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تقدیر و تشکر

جا دارد از همکاري و مساعدت مدیر کل محترم مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی جناب آقاي          

کـهانم فراهـانی    سـرکارـخ تحقیق و توسعه جنـاب آقـاي حمیـدي و          مرزوقی، ریاست محترم اداره   

.ر نمایم اینجانب را در تحریر این مجموعه یاري دادند ، تقدیر و تشک

روح اله براتیان

1385ماهمرداد
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جلدسومـد  آنچه مدیران باید بدانن

ادر و کشتیرانیسازمانبنگرد آوري و تدوین               

مرکز تحقیقات  کارشناس ارشد مدیریت                 -    روح اله براتیان
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)حقچاپمحفوظاست(

 آنچه مدیران باید بدانند :نامکتاب

مسو:لدج

 کارشناس ارشد مدیریتـروح اله براتیان:گرد آوري و تدوین 

 مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی:ناشر

:تیراژ 

اول:نوبتچاپ

1385مردادماهتاریخ انتشار 

:چاپ

سـازمانبنـادروـ دیـدار جنـوبی    ـازچهـارراهجهـانکـودكبعدـ میدان ونک  ـتهران:آدرس

کشتیرانی
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صفحهعنوان

سازندهباکارکنانهفت اصل اولیه براي برقراري ارتباطی موثر و
نکتهموثربرايحفظکارکنانسازمان10

دادنموثردرسازمانگوش
مشارکت کارکنان با مدیران

 مدیریت زماننکاتی مهم در خصوص مهارت
نکاتی در خصوص برگزاري جلسات و گردهمایی ها

در خصوص بهره بري چه می دانیم
دهراهحلبرايمقابلهبابرخوردوتضاددرسازمان

نکتهبرايغلبهبرخشم23
چند ویژگی از یک رئیس خوب

 ویژگی سازمانهاي یادگیرنده5
در باره انضباط جه می دانیم

شنایی با مفاهیم مدیریت پروژهآ
شش صفت مدیر پروژه ي خوب

تفکر سیستمی و سیستم هاي متفکر
مدیریت از نقطه صفر چیست ؟

مدیریت منابع انسانی
منابع
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بـرايبرقـرارياصل اولیـه  هفت
موثروسازندهباکارکنانارتباطی

بــسیاري از مــدیران گمــان مــی کننــد   

رکنانشان به علت عدم رضایت از حقوق       کا

در حالی که.ترك می کننددریافتی کار را

 مهم تـرین دلیـل      انجامشده، تحقیق طی

مـدیران ،   برايتركشغل،رفتارنامناسب

مـدیران  و یا به عبـارت دیگـر  سرپرستان

.ناشی است

درافراداغلب.ناسباستنامیکی از مهم ترین فاکتورهاي رفتار نامناسب سرپرستی، همانا ارتباطی

هاي ارتبـاطی   ولی متأسفانه دقت الزم درباره مهارت،تکمیل امکانات محل کار نهایت دقت را دارند

)گرچنهلر(.صورت نمی گیرد

برايشمااگر شما در ارتباطات قوي نیستید، شما نباید مدیر شوید و اگر هستید، احتماال این شغل

.ماندگارنخواهدبود

در این مسئله وجوددارد که مهارت در ارتباطات کامال اکتـسابی بـوده و   انه یک نکته مثبتخوشبخت

.لذا می توان با کسب مهارت هاي ارتباطی این مشکل را مرتفع نمود.نه غریزي

.در این بخش به هفت نکته مهم در برقراري ارتباط سازنده می پردازیم 
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 باشیدخوبیشنونده-1

مهــارتدر.نماییــدبــهکارکنــانتوجــه

شنیدن یک گیر اصلی براي همـه مـدیران         

بههنگاممذاکرهوبرقراريارتباطبا.است

کارکنان،بهدقتبهگفتههايآنانتوجـه

کنید، به طوري کـه کارمنـدانتان احـساس      

هنگـام.کنند،نظراتآنهاارزشـمنداسـت

صحبت با کارکنانتان سعی د رشـوخ طبـع         

.داشته باشیدبودن

به کارکنان خود زمان اختصاص دهید-2

مورد تشکیل جلسات دونفره مـنظم بـا اعـضاء    مسئله مهم در این

ازمرکـزخـدمتاگرکارمنداندرخارجیحت،گروهتان می باشد 

ایـن کـار را    .می کنند این جلسات را از طریق تلفن تشکیل دهید         

درطـولجلـسهتلفـنهـاي. دو بار در ماه انجام دهیـد حداقل

رضرروي به شما وصل نشود و بدین طریق به کارکنانتان نـشان            غی

درطولجلسهراجعبـه.جلسه داریددهید که شما توجه کامل به

روش ها و اهداف کاري صحبت کنیـد و بـه خـصوص بـه آن هـا     

اطالع دهید که چه تصویري از رشدکاري ایشان داریـد و درعـین             
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.ایشان نشان دهیدحالفشارکاريخودرابه

منتشرنماییددرابهصورتمؤثردرسرتاسرسازمانیاخبارجد-3

شاید سخت باشد که یک مـدیر ارشـد      

نخواهد از چگونگی اطالعات سـرایت 

شده به کارکنان سطوح زیـرین مطلـع       

شود و از طرف دیگر روند چک کـردن         

کارکنــان زیــرین بــه میــزان آگــاهی

صورت مداوم نـاممکن اسـت، ولـی بـا         

ــذاري روي ــتکارکنـــانتأثیرـگ تـح

خـودوانتخـابافـراديکـهمدیریت

بیشترین حد از مطلب را گرفته اند بـه     

اخبار در تمام سطح و حذف واسطه سازي از سوءتفاهمات و تغییرات احتمـالی  عنوان عاملین انتشار

.دنمودیجلوگیري خواهدراخبار

نماییدهمه کارکنان را از ارزش هاي موردنظر خود کامال آگاه-4

 تنهـا در ایـن صـورت    ،کنیـد ذارید همه کارکنانتان بدانند شما که هستید و به چه هدفی کـارمی بگ

شما دیگر به عنوان مدیر، آن ها است که آن ها می توانند خود به راحتی تصمیمات درست بگیرند و

.نماییدتنها به تذکر موارد احتمالی خود اکتفارا براي رشد بیشتر خودشان و سازمان، آزادبگذارید و

کنیددنشان جلوگیريقافل گیرشبه کارکنان بازخورد منظم دهید و از -5
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ولـی ،بـازخوردمـنظممدیریت منطقی کارکنان، یعنی تالش براي بهبود قدم به قـدم کارکنـان بـا   

شـکنندهوتـنشزابـهمدیریت احساسی، یعنی از دست دادن کنتـرل و دادن بازخوردهـاي آنـی،   

.ه پیشرفت ایشانکارکنانوعدمکمکب

باشیددر سخنرانی خود در جمع کارکنان تا حد ممکن تأثیرگذار-6

ودر صحبت هاي گروهـی    

بهخـصوصدرسخنرانی،  

ی کـه بـراي     مواقعحـساس

سازمان تحت مدیریت تان    

ــت ،مــی   پــیش آمــده اس

اعتبار و لیاقت خود توانید

ــــان  را در دیـــــد کارکـن

.دینمایآشکار

بسیار مهـم در ارتباطـات   ات کتبی پنهان ننمایید اگرچه ابزاريخودرادرپسارتباط-7

است

پیگیري باشند بهتراست به صورت حضوري و حداقل تلفنی  مواردي که داراي حساسیت خاص می

.نمایید

 را خواهان شوید؟تانآیا به نظرتان باید از کارکنانتان بازخورد عملکرد خود
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چگونه می .می شودتن چهره بهتري از شما به عنوان مدیروساخاین باعث ایجاد صمیمیت!دقیقا

توان چنین بازخوردي را خواستارشد؟ 

فــرم هــاي ســالیانه مــی توانیــد 

ورد مدیریت را طراحی نموده   بازخ

کارکنانو براي اظهار نظردراختیار

ایل بـه  تمدرصورتقرار دهید تا

نیــز بتواننــد  صــورتناشــناس

.نمایندتکمیل 

ی که  کارکنان،ازدگردپیشنهادمی  

اشتغالدرسازماندائمبهصورت

وبه صورت شخـصی   ،بهکاردارند

.بازخورد بگیریدامداوم
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م وثر ب راي حف ظ كاركن  ان     نکت ه  ١٠

درسازمان

.سعی کنید تمامی کارکنان خود را بشناسید-1

گـاه باشـید، بهتـر مـی      هرچه به عالقه ها، نیازها و مواردي که کارکنان از آنها خوششان نمی آیـد آ     

بـراي مـدیران    کـاراین،برتریها را به صورت فردي درآورید     توانید توجه یکایک آنها را جلب کنید و         

 براي مدیران میانی و سرپرستان کـه        ولی ،بسیار مشکل است   ولی   ،ناممکننباشدارشدسازمانهااگر

. انجام این کار ساده است ارتباط بیشتري نیز با کارکنان دارند،

ک محـرك            -2 اغلب این نکته را به خاطر داشته باشـید کـه بـراي بیـشتر کارکنـان پـول ـی

.اگرچه الزم است،موثرنیست 

 پس فکر نکنیـد کـه بـا دادن پـول بیـشتر بـه               

کارمندان می توانیـد آنهـارا از تـرك سـازمان و       

رفتن به جایی دیگر کـه برایـشان پرجاذبـه تـر            

دمباپـول این تصورکه بیشتر مر    ،است بازدارید 

ک تـصور بیهـوده اسـت             ،اثربخش می شوند ـی

بنــابراین ســعی کنیــد کــه بــه ســایر نیازهــاي  
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 واگذاري شغل در خـور شخـصیت        ، منطق کارفرمایی  ، فضاي کاري صمیمانه     ،کارکنان نظیر احترام    

.فرد، شنیدن مشکالت شخصی و تالش در حل آنها نیز کوشاباشید

.ارشاداتشمابهصورتتکبهتکبهرهمندشوندبه کارمندان خود فرصت دهید تا از-3

بااین کار از کارمندان خوب خود قدرانی و به آنها کمک می کنید تا میل خود را براي دسـتیابی بـه                      

.موفقیتهاي بیشتر برآورده کنند و در یک چالش بزرگتر پیروز شوند

.محیط کاري خوبی ایجاد و آن را حفظ کنید-4

. و داراي عملکرد باال نقش رهبري بدهیدبهکارکنانخوب-5

 می توانید ریاست جلسه هاي مهم و یا آموزش کارمندان ، خیلی ساده این کارانجام می شود

.تازه وارد را به کارمندان خوب واگذار کنید

.به کارمندان فرصت دهید تا وقت کاري شناور داشته باشند-6

آنها به راستی از شـما چـه      . صرف خانواده هایشان کنند     بیشتر کارکنان تمایل دارندفرصت بیشتري     

.می خواهند؟ قدري نرمش داشتن در برنامه و زمان کاري خود

.نقاط قوت کارکنان را بشناسید-7

اگر آنها را بهتر بشناسید نقاط قوت آنها را نیز می توانیدبـه راحتـی               

انجامآنهاازاموري را به آنها واگذار کنید که بتوانند براي          .پی ببرید 

 آنها را به طور گروهی درآورید و در هـر           ،نقاط قوت خود بهره گیرند    

گروه افرادي را قرار دهید که توانائیهایـشان کامـل کننـده یکـدیگر              

.است
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بههاانمنديتوبه طوري که این   .آنها را در زمینه توانمندي هاي بالقوه شان تعلیم دهید         -8

.صورت بالفعل درآید

.رکنان خود ارزش دهیدبهکا-9

 بااین کار کارمندان جوانتر احساس غرور بیشتري 

می کنندو عالقه بیشتري به کارشـان نـشان مـی           

.دهند

، از خود بپرسیدچگونه استعدادهاي این شـخص       ،هرگاه کارمند جدیدي استخدام می کنید     -10

بر ارزش و اهمیت فعالیت کاري شما می افزاید؟

اگر بتوانیـداین اسـتعداد بـالقوه راپیـدا         .زش را ببینید نباید او را استخدام کنید       اگرنتوانستید، این ار  

 توانسته اید ارزش کارمند را بر ارزش سازمان و کار ،کنید و استعدادهاي آنها را بیشتر توسعه بخشید

 زیرا کارکنان تمایل دارند احساس خوبی درباره خودشـان داشـته       ،این نکته مهم است   .خود بیفزائید 

.باشند

آنها دوست دارند احساس کنند که واقعا کاري مفید انجام می دهند، آنها وقتی احـساس کننـد کـه                

بنابراین مفیدتر از پیش خواهند شد و در .ارزش دارند، یکی از نیازهاي اساسی شان ارضا شده است   

.نتیجه براي سازمان شما هم مفیدتر خواهند بود
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موثردرسازماندادنگوش
بـاهـاسـازمانمدیران ارتباطی مهارتهايمیزانره

باشـند،منطبق علمی  و پیشرفتهاي  جامعهنیازهاي

ــتموفق ــیفـــردوســـازمانـی ــشتر ـم .شـــود بـی

ارتبـاطبرقـراريبـهان مـدیر  روزانهدرصدوقت70

%16نوشـتن،به%9حدودامقدار از این  گذردکهمی

دادنبـاگـوش%45وکردنصحبت%30خواندن،

.شود میسپري

 تاثیر بر کارکنـان    ، مدیر خوب   یک  از توانائیهاي  یکی

. تغییر رفتار آنهاستبرايمانساز

. استفاده موثر نماید،دادنگوشنیکازتکمی تواند،،درسازمان تغییر رفتار کارکنانمدیر براي

رادرانتقال گویندهکه فعالیتی،وشنودگفت در یکعالفشارکتازماستموثرعبارتدادنگوش

.نماید یاريمنظور خویش

 وظایفتحققدرراستاي،موثردادنگوشمهارتکارگیريبهدهدکه مینشاناتانجامشدهتحقیق

. بسیار موثرمی باشد،وبهبود،سازمانی

بـا، گوینـده  ازسـخنانسـوءبرداشـتعاملآناستکهات انجام شده در این زمینه نشانگر      تحقیق

.باشد میمرتبط بسیار،مقابلطرف شنیدننحوه
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آنهادرسازمان،باعـثکارگیريوبه انسانیارتباطاتازمهارتهايکارکنان مدیران و  شناختارتقاي

.خواهدشد سازمانیارتقاوبقاي

 در عصر حاضـر بـسیار       نامانمودآ،استبشربوده طبیعت ناپذیر و جزءالینفک  باجتناتغییر امري 

 سـریع، باعـث   تغییـرات ایـن .اسـترتسریع

یـده گرد نیـز  سازمانها در مدیریت  دگرگونی

شکـسب،خـودنوبـهبـهآنکـهاست داـن

،متناسـبهـاي جدید در زمینـه    ومهارتهاي

 مـدیران و   رابرايطیارتبامهارتهايازجمله

بـدیهی .سازند می ضروري سازمانی کارکنان

جامعـه، بـا نیازهـاي  هـاسـازمانرکنـان و مـدیران    کا ارتبـاطی  ومهارتهـايهرقدردانشکهاست

 بیشتر فردوسازمان باشند، موفقیتداشته بیشتريوانطباق و تغییرات، هماهنگی علمیپیشرفتهاي

.شودمی

ارتباطـاتبهتـرازمهارتهـايوشـناخت نیـاز دارنـد و درك     ارتباطاتخود،بهبقايسازمانهابراي

).1376گولیت، وريهیکس(شود می سازمانیارتقايانسانی، موجب

: تعریف از روابط انسانی توجه کنید2به این 

چگونـه بیـاموزد کـه    شـخصتـابـهاستیعملمهارتدادن انسانی، توسعه  حاضر،روابطدرحال«

بـاارتبـاطبرقـراري قابلیـت  یعنـی  انسانی مهارت.خودسازگارسازد اجتماعی  را با محیط   خویشتن
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 اجتماعی دیگران، خويازسوي و ایجاد ارتباطمطلوبپاسخ تا با دریافت دیگرانعقاید و احساسات

)روتلسبرگر(.» یابدپرورشدرويبودن

 افـراد یـا      اجتمـاعی   موقعیتهاي بهگذاردنواحترامرفتارکردن از شیوه  استعبارت انسانی روابط«

نـژادي،یافتـه، اختالفـات   سـازمان انـسانی  درروابط.اند موقعیتها شده   این خلقباعثکهگروههایی

فـردومحتـرمگـذاردناحتـرام نیست، بلکهطرحم و آموزشی  اخالقی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی   

)بوي کین(.»استافرادمهم انسانیارزشهايشمردن

 سـازمانی،  کـارگزاران تا اینکـه استکاري موقعیت  چگونگی درك انسانی روابط اولیه ازاهدافیکی

 وسـازمانی فـردي و نیازهـا و اهـداف   همکـاري کارگیرند و با سایر کارکنـان      خودرابهبالقوهنیروي

.سازندرامرتفعخویش

وازافرادهمگنايمجموعهرابهسازمانکهاست عواملی کارازجمله بر محیط  حاکم انسانی روابط

کاردر نیروي وکارکنان،برماندگاري مدیران  میان  آنان، بویژه  کندتارفتارمتقابل می همفکر تبدیل 

.گذارداثر بیشتر آنان و کاراییسازمان

مانـده هنـوز بـاقی    آنچـهاند، ولی کردهرادركبامردممناسبارتباطات نیاز به  امروزيسازمانهاي

کـهاسـت نقـشی  و همچنـین  ارتباطـات و چیـستی    چگـونگی  بـهنسبت و آگاهی  دركاست،عدم

.کند ایفا میسازمان یکدردرونارتباطات

کارکنانبراي آموزشیکارگاههايدرقالب انسانیارتباطاتمهارتهايآموزشکه،لزومروستاز این 

. انکارناپذیر است ضرورتیامروزيمتحولسازمانهايومدیران
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،گـذرد مـی بهطرقگوناگونطارتبابرقراريبهران مدیروزانهدرصدوقت70همانطورکهاشارهشد،

.دهند نمیگوشخوب مدیران، معموًالولی

25دهـیم، فقـط    مـی  گـوشاي دقیقه 10صحبت یک بهکه هنگامی ،دهد می نشان تحقیقات نتایج

..ســپاریم مــیگـوش عبــارتی و یــا بـه کنـیم  مــی اســت، دریافـت شـدهگفتــهراکـهدرصـدآنچــه

 درحالی و اینآنهاست تغییر رفتار و موضعبراي مدیر خوب، تاثیر بر کارکنان یک توانائیهايازیکی

.دکن می نیز جلوگیري ایشانخصیتشبهرساندن با آنها، از آسیبرابطهحفظضمنکهاست

تائیـد احـساس   . گیـرد  هـرهومـوثربفعـالدادنگوشتواند از تکنیک   کار می   این انجاممدیر براي 

دردلها شنیدن دهندهنشان مدیر که  ورفتاريگفتارياووبازتابهايگفته از شنیدن  کارمندپس

رازیردسـتان دادن،گـوش شـیوه  ایـن .شـود مـی  تلقی»موثردادنگوش«اوست،احساساتودرك

.دهد میاللواستق مسئولیتاسآنهااحسکندوبه میهدایت

را گویندهکه فعالیتی،وشنودگفتک در یفعالازمشارکتاستموثر،عبارتدادنبنابراین، گوش

.کنـد مـی   منظور خویش، یـاري    درانتقال

کـهمنظـوراسـت این  از آن، تامین   هدف

شود،گـوش می گفتهآنچهبهدهندهگوش

 ایـن   همچنـین  .بزندحدس اینکه دهدنه

گـویی،  راازمبهم ارتباطی، گوینده  مهارت

در.کند می  هدایت گوییوركصراحتبه
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ازمحتوايکهوآنچهشدهگفتهازآنچهکهاست و موثر کسیفعالوشنود،شنوندهگفت یکپایان

.کندکسب دقیقآید، شناختییوشنودبرمگفتاین

درعـوض، اسـت، ولـی    فـراوان تـالش  ومـستلزمبـوده اکتسابی مهارت یک موثرگرچهدنداگوش

،ارتبـاطی ازمهارتهاي دارد و مانند بسیاري     را درپی  ايارزنده و نتایج  متقابل بیشتر، تفاهم  اطالعات

.است فرایند دوطرفهیک

 گوینـده سـخنانخـودرابـهحـواسباشـدوتمـامسراپاگوشفقطشنوندهکه نیست  کافی یعنی

اومنتقلبهطور خالصه خود را نیز به   باید استنباط  مطلبازدرك اطمینان برايدارد،بلکهمعطوف

کـهگفـتتوان نگیرد، میصورت درستیواگربهاستفردي بینارتباطاتمهارت،اساساین.کند

.خواهدشدمواجهوبادشواريبودهناقصارتباط

 در قلمرو مـدیریت، کمتـرین      متاسفانه است، ولی   مدیریت مهمازاهرمهاي یکی دادنگوشتوانایی

وموانعکه،بهطورياست دیگراندردرك مهمیعاملدادنگوشدقیق.شود می دادهبدانارزش

.سازد میمرتفعرا ارتباطیتفاوتهاي

آنـانکننـد، رمـز موفقیـت    برقرار میارتباطخوب خود با دیگران کاري در محیط  که اگر از کسانی  

ومتانت،سخنانافرادبادقت این داردکهازآن درصد از پاسخها حکایت    90شود،واقعموردسوال

).1374کرل،(دهند میودراگوشخ و اطرافیانهمکاران

با فراگیـري .استموثردادنم،گوشیمفاهدركموثردرازعوامل یکی شودکه می همچنین، گفته 

کردو جلوگیري  بهبود بخشید و از سوءتفاهمات     خودراازمطالبدركتوان دادن، می  گوشچگونه

آن آسـانتر و فراگیـري     ،کنتـرلشراحتتـرزدنحـرف.داد افـزایش  خودرادرمذاکرهتوانمندیهاي
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 معمـولی، یـک    انـسانکـهطـوريبـه،است و غیرملموس  سختدادنکارگوشتر است، ولی  ساده

25موارد،حـداکثربـابـازدهدراغلبکهاست پیچیدهعمل یک دادنوگوشاست ضعیف شنونده

.پذیرد میدرصدانجام

فرهنـگوگـسترشدادنکـردن،گـوشتوجه یعنی ،منطقدرچارچوبح و صحی   صریح گفتگوي

.اســتبــاســوءتفاهممقابلــههــايراه مــوثرترینازجملــه، صــحیح اطالعــاتومبادلــهصــراحت

و آموزشـی، ادراکـی   و در فراینـدهاي  اسـتوتعقـل کلید فهم، ادراك   ،موثردادنهمچنین، گوش 

.داردايکننده و تعیین تاثیر مستقیمسانانیادگیري

معنـويارزشـهايواکتـسابانسانتکاملبراي اساسیازابزارهاي بر این، تاثیرگذاري، یکی   عالوه 

مهـارت،ارتبـاط ایـن  کـارگیري بـه.کنـد ایفـا مـی    انسانشناختدرگسترش کلیدي ونقشاست

مـوثر،دادنکاري،هنرگوش در زندگیبویژه.افراددارد شغلی و زندگیهروزمر با زندگی  مستقیمی

وسازد تا بتوانند با همکاري، همـدلی  را قادر میوآنان باال برده  افرادرادرسازمانارتباطاتکیفیت

 و سـازمانی رديـفاهـدافبه رسیدنرادرجهتکاربپردازندوسازمانبه، درکنار یکدیگر  همفکري

. نمایندیاري

:موثرموانعگوشدادن

 درك نکردن صحبت هاي گوینده ، توسط طرف مقابل-1

 حق مطلب را خوب ادا نکردن توسط گوینده-2

 یک طرفه کردن موضوع مورد بحث توسط گوینده-3

 مسائل فرهنگی بین طرفین گفتگو-4
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 گفتن سخن غیر واقع از سوي گوینده-5

ی قبلی طرف مقابل از موضوع مورد بحثناراحت-6

 دو پهلو صحبت کردن از سوي گوینده-7

 درست صحبت نکردن از سوي گوینده-8

 دقت نکردن در گفتار فرد مقابل از سوي گوینده-9

 اختالف عقیده در امور زندگی-10

 انتظارات غیر معقول گوینده از طرف مقابل-11

ینده، از سوي طرف مقابلدرشناختگو ضعف و عدم توانایی-12

وشنونده بد شنیدن از سوي گوینده-13

 گوش ندادن به حرف طرف مقابل توسط گوینده-14

 عدم آشنایی شنونده به فن شنیدن-15

 مشکل شنوایی در طرفین-16

 عدم عالقه به شنیدن در طرفین-17
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مشارکت کارکنان با مدیران

بهینـه کـاال و   ه کیفیـت و شـیوه رهبـري بـر میـزان تولید     تحقیق و تجربیات متعدد ثابت می کند ک    

.کارایی ، رضایت کارکنان و روحیه آنها ، ثأثیر بسزایی داردخدمات،

توسـعهبا در این میان یکی ازاصـولی کـه       

منــابع انــسانی ارتبــاط مــستقیم دارد ،    

توسـطمشارکتدادنکارکنـاندرامـور

.تمدیران اس

 ولـی مـدیران  ، اگر چه تصمیم گیرنده نهایی مـدیریت سـازمان اسـت   ،تی در این نظام نوین مدیری

کارکنانخودبهاطالعات الزم جهت اخذ تصمیم نهایی را از مغزها و تجربیات بسیار با ارزش تمامی

.صورت پیشنهادهاي سازمان یافته دریافت می نمایند

ماردهشدهاند،بردوشدارند،مسئولیت نهایی واحدي را که به سرپرستی آن گ مدیران در حالیکه

