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 ھدف کلی
 آشنایی با مفاھیم اساسی و ابعاد رفتار سازمانی

 اھداف یادگیری 
 پس از مطالعھ این فصل، شما باید بتوانید:

 با تعریف سازمان و مدیریت آشنا شوید. .۱

 انواع مھارتھا، وظایف و نقش ھای مدیران در سازمانھا را بشناسید. .۲

 ابعاد رفتار سازمانی را تبیین کنید.ویژگیھا و  .۳

 حوزه ھای علمی مرتبط با رفتار سازمانی را بیان کنید. .۴

 مولفھ ھای مدل رفتار سازمانی را شناختھ و توصیف کنید. .۵

چالش ھا و تھدیدات پیش روی مدیران در رابطھ با مدیریت رفتار کارکنان در سازمان را تشریح  .۶

 کنید.

 آشنا شوید. با تنوع و سطوح آن در سازمان .۷

 انواع برنامھ ھا و استراتژیھای مدیریت تنوع را نام ببرید و تشریح کنید. .۸

 مقدمھ - ۱-۱
بخش اعظمي از  شما ممكن است در زندگي مشاھدات بسیاري در مورد رفتار افراد مختلف داشتھ باشید.

رفتارھاي افراد در سازمانھا مشابھ رفتارھاي آنان در خارج از سازمان است و گاھاً از آن منبعث شده 

ند قرار م باید این رفتارھا را در یك چارچوب نظام جھت شناخت دقیق و جھت دھی بھ رفتار افراد،است. 

  .مطالعھ آنھا پرداختداد و بطور سیستماتیك بھ 



ررسی ابعاد و ویژگیھای رفتار سازمانی در قالب مولفھ ھای انسانی و ساختاری سازمان و این فصل بھ ب

ھمچنین بررسی حوزه ھای علمی و مطالعاتی مرتبط با رفتار انسان در سازمان میپردازد.ھمچنین مبانی 

دارد مدیریت تنوع در سازمانھای کنونی و نقشی کھ این عامل در افزایش بھره وری و عملکرد سازمان 

پرداختھ می شود و انواع استراتژیھا و برنامھ ھای مدیریت تنوع در سازمان مورد بررسی و مداقع قرار 

 میگیرد.

 تعاریف و ویژگیھای رفتار سازمانی -۱-۲
 اند كھ رفتار انسان داراي چھار ویژگي اساسي است: روانشناسان بر این عقیده

 فرد و محیط است.رفتار تابع تعامالت مداوم و ھدفمند بین  -۱

شود و ھم بھ عنوان یك عامل تغییر  فرد بھ عنوان یك عنصر فّعال در فرایندھاي رفتاري محسوب مي -۲

 محسوب شده و ھم پذیراي تغییر است.

باشند و  ھاي متفاوتي مي ھاي مختلفي از جملھ ادراك، احساس، نگرش و توانایي افراد داراي ویژگي -۳

 دھند. ي از خود بروز ميبنابراین رفتارھاي متفاوت

دو تفسیر در مورد ھر رویداد و شرایط وجود دارد: یكي شرایط واقعي است و دومي تفسیر و تعبیري  -۴

 ).۸۲:۲۰۱۳( نلسون و کوییک،كھ فرد از رویداد واقعي دارد

انسان بیني و كنترل رفتار  ي علمي دانشگاھي است كھ بھ توصیف، ادراك، پیش یك رشتھ ۱رفتار سازمانی

پردازد. بدون شك، طراحي سازماني كھ با حداكثر كارایي و اثربخشي فعالیت كند  در محیط سازماني مي

ھاي یك فرد، دشوار بھ  بسیار دشوار است. با توجھ بھ اینكھ حتي شناخت احساسات و ادراكات و نگرش

راد كھ در یك سازمان در اي از اف رسد، بنابراین مطالعھ و شناخت احساسات و ادراكات مجموعھ نظر مي

ھاي میانی قرن بیستم  ریشھ علمي رفتار سازماني نیز بھ سال با یكدیگرند، كاري بس دشوار است. تعامل

 ).۳:۲۰۰۶ھاي علمي، این رشتھ نسبتاً جوان است(ماینر، گردد کھ در مقایسھ با سایر حوزه برمي

توان بھ  اند كھ از آن جملھ مي ي مدیریت شده ھاي زیادي ھمراه با توسعھ این رشتھ علمي وارد حوزه واژه

ي علوم رفتاري و  رفتار سازماني و تئوري سازمان، دو مفھوم در حوزه"سازمان" اشاره كرد.   تئوري

). رفتار سازماني ۴۳:۲۰۰۱ي سازمان مرتبطند (ھیث و سیتکین، اجتماعي ھستند كھ بطور كلي بھ مطالعھ

راد در سازمان متمركز است در حالي كھ تئوري سازمان، بر ھا و عملكرد اف بر روي رفتار، نگرش

1 Organizational behavior (OB)



در واقع، تئوري سازمان بھ بررسي و . )۶:۲۰۱۱طراحي و ساختار سازمان تمركز دارد(چمپاکس،

 پردازد. یابد مي ھایي كھ رفتار در آنھا ظھور و بروز مي ي رفتار انسان و ماھیت سازمان مطالعھ

معناي این واژه نیز  است. ۱ي "علم سازماني"  نیز واژه فتار سازمانیی مرتبط با رھا یكي دیگر از واژه 

ي  واژه ).۳:۲۰۰۶(ماینر،مند رفتار انسان در چارچوب متغیرھاي محیطي و سازمان است ي نظام مطالعھ

نیز کھ پارا فراتر از سطح فرد و گروه و سازمان نھاده است، ابعاد فلسفي    ۲"مطالعات سازماني"

دھد (ماینر بھ نقل از کلگ، ھاردی و  مورد بررسی قرار میدر سازمان رفتارھاي انسان را 

 ).۱۹۹۶نورد،

 )۸۳:۲۰۱۳( نلسون و کوییک، متغیرھاي مؤثر بر رفتار فردي - ۱-۱نمودار
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اجتماعي، جھت مطالعھ دقیق رفتار سازماني  و خالصھ اینكھ بھ دلیل جامعیت رفتار انسان در حوزه فردي

ھا شامل: انگیزش، نگرش، احساسات، قدرت و سیاست، فرایند تغییر و تحول  اي از حوزه باید مجموعھ

 مداقھ قرار گیرد.بررسی و تضاد و مذاكره و طراحي شغل مورد 

 OBمرتبط با علمی ھاي  حوزه  -۱-۳
ھاي علوم رفتاري از جملھ  علوم رفتاري است كھ با سایر حوزهاي از  بھ طور كلي، رفتار سازماني زمینھ

ي  شناسي رابطھ تنگاتنگ دارد. در واقع، حوزه شناسي و انسان روانشناسي، روانشناسي اجتماعي، جامعھ

ي  ھاي مذكور در سطح بیروني یا كالن با حوزه فردي یا خرد و سایر حوزه -روانشناسي در سطح درون

برخی از صاحبنظران بر این اعتقادند کھ رفتار سازماني یك بھ ھمین دلیل  ند.رفتار سازماني مرتبط

ھاي علمي گوناگوني جھت مطالعھ رفتار انسان در سازمان استفاده  از رشتھخود اما  ،ي علمي نیست رشتھ

 ).۴:۲۰۰۵(رانگانایاکولو،كند مي

 روانشناسي -۱-۳-۱

ھمچون یادگیري،  فاھیمیپردازد و م ميدر افراد ي تغییرات رفتاري  روانشناسي بھ بررسي و مطالعھ

سازي، ارزیابي  ادراكات، شخصیت، احساسات، آموزشي، رھبري، انگیزش، رضایت، فرایندھاي تصمیم

عملكرد، نگرش، تضاد و تعارض و استرس شغلي در قلمرو علم روانشناسي قرار دارد و مورد بررسي و 

گیري از علم روانشناسي  آمریكا ھمانند بریتانیا، كاربرد و بھرهي  در ایاالت متحده گیرد. مطالعھ قرار مي

رانگانایاکولو اشاره دارد کھ  در سازمانھا بعد از جنگ اول جھاني و در سطح صنعت آغاز گردید.

ھایي ھمچون انتخاب، آموزش، ارتقا، انگیزش،  ھاي كاربرد روانشناسي در رفتار سازماني، بھ حوزه حوزه

 ).۴:۲۰۰۵رانگانایاکولو ،( شود ي و سازماندھي مربوط ميارتباطات، ھماھنگ



ي دیگري از علم بھ نام  ي شاخھ بورک و نومایر نیز معتقدند کھ جھت درك رفتار سازماني باید بھ مطالعھ

اي از علم  شود و شاخھ ھاي روانشناسي تدریس مي روانشناسي سازماني بپردازیم كھ در واقع، در دانشكده

ھای مورد بررسی یکی از این حوزه ). ۲۶۹: ۲۰۱۶شود (بورك و نومایر،  روانشناسي محسوب مي

روانشناسي صنعتي و سازماني است کھ بھ مطالعھ ی رفتار افراد در محیط كاري با استفاده از اصول و 

 ).۶۵۰: ۲۰۱۵(پاستورینو و پورتیلو، می پردازدھا و ابزارھاي روانشناسي  نظریھ

 روانشناسي اجتماعي -۱-۳-۲

ھاي روابط میان افراد در اجتماع  پویایي ھا و این شاخھ از علم روانشناسي نیز بھ بررسي مكانیزم

گیري، درك و امكان تغییر و اصالح  ي روانشناسي اجتماعي، بھ اندازه پردازد. پژوھشگران حوزه مي

كنند  افراد، شناسایي الگوھاي ارتباطي و ایجاد تعامل سازنده میان افراد پرداختھ و سعي مي یھا نگرش

 بھترین الگوھاي رفتاري را شناسایي و نھادینھ كنند.

) معتقدند كھ روانشناسي و روانشناسي اجتماعي، در كنار ۲۰۰۵البتھ برخي صاحبنظران ھمچون ھالووی(

علمي، روانشناسي صنعتي، روابط انساني و رفتار سازماني، یك  ھاي علمي ھمچون مدیریت سایر حوزه

د. در ھمین ني علمي بسیار مھم بھ شمار رفتھ و باید بھ طور جداگانھ مورد بررسي و تحقیق قرار گیر رشتھ

ي رفتار  شناسي صنعتي، بیشترین قرابت را با رشتھ ي جامعھ سازد كھ حوزه رابطھ، وي خاطرنشان مي

ھا در محیط كار  الذكر، مباحث مربوط بھ رفتار انسان ي فوق ا حدي كھ در ھر دو رشتھسازماني دارد ت

 )۴:۲۰۰۵گیرد(ھالووی، مورد بررسي قرار مي

ھاي  ي ارزش بھ بررسي و مطالعھ ۱پردازان تبادل اجتماعي ي علم روانشناسي اجتماعي، نظریھ در حوزه

این تئوري حكایت از این امر  ).۱۳۸:۲۰۰۶یس ،می پردازند(فرانسانساني در تعامل اجتماعي كاركنان 

بیني،  بیني كنند و طبق این پیش دارد كھ افراد قادرند كھ منافع ناشي از رفتار آتي خود را بھ خوبي پیش

 .رفتار خود را تغییر و تطبیق دھند

 شناسي جامعھ -۱-۳-۳

رفتار پردازد.  ھا در بستر جامعھ و سازمان مي بررسي رابطھ میان انسان ھاین شاخھ از علوم رفتاري نیز ب

اجتماعي انسان تحت تأثیر جامعھ، آداب و رسوم، كالس اجتماعي، موقعیت اجتماعي، پرستیژ، جوامع 

 ) ۵:۲۰۰۵رانگانایاکولو ،(تخصصي و مذھب قرار دارد
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دھي رفتارھاي درون  ، شناساسي و شكلشناسي و رفتار سازماني ي اتصال میان جامعھ در واقع، نقطھ

ھاي مختلف در چارچوب فرھنگ سازمان، ساختار سازمان،  گروھي و ھمچنین رفتارھاي میان گروه

 ھاي قدرت و سیاست در سازمان است. و پایگاه  آوري سازمان، الگوھاي ارتباطي درون سازمان فن

 شناسي انسان -۱-۳-۴

شوند  ھا و جوامع انساني مي بھ بررسي آداب و تشریفاتي كھ منجر بھ كاركرد بھتر فرھنگ ۱شناسي انسان

 ).۱۱: ۲۰۱۶پردازد(كینگ و الولي،  مي

ھاي سیاسي، اجتماعي،  ھاي فرھنگ و محیط ھاي آن در قالب پویایي مطالعھ انسان و فعالیت ،شناسي انسان

ھا و رفتارھاي افراد  ھاي دروني انسان، نگرش اقتصادي، فني و قانوني است. در این شاخھ از علم، ارزش

 گیرد. ار ميھا مورد بررسي و مداقھ قر ھاي مختلف فرھنگي و ھمچنین در انواع مختلف سازمان در بافت

 اھمیت مھارتھاي فردي -۱-۴
اند كھ بخش اعظمي از تفاوت در عملكرد  دریافتھ علوم رفتاریدر طول سھ دھھ اخیر، دانشمندان  

ھاي تولیدي و خدماتي ، بھ دلیل تفاوت در رفتارھا و مھارتھاي كاركنان آنھاست. بدین ترتیب،  شركت

 سازماني در طول سھ دھھ اخیر صورت پذیرفتھ است. مطالعات علمي گوناگوني در جھت شناخت رفتار

تواند عامل بسیار مھمي  صاحبنظران عقیده دارند كھ توسعھ مھارتھاي مدیران نیز مي ، ایناز سوي دیگر 

در جذب و استفاده بھینھ از كاركنان در كلیھ سطوح سازمان باشد. در حقیقت شاید بتوان  براحتي ادعا كرد 

ناشي از وجود بویینگ، مایكروسافت، تویوتا و...  وبزرگ دنیا ھمچون معروف یشركتھایت فقكھ دلیل مو

كھ تعامل مناسب میان كاركنان و  می دھدمطالعات متعدد نشان نتایج كاركنان آماده و توانمند باشد. 

سرپرستان  آنھا موجب افزایش رضایت شغلي كاركنان و در نتیجھ بھبود عملكرد كاري و سازماني آنھا 

شده است. ھمچنین ، روابط اجتماعي مثبت و موفق منجر بھ كاھش استرس شغلي و تمایل بھ تغییر شغل و 

وجود دیراني با مھارتھاي ارتباطي باال و ھمچنین جایي كاركنان نیز شده است. در حقیقت وجود مبجا

مدیران موجب افزایش جذابیت محیط كاري و بروز  و سیستمھاي تعاملي مناسب میان كاركنان

بھبود فضاي كاري در درون سازمان، بطور غیر مستقیم مزایاي  در نتیجھ،شود.  ھاي كاركنان مي خالقیت 

 آورد. ن مياقتصادي زیادي را براي شركتھا بھ ارمغا
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رقابتي كنوني، وجود مھارتھاي فني ، بھ پر چالش و كھ در فضاي  نمودگیري  توان نتیجھ بدین ترتیب مي 

بلكھ آنھا باید از مھارتھاي ارتباطاتي و انساني مناسب نیز  شود تنھایي موجب موفقیت مدیران نمي

 اھداف عالیھ سازمان بسیج كنند. برخوردار باشند تا بتوانند كلیھ كاركنان سازمان را در جھت  تحقق

 تعریف مدیریت -۱-۵
ي  شود، فردي است كھ وظیفھ متبادر مي  بھ ذھن مدیریتي  كھ از شنیدن كلمھ مفھومیاولین 

).۴: ۲۰۱۶سرپرستي و نظارت بر سایرین را بر عھده دارد(گربنر و ماتینگلی،   

گرفتھ شده » تربیت اسب«بھ معناي  "Maneggiare"ي مدیر و مدیریت، از لغت ایتالیایي  كلمھ

 ).۱۹:۲۰۱۵است(براتون،

ي كارا و اثربخش  مدیریت بھ طراحي اھداف و بسیج نیروھا جھت تحقق این اھداف از طریق استفاده     

). ۵: ۲۰۱۶(گربنر و ماتینگلی، گفتھ میشوداز منابع   

دھد. مدیر  یري دیگران انجام ميشود كھ فعالیتھا را با بكارگ بھ كسي اطالق مي مدیرواژه در واقع، 

دھد و  ھاي كاركنان انجام مي منابع و ھدایت فعالیت خصیصاینكار را از طریق اتخاذ تصمیمات ، ت

ھاي جسمي و ذھني كاركنان خود ، اھداف سازمان  گیري از توانایي كند تا با بھره در واقع سعي مي

 را تحقق ببخشد.

ي  محور و مدرن كنوني، مدیران نھ تنھا وظیفھ -ھاي پژوھش باید خاطرنشان ساخت كھ در سازمان ،اگرچھ

، نقش بسیار فعالي در تنظیم صاحبنظرھدایت امور جاري سازمان را بر عھده دارند، بلكھ بعنوان یك 

: ۲۰۰۵و اِستیر،  گیرد (ساندگرن ي دوم اھمیت قرار مي ھاي سنتّي آنان در درجھ ھا دارند و و نقش فعالیت

توان ادعا كرد كھ مدیریت و رھبري بھ یك معنا ھستند، اما یك  اگرچھ نميعالوه بر این،  ۲۶۹).ش۳۲

حقق تھاي یك رھبر را دارا باشد تا بتواند اھداف سازمان را  مدیر خوب، باید بسیاري از ویژگي

). ۵۵: ۲۰۱۵(سونینگسون و آلوسون، ببخشد  

 تعریف سازمان -۱-۶

شود كھ در یك  ھاي بھ ھم وابستھ و ساختار یافتھ اطالق مي از فعالیت کاملیي  سازمان بھ مجموعھ

رفتارھاي كاركنان در جھت توسعھ، حفظ و انجام بھ گونھ ای کھ شوند  ي زماني ویژه انجام مي بازه



پذیرد و  ن ميپایا قبلی. با پایان یافتن یك فعالیت، سازماندھي سازماندھی شده استھا  این فعالیت

) نیز سازمان ۱۹۹۷: ۲۹( ۱آلبرو ).۱۵۴: ۲۰۱۵باید سازمان جدیدي خلق شود(اسکات و دیویس، 

پیوندند و جھت كسب اھدافي كھ  را بھ عنوان یك واحد اجتماعي كھ افراد بھ طور آگاھانھ بھ آن مي

د, تعریف كنن اي از افراد ھمكاري و مشاركت مي فراتر از ھدف شخصي آنان است، با مجموعھ

 ).۲: ۲۰۱۵میکند(وی، 

شود كھ از تعدادي افراد تشكیل شده است كھ  سازمان بھ یك واحد اجتماعي گفتھ ميبدین ترتیب، 

گیري از  اھداف مشتركي دارند و وظایف مشخصي بر عھده ھر یك از آنان قرار دارد كھ با بھره

ھاي تولیدي و خدماتي  كلیھ سازمان یابند. بدین ترتیب،می منابع موجود، بھ اھداف تعیین شده دست 

 ھا و نھادھاي دولتي ، سازمان محسوب مي شوند. ھا، مدارس ، فروشگاه و ھمچنین  بیمارستان

ھاي  كاركنان و ھدایت آنان را  ھمچنین طبق تعریف فوق، افرادي كھ مسئولیت نظارت بر فعالیت 

 روند. بر عھده دارند،" مدیر" بھ شمار مي

ترین انواع دانش است، بھ دانش مربوط بھ فرایندھا و ساز و  ز یكي از مھمدانش سازماني نی

ي حیات و بقاي سازمان است. این  شود كھ الزمھ كارھاي تولید محصوالت و خدمات گفتھ مي

ي  شود كھ حاصل تفكرات و اقدامات كلیھ دانش، بھ عنوان نوعي دارایي معنوي نیز محسوب مي

 ).۳۳:۲۰۱۶كاركنان سازمان است(تریان،

بر طبق دستھ بندی پاستورینو و ھای مورد نظر در این کتاب  انواع سازمان، در نھایت اینکھ

ھاي خصوصي و سھامي عام،  المللي، شركت ھاي ھلدینگ بین شامل شركت). ۶۵۲: ۲۰۱۵پورتیلو(

  باشند ھاي ایالتي و فدرال و ھمچنین كسب و كارھاي خانوادگي مي ھاي غیرانتفاعي، سازمان سازمان

 

 کارھایی کھ مدیران انجام می دھند -۱-۷
مدیران کارھا را بوسیلھ ی دیگران  انجام می دھند. آنھا تصمیم می گیرند ، منابع را اختصاص می دھند و 

افراد را درحین انجام فعالیت ھا برای رسیدن بھ اھداف ھدایت می کنند. آن ھا ھمچنین کارھا را در درون 

شده و بر پایھ برخی از اصول واحد ھای اجتماعی انجام می دھند ؛ واحدھایی کھ از چندین نفر تشکیل 

برای رسیدن بھ ھدف یا مجموعھ ای از اھداف بھ طور ھماھنگ و مستمر فعالیت می کنند. با توجھ بھ این 

تعریف ، شرکت ھای خدماتی و تولیدی ، مدرسھ ھا ، بیمارستان ھا ، واحدھای نظامی، فروشگاه ھای 

1 - Albrow 
                                                           



دولتی فدرال بھ عنوان سازمان در نظر گرفتھ  خرده فروشی، ادارات پلیس ، دولت محلی و سازمان ھای

می شوند و کسانی ھم کھ ناظر بر فعالیت آنان ھستند و مسئولیت رسیدن بھ اھداف ھم بر عھده می گیرند، 

  .محسوب میشوندمدیر 

اي مواجھ  انقالب صنعتي موجب شد تا ماھیت وظایف و مشاغل  در سازمانھا با تحول عمدهبھ طور كلي، 

ھاي كاري  ھا نیز بھ سبب مكانیزه شدن فرایند تولید و خلق تیم ین، كارایي و اثربخشي سازمانشود. ھمچن

 ).۱۲: ۲۰۱۶ھاي منسجم افزایش قابل توجھي یافتھ است(ریس و ریس،  خودگردان و گروه

ھا كھ شامل دانش مربوط بھ افراد، محیط و سازمان است  مدیران باید از انواع دانشبھ ھمین دلیل، امروزه 

 برخوردار باشند تا بتوانند سازمان تحت مدیریت خود را بھ نحو احسن اداره كنند. 

ھاي مدیران نھ تنھا بھ جایگاه مدیر در  البتھ باید در این خصوص عنوان نمود کھ اھمیت نسبي فعالیت

 ).۲۰: ۲۰۱۵سازمان، بلكھ بھ سطح بلوغ و مھارت زیردستان نیز بستگي دارد (براتون، سطوح مدیریت 

دھد كھ مدیریت، یك  نشان مي) ارائھ شده است، ۲۲:۲۰۱۵کھ توسط براتون(ي مدیریت  مدل یكپارچھ

و ي سطوح  ھاي فردي و سازماني كاركنان در كلیّھ ي فعالیت فعالیت یكپارچھ و چندوجھي است كھ بر كلیّھ

 .كند نقاط سازمان نظارت دارد و روابط انساني و كاري را تعیین مي
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 شناختی

 میان فردي

 هدایتگر

 قدرت

که سازيش  

    ریزيبرنامه

مسئول تشریفات   

        نوآوري

   تخصیص منابع    
         هافعالیت 

         کنترل

         هدایت

    اطالعاتکسب 

      مذاکره

سازمان      استراتژي        زمینه محیطی              

 عوامل اقتضایی



 )۲۰۱۵موقان،(   مدل یکپارچھ مدیریت  -۲-۱نمودار                   

 

 وظایف مدیریتی  -۱-۸

و شود كھ مدیران با استفاده از كلیھ منابع انساني  ي اقداماتي گفتھ مي ھا یا وظایف مدیریتي بھ كلیّھ فعالیت

 ). ۱۵۱: ۲۰۱۶دھند(بورك و نومایر،  ھاي سازمان انجام مي مادي جھت اجراي استراتژي

امروزه مدیریت مؤثر مستلزم آن است كھ مدیران درك كامل و درستي از سازمان (محصوالت و خدمات)، 

كاركنان، صنعت (رقبا و روندھاي مؤثر بر صنعت)، فرایندھاي عمومي مدیریت، و مدیریت منابع انساني 

 ). ۲: ۲۰۱۶حاصل كنند (بوھلر، 

» پدر مدیریت نوین«ر فرانسوي بود و بھ عنوان ) كھ یك کارخانھ دار و تاج۱۸۴۱-۱۹۲۵( ۱ھنري فایول

ي اصلي است كھ مدیران باید پیوستھ  شود، اذعان داشت كھ مدیریت شامل چھار فعالیت و وظیفھ نامیده مي

نامیده  "PDCO"ریزي، سازماندھي، ھدایت و كنترل كھ بھ اختصار،  آن را انجام دھند: برنامھ

استراتژی ھای رسیدن طراحی اھداف سازمانی،  تعیین شامل برنامھ ریزی). ۱۹:۲۰۱۵شود(براتون، مي

و ھر چھ کھ مدیران از  باشدبھ آن اھداف و توسعھ ی برنامھ ھایی برای تکامل و ھماھنگی فعالیت ھا می 

،  ۲(کرات وپدیگونیز بیشتر می شودسطوح پایین مدیریتی بھ سمت سطوح میانی حرکت کنند، وظایف آنان 

دھند، اما در عین حال،  ریزي را بھ نحو خاصی انجام مي ھا فعالیت برنامھ تمامي سازمان ).۱۲۲:  ۲۰۰۵

 ).۶۷: ۲۰۱۵ریزي در ھیچ دو سازماني شبیھ یكدیگر نیست(گریفین،  روش برنامھ

نامیده می  سازماندھیھستند. این وظیفھ مدیریتی نیزھمچنین مدیران مسئول طراحی ساختار سازمانی 

مشخص می کند کھ:  چھ کارھایی باید انجام شود، چھ کسی مسئول انجام آن ھا باشد،  شود.  سازماندھی

چطور وظایف بھ گروه ھا اختصاص یابد،  چھ کسی بھ چھ کسی گزارش دھد و کجا تصمیم ھا گرفتھ شود. 

 ھر سازمانی از مجموعھ ای از افراد تشکیل می شود و مدیران وظیفھ ی ھدایت و ھماھنگی این افراد را

رند. مدیران زمانی درگیر وظایف ھدایت ھستند کھ : بھ کارکنان انگیزه دھند ، فعالیت ھایشان دابر عھده 

 را نظارت کنند، بھترین کانال ارتباطی موثر را انتخاب کنند یا تعارض میان افراد را برطرف کنند .

1 - Henri Fayol 
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یران برای اطمینان از مدوظیفھ ی کنترل کردن نیز شامل نظارت، مقایسھ و تصحیح عملکرد می شود. 

و با اھداف از  ارزیابی نموده، عملکرد کارکنان را  بھ پیش می روداینکھ ھمھ چیز ھمانطور کھ باید باشد 

آن پیش تعیین شده مقایسھ  می کنند. اگر انحراف ھای مھمی وجود داشتھ باشد ، این مدیران ھستند کھ 

 ست ھدایت می کنند.  سازمان را بھ مسیر درانحرافات را اصالح نموده و 

بتوان  سازمانیک در  ی رامدیرکمتر رسد، اما  اي بھ نظر مي در حالیكھ تھیھ این لیست وظایف كار ساده

 .)۹:۲۰۰۲(سیمز ،کامال بھ درستی انجام دھدكلیھ این وظایف را  یافت کھ

 

 

 نقش ھای مدیریتی -۱-۹

وري كاركنان شركت  بدون شک، موفقیت و سودآوري یك سازمان تا حد زیادي بھ عملكرد و سطح بھره

ھاي یك مدیر، آن است كھ با تصمیمات خود، سطح عملكرد  ترین نقش بستگي دارد و بنابراین یكي از مھم

 ).۱۴۰: ۲۰۱۶حفظ كند (پانت، خود كاركنان را در حداكثر میزان 

ي وظایفي است كھ فرد باید در  شود كھ شامل كلیّھ در یك اجتماع بزرگ اطالق مي بھ جایگاه یك فرد نقش

ي تعامل با سایر افراد اجتماع بر عھده بگیرد و بیانگر دیدگاه یك فرد نسبت بھ خود و دیگران نیز  نتیجھ

 ).۳: ۲۰۱۵باشد (واسودوان،  مي

اي از  وق، زیر دست، ھمكاران و در پارهشود كھ رئیس یا ماف نیز بھ انتظاراتي گفتھ مي نقش سازماني 

ي نقش  دارند و دارندهاز یک فرد   كنندگان، شركاي تجاري، اعضاي تیم یا گروه موارد، مشتریان، تأمین

 ).۶: ۲۰۱۵اي متعادل مدیریت كند(واسودوان،  ي این انتظارات را بھ گونھ باید كلیھ

 بھ طور کلی باید خاطرنشان ساخت كھ:

 ھا ھمراه است. اي از نقش با مجموعھ شغل ھر مدیر -۱

 ھا تأثیرگذار است. اي ازمھارت ھاي مدیران اغلب بر مجموعھ نقش -۲

 شوند، اما بھ یكدیگر وابستھ و مرتبطند. ھا بطور جداگانھ ارائھ و تعریف مي اگرچھ این نقش -۳

ي، عملیاتي) و در ھر ھا، بستگي بھ سطح مدیریت دارد (ارشد، میان اھمیت نسبي ھر یك از این نقش -۴

البتھ با توجھ بھ این  )  21:2009،ھاي اھمیت بیشتري دارد(سینگ اي از این نقش سطح، یكي یا مجموعھ



مدیر، یک ترین نقش  اصليبنابراین  ،واقعیت کھ نقش میان فردي یك مدیر اساساً ماھیتي اجتماعي دارد

 .)  9:2010،نھد و گریفیھاي مختلف است (مور  برقراري ارتباط با دیگران بھ گونھ

را براي آن فرد » ۱فضاي نقش«ھا،  باشند كھ مجموع این نقش ھاي مختلفي در سازمان مي افراد داراي نقش

سازمان و اجتماع  ،ھا میزان و نوع تعامل یك فرد را با سایر افراد گروه  . در واقع، نقشایجاد می کنند

 ).۴: ۲۰۱۵دھند(واسودوان،  نشان مي

، با بررسی کار پنج نفر از باالترین ۱۹۶۰یکی از کسانی است کھ در اواخر دھھ  ۲میتنزبرگھنری 

، دریافت کھ مدیران تحت مطالعھ او درگیر فعالیت ھای بسیاری ھستند . سازمان خودمقامات اجرایی 

 ده نقشوی  میتنزبرگ نتیجھ می گیرد کھ مدیران ده نقش متفاوت ولی بسیار مرتبط بھ ھم را اجرا می کنند.

 طبقھ بندیگیري  فردی یا متقابل شخصی، اطالعاتي و تصمیم -میانرا تحت سھ عنوان اصلی  مدیریتی 

 کھ مدیران نقش ھای ذیل را ایفا می کنند: بوداو معتقد ). ۲۰:۲۰۱۵(براتون،نمود

 

 ۳نقش ھای متقابل شخصی ( روابط بین افراد ) -۱-۸-۱

 بھ عنوان نماینده سازمان ھستند. ودارند  نمادینرئیس تشریفات: مدیران وظیفھ تشریفاتی و -

 د .نوظایف استخدام ، آموزش ، انگیزش و انضباط کارکنان را برعھده دارمدیران رھبر  : -

 رابط  : مدیران با افراد خارج از سازمان ارتباط برقرار می کنند .-

 

 

 نقش ھای اطالعاتی  -۱-۹-۲

 از طریق رسانھ ھا بدست می آورند . مربوط بھ عملکرد رقیبان راگیرنده اطالعات : مدیران اطالعات  -

در حقیقت در صورتي كھ مدیران اطالعات را بھ اعضای سازمان منتقل می کنند.   :  ٤نشر دھنده-

كلیھ فرایند مدیریت بھ خطر خواھد افتاد و ھاي مدیران بھ موقع بھ اطالع كاركنان رسانیده نشود،  برنامھ

 ).۱۱:۲۰۰۲سازمان قادر نخواھد بود بھ اھداف خود دست یابد(سیمز ،
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 د .نخارج از سازمان انتقال می دھذینفعان در اطالعات را بھ  مدیران:  پاسخگو-

 

 نقش ھای تصمیم گیری  -۱-۹-۳

 ھستند کھ عملکرد سازمان را بھبود بخشند. یکارآفرین : مدیران بھ دنبال پروژه ھای جدید-

 آشوب زدایی : مدیران در مقابل مشکالت  غیرمنتظره  اقدامات اصالحی انجام می دھند .-

 تخصیص دھنده منابع : مدیران مسئولیت تخصیص منابع مالی ، فیزیکی و انسانی را بر عھده دارند .-

کنند و  با واحدھای دیگر برای بدست آوردن سود چانھ مذاکره کننده  : مدیران برسر مسائل مذاکره می -

 زنی می کنند .

 

 

 مھارتھاي مدیران -۱-۱۰
بررسي مھارتھایي است   ،ھاي یك مدیر پي برد توان بھ اھمیت فعالیت یكي از مناسبترین روشھایي كھ مي 

 كھ یك مدیر باید از آن برخوردار باشد.

 

  ۱ھاي فني مھارت -۱-۱۰-۱

مھارتھاي فني شامل توانایي كسب و بكارگیري دانش فني و یا تخصصي در یك حوزه خاص است. باید  

ھا را دربر میگیرد كھ بعضاً از طریق برنامھ  اي از توانایي خاطرنشان ساخت كھ این مھارت، مجموعھ

 .شود آموزشي خاصي نیز آموزش داده نمي

 

 

 

 ھاي ادراكي مھارت -۱-۱۰-۲

 11:2010است (مورھد و گریفین، ۲ن ادراكي باالیي دارد، قادر بھ دیدن "تصویر بزرگ"یك مدیر كھ توا

مدیر باید از توانایي و قدرت و تشخیص و تحلیل و حل و فصل مشكالت درون و برون سازمان، را بھ  ). 

خوبي داشتھ باشد تا سازمان خود را بھ سرمنزل مقصود برساند. ھمچنین یك مدیر باید قدرت برقراري 

1 Technical Skill 
2 Big Picture 

                                                           



گذارند را  أثیر ميروابط میان متغیرھاي خرد و كالن داخلي و خارجي را كھ بر عملكرد و اھداف سازمان ت

داشتھ باشد تا بتواند برنامھ دقیق و منسجمي را جھت كسب اھداف عالیھ سازمان طراحي و اجرا كند. بدین 

ھا  ترتیب، قدرت ذھني و ادراكي مدیر نیز نقش بسیار مھمي در طراحي و اجراي موفق و ھوشمند برنامھ

 كند. در كلیھ سطوح سازمان ایفا مي

 

 

 انسانی مھارت ھای -۱-۱۰-۳

) بیان می دارد کھ مھارت انسانی یا ارتباطی، توانایی یک مدیر در ارسال و دریافت ۲۰۰۹سینگ( 

اطالعات اثربخش و توانایی خاص مدیر در درک صحیح احساسات، نگرشھا و افکار کارکنان است. بھ 

امروزه بیش از پیش عقیده وی، با افزایش تنوع فرھنگی و جمعیت شناختی سازمان، نیاز بھ این مھارت 

مھارت انسانی عبارت است از توانایی درک وارتباط با دیگران،  .)  19:2009احساس میشود (سینگ،

برانگیختن و حمایت از افراد بھ صورت فردی یا گروھی.  برخی از افراد ھرچقدر ھم کھ از نظر تکنیکی 

و یا در مدیریت بحران ضعیف عمل متخصص باشند اما ممکن است قادر بھ درک نیازھای دیگران نباشند 

کنند. مدیران بایستی از مھارت ھای انسانی خوبی برخوردار باشند، زیرا آنھا بوسیلھ ی دیگران کار ھا را 

اي خاص دارند اما قدرت  بسیاري از افراد، توانمندي فني و تخصصي باالیي در حوزه انجام می دھند.

 كنند. ارند و در برقراري روابط اجتماعي، ضعیف عمل ميبرقراري ارتباط و درك افكار دیگران را ند

از آنجایي كھ بخش اعظمي از وقت مدیران صرف برگزاري جلسات و ھمچنین صحبت و مذاكره با 

 اي در موفقیت مدیران دارد. شود، بنابراین توانایي نقش عمده كاركنان و افراد مختلف خارج سازمان مي

 

   توسعھ مدل رفتار سازمانی -۱-۱۱

باشد. وي  تابعي از شخصیت فرد و محیط فعالیت فرد ميھر فرد )، رفتار ۱۹۵۱براساس نظر لوین (

كند كھ این  براي ترسیم و تشریح نیروھاي محیطي و مؤثر بر رفتار فرد معرفي ميرا  ۱نیرو  عبارت حوزه

متفاوتي، بر رفتار افراد تأثیر  ۱یا واالنس ۲نیروھا یا عوامل خارجي مؤثر بر رفتار، با شدت

 .)۵۵:۲۰۱۵گذارند(بورک و نومایر، مي

1 - Field of forces 
2 - Intensity 

                                                           



ساختار مدل  ۳یک مدل، انتزاعی از واقعیت  و نمایش ساده ای از یک پدیده ی واقعی است .  نمودار 

فرآیندھا و خروجی ھا ) را در سھ سطح  رفتار سازمانی را نشان می دھد. این مدل سھ متغیر (ورودی ھا ،

، گروھی و سازمانی ) بررسی می کند.  مدل از سمت راست بھ چپ شروع می شود ، ورودی ھا ( فردی 

منجر بھ فرآیندھا و فرآیندھا منجر بھ خروجی ھا می شوند. ھمچنین این مدل نشان می دھد کھ خروجی ھا 

 ی ھا در آینده تاثیر می گذارند .بر ورود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Valence 

 فرآیند ها

 سطح فردی 

 وحالتھیجان ھا •
 انگیزش•
 ادراک•
 تصمیم گیری•

 

 سطح گروھی

 ارتباطات •
 رھبری•
 قدرت و سیاست •
 تعارض ومذاکره•

 ورودي ها

 سطح فردی 

 تنوع•
 شخصیت•
 ارزش ھا•

 

 

 سطح گروھی

 ساختار گروه•
 نقش ھای گروه•
 مسئولیت ھای تیم•

 خروجی ها 

 سطح فردی 

نگرش ھا •
 واسترس

 عملکرد وظیفھ•
 رفتار شھروندی•
رفتار کنار •

 کشیدن

 سطح گروھی

 پیوستگی گروه•
 عملکرد گروه•

 

                                                                                                                                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل رفتار سازمانی  -۳-۱نمودار 

 

 ورودی ھا  -۱-۱۱-۱

.این متغیر ھا وارد  باشندورودی ھا شامل متغیر ھای شخصیت، ساختار گروه و فرھنگ سازمانی می 

مرحلھ ی بعدی یعنی انجام فرآیند ھا می شوند.  بھ عنوان مثال تنوع ویژگی ھای افراد، شخصیت ھا و 

ارزش ھا ی آنان از ترکیبی از عوامل وراثتی ذاتی و دوران کودکی  شکل می گیرد. در تیم ھا معموال 

یری آن بوجود می آیند. در نھایت، ساختار و ساختار، نقش ھا و مسئولیت ھای افراد قبل یا بعد از شکل گ

 د.نفرھنگ سازمانی طی سال ھا تغییر و تطبیق با شرایط محیطی شکل می گیر

 

 فرآیندھا -۱-۱۱-۲

فرآیندھا فعالیت ھایی ھستند کھ افراد، گروه ھا و سازمان ھا را بھ عنوان خروجی داده ھا درگیر می کنند. 

. در سطح باشندات وحاالت ، انگیزش، ادراک  و تصمیم گیری می در سطح فردی، فرآیندھا شامل احساس

د و نارتباطات، رھبری،  قدرت و سیاست ، تعارض و مذاکره را در بر می گیر نیز این فرایندھا گروھی

 د. ندر سطح سازمانی مدیریت منابع انسانی و شیوه ھای تغییر را شامل می شو



 

 خروجی ھا  -۱-۱۱-۳

خروجی ھای سطح  ،کلیدی ھستند کھ از متغیرھای دیگر تاثیر می پذیرند. محققانخروجی ھا  متغیرھای 

 ۲ورفتار واپس زنی(کنار کشیدن) ۱فردی را شامل نگرش ھا، رضایت، عملکرد وظیفھ، رفتار شھروندی

و درسطح  ،و عملکرد را بھ عنوان متغیر ھای خروجی ۳پیوستگی نیز در سطح گروھی. می دانند

 د آوری را مورد توجھ قرار می دھند .بقا و سو سازمانی

 

 ھاي رفتار سازماني ھا و چالش فرصت -۱-۱۲
ھاي اخیر، مطالعھ این  ي رفتار سازماني با تغییرات زیادي مواجھ بوده است و در دھھ بھ طور كلي حوزه

ترین این تغییرات، ناشي  حوزه از علم مدیریت فراز و فرودھاي زیادي را بھ خود دیده است. یكي از مھم

ظھور مفاھیمي ھمچون ھاي مختلف كسب و كار است كھ خود، موجب بروز و  از افزایش رقابت در حوزه

اند تا  ھاي مختلف سعي كرده ھا شده است. در نتیجھ، شركت مداري در سازمان یادگیري سازماني و دانش

اي طراحي كنند تا بھترین استفاده را  گونھبھ ھاي منابع انساني خود را در مواجھھ با این رخدادھا  سیاست

غیر و متالطم كنوني تطبیق دھند. از سویي دیگر، این از نیروي انساني خود بنمایند و خود را با محیط مت

ھاي  ھاي آنان و خلق موقعیت ھایي براي كاركنان در جھت ارتقاي توانمندي تغییرات، موجب خلق فرصت

 جدید شغلي شده است.

ي بوده است تا مدیران، بھ لھاي محیطي، عام ھا و پرھیز از چالش در نتیجھ، استفاده بھینھ از فرصت

ي رفتار سازماني بپردازند. در حقیقت، رفتار سازماني قادر است  علمي رفتار كاركنان از دریچھمطالعھ 

 ھایي را براي مشكالت آنان ارائھ دھد: حل ھاي زیر بھ كمك مدیران بیاید و راه تا در حوزه

 پاسخ بھ فشارھاي اقتصادي -

 تطبیق با الزامات جھاني شدن -

 مدیریت مؤثر تنوع نیروي كار -

 رساني بھ مشتریان بھبود خدمت -

 ھاي فردي بھبود و ارتقاي مھارت -

1 Citizenship Behavior 
2 Withdrawal Behavior 
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 ھاي درون سازمان تطبیق با پویایي -

 سازماني -ھاي ارتباطي درون انطباق با شبكھ -

 بھبود شرایط كاري كاركنان در محیط كار -

 خلق جو سازماني مثبت و مناسب -

 توسعھ استانداردھاي اخالقي در محیط كاري -

  ۱دیدگاه اقتضایي نسبت بھ رفتار سازماني -۱-۱۳
باشد.  ي رفتار سازماني مطرح شده است، دیدگاه اقتضایي مي ھاي جدیدي كھ در حوزه یكي از دیدگاه

ھا  برخالف گذشتھ كھ صاحبنظران بدنبال یافتن اصول و قواعد استاندارد و جھانشمولي براي شناخت ریشھ

اند، اما در این رویكرد جدید، فرض بر این است كھ رفتار  ھا بوده نو ابعاد رفتار كاركنان در درون سازما

ھا ثابت نیست و تابع اصول و قواعد قابل درك و استانداردي نیست بلكھ تابع موقعیت  افراد در سازمان

ي بین دو متغیر رفتاري در درون سازمان بستھ بھ  مكاني و زماني مورد مطالعھ است. بدین ترتیب، رابطھ

باشد(مورھد و  و شرایط متفاوت بوده و تابع بسیاري از سایر متغیرھاي غیرقابل كنترل مي موقعیت

 ).۱۷:۲۰۱۰گریفین،

 

 تنوع درسازمان  -۱-۱۴
ھا بدل گشتھ است و تنوع نیروي كار در  ھاي غیرقابل انكار در سازمان امروزه تنوع بھ یكي از واقعیت

تبارھا بھ بازار كار كشورھاي  تبارھا و آفریقایي ھا بھ دلیل افزایش میزان مھاجرت، ورود آسیایي سازمان

گ، بیش از پیش نمایان شده ھا بزر اروپایي و آمریكایي، اشتغال باالي زنان و افراد مسن در سازمان

 ).۶: ۲۰۱۶است(ریس و ریس، 

، قرني است كھ در آن، بخش بیشتر ۲۱دھد كھ قرن  اطالعات موجود در وزارت كار آمریكا نشان مي

، حدود ۲۰۲۲شود تا سال  بیني مي دھند. ھمچنین پیش ھا تشكیل مي ھا و زن ھا را اقلیت نیروي كار سازمان

رود تا ھمان  سال سن داشتھ باشند. ھمچنین انتظار مي ۵۵جھان، بیش از درصد از نیروي كار در  ۲۶

درصد از نیروي كار را مھاجرین اقلیت تشكیل  ۲۲درصد از نیروي كار را زنان تشكیل دھند و  ۴۷سال، 

 ).۲: ۲۰۱۵دھند (چامپوكس، 

1 The Situational Perspective 
                                                           



کھ باید تفاوت ھای  از آنجایی کھ ھمھ ی انسان ھا مثل ھم نیستند ،گاھی اوقات مدیران فراموش می کنند

در صورتي كھ رویكرد یك سازمان، توسعھ دیدگاه، استراتژي، میان کارکنان را تمیز و تشخیص دھند. 

، دسترسی  ۱مدیریت موثر تنوعشود. ھا و قلمرو باشد، آنگاه تنوع بھ عنوان یك فرصت نگریستھ مي تاكتیك

یش می دھد. مدیران بایستی برای جلوگیری از سازمان را بھ انواع مھارت ھا، توانایی ھا و ایده ھا افزا

در صورتي كھ ارتباطات نادرست، سوء تفاھمات و تعارض ھا ، تفاوت ھای میان افراد را شناسایی کنند. 

تنوع بھ خوبي مدیریت شود، آنگاه سازمان قادر خواھد بود تا از مزایاي مختلف ناشي از آن ھمچون 

ھاي حل مسألھ، افزایش اثربخشي ناشي از آشنایي با سایر  مھارت پذیري، بھبود افزایش خالقیت، انعطاف

). در عین حال، در ۱۰۴:۲۰۰۸مند شود(نانسی و ھمکاران ، ھاي مكمل بھره ھا و شخصیت فرھنگ

صورتي كھ این پدیده بھ خوبي مدیریت نشود، امكان افزایش گردش شغلي، اختالل در ارتباطات درون 

 -۱۵:۲(سیمز ،افزایش می یابدن و ھمچنین بروز تعارض در میان كاركنان سازماني و تعامل میان كاركنا

 توان بھ موارد زیر اشاره نمود: از جملھ مزایاي تنوع در سازمان مي

 ھاي تصمیم ھا و گزینھ افزایش تعدد دیدگاه -۱

 افزایش فرصت یافتن خطاھا و یافتن اطالعات سودمند براي سازمان -۲

 ھاي مناسب براي مشكالت سازمان حل اهافزایش امكان یافتن ر -۳

 افزایش نوآوري -۴

تر كھ موجب افزایش امكان كسب اطالعات مفید  ھاي اجتماعي گسترده افزایش احتمال دستیابي بھ شبكھ -۵

 شود. و اثربخش مي

 ھاي مختلف و متنوع وجود مھارت -۶

 ).۱۶۴ :۲۰۱۵تر (ویلجوئن،  افزایش احتمال تقسیم كار بین نیروھاي زبده -۷

 

 سطوح تنوع -۱-۱۵
ھا، با تأثیر بر احساسات و  ھاي میان افراد بدین دلیل است كھ این تفاوت در حقیقت اھمیت شناخت تفاوت

شود تا الگوھاي فردي و گروھي در رابطھ با پاداش، سبك ارتباطات،  ذھنیات كاركنان، موجب مي

ابعاد رفتاري كاركنان تحت تأثیر قرار گرفتھ و ھا نسبت بھ ھمكاران و رؤسا، سبك مذاكره و سایر   واكنش

 اي خاص شكل بگیرد. بھ گونھ
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 نمود:بندي  تقسیم ۲و عمقي ۱سطحيدو طبقھ توان بھ  بھ طور كلي، تنوع در محیط كار را مي

افراد بوده و شامل  افکار و احساسات نمی  ٤بیشتر منعکس کننده ی تنوع سطحی ۳متغیرھای دموگرافیک

در ویژگی  کھ تنھا بخش کوچکی از کل طبقھ بندی تنوع را تشکیل می دھند، تفاوت سطحدر این شوند. 

( ایگلی و  مورد توجھ قرار می گیردھای جمعیت شناختی افراد مانند سن ، جنس ، نژاد ، قومیت ، مذھب 

). اگر افراد بھ ویژگی ھای مشترک یکدیگر ھمانند شخصیت و ارزش بیشتر از ۹۳۴:  ۲۰۱۰ھمکاران، 

 ٦است ( چاتوپدیای ٥تفاوت ھای دموگرافیک توجھ کنند، این امر نشان دھنده تنوع در سطح عمیق

 ).۱۸۰:  ۲۰۰۴وھمکاران ، 

 

 استراتژی ھای مدیریت تنوع -۱-۱۶
ھاي خود را جھت  كند مدیران كلیھ تالش ي اقداماتي است كھ تضمین مي مدیریت تنوع بھ معناي انجام كلیّھ 

ھاي آنان بھ كار  ھاي آنان و ظرفیت گیري از حداكثر تفاوت عادالنھ با كاركنان و بھرهرفتار مناسب و 

ھا و نژادھاي مختلف و از سرتاسر  اي كھ نیروي كار كنوني از قومیت ھاي فزاینده بندند. با وجود تفاوت مي

ابراین لزوم آیند، بن جھان در كشورھاي بزرگتر ھمچون امریكا، ژاپن، كانادا و استرالیا گردھم مي

ي این افراد بیش  گیري از توان بالقوه رواني و فیزیكي كلیّھ ھاي مناسب بھ منظور بھره بكارگیري استراتژي

 ).۲۸:۲۰۱۵شود. ( پرکینز، از پیش احساس مي

آگاھی حاصل نموده و تالش بیشتری جھت نیازھا وتفاوت ھای یکدیگر  نسبت بھ، افراد ۷در مدیریت تنوع

در حقیقت، مدیریت مؤثر تنوع در تأثیرگذاري مثبت  ھمکاری دیگران بھ خرج می دھند.جلب رضایت و 

ھاي كاركنان است اما در عین حال، باید بر مقاومت ھای ناشی از عدم قبول تغییر و  بر ادراكات و نگرش

 )۳۲۰:۲۰۰۲ترس از پیچیدگی و تنوع غلبھ شود(سیمز ،

وري و سودآوري  تواند در افزایش بھره چھار طریق مي ھاي مدیریت تنوع از ھا و سیاست  استراتژی

 سازمان مؤثر باشد:

1 Surface-level 
2 Deep-level 
3 Demographic 
4 Surface-level diversity  
5 Deep-level diversity 
6  Chattopadhyay 
7 Diversity management 

                                                           



 جذب و حفظ كاركنان مناسب -

 محصوالت و خدمات باكیفیت -

 اتخاذ تصمیمات مناسب -

 ).۳۲:۲۰۱۵( پرکینز،افزایش شھرت سازمان -

شایستگی ھای فردی، شامل دانش، مھارت و توانایی بھره برداری بھینھ از نیز  ۱قابلیت مدیریت تنوع

گروھی و سازمانی افراد و تالش در جھت ارتقای این توانمندی ھا در جھت کسب اھداف سازمان می 

باشد.در واقع، این قابلیت موجب بکارگیری اثربخش توانایی ھای تک تک افراد سازمان می شود و موجب 

بالفعل کردن کلیھ توانایی ھای می شود تا مدیران سازمان، بھ دور از تبعیض، فرصت بروز خالقیت و 

   .)۱۴:۲۰۱۰بالقوه کارکنان خود را بھ گونھ ای موثر فراھم کنند(ھلریجل و اسلوکام ،

  

 در نمودار زیر، کلیھ عوامل موثر بر مدیریت تنوع نشان داده شده اند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diversity Competency 

 مذهب
 سطح سواد

 جنسیت وضعیت تأهل

 شرایط خانوادگی

هاي فیزیکیتوانایی  

 تجربه کاري
 نژاد

 فرد

 سن

 قومیت

 تمایالت جنسی

 درآمد
زادگاه جغرافیایی و 

 ملیت

تجربه و خدمت 

 سربازي

                                                           



 

 ).۳۹:۲۰۱۵عوامل موثر بر مدیریت تنوع  ( پرکینز،  -۴-۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذب، انتخاب، توسعھ و حفظ کارکنان متنوع -۱-۱۷

یکی از روش ھای افزایش تنوع نیروی کار، ھدفمند کردن پیام ھای استخدامی بھ گروه ھای جمعیت 

 شناختی خاصی است کھ حضور کمتری در نیروی کار دارند. 

عالقھ بیشتری بھ کارفرمایانی دارند کھ تالش ویژه ای در  ۱تحقیقات نشان داده است کھ زنان و اقلیت ھا

). سازمان ۱۵۷:  ۲۰۰۶و ھمکاران ،  ۲ایجاد تنوع در مسائل مربوط بھ جذب نیروی کار می کنند( اوری

ھا بھ منظور انتقال مفھوم و ارائھ تصویر درست، باید دارای تنوع در صفوف مدیریتی خود باشند. برخی 

بھ عنوان مثال  .استخدام گروه ھای کمتر دیده شده ھستند جھتعال در حال تالش از شرکت ھا بھ طور ف

شرکت گوگل، بھ این موضوع پی برده است کھ داوطلبان زن در طی زمان مصاحبھ شغلی، با زنان دیگر 

1 Minorities 
2 Avery 

                                                           



صحبت می کنند و در مصاحبھ از مزایایی کھ برای آنھا و خانواده شان خوشایند است، حرف می زنند ( 

 ).۲۰۱۲میلر،

فرایند انتخاب یکی از مھم ترین مراحل برای اعمال تالش ھای تنوع است. مدیرانی کھ بھ امر استخدام می 

پردازند می بایست در انتخاب کارکنان، انصاف و بی طرفی را رعایت کرده و بر پتانسیل بالقوه نیروھای 

یف شده برای ارزیابی استعدادھای بھ خوبی تعر ۱جدید تمرکز کنند. در صورتی کھ مدیران از یک پروتکل

کھ آن سازمان سیاست عدم تبعیض را در اولویت خود قرار داده  بھ معنای آن استمتقاضیان استفاده کنند، 

است. ھمچنین در تعیین این کھ چھ کسی استخدام می شود بررسی صالحیت افراد بسیار مھم تر از بررسی 

 ).۶۲۷: ۲۰۰۷و جکسون،  ویژگی ھای جمعیت شناختی آنان است ( بوکلی

پیشرفت شغلی آنان را تحت تاثیر قرار می دھد. کسانی کھ صفات شخصیتی  ،شباھت در شخصیت افراد

شبیھ بھ ھمکاران خود دارند بھ احتمال زیاد از کسانی کھ شخصیت متفاوتی دارند، ترفیع می گیرند( 

گ کار دستھ جمعی وجود دارد، ). در سازمان ھایی کھ فرھن۱۱۲۰:  ۲۰۰۲و ھمکاران،  ۲اسکاوبروک

داشتن شخصیتی شبیھ بھ شخصیت سرپرستان موجب پیشرفت می شود؛ و در سازمان ھایی  کھ فرھنگ 

 فردگرایی غالب است، شباھت بھ ھمکاران در اولویت قرار می گیرد. 

افرادی کھ از نظر ویژگی ھای جمعیت شناختی از ھمکاران خود متفاوت ھستند احساس تعھد کمتری بھ 

کمک کند( سازمان می تواند بھ بھبود شرایط در بلندمدت تنوع با این وجود، سازمان می کنند، اما 

ع را بھ صورت ) .  بنابراین مدیران بایستی برنامھ ھای یادگیری تنو۲۰۷: ۲۰۱۲و ھمکاران،  ۳بزروکوا

 فراگیر در سازمان طراحی و اجرا کنند و ھدف آنان باید ایجاد شرایط تنوع مثبت در سازمان  باشد.

 برنامھ ھای تنوع موثر -۱-۱۸

ھا وجود دارد كھ بیانگر میزان حمایت اكثریت كاركنان  در سازمان ٤»فرھنگ پذیرش«اي با عنوان  واژه

یك سازمان از عقاید و نظریات اقلیّت موجود در سازمان و میزان كمك و حمایت مادي و معنوي از این 

ھاي تنوع سازماني مناسبي را طراحي و اجرا  ھاست. در واقع، ھر اندازه كھ مدیران سازمان، برنامھ اقلیت

ي كاركنان  آورد و كلیّھ تري براي سازمان بھ ارمغان مي ھنگ حمایت از اقلیّت، نتایج مطلوبكنند، فر

1 Protocol 
2 Schaubroeck 
3 Bezrukova 
4 - Culture of inclusion 

                                                           



سازمان قادر خواھند بود تا نھایت تالش خود را جھت كسب اھداف فردي و سازماني خود بھ كار 

 ). ۵۳۴:۲۰۱۶بندند(ریکی و گولی،

 : ندند، دارای سھ مولفھ متمایزبرنامھ ھای فراگیر و موثر نیروی کار کھ از تنوع حمایت می کن

آموزش مدیران بھ داشتن چارچوب قانونی برای فرصتھای شغلی برابر و داشتن رفتاری منصفانھ  •

 با تمام افراد صرفنظر از ویژگی ھای جمعیت شناختی آن ھا.

آموزش مدیران بھ اینکھ چگونھ نیروی کارمتنوع می تواند خدمات بھتری را  بھ انواع  مشتریان  •

 اند .برس

از تفاوت ھا بھ بھره گیری پرورش تمرین ھای توسعھ فردی، توانایی ھا و مھارت ھای کارگران و  •

 ) . ۳۵۶:  ۲۰۰۸و ھمکاران،  ۱نداعنوان یک روش ارزشمند برای بھبود عملکرد افراد ( آن

برنامھ ھا شامل یکی از این بسیار موثر ھستند . نیز مدیریت  عملکرد برخی از برنامھ ھای تنوع در بھبود

 . می باشدزنان و اقلیت ھا در موقعیت ھای مدیریتی  بکارگیری

محققان  پیشنھاد می کنند کھ  داشتن تجربھ ھای تنوع  بھ احتمال زیاد منجر بھ  پذیرش مثبت برای تمام 

 بخش ھا می شود اگر:

 را تضعیف کند .و تفکر گروھی  ۲، نگرش ھای کلیشھ ایدر گرو ھاتنوع   -۱

نیز درک کنند و نظظرات آنان دیدگاه ھای دیگران را  کارکنان سازمان در نتیجھ تنوع، یاد بگیرند کھ  -۲

 را بپذیرند.

 . شوندتنوع مختلف موجب ارائھ خالقیت ھا و ارائھ راه حلھای متجربھ ھای   -۳

:  ۲۰۱۱ و ھمکاران، ۳تکرار شود( کریسپکسب تجربھ ازقومیت ھا و دیدگاه ھای متفاوت، فرصت   -۴

۲۴۲. ( 

 نسبت بھ یادگیری سنتی در کالس درس، موثرتر واقع می شوند. فوق، برنامھ ھای تنوع  براساس اصول

 پذیرش تنوعموانع پنھانی کھ بر سر راه  دمدیران بایاز سویی دیگر، جھت افزایش اثربخشی برنامھ تنوع، 

روش ھای انتخاب دالیل و شیوه ھای استخدام را بھبود بخشند،  باید . آن ھامرتفع کنندقرار گرفتھ است را 

و بھ آن دستھ از بطور شفاف اطالع رسانی کنند را افراد از قومیتھا، جنس ھا و ملیت ھای مختلف 

کارکنانی کھ درگذشتھ بھ حد کافی مورد استفاده قرار نگرفتھ اند، آموزش دھند. سازمان باید سیاست ھای 
1  Anand 
2 Stereotypical attitudes 
3 Crisp 

                                                           



کارکنان شفاف سازی کند تا کارکنان بھ این موضوع پی ببرند کھ چرا و چگونھ بعضی  خود را برایتنوع 

دنبال می شوند. ارتباطات می بایست تا حد امکان بر صالحیت ھا جھت افزایش تنوع از شیوه ھای خاص 

نان و استانداردھا و معیارھای مناسبی برای ارزیابی عملکرد کارک تاکید کنند اقلیت ھا و عملکرد شغلی

تاکید بر  مختلف کھ حاکی از اجرای عدالت برای کلیھ کارکنان است طراحی شود. در غیر اینصورت،

 داشتھ باشد .و زیان باری بھ دنبال می تواند نتیجھ ی معکوس اجرای برنامھ ھای مدیریت تنوع 

ھا  ن باید پاداشنھایت اینکھ، در صورتي كھ نیروي كار سازمان از تنوع زیادي برخوردار باشد، مدیرادر 

ھا را با عالیق، سالیق و انتظارات كاركنان نیز منطبق كنند تا انگیزش كافي در كاركنان مختلف  و پرداخت

 ).۱۵۱: ۲۰۱۶ایجاد شود(پانت، 

 



 دومفصل 

 

 نگرش و کاربرد آن در رفتار سازمانی

 

 

 هدف کلی

 شناخت مفاهیم مرتبط با نگرش کارکنان در سازمان و کاربرد آن در هدایت رفتار کارکنان 

 

 اهداف یادگیري 

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 انواع تعاریف و اجزاي نگرش را بشناسید. .1

 کارکنان آشنا شوید. با ارتباط میان نگرش و رفتار .2

 نگرش هاي اصلی شغلی موثر بر ادراکات و رفتار واقعی کارکنان را توضیح دهید. .3

 سازوکار اندازه گیري رضایت شغلی به عنوان اصلی ترین جزو نگرش را تبیین کنید. .4

 ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد کاري کارکنان را توصیف کنید. .5

 

 



 

 

 

 اهمیت و تعاریف نگرش -2-1

ي این بعد روانی انسان ناشی از آن است که تمایل فرد به تعامل و مشارکت با دیگران و  اهمیت نگرش و مطالعه

 ).85: 2015، 1یا سازمان، تا حد زیادي بستگی به نگرش وي دارد (مگی

برخوردارنـد  اند از اهمیـت زیـادي    ي روانشناسی اجتماعی انجام شده مطالعاتی که در حوزه ي نگرش در رشته

: 2016دهد(بیدل، ماتري و گـورلی،   چون نگرش ارتباط مستقیمی با رفتار دارد و به طور مستقیم آن را شکل می

181.( 

هـا   )، نگرش یک تمایل روانی جهت ارزیابی خوشایند یا ناخوشایند از پدیـده 1: 1993از نظر ایگلی و چایکن (

ند. البته الزم به ذکر است که سایر صاحبنظران راي دا د ویژهنگرش تأکی 2است. این صاحبنظران بر بعد احساسی

و رفتاري نیز  4) عقیده دارند که عالوه بر بعد احساسی، نگرش داراي ابعاد شناختی1960، 3(هاولند و روزنبرگ

 باشد. می

ه اي است کـ  الزم به ذکر است که نگرش، همچون شخصیت و یا انگیزش، قابل رؤیت و مشاهده نیست و سازه

 ).182: 2016هاي آن، باید به مطالعه این مفهوم پرداخت(بیدل، ماتري و گورلی،  با بررسی نتایج و نشانه

1 - Magee 
2 - Affective 
3 - Hovland & Rosenberg 
4 - Cognitive 

                                                           



برده   بکار –خواه مطلوب یا نامطلوب  - ها در رابطه با اشیا، افراد و وقایع به عنوان ارزیابی آنان 1نگرش

در واقع، نگرش بیانگر تعامل و رابطه متقابل و متعامل میان ابعاد رفتاري، احساسی و شناختی می شوند. 

 هلریجل و اسلوکام( انسان نسبت به سایر افراد، گروه ها، رویدادها و یا پدیده ها تلقی می شود

ماق نگرشهایی که در اع اهمیت نگرش بدان دلیل است که از نظر برخی از صاحبنظران، .)86:2010،

وجود افراد ریشه دارد، به ندرت تغییر می کند و عمدتاً عامل مهمی در شکل دهی رفتار کارکنان 

)، نگرش یکی از عواملی است که در 1961همچنین از نظر لیکرت ( .)73:2014گریفین و مورهد ،(است

کنار سایر عوامل همچون شخصیت، ادراکات و انگیزش بر سطح عملکرد و بهره وري گروه هاي درون 

در واقع، نگرش کارکنان نسبت به سالمت سازمان . )132:2006ماینر،(سازمانی و کل سازمان تاثیر دارد

ا در غالب متغیرهایی همچون افزایش سطح تالش، افزایش تعداد روز کار مفید موجبات بهره وري آنان ر

نلسون و (و کاهش استفاده از خدمات مراقبت هاي بهداشتی و مرخصی هاي استعالجی فراهم می سازد

 .)36:2007کوپر ،

ده نگرش همانند ارزش، ماهیت روانی و درونی دارد و قابل رویت و لمس کردن نیست و به عنوان پدی

اي کامالً انتزاعی و شناختی تلقی می شود و از طریق گفتار یا رفتار افراد، استنباط و استخراج می 

من شغل ام را دوست "به عنوان مثال وقتی شما می گویید که . )61:2012، شرمرهورن و همکاران(شود

نگرش کمی پیچیده است. دقیق ابعاد ، نگرش خود را درباره ي شغل تان بیان می کنید.  شناسایی "دارم 

اگر شما از کسی درباره ي نگرش اش نسبت به سازمانی که برایش کار می کند بپرسید ، پاسخی که 

1 Attitude  
                                                           



دریافت می کنید ممکن است کمی برایتان مبهم باشد. براي اینکه بتوانیم مفهوم نگرش ها را بهتر درك 

 کنیم باید با اجزاي اصلی آن آشنا شویم.

  نگرش هااجزاي اصلی  -2-2

و رفتار. (بارسکی و  2، احساس1نگرش ها از سه مولفه اصلی تشکیل شده اند: شناخت

 )3،248:2011کاپالن

نگرش در نظر گرفته می شود که   شناختیبه عنوان مولفه  "حقوق پرداختی من کم است"جمله 

توصیف یا اعتقادي در مورد چیزي را بیان می کند. بعد از این جمله ما وارد مرحله انتقادي بعدي که 

من عصبانی ام بخاطر "بخش هیجانی نگرش است و جمله   احساسمولفه اي محرك است می شویم. 

سرانجام احساس باعث می شود که فرد بیانگر احساس فرد است .  "اینکه حقوق پرداختی من کم است

.  "من به دنبال شغل دیگري هستم که حقوق بیشتري به من بپردازد  "را از خود نشان دهد.  رفتاري

مولفه رفتاري نگرش نیت فرد را که منجر به رفتار وي نسبت به چیزي یا شخصی  می شود، بیان می 

 کند .

 

 

 

 

1  Cognition 
2 Affect 
3  Barsky and Kaplan 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه بعد اصلی نگرش (بیدل، ماتري و گورلی  1-2نمودار 1  ،2015 :182  

 

1 - Biddle, Mutrie & Gorely 

 نگرش

 محیط شناخت احساس

احساس مطلوب یا نامطلوب 

 در مورد یک پدیده

عقیده مثبت یا منفی در مورد 

 یک پدیده

اقدام یا دوري جستن از یک 

 پدیده

                                                           



نشان می دهد که چگونه این متغیر ها باهم در ارتباط اند. در این مثال ، کارمندي که فکر  فوقنمودار 

این کارمند  می کند شایسته ترفیع است،ارتقا نمی گیرد اما به جاي اوهمکارش ارتقا می گیرد. نگرش

 اش به این صورت بیان می شود: نسبت به مافوق

شناخت)، او به شدت از مافوق اش متنفر می شود(  کارمند گمان می کند که شایسته ترفیع است (

احساس) ، او شکایت می کند و اقدام به رفتاري می کند ( رفتار). اگرچه اغلب ما گمان می کنیم که  

اما در واقع جدا کردن این مولفه ها  ،شناخت منجر به احساس می شود و سپس رفتاري صورت می گیرد

 از یکدیگر آسان نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،احساس و رفتار به یکدیگر وابسته اند. شناخت  

 شناخت : ارزیابی
مافوق من بھ ھمکارم کھ شایستگی 

کمتری نسبت بھ من داشت ترفیع داد. 
.مافوق من فردی بی انصاف است  

 محرک: احساس

. من مافوق ام را دوست ندارم  

 
 رفتاری : اقدام

من بھ دنبال شغل دیگری ھستم . من 
.را بھ ھمھ خواھم کردشکایت مافوق ام   

 

نگرش منفی 
 نسبت بھ مافوق



 ارتباط میان اجزاي نگرش   2-2نمودار 

 

 ارتباط میان نگرش و رفتار -2-3

که نگرش ها به رفتار هاي ما حاکی از آن است تحقیقات اخیري که بر روي نگرش ها صورت گرفته است 

اگر چه،  افراد است که مشخص می کند چگونه رفتار کنند.وابسته اند ؛ در این صورت این نگرش هاي 

باید خاطر نشان ساخت که رفتار واقعی افراد تابع عوامل زیادي است که بعضاً قابل کنترل نیستند و 

 .)86:2010، هلریجل و اسلوکام( ممکن است به وضعیت شغلی و روانی افراد نیز مرتبط باشد

باید متذکر شد که نگرش لزوماً منجر به رفتار نمی شود و تحت تاثیر شرایط شغلی و فرصت هاي کاري 

. در دنیاي امروز، بسیاري از افراد نگرش منفی نسبت به شغل خود دارند اما تمایلی به قرار داردموجود 

وجود حق  یافتن شغلی جدید ندارند. در واقع، عدم جهتان کنونی خود مترك شغل و ترك ساز

انتخاب و کاهش تعداد مشاغل موجب شده است که افراد، مجبور شوند نگرش خود را تغییر دهند و یا 

 .)62:2012، شرمرهورن و همکاران(حداقل با آن کنار بیایند

زمانی رخ  یکی دیگر از عوامل نگرشی موثر بر رفتار، پدیده عدم تجانس شناختی است. این پدیده

با هم  موضوعیا حداقل دو ادراك فرد در مورد یک  در مورد یک موضوع میدهد که اداراکات فرد

باشند. در این صورت، در فرد تنش ایجاد میشود و وي سعی میکند با  ضادسازگار نبوده و با هم در ت

تعدیل و یا نفی یکی از ادراکات و نگرشها، تنش درونی خود را کاهش دهد. به عنوان مثال با علم به 

اینکه غیبت کار بدي است، اما ما همواره سعی میکنیم که تنش یا گناه ناشی از انجام غیبت را با توجیه 



م است، توجیه کنیم و بدین ترتیب، تنش درونی ما زت در چاره اي از مواقع ضرورري و الاینکهغیب

 کاهش می یابد.

