختارهاي نوين سازماني كه

. شويمآشنا مي
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نقاط ضعفنقاط قوتتوضيحاتساختار سازماني

 ساده

و داراي دو ياختار در سطح افقي سازمان قرار مياين سا گيرد

-تركيب منسجمي از كاركنان ندارد-سه سطح عمودي است

ك و از نظر گروهنترل حوزة بندي كار در بسيار گسترده

.سطحي بسيار پايين است

اپايين بودن هزينه ا-ه - سرعت انجام كاره

 مشخص بودن-پذيري باالافانعط

هامسئوليت

هاي كوچك كاربرد تنها در سازمان

-نيازداشتن به تمركز زياد. دارد

 مخاطره آميز بودن

 ديوانساالري

)بوروكراسي(

باشد كه به صورت تكراري انجامكارهايي ميمربوط به

مياي گروهكارها برحسب دواير وظيفه- شوندمي شوند بندي

در.تو اختيارات متمركز اس و  قلمرو كنترل محدود

.گيري بايد زنجيره فرماندهي رعايت شودتصميم

توانايي سازمان در انجام كارهاي استاندارد

ال ده از افراد با قابليت استفا-با راندمان با

ضريب هوشي متوسط در مورد مديران مياني 

و رده پايين

و بههدف ميگونهاحدها باشد كه اي

كهدف الشعاع لي سازمان را تحتهاي

كمانعطاف-دهدقرار مي  پذيري

 ماتريسي

ن ميدواير بر حسب -ديابنوع وظيفه يا نوع محصول سازمان

.رودمسأله وحدت فرماندهي از بين مي

 اي متخصصان گردهم در دواير وظيفه

ازمي و منابع به بهترين شكل استفاده آيند

توان امور را به هنگام روياروييمي-شودمي

سازمان با كارهاي پيچيده كه وابستگي 

به راحتي هماهنگ  توانمي-كردندارند 

اي عالي بين دواير متخصصان را به شيوه

.شكن كردسر

توان كارهاياي نميوظيفهدر دواير

ب ه صورتي دقيق متخصصان را

هاي پروژه در هماهنگ نمود تا طرح

در دواير-موعد مقرر تكميل شوند

هاي حسب نوع محصول هزينهبر

ميمضاعف به مص گاهي- رسدرف

و سردرگمي شد و سازمان دچار ابهام ه

.شودبا جنگ قدرت روبرو مي

 تيمي

متمركزها غيرگيريو تصميمزدريدواير فرو ميسدهاي بين

و تيم تصممي ميشود يهادر سازمان. گيرديمات الزم را

.بزرگ، ساختار تيمي مكمل ساختار ديوانساالري است

تواند با استفاده از استانداردهايسازمان مي

و بوروكراسي به باالت رين كارايي دست يابد

.پذيري تيم هم بهره مند شوداز انعطاف

................................... 

 مجازي

و بهاز نظ ي واحدهاندرت دارار ساختار، بسيار متمركز است

ميو دواير تخصصي يا وظيفه بسياري از وظايف-باشداي

ميمنابع خارجي تأمين مي و تنها بر كارهايي تأكيد  شودشود

ميكه سازمان بهترين شيوه از عهده آن بر .آيدبه 

.پذير استانعطاف بسيار
هاي تواند بر همة بخشمديريت نمي

و كنترل نمايد .اصلي سازمان نظارت

 بدون مرز

رل تا زنجيرة فرماندهي از بين برود، حوزة كنتشود تالش مي

و تيماز ميان برداشته مي و شود هايي كه داراي استقالل

ميعماختيار .شوندل زيادي هستند، جايگزين دواير

ه اختيارات در سطح افقيسلسلچون

، سازمان حالت يك سيلو به يابدگسترش مي

تشكيل گيرد كه از مديران گوناگون خود مي

ه شودمي در رد وو كساني كه   هاي باالتر

دارند عملكرد فرد را ارزيابي تر قرارپايين

اي سبب انههاي رايود شبكهوج-كنندمي

.ها شده استادامة كار اين سازمان

....................................... 

ميها به دو نوع ساختر، سازمانبندي كليدر يك دسته همچنين و ارگانيكي تقسيم : شوندتار مكانيكي

ساختار مكانيكيساختار ارگانيكي

.واحدها در سطح افقي پراكنده اند.پراكندگي در سطح افقي اندك است

و اشتراك و انعطاف ناپذيرند.مساعي زياد است همكاري .روابط بسيار دقيق

.شرح وظايف مشخص است.پذيرندوظايف انعطاف

مي.امور زياد رسمي نيستند .باشندامور رسمي

.هاي ارتباطي رسمي استلكانا.رسمي استارتباطات غير

.گيري متمركز استسيستم تصميم.متمركز استگيري غيرسيستم تصميم
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و برون سازماني : رابطة ساختار سازماني با ديگر عناصر درون سازماني
خبيشتر سازمان ميود به سه بعد نوآوري، كاهش هزينهها در استراتژي و تقليد توجه هاي نوآور، از نظر سازمان. كنندها

بهدرحالي پذيري بايد داراي ساختارهاي ارگانيك باشند،انعطاف ها بايد داراي ساختار ها، سازمانهنگام كاهش هزينه كه

مي هايي كه از استراتژيشركت. با راندمان باال كار كنند مكانيكي باشند تا بتوانند كنند، بايد داراي تركيبي تقليد استفاده

بر ازة سازمانهمچنين در ارتباط با تأثير اندازة سازمان بر ساختار بايد گفت كه اند. از اين دو ساختار باشند با نرخ كاهنده

د را بـه سـتاده يـا ها يا اقالم مصـرفي خـو كه سازمان دادهاي شيوه(و اما در ارتباط با تكنولوژي. گذاردساختار اثر مي

ت)كندمحصول تبديل مي مي كراري بودن كار بستگي داردبه ميزان ميتوو شود كه ان گفت كه كارهاي تكراري باعث

و امور به دواير مختلف گروهماني داراي ارتفاع بيشتري اهرم نمودار ساز شوباشد و بندي د ولي رابطة بـين تكنولـوژي

و. گذار استحيط نيز بر ساختار سازماني تأثيرم. بودن امور قويتر استرسمي تـر باشـد نـامطمئن هر قدر محيط پويـاتر

سعكس، اگر محيطبر. پذيري بيشتري داشته باشدسازمان بايد انعطاف و پايدار باشد اختار مكانيكي براي سـازمان ثابت

و رفتار كاركناندر. تر استمناسب مي نهايت در زمينة ساختار سازماني هاي فردي توجه بايست به اختالفبايد گفت كه

و عملكرد هيچ رابطهرو بين پديدازاين. كرد .اي وجود نداردة حوزة كنترل

و طرح– چهاردهمفصل  شغل ريزيتكنولوژي
و سيستم انعطافكيفيت جامع، بازسازي، مديريتدر اين بخش در رابطه با تكنولوژي به چهار موضوع پـذير سـاخت

ميمنس .شودوخ شدن مهارت كارگران پرداخته

دا فلسفه: جامعمديريت كيفيت و از طريق اصـالح مسـتمر فراينـدهاي سـازماني، منـة تغييـرات اي از مديريت است

ميپيوسته كاهش  تأپيدا و رضايت مشتري نيز پيوسته ميكند هـا ژاپنيها بر اساس نظر بهبود مستمر فعاليت. گرددمين

و با شيوة مديريت آمريكايپايان ميناپذير است در بنابراين نوع. باشدي كه به صورت خطي است در تضاد تنش مثبت

برشايد مهم. آيدكاركنان به وجود مي آناترين كاربرد اين پديده ها را به عنوان منابعي كاركنان اين باشد كه مديريت

ميهميشگي مياي و نظرات سازنده ارائه كنندداند كه .توانند پيوسته عقايد

ر: بازسازي فرايندكار و داراي سه اي هـ شايسـتگي-1: باشـد كن مورد توجه مـي اسم ديگر آن مهندسي مجدد است

كهباشويژه، كه به معناي كارهايي مي  فراينـدهاي-2. دهـد هـاي رقيـب بهتـر انجـام مـي سازمان در مقايسه با سازماند

ميهمان فرايندهايي كه ارزش شايستگياي، يعني هسته د-3. برندهاي ويژه شركت را باال ر سطح افقي، تجديد سازمان

هاي بازسازي اين ين يكي از هدفو همچن قرار گيرد مورد توجه)و نه نوع وظيفه(شود كه فرايند كه وجود تيم باعث مي

. باشد كه از ميزان مديريت كاسته شودمي

كارها بـه صـورت تـدريجي جامعدر اجراي مديريت كيفيت:و بازسازي فرايند جامعمقايسة مديريت كيفيت

عمبهبود مي مييابد، ولي در بازسازي كي. كندلكرد به صورت جهشي بهبود پيدا كارهااز جامعفيت همچنين در مديريت

ميپايين شروع مي و از افراد خواسته به. گيري مشاركت نمايندشود كه در تصميمشوند  از سوي ديگر بازسازي اصوالً

ميوسيلة مقامات عالي شركت مشخص مي و در سازمان اعمال ا. گرددشود ست كه به همچنين ذكر اين نكته ضروري