پی آمـد  .کارگردانی عملیات با کسانی که به راستی کار را به انجام می رساند ،مشارکت می کننددر

دست آن است که کارکنان به احساس درگیر بودن در رسیدن به هدفهاي سازمانرفتارمدیران،این 

21



آن مـی  ضـررهاين و سـهیم در منـافع و   یت سـازما می یابند و خود را به عنوان عضو داراي مسئول

.ند،در نتیجه از هر گونه تالشی براي رسیدن به اهداف سازمانی بهره می برندبین

بـه ایـن   کـه داشته یا فاقد کارایی باشند یبرخی از شیوه هاي مشارکت، ممکن است اثر بخشی کم

.نوع مشارکت ، شبه مشارکت می گویند

.نظرخواهی کنیماخذ تصمیم شده است از کارکنان  قبألدرخصوصمسئلهأيکه:بهطورمثال

مـی  تخویش اعمال می کنند ، درجه مـشارک سازمانسازينفوذي را که کارکنان درتصمیم میزان  

.دنامن

مدیر وابسته است ، مـدیري کـه از سـبک رهبـري آمرانـه و      يعمومأدرجهمشارکتبهسبکرهبر

نه نفوذ و کنترلی بر تصمیمات اتخاذ شـده ندارنـد و درجـه    هیچگوهدایتی برخوردار است ، کارکنان

.استمشارکت در این سبک صفر

،)هدایتی و دستوري( در این سبک رهبري 

ـک جانبـه و   مدیر یا تصمیمات را به صورت ی

بدون توضیح درخصوص چرایی این تصمیم از       

 یـا اینکـه بـراي   ،باال به پایین ابالغ می کنـد 

 و استدالل آورده و یـا       تصمیم اخذ شده دلیل   

 تصمیم را به پایین سازمان،به صورت تشویقی

.القاء می نماید
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جزیی است که مدیر بـا کارکنـان مـشورت مینمایـد و یـا از      درجهبعديمشارکت،همانمشارکت

.را جمع آوري نموده ولی خود اخذ تصمیم می نمایدآنانطریق سیستم پیشنهادات نظر

ر،سـبکرهبـري مـدی ،درمشارکتکامل

تفویــضی را اختیــار نمــوده و بــا تفــویض    

اختیــارات بــه افــراد و یــا گروههــاي نیمــه  

 حق تصمیم گیري را ،خودگردانمستقل یا

تمامأ به این گروههـاي کـاري واگـذار مـی           

.نماید

توجه به میزان تمایل کارکنان به مـشارکت ،خواهـان اجـراي     مدیران بدون،در بسیاري از سازمانها

در اینجا بـه ایـن نـوع    .گروههاي کاري و فعالیت هاي تیمی هستندامه هاي مشارکتی و تشکیلبرن

مـدیران بایدبـه ایـن نکتـه توجـه      .گویند که فاقد اثر بخشی الزم است مشارکت،مشارکتاجباري

بـرايحـصول.که مشارکت مؤثر و اثر بخش به راحتی قابل دستیابی نمی باشـد کافی داشته باشند

ش آنـان درتـصمیم     حمایت کارکنان و توجه به نهادینه کـردن  ،بخشارکت کارا و نتیجهیک مش نـق

امنیـت   و براي حمایت کارکنان مواردي چون مشارکت کارکنان در سود یا درآمد ،استالزمسازي

ها بین رده شغلی ، روابط کاري بلندمدت ، حقوق هاي تضمین شده و عدالت و مساوات در پرداخت

. سازمان ، ضروري می باشدهايمختلف
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کارکنان فعالیت هاي خویش را درگیـر بـا بخـشهاي دیگـر      وقتی همه،در یک نگرش سیستمی

 جبهه گیري نکرده و در برابر تغییـرات  ،که گروهی اخذ میگردد در مقابل تصمیماتی،سازمان ببینند

 که بهبود قـسمتی از سـازمان و   درخواهند یافت و با دید سیستمی منفی بروز نخواهند داد،مقاومت

ایجاد مشکل براي کل سازمان می کندو با چنین نگرشی منجربه،بروز هر نوع مشکل براي قسمتی

ش     همگی به امر مشارکت پرداخته و مدیر هم به کارکنان خود به شکل نیروهـا و بازوهـاي اثـر بـخ

.سازمان نگاه می کند
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ـصوص   مهــارتنکـاتی مهــم درخ
مدیریت زمان

.کارگیري دانشهارت یعنی به م

ش     بکارگیري مدیریت زمانضرورت  بـه عنـوان یـک داـن

ـی ارزشــمنددر دراختیارمــدیران زمــانتنظــیم منطـق

به ایـن دلیـل     ،خصوصییا چه دربعد سازمانی   ،وکارکنان

)زمان منتظر کسی نمی ماند(:مهماستکه

مرتبـاًتـداخل، در حالیکـه  دارنـده و شـکایت اکثر مدیران و کارکنان سازمانها از کمبود وقت ، گلـ 

. به شدت کارایی آنان کاهش یابد،کارهایشان باعث می شود

 وهمچنان در کالف به هـم  ،بپردازندصدها هزار نفر، وقت آن را ندارند که حتی به تنظیم وقت خود

!مندارندهستندوفرصتسرخاراندنه کارهاي پی در پی و بی نظم، مشغول چرخزدن،تنیده شده

انـسانهاازآنرواکثـراًدر،زیـرا ت، یک پندار باطل اسـ ،افسانه تنگی وقت مدیران و کارکنان جامعه

.تنگناي وقت هستند که خودشان چنین می خواهند

،بهطوريکـه امرالینفک وتجزیه ناپذیر هستندسه،برخودمدیریتمدیرت بروقت، مدیریت برکارو

.استدرواقع همان مدیریت برخود،ریت زمانمی توان به جرأت گفت که مدی
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مواجـه،درمـدتکمتـريرامتناسـب باشـد ، مـی توانـد انـسان     اگرسیستم مدیریت زمان با نیازها

.نمایدباموفقیتهاي بزرگتري

لذا براي اعمال مدیریت صـحیح  یم،روز در اختیار داردرشبانهزمان دقیقه1440" دقیقایک از ماهر

.زم است که نکاتی را مد نظر قرار دهیمدر استفاده از آن،ال

:نکتهاول

:در اولین قدم، نسبت به اولویت بندي کارهاي مان بدین شرح اقدام نماییم 

کارهايمهموفوري-1

کارهاي مهم وغیرفوري-2

کارهاي غیرمهم وفوري-3

کارهاي غیرمهم وغیرفوري-4

کارهاي بیهوده ووقت گیر-5

:نکتهدوم

نظردارید در زمینه هاي کار وحرفه ، اجتماعی، اهداف زندگی و فعالیتهایی را که مدقدم،در دومین 

.زمان بندي ومکتوب نمایید زیرنکاتطبق…فرهنگی ،خانوادگی، شخصی و

بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت ، اقتضائی وبحرانیتهیه فهرستی از اهداف استراتژیک ،-1

اولویت بندي اهداف -2

یه اهداف اولویت دارتهیه فهرستی ازکارهاي الزم براي دستیابی-3

داربااستفاده ازجدول مدیریت زمانتهیه وبرنامه زمانی انجام کارهاي اولویت-4
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:نکتهسوم

اشـارهدر اینجا به عناوینی از راه زنـی زمـان   به پرهیزیم، زنی زماندر قدم سوم، سعی نماییم از راه

.می نمایم

دنوزودرفتندیرآم-1

وچايطوالنی نمودن وقت نهار، استراحت-2

تمارض-3

تلفن هاي خصوصی زیاد-4

بهاضافهکاريکشاندنارکارها–5

همکارانباگفتگوهاي خصوصی زیاد-6

باکارمطالعهروزنامهوکتابنامرتبط-7

انجام کارهاي خصوصی-8

وقت گذرانیهاي بیهوده-9

خستگی وکسالت-10

ازاین شاخه به آن شاخه پریدن-11

عادت به بی برنامه گی-12

فقدان قاطعیت درتصمیم گیري-13
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:نکتهچهارم

.را بشناسیم)وکارکنان مدیران(خودمانعوامل اتالف وقتباید به خوبی درقدمچهارم،

: زیر استبهشرحوکارکنانمهمترین عوامل اتالف وقت براي مدیران

سالم و احوالپرسی بیش از حد-1

نشدهقطعکار،بهعلتتلفنهايکنترل-2

مالقات هاي متعدد بدون وقت قبلی-3

موقعیت هاي بحرانی و غیر قابل پیش بینی-4

تعیین نکردن اهداف و اولویتهاي کاري-5

رکار شلوغ و عدم ساماندهی شخصی کامیز -6

 کارهاي جزئیگرفتارشدندر-7

عدم تفویض اختیار به دیگران-8

وسوسهانجامکارهايمتعدد-9

عدم دسترسی به اطالعات و یا دریافت گزارشهاي ناقص-10

ناتوانی در تعیین صالحیت ها و مسئولیت ها-11

بی تصمیمی و موکول کردن تصمیم به بعد-12

گفتن»نه«ناتوانی در -13

 اطالع از پیشرفت کار و اندازه گیري آنعدم-14
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دستورات ناکافی و یا مبهم-15

خستگی و بی میلی به انجام کار-16

عدم آسایش فکري-17

جلسات متعدد و غیر ضروري-18

تمایل به حصول نتایج زودرس-19

عملکرد ضعیف-20

:نکتهآخرومهم

ردن به اهمیت زمان در دست یابی به اهداف سازمانی و شخصی         بعداز مطالعه نکته هاي قبلی و پی ب       

!،و آشنایی با موانع و مشکالت عدم بهره وري و استفاده صحیح از زمان،با دقت

. عامل موفقیت در مدیریت زمان را به شرح ذیر مطالعه و اجرا نمایید22

،کنیـد مکتـوبراآنها،اهدافخودرامشخصساخته-1

.د را مشخص سازیدسپس اولویت خو

.براهداف تأکید کنید، نه برفعالیت ها-2

قائـلشـدههرروز، حداقل یک هدف عمده براي خود-3

.حقق سازیدآنرامتاوبکوشید

زمانی بـه شـکل   درجدولنحوهاستفادهازوقتخودرا-4

.استفاده کنیدهچگون مشخص سازید که ازوقت خود،حلیل آنتتجزیه وبانویه اي یادداشت کنید و

.تجزیه وتحلیل کنید،انجام می دهیدآنچه راکه براساس اهداف پیش بینی شده-5
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کـهراهرهفته، حداقل یک چیز-6

تلـفسایرموارد وقت شـمارا ازشبی

.می کند، اززندگی خودحذف کنید

.برنامه ریزي کنیـد راوقتخود-7

،هرهفته یک طرح تهیـه کنیـد  براي

تاپایان هفتـه    امیدوارید ایجی راکه نت

بــرايکــهبدســت آوریــد وآنچــه را

صـورتدستیابی یه این نتـایج بایـد      

.دهید، مشخص سازید

این فهرست بایـد  .انجام دهید، تهیه نماییدازآنچه بایدفهرستی)براساس برنامه هفتگی (هرروز-8

.روزانهباشدهاي زمانیشامل اولویت هاوتخمین

.انجام دهیدراابتدا مهم ترین کارهاچنان زمان بندي کنیدکهراوقتخودهرروز-9

.باشدسودمندروزکاريشمااطمینان حاصل کنیدکه اولین ساعت-10

.محدودیت زمانی قائل شویدبراي هرکاري که انجام می دهید، یک-11

 خـوبی انجـام   بـهرا دراولـین آزمـایش  شده،کارخودتوجهبهزمانبنديقائلباسعی کنید-12

.دهید

رالـطانجـامشـدنامـورغدلیـل  سـعی کنیـد  .کنیدجلوگیريازوقوع بحران درزندگی خود-13

.فعال داشته باشیموپویابرخوردانفعالی ،بیاموزیدکه درعوض برخورد.بیابید
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پــیش اسـتراحتبرايوزانه خود، ساعتی راردرکار-14

.بینی کنید

.پایان رسانیدشروع می کنید، بهنچهراآعادت کنید-15

.کنیدمسامحهکاريمبارزهباتعللو-16

.تبدیل کندبه یک عادت روزمرهمدیریت بهتروقت را-17

صرفکردنآنبرايکارهايکمازمسایل مهم کنیدصرفرازمانی که میتوانید وقت خودتا-18

.اجتناب ورزیداهمیت تر

زمان تعیین ،تالش نمودنحتکردن،کارواخوابیدن، استردادنکارهايمختلف،برايانجام-19

.کنید

. مهم و اولویت دار بدانیدوظیفه شخصییک،آنرازمانبرايخود براي اعمال مدیریت -20

اسـت ، انتخـاب بـین    »حذفوانتخـاب«اجراياصلزندگی منوط بهدستیابی به موفقیت در-21

.فعالیتهاي بی ارزشوارزشاعمالبا

درصدازنتیجه مطلوبتان 80دوتايآنانجام دهید،که بایدازدهکاريبپارتو،20/80طبققانون-22

یکباواولویت یک بدهیدبهآنهاکنیدومشخصرامی کند، آن دوکارعایدرا
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.ورزیداحتمامبهانجامآنها" برنامه ریزي صحیح فورا

ــاتی در ـزارينک ـصوصبرـگ ـخ
 و گردهمایي هاجلسات
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زمـان زنـدگی کــاري      بخش زیادي از  

ساتدرجـل،ومــدیران گیـران تصمیم

.دمتعدد صرف می شو

اثـروافزایش کـارآیی ،راستايارتقاءبهرهوريدرواقعدر،بهینه سازي اینگونه جلساتدر نتیجه، 

. نیروي انسانی سازمان خواهد بودبخشی

اهم برنامه هاي بهبود روشهاي عملیـاتی  از بایدها، گردهمایی برگزاريجلساتوروندنمودنعلمی

.باشدهادرسازمان

سرفصلهايمهموجمعآورياصولبرگزاريجلساتبرايدستاندرکاران این بخش،ارائهزاهدف

روشبهتريانجاموراه"انتقال این باور است که براي هر کاري که انجام می دهیم ، حتماو،ذیربط

.نیز وجود دارد

.اندکردهمشترك تعریف جلسه را گردهمایی دو نفر یا بیشتر براي دستیابی به هدفهاي

رضایت شرکت کنندگان به هدفهاي از با، زمانی اثر بخش خواهد بود که در حداقل زمان،گردهمایی

.تعیین شده نایل گرددپیش
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و،بهجلسات ابتدا به مشکالت مبتال،نتیجه گیري بهتر ازجلساتوبهینه اززمانمنظوراستفادههب

.می پردازمراهکارهایی درجهت رفع این مشکالت سپسبه

مشکالت عمومی جلسات -الف

آننتیجه خستگی ناشی ازدرشدنجلساتوطویل-1

شرکتکنندگانیا پرحرفی برخی ازکم حرفی و-2

یل مختلفشروع شدن جلسات به دالدیر-3

جلسهاعضامدیران ودرموثرفقدان هنر شنیدن-4

مطروحه توسط مدیریت یا اعضاء جلسهخروجازموضوعات-5

موضوعگویاي مرتبط باآمارضعف درتهیه مدارك، اسناد و-6

 یادداشت نکردن نکات مهم والزم توسط افراد–٧

مدعوین خروج زود هنگام و ورود با تأخیر-8

رجوعن اعضاء در هنگام صحبت اعضاي دیگر و پاسخگویی به تلفن و اربابصحبتکرد-9

گنگونامفهومبودناهدفجلسه-10

بحثوجدلاعضايجلسه-11

مطروحهدرجلساتعدم توجه به مسایل مفید-12

صحبت بیش از حد مدیر جلسه و دخالت دادن نظرات شخصی وي-13

روحههماهنگی زمان و عناوین مطفقدان-14

اعضاءزمانتلفشدنبرمبنايتصور،بیشتر بودن هزینه جلسه از نتایج حاصله-15
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برگزاريجلساتدرمحلنامناسب-16

17-. . .

جلساتجهت رفع مشکالت و بهبودنکته هایی -ب

:نکتهاول

جلساتبرنامه ریزي

سوابقموضوعاتجلسهرابطورکامل-1

. مطالعه کنید"قبال

"دســتورجلــسهبطورکامــل،کتبــا-2

.فهرستبنديشدهباشد

 به ترتیـب    ،زمانمتناسبباموضوعات-3

.گرفتهشوداولویت در نظر

با آمادگی کامـل  تا،رسیده باشد به صورت کتبی به اطالع اعضاء" قبال،رئوسمطالبموردبحث-4

. مدارك الزم را تهیه نمایندبهتواننددرجلسهشرکتو

عمل آید که صـاحب نظـر در   احساساتی پرهیز نموده و از افرادي دعوت به از دعوت سیاسی و–5

.دنماینهجلسه باشند و بتوانند کمکی در جهت تصمیم گیري برابطهباموضوع

.لبخند نزنیدآغاز کنید و به تأخیر کنندگانجلسهرادررأسساعتمقرر–6

.داف جلسه فعلی را شرح دهیدهدرابتداجلسها–7
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انحرافسبباما خصوص آنها بحث بعمل می آید،در،مخالفتهاضمنابرازمطمئن شوید که–8

. نمی گرددازموضوعجلسهوافراد

و تمامی شرکت کننـدگان  می کاهد به مشارکت کشانیدن شرکت کنندگان از یکنواختی جلسه–9

قابلوفهرستبنديبهصورتپرسشوپاسخوضوعات را عالوه بربنابراین م.را وارد بحث می نماید

.مذاکره درآورید

 بـه میـدان کـشانیدن    ورکت کننده و رعایت ترتیب و نوبـت  اعضاءش توجه مدیریت به تمامی–10

.ضرورياست،افرادساکت

در عین پرهیز از شتابزدگی، کنترل زمان جلسه         -11

وظـایف مهـم   ازدر چارچوب زمانی اختـصاص یافتـه   

.مدیریت جلسه است

.هماهنگ نماییدنتیجه گیري  گذشت زمان را به افراد گوشزد کنید و آنها را براي–12

.نتایج و تصمیمات حاصله را ذکر نمایید در هنگام لزوم ، بحثها را جمع بندي کنید و–13

. ثبت نمایدباشدومذاکراترا یکی از شرکت کنندگان مأمور تهیه صورتجلسه–14

درذکر شده و ضمن ابالغ به موقع بـه آنهـا،   وظایف هر عضو به صورت مکتوبصورتجلسهدر–15

.را طلب نماییدالزم جلسهبعديازافرادپاسخ
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.مکان و اهداف جلسه آتی توافق کنید،، تاریخدرخصوصزمان–16

وجلـسهرادهرا بـه یـاد اعـضاء آور    خالصه اي از مذاکرات ، موضـوعات ارائهبا در پایان جلسه-17

.خاتمه دهید

.فرستیدهب کتبینکرده اند ، یک اخطاریهبرايافراديکهدرجلسهشرکت–18

 جلساتی که مفاد تصمیم ،اهمیت برخوردار است پیگیري اهم توافقات به اندازه خود جلسات از–19

بادبان و بدون ناخدایی است که باري بـه  ی بی سکان ، بگرفته شده آن پیگیري نگردد، مانند کشتی

.نیز دچار سرگشتگی می گردد پیش می رود و سازمانهرجهت

:نکتهدوم

دعوتازشرکتکنندگاندر ذیر را به هنگاممعیارهاي

.، مد نظر داشته باشیدجلسه

دارابودندانشراجعبهموضوعموردبحث-1

دارابودنتعهدنسبتبهحلمسأله–2

بودن وقت کافی براي شرکت در جلسهدارا–3

 داشتن تجربه ، نظرات و ایده هاي متفاوت–4

استقالل در اظهار نظر و داشتن فکر باز–5
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:نکتهسوم

مدیریت جلسات 

وتوجهشرکتکنندگانرابههدفهايجلـسهمعطـوفداشـتهوسـهرئیس جلسه باید تمام تالش

.ابهنحومطلوبمرتبطسازدزیر رمورداشارهشدهدر

محتوا–1

ایده ها ، دانش ، تجربه ، :کنندگان با خود به جلسه می آورند مانندعبارتاستازآنچهکهشرکت

…طرز تلقی ها و 

تعامل–2

.عبارتاستازنحوههمکاريشرکتکنندگاندرپروراندنمحتوايجلسه

ساختار–3

.هدفجلسهندهی اطالعات و شرکت کنندگان به منظور دستیابی بهعبارتاستازنحوهسازما
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:نکتهچهارم

ارزیابی جلسات 

به منظور بهینه سازي جلسات بعدي و استفاده از

تجربیات حاصله ارزیابی هـاي مختلفـی قبـل ، در           

مـی  حین و بعد از جلسات به روشـهاي زیرانجـام  

:پذیرد

 توسط رئیس جلسه– خودارزیابی –1

 ارزیابی بوسیله اعضاي جلسه–2

توسط ناظر آموزش دیده ارزیابی–3

:نکتهپنجم

اتخاذ تصمیم 

.مبناياتفاقنظراستیکی از بهترین نوع اتخاذ تصمیم ، تصمیم بر

:در هنگام تصمیم گیري نکته هاي ذیر مد نظر قرارگیرد

باید ببرد و دیگري باید ببـازد ،  ی در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات چنین نپندارید که یک–1

.ترین شق اخذ تصمیم باشیدسیاست برنده را پیش گرفته و در جستجوي قابل قبول

.به سهولت تغییرندهید نظر خود را براي اینکه تضاد و برخوردي به وجود نیاید ،–2

.دزنی پرهیز کنی از شیوه هاي کاهش تضاد مانند رأي گیري ، معدل گیري و چانه–3
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بههـدردادنمنـابعدرواقع، پافشاري جهت تصویب یک بند ، بدون داشتن مناسب ترین پاسخ–4

.منجرخواهدشد

:نکتهششم

احتراز از موارد زیر در جلسات

سؤاالت غیر قابل پاسخگوییطرح–1

ندارند"نه" یا "آري" طرح سؤاالت ساده اي که پاسخی جز –2

شخص طرح سؤاالت مبهم ونام-3

ــت توفیــق جلــسات،مدیریت بایــستی نظرخودرابــه  . موضــعی کــه باعــث تــضاد مــی شــود –4 جه

رفعآنهانمـودهومجموعـهرابـاعناصرتشکیل دهنده آن معطوف ودرصورت نقصان هرکدام اقدام به

.دهددرصد قابل قبولی به سمت بهره گیري بیشتراززمان سوق
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دانیم؟وري چه میدرخصوصبهره

ک مـسأله اقتـصادي و     وريبهـره–1 صـرفاً ـی

ـک نگـرش بـراي عقالیـی     ،نیستمالی بلکه ی

.کردن فعالیتهاست

بلکـه،کم مصرف کردن نیـست    بهرهوري-2

.استنبجامصرفکرددرستو

جلوگیري از کارهاي مورد عالقهبهرهوري-3

.است بلکه جلوگیري از کارهاي لغو و بیهوده نیست

ـگ کـردن کیفیـت و هزینـه در     ،نیستاستثمار و بهره کشی از زیر دستبهرهوري-4 بلکه هماهن

.رقابتاست

.است بلکه یک ضرورت،یک انتخاب نیستبهرهوري-5
.استمهمترازآنانجامکارهايدرستبلکه،فقط انجام بهتر کارها نیستبهرهوري-6
.هوشمندانهکارکردناستبلکه،سخت تر کار کردن نیست،وريبهره-7

بلکـهاسـتفادهمـؤثرازتمـاممنـابعازجملـهمـواد،،نیستتنها خاص نیروي انسانیوريبهره-8
.اطالعات استسرمایه، انرژي، زمان و

.کیفیت نیز کامالً مدنظر استبلکه،تنها افزایش کمیت نیستبهرهوري-9
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بلکه در هر سازمان اعم از تولیدي یا ،مطرح نیستفقط در تولید صنعتی وکشاورزييبهرهور-10

.خدماتی قابل طرح است

.همکاريومشارکتبرايمنافعمشتركاستبلکه، کار بیشتر نیستالزامًابهرهوري-11

.بلکه یک فلسفه است،تتنها یک روش اجرایی محض نیسبهرهوري-12

برخـوردهحلبرايمقابلهبادهرا
سازماندروتضاد

42



در بیـشتر سـازمانها چنـین تـصور     

شـودکه برخـورد و تـضاد ، عـاملی    مـی 

مخرب ، از بین برنده روحیه و دلگرمـی         

با بهره گیـري    .وکاهندهبهرهورياست

راهکارهــاي ذیــل ، شــما  ازاصــولو

میتوانیــد مــضرات برخــورد و تــضاد را  

تغییـر  احتمـالکاهش دهید و شـانس 

برخورد و تضاد را به مطلوبیـت افـزایش         

.ددهی

صریح، یـک گـروه را  وقوانین آشکاررویه و. توافق نمایید،جهت انتخاب یک رویه تصمیم گیري-1

وتضاد پدیدار گردد، مطمئن قبل ازاینکه برخورد.جروبحث یاري می نمایدبین بردن مشاجره وازدر

.پذیرفته شده وجود دارد اند که یک رویه تصمیم گیريشویدکه تمامی نفرات فهمیده

.اعمال نظر خصوصی باشیدبه دنبال ضوابط علمی و بدون.ضوابط تصمیم گیري را تعیین نمایید-2

هـایی  است که این مفاد استانداردمنظور اصلی تعیین اهداف، افق و ارزشهاي سازمان در قالب مفاد

این اهداف براي اثربخشی بیشتر بایـد  .استفعالیتهاي سازمانملموس و قابل مشاهده براي هدایت 

 خـود منـشاء پیـدایش    ، ایـن اخـتالف  ،این صـورت  در غیر،چیزي بیش ازکلمات بر روي کاغذ باشد