ناهماهنگی ها را نادیده بگیرد. شما هرچند که می دانید تقلب در پرداخت  هیچکس نمی تواند این

تید که مورد مالیات کار اشتباهی است، اما باز هم در اعداد و ارقام دست می برید و امیدوار هس

 حسابرسی قرار نگیرید.

 : داردی بستگ عامل سه به های ناهماهنگ نیا کاهش به لیتما که ستا کرده انینگربیفست

.یجادناهماهنگیا عوامل تیاهم. 1  

 ها نگرش که شودیم شتریبی زمانی ناهماهنگ کاهشي برا افراد زهیانگ:  برعوامل ماي رگذاریتاث زانیم. 2 

.کنند کنترلرا آنها  توانندیم که استی عوامل به وابستهی ناهماهنگ باوردارند کهی زمان ایوباشند  مهم  

 افراد شود، درنظرگرفته های ناهماهنگ نیا کاهشي براي ادیز پاداش کهی هنگام:  یناهماهنگ پاداش. 3 

.دهندی م نشان لیتما های ناهماهنگ کاهش بهی ذات صورت به  

 

 نگرش هاي اصلی شغل -2-4

نگرش هاي ، رفتار سازمانی بر روي تعداد معدودي از آنها که با شغل در ارتباط اند انواع مختلف با وجود 

تمرکز می کند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در رفتار سازمانی بر این سه نگرش تاکید دارند: رضایت 



اگر چه در سایر  ). 803:  2007و همکاران ،  1شغلی ، درگیري شغلی و تعهد سازمانی( موي نیهان

 تحقیقات نیز به حمایت سازمانی ادراك شده و همچنین تعهد شغلی نیز اشاره شده است:

 

 رضایت شغلی  -2-4-1

 

شـود کـه ناشـی از شـرایط      رضایت شغلی به ارزیابی و احساس مثبت کارمند نسبت به شغل و سازمان گفته می

هـا   اي از ابزارهـا و روش  توانند طیف گسترده ها می سازمان ).172: 2016(ماتیس و جکسون، مناسب کاري است

را جهت افزایش سطح رضایت کارکنان پیاده کنند که شامل طراحی سیسـتم پرداخـت مناسـب، ایجـاد فرصـت      

هاي کاري کارکنان و ارائـه بـازخورد در مـورد معیارهـا و سـاز و کـار ارزیـابی         ارتقا، آموزش و توسعه مهارت

 شد.با عملکرد آنان می

دهد که فرد تجربیات ناخوشایندي در محیط کار کسب کنـد   در عین حال، عدم رضایت شغلی نیز زمانی رخ می

 و انتظارات وي برآورده نشود

درصد از رضایت شغلی به  30و همکارانش در آمریکا صورت گرفت، حدود  2طبق تحقیقی که توسط آروي

برخی از صاحبنظران ). 362:2015ی ربطی ندارد(آموت،عوامل ژنتیکی مرتبط است و به شرایط کاري و محیط

رضایت و عدم رضایت شغلی در واقع برایندي از آنچه که فرد عقیده دارند که )162:2005ماینر(همچون 

 .در قبال انجام وظایف شغلی و سازمانی خود هزینه می کند و آنچه به دست می آورد اطالق می شود

1  Moynihan  
2 - Arvey 

                                                           



)، سه حالت روانی در افراد موجب افزایش رضایت شغلی 1980هاکمن و اولدهام ( 1طبق تئوري رضایت شغلی

شود: اهمیت نسبی شغل، میزان مسئولیت در قبال وظیفه و نتایج و پیامدهاي حاصله و در نهایت،  کارکنان می

 .)53:2015بازخورد نتایج شغلی(بورك و نومایر،

افراد شود، کار براي مدیر بسیار ساده خواهـد  در صورتی که رضایت شغلی موجب بهبود سطح عملکرد 

شرمرهورن (به این ترتیب که با خوشحال ساختن کارکنان، عملکرد سازمان نیز افزایش خواهد یافت ;بود

عدم رضایت شغلی ارتباط بسیار نزدیکی با غیبت و ترك شـغل   از سویی دیگر، .)62:2012، و همکاران

ون استفاده از دارو، شایعه پراکنی و یا بازنشستگی پیش از موعـد  دارد و بر سایر رفتارهاي انحرافی همچ

 .)145:2013فیلیپس و گولی ،(نیز تاثیر می گذارد

رضایت و نارضایی شغلی تاثیر می گـذارد.  در عالوه بر عوامل محیطی و سازمانی، شخصیت افراد نیز بر 

حالتی رضـایت شـغلی داشـته و بـه طـور      برخی از افراد، در هر ) معتقد است 361:2015آموت(به عنوان مثال،

 .درونی از انگیزش باالیی براي تالش و کسب اهداف سازمانی برخوردارند

 

 درگیري شغلی -2-4-2

) و سطح شناخته شدن 93:  2002و همکاران ،  2(دیفندورف دارددرگیري شغل با رضایت شغلی ارتباط 

ي ریازدرگیی باال سطحبا  کارکنان. قرار می دهدتحت تاثیر افراد توسط شغل شان را از نظر روانشناسی 

 د، توجه بسیار می کنند.شوی، به روش هایی که درکار از آنها استفاده می شغل

 

1 - Job satisfaction 
2  Diefendorff 

                                                           



 تعهد سازمانی -2-4-3

تعهد سازمانی به میزان ارتباط عاطفی و روانی با شغل، سازمان، مدیر و همکاران گفته می شود به گونه 

فیلیپس و (تا فعالیت هایی بیش از وظایف عادي خود در سازمان انجام دهداي که فرد را وادار می کند 

 فعال، سازمان ، به عنوان یک عضو ماموریت براي رسیدن به  اهداف ومتعهد کارکنان  )145:2013گولی ،

 بیشتري نسبتی عاطفی وابستگحاکی از آن است که کارکنان متعهد  قاتیتحق اغلب. تعصب می ورزند

می دانند که بسیار ارزشمند  1"ییطالي استانداردها"سازمان را به عنوان ي ها ارزش و داشته سازمان به

). میان تعهد سازمانی و بهره وري  70:  2008وهمکاران ،  2( سولینگر بوده و باید دقیقا رعایت شوند

ي ریگ کناره لاحتما).  555:  2007( هافمن و همکاران، نیز ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد شغل 

به  آنها رایز است،بسیار کم  باشند نداشتهکافی  تیخودرضا ازشغلی هنگامی که حت، متعهد کارکنان

 سازمان احساس وفاداري یا وابستگی عاطفی می کنند. 

تعهد شغلی نیز در کنار تعهد سازمانی، به میزان رضایت، اشتیاق و درگیري همه جانبه کارمند در جهـت  

انجام وظایف شغلی در سازمان اطالق می شود. در واقع، کارکنانی که سطح مشارکت باالیی در سـازمان  

مـی کننـد تـا از رقبـا      دارند، از نظر روانی خود را ملزم به تحقق کلیه اهداف می دانند و خالصانه تالش

پیشی بگیرند. این افراد شغل خود را بسیار مهم و با معنی می بینند و از نوع روابط خود با مقامات فـوق  

 سازمان و سرپرستان خود کمال رضایت را دارند.

 به طور کلی سه نوع تعهد سازمانی وجود دارد:

1  Gold standard 
2  Solinger 

                                                           



احساس تعلق مثبت به سازمان و وابستگی شدید به اهـداف در ارزشـهاي    :1تعهد احساسی -2-4-3-1

سازمان، تعهد احساسی نام دارد. به عنوان مثال، کارکنان یک بیمارستان کودکان به دلیـل ماهیـت انسـانی    

 کار خود، تعهد احساسی باالیی را به کودکان و شغل خود تجربه می کنند.

قانونی و رسمی به سـازمان کـه ناشـی از عوامـل و دالیـل      احساس تعهد  :2تعهد دستوري -2-4-3-2

اخالقی و قانونی است، تعهد دستوري گفته می شود. بعنوان مثال، فردي کـه از بورسـیه تحصـیلی یـک     

سازمان جهت ادامه تحصیل استفاده کرده است، خود را از نظر اخالقـی و قـانونی ملـزم بـه فعالیـت در      

 سازمان می داند.

این نوع تعهد ناشی از هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی باالیی است که ممکن  :3داومتعهد م -2-4-3-3

 است در صورت ترك سازمان، فرد متقبل شود. 

در واقع، فرد ممکن است در صورت ترك سازمان، نتواند شغل دیگري بیابد و یا اینکه بعضی از دوستان 

فیلیـپس و  (کنونی خود به اجبـار متعهـد اسـت    نزدیک خود را از دست بدهد و به این دالیل، به سازمان

 .)145:2013گولی ،

دارد  4نتایج تحقیقات نشان می دهد که تعهد احساسی، نقش بسیار زیادي در کاهش رفتارهاي انحرافی

 )298:2008پیندر،(در حالیکه تعهد مداوم تاثیر چندانی بر رفتارهاي انحرافی کارکنان ندارد

1 - Affective Commitment  
2 - Normative Commitment 
3 - Continuance Commitment 
4 - Withdrawal  

                                                           



سه عامل موثر بر عملکرد شغلی که منبعث از نگرش میباشند  عقیده اند که هلریجل و اسلوکام نیز بر این

د سازمانی.هعبارتند از: امید، رضایت شغلی و تع  

عبارتست از قدرت تمرکز ذهنی و تصویرپردازي فرد جهت کسب اهـداف. بـه عقیـده آنـان، تنهـا       1امید

آرزوي کسب موفقیت منجر به رسیدن به موفقیت نمی شود بلکه امید به موفقیت و همچنـین ابزارهـاي   

 کسب موفقیت نیز براي کسب آن بسیار مهم می باشند.

صاحبنظران عقیده دارند که افرادي که تمایل و عطش زیـادي بـراي کسـب موفقیـت دارنـد، از مشـاغل       

چالش برانگیز استقبال می کنند و یا نگرش بسیار مثبتی به شغل خود می نگرند. این افراد پیوسته خود را 

بـاالیی نیـز    مورد ارزیابی قرار می دهنـد و بـه دنبـال اصـالح اشـتباهات خـویش رفتـه و از نقدپـذیري        

 برخوردارند. 

از سویی دیگر، افرادي که تمایل و آرزوي اندکی جهت کسب موفقیت دارند، احساسات منفی زیادي را 

نیز تجربه می کنند و نسبت به وظایف شغلی خود بدبینند. این افراد، استرس شغلی باالیی را تجربه می 

  .)87:2010، هلریجل و اسلوکام(ندکنند و با کوچکترین موانع، از اهداف خود منحرف می شو

برخالف افرادي که تعهد شغلی باالیی دارند، برخی از کارکنان که سطح این نوع تعهد در آنان پایین 

 -و نه بیشتر -است، خود را مجبور به انجام وظایف سازمانی می بینند و تنها در چارچوب وظایف خود

1 - Hope  
                                                           



فیلیپس و گولی (کلیه توانایی هاي خود ندارندفعالیت می کنند و انگیزه اي جهت بکار گرفتن 

،145:2013( 

 

 و اندازه گیري آن رضایت شغلی -2-5

رضایت شغلی احساس مثبتی است که با ارزیابی از مشخصه هاي شغل به دست می آید.  واژه ي شغل 

فقط منحصر به جا به جایی کاغذها، نوشتن برنامه کد نویسی، منتظر ماندن مشتري یا رانندگی با ماشین 

و سیاست هاي  بلکه یک شغل به تعامالت میان همکاران و روسا، پیروي از قوانین نیستبارکش(کامیون) 

کارکنان از رضایت شغلی ، نیاز دارد. ارزیابی جاريسازمانی ، انجام کار استاندارد و پذیرفتن  شرایط کاري 

  کاري پیچیده و مشکل است . عوامل روانیمیان مجموعه اي از 

رضایت شغلی  رموثر ب عواملعوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد مختلف، تفاوت دارد.  به طور کلی،

شامل: سطح پرداخت، امنیت شغلی، عوامل اجتماعی و محیطی حاکم بر سازمان (جو سازمان)، نوع و 

رفتار سرپرستان و فرصت رشد در سازمان می باشند. البته ممکن است افراد از برخی از ابعاد شغل خود 

:  2003(  1بوند و بانس .)88:2010، هلریجل و اسلوکام(راضی باشند و از نظر سایر ابعاد، ناراضی باشند

)نیز معنقدند که شغل هاي جذاب، تنوع شغلی، استقالل و کنترل و موقعیت هایی که براي  1057

همچنین عالوه بر ویژگی هاي شغل آموزش و ارتقاي شغلی وجود دارند کارکنان را راضی نگه می دارند. 

یت هاي اجتماعی و تعامالتی که با همکاران و سازمان، عواملی همچون  وابستگی ها ، بازخوردها ، حما

1  Bond and Bunce 
                                                           



و 1در بیرون از محیط کاري صورت می گیرد، به طور موثري بر رضایت شغلی تاثیر می گذارند ( چیابورا 

 ).1082:  2008همکاران ، 

با توجه به تجربه اي که ما در ایران داریم، به نظر میرسد سطح زندگی یا طبقه اجنماعی  از سویی دیگر،

نیز بر رضایت شغلی موثر است. براي افراد کم درآمد و یا افراد ساکن کشورهاي فقیر وابستگی میان 

می حقوق پرداختی و رضایت شغلی نیزوجود دارد. اما همین که این افراد به سطحی از رضایت زندگی 

رسند ، ارتباط میان حقوق ورضایت شغلی از بین می رود. بنابراین پول می تواند به عنوان یکی دیگر از 

محرك ها در نظر گرفته شود. اما این به معناي آن نیست که هر چیزي که باعث برانگیختن ما می شود 

ر شرکتهایی با کمتر از می تواند ما را خوشحال کند. نتایج یک تحقیق نیز نشان می دهد افرادي که د

صد کارمند کار می کنند ، افرادي که نظارت کننده اند و افرادي که به صورت حرفه اي تجارت می کنند 

). عالوه بر موارد فوق، شخصیت  3:  2012بیشتراز افراد دیگر از شغل خود لذت می برند (سیلورمن ، 

 -د.  افرادي که خود ارزیابی مثبت دارند  افراد نیز درتعیین رضایت شغلی نقش مهمی را ایفا می کن

نسبت به افرادي که خود ارزیابی منفی دارند ، بیشتر از شغل  -افرادي که شایستگی خود را باور دارند 

 خود راضی هستند.

در نهایت اینکه که رابطه مثبتی میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی وجود دارد، به گونه اي که نگرش 

:  2012و همکاران ،  2ي زندگی بر روي روش ها ي انجام کار تاثیر می گذارد (جورجلیسها و تجربه ها

437  .( 

1  Chiaburu 
2  Georgellis 

                                                           



دو رویکرد رایج براي اندازه گیري رضایت شغل وجود دارد. اولین روش پاسخ به سواالت به طور کلی، 

با در نظر گرفتن همه موارد یا جوانب، چقدر از شغل تان  "بسته استاندارد است ، همانند این سوال 

 "تا  "رضایت زیاد "،  که از گزینه ي هفتپاسخ دهندگان به یکی از گزینه هاي یک تا  "راضی هستید؟

درجه بندي شده است پاسخ می دهند. دومین روش که کمی پیچیده تر هم به نظر می  "نارضایتی زیاد

رسد شامل در نظر گرفتن مجموعه اي از واقعیت هاي شغلی است وبا عناصر کلیدي شغل از قبیل 

می شود(  ماهیت شغل،  نظارت و زمان پرداخت حقوق، موقعیت هاي ترفیع و روابط میان کارکنان تعیین

ی سع زین محققان) . سپس پاسخ دهندگان به سواالت پرسشنامه جواب می دهند و 3:  1997، 1اسپکتور

 زانیمی، شغلي فاکتورها ازی برخ درنظرگرفتن با و ها پرسشنامهي بند رتبه وي آور باجمع کنندی م

 .برآوردکنند شفاف و قیدقبطور  رای شغل تیرضا

 و عملکرد با سطح پاداش ارتباط میان رضایت شغلی -2-6

نتایج تحقیقات نشان می دهد که دادن پاداشی مناسب در زمان مناسب و به روش مناسب تـاثیر مطلـوبی   

یک معیار مناسـب جهـت    .)70:2012، شرمرهورن و همکاران(بر عملکرد شغلی و رضایت کارکنان دارد

سنجش این رابطه، پدیده سازگاري عملکرد است. سازگاري عملکرد به ایـن امـر اشـاره دارد کـه میـان      

 اندازه و میزان پاداش با سطح عملکرد ارتباط بسیار قوي وجود دارد.

د تعبیر پدیده فوق آن است که در هر صورت، به هر فردي که حتی بهبود اندکی در عملکرد خـود ایجـا  

کرده پاداشی ولو اندك داده شود. اگـر چـه ایـن فـرد در ابتـدا از میـزان پـاداش انـدك دریـافتی اظهـار           

1  Spector 
                                                           



ناخشنودي و نارضایتی کند، اما به تدریج جهت افزایش سطح پاداش دریافتی، عملکرد خـود را بـیش از   

 .پیش بهبود خواهد داد

 

 



 

 سومفصل 

 

 ، هیجانات و حاالت روانیشخصیت

 

 هدف کلی

 آشنایی با ابعاد و انواع شخصیت  و همچنین نقش حاالت روانی و هیجانی کارکنان در شکل گیري رفتار

 کارکنان

 

 اهداف یادگیري 

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 با تعاریف و ابعاد شخصیت آشنا شوید. .1

 مدل هاي صفات شخصیتی در محیط کار را بیان کنید. کاربرد نظریه ها و .2

 نقش ارزشهاي فردي در هدایت رفتار کارکنان را تبیین کنید. .3

 تفاوت بین احساسات ،هیجانات و حاالت روانی را توضیح بدهید. .4

انواع هیجانات اصلی  و چگونگی تاثیرگذاري این هیجانات در شکل دهی رفتار و تفکر کارکنان را  .5

 نشان دهید.

 یط کار را توضیح دهید.حرفتارهاي انحرافی در م .6



 سازوکار و مبناي تاثیرگذاري مدیران بر حالتهاي کارکنان را شرح دهید. .7

 

 

 

 تعریف شخصیت -3-1

ارائه شد . آلپرت شخصیت را  1پرکاربرد ترین تعریف شخصیت هفتاد سال پیش توسط  گوردن آلپرت

که  روان شناختی هاي سیستمبا  در درون افراداست پویا  شخصیت، نظامی "اینگونه تعریف می کند 

:  2001( هوگان و همکاران،  ".اطرافش می شودمحیط  ابشخص  2منحصر به فرد موجب سازگاري هاي

تعامل با  در یک فردواکنشهاي احساسی و عاطفی اطالق  می شود که  مجموعه  به شخصیت  ).11

که فرد از خود بروز می اندازه گیري  قابل صفات به صورت غالباً آن راما  و می دهد دیگران نشان

هایی  ي نسبتاً باثباتی از ویژگی شخصیت به مجموعهنلسون و کوییک نیز عقیده دارند  .یمتوصیف می کندهد،

 ).84:2013( نلسون و کوییک ،گذارند شود که بر رفتار افراد تأثیر می درونی گفته می

 کی رفتار فیتوص به که ي داردداریپا يها یژگیو مشخص کردن و ییشناسا در یسع تیشخصدر واقع، 

 نیا یکس یوقت. می پردازند ترس و وفادار، پروازانه، بلند تنبل، ع،یمط ،يپرخاشگر خجالت، جمله از فرد،

1 Leon Festinger 
2  Unique adjustments 

                                                           



فردمی نامیم ( جیمز و مازولی ،  آن 3یتیشخص صفات را آنها ما ،ی ها را به مرور بروز می دهدژگیو

2002.( 

 

 عوامل موثر بر شخصیت -3-2

وراثت  حاصلد افراآیا شخصیت ، تمرکز محققان بر این مطلب است که  ی افرادتیشخص قاتیتحقدر 

نتایچ اغلب با این حال،  .باشد به نظر می رسد شخصیت نتیجه هر دو در مجموع ؟یا محیطاست 

به طور   .حکایت دارنددر شکل گیري شخصیت محیط  نسبت بهوراثت بیشتر از اهمیت  نشان اتتحقیق

، خلق و خو، ترکیب یتقد و قامت فیزیکی، ویژگی هاي صورت، جنس که شود این گونه تصور میکلی 

تحت  مالحظه اي تا حد قابلبه طور کامل و یا بدن عضالنی و رفلکس، سطح انرژي و ریتم بیولوژیکی 

 که شخصیت نشان می دهد وراثت   .والدین هستند، روانی و آرایش بیولوژیک ژنتیکیهاي ت تاثیر نسب

 .ها قرار دارد واقع در کروموزوم یساختار مولکولی ژناساسا تحت تاثیر  فرد یک

  :دهد نمودار زیر، عوامل مختلف مؤثر بر شخصیت را نشان می

 

 

 

 

 

3 Personality traits 
                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )497: 2015(پاستورینو و پورتیلو، عوامل موثر بر شخصیت -1-3نمودار

ي رفتارسازمانی بر این اعتقادند که جهت شناخت افراد، باید الگوهاي رفتاري آنان را به  محققان حوزه

ها  هاي شخصیتی، ترکیب این خصیصه تفکیک کنیم. براساس تئوري خصیصه هاي مشهود اي از ویژگی مجموعه

 ، 4بزرگ عامل مدل پنج ).84:2013( نلسون و کوییک ،دهد به یک گروه و طبقه، شخصیت فرد را نشان می

 یکی از مدلهاي معروف براي تعیین و دسته بندي شخصیت ها می باشد.

4 Big Five Model 

 عوامل شناختی

 افکار و عقاید   

 انتظارات   

 هانگرش   

 رفتار

 اقدامات   

 عبارات شفاهی   

 هاانتخاب   

 محیط

 منابع   

 پیامدها و نتایج   

 عوامل فیزیکی   

                                                           



 

  مدل پنج عامل بزرگ -3-3

باشند و این  ها را دارا می ي افراد در جهان یکی از این شخصیت شخصیت اذعان دارد که کلیهمدل پنج عاملی 

، ثبات 6، برونگرایی5رنجوري کند. این پنج نوع شخصیت عبارتند از: روان نوع شخصیت، رفتار آنها را تعیین می

 ).154: 2015(ماتسوموتو و جوانگ، 9گرایی و وجدان 8گرایی ، تجربه7عاطفی

 

( فلیسون و  پیش بینی می کندمختلف  در شرایطافراد را رفتار  صفات شخصیتی، آزمون این  نتایج

 ).1097:  2009همکاران ، 

پیوستن به گروه برونگرایان تمایل به  .تعیین می کند روابط دررا  افرادسطح راحتی  .گرایی برون ●

 ، ترسو، و آراممحافظه کارافراد درونگرا  در مقابل ،  .هستند اعتماد به نفس، و خوش مشرببا ، دارند

 .هستند

 با افراد  .داردبه دیگران  شدن / احترام گذاشتن اشاره به تمایل فرد به تسلیم .پذیري/سازگاري توافق ●

سرد،  توافق پذیري کمتري دارندافرادي که و  اعتماد هستند قابل ، گرم، ومتحدبسیار  ي باالسازگار

 هستند. مخالفو ناسازگار 

5 - Neuroticism 
6 - Extraversion 
7 - Agreeableness 
8 - Openness to experiences 
9 - Conscientioussness 

                                                           



قابل ، هدفمند، یت پذیریک فرد با وجدان مسئول قابلیت اطمینان است. معیار سنجش .وجدان گرایی ●

و غیر  بی هدف، می شوند راحتی پریشان بهدرمقابل،افرادي که وجدان کمی دارند  است. مصمماعتماد، و 

 .ندقابل اعتماد

 استرس مقابله با در فرد ییتواناشناخته می شود و به  غالباً از روي صحبت یا روان  .عاطفی ثبات ●

 افرادي با ثبات .دارند با ثبات عاطفی مثبت تمایل به آرامش، اعتماد به نفس افراد .آسیب می رساند

 .ی دارند، اضطراب، افسردگی، و نا امنبودن به عصبی گرایش عاطفی پایین

افرادي با درجه  .ا با حالتی جدید در بر می گیردر جذابیت هاطیف وسیعی از منافع و   .تجربه گرایی ●

 افرادي با درجه پایین استقبال از حساس هستند. وخالق، کنجکاو،  تجربه، افرادي باالي استقبال از

 تجربه افرادي معمولی بوده و با افراد آشنا احساس راحتی بیشتري می کنند.

  شخصیت در محیط کارصفات پنجگانه  کاربرد -3-4

را به اثبات رسانده اند ( هوگان و ابعاد شخصیت و عملکرد شغل تحقیقات صورت گرفته ارتباط میان 

)اظهار نمودند که نگرش ها 2007بارلینگ و کوپر به نقل از (کامدار و ون داین،  ).100: 2003همکاران ،

و ادراکات کارکنان، ارتباط میان شخصیت و عملکرد فردي را تعدیل می کنند و بر آن تاثیر می 

 .)111:2008بارلینگ و کوپر ،(گذارند

، هدف مندقادر به برنامه ریزي، ، قابل اعتماد، دقیق، کامل، متکیکثرت شواهد نشان می دهد که افراد  

برخوردارند ( مونت و همکاران، مشاغل اکثر در  ياز عملکرد شغلی باالتر ،، و دستاورد گراصرسختکوش، م

1994  :272 .( 



ي نیز برخوردارند. زیرا این دسته از سطح دانش شغلی باالتر ی که وجدان کاري بیشتري دارند ازکارمندان

ارتباط سطوح باالتر دانش شغلی  ). 322:  2009،  10می کنند ( پروپت د گیريافراد تالش بیشتري به یا

 افراد با وجدان که بیشتر عالقه مند به یادگیري .داردعملکرد شغلی  ي ازسطوح باالتر مستقیمی با

سعی در بازخورد منفی می اندیشند در صورت دریافت  انجام کار بهفقط  نسبت به افرادي که هستند

 ). 618:  2010و همکاران ،  11مطلوب می کنند ( سیانسی حفظ عملکرد

افراد با   رضایت از زندگی، رضایت شغلی و سطح استرس پایین مرتبط است. ابه شدت بنیز ثبات عاطفی 

ثبات عاطفی زیاد ، افرادي مثبت اندیش و خوش بین هستند  و احساسات منفی را کمتر تجربه می کنند 

به  اما افراد با ثبات عاطفی کم بسیار هوشیاراند ، .ادتر از افراد دیگر هستند. به طور کلی این افراد ش

اثرات جسمی و  هستند . همچنین این افراد در برابر خطر از دنبال مشکالت و یا نشانه هاي قریب الوقوع

 د.نمی باش ترآسیب پذیر ، روانی استرس 

را  بیشتريسبت به افراد درونگرا احساسات مثبت ن بوده ودر شغل و زندگی خود شادتر  عموماً برونگرایان

بیشتري به انجام درست شغل دارند  تمایلاین افراد  کنند. می را بیانخود احساسات کرده و تجربه 

در نهایت، برونگرایی پیش  .تر رفتار می کنند هدوستان داشته و يمعموال مهارت هاي اجتماعی بیشتر.

مسئولیت افراد را به ، بودهبرونگرایان بیشتر اجتماعی  ها است. رهبري در گروه وجودبینی نسبتا قوي از 

 ). 374:  2007،  12عمل می کنند ( فوتی و هاینستینقاطعانه تر عهده می گیرند و نسبت به دروگرایان 

ش نقکه خالقیت  ییاز آنجا؛ ودر علم و هنر خالق ترندافرادي که استقبال زیادي از تجربه می کنند ، 

راحت ات با ابهامتري خواهند بود. این افراد رهبران موثر  احتمال زیادبه ، ایفا می کندرهبري مهمی در 

10  Poropat 
11  Cianci 
12  Foti and Hauenstein 

                                                           



آمادگی رویارویی  وو در زمینه هاي مختلف سازگار  کنار می آیندبا تغییر سازمانی  برخورد می کنند ، تر

 ). 592:  2010،  13در محل کار را دارند ( بایرحوادث انواع  با

دوستان و یا اعضاي تیم هاي سازمانی افراد در انتخاب  .سازگار می باشنداد سازگار شادتر از افراد ناافر

آنها  در پی دارد.  يبهترنتیجه ي  سازگارافراد می کنند، زیرا تعامل با را انتخاب ابتدا افراد سازگار 

با درگیر شدن در رفتار شهروندي  ،شغل خود رضایت بیشتري دارند قانون بوده،از مطیعو  افرادي منظم

درگیر شوند ( آیز و انحراف سازمانی  که در داردکمتري به عملکرد سازمانی کمک می کنند و احتمال 

 ).  945:  2009،  14فولمر

 ت هاشخصیت و موقعی -3-5

 هممحیط  که تاثیر هر چند وراثت از محیط مهم تر است.، که در توسعه شخصیت  گفتیمپیش از این 

موثر  یتقریبا در هر محیط و یا وضعیت عامل بزرگ  برخی از صفات شخصیتی مانند پنج نیست. بی تاثیر

است و  و موثر مفیداکثر مشاغل عملکرد  در به عنوان مثال، تحقیقات نشان می دهد که وجدان .هستند

 موقعیت هاي رهبري مربوط می شود .به  نیز بیشتر  برونگرایی

دو در ادامه به توضیح  .و موقعیت ها دارد رفتار سازمانی بستگی به وضعیتویژگیهاي شخصیتی در 

 . .، می پردازیمندنکمک می ککرد این فرایند  کار گیچگون به که چارچوب نظري

  15تئوري قدرت وضعیت -3-5-1

13  Baer 
14   IIies and Fulmer 
15  Situation Strength Theory 

                                                           



 بستگی به قدرت وضعیت می شود رفتار تعبیر به ،شخصیت شیوه اي که در آن براساس این تئوري 

نشان  را رفتار مناسب هاو یا استاندارد ها که هنجارها، نشانه است منظور از قدرت وضعیت درجه اي .دارد

 احتمال انجام و  مناسب بوده  يرفتار مجبور به بروز شرایط کار باشیمفشار اگر ما تحت تاثیر  .می دهد

انه ،آزادط کار ضعیف باشداي که فشار شرای برعکس در شرایط .را نیز به حداقل می رسانیم رفتار اشتباه 

که ی یدر موقعیت ها ،د که ویژگی هاي شخصیتیکنمی  پیشنهاد ئوريت این بنابراین .ترعمل می کنیم

 .می شودبهتر پیش بینی  است ،ضعیف ترفشار شرایط کار 

 16صفت تئوري فعال سازي -3-5-2

 فعالبقیه بیشتر از  رفتار رایک  ،که برخی از شرایط، رویدادها، و یا مداخالتاین تئوري بیان می کند  

در  فرديهاي  به احتمال زیاد تفاوت ،براي مثال، یک طرح جبران مبتنی بر کمیسیون .می کند

زیرا برونگرایان حساسیت بیشتري  می کند تا افرادي که از تجربه استقبال می کنند ؛ فعالرا  برونگرایی

ین، درکار هایی که به خالقیت فردي نیاز بیشتري نسبت به دریافت پاداش از خود نشان می دهند. همچن

است ، رفتار هاي خالقانه در افرادي که از تجربه استقبال می کنند نسبت به افراد برونگرا بیشتر قابل 

 .پیش بینی می باشد

 ها ارزش -3-6

موقعیت هستند .  اعتقاداتی که ما به حالت خاصی از رفتار یا نشان دهنده اعتقادات اساسی  17ها ارزش

ارزش شامل  عنصر ).  5:  1973،  18هم مورد قبول است( روکیچ و اجتماعی یشخص داریم که از نظر

16  Trait Activation Theory 
17  Values 
18  Rokeach 

                                                           



آنها  .هستند ،است مطلوب ای و  خوب ست،در آنچه مورد در فرد يها دهیا داراي آنها رایزاست  قضاوت

ویژگی شدت بر  یی بر حالت رفتار وویژگی محتوا  .هستندو شدت صفات  ییمحتواهاي  داراي ویژگی

به ، بندي می کنیمرتبه  ارزش ها را از نظر شدت هنگامی که ما میزان اهمیت آن رفتار داللت دارد .

مانند آزادي، لذت، احترام  یبه ارزش های افراد با توجه به اهمیت نسبی  .می رسیم سیستم ارزش شخص

 .هستیم  ها ارزشاز  یک سلسله مراتبداراي  همه ما  ؛به خود، صداقت، اطاعت، و برابري

از  ها ارزش از ياریبس ). 913: 2009و همکاران ،  19دارند ( باردي ثباتي و داریپا به لیتماها  ارزش

 وجودنیز  يشواهد نیهمچن. است شده ایجاد گرانید و دوستان، معلمان، ن،یوالد توسط سنین پایین

 رزشا است و  بیانگر این موضوع است که ها ارزش و تیشخص بین ارتباط دارد که نشان دهنده وجود

 .می شوند نییتعو  منتقل یکیژنت صفات از يحدود تا ما يها

 تحت تاثیرهم را  هاي  افراد و برداشت را تشکیل می دهنداز نگرش و انگیزه افراد درك  ها اساسارزش 

می وارد سازمان  "هانباید"و  "هاباید"از  20در ذهن تعیین شده با تصورات از پیش افراد .قرار می دهند

این تصورات باارزش هستند  زیرا درست یا نادرست بودن یک رفتار و یا نتیجه ي یک رفتار را این  .شوند

می  قرارخود نگرش و رفتار را تحت تاثیر  سایه افکنده و عینیت و عقالنیت ها بر ارزش  .نشان می دهند 

 .) 339:  2013دهند ( هولتز و هارولد ، 

 واکنش شما .می شوید "صحیح  پرداخت بر اساس عملکرد "با دیدگاه ی کنید که شما وارد سازمانفرض 

به احتمال زیاد نا  متوجه شوید که این شرکت بر عکس این موضوع عمل می کند؟ اگر خواهد چگونه

بکار ه بشما براي تصمیم مانع و  منجر شود  به نارضایتی شغلی می تواندموضوع  این  -می شوید  امید

کسب نخواهید کرد . با احتماال پول بیشتري  در هر صورت چونبردن تالش زیاد در انجام کارها شود.  

19  Bardi 
20  Preconceived notions  

                                                           



با سیاست هاي پرداخت  همسو تانمتفاوت خواهد بود اگر ارزش های تانآیا نگرش و رفتار این وجود

 .بله به احتمال زیاد ؟باشد سازمان

  ؟کنیم سازماندهی را اهارزش  یمچگونه می توان  

و    21نهاییمتمایز تقسیم می کند ، ارزش هاي به دو دسته ارزش ها را  محققی به نام میلتون روکیچ

.  ارزش هاي نهایی به حاالت و موقعیت هاي مطلوب و ارزش هایی که هر فرد سعی  22ارزش هاي ابزاري

 و یسالمت ،يآزاد ،ياقتصاد يها تیموفق و رفاهمی کند در زندگیش به آنها برسد، اشاره دارد؛ مانند 

ابزاري به حالت هایی از رفتار یا شیوه  ارزش هاي . در حالی که  یزندگي معنا و ،یجهان صلح ،یتندرست

 انضباط و نظم نفس، به اعتماد و استقاللهاي رسیدن به ارزش هاي نهایی تاکید می کند؛ همانند 

یک توازن بین ایجاد  .این دسته ها داراي اهمیت است هر یک از  محور بودن. هدف وی مهربان ،یشخص

یک از ارزش  کدامو این مسئله که  .است مهم به اندازه درك این اهداف براي رسیدن به مقصد این دو

 است. متفاوت گرید ي به فردفرد بهترین راه حل هستند ،از  سودمند هاي ارزشیک از کدام و نهاییهاي 

 

 و حالت ها احساسات ، هیجان ها  -3-7

 در ابتدا به تعریف سه واژه اي که قرابت معنایی زیادي با یکدیگر دارند می پردازیم.

:  واژه ي است که شامل گستره ي زیادي از تجربه هاي افراد می شود وهم حالت و هیجان  23احساسات

در حقیقت،احساسات به تجارب ذهنی و  ) . 36:  2007افراد را در بر می گیرد ( بارساد وگیبسون ، 

21 Terminal values 
22  Instrumental Values 
23   Affect 

                                                           



شود(ماتسوموتو و جوانگ،  شود که در افراد حالت خوشایند یا ناخوشایند را موجب می احساسی گفته می

2015 :203.( 

24هیجان ها هیجان ها واکنش ها و پاسخ هاي شدید، کوتاه مدت، فیزیولوژیک، رفتاري و یا روانی :   

. از نظر ماتسوموتو و )147:2013فیلیپس و گولی ،(داد می باشندخاصی به یک پدیده، فرد و یا روی

هاي زودگذر به واکنشجوانگ نیز هیجان ها  25 شود که منجر به ایجاد  و روانی به رویدادهاي اطراف گفته می 

ها، نوعاً یک حالت احساسی  شود و مستلزم یک واکنش رفتاري فوري است. هیجان آرامش خاطر در انسان می

هاي فیزیکی، رفتارهاي هدفمند، مقاصد رفتاري و تغییرات شناختی نیز  هستند اما در عین حال شامل واکنش

). 203: 2015تسوموتو و جوانگ، باشند(ما می  

: احساساتی با شدت کمتر (نسبت به هیجان) است و اکثراً بدون محرك خارجی بروز می کنند 26حالت ها

 ) . 17:  1996( ویس و همکاران ، 

الزم به ذکر است که عوامل فیزیولوژیک نیز در شکل گیري حالت ها مؤثرند. در مورد زنان، بـا ظهـور سـندرم    

شـود. ایـن    هاي استروژن و پروژسترون در خون زنان دچار افت ناگهانی مـی  ، سطح هورمون27قاعدگیپیش از 

شود تا آنان احساس ناراحتی  شود و به سرعت موجب می تغییر شیمیایی موجب تغییر حاالت روانی در زنان می

زنـان در بـین ایـن چرخـه     شود. در عین حال، وقتی کـه   مدت کنند و مزاج یا حال آنان بد می و افسردگی کوتاه

24   Emotions 
25 - Transient 
26   Moods 
27 - Premenstrual 

                                                           



ي خود قرار دارند، میزان دو هورمون فوق در خون آنان زیاد است و بنابراین حاالت روانی مثبت و مزاج  ماهانه

 ).182: 2015، 28مثبتی دارند (اسپارکس

 مقایسه حاالت و هیجان ها -3-8

هستند که اثر آنها سریع تر هیجان ها بیشتر با اتفاق افتادن رویداد خاصی بوجود می آیند و به گونه اي 

از اثر حاالت از بین می رود. بر خالف حالت ها، هیجاناتی مانند عصبانیت و تنفر اغلب در ظاهر افراد 

نمایان می شوند. هیجان ها بیشتر فعالیت محورند  و سبب می شوند که افراد بی درنگ رفتاري را از خود 

ستند و باعث می شوند که آنها براي مدتی به فکر فرو نشان دهند. درحالی که  حاالت بیشتر شناختی ه

 روند ( ایکمن ودیویدسون).

 هیجان ها از چهار ویژگی عمده برخوردارند:

حاالت روانی کوتاه مدتی هستند که براي مدتی کوتاه، سطح انرژي مـا را در حـد خاصـی نگـه مـی       -1

 دارند.

 واضح و کامل قابل شناسایی هستند.به پدیده یا فرد خاصی مربوط می شوند که به طور  -2

منجر به تغییرات محسوس فیزیولوژیکی همچون افزایش ضربان قلـب، فشـار خـون، تغییـر رنـگ و       -3

 حالت چهره و یا صداي افراد می شود.

فیلیپس (از طریق تغییرات فیزیولوژیک، آمادگی انسان را از طریق واکنش هاي روانی افزایش می دهد -4

 )147:2013و گولی ،

28 - Sparks 
                                                           



هیجان ها وحاالت افراد با توجه به ارتباط نزدیکی که با هم دارند، بر یکدیگر نیز تاثیر می گذارند. به 

عنوان مثال، قبول شدن در رشته اي که آرزویش را داشته اید به شما هیجان خاصی می دهد و شما را 

یی هستند که باعث می براي چند روز در حالت خوبی قرار می دهد. حالت هاي خوب یا بد ، محرك ها

شوند ما تجربه ي هیجان مثبت یا منفی را داشته باشیم. اگر در حالت بدي قرار داشته باشیم، ممکن 

است که به همکاران مان با عصبانیت پاسخ دهیم،در حالی که در شرایط معمول واکنش تندي از خود 

 نشان نمی دهیم.

 29هیجان واگیردار -3-9

انتقال هیجان از فردي به فرد دیگر است. نتایج تحقیقات نشان می دهـد کـه ایـن    هیجان واگیردار بیانگر 

نوع هیجان، موجب افزایش اثربخشی رهبري، رضایت شغلی، بهره وري، عملکرد و همبستگی تیمی مـی  

 .)152:2013فیلیپس و گولی ،(شود

س بـاالي خـود را در   در واقع، اگر شما سعی کنید نگرش ها و احساسات مثبت و همچنین اعتماد به نفـ 

سازمان به نمایش درآورید، این احساس عیناً به کلیه کارکنان و همکاران شما منتقل خواهد شـد و آنهـا   

 نیز در نتیجه جذب این احساسات و نگرش هاي مثبت، رفتارهاي مثبتی از خود بروز خواهند داد.

یر به زیردستان، موجب می شود تا این از سویی دیگر، عدم اعتماد مدیر به زیردستان و یا عدم احترام مد

رفتارها به سرعت در سرتاسر سازمان از طریق فرایند هیجان واگیردار نشـر یابـد و فراگیـر شـود کـه در      

 نهایت موجب کاهش عملکرد فردي و سازمانی می شود.

 

29 - Emotional Contagion 
                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احساس ، هیجان و حالت -2-3نمودار 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 احساس

احساسات می شود. تمام شامل    

 احساس بھ صورت ھیجان وحالت تجربھ می شود.

 ھیجان ھا

توسط یک رویداد خاص بوجود می •
 آیند. 

اثرات ھیجان آنی است. ( ثانیھ ھا ، •
 دقیقھ ھا)

متعدد و خاص بھ صورت ھیجان ھا  •
( مثل: عصبانیت، ترس ، .ھستند

 ناراحتی، خوشحالی، تنفر،تعجب) 
   حاالتی در چھرهمعموال بھ صورت   •

 .بیان می شوند
 ذاتا فعالیت محورند.•

ھا حالت  

اتفاق معین اغلب بھ صورت کلی و نا•
 د. نمی افت

ھیجان  اثراتآن پایدارتر از اتاثر•
 ( ساعت ھا، روزھا)است. 

 بھ صورت کلی بیان می شود. •
احساس مثبت و  -( دارای دو بعد 
است کھ با چندین  -احساس منفی 

 ھیجان خاص ترکیب می شود) 
عموال بھ صورت واضح بیان نمی م•

 شوند. 
 ذاتا شناختی اند.•



هیجان هاي اصلی -۱۰ -۳   

اشتیاق، ترس، حسادت، نا امیدي، خجالت، تنفر،  -محققان تالش کرده اند که با وجود انواع هیجان ها 

را به صورت مجموعه  واحدي درآورند ( آنها  -خوشحالی، امیدواري، لذت، عشق ، غرور، تعجب، ناراحتی

). اما برخی معتقدند که دسته بندي هیجان ها به هیجان هاي اصلی کار 147:  2007تریسی وروبینز ، 

که تاثیر  30منطقی نیست . مثال ممکن است هیجانی که کمتر با آن مواجه می شویم مانند هراس

). 115: 2002نگرفته باشد ( سولومون ، چشمگیري هم بر افراد دارد، در این دسته بندي قرار 

دارند، هرچند این کار فرایندي  31روانشناسان سعی درتعیین هیجان هاي اصلی با توجه به حاالت چهره

سخت و دشوار است، زیرا برخی احساس ها به راحتی  در چهره افراد نمایان نمی شود.  همچنین نوع 

، بنابراین ممکن است همیشه نحوه بروز احساسات مان بیان احساسات از فرهنگ ها نیز تبعیت می کند 

 با نحوه تجربه آن یکسان نباشد .

 

  هاي کارکنانکاربرد هیجانات و حالت ها در رفتار -3-11

در این بخش به بررسی این موضوع که  چگونه حالت ها و هیجانات می توانند توانایی افراد را در  پیش 

بینی فرآیند انتخاب درسازمان ها ، تصمیم گیري ، خالقیت، انگیزه، رهبري، تعارض شخصی، مذاکره ، 

 .خدمات مشتري ، نگرش هاي شغل و انحراف از محیط کاري بهبود بخشند ، می پردازیم

 فرآیند انتخاب

30  shock 
31  Facial expressions 

                                                           



یکی از اصولی که کارفرمایان در حین استخدام کارکنان باید مدنظر داشته باشند ، میزان هوش 

افراد است . در شغل هایی که به روابط اجتماعی باالیی نیاز است، باید به این اصل توجه ویژه  32هیجانی

 اي شود.

 

 تصمیم گیري  3-11-1

محققان رفتار سازمانی  اظهار داشته اند که حالت ها و هیجان ها بیشترین تاثیر را در فرآیند تصمیم  

گیري دارند. در تصمیم گیري، حالت ها و هیجان هاي مثبت به کارکنان  کمک بیشتري می کند ( پارك 

توانند تصمیم هاي ). کارکنان نیز با داشتن حالت خوب یا هیجان مثبت، می  1005:  2000،  33و بنجی

درست بگیرند . زیرا هیجان مثبت ، هم  مهارت حل مشکالت را در افراد باال می برد وهم راه حل هاي 

). در مقابل افراد غمگین تصمیمات ضعیف  261:  2000بهتري را پیش روي آنها قرار می دهد ( آیسن ، 

کنند و تمایل به انتخاب راه حل هاي  تري می گیرند چراکه آنها در پردازش اطالعات آهسته تر عمل می

 ).  941:  2002،  34احتمالی دارند تا بهترین انتخاب ( امبادي وگري

: 2015ها و مصادیق رفتاري آنها در سازمان ارائه شده است: (ماتسوموتو و جوانگ،  در جدول زیر، انواع هیجان

212.( 

 

 ها و مصادق رفتاري مربوطه انواع هیجان -1-3جدول 

 

32  Emotional Intelligence (EI) 
33  Park and Banaji 
34 Ambady and Gray 

                                                           



 ها و پیامدهاي رفتاري مربوطه مصداق هیجان 

 پیگیري و حصول اهداف و نتایج ............................................................... شادي 

 عدم تحقق هدف .......................................................  35عصبانیت

 دوست نداشتن فرد یا پدیده .........................................................  36ناراحتی

 فساد در گفتار و رفتار ...............................................................  37تنفر

 تهدید براي سالمت روانی و فیزیکی ..............................................................  38ترس

 ها و اطالعات و دانش جدید جستجوي پدیده ...........................................................  39تعجب

 ازهم گسیختگی ذهنی ............................................................  40اهانت

 

 

 خالقیت   3-11-2

همانگونه که عنوان شد،افراد مختلف، رویکردهاي روانی و احساسی مختلفی نسبت به هیجان دارند و   

هر فرد، دامنه هیجانی خاصی را تجربه می کند. برخی از افراد نوعاً انسانهاي هیجانی شناخته می شوند و 

انهاي هیجانی از برخی دیگر، انسانهاي منطقی هستند. به طور کلی، شواهد نشان می دهند که انس

 )96:2006استاو،(خالقیت هاي هنري، علمی، مهندسی، پزشکی و مدیریتی باالتري برخوردارند

35 - Anger 
36 - Sadness 
37 - Disgust 
38 - Fear 
39 - Surprise 
40 - Contempt 

                                                           



افراد در حاالت خوب  نسبت به حاالت بد، تمایل بیشتري به رفتارخالقانه از خود نشان می دهند . آنها 

منطقی به نظر می رسد. این  ایده ها و گزینه هاي بیشتري را پیشنهاد می کنند که از نظر دیگران هم

). مدیران باید  803:  2005و همکاران ،  41افراد قابلیت انعطاف پذیري بیشتري دارند ( لیوبومیرسکی

سعی کنندکه کارکنان خودرا خوشحال نگه دارند زیرا افراد خوشحال خالقیت بیشتري از خود نشان می 

نان رهبرانی را دوست دارند که مشوق آنها ) . همچنین کارک757:  2002، 42دهند ( ماجار و الدهام

 باشند و در مقابل انجام کار درست، به نحو احسن واکنش (بازخورد) مثبت نشان دهند.

 

 

 انگیزه     3-11-3

 -تحقیقات زیادي اهمیت حاالت و هیجان را بر انگیزه افراد بیان کرده اند. دادن بازخورد ازعملکرد افراد  

 2005بر حاالت و در نتیجه بر انگیزه آنها تاثیر می گذارد (  آیز و همکاران ،  -به طور واقعی یا  ساختگی

؛ حاالت مثبت خالقیت بیشتري را در ). می توان این فرآیند را به صورت یک چرخه در نظر گرفت 453: 

افراد بوجود آورده و این باعث می شود که کارکنان از کارشان بازخورد مثبتی دریافت کنند . بازخورد 

مثبت به تقویت حالت مثبت آنان کمک می کند، درنتیجه افراد در نحوه ي انجام کار بهتر از قبل عمل 

 می کنند.

 

 رهبري   3-11-4

41  Lyubomirsky 
42  Madjar and Oldham 

                                                           



براي انتقال پیام هایشان به کارکنان، به هیجان ها تکیه می کنند. در حقیقت،  نحوه ي رهبران موثر   

بیان هیجانات رهبر در سخرانی ها  باعث می شود که کارکنان  پیام او را بپذیرند یا رد کنند. به عنوان 

که شانس مثال سیاست مداران یاد گرفته اند که باید با شور و هیجان زیاد در مورد موقعیت هایی 

 انتخاب شدنشان را در انتخابات می دهد، صحبت کنند.

 

 مذاکره     3-11-5

در مذاکره می تواند موثر   -مثل عصبانیت -مذاکره یک فرآیند هیجانی است . داشتن هیجان منفی  

باشد اما داشتن احساس بد به فرآیند مذاکره آسیب می رساند. در مذاکره خشم باید به صورت انتخابی 

قابل خود بکار برده شود. مذاکره کننده عصبانی که  هم اطالعات و هم قدرت کمی نسبت به طرف م

). افراد قوي و  600:  2008و همکاران ،  43دارد، به نتیجه ي خوبی دست پیدا نخواهد کرد ( ون دیجیک

داراي اطالعات زیاد، کمترتمایل به تسهیم اطالعات یا مذاکره با رقیب عصبانی را دارند . افرادي که در 

مذاکره ضعیف عمل می کنند  ، هیجان هاي منفی دریافت می کنند و کمتر به تسهیم اطالعات  یا 

 ). 148:  2001،  44( اکونور وآرنولدمشارکت در مذاکرات آینده  می پردازند 

 

 خدمات مشتري     3-11-6

حالت هیجانی کارکنان،  درخدمت به مشتریان و بر تکرار خرید و سطح رضایت آنان تاثیر می گذارد   

زیرا هیجانات کارمندان به مشتریان منتقل می شود . به ارتباط هیجانی موجود میان مشتریان و 

43  Vandijik  
44  0'connor and Arnold 

                                                           



یردار نقش ). هیجان واگ 1229:  2006می گویند ( بارکر و همکاران ،  45کارمندان ، هیجان واگیردار

مهمی را در حین خرید ایفا می کند و باعث می شود مشتریانی که حاالت و هیجان مثبتی را از 

فروشندگان دریافت می کنند، بیشترخرید کنند. همچنین هیجانات و حاالت منفی کارکنان نیز بر رفتار 

 ). 971:  2006،  46خرید مشتریان تاثیر معکوس می گذارد ( راپ و اسپنسر

 

 نگرش هاي شغلی    -3-12

تحقیقات زیادي نشان داده اند افرادي که اوقات خوبی را در ساعات کاري سپري می کنند، در کل روز   

). در مقابل، افرادي که شرایط کاري 1119:  2002هم  احساس خوشایندي دارند ( آیز و همکاران ، 

 .انند آرامش خود را بدست آورندپراسترس را تجربه می کنند، پس از ساعات کاري  به سختی می تو

به سایر اعضاي خانواده نیز منتقل می  -خواه مساعد باشد یا نامساعد -حاالت افراد پس از ساعات کاري 

 ). 322:  2004شود ( راوو ، 

 

 

 رفتار انحراف از محیط کاري     -3-13

به طور کلی، محققان حوزه رفتار سازمانی، نظریات مربوط به رفتار انحرافی کارکنان را از روانشناسی  

 )92:1994گرینبرگ،(اجتماعی و سازمانی (عقاید، نگرش ها، قصد رفتاري و...) به عاریه گرفته اند

45  Emotional contagion 
46  Rupp and Spencer 

                                                           



کنند ، تمایل شواهد نشان می دهد افرادي که هیجان هاي منفی بیشتري نسبت به دیگران احساس می 

نشان می دهند ( کاپالن و  -مثل شایعه پراکنی -بیشتري به شرکت در رفتارهایی براي  انحراف از کار

). به عنوان مثال حسادت وقتی اتفاق می افتد که شما مصرا خواهان چیزي باشید  162:  2009برادلی ، 

ال به آن دست نیافته باشید: مانند که ممکن است یکی از همکارانتان داشته باشد اما شما خود تا به ح

داشتن ماموریت کاري بهتر، محل کار بزرگ تر و یا حقوق بیشتر. دراین شرایط  کارمند حسود سعی 

میکند تا آن فرد را جلوي دیگران خراب کند یا سعی در تحریف موفقیت هاي او می کند ( کوهن ، 

در صورت  رکنان از محیط کار می شود. البته،). از جمله این مسائل منجر به انحراف کا 2128:  2009

عاطفی مناسب میان مدیران و زیردستان، افراد احساس با ارزش بودن می  -برقراري ارتباط اجتماعی

کنند و در صورتی که فرصت یکسان براي توسعه شغلی و ارتقاي کارکنان فراهم شود، کارکنان احساس 

 )338:2012هانگ و بوند،(کاهش می یابد امنیت کرده و رفتارهاي انحرافی در سازمان

 تاثیرمدیران برحالت هاي کارکنان -3-14

زمانی مدیران اعتقاد داشتند که احساسات و عواطف، هر روز دچار تغییرات می شود. اما امروزه اعتقاد 

بر این است که اگر چه نوسانات کوتاه مدتی در این رابطه وجود دارد، اما حاالت روانی و احساسات 

 .)75:2014گریفین و مورهد ،(رفتار ماهیت ثابتی دارند و تقریباً قابل پیش بینی می باشند

افراد می توانند براي خوشحال کردن دوستان خود از روش هاي متفاوتی استفاده کنند؛ مانند هدیه دادن 

دیران نیز می ). م 43:  2004یا  با خرید هر چیزي که با دیدن آن سر ذوق بیایند( آیسن و همکاران ، 

توانند با قدردانی از کارکنانی که وظیفه خود را به درستی انجام می دهند به آنها حس خوبی القا کنند. 

وقتی که رهبران در حالت خوبی هستند،اعضاي گروه نیزبا حس خوبی به انجام کارها و تعامل با یکدیگر 



تی رهبران به صورت واگیر دار به دیگر ). احساس ناراح 295:  2005، 47می پردازند ( کوته و ساودرا 

کارکنان سرایت می کند و بر عملکرد آنان تاثیر می گذارد. بهتر است مدیران احساسات مثبت خود را با 

و  48کارکنان تسهیم کنند زیرا کارکنان درشرایط محیطی مناسب ، خالق تر عمل می کنند ( ویسر

ازآنجاییکه اعضاي گروه احساسات خود را به همدیگر منتقل  از سویی دیگر،).  172:  2013همکاران ، 

سازمان ایفا تقویت روحیه کاري مناسب در درون می کنند،  انتخاب درست اعضاي تیم، نقش حیاتی در 

 میکند.

 

 

47  Cote and Saavedra 
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 فصل چهارم

 

 ادراك و تصمیم گیري در سازمان

 
 هدف کلی

 ابعاد ادراك کارکنان و سازوکار و پویایی هاي تصمیم گیري مدیران در سازمانآشنایی با 

 

 اهداف یادگیري 

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 با تعاریف و اهمیت مطالعه ادراك در سازمان آشنا شوید. .1

 ادراکی،سازماندهی ادرامی و تفسیر ادراکی را تبیین کنید.مفاهیم انتخاب  .2

 انواع خطاهاي ادراکی را شرح دهید. .3

 عوامل موثر بر ادراك و همچنین ارتباط میان ادراك و تصمیم گیري فردي را تبیین کنید. .4

 انواع مدلهاي تصمیم گیري در سازمان را توضیح دهید. .5

 ران در سازمانها را شرح دهید.انحرافات و خطاهاي رایج در تصمیم گیري مدی .6

 راهکارها و راهبردهاي کاهش خطا در تصمیم گیري را تبیین کنید. .7

 بشناسید.انواع معیارهاي اخالقی در تصمیم گیري درون سازمان را  .8

 رفتارهاي خالقانه و نمودهاي بروز این رفتارها در سازمان را بطور کامل تبیین کنید. .9

۱ 
 



۲ 
 

 تعریف ادراك  -4-1

دهد و واقعیت نیز تنها به ادراکات ما وابسته است. در واقع، زندگی  ادراك ما از واقعیت را شکل میفکر ما، 

افتد است. به عبارت دیگر، تفکرات ما ادراکات ما را نسبت بـه   کنیم اتفاق می از آنچه که فکر می تنها ادراك

شـود و در   ییر ادراکـات مـا مـی   دهد و در عین حال، تغییر تفکرات ما موجب تغ هاي اطراف شکل می پدیده

 ).158: 2015ما است(مکفرسون،  1بخشد، ادراك حقیقت، آنچه که واقعیت را شکل می

هاي حسی بـه منظـور    ) ادراك به فرایند سازماندهی و تفسیر محرك245: 2016از دیدگاه گربنر و ماتینگلی(

 شود. هاي محیطی اطالق می تعبیر و معنا بخشیدن به پدیده

اطراف خود معنا و مفهوم می و دسته بندي داده ها، به محیط ادراك فرآیندي است که افراد با تفسیر 

با واقعیت عینی خیلی تفاوت داشته  ندکن چیزي که دریافت میافراد ممکن است بنابراین بخشند. 

اساس ادراکات  زیرا رفتار افراد بر را ایفا می کند،باشد. در رفتار سازمانی ادراك نقش بسیار مهمی 

دهد که افراد مختلف به یک شی یا  نتایج بسیاري از تحقیقات نشان می .می گیرد شکلآنان از واقعیت 

هاي ادراك  ها و ادراکات متفاوتی در مورد آن دارند که این از ویژگی کنند و برداشت پدیده نگاه می

ي لوین، ادراك  ن حد است که به عقیدهاهمیت مطالعه ادراك تا بدا ).245: 2016است(گربنر و ماتینگلی، 

گذارد. به عنوان مثال، ادراکی که یک کارمند  بیش از واقعیت موجود بر رفتار وي اثر می ، حتیفرد از محیط

گذارد و موجب افزایش یا کاهش شدت رفتارهاي  از میزان قدرت مافوق دارد بر رفتار وي تأثیر می

 .)55:2015شود(بورك و نومایر، ارمند میجویانه از جانب ک اعتراضی و یا مسالمت

 

 اهمیت مطالعه ادراك در سازمان-4-2

1  Perception 
                                                           



به طور کلی، ادراکاتی که کارکنان در مورد همکاران و مدیران خود دارند، تاثیر قابل توجهی بر سطح تعهد 

 ).69:2015( پرکینز،کاري و انگیزش آنان دارد

هـا و اطالعـات بسـیار زیـادي      گیرند و از این رو با داده میمدیران هر روزه تصمیمات متعددي در سازمان 

ها و اطالعات، عالوه بر تحلیل منطقی، اما گاهاً بر مبناي مشاهدات و شهود نیـز   اند که تفسیر این داده مواجه

 پذیرد. برخی از دالیل افزایش پیچیدگی در تصمیمات مدیران عبارتند از: صورت می

تـري بـه ازاي هـر کارمنـد      تـر و پیچیـده   گی سازمان، مدیران با تصمیمات بـزرگ با افزایش اندازه و بزر -1

 اند. مواجه

مندي کمتري به کار کردن دارند. بنابراین نیاز به کنترل و یـا ایجـاد انگیـزه در آنـان      کارکنان ماهیتاً عالقه -2

 بیش از پیش افزایش یافته است.

 تر، به مراتب از کارایی بیشتري برخوردارند. رکنان شادابدهد که کا نتایج بسیاري از تحقیقات نشان می -3

کننـد تـا    ي احساس اتخاذ مـی  به تحقیق ثابت شده است که اغلب افراد، تصمیمات خود را بیشتر بر پایه -4

 منطق.

 رهبران اثربخش باید سختگیر اما عادل باشند. -5

 ي آن است. یک مقیاس مهم موفقیت هر سازمان، اندازه -6

 ).60: 2015شود(سینگ،  ي سازمان، موفقیت آن بیشتر می زایش اندازهبا اف

گیـري   رسد که مدیران باید سطح دقت ادراکی خود را بهبود دهنـد تـا نحـوه شـکل     بدین ترتیب، به نظر می

ها و احساسات و ادراکات کارکنان خود را تشخیص داده و از خطاهاي ادراکی دوري جویند. مدیران  ذهنیت

گیري، به خوبی فکر کنند و به دالیل رفتار کارکنان خود پی ببرنـد. بـدین    قبل از هر گونه تصمیمموفق باید 

۳ 
 



۴ 
 

هاي آن، یک مهارت اساسی براي مـدیران کنـونی جهـت     ترتیب، شناخت سازمان ادراکی کارکنان و ویژگی

 ).60: 2015(سینگ،  شود نفوذ مؤثر بر کارکنان تلقی می

 انتخاب ادراکی -4-3

هاي موجود، نسبت بـه تعـداد معـدودي از آنهـا      ادراکی بدین معناست که افراد از میان انواع محركانتخاب 

کننـده و یـا    کنند. این پدیده به چند عامل بستگی دارد که ممکن اسـت بـه محـیط خـارجی ادراك     اقدام می

ازه، شـدت،  توان بـه انـد   هاي شخصی و درونی وي مربوط باشند. از جمله عوامل محیط خارجی می ویژگی

 زمینه، حرکت، تکرار، تازگی و میزان آشنایی قبلی محرك اشاره کرد.

 باشند. کننده می نیز شامل شاخصیت، یادگیري و انگیزش فرد ادراكموثر بر ادراك عوامل درونی و شخصی 

 تر باشد، امکان و احتمال ادراك آن بیشتر است. : هر اندازه که محرك بزرگ1اندازه

که شدت محرك (روشنایی، شدت صدا و موارد مشابه) بیشـتر باشـد، احتمـال ادراك آن     : هر اندازه2شدت

 بیشتر است.

کننده را بیشتر به خـود جلـب    قرار بگیرد توجه ادراك  ي متفاوت : در صورتی که محرك در یک زمینه3زمینه

 کند. می

را بیشتر به خود جلب  کننده ي ثابت توجه ادراك : حرکت و یا احساس حرکت محرك در یک زمینه4حرکت

 کند. می

1 - Size 
2 - Intensity 
3 - Contrast 
4 - Motion 
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شـود و مـورد    : یک محرك در حال حرکت به احتمال بیشتري نسبت به یک محرك ثابت ادراك مـی 1تکرار

 گیرد. توجه قرار می

کننده آشنایی قبلی با آن داشته باشد، به  : یک عامل جدید و یا محرکی که فرد ادراك3و میزان آشنایی 2تازگی

شود. به عنوان مثال، احتمال مشاهده و ادراك یک کرگدن که در یـک خیابـان در    احتمال بیشتري ادراك می

 شود. حال راه رفتن است (به دلیل تازگی این مورد) سریعاً ادراك می

 گذارند. الذکر بر ادراکات افراد تأثیر می کلیه عوامل فوق

 باشند: عوامل درونی که بر ادراك افراد مؤثرند نیز شامل موارد زیر می

گذارد. به عنوان مثال، افرادي  اي بر ادراك فرد می هاي شخصتی نیز تأثیر قابل مالحظه : انواع تیپ4شخصیت

هاي خود را بپذیرند و به  ها و شکست دارند، احتمال بیشتري وجود دارد که موفقیت 5که مرکز کنترل درونی

اي مشابه و غیر قابل تأثیرگـذار ادراك   ، عوامل محیطی را به گونه عوامل درونی خود نسبت دهند و در نتیجه

اي مشابه ادراك کرده  هاي محیطی را به گونه کنند. در عین حال، افرادي که مرکز کنترل بیرونی دارند، محرك

هاي خود را بـه عوامـل خـارجی نسـبت      ها و شکست دانند و تقصیر موفقیت و بر سرنوشت خود حاکم می

 دهند. می

ي  گـذارد. مجموعـه   ، بر ادراك افـراد تـأثیر مـی   7ي ادراکی طریق خلق مجموعه: عامل یادگیري از 6یادگیري

شود تا  هایی است که در گذشته در ذهن فرد شکل گرفته است و موجب می ادراکی شامل انتظارات و آموزه

1 - Repetition 
2 - Novelty 
3 - Familiarity 
4 - Personality 
5 - Internal locus of control 
6 - Learning 
7 - Perceptual sets 
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اي  هاي محیطی داشته باشـد و آنهـا را بـه گونـه     هاي اطراف و محرك فرد، دیدگاهی خاص نسبت به پدیده

هاي گذشته و تجربیات کارکنان تا حد زیـادي بـر ادراکـات آنـان      ها نیز آموزه تفسیر کند. در سازمانخاص 

 گذارد. نسبت به رفتار سرپرستان و مقامات مافوق تأثیر می

هاي افراد در هر  گیري ادراکات افراد دارد. نیازها و خواسته : انگیزش نیز نقش مهمی در شکل1انگیزش

اي بهتر و  هایی که نیازهاي آنان را به گونه گذارد. در کل، افراد محرك کات آنا تأثیر میي خاص، بر ادرا لحظه

اي بهتر ادراك  کند و یا در گذشته موجب کسب پاداش براي آنها شده است را به گونه تر ارضا می سریع

: 2015(سینگ، شوند هاي نسبتاً ناخوشایند به زودي فراموش می ها و محرك کنند. در عین حال، پدیده می

60.( 

 2سازماندهی ادراکی -4-4

هاي محیطی را به الگوهایی منظم و قابـل تفسـیر،    سازماندهی ادراکی فرایندي است که طی آن، افراد محرك

هایی که مورد توجه قرار گرفتـه بودنـد، بـه     کنند. در این گام، محرك یا محرك سازي و سازماندهی می ساده

ي ما درك نسبتاً واضحی از اشیاء زیر داریم: چوب، پایـه،   . به عنوان مثال، همهشوند بندي می طور کلی دسته

باشند. در صورتی که کلیه این اشیاء را یکجا ببینیم، نام  صندلی و پشتی. تمامی اشیاء فوق اجزاي صندلی می

 شوند. ك میهاي مجزا به صورت واحد و یکپارچه ادرا کنیم. بدین ترتیب، محرك صندلی را بر آن اطالق می

شود در شناخت فرایند سازماندهی ادراکـی   به آنان اطالق می 3»بندي ادراکی گروه«در کل، عواملی که عنوان 

هاي منفرد به الگوهاي بـا   سازي محرك بندي ادراکی تمایل افراد به یکپارچه کند. گروه کمک شایانی به ما می

 .4و مشابهت 3، مجاورت2بستن ،1ي فرایندهایی همچون تداوم مند بوسیله معنی و نظام

1 - Motivation 
2 - Perceptual organization 
3 - Perceptual grouping 
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ها را به صورت منسجم و یکپارچه تعبیر کنیم. اگرچه، ایـن پدیـده    تداوم: همه ما عادت داریم که پدیده -1

کنـد چـون طبـق     ها انسان را دچار خطا مـی  بینی همیشه نتایج و پیامدهاي مطلوب هم ندارد و گاهاً در پیش

 اما در واقعیت همیشه اینطور نیست. اصل تداوم، آینده همواره مشابه گذشته است

هـاي نـاقص را در ذهـن     ها و محرك بستن: طبق این فرایند، ما بطور خودخواسته تمایل داریم که پدیده -2

خودمان به صورت کامل تعبیر و تفسیر کنیم. به عبارت دیگر، ذهن ما تمایل دارد که حتـی در صـورتی کـه    

اطالعات را نادیده گرفته و آن پدیده را بـه طـور کامـل تعبیـر و     اطالعات ناقصی از یک پدیده دارد، نقص 

ها نیز در اغلب مواقع، مدیران مجبورند با اطالعات ناقصی که دارند، تصمیم نهایی را  تفسیر کند. در سازمان

 بگیرند و به طور خودآگاه، اطالعات ناقص را در ذهن خود سازماندهی و کامل کنند.