ميي از افراد ها بسيارسبب اجراي برخي بازسازي بهشغل خود را از دست و در اين روش نيروهاي ستادي، ويـژه دهند



ينترنتي سايتدر شده تهيه– مباني رفتار سازماني استيفن رابينز كتاب خالصه  www.modir.ir ا

٣٩ 

و در ايـن دوره سال طول مـي5تا3ة بازسازي بين اجراي برنام. پذيرندبمديران مياني، سخت آسي اركنـان بـاك كشـد

.شوند كه همواره دچار اضطراب خواهند بودوضعي نامطمئن روبرو مي

اي ويژگي: پذيرسيستم توليد انعطاف و وسـيله طـرح تـوان بـدانن است كه مـي منحصر به فرد آن هـاي كـامپيوتري

و قيمت رقابت و محصوالتي را با حجم و قوانين صرفهيكپارچه را در هم آميخت هاي اقتصادي لغو جوييي توليد كرد

افرادبه.د را كاهش دهدهمچنين مديريت نبايد هزاران واحد كاالهاي همانند توليد كند تا هزينة توليد يك واح. شودمي

ميصورت  زگيريكنند، در تصميمتيمي عمل و بايد در اين زمينه مهارتيادي برخورها از اختيارات نسبي هاي دارند

. ها بيشتر ارگانيك استاين تيم الزم را داشته باشند، ساختار

و مستمر در ساختار سازمان،:هامنسوخ شدن مهارت و تغيير سريع و مديران در واقع با پيشرفت علم رايانه كاركنان

دبايست مهارتمي . گردنـد اينصورت از سـازمان منفـك مـي رغيرهاي خود را متناسب با تكنولوژي روز تغييير بدهند،

يكامروزه مي ميحلقه در زنجيرة فرم بينيم كه مديران مياني كه تنها به عنوان . اندكردند، اينك حذف شدهاندهي كار

كه: ريزي شغلطرح و شغل)1با توجه به دو واقعيت تر هستند به ها، نسبت به بقيه چالشيبرخي از شغل)2ها متفاوتند

س مي هاي شغله تئوري اسنادي كار، الگوي ويژگيارائه .پردازيمو الگوي پردازش اطالعات جمعي

و الرنس بر اساسدو: تئوري اسنادي كار ويژگي گوناگوني كار، استقالل يا آزادي عملدر6پژوهشگر به نام ترنر

و روابط متقابل اجتماعي كه اختياري است،  و مهارت، روابط متقابل اجتماعي كه مورد نياز است كار، مسئوليت، دانش

ك. پيچيدگي شغل را تعريف كردند مشنتايج تحقيقات آنان نشان داد كه دهنـد، امـا اغل پيچيـده را تـرجيح مـي اركنان

و ميزان رضايت كاركنان را نشان دهند بهيتئوري اسناد. نتوانستند يك رابطة كلي بين پيچيدگي كار دليل اهميت3كار

وااوالً كاركنان سازمان: يادي داردز ميكنشها نسبت به مشاغل گوناگون اي از دوماً با مجموعه.نددههاي متفاوت نشان

ميگيويژ ميتوان كارها را بر آن اساس مورد ارزيابي قرارداد هاي شغلي . شودو سوماً به نيازهاي فردي توجه

هك: هاي شغلالگوي ويژگي و گرگ الدهام بر اساس تئوري اسـنادي كـار بـه رابطـة بـين انگيـزش، ريچارد من

و رضايت شغلي افراد پي بردند پنج بعد اصلي گوناگوني در مهـارت، هويـت در اينجا هر نوع شغل بر اساس. عملكرد

ع ميكار، اهميت كار، آزادي و بازخور نمودن نتيجه بيان ه اگر سه بعد نخستين در يك نوع كار وجود داشـت. شودمل

و ارزشمند بداندتوان پيشباشند، مي و استقالل. بيني كرد كه كارمند كار مزبور را مهم عمل كارهايي كه داراي آزادي

ب از ديدگاه. اي اثربخش بوده استجة كار بازخور شود كار تا اندازهو اگر نتيپذيري دادهه فرد احساس مسئوليتهستند

ميي مزبور بيانگر اين است كه پاداشانگيزش، الگو آيد كه فرد آگاهي يابد كار به صورت هاي باطني زماني به دست

و او مفيد بودن را تجربه كرده است و.عالي انجام گرفته و نتيجهدر بهاقع رابطة بين ابعاد شغل  وسيلة نيازيكههاي حاصل

ميفرد در خود از جهت رشد احساس مي . شوندكند تعديل

از كـار واكنش افراد در برابر شغل يا كار به نوع پنداشـت يـا برداشـت آنـان: الگوي پردازش اطالعات اجتماعي

عو نه به جنبه(بستگي دارد  و كاركنان نگرش)كاريني شغل يا هاي مي، و رفتارهايي را پذيرند كه بتواند نسبت به آثار ها

دهاجتماعي واكنش منا مي.دنسب نشان بهبنابراين مديران هايجالبو نوع برداشت كاركنان دربارة جنبه توانند با توجه

. ها صحبت كننداهميت شغل براي آن
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كا: ريزي مجدد شغلطرح ت اگر مدير بخواهد شغل و ركنان را تغيير دهد به سه طريـق گـردش كـار،  وسـعة شـغلي

ميغني .كندسازي شغل عمل

مياگر كاره: گردش كار و اي تكراري موجب كسالت كاركنان ميشود توان كارگر را به هماوردطلبي در ميان نباشد،

توان بـا تنـوع بخشـيدنميت عمده اين روش در اين است كه مزي. شغل ديگري در همان سطح از سازمان منتقل كرد

و گـردش كـار باعـث باشـد هاي آموزش بـاال مـي اما در اين روش هزينه. وي كاست فعاليت كارمند از ميزان خستگي

ميمخدوش شدن بر ميهمچنين سرپرست بايد براي پاسخگويي. شودخي از امور شوندو نظارت بر كاركناني كه جابجا

و در نهايت اينوقت بيشتر ميي صرف كند و تواند موجب كاهش انگيـزه كـ روش ارگراني شـود كـه از نظـر هـوش

.طلبي در سطح بااليي هستندجاه

و گسترش وظايف بصورت: توسعة شغل ميبه معناي بسط ش. باشدافقي يوه هم، سبب بوجود آمـدن كسـالت اما اين

و يادگيري تخصصو با وجود شودمي دليل كه امور طلب، بدين سب كارگران جاهتواند مناهاي گوناگون، نميآموزش

.شود، باشدبه اسمشان تمام نمي

مي: سازي شغلغني گبه موردي اطالق و سازي غني. سترش يابدشود كه وظايف افراد در سازمان از نظر عمودي بسط

و ارزيابي كارهايش نقش بيشترريزي، كه فرد در فرايند برنامه شودشغل باعث مي حال اين سؤال پيش. كندي ايفا اجرا

چ آيدمي ميگونه وظيفة افراد را غنيكه مدير مي كند؟سازي .دهدنمودار زير به اين سؤال پاسخ

 سازي شغلي براي غنيهاينمودار دستورالعمل

ميشواهد غني بههزينهدهد كه سازي شغل نشان مي هاي مربوط و جابجايي كاركنان كاهش وغيبت لي در مورد يابد،

و شواهد كافي در دست نيستافزايش توليد يا بهره .وري مدارك

ابعاد اصلي شغلاقدامات پيشنهادي

 افزايش مهارت تركيب كارها

 ايجاد واحدهاي طبيعي كار

 ايجاد رابطه با مشتري

و گسترش كار در سطح عمودي بسط

 شودكار، معرف فرد يا گروه مي

 اهميت كار

 مختاريخود

تايج ر ايجاد كانال براي بازخور نمودن ن مودن نتايج كا  بازخور ن
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و سيستم پاداش– پانزدهمفصل  ارزيابي عملكرد
و سيستم پاداش بر نوع نگرش مي اين فصل نشان خواهد داد كه شيوة ارزيابي هدف. گذاردو رفتار افراد در سازمان اثر

و يا مهارتي افراد، مشخص كردن برنامه هايتواند توجه به نارساييمياز ارزيابي عملكرد  پايه بعنوانهاي آموزشي متغير

سا.و مبنايي براي تحقيق پاداش باشد ميدر اين فصل از ديدگاه رفتار نين اگر همچ. كنيمزماني به ارزيابي عملكرد نگاه

و اندازه كگيريشاخص سنجش درهاي اهداف مورد انتظار مياركنان روشن نباشد، توان گفت كه افـراد بـه آنصورت

. اندازة توانايي خود كار نكنند

ازسه دسته از شاخصكنند؟ چه چيزي را ارزيابي مي در صـورتيكه:نتايج كار فـردي: هاي شناخته شده عبارتند

با.هاي فرديويژگي. كه نتوان نتايج را به فرد خاص نسبت داددر صورتي.رفتارها.مورد توجه باشد) ونه وسيله(هدف 