.برخوردوتضاداست
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ســطح مــسئولیتها، اختیــارات وجــواب -3

تنـاقض.نماییدگویی را بصورت واضح تعیین

، جوابگـویی در سطح مسئولیتها، اختیارات و  

.تـضاداسـتاز ریشه هاي اصلی برخـورد و 

ههنگـامب،داشتن مسئولیت بدون اختیارات   

انجام آن باعث ایجاد تنش و پریـشانی مـی  

.شود

.رخ میدهد اغلب به دلیل برداشت متفاوت از تعاریف مشاغل و مسئولیت قسمت ها،برخوردوتضاد

بـا تعیـین حـدود    ورا شناسـایی   حـدود اختیـارات   و مسئولیتهاي مبهم و متناقضلذا سعی نمایید،  

کارکنان،ازبرخوردوتضاددرکارکردمداومومستمریا ارزشیابیاختیارات و شرح وظایف مشخص، 

.سازمان مربوطه جلوگیري نمایید

سـازمان، خـود سیـستم    اغلـب ریـشه برخـورد و تـضاد در    .به دنبال پیامدهاي سیستمی باشید-4

مواقع توسط مدیران به عنوان     تاسفانه برخورد و تضاد سیستمی درسازمان در بعضی       م.سازماناست

سناریوي برد یا باخت درسـازمان تـان        مراقب سیستم هایی که داراي    .برخورد پرسنلی دیده میشود   

. باشید،هستند

صلی مفهوما: داراي دو جزءاصلی هستند،تمامی برخوردها و تضادها.احساسات رادرنظر بگیرید-5

در زمـانی کـه آنهـا راه حلـی بـراي      بسیاري ازمدیران بر این باورند که برخورد و تضاد.واحساسات

بـه جنبـه هـاي احـساسی توجـه و      اگـرمفهوم آن پیدا کرده اند، برطرف شده است در صورتی کـه          
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س ابتـدا احـساسات را در نظـر بگیر    .شدأي نشود، برخورد و تضاد دوباره پدیدار خواهداشاره ،یـد ـپ

.سپس به ماهیت مسئله بپردازید

تـرین راه ممکـن  درهنگام بررسی پیشنهادهاي متفاوت، صـحیح .یک سؤال بحرانی مطرح کنید-6

راپیشنهاد میکند؟ چه  چه راه حلی،طرح این پرسش است که دستورالعمل استاندارد براي مشکل

نظربرسد؟باصولی درپشت راه حل وجود دارد که باعث میشود بهترین راه حل

مشکلرا،بپردازیدسپس به جستجوي پاسخ سؤاالت،بصورت یک سؤال مطرح نماییدمشکلرا-7

گروهی براي یافتن جواب سپسبصورت.بصورتی مطرح نمایید که فضایی سؤال برانگیز ایجاد نماید

.رضایت بخش کارکنید

 از سطحی باالتر    ،اگر در حل مسئله دچار مشکل شدید      -8

آلبرت انیشتین خاطرنـشان کـرده اسـت کـه     .گریدبنبهآن

آمـدهاسـتشما یک مسئله را درهمان سطحی که پدیـد 

ـک مـشکل شـدید از         .نمی توانید حل کنید    وقتی گرفتار ی

بـراي.وسیع تر به مسئله بنگریـد سطحی باالتر و با نمایی

 از دیـدگاه ،حلمشکلبرخـوردوتـضاددرروابـطاداري

.نی به مسئله بنگریدباالترین شخص هرم سازما

آیـد، در مـورد دالیـل    وقتی که یک سوء تفـاهم پدیـد مـی   ،درمورد سوء تفاهم ها گفتگو کنید-9

. گفـت وگـو کنیـد   ،نماییـد  و این که چگونه می توانید از پیدایش مجدد آن جلوگیري،پیدایش آن
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 در زمانی کـه پـیش مـی    تفاهمهاراشما باید سوء.مصاحبه با یکدیگر را به هیچ عنوان قطع نکنید

. شناسایی کنید و در جهت حل آن برآیید،آید

نیازهـا،  .،اهـداف مخفـی راآشـکار سـازید    -10

درهرپیـشنهاد را بررسـی   نتیجه ومنفعت نهفته

رد آن بایک شخص بیطـرف بحـث        ودرمو،کنید

گـشتناهـدافاین راه باعث مـشخص ،نمایید

.مخفی براي شما می شود
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رايغلبهبرخشمنکتهب23

برقراري ارتباط مثبت مدیران با کارکنان می تواند تاثیر بسیاري در باال رفتن کارائی، اثـر                

.بخشی و انگیزه آنان داشته باشد

سـازندهموثرویکی از موانع برقراري ارتباط    خشم،

لذا افرادي که توانایی کنترل رفتارشان را بـه         است،

ـت هــاي  هنگــامخــشمداشــتهباشــند،موفق ـی

چشمگیري دربرقـراري ارتبـاط بـا دیگـران کـسب           

.خواهندنمود

در این بخش به نکات مهمی براي تقویت این توانایی ارائه می گردد،لطفـا بـا دقـت آنهـا را مطالعـه                       

.نمایید

.هاي مخرب نخواهید شدهرگزگرفتارخشم، خود را دوست داشته باشید-1

.اتی که از دیگران دارید نجات دهیدخودراازشرتوقع-2

. رفتارهاي خشم برانگیز را بررسی کنید و راهی صحیح براي ابراز احساسات خود بیابید-3

 در هنگام عصبانیت سعی کنید پیش کسی بروید که براي او احترام خاصی قایـل هـستید و      -4

.او را دوست دارید
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اي کـه باعـث عـصبانیت شـما شـده            قید زمان و مکان و واقعـه        لحظات عصبانیت خود را با     -5

.یادداشت کنید

هـاي، به شما بـا گفتـار یـا اشـاره        از شخصی که دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت         -6

.،هشداردهدتوافقشده

.اید پس از بروز خشم اعالم کنید که خطا کرده-7

. از آن عصبانی هم نشوید.چیزي را دوست نداریدکهاگر یاد بگیرید-8

. یاد بگیرید که هر کس حق دارد چیزي باشد که خودش انتخاب کرده-9

. اداي عصبانیت را در آورید-10

. عصبانیت خود را به تعویق اندازید-11

، از افکـار خـود آگـاهی        درلحظهخشم-12

.پیدا کنید

. شوخ طبعی را در خود پرورش دهید-13

 زمان حال خود را با خشم و عـصبانیت          -14

.به هدر ندهید

. زندگی را سخت نگیرید-15

. خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند-16

.ریشان و آشفته نسازدشماراپ، یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران-17

.همراهنباشند، به خاطر داشته باشید که دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست-18
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.توانند همیشه به میل شما رفتار کنند به یاد داشته باشید که دیگران نمی-19

بیاموزیـد تـا    .شـودکنید که با بلندتر کردن صدایتان طرف مقابل سـاکت مـی            اگر فکر می   -20

.دیاحساس خود را به او نشان دهید، اما کاري نکنید که عصبانی شو

.اي از خود واکنش نشان دهید یاد بگیرید که در برابر یأس و ناکامی به شکل تازه-21

. خشم خود را به نحوي که آثار مخرب نداشته باشد، ابراز کنید-22

.خواهید، نخواهد بودنیا هرگز آن طور که شما می بیاموزید که د-23

 یک رئیس خوب چند ویژگی از
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هـايخالـصانهو قدردانی و تجلیل   -1

.واقعی را از یاد نبرید

 اشتباهات دیگران را غیرمستقیم -2

.به آنان گوشزد کنید

،درباره قبل از سرزنش دیگران-3

.خطاهاي خود صحبت کنید

 به جاي این که مستقیمًا دستور -4

.بدهید، آنها را در قالب سؤال مطرح کنید

. آبروي دیگران را حفظ کنید-5

.بینید، از آنها تمجید کنید چنان چه کوچکترین پیشرفتی در عملکرد سایرین می-6

.مضایقه عمل کنیدهایتان بی، خالص و در تمجیدهایتاندر تصدیق کردن-7

.یگران را به نیکی یاد کنید تا آنها نیز بتوانند در زندگی خودشان را باال بکشندد-8

. به کارمندان خود دلگرمی بدهید-9

. با رفتار مناسب خود آنها را شاد کنید، اگر دیگران به پیشنهادتان عمل کردند-10

 سازمانهاي یادگیرنده ویژگی5
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توانـایی  سازمان یادگیرنده عبارتـست از مهـارت و         

ش و اصـالح             سازمان در ایجاد کسب و انتقـال داـن

ش و بیـنش جدیـد           ''رفتار افراد براي انعکـاس داـن

.''1993گاروین ''

یادگیري سـازمانی فعالیـت بلندمـدتی اسـت کـه           

و پیش نیاز آن بـه دو چنـدان کـردن تعهـد و              .شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد        

.تالش مدیریت است 

اندرز مـدیران دوري کنـیم و        زمان آن فرا رسیده است که از نصیحت و         ، می گوید  ''وید گاروین   دی''

او.توصـیه هـاي عملـی تـر بـرویم         درعوض به سوي رهنمودهاي روشن تر براي کارهاي اجرایـی و          

استدالل می کند که ما نیاز داریم مـدیران را مطلـع سـازیم کـه چگونـه مـی تواننـد یـک سـازمان               

.ه را به وجود بیاورندیادگیرند

ـستند       ویژگی هاي   سازمانهاي یادگیرنده داراي     :ساختاري اسـتراتژیک بـه شـرح زیـر ه

 روشنگري و تسهیل ماموریت و دیدگاه-1

مهارتهایی وابـسته   یک سازمان یادگیرنده ، براي انجام فعالیتهاي اساسی خود که به داشتن دانش و             

آنها اطالعاتی را درباره اولویتهاي سـازمان بـه دسـت مـی             .داست ، داراي کارکنانی توانمند می باش      

PETER''''پیتر سنگه ''مطابقگفته.آورند SENGE'' بدست آوردن اطالعات درباره ماموریت و ،

درك.اهداف سازمان براي توانمندسازي کارکنان و توسعه سازمانهاي نوآور، حساس و حیاتی اسـت   
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درو، منجر به دستیابی به اهداف و ماموریت سـازمان مـی شـود             روشن از فعالیتهاي اصلی سازمان      

.کارکنان براي دستیابی به آن اهداف ، تعهد ایجاد می کند

 رهبري مشارکتی و درگیري ذهنی و عاطفی-2

همچنین کارکنـان   .،در محیط رقابتی باالتر، کارکنان براي رفتن به طرف ریسکها، تشویق می شوند            

بـرايدسـت.محیط غیرقابل پیش بینی و براي ایجاد نوآوري تشویق می شوند          برايمواجهشدنبا

باشد، غیرسلسله مراتبی  کهبهصورت به سبک رهبري مشارکتی در سازمان      ،چنین محیطی یابی به   

در ایـن سـازمانها، مـدیران ، کنتـرل کننـده دقیـق فعالیتهـاي کارکنـان نیـستند، بلکـه                      .استنیاز  

و راهنمایی می کنند، در اینگونه سازمانها، سلـسله مراتـب ، بـه منظورایجـاد      آنها،کارکنان را هدایت    

.توانایی در افراد براي همکاري در افزایش بازدهی سازمانها، اهمیت ندارد

رهبران،.براي ایجاد و تسهیل تغییر در این سازمانها، رهبران به مهارتها و تخصصهایی احتیاج دارند              

ـک بـه تـشخیص و               همچنین باید قادر باشند ب     ازخورد سودمندي براي کارکنان و گروهها، بـراي کم

هـدف رهبـري درسـازمان یادگیرنـده ، آمـاده کـردن       .تعیین مشکالت و تعیین فرصتها، ایجاد کنند   

رهبران ، همچنین باید مایل بـه قبـول تغییـرات و بحـران باشـند،      .کارکنان در تصمیم گیري است      

.،ازخودمقاومتنشاندهندبدون اینکه در برابر آن تغییرات

 فرهنگی که تشویق کننده تجربه کردن است-3

بخش اساسی سازمان یادگیرنده به توانایی ایجاد دانش جدید و استفاده از آن درایجاد فرصتهاي بـاز        

مدیران باید افراد و گروهها را براي بهبودمستمر فرآینـد کـار و تـالش        .در سازمان ، مربوط می شود     

سـازمان یادگیرنـده بایـد داراي    یک سیـستم بـراي ایجـاد   .رائه ایده هاي جدید، تشویق کنند  برايا
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فرهنگ سازمانی مناسب بوده و به نیروي انسانی اهمیت داده و بـه ایـده هـا و فکرهـاي نـو در کـار                 

.پاداشبدهد

 توانایی براي انتقال دانش از میان مرزهاي سازمانی-4

ط کارکنان سازمان ، بی فایـده اسـت ، مگـر اینکـه ، مـدیران بتواننـد                   فراگیري مهارت و دانش توس    

. را بـه وسـیله کارمنـد تغییـر دهنـد      بالفاصله شغل 

 ایــن دانــش بتوانــد حتــی بهتــر خواهــد بــود کــه 

قسمتهاي دیگر سازمان را نیز براي حل مشکالت و         

یـادگیري  .قدرت ایجاد ایده هاي جدید تغییر دهـد      

ته و گفتن براي دیگـر  از شکستها و ناکامیهاي گذش    

اعضاي ستادي سـازمان دربـاره فعالیتهـا و تجـارب         

سازمانهاي.موفق،همهقسمتانتقالدانشهستند

یادگیرنده ، نه تنها این فعالیتها را تشویق می کنند، بلکه داراي مکانیسم هـایی هـستند کـه انجـام                     

، شامل یادگیري فعالیتهاي موفـق      بخشی از این دانش انتقالی      .فعالیتهاي مذکور را عملی می سازند     

.وبرتراستقاز سازمانهاي دیگر و رقابت کننده هاي موف

 کار گروهی و تعاون-5

بدون شک کلید و اسـاس قطعـات سـاختاري اسـتراتژیک سـازمان یادگیرنـده ، روي کـارگروهی و                     

هـا ودانـشی را کـه    به وسـیله کـارکردن در گروههـا و تیمهـا، کارکنـان ، مهارت            .همکاري تاکید دارد  

.یادگرفته اند، براي از بین بردن مشکالت و ایجاد و توسعه ایده هاي نو درسازمان ، به کار می بندند                   
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براي اینکه همکاري و کار گروهی کارکنان موثر واقع شود بایداین گروهها با کارکنان نـواحی شـغلی       

 از اندیشه کردن براي توسعه      به عنوان یک بخش   مختلف تشکیل شود، مخصوصا کارکنانی که مکررا      

.مشی مدیریت منابع انسانی ، در میان گروههـاي شـغلی مختلـف مـی چرخنـد       برنامه شغلی و خط   
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؟دانیمدر باره انضباط چه می

هموارهدرسازمانکارکنانىوجـوددارنـدکـهعلـى

رغم کوشش مدیران و مسؤوالن براى ایجاد محیطى        

ساز هستند و با اخالل،     یت، مشکل مناسبکاروفعال

ریختگـى  نظمىوبههمکارشکنىوتمرد،باعثبى

تر غایبند و یـا تـأخیر       این افراد، بیش  .شوندامورمى

کاران خود و مراجعـان درگیـرى دارنـد،         دارند،باهم

کننـد و قـوانین و    اعتنایى به دستورهاى مـدیر نمـى      

 ایــندر.شــمرندمــىاهمیــترابــىمقــرراتادارى

.پردازیممىی این مهم س،بهبرربخش

عریف انضباطت

اند که باید در سازمان وجود داشته باشـد تـا بتـوان بـه وسـیله آن،            گروهىانضباطراقدرتىدانسته

.گذارند، تنبیه کردکارکنانى را که قوانین و مقررات ادارى را زیر پا مى

اندکـهکارکنـانراملـزم شرایط خاصى در سازمان تعریف کرده       گروهى نیز انضباط را وجود فضا و      

. رفتارى معقول و مقبول را در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند،کندمى
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بنابر این، گروه اول، انضباط را تنبیه کارکنان خاطى و گروه دوم، انضباط را رفتار منظم و مرتب آنان    

.داننددرسازمانمى

سومى نیز وجود دارند که معتقدند انضباط ابزارى اسـت کـه مـدیر از آن بـراى اصـالح رفتـار                      گروه

به بیان دیگر، با اعمال انضباط است که کارکنان وادار به رعایـت             .کنداستفادهمىکارکناننامطلوب

قوانین و مقررات ادارى و اتخاذ رفتارى مناسب و مطابق بـا اسـتانداردهاى وضـع شـده در سـازمان                    

.گردندمى

»هدف اصلى از انضباط، باید تغییر و اصالح رفتـار و عملکـرد کارکنـان باشـد                «امروزه این تعبیر که     

.دهدتشکیل مىقوت گرفته است و مبناى تنظیم بسیارى از قوانین و مقررات انضباطى را

 بنابر این، تنبیه کارکنان خاطى در سـازمان، بـه خـودى خـود       

کارى است کـه بـه وسـیله آن، تغییـرات           هدف نیست، بلکه راه   

.آیدوبدرآنانبهوجودرفتارىمطل
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ترجمه»انضباط«نکته جالبى که هنگام بحث در باره انضباط باید در نظر داشت، این است که کلمه                 

به معناى شاگرد و مرید گرفته شده است و اشاره          »Disciple«هازکلمهاستک»دیسیپلین«کلمه

دهـدکـهرهبـرىداردونشانمـى)مرید(گیرى رفتار زیردست  درشکل)مراد(رئیس  بهنقشمهم

.مؤثر مدیر، عامل اصلى در چگونگى رفتار و کردار فرد است

اگر در آغاز ورود به سازمان، بـراى کارکنـان تـشریح            

شودکهچهانتظارىازآنـانوجـودداردوکارکنـان

قـىبداننـد،قوانین و مقررات کارى را معقـول و منط        

وشـندککنندومىمعموًال خود، قوانین را مراعات مى     

ولىبهعللگونـاگون،،تارفتارىمنظمداشتهباشند

از جمله، رهبرى و مدیریت ضعیف مدیران و یا فقدان    

شودوبهناچـارنظمىوانضباطدرهمهاعضاىسازمانمشاهدهنمىانگیزه کافى در کارکنان، خود    

.بهرفتارىوادارساختکهازنظرسازمان،درستومطلوباستبه تنبیه، افراد را باتوسلباید 

ندانضباطیفرآ

تغییرات در فناورى، تغییر و تحـول در محـیط داخلـى    .فرآیند انضباط، متأثر از محیط خارجى است 

وانین و مقررات سازمان و تغییر فرهنگ و نظام ارزشى سازمان، بر اثر رشد و توسعه، باعث تغییر در ق     

نه،باانـضباطدر تابع شرایط تند انضباط در یک کارخا،قوانین و مقررات انضباطى  .شودانضباطىمى
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س از آن، در صـورت            .سان نیست یک دانشگاه، یک   مقررات انضباطى، نخست بایـد تفهـیم شـوند و ـپ

.نقض، تذکرات الزم به خاطى داده شود

:انواعتخلفات

.اندار گروه اصلى تقسیم شدهتخلفاتادارىبهچه

تأخیر و غیبت-1

رنامعقولکارمنددردرونسازمانرفتا-2

تقلبونادرستى-3

معقول کارمند در بیرون از سازمانرفتارنا-4

بررسى و ارزیابى تخلفات

:شودطرحهاى زیردرقالبپرسش، باید نکاتی  ارزیابى تخلفات ادارىبههنگام

مند مرتکب شده است، دقیقاً چیست؟خالفى که کار-1

دانسته که عمل او خالف است؟آیاکارمند مى-2

 از چه قانون و مقرراتى سرپیچى شده است؟ -3

توانسته از وجود این قانون با خبر باشد؟ کارمندچگونهمى-4

 آیا به کارمند تذکر کافى داده شده است؟-5

آیا کارمند واقعًا متخلف است؟-6

عات سرپرست در باره واقعیات تخلف، از کجا به دست آمده است؟  اطال-7
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 آیا دالیل و مدارك انکارى ناپذیرى علیه کارمند وجوددارد؟ -8

دهد،توجهشدهاست؟ آیا به نظریاتى که کارمند ارائه مى-9

 آیا امکان تخفیف وجود دارد؟-10

 آیا دستور ضد و نقیض به او داده نشده است؟ -11

آیا کسى با او دشمنى ندارد؟-12

آیا این قانون، بدون استثنا در باره همه اجرا شده است؟-13

باسازمانارتباطدارد؟)از لحاظ حیثیت(آیا تخلفى که انجام شده، -14

چیست؟)ازنظرانضباطىوخدماتى(سوابقکارمند-15

رثهاىنظامانضباطىمؤویژگى

.جنبه ارشادى داشته باشد تا جزایىتر اقدامات انضباطى باید بیش-1

.طى باید مانند یک بخارى داغ باشدنظامانضبا-2

سوزاندوعلتسوختنبالفاصله مىبخاري،آموزاستاىدردناكوعبرتبه یک بار سوختن، تجر

.سوزاندسان و بدون تبعیض مىک همه را ی،حرارتآنهشداردهندهاست،مشخصاست

.اىوتضاعفىباشدباطى باید مرحلهاقداماتانض-3

:مانند

تذکر شفاهى، اخطار کتبى، انفصال موقت از خدمت، تقلیل گروه، کـسر حقـوق و مزایـا و در پایـان،              

).اگر هر مرحله کافى است، نباید وارد مرحله بعدى شد(اخراج
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)مجازاتانضباطبى(انضباطمثبت

آید، اما  ن شیوه اصالح رفتار نامطلوب کارمند به شمار مى        تریاى و تضاعفى، رایج   اگر چه تنبیه مرحله   

اندنظران،دربارهمنطقىبودنودرستىآنشککردهوخاطرنشانساختهاخیرًا گروهى از صاحب   

کارمنـد این روش، در واقع    ،کاهدیبى است که از کارآیى آن مى      هاومعاکه این روش، داراى کاستى    

بـه همـین   .هاى شدید و سنگین تهدید کردبااودرافتادواورابهمجازاتداند که باید    را حریفى مى  

.آیدچهموردنظربودهاست،بهدستمىعلت، گاه نتایجى کامًال خالف آن

هـاىمعمـول،کـهدرآنر خالف روش  ب.نهادشدهاستمجازات پیش از این رو، انضباط مثبت و بى      

یر کنترلرفتاروعملکردکارمند،بامـد

ـت، مــسؤولیت    ـت، در انــضباط مثـب اـس

درستىرفتاروکردارشخـصىوشـغلى

کارمنــد،بــرعهــدهخــوداوگذاشــته

مــدیر و کارمنــد در فــضایى .شــودمــى

کارىودوستانه،مسائلرامطرحوباهم

هم فکرى یکدیگر، براى یـافتن راه حـل         

مدیر هیچ راه حلى    .کنندها تالش مى  آن

بنابر این، تشویق کارمند به یافتن .رسنددربارهراهحلمشکلبهتوافقمىکند،بلکهرا تحمیل نمى  

.شود جانشین تهدید و ارعاب مى،راهى براى اصالح رفتارش
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فرآیند انضباط مثبت

:داراىسهمرحلهاستاین فرآیند 

مرحلهاول

.کنـدگیـرى مـى  پـىثبتوکندومذاکراتراگوید و مشکل را مطرح مى      مدیر با کارمند سخن مى    

مرحلهدوم

نتایج مذاکره بـه شـکل کتبـى بـه کارمنـد           .شودکهمشکلهنوزوجوددارد به کارمند یادآورى مى   

.رفـعآناسـت،هخـدمتاوپذیرد کـه مـشکل وجـود دارد و شـرط ادامـ            او نیز مى  .شودتسلیم مى 

مرحلهسوم

خود در سازمان بیندیشد و تصمیم بگیرد شود تا به آینده     به کارمند یک یا دو روز مرخصى داده مى        

خواهد با اصالح رفتار خویش به خدمت ادامه دهد یا خیر؟ اگر تصمیم گرفت ادامه دهد و                 که آیا مى  

در عــین حــال، تخلفــات او ادامــه یافــت، عــذر او   

.شودخواستهمى

گیـرى از   تأسیس مرکز مشاوره براى پیش    

خطا

گیـرى از   یشگروهى از محققان، بر این باورند که پ       

سازارتکـابآنوقوع عمل خالف، از تنبیه ف   رد،ـپ

یعنـى پـیش از تنبیـه و توسـل بـه            ،تـراسـتمهم

.اقدامات انضباطى، باید تالش کرد علت احتمال خالف کارکنان را فهمید و آن را از بین برد
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رکنانىکهبـهعلـتآید تا به کاویژه براى مشاوره، در سازمان به وجود مى      به این منظور، مراکزى به    

ایـن مراکـز مـشاوره، بـه مـسائل          .مسائل شخصى، قادر به انجام وظایف خویش نیستند، کمک شود         

انجـامکـار،مزد و مزایا، انتقال و ارتقا، روشخانوادگىوشخصىوحتىادارى،مانندحقوقودست

سـازد،امـشغولمـىکاران و یا هر مسأله و مشکل دیگرى که فکر کارمند ر  مروابطشخصىفردباه

.پردازندنیز مى

 هدف اصلى از ایجاد چنین مراکزى، تشخیص و رفع به موقع مشکالتى است که بـراى کارمنـد و در     

.نهایت، براى سازمان، مشکل آفرین هستند

تحلیل قرآنى انضباط

با سه نظریه مجازات تـضاعفى، انـضباط        

اىگیرى مشاوره مجازات و روش پیش   بى

اکنون باید دید کـه     . شدیم ازجرم،آشنا

اىمــدیریت رحمــانى، تــابع چــه نظریــه

است؟

 طبق آیات قـرآن، در مـدیریت       

:رحمانی 

.مجازاتوجوددارد-1

.» داراى عذابى شدید و سخت استهرکهباخداورسولشمخالفتورزد،پسهماناخداوند«
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چهخداونددسـتورضکنندوازآناند،نقکسانى که پیمان خدا را پس از آن که به آن متعهد شده       «

آنـانپیوستن آن را داده، جدا شوند و در زمین فساد و تبهکارى کنند، ایشان مورد لعنتنـد و بـراى                   

.»منزلگاهبدىخواهدبود

طبق این آیات، نافرمانى خدا و رسول و نقض قوانین و مقررات مورد تعهد و توافـق، عـذاب شـدید و      

.دنبالداردلعنتودورىازرحمترابه

.»کشمتااورابهآبشخورحقواردکنمکار را با حلقه بینى مىستم«:فرماید امیرالمؤمنین نیز مى

هـاى انـضباطى بـدون تبعـیض        مجازات-2

.گیردانجاممى

چونحضرتدر مدیریت رحمانى، پیامبرانى هم    

.و)ع(، حضرت یونس  )ع(آدم . رد تهدیـد و    مو.

