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مقدمه نویسندگان

به دانش و عمل در حال ظهور رفتار سازمانی خوش آمدید .شبکههای اجتماعی و تیمهای مجازی
جایگزین جلسات میشوند .دانش جایگزین زیرساختها میشود .ارزشها و خود رهبری ،جایگزین
مدیریت فرمان-کنترل میگردد .ش��رکتها جویای کارکنانی هستند که عالوه بر مهارتهای فنی،
از ش��ایستگیهای تیمی و هوش هیجانی باالیی برخوردار باش��ند .تنوع و جهانی شدن و همچنین
فرصتهای رقابتی از جمله چالشهایی است که سازمانها با آن روبهرو هستند .همکاران ،دیگر در
سالن پایین نیستند ،آنها در انتهای دیگر ارتباط اینترنتی در مکانی دیگر در این سیاره واقع شدهاند.
کتابی که پیش روی شماست در قالب چنین وقایع کاری در حال ظهور نگاشته شده است .در
این کتاب به شرح چنین مواردی میپردازیم :هیجانات چگونه بر انگیزش ،نگرشها و تصمیمات فرد
اثرگذار است؛ خودپنداره فرد چگونه بر انگیزش ،رفتار ،انسجام تیم و رهبری اثر میگذارد .شبکههای
اجتماعی چطور به عنوان منبع قدرت فردی و اثربخشی سازمانی اهمیت یافتهاند .این کتاب همچنین
واقعیتی نوین را مبنی بر اینکه رفتار سازمانی صرفا برای مدیران نیست ،روشن میسازد؛ این کتاب برای
هر فردی که در سازمان یا پیرامون آن کار میکند ،مرتبط و مفید خواهد بود.
پلی میان نظریه و واقعیت

در هر فصل از رفتار سازمانی مثالهایی ارائه شده است که دانش رفتار سازمانی را معنادارتر میکند و ارتباط و
شور و هیجان این رشته را انعکاس میدهد .این داستانها که در مورد سازمانها و افراد واقعی است ،نظریههای

آکادمیک را در قالب دانشی مرتبط مطرح میسازد .به طور مثال شما میخوانید که هول فودز مارکت و الزدبوی
چگونه به مزایای تیم پی بردهاند؛ سونی اروپا چگونه از طریق روشهای رفتار سازمانی مثبتگرا و بازخورد مبتنی بر
قوت ،انگیزش کارکنان خود را بهبود داده است؛ ری تون و سایر شرکتها چگونه شبکههای اجتماعی غیررسمی
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را در سرتاسر سازمان ترسیم کردهاند؛ ارنست اند یانگ ،پراکتر اند گمبل و چندین شرکت دیگر چگونه کارکنان

خود را به مأموریتهای خارج از کشور اعزام میکنند تا بافت ذهنی جهانی و تواناییهای ادراکی آنها بهبود یابد.

این داستانهای واقعی در اشکال مختلفی ارائه میگردد .در هر فصل رفتار سازمانی ،عناوین تصویری مشروح

و تعداد بیشتری مثالهای متنی ارائه میگردد .داستانهای طوالنیتر با این مشخصه متمایز میگردد که ما آن
را ارتباطات جهانی مینامیم چرا که مفاهیم رفتار سازمانی را با رخدادهای جهانی مرتبط میسازد .در هر فصل

موردپژوهیهایی ارائه میش��ود که مفاهیم رفتار س��ازمانی را با وقایع کاری در حال ظهور مرتبط میسازد .این

داستانها نمونههایی از سرتاسر آمریکا و اطراف جهان میباشد .آنها همچنین طیف گستردهای از صنایع– از نرم
افزار تا دولت و از کسب و کارهای کوچک تا فورچون  500را پوشش میدهد.

گرایشهای جهانی
یکی از ابتداییترین چیزهایی که در مورد این کتاب ممکن اس��ت توجه ش��ما را به خود جلب
کند گرایش قوی جهانی اس��ت .این کتاب از روش س��نتی ش��رح چگونگی عملکرد شرکتهای
آمریکایی در سایر بخشهای جهان پا را فراتر میگذارد .کتاب رفتار سازمانی با رویکردی جهانی
بیان میکند که چطور روشها و مفاهیم رفتار س��ازمانی با ش��رکتهایی در هر قسمت از جهان
مرتبط میگردد .در فصل اول کتاب به ش��رح مفاهیم جهانی شدن پرداخته میشود .پس از آن
موضوع��ات جهانی در همه قسمتهای کتاب مورد تأکید قرار میگیرد از جمله اصول اخالقی و
ارزشهای میان فرهنگی ،توسعه بافت ذهنی جهانی ،رضایت شغلی و نمود هیجانات در جوامع
مختلف ،موضوعات میان فرهنگی در موفقیت تیمهای کاری خودگردان ،مشکالت ارتباطات میان
فرهنگی ،انتظارات و ارزشهای فرهنگی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تاکتیکها ،حل تعارض در
همه فرهنگها بهگونهای متفاوت و سبکهای رهبری مطلوب در همه فرهنگها.
مبنای نظری معاصر
روشها و نمونههای ش��فاف دنیای واقعی تنها هنگامی ارزش��مند اس��ت که با یک نظریه خوب
مرتبط باشد .رفتار سازمانی به دلیل مبنای استوار مکتوبات و تحقیقات کالسیک و معاصر خود
دارای ش��هرت اس��ت .ش��ما میتوانید در قسمت ارجاعات این نکته را شاهد باشید .هر فصل بر
مبنای دهها مقاله ،کتاب و سایر منابع میباشد .این ارجاعات همچنین حاکی از آن است که برای
ایدههای جدید به بازاریابی ،مدیریت اطالعات ،مدیریت منابع انسانی و س��ایر رشتهها دسترسی
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داریم .در این کتاب تمرکز بیش��تر بر رفتار س��ازمانی اس��ت تا افراد این رشته .یکی از نیروهای
پیش برنده برای نگارش رفتار س��ازمانی ایجاد کانالی برای دس��تیابی سریع دانشجویان ،فعاالن
این حوزه و پژوهشگران به دانش رفتار سازمانی در حال ظهور است .این هدف تا اندازهای حائز
اهمیت اس��ت که در عنوان فرعی کتاب به آن اش��اره شده اس��ت .کتاب رفتار سازمانی از اعتبار
باالیی برخوردار اس��ت و اولین کتابی است که در آن به موضوعاتی نظیر هیجانات در محل کار،
نظری��ه هویت اجتماعی ،نظریه چهار محرک ،نظریه رویدادهای اثربخش ،تیمهای مجازی ،مدل
ارزش شوارتز ،انعطافپذیری ،تعلق خاطر کارکنان ،جهتگیری یادگیری ،اعتیاد به کار و چندین
موضوع پیش��گامانه دیگر پرداخته شده است .عالوه بر این به مسائلی نظیر ارتباطات شبکههای
اجتماعی ،شایستگیهای اعضای اثربخش تیم ،اهمیت خودپنداره در رفتار سازمانی ،شرکتهای
یکپارچه جهانی ،بافت ذهنی جهانی و بازخورد مبتنی بر قوت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
دانش رفتار سازمانی برای همه

یکی از ویژگیهای متمایز کتاب این اس��ت که برای همه افراد سازمان نوشته شده است و صرفاً
ویژه مدیران نیست .فلسفه این کتاب این اس��ت که هر فردی که در س��ازمان یا پیرامون آن به
فعالی��ت میپ��ردازد نیاز به درک و به کارگیری دانش رفتار س��ازمانی دارد .واقعیت زمان حاضر
این اس��ت که زمانی که شرکتها الیههای مدیریتی را حذف میکنند و به سایر افراد اختیارات
بیش��تری در کار خود میدهند ،افراد در سرتاسر سازمان ،مسئولیت بیشتری عهدهدار میشوند.
این کتاب به افراد کمک میکند تا مفهوم رفتار سازمانی را دریابند و ابزار مفهومی مورد نیاز برای

کار بهگونهای اثربخشتر را در محیط کار فراهم آورند.
فراهمسازی زمینه یادگیری فعال و تفکر انتقادی
ما رفتار س��ازمانی را آموزش میدهیم بنابراین اهمیت اس��تفاده از کتابی که زمینه تفکر انتقادی و
یادگیری فعال را فراهم میآورد را درک میکنیم .کتاب رفتار سازمانی مشتمل بر تعدادی موردپژوهی
در اشکال مختلف و است .همچنین تعدادی آزمون خود ارزیابی در آن ارائه میگردد که بیشتر آنها
از اعتبار ساختاری برخوردار است .این کتاب همچنین منبعی غنی برای فعالیتهای کالسی است که
برخی از آنها در سایر کتب رفتار سازمانی یافت نمیشود که مواردی نظیر «دانش شخصیت خود را
ارزیابی کنید»« ،کجای جهان قرار داریم» و «بازیهای ارتباطات بین فرهنگی» از آن جملهاند.
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مقدمه مترجمان

با تغییرات مداوم جوامع بشری مدیریت سازمانها سختتر و پیچیدهتر میشود .زیرا این تغییرات
تأثیر انکارناپذیری بر روی رفتار افراد که مهمترین جزء تش��کیلدهنده سازمان میباشند دارند.
تحقیقات نش��ان میدهند شناس��ایی علل و عوامل مؤثر بر رفتار افراد میتواند تأثیر بسزایی در
مدیریت ،کنترل و احتماالً تالش در جهت تغییر آن رفتار در جهت س��ازگاری با اهداف سازمان

داش��ته باش��د .مسلماً مدیران با بهرهمندی از این مهارت میتوانند موجب��ات افزایش بهرهوری
سازمان و همچنین رشد و تعالی کارکنان را فراهم نمایند.
کتاب حاضر یکی از کتابهای مناسب و به روز در حوزه رفتار سازمانی است که تالش دارد
به جنبههای جدیدی از حوزههای رفتار س��ازمانی پرداخته و برای مباحث مختلف از مثالهای
کاربردی استفاده نماید .کتاب حاضر ترجمه هفت فصل اول کتاب اصلی با موضوع رفتار سازمانی
در س��طح فردی است .جلد دوم ،ترجمه بقیه فصلهای کتاب در سطح تیمی و سازمانی خواهد
بود.
فصل اول کتاب ،درآمدی بر رش��ته رفتار س��ازمانی اس��ت ،که در آن بر اس��اس دیدگاههای
اثربخشی سازمانی به انواع رفتارهای سازمانی اشاره میشود .چالشهای معاصر سازمان در حوزه
رفتار س��ازمانی و تکیهگاههای دانش رفتار سازمانی از موضوعات بعدی این فصل هستند .فصل
دوم کتاب به رفتار فردی ،ش��خصیت و ارزشها میپردازد که در آن مدل عملکرد و رفتار فردی
بر اس��اس مدل  MARSمورد بررسی قرار میگیرد .ش��خصیت در سازمان ،موضوع بعدی این
فصل اس��ت .خودپنداره در رفتار س��ازمانی در بخش بعدی این فصل مورد بررسی قرار میگیرد.
ارزشها در محیط کار و رفتارها و ارزشهای اخالقی از دیگر موضوعات مورد اشاره در این فصل