ببودن آن از بقيه شاخص وجود متداول . تر استدليل فاصله با عملكرد واقعي ضعيفها

و افـراد مختلفـي صـو كنـد؟ چه كسي عملكرد را ارزيابي مي : گيـرد رت مـي ارزيـابي عملكـرد از طـرق مختلـف

از.سرپرست مستقيم و هاي خودها از تيماستفادة سازمانكه پس مدار، موجب شد كـه بـدليل فاصـلة زيـاد سرپرسـت

كه با وجود اعتبار باالتر اين روش بدليل چند ارزيابي، ممكن است مسأله.همكاران. زيردست اين شيوه تضعيف شود

و انگيزش افراد روش سبب با وجود اينكه اين.ارزيابي كردنخود. صميميت افراد اين روش را مخدوش كند تحريك

با وجود ارائه اطالعاتي دقيـق،.زيردست افراد. شود اما ممكن است بدليل تعصب افراد نتياج معتبري به دست نيايدمي

و كارمند شودمي اي 360ابيارزي: روش فراگير. تواند سبب دشمني مدير در اين شيوه تمام عملكرد فرد در روز:درجه

آنو اين روش مناسب سازمان گيردميمورد توجه قرار   كنترل كيفيت هايها تيم تشكيل شده، برنامههايي است كه در

مي جامع .آيدبه اجرا در

ازترين روشمتداول: هاي ارزيابي عملكردشيوه اشايد ساده.نوشتن شرح حال: ها عبارتند رزيابي باشد ترين روش

و دورهكه هيچ نيازي به فرم مي.رويدادهاي سرنوشت ساز. باشدآموزشي نميهاي هاي پيچيده شود كه رفتارهاي سبب

و نقاط ضعف مشخص شوند آنپس.مقياس فزايندة سنجش. بسيار مطلوب هـا از فهرست كـردن عوامـل مختلـف بـه

و با مقايسة نتيجهميري صرف شود كه وقت بسيار كمتامتيازدهي برحسب افزايشي داده مي ميشود آنها ها را از توان

ا.مقياس سنجش طيف رفتاري. لحاظ كمي تحليل كرد مياجزاي شود با اين تفاوت صلي دو روش قبلي در آن مشاهده

و به ويژگي او نمره داد و شامل اين روش.هاي مقايسه افراد با يكديگرروش. كه بايد به رفتار واقعي فرد ها نسبي هستند

ف(تعيين اولويت گروهي)1 ميهپس از تهيه بر اين( تعيين اولويت فردي)2) گيرندرست افراد در گروهي خاص قرار

و دومي به اندازه تفاوت وnاساس تفاوت اولي عض( مقايسه دوتايي)3.) باشدميام ��nام و سازمان با فرض اينكه دو

.باشدمي) انديكبار با هم مقايسه شده

كه: مسائل بالقوه مي سبب مخدوش شدناز جمله عواملي ازفرايند ارزيابي .شاخص منحصـر بـه فـرد: شوند عبارتند

واعضاي سازمان تنها روي شاخص ويژهشود كه سبب مي ذيبه اي تأكيد كنند اشتباهات. ربط توجهي نكنندبقيه عوامل

. شودميها گيريباشد سبب تفاوت در نتيجهميچون سيستم ارزشي افراد متفاوت.گيريگيري يا آسانمربوط به سخت

.سازيخطاي شبيه. هاي خاص كارمند قرار گيردص ارزياب تحت تأثير يكي از ويژگيبدين معنا كه شخ.ايخطاي هاله
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آن هنگامي كه افراد بايد عملكرد ديگران را ارزيابي كنند كه مورد پسندميها را بررسي كنند، از همان ديدگاه كارهاي

شـاخص. در صـورتيكه افـراد جامعـة مـورد بررسـي خـود را همگـن بپندارنـد.هـاي محـدود شـاخص. خودشان است

.هاي ذهني قرار داشته باشدرتيكه قضاوت بر پاية پيش داوريدر صو.عملكرديغير

از چندين: هايي ارائه شده استحلجهت كاهش خطاهاي ارزيابي راهدر:هاي كاهش خطاهاي ارزيابيحلراه

بي تـوجهي بـه ). هاي ارزيابي نيز بايد بيشتر باشدتر باشد تعداد شاخصه شغل پيچيدهك قدرهر(. شاخص استفاده شود

ت در اين صور(.چندين نفر ارزيابي كنند.) ها در واقعيت هيچ ارتباطي با عملكرد ندارنديبسياري از ويژگ(.هاويژگي

ميتامكان دستيابي به اطالعات دقيق هايي كه تخصص بايست در همان زمينهميداوران(.گزينش داور.) يابدر افزايش

.)از طريق برقراري جلسات آموزش بصورت مرتب(.آموزش دادن به داوران). دارند افراد را ارزيابي كنند

مينكته: بازخور نمودن نتيجة عملكرد را فراموش نكنيد بايست در اينجا مدنظر قـرار داد ايـن اسـت كـه اي كه

و همچنين پنهانو انباشته كردن نتايج عملكرد  كاري نتايج منفـي عملكـرد از جانـب دادن اطالعات يكجا به كارمندان

مي مديران، ميسبب بروز مسائلي براي سازمان شود كه دادن بازخور از نتايج عملكرد كاركنان بطور شود، بنابراين توصيه

و همچنين به نوع احساسي كه به كارمندان از ميدادن بازخور عملكرد مستمر باشد آيد در جهت ايجاد انگيزه شان بوجود

. توجه شود

هاي عملكرد تيم گره هاي سازمان را با نتيجههدف-1: استچهار روش در اين زمينه ارائه شده: ارزيابي عملكرد تيم

و تيم را مورد سنجش قرار دهي-3. كار را با مشتريان تيم شروع كنيد-2. بزنيد دهيدتا تيم را آموزش-4.دعملكرد فرد

و معيارهايي را ارائه كندشاخص . ها

ها، در ارزيابي عملكرد كاركنـان، هماننـدگ ملتبا توجه به متفاوت بودن فرهن: ارزيابي عملكرد در سطح جهاني

ميديگر مسائلي كه توضيحات آن گذ و توجه به مسئوليت در شت، بايست به سه بعد رابطة فرد با محيط، توجه به زمان

.مختلف توجه نمودكشورهاي 

گذاري بر رفتـار تأثيربا توجه به اينكه پاداش عامل مهمي در جهت: عوامل تعيين كنندة پاداش: پاداشسيستم

ا باشد،كاركنان مي ميكنينجا به بررسي عوامل مختلف تعييندر به معنـاي محاسـبه يـا.عملكرد: پردازيمنده بودن آن

ميسنجش نتيجه د. باشدها اي نمونه.ميزان تالش. گيري عملكرد دشوار استصورت نداشتن استاندارد، اندازهراز اين رو

پ و هدف نهايي نميكالسيك از و در مقايسه بـا شـاخص.سابقه كار. باشدرداخت پاداش است هـاي ديگـر، از اهميـت

و تقاضا در مورد.مهارت كاركنان. ارزش بيشتري برخوردار است در كه در واقع رابطة بين عرضه يك مهـارت ويـژه

. گذار استمعه، بر ميزان پاداش افراد تأثيرجا

بندي هري طبقهظاو) دروني( ها در دو نوع كلي باطنيپاداش.ه سازماني استنوع پاداش از مسائل پيچيد: نوع پاداش

و همانند سهيم شدن در سود،(هاي ظاهري هم به پاداش مستقيم پاداش. شوندمي مستقيم، غير...)حقوق يا دستمزد پايه

اس( وتفاده از امكانات سازمان، برنامههمانند وهمانند پاركينگ اخت(و غيرمالي ...) هاي حمايتي ...) صاصي، عنوان جذاب

مي. شوندتقسيم مي بهمديريت بااين نكته توجه كند كه نوع پاداش بايست و، با عملكرد فرد داراي رابطه درشد،  گرنه

فر. شخص انگيزه بوجود نخواهد آمد و نگرش افراد متفاوت است ممكن است يك پاداش براي يدهمچنين چون ديد

و براي ديگري مسخره .نشان دهد كنندهمطلوب باشد
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 فرهنگ سازماني– شانزدهمفصل
و همـين ويژگـي: تعريف فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط مشترك است كه اعضا نسبت به يك سازمان دارنـد

ميموجب تفكيك دو سازمان  و داراي ويژگياز يكديگر و خطرپذيري، توجه به جزئيات، توجه به شود، هاي خالقيت

پ و ثبات يا مينتيجه، توجه به افراد، تشكيل تيم، تحول .باشدايداري

بـرعكس. اين موضوع اهميت زيادي دارد، زيرا با رضايت شغلي متفاوت اسـت: فرهنگ يك واژة توصيفي است

ميفرهنگ سازماني كه مرتبط  ميباشد، با نگرش افراد نسبت به سازمان شـود تـا به هنگام سنجش رضايت شغلي سعي

ب. واكنش فرد نسبت به محيط سازماني سنجيده شود ر خالف فرهنگ سازماني مسأله ارزيابي همچنين در رضايت شغلي

. مطرح است

با توجه به اينكه فرهنگ براساس درك يـا پنداشـت كلـي اعضـاي هاي همانندي دارند؟ ها فرهنگآيا سازمان