.اندقرارگرفتهدازسويخداونتنبیه

نیز از تنبیه خداونـد مـصون       وابستگان پیامبران   

.نیستند

براىکسانىکهکافرشدند،زننوحووندخدا«

ـپس.پس به آن دو خیانـت کردنـد       .زندکهتحتفرماندوبندهصالحمابودندزنلوطرامثالمى

باداخـلشـوندگانبـهآـتشداخـل:نیاز نکرد و به آن دو زن گفته شدهیچ چیز، آنان را از خدا بى    

.»شوید
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:فرمایددر همین باره، امیرالمؤمنین خطاب به یکى از فرزندان خود مى

اى،مرتکبشدهبودند،باآنـانصـلحوچهراتوانجامدادهبه خدا قسم اگر حسن و حسین هم آن        «

.»کردمآشتىنمى

:کندو به کارگزار دیگرى خطاب مى

و به بیت المال ثابت شود، تو را زبون و خوار خواهم کـرد و از مقـدار و مرتبـه،      اگر گزارش خیانت ت   «

»گردىنزدمنسبکمى

. قدرت، استدالل و منطق وجود داردهاقبلازاستفادهازدرمجازات-3

و پروردگار تو اهـل هـیچ شـهر و دیـارى را              «

کنــد، مگــر آن کــه پــیش از آن، هــالك نمــى

ن برانگیزد که آیات ما اىرادرمرکزآفرستاده

را برایشان بیـان کننـد و مـا هـیچ دیـارى را              

کارکنیم، مگر آن که اهل آن، ستم      هالك نمى 

.»باشند

اىبراىآنوجودداشـتکـهبـهآنـاناى را هالك نکردیم، مگر آن که هشدار دهنده        ما هیچ قریه  «

.»کار نیستیمدادوماستمتذکرمى

گى تبلیغى و ارشادى پیامبران متعددى اشاره شده است که همه مـردم  درسورههودوشعراءبهزند

کردنـدودرضـمنخواندند، اسـتدالل مـى    کردند، آیات خدا را مى    را به هدایت خداوندى دعوت مى     
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هایى که پشتوانه منطقـى داشـته   از این رو، مجازات.شویدگفتند که اگر عصیان کنید، عذاب مى     مى

.ر دیگران دارندباشند، تأثیر بسیارى د

:فرمایدمىنامیرالمؤمنی

اىهرگـاهچـاره.کنمتازمانىکهمدارابـاآنممکـناسـتبه زودى این امر را به مدارا اصالح مى        «

.»نیابم، پس آخرین درمان و دارو، داغ نهادن است

:فرمایدو خطاب به یکى از فرمانداران خود مى

ترباشدز و مدارا و مهربانى کن، هنگامى که مدارا شایستهسختى و درشتى را با مقدارى نرمى بیامی      «

.»سازدنیاز نمىگیرى، تو را بىوبهسختىودرشتىمتوسلشو،آنگاهکهجزسخت

.رسدتازمانىکهامکانبخششهست،نوبتبهمجازاتنمى-4

بندگانمراآگـاهکـنکـهمـنبخـشندهو«

.»کهعذابمدردناكاستمهربانم و این

کسانى که مرتکب اعمـال بـد و ناشایـست          «

شــدند و پــس از آن توبــه کردنــد و ایمــان  

آوردند، همانا پروردگار تو بعد از این توبـه و          

.»بخشندهومهرباناست،ایمان آنان

.اىاستهامرحلهمجازات-5

عـذابىبـرکردنـد،کسانىکهکافرشدندومردمراازراهخدابازداشتند،بهعلتفسادىکـهمـى«

.»افزاییمعذابشانمى
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،کههاوخونطوفان و ملخ و آفت گیاهى و قورباغه      )بالها پشت سر هم بر آنان نازل کردیم       (سپس«

.تکبـر ورزیدنـد و جمعیـت گنهکـارى بودنـد          )آنان بیدار نـشدند   (ولى،هایى از هم جدا بودند    نشانه

ازخداوندبراىمابخواهبهعهدىکـهبـا!ىاىموس:گفتندشد،مىهنگامى که بال بر آنان مسلط مى    

اسرائیل را با تو آوریم و بنىاگر این بال را از ما مرتفع سازى، قطعاً به تو ایمان مى.توکرده،رفتارکند

س از مـدت معینـى کـه بـه آن مـى                    ،خواهیم فرستاد  رسـیدند، از آنـان بـر        اما هنگامى که بـال را ـپ

تیم و آنـان را در دریـا غـرق    سرانجامازآنـانانتقـامگـرف.ستندشکداشتیم، پیمان خویش را مى مى

.» زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند،کردیم

.ورزى بیدارى و توجه فرد است، نه اهداف شخصى و کینه،هاهدفازمجازات-6

و فرعونیان را سخت به قحطى و تنگى معاش و          «

م تـا شـاید   نقص و آفت کشاورزى مبـتال سـاختی     

.»متذکرشوند

منظورازتـذکر،متوجـهخطاهـاشـدنودسـت

.هااستبرداشتنازنافرمانى

ما در هیچ شهر و دیارى پیـامبرى نفرسـتادیم،          «

ها و مشکالت   مگرآنکهاهلآنرادچارسختى

.»اختیم شاید ایشان تضرع کنندس

.منظور از تضرع، پشیمانى و توجه است

66



.دادن به متعهدان و نیکوکاران استا کاران، تشویق و دلگرمى  هدف از تنبیه خط-7

گرداند و شما را بـر آنـان پیـروز    کندوخوارمىبکُشید آنان را، خدا به دست شما آنان را عذاب مى          «

.»دهدهاىمؤمنانراشفامىگرداندوقلبمى

:فرمایدبهمالکاشترمى)ع(امیرالمؤمنین

رغبتى نیکوکاران  زیرا این کار، موجب بى،نزد تو جایگاه مساوى داشته باشندنباید نیکوکار و بدکار، «

چه خودش خویش را با آن مالزم       شودوهرگروهراباآنبه کار نیک و تشویق بدکاران به کار بد مى         

.»کرده، مالزم و همراه ساز

. برخى خطاها قابل بخشش نیستند-8

نراخداونــد اگــر بــه او شــرك ورزیــده شــود، آ  «

تـر از ایـن باشـد،    بخشد و هر گناهى که پـایین     نمى

بخـشدوهـرکسبـهبراىهرکسکهبخواهد،مـى

س بـه تحقیـق در گمراهـى          خداشركمى ورزد، ـپ

.»هاستآشکارىگرفتارشد

همانا کسانى که ایمان آورده، سپس کافر شـدند و   «

هکـافرشـدند،سـپسبـرکفـرخـودبعد از کفرشان دوباره ایمان آوردند و بعد از ایمان دوم، دوبـار            

.»کند به هیچ راهى هدایت نمىآمرزدوافزودند،خداوندآنانرانمى
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اگرهفتادبارهمبراى.براى آنان طلب آمرزش کنى یا طلب آمرزش نکنى، فرقى به حال آنان ندارد«

کهآنانبهخداعلت این امر، آن است    .آنان طلب آمرزش کنى، خداوند آنان را هرگز نخواهد بخشید         

.»کندو رسولش کافر شدند و خداوند گروه بدکاران را هدایت نمى

بر اساس این . اگر خطایى موجب حد و از حقوق الهى باشد، بخشش نخواهد داشت،در فقه القضا نیز 

.ابل بخشش را تصور و تضمین کـرد       توان خطاهایى غیر ق   مالك، در هر نظام انضباطى و مجازاتى مى       

. انضباطها عبرت آموزى دیگران استهاومجازاتهدفاز-9

اماهنگامى،اعتکردند،آنانقومىفاسقبودنددر نتیجه، از او اط    .فرعونقومخودراسبکشمرد«

که ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم و آنـان را الگـو و عبـرت بـراى                          

.»آیندگان قرار دادیم

:فرمایــدهــاىفرعــون،بــهصــورتکلــىمــىر ســوره ذاریــات، پــس از بیــان مجــازات خداونــدد

.»)اهل اصالح هستند(ترسندهاعبرتىاستبراىکسانىکهمىهمانا در این مجازات«

هـااسـتفادهگیـرى از جـرم و تربیـت انـسان         ها براى پـیش    از بیان کردن انواع مجازات     -10

.شودمى

ش  ید، خود و خانواده ااى کسانى که ایمان آورده    « افـروزآنمـردموتان را از آتشى نگه دارید کـه آـت

.»کنندها هستند و بر آن، فرشتگانى تندخو و سخت گیر مأمورند که هرگز نافرمانى خدا نمىسنگ

ــى      از بیــان کــردن مجــازات  -11 .شــودهــا بــراى تهدیــد عناصــر ناصــالح اســتفاده م

ش از مقابـل و پـشت سـر ایـشان رد        دانستناگر کسانى که کفر ورزیدند، مى    « د آن زمـانى را کـه آـت

.»...شوندنخواهدشدوکمکنمى
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شرایط اخراج

:دیدگاه نخست

جاکهاخراجازکـاروازدسـتازآن

دادن شغل، ضربه روحى شدیدى بـه       

کندوحتىممکناستفردواردمى

مــسیر زنــدگى او را تغییــر دهــد،    

تأمـلتصمیم درباره اخراج کارمند با    

بسیار و پس از بررسى همـه جوانـب         

امــروزهکارکنــان.شــودگرفتــهمــى

توانند به آسانى به این تصمیم مدیران سازمان اعتراض کرده، بـا طـرح دعـوا در دادگـاه، ادعـاى                    مى

.هاى مالى و حیثیتى کنندخسارت

:دیدگاه دوم

رت لزوم، تنبیه کارکنان متخلف پردازان کالسیک، مانند هنرى فایول، هدایت، کنترل و در صو نظریه

آنـانمعتقدنـدکـه.کننددانند و انضباط را از اصول اولیه و مهم مدیریت قلمداد مى را حق مدیر مى   

.هااطاعتکننداعضاى سازمان باید قوانین و مقررات حاکم بر سازمان را محترم شمرده و از آن

خواهخود،کارمندرااخـراجتوانستبهدلىتر تحت تأثیر چنین نظریاتى کارفرما م      در گذشته، بیش  

داد که هر زمان که اراده کند، به هر دلیل موجه یا غیـر  عرفوحتىقانونبهکارفرمااجازهمى.کند

.موجهى و یا حتى بدون دلیل، کارمند را اخراج کند
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:دیدگاه سوم

.د اخراج بدون دلیل صورت گیرداز این رو، هرگز نبای.روداوبهشمارمى شغل انسان، حق و دارایى

):دیدگاه قانونى(دیدگاه چهارم 

تواند قوانین استخدامى، که براى حمایت از منافع افراد شاغل وضع شده، زیر پا              کارفرمانهتنهانمى

اساسىبـراىگذارد و رأسًا تصمیم به تنبیه و اخراج کارکنان بگیرد، بلکه باید حقوقى را نیز که قانون  

.ى جامعه در نظر گرفته است، رعایت کندهمهاعضا

رسد، ولى به عقیده بعـضى ایـن   تربهنظرمىهاى باال دیدگاه اخیر کاملکه بین دیدگاه  على رغم این  

توانندمدعىشـوندکـهاخـراجدیدگاه قانونى، کارآیى چندانى ندارد؛ زیرا کارفرمایان در مواردى مى         

مراحل تضاعفى مجازات طى گردیـده اسـت، هـشدار داده           کارمند،موجهوبهحقبودهاستوهمه

)درمـواردمـشابه(شده و تحقیقات کافى در باره تخلف او به عمل آمده است، در باره دیگـران نیـز                   

توانداثباتکندکـهاعمال شده و نظام سازمانى نیز تخلف زا نبوده است و در یک جمله، سازمان مى   

چنین وضعیت کارمند و سوابق کارى و عملکـرد     یت تخلف و هم   در تعیین مجازات، نوع، ماهیت، اهم     

.وىدرنظرگرفتهشدهاست

نگرشىقرآنىبهاخراج

در مدیریت رحمانى، که بر مبناى رحمت، مغفرت، عدالت و رشد استوار اسـت و اقـدامات انـضباطى       

ازبهـشت)ع(آدمحتىحضرت.اند،اخراجوجودداردآن، براى اصالح فرد و عبرت جامعه وضع شده      

نیـز گـاهى    )ص(رسـولخـدا.شودشود و فقط شیطان نیست که اخراج مى       اخراجودچارهبوطمى

.کردبرخى افراد را تبعید و نفى بلد مى
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.»بهبندگانمنخبربدهکهمنبخشندهومهربانموعذابمندردناكاست«:فرمایدخداوندمى

نا شـدیم کـه بـه معنـاى دورى از رحمـت الهـى اسـت و                  پیش از این، با اصطالحات لعن و طرد آش        

از ایـن رو، تـصدى آنـان در یـک           .مطرودان یا ملعونان، کسانى هستند که صالحیت اصالح را ندارند         

 زیرا خداونـد امـر کـرده اسـت کـه            ،شودوحرامشرعىاستصبمحسوبمىمسؤولیت اسالمى، غ  

اى نباید در یـک  اند،لحظهحیت و اهلیت شده   امانات را به اهلش واگذار کنید و کسانى که سلب صال          

.منصببمانند

که شغل هرکس حق و دارایى او است یا زنـدگى او         بنابر این، اخراج امرى حتمى است و به بهانه این         

 زیرا حفـظ او ضـایع کـردن         ،الح را در سازمان اسالمى حفظ کرد      توانفردناصشود،نمىمتالشى مى 

 بین حقوق فرد و حقوق اجتماع، اولویت بـا رعایـت حـق              نشدکهدر و قبالً بیا   حقوقاجتماعاست

.اجتماعاست

ش بـراى مـدارا و         البته باید دانست که اخراج، آخرین راه حل است و پیش از آن، بـیش               تـرین کوـش

.گیرداصالح صورت مى

آنانکـهخوببود:گفتندنهادگروهىکهمىپس از بیعت با ایشان، در مقابل پیش       )ع(امیرالمؤمنین

ـت داشــتند، کیفــر مــى     :اىقــانونىوعمــومىفرمــودکــردى،جملــهدر کــشتن عثمــان دـس

آویـز  جا که ممکن است، در برابر مفسده جویانى که خون عثمان را دست        من براى اصالح کار تا آن     «

ىیعن( اما اگر راه چاره مسدود شد، آخرین دارو داغ کردن است             ،کنمدارىمىاند، خویشتن اردادهقر

).برمبه ناچار دست به شمشیر مى
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کنداگرمصلحكنمىخداوند قومى را هال   «:فرمایدسو با این آیه قرآن است که مى       این فرمایش، هم  

پـیش از  .گیـرد اى از اصالح وجود داشته باشد، تنبیهـات شـدید صـورت نمـى     یعنى تا روزنه  »باشند

.گیردعذاب،اتمامحجتصورتمى

زیرا عواقـب روحـى و اجتمـاعى شـدیدى بـراى        (اى از عذاب و هالك بدانیم       نمونه اگر اخراج را نیز    

.باید پس از ناامید شدن از اصالح او و پس از نصیحت و اتمام حجت صورت گیرد)اخراجشوندهدارد

 اسالمى، همانند عدالت هايدر مدیریت رحمانى، بر اساس مالك  از سوى دیگر، هنگامى که مدیران       

اختیار اخراج نیز   گیرى در آنان نباشد، باید قدرت و         شده باشند و کینه شخصى و انتقام       وتقوا،نصب

پـذیرى   تا کارها با سرعت و قدرت خوبى بـه پـیش رود و نفـوذ مـدیر و اطاعـت        ،شودبه ایشان داده    

.ترىحاکمشودوازتمردکاستهشودبیش

که راهى بـراى فـرار و توجیـه         هاى قانونى و فراسازمانى، غیر از این      بنابر این، حمایت  

شـود حاشـیه امنـى بـراى         زیـرا باعـث مـى      ،رد،اثرمنفىومعکوسخواهدداشتدا

چـون،رجه عصیان و تخریب خویش بیفزاینـد هاى غیر صالح ایجاد شود و بر د انسان

هاى قانونى، گرچه ظاهرًا امرى عادالنـه بـه         فرآیند طوالنى اخراج، با توجه به تمسک      

.اما باعث تشجیع خاطیان خواهد شدآید، نظرمى

ها آثـار بـسیار مثبتـى در ایجـاد      بدیهى است که سرعت عمل و قاطعیت در مجازات    

،زااست،نهمـشکلزداانونى،مشکلنظم و انضباط سازمانى دارد و تأخیرات ظاهرًا ق        

جـویى و  زیرا همان طور که بیان شد، مدیر در سازمان اسالمى، اگـر بـه علـت کینـه                

گیرى بخواهد اقدام به اخراج کند، از عدالت ساقط و از منـصب خـویش        هانتقامروحی
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به بیان دیگر، اگر .نباید حربه و داغ اخراج را از مدیر گرفت و مایه کاهش اقتدار او شد           .شودعزلمى

البته بـراى پرهیـز و   .مدیر چنین اختیارى نداشته باشد، قادر به ایفاى مسؤولیت خویش نخواهد بود      

.توان با کمک مشاوران خاص، تصمیم به اخراج گرفتتیاط مىاح

آید که قدرت اخراج را فرمود،برمىهایى که مىهاى امیرالمؤمنین با والیان خود و تفویضازعهدنامه

دانستند که اگر در این زمینه ناعدالتى بـه خـرج دهنـد،             کردوآنانمىبه منصوبان خویش اعطا مى    

خداوند رحمان نیز کـه خـود را صـاحب عـذاب الـیم      .واخراجخواهندبودخودموضوعىبراىعزل

اى«:کنـدنامد، قدرت تنبیه و عذاب و غلظت و برخورد شدید را به رسول خـویش تفـویض مـى                  مى

جایگـاه آنـان    )بدانکـه(باکفارومنافقانجهادکنوبرآنانغلظتودرشتىاعمالکنو!پیامبر

هایى از متمردان و خاطیان سـازمان  اگرکفارومنافقانرانمونه.»ىاستجهنماستکهبدسرنوشت

به عنوان مدیر و رهبر، اختیاردار اخراج و تنبیه شدید است و بـا توجـه      )ص(الهى بدانیم، رسول خدا   

.مندشوندها نیز باید از چنین اختیارى بهرهبه قانون سلسله مراتب و تفویض اختیار، دیگر رده

:،اخراجبنابر این

.استناپذیر، ضرورى هاى اصالحبراىانسان-1

.آخرین راه حل است-2

.شودا و نصیحت و اتمام حجت مىبیش از آن، مدار-3

. از اختیارات مدیر سازمان است-4

. باید سریع و قاطع اجرا شود تا اثر خود را بگذارد-5
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تواندمـورد کرده خود پشیمان شد، دوباره مى      البته اگر فرد اخراج شده، بعداً خود را اصالح کرد و از           

:فرمایـد ازبهشتودستورهبوطبهاو،مـى)ع(خداوندپسازاخراجحضرتآدم.رحمت قرار گیرد  

پـذیر و مهربـان     توبـهونـدآدم از پروردگارش کلماتى را آموخت، پس خدا توبه او را پذیرفت و خدا             «

ید و از این پس اگر از سوى من هدایتى براى شما آمـد   از بهشت من پایین آی    «:گاهفرمودآن.»است

،نى راه بازگـشت و اصـالح وجـود دارد    ؛ یع »و شما از آن تبعیت کردید، خوف و حزنى بر شما نیست           

گذشـتهراجبـران)ع(چونحـضرتآدم زیرا اگر شخصیتى هم،ولى این به معناى عدم اخراج نیست      

اهى بندگان نشان داد و از این    ودراباسوگندبهگمرشیطان، اصالح ناپذیرى خ   کرد،موجودىمانند

. وعده جهنم را دریافت کردرو

رود،مـانعازاخـراجسـؤالمـىپاشد و حیثیـت او زیـر    بنابر این، این نگرانى که زندگى او از هم مى         

اسـرائیل  بنـابرنقـلقـرآن،هنگـامىکـهبنـى. زیـرا راه اصـالح و اعـاده حیثیـت بـاز اسـت           ،نیست

خدارابهمانشانبدهتابهتو!اىموسى:سپسگفتند.پرست شدند، خداوند آنان را بخشید     گوساله

؛ولـىدر)که چیزى شبیه اخراج و آخـرین راه حـل اسـت   (گاهدچارصاعقهشدندآن.ایمان بیاوریم 

.ودنـدپـذیر نب عین حال، باز پس از مرگ، زنده شدند، شاید شکرگزار باشند که ظاهرًا باز هم اصـالح       

،ىخودمحفوظاستدهد که اخراج در مرحله خویش، به جااین مراحل و حلقات رحمانى، نشان مى

.ولى فرصت جبران و اعاده حیثیت و زندگى آبرومند و اتصال دوباره به سازمان، فراهم است

:فرمایدمى)ع( امیرالمؤمنین
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زه او نماز خواند و بر زانى غیرمحصن ولىپسازآن،بهجنا،غمبراکرم،زانىمحصنرارجمکردپی«

شـود و ایـن بـه      یعنى کسى طرد کلـى نمـى       ؛»داد ولى سهم آنان را نیز مى      ،کردوسارق،حدجارى

.در مدیریت رحمانى است»رحمت«مقتضاىاصل

چگونگىاخراج

 و به آرامى، ولـى بـسیار صـریح و محکـم، خبـر      ،نشستکوتاه یکویلیام فولمر معتقد است که طى     

در همـین جلـسه بایـد اطالعـاتى، ماننـد      .اخراج کارمند، به طور خصوصى به اطالع او رسانده شـود   

کـهحقـوقبازنشـستگىوکه چه موقع، حقوق او قطع خواهد شد، وضعیت او از نظر بیمه، و این              این

فتهشودمزایاى او چه خواهد بود و چه موقع باید سازمان را ترك کند، به کارمند داده شود و به او گ

.شود،پاسخدادهخواهدشدکه چگونه به پرسش هایى که در باره وى پرسیده مى

دیدگاه مدیریت رحمانى

پذیر است و با رعایت شؤونات انسانى، مناسب است و از وارد آمدن خدشـه     نظریه باال هر چند توجیه    

 را بهتر دریابد و از آن    کندتامشکلخودکندوبهاوکمکمىبه حیثیت و آبروى فرد جلوگیرى مى      

کندکـهفـردخـاطىوچهبسابعضىموارداقتضامى.عبرت بگیرد، ولى قابل مناقشه و نقادى است       

اخراجى را معرفى و رفتار او را افشا کرد تاعبرت دیگران شود و در انضباط سازمانى و نظم اجتمـاعى      

.دنیز مؤثر افت

موادمخدر،دعواومـشاجره،تمـردوخـوددارىازانجـام،تخلفاتىماننداستفادهاز مدیریت علماي

اگـرمبنـاى.دانندهاىسازمانراعلتاخراجفردمىوظایف، دزدى و تخریب عمدى اموال و دارایى       

آفرینـى آن بـدانیم و مـانع از         آموزىوعبـرتمجازات را اصالح رفتار فرد خاطى و نیز تأثیرات درس         
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مبـهى دیگر شویم، الزم است در برخى موارد، گرچه محـدود، اقـدا            هاسرایت اشکاالت او به سازمان    

کنندگانواشتر در باره اختالسبهمالک)ع(طور که امیرالمؤمنینهمان.اخراجعلنىوافشاگرانهکرد

ایـن کـار،   .دهد که داغ ننگ را بر آنان بنشان و آبروى آنان را بریـز           متهمانبهفسادمالىدستورمى

. اختالس خواهد شدمانع از شیوع

نیـز در  )ص(البته اصل در مدیریت رحمانى، بر رحمت و عفو است و قبًال بیان شد کـه رسـول خـدا                 

.قتضا کرد، باید خـالف اصـل عمـل کـرد    ولىاگرامرىا،واستغفاربودرهبرى خویش مأمور به عفو    

توعـذابمـنبـهرحمت من همه چیز را فرا گرفته اس       «:فرمایدهمانطورکهخداوندرحمانمى

کـردوت،گـاهىغـضبمـىاز ایـن رو، رسـول رحمـ       .»هرکسکهبخـواهم،اصـابتخواهـدکـرد

مانند آن سه نفر که از رفتن به جنگ خوددارى ورزیده بودند و مانند آن سـه نفـر کـه                     ،بخشیدنمى

.رسولخداراسبکردهبودند

حـاکىازولىمرحلهاخراج،رسیده است، باید عفو شامل او شود      بنابر این اگر فرد به مرحله اخراج ن       