ها، بدلیل نزدیکی بـه یکـدیگر، بـه صـورت      اي از محرك معناست که مجموعه مجاورت: این اصل بدین -3

یکپارچه و مشابه ادراك شده و مورد تفسیر قرار بگیرند. به عنوان مثال، کارکنان یک واحد تمایل دارند کـه  

همکاران نزدیک خود را (به دلیل مجاورت و نزدیکی فیزیکی) به عنوان عضو یـک تـیم یـا واحـد تلقـی و      

 ك کنند.ادرا

هایی که شبیه یکدیگر هستند، بـه   ها و محرك مشابهت: اصل مشابهت نیز به این امر اشاره دارد که پدیده -4

اي مشابه ادراك و تفسیر شوند. به عنوان مثال، کارکنان یک سازمان ممکن است هر فردي که با کت و  گونه

ي ادراکـی   یکسانی وي داشته باشند. از این پدیـده شود را مدیر تلقی کنند و برخورد  شلوار وارد سازمان می

هاي مشابه استفاده زیـادي   هایی با رنگ هاي کاري از طریق پوشش یونیفورم سازي و هدایت گروه جهت تیم

 ).60: 2015(سینگ، شود می

1 - Continuity 
2 - Closure 
3 - Proximity 
4 - Similarity 

                                                                                                                                                                                     



۸ 
 

 تفسیر ادراکی -4-5

گـام از فراینـد ادراك   اي برخوردار است. اهمیت ایـن   تفسیر ادراکی در حوزه رفتار سازمانی از اهمیت ویژه

ها یـا رفتـار کارکنـان در     ها، توانایی ناشی از آن است که هر گونه خطا در تفسیر اطالعات مربوط به ویژگی

شـود. عـالوه بـر ایـن،      ناپذیر به فرد و سازمان می جریان ارزیابی عملکرد آنان موجب بروز خسارات جبران

اي مشـابه   شود تا فرد و سـازمان بـه گونـه    موجب می ي گزینش و مصاحبه نیز بروز خطاي تفسیر در مرحله

 متضرر شوند.

دهـد شـامل    هـاي اسـتخدامی رخ مـی    ها و اطالعات مربوط به مصاحبه از جمله خطاهایی که در تفسیر داده

 موارد زیر است:

هـایی مشـابه بـا     : این خطا به معناي آن است که ما تصور کنیم دیگران نیـز بایـد ویژگـی   1خطاي تشبیه -1

هاي خود مقایسه کنیم. بـروز   هاي دیگران را با قابلیت ها و قابلیت هاي ما داشته باشند و اینکه توانایی یژگیو

هـاي متمـایز    هـا و قابلیـت   شـود تـا توانمنـدي    هاي اسـتخدامی سـازمانی موجـب مـی     این خطا در مصاحبه

 د.شوندگان نادیده گرفته شود و آنها از استخدام در سازمان محرم شون مصاحبه

شوندگان  هاي مصاحبه کنندگان تمایل دارند که توانایی : در این نوع خطاي ادراکی، مصاحبه2خطاي زمینه -2

را به جاي اینکه براساس معیار و استانداردهاي از پیش تعیین شده ارزیابی کنند، آنها را با یکـدیگر مقایسـه   

 شونده محاسبه کنند. ترین مصاحبه ي قوي تبهشونده را به اشتباه براساس ر ي نسبی هر مصاحبه کرده و رتبه

: در این نوع خطاي ادراکی، کارکنان از روي عمد یا سـهواً، بـر روي نقـاط    1نمایی اطالعات منفی بزرگ -3

کنند و براساس این اطالعات منفی، ارزیابی نهایی خود را صورت  ضعف همکاران یا مدیران خود تمرکز می

1 - Similarity error 
2 - Contrast error 

                                                           



۹ 
 

ي  اي عادي است و متأسفانه، بـا ارائـه یـک نقطـه     امی نیز بروز چنین پدیدههاي استخد دهند. در مصاحبه می

 یابد. شونده، شانس استخدام فرد در سازمان تا حد زیادي کاهش می ضعف در فرد مصاحبه

اي که از یک فرد در ذهن دیگران شـکل   : در این نوع خطاي ادراکی، تصویر اولیه2خطاي اولین برخورد -4

هاي رفتاري او سایه انداخته و فرد با همان تصویر اولیه مورد ارزیـابی   ها و مشخصه ژگیگیرد بر سایر وی می

کنند تا تصویر اولیه مناسبی از خود خلق کنند تا از  گیرد. به همین دلیل، بسیاري از کارکنان سعی می قرار می

 ).60: 2015(سینگ، ندمند شو هاي مالی و غیرمالی مدیران بهره منافع ناشی از ارزیابی و اعطاي پاداش

 

 خطاهاي ادراکی -4-6

کننده و موقعیت قرار دارد، دقـت ادراك از   هاي شخص ادراك از آنجایی که تفسیر ادراکی تحت تأثیر ویژگی

 طریق شناخت خطاهاي ادراکی قابل بهبود است. برخی از این خطاهاي ادراکی شامل موارد زیر است:

هـا و یـا    هـا، پدیـده   افراد جهت حفاظت از موضعشان در مقابـل ایـده   : دفاع ادراکی تمایل3دفاع ادراکی -1

مان اسـت   شرایط تهدیدآمیز است. به عبارت دیگر، همه تمایل داریم آنچه را که دوست داریم و مورد عالقه

کنیم. بدین ترتیب، ما در مقابل بسـیاري   اي سانسور یا فراموش می بشنویم و ببینیم و باقی مطالب را به گونه

پذیریم و دنیاي پیرامون خود را بـر   ها را می هاي محیط مقاومت کرده و تنها بخشی از این واقعیت ز واقعیتا

توان  کنیم. بدین ترتیب می مبناي نگرش و احساساتمان (که شاید چندان واقعی نیز نباشند) تفسیر و تعبیر می

1 - Overweighting of negative information 
2 - First impression error 
3 - Perceptual defense 
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شـوند، دوري   آزردگـی خـاطر مـی    هایی که ناخوشایند هسـتند و موجـب   نتیجه گرفت که انسان، از محرك

 گزینند. می

ي  کننـد براسـاس درجـه و یـا طبقـه      : این خطا به معناي آن است که افـراد سـعی مـی   1اي خطاي کلیشه -2

هاي خاصی را به آنان نسبت دهند. شرایطی را تصور کنید که در آن، کارکنان فکـر   اجتماعی دیگران، ویژگی

هاي شخصیتی خاصـی هسـتند کـه در مـورد      مدیریتی و یا ویژگی ي مدیران ارشد داراي سبک کنند که همه

هاي شخصی و منحصر به فرد افراد نادیـده انگاشـته    ي مدیران صادق است. در این حالت، کلیه ویژگی کلیه

 هاي افراد است. گیري شخصیت و ویژگی اي خاص، مبناي شکل شود و تعلق به گروه یا طبقه می

که ممکن است مثبت و –افتد که تنها یک ویژگی فرد  اي نیز زمانی اتفاق می ه: خطاي هال2اي خطاي هاله -3

مبناي قضاوت در مورد وي قرار بگیرد. به عنوان مثال، در سازمان مدیران نبایـد کارمنـدان را    -یا منفی باشد

تنها براساس یک ویژگی خاص مورد ارزیابی قرار دهند بلکه باید مجموع خصوصیات و عملکـرد افـراد را   

ي کـارایی   حضور به موقع فرد در محیط کـار بـه منزلـه   مبناي قضاوت قرار دهند. از طرفی دیگر، نباید تنها 

 Tannenbaumباالي فرد تلقی شود و براساس آن، به فـرد پـاداش تعلـق بگیـرد. در همـین خصـوص       

گیرد: فعالیت (فعال یـا   عقیده دارد که نگرش کلی ما نسبت به دیگران بر مبناي سه عامل شکل می (1957)

 وب یا بد).منفعل)، قدرت (قوي، ضعیف) و ارزش (خ

هـاي   هـا و یـا انگیـزه    : فرافکنی به معناي آن است که ما بر مبناي احساسات، شخصیت، نگرش3فرافکنی -4

درونی خودمان، دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم و حاالت درونی خودمان را بر دیگران نسبت دهیم. بـه  

ند، دیگران را نیز ترسو فرض کـرده و در  عنوان مثال، کارکنانی که خود ترسو هستند و از تغییر گریزان هست

1 - Stereotyping 
2 - Halo effect 
3 - Projection 
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آیند کـه سـایر کارکنـان را نیـز از تغییـر بازدارنـد در حالیکـه ممکـن اسـت سـایر کارکنـان از             تالش برمی

 پذیري و خالقیت باالیی برخوردار بوده و از تغییرات سازمانی استقبال کنند. ریسک

ه انتظـارات فـرد، بـر ادراك وي از حـوادث،     دهـد کـ   : این خطاي ادراکی زمانی رخ مـی 1اثرات انتظاري -5

ها و یا افراد تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، زمانی که مدیر ارشـد سـازمان از عملکـرد یـک تـیم کـاري        پدیده

بخشـید و در عـین    تعریف کند و شما را به عضویت آن تیم درآورد، آنگاه شما عملکرد خود را بهبـود مـی  

اعضاي آن تیم کاري نیز انتظار دارید. اما در صورتی که مـدیر ارشـد، دلیـل    حال، عملکرد باالیی را از سایر 

تشکیل تیم را فرمایشی و نمادین بداند، آنگاه شما آن تیم را ضعیف فرض نموده و تـالش چنـدانی جهـت    

 دهید. موفقیت تیم به خرج نمی

اي  ی این پدیده، انتظـار وقـوع نتیجـه   باشد. ط می 2اي به نام کامیابی فراخود یکی دیگر از ابعاد این اثر، پدیده

اي متفاوت و فراتـر از حـد انتظـار ادراك     شونده به گونه شود که رفتار فرد ادراك خاص منجر به این امر می

کننـده، هـیچ انتظـاري از فـرد      شود و عملکرد فرد، به خـودي خـود بهتـر از زمـانی باشـد کـه فـرد ادراك       

 ).60: 2015(سینگ، شونده نداشته باشد ادراك

 :3تئوري اسناد -4-7

کند که افراد تمایل دارند دلیل خاصی را (واقعی یا غیرواقعی) به هر رفتاري (رفتار خود و  این نظریه بیان می

 اي ساده سازند. دیگران) نسبت دهند تا تفسیر، توجیه و درك آن رفتار را به گونه

دهـیم   ع، دالیلی که ما به کلیه رفتارها نسبت مـی کند. در واق اسناد نقش بسیار مهمی در فرایند ادراك ایفا می

 ها و خصوصیات اساسی دیگران دارد. هاي ما از ویژگی تأثیر زیادي بر قضاوت

1 - Expectancy effects 
2 - Self-full filling prophecy 
3 - Attribution process 
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در این رابطه باید یادآور شویم که هدف اصلی از این تئوري آن است که ما بهتر بتوانیم دلیل رفتار دیگـران  

م. اسناد دلیل بـه رفتـار ممکـن اسـت بـه طـور آگاهانـه یـا         را درك کنیم و به جهان پیرامونمان معنا ببخشی

ي درونی یا محیطی  دهیم ممکن است ریشه ناخودآگاه اتفاق بیافتد و دالیلی که ما به رفتار دیگران نسبت می

 داشته باشد.

 دهیم تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: در نهایت اینکه، دلیلی که ما به رفتار دیگران نسبت می

ي سازماندهی اطالعات مربوطه در ذهن ما  شونده داریم و نحوه طالعاتی که ما در مورد فرد ادراك) میزان ا1

 کننده، به عنوان ادراك

کننده است و همچنین نظر ما در مورد آنچه که دیگران  ) عقاید ما (که ناشی از شخصیت ما به عنوان ادراك2

 دهند) و  در شرایط مشابه انجام می

شـونده در ذهـن    کننده (به عنوان مثال، اهمیـت ارزیـابی صـحیح ادراك    به عنوان ادراك ) سطح انگیزش ما3

 کننده). ادراك

هـاي   گونه که قبًال نیز عنوان شد، در تئوري اسناد، رفتار افراد ممکن است به عوامـل درونـی (ویژگـی    همان

ي  (سـایر افـراد در شـبکه   ها و یـا توانـایی) و یـا عوامـل محیطـی       ها و احساسات، انگیزه شخصیتی، هیجان

) عقیده دارد که افراد، 1971( 1اجتماعی، موقعیت زمانی و مکانی، و یا شانس) نسبت داده شود. هارولد کلی

دهنـد کـه    هنگام اسناد دلیل به رفتارهاي دیگران و یا توجیه رفتار دیگران، سه عامل را مورد توجه قرار مـی 

 .4و اجماع 3، تمایز2عبارتند از سازگاري

1 - Harold Kelley 
2 - Consistency 
3 - Distinctiveness 
4 - Consensus 

                                                           



اي یکسان عمـل   شونده، تا چد حدي در شرایط مختلف، به گونه منظور از سازگاري آن است که فرد ادراك

کند. به عبارت دیگر، تناوب انجام یک رفتار در طول زمان تا چه حدي است و آیا رفتار خاصی در طول  می

یزان سازگاري آن رفتـار  شود؟ در صورت تکرار یک رفتار خاص در شرایط مختلف، آنگاه م زمان تکرار می

 شود. زیاد است و بنابراین، آن رفتار به عوامل درونی فرد نسبت داده می

اي متفـاوت و   شونده تا چه حدي در شـرایط متفـاوت، بـه گونـه     منظور از تمایز نیز آن است که فرد ادراك

ادي اسـت؟ بـه عنـوان    کند و در واقع، آیا بروز یک رفتار توسط وي عادي یا غیرعـ  منحصر به فرد عمل می

شـود، ایـن تـأخیر بـه      مثال، اگر فردي که عملکرد سازمانی مثبتی دارد چند روز با تأخیر سرکار حاضر مـی 

شود که تحت کنترل وي نیست. اما در صورتی که تأخیر وي در طـول مـاه یـا     عوامل برونی نسبت داده می

ار رود، آنگاه دلیل تأخیر، به عوامل درونـی  سال تکرار شود و این عمل به عنوان یک عادت براي وي به شم

 شونده قرار دارد. شود که تحت کنترل فرد ادراك نسبت داده می

شـونده   شود که طی آن، سایر افرادي که در شرایط مشـابهی از فـرد ادراك    اجماع نیز به شرایطی اطالق می

 گیرند، رفتار مشابهی از خود بروز دهند. قرار می

در مورد آن رفتار در سطح باالیی قرار دارد. به عنوان در صورتی که یک کارمند دلیل در این صورت اجماع 

تأخیر خود را ترافیک سنگین مطرح کند و در عین حال، سایر همکاران وي نیز ادعـاي مشـابهی بکننـد، در    

ز کنتـرل  این صورت اجماع در مورد آن رفتار باالست. در این صورت، رفتار فرد به عوامل برونی و خارج ا

شود. در همان مورد، در صورت ورود سایر کارکنان بدون تأخیر در محیط کار، دلیل رفتار و تأخیر  اسناد می

شـود و بـدین ترتیـب، اجمـاع در سـطح پـایینی قـرار         شونده به عوامل درونـی نسـبت داده مـی    فرد ادراك

 ).60: 2015(سینگ، دارد
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 1ي ادراکی طراحی نقشه -4-8

ان، فرایندي است که طی آن، مدیران درك جـامع و کـاملی از فرهنـگ، کسـب و کـار و      نقشه ادراکی سازم

کنند. با تهیه و تنظیم نقشه ادراکی سازمان، اطالعات دقیقی از رفتارهاي کارکنـان و   کارکنان خود حاصل می

نقاط ضعف  آید. در واقع، بدین ترتیب نقاط قوت و یا دالیل رفتارهاي کارکنان و مدیران سازمان بدست می

، درك  شود. در نتیجه هاي رفتاري مناسبی طراحی می شود و استراتژي ي رفتاري شناخته می سازمان در حوزه

شـود، سـطح رضـایت کارکنـان و در نتیجـه       درستی از فرهنگ کالن و فرهنگ سطحی سازمان حاصـل مـی  

دالیل رفتارهاي آنان مورد مداقه  شود و یابد، نیمرخ جامع و کاملی از کارکنان ترسیم می مشتریان افزایش می

 گیرد. قرار می

 شود که این نقشه: نیاز به تهیه نقشه ادراکی از آنجا ناشی می

      وجود هر گونه مشکل ادراکی را از جانب کارکنان یا مدیران سازمان اطـالع داده و در جهـت رفـع سـوء

 کند. ها کمک می تفاهم

 هي اطمین به عنوان یک عامل کنترل و دریچهي اعضاي سازمان عمـل   ان جهت بهبود درك متقابل میان کلی

 کند. می

 سازد. امکان برقراري ارتباطات اثربخش میان کلیه کارکنان را فراهم می 

 ـات گذشـته،    مبنایی را جهت حل مشکالت رفتاري در آینده فراهم میسازد تا مدیران با مراجعه به تجربی

 هاي سریع و بهبود یافته ارائه دهند. حل راه

 رود. هاي اعالن شده از سوي مدیران ارشد سازمان به شمار می ابزاري جهت ارزیابی موفقیت برنامه 

1 - Perception Mapping 
                                                           



 60: 2015(سینگ، سازد عملکرد کسب و کار فراهم می ابزاري جهت ارزیابی و ارتقاي.( 

 

 

 عوامل تاثیر گذار بر ادراك  -4-9

برخی ازعوامل باعث شکل گیري ادراك و برخی از آن ها باعث تحریف ادراك می شوند. این عوامل 

، هدف  و یا در موقعیتی که ادراك شکل می گیرد، وجود داشته توانند در دریافت کننده، واقعیت می

نگاه می کنند تفسیر آنچه که می بینند تحت تاثیر ویژگی هاي  چیزيباشند. وقتی افراد به 

 ی، نگرش ها، انگیزه ها، عالیق وتجربه هاي آنان است.تشخصی

انتظار شما به عنوان مثال اگر  تاثیر می گذارند. ،بر آنچه که دریافت می کنیمنیز هاي هدف  ویژگی 

می درك  شیژگی هاي واقعیرا صرف نظر از و ويباید مقتدر باشد، شما  مدیرداشته باشید که یک 

نگاه نمی کنیم، در نتیجه ارتباط میان هدف و که ما به هدف در یک محیط ایزوله کنید. از آنجایی 

 گذارد.   بتاثیر  امادراك بر  ، می تواندهدف پیشینه ي آن مربوط به اطالعات

 
 

 ارتباط میان ادراك و تصمیم گیري فردي  -4-10
 

دو یا چند گزینه را پیش روي خود دارند، براي انتخاب یکی از آن ها  تصمیم می  هنگامی کهافراد 

اهداف سازمان، مکان احداث کارخانه، مدیران عالی در تعیین  در یک سازمان،  به عنوان مثال گیرند. 

تصمیم گیري  چگونگی انجام عملیات هاي مالی به بهترین صورت و یا محصول یا خدمتارائه نوع 

ح پایین تر برنامه هاي تولید را تنظیم کرده، کارکنان جدید ومی کنند. مدیران میانی یا مدیران سط

عالوه بر می کنند و درباره چگونگی افزایش حقوق پرداختی کارکنان تصمیم می گیرند.  ستخدامرا ا
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سازمان ها باید به کارکنان غیرمدیریتی خود نیز قدرت تصمیم گیري دهند.  تصمیم گیري فردي  این

م می گیرند یفیت تصمیم و روشی که افراد تصمییکی از مهمترین بخش هاي رفتار سازمانی است . ک

اتفاق می  1شکلتصمیم گیري در واکنش به یک م .به مقدار زیادي تحت تاثیر ادراك آنان قرار دارد

وجود داشته  ایده آلت فعلی و وضعیت هنگامی که تفاوتی میان وضعی). 1999، 2ندرسافتد( س

 رفتن . مثال اگر ماشین شما خراب شده باشد ومات جایگزین را می بایست در نظر گرفت، اقداباشد

 بگیرید. ن مشکلی است که خودتان باید براي حل آن تصمیمیشما به سر کار به آن بستگی دارد، ای

متاسفانه، بیشتر مشکالت برچسب مشکل را ندارند. مشکل یک شخص، ممکن است حالت رضایت  

دو درصد کاهش فروش درهر سه  بخش شخص دیگري از امور باشد.  یک مدیر ممکن است اختالف

سریعا انجام اقدامات اصالحی را الزم ببیند. از طرفی  زرگی براي خود تصور کند وبرا مشکل  ماه

 پذیرفته شده باشد. طبیعی و درصد فروش امري  کاهش دو يیگراز نظر مدیر دمکن است م

 

، کامال یک یمی نیاز است گرفته شود یا نهتصمآیا اینکه آیا مشکلی وجود دارد و  بنابراین آگاهی از

منابع  دارد. افراد معموال ازنیاز هر تصمیمی به تفسیر و ارزیابی اطالعات ما  مسئله ي ادراکی است. 

تفسیر دارد.  کنند و این اطالعات نیاز به غربال گري، پردازش و مختلف اطالعات دریافت می

، برعهده ي است چه داده اي به تصمیم ما مرتبط است و کدام یک نامرتبط تشخیص این موضوع که

نیم. ادراك است. ما نیاز داریم که همه ي گزینه ها را بشناسیم و قدرت وضعف آن ها را بررسی ک

 می گذارد. قابل توجهی اثر  ذهن ما پردازش ادراکی ما بر خروجی نهایینوع همچنین 

 

 تصمیم گیري در سازمان ها  -4-11
 

1  Problem 
2  Sanders 
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هاي محیطی  شود که سازمان در واکنش به درخواست اي گفته می گیري به اقدام آگاهانه تصمیمبه طور کلی، 

دهد. به طور کلی، تصمیمات سازمانی در سه سطح وجود  میبا استفاده از اطالعات دریافتی از محیط انجام 

باشند. تصمیمات ممکن است پیچیده و یـا سـاده باشـند و     می 3ها و رویه 2، سیاست1دارند که شامل واکنش

 ). 44:2016همچنین ممکن است مبتنی بر دانش ضمنی و یا آشکار اتخاذ شده باشند(تریان،

تصمیم گیري که افراد در سازمان ها مرتکب می شوند، نحوه ي خطاهاي  ادنرفتار سازمانی با نشان د

، سپس ه مدل تصمیم گیري عقالنی داریمتصمیم گیري آنان را بهبود می بخشد. ابتدا نگاهی ب

 خطاهاي تصمیم گیري را بیان می کنیم.

 

 
 مدل منطقی،عقالنیت و بصیرت محدود -4-12
 

براي اتخاذ تصمیم استفاده می  ،شده تصمیم گیريعموما ازساختارهاي پذیرفته  در رفتار سازمانی

. اگرچه این فرآیندها ظاهرا 6و بصیرت 5محدود، عقالنیت 4تصمیم گیري منطقیمدل کنیم؛ مثل  

حس تشخیص را فعال می کنند اما ممکن است منجر به گرفتن بهترین تصمیم نشوند. برخی اوقات 

یک استراتژي در یک موقعیت خاص ممکن است خروجی بهتري را نسبت به موقعیت دیگر ایجاد 

 کند.   

 

 تصمیم گیري منطقی مدل  -4-12-1

1 - Response 
2 - Policy 
3 - Procedures 
4 Rational decision-making model 
5 Bounded Rationality 
6 Intuition 

                                                           



۱۸ 
 

 ودیت ها،محد با وجود انواعو  اتخاذ می کنندمنطقی تصمیمات بهترین تصمیم گیرندگان  ،اغلب 

همانطور که در .  )491:  2002و همکاران،  1( شفیررا بر می گزینند منطقیارزش و  با گزینه هاي

، 2می کنند: ( بازرمن و مور عبوراین تصمیمات از شش مرحله مالحظه می کنید،  1-3نمودار 

2008(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل مدل تصمیم گیري منطقی -1-3نمودار 

 

، برخوردارنداطالعات کاملی از مدل تصمیم گیري منطقی فرض می کند که تصمیم گیرندگان 

می  توانایی تشخیص همه ي گزینه ها را بدون پیش داوري دارند و گزینه اي که باالترین فایده را

تصمیمات از مدل منطقی پیروي بیشتر اما  .)76، 2002( هاردمن و هریس، انتخاب می کنند رساند،

 هاي قبول هستند تا راه حلمدا کردن راه حل هاي معقول و یبه دنبال پافراد معموال  زیرا نمی کنند

1  Shafir  
2 Bazerman and Moore 

      

 مشکالت را تعریف کنید .  -1      

 معیارهاي تصمیم را مشخص کنید.  -2      

 به معیارها وزن بدهید. -3      

 گزینه هاي جایگزین  را مشخص کنید.  -4      

 گزینه ها را ارزیابی کنید.   -5      

 بهترین گزینه را انتخاب کنید.  -6       
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همچنین . ندمی شو در دسترسانتخاب ها اغلب محدود به جایگزین هاي  در بیشتر موارد،بهینه. 

بنابراین افراد . منطقی یک مدلي بوسیله شوند تا  قضاوت گرفته می براساستصمیمات مهم  اکثر

 . )889:  2006( روسو وهمکاران، ناآگاهانه تصمیماتی کمتر از حد مطلوب می گیرند

 

 عقالنیت محدود -4-12-2

ما  براياطالعات الزم همه ي  بنابراین دریافت، محدود است قابلیت پردازش اطالعات مااز انجایی که 

مشکالت پیچیده را با  ساده کردن آن  . بیشتر افراد)102 : 2006( ژانگ وهمکاران، استغیر ممکن 

 مشکالت از یبرخ که ییآنجا ازبه سطحی که به آسانی بتوانند آن را درك کنند، پاسخ می دهند. 

افراد به دنبال راه حل  لذا ندارند؛ هم نهیبه حل راه و نبوده يریگ میتصم مدل مناسب دهیچیپ اریبس

ذهن انسان ها نمی تواند مشکالت پیچیده را با عقالنیت حل  .هاي رضایت بخش و شایسته هستند

ویژگی هاي از مدل هاي ساده اي  افرادکند، بنابراین در محدوده عقالنیت محدود عمل می کند. 

در  بنابراین آنان.   )268:  2001، 1یرج( آزندبدون دریافت سختی آن ها می سا ،ضروري مشکالت

  می کنند.محدوده مدل ساده شده به صورت منطقی رفتار 

و نیاز به جمع آوري اطالعات راجع به همه ي گزینه ها، تخمین   افرادبراي استفاده از مدل منطقی، 

 این فرآیندها نیاز به صرف هزینه ، انرژي و زمان دارد.  انجام .دارندعوامل کاربردي همه ي  محاسبه 

 

   تصمیم گیري حسی -4-12-3

باشد. این نوع تصمیم گیري فرآیندي می  آخرین روش منطقی تصمیم گیري ، تصمیم گیري حسی 

. )97: 2011و همکاران،  2( کروگالنسکیحاصل می شود قبلی ربااست که به صورت ناخودآگاه از تج

میان اطالعات مختلف ارتباط برقرار می  ،، خارج از تفکرات آگاهانه اتفاق می افتدیحس يریگ میتصم

1  Augier 
2  Kruglanski 
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.   )967:  2010و همکاران،  1س( هیکرا درگیر می کندفرد هیجان  اتخاذ می شود وکند، سریع 

همچنین با ارزیابی هاي  و یستندازآنجایی که بصیرت ها منطقی عمل نمی کنند، لزوما اشتباه ن

؛ نیست کدیگر باشند. بصیرت زاده خرافاتبلکه این دو می توانند مکمل ی هم در تضاد نبوده،منطقی 

 د.ل ها یادگیري و تجربه حاصل می شوو براساس سا استبلکه موضوعی پیچیده 

 

 آیا بصیرت ها به تصمیم گیري موثر کمک می کنند؟-4-13

است، محققان درباره ي تاثیرآن بر فرآیند از آنجایی که اندازه گیري و ارزیابی بصیرت بسیار مشکل 

به عنوان یک تواند خیلی موثر باشد اما  می. بصیرت به عنوان یک فرضیه تصمیم گیري مردد هستند

، اما این تجربه براي حدس زدن استفاده کنیداز  از اطالعات بدست آمده مدرك قابل قبول نیست.

و همکاران،  2نسی( آکبی طرف بیازمایید منطقی و هدف و تحلیل هاياطالعات را بایستی با  اطالعات

2012  :104(.  

 يریگ میتصم در عوامل موثر -4-14

در این قسمت به عواملی که بر تصمیم گیري تاثیر می گذارند و اینکه کدامیک از خطاها و انحراف ها 

را مورد  ازمانیمستعد پذیرش هستند، می پردازیم . همچنین تفاوت هاي فردي و محدودیت هاي س

 بحث قرار می دهیم

 تفاوت هاي فردي -4-14-1

1  Hicks 
2 Akinci 

                                                           



همانطور که بیان شد، تصمیم گیري در عمل تحت تاثیر عقالنیت محدود، انحراف ها و خطاهاي رایج 

و بصیرت قرار می گیرند. تفاوت هاي فردي ازجمله شخصیت، جنسیت، توانایی ذهنی و تفاوت هاي 

 گیري منطقی می شوند. فرهنگی باعث ایجاد انحرافاتی در تصمیم

 محدودیت هاي سازمانی -4-14-2

سازمان ها می توانند با ایجاد انحراف هایی در مدل منطقی، محدودیت هایی براي تصمیم گیرندگان به 

وجود آورند. براي مثال، مدیران تصمیمات را با توجه به انعکاس ارزیابی عملکرد سازمان و سیستم پاداش، 

  و محدودیت هاي زمانی می گیرند. با مقررات رسمیمطابق 

 

 ارزیابی عملکرد -4-15

باور  بخشمدیران بوسیله معیارهایی که ارزیابی می شوند، تحت تاثیر قرار می گیرند. اگر مدیر یک 

زمانی به بهترین نحو انجام می شود که هیچ جمله  او نظر تحت يدیتول يها برنامهداشته باشد که 

ه خواهند شد که آن مدیران زمان زیادي از وقت خود را صرف اطمینان از ي منفی نشنود؛ افراد متوج

 اینکه اطالعات منفی به آنان نرسد، می کنند. 

 

 

 سیستم پاداش -4-15-1

سیستم پاداش سازمان، با پیشنهادهایی که براي پرداخت بیشتر به کارکنان را می دهد، بر تصمیم 

گیرندگان تاثیر می گذارد. اگر پاداش هاي سازمان حالت ریسک گریزي داشته باشند ، مدیران به 

 جنرالمدیران ارشد ، 1980تا  1930احتمال زیاد تصمیمات محافظه کارانه می گیرند. از دهه ي
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همواره به مدیرانی که سود را پایین نگه می داشتند و از مشاجره دوري می کردند، جایزه و  1موتورز

این مدیران اجرایی در رفع مشکالت و واگذاري تصمیمات مهم و بدین ترتیب، ترفیع می دادند.  

 بحث برانگیز به کمیته ها مهارت پیدا کردند. 

 

 مقررات رسمی -4-15-2

می کنند.  وضعهمه ي سازمان ها قوانین و سیاست هایی را براي تصمیم گیري و بکارگیري افراد، 

تصمیم گیري را محدود می سازند. به عنوان مثال دیوید مدیر  گزینه هاي این قوانین و سیاست ها

 ": در تگزاس با محدودیت هایی که در شغل خود با آن مواجه شده بود می گوید 2رستوران تاکو بل

شغل من هیچ آزادي انتخابی را به من نمی داد. من قوانین و مقرراتی را دریافت کرده بودم که تمامی 

تصمیمات من را، از نحوه ي درست کردن بوریتو تا مدت زمان تمیز کردن اتاق ها، تحت تاثیر قرار 

 "قرار داده بود.

 

  سیستم محدودیت زمان اعمال شده -4-15-3

تصمیمات مهم داراي ضرب االجل روشن و صریحی هستند. گزارش توسعه محصول تقریبا تمام 

جدید باید در اول هر ماه  براي کمیته اجرایی آماده باشد و مورد بررسی قرار بگیرد. چنین محدودیت 

هایی اغلب شرایط را سخت می کنند. براي مدیران، جمع آوري تمام اطالعات قبل از تصمیم گیري 

 هایی، غیر ممکن است.براي انتخاب ن

 

  سوابق تاریخی -4-15-4

1 General Motors 
2 Taco Bell 
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تصمیمات، با ارتباط با عواملی دیگر گرفته می شوند. تصمیمات فردي همانند حلقه هاي یک زنجیر 

به هم متصل هستند. تصمیماتی که در گذشته گرفته شده اند بر انتخاب تصمیم کنونی تاثیر می 

نتایج انتخاب ها یی هستند که در سال هاي پیش  گذارند. امروزه انتخاب هاي که گرفته می شوند

( ویل گرفته شده اند. به عنوان مثال، تعیین بودجه هر سال، ناشی از میزان بودجه سال گذشته است

 ).1964، 1یداوسک

 

 وخطاهاي تصمیم گیري 2انحراف هاي رایج -4-16

برخی از انحراف  نفوذ مانعنمی توانند  اما شوند یم حدودم تیعقالن ریدرگ رندگانیگ میتصم چند هر

تصمیم گیرندگان عقالنیت محدود را در شوند.  شانیها يریگ میتصم در کیستماتیس يخطاها و ها

:  2004بینز، ا( رپذیرنددر قضاوت هایشان می نیز  و تاثیر آن ها را تصمیم هاي شان بکار می برند

افراد تمایل دارند که بیشتر ي از سبک وسنگین کردن موقعیت ها دور.  براي کاهش تالش ها و )13

ب متکی مناس 3یسرانگشت قواعد و گذر زود و یسطح احساساتبر  تجربه ها، انگیزه هاي ناگهانی و  

 باشند.

 در ادامه رایج ترین انحراف هاي تصمیم گیري را بیان می کنیم.

 

 خطاي تصادفی  -4-16-1

1  Wildavsky 
2 Common Biases 

 قیدق یجواب نه و مسئله کی يبرا عیسر و یبیتقر یپاسخ افتنی آنها از هدف که شود یم گفته نیقوان از يا گونه به ۳
 توان یم یراحت به که هستند ساده يا طهبرا. داراي 1 :باشند یم یژگیو سه يدارا غالباً. است آن يبرا نانیاطم قابل و

 و يساز ساده آن علت که کرد استفاده روابط گونه نیا از توان یم گونان يکاربردها يبرا. 2 .نمود محاسبه را آن
. 3 .ابدی يشتریب تیعموم آمده بدست رابطه اتیجزئ حذف با شود یم باعث که است کمتر ریتأث با يپارامترها حذف

 .روند یم بکار هیاول بیتقر يبرا تنها و ستندین اعتماد قابل و قیدق
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به حوادث تصادفی معنا ببخشیم، مخصوصا هنگامی که از الگوهاي تخیلی وقتی ما سعی می کنیم که 

مل می توانند کامال به خرافات تمایل پیدا می کنیم، تصمیم گیري سخت تر خواهد شد. این عوا

یا می توانند توسط الگوهاي  روز سیزدهم نمی گیرم).( من هرگز تصمیمات مهم را در ساختگی باشند

اغلب در مسابقات پایانی گلف تی شرت قرمز می پوشد زیرا  1بند ( تایگر وودرفتاري گذشته تکامل یا

. وقتی که حوادث تصادفی بر روي )ه بوددربیشتر مسابقاتی که تی شرت قرمز پوشیده بود، برنده شد

 اشکاالتی را در تصمیم گیري بوجود آورند.  می توانند تصمیمات مهم ما تاثیر می گذارند،  قضاوت ها و

 

 

 

 اطمینان بیش از حد-4-16-2

یکی از تحقیقات اخیر نشان داده است که افراد به توانایی هاي خود و دیگران اطمینان بیش از حد 

.  )475:  2011همکاران، و  2ینگودو(ل دارند، بنابراین ما اغلب راجع به این  انحراف ها آگاه نیستیم

در قضاوت و تصمیم گیري شایع نیست ولی داشتن اطمینان بیش از  سئله ايهیچ ممیتوان گفت که 

به مفید بودن از دیگران می خواهیم که راجع ما .  وقتی  )217: 1993، 3( پالس حد فاجعه بار است

نتیجه  از که ندیگو یم افراد  که یهنگام. بیش از حد خوشبینانه فکر می کنیم، کارمان قضاوت کنند

 درصد 50 حدود در تنها ها آن صحیح پاسخ برآورد محدوده غالباً دارند، نانیاطم درصد 90 ي کاري

 )179:  2008همکاران ، ، نه بیشتر ( مکنزي و است

 

1 Tiger Woods 
2  Ludwing 
3  Plous 
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 محدود کردن انحراف  -4-16-3

همکاران، ( سایمونس و دارند هیاول اطالعات بر تمرکز براي که افراد ی استلیانحراف تما محدود کردن

 نیاول افتیدر در افراد ذهن که رسد یم نظر به ،هاي شغلی مصاحبه با رابطه در. )917:  2010

از شما درباره میزان درآمدتان  نگر ندهیآ يکارفرما کی که یهنگام. زیادي می ورزد دیتاک اطالعات

فراد در ا. پیشنهادات کارفرما را محدود می کند معمول طور به شما پاسخ پرسد، یمدر کار قبلی 

 است،یس غات،یتبل(محدود کننده هایی  ازمهارت هاي تشویقی  براي مذاکره یاحرفه هاي مختلف 

 ) استفاده می کنند. و... قانون

 
 

 تایید انحراف -4-16-4

. ما به دنبال اطالعاتی هستیم که انتخاب هاي گذشته ما را نشان دهنده ي ادراك انتخابی است ،انحراف

:  2009همکاران،  و 1( هارتنادیده بگیرد را اطالعاتی را که در تضاد با آن استمجددا تایید کند و 

 ما شده نییتع شیپ از يها دگاهید که میدار یاطالعات یاسم ارزش رشیپذ به لیتما اغلب ما. )555

می کنیم. ند، با شک و تردید برخورد او با اطالعاتی که آن ها را به چالش می کش کنند دییتا را

تمایل داریم می کنیم و  جمع آوري ،دارند نکه جنبه ي حمایتی به دیدگاه مارا بنابراین اطالعاتی 

در نتیجه  به ی خواهیم بشنویم، به ما بگوید. منابعی را جست جو کنیم که به احتمال زیاد آنچه را م

. وقتی که ما اطالعات العات متضاد اهمیت کمتري می دهیماطالعات حمایتی اهمیت بیشتر و به اط

پیدا بیشتري تمایل می کنیم، به تایید انحراف  اختیار داریم و عقایدمان را به شدت حفظ درمناسبی 

و منطقی نیاز به گرفتن تصمیماتی درست بختانه، افرادي که احساس می کنند خوش اما می کنیم.

 دارند، به تایید انحراف تمایل کمتري نشان می دهند. 

1 Hart 
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 در دسترس بودن انحراف  -4-16-5

براساس این انحراف افراد تمایل دارند که اساس قضاوت خود را  بر پایه ي اطالعاتی که به راحتی در 

دسترس آن ها قرار می گیرند، بگذارند. اطالعات در دسترس و تجربه هاي گذشته افراد بر تصمیم 

ز رخ داده اند، در گیري آنان تاثیر می گذارد. رویدادهایی که هیجان ها را بر می انگیزانند و اخیرا نی

 براي خود را دیبع حوادث یبرخ آن هابیشتردر دسترس هستند و باعث می شوند که  افرادحافظه ي 

 از شدن اخراج ای و یپزشک يها درمان از یناش عوارض و رنج و درد مانند بزرگ کنند، حد از شیب

دهد که چرا توضیح  می تواند در دسترس بودن انحراف .)314:  2012و همکاران،  1روچا( پکار

ماه 9یا  6 یت بیشتري را به ارزیابی رفتارهاي اخیر کارکنان می دهند تا رفتارهایی کهمدیران اهم

 .) 1: 2009،  2( مورگنسون پیش اتفاق افتاده است

 

 

 افزایش تعهد -4-16-6

 به آن هم، تعهد شیافزا به لیتما ي می شودریگ میتصم وارد ندهیفزا طور به که يگرید فیتحر

 کی یعنی پافشاري بر تعهدافزایش   .)363:  2013و همکاران،  3ماسر( است یعقالن ریغ لیدال

تحقیقات نشان می دهد . داشته باشد وجود بودن آن اشتباه ی مبنی برروشن شواهد اگر یحت ،میتصم

 ،یشخص شکست از ترس. کار می دانند جهینت مسئول را خود ،افراد که دهد یم رخ این امر زمانی که

1  Pachur 
2 Morgenson 
3 Moser 
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 تنها افراد که ي تحت تاثیر قرار می دهدطور هم را اطالعات یابیارز و جستجو و روش راه یحت

  .)16:  2012و همکاران،  1زشولت(می کنند انتخاب ن رااشتعهد مربوط به اطالعات

عالوه بر خطاهاي فوق،خطاي هاله اي و کلیشه اي نیز دو خطاي کالسیک هستند که در ادراکات ما 

هاي خاصی بر اساس  اي، ما افراد را به گروه طبق خطاي کلیشهاز جهان اطراف تاثیر بسزایی دارند. 

شواهد و  کنیم و این در صورتی است که ما هیچگونه بندي می هاي کلّی خود دسته ادراکات و برداشت

 ).59:2015( پرکینز،مدارك قاطع و محکمی جهت قضاوت صحیح و مناسب از افراد نداریم

اي است.  نیز ناشی از خطاي هاله» اخالق، در کارشان موفق هستند ي افراد الغر و خوش کلیه«این جمله که 

نی مطلوب و کارکنان مناسبی هایی که اهداف متعالی و غیرانتفاعی دارند، از محیط سازما مثالً لزوماً سازمان

 ).60:2015( پرکینز،ها قابل تجمیع نیستند هاي کارکنان و سازمان باشند و ویژگی برخوردار نمی

 

 در تصمیم گیريراهکارهاي کاهش انحراف  -4-17

 

، نمی دانید به چه اطالعاتی نیاز بدون هدف عقالنی به نظر نمی رسیدبر اهداف تمرکز کنید.   -1

بین گزینه ها با مشکل روبرو می انتخاب در دارید، کدام اطالعات مرتبط و کدامیک نامرتبط است و 

اهداف روشن تصمیم گیري را برایتان آسان تر می کند و گزینه هایی که با عالیق شما شوید. 

 ناسازگار هستند را حذف می کند .

 

باشید. یکی از مهم ترین روش ها براي خنثی کردن اطمینان بیش از حد  و به دنبال اطالعات  -2

باورها و فرضیات شما در تضاد با ادراك این است که فعاالنه به دنبال اطالعات باشید که  انحراف تایید

1 Schultze 
                                                           



۲۸ 
 

خود را به چالش  تمایالت در واقع ،با جدیت به دنبال یافتن اشتباهات خود هستیم که یزمان. باشد

 م.می کشی

. افراد تحصیل کرده به دنبال روابط علت و که به حوادث تصادفی معنا بببخشیدسعی نکنید   -3

و وقتی دلیلی براي آن پبدا نمی  می روند معلولی هستند. وقتی اتفاقی می افتد به دنبال چرایی آن

خارج  د کهدر زندگی حوادثی رخ می دهن . شما باید بپذیرید کههستندکنند ، به دنبال کشف آن ها 

 هستند. تاناز کنترل 

 

.  بکار بریدرا در یافتن گزینه هاي متنوع خود گزینه هاي انتخابی خود را افزایش دهید و خالقیت  -4

را بیابید وهرچه گزینه ها باشند، شانس انتخاب بهترین و متنوع تري هر چقدر که گزینه هاي بیشتر 

 ).164:  2004بینز، ا( ر از بین آن ها افزایش می یابدگزینه 

 

 اخالق در تصمیم گیري -4-18

ات اخالقی باید به عنوان مهم ترین معیار در تمام تصمیم گیري هاي سازمانی بکارگرفته ظمالح

( می پردازیم ،به سه روشی که به تصمیم گیري اخالقی شکل می دهند قسمت شوند. در این

 کاربردي سازمانایده هاي  به که.  بهترین مدیران کسانی هستند )363: 1981و همکاران،  1کاوانانگ

و استراتژي هایی را دارند در فرآیند تصمیم گیري بازي می کند، توجه که خالقیت  به نقش مهمو 

 طراحی می کنند. براي افزایش خالقیت بالقوه کارکنان شان 

 

 سه معیار تصمیم گیري اخالقی -4-18-1

1  Cavanagh 
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افراد گرفته  2راساس بازدهاولین معیار اخالقی است. در این معیار تصمیمات تنها ب 1سودمند گرایی

تصمیمات تجاري  اتخاذ بهترین بازده براي بهترین فرد است. این دیدگاه درمی شود و از نظر منطقی 

 ،غالب است و بر پایه اهدافی مثل کارآیی، بهره وري و سود زیاد استوار است.  معیار اخالقی دیگر

بشر)  حقوق منشور در مندرج( ازاتیامتو  نیادیبن يها يآزادتصمیم گیري سازگار با امتیازات و 

حق   اننداست. تاکید بر حقوق در تصمیم گیري به معناي احترام و حفاظت از حقوق اساسی افراد م

قوانین  سومین معیار برا ي اعمال و اجراي نسبی  . حفظ حریم خصوصی، آزادي بیان و دادرسی است

این موضوع  . و اطمینان بخشی از وجود عدالت و انصاف در تسهیم سود و هزینه ها بکار برده می شود

و بدون  میتصم رد هیاول کننده زیمتما عامل عنوان به تیارشد از استفاده باحقوق پرداختی افراد را 

 درنظر گرفتن تفاوت عملکردي آن ها توجیه می کند.

هر معیاري مسئولیت ها و مزیتهاي خاص خود را دارد.  تمرکز بر سودمند گرایی ، افزایش کارآیی و 

بهره وري را به همراه دارد. اما در این میان حقوق برخی از افراد ممکن است پایمال شود، مخصوصا 

آسیب ها حفظ می آن هایی که کمترین اعتراض( ادعا) را دارند. استفاده از حقوق، افراد را در برابر 

کند و همگام با آزادي و حفظ حریم خصوصی افراد است؛  اما محیط قانونی را بوجود می آورد که 

 حافظتم فیضع و نییپا رده افراد منافع از عدالت بر تمرکزمانع بهره وري و کارآیی افراد می شود. 

 .شود یم يور بهره و ينوآور ،يریپذ سکیر کاهش به منجر امر نیا اما کند، یم

محققان به طور فزاینده اي به اخالقیات رفتاري که به بررسی رفتار افراد در مواجه با مسائل اخالقی 

می پردازد، روي آورده اند.  تحقیقات نشان می دهند که استانداردهاي اخالقی به صورت جمعی ( 

که گاهی اوقات اجتماعی و سازمانی ) و فردي ( اخالقیات فردي ) وجود دارند، این ما هستیم 

 تغییر می دهیم.از یک موقعیت به موقعیت دیگر را استانداردها را نقض می کنیم و رفتارمان 

 

1 Utilitarianism 
2  Outcome 
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 ، تصمیم گیري خالق و نوآوري در سازمان  1خالقیت -4-19

این حال تصمیم گیران به  با منطقی، تصمیمات را بهبود می بخشد، امااگرچه مدل تصمیم گیري 

تفاوت باید این ایده ها با ایده هاي گذشته  دارند.نیاز  ،ارائه ایده هاي مفید و جدیدتوانایی  خالقیت و

ند. خالقیت به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد شاببراي حل مشکالت  نیز مناسب  وداشته باشند 

بررسی و ارزیابی کنند و از دیدگاهی مشکالت را بینند که دیگران نمی مشکالت را به طور کامل که 

 وانند.ت

را دارد، اما براي خالقیت مناسب  ه هاي رفتار سازمانی پیچیدگی هاي خاص خوداگرچه تمامی جنب

ا را نشان می دهد. هدف مدل سه مرحله اي خالقیت در سازمان ه  2-3می باشند. تصویر شماره 

 (ها ( پیش بینی رفتار خالقانه) و معلول ها ، رفتار خالقانه است که شامل علتاصلی مدل

 هاي رفتار خالقانه) است.دستاورد

 
 مدل سه مرحله اي خالقیت در سازمان ها -2-3نمودار 

 

1  Creativity 

 )نوآوری( دستاورد ھای خالق 

 سودمند دستاوردي جدید

 رفتار خالقانھ

 فرموله کردن مشکل             جمع آوري اطالعات ارائه ایده ها                   ارزیابی ایده ها                     

 عوامل رفتار خالقانھ 

 محیط خالق   خالقیت بالقوه
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 عوامل رفتار خالقانه  -4-20

:  دو دسته اندایجاد خالقیت  عوامل موثر برمهم ترین مرحله این مدل، داشتن رفتار خالقانه  است . 

 و محیط خالق. 1خالقیت بالقوه 

 خالقیت بالقوه  

)  4) یا تجارت ( استیوجابز 3)، هنر ( پابلوپیکاسو 2نابغه هاي خالق در علم ( آلبرت انیشتین اگرچه

اندك هستند، اما بیشتر افراد برخی از ویژگی هاي افراد فوق العاده خالق را نیز دارند. هر چه این 

ویژگی ها در افراد بیشتر باشد، خالقیت بالقوه آنان بیشتر می شود. هوش با خالقیت رابطه دارد. افراد 

نند و حافظه کاري باهوش بسیار خالق هستند زیرا آنان در حل مشکالت پیچیده بهتر عمل می ک

و  5خوبی دارند؛ یعنی میتوانند اطالعات مرتبط به یک موضوع را به راحتی به یاد بیاورند( درو

). در مدل پنج عامل بزرگ شخصیت، ویژگی استقبال از تجربه، با خالقیت در 656:  2012همکاران، 

و کمتر عمل می کنند( ارتباط است؛ زیرا افرادي که این ویژگی را دارند، بیشتر فکر می کنند 

). دیگر ویژگی هاي یک شخص خالق شامل اعتماد به نفس، 235:  2012و همکاران،  6ویچسلر

 ) . 1611:  2012شخصیت فعال، ریسک پذیر، تحمل ابهام و استقامت است( گانگ و همکاران، 

 

 

 

 

1  Creative Potential   
2 Albert Einstein 
3 Pablo Picasso 
4 Steve Jobs 
5  Dreu 
6  Wechsler 
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 محیط خالق -4-21

ي آن را فرا می گیرند، اما داشتن خالقیت با اینکه بیشتر افراد داراي خالقیت بالقوه هستند و بکارگیر

بالقوه به خودي خود کافی نیست. افراد نیاز به محیطی دارند که بتوانند به خالقیت بالقوه خود تحقق 

ببخشند. خیلی باارزش است در محیطی فعالیت کنیم که کارهاي خالقانه افراد را می شناسند و به 

دي از قوانین اجرایی، موجب خالقیت افراد می شود، آن ها پاداش می دهند. از آنجایی که آزا

 کارفرمایان می بایست کارکنان را در تصمیم گیري وظایف خود و چگونگی انجام آن ها، آزاد بگذارند. 

تیم کاري  100رهبري خوب نیز باعث ایجاد خالقیت می شود. یکی از تحقیقات اخیر که در بیش از 

نشان می دهد که وقتی مدیر با کارکنان خود رفتاري غیر  در یک بانک بزرگ صورت گرفته است،

). در مقابل، 1187:  2012حمایتی و تنبیهی دارد، تیم ها خالقیت کمتري دارند( لیو و همکاران، 

وقتی مدیران واحد هاي تحت نظارت خود را به صورت شفاف اداره می کنند و کارکنان را تشویق و 

و همکاران،  1ان نیز در انجام کارها خالقانه تر عمل می کنند( آويبه آن ها دلگرمی می دهند، کارکن

2012  :99 .( 

 

 رفتار خالقانه -4-22

 می شود:  موجبرفتار خالقانه در چهار مرحله اتفاق می افتد، که هر مرحله، مرحله ي بعدي را 

 

 کردن مشکل  فرموله  -1

فرصت یا  ،در این مرحله می گیرد. شکلو رفتاري براي حل آن شده یک مشکل آغاز خالقیت با  

 است. ناشناخته آن حل راه که می شود ییشناسامشکلی 

 
1  Avey 
                                                           



۳۳ 
 

 جمع آوري اطالعات  -2

اطالعات .  افراد نیاز به یادگیري بیشتر و پردازش می باشدراه حل یک مشکل به ندرت در دسترس 

 يآور جمع دارد؛ وجود افراد ذهن در مشکل کی یاحتمال يها حل راه که یزماندارند.  حاصله

 به ،اطالعات خالقانه آوري . جمعشکل خواهد گرفت خالقانه رفتار از يا مرحلهبه عنوان  اطالعات

 حوزه کاري از خارج در کسی با  يوقتی فرد مثال، عنوان به. است معمول روال از فراتر يتفکر معنی

اصطالحات خاص و تخصصی حرفه  از تواند کاریش می پردازد، نمی مشکالت مورد در بحثبه  ،خود

 .)2013( آندرسون، نخواهد شد  وي منظور متوجه فرد مقابلکه  چرا کند استفاده خود

 

 ارائه ایده ها   -3

بعد از جمع آوري اطالعات مرتبط، زمان تبدیل دانش به ایده ها فرا می رسد. بنابراین خلق و ایجاد 

افراد راه حل هاي احتمالی یک مشکل زمانی که  .ه استرفتار خالقان، سومین مرحله از فرآیند ایده ها

ارائه ایده ها به همکاري ند، در مرتبط توسعه می ده جمع آوري شده از طریق اطالعات و دانش را

ما در مریخ پیبا همکاري یکدیگر، ایده فرود فضا 1به عنوان مثال، مهندسان ناسا د.ننیاز دارسایر افراد 

 .  )2013( میلر، را مطرح کردند

 

 هاارزیابی ایده  -4

سرانجام زمان انتخاب ایده هاي ارائه شده  فرا می رسد. ارزیابی ایده، فرآیندي از رفتار خالقانه است 

از بین آن ها ارزیابی می گزینه براي انتخاب بهترین را که در آن افراد راه حل هاي احتمالی 

اشد.  وقتی که داالس ماوریکس ( صاحب مارك کنند.گاهی اوقات روش انتخاب می تواند نوآورانه ب

1  NASA 
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بهترین لباس از لباس فرم تیم راضی نبود، از طرفدارانش خواست که در طراحی و انتخاب   1 کوبان )

ا را افرادي که ایده ها را ارزیابی می کنند با افرادي که آن ه فرم به اوکمک کنند. آن ها می خواستند

 .)2013هارپر، ایجاد می کنند، متفاوت باشند( 

 

 

 

 خالق ( نوآوري )  دستاورد هاي -4-23

خروجی مرحله نهایی در مدل خالقیت،  بازده آن است. رفتار خالقانه همیشه منجر به نوآوري یا 

خالق نمی شود. به عنوان مثال یک کارمند ممکن است که ایده اي خالق داشته باشد اما آن را با 

فردي را در تیم ها نیز، خالق را نپذیرد.  هاي ممکن است راه حل يدیگران درمیان نگذارد، یا مدیر

که ایده هاي متفاوتی مطرح می کند، از تیم جدا می کنند. بیشتر افراد ایده هاي خالقانه را نمی 

وقتی افراد احساس عدم اطمینان می ند و را به همراه نداري اطمینان خاطر ایده هااین پذیرند، زیرا 

 .)13:  2012( مولر و همکاران، وانایی رفتار خالقانه از بین می رودکنند، در آنها ت

اما به یک سازمان ممکن است ایده هاي خالق کارکنان را دریافت کند و خود را خالق و مبتکر بنامد. 

مهارت هاي  . "، بی فایده اندبکار گرفته شوندایده ها تا قبل از اینکه  "یکی از متخصصان گفته ي 

هاي خالق به احتمال زیاد زمانی اجرا می شوند دیل ایده ها به نتایج کمک می کنند. ایده در تب 2نرم

با دیگران داشته  ي ارتباطکه افراد در تبدیل ایده به عمل تشویق شده و یا  توانایی قوي در برقرار

 . )1102:  2012، 3ئر( باباشند

1 Dallas Mavericks owner Mark Cuban 
 .شوند گرانید با هماهنگ و موثر تعامل به قادر افراد شوند یم باعث که یشخص يها یژگیو  ۲

3  Baer 
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نوآوري تبدیل می شود که جو سازمانی به عامل مهم دیگر، جو سازمانی است. خالقیت تیم زمانی به 

. ایده هاي خالق به خودي )684:  2013و همکاران،  1امک( سصورت فعاالنه از نوآوري حمایت کند

: قدرت و انندد مندارنیاز نیز به دیگر ایده هاي مطرح شده در این کتاب  یابند وخود تحقق نمی 

 .سیاست، رهبري و انگیزش

 

1 Somech 
                                                           



 

 پنجمفصل 

 

 نظریه ها:مفاهیم و  انگیزش

 

 هدف کلی

 شناخت اجزا و مفاهیم اصلی انگیزش در چارچوب نظریه ها و مدلهاي انگیزش در سازمان

 

 اهداف یادگیري 

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 انواع تعاریف و اصول انگیزش را بشناسید. .1

 اثرگذار و احساسات و رفتار کارکنان توضیح دهید.منشا انگیزش را به عنوان عامل اصلی  .2

 انواع نظریه هاي اولیه انگیزش را بیان کنید. .3

 نظریه هاي معاصر انگیزش را نام ببرید و توضیح دهید. .4

 

 

 

 اهمیت انگیزش -5-1

۱ 
 



از سطح و شدت متفاوتی برخوردارند.  ،کارکنان داراي نیازهاي مختلف و متفاوتی هستند که بسته به شرایط

ها و ادراکات مختلف کارکنان را توجیه کنند،  هاي مختلفی که تالش دارند تا دلیل نگرش نظریهدر بین 

 ).93:2012اي برخوردار است( دارن و لشلی، انگیزش از جایگاه ویژه نظریه

 با انگیزه داراي مزایاي زیر است: اهمیت مطالعه در مورد انگیزش کارکنان بدان دلیل است که نیروي کار

 

 تعهد به تحقق اهداف و پذیرش مسئولیت انجام کارها -

 ارتباطات مؤثر -

 کاهش ترك شغل -

 افزایش خالقیت و نوآوري -

 افزایش هماهنگی و همکاري -

 بهبود ارائه خدمات به مشتریان -

 افزایش رضایت شغلی -

 کاهش نیاز به نظارت و کنترل دقیق -

 هاي خارجی و مالی نیاز به انگیزاننده کاهش -

 ).8:2011( مسمر،

 

 

۲ 
 



۳ 
 

 

  1تعریف انگیزش -5-2

شود و  شود که در جهت کسب یک هدف فعال می اي اطالق می انگیزش به حاالت رفتاري برانگیخته شده

: 2016شود(بورك و نومایر،  موجب انجام سلسله اقداماتی جهت کسب حداکثر رضایت توسط فرد می

کند تا اقدام خاصی را  کینگ و الولی هم عقیده دارند انگیزش اراده و عزمی است که فرد را وادار می). 151

 ).7: 2016انجام دهد تا به هدف معینی دست یابد (کینگ و الولی، 

 

تالش هاي افراد را در رسیدن  4و دوام 3، جهت2به طور کلی،انگیزش به عنوان فرآیند هایی که شدت

 به هدف محاسبه می کند، تعریف می شود.  

شدت، عنصري است که بیشتر افراد هنگامی که درباره انگیزش صحبت می کنند، به آن توجه دارند. 

شدت انگیزش، چگونگی سختی تالش یک فرد را توصیف می کند. هرچند که بعید است شدت زیاد 

عملکرد شغلی شود، مگر آنکه تالش ها در جهتی که به سازمان منجر به خروجی هاي مطلوب 

بنابراین ما کیفیت تالش را به اندازه شدت آن در نظر می گیریم.  منفعت برسانند، هدایت شده باشند. 

سازمان ها باید خواستار ثبات در اهداف سازمان و تالشی جهت دار به سمت آن اهداف باشند.  همچنین 

بعد دوام نیز است. این بعد مدت زمانی را که شخص می تواند تالش خود را حفظ کند،  انگیزش، داراي یک 

اندازه گیري می کند. افراد با انگیزه براي دست یابی به اهداف، وظیفه خود را در مدت زمان الزم انجام می 

ثر است و این چهار محققان عقیده دارند که چهار ویژگی افراد بر میزان انگیزش آنان مؤ دهند. به طور کلی،

1  Motivation 
 2  Intensity 
3 Direction 
4 Persistence 
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طلبی و کسب موفقیت  عامل شامل شخصیت، عزت نفس، آمادگی انگیزش درونی و نیاز به توفیق

 ). 323:2015است(آموت،

شـود. در عـین    در واقع، منشأ اصلی انگیزش درونی است و سپس موجب یک رفتار واقعی و خـارجی مـی  

شـوند. دوگ   روز یک تغییر در درون افـراد مـی  حال، عوامل ایجاد انگیزش عمدتاً بیرونی هستند و موجب ب

گیري انگیزش درونی کارکنان ارائه داده است که بـه   به عنوان فرایند شکل "3A"مدلی را با نام  1مک کینلی

 سازي انگیزش اشاره دارد. ساز و کار درونی فعال

نسـبت بـه اهـداف و    هاي اصلی و اساسی سازمان آگـاه شـده و    در این گام، کارکنان از ارزش: 2آگاهی -1

گیرد آن است که: سازمان ما  کنند. سؤاالتی که در این گام شکل می هاي سازمان شناخت حاصل می مأموریت

/ گروه من چه جایگاهی در تحقق اهداف سازمان دارد؟ در ایـن گـام، اهـداف سـازمان،      بدنبال چیست؟ تیم

 شناسد. ن میشود و جایگاه روانی خود را در سازما گروه و فرد شناخته می

کنند تا اهداف و شرح شغل خود را بـا مأموریـت سـازمان     طبق این اصل، کارکنان سعی می: 3همسویی -2

هماهنگ و همسو سازندو  بدین ترتیب خود را در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان آماده کنند. در واقع، با 

یابـد و   دارد، تعهد فرد افزایش مـی هاي فرد در تحقق اهداف تیم و سازمان  درك و شناخت نقشی که تالش

 یابد. اشتیاق وي جهت بکارگیري توان بالقوه وي تا حد زیادي افزایش می

هـاي ارزشـمند    پس از آگاهی و هماهنگی، مدیران باید نسبت به تشویق کارکنان جهت فعالیـت  :4اقدام -3

به نحو احسن مهیا شود و با مشارکت کارکنان اقدام کنند. در این گام باید شرایط و امکانات فعالیت کارکنان 

1 - Doug McKinley 
2 - Awareness 
3 - Alignment 
4 - Action 

                                                           



هـاي کارکنـان    ي بروز و رشد خالقیت کارکنان در اخذ تصمیمات کاري و همچنین تهیه مقدمات کار، زمینه

 ).4:2012( بروس، نیز فراهم شود

 

 نظریه هاي اولیه انگیزش -5-3 

 تئوري سلسله مراتب نیازها  -5-3-1

مراتب نیازهاي آبراهام مازلو است.  مازلو بیان کرد که در معروف ترین نظریه انگیزش، نظریه سلسله 

 هر شخصی پنج سطح از نیازها وجود دارد:

نیاز هاي فیزیکی. شامل گرسنگی، تشنگی، سرپناه، تمایالت جنسی ودیگر نیازهاي جسمی   -1

 میشود.

مربوط  ایمنی. این سطح از نیازها به امنیت و حمایت از آسیب هاي جسمی و عاطفی افراد  -2

 میشود.

 اجتماعی.  شامل نیازهاي وابستگی، محبت، پذیرش و دوستی افراد می شود .  -3

احترام. عوامل درونی مثل  احترام به خود، خود مختاري و موفقیت و  عوامل بیرونی مثل  مقام،   -4

 به رسمیت شناختن و توجه می باشد .

ند به آن ها دست یابیند، مانند رشد و ترقی، خود یابی. شامل متغیر هایی است که افراد قادر  -5

 دست یابی به توانایی هاي بالقوه و تحقق خود .

اي از نیازهاي متفاوت دارد که با یکـدیگر مرتبطنـد و نیازهـاي سـطح      ي مازلو، هر فرد مجموعه طبق نظریه

ند(گربنر و مـاتینگلی،  پایین و فیزیولوژیک پی در پی و در طول زمان، همواره وجود دارند و باید ارضاء شو
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مراتـب قـرار     ).وي همچنین اظهار نمود تنها نیازهایی که در سطح چهارم و پـنجم ایـن سلسـله   256: 2016

 .)51:2015شود(بورك و نومایر، دارند موجب انگیزش و رضایت قلبی کارکنان می

) 2شوند و  رفتار می) نیازهاي ارضاء نشده موجب بروز 1ي مازلو این است که:  دو پیش فرض اصلی نظریه

 شود. زمانی که یک نیاز ارضاء شد، نیاز بعدي فوراً جایگزین آن می

اگر شما بخواهید شخصی را برطبق سلسله مراتب نیاز هاي مازلو تحریک کنید، باید بدانید که آن فرد 

ید. خالصه در کدام سطح از نیاز ها قرار دارد، سپس بر رفع آن نیاز یا نیاز هاي سطح باالتر تمرکز کن

 اي از کاربرد نظریه مازلو در سازمان نیز در نمودار زیر بیان شده است:
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 هاي سازمانی ویژگی ها ویژگی نیازها

 پرداخت مناسب، شرایط کاري مناسب غذا، آب، خواب فیزیولوژیک

 ایمنی
امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، ثبات 

 شغلی، حمایت مدیریت

مزایاي شرکت، شرایط کاري ایمن، 

 امنیت شغلی

 عشق، محبت، احساس تعلق اجتماعی
هاي کاري منسجم، مدیران  گروه

 دلسوز، همکاران خوب

 احترام
احترام شخصی، اعتماد به نفس، 

 پرستیژ، موقعیت اجتماعی

جایگاه اجتماعی، شغل موجه، بازخورد 

 شغلی

 رشد، توسعه فردي، خالقیت طلبی توفیق

خالقیت و   مشاغل چالشی، فرصت

 نوآوري، 

هاي فردي، کسب  توسعه مهارت

 حداکثر موفقیت

 

 )93:2012( دارن و لشلی،کاربرد نظریه مازلو در سازمان   -1-5نمودار 

 

هاي کنونی داراي کارکنانی هسـتند   در بحث کاربرد نظریه مازلو در عصر حاضر باید عنوان نمود که سازمان

طلبـی   بلوغ روانی و فیزیکی باالتري برخوردارند و خواستار استقالل کاري ، احترام و توفیقکه از آمادگی و 

بیشتري هستند و نسبت به حقوق فردي، گروهی و سازمانی خود آگاهی و ادعـاي بیشـتري دارنـد(ریس و    
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ران در ). بنابراین توجه به نیازهاي سطح بـاال در سـازمانهاي کنـونی الزمـه موفقیـت مـدی      11: 2016ریس، 

 افزایش انگیزه کارکنان است.

اي از مواقع ممکن است تغییر کند.  عالوه بر این، برخی صاحبنظران نیز عقیده دارند که ترتیب نیازها در پاره

به عنوان مثال، در کشورهاي مذهبی، نیازهاي اجتماعی ممکن است بر نیازهاي فیزیولوژیـک برتـري داشـته    

 ).143: 2015باشد(پانت، 

 

 Yو Xتئوري  -5-3-2

داگالس مک گریگور دو دیدگاه متفاوت از نیاز هاي افراد را بررسی کرده است؛ که یکی از آن ها اساسا 

و  1نامیده می شود( کوپلمن  Yنام دارد و دیگري کامال مثبت است و تئوري   Xمنفی است و تئوري 

).  مک گریگور پس از مطالعه  نحوه ي رفتار مدیران با کارکنان، به این نتیجه رسید 120:  2010همکاران، 

که، دیدگاه مدیران از ماهیت انسان، بر اساس فرضیات خاصی است که باعث می شود رفتار آنان بر کار 

 کنان غالب شود. 

بر این عقیده متکی است که افراد به دنبال قبول کردن مسئولیت هستند و قادر به کنترل رفتارهاي  Yي  نظریه

بر این عقیده متکی است که کارکنان، ماهیتاً تنبل هستند و بایـد تحـت    Xي  باشند. در حالیکه نظریه خود می

 ).3: 2016فعالیت کنند(باهلر، مدیران و مقامات مافوق کنترل شدید 

 

 

 

1  Kopelman 
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 تئوري دو عاملی هرزبرگ -5-3-3

 

روابط افراد در کار به عنوان یک اصل مطرح می شود و  نگرش افراد به کار، موفقیت یا شکسـت آن هـا را   

) از افراد خواست تا در موقعیت هایی که آن هـا  1959تعیین می کند. روانشناس معروف فردریک هرزبرگ(

شان را با جزئیات بیان کنند.  پاسخ ها بسـیار متفـاوت   حس خوب یا بد در باره ي کارشان دارند، احساس 

نامید. براساس تئوري هرزبرگ، عـواملی کـه    1بهداشت -بود؛ هرزبرگ عوامل ذکر شده را تئوري انگیزش 

از جملـه  منجر به رضایت شغلی می شود، از عواملی که منجر به نارضایتی می شود، بسیار متمـایز هسـتند.   

توان به حقوق و دستمزد، شـرایط کـاري اولیـه، روابـط بـا همکـاران،        زبرگ میعوامل بهداشتی در مدل هر

که به عنـوان حـداقل عوامـل    ). 258: 2016هاي سازمان اشاره کرد(گربنر و ماتینگلی،  نظارت فنی و سیاست

مورد نیاز جهت انجام کار میباشند که در صورت عدم وجود این عوامل،کارکنان ناراضـی خواهنـد بـود امـا     

این عوامل نیز موجب رضایت آنان نمیشود.از سویی دیگر  وي ادعا نمـود کـه عوامـل درونـی مثـل        وجود

موجـب تعلـق    ۳پذیري، و کسـب موفقیـت   ، رشد و توسعه شخصی و درونی، مسئولیت۲شناسایی و تشویق

. وي خاطر و افزایش انگیزه کاري کارکنان خواهد شد و رضایت از کار بستگی مستقیم به ایـن عوامـل دارد  

این عوامل را، عوامل انگیزشی نامید. وي ادعا نمود که رضایت و نارضایتی در دو سمت یک طیف نیستند و 

عوامل بوجود اورنده رضایت و نارضایتی در محیط کار کامال متفاوند.در واقع طبق نظریه وي، عوامل موجد 

.به عبارت دیگر،افـرادي کـه حـس    نارضایتی ریشه برونی دارند و عوامل موجد رضایت، ریشه درونی دارند

خوبی در  کار احساس می کردند، تمایل به نشان دادن تاثیر عوامل درونی در خـود داشـتند. در حـالی کـه     

1 Motivation-hygiene theory 
2 - Recognition 
3 - Achievement 
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در -براسـاس نظـر هرزبـرگ،    پاسخگویان ناراضی، نارضایتی خود را تحت تاثیر عوامل بیرونی می دانستند. 