ميمين شكلسازما . فرهنگ حاكم. توان در قالب عبارتهاي همانند يا مشابه توصيف نمودگيرد، فرهنگ سازماني را
اهنمايانگر ارزش آناي اصولي و منظور يك زاوية بسيار ست كه اكثريت اعضاي سازمان در ها مشترك يا سهيم هستند،

ميبا  ينـد بازتـابي از تجربيـات افـرادآهاي بزرگ بوجود مـي هاي فرعي كه در سازمانفرهنگ. باشدز يا ديدگاه جامع

ميهاي اصلي شند، كه در اين مورد باز هم ارزشبامي ط يابند تا نمايانگر وضع يا شرايميشوند، ولي اندكي تغيير حفظ

تن. خاص آن واحد باشند و هاي فرهنگي باشد، مجموعهها داراي تعداد زيادي زيراگر يك سازمان فرهنگ حاكم نداشته

اردرآن ميصورت رتآيد، زيرا در آنصورت كسي نميزش فرهنگ سازماني بسيار پايين فتـار واند رفتار مناسـب را از

.مناسب تشخيص دهدنا

مي: هاي قوي با ضعيفتفاوت فرهنگ و محـل آن شود اعضاي سازميك فرهنگ قوي موجب ان دربارة جايگاه

ايچنين اتفاق. كامل داشته باشندنظر اتفاق و مينظر كاملي باعث انسجام، وفاداري شودو جاد تعهد زياد نسبت به سازمان

مي. كنند نسبت به ترك سازمان پيداشود تا افراد ميل كمتري سبب مي گردد تا تداوم رويه همچنين فرهنگ قوي باعث

مي. ديد شوددر رفتار تش ميتوان چنيبر اساس چنين مفهومي تواند جايگزين قوانينن برداشت كرد كه يك فرهنگ قوي

م.و مقررات رسمي سازمان گردد .ستقيم داردهمچنين يك فرهنگ قوي با كاهش جابجايي كاركنان رابطة

ت در وجـود اعضـاي دوم نوعي احسـاس هويـ. كنندة مرز سازماني استدر درجة اول فرهنگ تعيين: نقش فرهنگ

مي. كندسازمان تزريق مي شود كه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي بوجـود آيـد كـه از منـافع سوم فرهنگ باعث

مي موجب ثباتچهارم، فرهنگ. شخصي باالتر است و در نهايت فرهنگ به عنـوان گرددو پايداري سيستم اجتماعي

ش ميكليك عامل كنترل در همچنين فرهنگ، در صـورتيكه سـازمان در يـك. آيدگيري نگرش كاركنان به حساب

ا محيط پويا قرار بارزشداشته باشد، چون مي هاي مشترك اعضاي سازمان گردد مغاير آنچه كه موجب افزايش اثربخشي

ميگردد به شكل يك بدهي در ترازنامه سازمان مي فبنابراين در محيط. گرددتبديل رهنگ به عنوان هاي پايدار است كه

.گردد كه به ندرت چنين وضعي امكان دارديك دارايي تلقي مي

و حفظ فرهنگ و آنچه اعضاي سازمان: ايجاد و اصول مورد قبول بنيانگذاران در بدو فرهنگ سازمان نتيجة تعصبات

مياستخدام مي و زنده نگه داشتن فرهنگ سه عامل نقش اساسي دارند. باشدآموزند اين مسأله.شيوة گزينش: براي حفظ
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م ميبا انتخاب افرادي كه و شايستة فرهنگ سازماني و دادن اطالعات در ارتباط با فرهنگ سازماني به افراد، تناسب باشند

ميآنكناركشيدن برخي افراد كه نگرشو  ميها با فرهنگ سازماني متفاوت مديريت عالي. تواند مؤثر واقع گرددباشد،

و هنجارها رفتار افراد را شكل بدهدكه مي.سازمان كـه بـه معنـاي خـوگرفتن يـا.پـذيري جامعه. تواند با دادن معيارها

ميپ و رعايت فرهنگ سازماني ازپذيري داراي سه اين فرايند جامعه. باشدذيرفتن جهت آشنايي افراد(ورود مرحلة پيش

و تفهيم انتظاراتبا ارزش واقع هاي فرد با آنچه كهدردر صورت متفاوت بودن نگرش(ارويي، مرحله روي)هاي سازماني

مينگرشهاي جديد جايگزين در سازمان وجود دارد، نگرش و در نهايت مرحلة سوم كه دگرديسييا) شودهاي پيشين

مس(نام دارد تحول جامع آنفرد تغييراتي كامل در مورد ميائلي كه در هنگام رويارويي با ) كندها بوجود آمده اعمال

. باشدمي

اسحلدر ادامه راه هاي آشناييت كه از جمله شيوههاي مختلفي در ارتباط با گذرانيدن موفق مرحلة دگرديسي ارائه شده

و.سمي؟ررسمي يا غير: باشندبا فرهنگ سازماني مي بدون شك مديريت در روش رسمي نقش بيشتري خواهد داشـت

.فردي يا دسته جمعـي؟. نظر مديريت است بياموزداحتمال آن بيشتر است كه فرد تازه استخدام شده آنچه را كه مورد 

 بتـوان در رابطـه بـا سـازمان پذيري به صورت انفرادي بـه اجـرا در آيـد، احتمـال كمتـري هسـت كـه اگر فرايند جامعه

و همهديدگاه در صـورت وجـود روش.دورة زماني ثابت يـا متغيـر؟. جانبه را به فرد تازه وارد ارائه كردهاي متجانس

ميدر ورود كارك) ثابت(استاندارد  ش پذيرش در رو.با راهنما يا بدون راهنما؟. گرددنان، پديدة عدم اطمينان تضعيف

بركاركنان بدون ساراهنما، ميخالف روش سنتي، بدين معنا كه.تأييد يا تكذيب؟. خواهد افراد را خالق بار بياوردزمان

 وارد را تأييد كند يا هويت وي را از او بگيرد؟آيا مديريت سازمان در پي اين است كه هويت يك تازه

مينهايت شيوة شكلدر تواند چيزي جز فلسفهگ سازماني نميت گفت كه منشأ فرهنتوان بدين صورگيري فرهنگ را

ميهايي كه فراياين فلسفه به نوبة خود بر شاخص. بنيانگذار آن باشد گيرند، اثرات شديدي ند استخدام مورد استفاده قرار

ك. گذاردمي مياقدامات يا كارهاي .شود تا جو كلي شكل بگيردنوني مديريت عالي سازمان موجب

ميشيوه: هاي فراگيري فرهنگشيوه  هـا بـدين معنـا كـه داسـتان. باشـداستاندتواند بصورت هاي انتقال فرهنگ

و كارهاي كنوني را توجيمي و رسومراه ديگر.ه كنندتوانند زمان حال را به گذشته پيوند دهند به اين. باشدميآداب

ميمعنا كه كارهايي كه مرتب تكرا ميهاي شوند، ارزشر و مهماصولي سازمان را تقويت تأكنند  ييـد ترين اهداف را

ومي مي كنند مي. شونددر نهايت سبب معرف افراد مهم دادن امتيازات ويژه به كاركنـان تواند از طريق انتقال فرهنگ

س يا پذير،خطر(ازمان طرفدار چه نوع رفتاري است صورت گيرد، تا از اين طريق به كاركنان تفهيم شود كه خودكامه

ميبدين صورت كه اعضاي. باشدميزبان رمزهمچنين روش ديگر).افردگر توانند بـر سازمان با يادگيري زبان مزبور

و مورد قبول واقع شدن مهر تأييد بزنند . عضويت

و همچنين تفاوت فردي و فرهنگ ملي م استخدام با توجه به مسألة گزينش فرد هنگا: رابطة فرهنگ سازماني

مين همچنـين. دهد كه فرهنگ ملي در مقايسه با فرهنگ سازماني اثرات بيشتري بر كاركنـان دارد تيجة تحقيقات نشان

س و موقعيتهمگون كاركنـان را معماي گونـاگوني هاي مختلف با اكثريت اعضاي سازمان اختن كاركنان با نژادها

و افـراد الف در رفتـار بـه تـدريج از بـين مـي اخـت اما اگر فرهنگ سازماني قوي باشد اين وجوه. آوردبوجود مي  رود

كنمي از هاي متضاد تعادل برقرار كند،اينكه مديريت بخواهد بين هدف.ندكوشند تا خود را مناسب شغل خود يعنـي
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و از سوي ديگر پذيرفتن تفاوتهاي حاكم بر سازمان را بپذيكاركنان بخواهد كه ارزش و تقورند .يت نمايدها را تأكيد

گاگر جنبة دوم، يعني تأكيد تفاوت هايي باشند كـه احـراز توانند شايسته پستيرد افراد نميها مورد توجه زيادي قرار

.اندكرده

جابجايي-2بحران شديد-1: در پايان اين فصل بايد گفت كه تحت شرايط ذيل امكان دارد فرهنگ سازماني تغيير كند