.عدم اصالح فرد است

ترىدارد؟نظام پاداش و تنبیه، کدام یک قدرت بیش

گروهـىطرفـدار.کنـدهارابهخودمشغولمـىاین پرسش مهمى است که ذهن مدیران و سازمان        

 تربیت، عمدتاً در این گروهند و تـشویق  ترآنهستندکهعلماىپاداش و معتقد به تأثیرگذارى بیش     

.دانندترمىبرخى نیز قدرت تنبیه را افزون.دانندرا کارآمدتر از تنبیه مى

طبق یک تحقیق، آیات مربوط به قدرت تنبیه، حدود ششصد آیه و آیات مربوط بـه قـدرت پـاداش،                  

تـرىدرت تنبیه تأکید بیشحدود سیصد آیه است؛ یعنى در مدیریت الهى و اسالمى، بر استفاده از ق     
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چه بسا اگر تعداد آیات، مالك قرار داده شود، درمدیریت رحمانى تأثیر قـدرت تنبیـه دو                 .شدهاست

چه ضامن اجراى یک انضباط اجتماعى است، قدرت تنبیه است که برابر قدرت پاداش است؛ یعنى آن

البتـه منظـور از تنبیـه، لزومـًا     .اهدبودتا اقتدار نباشد، نظم و انسجام نیز نخو .نمایان گر اقتدار است   

تهدید و مجازات نیست، بلکه همان طور که گذشت، در فرآیند انضباط در مدیریت رحمانى، تهدید و 

دهند و دیگر مراحل، مانند موعظه، نصیحت، منطق، استدالل، عفـو و            مجازات، بخشى را تشکیل مى    

.آورند را پدید مىترىگیرانهتر و پیشاتمام حجت، نقش تعیین کننده

تواند به مهار ایـن  خواهىاست،عاملترس،بهترمىجا که میل عمومى انسان، به آزادى و زیاده        ازآن

.عواملبپردازد

ش انگیـزش خـود را دارد           ک جملـه مـى      . البته تشویق نیز نـق تـوان گفـت کـه قـدرت تنبیـه،       در ـی

در هر مدیریتى اگر حساب . و انگیزشایجادکننده نظم و انضباط است و قدرت تشویق، عامل حرکت

.پاشدبردن و ترسیدن از قدرت نباشد، شیرازه امور از هم مى

شود که از اوصافى که قرآن براى همه پیامبران ذکـر           با نگاه آمارى دیگرى به آیات قرآن، دانسته مى        

ندوصـفت،درای.دهندهاستبه معناى بیم  »نذیر«دهندهوبهمعناىمژده»بشیر«کند،صفاتمى

اندکهشانزدهموردآن،باردرقرآنتکرارشده58،»منذر«و»نذیر«و»مبشر«و»بشیر«دو صیغه   

بدون همراهى با بشیر یـا  (به تنهایى »منذر«یا »نذیر«مورد،واژه42در کنار یکدیگر آمده است در    

تر تنبیه از تبـشیر    رآمدىافزونتواند مؤیدى باشد بر کا    این ترکیب آمارى مى   .ذکرشدهاست)مبشر

.وپاداش
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رسـدتـا با قدرت تنبیه آرام گرفتند، آن گاه نوبت به تـشویق و پـاداش مـى          خطاکارانهنگامىکه

رو برخى معتقدند که وجود یک حکومـت مقتـدر،          بدین.همگانرابهسوىرشدوتعالىسوقدهد

.هاىصالحاستسانضامن اجراى احکام دین، امنیت، آبادانى و آزادى ان

: در قرآن کریم آمده است

ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانى و میزان شناسایى حق از باطل                   «

و قوانین عادالنه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نـازل کـردیم کـه در آن نیـروى                        

آنکند،بـىوند بداند که چه کسى او و رسوالنش را یارى مىشدید و منافعى براى مردم است تا خدا    

.»ناپذیر استخداوندقوىوشکست.که او را ببیند

اگر کسى در مقام وعظ و نصیحت قرار گیرد و یا در یک مرکز آموزشى باشد، چه بسا باید به قـدرت                    

نظـموانـضباطبـه ولى وقتى پاى حکومت و مسؤولیت ایجـاد          ،ترتوجهکندتشویق و پاداش، بیش   

 در بین اسـت و بایـد محکـم و آهنـین بـود تـا بتـوان بـه داد         جا دیگر سخن از اقتدار آمد، این  میان

.مظلومان و مستضعفان رسید

ن با مـدیریت    شود، ای البته هنگامى که از افزونى قدرت تنبیه نسبت به قدرت پاداش سخن گفته مى             

 در عین اقتـدار و قـدرت       ،یى قاهر و قادر و قوى است      خدا زیرا خداى رحمان،   ،رحمانىمنافاتندارد

قدرت باالى تنبیه او خاطیـان را  .تنبیه، مهربان است و از درجه عفو و بخشش باالیى برخوردار است         

تـشویق از آنِ صـالحان اسـت و    .سـازدکندوجامعهراامنوآراممىمرعوبوصالحانرادلگرممى

. تنبیه براى ظالمان استگذاردوتر در آنان تأثیر مىبیش
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هاى اسالمى باید قدرت حاکمیت و اقتدار، تجلى خاص خود را داشته باشـد تـا                بنابر این، در سازمان   

انسجام و سازمان کار، تأمین و تضمین شود، تمرد کم شود و تجاوز به حدود و حقوق دیگران کاهش 

شى از قدرت تنبیه باال است، به تـشویق     یابد و در سایه این نظم و انسجام، که به مثابه یک اصل و نا              

.و انگیزش و رهبرى و رشد و تعالى پرداخت
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آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه

پــروژه مجموعــه اي از فعالیــت هــاي مــرتبط بــا 

.یکدیگر براي دستیابی به هدفی مشخص است

آنچه که پروژه را از مجموعـه فعالیـت هـاي غیـر            

ودنهدفپروژهوپروژه اي متمایز میکند خاص ب     

عدم تکرار این هدف اسـت کـه سـاز مـان دهـی،         

ــت هــاي آن بــه عهــده   راهبــري و کنتــرل فعالی

.مدیریت پروژه است

در این راستا مدیر پروژه وظیفه دارد شاخص هاي 

.عمده اي مانند زمان، هزینه و کیفیت را در طول اجراي پروژه مستمرا تحت کنترل داشته باشد

انجـام پـروژه در زمـان تعیـین شـده و      :پروژهبهمفهومعامآنعبـارتاسـتازاصوال کیفیت انجام  

.رسیدن به اهداف و استانداردهاي مشخص شده پروژه

اهداف واستانداردهاي پروژه قاعدتا براي برهه اي خاص از زمان که همان زمان پیش بینی شده دوره 

.گردداست،تعیین می )یا تحویل پروژه به کارفرما(بهرهبرداري
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ممکناستاهداف،با طوالنی شدن زمان پروژه و تعویق هاي طوالنی در شروع بهره برداري از پروژه  

سـازمانو استانداردهاي اولیه از توجیه خارج گردند کـه شـاید بتـوان چنـد نمونـه از آن را نیـز در          

یادي در ازاي متحملضررهايزسازمانخودمان جستجو کرد که با طوالنی شدن زمان انجام پروژه، 

.تاخیر در تحویل پروژه می گردد

. می پردازیمها به بررسی علل افزایش هزینه و زمان پروژهبخشدر اینبه دلیل اهمیت موضوع، 

فزایش زمان پروژهعللا

.ت زمان انجام پروژه ها می گردد عوامل متعددي باعث افزایش مد

:یم به شرح زیر اشاره می نماسرفصلچندعاملبه

 عدم تامین بودجه الزم در زمان مطلوب-1

 ضعف مدیریت و عوامل اجرایی پروژه-2

 عدم بهره گیري ازابزارهاي مناسب برنامه ریزي و کنترل پروژه ها-3

هاي نا مناسب مالی وجود قوانین خشک و بدون انعطاف و کنترل-4

يپروژه عدم بکارگیري تکنولوژي مناسب اجرایی در انجام فعالیت ها-5

 تغییرات حساب نشده در مدیریت پروژه و بعضا عوامل اجرایی پروژه-6
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هزینـه هـاي   . بسیار شدیدتر از عامل کیفیت اسـت ،وابستگی عامل هزینه پروژه به زمان انجام پروژه    

: می شوندپروژهشاملدوگروه

هاي مستقیم  هزینه-1

این گروه از هزینه ها گـر  .زپروژهمرتبطاستهزینه هایی است که مستقیما به فعالیت هاي خاصی ا         

 اما افزایش این نوع هزینه ها در موفقیـت و عـدم       ،چه ظاهرا با طوالنی شدن پروژه افزایش می یابند        

بـا افـزایش    )عمدتابـهعلـتتـورم(موفقیت پروژه چندان موثر نمی باشد،زیرا افزایش این هزینه ها         

رفرما همراه است و به ندرت باعث عدم موفقیت پـروژه           کاتوسطمطالبهشدهازمشتريهايهزینه

.می گردد

 غیر مستقیم هاي هزینه-2

 هزینه غیر مستقیم پـروژه  ،هزینه اي که موفقیت و عدم موفقیت پروژه را تحت الشعاع قرار می دهد            

.است

ايموقـت،هزینه احداث و اداره کارگاههـ ،طرحتقیم شامل هزینه هاي اداره دفاتر     هاي غیر مس  هزینه

در واقع هزینه هاي غیر مستقیم پروژه تابع        .است...هزینه بهره وام و   ،یا نظارت بر کارگاههاي سازنده    

عمدتا این تابع حتی بصورت غیـر خطـی و کـامال بـصورت     .صعوديازانجامپروژهاستیکنواخت و 

،شـودره طـوالنی تـ  هومکههرچهزمانپـروژبدین مف،نمایی با افزایش زمان پروژه افزایش می یابد       

اگر دومین هزینه هاي غیر مستقیم پروژه    .هزینه هاي غیرمستقیم با شیب تند تري افزایش می یابد         
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 این نوع هزینه به تنهایی می تواند با طوالنی شـدن زمـان اجـراي                ، هزینه بهره وام در نظر بگیریم      را

.پروژه ،کل پروژه را از توجیه اقتصادي ساقط نماید

زفرایند آغا

 تشخیص داده می شود که آیا پروژه جدیدي باید آغاز شود یا اینکه باید مرحله یا فاز                  ،در این فرایند  

.بعدي پروژه فعلی آغاز شود

:ورودي هاي فرایند آغاز

شرحمحصول-1

اسناد شرح محصول در جهت جمع آوري ویژگی هاي محصول یا خدماتی می باشد که پروژه آنهـارا             

.بوجود می آورد

تحت.سیاري ازپروژه ها بصورت انجام کار طی انعقاد قرارداد بین سازمان و پیمانکار انجام می گیرد         ب

.چنین شرایطی، شرح اولیه محصول معموال توسط تحویل گیرنده آن محصول تهیه می شود

.همچنانکه پروژه پیش می رود جزئیات بیشتري در باره محصول یا خدمات پروژه حاصل می شود

نامه استراتژیکبر-2

 بنـابراین بـراي     د،ي، پشتیبان تمام پـروژه هـا مـی باشـ          از آنجائیکه اهداف استراتژیک سازمان مجر     

.دستیابی به این اهداف باید برنامه استراتژیک در تصمیمات مربوط به پروژه در نظر گرفته شود
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 معیارهاي انتخاب پروژه-3

یط محصول پروژه تعریف می شوند و می توانند طیـف  معیارهاي انتخاب پروژه معموال باتوجه به شرا      

.وسیعی از مالحظات مدیریتی را پوشش دهند

 اطالعات گذشته-4

این اطالعات حاصل از نتایج عملکردها و تصمیمات اتخاذ شده در فازها و مراحـل قبلـی پـروژه مـی      

.رار گیرندباشند و می توانند در تایید یا بررسی هر مرحله از پروژه مورد استفاده ق

مدیریت محدوده پروژه

پروژه شامل کارهاي مورد نیاز و فقط کارهـاي مـورد           ،شامل فرایند هایی است که تضمین می کنند       

.نیاز براي تکمیل موفق پروژه باشد

:واژه محدوده در پروژه به دو چیز اطالق می شود

حـصول پـروژه دیـده مـی        شامل ویژگی ها و وظایفی است که در خدمات یا م          :محدودهمحصول-1

.شود

شامل کاري است که باید در جهت تحویل محصول با ویژگی ها و وظایف تعیـین     :محدودهپروژه-2

.شدهانجامشود

.که در اینجا مدیریت محدوده پروژه می باشد
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ابزارها و تکنیک هاي فرایند کنترل کلی تغییرات

 سیستم کنترل کلی تغییرات-1

 مجموعه روش هاي قابل استناد رسمی می باشد بطوریکه این سیستم         ،راتسیستم کنترل کلی تغیی   

بسیاري از سیـستم    .مراحلی را که در آن مستندات پروژه ممکن است تغییر یابند را تعریف می کند              

هستند که مسئول تایید یارد درخواست تغییـرات  غییرات داراي هیئت کنترل تغییرات    هايکنترلت

.می باشد

:باشدروژهممکناستبهدوصورتتغییرات در پ

 پیش بینی شده -الف

 پیش بینی نشده -ب

تا تغییرات پیش بینی شده که از قبل تعریف شده انـد             کنتزل تغییرات باید شامل روش هایی باشد      

.بطور خودکار پذیرفته شوند

.البته هر دو نوع تغییرات باید مستند سازي شوند

مدیریت اعمال تغییرات-2

و شامل مـوارد زیـر      مدیریت اعمال تغییرات روشی مدون براي هدایت و نظارت فنی پروژه می باشد            

:می شود
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.تدوین ویژگی هاي فیزیکی و عملکرد هر فعالیت یا سیستمی در پروژه تعیین و

.ی در پروژهکنترل تغییرات در ویژگی هاي هر فعالیت و سیستم

.ثبت و گزارش تغییرات و وضعیت اجراي آنها

.نظارت بر انجام هر فعالیت و سیستمی براي انطباق آنها با نیاز هاي پروژه

 ارزیابی عملکرد-3

تکنیکهاي ارزیابی عملکرد از قبیل ارزش بدست آمده ارزیابی می کنند که آیا فعالیـت هـاي پـروژه                  

.طبق برنامه پیش می روند یا نه

 برنامه ریزي هاي دیگر-4

تغییرات آتی ممکن است شامل تخمین هزینه هاي        .پروژه ها به ندرت بر طبق برنامه اجرا می شوند         

.برنامهپروژهشونددر...فعالیت ها و جدید، توالی جدید 

 سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه-5

 ابزارها و تکنیک هایی مـی باشـد کـه بـراي جمـع آوري، ادغـام و       ،هسیستم اطالعاتی مدیریت پروژ  

.انتشار نتایج دیگر فرایند هاي مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد

جی هاي فرایند کنترل کلی تغییراتخرو
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آوريبرنامهپروژهبروز-1

یات پشتیبانی کننده را شامل  هر گونه تغییر در محتواي برنامه پروژه یا جزئ،روزآوريبرنامهپروژههب

.می شود

 اقدامات اصالحی-2

..اقدامات اصالحی اقداماتی هستند که براي انطباق اجراي پروژه با برنامه پروژه انجام می شوند

 تجربیات حاصل از پروژه-3

بـهعلل ایجاد تغییرات در پروژه و انجام اقدامات اصالحی باید مستند سازي شوند تـا بتـوان از آنهـا          

.عنوان بانک اطالعاتی در طول اجراي پروژه و در پروژه هاي دیگر استفاده کرد

فرایند کنترل کلی تغییرات

: سه عامل زیر باید در نظر گرفته شود،براي تحقق فرایند کنترل کلی تغییرات

سودمند بودن تغییرات

 اطمینان از رخ دادن تغییر

 مدیریت زمان و چگونگی رخ دادن تغییر
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ورودي هاي فرایند کنترل کلی تغییرات

برنامهپروژه-1

.برنامه پروژه مبناي اصلی کنترل تغییرات می باشد

گزارشاتعملکرد-2

 تیم پروژه فراهم می کنـد بطوریکـه مـشخص مـی     گزارشات عملکرد اطالعات و هشدارهایی را براي    

.شود چه مشکالتی در آینده رخ خواهد داد

 درخواست تغییرات-3

 از جمله شفاهی یا کتبـی، مـستقیم یـا           ،درخواست تغییرات ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهد        

.غیرمستقیم با منشأ خارجی یا داخلی

روژهابزارها وتکنیک هاي فرایند اجراي برنامه پ

 مهارت هاي عمومی مدیریت-1

مهارت هاي عمومی مدیریت از جمله هدایت، برقراري ارتباطات و برگزاري جلسات بحـث و گفتگـو                 

.براي اجراي مؤثر پروژه الزم هستند
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رت هاي الزم در بارة نتایج پروژهدانشومها-2

.رد نتایج پروژه داشته باشدتیم پروژه باید دسترسی کافی به مجموعه مهارتها و دانش الزم در مو

 سیستم اعطاي مسئولیت-3

 بدین ترتیب تـضمین مـی       ، روشی رسمی براي اعطاي اختیارات می باشد       ،سیستم اعطاي مسئولیت  

.شود که کارها در زمان معین شده و به ترتیب مناسب انجام می شوند

 جلسات بازنگري وضعیت پروژه-4

زمانبندي شده اي هستند که براي مبادله اطالعات در بـارة  جلسات،جلسات بازنگري وضعیت پروژه  

.وضعیت پروژه تشکیل می شوند

 سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه -5

 شامل ابزارها و تکنیک هایی می باشد که براي جمع آوري، ادغام و ،سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه

.قرار می گیردانتشار نتایج دیگر فرایندهاي مدیریت پروژه مورد استفاده 

 روش هاي سازمانی-6

.روش هاي مختلفی است که در هر سازمان از آنها بنا به نیاز استفاده می گردد
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خروجی هاي فرایند اجراي برنامه پروژه

 نتایج کار-1

.ماحصل فعالیت هاي انجام شده براي تکمیل پروژه می باشند

 درخواست تغییرات-2

م اجراي پروژه انجام می شوند و معموال براي تغییرات در هزینه، زمان درخواست تغییرات اغلب هنگا

.هاي تخمین زده شده و محدوده پروژه می باشند

خروجی هاي فرایند تهیه برنامه پروژه

برنامهپروژه-1

برنامه پروژه سندي پذیرفته شده و رسمی می باشد که براي مدیریت و کنترل اجـراي پـروژه مـورد      

.ر می گیرداستفادهقرا

 بنـابراین انتظـار مـی رود    ،همچنانکه پروژه پیش می رود اطالعات بیشتري از پروژه بدست می آیـد        

.برنامه پروژه نیز تغییر یابد

:برنامه پروژه معموال شامل موارد زیر می شود

.مصوبات،پروانههاومجوزها

. توصیفی از روش یا استراتژي مدیریت پروژه
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.ژه که شامل اقالم قابل تحویل پروژه و اهداف پروژه می باشد بیان محدوده پرو

.تا سطحی که در آن کنترل داشته باشیمساختارشکستکار

. تخمین هزینه ها، تاریخ شروع فعالیت ها و تعیین مسئولیت ها

. یک از آنهاهرتحققیدي و تاریخ پیش بینی شده براي وقایع کل

. کارکنان کلیدي مورد نیاز

.یسک هاي کلیدي شامل محدودیت ها و فرضیات، پاسخ هاي برنامه ریزي شده به هر کدام از آنهار

. برنامه هاي فرعی پروژه مانند برنامه هاي مدیریت زمانبندي و برنامه مدیریت محدوده پروژه

. تصمیمات کلیدي براي شروع، ادامه و توقف فعالیت ها

وژه جزئیات پشتیبانی کنندة برنامه پر-2

:این جزئیات شامل موارد زیر می شود

.خروجی هاي حاصل از دیگر فرایند هاي پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند

.اطالعات و اسناد دیگري که در مدت اجراي برنامه پروژه ایجاد شده اند

.اسناد فنی مانند نیازها و طرح ها

.مستندسازياستانداردهايمربوطه

نیک هاي فرایند تهیه برنامه پروژهابزارهاوتک

پروژه متدولوژي برنامه ریزي -1
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متدولوژي برنامه ریزي پروژه شامل تمامی روش هاي ساخت یافته اي است که بـراي هـدایت تـیم                    

.پروژه در مدت زمان تهیه برنامه پروژه مورد استفاده قرار می گیرد

 مهارت هاي افراد درگیر در پروژهدانشو-2

. دانش و مهارت هایی دارد که ممکن است در اجراي برنامه پروژه مفید باشد، درگیر در پروژههرفرد

 افراد درگیر در پروژه بتوانند بطـور مناسـب         ،تیم مدیریت پروژه باید محیطی را ایجاد کند که در آن          

.شرکتکنند

 سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه-3

زارها و تکنیک هایی می باشد که براي جمع آوري، ادغام و شاملاب،سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه

.انتشار نتایج دیگر فرایندهاي مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد

ورودي هاي فرایند تهیه برنامه پروژه

 خروجی برنامه ریزي هاي دیگر-1

. می باشند ورودي هاي فرایند تهیه برنامه پروژه،خروجی فرایند هاي برنامه ریزي دیگر

 اطالعات گذشته-2
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اطالعات قابل دسترس گذشته مانند داده هاي تخمین زدة گذشته، داده هاي ثبت شـدة حاصـل از                   

.اجراي پروژه هاي مشابه قبلی

 سیاست هاي سازمان-3

.در هر پروژه اي باید سیاست هاي مختلف سازمان بر پروژه بررسی شود

:ز تعدادي از این سیاست ها عبارتند ا

 سیاست هاي مدیریت کیفیت

 سیاست هاي مربوط به مدیریت امور کارکنان پروژه

 سیاست هاي کنترل ما لی

 محدودیت ها-4

وقتی پروژه اي بر طبق قرارداد اجرا می .عواملی هستند که اختیارات تیم پروژه را محدود می نمایند

مانندبودجهايکهازقبـل، می شوند  شود مالحظات مربوط به قرارداد، محدودیت هاي پروژه تلقی        

.تعیین شده است

 فرضیات-5
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عواملی هستند که براي اجراي اهداف پروژه مورد توجه قرار مـی گیرنـد و کـامال صـحیح، واقعـی و               

 براي مثال گر چه در دسترس بودن یک فـرد درگیـر در پـروژه غیـر     .قطعی در نظر گرفته می شوند     

.می شود اما قطعی فرض ،قطعی می باشد
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خوبيپروژهصفت مدیرشش

است صفات خوب دیگري براي مدیران موفق پـروژه، قابـل تـصورباشد؛ ماننـد تـوان نگـارش،                 ممکن

افزارهـايبرنـرمهاي کالمی، تسلط  مهارت

تـرازهـمپروژه، اسـتقالل و مهـم     مدیریت

نکنیـد کـه    امـافرامـوش.اعتمادبودنقابل

اسًا مدیر نیست و    بدون این صفات، فرد اس    

 ایـن   ،توان از او انتظار موفقیت داشت     ینم

.می باشندهاي الزم براي مدیریتصفاتحداقل

هـايبر،کسبمهـارتهاي خاص آن است که مدیرپروژه، باید عالوه        بودن پروژه و ویژگی    نودلیل  به

.خاص پروژه بیاموزدل براي مقابله با مشکالت و مسای بایدهاي خاصی راعمومی، توانمنديمدیریت

مدیران موفق پروژه چه دارند؟

،مـدیرپروژه .هم است که بایکدیگر درارتباطی تنگاتنگند     ايازامورمتصلبهپروژه، زنجیره مدیریت

يباشـد، امـا هرکـسی از عهـده       طالیی پروژه را مدنظر داشـته      باید قوانین  ،براي دستیابی به موفقیت   
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هاي شخصی خاصـی را   ویژگی،موفقمدیران.آیدن به این قوانین برنمی   زمادرخاطرداشتنوعملِهم

.انددادهدرخودپرورش

 مدیران موفق پروژهمهم شش ویژگی

اولصفت

ايپروژه اشتیاق بر

اشتیاق مدیرپروژه براي کار، در سایر افراد درگیـر      .کنددارد تا کارخوبی ارائه   ي خوب سعی  مدیرپروژه

.کندار بیشترمیيافرادرابرايکتر و انگیزهکند،کارهاراآساندر پروژه اثرمی

راازداده، خوشحالی خود اشتیاق بیشتري از خود نشان،کاردرخصوصصحبتباافرادلذابههنگام

.هاي پروژه بروزدهیدپیشرفت

دومصفت

توان مدیریت موثر تغییرات

ي نتـایج  دربـارهاتنظـره دالیل مختلف ممکن اسـت کـه  بناب.ناپذیراستپروژهاجتنابتغییرات در 

شود و درنهایت اعضاي ي پروژه میند، مدیر ناگزیر به ایجاد تغییراتی در محدوده   ک تغییر پروژهپایانی

شـوند،پـروژه تبـدیل  موفقافرادي که قصددارند به مدیران   .هایشان را تغییردهند  پروژه باید برنامه  تیم

.هاهستندها و شگفتیهامملوازاستثناپروژه.اموزنددیریت استثنائات را بیبرخوردومنحوهباید
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سومصفت

 شکیبایی و مدارا با ابهامات

هایی کـه  خصوصدرسازمانحالتبهاین.هاي مبهمی دارند اغلب اختیارات و مسوولیت ،پروژهمدیران

گر، بیشتر جلوه تعیین می شونداتفاقیهاپروژهاند و مدیراننگرفتهمدارشکلبراساسساختارپروژه

.نشودرسمیت شناختهاست جایگاه مدیر و اختیارات او بهممکن،است

در بـسیاري از    .دهنـدمـی دهی به مدیر، به فرد باالتر او گزارش       جايگزارشپروژه،بهگاهی افراد تیم  