پاداش مناسب یک عامل انگیزشـی بـه    -ه شمار میرودحالیکه پرداخت حقوق کارکنان یک عامل بهداشتی ب

رود؛ به این معنی که اگر کارمند احساس کند که سطح پاداشها کافی و عادالنه نیست، این امر تأثیر  شمار می

  ).134: 2015ي کاري وي دارد(موقان،  مخرب بر انگیزه

یـد بـا آن زنـدگی کنیم(بـورك و     هرزبرگ اعتقاد دارد که اصل نظریه وي یک واقعیت زندگی است و مـا با 

(شرایط کـاري   1ي ). کاربرد این نظریه در سازمان آن است که مدیران باید عوامل نگهدارنده51:2015نومایر،

مناسب، پرداخت مناسب و مزایاي جانبی) را حفظ کرده و یا ارتقا دهند اما نبایـد تصـور کننـد کـه صـرف      

هاي انگیزشـی دیگـري    شود بلکه باید از روش کارکنان می وجود این عوامل منجر به افزایش رضایت شغلی

 نیز استفاده کنند.

 

 تئوري نیاز هاي مک کلند -5-3-4

)  و به سه نیاز اشاره می 1986، 2این تئوري توسط دیوید مک کلند و همکارانش معرفی شده است( استهل

 کند: 

 روابطی بر اساس استانداردها میشود.نیاز به موفقیت.  منجر به برتري افراد و دست یابی به  -1

 نیاز به قدرت.  دیگران را مجبور به رفتاري می کند که در غیر اینصورت انجام نمی دادند .  -2

 .  این نیاز تمایل به داشتن روابط میان فردي صمیمی ودوستانه دارد . 3نیاز به وابستگی -3

1 - Alignment 
2 - stahl 
3 - Alignment 
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 ،بتدااو عملکرد شغلی وجود دارد، بیان می شود.  دراین تئوري برخی از روابطی که میان نیاز به موفقیت

 کوش سخت افراد باشد، خطر از یمتوسط درجه و یشخص تیمسئول از ییباال درجه يدارا یشغل یوقت

می توانند در  مثال، عنوان به .هستند موفق خود کار و کسب يها تیفعال در آنها. دنکن یم تالش به شروع

 کی به را یکس لزوما باال مراتب به دنیرس دوم،. کنند تیریمدسازمان هاي بزرگ، واحد تحت نظر خود را 

 بزرگتر يها تیموفق کسبي برا که يافراد. بزرگ يها سازمان در ژهیو به کند، ینم لیتبد خوب ریمد

. است موثر قدرچ ییتنها به خودشان عملکرد کههستند عوموض نیا دانستن به مند عالقه ،تالش می کنند

 ازین رانیمد نیبهتر. مطرح می شوند یتیریمد يها تیموفق در قدرتبه ل یتما و یوابستگ به ازین سوم،

 الزم شرط زیاد، قدرتداشتن  زهیانگ میتوان گفت، واقع، در. دارند یوابستگ به یکم ازین و قدرت به زیادي

  .است انریمد یاثربخش يبرا

 نظریه هاي معاصر انگیزش -5-4

 تئوري تعیین خود -5-4-1

 دنبال بهاین تئوري بیان می کند که افراد ترجیح می دهند که بر فعالیت هاي خود کنترل داشته باشند و 

 .)68:  2000، 1یس( رایان و دهستند گرانید با مثبت ارتباطات و یستگیشا به دنیرس يبرا یراه

). همچنین بیشتر مطالعات 294:  2011تحقیقات زیادي ازاین تئوري حمایت کرده اند( لیو و همکاران، 

صورت گرفته در این تئوري، بر نظریه ارزیابی شناختی تمرکز کرده اند. این نظریه بیان می کند که پاداش 

 نظر بهپول دریافت می کنند  هاي بیرونی، عالیق درونی کار را کاهش می دهد. وقتی افراد براي انجام کار

د.  وقتی سازمان از پاداش هاي خو تیرضا و لیم تا دهند یم انجام اجبار يرو از را کار غالباً که رسد یم

بیرونی به عنوان پرداخت براي عملکرد برتر استفاده می کند، کارکنان احساس می کنند که کارها را خوب 

1 - Ryan and Deci 
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انجام نمی دهند، زیرا آن ها براساس تمایل درونی شان می خواهند که بهترین باشند، نه براساس آن چیزي 

را براي شناخت عوامل برونی  ۲و نیروهاي درونی ۱وهاي اجباريي نیر لوین دو واژهکه سازمان می خواهد. 

و درونی مؤثر بر انگیزه فردي در محیط کار معرفی نمود. به عنوان مثال، مشارکت فرد در طراحی اهداف( 

که در نظریه تعیین هدف نیز مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد) یک نیروي درونی جهت تالش در جهت 

کند اما در صورتی که اهداف بصورت اجبار و از قبل تعیین شده باشند،  ایجاد می تحقق آنها در فرد

کنند. در صورتی که اهداف از قبل و بدون مشارکت فرد تعیین شده باشند،  اي را در فرد ایجاد نمی انگیزه

ها در  داشهاي خارجی مختلف و پا مدیران باید نظارت دائمی بر عملکرد فرد داشته باشند و از انگیزاننده

جهت تحقق اهداف استفاده کنند اما در صورتی که افراد در طراحی اهداف نقش داشته باشند، داراي 

کنند(بورك و  انگیزش درونی بروده و خودبخود نسبت به کسب اهداف تعهد دارند و تالش می

 .)56:2015نومایر،

 

 تئوري تعیین هدف  -5-4-2

فرد نقش  4گردد که اذعان داشت قصد برمی Locke) 1968در انگیزش، به نظریات ( 3تعیین هدف نظریه

شواهد کلی حاکی از آن است که اهداف ).100:2012اساسی در تعیین رفتار وي دارد( دارن و لشلی،

شوند تا افراد انرژي خود را بر روي آن متمرکز کنند و عملکرد خود را بهبود  چالشی، موجب می

 ).151: 2016دهند(پانت، 

1 - Imposed forces 
2 - Own forces 
3 - Goal Setting 
4 - Intention 
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اهداف به کارکنان می گوید چه کاري باید انجام شود و چقدر تالش براي انجام آن الزم است. در حقیقت   

برانگیز  عملکرد در صورتی باال خواهد بود که الف) سطح اهداف نسبتاً سخت و چالشطبق این نظریه، 

چارچوب زمانی مشخص باشد و د) باشد، ب) کامالً به صورت واضح و شفاف بیان شده باشد، ج) داراي 

 ).100( همان منبع:امکان دریافت بازخورد از عملکرد مبتنی بر هدف وجود داشته باشد. 

 داراي سه بعد اصلی است: نظریهبه طور کلی،این 

هاي خاصی باشند تا بتوانند در  کنند که اهداف باید داراي ویژگی ادعا می 1ماهیت اهداف: لوك و التهام -1

کننـد کـه اهـداف بایـد شـفاف،       انگیزه کافی جهت کسب عملکرد اثربخش را ایجاد کنند. آنها بیان میافراد 

 بینانه و تا حدي پیچیده باشند. چالشی، واقع

فرایند دستیابی به اهداف: در فرایند کسب و تحقق اهداف، توجه به برخـی عوامـل، از اهمیـت اساسـی      -2

ن عوامل توسط مدیران فراهم شـود. ایـن عوامـل شـامل تعهـد بـه       ي تحقق ای برخوردار است که باید زمینه

 باشد. ي بازخورد کافی به کارمندان می اهداف و ارائه

نتایج حاصل از دستیابی به اهداف: با فرض اینکه کلیه اعضاي سازمان، در جهت تحقـق اهـداف بسـیج     -3

ي حاصـل از   دند، اما باید نتیجهشوند و تماماي تالش خود را جهت کسب اهداف فردي و سازمانی بکار بن

ي کافی ایجـاد کنـد. اهـداف سـطح پـایین و       ي کافی ارزشمند باشد تا در آنها انگیزه کسب اهداف به اندازه

 ).131: 2015کنند(موقان،  ارزش، هیچگونه جذابیتی را براي بکارگیري توان و منابع سازمان ایجاد نمی کم

 

 تئوري خود بهره وري -5-4-3

در میان افراد شناخته شده است و به باوري که افراد به  1به عنوان تئوري یادگیري اجتماعی این تئوري

توانایی هاي خود در انجام وظایف دارند،  وابسته است. هرچه انتظار بهره وري فرد از خودش بیشتر باشد، 

1 - Locke & Latham 
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 دشوار، طیشرا در نیرابناباعتماد به نفس بیشتري به توانایی خود در دست یابی به موفقیت خواهد داشت.  

 اما ،افرادي که انتظار بهره وري پایینی از خود دارند، تمایل به کم کاري و یا دست کشیدن از کار دارند

افرادي انتظار بهره وري باالیی از خود دارند،  بیشتر تالش می کنند تا در آن چالش موفق شوند( باندورا، 

2004  :120.(  

 تئوري تقویت  -5-4-4

دارد و اذعان می کند که اهداف افراد به  یشناخت کردیروکه  هدف نییتعتئوري تقویت، برخالف تئوري 

فعالیت هایشان جهت می دهد، دیدگاهی رفتار گرایانه دارد و شرایط تقویت رفتار را بیان می کند. تئوري 

ام می دهد، تنها بر آنچه که تقویت حالت دورنی افراد را نادیده می گیرد و وقتی که شخصی فعالیتی را انج

 يبرا قدرتمند يا لهیوس اما رخ داده است تمرکز می کند. چرا که اهمیتی به عوامل آغازین رفتار نمی دهد

 ).335:  2012و همکاران،  2می کند( ادینگتون فراهم رفتار کننده کنترل عوامل لیتحل و هیتجز

 

 تئوري برابري/ عدالت سازمانی -5-4-5

ي کارکنان سازمان انتظار داشت که حداکثر تالش خـود   یابد که نباید از کلیه عاقل باشد، درمی هر مدیري که

ي سازمان فکر کنند، بلکه تنها زمانی کارمنـدان   را در هر شرایطی به خرج دهند و تنها به کسب اهداف عالیه

سـازمان دریافـت    این حس فداکاري را خواهند داشت که احساس کنند چیزي بیشـتر از ورودي خـود بـر   

اساسـاً   ).213: 2016کنند که ارزش باالیی براي آنها به همراه دارد(تیلـور،   هایی دریافت می کنند و پاداش می

کنند و  هاي خود را مقایسه می ها و خروجی ي این واقعیت متکّی است که افراد، ورودي عدالت بر پایه نظریه

انـد، احسـاس عـدم     اند بدست نیاورده آنچه انتظار داشته در صورتی که احساس کنند منافع کمتري نسبت به

1 Social cognitive theory 
2 - Eddington 
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کند تا وضعیت موجود را حفـظ   کنند. در صورتی که فرد احساس تناسب و عدالت کند، سعی می عدالت می

 Cohen-Charash & Spector ).147: 2016کند و در غیر اینصورت، سعی در تغییر شرایط دارد(پانت، 

ا همچون مدیریت منابع انسانی، روانشناسـی سـازمانی و رفتـار سـازمانی     ه عدالت سازمانی در اغلب حوزه

). عـدالت سـازمانی در واقـع ، بیـانگر ادراك     1997، 1مورد مطالعه قرار گرفته است (کروپانزانو و گرینبرگ

 ). 2001، 2کارکنان از رفتار مدیران نسبت به آنان است (کاراش و اسپکتور

اط مثبت و مستقیمی با سطح رضایت، تعهـد، اعتمـاد، رفتـار شـهروندي     عدالت ادراك شده در سازمان ارتب

 ).2013، ۳سازمانی و در نهایت عملکرد سازمانی دارد (امبروز و همکاران

ها و رفتار کارکنان دارد، بنابراین باید ساز و کار  از اینرو، با توجه به تأثیري که عدالت ادراك شده بر نگرش

). 223: 2016، ٤خش سطح عدالت سازمانی طراحی شود (جانسون، لی و کیمگیري و ب مناسبی جهت اندازه

اي) و  ) به طور کلی بر لزوم برقراري عدالت در فرایندهاي سازمانی (عدالت رویـه 2010( ٥پارزفال و سالین

اي یا بـین شخصـی) در عـین عـدالت در توزیـع منـابع تأکیـد         عدالت در ارتباط با کارکنان (عدالت مراوده

 ند.ا کرده

)، عدالت در محیط سازمان براساس دو ادراك مختلـف تعریـف   2001( ٦ي کولکوییت و همکاران به عقیده

) عــدالت در فراینــدهاي توزیــع و تشــریک نتــایج و 2) توزیــع نتــایج و عــدالت در توزیــع و 1شــود:  مــی

لکـرد سـایر   ، کارکنـان عملکـرد خـود را بـر اسـاس عم     ۷عدالت نظریه). طبق 240:2015ها(کاراداگ، پاداش

1 - Cropanzano&Greenberg 
2 - Charash&Spector 
3 - Ambroze et al 
4 - Johnson, Lee & Kim 
5 - Parzefall & Salin 
6 - Colquitt et al 
7 - Equity Theory 
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دهنـد. در حالـت دوم، اسـتانداردهاي     همکاران و یا براساس استانداردهاي خاصی مورد ارزیـابی قـرار مـی   

 گیرد. موجود در صنعت به عنوان راهنماي ارزیابی کارکنان مورد استفاده قرار می

د و باشـ  ها شامل سطح سواد، تعداد ساعات کاري، سطح تالش، تجارب و عملکـرد کلـی فـرد مـی     ورودي

 ).210: 2016شود(باهلر،  ها نیز براساس میزان حقوق و پاداش دریافتی محاسبه می خروجی

یکی از مهمترین عواملی که در کنار سایر عوامل سازمانی، مقایسه آن موجب احساس بی عدالتی و در  

ها،  پاداش شود سیستم پرداخت است. علیرغم باال بودن سطح دستمزدها و نتیجه کاهش انگیزش کارکنان می

اما مقایسه سطح حقوق و دستمزد و پاداش با سایرین در سازمان، موجب ایجاد احساس حرج و زیان در 

). همانگونه که در 14: 2016کاهد(کینگ و الولی،  شود و سطح انگیزش آنان را به شدت می کارکنان می

ند و با نسبت ورودي ها به آن ها نسبت ورودي هاي خود را به خروجی ها درنظر می گیرفوق عنوان شد،

خروجی هاي کسی که کاري مشابه کار آنان را انجام میدهد، می سنجند. اگر افراد از این مقایسه به نسبت 

 برابري برسند ، باور می کنند که عدالت سازمانی وجود دارد و شرایط براي همه یکسان است .

خرد دسته بندي نمود. در سطح کالن، عدالت به بطور کلی عدالت در سازمان را میتوان در دو سطح کالن و 

هـاي   هـا و پـاداش   وقتی که کارکنان سازمان، دریافتی دو طبقه عدالت خارجی و داخلی تقسیم بندي میشود.

هاي مشابه موجود در صنعت مقایسـه کننـد و عادالنـه     خود را در مقایسه با همردیفان خود در سایر سازمان

وجود دارد. در عین حال، در صورتی که کارکنـان یـک واحـد، سـطوح      ۱یتصور کنند، آنگاه عدالت خارج

حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی خود را با سایر همکاران خود در همان سازمان و سایر واحـدها مقایسـه   

1 - External equity 
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 ۱هاي خالص خـود حاصـل کننـد، عـدالت داخلـی      کنند و احساس مطلوبی نسبت به عادالنه بودن دریافتی

 ).419: 2016جکسون،  وجود دارد(ماتیس و

در سطح خرد نیز سه نوع عدالت در سازمان وجود دارد کـه شـامل عـدالت تـوزیعی، عـدالت رویـه اي و       

عدالت مراوده اي است. عدالت توزیعی که به نحوه توزیع منابع مالی و غیر مـالی سـازمان مربـوط میشـود     

اولولوبـه و  ر سـازمان عمـل میکننـد.    بیانگر آن است که مدیران چگونه نسبت به توزیع حقـوق و پـاداش د  

را نیز براي عدالت توزیعی استفاده کرده انـد کـه بـه توزیـع     2). عنوان عدالت اجتماعی222: 2016پرینس (

هاي اجتماعی صرفنظر از کالس اجتماعی، جنسیت، نژاد، نقش  ي منابع سازمان در میان افراد و گروه عادالنه

این نوع عدالت منجر بـه افـزایش رضـایت و بهبـود عملکـرد کارکنـان       شود  و شرایط فیزیکی آنها گفته می

شود و همچنین موجب کاهش ترك شغل، کاهش غیبت شغلی و بهبـود فرهنـگ مشـارکتی در سـازمان      می

به معناي آن است که سطح پرداختی براي وظایف و مشاغلی که سطح مشابهی از  ۳عدالت پرداخت شود. می

هـاي انجـام کـار بـا یکـدیگر       ها و رویـه  طلبند، مشابه باشد حتی اگر فعالیت یدانش، مهارت و توانایی را م

شود. یکی از دالیـل مطـرح شـدن ایـن      نیز شناخته می ٤اي متفاوت باشند. این نظریه با عنوان ارزش مقایسه

نظریه، تفاوت در پرداخت بین زنان و مردان است. به طور کلی، زنان از دریافتی کمتـري نسـبت بـه مـردان     

: 2016پذیرد(ماتیس و جکسـون،   رسد که در حق آنان اجحاف صورت می برخوردارند و اینچنین به نظر می

کننـد تـا    را رعایت می ٥ها ها اصول محرمانه ماندن پرداختی ). البته الزم به ذکر است که برخی از سازمان95

بدین ترتیب، مقایسات حقـوق   کسی از اطالعات مربوط به میزان دریافتی سایر همکاران خود مطلع نشود تا

1 - Internal equity 
2 - Social justice 
3 - Pay equity 
4 - Comparable worth 
5 - Pay secrecy 
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و پاداش موجب دامن زدن بـه نارضـایتی و احسـاس عـدم وجـود عـدالت تـوزیعی را بـه دنبـال نداشـته           

 ). 420: 2016باشد(ماتیس و جکسون، 

عدالت رویه اي نیز به طراحی رویه هاي استاندارد جهت جبران خدمات و ارتقاي کارکنان به گونـه اي کـه   

سازمان به شیوه اي یکسان و عادالنه بنگرد و آنها را بطور عادالنـه مشـمول دریافـت    در مورد کلیه کارکنان 

این نوع عدالت نیـز موجـب افـزایش تعهـد      مزایاي ناشی از ارتقا و پاداشهاي سازمانی بسازد مربوط است.

 کارکنان نسبت به سازمان، افزایش اعتماد به مدیریت، مـدیریت مـؤثر تنـوع در سـازمان و رضـایت شـغلی      

اي)، برخی از  عدالتی (عدالت توزیعی و یا رویه شود. جهت حل مشکالت مربوط به احساس بی کارکنان می

اي جهـت بررسـی    هـاي ویـژه   اند که داراي رویـه  نموده ۱ها اقدام به طراحی واحد شکایت پرداختی سازمان

سـازمان خـود تمـاس    اعتراضات کارکنان است. کارکنان ناراضی با واحد مربوطه در بخـش منـابع انسـانی    

در صـورت  –کنند تا بتوانند حق خود را  گیرند و همراه با مدیر و سرپرست مستقیم خود طرح دعوي می می

 ).420: 2016پس بگیرند(ماتیس و جکسون،  -ضایع شدن و پایمال شدن

الت عد وارد ادبیات رفتار سازمانی شد. 2اگموي عدالت تعاملی نیز براي اولین بار توسط بیس و  واژه

 .)240:2015به کیفیت روابط میان کارکنان در حین اجراي وظایف سازمانی اشاره دارد(کاراداگ، 3تعاملی

شود تا فرد احساس جایگاه و شخصیت کند و رفتار نامناسب  عدالت در رفتار و تعامل با کارکنان موجب می

هاي  ر واقع، انجام قضاوتشود. د در عوض موجب نارضایتی و بروز رفتارهاي خصمانه توسط کارمند می

جانبه و نادرست، عدم حفظ حرمت کارمند، اغوا کردن و تجاوز به حریم شخصی کارمند از جمله  یک

 ).767: 2010رود (پارزفال و سالین،  مصادیق رفتار و تعامل ناعادالنه در سازمان به شمار می

1 - Compensation appeals procedures 
2 - Bies & Moag 
3 - Interactional Justice 
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و  1زیر اقدام می کنند: ( ماسلچ اگر افراد در کارها نابرابري را احساس کنند، به یکی از شش حالت

 ) 498:  2008همکاران، 

 تغییر ورودي ها. ( تالش خود را کم می کنند اگر به آن ها حقوق کمتري داده شود و بالعکس)   -1

تغییر خروجی ها. ( اگر حقوق پرداختی افراد براساس میزان تولید باشد،  آنان سعی می کنند با  تولید   -2

 تر حقوق خود را افزایش دهند. )بیشتر و کیفیت کم

تحریف ادراکات خود. ( من گمان می کردم که کارها را در حد متعادل انجام می دهم اما حاال می دانم  -3

 که سخت تر از دیگران کار می کنم . )

 تحریف ادراکات دیگران. ( شغل آن شخص، آنقدر هم که فکر می کردم جذاب نبود .)  -4

مختلف. ( من به اندازه برادرم تالش نمی کنم اما  کار ها را بهتر از پدرم زمانی که هم انتخاب مراجع   -5

 سن من بود، انجام می دهم . )

 ترك مکان. ( رها کردن شغل )  -6

ها جهت حل اختالفـات و اعتراضـات مربـوط بـه عـدالت       در نهایت الزم به ذکر است که برخی از سازمان

کنند. این روش شامل تشکیل تیمی متشکل از افراد  حل می "Ombuds"سازمانی را از طریق روشی با نام 

دیک نیستند و تنها به مستقل از کلیه واحدهاي سازمان است که مستقیماً به افراد طرفین اختالف مرتبط و نز

هـا اطالعـات مربـوط بـه مشـکل و       کنند. ایـن تـیم   عنوان میانجی و قاضی بین کارمندان و مدیران عمل می

کنند و حتی گاهـاً اقـدام بـه اصـالح ذهنیـات و       هاي ممکن را به طور محرمانه دریافت و ارزیابی می حل راه

کنند(ماتیس و جکسون،  زاري جلسات غیر رسمی میادراکات کارکنان در مورد انواع عدالت سازمانی با برگ

2016 :581.( 

 

1 Maslach 
                                                           



۲۰ 
 

 انتظار نظریه -5-4-6

یکی از پذیرفته ترین تعاریف انگیزش، تئوري انتظار ویکتور وروم است. با وجـود انتقادهـایی کـه بـه ایـن      

بیشـتر بـر    انتظار نظریه). مدل 56:  2001تئوري می شود اما شواهد زیادي از آن حمایت می کنند( دونوان، 

شناخت رفتارهاي بیرونی افراد متکـی اسـت تـا اینکـه بـر نیازهـاي درونـی افـراد متمرکـز باشـد(بورك و           

 .)52:2015نومایر،

انتظار، قدرت تمایل افراد به انجام کارها به روشی معین، بستگی به قدرت انتظار فرد از  نظریهبر اساس 

می که باور داشته باشند تالش هاي آنان منجر به خروجی ها وجذابیت هاي آن کاردارد. کارکنان هنگا

ارزیابی عملکرد خوبی می شود و آن ارزیابی خوب پاداش سازمانی را به همراه دارد (مانند : افزایش حقوق 

 یا پاداش هاي درونی)، درانجام کارهاي خود تالش زیادي را بکار می برند. 

 رود: فرمول زیر بکار می،جهت شناخت سطح انگیزش کارمند، نظریهدر این 

    V)  ×E (I انگیزش = 

نیـز از   "I"ي  ي درك شده بین سطح تالش و میزان حصول نتایج است. واژه به معناي رابطه "E"که در آن، 

گرفته شده است و به معناي آن است که تا چه حدي نتایج حاصـل از عملکـرد کارکنـان     ۱»ابزاري«ي  کلمه

 "V"ي  واهد شد و تا چه حدي اهداف تعیین شده محقق خواهـد شـد. کلمـه   منجر به وقوع پیامد خاصی خ

گرفته شده است و به معناي میزان ارزش یک پیامد حاصله بـراي کارمنـد    ۲»ظرفیت«ي  انگلیسی نیز از واژه

 انتظار، باید به سه سؤال زیر پاسخ داده شود: نظریهبه عبارت دیگر، طبق ). 347:2015است(آموت،

 اهداف شغلی خود، باید به چه میزان فعالیت و تالش کنم و آیا قادر به انجام آن هستم؟جهت تحقق  -1

1 - Instrumantality 
2 - Valence 

                                                           



 در صورت انجام فعالیت، چه منافعی دریافت خواهم نمود؟ -2

 آیا پاداش حاصله جذاب است و ارزش مورد نظر مرا دارد؟ -3

 ).98:2012( دارن و لشلی،

انتظار در حوزه انگیزش آن است که کارکنان تنها زمانی در جلسات  نظریهبه عنوان مثال، یکی از کاربردهاي 

هاي کاري آنان  هاي جدیدي که براي انجام فعالیت کنند که انتظار یادگیري مهارت آموزي شرکت می مهارت

 ).254: 2016سودمند و مفیدند داشته باشند(گربنر و ماتینگلی، 
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 فصل ششم

 کاربرد نظریه هاي انگیزش در سازمان

 

 هدف کلی

 بررسی مصادیق اجراي نظریه هاي انگیزش در افکار و رفتار کارکنان در جهت بهبود عملکرد سازمانی

 

 اهداف یادگیري 

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 انواع سازوکارها و تکنیک هاي طراحی مشاغل جهت افزایش انگیزش کارکنان را بشناسید. -1

 ابعاد شغل به عنوان عامل انگیزش کارکنان را درك کنید. -2

 با چگونگی استفاده از پرداخت ها به عنوان عامل انگیزش کارکنان آشنا شوید. -3

نحوه استفاده از  درگیر نمـودن کارکنـان در جهـت مشـارکت در طراحـی مشـاغل و افـزایش         -4

 توضیح دهید.انگیزش آنان را 

 .تبیین کنیدمشاغل انعطاف پذیر و دورکاري را جهت افزایش عملکرد کاري کارکنان  -5

 مدل انگیزشی سازمانی گروه هی را توضیح دهید. -6
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 انگیزش در عمل -6-1

ي نیازهـاي خـود را بـه     اگرچه کلیه افراد در سرتاسر جهان داراي نیازهاي مشابهی هستند، امـا لزومـاً کلیـه   

هاي انگیزشی مختلفی استفاده می کنند تا رضـایت   کنند. از اینرو مدیران از روش اي مشابه برطرف نمی گونه

 ).144: 2015کارکنان خود را جلب کنند(پانت، 

عتقدند که بین قابلیت و پتانسیل انگیزشی کارکنان مختلف، تفاوت وجود دارد و بسیاري از صاحبنظران م

شوند. در عین حال، عوامل  هاي درونی و شخصیتی خاص، بیش از دیگران برانگیخته می افرادي با ویژگی

اي مالی ه ایجاد انگیزش نیز براي افراد مختلف باید تفاوت داشته باشد زیرا برخی از افراد با ابزارها و روش

شوند و این در حالی است که سایر کارکنان، بطور درونی و با عوامل مربوط به شغل و یا  برانگیخته می

 ). 323:2015شوند(آموت، هاي آن برانگیخته می ویژگی

به طور کلی، فعالیت در یک محیط سازمانی که از جمیع جهات سعی در حفظ منافع کارکنان خود دارد، 

هاي  اي از روش هاي مختلف مجموعه کند. سازمان زش را براي کارکنان ایجاد میبیشترین میزان انگی

ي شغلی مناسب، ارائه خدمات رفاهی، انجام  ي شغلی، طراحی کار راهه انگیزشی همچون مشاوره

هاي ویژه و  هاي مراقبت روزانه از فرزندان کارکنان، مرخصی هاي فرهنگی و تفریحی، طرح فعالیت

پذیر و ارائه خدمات بهداشتی  جام وظایف در قبال زندگی شخصی، ساعات کاري انعطافاستحقاقی جهت ان

 ).381:2015دهند(ایوانز، و پزشکی مناسب به کارکنان و بازنشستگان را مورد استفاده قرار می

هاي انگیزشی سنتی و قدیمی چندان سودمند به نظر  البته در محیط پیچیده و پویاي کنونی، استفاده از روش

هاي مختلف که با نیازهاي درونی و برونی و همچنین شخصیت هر فرد  رسد و لزوم بکارگیري روش نمی

شود. عالوه بر این، با روي کار آمدن ساختارهاي سازمانی جدید و  سازگار باشد، تا حد زیادي احساس می
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قدرت انگیزشی الزم هاي یکسان براي کلیه کارکنان، از  ها و پاداش هاي کاري، ارائه مشوق انواع تیم

 ).200: 2016برخوردار نیست و کارایی خود را از دست داده است(باهلر، 

در نهایت باید خاطرنشان ساخت که همواره ارتباط مستقیمی میان رضایت و انگیزش نیز وجود ندارد(پانت، 

هـد و تمـامی   ). در برخی از موارد، یک کارمند راضی ممکن است تعهد بیشتري از خود نشان د147: 2015

تالش خود را جهت کسب اهداف سازمان به خرج دهد در حالیکه در عین حال، یک کارمند ممکـن اسـت   

 .با کسب رضایت، احساس امتناع و آسودگی خاطر کند و عملکرد مناسبی نداشته باشد

 طراحی شغل به عنوان عامل انگیزش -6-2

هاي کارکنـان بـه    سازماندهی وظایف و مسئولیتشود که جهت  اي اطالق می طراحی شغل به تالش آگاهانه

پـذیرد. در ایـن فعالیـت، وظـایف      منظور انجام کاري مشخص در جهت تحقق اهداف سازمان صورت مـی 

هاي مربوطه نیز جهت حداکثر تالش کارکنان مشـخص و   شود و انگیزه مشخصی به افراد مختلف واگذار می

ي طراحی شود که کارکنان از انگیـزه کـافی جهـت فعالیـت     ا شود. در حقیقت، شغل باید به گونه طراحی می

 مؤثر و بکارگیري تمام تالش خود جهت انجام اثربخش آن برخوردار باشند.

پـذیري و جـذابیت بـاالیی برخوردارنـد، تـأثیر مثبتـی بـر         به عبارت دیگر، مشاغلی که از پویایی و انعطاف

: 1998، ۱(پراپـر دهند   درونی کارکنان را افزایش میگذارند و سطح انگیزش  وري و عملکرد سازمان می بهره

14  .( 

 اصول طراحی شغل -6-2-1

 اصول اولیه و اصلی طراحی شغل عبارتند از:

1 - Proper E., 1998; Surroundings Affect worker productivity industry week, June 8, 1998. 
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 به منظور افزایش تنوع کاري، باید فرصت انجام چندین وظیفه و فعالیت براي کارکنان فراهم شود. -1

 ترکیب شوند و واحدهاي کاري توسعه یابند.جهت بهبود و ارتقاي هویت کار، باید وظایف در هم  -2

، باید واحدهاي کاري مستقل طراحی شوند و اهمیت وظایف کارکنـان، بـه   ۱جهت افزایش اهمیت شغل -3

 طور مداوم به آنها گوشزد شود.

هایشان اختیـار کـافی اعطـا     جهت افزایش استقبال کاري، باید به افراد، جهت نظارت شخصی بر فعالیت -4

 ).60: 2015 شود(سینگ،

 هاي طراحی شغل تکنیک -6-2-2

گیرد با هدف افزایش سطح انگیـزه   صورت می ۲هایی که جهت طراحی شغل و یا طراحی مجدد شغل روش

ها  ها که عمدتاً در بسیاري از سازمان گیرد. این روش کارکنان جهت اجراي اثربخش وظایف آنان صورت می

 گیرند عبارتند از: مورد استفاده قرار می

تر شده و  شود تا انجام آن ساده : در این روش، یک شغل به اجزاي مختلف تفکیک می۳سازي شغل ساده -1

کارایی فرد افزایش یابد. بدین ترتیب، کارکنان قادر خواهند شد تا سطح تولید اقالم و قطعات استاندارد را تا 

ه، دستمزد بیشتري دریافت کننـد و  حد زیادي افزایش دهند و بدین ترتیب، با افزایش محصوالت تولید شد

هاي کسـب و کـار ایسـتا کـاربرد دارد و در      ي کاري آنان افزایش یابد. البته، این روش تنها در محیط انگیزه

 صورت تداوم در محیط پویا ممکن است موجب خستگی و کاهش رضایت و ترك شغل شود.

1 - Task significance 
2 - Job redesign 
3 - Work simplification 
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شوند بدون اینکه هیچگونه  گر جابجا می: در این تکنیک، کارکنان از یک شغل به شغل دی۱گردش شغلی -2

شود تا از یکنواختی جلوگیري شود  اختاللی در فرایند و جریان انجام کار ایجاد شود. این تکنیک موجب می

سازد تا  شود و این فرصت را براي کارکنان فراهم می هاي کارکنان می ها و توانمندي و موجب ارتقاي مهارت

 بهبود بخشند. هاي خود را شایستگی و قابلیت

هایی که جهت  اي که تنوع فعالیت یابد به گونه : در این تکنیک، محتویات شغل توسعه می۲توسعه شغلی -3

شوند، افزایش یابند. در واقع تعداد وظـایف یـک کارمنـد بـدین ترتیـب افـزایش        انجام یک شغل انجام می

وظایف است تا حد قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه، احساس رضایت درونی فرد که ناشی از تعدد  می

 شود. شغل نیز اطالق می ۳یابد. به این تکنیک، توسعه افقی می

  ي کارکنان، مسئولیت تولید کامل یک محصـول، یـا ارائـه    : در این روش افزایش انگیزه٤سازي شغل غنی -4

شـود و بـدین    تر می بشود. بدین ترتیب، شغل از لحاظ درونی جذا کامل یک خدمت، به کارمند واگذار می

شـغل نیـز اطـالق     ٥یابد. به این تکنیـک، توسـعه عمـودي    ترتیب، انگیزه کارمند جهت انجام آن افزایش می

 شود. می

ي کامل یـک   : در این تکنیک، وظیفه تولید کامل یک محصول یا عرضه٦هاي خودگردان/ خودمختار تیم -5

ي اعضـاي تـیم مسـئولیت مشـترکی در قبـال       کلیه شود. بدین ترتیب، خدمت، به یک تیم مستقل واگذار می

شوند. این تکنیک بـا افـزایش سـطح     دار می طراحی، توسعه، اجرا و ارزیابی محصول یا خدمت نهایی عهده

1 - Job rotation 
2 - Job enlarqement 
3 - Horizontal expansion 
4 - Job enrichment 
5 - Vertical expansion 
6 - Autonomous work teams 
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اعتماد متقابل میان اعضاي تیم کاري، وابستگی روانی و فیزیکی اعضاي تیم و لزوم ارتباط متقابل و مسـتمر  

 دهد. ش کارکنان را تا حد زیادي افزایش میمیان اعضاي تیم، سطح انگیز

اي جهت بهبـود و افـزایش سـطح     هاي کاري ویژه : در این روش نیز گروه۱ایجاد مشاغل با عملکرد باال -6

شوند. در واقـع، در   برانگیز طراحی می ي چالش هاي کاري جهت انجام یک وظیفه عملکرد اعضاي این گروه

یابند.  نوآوري باالیی جهت انجام آنها وجود دارد، این مشاغل توسعه میمورد مشاغلی که نیاز به خالقیت و 

پذیري عملیاتی جهت انجام وظایف محولّه با کمترین سطح نظارت و کنترل از  در این موارد، نیاز به انعطاف

 ).60: 2015ي خودمختاري در انجام شغل است) وجود دارد(سینگ،  جانب مقامات مافوق (که به منزله

 

 

 ابعاد شغل به عنوان عامل انگیزش کارکنان -6-3

هدف غایی مدیریت، کسب حداکثر موفقیت کارفرمایـان و در عـین حـال، کسـب حـداکثر موفقیـت بـراي        

کارکنان سازمان است. حداکثر موفقیت بـراي کارمنـدان نـه تنهـا کسـب درآمـد و حقـوق بـاال و افـزایش          

هـاي فـردي و بـروز     وان بالقوه و بروز تمـامی خالقیـت  هاي دریافتی است، بلکه فرصت استفاده از ت پاداش

 ).1: 2016استعدادهاي فردي است که در قالب یک شغل ارزشمند، این امتیازات حاصل شود(تیلور، 

عامـل بـه عنـوان     5انـد کـه در آن،    مدلی را جهت ارزیابی ابعاد انگیزشی شغل ارائه داده 2هاکمن و اولدهام

 اند: گذارند عنوان شده عواملی که بر جذابیت مشاغل و در نتیجه انگیزه کاري کارکنان تأثیر می

1 - High performance job design 
2 - Hackman & Oldham 
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 اسـت.  شود که براي انجام یک شغل الزم و ضروري  هایی گفته می : به تعداد و تنوع مهارت1تنوع مهارت

هـا را بطلبـد و آنهـا     اي از مهارت بر طبق این اصل، کارکنان مایلند تا به کارهایی مشغول باشند که مجموعه

 ها را یاد بگیرند و براي انجام وظایف شغلی خود بکار بندند. اي از مهارت بتوانند مجموعه

 بت به مشـاغلی دارنـد   : مشاغلی که داراي هویت جامع و کاملی هستند جذابیت بیشتري نس2هویت شغل

 که تک بعدي بوده و جایگاه آنها نسبت به سایر مشاغل مشخص نیست.

 در درون و یا بیـرون  -اي یک شغل براي سایرین  : این ویژگی بدین معناست که تا چه اندازه3اهمیت کار

 اهمیت دارد و براي سایرین ارزشمند است. -سازمان

 ها و  تواند بر طراحی فرایند فعالیت اخذ تصمیمات شغلی دارد و می : میزان اختیاري که کارمند در4اختیار

شود. ایوانز اظهـار میـدارد    کیفیت فرایند تولید و کسب نتیجه اثرگذار باشد، موجب افزایش انگیزش وي می

 5شود تا کارکنان در حالت روانی خاص با عنـوان مسـئولیت تجربـه شـده     که استقالل کاري باال موجب می

ند که بیانگر نیاز یک کارمند به مسئول بودن در قبال کمیت و کیفیـت وظـایف شخصـی خـویش     قرار بگیر

 ). 382:2015دهد(ایوانز، است که بدین ترتیب، احساس امنیت شغلی و بزرگی به وي دست می

 کند  در کارمند ایجاد می 7: بازخورد وظیفه، حالت روانی خاصی را با نام آگاهی از حصول نتایج6بازخورد

). در 383:2015ي ارزیابی شخصی و نتایج حاصله اسـت(ایوانز،  که بیانگر نیاز یک کارمند به آگاهی از نحوه

شـود. البتـه بایـد     هاي وي فراهم مـی  واقع بدینوسیله امکان اصالح اشتباهات فرد و افزایش دانش و مهارت

ین سطح تأثیرگذاري را بر کارمند خاطرنشان ساخت که بازخورد باید مستمر و به موقع باشد تا بتواند بیشتر

 ).136: 2015و عملکرد وي داشته باشد (موقان، 

1 - Skill Variety 
2 - Task Identity 
3 - Task Significance 
4 - Autonomy 
5 - Experienced responsibility 
6 - Feedback 
7 - Knowledge of results 
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هاي شغلی موجب بهبود انگیزش کاري کارکنان، افـزایش رضـایت شـغلی و اثربخشـی      در کل، این ویژگی

 ).383:2015شود(ایوانز، کاري آنان می

  

 :۱تنظیمات کاري جایگزین -6-4

بخش کردن شغل و محیط کاري مورد نظر است، اصالح شـرایط   انگیزهیکی دیگر از رویکردهایی که جهت 

اي است که کارمندان با آرامش و اطمینان خاطر بیشتري نسبت بـه انجـام وظـایف کـاري      کار سنتی به گونه

 شود: اي از این تمهیدات در زیر ارائه می خود اقدام نموده و کارایی خود را افزایش دهند. نمونه

شود که به دلخواه  اي زمانی در اختیار کارکنان قرار داده می : در این روش، محدوده۲طفزمان کاري منع -1

ي زمـانی مناسـبی    ساعات کاري خود را تنظیم کرده و براساس شرایط خانوادگی و یا شخصی خود، برنامـه 

کار خود در  ي کارکنان ملزم به حضور در محل براي خود برگزینند. صرفنظر از ساعاتی که ثابت بوده و کلیه

باشد، اما مختارند یک تا دو ساعت ابتداي کار یا انتهاي کار را به دلخواه تنظیم کرده و  آن ساعات خاص می

 در محل کار خود حاضر شوند.

توانند ساعات کـار هفتگـی چهـل سـاعته خـود را بـه        : در این روش، دو یا چند نفر می۳تشریک شغل -2

ي این روش آن است که از اسـتعداد و   رك انجام دهند. مزیت عمدهچندین قسمت تقسیم کنند و بطور مشت

وقـت نیـز اسـتفاده     توان از نیروي کـار پـاره   شود و می توانایی چندین نفر جهت انجام یک شغل استفاده می

 بیشتري نمود.

1 - Alternative work arrangements 
2 - Flextime 
3 - Job sharing 
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شود تـا دو روز کـاري را در منـزل و از طریـق      : در این روش نیز به کارمند اجازه داده می۱شبکه کاري -3

هاي شغلی خود را انجام داده و یا نظـارت کنـد. بـدین ترتیـب، زحمـت       اي، فعالیت اي/ رایانه ارتباط شبکه

و غیره  صرف زمان جهت حضور و خروج از اداره، دخالت همکاران، لزوم رعایت پوشش یونیفورم سازمان

هایی همچون گوگل و یاهو  یابد. شرکت شود و از این طریق انگیزش فرد جهت انجام کار افزایش می کم می

 کنند.  استفاده زیادي از این روش کاري جدید می

هـاي کـاري    دهد فعالیـت  شود زیرا به کارکنان اجازه می نیز اطالق می ۲اي به این روش کاري، فعالیت شبکه

 24آوري اینترنت انجـام دهنـد. در حـدود     هاي مخابراتی و فن تعامالت الکترونیکی، شبکهخود را از طریق 

دهنـد (مـاتیس و    ها حداقل بخشی از ساعت کاري هفتگی خود را از این طریق انجام می درصد از آمریکایی

 ).140: 2016همکاران، 

شود، به شغل مورد نظر  ناخته مینیز ش ۳بندي کاري استفاده از روش زمان کاري منعطف که با عنوان جدول

نیز بستگی دارد. زیرا برخی از مشاغل (همچون امور بانکی و مالی) باید حتمـاً در طـول روز و در سـاعات    

تـري   هاي کاري منعطف مشخصی از روز انجام شوند. اما بعضی از مشاغل (همچون پرستاري) داراي شیفت

ي شبانه، آخر هفته یا سـاعات غیـر اداري، نسـبت بـه انجـام      تواند در ساعات کار بوده و کارمند مربوطه می

 ).141: 2016وظایف شغلی خود اقدام کند (ماتیس و همکاران، 

ها و اقدامات شـغلی مـرتبط بـا یکـدیگر در      : در این روش نیز فعالیت٤هاي کاري هاي کاري و گروه تیم -4

هاي کاري، بـا همکـاري    شود و گروه رچه میهاي کاري در یکدیگر ادغام و یکپا ها و گروه قالب تشکیل تیم

وري  توان به بهبود بهره کنند. از جمله مزایاي این روش می یکدیگر، نسبت به انجام مشاغل مشترك اقدام می

1 - Tele commuting 
2 - Tele working 
3 - Work scheduling 
4 - Teams and work efforts 

                                                           



۱۰ 
 

–هـا   ها و قابلیت گروهی، درگیري بیشتر کارکنان در امور کاري، یادگیري متقابل و افزایش تنواع در مهارت

اشاره نمود. در این روش، رهبر و هادي گروه نقش سرپرست را ایفـا   -آید می که با تشریک وظایف بوجود

کنـد. ایـن رهبـران     نموده و به جاي صدور دستور، به اعضاي گروه جهت تحقق اهداف جمعی کمـک مـی  

کنند تـا بـا تلطیـف     ها را نیز بر عهده دارند و سعی می ها، همچنین نقش حالل مشکالت و سوء تفاهم گروه

 ).139: 2016، اثربخشی ناشی از همکاري را بهبود دهند (ماتیس و همکاران، محیط کاري

باشد (ماتیس و  به طور کلی، هدف اصلی تنظیمات کاري جایگزین، ایجاد تعادي در محیط کار و زندگی می

 ).13: 2011جکسون، 

دهد تا استفاده  زه میروزه نیز یکی از انواع مرسوم زمان کاري منعطف است که به کارکنان اجا 4هفته کاري 

 ).535: 2013بیشتر و بهتري از تعطیالت آخر هفته بکنند (نلسون و کمپیل، 

 ۱هاي درگیري کارکنان مه برنا -6-5

ها و وظایف سـازمانی اجـرا    ها جهت افزایش درگیري و مشارکت روانی کارکنان در انجام فعالیت این طرح 

هـا جهـت    کارکنان در محیط کاري دارند. در واقع، این طـرح  ي سزایی در افزایش انگیزه شوند و نقش به می

 پذیرد. کارکنان صورت می ۲افزایش مشارکت و توانمندسازي

(تشـکیل جلسـات کـاري مشـترك مـدیران و       ۳توان به طرح تصمیم مشـترك  ها می هایی از این برنامه نمونه

د که به کارکنـان ایـن فرصـت را    کارکنان جهت اخذ تصمیمات در مورد مسائل سازمانی و شغلی) اشاره کر

حل براي مشکالت موجود در سازمان و محیط شـغلی خـود، پیشـنهادات     دهد تا در شناسایی و ارائه راه می

1 - Involvement programs 
2 - Empowerment 
3 - Participative Decision making 
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شود  بوده و معطوف به فرد یا واحد خاصی نمی ۱مناسبی ارائه دهند. در واقع این طرح فراشغلی و فرانقشی

 ).  267: 2003(ویکلینسون و همکاران، 

هاي مشارکت کارکنان نقش بسیار مهمی در بهبود اثربخشـی سـازمان    پرایس اشاره دارند که برنامه نیهاس و

ها، سیستم پرداخت مبتنی بر مهارت، و سـاختار   هاي کیفیت، تیم ها باید از حلقه دارند و در اجراي این طرح

 ).52: 2012سازمانی منعطف استفاده شود (نیهاس و پرایس، 

 هاي درگیري کارکنان شامل موارد زیر است: وشبه طور کلی،انواع ر

شـود تـا طـی برگـزاري جلسـات       : در این طرح، به کارکنان اجازه و فرصت داده می۲مدیریت مشارکتی -1

کاري مشترك با مقامات مافوق و مدیران ارشد، در اتخاذ تصمیمات مربوط به شغل و سازمان مشارکت کنند 

هایی که از این  دهد که سازمان ارائه نظرات خود بپردازند. شواهد نشان میو در یک محیط آرام و خالق، به 

 اند. ها استفاده کردند شاهد افزایش بازده و کاهش نارضایتی و ترك شغل بوده طرح

شود تا به اختیـار خـود    : در این روش نیز به کارکنان سازمان اجازه داده می۳االختیار ي تام تعیین نماینده -2

را انتخاب کنند تا در کلیه جلسات مدیران و جلساتی که هر گونه تصمیم جهـت اثرگـذاري بـر     نمایندگانی

هـا   شود حضور داشته باشند و اظهار نظـر کننـد. دو نمونـه از ایـن طـرح      سرنوشت کاري کارکنان اتخاذ می

ارکنـانی  اشاره کرد. شـوراي کـاري متشـکل از ک    ٥و نماینده هیأت مدیره ٤توان به تشکیل شوراي کاري می

کنند حق اظهـار نظـر و مشـارکت از طـرف کارکنـان را       است که در جلسات مختلفی که مدیران برگزار می

1 - Extra- role 
2 - Participative management 
3 - Representative participation 
4 - Work councils 
5 - Board representative 

                                                           



ي  شود که از جانـب کارکنـان انتخـاب شـده و در کلیـه      دارند. نماینده هیأت مدیره نیز به کارمندي گفته می

 .یابد و در واقع، حافظ منافع کارکنان است جلسات هیأت مدیره حضور می

 

 پرداخت ها به عنوان عامل انگیزش کارکنان -6-6

ي ارضاي  شود باید جذاب باشد و وسیله هایی که به کارکنان داده می به طور کلی پرذاخت ها و پاداش

ها و  ي مهم در این خصوص آن است که برنامه نیازهاي کارکنان را به خوبی فراهم سازد. در واقع نکته

اي مناسب به فرد مورد  ان باید اثربخش باشد و در زمان مناسب و به گونههاي انگیزشی به کارکن پرداخت

در عین حال، هرچند که  ).149: 2016نظر تقدیم شود تا بیشترین تأثیر را بر عملکرد داشته باشد(پانت، 

پرداخت ها به افراد انگیزه می دهند، اما عامل اصلی رضایت شغلی آنان محسوب نمی شوند. سازمان ها نیز 

 اغلب اهمیت آن را در حفظ افراد با استعداد دست کم می گیرند. 

وري است. در این رویکردها فرض بر  هدف تمامی رویکردهاي پرداخت انگیزشی، بهبود عملکرد و بهره

این است که پول، عامل اصلی انگیزش کارکنان است و تالش بیشتر نیز به بهبود عملکرد کمک 

 ).133: 2015کند(موقان،  می

 شوند: هاي پرداخت انگیزشی وجود دارد که در ذیل بیان می آمیز برنامه ندین اصل جهت اجراي موفقیتچ

رفتارهایی که قرار است مورد تمجید و پاداش قرار بگیرند باید بطـور آشـکار بـه اطـالع کلیـه کارکنـان        -1

 رسانیده شوند و قابل حصول باشند.

 د باید مورد تمجید و پاداش قرار بگیرد.هر کسی که به اهداف تعیین شده دست یاب -2
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هاي انگیزشی اندك به تعـداد بیشـتري از کارکنـان داده شـود تـا اینکـه        بهتر است که پاداش و پرداخت -3

 هاي انگیزشی زیاد به افراد اندکی داده شود. ها و پرداخت پاداش

 هاي انگیزشی باید در معرض عموم قرار گیرد. ها و پرداخت پاداش -4

 هاي انگیزشی اعطا شود. هاي دیگران، بر گروه دیگري پرداخت باید به بهاي کاهش پرداختن -5

 هاي انگیزشی محروم نمود. نباید به دلیل نقص در عملکرد یک فرد، گروه وي را از پاداش و یا پرداخت -6

شـود بـه    مـی هاي انگیزشـی   باید پیشرفت افراد در طول زمان که منجر به تشویق آنان و کسب پرداخت -7

ي کارکنان قـرار   گیري شود و روند بهبود عملکرد فردي و گروهی در اختیار کلیه دقت ثبت و ضبط و اندازه

 ).223: 2016گیرد (گلر، 

 در این قسمت چگونگی  پرداخت به کارکنان  مورد بررسی قرار می گیرد.  

 

 به عنوان عامل انگیزش برنامه هاي پرداخت متغیر -6-7

  

شوند: سطح فردي، سـطح گروهـی/ تیمـی/ و سـطح      بندي می کلی، پرداخت متغیر به سه گروه طبقهبه طور 

 ).411: 2013سازمانی (ماتیس و همکاران، 

برنامه هاي پرداخت متغیر شامل پرداخت براساس تولید، شایستگی، پاداش، مهارت، تسهیم سود، مالکیت 

ی از مقیاس هاي عملکرد فردي یا سازمانی است. سهام کارکنان می شوند. این برنامه ها براساس برخ

برخی از ).  323:  2003، 1بنابراین دریافت هاي کارکنان نیز دائما در حال تغییر است( کوهن و یاکی

1  Kuhen and yockey 
                                                           



ي شغلی و  متغیرهایی که باید قبل از پرداخت متغیر مورد توجه قرار بگیرند، شامل عملکرد شغلی، سابقه

 اشند.ب قابلیت رشد و توسعه فرد می

شود و سپس سطحی از اهداف فردي و یا گروهی  در سیستم پرداخت متغیر، حقوق پایه افراد مشخص می

شود. در این حالت،  ي کارکنان) به آنان پرداخت می جهت دریافت پرداخت متغیر (جهت افزایش انگیزه

ود، انگیزه و تعهد آنها ش هاي انگیزشی که عالوه بر حقوق پایه و حقوق ثابت به افراد پرداخت می پرداخت

دهد. البته الزم به ذکر است که مدیریت و نظارت بر این روش پرداخت  را جهت بهبود عملکرد افزایش می

 ).390:2011( مسمر، نسبتاً سخت است

 

 در این قسمت برخی از برنامه هاي پرداخت متغیر را با جزئیات توضیح می دهیم.  

 

 س تولید پرداخت معین و مشخص براسا -6-7-1

یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین روش هاي پرداخت، پرداخت براساس تولید است. در این شیوه  پایه 

دستمزد وجود نداشته و به هر کارگر به میزان کار تولیدي وي حقوق پرداخت میشود. بنابراین پرداخت فقط 

ی از محدودیت هاي این برنامه براساس میزان محصولی است که فرددر زمان مشخص تولید می کند. یک

 این است که براي هر شغلی مناسب نیست. 

 

 

 پرداخت براساس شایستگی  -6-7-2
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هایی که دارند یا کسب  ها و مهارت بدین ترتیب است که افراد براساس قابلیت ۱پرداخت مبتنی بر شایستگی

) و یا KBP( ۲گیرند. در روش پرداخت مبتنی بر دانش کنند، مورد تشویق و اعطاي پاداش قرار می می

شود و  )، سطحی از پرداختی به عنوان حقوق پایه به افراد پرداخت میSBP( ۳پرداخت مبتنی بر مهارت

ح باالتري از پرداختی که شامل پاداش است، به دلیل کسب دانش یا مهارت خاص، به کارمند داده سپس سط

 ).423: 2016هاي کارمند ارج نهاده شود(ماتیس و جکسون،  شود تا ارزش قابلیت می

مزیت این روش در این است که افراد باور دارند با داشتن عملکرد بهتر، پرداخت بیشتري به آن ها صورت 

گیرد و اگر این موضوع صحت داشته باشد، افراد رابطه ي قوي اي را بین عملکرد وپاداش مشاهده می  می

). بیشتر سازمان هاي بزرگ برنامه پرداخت براساس شایستگی را 571:  2005کنند( رایان و همکاران، 

 بخصوص براي کارکنانی که حقوق ماهیانه می گیرند، اجرا می کنند. 

 

 

 هاي عملکردپاداش  -6-7-3

پاداش هاي سالیانه، در خیلی از شغل ها با اهمیت است. اثرات انگیزشی پاداش هاي عملکرد،  بسیار بیشتر 

از پرداخت براساس شایستگی است. زیرا پرداخت براساس عملکرد، به عملکرد چندسال قبل کارکنان توجه 

د. وقتی که شرکت وضعیت مالی خوبی دارد اما پرداخت براساس پاداش، عملکرد اخیر را در نظر می گیر

ندارد، می تواند با قطع کردن پاداش ها هزینه هاي جبران را کاهش دهد. به عنوان مثال کارگران وال 

به یک سوم  2012استریت مشاهده کردند که با بررسی هاي موشکافانه شرکت، میانگین پاداش آنها در سال 

 ) .2013کاهش پیدا کرده است ( فورمن، 

1 - Competency- based pay 
2 - KBP 
3 - SBP 
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صرف نظر از دلیل اعطاي پاداش هاي شغلی، اصول زیر بایـد در اعطـاي   نهایت خاطر نشان میسازیم که در 

 این پاداش ها رعایت شود تا از اثربخشی الزم برخوردار باشند:

 ي کسب اهداف در سطحی معین، پاداش را دریافت کنند. کارکنان باید در نتیجه -1

 شفاف و عادالنه باشد. ها و قوانین اعطاي پاداش باید رویه -2

 ).380:2011( مسمر،پاداش باید به عملکردهاي برتر و فراتر از حد انتظار تعلق بگیرند -3

 

 تسهیم سود -6-7-4

در این روش، پرداخت براساس فرمول هایی که براي سود دهی شرکت طراحی شده است، صورت می 

می شوند، تاثیر مثبتی بر نگرش هاي کارکنان گیرد. برنامه هاي تسهیم سود که در سطوح سازمانی نمایان 

 ). 691:  2008، 1می گذارند ؛ در نتیجه کارکنان احساس بهتري از نظر مالکیت روانی می کنند( چی و هان

 

 

 

 مالکیت سهام کارکنان -6-7-5

باشند، برنامه هاي مالکیت سهام کارکنان، فرصتی را به آنان می دهد که سهامی را در اختیار خود داشته 

هرچند قیمیت این سهام کمتر از قیمت بازار باشد. این برنامه ها، نوآوري و رضایت کارکنان را افزایش می 

). اما تاثیر آن برعملکرد کمتر مشهود است و به صورت بالقوه رضایت شغلی و 37:  2010، 2دهند( گرت

1  Chi and Han 
2  Garrett 
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و همکاران،  1ربه مالکیت دارند( مک کارسیانگیزه کار را افزایش می دهند. کارکنان از نظر روانی نیاز به تج

) و عالوه برداشتن سهام مالی در شرکت، نیاز دارند که به طور منظم از وضعیت تجاري شرکت 382:  2010

مطلع شده و فرصتی را براي تاثیر گذاري برعملکرد سازمان به منظور بهبود آن داشته باشند( پندلتون و 

 ).3: 2010رابینسون، 

 

 پرداخت براساس مهارت -6-7-6

این روش به عنوان جایگزینی براي پرداخت براساس شغل است. در این روش اساس پرداخت برمبناي 

). 28:  2005و همکاران،  2تعداد مهارت هاي کارکنان و تعداد کارهایی است که می توانند انجام دهند( شو

پذیري نیروي کار را افزایش می دهند.  کارفرمایان با اجراي طرح هاي پرداخت براساس مهارت، انعطاف

زمانی که مهارت هاي کارکنان قابلیت تغییرداشته باشد، استفاده از نیروي انسانی آسان تر می شود. این 

روش پرداخت، روند ارتباطات را در سازمان تسهیل می کند زیرا کارکنان شغل یکدیگر را بهتر درك می 

 کنند. 

 

 

 دورکاريمشاغل انعطاف پذیر و  -6-8

هاي نوین و با افزایش امکان همکـاري بـین کارکنـان کـه      آوري پذیر بدلیل ظهور و بروز فن مشاغل انعطاف

شود آنها کار خود را با کارایی و اثربخشی بیشتري انجام دهند نیـز یکـی از روشـهاي انگیزشـی      موجب می

هـا و   که با حذف دیـوار اتـاق   ۳نمودن محیط کاري است. در همین خصوص، ایجاد فضاهاي منعطف کاري

1  McCathy 
2  Shaw 
3 - Flexible work spaces 
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تر از قبل  اند نیز محیط کار را انگیزشی خلق فضاهاي کاري دلبازتر و یا ایجاد دفاتر کاري مشترك همراه بوده

 ). 139: 2016اند(ماتیس و جکسون،  کرده

که به معناي انجام فعالیت هاي شـغلی از طریـق سیسـتمهاي رایانـه اي و ارتبـاطی و از منـزل        -دورکاري 

 توان به سه صورت سازماندهی و اجرا نمود: را می -میباشد

 : کارکنان ممکن است روزهاي خاصی را و یا تمام روزهاي هفته را از منزل هدایت کنند.۱مداوم -1

: کارکنان ممکن است آخر هفته و یا اوقات و ساعات شب را جهت انجام فعالیت ۲ناپیوسته و گاه به گاه -2

 خاب کنند.کاري و اداري خود انت

ي طبیعی و یا سایر مواقعی که  : ممکن است به دلیل بدي شرایط جوي، یک حادثه٤و اضطراري ۳موقت -3

هاي کاري از منزل صورت پذیرد(ماتیس  آید، فعالیت خللی در حضور فیزیکی کارکنان در سازمان بوجود می

 ).  141: 2016و جکسون، 

 ی را نیز به همراه دارد که شامل موارد زیر است:البته باید خاطرنشان ساخت که دورکاري معایب

 کارکنان دوست ندارند که بیش از میزان ساعات کاري هفتگی، دورکاري کنند. -1

افراد، لذت با هم بودن و فعالیت شاداب در محیط کاري و برقراري ارتباط با همکاران خود را از دسـت   -2

 دهند. می

گیرند، کیفیت تعامل و ارتباط میان کارکنان  مورد استفاده قرار می ۱يهاي الکترونیک که در دورکار رسانه -3

 کاهند. مستقیم و رودررو می  دهند و از کیفیت و غناي رابطه را تحت تأثیر قرار می

1 - Regular 
2 - Brief occasional 
3 - Temporary 
4 - Emergency 
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کارکنانی که داراي فرزند هستند، در ساعات انجام دورکاري در منزل دچار مشکالت فیزیکی و تعارض  -4

 شوند. نقش می

ه یک کار تیمی به صورت دورکاري انجام شود، افرادي که در خانواده مشکل شخصی یا مشـغله  وقتی ک -5

 یابد. دارند با مشکل مواجه شده و کارایی و اثربخشی آنان کاهش می

برخی افراد دوست دارند که بین محیط کاري و محیط خانواده مرز مشخصی وجود داشته باشـد(ماتیس   -6

 ).141: 2016و جکسون، 

 جداول کاري منعطف -6-9

 99تـا   45( ۲اي در کشورهاي مختلف، جداول کاري مختلفی وجود دارد که شامل ساعات کار اضافه هفتـه 

ساعت کار در هفته)، یا ساعات کـار پـاره وقـت     44تا  35ساعت کار در هفته)، تا ساعات کاري استاندارد (

افـراد همچـون نیروهـاي پلـیس، کارکنـان       باشـد. برخـی از   ساعت کار در هفتـه) مـی   35اي (کمتر از  هفته

ها نیز به دلیل ماهیـت خـاص کـار و شـغل خـود       ها و مراکز درمانی و یا کارگران برخی کارخانه بیمارستان

شود) را مشغول به کار و فعالیـت   عصر را شامل می 5صبح و بعد از  8ساعات کاري غیرمعمول (که قبل از 

کنند که به وظـایف و   پذیري را پیشنهاد می کارکنان خود ساعات انعطافها نیز به  باشند. برخی از سازمان می

هاي شخصی و خانوادگی خود نیز پاسـخ مناسـب بدهنـد. در عـین حـال، افـرادي کـه بصـورت          مسئولیت

دهند نیز سبک جدیـدي از   هاي الکترونیکی، وظایف خود را از منزل انجام می آوري دورکاري و از طریق فن

 ).652: 2015اند(پاستورینو و پورتیلو،  کردهفعالیت را ایجاد 

 

1 - Tele working 
2 - Extended work-week 
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 سایر روشهاي انگیزش کارکنان در محیط کار -6-10

هاي انگیزشی مؤثر بر رفتارهاي کارکنان عالوه بـر روش طراحـی شـغل و پرداخـت هـاي       سایر انواع روش

ك بهتر بـراي  (شامل مرخصی، افزایش زمان استراحت بین کار، مکان پار ۱انگیزشی، شامل امتیازات صنعتی

(کارت  ۲ها ها و کوپن هاي ارزشمند سرپرست به کارمند)، ژتون اتومبیل شخصی، تفویض برخی از مسئولیت

(ظرف نوشـیدنی جهـت    ۳هدیه، ژتون غذاي ویژه، کوپن تخفیف، گواهی حسن انجام کار)، اقالم ارزشمند

ر و خودنـویس، چـاقوي جیبـی،    نوشیدن چاي و قهوه در محیط کار، چادر اتومبیل، واکس اتومبیل، خودکـا 

کشـی فروشـگاهی)، اقـالم     آزمایی، بلیط مسـابقات ورزشـی، کـوپن قرعـه     (بلیط بخت ٤ها چتر)، انواع بلیط

(درج نـام   ٦هـاي اجتمـاعی   هـاي ایمنـی) و انگیزاننـده    ها، دکمه شرت، جاسوییچی، برچسب (تی ٥انگیزشی

ي  ي رسمی تقدیر و تشکر، انجام مصـاحبه  ی، نامههاي عموم کارمند در روزنامه، ارسال تصویر فرد به رسانه

که از کارکنـان در جمـع صـورت     ۷تقدیري). 235: 2016(گلر، باشد تلویزیونی و کارت تقدیر و تشکر) می

شود و لزومی ندارد که چقـدر بـزرگ یـا     پذیرد موجب افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس کارکنان می می

هایی موجـب انگیـزش زیـاد     زیاد باشد و ارزش مادي آن چندان اهمیت ندارد. بلکه صرف ارائه چنین شوق

 ).200: 2016شود(باهلر،  کارکنان می

 

 Hayمدل انگیزشی سازمانی گروه  -6-11

1 - Industry privileges 
2 - Tokens 
3 - Use full items 
4 - Contests 
5 - Promotional items 
6 - Social attention 
7 - Recognition 
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باشد کـه   ي عواملی می ارائه شده است که شامل کلیه ۲»گروه هی«توسط  ۱مدل جامعی از عملکرد انگیزشی

 آورند: موجبات بهبود و افزایش انگیزه کاري کارکنان را فراهم می

  Michael Armstrong, 2007, 282منبع 

 هاي ذاتی تشویق/ ارزش -1

 مانسطح شهرت ساز 

 ها و رفتارهاي حاکم در سازمان ارزش 

 کیفیت رهبري در سازمان 

 میزان مشارکت در خطر 

 تشویق و تقدیر 

 نوع ارتباطات در سازمان 

 هاي ملموس پاداش -4

 پرداخت رقابتی 

 هاي مناسب پاداش 

 هاي انگیزشی در صورت عملکرد بهتر پرداخت 

    ایجاد فرصت مالکیت (بر محصول شـرکت یـا

 سهام)

 هاي تشویقی پرداخت 

 عدالت در ارائه پاداش 

 کیفیت شغل -2

 ادراك از ارزش شغل 

 سطح چالشی بودن کار 

 جذابیت کار/ شغل 

 فرصت دستیابی به اهداف کاري 

 میزان استقالل کاري و آزادي عمل 

 زندگی شخصی -تعادل محیط کاري -5

 جو حمایتی توسط مدیران ارشد 

 شناسایی نیازهاي کرامند در طول زمان 

 امنیت درآمدي 

 حمایت اجتماعی از کارمند 

1 - Engaged performance 
2 - Hay group 

                                                           



 حجم کاري 

 کیفیت روابط کاري با همکاران 

 سطح آمادگی محیطی (محیط کار) -3

 کیفیت محیط فیزیکی 

 امکانات و تجهیزات کاري 

 آموزي میزان مهارت 

 اطالعات و فرایندهاي کاري 

 امنیت و ایمنی در محیط فیزیکی کار 

 فرصت رشد آتی -6

 فرصت یادگیري و رشد فراتر از شغل فعلی 

 امکان توسعه مسیر شغلی در طول زندگی 

  امکــان بهبــود عملکــرد و ارائــه بازخوردهــاي

 مناسب

 

 )2007:282سترانگ،مدل انگیزشی گروه هی(آرم -1-6نمودار 

Armstrong, Michael; 2007; A Handbook of HRM; 10th ed., kogan page. London 
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 هفتمفصل 

 

 پویاییهاي گروه و تیم در سازمان

 

 

 هدف کلی

 آشنایی با انواع گروه ها و تیم ها و جایگاه آنها در پیشبرد اهداف سازمان 

 

 اهداف یادگیري

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 با تعریف تیم و گروه و تفاوت هاي میان آنها آشنا شوید. .1

 تیم را بشناسید.فرایند شکل گیري گروه و  .2

 مزایا و معایب تصمیم گیري گروهی را توضیح دهید. .3

 مفاهیم تفکر گروهی و طفره روي را درك کنید. .4

 تکنیک هاي تصمیم گیري گروهی را نام ببرید. .5

 انواع تیم هارا بشناسید. .6



 عوامل موثر بر عملکرد تیمها را تبیین کنید. .7

 فرایندهاي کار تیمی را تشریح کنید. .8

 

 

 

 تعریف گروه -7-1

باشند که اهداف مشترکی دارند، داراي  هاي کاري شامل دو یا چند کارمند می ها و گروه یک تعریف، تیم طبق

هاي وابسته به هم هستند، به طور مداوم با یکدیگر تعامل اجتماعی دارند و در چارچوب  وظایف و مسئولیت

 ).658: 2015کنند(پاستورینو و پورتیلو،  می هاي خاصی، در جهت کسب اهداف مشترك فعالیت قوانین و رویه

بطور کلی، گروه به مجموعه اي از افراد گفته می شود که با یکـدیگر تعامـل دارنـد و در جهـت کسـب      

اهدافی خاص گرد هم آمده اند. وقتی که قصد مطالعه رفتار گروهی از افراد را داریم، باید بین مجموعـه  

را بـه آن اطـالق    1»گروه هاي روانـی «ند، با آنچه که نظریه پردازان نام اي از افراد که تنها گرد هم آمده ا

می کنند، تمایز قائل شویم. این واژه بر افرادي اطالق می شود که خود را عضو مسئولی از یک گروه می 

دانند. براي یکدیگر هویت مشترك و مستقلی قائلند و جهت کسب هدف یا اهداف خاصی بـا یکـدیگر   

1 - Psychological Groups 
                                                 



بطور کلی، گروه هاي درون سازمانی بـه دو طبقـه گـروه هـاي      ).Mills et al; 2007(همکاري دارند 

 تقسیم می شوند.  2و گروه هاي غیررسمی 1رسمی

گروه هاي رسمی جزئی از ساختار رسمی سازمان هستند و اعضاي این گـروه هـا، وظـایف مشـخص و     

مدونی دارند در حالی که گروه هاي غیررسمی، در چارت رسمی سازمان جایگاهی ندارنـد و در نتیجـه   

تعامل اجتماعی و فردي کارکنان شکل می گیرند. این گروه ها در قالب روابـط شخصـی افـراد سـازمان     

هرگـاه کـه اعضـاي     در حقیقت، کل گرفته و قوام می یابد و گاهاً تا آخر عمر، این روابط ادامه می یابد.ش

اي بگیرند که در چارچوب وظایف رسمی آنها تعریف  هاي جمعی ویژه یک گروه کاري تصمیم به انجام فعالیت

 ).153: 2015د(موقان، یاب گیري گروه غیررسمی افزایش می شده نیست و جایگاهی ندارد، احتمال شکل

 و هویت اجتماعی دالیل شکل گیري گروه -7-2

براي اولـین بـار،    .توضیح داد تئوري هویت اجتماعی را می توان با یري گروه هااصلی ترین دلیل شکل گ

طبـق ایـن نظریـه، افـراد از      ).161: 2015را معرفی نمودنـد(موقان،   4ي هویت اجتماعی نظریه 3تاجغل و ترنر

بـه   ;لحاظ عاطفی، در زمان موفقیت یا شکست یک گروه در تحقق اهدافش، تحت تاثیر قرار می گیرنـد 

گونه اي که در صورت موفقیت گروه، احساس غرور و خوشحالی می کنند و در هنگام شکست، عـزت  

 نفس خود را از دست داده و عمیقاً ناراحت می شوند.