و-3رهبر   فرهنگ ضعيف-4كوچك سازمان تازه تأسيس

و بهبود سازماني– هفدهمفصل  تغيير
مي با توجه به پويا بودن: شوندنيروهايي كه باعث تغيير مي ها خـود را بـا عوامـل بايست سازمانمحيط اطرافمان،

از. مختلف محيطي سازگار نمايند  بودن گوناگوني فرهنگي، تخصصي( ماهيت نيروي كار: تعدادي از اين عوامل عبارتند

نوسانات نرخ(هاي اقتصادي، ضربه...)و جامعاي كنترل كيفيتههاي خودكار، برنامهتوسعه دستگاه(، تكنولوژي ...)و

و و بهره و تـأخير در ازدواج جوانـان، بـاالرف(، رونـد اجتمـاعي)در سطح جهـاني(، رقابت ...)ارز و ...) تن نـرخ طـالق

جهسياست ب(اني هاي شهمانند تهاجم عراق و از هم پاشيدن  هـا بـه سـر در واقع ما در عصر گسستگي). ورويه كويت

معمي .باشدنا كه فردا ديگر ادامة ديروز نميبريم، بدين

در: ريزي شدهتغييرات برنامه مي. پي تأمين دو هدف هستنداين نوع تغييرات خواهند توانايي سازمان را باال نخست،

تي اين تغييرات، در گرو تغييرا. محيط وفق دهند، دوم، در پي تغيير دادن رفتار كاركنان هستندببرند تا خود را با تغييرات 

و گروه مياست كه در رفتار افراد سهاي مشغول در سازمان رخ و ميدهد آنازمان ها كاركنان را وادار تواند با استفاده از

تغدر سازمان. كند كه رفتارهاي متفاوتي در پيش گيرند رهييرعامل مي، مسئول تـوان باشد، كه مـي آورد پديدة تغيير

مش. گر باشدرمدير يا كا ميمديران جهت ايجاد تغييرات معموالً از با،كننداوران خارج از سازمان استفاده اما اين افراد

و شيوه كفرهنگ و همچنين نميهاي عملياتي .توانند نتايج كار خود را ببيننداركنان آشنا نيستند

آبآب و كفهاي آرام ه: آلودهاي  هـاي آرام حركـت ماننـد يـك كشـتي باشـد كـه بـر روي آب اگر سازمان

:توسط كرت لوين به صورت زير ارائه شده استاي براي تغييرسازماني يك فرايند سه مرحله،ندكمي

هونم  اي نويندار الگوي تغيير سه مرحل

ميخروج از حالت انجما رف-1: گيردد به يكي از اين سه طريق صورت تار را از مسير وضع عادي نيروهاي محرك كه

ميخارج مي و اين نيروها افزايش مي نيروهاي-2. يابندكنند و تعادل موجود را بازدارنده كه موجب كندي حركت شوند

مي-3. زنندبر هم مي . توان در هم ادغام كرداين دو روش را

ا مي،نجمادبعد از خروج از مرحلة و بايد وضع موجود براي مدت طوالني يكبار ديگـر بـه آيدپديدة تغيير به اجرا در

و دوام آن تضمين وضعيت انجماد . واهد بوداگر مرحلة نهايي به اجرا در نيايد عمر پديده كوتاهخ. گردد در بيايد تا حفظ

بنابراين هدف از انجماد مجدد، تثبيت وضع جديد است تا بتوان نيروهاي محرك يا بازدارنده را درحالت تعادلي قـرار

 تثبيت اوضاع در جهت وضع جديدحركت از حالت انجماد خارج كردن
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م. داد و ثبات قـ سأله توجه داشت كه امروزه سازماناما بايد به اين و بـه بيـان ديگـر در ها در وضعيت آرام  رار ندارنـد

. دارند هاي كف آلود قرارآب

ب: مقاومت در برابر پديدة تغيير ميدر بعضي مواقع مقاومت در برابر تغيير شود دون دليل كه موجب ثبات سازمان

همچنين اگر مقاومت افراد بصورت آشكار يا آني باشد، مديريت سازمان با مسألة چنـدان مشـكلي. تواند مفيد باشدمي

تأ. روبرو نخواهد بود و غيرخاما اگر كاركنان مقاومت را به و حالت تلويحي  مستقيم پيدا بكند وفاداري افرادبهير بيندازند

: ها ناشي از عوامل زير هستندانواع مقاومت. شودسازمان كم مي

و اينكه انسان موجودي پايهمانن: هاي فرديمقاومت-1 بند عادت است، امنيت، عوامل اقتصادي، وحشتد عادت

و چشم خود را در از پديدة مجه .ها بستنبرابر واقعيتول

از: هاي سازمانيمقاومت-2 اي گونـه مثالً اگر فراينـد گـزينش بـه(مكانيسم ساختاري: شش منبع اصلي آن عبارتند

ميباشد كه افر مياد خاصي به استخدام سازمان در و افراد خاصي هم اخراج شوند كه سبب تالش در حفظ ثبات آيند

متخصصان، تهديد، هنجارهاي گروه، تهديد)تغيير هر جزء سازمان بر جزء ديگر نيز تأثير دارد(، تغييرات اندك)شودمي

مي(ة تخصيص منابعو تهديد ناشي از شيو كردن قدرت مديران .)تواند موجب كم شدن كاركنان شودكه

سيسـتم ارتبـاطي در صورتيكه علّـت وجـود مقاومـت،.ارتباطات: شش روش ارائه شده است: غلبه بر عوامل مقاوم

و صرف وقت زيادحلشود، اما امكان ارائه راهميسبب بوجود آمدن تعهد كاركنان.مشاركت. ضعيف باشد هاي ضعيف

و عدم تضمين موفقيت آن كه عيب آن صرف وقت زياد، پر.در نظر گرفتن تسهيالت. وجود دارد . باشدميهزينه بودن

و افرادي كه در موضع قدرت هستند احتمـال دارد بـاج سـبيل كه روش مزبور هزينه.معامله هاي سنگيني در پي دارد

. افتـد د، اما اعتبار مديريت به خطـر مـي اجراي چنين روشي هزينة زيادي ندار.افراد را دستاويز خود قرار دادن. بگيرند

و ضعف آن همانند روش.استفاده از زور قديگ«كه نقاط قوت . باشدمي»رار دادنران را دستاويز خود

و بهبود سازماني از: پديدة تغيير  تأكيد)1: تفاوت پديدة بهبود سازماني با پديدة تغيير به روش سنتي عبارت است

و همكاريبا)2هاي اثربخش در رفتار سازماني آموزش داده شود، وسيله روشبر تشكيل تيم تا بدان تأكيد بر مشاركت

و توجه)4دادن فرهنگ سازماني، تأكيد بر تغيير)3مديريت  استفاده از متخصصان علوم رفتاري به عنوان عوامل تغيير

و مستمر نمودن به پديدة تغيير به عنوان يك فرايند . دائمي

ميبهبود سازماني شامل هاي مختلف در ادامه به روش و مردمي پرداخته :شودساختاري، فني

ميدر اين روش عامل: هاي ساختاريروش-1 و انساني درآوردتغيير  كوشد تا سازمان را به صورت ارگانيك، پويا

ازكه برخي از روش تر باشدر افقي گستردهكه عامل تغيير طرفدار ساختارهايي است كه از نظ.تجديد ساختار: ها عبارتند

اعكه سبب مي و هاي مربوط به تجديد سـازمان مشـاركت فعـال گيريضاي سازمان در فرايند تصميمشود كه كاركنان

در اينجا عامل تغيير به شدت طرفدار انديشة شرطي كردن عاملي است كـه.سيستم مبتني بر پاداش جديد. داشته باشند

و در اين فراين ميرفتار خاصي را در پي دارد در واقع.تغيير دادن فرهنگ سازماني. گيردد سيستم پاداش مورد توجه قرار

ميسازمان راها ه هاي جديـد مورد حمايت قراردهند كه با ارزش كوشند كه افرادي ماهنـگ بـا تغييـرات سـازمان كـه

.آيد پيوندهاي ناگسستني ببندندمحيطي بوجود مي
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و تكنولوژيبرنامه-2 ميدر اجراي اين برنامه: هاي مبتي بر كار و يا شيوة ها، عامل تغيير كوشد تا كارهاي واقعي

 دارنـد كـه بـه افـراد آزادي عمـل هـايي ها فرهنـگ كه در اينجا سازمان.طراحي مجدد شغل: كارها را تغيير دهد انجام

و مقررات رسمي زيادي ندارند از ايـن رو انعطـ مي  هـا عضـو پذيرنـد، معمـوالً اعضـاي سـازمانافدهد، مشاغل قوانين

نا بدين مع.فني-هاي اجتماعيسيستم. ها برخوردارنددر برخي موارد از حمايت اتحاديه هاي كارگري نيستند ولياتحاديه

بهآميزي بايكه هر نوع طرح شغلي موفقيت و تكنيكي شغل به بهترين نحو تأمين اي باشد كه خواستگونهد هاي اجتماعي

و اعضـاي باشـد كـه در اجـراي آن به معناي فرايندي مي.كيفيت زندگي كاري. شود  تواننـد در سـازمان مـي كاركنـان