ار زیادي دارند، برخی از مشتریان      برخی افراد اختی  .نیستندخوبی مشخص هاي بزرگ، قوانین به   پروژه

يهایی که اگر در پروژهباشند و سایر پیچیدگیپروژهقرارگرفتهاست در تیمفرعی ممکن یا پیمانکاران 

.بینیدها را میکنید آنخود نیز دقت

اشهاپروژه درکنار این سختی   درایتکندوبامی پیشه صبرمدیر خوب، در برابر این ابهامات،        یک

.بردمیخودبهرهنفوذاز،اختیارازمدیرپروژه بیش.کندمیا مدیریتر

چهارمصفت

گروه و توانایی گفتگوساخت

سـاخت مدیریت، مشتریان، اعضاي تیم:مانند بین افراد کلیدي درگیر درپروژه   ،مدیرپروژه باید بتواند  

زنـی و   مـدیر بایـد از توانـایی چانـه        براي پیشبرد اهداف پـروژه،      .کنندگان، ائتالف ایجادکند  و تامین 

.گیردکردن باالیی برخوردار باشد و با زیرکی از آن بهرهمجاب
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تیم و جایگیري مناسب افـراد حـسب تخـصص،          پروژه تاحد زیادي بسته به چگونگی تشکیل      موفقیت

.توانایی و اخالقشان درآن است

،لـذااستشدهيآننوشتهربارهسیاري دکتببکهاياستهايکاري،مبحثگستردههگروتشکیل

، ایـن فـن را بـه خـوبی     ...الزم است با مطالعه مباحث مربوط به نحوه تشکیل گروه ، مدیریت آن و             

در جلد سوم این مجموعه به دلیل اهمیت کار تیمی یا گروهی به تفصیل در این خصوص                 .(بیاموزیم

)بحث خواهیم کرد 

پنجمصفت

مدار داشتن دید مشتري

هايمدیر باید خود را در جایگاه مشتري قراردهد و نظرات و دیدگاه         .چیز است تريمقدمبرهمهمش

شتریانش از کـار    اي بـا میـزان رضـایت مـ        درنهایـت، موفقیـت هرپـروژه     .کنداش پیاده اورادرپروژه

.شودمیسنجیده

کنـدخوبی مدیریترابهتواند تغییرات مناسب و یکدلی با نظرات کارفرماست که مدیر می   ساخت تیم 

.کنداياستخراجکنندهو از میان آنها نتایج راضی

ششمصفت

هاي شغلی تبعیت از اولویت

.باشد نیز، درنظر داشتهراکاروبازارهايباآنکه پروژه بر مردم تمرکزدارد، مدیرپروژه باید اولویت

 را نیـز بایـد      سـوددهی یرپروژه، هـدف    روستکهمدها باید سودي را بازگردانند، ازاین     اغلبپروژه

.کندسمت سوددهی را لحاظپروژهبهدرنظرداشته، در تصمیماتش، هدایت
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نیست، مدیر باید تعادل میان هزینـه بـا زمـان و        ياقتصاديمهمهایی که سود و بهره    حتی در پروژه  

زمانراهـاي آتـی سـا     ایـست کـه موفقیـت     هـا، خصیـصه   توان تشخیص اولویت  .کندکیفیت را حفظ  

.سازدرا میيآنزند و آیندهمیرقم
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هايمتفکرتفکر سیستمی و سیستم

سیستم کلیتی است که حداقل دو جـزء داشـته          

باشد، به صورتی که هریک از آنها بتواند بر روي          

خصوصیات کل سیستم اثر بگذارد و هیچ کـدام         

قلی بر روي کـل سیـستم داشـته         نتوانداثرمست

.باشد

سیستم مکانیکی براسـاس قانونمنـدي تحمیـل        

.قوانین علّی ذاتی آن عمل می کندشده توسط ساختار درونی و 

وقتی تک تک اجزاي سیستم به صورت مجزا به بهترین نحو ممکن عمل کنند، سیستم کلی                

.ند در بهترین وضعیت قرار بگیریدنمی توا

ی تواند بـر اجـزایش      هرفتارهامهر سیستمی ازطریق دو روش گسترش و محدود کردن دامن         

.تاثیر بگذارد

براي درك سیستم هاي اجتماعی بررسی روابط بین اجزا و نیز سیستم هاي کلـی تـري کـه                   

.رگتر را شکل می دهند، ضروري استسیستم هاي بز
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کارکنانو بنگاه اقتصادي که به شکل سیستمی زنده اداره می شود، به تمامیسازمان یاهردر

انندبهروشهايمختلـفآن خاصی محول شده که آنها می تو       ل در آنها، وظیفه   شاغکارگران

.دهندانجامرا

د،ـند که چگونه بـه شـکل مـوثري از کارکنـان خـود بهـره گیر                ن نیاموز سازمانهاتا زمانی که    

. زمینه کیفیت وجود خواهند داشتمشکالت جدي در

تعریف سیستم

سیستم کلیتی است کـه حـداقل دو        

.هباشدجزءداشت

: به صورتی که

ـک از آنهــا بتوانــد بــر روي  -1  هرـی

 یا خصوصیات کـل سیـستم       عملکرد

اثربگذارد

 هیچ کدام از آنها نتواند اثر مستقلی بر روي کل سیستم داشته باشد -2

.بگذارد)کل(هیچ زیرگروهی از آنها نتواند اثر مستقلی بر روي سیستم -3

که سیستم کلیتی است که نتوان آن را به اجزاي مستقل      پس به طور خالصه می توان گفت        

.یا زیرگروههاي مستقلی از اجزا تقسیم کرد
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نگرشهاي مختلف به یک سیستم

:سیستم هاسه نوع هستند

 مکانیکی-1

یک سیستم مکانیکی براساس قانونمندي تحمیل شده توسط ساختار درونی و قـوانین عّلـی               

ذاتی اش عمل می کند، مثل یک ساعت       

از آنجایی که در سیستم     .یا یک اتومبیل  

هاي مکانیکی انتخابی وجود ندارد، خود      

یــا اجزایــشان نمــی تواننــد مقاصــدي   

امـا یـک    .مختصبهخودداشتهباشـند

سیستم مکانیکی مـی توانـد وظیفـه اي         

داشتهباشدکهمقاصدموجودي،خـارج

از آن را برآورده مـی کنـد و بـه همـین             

 وظایف فرعـی    ترتیب اجزاي سیستم نیز   

بنابراین، براساس نگرش نیوتنی جهان به صورت یک ماشین بود که  .مخصوصی به خود دارند   

.وسیله اي براي اجراي نیاتش باشدخدا آن را ایجاد کرده تا 

اگر رفتارشان به وسیله هیچ رویـداد یـا   .سیستم هاي مکانیکی می توانند باز باشند و یا بسته 

جهان از دیـدگاه    .بسته هستند و درغیر این صورت باز خواهندبود       شرایط بیرونی متاثر نشود     

بـدون هیچگونه محیطی، دیده مـی      )خودشمول(نیوتن به منزله یک سیستم مکانیکی بسته        
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در مقابل، سیاره زمین به منزله سیستمی که حرکتش به وسیله سایر سیاره هـا، سـتاره                 .شد

.شد، از این رو یک سیستم باز فرض می شـد          ها و نیروهاي دیگر متاثر می شود انگاشته می          

آن اجزایی که بدون آنها یک سیستم توانایی اجراي وظایفش را ندارد، اجزاي ضروري و باقی                

به عنوان مثال، موتور اتومبیل یک جـزء ضـروري اسـت        .اجزا غیرضروري به حساب می آیند     

.آن این چنین نیستدرحالی که فندك 

ارگانیکی-2

ـک    گانیکی، س سیستم هاي ار   یستم هایی هستند کـه حـداقل ی

مثلحفظبقا،کهرشدبراي. یا مقصود  از خودشان دارندهدف

درحالی که اجــزایشان   .آن اغلب عاملی ضروري تلقی می شود      

ـــدف و مقــصـودي را پــی نمــی گیرنــد امــا وظــایفی  هــیچ ـه

سیـستم هـاي    .درخدمت هدف و مقصود سیـستم کلـی دارنـد         

 باز هستند، یعنی تحت تـاثیر عوامـل بیرونـی           ارگانیکی ضرورتاً 

بنابراین، تنها زمـانی قابـل فهـم هـستندکه در           .قرار می گیرند  

.پیوند با محیطشان بررسی گردند

امتـاثرمحیط هر سیستم شامل مجموعه اي از متغیرهاست که می تواننـد رفتـار سیـستم ر                

.کنند

بهعنـوانمثـالقلـب.وهمنباشداجزاي یک سیستم ارگانیکی، هم می تواند ضروري باشد        

. است درحالی که ناخن چنین نیستیک جزء ضروري براي سیستم انسان
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اجتماعی-3

سیستم هـاي بـازي هـستند کـه         )مانندسازمانها،موسساتوجوامع(سیستمهاي اجتماعی   

 حداقل برخی از اجزاي ضروریشان هم مقاصدي مختص بـه خـود             ،برايخودمقاصديدارند

ند وجزئی از سیستم بزرگتري هستند کـه        دار

.زدارايمقاصديمختصبهخوداسـتآن نی 

سیستمهاي مکـانیکی، ارگـانیکی و اجتمـاعی      

مفاهیمی هستند که می توان آنها را به اشکال 

بنابراین، هـر موجـودي را      .مختلفتصورکرد

.می توان در قالب هریک از آنهـا تـصور کـرد            

ي، یک مدرسه، براي مثال، یک فعالیت اقتصاد

یا یک بیمارستان را می توان بـه عنـوان یـک            

سیستم مکانیکی، ارگانیکی یا اجتماعی تلقـی       

اما سیستم هایی که مردم در آنها نقش اساسی را بازي می کنند، اگر به گونه اي غیر از                  .کرد

نـوع.سیستم اجتماعی دیده شوند به خوبی قابل فهم و درنتیجه قابل مـدیریت نخواهنـدبود              

این مسئله بـا تغییراتـی کـه        .نگرش به سیستم هاي مردمی در طول زمان تکامل یافته است          

اما چنین تکاملی .استمشخصوواضحماندرموردبنگاههاياقتصاديرويداده،درنگرش

.ري نیز قابل مشاهده استتدریجی، در مورد هر سیستم اجتماعی دیگ
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بنگاه اقتصادي به منزله یک ماشین

ب نیست که بنگاههاي اقتصادي به منزله ماشینی که توسط مالکانشان بـه منظـور انجـام                 جايتعج

بـرايخـود)بنگاههـاياقتـصادي(این سیـستمها  .کارهاي موردنظرشان ایجاد می شد، فرض گردد  

مقصودي نداشتند، بلکه وظیفه آنها خدمت به مقاصد مالکان و فراهم کردن بازده سرمایه گـذاریهاي      

.ق ایجاد سود بودآنها از طری

آنها.مالکان، قدرت مطلق بودند و نوعًا قوانین یا مقررات خاصی برا ي مقید کردن آنها وجود نداشت               

کـارگران از دیـد آنهـا بـه         .می توانستند در حیطه بنگاههاي خود هرآنچه می خواستند انجام دهند          

ی کار نمی کنند می توان      بخششکل اجزاي قابل تعویض ماشین بودنـد که وقتی که به طور رضایت           

.کار به مهارت کمی نیاز داشت و کارگران غیرماهر و آموزش ندیده فراوان بودند             .آنهارادورانداخت

به همین دالیل آنها حاضر     .آنها نسبتًا کم توقع بودند و نوعًا هیچ گونه تامین اجتماعی وجود نداشت            

.فقر اقتصادي ناچار به تحمل هر وضعیتی بودندبودند که تحت هر شرایطی کار کنند و براي گریز از         

بنگاه اقتصادي به منزله یک ارگانیسم

هــرچه که به پایان قرن نوزدهم نزدیکتر می شدیم، نگرش ماشینی به بنگاههـاي اقتـصادي کمتـر                  

ـگ جهـانی اول، ایـن نگـرش تاحـد زیـادي بـا تلقـی                     .قابل دفاع به نظر می رسید      بعد از پایـان جن

دالیل بسیاري براي ایـن جـایگزینی وجـود داشـت کـه      .ز بنگاه اقتصادي، جایگزین شدارگانیسمی ا 

درمیان آنها می توان به آموزش فزاینده نیروي کار، افزایش مهارتهاي الزم براي نیروي کار، مقـررات     

و اعمال نفوذ اتحادیه ها در شرایط کـار و بیمـه شـغلی اشـاره                هامترقی شرایط کار به وسیله دولت     
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شاید مهمترین دلیل این تغییر در نگرشها ناشی از آن بود که بـسیاري از بنگاههـاي اقتـصادي           .کرد

دنمی توانستند، حتی با تزریق مجدد تمامی سود حاصل از فعالیت خود بـه کـسب و کارشـان، رشـ                   

.زیرا که سرمایه بیشتري موردنیاز بود،بالقوه را به فعلیت نزدیک کنند

رشـدآنرامحـدود،ر بودند یا با حفظ کنترل کاملی بـر بنگـاه اقتصادیـشان       بنابراین، مالکان مجبو  

کنند، یا با تبدیل تدریجی آن به سمت سـهامی عـام، سـرمایه بیـشتري فـراهم سـازند و درنتیجـه                       

.مقداري از حق مالکیت و کنترل خود را از دست بدهند

درفتند خیلی بیشتر از آنها یی بو     درعمل مشاهده شد که نرخ دوام آن بنگاههایی که به دنبال رشد             

.کهبهدنبالکنترلکاملبودند

سهامداران براي کارگران، بی .وقتی بنگاه اقتصادي به شکل سهامی عام درآمد، مالکش ناپدید گشت  

.مالکیت یک خیال، و مالکان به شکل روح درآمدند.نام و نشان و دست نیافتنی شدند

مدیران پدید آمدند تا تقاضاي فزاینده مالکان بنگاههاي اقتصادي را در آغاز این قرن، علم مدیریت و      

براي کنترل واحدهایشان جواب دهند و عالوه بر شناسایی خواسته هاي مالکان، آنها را به کـارگران                 

.نیز منتقل کنند

سـود بـراي یـک بنگـاه اقتـصادي هماننـد            .مدیران، سود را یک وسیله می پنداشتند نه یک هـدف          

ه می شد و نه دلیلی براي رايانسانها،بهمنزلهعنصريضروريبرايبقاورشدآنپنداشتاکسیژن ب 

 آنچه مدیران سعی در حداکثر نمودن آن داشتند، استاندارد و کیفیت زندگی کاري بود نه                ،وجودآن

ـک هـدف           .ارزشسهامسهامداران نهامـاافـسا.ایجاد بازده کافی براي سهامداران الزمه بقا بود نـه ی

.حداکثر کردن سود به دلیل مناسبات عمومی، حفظ شد
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نامیده شدند، این کلمه از واژه التین کرپوس بنگاههاي اقتصادیی که مالکیت عمومی داشتند شرکت

)CORPUS(     به معناي بدن مشتق می شود) به عالوه ازنظر   )ارگانیسمها بدن دارند، نه ماشین ها     .

THE(مدیــرعامل، سـر   .فردزنـدهبـودقانون، شرکت داراي وضعیتی همانند  HEAD(سـازمان

.نامیده می شـد

 به تدریج ویژگیهاي زیست شناسانه اي مانند؛ سالم، بیمار، فلج شده، پرانرژي، بالغ و در حال مـرگ       

.ن مفاهیمی هنوز هم کاربرد دارندچنی.درمورد بنگاههاي اقتصادي نیز مصداق یافت

.ی شدن، مهارتهاي موردنیاز کـارگران نیـز رونـد صـعودي گرفـت        به خاطر پیشرفتهاي مداوم ماشین    

هزینـه آمـوزش و جـایگزینی       .کارگران با مهارتهاي الزم، به فراوانی کارگران بـدون مهـارت نبودنـد            

درنتیجه، آنها بیشتر به منزله اجزاي به سختی تـرمیم شـونده بـدن              .کارگران ماهر دیگر ناچیز نبود    

سالمت و امنیت کارگران .تا اجزاي به راحتی تعویض شونده یک ماشیننگریسته می شدند )ارگانها(

اگرچـه عالیـق و     .ازطرف دولت، اتحادیه ها و خود نیروي کار به طور شایانی موردتوجـه قرارگرفـت              

مقاصد کارگران به کارفرمایان مربوط نمی شد اما چگونگی انجام وظایف توسط آنها، چیزي بود کـه                 

.ارتباط پیدا می کرد کارفرمایان کامًال به

ـی، افزایش پس اندازهاي شخصی         ـن اجتمــاـع ناشی از حقوق و مزایـاي بیـشتر در         (توسعه تــامـی

این پیشرفتها کارگــران نـــاراضی را      .و فعالیت اتحادیه ها، ترس از بیکاري را کاهش داد         )قبالکار

. تلقی مـی کـردنــد، تـشویق کـرد  در اعتراض به آنچه رویه کاري ناعادالنه و شرایط نامناسب کاري     

.و نیروي کار در مقابل یکدیگر قرار گرفتندبدین ترتیب به ناچار، مدیریت
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در.نگرش زنده تصور کردن بنگاه اقتصادي، در خالل جنگ جهــانی دوم کمرنگ و کمرنگ تر شـد                

،تقاضـابـرايبا وجـود ایـن   .آن زمان قسمت عمده اي از نیروي کار به خدمت امور نظامی درآمدند            

البتـه ایـن   .زنان، کودکان و سالخوردگان نیز به مجموعه نیروي کـار پیوسـتند    .تولید بسیار زیاد بود   

مدیرانی که انتظار بهره وري باال      .حرکت بیشتر به دلیل وطن پرستی ترغیب می شد تا نیاز به درآمد            

، دیگر )بهوجودآمدهبودنیروي کاري که به دلیل حس وطن پرستی (از چنین نیروي کاري داشتند    

نمی توانستند با رفتاري غیرانسانی با آنها به صورت اجزاي قابل تعویض ماشـین و یـا حتـی اجـزاي                  

بنابراین، الزم بود تـا بـا نیـروي    .بدون مقصود بدن که فقط وظیفه اش را انجام می دهد، رفتار کنند        

ــسانهایی رفتـــار شـــود کـــه ــصر کـــار بـــه عنـــوان اـن ــصودي منـح .بـــهفـــرددارد هریـــک مـق

از جنگ جهانی، مهارتها و آمــوزشهاي موردنیاز به دلیل افزایش سرعت و خودکار شدن فعالیتها بعد

زمان و پول هنگفتی در آموزش و تعلیم تمـامی سـطوح    .نیروي کار با نرخ شتابنده اي افزایش یافت       

رگران مـی بایـست بـه    به منظور کسب بازده ازاین سرمایه گـذاري، کـا        .کارگران سرمایه گذاري شد   

براي رسیدن به این هدف، نمـی شـد   .شکل کاراتر و براي زمان طوالنی تري به کار گرفته می شدند    

با آنهایی که بعداز فعالیت در امور نظامی به مجموعه نیروي کار پیوسته بودند به همان شیوه نظامی                

 این نیروها توقع داشتند کـه بـا       .استبداد و نظم و ترتیب خشک براي آنها نامناسب بود         .برخوردکرد

این مسئله به شکل حـادي  .آنها به شکل افرادي مستقل با نیازها و عالیق مختص به خود رفتار شود  

 به تحمل مـدیریت  در پرورش فرزندان آنها منعکس شد، درنتیجه آنها حتی کمتر از والدینشان مایل     

.استبداديبودند
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 که رکود پس از جنگ جهانی دوم را تجربه نکـرده بودنـد، بـه         اکثر افراد متعلق به نسل آزاد اندیش،      

آنها بـا اخـالق کـاري پروتـستانی کـه           .اندازه والدینشان اهمیتی به مالکیت مواد و اشیاء نمی دادند         

مشخصه نسلهاي قبلی بود وفق نیافته بودند و کار را به منزله امري که ذاتًا خوب اسـت تـصور نمـی            

دردراین زمینه می توان به عقاید هیپی هـا        .زله شرط الزم تلقی می کردند     کردند،بلکهکاررابهمن

. میالدي مراجعه کرد70و60دهههاي

،انتظـار)که البته اکثر آنها نیز کار مـی کردنـد         (آنهــایـی از این نسل آزاداندیش که کار می کردند          

بـسیاري از سـاختارهاي   .یـرد داشتند که عالیقشان توسط سازمان استخدام کننده مورد توجه قرارگ        

درنتیجه گـروه کثیـري از نیـروي کـار از ماهیـت کـار و       .مدیریتی قادر به انجام چنین کاري نبودند     

 گزارشی که بـه     ورك این آمریکا  طالب نشریه براساسم.سازمانهاي استخدام کننده شان بیزار شدند     

تعداد قابـل تـوجهی از   ...…:که تقدیم شد، آمده است 1973وزیر بهداشت، آموزش و رفـاه درسال   

کارگران آمریکایی نسبت به کیفیت زندگی کاري خود ناراضی هستند، بی تحرکی، تکراري بودن، بی 

فایدگی ظاهري کارها، نبود مبارزه طلبی و استقالل داخلی در کارهـا از دالیـل نارضـایتی کـارگران                   

تغییر کرده است اما درحقیقت یکـی       با اینکه ماهیت مشاغل تاحد زیادي       .درهر سطح شغلی هستند   

از مشکالت اصلی آن است که این تغییرات به اندازه کافی سریع نبوده تا همپاي تغییـرات گـسترده                   

افزایش عمومی موقعیت تحصیلی .در موقعیت اجتماعی، آرزوها و امیال وارزشهاي کارگران رشد یابد 

که داشتن یک شغل جذاب به انـدازه داشـتن   و اقتصادي کارگران آنها را در وضعیتی قرار داده است        

میزان پرداختها هنوز هم مهـم اسـت، مقـدار آن بایـد        .شغلی که پول خوبی دارد اهمیت یافته است       
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امـاپرداخـتحقـوق.امکان دسترسی سطح استاندارد زندگی را میسر سازد و منصفانه به نظر برسد  

.نمی شود)یا رضایت از زندگی(باال به تنهایی باعث رضایت شغلی 

بنگاه اقتصادي به منزله یک سیستم اجتماعی

اي درنظر گرفتن مقاصد و عالیق      به دلیل فشارهاي داخلی و خارجی، مدیران شرکتها آگاهی الزم بر          

مثـل( سیستم هاي بزرگتري کـه آنهـا را نیـز دربرمـی گیـرد                وبخشهاي سیستم تحت مدیریتشان     

بــه. همان سیستم بزرگتر هستند، به دست آوردنــدو سیستم هاي مشابه دیگري که جـزء)جامعه

 مقاصـد سیـستمی کـه آن را مـدیریت مـی      هطورآشکارمجبوربهتوجهبـهعالوه مدیران بنگاهها ب   

بسط دامنه توجه مدیران به آنچه ذکر شد، نگرش به سازمان به منزله یک سیـستم  .کردند نیز بودند 

ـک را بسیــار مشکـ      آنها به تدریج به سازمانشان به شکل یک سیستم    .لساختمکانیکی یا بیولـوژی

نگـاه)آن ایفـا مـی کننـد   سیستمی که مردم به صورت فردي و گروهی نقش اصلی را در         (اجتماعی  

.کردندمی

از آنجا که سیستم، کلیتی است که نمی توان آن را به اجزاي مستقل تقسیم کرد، بنابراین، هرگز بـا                   

 به صورت مستقل، نمی توان به عملکرد کلی سیستم دست یافـت، زیـرا               جمع کردن فعالیتهاي اجزا   

می توان نشان داد که وقتی تک تک اجزاي        .این عملکرد تابعی از اثرات متقابل اجزا بر یکدیگر است         

سیستم به صورت مجزا، به بهترین نحو ممکن عمـل کننـد، سیـستم کلـی نمـی توانـد در بهتـرین                       

.وضعیت ممکن قرار بگیرد

امـا شـاید   .ي مثال، تیم فوتبال متشکل از ستارگان همه تیم ها، لزومًا یک تیم خوب نخواهد بود    برا

بتوان گفت که اگر به اعضاي این تیم زمان کافی براي بـازي در کنـار هـم داده شـود، بهتـرین تـیم         
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، دیگـر   شاید این طور باشد، اما وقتی که آنها تبدیل به بهترین تیم فوتبال شدند             .جهانخواهندشد

.تمام اعضاي آن براي تیم منتخب ستارگان انتخاب نخواهند شد

پیامدهاي نگرش اجتماعی به یک سیستم

چگونگی تعامل آنها  ایش وابسته است، اما یک جنبه مهم      عملکرد یک سیستم آشکارا به عملکرد اجز      

ثـربخش سیـستم    بنابراین، مـدیریت ا   .با یکدیگر به منظور تاثیرگذاري بر عملکرد سیستم کلی است         

ک سیـستم     وباید به جاي توجه به فعالیت مستقل اجزا، بر تعامـل           ارابـهعملکـردآشـک،عملکـرد ـی

.اجزایش وابسته است

بنابراین، مدیریت اثربخش سیستم باید به جاي توجه به فعالیت مستقل اجـزا، بـر تعامـل و ارتبـاط                    

.متقابلآنهاباهمتمرکزکند

ــروري آن          وظیفه تعریف شده یک سیستم       به وسیله هیچ جزئی از سیستم حتی اجزاي اصـلی و ـض

.بــه تنهایی دست یافتنی نیست

. به عنوان مثال، هیچ بخشی از اتومبیل حتی موتور آن به تنهایی قـادر بـه جابجـایی مـردم نیـست              

بنابراین، وقتی که یک اتومبیل یا هر سیستم دیگري به اجزاي خود تقسیم می شود، هـدف تعریـف                   