11

 vمقدمه

هستند .در فصل س��وم به موضوع ادراک و یادگیری در سازمانها پرداخته شده است که در آن
به موضوعاتی از قبیل ،فرایند ادراک ،هویت اجتماعی و تصور قالبی ،تئوری اس��ناد ،پیش��گویی
کام بخش ،خطاهای ادراکی ،بهبود ادراک و یادگیری در س��ازمان اش��اره ش��ده است .در فصل
چهارم ،نگرشهاو هیجانات در محل کار و مدیریت آن و همچنین هوش هیجانی بررسی شدهاند.
رضایت ش��غلی ،تعهد سازمانی و مدیریت اس��ترس در محیط کار از سایر موضوعات مورد اشاره
در ای��ن فصل هستند .فصل پنجم کتاب ،به مبانی انگیزش��ی کارکن��ان توجه دارد .تعلق خاطر
کارکن��ان ،محرکه��ا و نیازهای کارکنان و نظریههای انگیزش ،م��ورد تأکید این فصل از کتاب
است .شیوههای عملکرد موضوع فصل ششم کتاب است که در آن به شیوههای پاداشهای مالی،
طراحی شغل ،توانمندسازی و خودرهبری به عنوان عوامل انگیزشی و بهبود عملکرد اشاره شده
است .و در نهایت فصل هفتم کتاب ،به تصمیمگیری و خالقیت و روشهای تصمیم گیری و حل
خالقانه مسائل پرداخته است.
امید اس��ت این کتاب بتواند مورد استفاده دانشجویان مقاطع مختلف ،مدیران و عالقهمندان
به حوزه رفتار سازمانی قرار گیرد .از استادان و مدیران محترم و دانشجویان و خوانندگان گرامی
که با ارایه راهنماییهای ارزشمند خود ما را در ارتقای کتاب یاری میکنند کمال تشکر را داریم.
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معرفی مترجمان
 vدکتر علیرضا خوراکیان

دکتری مدیریت نوآوری از دانش��گاه استرلینگ انگلستان و عضو هیات علمی گروه مدیریت

دانشگاه فردوسی مشهد است .وی در زمینههای مدیریت رفتار سازمانی ،نوآوری و مدیریت
تحول به پژوهش و مشاوره میپردازد.
uuuuu

 vمصطفی جهانگیر

دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی مرکز آموزش
عالی علوم پزش��کی وارس��تگان در گروه فناوری اطالعات سالمت اس��ت .وی در زمینههای
مدیریت منابع انسانی ،رفتار سازمانی و مربیگری در مدیریت به پژوهش و مشاوره میپردازد.
uuuuu

 vسیده نرگس راهنما

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه فردوسی مشهد است .وی در زمینه پژوهشهای

مدیریتی فعالیت میکند.
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نخس��تین کاری که رابرت آیگ��ر بهعنوان مدیر ارش��د اجرایی جدید در
شرکت والت دیزنی انجام داد دستیابی به استودیوهای پویانمایی پیکسار
بود .او مسئولیت واحد پویانمایی دیزنی به عبارتی استودیوهای پویانمایی
دیزنی را بر عهده رهبران ش��رکت ،جان لس��تر (که تصویر وی را در این
عکس مش��اهده میکنید) و اد کاتمول گذاش��ت .اس��تودیویی که میکی
موس و لیون س��لطان جنگل را برای ما به ارمغان آورد در دهه گذش��ته
روبهزوال میرفت اما تولیدات برتر پیکس��ار که برنده جوایزی نیز شد آن
را تحتالش��عاع قرار داد .پنج فیلم اول پیکس��ار منافع بسیاری برای ش��رکت دیزنی در پی داشت اما آیگر
چیزی ارزشمندتر را جستجو میکرد .او به دنبال شیوههای رفتار سازمانی بود که اکنون پیکسار را به یک
فیلمساز قدرتمند ،از تولید شهر اسباببازی تا وال ای تبدیل کرده است.
اس��اس موفقیت پیکس��ار توجه به این نکته است که موفقیت ش��رکتها به کیفیت عملکرد کارکنان
و می��زان تعامل و مش��ارکت آنها با یکدیگر بس��تگی دارد .جان لس��تر که اکنون مدیر ارش��د خالق در
استودیوهای پیکسار و والت دیزنی است در این خصوص چنین میگوید :از همان ابتدا ما تشخیص دادیم
که باید از لحاظ فنی بهترین افراد را از فیلمسازان دنیای هنر پویانمایی و دانش کامپیوتر گرد هم آوریم تا
با یکدیگر کار کنند؛ این درست همان راز پیکسار است .پیکسار افراد را قادر میسازد تا چندین روز باهم
کار کنند .در ابتدا شرکت به روابط کاری طوالنیمدت بیش از قرارداد پروژههای کوتاهمدت متکی بود .این
روابط طوالنیمدت ،رشد تیم و شبکههای اجتماعی را بهبود بخشید .رندی نلسون رئیس دانشگاه پیکسار
میگوید :مشکل مدلهای هالیوودی این است که عموماً پس از پایان کار و ارائه محصول متوجه میشوید
بوکار ایدهمحور به کسبوکار فردمحور جهش زدهایم.
که چطور با یکدیگر کار کنید؟ ما از کس 
دانش��گاه پیکس��ار در امری ویل دلیل دیگری است برای تعامل مطلوب کارکنان با یکدیگر .ساختمان
بهگونهای طراحی ش��ده بود افراد را بهصورت تیم گروهبندی میکرد با اینوجود ش��انس رویارویی با افراد
ی که افراد با یکدیگر روبهرو میشوند
سایر پروژهها نیز بیشتر میشد .براد برد مدیر پیکسار میگوید :هنگام 
و تماس چش��می برقرار میکنن��د ،چیزهای نوآورانهای رخ میدهد .فرهنگ تس��اوی نگر ،بدون تعصب و
کمالگرای پیکس��ار دلیل سومی است که کارکنان استودیو پویانمایی را ترغیب میکند به شکلی مؤثر با
یکدیگر کار کنند .شرکت به تیمهای تولید بیش از مدیران ارشد اجرایی قدرت میدهد اما این تیمها نیز
در نوشتن و اجرا صحنهها سنگ تمام میگذارند و تا آنجا که از خوب به نظر رسیدن آن اطمینان حاصل
کنند آن را تکرار میکنند .همه کارکنان از نیروهای تازهوارد گرفته تا مدیران ارشد برای خالق بودن خود
و ارائه بازخوردهای صریح و بیپرده در مورد پیش��رفت کار ،مورد تش��ویق قرار میگیرند .تیم تولید بهطور
منظم جلسات تشکیل میدهند که در آن مسائل و مشکالت بهصورت باز مورد بحث قرار میگیرد .حتی
موفقترین فیلمها اصطالحاً کالبدش��کافی میشوند و بهدقت مورد بررسی قرار میگیرند تا تشخیص داده
ش��ود چطور میش��ود آنها را بهبود بخشید .اد کاتمول رهبر شرکت پویانمایی پیکسار /دیزنی که رهبری
او بهعنوان اس��اس فرهنگ بینظیر پیکسار شناخته میشود ،چنین میگوید :کار ما تشخیص اشتباهات و
1
ی که موفق میشویم.
نواقص است حتی هنگام 

پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
 .1رفتار سازمانی و سازمان را تعریف کنید و در مورد این رشته به بحث بپردازید.
 .2سازمان را از دیدگاه سیستم باز به تصویر بکشید.
 .3سرمایه فکری را تعریف کنید و دیدگاه یادگیری سازمانی در اثربخشی سازمانی را شرح دهید.
 .4تشخیص دهید که سازمان و یا یکی از واحدهای کاری آن تا چه اندازه باید از روشهای کار با عملکرد باال استفاده نمایند.
 .5چگونگی تأثیر دیدگاه ذینفعان بر اهمیت ارزشها ،اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی را شرح دهید.
 .6پنج نوع رفتار فردی در سازمان را بهطور خالصه بیان کنید.
 .7در مورد فرصتهای سازمانی و چالشهای جهانیشدن ،نیروی کار ،تنوع و کار مجازی به بحث بپردازید.
 .8شرح دهید که چطور روابط کاری در حال تغییر است و چرا این تغییرات رخ میدهد.
 .9تکیهگاههایی که مبنای دانش رفتار سازمانی است را موردبحث قرار دهید.
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مفاهیمی همچون همکاری ،انگیزه ،ارتباط ،خالقیت ،توانمندسازی ،یادگیری سازمانی و رهبری
برخی از مفاهیم رفتار سازمانی هستند که در پس موفقیتهای استودیو پویانمایی پیکسار و سایر
ش��رکتها وجود دارند .برخی از این عناوین بهطور برجسته در این کتاب نشان داده شده است.
هدف اصلی ،کمک به شما برای درک رفتار در سازمانها و عملکرد اثربخشتر در مجموعههای
سازمانی است .این فصل را با معرفی رشته رفتار سازمانی آغاز خواهیم کرد و به شرح این موضوع
میپردازیم که چرا این رشته برای سازمانها و همینطور حرفه شما حائز اهمیت است .در ادامه
این فصل ،چهار دیدگاه اصلی اثربخش��ی سازمانی ش��رح داده خواهد شد که متغیرهای وابسته
نهایی در رفتار س��ازمانی تلقی میش��وند و پس از آن به بررس��ی کلی پنج نوع رفتار فردی در
سازمانها خواهیم پرداخت .سه چالشی را که پیشروی سازمانهاست در این فصل مورد بررسی
قرار میدهیم که عبارتاند از جهانیشدن ،افزایش تنوع نیروی کار ،پیدایش روابط کاری جدید
و پس از آن نقاط اتکایی که به توسعه دانش رفتار سازمانی کمک میکند مشخص خواهد شد.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه این بخش شما باید بتوانید:

 .1سازمان و رفتار سازمانی را تعریف کنید و در مورد اهمیت این رشته به بحث بپردازید.