1 - Formal Groups 
2 - Informal Groups 
3 - Tajifel & Turner 
4 - Social Identification 

                                                 



که هر فرد داراي دو هویت مستقل  ادعا می کنند) 2001، 1ي هویت اجتماعی (آبدامز و هاگ حوزهپردازان  نظریه

) هویت گروهـی کـه شـامل منـابع     2) هویت شخصی که شامل عقاید شخصی و اجتماعی فرد است و 1است: 

طبـق هسـتند و در   آل، این دو هویت با یکدیگر کامالً من باشد. در حالت ایده حاصل از پیوستن به گروه و تیم می

تر از هویت شخصی یا فردي باشد. بدین منظور، صاحبنظران عقیده دارند  غیر اینصورت، هویت تیمی باید قوي

شوند بدین معنا که دیگـر بـه    2ها در سازمان، افراد و کارکنان باید فردزایی ها و تیم که جهت عملکرد بهتر گروه

هاي جمعی و گروهی آنان تقویـت شـود. در نتیجـه،     و نگرشمنافع فردي و شخصی فرد فکر نکنند و ادراکات 

شود و به جاي منافع فردي به منافع جمعی و تیمـی   هویت گروهی در ذهن آنان جایگزین هویت فردي آنان می

 ).190: 2016شوند(کینگ و الولی،  کنند و به کسب اهداف تیم پایبند و متعهد می فکر می

ي متفاوت بر ما تاثیر می گـذارد و همـه انسـان هـا در طـول عمـر       به طور کلی، هویت گروه به گونه ها

خویش، به بسیاري از این گروه ها احساس تعلق و وابستگی می کنند و یا از برخی گروه ها بیزاري مـی  

جویند. در واقع، هویت اجتماعی، به ما کمک می کند که خـود را بهتـر بشناسـیم و جایگـاه خـود را در      

 دهیم. جامعه و محیط کار شکل

 :می باشندبطور کلی عواملی که موجب اهمیت توجه به هویت اجتماعی می شوند، موارد زیر 

وجود شباهت در افکار، عقاید و ارزش ها و حتی ویژگی هاي جمعیت شناختی موجـب مـی    تشابه: -1

 شود که هر فرد خود را با افراد خاصی در جامعه و سازمان، احساس نزدیکی بیشتري بکند. 

افراد بیشتر تمایل دارند تا با کسانی که خود را از سایرگروه ها به گونه اي متمـایز مـی کننـد،     تمایز: -2

 ارتباط برقرار کنند تا خود نیز متمایز جلوه کنند.

1 - Abrams & Hogg 
2 - De-Individualized 

                                                 



گروه هاي اجتمـاعی کـه جایگـاه و شـان      هاغلب افراد سعی می کنند تا خود را ب :1موقعیت اجتماعی -3

تا بدین ترتیب، جایگاه اجتماعی خود را نیز ارتقا دهنـد. حتـی برخـی افـراد      باالتري دارند منتسب کنند

 ، برخی از مشاغل را ترك کنند.خود مایلند جهت حفظ شان و منزلت

در برخی از گروه ها، حس امنیت به افراد می بخشد و بـه آنهـا کمـک     یتعضو دم اطمینان:عکاهش  -4

 به خود و جایگاهشان پیدا کنند.می کند تا تصویر مطلوب تر و جامع تري نسبت 

 

 مزایاي پیوستن به گروه -7-3

پیوستن به گروه داراي مزایایی است که شاید به عنوان دالیل شکل گیري ) 127:2012از نظر دارن و لشلی(

 گروه ها در سازمانها قابل ذکر باشد. مزایاي مذکور از این جمله اند:

 کند. حس هویت و تعلق افراد را تقویت می -

 بخشد. حس وحدت را با پذیرش رهبري یک فرد توانمند قوام می -

 کند که افراد هر گروه ملزم به رعایت آن هستند. هاي خاصی را بر افراد حاکم می هنجارها و ارزش -

 کند. حس امنیت را در کارکنان تقویت می -

 ه)دارد. (مخاطرات خارج از گرو افراد عضو را از مخاطرات در امان نگه می -

 دهد. سطح بازده فردي را از طریق همکاري و حمایت سایر اعضاي گروه افزایش می -

 سازد تا اعضا بصورت یکپارچه و واحد عمل کنند. این امکان را فراهم می -

 سازد.  ابزار مؤثري جهت برقراري ارتباطات و دانش مشترك فراهم می -

1 - status 
                                                 



 هاي کاري سه کارکرد عمده را به همراه دارد: وهریس و ریس نیز عقیده دارند که پیوستن افراد به گر

شود و با ایجاد ارتباط اجتماعی  هاي کاري، نیازهاي اجتماعی کارکنان ارضا می با پیوستن کارکنان به گروه -1

یابد. در واقع، از آنجایی که محیط کاري و سازمانی به عنوان خانواده دوم  وري افراد افزایش می با همکاران، بهره

شود و در صورت وجود جو سازمانی مناسب،  رود، انجام کار جمعی موجب لذت افراد می نان به شمار میکارک

 یابد. عملکرد کلی سازمان بهبود می

یابد و افراد بهتر  کارکنان نیز افزایش می 1هاي عاطفی هاي کاري، حمایت ها و تیم با پیوستن کارکنان به گروه -2

 توانند با فشارهاي محیط کار و مشکالت سازمانی دست و پنجه نرم کنند. می

سازند و همچنین به افراد در تحقق اهداف  ها موجبات حل مشکالت فردي کارکنان را فراهم می گروه -3

کنند و منابع الزم را جهت تحقق  مایت میاز اعضاي خود ح 2هاي کاري منسجم کنند. گروه سازمانی کمک می

 ).10: 2016کنند(ریس و ریس،  اهداف فردي و گروهی فراهم می

 

 مراحل توسعه گروه -7-4

 مرحله را طی می کنند که شامل مراحل زیر می باشد: 5بطور کلی، گروه ها در چرخه حیات خود، 

مـی پیوندنـد و هیچگونـه جایگـاه     خـود  گروه مـورد نظـر    هدر این مرحله، افراد تازه ب :1شکل گیري -1

تعریف شده اي ندارند. در این گام، میزان عدم اطمینان از عملکرد فـرد و گـروه وجـود دارد و اهـداف،     

 ساختار، رهبري و فرهنگ گروه مبهم است.

1 - Emotional support 
2 - Cohesive work group 

                                                 



ر، بـا عـدم   در این مرحله، تضاد و تعارض میان افراد و اعضاي گروه وجود دارد که ایـن امـ   :2تالطم -2

تشدید نیر می شود. در این گام، افراد فرمان پذیري اندکی دارند اما رفتـه   -رهبر-وجود یک عامل کنترل

 رفته، شاکله فرماندهی و سلسله مراتب رهبري در گروه شکل می گیرد.

 در این گام، ساختار گروه قوام می یابد و ساز و کار عملکرد و نحوه تحقیـق اهـداف   :3هنجار بخشی -3

گروه شناخته می شود. در این مرحله، اعضاي گروه احساس هویت می کنند و شروع به تعامل اثـربخش  

 و توسعه روابط می کنند.

در این مرحله از شکل گیري گروه، ساختار گروه کامالً شکل یافته است و هر یک از اعضا  :4عملکرد -4

 ش است.در چارچوب و مسئولیت هاي محوله، در حال انجام وظایف خوی

در این مرحله، وظایف گروه انجام شده است و گروه آماده از هم پاشی است. در واقع، ایـن   :5اختتام -5

 مرحله آغاز شکل گیري گروهی دیگر در لواي اهدافی جدید است.

نکته مهمی که در مورد مراحل چرخه حیات گروه مطرح است ایـن اسـت کـه سـرعت شـکل گیـري و       

و در همه سازمان ها یکسان نیست. در حقیقت، گروه هـایی کـه از ارتباطـات     اختتام عمر گروه، همیشه

عمیق تري برخوردارند و یا اهداف متعالی تري را دنبال می کنند، از انسجام بیشـتري برخـوردار بـوده و    

به راحتی از هم پاشیده نمی شوند. البته توالی این مراحل نیز یکسان نیست و ممکـن اسـت گـروه هـاي     

  سته به نوع وظایف و ماموریت ها و زیرساخت موجود، توالی هاي متفاوتی را تجربه کنند.مختلف ب

1 - Forming 
2 - Storming 
3 - Norming 
4 - Performing 
5 - Adjourning 

                                                                                                                                                             



 

 

 ویژگی هاي گروه -7-5

در حقیقت، هر گروهی داراي ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردي است که رفتار اعضـا را شـکل   

تحت تاثیر قرار می دهد. می دهد و عملکرد افراد را در جهت تحقق اهداف سازمان، تا حد بسیار زیادي 

برخی از این خصوصیات شامل نقش ها، هنجارها، جایگاه، اندازه، میزان همبستگی و سطح تنوع اعضاي 

 گروه می باشد.

 نقش ها:   -7-5-1

به طور کلی، هر فردي در سازمان یا گروه، باید وظایف خاصی را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهـد. در  

گروه یا سازمان منوط به ایفاي نقش موثر توسط تک تک اعضاي گروه اسـت. در  حقیقت، عملکرد موثر 

حقیقت، همه ما انسان ها، در زندگی شخصی و کـاري خـود نقشـهاي متفـاوتی را تجربـه مـی کنـیم و        

همواره، رفتارهاي متفاوتی را در چارچوب این نقش ها انجام می دهمی. جهت شناخت بهتر این مفهوم، 

 ی از واژگان، زیر حاصل شود:باید تعریف درست

: تصور فرد از انتظاري که دیگران در شرایط خاصی از وي دارند تا به گونه اي خاص عمل 1ادراك نقش

کند، ادراك نقش نام دارد. به عنوان مثال یک دانشجو تصور می کند که کلیه افراد اجتماع وي را بعنـوان  

1 - Role perception 
                                                 



انتظار دارند که در بـاالترین سـطح عقالنیـت تصـمیم     فردي مبادي آداب اجتماعی تصور کرده و از وي 

 گیري کند.

: بیانگر سطح انتظارات واقعی دیگران از هر فرد است تا بـه گونـه اي متفـاوت و متمـایز     1انتظار از نقش

عمل کند. به عنوان مثال، همه از یک رئیس انتظار دارند تـا داراي ثبـات شخصـیتی بـوده و تصـمیمات      

 ناسب اخذ کند.مناسبی را در زمان م

در سازمان ها وجود دارد که بـه گونـه اي، مفهـوم     2الزم به ذکر است که مفهومی با عنوان قرارداد روانی

انتظار از نقش را منتقل می کند. طبق این مفهوم، افراد انتظـارات متقـابلی از یکـدیگر دارنـد و بـه طـور       

خود نیز در پی تعدیل انتظارات خود از سایر  نانوشته، انتظارات دیگران را به گونه اي رعایت می کنند و

 همکاران هستند.

: همانگونه که قبالً هم عنوان شد، افراد داراي نقش هاي متفاوتی هستند و بالطبع، رفتارهـاي  3تضاد نقش

متفاوتی از خود بروز می دهند. تضاد نقش زمانی اتفاق می افتد کـه فـرد بایـد رفتارهـاي متفـاوت و یـا       

لیرغم میل باطنی خود) انجام دهد و در عین حال، از انعطاف الزم جهت راضی نمـودن و  متناقضی را (ع

تحقق انتظارات دیگران برخوردار نباشد. در این صورت، فشار روانی زیادي بر فرد وارد می آیـد و بایـد   

و  هویت اصلی خود را بروز دهد. عموماً کارکنان سازمان هاي بزرگ و چند ملیتی، بـه دلیـل پیچیـدگی   

 چندگانگی وظایف، این پدیده را به طور دائم تجربه می کنند.

1 - Role Expectation 
2 - Psychological Contract 
3 - Role Conflict 

                                                 



 :1هنجارها  -7-5-2

به طور کلی، هنجارها به استانداردهاي روانی و عملکردي اطالق می شود که کلیه کارکنان سازمان و یـا  

نیـز  گروه ها، خود را از لحاظ روانی و احساسی ملزم به رعایت آنها مـی داننـد. در حقیقـت، هنجارهـا     

نوعی قرارداد نانوشته و روانی محسوب می شوند که در هر گروه، گونه اي خاص از این هنجارها حاکم 

 است و تقریباً در اغلب فعالیت ها و اهداف گروه به گونه اي مستتر حاکم است.

این هنجارها در ابعاد مختلفی همچون هنجارهاي عملکردي (سطح تالش و عملکرد و همچنـین سـاز و   

نجام وظایف و سطح مسئولیت پذیري است)، هنجارهاي ظاهري (نحوه پوشش و نظافت شخصی)، کار ا

هنجارهاي اجتماعی (برقراري روابط با همکارانی خاص، عضویت در باشگاه هاي خاص)، و هنجارهاي 

تخصیص منابع (نحوه توزیع وظایف و مسئولیت ها، نحـوه توزیـع پـاداش و نحـوه طراحـی کـار راهـه        

 د دارند.شغلی) وجو

 برخی از مفاهیمی که به هنجارهاي سازمانی مربوطند شامل موارد زیر می باشند:

 :2انطباق -1

کلیه کارکنان به سبب علقه خاصی که به گروه خود و اعضـاي آن دارنـد، همـواره سـعی مـی کننـد کـه        

خـود را بـا    رفتارها و افکار در عقاید خود را به گونه اي در جهت تحقق اهداف گـروه تطبیـق دهنـد و   

هنجارهاي گروه، منطبق سازند. در واقع، جو حاکم بر گـروه موجـب مـی شـود کـه اعضـا خواسـته یـا         

1 - Norms 
2 - Conformity 

                                                 



ناخواسته تحت فشار روانی قرار بگیرند و جهت حفظ تعامالت کاري و اجتمـاعی بـا اعضـاي گـروه، و     

 جهت حفظ جایگاه و موقعیت خود در گروه، از استانداردهاي گروه تبعیت کنند.

الزم به ذکر است که افراد، از هنجارهاي گروه هاي خاصی پیروي می کنند که به آنها تعلق بیشـتري  البته 

داشته و ارزش و اهمیت بیشتري براي اعضاي آن گروه ها قائلند. بدین ترتیب، می توان ادعـا نمـود کـه    

سـتانداردهاي گـروه   کلیه گروه ها، لزوماً فشار روانی یکسانی بر اعضاي خود جهت تطابق با هنجارها و ا

 وارد نمی کنند.

 :1رفتار انحرافی -2

این نوع رفتار، به رفتارهاي خاصی اطالق می شود که برخالف هنجارها و استانداردهاي رفتـاري گـروه   

بوده و منافع گروه را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله رفتارهاي انحرافی می تـوان بـه اتـالف عامدانـه     

ح تالش فردي، پخش شایعات بی اساس، سـرزنش همکـاران و الفـاظ رکیـک     منابع سازمان، کاهش سط

 اشاره نکرد.

به هر دلیلی که افراد اقدام به بروز این نوع رفتارها بکنند، منابع سازمان به هدر رفتـه و اهـداف سـازمان    

تـوان بـه    محقق نخواهد شد. البته باید به دالیل بروز چنین رفتارهایی هم اشاره کنیم که از آن جمله مـی 

سبک مدیریت آمرانه مدیران در سازمان و یا عدم توزیع عادالنـه پـاداش و مزایـا اشـاره کـرد. از جملـه       

پیامدهاي فردي این رفتارها براي کارکنان نیز می توان به بروز بیماري هـاي عصـبی و روانـی کـه خـود      

 منجر به ترك سازمان یا بازنشستگی پیش از موعد می شود اشاره کرد.

1 - Deviant Behavior 
                                                 



 :1جایگاه  -7-5-3

این مفهوم به موقعیت یک گروه نسبت به سایر گروه ها و تمایزي که این موقعیت بـراي اعضـاي گـروه    

ایجاد کرده و موجب شهرت گروه و اعضاي آن نسبت به سایر گروه ها می شـود اشـاره دارد. در واقـع،    

ي آن و بهبود عملکـرد اعضـا   جایگاه یک گروه می تواند نقش بسیار زیادي در ایجاد انگیزه در بین اعضا

 ایفا کند.

به طور کلی، جایگاه و شان یک فرد در گروه نیز ممکن است ناشی از قدرت کنترل و نظـارت بـر سـایر    

اعضا، توانایی و تخصص ویژه فرد و یا ویژگی هاي خاصی همچـون هـوش بـاال، ظـاهر مناسـب و یـا       

 شخصیت دوست داشتنی وي باشد.

بطه با جایگاه و اهمیت آن در حوزه عملکرد گروهی وجـود دارد کـه بایـد    بطور کلی چندین اصل در را

 مورد توجه و مداقه قرار گیرد:

افرادي که داراي جایگاه یا شان باالتري هستند، عموماً رفتارهاي جدي تري از خـود بـروز مـی     :1اصل 

و اغلب، توجه سـایر افـراد    دهند، امر و نهی بیشتري می کنند، دیگران را بیشتر مورد انتقاد قرار می دهند

 را به خود جلب می کنند.

اعضاي گروه، اغلب تفاوت جایگاه میان خود و دیگران را قبـول دارنـد و آن را یکـی از الزمـه      :2اصل 

هاي عملکرد موفق می دانند. البته باید خاطرنشان ساخت که تفـاوت جایگـاه افـراد نبایـد موجـب بـی       

گاه پایین شود بلکه باید تابعی از توانمندي افراد و دسترسی آنها به منابع عدالتی و یا استثمار اعضا با جای

1 - Status 
                                                 



خاص باشد. در هر صورت، تفاوت زیاد میان جایگاه اعضاي گروه، ممکن است موجب کاهش عملکرد، 

 افزایش تنش روانی و تمایل به ترك گروه شود.

اً یکسان تصـور مـی شـود و ایـن امـر      جایگاه افرادي که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، عمدت :3اصل 

موجب می شود تا افراد، به دنبال پیوستن به افراد با منزلت و باشخصـیت باشـند. در مقابـل، دوسـتی بـا      

 افراد کم منزلت و حقیر نیز موجب می شود تا دیگران، تصویري مشابه از شما داشته باشند.

 اندازه: -7-5-4

عملکرد گروه دارد. به طور کلی، در صورتی که هدف از تشکیل  بدون شک، اندازه گروه تاثیر مستقیم بر

گروه کسب نظرات مختلف و دریافت ایده هاي مختلف و متنـوع باشـد، گـروه هـاي بـزرگ اثربخشـی       

باالتري دارند، و در عین حال، در صورتی که هدف از تشکیل گروه، اتخاذ یک تصمیم و یا دسـتیابی بـه   

از داده ها باشد، گـروه هـاي کـوچکتر، عملکـرد بهتـري خواهنـد        یک برونداد مشخص از مجموعه اي

 داشت.

می باشـد. ایـن پدیـده از آنجـایی      1یکی از پدیده هایی که ارتباط مستقیم با اندازه گروه دارد، طفره وري

ناشی می شود که اعضاي گروه، تالش کمتري را در کارهاي گروهی نسبت به کارهاي فردي انجـام مـی   

ش فرض ذهنی که عملکرد فردي آنها، به تنهـایی در گـروه قابـل انـدازه گیـري نیسـت و       دهند با این پی

دیگران مجبورند به گونه اي بار مسئولیت کم کاري آنان را بر عهده بگیرند. بدین ترتیـب، عملکـرد کـل    

 گروه، به مراتب کمتر از مجموع عملکرد تک تک اعضا خواهد بود.

1 - Social loafing 
                                                 



ي گروه تا حد خاصی، عملکرد گروه روند صعودي خواهد داشت اما به طور کلی، با افزایش تعداد اعضا

 با پیوستن افراد جدید، بیش از آن حد خاص، عملکرد گروهی رو به کاهش خواهد نهاد.

در حقیقت، دلیل اصلی این امر ناشی از آن است که افراد حس می کنند دیگران کمتر از آنان تالش مـی  

 تالش خود را کاهش دهند و یا پاداش بیشتري دریافت کنند.کنند و به دلیل حفظ عدالت، باید 

محور، تمایل بـه طفـره روي کـاهش مـی      -اگر چه، برخی صاحبنظران عقیده دارند که در جوامع اخالق

یابد و افراد به سبب پایبندي بیشتر به اصول اخالقی، تمامی تالش خود را جهت کسب اهـداف گـروه و   

 سازمان به کار می بندند.

تعیین  -1نتها یادآور می شویم که چندین روش براي کاهش این پدیده پیشنهاد شده است که شامل: در ا

انتخاب افراد بـا   -4ارزیابی متقابل اعضا از یکدیگر  -3افزایش رقابت درون گروهی  -2اهداف گروهی، 

ي گروه می منوط نمودن اعطاي پاداش به عملکرد فردي هر یک از اعضا -5انگیزه جهت کار گروهی و 

 باشند.

 : 1انسجام -7-5-5

انسجام یک گروه، به تمایل روانی و عاطفی اعضاي گروه جهت حفظ هویت گروهی و میزان تعهد آنهـا  

به تحقق اهداف گروه اطالق می شود. دالیل درون گروهی و بـرون گروهـی متعـددي وجـود دارد کـه      

ه از آن جمله می توان به روابـط عمیـق   موجب می شود اعضاي گروه تمایل به حفظ گروه خود باشند ک

 عاطفی میان اعضا، وجود تهدید خارجی و یا وجود اهداف چالشی در گروه اشاره نمود.

1 - Cohesiveness 
                                                 



تکنیک هاي متعددي جهت افزایش انسجام گروه ها نیز وجود دارد که از آن جمله مـی تـوان بـه بهبـود     

کـرد گروهـی بـه جـاي عملکـرد      شان و منزلت گروه و سختی عضویت در گروه، اعطاي پاداش به عمل

 فردي و برقراري روابط خانوادگی میان اعضاي گروه اشاره نمود.

 : 1تنوع -7-5-6

به طور کلی، در مورد تاثیر تنوع بر عملکرد گروه مطالعات زیادي صورت پذیرفته است که در اغلب این 

 مورد تایید قرار گرفته است.مطالعات، تاثیر افزایش تنوع فرهنگی و جمعیتی بر بهبود عملکرد گروه 

از سویی دیگر، تنوع موجب افزایش تضاد و تعارض گروهی می شود که در این صورت، لزوم نظارت و 

 کنترل مناسب بر عملکرد اعضا بیش از پیش احساس می شود.

مـی شـود. در سـطح اول،      3، تنـوع سـطح دوم   2تنوع نیز خود بر دو نوع است که شامل تنوع سطح اول

هایی همچون ملیت، نژاد، مذهب و جنسیت مطرح است و در سطح دوم نیز متغیرهایی همچـون   تفاوت

نگرش، ارزش، دیدگاه و ادراك مطرح است. این تفاوت ها، همچنان کـه موجبـات تضـاد و تعـارض را     

فراهم می آورند، اما می توانند عامل مهمی جهت تعدد آراء و بروز خالقیت ها و همچنین حل خالقانـه  

 ائل و مشکالت نیز به شمار روند.مس

 

 تصمیم گیري گروهی -7-6

1 - Diversity 
2 - Sarface- level Diversity 
3 - deep- level diversity 

                                                 



گیري عامل مهمی در پذیرش تصمیمات به شمار  طبق یکی از اصول نانوشته در سازمانها، مشارکت در تصمیم

در ). 154: 2016گذارد(پانت،  رود و در نتیجه بر تمایل به اجراي تصمیمات نیز تأثیر قابل توجهی می می

ان ها از ساز و کارهاي مختلفی جهت تصمیم گیري گروهی استفاده می شود. در این بسیاري از سازم

 قسمت، به مزایا و معایب تصمیم گیري گروهی اشاره می کنیم:

 مزایاي تصمیم گیري گروهی -7-6-1

 

به طور کلی، اعضاي گروه اطالعات و دانش زیادي را جهت اخذ تصمیم وارد گروه می کنند و همچنین 

خالقانه و جدیدي وارد فرایند تصمیم گیري گروه می شود. از سویی دیگر، به دلیل مشـارکت   ایده هاي

اعضاي گروه در تصمیم گیري، احتمال پذیرش نتایج و پیامدهاي تصمیمات نیز توسط اعضاء بسیار زیاد 

 است.

افراد، در صورت دهد که  وجود دارد که زمانی رخ می 1پدیده اي با عنوان تسهیل اجتماعی عالوه بر این،

مشاهده و حضور سایر همکاران، عملکرد بهتري از خود نشان دهند. این پدیده در تحقیقات مختلف به اثبات 

).این 2001، 2رسیده است و در شرایط مختلف، شواهد بارزي از این پدیده گزارش شده است (آیلو و داتیت

کند بدین طریق  ها است که به مدیران کمک می و گروه ها پدیده به طور کلی یکی از مزایاي پیوستن افراد به تیم

 ).438: 2015عملکرد کلی سازمان را بهبود ببخشند(پاستورینو و پورتیلو، 

 

1 - Social facilitation 
2 - Aiello & Douthitt 

                                                 



هـاي کـاري نیـز داراي فرهنـگ      ها و گـروه  باشد، تیم گونه که سازمان داراي یک فرهنگ عام می ، همانهمچنین

تـیم و گـروه را تعیـین    -و یـا نـامطلوب    –مطلـوب  هـا و رفتارهـاي    باشـند کـه نگـرش    مخصوص به خود می

 ).659: 2015کند(پاستورینو و پورتیلو،  می

 

 معایب تصمیم گیري گروهی: -7-6-2

جهت پذیرش و  از جمله معایب تصمیم گیري گروهی، می توان به اعمال فشار روانی بر اعضاي گروه

تطابق نتایج تصمیمات گروهی، احتمال تاثیرپذیري اعضاي ضعیف تر از اعضاي قوي تر و با منزلت باال، 

و همچنین مخدوش بودن مسئولیت نتایج حاصل از تصمیم توسط اعضاي مختلف اشاره کرد. در واقع، 

اگوار ناشی از اخذ یک در فرایند تصمیم گیري گروهی نمی توان یک فرد خاص را مسئول پیامدهاي ن

  به این پدیده تصمیم نادرست دانست زیرا افراد، از پذیرفتن بار این مسئولیت شانه خالی می کنند.

هاي  یا زیرکار درروي گفته می شود بدین معنا که برخی از اعضاي گروه، بار وظایف و مسئولیت 1روي طفره

کردند، توان بالقوه  ي زمانی که به طور شخصی عمل می ازهکنند و به اند خود را به سایر اعضاي گروه واگذار می

روي  ). البته قابل ذکر است که یکی از دالیلی که طفره438: 2015گیرند(پاستورینو و پورتیلو،  خود را بکار نمی

دانند و به  افتد آن است که سایر اعضاي گروه آنها را در قبال وظایف شخصی خود مسئول نمی اتفاق می

، 2شود و قابل ردیابی نیست (پیرسال، کریستین و الیس فعالیت افراد در فعالیت اعضاي گروه هضم میاصطالح، 

2010.(  

1 - Social loafing 
2 - Pearsall, Christian & Ellis 

                                                 



سرعت تصمیمات گروهی نیز قطعاً نسبت به تصمیمات فردي کمتر است و میزان تالش و انرژي 

 بیشتري صرف اخذ تصمیمات گروهی می شود.

 تفکر گروهی و تغییر گروهی  -7-7

کنند و به هیچ  افتد که اعضاي یک گروه بر روي یک تصمیم اصرار و پافشاري می زمانی اتفاق می 1گروهیتفکر 

ي نظرات   دهند. در این حالت، همه ي مخالفت با سایر اعضاي گروه را نمی یک از اعضاي گروه، اجازه

شوند(پاستورینو و  تخاذ میتري ا ها مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و تصمیمات به مراتب ضعیف وگزینه

در واقع، این پدیده، اراده و قدرت شخصی اعضاي گروه را مسخ می کند و آنها را ). 438: 2015پورتیلو، 

و استرس درون  4، رهبري دستوري3، پیوستگی گروه2انزواي گروه در یک فرایند پیش رونده قرار می دهد.

 ).2007، 5کند (جانیس تشدید می گروهی نیز از جمله عواملی است که تفکر گروهی را

نیز زمانی اتفاق می افتد که به دلیل تسلط یک یا برخی از اعضاي خاص گروه، تصمیمات  6تغییر گروهی

تصـمیم پرخطـر در مقابـل تصـمیم محافظـه       -گروه به جهتی خاص در دو سمت طیف تصـمیم گیـري  

تغییر جهت بدهد. البته الزم به ذکر است که اتخاذ تصمیم پرخطر یا محافظه کارانـه، بسـتگی بـه     -کارانه

اي گروه و ساختار گروه دارد. در واقع، طبق این پدیده افـراد تحـت تـاثیر مـذاکرات و مباحـث      هنجاره

 مطرح شده توسط سایر اعضا قرار گرفته و موضع اولیه خود را تا حد زیادي تغییر می دهند.

1 - Group think 
2 - Group isolation 
3 - Group cohesiveness 
4 - Dictatorial leadership 
5 - Janis 
6 - Group shift 

                                                 



در نهایت اینکه، با وجود مزایا و معایب فوق باید خاطرنشان ساخت که به طور کلی، تصمیمات گروهی 

ز دقت باالتري نسبت به تصمیمات فردي برخوردارند و همچنین میزان خالقیت تصمیمات گروهی، بـه  ا

 مراتب بیشتر از خالقیت مستتر در تصمیمات فردي است. 

 

 تکنیک هاي تصمیم گیري گروهی -7-8

در این بخش، به بررسی و شرح سه تکنیک عام در تصمیم گیري گروهی می پردازیم کـه شـامل گـروه    

 می باشند. 3و گروه اسمی 2، طوفان فکري 1متعامل هاي

در تکنیک گروه هاي متعامل، افراد به صورت رو در رو با یکدیگر بحث و مجادله می کنند تا در نهایـت  

به یک تصمیم نهایی دست یابند. عیب بزرگ این روش، پدیده تفکر گروهی است که موجب مـی شـود   

برتر قرار گرفته و مجبور شوند نظر خـود را جهـت همرنگـی بـا     افراد تحت تاثیر عقیده یکی از اعضاي 

 اجتماع تغییر دهند.

در تکنیک طوفان مغزي، کلیه راهکارها و نظرات مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و با هـدایت  

رئیس جلسه، کلیه ابعاد یک مساله بطور شفاف مورد مداقه قرار می گیـرد. در ادامـه، مجموعـه اي از راه    

حل ها توسط هر یک از اعضا ارائه می شود و بدون هرگونه تعصب و تبعـیض، کلیـه ایـن راه حـل هـا      

 مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار می گیرد.

1 - Interacting groups 
2 - Brain storming 
3 - Nominal group techinig 

                                                 



دارد که از آن جمله می توان به عدم امکان کنترل کامل مباحثـات و همچنـین    معایبیالبته این روش هم 

 ه اندازه کافی اشاره کرد.کاهش میزان تمرکز بر روي تک تک ایده ها ب

تکنیک گروه اسمی نیز مشابه با روش طوفان مغزي است. با این تفاوت کـه امکـان بحـث و مـذاکره در     

طول فرایند نهایی تصمیم گیري وجود ندارد. در واقع، اعضاي گروه در جلسـه تصـمیم گیـري حضـور     

ا به صـورت آزادانـه ارائـه مـی     دارند اما به طور مستقل عمل می کنند و نظرات فردي و شخصی خود ر

 دهند.

این روش، امکان تفکر مستقل تک تک اعضاي گروه را فـراهم مـی سـازد و از ایـن رو و روش بهتـري      

 نسبت به روش طوفان مغزي به شمار می رود.

 

 تفاوت میان تیم و گروه -7-9

چوب وظایف اولیـه  همانگونه که در این فصل عنوان شد، گروه مجموعه اي از کارکنان است که در چار

و اصلی خود گرد هم می آیند و در جهت کسب اهداف مشترك اقدام می کننـد. یکـی از ویژگـی هـاي     

اصلی گروه کاري این است که لزوماً، عملکرد جمعی اعضا، بیش از مجموع عملکرد تـک تـک اعضـاي    

 گروه نیست و اصطالحاً، هم افزایی خاصی در عملکرد گروه مشاهده نمی شود.

از سویی دیگر، یک تیم کاري متشکل از مجموعه اي از افراد است که داراي تخصص هاي مکمل بوده 

و هر یک، وظیفه متمایزي را جهت کسب اهداف مشترك تیم برخوردارند. برخالف گروه، عملکرد تیم 



ت برخوردار است و در عین حال، کلیه اعضاي تیم از تخصص کافی جهت اخذ تصمیما  1از هم افزایی

اساسی برخوردارند. این در حالی است که وظیفه اصلی اعضاي یک گروه، جمع آوري اطالعات و خلق 

ایده جهت تصمیم گیري فرد یا افرادي خارج از دامنه گروه است. عالوه بر این، تعامل میان اعضاي تیم 

در عملکرد  به گونه اي است که اعضاء وابستگی بیشتري به یکدیگر دارند و باید حساسیت بیشتري

وري،  توان به بهبود بهره از جمله مزایاي کار تیمی می از دیدگاه ماتیس و جکسون، فردي از خود بروز دهند.

افزایش سطح درگیري کارکنان، افزایش اعتماد متقابل بین کارکنان، توسعه یادگیري سازمانی و افزایش سطح 

  ).139: 2016نیزاشاره نمود(ماتیس و جکسون، هاي ذهنی و ادراکی کارکنان  ها و قابلیت دانش، مهارت

 ها عبارت از موارد زیر است: به طور کلی، مزایاي رفتاري تشکیل تیم در سازمان

 شود. نقاط قوت و ضعف کارمندان مشخص می -1

 شود. ها از طریق مذاکره و جدل تسهیل می امکان مدیریت فعالیت -2

آید که منجر به بهبود مداوم کیفیت فرایندهاي  مالکیت بوجود میها یک حس  در کارکنان و اعضاي تیم -3

 شود. کاري می

 شود. ها و تسطیح ساختار سازمانی می موجب کاهش هزینه -4

شود که بدون وجود مدیر و یا نظارت مرکزي، قادر به تحقق  هاي کاري خودگردان می موجب خلق تیم -5

 )248: 2016ند(گربنر و ماتینگلی، شو اهداف سازمان می

 

1 - Synergy 
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 انواع تیم ها-7-10

تیم هاي کاري قادر به تولید کاالها، ارائه خدمات، انجام مذاکرات کاري، انجام پروژه هاي کاري موقـت،  

ارائه مشاوره هاي تخصصی و پیشنهادات و همچنین اخذ تصمیمات هستند. به طور کلی، چهار نوع تـیم  

ورد بررسی قرار خواهیم داد: تـیم هـاي حـل    کاري در سازمان ها وجود دارد که در این قسمت آنها را م

 مساله، تیم هاي خود گردان، تیم هاي میان بخشی و تیم هاي مجازي.

 

 

   1تیم هاي کاري خودگردان -7-10-1

خلـق   تـیم هـاي کـاري خـودگردان    ي مناسبی به جاي مدل بروکراتیـک سـازمان،    در تالش جهت یافتن گزینه

از مجموعه اي از کارکنان سازمان تشکیل شده اسـت کـه بـه طـور      این تیم ها ).155: 2015شدند(موقان، 

خودکار، فعالیت هاي مختلف مربوط به تحقق یک هدف سازمانی را از ابتدا تا انتها انجـام مـی دهنـد و    

خود، بر عملکرد خود نظارت دارند. این مجموعه فعالیت ها شامل برنامه ریزي و زمـان بنـدي عملیـات    

تقسیم کار بین اعضـاي تـیم، اخـذ تصـمیمات اجرایـی و عملیـاتی و فـی انجـام         اجرایی، سازماندهی و 

هاي خودگردان و دائمی، حـول محـور    تیم در حقیقت، مذاکرات با تامین کنندگان و مشتریان سازمان است.

ي کامـل یـک محصـول یـا      شوند و مسئولیت تولیـد و عرضـه   محصوالت، خدمات و مشتریان ویژه طراحی می

 .)2016:227عهده دارند(اونیل،خدمت را بر 

1 - self- managed work Teams 
                                                 



کاري با مشکالتی نیز همراه است که از آن جمله مـی   هاياین نوع تیمتشکیل البته الزم به ذکر است که 

توان به عدم امکان هماهنگی در زمان تضاد و تعارض بین اعضا اشاره کرد. دلیل این امر نیز، خـودگردان  

که موجب مـی شـود هـر یـک از اعضـاء خـود را در        بودن این تیم ها و تخصص باالي اعضا می باشد

سطحی از عملکرد و کارایی تصور کنند که حاضر پذیرش اشتباهات فردي خود نباشند. البته در صورت 

وجود جو روانی مثبت و مغلوب، این تیم ها قادرند مسائل و مشکالت داخلـی را بـه گونـه اي مناسـب     

نه اي اثربخش و در جهت کسـب اهـداف تـیم اسـتفاده     حل و فصل نموده و از تعارض بین فردي به گو

  کنند.

   1تیم هاي میان بخشی -7-10-2

اي بـه نقـش    کند و به گونـه  هاي کاري بدلیل وجود رهبر تیم، نقش سرپرستان و مدیران نیز تغییر می در این تیم

 ).139: 2016شود(ماتیس و جکسون،  ثانویه تبدیل می

این تیم ها از مجموعه اي از کارکنان که داراي تخصص هاي متفـاوتی هسـتند و از واحـدهاي مختلـف     

سازمان گرد هم آمده اند تشکیل می شود که در نهایت، با قابلیت هاي متفاوت و مکمل خود، یـک کـاال   

مـی   یا خدمات جدید را تولید و عرضه می کنند و یا در جهت حل یک مشکل، اقـدامات عملـی انجـام   

از ایـن نـوع تـیم هـاي      Toyotaو  IBMدهند. در طول سالهاي متمادي، شرکت هاي بزرگی همچون 

ضربتی جهت انجام پروژه هاي نوآورانه خود که منجر به ابداع و معرفی محصوالت جدیـد شـده اسـت    

 استفاده کرده اند.

1 - Cross- Functional Teams 
                                                 



آورانـه نیـز اسـتفاده    از این تیم ها جهت بررسی و کشف فرصت هاي کسب و کار و ارائه ایـده هـاي نو  

 شایانی می شود.

البته الزم به ذکر است که تشکیل این تیم ها، به دلیل ماهیت ویژه اي کـه دارنـد، مسـتلزم زمـان زیـادي      

است و باید از ساز و کارهاي مناسبی جهت ایجاد هماهنگی و انسجام از لحاظ کاري و روانـی اسـتفاده   

 و همدلی، عملکرد مناسبی از خود بروز دهند. شود تا این تیم ها بتوانند در سایه تعامل

   1تیم هاي مجازي -7-10-3

همانگونه که از نام این تیم پیداست، این تیم متشکل از افـرادي اسـت کـه وراي مرزهـاي فیزیکـی، بـه       

صورت الکترونیکی با یکدیگر مرتبطنـد و از فـن آوري هـایی همچـون شـبکه هـاي اجتمـاعی، ویـدیو         

و بحث و تبـادل نظـر    2ونیک و سایر ابزارهاي مشابه جهت تشکیل جلسات بر خطکنفرانس، پست الکتر

استفاده می کنند. از معایب بزرگ این تیم ها، عدم امکان تعامـل رو در رو بـین اعضـاي تـیم اسـت کـه       

 موجب می شود افراد نتوانند ارتباط روانی مناسبی پیدا کنند و از تعامل اجتماعی مناسب محروم باشند.

جهت افزایش اثربخشی تیم هاي مجازي، مدیران باید سعی کنند تا حس اعتماد را بین اعضاي ایـن تـیم   

ها تقویت کنند، سطح عملکرد و مشارکت اعضاي این تیم ها را به صورت مداوم و مکرر مورد بررسـی  

ا به کلیه اعضاي و بازبینی قرار دهند و همچنین، بازخورد مناسبی از عملکرد و بازده حاصل از این تیم ه

 سازمان ارائه دهند.

1 - Virtual Teams 
2 - on- line 

                                                 



   1سامانه هاي تیم هاي متداخل -4

این نوع تیم ها از ترکیب اعضاي چند تیم مستقل خلق می شود که اهدافی فراتر از یک تیم را دنبال مـی  

کنند و فعالیت هاي آنها به گونه اي به یکدیگر وابسته است. بعنوان مثال، در صورت خلق یـک فرصـت   

اري در آن سوي مرزها، یک تیم متداخل از مجموعه کارکنان بازاریابی، تولید، مالی و تدارکات جدید تج

خلق می شود که در هر مرحله، اقدام به شناسایی و فرصت و تولید محصول متناسب با بازار هدف مـی  

عدي اسـت  کنند به گونه اي که نتایج تصمیمات و فعالیت هر تیم، ورودي و درونداد جهت فعالیت تیم ب

و در نهایت، با تعامل مناسب و سازماندهی موثر، استفاده نهایی از فرصت مذکور بعمل می آید. البته باید 

خاطرنشان ساخت که حتماً و لزوماً باید افرادي را به عنوان رابط تیم هاي متداخل بکار گماشـت کـه از   

ندهی مطلوب جهت انجام بـه  توان و تخصیص کافی جهت تسهیم و تشریک اطالعات و همچنین سازما

موقع و صحیح فعالیت هر یک از تیم ها برخوردار باشند و بتوانند اطالعات مناسب را در زمـان مناسـب   

 در اختیار هر تیم قرار دهند.

 

 اي  هاي پروژه هاي توسعه یا تیم تیم -7-10-4

کننـد و   قان، بازاریابان فعالیـت مـی  اي همچون طراحان، مهندسان، محق هایی که افراد حرفه ها در سازمان این تیم

ــازه  وظیفــه ــژه را در یــک ب ــراي مشــتریان وی ــد تشــکیل   ي خلــق ارزش ب ــر عهــده دارن ي زمــانی مشــخص ب

ها شامل: تیم توسعه محصـول جدیـد، تـیم سیسـتم اطالعـاتی،       اي از این تیم نمونه ).2016:227(اونیل،شوند می

 .باشند هاي مشابه می هاي تحقیق و توسعه و تیم تیم

1 - Multiteam 
                                                 



 

 

 تیم عملکرد  عوامل موثر بر -7-11

اگر چه هر یک از انواع تیم ها، از ساختار، فرهنـگ و سـاز و کـار ارتبـاطی متفـاوتی برخوردارنـد، امـا        

از ویژگی ها وجود دارند که بر عملکرد تیم ها تاثیر قابـل تـوجهی مـی گذارنـد و موجـب      مجموعه اي 

موفقیت یا عدم موفقیت تیم ها می شوند. در یک دسته بنـدي، مـی تـوان سـه دسـته از ایـن عوامـل را        

عوامـل   -3عوامـل مربـوط بـه ترکیـب تـیم و       -2عوامل مربوط به زمینه و زیرساخت تیم،  -1برشمرد: 

 ه فرایند.مربوط ب

   1عوامل مربوط به زمینه -7-11-1

به طور کلی، چهار دسته از عوامل در قالب عوامل زمینه اي بر عملکرد موثر تیم هاي کاري موثرنـد کـه   

 شامل منابع، رهبري، سطح اعتماد اعضا و ارزیابی عملکرد و سیستم جبران خدمات می باشند.

یکی از عوامل بسیار مهمی که در عملکرد تیم تاثیر شـایانی دارد، میـزان منـابع     منابع کافی: -7-11-1-1

کافی و حمایت سازمانی موثر از تیم است. از جمله این حمایت ها که از جانب مدیریت ارشـد سـازمان   

 هدایت و ارائه می گردد می توان به حمایت مالی، تجهیزاتی، انسانی و مشاوره اي اشاره کرد.

رهبري اثربخش تیم نیز با هـدایت مناسـب افـراد در جهـت بهـره گیـري        رهبري اثربخش: -7-11-1-2

مناسب و بهینه از توان بالقوه خود، نقش بارزي در موفقیـت تـیم هـا دارد. خصوصـاً در دهـه اخیـر، بـا        

1 - Context- related factors 
                                                 



افزایش نقش نفوذ در شکوفایی استعدادهاي کارکنان، لزوم بکارگیري سبک رهبـري اثـربخش در تحقـق    

یم ها و سازمان ها بیش از پیش احساس می شود. در واقع، رهبري مناسب می تواند نقش قابـل  اهداف ت

توجهی در جلب اعتماد متقابل اعضا و حفظ انسجام آنان و همچنین تفویض مناسب وظایف به اعضـاي  

 توانمند ایفا کند.

بسـزایی در تعامـل   وجود جو همدلی و اعتماد میـان اعضـاي تـیم نیـز تـاثیر       سطح اعتماد: -7-11-1-3

مناسب آنان خواهد داشت و در واقع، امکان همکاري متقابل، تشریک منـابع و تجربیـات و پایبنـدي بـه     

اهداف مشترك را فراهم می کند. در واقع، با وجود جو اعتماد بین اعضاي تیم، لزوم ارزیابی و نظارت به 

هد ساخت تا از آمادگی روانـی بـاالتري   فعالیت اعضاي تیم کاهش می یابد و همچنین افراد را قادر خوا

جهت بکارگیري تمامی توان خود در جهت تحقق اهداف عالیه تیم برخوردار شوند. در نهایت اینکه، در 

 تیمی که جو اعتماد وجود دارد، اعضا به یکدیگر و به رهبر تیم، اعتماد کامل دارند.

احی یک نظام مناسب جبـران خـدمات و   به طور کلی، طر ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش:-7-11-1-4

پاداش، کارایی و اثربخشی تیم هاي کاري را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد. البته بایـد خاطرنشـان   

ساخت که مدیران، باید به طور همزمان، سطح عملکرد فردي و تیمی را مورد توجه قرار دهند تـا بـدین   

ق اهداف تیم می کنند تقدیر و تشکر ویژه بعمل آورند ترتیب، از افرادي که تالش بیشتري در جهت تحق

و در عین رعایت عدالت در توزیع پاداش ها، عملکرد کلی تیم را نیـز مـورد تقـدیر قـرار دهنـد. بـدین       

ترتیب، و با ارائه پاداش هاي متنوع، اعضاي این تیم ها از انگیزه کافی جهت بهبود سطح عملکرد فـردي  

 د شد.و تیمی خود برخوردار خواهن



    1عوامل مربوط به ترکیب تیم -7-11-2

این عوامل به نحوه بکارگماري نیروها در تیم هاي کاري مرتبط می شود که در حقیقت، به سطح توانایی 

و شخصیت اعضا، نحوه تفویض اختیارات و تعیین نقش ها، میزان تنوع اعضا، اندازه تیم و سطح انگیـزه  

 دارد.افراد جهت انجام کار تیمی اشاره 

به طور کلی، توانمندي و مهارت و دانش کلیه اعضا و همچنـین رهبـر   سطح توانایی اعضا:  -7-11-2-1

یک تیم کاري، نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد تیم داشته و تیم را قادر می سازد تا با توسعه راه حل 

نـد و از فرصـت هـاي    هاي نوآورانه، مسائل و مشکالت چالش برانگیز را بـه گونـه اي متفـاوت حـل ک    

 محیطی، با صرف کمترین هزینه بهره برداري کند.

در واقع، تیم هاي قدرتمند قابلیت تطبیق باالیی با تغییرات محیطی دارند و قادرند بـه گونـه اي مـوثر از    

 ذخیره دانش اعضاي خود در جهت حل مشکالت جدید استفاده کنند.

ي افراد تـابع شخصـیت آنهاسـت و افـراد، بـه طـور       به طور کلی، رفتارها شخصیت اعضا:  -7-11-2-2

پیوسته، شخصیت خود را در فعالیت هاي روزمره خود متجلی می کنند. ویژگی هاي شخصیتی همچـون  

ریسک پذیري، صراحت، اعتماد به نفس و تمایل بـه کسـب تجربیـات جدیـد، تـاثیر بسـزایی در بهبـود        

 عملکرد افراد در تیم ها دارد.

1 - Team Composition 
                                                 



ه از ویژگی هاي شخصیتی مثبت و مشابهی برخوردارند، راحت تر به یکـدیگر اعتمـاد   در واقع، افرادي ک

کرده و روابطی عاطفی عمیقی برقرار می کنند که این امر بر فعالیت و همکاري متقابل آنان تاثیر گذاشـته  

 و حمایت متقابل آنان از یکدیگر را تا حد زیادي افزایش می دهد. 

تند که افرادي با ویژگی ها و شخصیت هاي مشابه (خـالق، ریسـک پـذیر،    بهترین تیم ها، تیم هایی هس

خودآگاه، خوش بین و توفیق طلب) را گرد هم آورد و با ایجاد تعامل مطلوب بین آنـان، تحقـق اهـداف    

 خود را تسریع ببخشد.

و تیم هـاي موفـق، افـرادي کـه از تجربـه بـاالتري برخوردارنـد         تعیین نقش ها و وظایف:  -7-11-2-3

همچنین از توان تخصصی و شخصیتی باالتري برخوردارند را نقش کلیدي می دهنـد تـا بـدین ترتیـب،     

بتوانند سایر اعضاي تیم را به راحتی در جهت تحقق ماموریت هاي تیم بسیج کننـد. البتـه الزم بـه ذکـر     

وانـایی هـاي   است که یک فرد، ممکن است بطور همزمان داراي چندین نقش متفاوت باشد و بتواند با ت

ویژه خود، تحقق اهداف تیم را با کارایی باالتري امکانپذیر سازد. در یکی از تقسیم بندي ها، ده نقش در 

 4،ارزیـاب  3تهییج کننده، 2،خالق 1یک تیم کاري مورد بررسی قرار گرفته است که شامل نقش هاي رابط

 می باشد. 9و مشاور 8،محافظ 7،کنترل کننده 6،تولید کننده 5،سازمان دهنده

1 - linker 
2 - creator 
3 - promoter 
4 - Assessor 
5 - organizer 
6 - producer 
7 - controller 
8 - maintainer 
9 - Adviser 

                                                 



به طور کلی، رابطه مستقیمی میان افزایش سطح تنوع و سطح عملکرد تـیم هـا    تنوع اعضا: -7-11-2-4

مشاهده نشده است و نتایج تحقیقات مختلف در این رابطه، متناقض هستند. از یک سو، افـزایش سـطح   

تیم را کاهش می دهـد و  تنوع جمعیت شناختی در بین اعضاي تیم، به دلیل عدم درك متقابل، اثربخشی 

از سوي دیگر، افزایش تنوع موجب خلق ایده هاي متنوع و همچنین پوشش ضـعف متقابـل اعضـا مـی     

شود. بعنوان مثال، برخی صاحبنظران معتقدند که ارتباط معکوسی میان ویژگی هایی همچون جنسـیت و  

 نژاد و عملکرد تیم وجود دارد.

هنگی بیشتري نیز برخوردارند، حداقل در کوتـاه مـدت بـا بـروز     از سویی دیگر، تیم هایی که از تنوع فر

مشکالتی در هماهنگی روانی و رفتاري میان اعضاي خود مواجه اند و از این رو، اثربخشی این تـیم هـا   

 در کوتاه مدت مورد گردیده است.

انـد.   عضـو تشـکیل شـده    9الـی   5به طور کلی، اغلب تیم هـاي اثـربخش، از    اندازه تیم:  -7-11-2-5

همانگونه که در فوق نیز اشاره شد، با افزایش تعداد اعضا، امکان خلق ایده هاي جدید و متنوع افـزایش  

می یابد، اما سرعت اخذ تصمیم، کاهش محولی خواهد داشت. از سویی دیگر، با افـزایش تعـداد اعضـا،    

ره روي افزایش می یابـد  میزان انسجام میان اعضا و همچنین مسئولیت پذیري کاهش می یابد، امکان طف

و تعامل میان اعضا با مشکل مواجه می شود. برخی از مدیران در صورتی که بخواهند به سرعت اقدام به 

اخذ تصمیم کنند، یک تیم بزرگ را به چند تیم کوچک و فرعی تقسـیم مـی کننـد تـا بـدین ترتیـب بـر        

 مشکالت ناشی از عدم هماهنگی را انسجام فائق آیند.



در بسیاري از مواقع،افراد توانمند و متخصص حاضر نیسـتند تـا بـه کـار      انگیزه کار تیمی:  -7-11-2-6

تیمی و گروهی تن در دهند و عالقه اي به تشریک توانمندي یا اطالعـات خـود بـا دیگـران را ندارنـد.      

بدین ترتیب، امکان کاهش سطح رضایت سایر اعضاي تیم و همچنین کاهش سطح عملکرد تـیم وجـود   

رد. مدیران باید اعضاي تیم هاي کاري خود را به گونه اي انتخاب کنند که عالوه بر توانایی هاي فنـی  دا

 و تخصصی، از انگیزه الزم جهت کار کردن با دیگران نیز برخوردار باشند.

 

    1فرایندهاي تیم -7-11-3

اهداف مشـخص بـراي   مجموعه عواملی که در چارچوب فرایند بر عملکرد تیم ها موثرند شامل طراحی 

 تیم، اثربخشی تیم، ساز و کار حل تعارض، نحوه انجام فعالیت ها و... است.

تعیین اهداف اثربخش جهت تحقـق ایـن ماموریـت هـا و     طراحی ماموریت هاي مناسب:    -7-11-3-1

همچنین خلق استراتژي هاي کارآمد جهت تحقق اهداف مذکور الزمه موفقیت یک تیم کاري اسـت. در  

، تیم هاي اثربخش می توانند حس مشترکی از نوع فعالیت ها و ساز و کار انجـام عملیـات در بـین    واقع

 اعضاي خود ایجاد کنند.

در واقع، اعضاي تیم باید قادر باشند تا در مورد اهداف مورد نظر و ساز و کار حصول ایـن اهـداف، بـه    

راتژي ها، مطلـع و متعهـد باشـند. تـیم     اجماع نظر دست یابند و نسبت به جزئیات ساز و کار اجراي است

هایی که چارچوب روشنی از اهداف و نحوه حصول آن براي اعضاي خود فراهم نکنند محکـوم بـه فنـا    

1 - Team processes 
                                                 



هستند. در عین حال، مدیران باید بتوانند در زمان مناسب، اهداف و استراتژي هاي خود را اصالح کننـد  

 درون سازمانی نهادینه سازند. و لزوم انعطاف پذیري را در کلیه اعضاي تیم هاي

مدیران تیم هاي موفـق، همچنـین بایـد اهـداف بلنـد مـدت و کـالن را بـه          اهداف خاص: -7-11-3-2

مجموعه اي از اهداف جزئی و چالشی تقسیم کنند و وظیفـه حصـول ایـن اهـداف را نیـز بـه گونـه اي        

 مناسب به اعضاي گروه واگذار کنند.

اي هر یک از تیم هاي سازمانی و اعضاي آنها موجب می شود تا مـدیران  در واقع، تعیین اهداف دقیق بر

 از حصول نتیجه مطلوب مطمئن شوند.

کلیه اعضاي تیم باید از حـس توفیـق طلبـی و اعتمـاد بـه نفـس بـاالیی         :  1اثربخشی تیم  -7-11-3-3

برخوردار باشند تا بتوانند با عزمی راسخ، تمام تالش خود را در جهت تحقق اهداف تیم بکار گیرند. در 

واقع، عطش کسب موفقیت و اعتماد متقابل، سایر اعضاي تیم را تهییج می کند تا بطور آزادانه نظـرات و  

 د را ابراز دارند و بدین ترتیب، از توان بالقوه افراد، حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد.عقاید خو

کلیه اعضاي تیم باید نقشه هاي ذهنی مشابه و درك مشترکی از اهداف  :  2مدل هاي ذهنی  -7-11-3-4

تـیم،   و ساز و کار حصول نتیجه برخوردار باشند تا بتوانند در جهـت تحقـق اهـداف و ماموریـت هـاي     

مکمل یکدیگر باشند. در صورتی که هر یک از اعضاي تیم، ادراك متفاوتی از تـیم و نحـوه عملکـرد آن    

داشته باشد، هم افزایی الزم جهت حصول نتایج وجود نخواهد داشت و هر یک از اعضا راه خـود را در  

 پیش خواهد گرفت.

1 - Team Efficacy 
2 - Mental Models 

                                                 



همانگونه که در ادبیات حوزه رفتار سازمانی، بسیار بدان اشاره شده است،  :1سطح تعارض  -7-11-3-5

وجود تعارض لزوماً بد نیست و می تواند عاملی جهت بروز خالقیت ها و شفاف سازي عملکرد فـردي  

 و تیمی باشد. 

ننـد  به طور کلی، مدیران باید سطح خاصی از تعارض و تضاد را، از لحاظ کاري، به اعضاي تیم تزریق ک

تا بدین ترتیب، نقد و بررسی متقابل و وسواسی در بررسی مسائل و مشکالت در تیم افـزایش یابـد کـه    

این امر، خود موجب بروز راه حل هاي نوآورانه و جدید جهـت حـل مسـائل و مشـکالت و همچنـین      

و روابـط  تحقیق اهداف تیم می شود. البته الزم به ذکر است که این تعارضات نباید وارد حریم شخصـی  

اجتماعی افراد شود چون در این صورت بیم آن می رود که اختالف و شکاف روانی حاصل از تضاد، بر 

 نتایج کارکردي آن سایه بیندازد و امکان حصول نتیجه را به تعویق اندازد.

از  همانگونه که عنوان شد، با افزایش تنوع و تعداد اعضاي تیم، برخی از افراد :2طفره روي  -7-11-3-6

انجام وظایف و مسئولیت هاي خود طفره می روند و بار مسئولیت خود را به دوش همکاران خـود مـی   

 اندازند.

تنها راه بدون رفت از این مساله، ارزیابی توامان عملکرد فردي و تیمی است تا هر یـک از اعضـا بداننـد    

 که عملکرد شخصی آنان، با دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

به طور کلی، جهت افزایش اثربخشی تـیم هـا بایـد تمهیـدات مناسـبی در زمـان انتخـاب، بکارگمـاري،         

آموزشی و جبران خدمات (پاداش دهی) اعضاي تیم تدارك دیده شـود. در واقـع، بایـد افـرادي جـذب      

1 - Conflict levels 
2 - Social loafing 

                                                 



د نظر سازمان و یا تیم هاي کاري شوند که از توان فنی و روانی الزم جهت ایفاي نقش در تیم کاري مور

برخوردار باشد و بتواند در کنار سایر اعضاي تیم، کلیه توانمندي هاي خود را به منصـه ظهـور برسـاند.    

عالوه بر این، برگزاري دوره هاي آموزشی در قالب کارگاه هاي حل مساله، مـذاکره اثـربخش، مـدیریت    

دهـد. عـالوه بـر ایـن،      زمان، حل تعارض و.. می تواند مهارتهاي اعضاي تیم را تا حـد زیـادي افـزایش   

طراحی سیستم هاي مناسب جبران خدمات و پاداش نیز می تواند افراد را تشویق به کار تیمی کند و آنها 

 را از رقابت مخرب باز دارد.

در نهایت اینکه باید توازن مناسبی میان اعطاي پاداش هاي فردي و جمعی وجود داشته باشـد تـا بـدین    

کافی جهت ارتقاي مهارتهاي شخصی و بکـارگیري ایـن مهـارت هـا در کارهـاي      ترتیب، افراد از انگیزه 

 تیمی برخوردار شوند.

 

 



 فصل هشتم

 

 ارتباطات در سازمان

 

 هدف کلی

 شناخت مفهوم و الگوي ارتباطات و سازوکار ارتباطات اثربخش در سازمان

 

 اهداف یادگیري

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 ارتباطات و کارکردهاي آن را تعریف کنید. .1

 فرایند ارتباطات را شرح دهید. .2

 ارتباطات را توضیح دهید.انواع جهت گیري و سمت و سوي  .3

 شبکه هاي ارتباطات رسمی و غیر رسمی را تبیین کنید. .4

 انواع روشهاي برقراري ارتباطات را تشریح کنید. .5



 راهکارهاي بهبود اثربخشی ارتباطات را نام ببرید.  .6

 

 

 

 

 

 تعریف ارتباطات -8-1

روانشناسی و... مورد تعریـف  واژه ارتباطات، در طیف عظیمی از علوم همچون مدیریت، جامعه شناسی، 

و بررسی قرار گرفته است. علیرغم استفاده گسترده از این مفهوم، امـا تعریـف واحـد و جـامعی از ایـن      

 مفهوم وجود ندارد.

در یکی از این تعاریف، ارتباطات به عنوان تسهیم اطالعات بین دو یا چند فرد یا گروه جهت ایجاد یک 

 ).138، 2002شده است (سیمز،  درك مشترك از موضوعی خاص تعریف

ي  هاي موفقیت سازمان اسـت و در واقـع بـه معنـاي آن اسـت کـه کلیـه        ترین الزمه ارتباطات مؤثر یکی از مهم

اي مؤثر به سطوح پـایین سـازمان منتقـل     ها، دستورات و افکار مدیران و مسئوالن ارشد سازمان به گونه خواسته

 ).483: 2016ن قرار گرفته است(کینگ و الولی، شده است و به عنوان راهنماي عمل آنا

در واقع، هیچ فرد، گروه یا سازمانی بدون تعامل و تبادل اطالعات قادر بـه حفـظ موجودیـت و ارتقـاي     

دانش خود نخواهد بود. از سویی دیگر، در فرایند ارتباطات باید انتقال اطالعات و مفاهیم همراه با درك 

ف انتقال اطالعات و مفاهیم، منجر به تکمیل فرایند ارتباطات اثـربخش  آن باشد، در غیر این صورت صر



بر خی از صاحبنظران عقیده دارند که در صورتی که ارتباطات سـازمان بـا مشـکل مواجـه شـود،       نخواهد شد.

اي بر سر راه مدیریت سـازمان خلـق مـی     مسایل عدیده اي براي کارکنان بوجود آمده و این امر چالشهاي عمده

 ).9: 2016کینگ و الولی، کند(

در این قسمت، ابتدا کارکردهاي ارتباطات بیان خواهد شد و سپس فرایند ارتباطات مـورد بررسـی قـرار    

 خواهد گرفت.

 

 

 کارکردهاي ارتباطات -8-2

به طور کلی، ارتباطات اثربخش داراي کارکردها و مزایایی است که در گروه و سـازمان نمـود پیـدا مـی     

 کارکردها موارد زیر را شامل می شوند:کنند. این 

 اطالع رسانی -4انتقال احساسات و  -3انگیزش،  -2کنترل،  -1

ارتباطات به عنوان یک عامل کنترل، رفتار کارکنان را به گونه هاي متفاوت مورد قضاوت و ارزیابی قـرار  

قـوانین و دسـتورالعمل هـا،    می دهد و مدیران را قادر می سازد تا با ارائه رهنمودهاي اجرایی و تشـریح  

معیارهاي مناسبی جهت ارزیابی کارکنان طراحی کنند. همچنین کسب بازخورد از نظرات زیردستان نیـز  

یک عامل کنترلی بسیار مناسب در جهت ارزیابی سطح تحقق اهداف است. از سـویی دیگـر، ارتباطـات    

عتاب قرار می دهند نیز بعنوان یـک  غیررسمی درون سازمان که طی آن، افراد یکدیگر را مورد خطاب و 

 عامل کنترل، بر اصالح رفتار کارکنان مطابق با انتظارات همکاران و مدیران تاثیر قابل توجهی می گذارد.



از سویی دیگر، ارتباطات سازمانی با مشخص کردن نحوه انجام وظایف و ارائه روشهاي بهبـود فعالیـت   

به بهبود عملکرد خود دارد. در واقع، زمانی که مدیران اقـدام   ها، نقش موثري در آگاهی و تهییج کارکنان

به تقدیر و تشکر از یک کارمند نمونه می کنند و یا زمانی که با استفاده از راهکارهاي تنبیهی، کارمنـدي  

را مورد سرزنش قرار می دهند، این انگیزه را در سایرین ایجاد می کنند که در جهت انجام تالش بیشـتر  

ح رفتار کنونی خود گام بردارند. ارتباطات مامنی براي نمایش سطح رضایت و یا عدم رضایت و یا اصال

از شغل کنونی است. بدین ترتیب، کارکنان با ابراز رضایت و یا عدم رضایت خود، احساسات و عواطف 

 واقعی خود را بروز می دهند و برخی از نیازهاي عاطفی و روانی خود را ارضا می کنند.

ایت، ارتباطات با انتقال اطالعات در بین افراد و گروه ها، امکان ارزیابی راهکارهاي مختلف و اخذ در نه

اي اسـت کـه طـی آن     نیـز پدیـده   1ارتباطات نامؤثرتصمیمات را فراهم می سازد. البته الزم به ذکر است که 

سردرگمی و کـاهش اثربخشـی   بخشی از معانی و یا مفاهیم مورد انتقال در ارتباطات مخدوش میشود و موجب 

 ).483: 2016روابط درون سازمانی میشود(کینگ و الولی، 

بدین ترتیب، ارتباطات نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف سـازمان دارد و یکـی از مهمتـرین ابزارهـایی     

 است که در صورت استفاده موثر، می تواند به تنهایی موجب موفقیت یا شکست یک سازمان بشود.

 

 فرایند ارتباطات -8-3

1 - Miscommunication 
                                                           



ارتباطات فرایندي را شامل می شود که در آن، یک پیام از جانب یک منبع، با هدفی خـاص و از طریـق   

یک شبکه ارتباطی، به یک گیرنده ارسال می شود. نتیجه این فرایند نیز انتقال یک مفهوم از فردي به فرد 

 دیگر است.

 فرایند ارتباطات به تصویر کشیده شده است:  زیردر نمودار 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 مخاطب/ دریافت کننده فرستنده

 کانال رمزگذاري پیام پیام رمزگشایی پیام دریافت پیام

 پارازیت

 بازخورد



 

 فرایند ارتباطات -1-8نمودار 

 

 -3رمزگـذاري،   -2فرسـتنده،   -1پیدا است، اجزاي فرایند ارتباطات شامل همانگونه که در نمودار فوق 

 بازخورد می باشد. -8پارازیت و  -7گیرنده،  -6رمزگشایی،  -5کانال،  -4پیام، 

فرستنده اقدام به ارسال یک پیام با رمزگذاري آن می کند. پیام نیز شامل اطالعات یا مفهـوم یـا ایـده اي    

وجود دارد و حاصل رمزگذاري فرستنده می باشد. در حقیقت هر نوع تعاملی است که در ذهن فرستنده 

اعم از صدا، نوشته، حرکت بدن و یا حالت صورت می تواند در قالب یک پیام، رمزگـذاري شـود و بـه    

 گیرنده ارسال شود. کانال نیز ابزار انتقال پیام است که انتخاب آن بر عهده فرستنده می باشد.

م نیز ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. در سازمان ها، کانال هاي رسمی توسط کانال ارسال پیا

مدیران طراحی می شود و کلیه اطالعات مربوط به وظایف و عملکرد کارکنان و نحوه ارزیابی عملکرد 

و جبران خدمات، از آن طریق منتقل می شود. کانال هاي غیررسمی نیز نتیجه تعامل فردي اعضاي 

در تعامالت  که در نتیجه تعامالت فردي و نیازهاي روانی و اجتماعی آنان شکل می گیرد.سازمان است 

هایی است که از طریق حاالت  شود، پیام نیز شناخته می 2»زبان بدن«که به عنوان  1هاي غیرشفاهی فردي، پیام

اهی و به عنوان هاي غیر شف صورت، شدت و لحن صدا، اشارات، ظاهر، طرز ایستادن یا نشستن و سایر روش

1 - Non- Verbal Communication 
2 - Body language 

                                                           



هاي غیرشفاهی در  شود. صاحبنظران عقیده دارند که در بسیاري از موارد، پیام کانال غیر رسمی انتقال داده می

 ).29: 2016هاي شفاهی دارند(ریس و ریس،  جامعه و سازمان اثربخشی و تأثیر بیشتري نسبت به پیام

 

مزگشایی از پیام، آن را در قالـب خاصـی، درك   مخاطب نیز فردي است که پیام را دریافت می کند و با ر

 می کند.

نیز عواملی هستند که ارسال و ردیافت پیام را با مشکل مواجه می کننـد و شـامل اخـتالالت    ها  1پارازیت

فیزیکی، مسائل و مشکالت ادراکی، افزایش یا کاهش حجم اطالعاتی و یـا تفـاوت هـاي فرهنگـی مـی      

ي بیرونی و محیطی دارد  ز ورود صداي بوق اتومبیل از پنجره باشد که ریشهپارازیت ممکن است ناشی ا باشند.