یک اتومبیل اوراق شده نمی تواند مردم را جابجا .ه و خصوصیات اساسی اش را از دست می دهد   شد

د چیـزي بخوانـد یـا       کند و انسانی که اندامش از هم جدا شده باشند، زنده نمـی مانـد و نمـی توانـ                   

.بنویسد

دود ازطریق گسترش و یـا تــوسط محـ         ،می تواند بر اجزایش تاثیر بگذارد     هر سیستمی به دو روش      

از آنجایی که سیـستم هـاي اجتمـاعی شـامل           .کردن دامنه رفتارهایی که آنها می توانند بروز دهند        

111



دار،انتخابمقاصدوابزارهاراداري مثل اجزاي اصلی خود هستند و رفتار هدف        سیستم هاي هدف  

راشـانهايدردسـترساجـزايمیسر می کند، بنابراین، سیستم هاي اجتماعی باید طیف انتخاب         

.آنها شاید طیف انواعی از رفتارها را افزایش و انوع دیگر را کـاهش دهنـد               .افزایش و یا کاهش دهند    

نه بـه قیمـت کاسـتن ازحقـوق     براي مثال، قوانین و مقررات، منافعی را براي ما ایجاد می کنند ولی        

.دیگران

یک سیستم اجتماعی مستبد، عمومـًا      

دامنــه رفتــار دردســترس اجــزایش را 

 درحـالی کـه یـک       ،د مـی کنـد    محدو

ـک آن را گــسترش سیــست م دموکراتـی

.می دهد

هم افزایی به معنـی افـزایش توانـایی         

اجـزاي سیــستم اسـت کــه بـه دلیــل    

عضویت در آن سیستم، یا بـه عبـارت         

دیگر تعاملش با سایر اجزاي سیـستم،       

چنـین افزایـشی در     .حاصل می شـود   

توانایی تنها زمـانی روي مـی دهدکـه         

یکدیگر بتوانند ارزشـی را     اجزادرکنار

ایجاد کنند که به تنهایی قادر به خلق        
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به عبارت دیگر، هم افزایی در سایه گسترش دامنه رفتار دردسترس اجزاي سیستم دست .آننباشند

.استیافتنی

اگر سیستم هاي اجتماعی اثري بر دامنه انتخابهاي دردسترس اجزایشان یا سیستم هاي شاملی کـه       

 از آن هستند نداشته باشند، مطالعه آنها به منزله یک کل، هیچ ارزشی نخواهد داشت این اجزا جزئی

.و می توان اجزا را به صورت منفرد بررسی کرد

ت کـه روابـط بـین اجـزا و نیـز       بنابراین، بـراي درك رفتـار سیـستم هـاي اجتمـاعی ضـروري اسـ             

.سی شوندهـاي کلی تري که سیستم هاي بزرگتر را شکل می دهند، بررسیستم

 بـه چگـونگی     کـه ایـن    اجـزایش را افـزایش یـا کـاهش مـی دهد،            ینکه یک سیستم طیف رفتـاري     ا

.سازماندهی و مدیریت آن بستگی دارد

 بنگاه اقتصادي اي که به منزله یک ماشین تلقی شـده         

است، به گونه اي سازماندهی و مدیریت می شـود کـه            

یـک  اثربخـشی   .شدیدًا رفتار اجزایش را مقید می کند      

ماشین برحسب توانایی آن براي وادار کردن اجزایش به 

در چنـین   .تکرار مکرر وظایف یکسان، تعریف می شود      

سیستمی رفتار اجزا به صورت فیزیکی تعــریف شــده          

.است و آنهــا هیچ انتخــابی نمی توانند داشته باشـند         

درست مانند رفتارهایی که در نظامهاي بوروکراتیک که    

.ز امور دارند، مشاهده می شودی ادرك مکانیک
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ـک سیـستم                       یک سیستم اجتماعی اگر به منزله یک سیستم ارگانیکی تلقـی شـود در مقایـسه بـا ی

اما چنین تنوعی تنهـا بـه شـکل    .مکانیکی، تنوع انتخابهاي دردسترس اجزایش را افزایش داده است 

.م کار محدود می شود و نه خودکارانجا

ممکن است با سرعتهاي متفاوتی بتپد اما به هرحال می بایست خون را برايمثالقلبافرادمختلف

 کـه بـه شـکل سیـستمی زنـده اداره            بنابراین، در بنگاه اقتصادیی   .درون سیستم به گردش دربیاورد    

ـی محول شـده اسـت                  می شود، به تمامی کارگران در هر سطحی که باشند محصول یا مقصود خاـص

.روشهايمختلفآنرافراهمکنندتوانندبهکه می )خودانتخابنکردهاند(

 بایـد مقاصـد اجـزا و        ، بنگاه اقتصادیی که به شکل یک سیستم اجتمـاعی تلقـی شـود              سازمان یا  اما

این بنگاه باید .سیستمی که جزو آن است را برآورده کند     

نده اش توانایی انجام    بــراي اجزا و سیستم هاي دربرگیر     

قـادربـهانجـامشنبودنـد،کهبدونوجوداوکارهایی را 

بدین معنی که سیستم هاي اجتمـاعی بایـد         .فراهمکند

عالوه بر طیف ابزارها، طیف مقاصـد دردسـترس اجـزا و            

.هندسیستم هاي شامل تر را نیز افزایش د

 ارتباط نزدیکی بین تمرکزگرایی و      ،در درون یک سازمان   

کاهش طیف انتخاب و نیز عـدم تمرکزگرایـی و افـزایش            

هرچه تصمیم گیریها متمرکز تر باشد به معنی محدود شدن دامنه انتخاب            .انتخابوجودداردطیف  

.دردسترس تصمیم گیران رده هاي پایین تر است
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مدیریت تحلیلی در مقابل مدیریت ترکیبی

در فرهنگ ما، مدیران می آموزند تا باور کنند که کارایی یک سیستم اجتماعی را می توان با ارتقاي                   

یعنی اگر هریک از اجزا به خـوبی مـدیریت          .ایی هریک از اجزاي آن به صورت مجزا، افزایش داد         کار

علتآناستکهاگـراجـزابـه.این امر به ندرت اتفاق می افتد      . کل نیز همان طور خواهدشد     ،شود

صورت مجزا دیده شوند، با وجودي که به نظر می رسد خوب مدیریت شده انـد ولـی بـه نـدرت بـا                        

در بهترین وضعیت، مدیران می آموزند که چگونه فعالیتهاي اجزاي یک .گرسازگارخواهندشدهمدی

.سیستم اجتماعی را مدیریت کنند

 ولی مدیران موثر، تعامالت بین اجزایی از سیـستم         

که مسئولیت آن را به عهده دارند و نیز تعامالت آن      

ــه(جزء با اجزاي دیگر داخل یا خارج ازسازمان          ـک

)یر می پـذیرد   یــرگــذار است و ازطریق آنها تاث     تاث

.را مدیریت می کنند

متاسـفانه.این گرایش به تکه کردن اجزا و برخورد جداگانه با آنها از پیامدهاي تفکر تحلیلـی اسـت                 

تحلیل و تفکر تقریباً به صورت مترادف درنظر گرفته می شـوند ولـی درواقـع تحلیـل فقـط یکـی از               

در روش تحلیل، ابتدا آنچـه کـه قـرار اسـت            .ترکیب نیز یکی دیگر از آنهاست     روشهايتفکراستو

سپس سعی می شود تا رفتار هر جزء به صورت مجزا فهمیـده     .فهمیده شود به اجزا تقسیم می شود      

روش.تا درکی از کل موضوع حاصل شود.سرانجام درك حاصل از این اجزا یک کاسه می شود.شود

در قدم اول آنچه قرار است فهمیده شود بـه صـورت   . این روش قرار می گیردترکیب دقیقًا در مقابل  
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بنابراین با اجزاي دیگر یکجا درنظر گرفته می شـود  (جزیی از یک کل بزرگتر درنظر گرفته می شود         

سپس رفتار یـا    .در قدم بعدي درکی از سیستم شامل بزرگتر به دست می آید           ).ونهبهصورتمجزا

موردنظر از طریق روشن شدن نقش یا وظیفه آن سیستم در سیـستم بزرگتــري           ویژگیهاي سیستم   

. دربرمی گیرد توضیح داده می شودآنراکه

تحلیل یک سیستم، ساختار و چگونگی کار آن        .یک سیستم را نمی توان به روش تحلیلی درك کرد         

ش     نـهفهـماسـتو)KNOWLEDGE(را روشن می سازد، بنابراین، دستاورد چنین روشی داـن

)UNDERSTAND(سیستم.

گرچه این روش نمی تواند الگوي ویژگیهاي این کل را توضیح دهد، ولی می تواند رفتار اجزاي آن را    

البته براي تفسیر آن کـل نیـز بایـد از روش    .با روشن کردن نقش یا وظیفه آنها در آن کل بیان کند      

ر کل بزرگتري که ایـن کـل، جزیـی از آن            یعنی نقش یا وظیفه آن سیستم، د      .مشابهی استفاده کرد  

.است،مشخصشــود

بـراي مثال به هیچ وجه نمی توان با تحلیل خودروهاي آمریکایی و انگلیـسی توضـیح داد کـه چـرا                     

و نیز نمی توان با تحلیل ماشین هاي آمریکایی توضیح .شود از آنها از سمت مختلفی رانده میهریک

نفـره4ابتـدا نفـر اسـت درصـورتی کـه در         6 ظرفیت اکثـر آنهـا       دادکهچراسالهايسالاستکه

.ساختــه مـی شدند

برايمثـال. است که ویژگیهاي اصلی آن با خواص هیچ یک از اجزا مشترك نیست             کلسیستم یک   

هیچ قسمتی از یک خودرو به خودي خود نمی تواند یک شخص را از مکانی به مکـان دیگـر حمـل                      

بنـابراین،  .دن یک شخص زنده نمی تواند به تنهایی به زندگی ادامه دهـد            کند و نیز هیچ عضوي از ب      
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هنگامی که یک سیستم به اجزا تقسیم می شود،         

به صورتی که در روش تحلیلی با آن برخورد مـی           

.شود، ویژگیهاي اصلی خود را از دست می دهد

به همین ترتیب وقتی جزیی از سیستم ازکل جدا         

 خود را از دست می      می شود نیز ویژگیهاي اصلی    

مــوتــور یک خودرو هنگامی که ازکل جدا       .دهد

.می شود حتی نمی تواند خـود را حرکـت بدهـد           

هیچ عضــوي از بدن هنگامی که از بقیه جدا می          

گردد، نمی توانـد بـه طـور معمـول عمـل کنـد،              

همانطور که یـک دسـت جـدا شـده نمـی توانـد              

.یک چشم جدا شده نمی تواند ببیندبنویسد و 

هنگامی که یک سیستم با روش تحلیلی به اجزایش خرد می شود، ویژگیهاي اصلی سیستم از دست     

می روند و هنگامی که اجزا نیز به صورت مجزا درنظر گرفته می شوند از ویژگیهاي اصـلی دور مـی                     

نهایعنی عملکرد و نقشهاي آ  (حال اگر اجزا به عنوان قسمتهایی از آن کل درنظر گرفته شوند             .شوند

.در آن کل بررسی شود ویژگیهاي اصلی آنها قابل درك خواهدبود و می توان رفتار آنها را توضیح داد

با تمام این وجود اکثر مدیران تحلیل و ترکیب را مترادف درنظر می گیرند و بنابراین محـصول آنهـا        

.را نیز یکسان می بینند)دانشودرك(
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از مدیریت تا رهبري یک سیستم

90 بیش از 1900دشدهاستکهدرسالبرآور

درصد شاغالن بخش صنعت، خدمات و بازرگانی 

نمی توانستند وظایف خود را به خـوبی رؤسـاي     

.خودانجامدهند

. توجه کنید که این نکته بسیار بااهمیت اسـت        

ـک شــرکت بــه آن دوران    تــصور کنیــد کــه ـی

ـن شرکت کارگرانی       .بازگردد فرض کنید که اـی

 کارخانــه متــه کــاري مــی کننــد و داردکــهدر

مدیر شـرکت   .بنابراین، الزم است که شخصی جایگزین وي شود       .سرکارگرآنهابازنشستهشدهاست

پسسرکارگري.چه کسی را انتخاب خواهدکرد؟ واضح است که بهترین متـه کار را انتخاب می کند      

اکنون یک سرکارگر براي    .کاريکنددر این کارخـانه وجـود دارد که بهتــر از بقیــه می تواند مته           

خوب، بهترین سرکارگر از بین سرکارگرهاي موجود براي ایـن شـغل            .بقیه نوبتهاي کاري الزم است    

پس افراد عمومًا نردبانهاي ترقی سازمانی را ازطریق انجام شایسته کارهایشان طی            .انتخاب می شود  

ا می کردند، آن کارهـایی را که در سـمت قبلـی بـه    بنابراین، وقتی به رده باالتر ارتقا پید      .می کردند 

ن خـود سرپرسـتی و      خوبی انجام می دادند، مدیریت می کردند و به همین علت آنها به کار کارمندا              

.نظارت می کردند
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 میانگین سطح تحصیل کارگران کارخانه ها بسیار پایین بود ولی امروزه بسیار بـاالتر               1900درسال

راز درصــد کـارگـران امروزي می توانند کارهایـشان را بهتـ       90هحـداقـلبرآورد می شود ک   .است

.رئیسشان انجام دهند

 و تا زمانی که آنها به طور کامل اجرا نگردد، نمی امروزه مدیران سه وظیفه اصلی برعهده دارند  

.توانیم محصول را با آن کیفیتی که انتظار داریم به دست آوریم

ایجـاد محیطـی    ، مـدیر   اولین وظیفه  

اســتکــهکارکنــانبتواننــددرآنبــه

بهتــرین نحــو ممکــن از دانــش خــود   

.استفادهکنند

شــرکتی در اروپــا، میــانگین درصــد    

قابلیتهاي مـرتبط بـا کارهـاي کارکنـان         

اگـر.درصدبرآوردکردهبـود30خودرا

شرکتی بخواهد از سایر منابع خـود نیـز         

این چنین ضعیف استفاده کنـد، اساسـًا        

تا زمانی که شرکت نیاموزد که چگونه به شکل موثري از کارکنان خود بهره گیرد،    .ندهنخواهدماندز

بنابراین، چگـونگی انجـام ایـن امـر، موضـوع           .دداشتت جدي در زمینه کیفیت وجود خواه      مشکال

.ممهمی است که می شود در اینجا به آن پرداخت ولی قبل از آن الزم است تا پیش نیـازي را بـدانی    

چون در غیر این صورت آنچه را کـه کارکنـان اجـازه             .پس باید تعریف قدیمی شغل را کنار بگذاریم       
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دارند در سر کار خود انجام دهند، محدود می کنیم و مانع آنچه می دانند و می خواهند انجام دهند، 

امطرحکـردهبه عالوه این تعاریف بر این فرض بنا شده است که کسانی که این تعاریف ر          .می شویم 

ایـن  .اند بهتر از کسانی که می خواهند کار را انجام دهند، می دانند آن شغل چگونه باید انجام شود           

 بـه همـان شـکلی       کارکنـانه گونه اي سازماندهی کنیم که       ما باید کار را ب    .فرض معموًال غلط است   

.انجام دهند که آن را می فهمند

شـانرابرعهـدهانی است که مـدیران مـسئولیت      توسعهکس،دومین مسئولیت اصلی مدیران   

مدیران باید معلم باشند، زیرا آموزش وسیله اي .دارند

کیفیت ازطریق آموزش بهتـر مـی       .برايتوسعهاست

.تواند ارتقا پیدا کند تا ازطریق نظارت و سرپرستی

دومین پیش نیاز آن است که بایـد درکارمنـدان ایـن        

وزبهتـرازروزقبـلتوانایی را ایجاد کنـیم کـه هـر ر         

کارهایشان را انجام دهند و براي این امر الزم است تا           

توسعه کسب و کار و ذینفعـان       .آنها را پرورش بدهیم   

متاســفانهاکثــر.آن مــی بایــست هــدف اصــلی باشــد

.مدیران، رشد و توسعه را مترادف می پندارند

بسیاري از شرکتها واحدي دارند که گفتـه مـی شـود        

این واحد چه وظیفه اي را به عهده دارد؟ بـراي ادغـام، سـرمایه گـذاري                 .سعهاستمسئولیت آن تو  

رشد به معناي افزایش در مقدار یا تعـداد اسـت ولـی    .مشترك، سرمایه برداري و در یک کلمه، رشد  
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بـا.یک صومعه نشین رشد می کند ولی توسعه پیدا نمی کند.توسعه ارتباطی با این دو مفهوم ندارد 

توسعهبهمعناي. انیشتین مدتها پس از آنکه رشدش متوقف شد، به توسعه خود ادامه دادوجود این،

یک خواسته موجه، خواسته اي   .افزایش توانائیها و خواسته ها براي ارضاي نیازها تعــریف مـی شود          

.ابداست که با برآورده شدن آن، توانایی یا خواسته هاي دیگران براي برآوردن نیازهایشان کاهش نی                

اسپانیایی ها توسعه را ایجاد ظرفیت معنا می کنند که این مفهـوم، معنـی اصـلی آن را روشـن مـی            

.سازد

:، مدیریتسومین وظیفه اصلی مدیران

تعامالت بین کسانی که وي مسئول آنهاست و تحت مسئولیت آنها قرار دارد)الف(

ت مدیریت با بخشهاي دیگر سازمان تعامالت بخشهاي تح)ب(

.تعامالت سازمانهایی که وي در آنها مسئولیت دارد با سایر سازمانهاي موجود در محیط آنهاست)ج(

کالفهاي پیچ در پیچ

یکی از اشتباهات خطرناك که مدیریت را       

به ستوه آورده این است که تصور می شود   

 معلول تجربه مـستقیم    ،مسایل و مشکالت  

آنهـادر.ولی درواقع چنین نیست   .هستند

ر تجربــه حـاصل از بـه کـارگیري روش    اث

.تحلیلی به دست آمده اند

 و امیـد بـه     دنازمـسئلهچشم پوشی کـر   
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میزها تجربه شدنی .مسایل همانگونه با تجارب مرتبط هستند که اتم ها با میز  آنکهمسئلهبهخودي

وقعیتی مواجه مـی   مدیران با مشکالت مجزا روبرو نمی شوند بلکه با م         .اند ولی اتم ها چنین نیستند     

.درهم تنیده اندشوند که شامل سیستم پیچیــده اي از مشکالت بــه شدت 

،به چگونگی تعامـل اجـزا بـا هـم بـستگی دارد            )کالف یک سیستم است   (بنابراین، رفتار یک کالف     

بـه هرحـال یـک    .درست به همان شکلی که به چگونگی تعامل مجزاي آنها به یکدیگر وابسته اسـت  

یریتی معمول و رایـج این است که کالفهـا را بـه صـورت مجموعـه اي از مـسایل درنظـر                      تمرین مد 

مـدیران معمـوًال   .بگیریم، تا بتوانیم آنها را اولویت بندي کنیم و برخورد مجزایی با آنها داشته باشیم              

بـهآیا کالفهـا را مجـزا ببیننـد یـا     .نمی دانند که چگونه به شکلی موثر با یک سیستم برخورد کنند    

.مدیران موثر، مسایل را حل نمی کنند، بلکه کالف را محو می کننـد             .صورت یک کل درنظر بگیرند    

.درعوض، مدیران غیرموثر به جاي آنکه کالفها را مدیریت کنند آنها را پیچیده تر می کنند

روشهاي برخورد با کالفها

:واقعــی وجــود داردکالفهــا دردنیــاي چهــار روش بــسیار متفــاوت بــراي مواجهــه بــا مــسایل و   

.خودحلشود،چشم پــوشی کــردن از جواب مسئله-1

 کم اثر کردن یا تحلیل دادن مسئله-2

 انجام کاري که منجر به نتیجه نسبتًا خوبی شود به نحوي که قانع کننـده   روش تحلیل دادن مسئله  

روشی که بـر تجـارب      .تبراي مواجهه با مسایل و کالفهاس     )درمان(درواقع نوعی روش بالینی     .باشد

ــد           گذشته، سعی و خطا، قضاوت کیفی و آنچه که اصطالحًا حس عمـومی نامیـده مـی شــود تاکـی
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.نحصربهفردبودنآنتمرکـزدارداین روش به جاي تاکید بر عمومیت مسئله، بر م.زیادي می کند 

حلکردنمسئله-3

هتـرین وضـعیت را دربرداشـته باشـد کـه           انجام کاري که بهترین یا نزدیک ترین نتیجه ممکن بـه ب           

 برمبناي نگرش تحقیقـی بـه مـسئله         مسئلهاساسروشحلکردن.ازياستدرواقع نوعی بهینه س   

ایـن  .روشی که بر تجربه و آزمون، تجزیه و تحلیل کمی و حس غیرمعمول تکیـه زیـادي دارد             .است

.مـومی آن تمرکـز مـی کنـد    جنبـههـايعروش به جاي تاکید بر منحصر به فرد بــودن مسئله به         

محوکردنمسئله-4

 طراحی مجدد اجزا یا محیط مربوط به آن، که مشکل را به وجود آورده است به صورتی که مـشکل                   

یا کالف ناپدید شود و به سیستم اجازه دهد که در آینده بهتر از آنچه که امروز مـی توانـست انجـام          

در ایـن روش بـه طـور    .وش را ایده آل سـازي نامیـد  به عبارت دیگر می توان این ر .دهد،عملکند

یکسان بر عمومیت داشتن و منحصر به فرد بودن مسئله تاکید می شود و تمامی شیوه ها، ابزارهـا و             

.که بتوانند در فرایند طراحی کمک کننده باشند، به کـار گرفتـه مـی شـود     )علمی یا بالینی  (روشها

نظامهاي مرتبط با مسایل

 آن است که دانش آموزان وادار می شوند تا باور کنند ،ین زیانهاي نظام آموزش رسمییکی از بزرگتر

که هر مسئله اي می تواند در یک طبقه بندي نظام یافته ماننـد فیزیـک، شـیمی، زیـست شناسـی،         

در مدارس مـدیریت، مـسایل در قالـب         .روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و یا اخالق جاي بگیرد        

.چون مالی، کارگزینی، روابط عمومی، تولید، بازاریابی، توزیع و خرید جاي می گیرندطبقه بندیهایی 

جهانی که  .وجودندارد)طبقهبنديشده(با تمام ایـن وجود چیزي به عنوان یک مسئله نظام یافته            
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در آن زندگی می کنیم به روشی که دانشگاهها، دانشکده ها و مدارس سازماندهی شده انـد، نظـم و           

چنین تفکیکی، اطالعاتی را درمورد ماهیت مسایل آشکار نمی کند، بلکـه فقـط              .یب نیافته است  ترت

در مثال بعدي این مورد به روشـنی        .ماهیت کسانی که آنها را در آنجا قرار داده اند را به ما می دهد              

.آمدهاست

شـدهبـود،شـرکتتعدادي از استادان دانشگاه در برنامه خاصی که در همسایگی آنهـا ترتیـب داده       

خبر بدین قرار بـود کـه صـبح         .در ابتداي جلسه یکی از اعضا خبر ناگواري را اعالم کرد          .کردهبودند

 ساله اي که در همسایگی آنها زندگی می کرد و از اعضاي فعال برنامـه بـود در            83همان روز پیرزن    

ا تحت معاینه معمول ماهانه آنروزصبحويبهتنهادرمانگاهمحلمراجعهکردهبودت.گذشتهاست

وي در هنگام بـاال  .پزشک به او گفته بود که سالمت است و بنابراین به خانه بازگشته بود          .قرار گیرد 

رفتن از پله هاي طبقه سوم به سمت منزل خود که در طبقه چهارم واقع شده بود، دچار حمله قلبی   

.شدهوفوتکردهاست

،ط پزشک انجمن شکسته شد که مـی گفـت      کوت به تدریج توس   س.فضـاياتـاقســاکتشـدهبود

اگر اینکار را کرده بودیـد، پزشـک        .من به شما گفتم که به پزشک بیشتري براي درمانگاه نیاز داریم           

 از مـدتی    ـپس.جعه کند و چنین اتفاقی نمی افتاد      می توانست با تماس تلفنی به منــزل بیمـار مرا        

ی دانیم که پزشکهاي زیادي وجود دارند ولی آنها خصوصی انـد        همگی م ،سکوتاستاداقتصادگفت

اگر منافع رفاهی یـا  .و هزینه زیادي می گیرند و آن خانم وسعش نمی رسید که از آنها استفاده کند            

دراین هنگام استاد رشته معماري پرسید      .سیع تر بود، این اتفاق نمی افتاد      درمانی شهروندان ارشد و   

امی واحدهاي بیش از سه طبقه اجباري نـشده اسـت؟ سـرانجام اسـتاد امـور      کهچراآسانسوردرتم
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اجتماعی اشاره کرد که آن پیرزن پسري داشته که وکیل مـوفقی بـوده و در خانـه ییالقـی وسـیعی              

اگر پیرزن و پسرش با هم سازگاري داشتند و با      .درحومه شهر با خانواده خود زندگی می کرده است        

 اي در آنجا وجود نداشت و اگر هم الزم بود، آنقدر پول دراختیـار داشـت                 هم زندگی می کردند، پله    

.که بتواند پزشک خصوصی بگیرد

ـک از آنهـا                       آیا این مورد، یک مسئله پزشکی، اقتصادي، معماري و یا اجتماعی اسـت؟ خیـر، هـیچ ی

شـخصاین اوصاف فقط می تواند به نقطه نظرات و ذهنیت.این مورد، فقط یک مسئله است    .نیست