 )1-1رشته رفتار سازمانی

رفتار س��ازمانی ،مطالعه افکار ،احساس و عملکرد افراد درون س��ازمان یا پیرامون آن است؛ و بر

رفتار ،تصمیمات ،ادراکات و واکنشهای عاطفی کارکنان متمرکز اس��ت .این رش��ته به بررسی
چگونگ��ی ارتباط افراد و تیمها با یکدیگر درون س��ازمان و همتایان آنها در س��ایر س��ازمانها
میپردازد .رفتار سازمانی ،مطالعاتی در زمینه چگونگی تعامالت سازمانها با محیط بیرونی خود
و بهطور خاص در زمینه تصمیمات و رفتار کارکنان را نیز در برمیگیرد.
رفتار سازمانی

به مطالعه آنچه افراد در درون و بیرون سازمان ،میاندیشند ،احساسمیکنند و انجام میدهند ،میپردازد.
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تعریف رفتار س��ازمانی مستلزم پاس��خ این پرس��ش است «س��ازمانها چه هستند؟» سازمانها
گروههایی از افراد هستند که برای رس��یدن به اهداف با یکدیگر کارمیکنند .توجه داشته باشید
که س��ازمانها ،ساختمانها و نهادهای دولتی نیستند .در واقع بسیاری از سازمانها وجود دارند،
بیآنکه دیوارهای فیزیکی و مستندسازیهای دولتی به آنها موقعیت قانونی ببخشد .سازمانها،
از زمانی که افراد با یکدیگر کار میکردهاند وجود داشتهاند .معابد بزرگ که قدمت آنها به 3500
سال پیش از میالد برمیگردد ،بهواسطه اقدامات سازماندهی شده گروهی از افراد بنا شده است.
افراد ماهر و تاجران در روم باستان اتحادیه تشکیل میدادند ،این اتحادیهها با مدیرانی که از طریق
رأیگیری انتخاب میشدند کامل میشد .بیش از هزار سال قبل کارخانههای چینی  125000تن
آهن را در هر سال تولید میکردند .در سرتاسر تاریخ ،سازمانها شامل افرادی بودهاند که برای نیل
به اهداف مشترک با یکدیگر هماهنگ بوده ،ارتباط برقرار میکردند و در تعامل بودند.
سازمان

به گروهی از افراد اطالق میشود که برای رسیدن به اهدافی با یکدیگر کارمیکنند.

یکی از شاخصهای کلیدی سازمانها این است که آنها نهادهای جمعی 1هستند .سازمانها

ش��امل انسانها (معموالً و نه لزوماً کارکنان) هستند و این افراد با روش��ی س��ازماندهی شده با
یکدیگر تعامل دارند .این روابط سازماندهی شده نیازمند میزان اندکی از ارتباطات ،هماهنگی و
مشارکت برای دستیابی به اهداف سازمانی است .همه افراد سازمان ،درجاتی از وابستگی متقابل
ب��ه یکدیگر را دارا هستند .آنها ب��ا تقسیم مواد خام ،اطالعات و یا تخصص با همکاران خود ،به
اهداف خود جامه عمل میپوشانند.
دومین ویژگی سازمانها این است که احساس جمعی 2نسبت به هدف دارند .در مورد اینکه
همه سازمانها نسبت به هدف ،احساس جمعی دارند ،بحثهایی میان کارشناسان رفتار سازمانی
وجود دارد .هدف جمعی همیشه محدوده مشخصی نداشته است و یا اتفاقنظر در مورد آن نبوده
است .عالوه بر این گرچه بسیاری از شرکتها بیانیههای رسالت و چشمانداز دارند ،اما این اسناد
1. Collective entities
2. Collective Sense
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گاهی اوقات تاریخ گذش��ته اس��ت و آنچه را که کارکنان و رهبران سعی دارند به آن دست یابند
را شرح نمیدهد .این نکات ممکن است درست باشد اما تصور کنید یک سازمان هدفی را دنبال
نکند .در چنین حالتی س��ازمان مجموعهای از اف��راد را در برمیگیرد که بیهیچ هدفی و بدون
هدایت س��ر گردانند؛ بنابراین اعضای سازمان چه در حال تولید پویانمایی در استودیو پویانمایی
پیکسار باشند و چه در حال طراحی و ساخت اتومبیل در جنرال موتور باشند ،یک هدف جمعی
را دنبالمیکنند .استیون جابز مدیرعامل شرکت اَپل (و رئیس اسبق استودیو پویانمایی پیکسار)
چنین میگوید« :شرکت حیرتانگیزترین اختراع بشر است و کام ً
ال انتزاعی است مطمئن باشید

شما مجبورید چیزی را با آجر و مالط بسازید و افراد را درون آن قرار دهید اما یک شرکت اساساً

همان نهاد انتزاعی است که ما اختراع نمودهایم و یقیناً قدرتمند است»
 )1-1-1شالودههای رفتار سازمانی

رفتار سازمانی تقریباً در سال  1940بهعنوان یک رشته مجزا پدیدار شد ،اما سازمانها قرنهاست

که توسط کارشناسان سایر رشتهها مورد مطالعه قرار گرفتهاند بهطور مثال افالطون فیلسوف یونانی
در مورد ضرورت رهبری ،اثری را نوشت .در همان زمان فیلسوف چینی با نام کنفوسیوس به تعریف
و تمجید فضایل اخالقی و رهبری پرداخت .در سال  ،1776آدام اسمیت شکل جدیدی از ساختار
س��ازمانی بر مبنای تقسیم کار را ارائه نمود .صد س��ال پس از آن جامعهشناس آلمانی ماکس وبر،
در م��ورد س��ازمان عقالیی ،اخالق کار و رهبری کاریزمایی مکتوبات��ی را ارائه داد .کمی پس از آن
فردریک وین اس��لو تیلور ،مهندس صنایع ،روشهای جدیدی برای سازماندهی کارکنان و ایجاد
انگیزه در آنها بهواسطه مجموعهای از اهداف و پاداشها ،پیشنهاد نمود .در سال  ،1920التون مایو
و همکارانش در مورد اینکه چطور پویایی گروههای رسمی و غیررسمی در محل کار ،اجرا میشود،
گزارش��ی ارائه نمودند .در هم��ان زمان مری پارکر فالت ،در ارائ��ه روشهای جدید تفکر در مورد
موضوعات گوناگون رفتار س��ازمانی مانند تعارض سازنده ،پویاییهای تیمی ،دموکراسی سازمانی،
قدرت و رهبری ،پیش��گام بود .یک دهه پس از آن چستر برن��ارد ،در رابطه با رفتار فردی ،انگیزه،
ارتباط ،رهبری و اختیار ،پویاییهای تیمی در مجموعههای سازمانی ،دیدگاههای عمیق خود را به
رشته تحریر درآورد .این سیر تاریخی مختصر ،نشان میدهد که موضوع رفتار سازمانی مدت طوالنی
است که مطرح است فقط تا پس از جنگ جهانی دوم ،چارچوب مجزا و مشخصی نداشته است.
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مری پارکر فالت و چس��تر برنارد ،از پیشگامان معاصر در
عرصه تفکر رفتار سازمانی بودند که یک یا دو دهه پیش

از آنک��ه رفتار س��ازمانی بهصورت رش��تهای مجزا مورد
تحقیق قرار گیرد ،در ای��ن حوزه فعالیت میکردند .فالت

یک کارگزار اجتماعی و یک دانش��مند در حوزه سیاست
ب��ود ک��ه معتقد ب��ود ،هنگامیکه طرفی��ن درک بهتری

از یکدیگر داش��ته باشند تعارض میتواند سازنده باش��د وی یکی از طرفداران پروپاقرص دموکراسی سازمانی و

مش��ارکت کارکنان بود .چس��تر برنارد مدیر اجرایی بود (مدیر شرکت تلفن بل در نیوجرسی و پس از آن ریاست
دو مؤسسه را به عهده داشت) .وی چندین کتاب تأثیرگذار در مورد سازمانها و مدیریت ،نوشت .او تأکید داشت

که سازمانها به ارتباطات مؤثر وابسته هستند و اختیار رسمی مدیران به تمایل کارکنان به پذیرش قدرت آنها
بس��تگی دارد .او هنجارهای گروههای غیررس��می و دیدگاههای عقالیی در مورد انگیزه کارکنان را ،موردبحث
قرار داد .برنارد و فالت هر دو ،سازمانها را بهعنوان ارگانیسمهای مشارکتی کلنگر ،توصیف کردند؛ و این یک
تقابل مجدد با استعاره سازمان بهعنوان ماشین است که نظریه مدیریتی غالب به شمار میرفت و آن روزها مورد

استفاده واقع میشد.

 )1-1-2چرا رفتار سازمانی را مطالعه میکنیم؟
مدرس��ان رفتار س��ازمانی با یک چالش روبهرو هستند :از یکس��و دانشجویانی که در آغاز انجام
یک حرفه هستند ،به دروس مرتبط با مشاغل خاص ارزش بیشتری میدهند ،مانند حسابداری
و بازاریابی .با وجود این ،رفتار س��ازمانی مسیر حرفهای مشخصی ندارد ،هیچ پست معاون رفتار
س��ازمانی وجود ندارد بنابراین دانشجویان در درک ارزش آنچه دانش رفتار سازمانی برای آینده
آنها پیشنهاد میدهد ،با مشکل مواجه هستند .از سوی دیگر دانشجویانی که تجربه کاری باالیی
دارند رفتار س��ازمانی را تقریباً در رأس دروس حائز اهمیت خ��ود قرار میدهند چرا؟ زیرا آنها

مستقیماً مش��اهده کردهاند که رفتار سازمانی در موفقیت شغلی آنها تأثیر بسزایی داشته است
آنها آموختهاند که نظریههای رفتار سازمانی به محیط کار معنا و مفهوم میبخشد .این نظریهها
این فرصت را نیز در اختیار ما قرار میدهد که مدلهای ذهنی خود را مورد بازبینی و بازس��ازی
قرار دهیم چرا که آنها بهواسطه مشاهده و تجربه بهبود مییابند؛ بنابراین رفتار سازمانی از این
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حیث حائز اهمیت اس��ت که به ما کمک میکند تا نیازهای خود را برآورده س��ازیم و جهانی را
که در آن زندگی میکنیم ،پیشبینی و درک نماییم؛ اما دلیل اصلی اینکه افراد با تجربه کاری،
برای دانش رفتار س��ازمانی ارزش قائل میشوند این است که آنها دریافتهاند چطور کارها را در
س��ازمان انجام دهند .بر مبنای نظریات برخی از کارشناسان ،این جنبه عملی از رفتار سازمانی،
یک ویژگی حیاتی برای بهترین نظریههای رفتار سازمانی ،به شمار میرود .سازمان مستلزم آن
اس��ت که افراد در تعامل با یکدیگر کار کنند و رفتار س��ازمانی ،دانش و ابزاری را در زمینه کار
با دیگران و بهواس��طه دیگران ،فراهم میآورد .ایجاد یک تیم با عملکرد باال ،انگیزش همکاران،
ح��ل تعارضات محل کار ،اثرگذاری بر رئیس ،تغییر رفتار کارکنان ،اینها تنها تعداد معدودی از
حوزههای دانش و مهارت پیش��نهاد شده در رفتار س��ازمانی است .این مهم نیست که شما چه
مسیر شغلی را انتخاب کردهاید ،در هر صورت شما درخواهید یافت که مفاهیم رفتار سازمانی در
انجام شغل و عملکرد مؤثر شما در سازمان ،نقش مهمی ایفا میکند.
 )1-1-2-1رفتار سازمانی برای همه