آگيريتصميم نان است مشاركت فعال داشـته هاي مربوط به طراحي مشاغلي كه تشكيل دهندة بخشي از زندگي كاري

و، زمان كار انعطافو شامل اقداماتي از قبيل طراحي مجدد شغل، مديريت مشاركتي باشند .شودمي... پذير

و نگرشهاي مبتني بر برنامه-3 و حـل گيـري تصـميم گونه اقدامات از طريق فرايندهاي ارتباطي،اين:هارفتارها

به معناي تغيير رفتار اعضاي سازمان، از طريق روابط متقابل بين اعضاي گروه.آموزش حساسيت: گيرندمسأله صورت مي

م و از طريق دراست، كه افراد آزادانه نظر خود را بيان كنند و مشاركت مي شاهده بازخور نمـودن.بينندامور آموزش

گرددو همكاران موارد اختالفي مشخصميدر اين روش از طريق مشخص نمودن نگرشي اعضا از سازمان.نتيجة تحقيق

او(ولي موضوع خانواده سازماني  و زيردستان هدف از اجراي آن.مشورت در فراگردها. اهميت بسيار زيادي دارد) مدير

خ ميدماستفاده از و حل مسـائل باشدات يك مشاور خارج از سازمان و از نظر مفروضات به اين دليل كه به شناسايي

مي درون گروهي ميكند، همانند روش آموزشو مشاركت اعضاي سازمان تأكيد باشد، اما بر نوع كارهايي حساسيت

ميكه ان ميجام اد بـا افـر.تشكيل تيم. همچنين شخص مشاور نبايد الزاماً يك متخصص باشد. شودشود تأكيد بيشتري

ميتوانند نقشتشكيل گروه، مي كنهايي را كه ايفا و همچنين اقدامات زير صورتميكنند بصورت دقيق تعيين . گيردند

و تحليل فرايندي كه تيم بايد انجام و تجزيه در.هابهبود روابط بين گروه. دهد تعيين هدف، ايجاد رابطه بين اعضاي تيم

مي جهت جلوگيري و برداشتها، پنداشتشود تا در نگرشاز تعارض سعي يها كديگر تغييراتـي هاي اعضاي گروه از

ب داده شود ميبط، به حل مسأله تأكيد هاي مختلف بهبود رواين روشو همچنين در . شودزيادي

رواز جمله: مسائل جديد در تغيير سازماني ميبهاني است كه مسائل جديد تنش يا فشار باشد معناي يك وضع پويا

به گيردكه شخص در آن قرار مي  هـايي روبـرو هـا يـا محـدوديت آنچه مورد نظر وي است، با خواستو براي رسيدن

ر منظور از خواست يا آرزو چيزي. شود كه نتيجة كار نامطمئن ولي با اهميت استمي تنش. فته استاست كه از دست

د(و رفتاري) رضايتي فرد از شغلنا( تواند بصورت فيزيولوژيكي، روانيمي . بروز كند...)ور ميزان توليدغيبت، تغيير

كهمي از ديدگاه سازماني هر اقدامي كه در جهت كاهش دادن. باشدهر نوع تنش الزاماً ويرانگر نمي بايست توجه داشت

ميتنش صو هـدف، همچنين بهبـود وضـع ارتبـاطي، مشـخص كـردن. مسألة گزينش فرد شروع شودگيرد بايد با رت

وطرح مي ريزي مجدد شغل .تواند سبب كاهش تنش سازماني شودداير كردن مراكز مشاور تخصصي

خال: تشويق به نوآوري متغيرهـاي: هـا توجـه كنـدق بوجود آورد بايـد بـه ايـن ويژگـي اگر سازمان بخواهد جوي

ميساختارها.ساختاري ميگذارند، سابقة چندي ارگانيك بر نوآوري اثر مثبت شود، ين سال مديريت نيز سبب نوآوري

روآيد كه با نوآوري در جايي به وجود مي سربهافزايش منابع مورو باشد، و انجام ارتباطات بين واحدها جب نوآوري

آهاي سازمان.متغيرهاي فرهنگي. شودخالقيت در سازمان مي و تجربهنوآور و بـه آموزي را تقويت مـي زمودن كننـد
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و غيرآمموفقيتكارهاي مييز دهندو نوآور همواره افراد را آموزشمي هايسازمان.متغيرهاي انساني. دهندموفق پاداش

و مهارت آندانش ميهاي .ضمن خدمتهاي از جمله آموزش نمايند؛ها را به روز

 اسامي كليدي در اين كتاب

 پردازنام نظريه رديف
)پردازاننظريه(

)پردازاننظريه( پردازايدة نظريه

و استرادبك1  كالكهان
و تحليل اختالفات فرهنگي انجام دادنديكي از مشهورترين تحقيقات را در زمينة بعد فرهنگي6اين تحقيق توانسته است به.تجزيه

به: توجه كند كه عبارتند از و مفهوم فضا رابطه با محيط، توجه  زمان، ماهيت فرد، توجه به فعاليت، توجه به مسئوليت

 استدگرت هاف2

ديتحقيق و گوناگوني فرهنگرا وتواند بـر ارزشد كه فرهنگ ملي ميو به اين نتيجه رسيها انجام دادربارة اختالفات هـاي كـاري

و كاركنـان از چهاربعـد فرهنـگ ملـي بـا او به اين اينكهترمسألة مهم. هاي فرد اثرات جدي بگذاردنگرش نتيجه رسيد كه مديران

اجتنـاب از پديـدة عـدم اطمينـان،)3اخـتالف در قـدرت،)2گرايـي، گرايـي در مقايسـه بـا جمـع فرد)1: يكـديگر تفـاوت دارنـد 

زن)4  ساالريمردساالري در مقايسه با

و بريگز3  مايرز

اين شاخص در.برنديت به كار ميهايي است كه براي شناخت شخصترين چارچوبيكي از متداولند كهشاخصي را معرفي كرد

خاص دارد، يـا اقـدامي شونده بايد دربارة نوع احساسي كه در يك وضعش شخصيتي تشكيل شده كه فرد آزمونپرس 100واقع از

. دهد به آن پاسخ دهدكه صورت مي

 آبراهام مزلو4
به(او اساس فرض خود را بر اين گذاشت كه در درون هر انسان پنج دسته نياز.هاي انگيزش را ارائه كردنظريهيكي از مشهورترين

 شكوفاييخود-5احترام-4اجتماعي-3يمنيا-2فيزيولوژيكي-1: وجود دارد) بندي شدهطبقهصورت

 داگالس مك گرگور5

و يك ديدگاهXيك ديدگاه اصوالً منفي كه آن را تئوري:هاي انگيزش دو ديدگاه متمايز از انسان ارائه كرددر زمينة تئوري ناميد

دي. خواندYمثبت كه آن را تئوري مياو به اين نتيجه رسيد كه يك مدير از اين كند كه مفروضات دگاه به ماهيت نوع انسان توجه

و بر اساس رف خاصي را در نظر گرفته است ميرا تار خود با زيردستانآن اساس .نمايدتنظيم

گ فدريك6  هرزبر

ا.انگيزش به وسيلة او ارائه شد-تئوري بهداشت و اساسي و نگـرشوي بر اين باور بود كه رابطة فرد با كار يك رابطة اصولي سـت

دو. توان بر اساس ميزان موفقيت يا شكست وي تعيين كردفرد نسبت به كار را مي ل بهداشتيكهماعو.ي كردسري عوامل معرف او

مينبود آن وشود ها باعث عدم رضايت شغلي آنو آن. آوردها هم الزاماً رضايت شغلي به بار نميجود هـا عوامل انگيزشي كـه نبـود

ع ميباعث آنشود دم رضايت شغلي شدو وجود .ها سبب رضايت شغلي خواهد

 كللندديويد مك7

و)2نياز به كسب موفقيت)1:ربط يا نياز را پيشنهاد نمودانگيزشي ذياو سه عامل نيـاز بـه ايجـاد)3اعمـال آننياز به كسب قدرت

آنبر اساس نظر وي بهترين. دوستي و احسـاس نيـاز بـه ريخـتن كسـب قـدرت شـديد ها احساس نياز به مديران كساني هستند كه در

.اندك است طرح دوستي

 رومويكتور8

تشدهنظريه او يكي از پذيرفته شود كه گرايش به نوعي عمل يال ميشود، كه چنين استدالوجيهاتي است كه دربارة انگيزش ميترين

م و نتيجة ايـن. باشـد زبور مورد عالقة عامل يـا فاعـل مـي اقدام در جهتي مشخص در گرو انتظاراتي است كه پيامد آن مشخص باشد

مينظريه شامل سه متغير يا  و پاداش،)2اهميت،)1: گرددرابطه و عملكرد)3رابطة بين عملكرد .رابطة بين تالش

 پيتر دراكر9
هرا ارائه كردبراي اولين بار نظرية مديريت مبتني بر هدف ودف اين بود كه با استفاده از هدفو هاي سازماني موجبات انگيـزش

و هيچتح .كنترل آنها نبوده استگاه هدف ريك كاركنان را بوجود آورد

 هاتورن 10

و نيز اين كه گروه مياتنگاي تنگتار كارگر با نوع احساس وي رابطهتحقيقات وي به اين نتيجه رسيد كه رف تواند بر رفتار فرددارد