ــت آن روشــن نمــی کننــد نظــاره گــر بــه مــسئله اشــاره داشــته باشــند و چیــزي د  .رمــورد ماهی

رشـتههـاي(طبقه بندي مسایل به رشته هاي مختلف، موجب می شود که افراد از زوایاي مختلفی                

طبقـهامی که یک مسئله به عنـوان مـسئله بازاریـابی   برايمثالهنگ.به آن هجوم بیاورند   )مختلفی

. شود، در همان بخش بازاریابی نگاه داشته می شودبندي می

 با وجود این مهم است که مدیران بدانند، بهترین جاي برخورد با مسئله لزوماً جایی نیـست کـه آن      

براي مثال مشکل برنامه تولید شرکتی با تغییر انگیزه هاي کارکنان واحد .مسئلهبهوجودآمدهاست

زینه تولید ترکیب محصول فروخته شده کـاهش یافـت و سـود             نتیجه آن شد که ه    .فروشمحوشد

در.شرکت را خیلی بیشتر از آنچه که می شد ازطریق دستکاري برنامه تولید تغییر داد، افـزایش داد        

مطالعه دیگري، یک مسئله جدي تولید که به علت فصلی بودن فروش کاالهاي اصلی شرکت ایجـاد                 

ه خط تولید که از همان فناوري براي تولید و توزیع استفاده شده بود، با افزودن یک محصول جدید ب

.می کرد ولی جهت افزایش و کاهش تقاضاي آن برخالف محصول اصلی شرکت بود، منتفی گشت
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البته تمامی زوایاي نگرش به یک مسئله اثربخشی یکسانی ندارند ولی موثر ترین روش اغلب اوقـات                 

ي حل مـسایل ابتـدا مـی بایـست آن را از زوایـاي مختلفـی                 بنابراین، برا .به سختی آشکار می شود    

اغلب اوقات بهترین روش از ترکیب نقطه نظرات گوناگون و یک دیدگاه فرارشته اي بـه               .بررسی کرد 

متاسفانه دانشگاهها و دانشکده ها، تعامل بین رشته اي و بین بخـشی را کمرنـگ             .دستخواهدآمد

شگاهی دارنـد، مجـازات هـم    ل به تعامل بین دانشکده اي و دان      می بینند و حتـی آنهایـی را که تمای       

.می کنند
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ي صفر چیست؟مدیریت از نقطه

يصفرنقطه، در هر موقعیت ،يصفرمدیریت از نقطه  

خودراداراست،ي مدیریت خاصخاصخودونحوه

چه که در محتواي هـر مـوقعیتی        لیکن با توجه به آن    

ی است کـه  يصفر،محملهنقطگنجد، مدیریت ازمی

هـاعملکردهايگدشته،روشيمدیر با علم به نتیجه  

گذاردوبـاهاي غلط گذشته را زیر پا میفرضپیشو

ي مـدیریت از  دهنـدههاي یـاري گیري از ویژگیبهره

شـودوبـاي صفر که در ذیل به آن پرداخته می  نقطه

تـري از موفقیـت و شکـست    نی بر تعریف صـحیح تريمبتگاهمحکمموقعیت، که تکیهتعاریفی نو از

.کندي صفر شروع مینقطهدارند،از

ني شروع و پایاتعیین نقطه-1

نـدانیم  رسـیم و اگـر  ي شروع کجاست، از هرکجا شروع کنیم به هـیچ جـا نمـی   اگر نداینم نقطه

.اي که برسیم مطلوب ما خواهد بودمقصدمانکجاست،بههرنقطه

يشروعقطهدویدن به ن-2

هاي الزم براي شـروع از  پس ضروري است زمینه.ي صفر باید شروع کنیمنقطهفراموش نکنیم از

.را مهیا کنیماي از موقعیت و نیازهاي آنازجمله تعاریف اصالح شدهيصفرنقطه
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رك و صریح بودن-3

هايریشهگرایی و رك نبودن کهابهام

مختلفی مثل ترس و عدم اعتمـاد بـه       

دیگران دارد، مانعی است بلند که باید   

رسـیدن بـه اهـداف موقعیـت،     بـراي

ــهو ارتباطـــاتســـالمدرمجموـع

هاي جدیـد موفقیـت در یـک   زمینه

.فضاي صمیمی از آن عبور کرد

 زبان ساده بـراي رسـیدن بـه    بهباشیم،خودخوبخواهیم تیم خوبی داشته باشیماگر می-4

اگـر.ي خوبی را در موقعیت جاري کردماست، باید جوهرهوبچهکهمطلنیکی و موفقیت در آن

پایـانی  ،هـمافزاییدوستی، همجاريباشد،بهتبعآناعتماد،در موقعیت مدیر، راستی و درستی

.خواهدبودموفقیت آنمطمئناجودخواهدداشتوو

ـک در  ضاییاي در ایجاد فعنوانعنصرانتقالفرهنگ،نقشعمدهبهتواندمی یک مدیر زالل و نی

.نمایدموقعیت ایفا 

پرهیز از حرافی-5

 بیشتر گوش بدهیم، درخصوص اهمیت گوش دادن و تاکید به رعایت این اصل             زیاد حرف نزنیم و   

 باید در متن عملکردمان قرار هایمانلذاحرف،هایمان هم باید گوش بدهندچشممهم می گویند،

.دگیر
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گرا باشیممومنطقها را فراموش کنیگرایش-6

مشاوراندر این خصوص استفاده از.يمسائلفرعمصلحتاستتنها اولویت ما کار ماست و بقیه      

آن بعـضی  يصـفراسـتکـهدرهاي بحرانی، نوع ناقصی از مدیریت از نقطـه خارجی در موقعیت  

.هاستشدي صفر، ازجمله پرهیز از گرایش و جانبداري لحاظهاي مدیریت از نقطهویژگی

)نقاديمنصفانهنقدپذیري و(گرایی بهتر است از تحمیل اندیشه اندیشه-7

.ي نقـد موقعیـت خـویش   نگري و رسیدن بـه پلـه  از تعارفات و شعارگویی و بستهجداکردنخود

.هاگرایی اندیشهافزایی و همفضايهمفراهمکردن

نیمدانمیکهدانم در جاییي نمیاعتقاد عملی به کلمه-8

هاي آگـاه، ارزش ایـن کلمـه را         انسان

ياولپلـهدانـم،یقینا نمـی .دانندمی

سـويسـکويپرتـاببرايحرکتبه

ــت و ایــن اعتقــاد بایــد    دانــستن اس

ویژه در بـین  فرهنگ،بهعنوان یکبه

ــه داراي اختیـــارات و    ــدیرانی ـک ـم

ي عمــل وســیع هــستند وحیطــه

ندانستن در الي اختیاراتـشان پنهـان       

.است،جاريشودبینی در کمینشانآمدهاي غیرقابل پیش و پیششودمی
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)تصداق رسیدن به شهامت و(هايمنتجبهشکستاعالم واقعیت-9

هاي جـاري بـسیار   به واقعیتهایمانبینیشروعی دوباره با این تفاوت که این بار تصورات و پیش

.یابدشوند و شانس موفقیت افزایش مینزدیک می

ـی پـیش هايجاريازتصوراتوزودي واقعیتگاه باشیم که بهآ-10 ـشی    بین هـاي مـا پی

.خواهندگرفت

هایمـان را بـر   بینـی را عوض کنـیم و تـصورات و پـیش   قبلازسبقت،مرکبخوددقت کنیم که

.هاي جاري منطبق سازیمواقعیت

کـدامسـوقـدم هدف خردگرایی ابزاري اسـت یـا ارزشـی؟ مراقـب باشـیم بـه       جناب مدیر،-11

.داریمبرمی

ایم، بـه چـه میزانـی خـود را مـسئول     هاي موقعیت دست نیافته،اگرچهبههدفجناب مدیر-12

بهتـرین  دانیم؟ اگر وضعیت فعلی به دلیل عدم کفایت در مدیریت مـا در موقعیـت بـوده اسـت،    می

چیـزي  .نحو مقتضی است  مدیریت ترك مدیریت به   

.شوددیده میوفورکه در بین مدیران ژاپنی به

به یاد داشته باشیم اتفاقات بد معمـول و         -13

ـت  شـرایط بـد چیـست و   .معلول شرایط بد اس

هــاي جلــوگیري و مــدارا بــا شــرایط بــد در هــر راه

گونـهآنموقعیت کدام است، مراقب محیط باشیم،

.که بر آن سوار باشیم و نه بالعکس
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ـک امـر   باید به این باور برسیم که موفقیت.رياستي آغاز دیگي پایانی، نقطههرنقطه-14 ی

شروعقرارينسبی است و پس از رسیدن به یک موفقیت کوچک در یک سطح باالتر، تازه در نقطه

.ایمگرفته

 نـه آن چیـزي کـه   رسانددر هر فعالیتی، اصل آن چیزي است که ما را به موفقیت می-15

کنـدمـی ست که مراقب باشیم اصلی که موفقیت را تعریـف مقصود این ا.کندموفقیت را تعریف می

.هايبعديموفقیتاي باشد براي رسیدن بهي آن را محدود نکنیم، بلکه آن اصل سرچشمهدایره

ـگ مـشورت،     اموقعیـت گیـري در وري فکري و تصمیمایجاد سیستم بهره-16 زطریـق ایجـاد فرهن

یري در پـذنخبـهآوري اطالعـات، بهبـود ارتباطـات و   فـن

...موقعیت و

چیزهایی که به ذهن ما نرسید-17

دنبـالاعتقاد داشته باشیم چیزي که ما بـه همیشه باید

مـاآن هستیم فراتر از آن چیـزي اسـت کـه در تـصور    

رسـد،بـخشچه که به ذهن و فکر ما می   گنجدوآنمی

لـذا.ما نرسیده اسـت چهکهبهفکرکوچکی است از آن

.نانه، راه ترقی را بر خود نبندیمبا تصورات خودبی
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 روابط حسی واي است از روابط کاري بین افراد،روح و فضاي هر موقعیتی داراي شبکه-18

يکارشورابطهيهرفردبااخالقی، روابط بین افراد بیرون از موقعیت با افراد درون موقعیت، رابطه

توجه داشته باشـیم کـه   ...وهاي دیگر با موقعیتنظري موقعیت موردمجموعه با وظایفشان و رابطه

لذا باید پیوسته با شناسایی و تحلیـل  .ي پیچیده، یک نظام علت و معلولی حاکم استدر این شبکه

توجه به گستردگی این شبکه، استفاده از نظـرات  البتهبا.این شبکه به تنظیم و تعدیل آن پرداخت

بار دیگر به تجزیـه و تحلیـل   ي صفر یکضرورياستدرنقطهپس.گرباشدتواند یاريمشاوران می

.این شبکه بپردازیم

مدیر پیش ي موفقیت یکداراي شرح وظایفی است، اما الزمه)در هر موقعیت و جایگاه(هر مدیري 

دربنـدحواسـمانهـستکـه.که انجام شرح وظایف باشد، رسیدن به هـدف موقعیـت اسـت   ازآن

رسـیدن بـه هـدف    هـاي عملـی را در مـسیر    نیفتیم و تمرکز فکري و فعالیتبوروکراسی کاغذ بازي

.موقعیت قرار دهیم
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مدیریت مابع انسانی

رابههایی از تعاریف اصلی و پایه مدیریت منابع انسانی         سعی داریم اصول کلی و بخش      بخشدر این   

.استهاصفحهاینفراتراز بسیار مبحث مدیریت منابع انسانیرچنده.بحث بگذاریم

اول باید دانست کـه مفهـوم مـدیریت منـابع انـسانی             

چیست؟ 

تعریف و محدوده آن چیست؟

هاواقـداماتمنظور از مدیریت منابع انسانی، سیاست    

موردنیاز براي اجراي بخشی از وظیفه مـدیریت اسـت    

بـه.هایی از فعالیت کارکنان بـستگی دارد      کهباجنبه

 آمـوزش کارکنـان، سیـستم       ویژه بـراي کارمنـدیابی،    

.حقوق و دستمزد و پاداش و ارزیابی عملکردها

:ستها و اقدامات شامل موارد ذیل ا به عنوان مثال این سیاست

)عیین ماهیت شغل هریک از پرسنلت( تجزیه و تحلیل شغل -1

یزي منابع انسانی و کارمندیابیربرنامه-2

صالحیتاستخدامداوطلبانذي-3

آموزشی جهت پرسنل تازه استخدامهايدورهبرگزاري-4

 ارزیابی عملکردها-5

سیستم حقوق و دستمزد-6
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 سیستم تشویق و پاداش-7

يباپرسنلگیرارتباط-8

 توسعه و تجهیز نیروي انسانی-9

متعهدنمودنپرسنلبهسازمان-10

هايد زیر آگاهیشود که مدیر در موارهاي فوق در صورتی محقق میطراحی و اجراي آیتم

:الزم را داشته باشد

فرصتبرابرواقداممثبت_الف

 ایمنی، بهداشت و سالمت پرسنل_ب

 رسیدگی به شکایات و داشتن روابط کاري مناسب_ج

اي مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژه،ایم که بدانیم چرا براي همه مدیرانحال به اینجا رسیده

برخورداراست؟

خواهدبهدهدو مدیر نمیطریق فهرست کردن اشتباهاتی که در زمینه امور کارکنان رخ میشاید از 

. بتوان به این پرسش جواب داد،هنگام مدیریت مرتکب چنین اشتباهاتی شود

مثال

کهاشتباهاتخواهدیک مدیر خوب دلش نمی

:زیر را مرتکب شود

فرديرااستخدامکندکهبرايشغل-1

.ب نیستموردنظرمناس
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. شاهد جابجایی بسیار باالي پرسنل باشد-2

.دنماین کارکنانی را استخدام نماید که به هنگام کار نهایت سعی خود را نمی-3

. متهم شود که تبعیض قائل شود-4

.هم به رعایت نکردن قوانین شوداومتسازمان-5

.دررفتارباپرسنلمتهمبهنقضمقرراتشود-6

7-. . .

تواند اطمینان که اطالع کافی از مسائل و امور حساس مدیریت منابع انسانی داشته باشد، میکسی 

کندمهمتر اینکه اطالع از این مهم به فرد کمک می.یابد که از چنین اشتباهاتی اجتناب خواهد شد

.هایی آموزنده دست یابدتا در سایه عملیات دیگران به نتیجه

بـراي(هاي زیادي دچار هیچ نوع لغزشـی نـشود   اید یک مدیر در زمینه     الزم به یادآوري است که ش     

 تدوین نماید، نمودار سازمانی بسیار روشـن و مـشخص رسـم کنـد، از                هایی بسیار عالی  مثال،برنامه

.هاي کنترل بسیار پیچیده و پیشرفته حسابداري و غیره استفاده نماید          سیستم . ولـی بـه سـبب      ).

هـاي الزم در    اجد شرایط الزم نیـستند و یـا بـه سـبب ایجـاد نکـردن انگیـزه                 استخدامافراديکهو

ش،                .کارکنان،درکارخودناموفقباشد از سوي دیگر بـسیاري از مـدیران، چـه رئـیس، فرمانـده ارـت

بـازهـمشـاهد،ها یا اعمال کنترلهاي نامناسـب     داشتنبرنامهنفرماندار یا سرپرست کارگاه، حتی با       

اند که بـه هنگـام گـزینش و اسـتخدام افـراد      آنها بدین دلیل موفق بوده.اندبودههاي زیادي موفقیت

 زمینه ایجاد انگیـزه در کارکنـان، ارزیـابی عملکردهـا و       ،براي مشاغل ذیربط    )واجد شرایط (مناسب

.اندسرانجام آموزش آنها از مهارت و تجربه الزم برخوردار بوده
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هاي موردنظر است و این که مدیر  دستیابی به نتیجه،مدیریت الزم به یادآوري است که هدف نهایی 

.ها دست یابدباید از طریق سایر افراد به این نتیجه

نابع انسانیصف و ستاد در مدیریت م

زیرا همه آنهـا بـه نـوعی درگیـر     .، نامید"مدیر منابع انسانی"توان همه مدیران را از یک دیدگاه، می  

باوجود.باشنده، گزینش و آموزش آنان می     ي کار واجد شرایط، مصاحب    هایی چون یافتن نیرو   فعالیت

اي جداگانه براي منابع انسانی وجود دارد که داراي مدیریت خاص خود  دایره،این در بیشتر سازمانها   

.است

ف مـدیران صـفی ارتبـاط پیـدا      وظـای باچگونهها، وظایف مدیران منابع انسانی و کارکنان این واحد 

:اي پاسخ به این پرسشها، در وهله اول الزم است که اختیارات صف و ستاد را تعریف کنیمبر؟کندمی

صفوستاداختیار

گیـري، هـدایت دیگـران و       اختیار یعنی حق تـصمیم    

در مــدیریت معمــوالً بــین  .دادندســتوربــهآنــان

مدیر صفی  .شونداختیارات صف و ستاد فرق قائل می      

او(هــدایت نمایــد حــق دارد کارهــاي زیردســتان را 

گذشـته از ایـن،    ).همیشه رئیس فـرد دیگـري اسـت       

مدیر صفی مسئولیت تأمین هدفهاي اصلی سازمان را       

ــدهدارد ــدیران   .برعـه ـــوالً ـم ــراي مثـــال، معم ـب

درگـروه،پذیرها و مـدیران تولیـد و فـروش        میهمان
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آنهـا همچنـین   .ارنـدآنها مسئولیت تأمین هدفهاي سازمان را برعهده د      .گیرندمدیران صفی قرار می   

.حق دادن دستور و هدایت کار زیردستان را دارند

دوبـاـند که مدیران صفی را در راه تأمین هدفها یـاري ده           نستاديحقداران از سوي دیگر، مدیر   

گیرند، آنهـا در    معموًال مدیران منابع انسانی در گروه مدیران ستادي قرار می         .آنها به مشاوره بنشیند   

بـهراهـاي الزم  ارمندیابی، گزینش، استخدام و تعیین حقوق و مزایاي کارکنان توصـیه          هايکزمینه

.دهندمدیران صفی می

)به عنوان مدیر منابع انسانی( صفی انمسئولیتهاي مدیر

نشدنی از مسئولیتهاي مدیران صفی بـوده   همواره جزیی جدا   مسائلکارکنان،اننظربهگفتهصاحب

.ترین رده سازمانیا مدیریت پایینتفتهگراست، از رئیس سازمان

رادرمورداثـربخشنمـودن)مدیران صفی (براي مثال، یک شرکت بزرگ، مسئولیتهاي سرپرستان        

:نمایدمدیریت منابع انسانی به صورت زیر تعیین می

گماردنافرادمناسبدرشغلهايمناسب-1

توجیه کردن افراد تازه استخدام در سازمان-2

ه افراد در مورد کارهایی که براي       آموزشدادنب-3

آنان تازگی دارد

بهبودعملکردهرشخص-4

تقویت روح همکاري بین افـراد و ایجـاد رابطـه           -5

موزون و هماهنگی بین آنها
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هايشرکتتفسیر سیاستها و رویه-6

هايدستمزداعمال کنترل بر هزینه-7

هايهرشخصافزایش توانایی-8

امنبرايایجاد شرایط فیزیکی و محیط سالم و -9

کارکنان

ـت اصــول اخالقــی در  حفــظمعن-10 ـت و تقوـی وـی

سازمان

رابـدونکمـکبـه)دررابطـهبـاکارکنـان(هاي کوچک، مدیران صفی همه این وظایف    درسازمان

ش تخصـصی و                      .دهنددیگران انجام می   ـک، داـن ولی بـا رشـد سـازمان، مـدیران صـفی نیـاز بـه کم

. مدیران ستادي و متخصص در منابع انسانی به آنان داده شودهایی دارند که باید به وسیلهتوصیه

هاي مدیریت منابع انسانیدایره منابع انسانی و مسئولیت

مـدیران  .کنـدهـاي تخصـصی الزم و موردنیـاز مـدیران صـفی را ارائـه مـی       دایره منابع انسانی کمک 

:دهندمتخصص در زمینه منابع انسانی سه وظیفه مشخص انجام می
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ش یا وظیفه صفینق-1

هاي در زمینه  واحدهاي کسانی که در آن       نخست، مدیر منابع انسانی از طریق هدایت کردن فعالیت        

بـه.دهنـدوظیفه مدیریت صفی را انجـام مـی       )مانند واحد پذیرایی  (خدماتی مشغول به کار هستند      

.کند قدرتی را اعمال می    کند و چنین  منابع انسانی از اختیارات صفی استفاده می      واحدبیان دیگر، در    

بدین سـبب   .کنندهمچنین مدیران متخصص در منابع انسانی احتماًال قدرت غیرمستقیم اعمال می          

دانند که اغلـب، مـدیران متخـصص در منـابع     شود که مدیران صفی خوب می     چنین کاري انجام می   

بـه)طبـهاقـداممثبـتمانند گرفتن آزمون و اجـراي قـوانین مربـو   (انسانی در زمینه امور کارکنان      

در نتیجه، مدیران متخصص در امور منابع انسانی        .مدیران ارشد و رده باالي سازمان دسترسی دارند       

.ابالغ می شودنمایند که اغلب به صورت دستورات صادره از مقامات باال پیشنهادهایی می

ی دچـار مـشکل و دردسـر    مربوطبهکارکنانومنـابعانـسانائلرد سرپرستانی که از نظر مس   درمو

.شـوداند، این نوع اختیارات غیرمستقیم یا تلـویحی از وزن یـا ضـریب بیـشتري برخـوردار مـی          شده

 مدیران متخـصص در زمینـه منـابع انـسانی بـه عنـوان عوامـل ایجادکننـده                   . ایجاد هماهنگی  -2

ه را کنترل مبتنی بر    نمایند، اغلب، این وظیف   هماهنگی در زمینه فعالیتهاي کارکنان انجام وظیفه می       

مربوطـهبـهعنـوانواحـددر این زمینه، مدیر متخصص در زمینه منابع انـسانی و            .نامندوظیفه می 

هـايهـا، سیاسـتها و رویـه      دتاويرانسبتبهاجرايهدفنکنبازوان تواناي مقام اجرایی عمل می     

مـدیران صـفی بـوده اسـت و      متعلق به منابع انسانی، یعنی همان چیزهایی که همواره مـورد تأییـد              
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هایی چون رعایت بهداشت و انجام دادن براي مثال، در زمینه.آید، مطمئن سازدپیوسته به اجرا درمی

.اموري در زمینه امنیت و سالمت کارکنان

کننـد و ایـن    مدیران متخصص در منابع انسانی وظیفه مشاور یا ستادي ایفا می          . وظیفه ستادي  -3

براي مثال، مدیران متخصص در منابع      .صلی این مدیران گنجانده شده است     کار در فهرست وظایف ا    

هاي استخدام کردن، آموزش دادن، ارزیابی عملکرد، تعیین میزان حقوق و پـاداش،             انسانی در زمینه  

.دهند مدیران صفی را یاري می،مشاوره،ارتقايمقامواخراجکارکنان

هایی که  مانندبرنامه(نمایند  به مزایاي کارکنان نظارت می    هايمربوطآنها همچنین بر اجراي برنامه    

)آینـد ها و این قبیل مزایا براي کارکنان به اجرا درمیدر زمینه بهداشت، بیمه، بازنشستگی، مرخصی  

مدیران ستادي در امر رعایت مقررات مربوط به سالمت شغلی و فرصتهاي برابر بـه همـه داوطلبـان                   

.کنندی کمک میواجد شرایط به مدیران صف

ها، رسیدگی به شکایتها و روابـط کـارگري نقـشهاي مهمـی ایفـا               همچنین آنها در زمینه دادخواهی    

.کنندمی

)دهنـدبه عنوان فعالیتهایی که در زمینه ارائه خدمات انجام می         ( مدیران متخصص در منابع انسانی      

 مـورد رونـدهاي جـاري، آخـرین     یعنی براي حل یک مسأله جدیـد و در    .کنندنقش نوآور را ایفا می    

.کننداطالعات را تهیه و ارائه می

 مدیران متخصص در منابع انسانی در راه یاري رساندن به مـدیران صـفی ایـن واقعیـت را فرامـوش       

.نمایندکنند که نقش طرفدار کارکنان را ایفا مینمی
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اي را که مدیر باید با       که شیوه   از جمله وظایف اصلی آنها این است که باید این مسئولیت را بپذیرند            

کارکنان رفتار کند به صورت بسیار روشن مشخص نمایند و کارکنـان را مطمـئن سـازند کـه بـراي                     

جلوگیري از روشهاي غیرمنصفانه از سازوکارهاي الزم، داراي آگاهی کامل و مهارت کافی هـستند و                

، حفظ منافع کارکنان را در اولویـت  نیز اینکه در چارچوب تعهداتی که نسبت به مدیریت ارشد دارند    

.دهندقرار می
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1380آبتین، 

 1379،ترجمهمحمودطلوع،تهران،نشررسا،21دراکر، پیتر، چالشهاي مدیریت در سده

 ،1371راگونات، مدیریت تطبیقی، ترجمه عباس منوریان، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی

ت استراتژیک ترجمه خلیل گلوك، اف ویلیام جاچ، آزالرنس، سیاست بازرگانی و مدیری

1371شورینی، تهران، یادواره کتاب، 

 ،1374محسنی، منوچهر، جامعه شناسی عمومی، تهران، کتابخانه طهوري
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 محمد افندي، حسن، نگرش توحیدي در مدیریت و امور عمومی، تهران، مرکز آموزش

1376مدیریت دولتی، 

 ،تهران،مرکزآموزش)دیریت دولتیم(زندیه، عبداهللا، فرضیه هایی در مدیریت اسالمی،

مدیریت دولت

143



:یادداشت
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