توضیحات ما در خصوص اهمیت رفتار سازمانی در موفقیت شغلی شما بدین معنا نیست که شما

یک مدیر هستید یا قصد دارید که مدیر ش��وید .در حقیقت این کتاب خاطر نش��ان میکند که
دانش رفتار سازمانی برای همه است؛ بنابراین چنانچه شما زمینشناس ،تحلیلگر مالی ،نماینده
خدمات مشتریان و یا مدیر ارشد سازمان باشید در هر صورت الزم است که بسیاری از موضوعات
رفتار س��ازمانی موردبحث در این کتاب را درک کنید و به کار گیرید .اینگونه انتظار میرود که
س��ازمانها مدیرانی داشته باشند اما نقش آنها تغییر یافته است و از ما بهطور روزافزون انتظار
میرود که خود را در محیط کار مدیریت کنیم .به گفته یکی از متفکران پیشگام در عرصه رفتار
سازمانی در سالهای بسیار قبل :هر فردی یک مدیر است
 )1-1-2-2رفتار سازمانی و حد سودآوری

تاکنون پاسخ ما برای این سؤال که «چرا رفتار سازمانی را مطالعه میکنیم؟» بر منافعی که شما

بهعنوان یک فرد از دانش رفتار س��ازمانی به دس��ت میآورید متمرکز بوده اس��ت اما دانش رفتار
س��ازمانی برای سالمت مالی سازمان حائز اهمیت اس��ت این مسئله در داستان آغازین در مورد
اس��تودیو پویانمایی پیکسار ،آشکار است .این شرکت از فنها و مفاهیم گوناگون رفتار سازمانی
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منتفع گردید ،طبق برآوردها ،ش��رکتهایی که از روشهای پاداش مبتنی بر عملکرد ،ارتباط با
کارکنان ،تعادل کار و زندگی و سایر فنهای رفتار سازمانی بهره میگیرند ،سطح موفقیت مالی
در آنها سه برابر شرکتهایی است که این فنها را به کار نمیگیرند .تحقیق دیگری این نتیجه
را نشان میدهد که شرکتهایی که بهترین محیط کاری را به دست میآورند بهطور خاص سود
مالی بیش��تر و عملکرد و بازار بلندمدتتری را خواهند داش��ت .این ش��رکتها ضرورتاً بر قدرت

فنهای رفتار س��ازمانی متکی هستند که تعابیر مطلوبتری از کارکنان ،نگرشها ،تصمیمات و
عملکرد ارائه داده است .مزایا و منافع رفتار سازمانی بر وارن بافت 1و سایر متخصصان مالی آشکار
است .آنها رهبری و کیفیت کارکنان در سازمان را بهعنوان دو عامل برتر در پیشبینی وضعیت
بالقوه مالی شرکت تلقیمیکنند.

2

اهداف یادگیری

پس از مطالعه این بخش شما باید بتوانید:

 .2طرح سادهای از سازمان از دیدگاه سیستم باز ارائه دهید.

 .3سرمایه فکری را تعریف کنید و دیدگاه یادگیری سازمانی را در مورد اثربخشی سازمان شرح دهید.

 .4میزان��ی که یک س��ازمان و یا یکی از واحدهای کاری آن ،فنه��ای کار با عملکرد باال را به کار میگیرد،
تشخیص دهید.

 .5توضی��ح دهید که چطور دی��دگاه ذینفعان 2بر اهمیت ارزشها ،اصول اخالقی و مس��ئولیتهای اجتماعی
مشارکتی ،تأکید دارد.

 .6پنج نوع رفتار فردی در سازمانها را بهطور خالصه توضیح دهید.

 )1-2دیدگاههای اثربخشی سازمانی

تقریباً هدف عینی و ضمنی همه نظریههای رفتار س��ازمانی ،اثربخشتر نمودن سازمانهاس��ت.
در واقع ،اثربخش��ی س��ازمانی «متغیر وابسته نهایی» در رفتار سازمانی تلقی میشود .بههرحال
اولین چالش ،تعریف اثربخشی سازمانی است .کارشناسان بر این عقیدهاند که این موضوع حیطه
1. Warren Buffet
2. Stakeholder
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وس��یعی با شاخصههای مختلفی است ،از جمله عملکرد سازمانی ،موفقیت ،صالحیت ،سالمتی،
رقاب��ت ،تعالی و برتری و غیره که در مورد معنی هیچیک از آنها اتفاقنظر وجود ندارد .مدتها
قبل اثربخش��ی سازمانی بهعنوان میزانی تعریف میشد که سازمان در آن به اهداف تعیین شده
خود دس��ت پیدا میکرد .بر مبنای این دیدگاه ش��رکت پیکسار اثربخش بوده اس��ت چرا که به
اهداف تعیین ش��ده خود مبنی بر تولید بهموقع طرحهای پویانمایی بر مبنای بودجه و هدف در
رابطه با فروش جعبههای اداری 1نائل شده است.
با اینوجود دیدگاه دستیابی به هدف دیگر پذیرفته نیست؛ زیرا یک شرکت میتواند بهسادگی
با ایجاد اهداف قابل حصول ،اثربخش قلمداد ش��ود .عالوه بر این ،برخی اهداف مانند مسئولیت
اجتماعی آنقدر غیر عینی و انتزاعی هستند که مشکل میشود تشخیص داد که سازمان به آن
دس��ت یافته است یا خیر .سومین کاستی این تعریف (دستیابی به اهداف) ،این است که اهداف
تعیین شده شرکت ممکن اس��ت تهدیدی برای بقای طوالنیمدت آن باشد .بهطور مثال برخی
از رهبران ش��رکتها پاداشهایی (مانند حق داشتن در سهم) را دریافتمیکنند ،بدین منظور
که سود کوتاهمدت را افزایش دهند .برخی این هدف را با کاهش شدید هزینهها که شامل وجوه
موردنیاز در بازاریابی و توس��عه محصول اس��ت ،انجام میدهند و غالباً فقدان محصوالت جدید و
از بین رفتن ارزش برند شرکت را در پی خواهد داشت .در نمونههای بسیاری ،شرکت به اهداف
سودآوری کوتاهمدت خود دست مییابد اما در نهایت از چرخه کسبوکار خارج میشود.
اثربخشی سازمانی امروزه چگونه تعریف میشود؟ پاسخ این است که دیدگاههای مختلفی در
مورد اثربخشی وجود دارد ،بنابراین این مفهوم در قالب همه دیدگاهها تعریف میشود .سازمانها
ی که با محیط بیرونی خودس��ازگاری داش��ته باشند ،وقتیکه
اثربخش تلقی میش��وند ،هنگام 
ش��کلگیری زیرسامانههای داخلی آنها بهگونهای باشد که محیط کاری با عملکرد باال را فراهم
آورد و زمانی که آنها نیازهای سهامداران اصلی را برآورده میسازند .در چند صفحه بعد ،به بحث
در مورد هر یک از این چهار دیدگاه اثربخشی سازمانی خواهیم پرداخت.

1. Box Office
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اثربخشی سازمانی

یک مفهوم گسترده که از چند دیدگاه ارائه میشود که سازگاری سازمان با محیط بیرون ،ترتیب زیرسامانههای

داخلی بهمنظور عملکرد باال ،تأکید بر یادگیری س��ازمانی و توانایی در ارضای نیازهای س��هامداران اصلی از آن

جملهاند.

 )1-2-1دیدگاه سیستم باز
دیدگاه سامانههای باز در مورد اثربخشی سازمانی ،یکی از اولین و ماندگارترین روشهای تفکر در
مورد سازمان است .در حقیقت سایر دیدگاههای اصلی در زمینه اثربخشی سازمانی شکل بسط
یافته و مفصل مدل سامانههای باز است.

شکل  :1-1دیدگاه سامانههای باز در مورد سازمان

همانگونه که در شکل  1-1شرح داده شد ،بر اساس دیدگاه سامانههای باز ،سازمان ارگانیسم
پیچیدهای است که در یک محیط بیرونی زیست میکند .واژه باز این رابطه نفوذپذیر را توصیف
میکند ،درحالیکه سامانههای بسته میتوانند بدون هیچ وابستگی به محیط بیرونی ،به زیستن
ادامه دهند .سازمانها نیز بهعنوان یک سیستم باز ،برای دریافت منابعی مانند مواد خام ،کارکنان،
منابع مالی ،اطالعات و تجهیزات به محیط بیرونی وابسته هستند.
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پیکسار ،دیزنی و سایر شرکتها بدون کارکنان ،مواد خام ،دانش و مواردی از این قبیل نمیتوانند
پایدار باقی بمانند .دیدگاه س��امانههای باز به ش��رح زیرس��یستمهای متعدد درون سازمان نیز
میپردازد که فرایندها( 1سیستم ارتباط و سیستم پاداش) ،واحدهای کاری (تولید و بازاریابی) و
پویاییهای اجتماعی( 2شبکههای غیررسمی و روابط قدرت )3از آن جملهاند .با استفاده از فناوری
(مانن��د تجهیزات ،روشهای انجام کار و اطالعات) این زیرس��یستمها ،دادهها را به س��تادههای
گوناگون تبدیلمیکنند .بسیاری از ستادهها (مانند محصوالت و خدمات) ممکن است از سوی
محیط بیرونی ارزش��مند باشد ،درحالیکه سایر ستادهها (مانند اخراج کارکنان و آلودگی) تأثیر
عکس داش��ته باش��د .سازمان در خصوص ارزش س��تادههای خود و قابل حصول بودن دادههای
آینده ،از محیط بیرونی بازخورد دریافت میکند .بر اس��اس دیدگاه سامانههای باز ،سازمانهای

موفق ،محیط خود را کنترلمیکنند و با ش��رایط در حال تغییر کام ً
ال وفق مییابند .یک روش

برای انجام این کار این اس��ت که آنها فرصتهای جدی��د را برای اطمینان از حصول دادههای
ضروری پیدامیکنند .بهطور مثال بسیاری از رس��تورانهای غذای فوری برای تأمین نیروی کار
کافی ،تالش فراوانمیکنند .رس��تورانهای مکدونالد جزو اولینهایی بود که برای اطمینان از
نیروی باکفایت تا حد کافی ،اقدام به اس��تخدام افراد بازنشسته کرد .بهتازگی شرکت مکدونالد
انگلستان یک «قرارداد خانوادگی» معرفی نموده اس��ت ،یک توافق اس��تخدامی که بر مبنای آن
اعضای خانوادههای کارکنان (همسر ،پدربزرگ ،مادربزرگ و فرزندان باالی ش��انزده سال) بدون
اطالع مدیریت ،میتوانند نوبت کاری خود را عوض کنند .سازمانهای موفق نیز بهمنظور حفظ
س��ازگاری خود با درخواس��تهای محیط بیرونی ،به طراحی مجدد ستادههای خود میپردازند.
تولیدکنندههای مواد غذایی نیز بهمنظور جلب رضایت بیشتر مصرفکنندگان حساس به مسئله
س�لامت ،ترکیبات محصوالت خود را تغییر دادهاند .تولیدکنندگان اتومبیل ،خودروهای خود را
بهگونهای طراحیمیکنند که ایمنی بیش��تر و کارایی باالتر س��وخت در آن لحاظ شود در عین
اینکه بهگونهای مستمر با عالیق مشتریان در خصوص مدل و سبک ،انطباق دارد.
1. Process
2. Social Dynamics
3. Power Relationships
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سامانههای باز

بر مبنای این دیدگاه ،سازمانها برای تأمین منابع خود وابسته به محیط بیرونی هستند و بهواسطه ستادههای خود بر

محیط تأثیرگذار هستند و دربردارنده زیرسیستمهایی هستند که دادهها را به ستاده تبدیلمیکنند.