مياثر بگ و سرانجام اينكه پول عامل چندان مهمي ذارد، استانداردهاي گروه مشخص و بازدهي فرد چقدر باشد كند كه ميزان توليد

. در تعيين ميزان بازدهي يا توليد كارگر نيست

 سولومان اش 11
و پذيرش سا رو داراي اينير افراد گروه قرار گيرد، از اينبر اساس تحقيقات وي، آرزوي هر عضو گروه اين است كه مورد قبول

.يا استعداد است كه خود را با هنجارهاي گروه سازگار نمايد ظرفيت

 ويليام بايت 12

وي را صادر مـيتر دستوركند كه چون مقامات پايينكه انجام داد به مواردي اشاره مياو در تحقيقي كننـد، بـين مقامـات رسـمي

ميغير و برخورد بوجود و تحليلي كه ايـن پژوهشـگر. آيدرسمي تضاد ن تغييـر در رونـد امـور پيشـنهاد انجـام داد، چنـدي در تجزيه

ميكه در مجموع با سلسله مراتب اختي نمايدمي و مقامات سازماني هماهنگ ميارات و سرانجام به اين نتيجه رسد كـه رابطـة گردد

مي اعضاي و اثربخشي افزايش .يابدگروه بهبود
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 رديف
 پردازنام نظريه

)پردازاننظريه(
هايدة )پردازاننظريه( پردازنظري

 جين موتان-رابرت بليك 13

و به توليدد كه مديران به افراددادنهايي قرارشگر شبكة مديريت را بر اساس شيوههاي رفتاري رهبري، اين دو پژوهدر زمينة تئوري

دارنـد بهتـرينرقـرا9/9زير عنوان مديراني كه از نظر شيوة رهبري. حالت ممكن وجود دارد9 بر روي هر محور. نندكميتوجه

. باشندعملكرد را دارا مي

 فرد فيدلر 14

آميز گروه به اين امر بستگي دارد كه شيوة رهبري بايد متناسـب بـابيانگر اين است كه عملكرد موفقيتتئوري اقتضايي رهبري او

و شرايطي باشد مي موقعيت و مرئوس، ساختار:و سه شاخص موقعيتي معرفي كرد گيردكه فرد در سازمان در آن قرار رابطة رئيس

و ميزان قدرت رهبر  كار

و ريون 15  فرنچ
قدرت مبتنـي بـر زور، قـدرت مبتنـي بـر پـاداش، قـدرت مبتنـي بـر:باشدپايگاه مي5دند منشأ قدرت داراياين دو پژوهشگر معتق

و قدرت قانونيقدرت مرجع تخصص،

 كرت لوين 16
تغييـر سـازمان يـك فراينـد سـهوي بـراي.كنـدهاي آرام حركت ميباشد كه بر روي آبند يك كشتي مياو سازمان همانبه زعم

 تثبيت اوضاع)3حركت در جهت وضع جديد،)2از حالت انجماد خارج كردن،)1: اي در نظر گرفتمرحله

 هاي تحليلي كتابپرسش

:هاي فصل اولپرسش
را-1 .تعريف كنيدرفتار سازماني

.علوم مختلف را كه در رفتار سازماني نقش دارند، برشماريد-2

و آنها را توضيح دهيد»مديريت با كيفيت كامل« اي به ناماركان اصلي پديده-3 .را برشماريد

.مديريت درآمده است، بيان كنيد مهم علّت اين را كه چرا موضوع نيروي كار به عنوان يكي از مسائل-4

تواين-5 و سازمانمطلب را مرضيح دهيد كه چرا مديران هاي بوط به اصول اخالقي كاركنان پاسخها بايد براي مسائل

.مناسبي ارائه كنند

سههدف-6 .گانة رفتار سازماني را شرح دهيدهاي

و فرصتچالش-7 اصها، مسائل، مشكالت و مفاهيم رفتـار سـازما هايي را كه مديران به هنگام كاربرد هـا ني بـا آن ول

.رو هستند برشماريدروبه

:هاي فصل دومپرسش
مي-1  باشد؟منظور از دهكدة جهاني چه

.مليتي را بيان نماييدهاي چنداي بر شركتهمكاري منطقه اثرات قراردادهاي-2

ميمنظور از پديدة قوم-3  باشد؟گرايي چه

و استرادبك را شرح دهيد-4 .تحقيقات كالك هان

 استد را شرح دهيد؟تحقيقات هاف-5

 استد را برشماريد؟فرهنگي آمريكا بر اساس تحقيق هافهاي بعد ويژگي-6

.هاي چندمليتي را بيان نماييداي بر شركتردادهاي همكاري منطقهاثرات قرا-7

:هاي فصل سومپرسش
.نگرش را تعريف كنيد-1
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و بهره-2 .بيان كنيدوري را رابطة بين رضايت شغلي فرد

.تئوري ناهمساني شناختي را شرح دهيد-3

و رفتار را بيان كنيد-4 .رابطة بين نگرش

.بريگز را در ارتباط با شناخت شخصيت شرح دهيد-شاخص مايرز-5

و رابطة آن با عملكرد را بيان كنيد-6 .پنج متغير اصلي شخصيت را بشناسيد

و رابطة اثرات طبقه-7 .آن با عملكرد را بيان كنيدبندي شغل بر شخصيت

مي-8 ميكافراد به يك چيز نگاه و از آن تفسيرهاي متفاوتي .اين موضوع را توجيه نماييد. نمايندنند

.تئوري اسنادي را شرح دهيد-9

.فرايند يادگيري را شرح دهيد-10

:هاي فصل چهارمپرسش
 فرايند اصلي انگيزش را شرح دهيد؟-1

 هاي مزلو را بيان كنيد؟سلسله مراتب نياز-2

 ور را توضيح دهيد؟گگرمكYوX تئوري-3

و عوام-4 ميمنظور از عوامل بهداشتي  باشد؟ل انگيزشي در تئوري هرزبرگ چه

 نقاط ضعف تئوري هرزبرگ را بيان كنيد؟-5

مويژگي-6 برهايي را كه افراد  شماريد؟وفق در كار با شغل خود دارند،

ميهايي را انواع هدف-7  شوند، ذكر كنيد؟كه موجب بهبود عملكرد

و تعيين هدف بر روي انگيزش انجام شده را توجيه چگونه نتايج متناقض-8  كنيد؟ميتحقيقاتي كه در كسب موفقيت

و تئوري مبتني بر تعيين هدف را شرح دهيد؟-9  تئوري تقويت

 تئوري برابري را توضيح دهيد؟-10

.تئوري انتظار را بيان كنيددر روابط اصلي موجود-11

:هاي فصل پنجمپرسش
و چهار ركن اصلي آن را بيان كنيد-1 .مديريت مبتني بر اهداف را شرح دهيد

مي منظور از تعديل رفتار-2 ميدر رفتار سازماني چه  باشد؟باشد؟ رابطة آن با تئوري تقويت رفتار چگونه

مي-3  هاي مشاركت كاركنان را به اجرا درآورد؟خواهد برنامهاين مطلب را توضيح دهيد كه چرا مدير

.دايرة كيفيت را تعريف كنيد-4

آن. هاي پرداخت مبتني بر دستمزد متغير را شرح دهيدبرنامه-5 ميرابطة  باشد؟ها با تئوري انتظار چگونه

و رابطة آن را با تئوري تقويت رفتار-6 .بيان كنيد روش پرداخت بر اساس مهارت را توضيح داده

:هاي فصل ششمپرسش
.گيري را شرح دهيداي تصميممرحله6الگوي-1

.براي ايجاد خالقيت در فرد، سه راه ارائه كنيد-2
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از-3 ميتصميم منظور ميتصميم باشد؟ تفاوت آن با الگويگيري بخردانة محدود چه .باشدگيري بخردانة مطلوب چه

 بيان كنيد؟) بر اساس اصول تجربي(را بندي گيري، روش جمعدر تصميم-4

و تحليل كنيد-5 .پديدة اصرار يا پافشاري در تعهدات پيشين را تجزيه

و هركدام را شرح دهيد گيريروش تصميم چهار-6 .را برشماريد

.گيري بيان كنيدكاربردي اصول اخالقي را در تصميمهاي جنبه-7

.گيري توضيح دهيددر فرايند تصميمحل وش قياس به نفس را در انتخاب راهر-8

: هاي فصل هفتمپرسش
.تفكيك كنيدرسميهاي غيرهاي رسمي را از گروهگروه-1

ميدر-2 .پيوندند توضيح دهيدبارة اينكه چرا افراد به گروه

.دهيد توضيحدربارة تغيير نقش در شرايط مختلف-3

ميها بيانگر ايج تحقيقات هاتورن در مورد گروهنت-4  باشد؟چه چيزي

ميدر مورد گروهاشتحقيقات-5  كند؟ها چه چيزي را ثابت

مياز پديدة نقصانمنظور-6  باشد؟پذيري گروه چه

و ضعف گروه منسجم را برشماريد؟-7  نقاط قوت

.اثرات متنوع بودن گروه بر عملكرد را بيان كنيد-8

تك-9 .يسه كنيدروي مقاپديدة همرنگ جماعت شدن را با پديدة

.تأثيرات بزرگي گروه را بر اثربخشي توضيح دهيد-10

گيري كه در جهت مقابله بر پديدة همرنگ جماعت شدن، پيشنهاد شـده اسـت را توضـيح هاي تصميمانواع روش-11