). پارازیـت در  193: 2015ي درونـی دارد (زارمبـا،    کننـده باشـد کـه ریشـه     و یا عدم درك لغات توسط دریافت

سازمان هر چیزي است که موجب اختالل در فرایند ارتباطات شده و موجب ایجاد خلل و تفـاوت بـین معـانی    

: 2016ي پیام می شود (کینگ و الولی،  کننده پیام و معانی ارسال شده توسط فرستنده راك شده توسط دریافتاد

481.(   

توانند به عنوان موانعی جهت ارتباطات اثربخش در سازمانها به شمار رونـد. بـه عنـوان     ها و ادراکات می نگرش

ي  ا، لهجه، حرکات بدن و یـا پوشـش فرسـتنده   مثال، در صورتی که شما نگرش منفی و نامطلوبی نسبت به صد

ي پیـام   کنیـد و قطعـاً اطالعـات دریـافتی شـما از فرسـتنده       پیام داشته باشید، نسبت به دریافت پیام مقاومت می

شود. همچنین در صورتی که احساس نامطلوبی در زمان دریافت پیام داشته باشـید و در   مخدوش و تحریف می

شود و بالطبع، پاسخ شما  شید، باز هم بخشی از اطالعات دریافتی دچار انحراف میحالت عصبانیت و ناراحتی با

1 - Noise 
                                                           



). در همین رابطه باید عنوان نمود که مانع دیگـري بـا   28: 2016نیز عادي و منطقی نخواهد بود(ریس و ریس، 

دهد کـه   فیلترینگ زمانی رخ می یا پاالیش پیام نیز مانعی بر سر راه ارتباط موثر به شمار میرود. 1فیلترینگعنوان 

ي پیـام   کننده ي پیام، جهت افزایش جذابیت پیام، آن را دستکاري کند تا امکان قبول آن از طرف دریافت فرستنده

هایی از جانب مدیران ارشـد سـازمان بـه سـمت پـایین سـازمان        افزایش یابد. این عمل خصوصاً زمانی که پیام

توانـد بـا    گیرایی پیام افزایش یابد. البته قابل ذکر است که فرهنگ سـازمانی مـی  افتد تا  شود اتفاق می سرازیر می

 ).276: 2016ترویج و تشویق شفافیت در سازمان، میزان فیلترینگ را کاهش دهد(گربنر و ماتینگلی، 

اهش برخی از صاحبنظران عقیده دارند که پارازیت، احتمال موفقیت ارتباطـات را کـ   البته الزم به ذکر است که

  ).193: 2015شود(زارمبا،  دهد اما لزوماً منجر به شکست ارتباطات و از دست رفتن ارتباطات نمی می

می باشد که بیانگر سـطح موفقیـت فرسـتنده، در انتقـال      2آخرین عنصر در فرایند ارتباطات نیز بازخورد

با ارزیـابی سـطح بـازخورد    مفاهیم و اطالعات مورد نظر است. در واقع، میزان موفقیت فرایند ارتباطات 

 تعیین می شود.

کننده پیام هر دو  کننده و دریافت ). ارسال32: 2016در نهایت خاطر نشان میسازیم که  از نظر ریس و ریس(

 مسئول اثربخشی ارتباطات هستند.

 

   3سمت و سوي ارتباطات -8-4

1 - Filtering 
2 - Feedback 
3 - Direction of communication 

                                                           



و  2و رو بـه بـاال     1جهت هدایت می شـوند: رو بـه پـایین    سهبه طور کلی، در سازمان ها، ارتباطات در 

 3ارتباطات افقی

بـه   4 روشـهاي ارتباطـات  در قالـب انـواع   انواع ارتباطات را  نیز )396:2015( آموتالبته الزم به ذکر است که 

و  5ارتباطات رو بـه بـاال، ارتباطـات رو بـه پـایین، ارتباطـات تجـاري        که شامل: کند بندي می چهار دسته تقسیم

 میباشد. 6ارتباطات غیررسمی

 

 پایین ارتباطات رو به -8-4-1

در ارتباطات رو به پایین، اطالعات و مفاهیم از سطوح باالي سازمان به سـطوح پـایین سـازمان جریـان     

کارکنان منتقل می کنند و کلیه تصـمیمات خـود را   بدین ترتیب، مدیران دلیل تصمیمات خود را به  دارد.

در قالب شرح شغل و دستورالعمل ها و رویه هاي اداري، در سطوح پایین سازمان جاري می سـازند. از  

جمله مزیت هاي اصلی این نوع ارتباطات این است که در صورت تبادل آزاد اطالعات از باال به پـایین،  

ز جانب مدیران ارشد، کارکنان اعتماد بیشتري به مدیران مافوق خـود  ا و بیان دلیل تصمیمات اتخاذ شده

می کنند و تعمد بیشتري نسبت به کار از خود نشان می دهند. البته الزم به ذکر است که ارتباطات باال به 

و آن شامل ماهیت یک سویه آن است. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد  پایین یک عیب عمده دارد

1 - Downward communication 
2 - upward communication 
3 - Lateral Commumcation 
4 - Modes of Communication 
5 - Business communication 
6 - Informal communication 

                                                           



نوع ارتباطات، از آنجایی که به نظرات و عقاید کارکنـان تـوجهی نمـی شـود، آنـان احسـاس       که در این 

 خوشایندي از مدیران نداشته و تصمیمات مدیران را در مقابل عالیق و خواسته هاي فرد می بینند.

 بدین ترتیب لزوم طراحی یک روش ارتباطاتی موثر احساس می شود که ارتباطات رو به باال، این نقیصه

 را جبران نموده است.

 

  ارتباطات رو به باال-8-4-2

در ارتباطات رو به باال، جریانی از اطالعات و معانی از سطوح پایین سازمان بـه سـطوح بـاالي سـازمان     

منتقل می شود. بدین ترتیب، مدیران می توانند بازخورد مناسبی از عملکرد کارکنان دریافـت کننـد و از   

 نیز در جهت بهبود و اصالح امور بهره مند گردند. نظرات و پیشنهادات آنان

البته باید خاطر نشان ساخت که در دنیاي کنونی با افزایش حجم کـاري مـدیران، مـدیران، وقـت کـافی      

جهت بررسی کلیه اطالعاتی که از سطوح مختلف سازمان به سمت باال در جریان است ندارند و تنها بـه  

 شاخص بوده و بیانگر یک بحران در حوزه اي خاص باشد.اطالعاتی توجه می کنند که بسیار 

   ارتباطات افقی-8-4-3

ارتباطات افقی در بین کارکنان یک سطح خاص از سازمان، خواه همکاران یک بخش یا مدیران عملیاتی 

 جریان دارد و در واقع، افرادي که وظایف مشابه دارند با یکدیگر ارتباط دارند. 

اً از سرعت باالتري برخوردار است و نقش بسیار مهمی در هماهنگی بیشتر بـین  این نوع ارتباطات عموم

کارکنان در کلیه سطوح سازمان دارد. همچنـین، از لحـاظ تعامـل و اتحـادي کـه بـدین ترتیـب در بـین         



همکاران ایجاد می شود، از دم کنترل مدیران کاهش یافته و در منابع سازمان صرفه جویی می شود. البتـه  

اطرنشان ساخت که به دلیل اینکه امکان حذف کانال هاي ارتباطی رسمی بدین ترتیب افزایش می باید خ

یابد و ممکن است تصمیماتی بدون اطالع و هماهنگی با مدیران ارشد اتخاذ شود، بنابراین اشکاالتی نیز 

 بر این نوع ارتباطات درون سازمانی وارد است.

 

 رسمی کوچک یارتباطاتشبکه هاي  -8-5

از گروه هاي کارکنان در سازمان هـا شـکل مـی گیـرد کـه       1کوچک رسمی به طور کلی، سه نوع شبکه

 .می باشند 4متداخل و 3،چرخی2زنجیري شبکه هاي شامل

 

 سه نوع از شبکه هاي رسمی کوچک -2-8نمودار 

 

ساختار زنجیري در اغلب سازمان ها وجود دارد و مشابه زنجیره فرماندهی سنتی و یا سطوح، سـه گانـه   

جهت کاهش تعداد افرادي که با مقامات مافوق و مدیران خود به طور مستقیم اقـدام بـه   مدیریتی فایول است. 

هـا از ارتباطـات    بسیاري از سـازمان  -کنند و در نتیجه وقت مدیران مافوق را تلف می–کنند  برقراري ارتباط می

کنند که در آن، هر فرد تنها مجاز است تا نظرات و یا پیشنهادات یا انتقادات خود را تنهـا   استفاده می 5اي زنجیره

1 - Formal small- Group Networks 
2 - Chain 
3 - Wheel 
4 - All Channel 
5 - Serial communication 

                                                           



به مقام مستقیم مافوق خود گزارش دهد و بدین ترتیب، در انتهاي این زنجیره، تنها فرد نهایی زنجیره اطالعـات  

ان ارشد گزارش دهد. البته این روش معایبی نیز بدنبال دارد که شامل مخدوش شدن اطالعات مربوطه با به مدیر

باشد. البته بخشی از این تحریف اطالعاتی ناشی از  اولیه و یا حذف بخشی از اطالعات اولیه در طول زنجیره می

هـاي   ین پدیده، تأثیر تقلیل پیامباشد که به ا امتناع فرد جهت رساندن اعتراضات و اخبار بد به مقامات مافوق می

در ساختار چرخی نیز یک فرد، نقش محـوري در  ). 397:2015شود(آموت، اطالق می MUMیا  1ناخوشایند

فرایند ارتباطات ایفا می کند و مشابه با ساختار یک تیم کاري است که تحت نظـر یـک رهبـر، مشـغول     

آزادانه با یکدیگر تعامل دارند و هیچگونه رهبر یا  فعالیت است. در ساختار متداخل نیز کلیه افراد به طور

 رابطی نقش محوري را در این نوع شبکه ارتباطی ایفا نمی کند.

 نمایش داده شده است: 1-8معیارها و ویژگی هاي در یک از این شبکه هاي ارتباطی در جدول 

 معیارهاي ارزیابی شبکه هاي ارتباطاتی کوچک در سازمان: 1-8جدول 

 متداخل چرخی زنجیري معیار

 سریع سریع متوسط سرعت

 متوسط باال باال دقت

 هیچ باال متوسط وجود رهبر

 باال پایین متوسط رضایت اعضا

    

1 - Minimize unpleasant messages 
                                                           



 غیر رسمی کوچک یارتباطاتشبکه هاي  -8-6

شود که به طور خاص، در جهت انجام یـک   به ارتباطات بین کارکنان یک سازمان گفته می 1ارتباطات غیررسمی

شـود   نیـز گفتـه مـی    2»خوشـه انگـوري   شبکه« ،شود. به این نوع ارتباطات ي سازمانی خاصی برقرار نمی وظیفه

طـاتی  اگر چه اطالعات غیررسمی مثبت و منفی زیادي از طریق این نـوع شـبکه ارتبا  ). 405:2015(آموت،

در سطوح مختلف سازمان جریان می یابد، اما این نوع شبکه نقش بسیار زیـادي در جریـان اطالعـات و    

 تعبیر می شود. 3مفاهیم در میان کارکنان دارد و گاهاً از آن به تبلیغات دهان به دهان

در درون از آن نام برده می شـود از طریـق ایـن شـبکه     » شایعه«در حقیقت اغلب آن چیزي که به عنوان 

سازمان توزیع می شود که در واقـع، واکنشـی بـه تصـمیمات خودسـرانه مـدیران، ابهامـات موجـود در         

دستورالعمل ها و یا پاسخ به اقدامات بدون مشورت مدیران سطح ارشد اسـت. در واقـع، تـا زمـانی کـه      

ت داغ خواهد بـود و  دغدغه کارمندان و عدم اطمینان آنان از شرایط موجود مرتفع نشود، بازار این شایعا

 آنها نگرانی هاي خود را از طریق این شبکه ارتباطاتی به گوش مدیرن ارشد سازمان می رسانند.

از سویی دیگر،این نوع شبکه هاي ارتباطی ابزار مناسبی به شمار می روند که مدیران ارشداز نگرانی هـا  

به خوبی مورد ارزیابی قرار دهند. در و ادراکات واقعی کارکنان خود آگاه شوند و سبک مدیریت خود را 

واقع، توجه به اخبار و شایعات مثبت و منفی در سازمان که بیانگر نیازهاي اجتمـاعی و روانـی کارکنـان    

است، اطالعات مناسبی را در اختیار مدیران قرار می دهد. بسیاري از صاحبنظران عقیده دارند که به هیچ 

زمان جلوگیري نمود. اما می تـوان بـه گونـه اي ایـن شـایعات را      وجه نمی توان از بروز شایعات در سا

1 - Informal Communication 
2 - Grapewine 
3 - word of mouth 

                                                           



مدیریت نمود که آثار مثبت آن براي سازمان، افزایش انسـجام و همـدلی را بـین کارکنـان و مـدیران بـه       

 ارمغان آورد.

از جمله اقداماتی که می توان بدین منظور انجام داد شامل ارائه اطالعات کافی در مورد دلیل تصـمیمات  

ط مقامات ارشد سازمان، ارائه توضیحات در مورد تصمیماتی که ناعادالنه و یا متناقض به نظـر مـی   توس

رسند، پاسخ محترمانه، آگاهانه و منطقی به شایعات به دور از هر گونه خشونت و واهمه، و تعامل مداوم 

 با کارکنان جهت رفع سوء تفاهم ها در حداقل زمان ممکن می باشند.

ي کسب و کار بین کارکنان،  ارتباطات تجاري نیز به انتقال اطالعات مربوط به حوزهور می شویم که در انتها یادآ

هـاي تلفنـی،    شود. از جمله ابزارهاي این نوع ارتباطات نیز شامل یادداشـت، تمـاس   مدیران و مشتریان گفته می

توان حجـم   اطی آن است که میباشند.از جمله مزایاي این روشهاي ارتب هاي صوتی می پست الکترونیک و پست

 ).402:2015بسیار زیادي از اطالعات دقیق را به بخش عظیمی از مخاطبین ارسال نمود(آموت،

 

 روشهاي برقراري ارتباطات -8-7

اشـاره  به طور کلی روشهاي مختلفی جهت برقراري ارتباط در سازمانها وجود دارد که در قسـمت زیـر،   

 :شده اند

ارتباطـات اسـت کـه     این روش برقراري ارتباط اصلی تـرین روش برقـراري  ارتباطات شفاهی:  -8-7-1

شامل مکالمه، بحث هاي فردي و گروهی و تعامالت شفاهی غیررسمی همچون شایعه پراکنی می شـود.  



سرعت انتقال اطالعات و امکان دریافت بازخورداز اصلی ترین مزایا و امکـان تحریـف پیـام، خصوصـاً     

 که اطالعات از طریق افراد مختلفی منتقل شود، ازاصلی ترین معایب این روش است. زمانی

 به طور کلی، ابزارهاي اصلی برقراري این روش ارتباطات در سازمان ها شامل موارد زیر است:

 برگزاري جلسات رسمی و غیررسمی -1

 ویدیو کنفرانس -2

 تلفن -3

اتی، اطالعات و معانی از طریق واژه ها و یا نمادها منتقل در این روش، ارتباط ارتباطات مکتوب:-8-7-2

 می شوند و نقش بسیار مهمی را خصوصاً در ارتباطات رسمی سازمان ایفا می کند.

 ابزارهاي این روش ارتباطی نیز شامل موارد زیر است: از جمله اصلی ترین

 نامه -1

 پاورپوینت -2

 پست الکترونیک -3

 پیام هاي فوري -4

 هاي متنی پیام -5

 اجتماعی همچون فیس بوك، الین، تلگرام و... شبکه هاي -6

 وب الگ -7

  .…,Flickr pinterest, youtube, wikiesسایر شبکه هاي مخابراتی همچون  -8



 

ــراي خبرنامــه  امــروزه اینترانــت: اینترانــت-8-7-3 ــولتن هــا جــایگزین بســیار مناســبی ب هــاي اداري و  هــا، ب

 باشند: هاي زیر می شوند و منبع بسیار مناسبی جهت انجام فعالیت محسوب می هاي مدیریتی نوشته دست

 دفترچه راهنماي کارکنان -

 FAQپاسخ به سؤاالت روزمره و  -

 تقویم فعالیت کاري -

 هاي برخط کلیه فرم -

 هاي تنظیم شرح شغل و یا ارزیابی شغل برنامه -

 آگهی استخدام -

 هنگامارائه اطالعات به روز و به  -

 آموزي هاي مهارت برگزاري دوره -

 ). 2001، 1پوفال -ها (گرنسیگ هاي انگیزشی و پاداش اطالعات مربوط به برنامه -

 

 

 راهکارهاي افزایش اثربخشی ارتباطات فردي و سازمانی -8-8

گیرد تا از جهت افزایش اثربخشی ارتباطات بین فردي، باید اصول زیر در برقراري ارتباطات مورد توجه قرار 

 :)33: 2016(ریس و ریس، جلوگیري شود 1سوء ارتباطات

1 - Grensing- Pophal 
                                                           



 .شودبه طور شفاف و خالصه صحبت  -1

 .شوددر صورت قطع ارتباط، پیام ارسالی تکرار  -2

 تا اثربخشی ارتباطات افزایش یابد. شوداز چندین کانال به طور همزمان استفاده  -3

را درك نکرده است، سؤاالت متعددي از وي  فرستندهطرف مقابل منظور  شوددر صورتی که احساس  -4

 ه شود.پرسید

دوري جهت برقراري ارتباط هاي نامناسب  و از زمان شوداز زمان مناسب جهت برقراري ارتباط استفاده  -5

 شود.

 شود.هاي مورد نظر وي استفاده  و روش شودي پیام توجه  کننده هاي دریافت به نظرات و اولویت -6

 

 
 

1 - Miscommunication 
                                                                                                                                                                                           



 فصل نهم

 

 رهبري در سازمان

 هدف کلی

 بررسی انواع سبک ها و نظریه هاي رهبري و کاربرد آن در هدایت کارکنان سازمان

 

 اهداف یادگیري

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 با انواع تعاریف رهبري آشنا شوید. .1

 نظریه شخصیتی رهبري را شرح دهید. .2

 آشنا شوید.با نظریه هاي رفتاري رهبري  .3

 نظریه هاي اقتضایی رهبري را توضیح دهید. .4

 الگوهاي رهبري فرهمند و رهبري تحول گرا را مقایسه کنید. .5

 مفهوم جایگزین هاي رهبري را تبیین کنید. .6

 ارتباط میان اخالقیات و رهبري را تشریح کنید. .7

 

۱ 
 



۲ 
 

 تعاریف رهبري -9-1

شود.  به فرایند هدایت و تأثیرگذاري بر رفتار دیگران، اطالق می 1رهبري) 8: 2016کینگ و الولی( از دیدگاه

هاي فوق را دارا باشد، صرفنظر از جایگاه سازمانی، پتانسیل رهبـري   که قابلیت هر فرديي  همه به نظر آنان،

شود که طی آن یک فرد یـا گـروه بـه     از نگاهی دیگر، رهبري به فرایندي اطالق می .باشد سازمان را دارا می

کند(اولولوبـه و   کند و به آنها کمک مـی  نظور کسب یک هدف یا انجام یک فعالیت، از دیگران حمایت میم

 ).253: 2016پرینس، 

از نظر پاستورینو و پورتیلو نیز رهبري یک فرایند تأثیرگذاري اجتماعی است که در آن یک فرد، دیگـران را  

 ).659: 2015پورتیلو، کند(پاستورینو و  در جهت کسب اهداف معینی هدایت می

 عبارت از توانایی تاثیر بر دیگران براي رسیدن به یک چشم انداز یـا مجموعـه اي از اهـداف   در واقع، رهبري 

ها بـه زیردسـتان و پیـروان خـود      شود که طی آن، رهبر اقدام به انتقال ایده به فراگردي گفته می 2تأثیر. است

ي کافی را جهت تحقق اهـداف جمعـی ایجـاد کنـد. در واقـع،       هکند تا حمایت آنان را جلب کند و انگیز می

تأثیري که یـک رهبـر بـر اصـالح     ). 6: 2015قرار دارد (لوسیر و کریستوفر، » تأثیرگذاري«اساس رهبري بر 

دهی تصویر ذهنی و انتظارات و تعیین اهداف کارکنان دارد، تا حد زیادي مسـیر کسـب و کـار     رفتار، شکل

نیز اعتقـاد   )2012( ). عالوه بر این، رابینز و کولتر51: 2015کند(ماتسوموتو و جوانگ،  سازمان را هموار می

هـاي ارتباطـاتی اثـربخش دارنـد،      با تاثیري که مدیران بر هدایت، حل تعارضات و انتخـاب کانـال  دارند که 

 ).238: 2016(گربنر و ماتینگلی، عملکرد سازمان را بهبود میبخشند

می تواند جنبه رسمی داشته باشد، همانند اعمال نفوذي که یک مدیر بواسطه رتبه رهبر منبع تاثیر گذاري  

مدیران رهبرنیستند. یک هبران مدیر نیستند وهمچنین همه ي ري  دیریتی خود در سازمان دارد. همهم

1  Leadership 
2 - Influence 

                                                           



آن ها سازمان براي مدیران خود حق وحقوق رسمی را در نظر می گیرند، اما این نمی تواند تضمین کند که  

بتوانند به صورت اثربخش افراد را هدایت کنند. رهبري غیر سازمانی ( یعنی توانایی اعمال نفوذي که یک 

دارد) از اعمال نفوذ رسمی اهمیت بیشتري دارد. به عبارت دیگر، خص خارج از ساختار رسمی سازمانی ش

 ورت رسمی منسوب می گردد. رهبران می توانند از درون گروه ها بوجود بیایند، مثل رهبري که به ص

سازمان ها براي اثر بخشی بهینه، نیاز به مدیریت و رهبري قوي دارند. امروزه ما به رهبرانی نیاز داریم که 

وضعیت فعلی را به چالش بکشانند، چشم اندازهایی را براي آینده مطرح کنند و اعضاي سازمان را براي 

همچنین به مدیرانی نیاز داریم که برنامه هاي دقیقی را تدوین دست یابی به آن چشم اندازها تشویق کنند. 

 کنند، ساختارهاي رسمی کارآمدي را درسازمان ایجاد کنند و برعملیات روزانه نظارت داشته باشند.

هاي کلیدي و ملزومات اصلی رهبران، جلب اعتماد زیردستان است. اعتماد یک ابزار مهم  یکی از ویژگی 

ي عبارات و رفتار را  ا به فرد قدرت تأثیرگذاري بر ذهنیات و رفتار دیگران بوسیلهجهت رهبري است زیر

گذارد. به عبارتی دیگر، بدون  دهد و تأثیر بسیار زیادي بر احساس، عالیق و سالمت روانی دیگران می می

: 2015الونه، توان آنها را مدیریت و رهبري نمود(سیرنه و م ایجاد حس اعتماد در دیگران، به هیچ وجه نمی

100.( 

در نهایت اینکه، باید خاطرنشان ساخت که انتخاب یک سبک رهبري مناسب به نوع مأموریت، فراینـدها و  

 ).180: 2015ساختار سازمان بستگی دارد(پانت، 

 رهبري تحلیل سطوح  -9-2

شـامل سـطوح   گیرد کـه   به طور کلی، رهبري در سه سطح مطرح است و در این فصل مورد مطالعه قرار می

الذکر معطـوف   فردي، گروهی و سازمانی است. اغلب تحقیقات در حوزه رهبري نیز به یکی از سطوح فوق

 است.

 سطح تحلیل فرد -9-2-1

۳ 
 



۴ 
 

ي شخصی و فردي رهبر با پیروان مـورد بررسـی و تحلیـل     هاي شخص رهبر و رابطه در این سطح، ویژگی

 شود. نیز اطالق می 1فهگیرد. به این سطح تحلیل، فرایند دو طر قرار می

کنند معتقدند کـه بـدون شـناخت روابـط دو      هاي رهبري می کسانی که در این سطح، اقدام به تحلیل تئوري

تـوان درك درسـتی از رهبـري     ي میان رهبر و پیرو، و چگونگی تداوم این رابطه در طول زمـان، نمـی   جانبه

 حاصل نمود.

 سطح تحلیل گروهی -9-2-2

گیـرد   ابط میان رهبر و پیروان در یک چارچوب گسترده مورد بررسی و مطالعه قرار مـی در این سطح نیز رو

نام دارد. در این سطح، تأثیر رهبر  2گروهی فرایندکه ناشی از تعامالت گروهی در سازمان است. این سطح، 

گیرد. مسائلی همچـون رهبـري تـیم و مـذاکرات      هاي کاري مورد بررسی و مداقه قرار می بر اثربخشی گروه

گیرند. همچنین نحوه و سـاز و کـار برگـزاري جلسـات      گروهی در این سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 گیرد. ار میاثربخش نیز در این سطح مورد بحث و بررسی قر

 سطح تحلیل سازمانی -9-2-3

ـ  نیز نام دارد، تأثیر عملکرد افراد و گروه 3در این سطح که فرایند سازمانی موفقیـت سـازمان    رهاي سازمان ب

ي سـازگاري و   گیرد. عملکرد بلندمدت سازمان و موفقیت آن بستگی مستقیم به نحـوه  مورد بررسی قرار می

ي تخصـیص منـابع سـازمان نیـز      یر دارد و همچنین ارتباط مستقیم با نحـوه تعامل آن با محیط پیچیده و متغ

ي رهبر آن است که  ) در این سطح، وظیفه166: 2015از نظرویلجوئن( ).14: 2015دارد(لوسیر و کریستوفر، 

ها، اطالعات و دانش مورد نیاز سـازمان را اسـتخراج کنـد، از صـداها و اصـوات       اي از داده از میان مجموعه

1 - Dyadic process 
2 - Group process 
3 - Organizational process 

                                                           



۵ 
 

گیـري   ي خرَد جمعی و بهره لف، موسیقی بسازد، امکان رشد افراد و کارکنان را فراهم سازد و با توسعهمخت

ها و در نهایت کلیت سازمان را فراهم  ها، تیم ي کارکنان سازمان، زمینه رشد افراد، گروه ي کلیه از توان بالقوه

 سازد.

ها (ایران خودرو و کاله)، نهادهاي  همچون شرکتهاي انتفاعی  ي سازمان در این فصل، رهبري در حوزه

هاي غیر انتفاعی (جمعیت هالل احمر) مورد مطالعه قرار  ها) و سازمان ها و بیمارستان دولتی (دانشگاه

 میگیرد.

 

  1تئوري هاي شخصیتی -9-3

، 2ماندال ویژگی ها و شایستگی افراد تمرکز دارد.  ما افرادي چون نلسون تئوري هاي شخصیتی رهبري بر  

هاي  مشتاق وشجاع می دانیم. بررسی ویژگی ،4بنیانگذار شرکت اپل را رهبرانی کاریزماتیک 3استیوجابز

شخصیتی، اجتماعی، فیزیکی و یا فکري رهبران که آن ها از غیر رهبران متمایز می کند، به مراحل اولیه 

، پژوهشگران با انجام تحقیقات ومطالعات زیاد، می 1990تحقیقات رهبري مربوط می شود.  در دهه ي 

اما یافته هاي آن ها در  .کوشیدند که بین ویژگی هاي رهبران و افراد عادي تفاوت هایی را قائل شوند

 بسیاري از موارد گیج کننده بود.

پژوهشگران هنگامی که از چارچوب پنج ویژگی شخصیت، براي تعیین ویژگی هاي رهبري استفاده کردند، 

در این با توجه به بررسی هاي صورت گرفته،  بسیاري از ویژگی هاي رهبري  .به موفقیت هایی دست یافتند

و این پنج ویژگی بزرگ حمایت زیادي را به عنوان پیش بینی کننده هاي  فته استپنج ویژگی شخصیت نه

 . ندرهبري دریافت کرده ا

1  Trait Theories 
2 Nelson Mandela 
3 Steve Jobs 
4 Charismatic  

                                                           



۶ 
 

) نشان می تیشخص بزرگ عامل پنجمطالعات گسترده اي که بر روي رهبري صورت گرفته است (مبتنی بر 

اما به روشی که رهبران  دهد، ویژگی برونگرایی به عنوان مهم ترین ویژگی رهبران موثر شناخته شده است.

عمل می کنند ارتباط بیشتري دارد تا به اثربخشی آن ها. افراد اجتماعی و سلطه گر به احتمال زیاد 

( خودشان را در موقعیت هاي گروه اثبات می کنند، اما رهبران باید بدانند که نباید بیش از حد مدعی باشند

 زین تجربه استقبال از و بودن وجدان با ی،عاطف ثبات و يپذیر توافقبر خالف  .)307:  2007، 1ایمز و فلن

ي نیست. در کل رویکرد شخصیتی رهبر ابیی برونگرا به اندازه قوت رابطه چند هر ،دارد يرهبر اب يقو روابط

این ویژگی هاي مشترك را براي داشتن رهبري خوب پیشنهاد می دهد. رهبرانی که با دیگران تعامل دارند و 

ابراز وجود خود هستند (برونگرا)، رهبرانی که منظم اند و به تعهدات خود عمل می کنند (با وجدان) قادر به 

و رهبرانی که خالق و انعطاف پذیرند (استقبال از تجربه) مزیت هایی را در رهبري به همراه دارند. یکی از 

( انگ و چان، بطه مثبت دارددالیل آن این است که ویژگی باوجدان و برونگرایی با بهره وري رهبران را

. افراد بیشتر تمایل به پیروي از شخصی را دارند که مطمئن اند در مسیر درست گام بر می )733:  2008

 دارد.

هوش هیجانی ، ویژگی  شخصیتی دیگري است که نشان دهنده رهبري موثر است. طرفداران هوش هیجانی 

دگیري عالی، ذهن تحلیلی خوب و ایده هاي فراوان معتقدند که یک شخص بدون داشتن آن، می تواند یا

 . )247:  2009و همکاران،  2( انتوناکیسداشته باشد اما نمی تواند یک رهبر بزرگ باشد

ه سخنان پیروان نیازهاي دیگران را احساس کنند، ب است. رهبران عاطفی 3جزء اصلی هوش هیجانی، همدلی

العمل آن ها را پیش بینی کنند. رهبري که می تواند  همچنین می توانند عکسخود گوش می دهند، و 

( هیجانات خود را نشان دهد و مدیریت کند، به راحتی می تواند بر احساسات پیروان خود تاثیر بگذارد

 .)151:  2008هامفري و همکاران، 

1 Ames and Flynn 
2  Antonakis 
3 Empathy 
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باال به افراد با هوش هیجانی ) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 496:  2010وهمکاران( 1کوت

 . احتمال زیاد به عنوان رهبر ظاهر می شوند

تـوان بـراي رهبـر     هـاي رهبـري مـی    ي خصیصه هایی که طبق نظریه ها یا خصیصه در انتها، برخی از ویژگی

 : )240: 2016(گربنر و ماتینگلی، برشمرد شامل موارد زیر است

  ،مسئول  ،صادق  ،متعادل  ،مراقب  ،داراي اعتماد به نفس  ،محترم و متشخص  مـدار،   اخـالق 

 مؤدب باظرفیت،  شایسته،  قاطع،  فروتن، بخش،  الهام قابل اعتماد،  صبور،  روشنفکر، 

 

 

 2تئوري هاي رفتاري -9-4

در پاسخ به این سوال که رهبران موثر از نظر رفتار چه چیز  1960تا  1940  ه يمحققان از اواخر ده

باارزشی داشتند، با شکست مواجه شده اند. تحقیقات شخصیتی مبنایی براي انتخاب درست افراد در رهبري 

از  ند.است. در مقابل، تئوري هاي رفتاري رهبري اشاره به این دارند که افراد می توانند رهبري را یاد بگیر

هاي رهبر، بر شخصیت رهبر و یا آنچه که یک رهبر دارد تمرکز کرده و متکی  تئوري ویژگیسویی دیگر، 

هاي واقعی یک رهبر تمرکز  دهد و یا فعالیت اما تئوري رفتاري بر آنچه که یک رهبر در عمل انجام می،است

انجام  ي رهبرانه تئوري هاي رفتارکه در زمین قاتیتحقی یکی از جامع ترین). 80: 2015دارد (وانوارت، 

 50ي  و اوایل دهه 40ي  مطالعات دانشگاه اوهایو بود که همزمان با مطالعات میشیگان در اواخر دههشد، 

میالدي صورت گرفت. مطالعات دانشگاه اوهایو چندین نوع از رفتار رهبران را مورد مطالعه قرار داد اما در 

و ابتکار  3یا مراعات اي لحاظ نمود: ساختار مالحظه تمرکز ویژه کل، بر روي دو نوع رفتار رهبران

1 Côté 
2 Behavioral Theories 
3 - Consideration 
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، به میزانی که یک رهبر ساختار نقش خود و کارکنانش مالحظهساختار ). 413:2016(ریکی و گولی،1عمل

را براي رسیدن به هدف خاصی مشخص می کند، اشاره دارد و دربرگیرنده رفتاري است که در جهت 

باالیی دارد، کسی است مراعات سازماندهی کار، روابط کاري و اهداف بکار گرفته می شود. رهبري که میزان 

انتظار دارد کارکنان به هنگام کار از  "، "اي گروه تعیین می کندوظایف مشخصی را براي اعض"که 

 ."بر ضرب االجل ها تاکید می کند "و  "استانداردهاي مشخصی استفاده کنند

مقصود از مراعات، این است که رهبر به مسئله اعتماد متقابل افراد اهمیت دهد، براي ایده هاي کارکنان 

توجه کند. رهبري که میزان مراعات باالیی دارد، به کارکنان کمک می  ارزش قائل شود و به احساسات آن ها

کند تا مشکالت شخصی خود را حل کنند، با آنان روابط دوستانه اي دارد و در رفتار با آن ها مساوات و 

برابري را رعایت می کند و از کارکنان خود حمایت و قدر دانی می کند. در یکی از بررسی هاي اخیر، وقتی 

درصد آن ها عامل قدر  66کارکنان پرسیده شد که چه عاملی در کار براي شما برانگیزاننده تر است،  از

 ). 2007،  3را بیان کردند( اکست 2دانی

تحقیقات دانشگاه میشیگان، در زمینه رهبري، اهداف مشابهی را دنبال می کرد: آن ها می خواستند ویژگی 

هاي رهبري رهبران را که با اثربخشی عملکرد در ارتباط بود، تعیین کنند. گروه میشیگان دو بعد رفتاري را 

د. این رهبران به نیازهاي شخصی بر روابط بین افراد تاکید می کن  4کارمند محوردر نظر گرفتند: رهبر 

به جنبه هاي فنی یا تخصصی  5تولید محورکارکنان وتفاوت هاي فردي میان آنان توجه می کنند.  رهبران 

 را بر تحقق وظایف گروهی می گذارند. کار توجه می کنند و تمرکز خود

مشابه بعد مراعات رفتار می  د محورکارمناین ابعاد ارتباط بسیار نزدیکی با ابعاد دانشگاه اوهایو دارد. رهبر 

کند و رهبر تولید محور همانند ساختارتوجیهی عمل می کند. در حقیقت، بیشتر محققان براي تعیین 

تحقیق صورت گرفته،  160ویژگی هاي یک رهبر، از واژگان مشابهی استفاده می کنند.  با توجه به نتایج 

پیروان آن ها از شغل خود رضایت بیشتري دارند، با انگیزه رهبرانی که به مراعات توجه بیشتري می کنند، 

1 - Initiating structure 
2  Appreciation 
3  Akst 
4 Employee-oriented leader 
5 Production oriented leader 
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بیشتري کار می کنند و به رهبران خود احترام می گذارند. رهبرانی که به ساختار توجیهی اهمیت بیشتري 

 میدهند، به بهره وري باالیی در گروه ها و سازمان می رسند و از ارزیابی عملکرد مثبت تري نیز برخوردارند.

هاي شخصیتی و رفتار رهبري در تالش جهت دستیابی به  هاي ویژگی تئوريدر نهایت باید عنوان نمود که 

شود.  اطالق می 1هاي جهانشمول ي شرایط بودند و بنابراین، به آنها تئوري ي رهبري در کلیه یک سبک بهینه

اي از رهبري وجود ندارد و  ه، صاحبنظران حوزه رفتار سازمانی فهمیدند که هیچ سبک بهین1960ي  در دهه

در واقع، بهترین سبک رهبري به شرایط موجود بستگی دارد و بدین ترتیب، تئوري اقتضایی رهبري مطرح 

  ).17: 2015شد (لوسیر و آکوا، 

 2تئوري هاي اقتضایی -9-5

تعامل سه ي  به طور کلی، تئوري رهبري اقتضایی در تالش است تا ثابت کند که بهترین سبک رهبري نتیجه

  ).14: 2015عامل رهبر، پیرو و شرایط است(لوسیر و کریستوفر، 

بلیک و موتن بودند، اما سایر صاحبنظران عقیده دارند که  3علیرغم عقیده صاحبنظرانی که معتقد جهانشمول

ي تأثیر متغیرهاي گوناگون، سبک خاصی از  رهبري باید تابع اقتضا باشد و در شرایط مختلف، و در نتیجه

 ).80: 2015شود وانوارت،  رهبري براي شرایط خاصی از محیط و سازمان پیشنهاد می

، 4اقتضایی به تفکیک متغیرهاي موقعیتی می پردازیم: مدل فیدلردر این قسمت به بررسی سه رویکرد 

 .7و مدل رهبري مشارکتی 6هدف-، تئوري مسیر 5تئوري موقعیتی

 

 مدل فیدلر -9-5-1

1- Universal theories  
2  Contingency theories  
3 - Universal approach 
4 Fiedler model 
5 Situational theory 
6 Path–goal theory  
7 Leader-participation model 
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.  مدل اقتضایی فیدلر بیان )1967( فیدلر، فرد فیدلر اولین و جامع ترین مدل اقتضایی رهبري را ارائه کرد

 بستگی به میزان تطابق شیوه رهبري با موقعیت دارد.می کند که عملکرد موثر گروه 

 

 تعیین شیوه ي رهبري  -الف

هبري است. او پرسشنامه فیدلر براین باوربود که عامل کلیدي در موفقیت رهبران، سبک یا شیوه ي ر

را تدوین کرد، تا مشخص کند سبک رهبري بیشتر وظیفه مدار است یا رابطه محور.  1ترین همکارناخوشایند

این پرسشنامه از کارکنان می خواهد درباره همکارانی که تاکنون داشته اند بیندیشند و براي مشخص کردن 

 -مجموعه اهداف متضاد( مثل: خوشایند 16ناخوشایندي خود از یک همکار،از شماره یک تا هشت به هر 

 ناکارایی و ازاین قبیل) امتیاز دهند.  -ناخوشایند، کارایی

اگر شما شخصی را که اصال نمی توانید با اوکار کنید با عباراتی مطلوب معرفی کنید(بیشترین امتیاز را در 

اگر این  پرسشنامه ناخوشایندترین همکار به او دهید)، براساس مدل فیدلر شما فردي رابطه مدار هستید و

با عباراتی نامطلوب معرفی کنید( کمترین امتیاز در پرسشنامه ناخوشایندترین همکار به او دهید)،  شخص را

فیدلر اساس فرض خود را براین گذاشت  شما عالقه بیشتري به بهره وري دارید و فردي وظیفه مدار هستید.

مداردارد و شخص از نظر که رهبري ثابت است. این بدان معناست که اگر موقعیت نیاز به یک رهبر وظیفه 

رهبري فردي رابطه مدار است، یا باید موقعیت را تغییر داد و یا رهبر را براي دست یابی به اثربخشی بهینه 

 جایگزین کرد.

 

 2تعریف موقعیت -ب

پس از ارزیابی سبک رهبري افراد براساس پرسشنامه ناخوشایندترین همکار، رهبر مناسب با موقعیت تعین 

 فیدلر به معرفی سه بعد اقتضایی یا موقعیتی می پردازد:می شود. 

 . یعنی میزان اعتماد، اطمینان و احترامی که پیروان براي رهبر خود قائل اند.1پیرو -رابطه رهبر -1

1  Least Preferred Co-worker (LPC) questionnaire 
2  Situation 
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 .  به میزان وظایف شغلی ( ساختاري یا غیر ساختاري)که باید انجام شود، تاکید می کند.2ساختار وظیفه -2

به میزان تاثیرگذاري یک رهبر که می تواند بر متغیرهاي قدرت مانند استخدام، اخراج،   .3قدرت مقام -3

 مقررات انظباطی ، ترفیع و افزایش حقوق  کارکنان داشته باشد، اشاره دارد.

 

 ارزیابی موقعیت کنونی -ج

پیرو بهتر -رهبرمرحله بعدي ارزیابی موقعیت براساس این سه متغیر است. فیدلر بیان می کند هرچه روابط 

کنترل او بر پیروان نیز بیشتر می  باشد، شغل ها ازساختار دهی باالیی برخوردار خواهند شد، و قدرت رهبر و

سطح تعیین  کنترل زیادي را اعمال می نماید) شود. در یک موقعیت بسیار مطلوب (  موقعیتی که رهبر

همچنین فعالیت هایی چون  ،اعتماد دارند رهبرحقوق ودستمزد بسیار مورد احترام است و کارکنان به 

محاسبه دستمزد و گزارش ها( ساختار وظیفه باال) واضح  ومشخص است، و مقررات، آزادي قابل توجهی به 

طلوب ممکن مپاداش دهی یا توبیخ کارکنان به فرد مسئول می دهد(موقعیت قدرت قوي). اما در یک وضع نا

 شد. بنابراین، رهبر از قدرت کمی برخوردار خواهد بود.است فرد رهبر مورد عالقه پیروان نبا

 

 موقعیت ها  مطابقت رهبران و -د

باترکیب ابعاد اقتضایی، هشت موقعیت احتمالی بوجود می آید که رهبران خود را در چنین شرایطی مشاهده 

مدل فیدلر افراد را براساس امتیازات پرسشنامه با این هشت موقعیت، براي دست  .)1-9(نمودار  -می کنند

. یافته هاي فیدلر نشان می دهد رهبران وظیفه مدار )1977( فیدلر،یابی به رهبري اثربخش تطبیق می دهد

یت هاي در موقعیت هاي بسیار مطلوب و بسیار نامطلوب، بهتر عمل می کنند. بنابراین، وقتی آن ها با موقع

I,II,III,VII  یاVIII   .رهبران رابطه  روبرو می شوند، رهبران وظیفه مدارعملکرد بهتري خواهند داشت

عملکرد بهتري دارند.  در سال هاي اخیر،  VIو    IV,Vمدار، در موقعیت هاي نسبتا مطلوب، موقعیت هاي 

1 Leader–member relations 
2 Task structure 
3 Position power 

                                                                                                                                                                                     



. او بیان می کند )422:  1997یا، ( هوس و آدتفیدلر این هشت موقعیت را به سه موقعیت کاهش داده است

که رهبران وظیفه مدار در وضعیت هایی که کنترل بسیار زیاد و یا بسیار کم است، بهتر عمل می کنند؛ در 

 حالیکه رهبران رابطه مدار در وضعیت کنترل متوسط بهترین هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستاوردهاي فیدلر چه کاربردهایی دارد؟ 

 

 

VIII VII VI V IV III II I 

        
 خوب خوب خوب ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف 

 
 خوب

 زیاد زیاد کم کم زیاد زیاد کم کم

 قوی ضعیف قوی ضعیف قوی ضعیف قوی ضعیف

 

 ضعیف

 خوب

 عملکرد

 مطلوب متوسط نا مطلوب

 

 پیرو - رابطه رهبر

 طبقه بندي

 داروظیفه م

 رابطه مدار

 قدرت

 ساختاروظیفھ
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 یافته هاي مدل فیدلر   1-9نمودار 

 

 

شما می توانید رهبران را( براساس امتیازات پرسشنامه ناخوشایندترین همکار) متناسب با نوع موقعیت 

باشید که فیدلر فرض خود پیرو، ساختار وظیفه و قدرت مقام) انتخاب کنید.  اما به یاد داشته  -(روابط رهبر

را بر این گذاشت که رهبري ثابت است. بنابراین دو راه براي بهبود اثربخشی رهبري وجود دارد. نخست، شما 

می توانید رهبري را انتخاب کنید که مناسب موقعیت باشد. همانند سرمربی بیسبال که در بازي افرادي را 

اگرگروه در موقعیت خیلی   مناسب قرار می دهد.که چپ دست یا راست دست هستند را در موقعیت 

نامطلوب باشد و مدیر فردي رابطه مدار است، در صورتی می توان پیشرفتی در گروه حاصل کرد که مدیر 

گروه با مدیر وظیفه مدار جابه جا شود. حالت دوم این است که موقعیت با توجه به سبک رهبر تغییر کند. 

افزایش یا کاهش قدرت رهبران بر عواملی مثل افزایش حقوق،ترفیع و اقدامات میتوان با تجدید ساختار، با 

 انضباطی کنترل بیشتري را اعمال کرد.

 

 ارزیابی مدل-ه

تحقیقات زیادي در ارتباط با قابلیت اعتبار مدل فیدلر صورت گرفته است و شواهد زیادي در تایید از مدل 

اگر ما فقط از سه موقعیت مدل، بجاي هشت موقعیت کلی  . )147:  1995( آیمن وهمکاران،آن وجود دارد

استفاده کنیم، با مدارك فراوانی در حمایت از نتایج فیدلر مواجه خواهیم شد. اما منطق پرسشنامه 

 همچنین. ناخوشایندترین همکار به راحتی قابل درك نیست و امتیازات پاسخ دهندگان همیشه ثابت نیست

متغیرهاي اقتضایی پیچیده اند و کارشناسان نمی توانند به راحتی آن ها را ) 749: 1981کابانوف( از دیدگاه

  .ارزیابی کنند
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 1تئوري موقعیت رهبري -9-5-2

 یآمادگ به مشروط ي (آن همرهبر سبک درست انتخاب به این تئوري بیان می کند که رهبري موفق

با توجه به آمادگی  رهبر کی .دارد یبستگ )خاص فهیوظ کی انجام توانایی افراد در و لیمات ای و روان،یپ

را نداشته  کار انجام يبرا لیتما و توانایی روانیپ اگر. می نماید انتخاب رازیر  رفتار چهار از یکی پیروان خود،

 ولی فاقد توانایی بوده که یصورت در ؛می بایست به آنان دستورات روشن و مشخصی بدهد رهبر ،باشند

باید براي جبران عدم توانایی پیروان خود از وظیفه مداري باال استفاده کند و با رابطه  رهبر ،تمایل دارند

مداري باال نیز آنان را  به پذیرش آنچه مد نظر اوست هدایت کند. اگر پیروان توانایی الزم را دارند اما تمایل 

اگر پیروان توانایی و هم تمایل دارند،  ندارند، رهبر نیاز دارد تا از شیوه ي مشارکتی وحمایتی استفاده کند و

 رهبر نیازي نیست که کار زیادي انجام دهد. 

از رفتار دستوري باال و رفتار حمایتی پایین تشکیل  2طبق این تئوري، سبک رهبري دستوري به عبارت دیگر،

شـود. سـبک رهبـري     نیز از رفتارهاي دستوري و حمایتی بـاال تشـکیل مـی    3شود. سبک رهبري هدایتی می

شـود و در نهایـت اینکـه سـبک رهبـري       حمایتی از رفتار دستوري پایین و رفتار حمایتی بـاال تشـکیل مـی   

 ).83: 2015شود (وانوارت،  نیز از رفتارهاي دستوري و حمایتی پایین تشکیل می 4تفویضی

 

1 Situational leadership theory (SLT) 
2 - Directive style 
3 - Coaching style 
4 - Delegating style 
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 1هدف-تئوري مسیر -9-5-3

ارائه شد و براساس تحقیقات رهبري دانشگاه اوهایو( تئوري انتظار از  2این  تئوري توسط رابرت هوس

کند  چهار رویکرد رهبري را در این نظریه معرفی می 3هاوزانگیزش، ومراعات و ساختار توجیهی) قرار دارد. 

 7طلب -و رهبري توفیق 6، رهبري مشارکتی5، رهبري حمایتی4که شامل رهبري دستوري

 ). 205:2015باشد(موقان، می

هـدف، سـاز و کـار مناسـبی جهـت چگـونگی انگیـزش پیـروان توسـط رهبـران پیشـنهاد             -تئوري مسـیر 

عالوه بر این، ایـن تئـوري، نقـش مـدیر را در ارضـاي نیازهـا و        ).122: 2015دهد(لوسیر و کریستوفر،  می

 ). 205:2015دهد(موقان، انتظارات کارکنان و یا پیروان مورد ارزیابی قرار می

وظیفه رهبران این است که اطالعات الزم را به پیروان خود بدهند، از آنان حمایت کنند و منابع ضروري 

هدف، اشاره به این موضوع دارد که -آنان قرار دهند. اصطالح مسیر براي دست یابی به اهداف را در اختیار

مشکالت موجود در مسیر  رهبران موثر راه هاي رسیدن به اهداف را به پیروان خود نشان می دهند و موانع و

هدف، یک رهبر باید نقش هدایت کننده و یا حمایتی -آن ها را از میان بر می دارند.  براساس تئوري مسیر

ه باشد، یا باید برخی از رفتارها را با توجه به تجزیه و تحلیل موقعیت از خود نشان دهد. برخی از داشت

 مفروضات این تئوري از قرار زیر است:

ي می شتریب تیرضا منجر به ي هدایت گرارهبرهستند،  زا استرس ای مبهم فیوظا که یهنگام •

  .شود

1  Path-Goal theory 
2  Robert House 
3 - House 
4 - Directive leadership 
5 - Supportive leadership 
6 - Participative leadership 
7 - Achievement- orientecl l… 

                                                           



 و باال عملکرد منجر به یتیحما يرهبري می پردازند، ساختار فیوظا انجام به انکنکار که یهنگام •

 می شود. آنان تیرضا

 اي در انجام کارها دارند، توجه قابل تجربه ای و زیاد ییتوانا کارکنان هنگامی که ادیز احتمال به •

 .شود یم تلقی  امري مازاد عنوان به ي هدایت گرارهبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي زیردستان جهت ارائه عملکرد و  انگیزه

 تالش

 رفتار رهبر

 دستور

 حمایتی

 مشارکتی

 طلب توفیق
 عوامل وضعیتی

 عوامل محیطی

 ساختار وظیفه

 سیستم اختیارات

 گروه کاري

 هاي شخصی زیردستان ویژگی

 کانون کنترل

 توانمندي ادراك شده
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 )422:2016(ریکی و گولی، هدف رهبري -تئوري مسیر -2-9نمودار 

 

 

 يرهبر از یجزئ ،موانع بردن نیب از نشان می دهد شواهد بررسی. ستین آسان هدف-ریمس يتئورآزمایش 

 این  از یکافهاي  شیآزما که کنند یم استدالل برخی .)423:  1995( پادساکوف وهمکاران، است موثر

:  2003(ویال وهمکاران، استو نبود پشتیبانی از این نظریه کمی نا امید کننده  نشده است انجام هنوز هینظر

3(. 

نظریه وارد است آن است  نرسد، نقد دیگري که به ای هدف رهبري پیچیده به نظر می -اگرچه تئوري مسیر

توان زمان دقیقی را جهت اجراي یک سبک خاص رهبري تشخیص داد و توصیه  که طبق این تئوري نمی

  ).122: 2015نمود(لوسیر و کریستوفر، 

 صاحبنظران در مورد سازوکار دقیق اجراي این نظریه و سبک هاي رهبري مربوطه به توافق وهنوز  ن،یبنابرا 

اجراي  است ممکن هدف، ریمس يتئورنتایج  آزمایش امکان بودن دهیچیپو به دلیل  اند جواب قطعی نرسیده

 آن زمان بر باشد. دقیق

 

 

 1مشارکتی -مدل رهبري -9-5-4

مشارکتی است. در این  -این قسمت به بررسی آن می پردازیم، مدل رهبريآخرین تئوري اقتضایی که در 

مشارکتی ویکتور -تئوري روش تصمیم گیري رهبر به اندازه خود تصمیم داراي اهمیت است. در مدل رهبري

1  Leader-Participation model 
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( ورم میزان مشارکت اعضا  در تصمیم گیري ها مورد توجه قرار می گیرد ، رفتار رهبر و1ورم وفیلیپ یتان

هدف، رفتار رهبر باید تغییر کند تا منعکس کننده ساختار وظیفه -. همانند مدل مسیر)17:  2007، 2ویاگو

فت متغیر اقتضایی و پنج باشد. این مدل حالت هنجاري دارد و همانند درخت تصمیم گیري است،  داراي ه

 ي می باشد و براساس آن میزان مشارکت افراد درتصمیم گیري ها مشخص می شود.  سبک رهبر

مشارکتی، خیلی دلگرم کننده -مدل اصلی و تجدیدنظر شده درباره رهبري تحقیقات صورت گرفته در هر دو

ایی .  انتقاده)251:  1998( فیدلر واندروز، نیست، هرچند که مدل تجدیدنظر شده آن اثربخشی باالتري دارد

ي ارائه رایانه ام و یاگو یک برنامه وکه به این مدل می شود، به پیچیدگی آن و حذف متغیرها اشاره دارند. ور

کردند تا مدیران از طریق تمام شاخه هاي تصمیم گیري در مدل تجدید نظر شده راهنمایی شوند. ولی واقع 

متغیر اقتضایی وپنج سبک  هگرفتن دوازد بینانه نیست انتظار داشته باشیم که مدیران اجرایی با در نظر

 رهبري بتوانند به راحتی فرآیند تصمیم مشکل خود را انتخاب کنند.  

 

 3عضو-تئوري مبادله رهبر -9-6

هاي مشابه، به بررسی روندهاي بلندمدت در تعامل  عضو بر خالف سایر نظریه -ي رهبر تئوري مبادله

مدت میان رهبران و  هدف، به تعامالت گسسته و کوتاه -ي مسیر نظریهپردازد و همچون  رهبران و پیروان می

پیروان کاري ندارد. در این نظریه، تعامالت بلندمدت رهبران و پیروان که موجب درك متقابل و ایجاد 

در واقع،  ).89: 2015گیرد (وانوارت،  شود مورد بررسی و مطالعه قرار می ي عمیق بین طرفین می رابطه

پیرو بر مبناي میزان اعتماد، تعهد و احترام پیروان و رهبران به یکدیگر استوار است(ریکی و  -رروابط رهب

 ). 419:2016گولی،

کنند  تري برقرار می کند که مدیران، با تعداد محدودي از زیردستان خود روابط نسبتاً عمیق این نظریه بیان می

شـود. ایـن افـراد اختیـارات و      اطـالق مـی   2»خـودي «یـا   1»گـروه  درون«که به این دسته از زیردستان، افراد 

1 Victor Vroom and Phillip Yetton 
2 Vroom and Jago 
3 Leader–Member Exchange (LMX) theory 

                                                           



۱۹ 
 

کننـد. در مقابـل،    هاي بیشتري نیز دریافت می شود و احتماالً مزایا و پاداش هاي بیشتري واگذار می مسئولیت

نـام دارنـد کـه مـدیران، زمـان و      » خارج از گروه«یا » بیگانه«افرادي که جزو این گروه از زیردستان نیستند، 

 ).  436:2016کنند(ریکی و گولی، ه این افراد صرف میتوجه کمتري ب

اما شواهد نشان می دهد که افراد درون  .اینکه رهبران چگونه اعضا را دسته بندي می کنند، مشخص نیست

و یا داراي شایستگی هاي  هستند گروه از نظر دموگرافیک، نگرش و ویژگی هاي شخصیتی مشابه رهبر

اگر رهبران و پیروان جنسیت مشابه داشته باشند، . همچنین می باشندبیشتري نسبت به افراد بیرون از گروه 

: 2007، 3( وکیو و برزیلعضو بیشتر است) -روابط میان آن ها بسیار نزدیکتر خواهد بود ( تبادل میان رهبر

 صمیمات رهبر را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین ویژگی هاي فردي پیروان، ت.  )303

 

 4رهبري دستوري  تئوري -9-7

هاي رهبري دارند آن است که الگوي واحدي جهت اعمـال   هایی که اغلب نظریه به طور کلی یکی از ضعف

دهند. در واقع، یکی از سؤاالتی که در این خصـوص   یک سبک رهبري خاص در یک زمان خاص ارائه نمی

ي تصـمیم   چه هنگامی باید رهبر، به شخصه تصمیم بگیرد و چه زمانی باید وظیفه«است که مطرح است آن 

 ».را به گروه و یا زیردستان واگذار کند؟

یکتور ورومومیالدي،  2000در سال  5 ي رهبري دستوري را معرفی نمود که  ي جدیدي با عنوان نظریه نظریه 

وجود و شرایط خاص، یک سبک رهبري خاص را دهد در چارچوب شرایط زمانی م به رهبر اجازه می

رویکرد درخت تعمیم وردمبرگزیند.  6 گیري مدیران ارشد است.  بیانگر میزان مشارکت زیردستان در تصمیم 

1 - In group 
2 - Out group 
3  Vecchio and Brazil 
4 - Normative leadership theory 
5 - Victor Vroom 
6 - Vroom 
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ي اقتضایی است که براي شرایط مختلف، سبک متفاوتی از رهبري را پیشنهاد  این نظریه، یک نظریه

گیري فردي، مشورت فردي با زیردست،  ها شامل تصمیم این سبک). 424:2016دهد(ریکی و گولی، می

باشند. بدین ترتیب به اقتضاي شرایط موجود، یکی از  مشورت گروهی، مشارکت گسترده و تفویض می

اي از متغیرها و هنجارها استفاده  شود. در این سبک رهبري، از مجموعه هاي رهبري فوق اعمال می سبک

رهبري با توجه به شرایط موجود انتخاب شود در این نظریه،  گیري شود تا بهترین سبک تصمیم می

گیري، احتمال مشارکت  شود شامل اهمیت مشارکت زیردستان در تصمیم متغیرهایی که به پیروان مربوط می

گیري، سطح حمایت گروهی از اهداف گروه و سازمان، میزان تخصص فردي  زیردستان و پیروان در تصمیم

باشد. متغیرهایی که به خود رهبر مربوط  هاي کاري درون سازمان می هاي تیم قابلیت و گروهی، و در نهایت،

شود نیز شامل میزان تخصص و توانایی شخص رهبر است و متغیر موقعیتی نیز شامل اهمیت تصمیم  می

  ).123: 2015باشد(لوسیر و کریستوفر،  می

 

 

 گرا تحول يفرهمند و رهبر يرهبر -9-8

، می پردازیم. این رهبران ، گرا تحول يفرهمند و رهبر يدوتئوري رهبري معاصر، رهبردر این قسمت، به 

 افرادي هستند که با کلمات، ایده ها و رفتارهاي خود به پیروانشان الهام می بخشند. 

 

 رهبري فرهمند -9-8-1

و استیو جابز به عنوان رهبران فرهمند  3، بیل کلینتون2گانی، رونالد ر1، مارتین لوترکینگ1جان کندي

 شناخته شده اند. 

1 John F. Kennedy  
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رابرت هاوس، اولین محققی است که اصطالح رهبري فرهمند را در رفتار سازمانی مطرح کرد. براساس 

تئوري رهبري فرهمند، پیروان ویژگی هاي قهرمانانه و توانایی هاي رهبري خارق العاده را در این رهبران 

. تحقیقات زیادي سعی در مشخص کردن ویژگی هاي )79:  1988نگر وهمکاران، ( کامشاهده می کنند

هستند و با پذیرفتن  4شخصیتی رهبران فرهمند داشته اند؛ از جمله، این رهبران داراي یک چشم انداز

ریسک براي رسیدن به آن چشم انداز تالش می کنند، به نیازهاي پیروان بسیار حساس اند و رفتارهاي فوق 

 .ده اي دارندالعا

برخی از افراد ویژگی هایی دارند که از آنان رهبرانی فرهمند می سازد. رهبران فرهمند داراي ویژگی هاي 

. از طرف )166:  2002وهمکاران،  5( دن هارتگاعتماد بنفس و هدف محوري هستند شخصیتی برونگرایی،

( فرس وهمکاران، رهبران فرهمند را یاد بگیرنددیگر بیشتر محققان معتقدند که افراد میتوانند رفتارهاي 

2003  :671(. 

 از آنجایی که ما برخی از ویژگی ها را به صورت ذاتی داریم، به این معنا نیست که نمی توانیم تغییر کنیم. 

در سازمان  .شواهد نشان می دهد تاثیر رهبران بر پیروان طی یک فرآیند چهار مرحله اي صورت می گیرد

ند با تبیین یک چشم انداز جذاب و یک استراتژي بلند مدت براي رسیدن به هدف، شروع می شود. این فرآی

چشم اندازهاي مطلوب متناسب با زمان و شرایط تعیین می شوند و منعکس کننده ویژگی هاي منحصر به 

 فرد سازمان هستند.

موریت سازمان) همراه نباشد، ناقص یک چشم انداز، اگر با بیانیه چشم انداز( بیان رسمی چشم انداز یا ما

رهبران فرهمند از بیانیه چشم انداز براي متقاعد کردن پیروان براي دست یابی به هدف استفاده می  است.

کنند. آنان عزت نفس و اعتماد به نفس پیروان خود را، با باالبردن انتظارات عملکرد تقویت می کنند و به آن 

توانند به این سطح از عملکرد برسند.  سپس رهبران با استفاده از گفتارها و ها اطمینان می دهند که می 

اقدامات خود مجموعه ارزش هاي جدیدي را به آن ها منتقل می کنند.  در نهایت، رهبران فرهمند به القاي 

1 Martin Luther King Jr 
2 Ronald Reagan 
3 Bill Clinton 
4 vision 
5  Den Hartog 
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م احساسات می پردازند،  با رفتارهاي غیر متعارف شجاعت خود را نشان می دهند و اعتقاد زیادي به چش

 .)602: 2008( ارز و همکاران، انداز  دارند

( تحقیقات نشان می دهد ارتباط زیادي میان رهبري فرهمند ، عملکرد باال و رضایت پیروان وجود دارد

بیشتري براي گیزه . افرادي که براي رهبران فرهمند کار می کنند، ان)36:  1996کریک پاتریک و الك، 

گذارند، در نتیجه  شان را دوست دارند و به او احترام مییرا آن ها رهبردارند، زخود  هاي بکاربردن تالش

از سود دهی باالتري  که رهبرانی فرهمند دارند،سازمان هایی  .مندي بیشتري خواهند داشترضایت 

فرهمندي زمانی بیشترین موفقیت را دارد که وظایف پیروان داراي یک جزء ایدئولوژیک باشد و . برخوردارند

حتی در  .)1584:  2007( پاستور وهمکاران، ط  تنش وعدم اطمینان زیادي را به همراه داشته باشدیا محی

مطالعات آزمایشگاهی، هنگامی که افراد از نظر روانی برانگیخته می شوند، تمایل بیشتري به پیروي از 

ن کاریزماتیک سیاسی یا این موضوع می تواند دلیلی براین باشد که چرا بیشتر رهبرا .رهبران فرهمند دارند

 مذهبی هستند.

از  در یک سازمان، که فرهمندي را محدود می کند، وجود سطوح در سازمان هاست.ي عامل موقعیتی دیگر

آنجایی که مدیران عالی چشم اندازها را ایجاد می کنند، به سختی میتوان چشم اندازهاي رهبر کاریزماتیک 

توان در شغل هاي  رد، همچنین از شایستگی هاي شخص رهبر نمیرا با اهداف بزرگتر سازمان هم تراز ک

را می پذیرند که با بحران  فرهمندمدیریتی سطوح پایین تر بهره جست. درنهایت، افراد هنگامی رهبران 

 مواجه شده باشند، تحت تنش زیادي قرار گرفته باشد و یا ترس از زنده ماندن داشته باشند.

 

 رهبري تحول گرا -9-8-2

سبکی از رهبري است که با استانداردهاي باالي اخالقـی، الهـام بخشـیدن بـه پیـروان،       1گرا-رهبري تحول

 ).659: 2015هدایت معنوي و توجه و احترام به زیردستان همراه است(پاستورینو و پورتیلو، 

1 - Transformational leadership 
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:  2004پیکولو، ( جاج و تمرکز کرده اند 1رهبري مراوده اي زیادي برتمایز بین رهبري تحول گرا وتحقیقات 

هدف رهبران مراوده اي را توصیف می کنند. این -. مطالعات دانشگاه اوهایو، مدل فیدلر و تئوري مسیر)846

رهبران با مشخص کردن نقش ها و وظایف، پیروان را به سمت اهداف تعیین شده هدایت می کنند. در 

ی دهند و تاثیر فوق العاده اي بر پیروان خود حالیکه رهبران تحول گرا، عالقه پیروان را به سازمان افزایش م

رهبران تحول گرا و رهبران مراوده اي، مکمل یکدیگر هستند؛ آن ها رویکردهاي یکسانی براي می گذارند. 

رهبري تحول گرا، براساس رهبري مراوده اي قرار دارد و تالش و عملکرد پیروان را بیشتر  .انجام کارها دارند

 راوده اي به تنهایی می توانستند باالببرند، افزایش می دهند.از آنچه که رهبران م

اما برعکس این موضوع امکان ندارد. اگر شما رهبر مراوده اي خوبی هستید ولی ویژگی هاي رهبر تحول گرا 

ول گرا و رهبران مراوده را ندارید، در اینصورت شما فقط یک رهبر متعادل اید.   بهترین رهبران، رهبران تح

 هستند.اي 

 2رویکرد رهبري معتبر

در این رویکرد، یک رهبر، بیش از آنکه نقش یک رهبر را بازي کند، قابلیت، شخصیت و خلوص رهبري  

ي رهبري و اعمال نفوذ  باالیی را داراست و در واقع، نیازي بر استفاده از ابزارهاي جانبی جهت کسب وجهه

، کاریزماتیک و یا 3گرا لندارد. در واقع، این رویکرد کّلیه مزایاي سایر رویکردها همچون رویکرد تحو

اي وارد عمل شود و از  شود. طبق این رویکرد، رهبر باید در شرایط ویژه را شامل می 4رهبري معنوي

ي سازمان احتراز کند. در نهایت اینکه طبق این رویکرد، رهبري، یک رهبر باید از  دخالت در امور روزمره

اندیشی برخوردار باشد. بر قلب و ذهن  هاي شخصیتی خاصی همچون ثبات شخصیت و مثبت ویژگی

باالیی برخوردار باشد، بتواند همواره روح امید را در زیردستان  5کارکنان حاکم باشد و از هوش احساسی

1 Transactional leaders 
2 - Authentic leadership Approach 
3 - Transformational 
4 - Spiritual 
5 - Emotional intelligence 
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ي خویش، اعتماد زیردستان را به طور  خود بدمد و زنده سازد، و با مقاصد و رفتار هدفمند و خیرخواهانه

 . )536: 2010کامل کسب کند (پاریخ، 

 

 1هاي رهبري جایگزین -9-9

هـا و   هایی وجود دارد، اما در حقیقت، سیسـتم  توان با قاطعیت ادعا کرد که براي رهبر، جایگزین اگرچه نمی

(پانـت  شود. به عنوان مثال،  هاي سازمان موجب تأثیرگذاري و تقویت عملکرد و تصمیمات رهبران می رویه

شوند  ها و قوانین انجام می هاي سازمان با هدایت رویه فعالیت بخش اعظمی ازعقیده دارد که  )168: 2015(

هاي خودگردان، دوایر کنترل و کارکنان با انگیزه، تحقق اهداف سازمان را بـا کمتـرین    و همچنین وجود تیم

 .پذیر ساخته است میزان نظارت و کنترل امکان

 

 

 رهبري موثق : اخالقیات و اعتماد  -9-10

ود درك ما را از رهبري موثر افزایش می دهند، اما آن ها با دو متغیر ضرورري اگرچه تئوري هاي موج

به تعاریفی  اخالقیات و اعتماد، سر و کار ندارند. ما در رهبري موثر با این دو مفهوم مواجه می شویم و اکنون،

 ).64:  2006وهمکاران،  2از آن ها می پردازیم  ( ناویس ویک

 

 اخالقیات و رهبري -9-10-1

1 - Substitutes leadership 
2 Novicevic 
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رهبرانی که بسیار اخالقی هستند، تمایل به داشتن پیروانی دارند که به رفتار شهروندي سازمانی بیشتر 

. مدیران )1275:  2009و شوآبروك،  1( والومبوا مبادرت ورزند  و مشکالت موجود را به مدیران نشان دهند

اجرایی مجموعه اي از اصول اخالقی را براي سازمان تدوین می کنند. در این راستا آنان نیاز به استانداردهاي 

 گرانید صداقت بهاخالقی باال دارند. آن ها باید این استانداردهاي اخالقی را در رفتار خود نشان دهند، 

 ها نهیهز کاهش و رانیمد به فراوان يها پاداش دندا( قدرت از استفاده سوء مانع یطرف از و دهند پاداش

 .شوند) کارمندان یمرخص ساعات کردن کم با

 

 

 اعتماد و رهبري -9-10-2

اعتماد یک واژه روانشناسی است و هنگامی بروز می کند که افراد می خواهند خود را در مقابل دیگران 

. )264:  2007( سیمپسن، چگونگی انجام کارها دارندآسیب پذیر کنند. زیرا آن ها انتظارات مثبتی درباره 

اگرچه افراد کامال نمی توانند موقعیت را کنترل کنند، اما انتظار دارند که با در دست گرفتن موقعیت، کاري 

کنند که دیگران به سمت آن ها بیایند.  اعتماد اولین ویژگی رهبري است، از دست دادن آن می تواند 

. بخشی از وظایف رهبري، )77:  2005و همکاران،  2( زاکارتسر عملکرد گروه بگذاردتاثیرات مخربی را ب

تعامل با دیگران ، یافتن و حل مشکالت آنان است؛ اگرچه رهبران براي حل مشکالت به دانش و تفکر 

خالقانه نیاز دارند اما براي کسب دانش و داشتن دسترسی به راه حل هاي خالق می بایست مشکل اعتماد 

افراد به آنان را حل کنند. اعتماد و قابل اعتماد بودن، دسترسی رهبر به دانش و همکاري را یکنواخت می 

 کند.