 )1-2-1-1اثربخشی زیرسامانههای داخلی

دیدگاه سیستم باز چیزی فراتر از سازگاری با محیط بیرونی را مورد توجه قرار میدهد .چگونگی
عملکرد داخلی سازمان یا به عبارتی نحوه عملکرد سازمان در تبدیل داده به ستادهها نیز در این

دیدگاه مورد بررس��ی قرار میگیرند .معمولترین شاخص این تبدیالت درونی ،کارایی سازمانی
اس��ت (بهرهوری نیز نامیده میشود) که نسبت ستاده به داده است .شرکتهایی که با مواد خام
کمتر ،نیروی کار و انرژی کمتر ،محصوالت و خدمات بیشتری را تولیدمیکنند ،کاراتر هستند.
کارایی سازمانی

میزان نسبت ستاده به داده در فرآیند تبدیل در سازمان

یک اس��تراتژی معمول برای بهبود کارایی در فرآیند تبدیل ،مدیریت ناب 1اس��ت .بر مبنای
تکنیکهای ارائه ش��ده از س��وی ش��رکت تویوتا ،مدیریت ناب به مفهوم کاهش مستمر زوائد،2
کاه��ش نابرابری و تحلیل فرآیندهای اضافی تولید اس��ت .هدررفتگی (که م��ودا 3نیز نام دارد)،
اش��کال گوناگونی دارد .افزایش مسیر تولید و خدمات بهواس��طه فرآیند تولید ،زمان زیاد تعلیق
یک کار (انتظار برای مرحله بعد در فرآیند تولید) ،موجودی بسیار زیاد ،تحرکات فیزیکی بیش از
اندازه کارکنان و محصوالت تولید شده نهایی بدون خریدار ،از انواع هدررفتگی هستند .مواردی
همچون کاهش افراد و تجهیزات مازاد (درخواست بیش از اندازه در هر واحد زمانی) و هموارسازی
فرآیند تولید (بهطور مثال کاهش گلوگاه )4نیز در مفهوم مدیریت ناب گنجانده میشوند.

1. Lean Management
2. Waste
3. Muda
4. Bottleneck
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جنبش ناب 1ریش��ه در تولید دارد؛ اما در حال حاضر از سوی بیمارستانها ،سازمانهای دولتی،
شرکتهای حسابداری و سایر تأمینکنندگان خدمات ،پذیرفته شده است .ارتباطات جهانی 1-1
به ش��رح این موضوع میپردازد که چطور بیمارستانهای آمریکایی و انگلیسی از طریق فنهای
ناب ،کارایی و اثربخشی خود را بهبود بخشیدهاند.
مدیریت ناب

مجموعهای از فنها برای بهبود کارایی س��ازمانی بهواسطه کاهش مس��تمر زوائد (هدر رفتگی) ،هموارسازی و
کاهش فرآیندهای مازاد تولید.

به خاطر داشته باشید که کارایی و اثربخشی دو مفهوم جدا هستند ،کارایی به معنای انجام
دادن درست کارهاست ،درحالیکه اثربخشی به معنای انجام دادن کارهای درست است .بهطور
مثال یک شرکت ممکن است در ساخت یک محصول و تأمین یک خدمت کارایی بسیار باالیی
داشته باشد اما چنانچه هیچکس طالب محصوالت و خدمات آنها نباشد ،اثربخش نخواهد بود.
کارایی غالباً نیازمند استانداردسازی است درحالیکه شرکتهایی که در محیطهای بهسرعت در

حال تغییر فعالیتمیکنند ،الزم است پاسخگو 2و زیرک 3باقی بمانند.
س��ازمانها اغلب ب��ه فرآیندهای تغیی��ر نوآورانه و تطبیقی ،بیش��تر نیازمندند ت��ا صرفاً به
فرآیندهایی با کارایی بیش��تر .بهعنوان مثال ،انجمن مهندس��ی زیمنس 4آلمانی ،فرآیند تبدیل
اثربخش را داراس��ت چرا که زیرس��یستمهای آن گرچه لزوماً کارایی باالیی ندارند اما پاسخگو و

نوآور هستند .مدیر اجرایی زیمنس چنین میگوید« :اینکه من هزینههای اضافی داش��ته باشم
یا خیر ،به اندازه سرعت بازار و کیفیت طرح حائز اهمیت نیست ،ما در مورد یک بازی هزینهای
مطلق صحبت نمیکنیم ».موضوع مهم دیگر در فرآیند تبدیل ،میزان هماهنگی زیرسیستمهای
سازمان با یکدیگر است .هر چه میزان وابستگی هر یک از زیرسیستمها به زیرسیستمهای دیگر
بیشتر باشد ،خطر مشکالتی که فرآیند تولید را تحتالشعاع قرار میدهند ،بیشتر است.
1. Lean Movement
2. Responsive
3. Nimble
4. Siemens AG
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اطالعات مفقود میشوند ،ایدهها تقسیم نمیشود ،مواد خام احتکار میشوند ،پیامهای ارتباطی
بد تفسیر میش��وند ،منابع و پاداشها به ش��کل غیرمنصفانهای توزیع میشود و مواردی از این
قبیل .این چالشهای هماهنگی با رش��د سازمانها ،افزایش مییابند مثل زمانی که مجموعهای
از کارکنان ،چندین بخش را تش��کیل میدهند و مجموع��های از بخشها ،قسمتهای مختلف
سازمان را تشکیل میدهند .ب ه همین علت است که حتی برنامههای عالی طرح شده ،بهواسطه
پیامدهای پیشبینینشده ،مختل میش��ود .یک تغییر جزئی در فنهای کاری یک زیرسیستم
میتواند مانند یک موج در سازمان عمل کند و زیرسیستمهای دیگر را بهطور عکس تحت تأثیر
قرار دهد .بهطور مثال تعدیل و اصالح روند حسابداری ممکن اس��ت بهصورت برنامهریزی نشده
کارکنان فروش را تحت تأثیر قرار دهد و در آنها این انگیزه را ایجاد کند که محصوالت بیشتری
را با حاش��یه س��ود کمتری به فروش برس��انند و در پی آن کارکنان اداری ،اسنادی را که برای
تصمیمات اجرایی ،حیاتی ضروری هستند را صحیح و دقیق کامل نمیکنند.

1

 )1-2-2ارتباطات جهانی
سیر ناب بیمارستانها بهسوی کارایی

س��اخت اتومبیلهای نیس��ان ،1با خدمت به بیمارانی که جراحی میش��وند بیارتباط به نظر میرسد اما کارکنان

بیمارستان رویال ساندرلند ،قادرند شباهتهای این دو را مشاهده کنند .بهتازگی ،بیمارستانی در شمال انگلستان برای

بهبود واحد جراحی خود ،ایدههای مدیریت ناب را با الهام از کارخانه نیسان که در نزدیکی آن است و از کارآمدترین
کارخانههای تولید ماش��ین در اروپاس��ت ،به کار گرفته اس��ت .مدیر آموزش کارخانه نیس��ان در ساندرلند چنین

میگوید :ما کارکنان بیمارستان ساندرلند را با همه قسمتهای کارخانه آشنا کردیم و بسیاری از فرآیندهای ناب
را در عمل به آنها نش��ان دادیم و در مورد اینکه کدامیک از این روشها در بیمارس��تان میتواند کارایی داشته

باش��د ،به آنها فرصت داده ش��د تا تصمیم بگیرند .کارکنان جراحی بهطور فعال درگیر بهکارگیری مدیریت ناب
در واحد کاری خود ،شدند.

1. Nissan
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سؤاالتی پرسیدند و راههای کاهش زمان انتظار طوالنیمدت بیماران (که بیش از سه ساعت بود) را دریافتند .در ابتدا
شک و تردید در این زمینه وجود داشت و مقاومتهایی صورت پذیرفت اما خیلی زود پیشرفت چشمگیری در بهبود

کارایی و کیفیت خدمات تحقق یافت .آن فلمینگ که تصویر وی را در اینجا مش��اهده میکنید ،بر فعالیت  54تَن

از کارکنان خود و واحد  32تخته خوابه روزانه نظارت میکند و چنین میگوید« :از طریق کار با کارکنان نیسان ،ما

توانستیم مسیر بیمار را از  29مرحله به  11مرحله مجزا ،تسهیل کنیم .ما با کاهش دوبارهکاری ،نصف کردن زمان
سه ساعته که بیمار در یک بخش میگذراند با دادن قرار مالقات فردی و ارائه رویکرد بهنگام 1در روند رسیدگی به

بیمار موفق به انجام این کار شدیم» .بر مبنای گزارشهای وی ،اتاق عملهای ساندرلند اکنون کارایی بسیار باالتری

دارد .بیمارستان رویال ساندرلند یکی از بیشمار مراکز بهداشتی و درمانی در سرتاسر جهان است که بهوسیله تفکر
ناب کارایی خود را بهبود بخشیده است.

تیمهای بس��یاری از پزشکان ،پرس��تاران و س��ایر کارکنان مرکز درمانی ویرجنیاماسون در سیاتل،

واش��نگتن ،پس از طی دورههای آموزش��ی در ژاپن در خصوص فنهای ناب ،بهمنظور حذف  36مایل
پیادهروی غیرضروری در هر روز ،جریانات کاری را مجدداً طراحی نمودند .مرکز بهداشتی پارک نیکولت

در مینهس��وتای مینیاپولیس ،کارایی بخش درمان س��رپایی خود را تا حدی افزایش داد که دیگر نیاز به
اتاق انتظار برای بیمار نداش��ت .یک تیم پارکنیکولت با جراحان ارتوپد ایجاد کرد تا تنوع ابزار و لوازمی

را که آنها برای جراحی زانو و لگن س��فارش میدادند ،به میزان  60درصد کاهش دهد .تیم تروما در

بیمارستان  NHS Trustبولتون در انگلستان میانگین زمان انتظار برای بیمارانی با مشکل لگن شکسته

را تا  38درصد کاهش داد (از  2/4تا  1/7روز) که کاهش نرخ مرگومیر این بیماران را نیز در پی داشت.

بخش آسیبشناس��ی بولتون ،با هموارسازی ترتیب جریان کارها و چینش مجدد فرایند کار ،زمان الزم
برای پردازش نمونه را که قب ً
ال  24تا  30ساعت بود به  2تا  3ساعت کاهش داد و نیاز به فضا را تا 50
درصد کاهش داد.