.دهيد

و بهره-12 .وري گروه را ضمن كشيدن شكل توضيح دهيدرابطة بين انسجام

با بايتقيقات ويليامتح-13 ميمقام در ارتباط  دهد؟فردي در گروه چه چيزي را نشان

ميمنظ-14  باشد؟ور از پديدة بريدن از گروه چه

: هاي فصل هشتمپرسش
 علت شهرت فزايندة تيم در سازمان چيست؟-1

 تيم را با گروه مقايسه كنيد؟-2

ميانواع مخت-3  دهند شرح دهيد؟لف تيم را كه در سازمان تشكيل

عم رابطة-4 و تيمي كه ميبين گروه د؟باشلكردهاي عالي دارند به چه شكل

ميوسيله حس اعتماد هايي كه مدير بدانراه-5  برشماريد؟نمايد، اعضاي تيم را به يكديگر تقويت

ر-6 مياين مطلب و ايفاگران چنين نقشي را خلق كند؟ا توجيه كنيد كه سازمان چگونه  تواند اعضاي تيم

:نهمهاي فصل پرسش
و چهارنقش آن را برشماريد-1 .ارتباطات را تعريف كنيد



ينترنتي سايتدر شده تهيه– مباني رفتار سازماني استيفن رابينز كتاب خالصه  www.modir.ir ا

�٢ 

.فرايند ارتباطات را شرح دهيد-2

.سه شبكة كاري كوچك ارتباطي را با هم مقايسه كنيد-3

ميعوامل-4 .گذارتد را ذكر كنيدي كه بر شايعه اثر

.موانع عمومي بر سر راه ارتباطات اثربخش را بيان كنيد-5

. هاي مختلف چهار قانون ارائه كنيدارتباط بين فرهنگبراي بهبود-6

.هايي را مشخص نمائيداطات اثربخش، راهبراي ارائه نتيجة ارتب-7

. در رابطه با گوش دادن اثربخش، نوع رفتار را مشخص نمائيد-8

:هاي فصل دهمپرسش
مي. كنيد رهبري را تعريف-1  باشد؟تفاوت آن با مديريت چه

.هاي شخصيت را بيان نماييدحاصل از بكارگيري تئورينتايج-2

.هاي رفتاري را بيان نماييدنقاط ضعف تئوري-3

.الگوي اقتضايي فيدلر را شرح دهيد-4

.هدف را شرح دهيد-تئوري مسير-5

و رهبري، متغيرهاي اقتضايي را برشماريد-6 .در الگوي مشاركت

.نماييدهاي رهبري را توجيه تفاوت جنسيت در شيوه-7

.هاي رهبري فرهمند را برشماريدويژگي-8

مي-ي فيدلر با تئوري مسيرتفاوت تئوري اقتضاي-9  باشد؟هدف چه

: هاي فصل يازدهمپرسش
.قدرت را تعريف كنيد-1

.پنج پايگاه قدرت را برشماريد-2

رو-3 مياين مطلب را توجيه كنيد كه در  شود؟ابط قدرت چه چيز موجب وابستگي

.سياسي را تعريف كنيد رفتار-4

.اهميت ديدگاه سياسي را شرح دهيد-5

كه-6 ميعواملي را برشماريد . گذارنددر سازمان بر رفتار سياسي اثر

مي-7 .توان بدان وسيله بر افراد اثر گذاشت، برشماريدهفت روش را كه

مياصول اخالقي-8 ميبايست كه  شد؟بادر رفتار سياسي رعايت شوند چه

:هاي فصل دوازدهمپرسش
.تعارض را تعريف كنيد-1

ر-2 .را شرح دهيد) از تعارض(و تعامل وابط انسانيتفاوت ديدگاه سنتي،

 تعارض سازنده را با تعارض ويرانگر مقايسه كنيد؟-3

 فرايند تعارض را توضيح دهيد؟-4
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.براي حل مسأله تعارض پنج روش برشماريد-5

و استراتژي بدون باخت در زمينة مذاكره را بيان كنيد؟تفاوت بين استراتژي-6 و باخت  مبتني بر برد

 هاي مختلف مذاكره، با فرض ثابت بودن عوامل كدام يك برتري دارند؟ چرا؟بين استراتژيدر-7

ميكه سد راه مذاكرهرا گيريدر تصميمهايكسونگري-8 .شوند، بيان كنيدهاي اثربخش

حل-9 تعدر چه زماني در ميمسأله و مصـالحه اسـتفاده بايست به ترتيب از پديدهارض، هاي رقابت، سـازش، اجتنـاب

 نمود؟

: هاي فصل سيزدهمپرسش
.كنندة ساختار سازماني هستند، برشماريدشش ركن اصلي را كه تعيين-1

.يك ساختار ساده را شرح دهيد-2

.را شرح دهيد) بوروكراسي( هاي ديوانساالريويژگي-3

.يك ساختار ماتريسي را شرح دهيد-4

.هاي يك سازمان مجازي را برشماريدويژگي-5

اي-6 ميعلّت .هاي بدون مرز را بوجود آورند، بيان نماييدخواهند سازماننكه چرا مديران

و ارگانيكي را برشماريد-7 .تفاوت بين ساختارهاي مكانيكي

معواملي كه در ساختارهاي-8 ميمختلف سازماني .گيرند، بيان كنيدورد توجه قرار

.هاي رفتاري ساختارهاي مختلف سازماني را بيان نماييدجنبه-9

: هاي فصل چهاردهمپرسش
. بازسازي را با مديريت كيفيت جامع مقايسه كنيد-1

. پذير را شرح دهيدكاربرد سيستم توليد انعطاف-2

شد-3 ازن مهارتمنسوخ ميها بر كدام دسته  گذارد؟افراد اثر

.هاي شغلي را شرح دهيدريزي شغل الگوي ويژگيدر طرح-4

.هاي شغل مقايسه كنيداطالعات جمعي را با الگوي ويژگي ريزي شغل، الگوي پردازشدر طرح-5

.سازي شغل را شرح دهيدشيوة غني-6

.ها توضيح دهيددربارة علّت منسوخ شدن مهارت-7

:همدهاي فصل پانزپرسش
 هدف از ارزيابي عملكرد را توجيه نماييد؟-1

.عملكرد او را ارزيابي كنيد) هاي شخصيتيو نيز ويژگي(توجه به رفتار فردبا-2

آنمشهورترين شاخص-3 ميهايي كه با برها عملكرد را ارزيابي .شماريدكنند

مي)ه بر رئيسعالو(چه كساني-4  كنند؟عملكرد را ارزيابي

ميارزيابي عملكرد مسائل بالقوهدر-5  كنند؟اي كه وجود دارد را چگونه حل

غا-6  اند؟لباً با مروري بر عملكردها مخالفچرا مديران
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.انواع گوناگون پاداش را برشماريد-7

و رفتار كارمند را تعيين نماييد-8 .رابطة بين ارزيابي عملكرد، پاداش

انارزيابي-9 ميعملكرد تيم به چه صورتي  گيرد؟جام

: هاي فصل شانزدهمپرسش
.هاي عمومي فرهنگ سازماني را شرح دهيدويژگي-1

.هاي قوي مقايسه كنيدهاي ضعيف را با فرهنگفرهنگ-2

مي-3  باشد؟تفاوت فرهنگ با رضايت شغلي در چه چيزهايي

و ويرانگر فرهنگ سازماني بر افراد را بيان نماييد-4 .اثرات سازنده

مي چهار-5 .توانند فرهنگ سازماني را حفظ كنندعامل نام ببريد كه

مي-6  توان فرهنگ سازماني را به كاركنان تلقين كرد؟مشخص نماييد كه چگونه

و فرهنگ ملي را بيان كنيد-7 .تفاوت بين فرهنگ سازماني

و تفاوت-8 .هاي فردي را شرح دهيدفرهنگ سازماني

ف-9  رهنگ سازماني بيشتر است؟در چه شرايطي احتمال تغيير

.هاي فراگيري فرهنگ را توضيح دهيدشيوه-10

: هاي فصل هفدهمپرسش
مي-1 برعواملي را كه موجب تغيير .شماريدشوند،

.ريزي شده را شرح دهيدهتغييرات برنام-2

سه-3 .اي لوين را دربارة تغييرات بيان نماييدمرحلهالگوي

كه-4 ميعواملي را برشماريد . شوندمانع از ايجاد تغيير

ميبراي غلبه-5 .هايي را ارائه نماييدگيرند، راهكردن بر موانعي كه بر سر راه تغيير قرار

.بهبود سازماني را تعريف كنيد-6

.هاي تنش يا فشار كار را برشماريدنشانه-7

مي-8 برعواملي را كه موجب نوآوري .شماريدشوند