 

1  Walumbwa 
2 Zacharatos 

                                                           



 فصل دهم

 

 قدرت و سیاست در سازمان

 هدف کلی

 آشنایی با پویاییهاي بکارگیري قدرت و اصول رفتارهاي سیاسی در سازمان

 

 اهداف یادگیري

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 ابعاد قدرت سازمانی را درك کنید. .1

 جایگاه قدرت در حوزه رهبري سازمان را تبیین کنید. .2

 هاي رسمی و شخصی قدرت در سازمان را توضیح دهید.انواع پایگاه  .3

 کلیه روشهاي اعمال قدرت را شرح دهید. .4

 منظور از سیاست سازمانی را توضیح دهید. .5

 اهمیت بکارگیري سیاست در رفتارهاي کارکنان را تبیین کنید. .6

 عوامل و پیامدهاي رفتارهاي سیاسی را بشناسید. .7

 ا در سازمان بیان کنید.نحوه واکنش مناسب به رفتارهاي سیاسی ر .8

۱ 
 



۲ 
 

 

 

 در سازمان قدرتتعاریف و ابعاد  -10-1

اند زیرا  ها به یکی از اجزاي غیر قابل انکار و مهم روابط سازمانی بدل گشته در سازمان 1امروزه روابط قدرت

انـد   اي به وجود آمده ها، واحدهاي سازمانی به هم وابسته سازي و تقسیم کار در سازمان با افزایش تخصصی

د. با خلق ایـن واحـدهاي   باشند و براي بقاي خود نیاز به منابع زیادي دارن هاي متفاوتی می که داراي قابلیت

کاري که به منابع زیادي نیاز دارند و با وجود کمبود منابع، واحدهایی که از توان و قدرت باالیی در سازمان 

توانند فعالیت کنند و به اهـداف خـود دسـت یابند(شـافریتز و      برخوردارند بهتر از سایر واحدهاي مشابه می

 ).  246: 2016اوت وجانگ، 

ي  کنند. نتیجـه  استفاده می 2هاي نفوذ خود جهت تأثیرگذاري بر رفتار دیگران از طریق تاکتیکافراد از قدرت 

دهنـد(ریکی   هاي شما می تري به درخواست ها آن است که دیگران پاسخ مطلوب استفاده بهینه از این تاکتیک

 ).  471:2016و گولی،

گونه اي کـه شـخص ب بـر اسـاس      قدرت به معناي اعمال نفوذي است که شخص الف بر شخص ب دارد به

نیز به  3بازي قدرت و سیاست). عبـارت  1990خواسته ها و انتظارات شخص الف رفتار کند( بس و همکاران،

کند تا منفعت کسب کند و یـا سـایر    عنوان فرایندي تعریف شده است که طی آن، یک فرد یا گروه سعی می

افراد را وادار به انجام کاري کند که در حالت عادي و عدم فشار، تمایل و عالقه به انجام آن کار را نداشـته  

یم مربوط به قدرت که منجـر بـه بکـارگیري    ). به طور کلی، مطالعات و مفاه9: 2016باشند(کینگ و الولی، 

1 Power 
2 - Influence tactic 
3 - Power game 
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باید به خاطر داشته البته ). 11: 2016آنها در سازمان شده است، ریشه در علوم سیاسی دارد(کینگ و الولی، 

 ). 469:2016باشیم که دارا بودن قدرت، لزوماً به معناي استفاده از آن نیست(ریکی و گولی،

از آن استفاده نکند. این قدرت اختیاري است.  مهم ترین جنبه  یک فرد می تواند قدرت داشته باشند اما 

است. هر چه وابستگی شخص ب  به شخص الف بیشتر باشد،  1قدرت شاید این باشد که یک تابع وابسته

شخص الف قدرت بیشتري بر او خواهد داشت. همچنین وابستگی خود بر این امر قرار دارد که شخص ب 

س میزان اهمیتی است که شخص ب براي شخص الف قائل است. اگر کسی بتواند چگونه می اندیشد و بر اسا

آرزوهاي شما را کنترل کند، آن فرد بر شما داراي قدرت خواهد بود. اگر شما براي گرفتن مدرك دانشگاهی، 

، او باید واحد خاصی را  بگذرانید و استاد شما تنها استادي است که این واحد را در دانشگاه ارائه می دهد

می تواند قدرت زیادي را بر شما اعمال کند. بنابراین راه هاي زیادي براي شما وجود نخواهد داشت زیرا 

 گرفتن مدرك براي شما از اهمیت بیشتري برخوردار است.  

حد و حصر و نابجا از منابع قدرت جهت استثمار، حـذف و   نیز به معناي استفاده بی 2سوء استفاده از قدرت

عفت با استفاده از کارکنانی اسـت کـه بعـد از ارتکـاب بـه یـک فعالیـت، از انجـام آن پشـیمان          یا کسب من

در واقع، تمرکز قدرت عامل اصلی استفاده نادرست از آن میشود و موجب ). 468:2016شوند(ریکی و گولی،

رد، ) تجمع قدرت در دست یک ف1992( 3ي زالزنیک به عقیدهکاهش محسوس عملکرد سازمان خواهد شد. 

 سه مخاطره زیر را به دنبال دارد:

 کند که به سرعت قادر به کسب نتایج مطلوب است. فرد قدرتمند تصور می -1

 هاي قانونی زیادي براي کسب قدرت وجود دارد. و کند که راه فرد داراي قدرت فراموش می -2

 ).362: 2010(پاریخ:  شود دهد و دچار غرور کاذب می فرد قدرتمند کنترل شخصی خود را از دست می -3

1 Dependence 
2 - Abuse of power 
3 - Zaleznik 
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ي سـوء اسـتفاده از قـدرت، میـزان قـدرت مـدیران بایـد بـا          قابل ذکر است که جهت جلـوگیري از پدیـده  

). عـالوه بـر ایـن،    469:2016هاي آنان منطبق باشد تا تعادل در قدرت حفظ شود(ریکی و گـولی،  مسئولیت

درت و اختیـار را در بـین زیردسـتان    ي سوء استفاده از قدرت میتوان سطحی از ق جهت جلوگیري از پدیده

می گویند. توانمندسازي ممکن است جزیـی از فرهنـگ یـک     1نمود که به آن توانمندسازي تقسیم و تسهیم 

سازمان باشد و یا اینکه حاصل سبک خاص مدیریتی یک مدیر باشـد. امـروزه بـا افـزایش سـطح دانـش و       

ن، لزوم توانمندسازي کارکنان جهت بهبود فراینـدهاي  هاي اطالعاتی نوی آوري توانایی زیردستان و ظهور فن

هـا بـیش از پـیش وجـود دارد و در حـال رخ دادن       ي بهینه از منابع سازمانی و کاهش هزینـه  کاري، استفاده

 ).  469:2016است(ریکی و گولی،

 

 

 بازیگران عرصه قدرت در سازمان -10-2

آن بازي قـدرت در جریـان اسـت. بـازیگران ایـن       شود که در اي شناخته می رفتار سازمانی به عنوان عرصه

کنند که بر  هستند که داراي نیازها و اهداف متفاوتی هستند و همواره تالش می 2عرصه نیز افراد تأثیرگذاري

ي قدرت و  تصمیمات و اقدامات سازمان تسلط داشته و اعمال نفوذ کنند. جهت درك رفتار بازیگران عرصه

ي تحقـق اهـداف توسـط ایـن      ها و ماهیت این بـازیگران و همچنـین نحـوه    نگیزهسیاست در سازمان، باید ا

 بازیگران درك شود.

1 - Empowerment 
2 - Influencers 
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ائـتالف  «شوند که پنج دسته از آنهـا در   بندي می گروه تقسیم 11به طور کلی، این تأثیرگذاران یا بازیگران به 

 حضور دارند. 2»ائتالف داخل سازمان«و شش دسته از آنها در  1»خارج سازمان

کنندگان، ارباب رجوع، شرکاي تجاري و  (تأمین 3ضا و عناصر ائتالف خارج سازمان شامل مالکان، شرکااع

هاي مربوط به  ي انجمن هاي حمایت از حقوق کارگري)، کلیه ها و انجمن رقبا)، نهادهاي کارگري (اتحادیه

امل مدیرعامل، فعاالن داخلی باشند. ائتالف داخل سازمانی نیز ش فعالیت سازمان و مدیران ارشد سازمان می

(تولیدکنندگان داخل سازمان)، مدیران صفی، تحلیلگران (متخصصین داخلی)، کارکنان واحد پشتیبانی، و 

هاي مشترکی است که اعضاي ائتالف  که به عقیده فیتزبرگ، بیانگر عقاید و ارزش –ایدئولوژي سازمان 

باشد. در واقع، ایدئولوژي  شود می اي دیگر محسوب میه داخلی دارند و عامل تمایز یک سازمان از سازمان

ها و هنجارهاي درونی سازمان را منعکس  ي فرهنگ سازمان بوده و ارزش ي شاکله دهنده تشکیل

 ).248: 2016کند(شافریتز و اوت وجانگ،  می

 

 قدرت مقایسه رهبري و -10-3

درمی یابیم که این دو واژه وجوه مشترك اگر بخواهیم تعریف رهبري را با تعریف قدرت مقایسه کنیم، 

 زیادي با هم دارند. رهبران از قدرت به عنوان وسیله اي براي رسیدن به اهداف گروه استفاده می کنند اما

ناپذیري ببیند(وانوارت،  شود تا سبک رهبري لطمات جبران افراط و تفریط در اعمال قدرت موجب می

2015 :161.(  

هایی با یکدیگر دارند؟ قدرت نیاز به سازگاري بـا هـدف نـدارد. درحالیکـه  رهبـر بـه       این دو واژه چه تفاوت 

سازگاري میان اهداف و پیروان نیاز دارد. تفـاوت دوم مربـوط بـه شـیوه ي اثرگـذاري آن هاسـت. رهبـر بـه         

1 - External coalition 
2 - Internal coalition 
3 - Associates 
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ر اثرگذاري بر روي پیروان تمرکز می کند( اثر گذاري به سمت پایین). ایـن موضـوع اهمیـت الگوهـاي تـاثی     

گذاري  افقی وبه سمت باال را کاهش می دهد. اما قدرت اینگونه نیست. تفاوت بارز دیگر، شـیوه ي رهبـري   

است و بیشتر تحقیقاتی که در مورد رهبري صورت می گیرد، بر این موضوع تاکید دارند. در مقابل، تحقیقات 

راي افراد( به عنوان تمرین کننـده  قدرت بیشتر بر روي شیوه هاي سازگاري تاکید می کند ودامنه آن به ماو

قدرت) کشیده می شود، زیرا گروه ها همانند افراد می توانند از قدرت براي کنترل افراد یا گروه هـاي دیگـر   

هاي رهبـري   سطوح و شدت قدرت، موجب انتخاب سبکاستفاده کنند. در نهایت خاطر نشان میسازیم که 

 ).161: 2015مختلف می شود(وانوارت، 

 

 

 

 پایگاه هاي قدرت -10-4

تقسیم بندي   1شخصیب)  رسمی والف)پایگاه ها یا منابع قدرت به دو گروه ، )242:  2004یوکی(از نظر 

  .می شوند

 

 قدرت رسمی  -10-4-1

قدرت رسمی از موقعیت افراد در سازمان نشات می گیرد. این قدرت برمبناي توانایی وادار کردن دیگران ، 

 و یا قدرت قانونی قرار دارد. پاداش دهی به آنان

 

 2قدرت مبتنی بر اجبار -10-4-1-1

1  Formal and Personal 
2 Coercive Power 

                                                           



۷ 
 

این قدرت، بر اساس ترس افراد ازپیامدهاي منفی قرار دارد. این قدرت بر تهدید، مجازات جسمی، ایجاد 

سرافکندگی از طریق محدودیت جابه جایی، و یا کنترل نیازهاي اساسی فیزیولوژیکی و امنیت استوار است.   

 افرادي که در سازمان از نیازهاي دیگران باخبرند، می توانند آن ها را به خود وابسته کنند.  همچنین

 

 1قدرت مبتنی بر پاداش -10-4-1-2

این قدرت، درست نقطه مقابل قدرت مبتنی بر اجبار است. از آنجایی که این قدرت منافع مثبتی را براي 

می کنند. بنابراین کسی که بتواند پاداشها را در میان افراد دیگران به همراه دارد، افراد از آن ها اطاعت 

توزیع کند، بر دیگران قدرت خواهد داشت. این پاداش ها می توانند پاداش هاي مالی ( میزان حقوق 

پرداختی، اضافه حقوق و انعام) و یا پاداش هاي غیر مالی (  ترفیع، وظایف کاري جذاب، همکاران صمیمی و 

 ).144:  2001ب) باشند( وارد، شیفت کاري مناس

 

 2قدرت قانونی ( مشروع) -10-4-1-3

است و عوامل و عناصري  3هاي قدرت قانونی هاي فرهنگی حاکم بر جامعه و سازمان یکی از بنیان ازرش

همچون سن، هوش فردي، طبقه اجتماعی و یا خصوصیات فیزیکی در این رابطه قابل ذکر است(شافریتز و 

 ).255: 2016اوت وجانگ، 

قدرت قانونی، یکی از رایج ترین منابع دسترسی به قدرت در گروه هاي رسمی وسازمان ها محسوب می 

شود. این قدرت براساس مقام سازمانی، به فرد اختیار رسمی براي کنترل و استفاده از منابع سازمان را می 

آگاه ساختن افراد نسبت به  )، قدرت قانونی/ مشروع در1989( 4ي هینکین و شوریشیم به عقیدهدهد. 

 ).161: 2015ها و وظایفشان بسیار سودمند است(وانوارت،  مسئولیت

1 Reward Power 
2  Legitimate Power 
3 - Legitimate power 
4 - Hinkin & Schriesheim 
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قدرت قانونی گسترده تراز قدرت مبتنی بر اجبار و پاداش است. زیرا قدرت مقام،  نظر موافق اعضاي سازمان 

ود خطوط  زیاد در چارت را در بر می گیرد. قدرت با مفهوم سلسله مراتب ارتباط بسیار نزدیکی دارد . وج

سازمانی باعث می شود که کارکنان رهبران را بسیار قدرتمند بدانند و هنگامی که یک مدیر اجرایی قدرتمند 

شناخته می شود، افراد تمایل دارند که او را در مقام باالتري در چارت سازمانی قرار دهند( گیسسنر و 

). وقتی مدیر مدرسه،رییس بانک ویا فرمانده ارتش صحبت می کند( با فرض اینکه 30:  2007، 1شوبرت

دستورالعمل هاي آنان از اختیارات مقام آن ها صادر می شود)،  معلمان، کارکنان و مقامات نظامی باید از آن 

 ها پیروي کنند. 

 

 قدرت شخصی -10-4-2

اد ناشی می شود. تخصص و احترام، و تحسین دیگران دومنبع قدرت شخصی از ویژگیهاي منحصر به فرد افر

 قدرت شخصی به حساب می آیند. 

 

 2قدرت مبتنی بر تخصص -10-4-2-1

افراد متخصص داراي تجربه، دانش و مهارت ویژه اي هستند و بر اساس آن دیگران را تحت تاثیر قرار می 

سازمان ها براي رسیدن به اهدافشان به متخصصان دهند. از آنجایی که شغل ها بسیار تخصصی می شوند، 

وابسته تر می شوند.  یک دکتر تخصص دارد و بخاطر قدرت مبتنی بر تخصصی او، بسیاري از افراد از 

دستورالعمل هاي آنان پیروي می کنند.  متخصصان کامپیوتر، حسابداران مالیاتی، اقتصادانان، روان شناسان 

کسانی که قدرت تخصصی باالیی  یتوانند از چنین قدرتی استفاده کنند.صنعتی و سایر متخصصان نیز م

هاي اطراف، فرایندها و اقدامات گذشته و یا منابع مادي و انسانی مورد نیاز جهت  دارند، در مورد پدیده

 ).161: 2015هاي اثربخش اطالعات و دانش کافی دارند(وانوارت،  انجام فعالیت

 

1  Giessner and  Schubert 
2 Expert Power 
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 1قدرت مرجع -10-4-2-2

اگر شما شخصی را دوست داشته باشید واو را مورد تحسین وستایش قرار دهید، آن شخص می تواند بر شما 

قدرت داشته باشد زیرا شما می خواهید او را خوشحال کنید، درنتیجه ازاوپیروي می کنید.  این قدرت، 

ر می دهند. قدرت مرجع، بیانگر این است که افراد شخص دیگري را تحسین می کنند و او را الگوي خود قرا

بیان می کند که چرا مردم میلیون ها دالر صرف جشن ها می کنند تا بتوانند محصوالت خود را به تایید 

بازرگانان برسانند.  همچنین برخی از افراد با اینکه در موقعیت هاي رهبري قرار ندارند، به دلیل داشتن 

احساسی که بر دیگران می گذارند، می توانند قدرت  پویایی فرهمندي، قابلیت دوست داشتنی و تاثیرات

 رهبري داشته باشند.

 

مسلما منابع قدرت شخصی بیشترین تاثیر گذاري را دارند. قدرت مرجع و قدرت مبتنی بر تخصص با رضایت 

کارکنان از ناظران، تعهد سازمانی و عملکرد شان رابطه مثبت دارد. درحالیکه، تاثیر قدرت قانونی و قدرت 

می تواند  -یکی از منابع رسمی  -مبتنی بر پاداش با این پیامدها بی ارتباط است. قدرت مبتنی بر اجبار 

نتیجه ي معکوس داشته باشد و با رضایت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه  منفی دارد( کارسن و همکاران، 

1993  :1150 .( 

 

 قدرتاعمال روش هاي  -10-5

رت در فعالیتهاي روزمره سازمان و  در واقع، تبدیل منابع قدرت به فعالیت نه روش مختلف جهت اعمال قد

 )249:  2000، 2ها وجود دارد: ( بلیکل

  مشروعیت. بستگی به موقعیت اقتدار افراد در سازمان و به میزان تطابق درخواست آن ها با سیاست

 ها و قوانین سازمانی دارد.

1 Referent Power 
2  Blickle 

                                                           



 عقول است، استدالل هاي منطقی و شواهد واقعی ارائه ترغیب منطقی. براي اثبات درخواستی که م

 شود.

  درخواست هاي الهام بخش.  با توسل به ارزش ها، نیازها، امید و آرمان هاي یک هدف، تعهد عاطفی

 را افزایش دهید.

  مشاوره.  با درگیر کردن افراد در فرآیند تصمیم گیري در رابطه با چگونکی تکمیل طرح، میزان

 ف را افزایش دهید. پشتیانی از هد

 مبادله. در ازاي همراهی و همکاري افراد به آنها پاداش دهید 

 .درخواست هاي شخصی.  براساس روابط دوستانه، درخواست به  همراهی و همکاري کنید 

  مورد لطف و توجه قرار گرفتن. قبل از بیان درخواست، از آن ها تعریف و تمجید کنید و رفتاري

 . دوستانه داشته باشید

 .فشار. درخواست ها را تکرار کنید. از تهدید و هشدارها استفاده کنید 

 .ائتالف.  از حمایت یا کمک دیگران براي اینکه در رابطه با هدف به توافق برسید، استفاده کنید 

 

برخی از روش ها نسبت به بقیه موثرترهستند. به عنوان مثال روش هاي ترغیب منطقی، درخواست هاي 

و مشاوره بیشترین اثربخشی را دارند، مخصوصاهنگامی که افراد به پیامدهاي حاصل از فرآیند الهام بخش 

تصمیم گیري بسیارعالقه مند باشند. روش فشارمعموال نتیجه ي معکوس دارد و از بین این نه روش، این 

ورد لطف وتوجه ). استفاده همزمان از روش م89:  2003روش کمترین اثربخشی را دارد( هیگنز و همکاران، 

قرار گرفتن ومشروعیت، می تواند عکس العمل هاي منفی به پیامدها را کاهش دهد اما نه زمانی که افراد 

 ).137:  2008نسبت به پیامد فرآیند تصمیم گیري و یا سیاست بی تفاوت هستند( پتی وهمکاران، 

با موفق شدن  خواهند یم افراد. شد دخواه اعمال قدرت ،می گیرند قرار گروه یک در هم با افراد که یزمان

 قدرتاز  سازمان در کارکنان که یهنگام. دست یابند حرفه شبردیپ و پاداش، کسب نفوذ، اعمال در کار به

۱۰ 
 



۱۱ 
 

 خوب یاسیس يها مهارت با افراد. می دانیم یاسیس آنان را درگیر فعالیت هاي ما ،استفاده می کنند خود

 ).126:  2005خود را دارند( فریس وهمکاران،  قدرت يها گاهیپا از موثر استفاده ییتوانا

 

 سیاست هاي سازمانی  -10-6

تعاریف زیادي از سیاست سازمانی وجود دارد.  اصوال این نوع از سیاست ها حول محور موارد کاربرد قدرت 

رفتار در جهت اثر گذاري بر فرآیند تصمیم گیري سازمانی، یا رفتارهاي خود خدمتی و غیر مجاز است. 

در سازمان ها شامل آن دسته از فعالیت هایی می شود که به عنوان بخشی از نقش رسمی  1سیاسی

، 2کارکنان، ضرورت ندارد اما بر توزیع مزایا و کاستی هاي درون سازمان تاثیر می گذارند( فریس و هاچ وارتر

هنگامی که در مورد سیاست ). این تعریف از سیاست شامل مواردي می شود که بیشتر افراد 435:  2011

هاي سازمانی صحبت می کنند، به آن ها اشاره می کنند. رفتار سیاسی در بیرون از نیازهاي شغل خاصی، 

قرار دارد.  این رفتار به تالش هایی در جهت استفاده از منابع قدرت نیاز دارد و در برگیرنده تالش هایی 

گیري تاثیر بگذارند. دامنه تعریف رفتار سازمانی بسیار  است که بر اهداف، معیارها و فرآیندهاي تصمیم

گسترده است و شامل این رفتارها می شود:   ندادن اطالعات اساسی به تصمیم گیرندگان، پیوستن به 

ائتالف، افشاگري ها، شایعه پراکنی، نشت اطالعات محرمانه به رسانه ها، دادوستدهایی که در سازمان به نفع 

 گیرد، به نفع یا علیه شخصی راي دادن. یکدیگر صورت می 

ي سیاست و قدرت  ي بازیگران عرصه مدیران نه تنها باید کلیه در نهیت اینکه، صاحبنظران عقیده دارند که

را در سازمان به خوبی مدنظر قرار دهند، بلکه باید خود نیز از ابزارهاي مربوطه به خوبی استفاده کنند 

  ).372: 2010(پاریخ: 

 

1  Political behavior 
2  Ferris and Hochwarter 
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 اهمیت سیاست ها  -10-7

بسیاري از مدیران باتجربه اذعان داشته اند که  رفتار سیاسی مهم ترین بخش زندگی سازمانی است( 

).  آنان رفتار سیاسی را در سازمان ها اخالقی والزم دانسته اند وبیان کرده اند که این 49:  2008، 1بیوکنن

سیاست ها را شر الزم دانسته اند و باور دارند که  رفتار به صورت مستقیم به کسی آسیب نمی رساند. آنها

بدون رفتاري سیاسی کارها به سختی انجام می شوند. همچنین افراد زیادي بیان کرد اند که آن ها هرگز 

 استفاده از رفتار سیاسی به طورموثر را، آموزش ندیده اند.

). این تفاوت ها باعث 2010د دارد( پفر، درون سازمان ها گروه هایی با ارزش ها، اهداف و عالیق مختلف وجو

بوجود آمدن تعارض بالقوه در تخصیص منابع محدود مثل بودجه بخش بندي ها، فضاي سازمانی، مسئولیت 

هاي پروژه و میزان حقوق و دستمزد در گروه ها می شود. اگر منابع فراوان باشند، تمام حوزه ها در سازمان 

کنند. اما از آنجایی که این منابع به حد کافی وجود ندارند، نمی توان همه  می توانند اهداف خود را برآورده

 نهیهز عنوان به اغلب گروه ای فرد کی يدستاوردها ن،یا بر عالوهي افراد را در سازمان راضی نگه داشت. 

باعث به وجود  روهاین نیا. در نظر گرفته می شود) نه ای هستند آنها ایآ که( سازمان درون در گرانید ندهیآ

 می شوند. محدود منابع ي دستیابی بهبرا سازمان ياعضا انیم در یواقع رقابت آمدن

 مورد "قیحقا" از ياریسشاید مهم ترین عاملی که در سازمان ها باعث رفتار سیاسی می شود این است که ب

 مولفه هاي یک مشخص نیستند. مثالً : عملکرد درست کدام است؟ محدود منابع صیتخص يبرا استفاده

 يبرا آشکار تالش"عنوان به يگرید توسط "سازمان نفع بهیک نفر  فداکارانه تالش" ؟نامطلوب کدامند شغل

 ).644:  2005وهمکاران،  2( اسکورز والد شود یم دهید "خود منافع شبردیپ

زمانی که حقایق آشکار نیست، هرکس میتواند  -اگر بیشتر تصمیمات در سازمان در شرایط مبهم گرفته شود

افراد درون سازمان از هر چیزي براي لکه دار کردن حقایق براي رسیدن به   -به گونه اي آن را تفسیر کند

ت هاي سیاسی در سازمان می اهداف و عالیق خود استفاده می کنند و این موضوع باعث بوجود آمدن فعالی

شود.  در صورتی یک سازمان می تواند از رفتار سیاسی مصون باشد که همه اعضاي سازمان اهداف وخواسته 
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هاي یکسان داشته باشند، منابع سازمان به حد کافی وجود داشته باشد و پیامدهاي عملکرد مشخص باشند. 

 اما چنین سازمانی در دنیاي واقعی وجود ندارد. 

 به طور کلی باید اشاره نمود که سیاست داراي ابعاد زیر است:

 کسب، حفظ و توسعه قدرت جهت کسب اهداف فردي -1

شـود.، سیاسـت وارد    زمانی که بروز یک تغییر موجب برهم زدن تعادل قدرت در سازمان یا اجتماع مـی  -2

 کند تا مجدداً این تعادل را برقرار سازد. عمل شده و سعی می

 ي سیاست در تالشند تا منافع خود را محقق سازند. بازیگران صحنه اغلب -3

هایی که مطبوع سازمان نیست کسب و حفـظ   منافع شخصی بسیاري از افراد، ممکن است حتی از روش -4

 ).  370: 2010شود (پاریخ: 

 

 

 عوامل ونتایج رفتار سیاسی  -10-8

عضی از سازمان ها، فعالیت سیاسی آشکارا حکم همه ي سازمان ها وگروه ها تماما سیاسی نیستند. در ب

فرماست، در حالیکه در سازمان دیگر ممکن است کمترین نقش را در اثر گذاري بر پیامدها داشته باشد.  

یکی از تحقیقات اخیر، تعدادي از عواملی که داشتن رفتاري سیاسی را تشویق می کند، برشمرده است. 

ند، که از شایستگی هاي منحصر به فرد افرادي که به استخدام سازمان برخی از آن ها ویژگیهاي فردي هست

 در می آیند ناشی می شود و تعدادي هم نتیجه ي فرهنگ و یا محیط داخلی سازمان هستند. 

 

 عوامل فردي -10-8-1
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 در سطح فردي، پژوهشگران ویژگی ها، نیازها وعوامل فردي مشخصی را که به احتمال زیاد با رفتار سیاسی

در ارتباط اند را بیان کرده اند. افرادي که خود کنترلی زیادي دارند،  داراي کنترل درونی هستند و نیاز 

، 1شدیدي به قدرت دارند به احتمال زیاد این افراد رفتار سیاسی را در پیش می گیرند( اکانر و موریسون

2001  :301 .( 

 درماعی حساسیت بیشتري نشان می دهد و یقیناً فردي که داراي خود کنترلی زیادي است، به عوامل اجت

ی از مهارت بیشتري برخوردار است، زیرا آن ها باور دارند که می توانند کنترل خود نسبت به یاسیس رفتار

 يبرا تالش و فعال موضع کی داشتن مستعد شتریب یدرون کنترل منبع با افرادمحیط را کنترل کنند. . 

خیلی  2یاولیماکشخصیت  افراد با مشخصه که ستین تعجب يجا. هستند خود نفع به طیشرا يدستکار

 .کنند استفاده استیس از خود یشخص منافعبراي دستیابی به  راحت

 در مطلوب، کار بازار به توجه با( باشد داشته يشتریب نیگزیجا یشغل يها فرصت فرد چه هراز طرف دیگر، 

) سازمان از خارج گذار ریتاث عوامل ای و برجسته، شهرت دانش، ای و ابیکم يها مهارت داشتن اریاخت

 با يفرد است دیبع ت،ینها در. است شتریب بزند یاسیس نامشروع اقدامات انجام به دست که نیا احتمال

 ادیز احتمال به اقدامات نیا از باال انتظارات. کند استفاده ها آن از ،نامشروع يها راه از کم تیموفق انتظار

 ساده و تجربه یب کارکنان و باال یاسیس يها مهارت با قدرتمند و تجربه با افراد( گروه  دو هر مرکز توجه

 .از دست می دهند) قرار می گیرد را خود شانس که لوح

 

 

 عوامل سازمانی -10-8-2

اگرچه تفاوت هاي فردي می تواند نقش مهمی را در صحنه هاي سیاسی ایفا کند، ولی شواهد موجود بیشتر، 

موقعیت ها وفرهنگ هاي مشخصی که موجب تقویت سیاست ها می شوند، را بیان می کنند. مخصوصا وقتی 

ر است و فرصت براي منابع سازمان روبه کاهش می رود ویا هنگامی که الگوهاي موجود منابع در حال تغیی

1 O’Connor and Morrison 
 را خودمی کنند تا بتواند  استفاده بودن احساس از يعار به شخص کی لیتما فیتوص يبرا تیشخص و یاجتماع روانشناسان از یبرخ که یاصطالح ۲
 .بپردازد گرانید بیفر به و کرده جدا متعارف اخالق از

                                                           



). زمانی که 93:  1992ترفیع وجود دارد، به احتمال زیاد رفتار سیاسی بروزخواهد کرد( فریس و همکاران، 

سازمان ها براي بهبود کارآیی، فعالیت هاي خود را کاهش می دهند، افراد براي حفظ منابعی که داشتند، به 

یرات، به ویژه تغییراتی که مستلزم تخصیص مجدد منابع اقدامات سیاسی مبادرت می ورزند.  اما همه ي تغی

در درون سازمان است، به احتمال زیاد باعث تحریک تعارض و افزایش فعالیت هاي سیاسی می گردد.  

فرصت براي ترفیع و پیشرفت، رقابت را بر سر منابع محدود افزایش می دهد، زیرا افراد تالش می کنند که 

 میم داشته باشند. تاثیر مثبتی بر پیامد تص

 نقش، ابهام ن،ییپا اعتماد ی می شود عبارتند از :اسیس اقدامات انجامگی که منجر به فرهنویژگی هاي 

 باال فشار ک،یدموکرات يریگ میتصم پاداش صفر، صیتخص وهیش مشخص،نا عملکرد یابیارز يها ستمیس

 انجام پرورش يها نهیزم زین هستندي که فقط به فکر منافع خود ارشد رانیمد. همچنین عملکرد يبرا

 در اعتمادهر چه سطح . )138: 2003ی را در سازمان فراهم می کنند( فریس و همکاران، اسیس اقدامات

 یکل طور ن بهیبنابرا. خواهد بود باالتر و شتریب نامشروع نوع از یاسیس رفتار سطح ،باشد سازمان کمتر درون

 .کند مهار را نامشروع اقدامات و سرکوبرا  یاسیس رفتاربتواند  دیبا زیاد اعتماد ،

نقشی مبهم است که در آن نوع رفتارکارکنان مشخص نباشد. بنابراین، کارکنان در اقدامات سیاسی خود 

داراي محدودیت هاي کمتري هستند. زیرا اقدامات سیاسی به عنوان بخشی از نقش رسمی کارکنان  به 

تر باشد، کارکنان می توانند بیشتر به اقدامات سیاسی دست بزنند. حساب نمی آیند؛ هرچه ابهام نقش بیش

موضوع ارزیابی عملکرد با یک روش علمی کامل، فاصله زیادي دارد. هر قدر سازمان ها از معیارهاي ذهنی 

براي ارزیابی استفاده کنند، وتنها بر یک پیامد تاکید داشته باشند یا فاصله زمانی زیادي را به یک عمل و 

زیابی آن اختصاص دهند، احتمال بیشتري وجود دارد که کارمندان به فعالیت هاي سیاسی مبادرت ورزند. ار

معیارهاي عملکرد ذهنی، موجب بروز ابهام خواهند شد. اگر سازمان تنها از یک معیار براي ارزیابی استفاده 

اما این موضوع ممکن است هزینه کند، افراد تالش می کنند تا بر اساس آن معیار خود را خوب جلوه دهند. 

اي را به بخش هاي دیگر شغل وارد آورد که مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. هر قدر فاصله زمانی بین یک 

 عمل و ارزیابی آن طوالنی تر شود، احتمال آن کمتر است که فرد، مسئول رفتار سیاسی خود شناخته شود. 

۱۵ 
 



اد سطوح باال رفتار سیاسی را در پیش می گیرند، به ویژه زمانی درنهایت، هنگامی کارکنان در یابند که افر

که آن اقدامات را با موفقیت به انجام می رسانند و براي آن پاداش در نظر بگیرند، شرایط براي حمایت از 

اقدامات سیاسی فراهم می شود. اقدامات سیاسی مدیران عالی، این مفهوم را به اعضاي سطوح پایین تر 

 رساند که انجام فعالیت هاي سیاسی وداشتن چنین رفتاري در سازمان پذیرفته است.  سازمان می

 

 واکنش به رفتار سیاسی در سازمان -10-9

در این فصل عواملی که موجب رفتار سیاسی می شدند را بیان کردیم . اکنون پیامدهاي مطلوب تا به حال 

نتایج تحقیق گسترده اي که  2-6اگرچه بیشتر پیامدهاي افراد عمدتا منفی هستند. نمودار  میشود،آن اشاره 

 بر روي روابط بین سیاست هاي سازمانی و پیامدهاي افراد صورت گرفته است را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

سیاست هاي سازمانی 

د تهدیدي براي میتوانن

 خروج از کارافزایش  کارکنان باشند

 کاهش رضایت شغلی

  اضطراب واسترس افزایش
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 واکنش هاي کارکنان به سیاست هاي سازمان 1-10نمودار 

 

شواهد بسیار معتبري وجود دارد که نشان می دهد، ادراکات از سیاست هاي سازمانی با رضایت شغلی رابطه 

از واژه سیاست، افزایش اضطراب و استرس شغلی برداشت می شود.  .)211:  2006منفی دارد ( هال، 

احتماال به این دلیل است که افراد باور دارند که احتمال دارد موقعیت خود را به کسانی که در اقدامات 

سیاسی فعال هستند ببازند و یا  بالعکس، ممکن است فشارهاي زیادي را به دلیل  وارد شدن در عرصه 

در  2). سیاست ها منجر به کاهش خود گزارش دهی571:  2002، 1تحمل کنند( ویگدارقابت سیاسی 

عملکرد کارکنان می شود و شاید چون کارکنان شرایط سیاسی را مناسب نمی دانند، انگیزه خود را از دست 

مان می دهند. وقتی اقدامات سیاسی بیش از حد مورد بررسی قرار گیرند، جاي تعجب ندارد که کارکنان ساز

 را ترك کنند.

 

1  Vigoda 
2 Self-reported 

                                                           



 فصل یازدهم

 

 فرهنگ سازمانی

 هدف کلی

 شناخت فرهنگ و کاربرد آن در شکل دهی ذهنیات و رفتار کارکنان سازمان

 

 اهداف یادگیري

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 با انواع تعاریف فرهنگ و ویژگی هاي فرهنگ آشنا شوید. .1

 منظور از شبکه فرهنگ سازمان را درك کنید. .2

 انواع فرهنگ سازمانی را بشناسید.ابعاد و  .3

 سازوکار ایجاد و حفظ فرهنگ مثبت و مناسب سازمانی را شرح دهید. .4

 فرایند شکل گیري فرهنگ را تبیین کنید. .5

 سازوکار احیاي فرهنگ را بشناسید. .6

 چگونگی شکل گیري فرهنگ سازمانی را توضیح دهید. .7



 منظور از انتقال فرهنگ را شرح دهید. .8

 جاد فرهنگ مثبت سازمانی را نام ببرید.انواع روشهاي ای .9

 

 

تعریف فرهنگ -11-1  

گروا ي معتبر توسط پاتی فرهنگ سازمانی براي اولین بار با انتشار یک مقاله 1 مورد عالقه بسیاري  1979در سال  

از صاحبنظران قرار گرفت و بدین ترتیب، نیز مطالعات جدیدي در رابطه با فرهنگ سازمانی با انتشار این مقاله 

2آغاز شد.البته قبل از آن افرادي همچون گاردنر ) و کالرك1945(  3 ي اهمیت  ) نیزتحقیقاتی را در زمینه1972( 

ي محیط سازمانی مناسب انجام دادند که بعدها در بسیاري از تحقیقات مربوط به  همراحل رشد سازمانی و توسع

4فرهنگ مورد استناد قرار گرفت (اشنایدر و باربارا  ،2014 :6 .(  

ها و جوامع تأثیر  شود که بر رفتار افراد در سازمان ها و اصولی اطالق می اي از قوانین، ارزش فرهنگ به مجموعه

). 151: 2016ها و اقدامات افراد قرار دارد(بورك و نومایر،  گذارد و به شدت تحت تأثیر تاریخ، سنت می  

ي ذهنی انسان در جهت شناسایی  برنامه«عنوان ) فرهنگ را به 1991هافستد () نیز به نقل از 30: 2010پاریخ(

کند. در  تعریف می» هاي اجتماعی یا گروه اجتماعی نسبت به سایر طبقات یا گروه  فرد یا افرادي از یک طبقه

 شود. واقع به عقیده وي، فرهنگ با ابعاد نمادین و ملموسی همچون رفتارها، هنجارها و رویدادها شناخته می

1 - Dettigrew 
2 - Gardner 
3 - Clarke 
4 - Schneider Benjamin & Barbara 

                                                           



ریزي جمعی ذهنی و یک الگوي ذهنی و عینی که اعضاي یک  فرهنگ را به عنوان برنامهعالوه بر این، وي 

 ).216: 2016کند(کینگ و الولی،  کند تعریف می سازمان را از سازمان دیگر متمایز می

 2»انتزاع تجربی«نیز فرهنگ را به عنوان یک  1در ادامه تعاریف ارائه شده در مورد فرهنگ سازمانی،ادرگار شاین 

توانیم اجزا و عناصر فرهنگ سازمان را مشاهده کنیم اما  برشمرده است. این واژه بدین معناست که ما می

توانیم به راحتی مشاهدات خود را توصیف کنیم و یا ابزار ارزیابی مناسبی براي سنجش ماهیت فرهنگ  نمی

 ). 252:2015طراحی کنیم(موقان،

به اشتراك گذاشته می شود و آن سازمان را از دیگر سازمان ها، ، توسط اعضاي یک سازمان 3فرهنگ سازمانی

گیري هویت سازمانی افراد و  فرهنگ سازمان تأثیر بسیار زیادي بر شکل). 229: 1996متمایز می کند ( شاین، 

 4در واقع، فرهنگ سازمان به مثابه چسب). 8: 2015ها دارد(وي،  همچنین الگوهاي ارتباطاتی افراد و سازمان

  ).216: 2016دهد(کینگ و الولی،  کند که اجزاي سازمان را به هم پیوند می ل میعم

توان به نمادها، آداب، زبان، عقاید و باورها، هنجارها،  ي فرهنگ سازمان می دهنده از جمله عناصر تشکیل

کارکنان را شکل ها و تشریفات اشاره کرد که بر سازمان حاکم بوده و رفتار  ها و افسانه ها، داستان ارزش

 ).258: 2016دهد(اولولوبه و پرینس،  می

ي فرهنگ سازمانی را که همان اجزاي  ) نیز مدلی را با عنوان شبکه1999دو صاحبنظر به نام جانسون و شولز (

 اند:  ي فرهنگ است را ارائه نموده دهنده تشکیل

 

1 - Schein 
2 - Empirical abstract 
3 Organizational culture 
4 - Glue آداب و رسوم نمادها 

 ساختار قدرت

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )1999:74(جانسون و شولز سازمان  ي فرهنگ شبکه  1-11نمودار 

Johnson G, Scholes K. (1999); Exploring corporate strategy; 5th ed.; Prentice hall. P 

74. 



ها و باورهاي محوري و اساسی  ي فوق، عنصر مرکزي شبکه که همان پارادایم نام دارد، بیانگر ارزش در شبکه

 گیرند. سازمان است و سایر عناصر شش گانه، در طول زمان، در سازمان شکل می

 

 فرهنگ سازمانی ویژگی هاياهمیت و  -11-2

دهد تا انتظارات مدیران را دریابند و  کارکنان اجازه میشود که به  اهمیت فرهنگ سازمانی از آنجایی ناشی می

دهد. به طور کلی، مؤسس یک سازمان فرهنگ کلی و عمومی آن  ي تفکر و رفتار آنها را شکل می همچنین نحوه

هاي سازمان، فرهنگ سازمان  ها و شکست ي کسب موفقیت کند و سپس در طول زمان و در نتیجه را تعیین می

). در این 658: 2015گیرد(پاستورینو و پورتیلو،  شود و شکل نهایی را به خود می ول میدچار تغییر و تح

هاي درون سازمانی نیست.  ي عادات و فعالیت خصوص باید یادآور شویم که فرهنگ سازمانی، تنها به منزله

شامل  دهد بلکه همچنین نباید تصور نمود که ساختار اجتماعی سازمان، فرهنگ سازمان را تشکیل می

شود(کیتون،  ها، مفروضات و مصنوعاتی است که از تعامالت میان اعضاي سازمان ناشی می اي از ارزش مجموعه

2011 :28.( 

) فرهنگ سازمانی یک واقعیت 1اولولوبه و پرینس معتقدند فرهنگ سازمان داراي چهار ویژگی اصلی است: 

) هر سازمان فرهنگ 2هاي آن دارد،  و فعالیتهاي ملموسی در سازمان  ناملموس است که مصادیق و نشانه

) فرهنگ سازمان موجب 4) فرهنگ سازمانی داراي ماهیت اجتماعی است، 3خاص و مختص به خود دارد، 

) فرهنگ هر سازمان یکی از عناصر و 5شود و  خلق معنی براي نمادها و رویدادهاي درون و برون سازمان می

 ).258: 2016ن آن سازمان است(اولولوبه و پرینس، دهی نگرش کارکنا ابزارهاي اصلی شکل



نیز سه ویژگی اصلی را براي فرهنگ سازمانی  )2001 ( 3و کلیف 2،براون1ماول هاي سه صاحبنظر انگلیسی با نام

 برشمردند که عبارتند از:

 فرهنگ عامل اساسی حفظ و بقاي سازمان است. -1

 کند. عمل میفرهنگ به عنوان یک سیستم عقیدتی و درونی  -2

 ).138: 2008شود(سان،  فرهنگ نوعی استراتژي به شمار می -3

جهت هدایت و رهبري تغییر و  5مطالعه فرهنگ و شکاف فرهنگی)اظهار داشته است که 322: 2014(4خوري

زیرا رهبران و مدیران با افراد سر و کار  ،غلبه بر مقاومت در برابر تغییر مورد توجه فراوان قرار گرفته است

  .سازمان قرار دارند  دارند و افراد تحت تأثیر فرهنگ

 

 در سازمانفرهنگ و انواع ابعاد  -11-3

 معروف است، ابعاد زیر براي فرهنگ بر شمرده شده است: 6در مطالعاتی که به گلوب

عدم اطمینان توسط اعضاي یک جامعه و سازمان  اجتناب از عدم اطمینان، که به میزان دوري و احتراز از -1

ها به منظور مقابله با  شود که با دست یازیدن به هنجارهاي اجتماعی، آداب و رسوم، و یا بروکراسی اطالق می

شود. هاي محیطی حاصل می تغییرات و پیچیدگی  

1 - Maull 
2 - Brown 
3 - Cliffe 
4 - Khury, Grace C 
5 - Cultural gap 
6 - GLOBE 

                                                           



و زیردست و همچنین  ي مافوق فاصله قدرت که به اعتقاد اعضاي یک جامعه یا سازمان به لزوم رابطه -2

شود. ي قدرت در بین اقشار جامعه اطالق می پذیرش فاصله  

گرایی نوع اول جمع -3 1 ها  هاي سازمانی و اجتماعی به توزیع جمعی منابع و فعالیت اي که فعالیت : به درجه

شود. پردازند اطالق می می  

گرایی نوع دوم جمع -4 2 سازمان به منافع گروهی و سازمانی و مقدم : که به میزان پایبندي اعضاي یک گروه و 

شود. داشتن منافع جمعی به منافع فردي اطالق می  

مخاصمه -5 3 جویانه را در  اي از افراد و اعضاي یک سازمان یا جامعه اقدامات تهاجمی و تالفی : به درجه

شود. دهند اطالق می رفتارها و روابط اجتماعی خود بروز می  

گرایش به آینده -6 4 بینی  ریزي و پیش اي که افراد یک سازمان یا جامعه براي آینده خود اقدام به برنامه درجه : به

شود. کنند اطالق می می  

گرایش به عملکرد -7 5 شود که سازمان به عملکرد یک فرد یا گروه پاداش مثبت ارائه  : به سطحی اطالق می

شود. دهد تا عملکرد افراد بهبود یابد اطالق می می  

به انسان گرایش -8 6 دوستانه، سخاوتمندانه و مهربانانه  اي که یک سازمان به رفتارهاي عادالنه، انسان : به درجه

  ).37: 2010شود (پاریخ:  دهد اطالق می اعضاي خود پاداش می

1 - Collectivism I 
2 - Collectivism II 
3 - Assertiveness 
4 - Future orientation 
5 - Performance orientation 
6 - Human orientation 

                                                           



و  3) براساس دو معیار کلی انسجام2006( 2نیز با اشاره به تحقیقات گوفی و جونز 1هامفري و گیبس

 اند: رکنان، چهار نوع فرهنگ سازمانی را معرفی کردهکا 4پذیري جامعه

پذیري در حد اندك است. در این نوع فرهنگ،  : در این نوع فرهنگ، میزان انجسام و جامعه5اي فرهنگ شبکه -1

شود و  ها به صورت دوستانه و در محیطی دوستانه انجام می ساختار سازمان حالت حاکمیتی ندارد، فعالیت

 ین وظایف و مشاغل مختلف سازمان وجود ندارد.چندان وابستگی ب

پذیري در سطح باالیی است.  : در این نوع فرهنگ، سطح انسجام و جامعه6فرهنگ اشتراکی یا همگانی -2

کارکنان سازمان آگاهی و اطمینان بسیار باالیی به هویت سازمان دارند و به عضویت فرد در سازمان افتخار 

 زنند. به هویت سازمان گره می کنند و هویت شخصی خود را می

پذیري در حد پایینی است. کارکنان سازمان  : در این نوع فرهنگ، سطح انسجام و جامعه7فرهنگ قطعه قطعه -3

کنند و در عین حال، افتخار چندانی به عضویت در  در عین مشارکت و تعامل، حریم شخصی خود را حفظ می

کنند گروه  دانند و سعی می به سازمان را تحقق اهداف شخصی میکنند. افراد، هدف از پیوستن  سازمان نمی

 کاري خود را مبناي هویت کاري خود قرار دهند.

پذیري در حد پایین  : در این نوع فرهنگ، سطح انسجام در حد باالیی است و سطح جامعه8فرهنگ مغرض -4

دانند که جهت  حاکم نیست اما افراد می اي بر روابط میان کارکنان است. در این نوع فرهنگ، جو چندان دوستانه

1 - Humphries & Gibbs 
2 - Goffee & Jones 
3 - Solidarity 
4 - Sociability 
5 - Networked 
6 - Communal 
7 - Fragmented 
8 - Mercenary 

                                                           



اند. در این نوع فرهنگ، کارکنان به قیمت زیان و عدم رضایت  هاي کاري، به یکدیگر وابسته انجام فعالیت

 ).50: 2015همکاران، سعی در تحقق اهداف کاري شخصی خود هستند (هامفریز و گیبز، 

 

 

 فرهنگ هاي قوي در مقابل فرهنگ هاي ضعیف -11-4

). اگر بیشتر 3:  2003، 1توان فرهنگ هاي ضعیف را از فرهنگ هاي قوي متمایز کرد( روزنتهال و ماسرچ می

کارکنان  دیدگاه هاي یکسانی درباره ي ماموریت سازمان و ارزش هاي آن داشته باشند، در این صورت فرهنگ 

 سازمانی ضعیف است.سازمانی قوي است و اگر نظرات کارکنان باهم خیلی متفاوت باشد، فرهنگ 

به قاطعیت اجرا و در سطح گسترده به اشتراك گذاشته می  2در فرهنگ هاي قوي، ارزش هاي اصلی سازمان

). هنگامی فرهنگ قوي تر و تاثیر آن بر رفتار کارکنان بیشتر است که 220:  2002وهمکاران،  3شوند( اشنایدر

عهد بیشتري به سازمان نشان می دهند، بیشتر باشد. زیرا تعداد کارکنانی که ارزش هاي اصلی را می پذیرند و ت

هرچه ارزش هاي بیشتري توسط افراد به اشتراك گذاشته شده باشند، شرایط  براي کنترل رفتار آنان  بیشتر 

 مهیا می شود. 

یک فرهنگ قوي باید بتواند میزان استعفاي کارکنان را کاهش دهد. زیرا فرهنگ قوي نشان دهنده ي میزان 

موافقت باالي کارکنان درباره ي آن چیزي که سازمان می خواهد، است. چنین اتفاق نظرهایی انسجام، وفاداري 

و تعهد سازمانی را می سازند. این کیفیت ها به نوبه ي خود، تمایل کارکنان به ترك از سازمان را کاهش می 

است که هرچه کارکنان بیشتري در ).  یکی از تحقیقات نشان داده 618:  2009و همکاران،  4دهد(شولت

1 Rosenthal and Masarech  
2 Core values 
3  Schneider 
4  Schulte 

                                                           



 1خدمت رسانی به مشتریان به توافق رسیده باشند، سود دهی سازمان به مراتب بیشتر خواهد شد( گریزل

). مطالعه ي دیگري بیان کرده است که وقتی ادراك مدیران و اعضاي تیم درباره ي 1227: 2009وهمکاران، 

در بین اعضا بیشتر می شود و عملکرد تیم نیز کاهش می یابد( حمایت سازمانی متفاوت باشد، حالت هاي منفی 

).  وقتی که مدیران گمان می کنند که سازمان بیش از آنچه کارکنان فکر می 558:  2011و همکاران،  2بشر

 کنند، از آنها حمایت می کند ، تاثیر این اثرات منفی بیشتر خواهد بود. 

 

 عملکرد فرهنگ    -11-5

مرز سازمان را دارد: به عبارت دیگر یک سازمان را از بقیه ي سازمان ها متمایز می کند، به  فرهنگ نقش تعین

اعضاي سازمان هویت می دهد و باعث افزایش ثبات سیستم اجتماعی می شود. فرهنگ با ارائه استانداردهاي 

. در نهایت، فرهنگ یک مربوط به آنچه کارکنان باید بگویند و انجام دهند، به پایداري سازمان کمک می کند

مکانیسم حس گیري و کنترل است که رفتار کارکنان را هدایت و شکل می دهد. در این کتاب همین عملکرد 

 ). در کل فرهنگ قواعد بازي را تعریف می کند. 481:  2002، 3آخر مد نظر ماست( پاینی کونا

بیش از پیش افزایش داده است. اما باعث می  امروزه تمایل به ایجاد سازمان هاي غیر متمرکز، اهمیت فرهنگ را

شود که ایجاد فرهنگ هاي قوي، سخت تر شوند. وقتی قدرت رسمی و سیستم هاي کنترل کاهش پیدا می 

کنند، معنی مشترك فرهنگ می تواند به همه افراد اشاره کند نه به یک هدف و گروه خاص. هرچند که کارکنان 

وفاداري بیشتري به تیم و ارزش هاي تیم داشته باشند تا به سازمان. در  سازمان یافته در تیم ها ممکن است

سازمان هاي مجازي نیز که افراد ارتباط چهره به چهره ندارند، تعیین مجموعه هنجارهاي مشترك بسیار سخت 

1  Grizzle 
2  Bashshur 
3 Pinae cunha 

                                                           



ار است. در سازمان هاي نوآورانه داشتن رهبري قوي که به سرعت با اهداف مشترك و اولویت ها ارتباط برقر

).60:  2007کند، بسیار با اهمیت است( مال هوترا و همکاران،   

 

 ایجاد و نگهداري فرهنگ  -11-6

به فرهنگ سازمان به طور ناگهانی به وجود نمی آید و هنگامی هم که به وجود می آید به ندرت از بین می رود. 

اي که در آن تعلیم  پذیریم، مدرسه میطور کلی، مراحل رشد ما در طول زندگی، تأثیراتی که از والدین خود 

اي که با آن تعامل داریم به ادراکات و نگرش ما نسبت به زندگی و در نتیجه، بر رفتارمان تأثیر  بینیم و جامعه می

اي در صنایع و  باشد که به گونه ي فرهنگ می ي شاکله دهنده گذارد. این عوامل در واقع تشکیل شگرفی می

 ).42: 2015یابند و در آن ریشه دارند (هامفریز و گیبز،  ختلف نیز تسرّي میهاي کشورهاي م سازمان

 

  شکل گیري فرهنگ -11-7

آداب و رسوم کنونی سازمان و سنت ها و روش هاي کلی انجام کارها،  به طور فزاینده اي به کارهایی که در 

شد، بستگی دارد.  بنابراین منبع  گذشته انجام می شد و موفقیت هایی که در نتیجه ي انجام آن ها حاصل می

). بنیان گذاران چشم انداز سازمان 190: 2012و همکاران،  2هستند( ژائو 1نهایی فرهنگ سازمان، بنیان گذاران

 را براساس آنچه که باید باشد و بدون توجه به  ایدئولوژي ها یا آداب و رسوم گذشته، بنا می نهند.  

 

 )61:  1996فرهنگ را از سه طریق می توان ایجاد کرد: ( شاین ،  

1 Founders 
2  Zhao 

                                                           



 بنیان گذاران کارکنانی را استخدام و نگهداري کنند که فکر و احساس آن ها با روش انجام کار، یکی باشد.  -1 

 نحوه ي فکر و احساس خود را به کارکنان تلقین  کنند.    -2  

 را در آن ها نهادینه کنند.فرضیات، ارزش ها و اعتقادات خود  -3  

 بنابراین هنگامی یک سازمان موفق می شود، که شخصیت بنیانگذاران آن در فرهنگ سازمان جاي گرفته باشند. 

که فرهنگ سازمانی، مستقل از افرادي که آن را خلق  است  عنوان نمودهنیز در این خصوص )36: 2011(کیتون

گیري فرهنگ سازمانی  ه صورت نمادین یا واقعی، منجر به شکلي افراد سازمان، ب کنند نیست و کلیه می

 شوند. می

 

 زنده و فعال نگهداشتن فرهنگ  -11-8

هنگامی که یک فرهنگ در سازمان ایجاد می شود، سازمان با ارائه مجموعه اي از تجربیات مشابه به کارکنان 

فرآیند انتخاب، معیارهاي ارزیابی عملکرد، ). 203:  2004، 1براي حفظ فرهنگ تالش می کند( بلومن و آستروف

آموزش و توسعه فعالیت ها و روش هاي ارتقاء، اطمینان می دهند که موارد به کار رفته متناسب با فرهنگ 

هستند، همچنین به حمایت کنندگان پاداش می دهند و سرپیچی کنندگان را مجازات و بعضا اخراج می کنند. 

رهنگ نقش دارند: شیوه انتخاب، اقدامات مدیران عالی و روش هاي اجتماعی سه نیروي بسیار مهم در حفظ ف

 .2کردن

 

  انتخاب 

1  Blowmen  and Ostroff 
2  Socialization methods 

                                                           



هدف فرآیند انتخاب شناسایی و استخدام افرادي است که داراي دانش و مهارت اند و توانایی انجام کارها را به 

صورت موفقیت آمیز دارند. تصمیم گیري نهایی در مورد انتخاب افراد، به طور قابل توجهی تحت تاثیر قضاوت 

ان است. تصمیم گیرندگان افرادي را استخدام می تصمیم گیرندگان در ارتباط با میزان سازگاري آن افراد با سازم

). همچنین 366:  2008کنند که اساسا ارزش هایشان با بخش زیادي از سازمان سازگار باشد( وانگ و همکاران، 

فرآیند انتخاب، اطالعاتی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. کسانی که تضادي بین ارزش هاي خود و سازمان 

نند خود را از جمع متقاضیان کنار بکشند. بنابراین انتخاب همانند یک خیابان دو طرفه است؛ ببینند، می توا

متقاضیان با کنار کشیدن و کارفرمایان با حذف کسانی که ممکن است ارزش هاي سازمان را به مخاطره 

 بیاندازند، فرهنگ سازمان را حفظ می کنند.

 

 مدیران عالی 

). مدیران 749:  2004چشمگیري بر فرهنگ سازمانی دارد( کارپنتر و همکاران،  فعالیت هاي مدیران عالی تاثیر

ارشد از طریق کلمات و رفتارهاي خود اقدام به ایجاد هنجارهایی در سازمان می کنند. به عنوان مثال اگر 

و شیوه  سازمان بخواهد که کارکنانش ریسک پذیر باشند، به این که مدیران چقدر به کارکنان آزادي می دهند

مناسب کدام است، بستگی دارد. همچنین مدیران بایستی به اقداماتی که باعث افزایش حقوق، ترفیع و یا پاداش 

 ها می شوند، توجه کنند.

 

 اجتماعی کردن 

مهم نیست که چقدر سازمان در استخدام وانتخاب کارکنان جدید خوب عمل می کند، اما کارکنان جدید براي 

ب سازمان نیاز به کمک دارند. که به این کمک اجتماعی کردن می گویند( بائر و همکاران، تطابق با فرهنگ غال

الف) ). ما می توانیم اجتماعی کردن کارکنان را به عنوان یک فرآیند سه مرحله اي در نظر بگیریم: 707:  2007



). این 310:  1981 ،4( فلدمن3مرحله ي دگرگونیج) و  2مرحله ي مواجه شدنب) ، 1مرحله ي قبل از ورود

نشان داده شده است، بر بهره وري نیروي کار جدید، تعهد به اهداف سازمان و  2-11فرآیندها که در نمودار 

 تصمیم نهایی براي ماندن در سازمان، تاثیر می گذارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل اجتماعی کردن   2-11نمودار 

 

 

 مرحله ي قبل از ورودالف)

افراد با مجموعه اي از ارزش ها، نگرش ها و انتظارات متفاوت درباره ي شغل و سازمان، وارد سازمان می شوند.   

اینکه افراد قبل از پیوستن به سازمان، چقدر راجع به آن اطالع دارند و چگونه مسئولیت خود را به انجام می 
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). 173:  2003ک خواهد کرد( موریسون ، رسانند، در پیش بینی تطبیق رفتار آنان با فرهنگ جدید کم

 همچنین بررسی رفتار گذشته افراد، یکی از قوي ترین  پیش بینی کننده هاي رفتار آنان در آینده است. 

 

 مرحله ي مواجه شدن  ) ب

اعضاي جدید در هنگام ورود به سازمان ممکن است با انتظاراتی روبرو شوندکه با واقعیت تفاوت داشته باشند.  

این انتظارات می توانند درباره ي شغل، همکاران، رئیس و یا حتی سازمان باشد. بنابراین در بدترین حالت، 

. مدیران می توانند با استخدام و ممکن است عضو جدید به حدي سرخورده شود که از کارش استعفا دهد

انتخاب مناسب افراد، به میزان قابل توجهی چنین پیامدي را کاهش  دهند و کارکنان را به داشتن روابطی 

یادگیري اصول اولیه "دوستانه در سازمان تشویق کنند. هنگامی که دوستان و همکاران به تازه واردان در 

تعهد بیشتري را نسبت به سازمان احساس خواهند کرد( موریسون، کمک می کنند، تازه واردان  1"سازمان

2002  :1149.( 

 

 مرحله ي دگرگونی ج) 

براي حل مشکالت مرحله ي قبل، اعضاي جدید یا تغییر می کنند و یا از مرحله ي دگرگونی عبور می کنند. 

اجتماعی شدن و بر اعطاي هرچه مدیران بیشتر بر برنامه هاي رسمی، جمعی، متوالی، ثابت و برنامه هاي 

اختیارات کارکنان تاکید ورزند، به احتمال زیاد تفاوت هاي تازه واردان از بین خواهد رفت و با رفتارهاي قابل 

 پیش بینی استاندارد جایگزین خواهد شد . 

 

1  Learn the ropes 
                                                           



ي ، هنجارها 1فرآیند سه مرحله اي اجتماعی کردن زمانی کامل می شود که اعضاي جدید درونی شده باشند

سازمان و گروه هاي کاري خود را بپذیرند، اعتماد به نفس داشته باشند و به همکاران خود اعتماد کنند و براي 

آن ها ارزش قائل شوند. آنان متوجه خواهند شد که نه تنها وظایف بلکه  قوانین، رویه ها و شیوهاي پذیرفته 

ن می دانند که سازمان چه انتظاري از آنان دارد و شده غیر رسمی نیز دراین سیستم وجود دارد. درنهایت کارکنا

نشان می دهد که دگرگونی  1-9از چه معیارهایی براي اندازه گیري و ارزیابی کار آن ها استفاده می کند.  نمودار

هاي موفق باید تاثیر مثبتی بر بهره وري و تعهد سازمانی کارکنان داشته باشند و تمایل آنان را به ترك از 

 کاهش دهند.سازمان 

 چگونگی شکل گیري فرهنگ ها -11-9

نشان می دهد که چگونه فرهنگ سازمانی ایجاد و حفظ می شود. فرهنگ اصلی از فلسفه ي   3-11نمودار 

 2بنیان گذاران گرفته می شود و هنگامی که سازمان در حال رشد است، به شدت تحت تاثیر معیارهاي استخدام

مدیران عالی، جوکلی سازمان را تعیین می کند و مشخص می کند که کدام رفتار . فعالیت هاي قرار می گیرد

پذیرفته می شود و کدامیک غیر قابل پذیرش است. نحوه ي اجتماعی کردن کارکنان، به ترجیحات مدیران عالی 

هاي  در روش هاي اجتماعی کردن و به میزان موفقیتی که کارکنان جدید در فرآیند انتخاب، در تطبیق ارزش

 شان با ارزش هاي سازمان بدست می آورند، وابسته است.

 

 

 
 

1  Internalized 
2 Hiring criteria 

گذاران  بنیانفلسفه ي 
 معیارهاي انتخاب سازمان

دنکراجتماعی   

 مدیران عالی

 فرهنگ سازمان

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

  چگونگی شکل گیري فرهنگ سازمان 3-11نمودار 

 

 

البته الزم به ذکر است که فرهنگ یک سازمان، تحت تأثیر مستقیم فرهنگ حاکم بر صنعت نیز قرار دارد. صنایع 

کنـد. یعنـی    هاي متفاوتی برخوردارند و این واقعیت، در کشورهاي مختلـف نیـز صـدق مـی     مختلف از فرهنگ

ت بـه شـرکتی کـه در صـنعت     کند فرهنگ بسیار متفـاوتی نسـب   شرکتی که در صنعت مخابرات ژاپن فعالیت می

 ). 530:2016کند داراست(ریکی و گولی، اتومبیل آمریکا فعالیت می

 

 

 



 انتقال فرهنگ -11-10

از مهم  4و زبان 3، سمبل ها2، تشریفات1فرهنگ به شکل هاي مختلف به کارکنان منتقل می شود؛ داستان ها

 ترین اشکال  انتقال دهنده ي فرهنگ هستند. 

 

 داستان ها 

:  2000تعدادي از مدیران اجرایی ارشد نایک بیشتر وقت خود را به عنوان راویان شرکت می گذراند( رنس دل، 

به کارگاه خود رفت و در تالش براي تولید کفش ورزشی بهتري بود،  5). آنها می گویند وقتی بیل باورمن 44

امی که کارکنان جدید داستان هایی را کارکنان در حال صحبت کردن در مورد روح نوآورانه نایک بودند. هنگ

براي تبدیل دو میدانی به یک ورزش حرفه اي و  7دونده مشهور اورگان 6درباره تالش هاي استیو پري فانتین

تالش براي دستیابی به تجهیزات بهتر می شنوند، آنان از تعهد نایک براي کمک به ورزشکاران مطالب زیادي را 

 یاد می گیرند.

از این قبیل در بسیاري از سازمان ها وجود داشته و به شیوه هاي فعلی آنان مشروعیت می بخشد داستان هایی 

و معموال شامل روایاتی در مورد بنیانگذاران سازمان، شکستن قانون، کاهش نیروي کار، جابجایی کارکنان، 

). کارکنان نیز 33:  2003واکنش به اشتباهات گذشته و سازش با تغییرات سازمانی است( ریکتس و سایلینگ، 

روایت هاي خود را در مورد چگونگی تطبیق خود با سازمان در طول فرایند اجتماعی کردن می گویند، از جمله 

 ).76:  2011روز اول کاري، تعامالت اولیه با دیگران، و ادراك اولیه از زندگی سازمانی( شیپ و جانسن، 
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 تشریفات 

است که ارزش هاي کلیدي سازمان را بیان و تقویت می کنند.  تشریفات  تشریفات، نتایج مکرر فعالیت هایی

 ).114:  2009، 1نقش مهمی را در تعیین مهم ترین هدف و یا مهم ترین افراد در سازمان دارند( اسالم و زایفور

 

 سمبل ها 

ي بزرگ طرح دفتر مرکزي شرکت، نوع خودروهاي مدیران اجرایی شرکت و حضور و یا عدم حضور شرکت ها

هواپیمایی  مثال هایی از نماد سمبل ها هستند.  بقیه ي سمبل ها شامل اندازه سازمان، زیبایی لوازم اداري ، 

).  این سمبل ها به کارکنان می 279:  2006، 2مازاد حقوق پرداختی و ظاهر پرسنل می شود( پرت و رافائلی

ان مساوات طلبی مدیران عالی و رفتارهاي گوید چه کسی در سازمان اهمیت ویژه اي دارد؛ همچنین میز

 شایسته آنان را (مانند ریسک پذیري، محافظه کار بودن، اقتدارگرایی، فرد گرایی یا جمع گرایی) نشان می دهد.

 

 زبان

بسیاري از سازمان ها و واحدهاي فرعی از زبان براي معرفی فرهنگ سازمانی،  تصدیق پذیرش و حفظ آن 

الحات خاصی تجهیزات، افراد کلیدي، عرضه کنندگان، مشتریان و یا محصوالت را استفاده می کنند. اصط

توصیف می کنند. این عبارت و گفتارها ممکن است در ابتداي امر موجب سردرگمی کارکنان جدید  شوند، اما 

 زمانی که با آنها آشنا شدند، مانند دیگر کارکنان رفتار خواهند کرد.

 سازمانی ایجاد فرهنگ اخالقی -11-11

قبل از بیان نحوه ایجاد فرهنگ اخالقی در سازمان، باید عنوان نمود که حتی در درون یک جامعه هم فرهنگ 

هاي اندك جغرافیایی نیز موجب  اي با هم دارد. در واقع، تفاوت افراد مختلف یک جامعه تفاوت قابل مالحظه

1 Aslam and Zyphur 
2 Pratt and Rafaeli 

                                                           



ي فرهنگی آن جامعه را تحت تأثیر قرار  شاکلهشود که  ها و اعتقادات متفاوتی می بروز افکار، ارزش

 ).251: 2015دهد(موقان،  می

ي  فرهنگ سازمان تأثیر بسیار زیادي بر رفتار افراد دارد زیرا ساختار جبران خدمات و نحوه از سویی دیگر،

کند و همچنین نظام ارزش سازمان را به طور کامل تعیین  ارضاي نیازهاي کارکنان را تعیین می

 ). 12:2015د(جورکویز،کن می

فرهنگ سازمانی استانداردهاي اخالقی باالیی را در میان اعضاي سازمان ایجاد می کند و باعث می ، در نتیجه

شود که افراد تحمل ریسک باالتر و پرخاشگري کمتري داشته باشند، و بر ابزارها به اندازه پیامدها توجه کنند( 

 ).445:  2009وهمکاران،  1اردیچ ویالي

). تحقیقی که 1:  2009تنظیم یک جو اخالقی مثبت می بایست از راس سازمان شروع شود( مایر و همکاران، 

مدیر صورت گرفته است، نشان می دهد که زمانی که مدیران عالی بر ارزش هاي اخالقی قوي  195بر روي 

ثبت اخالقی به کارکنانی که تاکید می کنند، سرپرستان تمایل بیشتري به رهبري اخالقی دارند. نگرش هاي م

 رفتار انحرافی پایین تر و همکاري و مساعدت باالتري دارند، منتقل می شود. 