یدانیم که در مورد موضوع
دکتر گیل مورگان ،مدیر اجرایی کنفدراسیون  NHSبریتانیا ،بیان میکند« :ما م 

بودجه اضافی ،گوش شنوایی نیست ،مگر اینکه هدر رفتگی در سیستم ،حذف شود .ناب اثربخش است چرا که
بر مبنای پزشکان ،پرستاران و سایر کارکنانی است که روند کار را دنبال کردهاند و به ما میگویند که چه اقداماتی

یدانند».
ارزشآفرین است و کدامها ارزشآفرین نیست ،آنها کسانی هستند که آن را م 

29

 vفصل  :1درآمدی بر رشته رفتار سازمانی

 )1-2-31دیدگاه یادگیری سازمانی
دیدگاه س��یستم باز ،بهطور سنتی بر منابع فیزیکی متمرکز است که به سازمان وارد میشوند و
س��پس پردازش و به کاالهای فیزیکی تبدیل میشوند (ستاده) .این نمایانگر «اقتصاد صنعتی»
بود؛ اما در مورد اقتصاد جدید که ارزش��مندترین ورودی آن دانش اس��ت ،اینطور نیست .با این
وجود در چش��مانداز یادگیری س��ازمانی ،دانش محرک مزیت رقابتی است (مدیریت دانش نیز
نامیده میشود) .از این دیدگاه ،اثربخشی سازمانی ،به قابلیت سازمان در دریافت ،اشتراکگذاری،
کارب��رد و ذخیره دانش ارزش��مند بستگی دارد .کسب دانش هنگام��ی رخ میدهد که اطالعات
از محیط بیرون به داخل س��ازمان آورده ش��ود؛ که میتواند شامل اس��تخدام افراد ،دستیابی به
ش��رکتها و پویش محیط برای دریافت آخرین رویدادها باش��د و فرآیند بینش خالق و کش��ف
ایدههای جدید را نیز در برمیگیرد.
اش��تراک دانش ،به فرآیند توزیع دانش در سرتاسر سازمان اش��اره دارد .بهطور مثال استودیو
پویانمایی پیکسار در یک اقدام هدفمند ،امکانات کافهتریا ،دبیرخانه و سرویس بهداشتی را در مرکز

قرار داده است بدین منظور که کارکنان بهصورت کام ً
ال اتفاقی با افراد سایر بخشهای سازمان روبهرو
ش��وند و دانش را با افرادی فراتر از اعضای تیم خود به اش��تراک بگذارند .اش��تراک دانش بهوسیله
وایتبردهای هوشمند الکترونیکی ،ویکیها ،بالگها و سایر فناوریهای کامپیوتری ،رخ میدهد.
کاربرد دانش ،به معنای بهکارگیری دانش در فرآیندهای سازمانی است بهگونهای که اثربخشی

س��ازمان را بهبود ببخش��د .فعالیتهای کاری جدید ،ضرورتاً نیازمند استفاده از دانش است چرا
که برای درهم ش��کستن فنها و رویههای قبلی ،نیازمند دانش جدید هستند .ذخیره دانش به
روشهای حفظ دانش ارزشمند و حائز اهمیت از سوی سازمانها اشاره دارد.
آنها کارکنان خود را حفظمیکنند ،بهترین روشها را مستندسازیمیکنند و تجربیات را
ثبتمیکنند (تجربیاتی که همچنان قابل اس��تفاده هستند) و نمونههایی از محصوالت گذشته
را نگهداریمیکنند .برای درک مفاهیمی همچون کسب دانش ،ب ه اش��تراکگذاری ،استفاده و
ذخیرهسازی آن توجه کنید که گوگل چطور درگیر یادگیری سازمانی شده است .این شرکت که
1. Just In Time
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موتور جستجوی اینترنت همه جا حاضر را برای ما به ارمغان آورده است با استخدام بااستعدادترین
افراد ،خرید شرکتهایی مانند شرکت کیهول 1که دانش آن باعث خلق گوگل ارث 2شد و تشویق
کارکن��ان به ارائه ایدههای جدید ،در حال کسب دانش اس��ت .از کارکنان انتظار میرود که 20
درصد از وقت خود را به کشف دانش جدید اختصاص دهند .گوگل به اشتراکگذاری دانش را به
شیوههای گوناگون تشویق میکند .این سازمان ،فرهنگ پروژه تیمگرا را داراست که کارکنان را
تشویق میکند بهعنوان بخشی از کار خود ،اطالعات را به اشتراک بگذارند .این محیط همچون
دانش��گاه گوگل (که گوگل پلکس 3نامیده میش��ود) ،این شانس را افزایش میدهد که کارکنان
بخشهای مختلف س��ازمان بهطور اتفاقی در اطالعات یکدیگر س��هیم ش��وند ،چه در رستوران
شرکت باشند و چه در حال بازی والیبال در یک محدوده ورزشی .گوگل همچنین برای پشتیبانی
از اشتراک دانش ،به فناوریهای پیچیده اطالعاتی از جمله ویکی ،وبالگ و اینترانت متکی است.
بهموازات ترویج کسب دانش و به اشتراکگذاری آن ،گوگل کاربرد آن را نیز تشویق میکند
با این روش که به کارکنان آزادی عمل میدهد تا دانش تازه کش��ف ش��ده خود را بکار گیرند و
آن را مورد آزمایش قرار دهند .مدیر ارش��د مالی گوگل ،جورج رئیس ،4در این زمینه میگوید:

«گوگل حقیقتاً یک س��ازمان یادگیرنده اس��ت» .معضل جالب توجه در یادگیری س��ازمانی این
اس��ت که توانایی کسب دانش ،به اشتراکگذاری و استفاده از آن محدود به منبع موجود دانش
است .برای تشخیص ارزش اطالعات جدید و تلفیق و استفاده از آن در فعالیتهای ارزشآفرین
الزم است سازمان ظرفیت جذب کافی داشته باشد .بهطور مثال ،بسیاری از شرکتها در توسعه
فنهای بازاریابی آنالین بسیار کند عمل میکردند زیرا هیچکس در سازمان دانش کافی در مورد
بوکار شرکت مورد استفاده قرار
اینترنت نداشت تا قابلیت آن را درک کند و آن دانش را در کس 
دهد .در برخی موارد شرکتها مجبور بودند کل تیم را با دانش الزم برای تشخیص قابلیت این
کانال بازاریابی ،آشنا سازند .کل کشور نیز از عدم ظرفیت جذب رنج میبرد .بدون دانش کافی،
یک جامعه در پذیرش اطالعات جدید که پیشرفت اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی را در پی
1. Keyhole
2. Google Earth
3. Google Plex
4. George Reyes

31

 vفصل  :1درآمدی بر رشته رفتار سازمانی

دارد کند عمل میکند و یا بهطور کامل قادر به پذیرش آن نیست.
 )1-2-3-1سرمایه فکری :سرمایه دانش سازمانی

کسب دانش ،به اش��تراکگذاری و اس��تفاده از آن نمایانگر جریان دانش است .دیدگاه یادگیری
س��ازمانی ،موجودی دانش ش��رکت را نیز مورد توجه قرار میدهد؛ که سرمایه فکری آن شرکت

نامیده میش��ود .مشخصترین ش��کل سرمایه فکری ،سرمایه انسانی اس��ت که اشاره به دانش،
مهارت و تواناییهایی کارکنان دارد .سرمایه انسانی مهمترین بخش موجودی دانش شرکت است
و در ش��رکتهایی که دانش اصلیترین مزیت رقابتی آنهاست ،ریسک بزرگی به شمار میآید.
هنگامیکه افراد کلیدی ش��رکت را ترکمیکنند ،بخشی از دانشی که موجب اثربخشی شرکت
شده است ،همراه آنها خارج میشود .حتی اگر همه کارکنان سازمان ترک کنند ،هنوز سرمایه
فکری در قالب س��رمایه ساختاری در سازمان باقی است .س��رمایه ساختاری دربرگیرنده دانش
دریافت شده و نگهداری شده در سامانهها و ساختارهای سازمانی است که مستندسازی روند کار
و طرح فیزیکی خط تولید از آن جملهاند.
محصوالت نهایی سازمان نیز جزو سرمایه ساختاری هستند چرا که با تفکیک آنها میتوان
نحوه کار و چگونگی س��اخت آن را کش��ف نمود (بهعنوان نمونه ،مهندسی معکوس) .در نهایت،
سرمایه فکری شامل سرمایه ارتباطی است که ارزشی است برآمده از روابط سازمان با مشتریان،
تأمینکنندگان و سایر افرادی که ارزش افزوده متقابل برای سازمان فراهم میآورند.
 )1-2-3-2حافظه سازمانی و فراموشی

الزم اس��ت رهبران س��ازمان بدانند که آنها محافظان حافظه س��ازمانی هستند .این اس��تعاره

نامعمول ،به ذخیرهسازی و نگهداری سرمایه فکری اشاره دارد و دانش کارکنان و نیز دانش نهفته
در س��اختار و سامانههای سازمانی را در برمیگیرد .اسناد ،اهداف و هر چیز دیگری که اطالعات
معناداری در مورد چگونگی عملکرد سازمان فراهم میآورد ،در این مفهوم گنجانده میشود.
چگونه یک سازمان سرمایه فکری را حفظ میکند؟ یک روش حفظ سرمایه فکری ،نگهداری
کارکنان خوب اس��ت .شرکتهای پیشرو با تعدیل شیوههای اشتغال و سازگاری آن با انتظارات
نیروی کار که شامل تعادل کار و زندگی ،سلسلهمراتب برابرنگر و محل کار سرگرمکنندهتر است

32

 vبخش اول :مقدمه

به این هدف نائل آمدهاند .دومین اس��تراتژی حافظه س��ازمانی ،انتقال نظاممند دانش به س��ایر
کارکنان اس��ت .این انتقال زمانی رخ میدهد که اف��راد تازهوارد از کارکنان ماهر کار میآموزند و
بهموجب آن دانشی را کسبمیکنند که مستندسازی نشده است .استراتژی سوم انتقال دانش
به س��رمایه س��اختاری است که اس��تخراج دانش نهفته ،س��ازماندهی آن و تنظیم آن در قالب
قابلدس��ترس برای سایرین را شامل میشود (از قبیل دس��تورالعملهای مکتوب یا کلیپهای
تصویری از روند انجام کار).
در دیدگاه یادگیری سازمانی فقط یادگیری مؤثر سازمان مطرح نیست بلکه سازمانها الگوها
و رفتارهای��ی را که دیگر مطلوب نیستن��د را یادگیریزداییمیکنند (از یاد میبرند) .در فرآیند
یادگیری زدایی ،دانش��ی که دیگر ارزشآفرین نیست و در واقع باعث تحلیل اثربخش��ی سازمان
میشود ،حذف میگردد .جابجایی روشها ،رویهها و خطمشیهای ناکارآمد (مخرب) ،شکلهایی
از یادگیریزدایی هستند .حذف مفروضات ،عقاید و نگرشها از اشکال دیگر آن بهشمار میآیند.
بهط��ور مثال کارکن��ان در مورد بهترین روش انجام کار و نحوه خدمت به مش��تری ،تجدیدنظر
میکنند.
 )1-2-4دیدگاه شیوههای کار با عملکرد باال
گرچه بر مبنای دیدگاه سیستم باز ،شرکتهای موفق در تبدیل داده به ستاده مهارت دارند اما
این تعریف ،مهمترین ویژگیهای زیرسیستمها در سازمانهای اثربخش را تعیین نمیکند؛ بنابراین
کل پژوهش حول محور اهدافی میچرخد که تعیینکننده مجموعهای از شیوههای سازمانی خاص
است که مزیت رقابتی را ارائه میکند .در طی سالها نامهای مختلفی به این تحقیق اطالق شده
است اما اکنون بهطور گسترده ،شیوههای انجام کار با عملکرد باال 1نامیده میشود.
دیدگاه شیوههای انجام کار با عملکرد باال با این ایده آغاز میشود که سرمایه انسانی (دانش،
مهارت و تواناییهایی که کارکنان دارا هستند) مهمترین منبع مزیت رقابتی برای سازمانهاست.
سرمایه انسانی به سازمان کمک میکند که فرصتها را محقق سازد و تهدیدهای محیط بیرونی
را کاهش دهد .عالوه بر این سرمایه انسانی نه بهصورت گسترده قابلدسترسی است و نه بهسادگی
)1. High-Performance Work Practices (HPWP
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تکثیر میش��ود .بهطور مثال یک شرکت نوپا قادر نیست نیروی کاری خود را همسان با شرکت
قدیمی توسعه دهد و نه فناوری میتواند جایگزین قابلیتهایی که کارکنان به محل کار به ارمغان
میآورند ،باش��د بنابراین سرمایه انسانی ،ارزشمند ،کمیاب و تقلیدناپذیر است و جایگزینی برای
آن وجود ندارد؛ بنابراین سازمانها ،با معرفی شبکهای از سامانهها و ساختارها که پتانسیل نیروی
کار را افزایش میدهد ،برتری مییابند.
بسیاری از ش��یوههای انجام کار با عملکرد باال سالهاس��ت که مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
مش��ارکت کارکنان ،اس��تقالل ش��غلی ،قابلیت کارکنان و پاداش مبتنی بر عملکرد یا مهارت ،از
جمل��ه روشهایی با پیش��ینه تحقیقاتی قوی هستند .همانطور ک��ه در قسمتهای بعدی این
کتاب خواهید آموخت ،مشارکت کارکنان و استقالل شغلی ،انگیزه کارکنان را تقویت میکند و
تصمیمگیری و پاسخدهی سازمانی و همچنین تعهد به تغییر را بهبود میبخشد در محیطهای
کاری با عملکرد باال ،مشارکت کارکنان و استقالل شغلی اغلب در قالب تیمهای خودگردان رخ
میدهد.
یک متغیر دیگر در مدل ش��یوههای انجام کار با عملکرد باال ( ،)HPWPتوانایی و شایستگی
کارکنان اس��ت .س��ازمانها بهطور خ��اص ،هنگامیکه اف��رادی بامهارت ،دانش ،ارزش و س��ایر
ویژگیهای ش��خصیتی مرتبط را انتخاب و اس��تخداممیکنند ،اثربخشتر خواهند بود .عالوه بر
این ،شرکتها با حمایت از توسعه بیشتر تواناییها ،بر روی کارکنان خود سرمایهگذاریمیکنند
(فصل  2را مشاهده کنید).
چهارمین ویژگی س��ازمانهایی با عملکرد باال این اس��ت که آنها توس��عه مهارت و بهبود
عملکرد را با شکلهای مختلفی از پاداشهای مالی و غیرمالی که از سوی کارکنان ارزشگذاری
میش��ود ،مرتبط میسازند .س��یستم پاداش بهعنوان یکی از روشهای گوناگون بهبود عملکرد
کارکنان در فصل  6موردبحث قرار خواهد گرفت.
دیدگاه ش��یوههای انجام کار با عملکرد باال ( ،)HPWPاخیرا ً در میان کارشناس��ان و فعاالن
حوزه رفتار س��ازمانی مورد توجه بوده اس��ت اما از انتقادات بینصیب نبوده اس��ت .یک نگرانی
این اس��ت که در بسیاری از این تحقیقات سعی بر یافتن روشهایی بوده است که تعیینکننده
عملکرد س��ازمانی اس��ت بدون اینکه آگاه ش��ویم چرا این روشها ،چنین تأثیراتی را بر سازمان
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داشته است؛ بهعبارتدیگر برخی از شیوههای تعیینشده بهعنوان شیوههای انجام کار با عملکرد
باال ( ،)HPWPفاقد مبنای نظری هستند .ارتباط علّی ،بین فنهای انجام کار و اثربخشی سازمان
موجود نیست .بدون شرح این ارتباط ،بهسختی میتوان اطمینان یافت که این روشها در آینده
و در موقعیتهای دیگر ،قابل استناد باشد.
دومین انتقادی که بر دیدگاه شیوههای انجام کار با عملکرد باال ( )HPWPوارد است این است
که تأمین نیاز مش��تری و رضایت ذینفعان در گروی رفاه کارکنان است .برخی کارشناسان به این
نکته اش��ارهمیکنند که روشهای  HPWPفش��ار کاری را افزای��ش میدهد و مدیران تمایلی به
تفویض قدرت و تقسیم مزایای مالی حاصل از بهبود بهرهوری ندارند .اگر شیوههای کاری با عملکرد
باال ،عملکرد س��ازمانی را به قیمت رفاه کارکنان بهبود بخشد ،بنابراین این دیدگاه (که در راستای
دیدگاه سیستم باز و یادگیری سازمانی است) تصویر ناقصی از اثربخشی سازمانی ارائه میدهد.
 )1-2-5دیدگاه ذینفعان
تاکنون س��ه دیدگاه اثربخشی سازمانی ش��رح داده شده است که اساساً فرآیندها و منابع در
آنها مورد توجه واقع شده است و به اهمیت روابط با ذینفعان ،کمتر پرداخته شده است .ذینفعان،
ش��امل افراد ،سازمانها و سایر نهادهای تأثیرگذار ،یا تأثیرپذیر از اهداف و فعالیتهای سازمان،
هستند و هر فردی را که س��همی در سازمان دارد ،در بر میگیرند بهطور مثال کارکنان ،سهام
داران ،تأمینکنندگ��ان مواد اولیه اتحادیهه��ای کارگری ،دولت ،مردم ،مصرفکننده و گروههای
ذینفع زیستمحیطی و غیره.
ماهیت دیدگاه ذینفعان این است که شرکتها باید به این موضوع که فعالیتهایشان چه تأثیری بر
سایرین میگذارد ،اهمیت دهند و این مستلزم درک ،مدیریت و برآوردن منافع ذینفعان است .دیدگاه
ذینفعان ،دیدگاه سیستم باز را شخصیسازی میکند .در این دیدگاه افراد خاص و نهادهای اجتماعی
در محیط بیرونی و داخلی س��ازمان معین میگردند و پویایی روابط ذینفعان نیز مشخص میشود.
مذاکره با آنها و مدیریت آنها امکانپذیر است اما صرفاً نباید تغییرناپذیر تلقی شوند .به مشکالت

پیشروی والمارت در سالهای اخیر توجه کنید .برای دههها ،بزرگترین خردهفروش جهان ،با فراهم
آوردن پایینترین قیمت ممکن ،مشتریان را در کانون توجه خود قرار داد و با ایجاد بازده مالی سالم،
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سهامداران را مورد توجه قرار داد .بااینحال تأکید بر این دو گروه ذینفع ،شرکت را با عداوت روزافزونی
از سوی سایر گروهها در جامعه مواجه ساخت .برخی از گروههای ذینفع ،والمارت را متهم به از بین
بوکار (مانند کار کودکان)
بردن پایههای تولید آمریکا نمودند .والمارت به فعالیتهای غیراخالقی کس 
در کشورهایی که از آنها کاال خریداری میکند نیز متهم شد .برخی گروهها به پیشینه ضعیف والمارت
در زمینه مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی ،اشاره کردهاند .سایر گروهها تالش کردند که والمارت
را از محدوده خود دور سازند ،چرا که این خردهفروش غولآسا به نواحی حومه و دورافتاده که زمین
ارزان است رانده میشود ،بنابراین تالطم و آشوب از نواحی مرکزی محو میشود .این فشارها از سوی
ذینفعان برای مدتی وجود داشت اما والمارت بیشتر آنها را نادیده گرفت تا اینکه آنها به تهدید جدی
تبدیل شدند .در واقع والمارت بهتازگی پست سازمانی مدیر ارشد ذینفعان را ایجاد کرد تا اطمینان
بدهد که توجه بیشتری به اکثر ذینفعان دارد و فعاالنه روابط ذینفعان را مدیریت میکند.
درک منافع ذینفعان ،مدیریت و برآورده نمودن آن بیش از آنچه به نظر میرسد چالشبرانگیز
است (چرا که منافع ذینفعان با هم در تضاد است) و سازمان قادر نیست با توجه به منابع خود،
به بهترین ش��کل رضایت همه آنها را جلب نماید؛ بنابراین الزم اس��ت رهبران سازمان تصمیم
بگیرند که چه اولویتهایی را برای چه گروههایی در نظر بگیرند .یک عامل رایج ،توجه به ذینفعان
قدرتمند است .ذینفعانی که بیشترین قدرت را دارند ،بزرگترین تهدیدات و فرصتها برای بقای
س��ازمان محسوب میشوند .با اینوجود قدرت ذینفعان نباید تنها معیار برای تعیین استراتژی
س��ازمان و تخصیص منابع باشد .نادیده گرفتن ذینفعانی با قدرت کمتر ،ممکن است این انگیزه
را در آنها ایجاد کند تا با تشکیل ائتالف یا جلب حمایت دولت ،قدرتمندتر شوند .این احتمال
نیز وجود دارد که چنانچه نادیده گرفتن ذینفعان ضعیفتر موجب نقض استانداردها و هنجارهای
اجتماعی شود ،ناراحتی ذینفعانقدرتمند را در پی داشته باشد.
 )1-2-5-1ارزشها ،اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکتها

در این قسمت به یکی از نقاط قوت کلیدی دیدگاه ذینفع ،اش��اره میکنیم که ش��امل ارزشها،

اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی ش��رکتها در معادله اثربخشی سازمان است .دیدگاه ذینفع
حاکی از این است که رهبران برای مدیریت منافع ذینفعان مختلف ،در نهایت باید به ارزشهای

فردی و سازمانی خود تکیه کنند .ارزشها ،اعتقادات ارزشی نسبتاً پایداری هستند که ترجیحات
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ما در رابطه با پیامدها و فرایند کار در موقعیتهای گوناگون را تحت تأثیر قرار میدهد.
ارزشها به ما کمک میکند تا دریابیم در جهان چه چیزی خوب و چه چیزی بد است و یا چه
چیز اشتباه و چه چیز درست است .در فصل  2به توضیح این موضوع خواهیم پرداخت که چطور
ارزشها مهمترین بخش خودپنداره 1ما میشوند و اعمال ما را برمیانگیزانند .اگر چه ارزشها در
درون افراد وجود دارد ،اما گروههایی از افراد غالباً ارزشهای مش��ابهی را دارا هستند؛ بنابراین ما