مطالعه اي که در مورد حسابرسان یک شرکت صورت گرفته است نشان می دهد هنگامی که رهبران سازمانی 

یوه هاي غیر اخالقی افزایش پیدا آنان را به داشتن رفتار غیر اخالقی مجبور می کنند،  تمایل شرکت نیز به ش

). واضح است که نوع اشتباه فرهنگ سازمانی می تواند تاثیر منفی بر 531:  2010و همکاران،  2می کند( سوینی

رفتار اخالقی کارکنان داشته باشد. در نهایت، کارکنانی که ارزش هاي اخالقی شان شبیه به شرکت است، به 

نابراین ما می توانیم فرهنگ اخالقی را به عنوان جریانی که از پایین به باال هم احتمال زیاد ترفیع می گیرند.  ب

 ). 806:  2008و همکاران،  3جریان دارد، در نظر بگیریم( گرویز

1 Ardichvilli 
2  Sweeney 
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 ایجاد فرهنگ مثبت سازمانی  -11-12

متمایز بـوده  ها  اي از اصول و استانداردهاي اخالقی را دربر دارد که نسبت به سایر فرهنگ هر فرهنگی مجموعه

 ). 12:2016دهد(تریان، و انتظارات مدیران را نسبت به رفتارهاي قابل قبول و یا غیرقابل قبول نشان می

فرهنگ سازمانی مثبت تاکید بر نقاط قوت کارکنان و پاداش ها دارد و به قدرت و پیشرفت کارکنان نیز اهمیت 

اي طراحی شود که مشوق  رهنگ سازمان به گونهبه طور کلی، اگر ف). 321:  2007می دهد( لوسنس ویوسف، 

پذیري و رهبري مبتنی بر اعتماد  گیري، کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر، انعطاف تمرکزدایی در تصمیم

اکنون هر یک از ).217: 2016شود(بریتینگ و مینوگ،  ت رشد و توسعه کلیه کارکنان فراهم میصمتقابل باشد، فر

  .میدهیم شرحرا  ي فرصتاین حوزه ها

 ایجاد قوت در کارکنان -11-12-1

اگرچه فرهنگ سازمانی مثبت، مشکالت موجود در سازمان را نادیده نمی گیرد بلکه نشان می دهد چگونه 

بیشتر امریکایی ها از نقاط  "می گوید : 1کارکنان می توانند بر نقاط قوت خود سرمایه گذاري کنند. پیتر دراکر

دارند. وقتی شما راجع به نقاط قوت شان می پرسید، آن ها فقط به شما خیره  نگاه می قوت خود اطالعی ن

آیا بهتر نیست که در سازمانی فعالیت کنید  "کنند، یا به گونه اي پاسخ می دهند که ممکن است درست نباشد.

نید بیشترین بهره را که فرهنگ آن در شناسایی نقاط قوت تان به شما کمک کند و یا بیاموزید که چگونه می توا

 از توانایی هاي خود ببرید؟

 

 پاداش دهی بیشتر از تنبیه -11-12-2

1 Peter Drucker  
                                                           



اگرچه بیشتر سازمان ها بر پاداش هاي بیرونی مثل پرداخت و ترفیع تمرکز می کنند. اما آن ها اغلب قدرت 

اهمیت پاداش هاي کوچکتر ( و یا ارزانتر) مثل تعریف وتمجید کردن را فراموش می کنند. بخشی از فرهنگ 

زیادي از تعریف و تمجید کارکنان . مدیران "دیدن کارکنان به هنگام انجام کار درست است  "سازمانی مثبت 

دریغ می ورزند. زیرا گمان می کنند که تشویق ارزشی ندارد و یا می ترسند که سطح انتظار کارکنان را باال 

ببرند. کارکنان هیچ گاه از مدیران درخواست تمجید نمی کنند و مدیران نیز معموال هزینه ي قصور آن را درك 

 نمی کنند. 

 

 بر قدرت وپیشرفتتاکید  -11-12-3

هیچ سازمانی به بهترین نحو از کارکنانش بهره نمی برد و کارکنان خود را به عنوان چرخ دنده هاي یک ماشین 

تفاوت قائل شود. فرهنگ مثبت سازمانی از  1فرض می کنند. یک فرهنگ مثبت  میان واژه ي شغل وحرفه

سازمان می تواند کارکنان را از نظر  شخصی و حرفه اي چگونگی تاثیر کارکنان بر کارآیی سازمان و اینکه چگونه 

 کاراتر کند، حمایت می کند.

 

 

1 Job and Career 
                                                           



 زدهمدوافصل 

 

 مدیریت تغییر و استرس

 

 هدف کلی

 و ابعاد ان در سازمانبا استرس  آشناییشناخت تغییر و فرایند ایجاد تغییر موثر و همچنین 

 

 اهداف یادگیري

 پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:

 ابعاد و رویکردهاي تغییر سازمانی را بشناسید. .1

 غلبه بر مقاومت در برابر تغییر را نام ببرید.انواع سازوکارها و تاکتیکهاي  .2

 نظریات و رودکردهاي مدیریت تغییر را شرح دهید. .3

 مفهوم توسعه سازمانی را تبیین کنید و انواع رویکردها آن در سازمان را توضیح دهید. .4

 نحوه طراحی فرهنگ مناسب جهت تغییر را بیان کنید. .5

 کنید.روشهاي خلق سازمان یادگیرنده را تبیین  .6

 1 



 با مفهوم مدیریت استرس و تکنیکهاي آن آشنا شوید. .7

 عوامل موجد استرس در محیط کار را شرح دهید. .8

 

 

 مقدمه -12-1

در این فصل، عوامل موجد تغییر، موانع تغییر سازمانی و ساز و کارهاي مقابله بـر مقاومـت در برابـر    

بر این، سـاز و کارهـاي ایجـاد تغییـر و     تغییر به طور گسترده اي مورد بررسی قرار می گیرند. عالوه 

 نحوه نظارت بر هر مرحله از فرایند تغییر تشریح می شوند.

 

 تغییرتعریف  -12-2

ریزي شده و  اي برنامه فرایندي که طی آن، وظایف، فراگردها، فرهنگ و سایر عناصر سازمانی به گونه

 ).8: 2016شوند، تغییر نام دارد(کینگ و الولی،  آشکار دچار تحول می

یکی از ویژگی هاي مهم عصر کنونی، پویایی و تحول مستمر است و از ایـن رو سـازمان هـا نیـز از     

چنین امري مستثنی نیستند. بسیاري از نام هاي تجاري و شرکت هایی کـه در گذشـته از سـهم بـازار     

شـده انـد.    باالیی برخوردار بودند. امروزه دیگر وجود ندارند و یا دستخوش تغییـرات بسـیار زیـادي   

عالوه بر این، تغییرات پی در پی و مستمر در فن آوري نیز موجب بـروز تحـول در ماهیـت و تنـوع     

 محصوالت مختلف صنعتی و مصرفی شده است.

بدین ترتیب، هر سازمانی باید خود را با تغییرات تکنولوژیک، تغییرات جمعیتی، تغییرات فرهنگـی و  

اهنگ کند تا بتواند بهترین بهره را از فرصـت هـاي حاصـله    تغییرات سیاسی و اقتصادي همگام و هم
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ببرد و از تهدیدات پیش رو دوري کند. البته خاطر نشان می سازیم که عامل اصلی تغییرات در عصـر  

است که در حقیقت موتور محرکه اغلب تحوالت و تغییـرات  » جهانی سازي«کنونی، پدیده اي با نام 

 فرهنگی و سیاسی به شمار می رود.در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی، 

 ابعاد تغییر -12-3

یکی از دسته بندي هایی که در مورد انواع تغییر وجود دارد، آن را به دو دسته تغییرات برنامـه ریـزي   

شده و تغییرات بدون برنامه ریزي تقسیم بندي می کند. تغییرات برنامه ریزي شده با اهـدافی خـاص   

از ایجاد این نوع تغییر، ایجاد پویـایی در سـازمان و شـکوفا نمـودن     طراحی و اجرا می شود و هدف 

خالقیت کارکنان است. عالوه بر این، این نوع تغییر با هدف تطبیق سـازمان بـا پویـایی هـاي محـیط      

هدایت و سازماندهی می شود و همچنین در صدد تغییر رفتار کارکنان جهت تحقق ماموریت سازمان 

 است.

است. عامـل تغییـر ممکـن اسـت      1هاي دیگر تغییر برنامه ریزي شده، عامل تغییر یکی از ابعاد مولفه

فردي در داخل یا خارج سازمان باشد که هدف اصلی وي، تغییر الگوهاي فکري و رفتاري کارکنان به 

گونه اي است که خود را با پویایی هاي محیط تطبیق داده و به دنبـال بهـره گیـري از فرصـت هـاي      

لگوهاي گذشته خود را رها سازند. البته باید خاطر نشان ساخت که عامالن تغییر بایـد  جدید باشد و ا

 قادر باشند تا پدیده مقاومت در برابر تغییر را به خوبی شناسایی و مدیریت کنند.

یکی دیگر از ابعاد تغییر، جهت تغییر از لحاظ میزان سازندگی یا مخرب بودن اثرات آن اسـت. تغییـر   

ریزي در سازمان است که با جستجو، تحلیل و تعامـل   هر گونه تغییر، طراحی مجدد و یا برنامه 2مثبت

ي  اي کلیه شود و به گونه آغاز می -شامل مدیران و متخصصان و کارکنان–میان اجزاي کلیدي سازمان 

1 - Change Agent 
2 - Positive change 
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د سـازمان  هاي کاري جدی هاي سازمان و برنامه شود و دانش حاصله را به اولویت ذینفعان را شامل می

 ).338: 2016شود(شافریتز و اوت وجانگ،  سازد اطالق می مرتبط می

 

 رویکردهاي تغییر -12-4

) میـزان  2) میـزان شـدت تغییـر،    1به طور کلی، سه رویکرد در مورد تغییـر وجـود دارد کـه شـامل:     

 باشد. ) وسعت تمرکز تغییر می3ریزي شده یا اتفاقی بودن تغییر و  برنامه

 1ریزي شده، مهندسی مجدد فرایندهاي کسـب و کـار   هاي بارز و مشهود تغییرات برنامه نمونهیکی از 

ریزي شده در کل سازمان اشاره دارد. در واقع، ایـن پدیـده مـورد     به تغییرات برنامه B.P.Rباشد.  می

 2معهاي صورت گرفته در رابطه با مدیریت کیفیت جـا  گذاري توجه مدیرانی قرار گرفت که از سرمایه

ي تغییر فکر بنیـادین و طراحـی    به منزله BPRو یا کامپیوترنیزه کردن صنایع ارضاء نشدند. در واقع، 

هاي جدیـد و متمـایزي    ي آن، ارزش باشد که در نتیجه مجدد جامع کلیه فرایندهاي کلیدي سازمان می

هاي  ي ساختارها، سیستم یهشود. در واقع، در نتیجه اعمال این نوع از تغییر،  کلّ براي مشتریان خلق می

آموزي و ساز و  هاي مهارت هاي انگیزشی، روش مدیریتی، معیارهاي ارزیابی عملکرد کارکنان، سیستم

 یابد. در سازمان تغییر می ITکارهاي کاربرد 

هاي  در مقابل تغییر فوق، تغییرات تدریجی نوظهور یا تصادفی قرار دارد که به طور خاص، در شرکت

نیز نام بـرده   3هاي ژاپنی ریشه دارد و گاهاً از آن با عنوان کایزن و سبک تغییرات سازمانبزرگ ژاپنی 

 هاي  شود. در این رویکرد، تغییرات مداوم و اندك از طریق بکارگیري تیم می

1 - B.P.R 
2 - T.Q.M 
3 - Kaizen 
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 دهد و در واقع، تغییرات ریشه در یادگیري سازمانی دارد. اي در سازمان رخ می پروژه 

هاي معیوب آن اصالح  یابند و به جاي کل سیستم، بخش اي خاصی بهبود میه در این رویکرد، فعالیت

ي اطالعات مربوط به تغییر،  آموزند و کلیه هاي جدید را نیز می شوند. در این فرایند، افراد مهارت می

شود. در این رویکرد تغییر، کمترین  هاي ارتباطاتی درون سازمان، به کارکنان منتقل می از طریق کانال

یابد و  شود، اطالعات به طور آزادانه جریان می مشاهده می -به وضعیت کنونی کارکنان –یزان تعدید م

ي کارکنان در فرایند تغییر مشارکت  شود تا همه کلیه نظرات کارکنان رده پایین سازمان نیز ایفاد می

 ).344:2015فعال داشته باشند( چایلد،

 اند: مقایسه شده در شکل زیر رویکردهاي تغییر با یکدیگر
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 )345:2015ي انواع رویکردهاي تغییر منبع: ( چایلد، مقایسه -1-12نمودار 

 

 مقاومت در برابر تغییر -12-5

تمایل به حفظ حالت کنونی روحی و جسمی خود دارند و تمایل ندارنـد  بدون شک بسیاري از افراد 

تا زحمت و ریسک ناشی از تغییر را بپذیرند. در سازمان ها، در صورتی که مقاومـت در برابـر تغییـر    

ناشی از تعهد کارکنان به سازمان باشد و یا عاملی جهت ابراز آزادانه عقاید و پیشنهادات کارکنـان در  

  ریزي شده برنامه نوظهور 

 کل سازمان
ي ارگانیک (بعنوان مثال،  توسعه

 هاي تازه تأسیس) شرکت

مهندسی مجدد فرایندهاي 

 سازمان

B.P.R 

 رادیکال و بنیادي

بخشی از 

 سازمان

ي انتخاب اعضاي  تغییر در نحوه

 هاي کاري جدید تیم
  ادغام واحدها

 تدریجی بهبودهاي تدریجی سالیانه یادگیري سازمانی کل سازمان

بخشی از 

 سازمان

هاي  بهبود مستمر از طریق تیم

 کاري

هاي کاري  تغییرات در برنامه

 کارکنان
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ت سازنده باشد، مثبت تلقی شده و موجب می شود تا عامل یا عامالن تغییر، بیشتر پی بـه  قالب انتقادا

 مکنونات روحی و روانی کارکنان ببرند.

به طور کلی، مقاومت در برابر تغییر ممکن است عالئم آشکار یا پنهـان داشـته باشـد. عالئـم آشـکار      

مـداوم، کـاهش میـزان تـالش و یـا       مقاومت که مدیریت تغییر را آسان می کند شامل شـکایت هـاي  

اعتصاب جمعی می باشد. عالئم پنهان مقاومت در برابر تغییر نیز شامل کاهش تعهـد سـازمانی، عـدم    

بروز رفتار شهروندي سازمانی و یا تغییر نگرش نسبت به سازمان می باشد. در این رابطه باید یـادآور  

منفی و مخرب بسیار زیادي براي سازمان به شویم که برخالف مقاومت آشکار، مقاومت پنهان تبعات 

دنبال دارد و در صورتی که به زودي شناخته و مدیریت نشود، همچون موریانه اي است که کـم کـم   

 پایه هاي سازمان را سست نموده و آن را از پاي می اندازد.

ح فـردي  از منظر دیگر، منبع مقاومت به دو سطح فردي و سازمانی تقسیم بندي می شود کـه در سـط  

عواملی همچون ادراکات، شخصیت ها و نگرش کارکنان و در سطح سـازمانی نیـز عـواملی همچـون     

 ساختار و فرهنگ سازمان، از جمله منابع یا عامل هاي ایجاد مقاومت شناخته می شوند.

در سطحی گسترده تر می توان یادآور شد که در سطح فردي، عواملی همچون عاده هاي کارکنان، نیاز 

به امنیت و اطمینان، ریسک گریزي، عامل اقتصادي، اجتناب از عدم اطمینان نسبت به آینده و تخریب 

ح سازمانی ادراکی و تعصب هاي روانی به عنوان موانعی جهت ایجاد تغییر به شمار می روند. در سط

سازمان که ناشی از بروکراسی و رویه هاي جا افتاده کنونی سازمان است،  ساختارنیز عواملی همچون 

یکپارچگی و ارتباط متقابل خرده سیستم هاي سازمان، هنجارهاي قدیمی گروه هـاي درون سـازمان،   

و یـا تخریـب   اهداف گروه ها و تیم هاي سازمان، امکان کاهش نیاز به تخصص یک فـرد یـا گـروه    

ساختار کنونی قدرت افراد و گروه هـاي درون سـازمان بـه عنـوان عوامـل مقاومـت در برابـر تغییـر         
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جهت شـناخت سـاز و کـار     1تحلیل میدان نیرودر این رابطه باید عنوان نمود که  محسوب می شوند.

حـیط بکـار   تأثیرگذاري نیروهاي مختلف موافق و مخالف تغییر به منظور ایجـاد تعـادل در شـرایط م   

 .)56:2015رود(بورك و نومایر، می

 

 

 تاکتیک هاي غلبه بر مقاومت در برابر تغییر -12-6

چنـدین روش جهـت   ). 192:2016به طور کلی، تغییر موجب ایجاد استرس در افرار میشـود(جکیل،  

طـور   مقابله در برابر مقاومت در برابر تغییر وجود دارد که در صورت بکارگیري مناسب، می تواند به

قابل توجهی، سطح و شدت مقاومت در برابر تغییر را کاهش داده و نقش قابل تـوجهی در مـدیریت   

 تغییر ایفا کنند.

بیان دالیل و جزئیات ایجاد تغییر براي کارکنان موجب خواهد شد تا آنان  آموزش و ارتباط موثر: -1

ببرند. بدین ترتیب، میزان تـرس و   درك درستی از پیامدهاي تغییر حاصل نموده و به مزایاي تغییر پی

ابهام ناشی از پیامدهاي تغییر کاهش می یابد و کارکنان، نقشه راه کاملی از آینده و نتایج مثبـت تغییـر   

 را در دست خواهند داشت.

مشارکت دادن کارکنان در ایجاد تغییر موجب می شود تا تعهد آنان به اجراي  مشارکت در تغییر: -2

 ایش یافته و آنان در جریان کامل فرایند طراحی و اجراي تغییر قرار بگیرند.برنامه تغییر افز

با توجه به اینکه یکی از دالیـل عمـده مقاومـت در برابـر تغییـر،       حمایت و تعهد عملی مدیران: -3

ترس از ناتوانی جهت تطبیق با شرایط جدید و عدم مهارت کافی جهت مقابله با پویایی هـاي جدیـد   

1 - Force-Field analysis 
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در قالـب برنامـه هـاي     -صورتی که مدیران حمایت معنوي و مادي خود را از کارکنـان می باشد، در 

اعالم دارند، میزان مقاومت در برابر تغییر کاهش می یابد و آنها از  -آموزشی و ارائه مشوق هاي مالی

 اطمینان قلبی باالتري جهت قبول تغییر برخوردار می شوند.

صورتی که مدیران، فاصله خود را با زیردسـتان و کارکنـان   در  گسترش شبکه روابط با کارکنان: -4

کاهش دهند، و روابط دوستانه اي با کارکنان برقرار کنند، میزان اعتماد متقابل بین آنها افزایش می یابد 

 و کارکنان با آغوش بازتري به استقبال تغییر خواهند رفت.

یه سطوح سـازمان را در بـر گرفتـه و نتـایج     در صورتی که تغییر، کل اجراي عادالنه فرایند تغییر: -5

حاصل از آن، تاثیر یکسانی به شرایط کاري و سطح پرداخت کلیه کارکنان داشته باشد، میزان مقاومت 

بهـره منـد مـی    آن در برابر آن کاهش می یابد و کلیه کارکنان از عدالت رویه اي و تـوزیعی ناشـی از   

هـاي   ي تغییر سازمانی، عـامالن تغییـر سـازمان از مهـارت     در ادبیات مربوط به حوزه در واقع، شوند.

کنند و  اي جهت ایجاد تغییر و هماهنگی بین واحدها استفاده می اي و تعاملی پیشرفته ارتباطاتی، شبکه

 ي انجـام تغییـر، آسـیب    ها و عالیق شخصی و کـاري افـراد در نتیجـه    کنند تا انگیزه پیوسته تالش می

 ).251: 2015نبیند(رابرتسون، 

برخی از شواهد و نتـایج تغییـر در جهـت     غییرت 1منظور از دستکاري شریک گزینی و دستکاري: -6

مثبت و به گونه اي است که افراد، تغییر را امري سازنده و مثبت تصور کنند و در برابر آن مقاومتی از 

انی در مورد احتمال ورشکسـت شـدن شـرکت    خود نشان ندهند. بعنوان مثال، یک مدیر با اطالع رس

(که البته احتمال آن بسیار کم است)، مقاومت کارکنان در برابر کاهش پاداش هاي سـالیانه را کـاهش   

 دهد.می 

1 - Manipulation 
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نیز به معنی آن است که مدیر، بانفوذترین فرد را از میان کسـانی کـه در مقابـل تغییـر      1شرکت گزینی

متمایـل کنـد و از قـدرت وي جهـت تاثیرگـذاري بـر سـایر         مقاومت می کنند، به گونه اي بـه خـود  

مدیر می تواند با وعده و وعید و یا دادن یک نقش مهم به این فرد، از قدرت  .همکارانش استفاده کند

 وي استفاده کند و سایر کارکنان را به گونه اي مهار کند.  

ند با بکـارگیري افـرادي کـه داراي    مدیران می توان انتخاب افرادي که از تغییر استقبال می کنند: -7

شخصیت ریسک پذیر و منعطف بوده و از تغییرات استقبال می کنند، به مقاومت در برابر تغییر غلبـه  

کنند. عالوه بر این، مدیران می توانند تیمهایی را برگزینند یا پـرورش دهنـد کـه نسـبت بـه تغییـر از       

 ي خود می دانند.برا فرصتینگرش خوب و مثبتی برخوردارند و آن را 

آخرین تیري که در تفنگ مدیران جهت اعمال تغییر وجود دارد، استفاده از قوه قهریـه یـا    :2اجبار -8

توسل به زور است. در این روش، مدیران از تهدیدات مختلف که شامل تهدید به کاهش مزایا، انتقال 

شکسـتن مقاومـت در برابـر     به واحدي دیگر، کاهش نمره ارزیابی و سایر موارد مشابه است، جهـت 

 تغییر استفاده می کنند.

 

 رویکردهاي مدیریت تغییر -12-7

در این بخش، چهار رویکرد عمده اي که جهت مدیریت فرایند تغییر وجود دارد مورد بررسـی قـرار   

 .4، مدل اقدام عمل و توسعه سازمانی 3می گیرد: مدل فرایند تغییر لوین، مدل هشت مرحله اي کاتر

 

1 - Cooptation 
2 - Coercion 
3 - Kotter 
4 - OD 
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 مدل فرایند تغییر لوین   -12-7-1

، تغییر را یک فرایند سه مرحله اي می داند کـه عبارتنـد از: خـروج از     1صاحبنظري با نام کرت لوین

که طی آن بر شرایط ایستاي موجود غلبه می شود و سعی می شود تا مقاومت در برابر تغییر   2انجماد

ي سه روش اجرا می شود. در این مرحله ابتدا عوامل خنثی شود. این مرحله از فرایند تغییر با بکارگیر

که شرایط را از حالت موجود خارج می کنند تحریک می شوند و سطح این عوامل محـرك    3محرك

در واقع هدف اصلی از این مرحله ،ایجاد انگیزه براي کارکنان جهت تغییر نگرشها و  افزایش می یابد.

مـی تـوان بـه پیشـنهاد افـزایش سـطح حقـوق و دسـتمزد،          از جمله این عوامل رفتارهاي آنان است.

مرخصی هاي بیشتر، ساعات کاري انعطاف پذیر و آزادي عمل بیشتر در محیط کار اشاره کرد. بـدین  

ترتیب، این عوامل، به عنوان محرکی جهت افزایش انگیزش کارکنان جهت پذیرفتن تغییر عمل نموده 

 ند.و مقاومت در برابر تغییر را کاهش می ده

که به عنوان عواملی بازدارنده جهت تغییر حالـت کنـونی    4در روش دوم در این گام، عوامل بازدارنده

عمل می کنند، کاهش می یابند و یا از بین می روند. بدین منظور می توان مشاوري را بکار گرفت تـا  

یـق دالیـل و عوامـل    دلیل مقاومت هاي کارکنان را جهت ایجاد تغییر شناسایی نموده و با شناسایی دق

ایجاد نگرانی، به آنان اطمینان ببخشد که تغییرات به ضرر آنان تمام نخواهد شد. در صورتی که سطح 

 مقاومت بسیار باال باشد، استفاده از هر دو روش فوق به صورت همزمان ضروري به نظر می رسد.

باید آن را بـا سـرعت زیـادي    نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که زمانی که مدیر قصد تغییر دارد 

انجام دهد تا مقاومت در برابر تغییر، قد علم نکند در غیر این صورت، شایعه پراکنی و روابط متقابـل  

1 - Kurt lewin 
2 - unfreezing 
3 - driving forces 
4 - Restraining forces 
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میان کارکنان، قدرت بازدارندگی را افزایش خواهد داد و اجراي موفقیت آمیز فرایند تغییر را با مشکل 

 مواجه می کند. 

اد تغییر، مدیران باید تمهیداتی جهـت تثبیـت شـرایط جدیـد (بعـد از      لوین اعتقاد دارد که پس از ایج

اعمال تغییر) تدارك ببینند تا شرایط جدید حفظ شود و به حالت گذشته برنگردد. این کـار از طریـق   

 ایجاد تعادل بین عوامل محرکه و بازدارنده صورت می پذیرد. 

و تقویـــت میشـــوند(دفت و در واقـــع در ایـــن گـــام، نگرشـــها و رتارهـــاي جدیـــد ارزیـــابی   

 ).2016:341مارسیچ،

بدین منظور باید قوانین و رویه هاي جدیدي تنظیم شود تا کارکنان وظایف جدید خود را بـه خـوبی   

بشناسند و همچنین تنبیه هایی در صورت نقض قـوانین و مقـررات وضـع شـود و یـا مشـوق هـاي        

مالی یا تفریحـی) در نظـر گرفتـه    جدیدي جهت تحقق اهداف جدید (همچون تخصیص پاداش هاي 

شود. در واقع، در این گام باید از مکانیزم هاي رسـمی و قـانونی جهـت تحکـیم و تثبیـت تغییـرات       

 استفاده شود.

 

 

 

 
 

 مدل تغییر سه مرحله اي لوین -2-12نمودار 

 
 

 تغییر انجماد مجدد خروج از انجماد

 12 



 مدل تغییر کاتر -12-7-2

لوین، یک مدل جامع تري از لوین ارائه داد که در آن کلیه عواملی که به اجراي فراینـد  کاتر برخالف 

تغییر تاثیر می گذارند اشاره نمود. وي به کلیه اشتباهاتی که مدیران جهت انجـام تغییـر مرتکـب مـی     

ر بیـان  شوند اشاره نمود و این اشتباهات را مانع اصلی اجراي موفقیت آمیز فرایند تغییر برشمرد. کـات 

داشت که مدیران باید ضرورت انجام تغییر را پیوسته به کارکنان گوشزد کنند، اهداف کوتـاه مـدت و   

قابل حصولی براي آینده نزدیک تعیین کنند، تغییر را به عنوان جزیی از فرهنگ سازمان، نهادینه کنند، 

و همدل باشند، تصـویر   یک تیم قوي جهت انجام تغییر تدارك ببینند که در آن، کلیه اعضا یک دست

جدیدي از آینده سازمان خلق کنند و آن را به کلیه کارکنان انتقال دهند، کلیه موانعی که ممکن اسـت  

 جهت تحقق چشم انداز و تصویر آتی سازمان مشکل ایجاد کنند را شناسایی نموده و از میان بردارند.

و اجراي موارد فوق طراحـی نمـود کـه در    مرحله اي را جهت غلبه به موانع تغییر  8کاتر یک فرایند 

 نمودار زیر ارائه شده است.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

حس نیاز در کارکنان جهت ایجاد تغییر از طریق استدالل و بیان دالیل  ایجاد -1
 واقعی و عینی.

یک ائتالف قوي در درون سازمان جهت اجراي برنامه تغییر ایجاد -2  

سیاست هاي مناسب جهت تحقق این خلق یک چشم انداز و طراحی استراتژي ها و  -3
 چشم انداز

انتقال چشم انداز و تفهیم آن به کلیه کارکنان در کلیه سطوح سازمان -4  

تفویض اختیار است و توانمندسازي کارکنان جهت رفع موانع تغییر و تشویق  -5
 ریسک پذیري و افزایش قدرت حل مسئله.

دایت سازمان به سمت اجراي طراحی و اجراي یک برنامه تشویقی مناسب جهت ه -6
 تغییرات مورد نظر
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 مرحله اي کاتر جهت پیاده سازي برنامه تغییر 8مدل  -3-12نمودار 

 
 
 
 

 مدل اقدام در عمل -12-7-3

این مدل بر مبناي جمع آوري داده هاي دقیق و ارائه یک روش شناسی علمی و دقیق جهـت اجـراي   

برنامه تغییر در پنج مرحله است که شامل: شناسایی و تشخیص، تحلیل، بازخورد، اقدام و ارزیابی می 

 باشد.
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که ممکن است به عنوان مشاور استخدام شود، از منابع مختلفـی همچـون    1طبق این مدل، عامل تغییر

پرسش سوال از مدیران و کارکنان، بازدید عینی از نحوه فعالیت در سـازمان و یـا بررسـی مسـتندات     

 موجود در سازمان، اطالعات دقیقی از جزییات کسب می کند (مرحله تشخیص).

م که تحلیل نام دارد، وي به بررسی مشکالت موجـود و عوامـل موجـد ایـن مشـکالت و      در گام دو

افرادي که موجب بروز مشکل شده اند می پردازد. سپس وي این اطالعات را در قالب راه حل هـاي  

 احتمالی مختلف یکپارچه می کند تا اقدامات بعدي بر اساس این گزینه ها یا راهکارها اجرا شود.

ه در دو گام اول، برخـی از کارکنـان سـازمان نیـز درگیـر در امـر جمـع آوري و تحلیـل         از آنجایی ک

اطالعات می شوند، در گام سوم که بازخورد نام دارد، نتایج اولیه حاصل از تحلیل داده ها و اطالعات 

ل و راه حل هاي احتمالی در اختیار این کارکنان قرار داده می شود تا درك درستی از مسائل و راه حـ 

ها حاصل کنند و یا در اصالح راه حل هاي پیشنهادي، توسط عامل تغییر، نیـز نظـرات خـود را بیـان     

کنند. در گام چهارم که اقدام نامیده می شود، اقدامات عملی جهت حل مسائل و ایجاد تغییر در حوزه 

 هاي مورد نظر صورت می پذیرد.

در گام انتهایی نیز فعالیت ها و اقدامات مربوط به تغییر، ارزیابی می شود و اصـالحات احتمـالی الزم   

اعمال می گردد. از جمله مزیت هاي اجراي این مدل آن است کـه اوالً مبتنـی بـر داده هـاي دقیـق و      

اده مـی شـود و   واقعی از سازمان بوده و راه حل هاي پیشنهادي، دقیقاً با داده هـاي عینـی مطابقـت د   

بنابراین راه حل هاي حاصله از اثر بخشی زیادي جهت حل مشکل برخوردار خواهد بود. ثانیاً به دلیل 

نظرخواهی از کارکنان و مشارکت دادن آنان در جمع آوري داده ها و توسعه راه حل ها، مقاومت آنان 

 و الزم را خواهند داشت.در برابر تغییر کاسته می شود و آنان از برنامه تغییر حمایت کافی 

1 - Change Agent 
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 توسعه سازمانی  -12-8

شود و از  ها، جزو علوم رفتاري محسوب می پردازي و تکنیک ي نظریه مفهوم توسعه سازمانی در حوزه

: 2015بـرد (جـونز،    شناسی و روانشناسـی اجتمـاعی بهـره مـی     هایی همچون روانشناسی، جامعه رشته

167.( 

هاي نیومن محققانی با نام 1 ادواردز،  2 و راجو  3 ي توسعه  ) در جریان یک فراتحلیل در حوزه1989( 

هاي توسعه سازمانی ها و برنامه سازمانی دریافتند که فعالیت 4 تأثیر به سزایی بر نگرش و رضایت  

سازي  سازي، غنی هاي مربوط به توسعه سازمانی همچون تیم کارکنان دارد. آنها دریافتند که برنامه

). 240: 2016لکرد و ... تأثیر زیادي بر عملکرد سازمان دارد(بورك و نومایر، شغلی، بازخورد عم  

 

این مدل تغییر بر مبناي توسعه و توجه به منابع انسانی به عنوان جزء الینفـک سـازمان هـا در تحقـق     

اهداف سازمان بنا نهاده شده است. در این مدل، به توسعه روح همکاري و مشارکت و همچنین رشد 

 سازمانی در سایه تعمد و اعتماد متقابل توجه زیادي می شود. فردي و

در این مدل، به کارکنان و شخصیت آنان توجه زیادي می شود، در جهـت ایجـاد فرهنـگ اعتمـاد و     

شفافیت سازمانی تالش می شود، مسائل و مشکالت با آغوش باز مورد پذیرش و بررسـی قـرار مـی    

 اجراي برنامه هاي تغییر بسیج می شوند. گیرند و کلیه کارکنان سازمان در جهت

 .تکنیک تغییر در چارچوب مدل توسعه سازمانی تشریح می شود ششدر این بخش، 

1 - Newman 
2 - Edwards 
3 - Raju 
4 - O.D 
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  1پیمایش  -12-8-1

در این روش، اختالف میان ادراکات و نگرش هاي کارکنان در مورد سـازمان شناسـایی و در جهـت    

 کاهش این اختالفات تالش می شود.

کلیه کارکنان خواسته می شود که پرسشنامه اي را که حاوي ادراکات و نگرش هـاي  در این روش، از 

آنان در مورد موضوعات مختلفی همچون هماهنگی میان واحدهایی کاري، رضایت از مدیران، شـرح  

 شغل، استراتژي ها، قوانین و رویه هاي کنونی سازمان است را تکمیل کنند.

بت بـه ادراکـات و   نساختیار سایر کارکنان قرار می گیرد تا آنها پس این داده ها به صورتی دقیق در س

نگرش هاي سایر همکاران نسبت به خود مطلع شوند و در جهت کاهش اختالف نظـر میـان خـود و    

 همکاران تالش کنند.

تا با توجـه بـه واقعیـت هـاي موجـود،       گیردسپس این داده ها در اختیار یک تیم تحلیل گر قرار می 

حوزه هاي بحران زا را شناسایی کرده و راه حل مناسبی براي حل آن طراحی کننـد. در ایـن تکنیـک،    

توصیه می شود که پرسشنامه هاي اولیه، حتی االمکان در اختیار تعداد بیشتري از کارکنان قرار بگیـرد  

ها و اقدامات کارکنان و اصالح اقـدامات نادرسـت   تا بدین ترتیب داده هاي بیشتري در مورد نگرش 

 جمع آوري شود.

 

  2مشاوره فرایند  -12-8-2

1 - Survey Feed back 
2 - Process Consultation 
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در این تکنیک، یک مشاور سازمانی (که عموماً مستقل بوده و از خارج سازمان بکار گرفته می شـود)  

ی به مدیر کمک می کند تا درك درستی از وضعیت کنونی سازمان خود حاصل نموده و راه حل مناسب

براي مشکالت موجود سازمان طراحی کند. در واقع، در این روش، مدیریت سـازمان بـه طـور فعـال     

درگیر در فرایند شناسایی مشکالت و توسعه راه حل شده و سعی می کنـد تـا ارتبـاط نزدیکتـري بـا      

دازد کارکنان خود برقرار کند. در این تکنیک، مشاور سازمان تنها به شناسایی مشکالت سازمان می پر

و حوزه هاي بهبود را به مدیریت سازمان پیشنهاد می کند. مدیران سازمان باید قدرت تجزیه و تحلیل 

و حل مساله را در خود پرورش دهد و مسائل موجود را با کمک تیمـی از کارکنـان متخصـص درون    

 حل کند. -که خود تشکیل می دهد -سازمان

در شناسایی مسائل و توسعه راه حل مشـارکت فعـال و    در این روش، با توجه به اینکه مدیر سازمان،

آگانه دارد، بنابراین درك مناسب تري از مسائل سازمان حاصل می نماید و قادر خواهد بود تا برنامـه  

 مناسب تري را براي تغییر طراحی کند.

  1تیم سازي  -12-8-3

بـاالیی بـا یکـدیگر دارنـد و      در این تکنیک نیز از تیم هاي میان بخشی مختلفی که تعامالت انسـانی 

عملکرد نسبتاً باالیی دارند جهت پیشبرد اهداف تغییر سازمان استفاده می شود. ایـن تـیم هـا ممکـن     

است تیم هاي پروژه اي، کمیته ها، تیم هاي خودگردان و یا گروه هاي ضربت باشـند کـه هـر کـدام،     

و بخشـی از فراینـد طراحـی و    نقش ویژه اي در تشخیص مسائل و مشکالت موجود سازمان دارنـد  

اجراي برنامه توسعه سازمانی به آنها واگذار می شود. وجهه بارز ایـن تـیم هـا نیـز اعتمـاد متقابـل و       

1 - Team Building 
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انعطاف پذیري و تخصصی باالي اعضاي این تیم ها در شناسایی مشکالت و اجراي وظـایف محولـه   

 است.

  1توسعه بین گروهی -12-8-4

ی تشکیل شده است که هر کـدام داراي اعضـا و نقـش هـاي خاصـی      سازمان ها از گروه هاي مختلف

هستند و به تحقق اهداف گروهی و تیمی خود پایبندند. این گروه ها و تیم ها در واحدهاي مختلـف  

سازمان پراکنده اند و گاهاً در حوزه هاي خاصی به یکدیگر وابستگی دارند. از این رو، تفاهم و درك 

اي مختلف تاثیر زیادي بر عملکرد گروه ها و در نهایت عملکـرد سـازمان   متقابل میان اعضاي گروه ه

 دارد.

برنامه توسعه گروهی به منظور حل اختالفات میان این گروه ها و توسـعه روابـط نزدیـک بـین آنهـا      

طراحی و اجرا می شود. در این روش، از اعضاي هر گروه خواسته می شود تا نگرش ها و ادراکـات  

اي سایر گروه ها را در یک لیست تنظیم کـرده و بـا یکـدیگر تبـادل کننـد. بـدین       خود در مورد اعض

ترتیب، هر گروه از نگرش ها و ادراکات سایر گروه ها نسبت به خود اطالع حاصـل نمـوده و حـوزه    

هایی که در بین اعضاي گروه هاي مقابل، سوء تفاهم وجود دارد، با بحث و مذاکره، نسبت به اصالح 

ر توافق می شود. بدین ترتیب، کلیه اختالفات و تعارفـات بـین گـروه هـا بـه سـرعت       نگرش یا رفتا

شناسایی و مرتفع می گردد. در بسیاري از موارد، گروه هاي فرعی و متخصـص از میـان اعضـاي دو    

گروه متعارض و متفاهم تشکیل می شود تا جهت شناسایی دقیق و ارائه راه حل هاي مناسـب جهـت   

 و سوء تفاهمات اقدام کنند.غلبه بر اختالفات 

  1فهرست قوت ها -12-8-5

1 - Intergroup Development 
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در این رویکرد، برخالف سایر رویکردهاي توسعه سازمانی که به شناسایی مشکالت و ارائه راه حـل  

اقدام می شود، بر نقاط قوت سازمان تاکید می شود و سعی می شود تا این قـوت هـا و حـوزه هـاي     

 کارکنان قرار گیرد. موفقیت سازمان، سرلوحه فعالیت هاي آتی

این رویکرد از چهار مرحله اکتشاف، رویاپردازي، طراحی و هدفگذاري تشکیل می شـود کـه توسـط    

یک هادي یا عامل تغییر هدایت می شود. در گام اول یا اکتشاف، از کارکنـان خواسـته مـی شـود تـا      

عواملی که موجب افزایش انگیزه آنان در گذشته شده است و رضایت قلبی آنان را بـه همـراه داشـته    

است را بیان کنند. در گام دوم یا رویاپردازي، بـا توجـه بـه اطالعـات حاصـل شـده در گـام اول، از        

سـال آینـده تصـور کننـد. در گـام سـوم یـا         5کارکنان خواسته می شود تا جایگاه آتی سازمان را در 

 سـال آینـده   5طراحی، معیارهاي دقیقی جهت طراحی سازمانی با ویژگی هاي آرمانی مـورد نظـر در   

سال آینده شناخته می شـود. در گـام چهـارم یـا      5تعیین می شوند و ویژگی هاي سازمان آرمانی در 

سال آینده طراحی مـی شـود و    5هدفگذاري نیز ساز و کار طراحی یک سازمان ایده آل و آرمانی در 

برنامه هاي عملیاتی و استراتژي هایی جهت طراحی سازمان جدید طراحی مـی شـود. ایـن روش در    

 و آمریکن اکپرسی مورد استفاده قرار می گیرد. GTEسیاري از سازمان ها همچون ب

  2یتحساسآموزش  -12-8-6

این رویکرد به اصالح رفتار اعضاي گروه هاي مختلف درون سازمان جهت ابراز و اصالح ادراکات و 

اعضاي گروه نگرش هاي منفی آنان است. در این روش، جلسات مختلفی برگزار می شود که طی آن، 

هاي مختلف با یکدیگر بحث و تبادل نظر نموده و بـا ارائـه راه حـل هـاي عملیـاتی جهـت اصـالح        

رفتارهاي نادرست اقدام می کنند. این روش مبتنی بـر عینیـات و مشـاهدات دقیـق رفتـار کارکنـان و       

1 - Appreciate Inquiry 
2 - Sensitivity Training 
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اعضـاي  اعضاي گروه هاي مختلف بوده و زمینه درك متقابل و توسعه روابط عمیـق و عـاطفی میـان    

 گروه هاي مختلف فراهم می شود.

 

 

 طراحی فرهنگ مناسب جهت تغییر -12-9

 ي تغییر، باید به چهار اصل زیر توجه شود: به منظور موفقیت یک برنامه

 رفتار مطلوب به طور شفاف و کامل تبیین شود. -1

د که از وجاهت اي طراحی شود. در این خصوص باید از افرادي استفاده شو هاي رفتاري ویژه مدل -2

 کافی برخوردار باشند و رفتار آنان، در کل سازمان به عنوان رفتار الگو تسرّي یابد.

هاي انگیزشی مناسبی باید به کار گرفته شود. بدین ترتیب، انگیـزش درونـی افـراد افـزایش      روش -3

 دهند. خواهد یافت و آنان تالش بیشتري جهت انجام تغییرات از خود نشان می

هاي شفاف و سازگار به کارکنان انتقال یابد. در این رابطه نیز باید گفتار و رفتـار مـدیران    پیام باید -4

 ).68: 2016مطابقت داشته باشد تا رفتارهاي مطلوب در سازمان نهادینه شود(ماتیس و جکسون، 

 

وسـعه  ، دو روش جهت ایجاد فرهنگ تغییر در سازمان بیان می شود کـه عبارتنـد از: ت  قسمتدر این 

 فرهنگ نوآوري و خلق یک سازمان یادگیرنده.

 

 توسعه فرهنگ نوآوري -12-9-1
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در این روش، از یک عامل تغییر جهت خلق یک فرهنگ نوآورانه در سازمان اسـتفاده مـی شـود. بـه     

منظور طراحی یک فرهنگ نوآورانه، باید منابع ساختاري، فرهنگی و انسانی سازمان مورد استفاده قرار 

 بگیرد.

به طور کلی، نوآوري به هر ایده جدیدي گفته می شود که می توانـد موجـب اصـالح و بهبـود یـک      

محصول، فرایند یا خدمت شود. نوآوري را می توان در طیفی از بهبودهاي جزئی مانند گوشـی هـاي   

 لمسی تا نوآوري هاي انقالبی همچون فیبرهاي نوري طبقه بندي نمود.

 منابع نوآوري

و اصلی ترین منابع و عوامل توسعه نوآوري، متغیرهـاي سـاختاري در سـازمان مـی      یکی از مهمترین

باشند. رابطه میان مولفه هاي ساختاري و نوآوري و نقشی که این مولفه ها در خلق و توسعه نوآوري 

 دارند در این قسمت بیان می شوند:

سـازمان و همچنـین    ساختار سازمانی ارگانیک با کاهش سطح رسـمیت، تمرکـز و پیچیـدگی در    -1

 تشویق و تسهیل انعطاف پذیري، سازگاري و چابکی، موجبات توسعه نوآوري را فراهم می کند.

تعهدي طوالنی مدیران در پست هاي اجرایی سازمان، نوآوري را تسهیل می کند زیرا بـا افـزایش    -2

ساز و کار خلـق   تجربه مدیر، وي اطالعات دقیق و عمیق تري نسبت به سازمان خود حاصل نموده و

 نوآوري را بهتر طراحی و اجرا می کند.

وجود منابع زیاد در سازمان یکی دیگر از عوامل توسعه نوآوري است زیرا بدین ترتیـب، مـدیران    -3

از تجربه خالقیت و نوآوري جدید که موجب صرف هزینه می شود واهمه نداشته و با آسودگی خیال 

 قالب فرایندها و محصوالت جدید اقدام می کنند. در جهت توسعه و استقرار نوآوري در
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ارتباطات درون سازمانی نیز یکی دیگر از مولفه هاي ساختاري است که نـوآوري را تسـهیل مـی     -4

وظیفه اي و یا گروه هاي ضربت  -کند. سازمان هاي نوآور استفاده بیشتري از کمیته ها، تیم هاي میان

 گروهی تا حد زیادي در این سازمان ها وجود دارد. -اطات میانمی کنند و بنابراین لزوم توسعه ارتب

سازمان هاي نوآور از ویژگی هاي فرهنگی مشابه و مشـترکی نیـز برخوردارنـد. در ایـن سـازمان هـا       

خصیصه هایی همچون آزمون و خطا، ریسک پذیري، ارتبـاط آزاد و خالقیـت، تشـویق مـی شـود و      

 ت هاي آتی تلقی می شود.شکست، به عنوان یک راه جهت کسب موفقی

در حوزه منابع انسانی نیز سازمان هاي نوآور به آموزش و توسعه نیروي کار خود اهمیت فراوان داده 

و کلیه کارکنان خود را به روز نگه می دارند. در این نوع سازمان ها، امنیت شغلی باالیی وجود دارد و 

مورد تشویق معنوي و مادي قرار می گیرند. ایـن   کارکنانی که ایده هاي جدید ارائه می دهند، پیوسته

 نامیده می شوند و در کلیه امور با آنان مشورت می شود. 1افراد، قهرمانان ایده پرداز

 خلق سازمان یادگیرنده -12-9-2

همانگونه که عنوان شد، دومین راه مدیریت تغییر در سازمان، ایجـاد سـازمان یادگیرنـده اسـت. یـک      

، سازمانی است که قابلیت تغییر و سازگاري با تغییرات محیطی را به خـوبی دارد و  سازمان یادگیرنده

 قادر است جهت بقاي خود، تغییرات ساختاري و هویتی را به سرعت در خود نهادینه کند.

هـاي رفتـار سـازمانی اسـت کـه بـر اهمیـت و جایگـاه اطالعـات و           یادگیري یکی از ابعـاد و حـوزه  

موفقیت سازمان تأکید دارد. در واقع، ظرفیت سازمان در تشریک و تسـهیم  هاي ادراکی جهت  مهارت

 ).8: 2016اي اثربخش، یادگیري نام دارد(کینگ و الولی،  دانش به شیوه

1 - idea champions 
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و یـادگیري دو   1یادگیري در سازمان به دو صورت اتفاق می افتد که شامل یـادگیري تـک حلقـه اي   

ه محض وقـوع مشـکل، از رویـه هـا و روش هـاي      می باشد. در یادگیري تک حلقه اي، ب 2حلقه اي

قدیمی جهت طراحی استراتژي ها و سیاستهاي جدید به منظـور غلبـه بـر آن اسـتفاده مـی شـود. در       

یادگیري دو حلقه اي، اشتباهات و مسائل از طریق اصالح اهداف، سیاست ها و استانداردها حل مـی  

 ه راه حل هاي مبدعانه استفاده می شود.شوند و از روش هاي جدید جهت شناسایی مشکالت و ارائ

در این سازمان ها، از کارکنان انتظار می رود تا بـه گونـه اي جدیـد بیندیشـند، ارتباطـات عمیـق بـا        

همکاران خود برقرار کنند، یک چشم انداز جدید و بدیع براي خود خلق کنند و در جهت تحقق ایـن  

بر این، از کارکنان خواسـته مـی شـود تـا بـه جـاي        چشم انداز با یکدیگر تعامل داشته باشند. عالوه

 فردگرایی، روحیه جمع گرایی و تعامل سازنده را در پیش گیرند، به جاي روحیه 

رقابتی، روحیه همکاري را جایگزین کنند و به جاي واکنش در برابر مشکالت، به فکـر پیشـگیري از   

 بروز مشکل و شکل دادن اتفاقات آینده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

1 -Single- Loop 
2 - Double- Loop 
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 ویژگی هاي یک سازمان یادگیرنده -4-12نمودار 

یک چشم انداز مشترك که کلیه کارکنان آن را قبول داشته باشند خلق می شود. -1  

کارکنان تشویق می شوند، تا روش ها و استانداردهاي گذشته را فراموش کرده و در  -2
جهت ارائه راه حل هاي جدید و روش هاي جدید انجام فعالیت، خالقیت خود را بروز 

 دهند.

شوند تا درك جامعی از کلیه فرایندها، فعالیت ها و تعامالت کارکنان ترغیب می  -3
 سازمان با محیط بیرونی داشته باشند و خود را جزیی از یک سیستم بزرگ بدانند.

افراد بدون ترس از انتقاد یا تنبیه، به برقراري ارتباط در کلیه سطوح سازمان تشویق  -4
 می شوند. 

سازمانی تطبیق می دهند و در جهت تحقق ماموریت  افراد منافع فردي خود را با منافع -5
 و چشم انداز نهایی سازمان هدایت می شوند.
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 گامهایی که مدیران جهت طراحی یک سازمان یادگیرنده باید انجام دهند شامل موارد زیر است:

ابتدا باید یک استراتژي جامع جهـت توسـعه نـوآوري و خالقیـت در کلیـه       طراحی یک راهبرد: -1

سطوح سازمان طراحی شود تا بدین ترتیب، کارکنان سازمان از چشم انداز جامعی جهـت چگـونگی   

 انجام تغییر و یادگیري کسب کنند.

جدیـد  بعد از طراحی یک راهبرد نوآوري و یادگیري، نوبت بـه ت  طراحی مجدد ساختار سازمان: -2

ساختار سازمان فرا می رسد. در این مرحله باید ساختار سازمانی منعطـف شـود، از تـیم هـاي چنـد      

 وظیفه اي جهت اجراي برنامه یادگیري استفاده شود و برخی از واحدها در هم ادغام شوند.

در این گام نیـز تـالش مـی شـود تـا روحیـه ریسـک پـذیري و         طراحی مجدد فرهنگ سازمان:  -3

ر کارکنان تقویت شود و کسب تجربیات جدید، به عنوان یک اصل سـازمانی مـورد تاکیـد    خالقیت د

 قرار می گیرد.

 

 مدیریت استرس در سازمان -12-10

استرس به شرایطی گفته می شود که در آن، یک فرد با یک فرصت یا تقاضا مواجه است که براي فرد 

داراي پیامدهایی اسـت کـه بـراي فـرد مـبهم و      مطلوب است، اما پذیرش تقاضا و استفاده از فرصت 

 نامعلوم است اما داراي اهمیت زیادي است.
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) عقیده دارد که استرس ناشی از عدم وجود تناسب و تطابق میان یک فرد و محـیط  1978( 1هارسیون

: 2015اي که فرد نتواند پاسخ مطلوبی براي تقاضاهاي محیطی بیابد(واسودوان،  اطرافش است به گونه

2(. 

باید خاطر نشان ساخت که استرس هم ابعاد و پیامدهاي مثبت و هم منفی دارد که در هر دو صورت، 

سیستم عصبی انسان فعال شده و واکنش نشان می دهد. نشانه هاي استرس در انسان نیز بسیار زیادند 

 که از آن جمله می توان به افزایش ضربان قلب یا تغییر رنگ پوست اشاره نمود.

کلیه افراد انتظاراتی را از محیط زندگی و کاري خود دارند که باید برآورده شـوند تـا   از سویی دیگر، 

نیـز نامیـده   » 2قـرارداد روانـی  «احساس آرامش خاطر آنان حاصل شود. این انتظارات گاهاً بـا عنـوان   

هاي روانی در طـول  ي رفتار سازمانی، این انتظارات یا قرارداد ي صاحبنظران حوزه شوند. به عقیده می

رونـد (ونتوراتـوس و کـوپر؛     گیرند و مبناي تعامل افراد با محیط اطراف به شـمار مـی   زمان شکل می

2015 :40.( 

به طور کلی عوامل ایجاد استرس سازمانی به دو دسته تقسیم می شوند که شامل عوامل اسـترس زاي  

 می باشند. 4و عوامل استرس زاي مانع 3چالشی

ول می توان به باال بردن حجم کاري و فشار زمانی جهت انجام وظایف محولـه اشـاره   از عوامل نوع ا

کرد که از جمله عوامل نوع دوم نیز می توان به سیاست هاي نادرست سازمانی و ابهام در وظـایف و  

نقش ها اشاره کرد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل استرس زاي چالشی، فشار عصبی کمتري 

عوامل استرس زاي مانع ایجاد می کنند چون در بازه زمانی کوتاه مـدت بـه فـرد تـاثیر مـی      نسبت به 

1 - Harrison 
2 - Psychological contract 
3 - Challenge stressors 
4 - Hindranu stressors 
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گذارند در حالی که عوامل استرس زاي مانع، در طول زمان وجود داشته و وجود طوالنی مـدت ایـن   

 را بر سیستم عصبی افراد وارد می کند. زیاديعوامل، فشار روانی 

ر عملکرد کارکنان تا حد زیادي به شخصیت کارکنان بستگی دارد. الزم به ذکر است که تاثیر استرس ب

مثالً افرادي که از اعتماد به نفس باالتري برخوردارند، در نتیجه وجود استرس، بـر کـار خـود بیشـتر     

تمرکز می کنند و این امر موجب بهبود عملکرد آنها می شود در حالی که افرادي که اعتماد بـه نفـس   

 ري کمتري دارند، تالش خود را کاهش داده و بر فعالیت خود تمرکز کافی ندارند.پایین و یا تعهد کا

عالوه بر این، مادامی که افراد قادرند از توانمندي هاي خود در جهت پاسـخ بـه تقاضـاهاي کـاري و     

وظایف خود به خوبی بهره گیري کنند، استرس کمتري را در محیط کار تجربه خواهنـد نمـود، زیـرا    

آنان قادر خواهند بود تا از فرصت هاي ارتقا و تشویق سازمانی بهره بـرداري کننـد و از    بدین ترتیب

 حمایت مدیریت خود برخوردار شوند. 

نتایج تحقیقات نشان می دهد که باید بین میزان توانایی ها و منابع فرد با تقاضاهاي شغلی وي تـوازن  

ترس هاي شغلی فـائق آیـد و از تـوان خـود در     و تعادل منطقی وجود داشته باشد تا فرد بتواند بر اس

 جهت تحقق اهداف کاري خود استفاده اثربخش کند.

 

 

 عوامل ایجاد استرس -12-11

به طور کلی سه دسته از عوامل موجد استرس هاي سازمانی هستند که شامل عوامل محیطی، سازمانی 

 و شخصی هستند.

 عوامل محیطی 12-11-1
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ي  شوند و در واقع، زندگی کلیه کنترل عوامل محیطی دچار استرس می ي احساس عدم افراد در نتیجه

 ).4: 2015باشد(واسودوان،  زا می افراد پر از عوامل استرس

در چارچوب عوامل محیطی، سه دسته از عوامل موجب بروز استرس سازمانی هستند که شاید عوامل 

 اقتصادي، سیاسی و تکنولوژیکی می باشند.

تصادي و رکود یا تورم موجب می شود تا افراد نسبت به ادامـه فعالیـت سـازمان و    بروز شرایط بد اق

امنیت شغلی خود در بلند مدت احساس خطر می کننـد. در کـل، عـدم اطمینـان نسـبت بـه شـرایط        

اقتصادي آینده موجب می شود تا افراد، نسبت به سطح درآمد و مخارج خود نیز عدم اطمینان داشـته  

هـاي روانـی در    عوامل اقتصادي کـه موجـب بـروز اسـترس     در واقع، تجربه کنند.باشند و استرس را 

شوند تا افراد حاضر شوند به قیمت زیان دیگـران، بـه دنبـال منفعـت      شوند، موجب می ها می سازمان

هایی همچون ارتباطات مخدوش و نادرست در سازمان توسـعه   شخصی خود باشند و در نتیجه پدیده

جهت حفظ موقعیت کنونی در سازمان و رقابت مخرب جهـت حفـظ جایگـاه    یابد و همچنین تالش 

 ).41: 2015زا هستند(ونتوراتوس و کوپر؛  کنونی رخ دهد که کالً عوامل فوق استرس

عالوه بر مسائل اقتصادي، ابهام در ثبات سیاسی کشورها نیز می تواند بـر افـراد اسـترس وارد کنـد و     

ر، زندگی کاري و شخصی آنها را تحت تـاثیر قـرار دهـد. از    خصوصاً در کشورهاي جهان سوم و فقی

سویی دیگر، تغییرات روزمره در سطح تکنولوژي نیز می تواند احساس عدم تطبیق بـا اسـتانداردهاي   

جهانی را در افراد تقویت کند و ترس از دست دادن شغل به دلیل عدم کسب مهارت کافی در تطبیـق  

 ها و اتوماسیون در آنها افزایش یابد. یا تکنولوژي هاي روز همچون روبات
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 عوامل سازمانی  -12-11-2

در  .بدون شک عوامل زیادي در درون سازمان موجب ایجاد استرس شغلی براي کارکنـان مـی شـوند   

سه دسته عوامل مربوط به وظیفـه، عوامـل مربـوط بـه نقـش سـازمانی و        این فصل، این عوامل را به

 انتظارات دیگران تقسیم بندي می نماییم.

عوامل مربوط به وظیفه که موجب ایجاد استرس می شوند به شغل فرد ارتباط دارند و شامل طراحـی  

مات فیزیکی شغل می شغل (سطح اختیار، تنوع شغلی، میزان اتوماسیون اداري)، شرایط کاري و یا الزا

باشند. به عنوان مثال، عدم وجود نور کافی در اتاق کار و یا لزوم تکریم کلیه مشـتریان در زمـانی کـه    

تعداد زیادي مشتري در روز به شما مراجعه می کنند، از جمله عوامـل ایجـاد کننـده اسـترس شـغلی      

نقش فـرد کـه ناشـی از انتظـارات     هستند. عوامل مربوط به نقش نیز به دلیل بروز تعارض و ابهام در 

مدیران و همکاران از فرد است، می توانند موجد استرس باشند. ابهام در نقش به معناي آن است کـه  

کارمند، نسبت به انتظارات مدیر و سرپرسـت خـود آگـاهی درسـتی نـدارد و در نتیجـه نمـی توانـد         

 انتظارات مدیر خود را برآورده سازد.

می تواند در کارمندان یک سازمان استرس ایجاد کند، ناشی از عـدم امکـان   یکی از عوامل دیگري که 

برقراري ارتباط با همکاران و عدم حمایت اجتماعی همکاران است. نتایج تحقیقات مختلف نشان می 

دهد که مجموعه اي از عوامل که با رفتار همکاران و مـدیران مـرتبط اسـت و شـامل جـر و بحـث،       

به حریم خصوصی دیگران می باشـد، موجـب ایجـاد اسـترس در محـیط       تبعیض نژادي و یا تعرض

 شغلی می شود.

 

 عوامل فردي -12-11-3
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عوامل فردي متعددي وجود دارند که می توانند بر فرد استرس وارد کنند و رفتـار شـغلی وي را نیـز    

ز همسر و تحت تاثیر قرار دهند. این عوامل ممکن است ناشی از مسائل خانوادگی ( همچون جدایی ا

یا تولد فرزند معلول)، مسائل اقتصادي شخصی (همچون بدهی به دیگران و یا سوء برنامه ریزي مالی 

در خانواده و یا ولخرجی همسر و فرزندان) و یا ویژگی هاي شخصیتی (همچون بدبینی به اطرافیـان،  

 اعتقاد به بدشانسی، و یا عدم تمایل به کار) باشند.

 مدیریت استرس   -12-12

استرس کم یا متوسط، می تواند کاربردي باشد و منجر به عملکرد باالتر شود و زمانی که داشتن 

کارکنان این سطوح از استرس را تجربه می کنند، مدیران نگرانی ندارند. هرچند کارکنان به احتمال 

در زیاد داشتن استرس کم را هم نامطلوب می دانند. مدیران و کارکنان بر میزان استرس قابل قبول 

شغل، باهم اختالف نظر دارند. زیرا مدیران انگیزه هاي مثبتی که باعث جریان آدرنالین در بدن می 

شود را در نظر می گیرند ، در حالی که کارکنان به فشارهاي بیش از حد توجه می کنند( ریچاردسن 

 ). 69:  2008، 1و راستین

ت مدیریت موثر استرس سازمانی اشاره در این بخش به دودسته از رویکردهاي فردي و سازمانی جه

 میشود.

 

 مدیریت استرس رویکردهاي فردي - 12-12-1

  به طور کلی افراد به یکی از روشهاي زیر اقدام به مقابله با استرس میکنند:

1  Richardson and Rothstein 
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هاي مقابله با استرس شامل: الف) توجیه و سرزنش و رویکرد تهاجمی به دیگران، ب)  روش

زا از طریق پذیرش و تسلیم، د) انکار وجود  عامل استرس درماندگی و استیصال، ج) کاهش تأثیر

باشد(ونتوراتوس و کوپر؛  استرس و یا جستجوي توضیح منطقی جهت توجیه شرایط موجود می

2015 :20.( 

یک کارمند به تنهایی می تواند مسئول کاهش سطح استرس خود باشد. استراتژي هاي فردي که به 

کنند شامل: تکنیک هاي مدیریت زمان، افزایش تمرین صورت موثر به کاهش استرس کمک می 

فیزیکی، آموزش دست یابی به آرامش و گسترش شبکه هاي حمایت اجتماعی می شود. بسیاري از 

افراد در مدیریت زمان با مشکل مواجه اند.  کارکنان خوب سازمان یافته، می توانند دوبرابر افرادي که 

ه انجام برسانند. بنابراین، درك واستفاده از اصول اولیه مدیریت سازماندهی ضعیفی دارند، کارها را ب

زمان به افراد کمک می کند تا با تنش هاي ایجاد شده درنیازهاي شغل خود بهتر مقابله کنند ( 

 ). 937:  2004وهمکاران،  1کلیسنس

 به این ترتیب است : 2برخی از مهم ترین اصول مدیریت زمان

 لیستی از وظایف روزانه که باید انجام شود را تهیه کنید.  -1

 وظایف را با توجه به اهمیت و ضرورت اولویت بندي کنید.  -2

 فعالیت ها را براساس مجموعه اولویت ها زمان بندي کنید. -3

 چرخه وظایف روزانه خود را بدانید و به مهم ترین قسمت هاي شغل خود وقتی بسیار هوشیار و  -4

 بهره ور هستید رسیدگی کنید.

از وسایل الکترونیکی که باعث حواس پرتی شما می شوند، مثل چک کردن ایمیل دوري کنید. این  -5

 ). 2002، 3وسایل می توانند توجه شما را محدود و کارآیی شما را کاهش دهند( لورنس ال

1  Claessens 
2 Time-Management Principles 
3 Lawrence-Ell 
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با افزایش انگیزه افراد حتی در  مهارت هاي مدیریت زمان با متمرکزکردن تالش ها بر اهداف ضروري و

مواقعی که وظایف مطلوب نیستند، می تواند کارهایی که به تعویق می افتند را به حداقل برساند ( 

 ). 25:  2011و همکاران،  1رن

 

  مدیریت استرس رویکردهاي سازمانی  -12-12-2

نقش) بوسیله  برخی از عوامل سازمانی که باعث ایجاد استرس می شوند( به خصوص وظیفه و نیازهاي

ي مدیران کنترل، اصالح و یا  تغییر می یابند. استراتژي هاي در نظر گرفته شده شامل بهبود انتخاب 

کارکنان و جایگزینی شغل، آموزش، تعیین هدف واقعی، طراحی مجدد شغل، افزایش درگیري 

 سازمان است. کارکنان، بهبود ارتباطات سازمانی، فرصت مطالعاتی کارکنان و برنامه هاي سالمت

 

 نتایج استرس -12-13

استرس خود را به طرق مختلف نشان می دهد. مانند داشتن فشار خون باال، کج خلقی، دشواري 

تصمیم گیري درباره امور عادي، بی اشتهایی و از این قبیل موارد.  این عالئم به سه دسته کلی تقسیم 

 .4و رفتاري 3، روانی2می شوند: عالئم فیزیولوژیکی

 

 فیزیولوژیکیعالئم  -12-13-1

1 Renn 
2 Physiological Symptoms 
3 Psychological Symptoms 
4 Behavioral Symptoms 
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ي حاالتی همچون احساس گنـاه، اتهـام از    هاي فیزیولوژیک در سازمان ممکن است در نتیجه استرس

جانب دیگران، نگرانی، خستگی، افسردگی و یا شادي بیش از حد، اعتماد به نفـس پـایین، عـداوت،    

زیسـتی فـرد دچـار    هـاي بیولـوژیکی و    ي این حاالت، سیستم ناکامی و یا ترس رخ دهد که در نتیجه

بـدنی را بـدنبال دارد(واسـودوان،      هاي فیزیولوژیکی همچون سکته یا آسـیب  شود و واکنش نقص می

2015 :4.( 

بیشتر نگرانی ها درباره استرس مربوط به عالئم فیزیکی می شود زیرا بیشتر محققان در علوم پزشکی 

که استرس می تواند باعث ایجاد  متخصص سالمت افراد هستند. نتایج تحقیقات آنان نشان می دهد 

تغییراتی در متابولیسم شود؛ افزایش میزان ضربان قلب ، تنفس و فشار خون را به همراه دارد، 

همچنین باعث سردرد و سکته قلبی می شود. شواهد نشان می دهد که استرس اثرات فیزیولوژیکی 

در ارتباط با نیازهاي شغلی استرس زا،   زیان باري را بر افراد می گذارد. یکی از تحقیقات صورت گرفته

نشان می دهد این نیازهاي شغلی باعث افزایش بیماري هاي حساسیت تنفسی و ضعیف شدن وظایف 

 1سیستم عملکرد ایمنی بدن، مخصوصا در افرادي که خود بهره وري پایینی دارند، می شود( شوآبروك

ی که در انگلستان صورت گرفته است اذعان ).  یکی از تحقیقات بلند مدت265:  2001و همکاران، 

:  2006وهمکاران،  2دارد که فشار شغلی منجر به بیماري هاي قلبی و عروقی می شود( کیوي مکی

). تحقیق دیگري که بر روي کارگران خدماتی دانمارکی انجام شده است، نشان می دهد 398

:  2010یل بیماري دارد( بوریتز وهمکاران، فرسودگی شغلی روانی، ارتباط نزدیکی با غیبت از کار به دل

). بسیاري از تحقیقات دیگر نتایج مشابهی از شاخص هاي سالمت ضعیف را در ارتباط با استرس 964

 کاري  بیان کردند.

 

1 Schaubroeck 
2 Kivimaki 
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 عالئم روانی -12-13-2

نارضایتی شغلی علت اصلی استرس است. این استرس خود را به صورت هاي مختلف مثل تنش، 

خستگی نشان می دهد.  به عنوان مثال تحقیقی که پاسخ هاي فیزیولوژیکی عصبانیت، کج خلقی، 

کارکنان را در رابطه با اضافه کاري مورد بررسی قرار داده است، نشان می دهد رفاه بیش از حد می 

). شغل هایی که نیازهاي 407:  2010تواند یکی از دالیل ایجاد استرس باشد( الیز وهمکاران، 

دارند و یا فاقد وظایف روشن، قدرت و مسئولیت هستند، استرس و نارضایتی را  متعارض و چندگانه

 ). 399:  2006، 1افزایش می دهند( اورت ویس و وین ست

به طور مشابه، هرچه کنترل کمتري بر روي سرعت کار افراد وجود داشته باشد، استرس و نارضایتی 

استقالل، بازخورد و هویت کمتري برخوردارند، آنها بیشتر می شود. شغل هایی که از تنوع ، اهمیت، 

باعث ایجاد استرس می شوند و کاهش رضایت و درگیري شغلی را به همراه دارند ( هاکانن وهمکاران، 

) . همه ي افراد نسبت به استقالل واکنش مشابهی ندارند. به عنوان مثال افرادي که با 345:  2011

ایش می دهند، تمایل به تجربه ي استرس و خستگی را در منبع کنترل بیرونی، کنترل شغل را افز

 ).   244:  2008افراد باال می برند( مایر و همکاران، 

 

 عالئم رفتاري  -12-13-3

تحقیقاتی که بر روي رفتار و استرس در چندین کشور بارها صورت گرفته است نشان می دهد روابط 

رس  شامل کاهش بهره وري، غیبت، خروج میان آن ها تقریبا ثابت است. عالئم رفتاري مرتبط با است

از کار، تغییر عادات غذا خوردن، افزایش کشیدن سیگار یا مصرف الکل، به تندي صحبت کردن، بی 

).  بیشتر تحقیقات به بررسی رابطه 643:  2011، 2قراري و اختالالت خواب می شود( دیستل وشمیت

 استرس پرداخته اند. -عملکرد

1 Örtqvist and  Wincent 
2  Diestel and  Schmidt 
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برعکس است(  Uبه صورت  1استرس -مشاهده می کنید، رابطه عملکرد 5-13همانطورکه در نمودار 

 ). 1344:  2002و همکاران،  2زیونسکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطه میان عملکرد شغلی و استرس -5-13نمودار 

 

 

کم تا متوسط، بدن را تحریک خطی که در پایین شکل کشیده شده است نشان می دهد که استرس 

می کند و توانایی واکنش بدن را افزایش می دهد. بنابراین افراد وظایف را بهتر، به شدت و با سرعت 

بیشتري انجام می دهند. اما استرس زیاد نیازهاي ( خواسته هاي) دست نیافتنی را براي شخص به 

محبوبیت هایی که این مدل دارد، از  وجود می آورد، که نتیجه ي آن کاهش عملکرد است. علی رغم

1 Stress–Performance Relationship 
2  Zivnuska 

 

 عملکرد

 استرس کم زیاد

 زیاد

 کم
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 در بیان این مطلب دیبا ما). بنابراین 349:  2003وهمکاران،  1نظر تجربی حمایت نمی شود( میوس

 را به درستی ترسیم کنیم. عملکرد -استرس رابطه احتیاط را رعایت کرده و

 

1  Muse 
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