میخواهیم این ارزشهای مشترک را به تیم ،بخش ،2سازمان ،صنعت و کل جامعه نسبت دهیم.
ارزشها موضوع جالب توجه جلسات هیئتمدیره ش��ده اس��ت زیرا رهب��ران دریافتهاند که
رویکرد س��ازمانی برگرفته از ارزشها ،ب��رای هدایت رفتار کارکنان بهط��ور بالقوهای از رویکرد
قدیمی فرمان-کنترل (بهطور مثال تصمیمگیری باال به پایین با نظارت دقیق کارکنان) مؤثرتر و
مطلوبتر است .بانک مونترال 3از این موارد است.
چن��د س��ال قبل مدیران ارش��د بانک مونترال در یک س��ری از جلس��ات ،تاریخچه این
مؤس��سه مالی را انعکاس دادند و برای مش��خص ش��دن ارزشهایی که مبنای ایجاد موسسه
مال��ی کانادایی بود ،مباحثات عمیقی صورت گرفت .در نتیج��ه این گفتگوها چهار بیانیه در
زمینه ارزشها پدید آمد و به کارکنان ارائه ش��د و بهعنوان بخش��ی از سیستم پاداش اصالح
ش��ده در نظر گرفته ش��د .بهراس��تی چرا بانک مونترال برای تعیین ارزشها و انتقال آن به
کارکن��ان چنی��ن زحمتی به خود داد؟ یکی از مدیران ارش��د بانک مونت��رال که در جلسات
حضور داش��ت ،اینگون��ه توضیح میدهد ،ارزشه��ای بانک مونترال 4مبن��ای ثابتی را برای
راهنمایی کارکنان در خصوص تصمیمات و فعالیتهای آنها در محل کارش��ان که بهسرعت
در حال تغییر اس��ت فراهم آورد.
دیدگاه ذینفعان نیز با دخیل کردن ارزشها در اثربخش��ی س��ازمانی ،قویترین مورد را برای
اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم آورد در واقع دیدگاه ذینفعان برگرفته از مکتوبات
1. Self-Concept
2. Department
)3. Bank of Montreal (BMO
4. BMO‘s value
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پیش��ین در زمینه اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی ش��رکت است .اصول اخالقی به ارزشهای
اخالقی که تعیین میکند کدام کار درست و کدام نادرست است و خوب یا بد بودن نتایج عمل را
تعیین میکند ،اشاره دارد .بر مبنای ارزشهای اخالقی درست بودن یک عمل را تعیین میکنیم.
رفتار اخالقی برگرفته از اصول اخالقی است که در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار میدهیم .در
فصل  ۲جزئیات بیشتری در مورد اصول اخالقی و تأثیرات آن بر استدالل اخالقی ارائه خواهد شد.
 )1-2-5-2مسئولیت اجتماعی شرکت

1

دربردارنده فعالیتهای س��ازمانی است که فراتر از مقاصد مالی بالفصل و الزامات قانونی با هدف
سودرس��انی به جامعه و محیطزیست انجام میش��ود .از این منظر شرکتها قراردادی با جامعه
میبندند که بر مبنای آن باید متمایز از سهامداران و مشتریان به سایر ذینفعان خدمت کنند .در
برخی موارد باید منافع این ذینفعان نسبت به منافع سهامداران در اولویت قرار گیرد.
بهعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی ،شرکتها فلسفه سهگانهای را پذیرفتهاند که بر اساس
آن تالشمیکنند در عرصهه��ای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بهصورت پایدار بازدهی
مثبتی کسب کنند .شرکتهایی که این فلسفه سهگانه را پذیرفتهاند هدفشان ماندن و سودآور
بودن در بازار اس��ت (اقتصادی) ،اما آنها قصد دارند شرایط جامعه (اجتماعی) و محیط فیزیکی
(زیستمحیطی) را نیز بهبود بخشند .همه با این عقیده که سازمانها هنگامیکه رضایت طیف
گستردهای از ذینفعان را جلبمیکنند اثربخشتر هستند ،موافق نیستند .بیش از سی سال قبل
بوکار
اقتصاددانی به نام میلتون فریدمن اظهار کرد« :یک و تنها یک مسئولیت اجتماعی در کس 
ن هم استفاده از منابع و مداخله در فعالیتهایی است که برای افزایش سود طراحی
وجود دارد ،آ 
شدهاند» .اگر چه امروزه نویسندگان اندکی ،چنین دیدگاه افراطی را دارا هستند ،اما برخی به این
نکته اشارهمیکنند که سایر ذینفعان تنها در صورتی میتوانند از منافع شرکت بهرهمند شوند که
سهامدارانی که دارای سهام مالی در شرکت هستند در اولویت قرار گیرند .با اینحال چهارپنجم
آمریکاییها معتقدند که تعهدات اجتماعی عامل مهمی در تصمیمگیری برای کار در شرکت و یا
استفاده از محصوالت و خدمات آن است.
)1. Corporate social responsibility (CSR

38

 vبخش اول :مقدمه

در تحقیق دیگری دو س��وم از دانش��جویان آمریکای ش��مالی اظهار داشتند چنانچه شرکتی به
مسئولیت اجتماعی خود پایبند نباش��د از آن درخواس��ت کار نخواهند کرد .بیش��تر دانشجویان
اروپایی و آمریکایی ادعا کردند که برای کار در سازمانهایی که شهرت بیشتری در رعایت اصول
اخالق��ی و مسئولیت اجتماعی دارند پاداش مالی کمتری درخواس��ت خواهند کرد .با این حال
یکی دیگر از بررسیهای اخیر نشان داد درحالیکه اکثر دانشجویان بر این باورند که شرکتهای
مسئولیتپذیر شهرت و اعتبار بیشتری دارند ،اما کمتر از نیمی از این پاسخدهندگان معتقدند که
مسئولیت اجتماعی شرکت بهبود درآمد ،وفاداری کارکنان ،رضایت مشتریان ،رفاه جامعه و بقای
طوالنیمدت شرکت را در پی ندارد .کاپژمینی 1اخیرا ً به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت پی
برده است و آن هنگامی بود که شرکت مشاوره فناوری اطالعات هلند تصمیم گرفت  ۸۰۰پست
مشاوره مدیریت و فناوری اطالعات را در کشور پر کند .این شرکت بهجای پیشنهاد تیشرت در
ازای کامل کردن پرسشنامههای نظرسنجی آنالین مربوط به موضوعات استخدامی کاپژمینی به
پاسخدهندگان (مش��اوران مدیریت و فناوری اطالعات) اعالم کرد که هر نظرسنجی کامل شده
بودجهای برای یک هفته تحصیل و اقامت کودکان خیابانی کلکته در هندوس��تان فراهم خواهد
آورد .این نظرسنجی شامل یک گزینه برای پاسخدهندگان جهت درک بیشتر اشتغال در شرکت
مشاورهای بود .فراتر از انتظارات خود کاپژمینی بیش از  ۱۰۰۰۰پرسشنامه نظرسنجی و ۲۰۰۰
پرسشنامه شغلی از پاسخدهندگان واجد شرایط دریافت کرد .شرکت  800موقعیت شغلی خود
را پر کرد و لیست انتظاری از چشمانداز آینده ترتیب داد .عالوه بر این توجه رسانهها به این ابتکار
کاپژمینی ش��هرت اعتبار آن را در زمینه مسئولیت اجتماعی دو چندان کرد .شرکت مشاورهای،
شرایط تحصیل و مسکن کودکان در کلکته را به مدت  ۱۰۴۰۰هفته فراهم آورد.
 )1-3انواع رفتار سازمانی

در صفحات قبل ،چهار دیدگاه س��یستم باز ،یادگیری س��ازمانی ،شیوههای کار با عملکرد باال و
دیدگاه ذینفعان شرح داده شدند و نگرشی چندبعدی در مورد آنچه سازمانها را اثربخش میکند

فراهم آمد .با اینوجود در همه این مدلها رفتارهای فردی است که سازمانها را قادر میسازد
1. Capgemini
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با محیط خود تعامل برقرار کنند؛ برای دس��تیابی به بهترین نتایج ،به کسب ،اش��تراکگذاری و
اس��تفاده از دانش بپردازند .نهادهها را به ش��کلی مؤثر و واکنش��گر به خروجی تبدیلمیکنند و
نیازهای ذینفعان گوناگون را برآورده میسازند .درحالیکه اثربخشی سازمانی متغیر وابسته نهایی
است ،رفتار کارکنان متغیر وابسته فردی است که در اغلب تحقیقات رفتار سازمانی یافت میشود.
در شکل  2-1پنج نوع رفتار که در ادبیات رفتار سازمانی بسیار مورد بحث واقع شده به نمایش
درآمده اس��ت :اجرای وظایف ،رفتار شهروندی س��ازمانی ،رفتارهای ضدکار ،پیوستن و ماندن با
سازمان و حضور در محل کار.

شکل  :2-1انواع رفتارهای مرتبط با کار

 )1-3-1اجرای وظایف
اجرای وظایف به رفتار هدفمندی که تحت کنترل فرد است اشاره دارد و اهداف سازمان را مورد
حمای��ت قرار میدهد .رفتارهای اجرای وظایف مواد خام را به کاالها و خدمات تبدیل میکند و
فعالیتهای فنی را پشتیبانی و حفظ میکند .بهطور مثال بازرگانان مبادالت خارجی در واکوویا
تصمیمگیری و عملکردشان بهمنظور تبادل ارز صورت میگیرد .در اغلب مشاغل ،کارکنان بیش
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از یک بعد عملکرد را دارا هستند .بازرگانان مبادالت خارجی باید قادر باش��ند تجارت س��ودآور
را شناس��ایی کنند ،در محیط پراس��ترس با همکاران و مشتریان خود بهصورت تعاملی همکاری
داشته باشند ،پرورش نیروهای کاری جدید را مورد توجه قرار دهند ،با وسایل ارتباط از راه دور
کار کنند .برخی از ابعاد عملکرد نسبت به سایر آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است اما برای
ارزیابی کامل مشارکت کارمند در سازمان همه این ابعاد باید در نظر گرفته شوند.
 )1-3-2رفتار شهروندی سازمانی

1

چنانچه کارکنان تنها به وظایف ش��غلی و رس��می خود عمل کنند ،ش��رکتها قادر نخواهند بود
بهگونهای مؤثر به رقابت بپردازند و نیازهای ذینفعان را مرتفع س��ازند .کارکنان الزم اس��ت واجد
رفتارهای ش��هروندی سازمانی نیز باش��ند .رفتار شهروندی سازمانی به اشکال مختلف همکاری و
کمکرسانی به سایرین اشاره دارد که بافت روانی و اجتماعی سازمان را مورد حمایت قرار میدهد.
بهعبارتدیگر س��ازمانها در کنار اجرای وظایف شغلی نیازمند عملکردهای مفهومی (بهطور
مثال رفتارهای ش��هروندی س��ازمانی) نیز هستند .رفتار شهروندی سازمانی شکلهای مختلفی
دارد .جهتگیری برخی از آنها به سمت افراد است ،مانند کمک به همکاران در مشکالت کاری
آنها ،تنظیم برنامه کاری برای هماهنگی با همکاران ،نشان دادن حسن نیت واقعی به همکاران
و سهیم کردن همکاران در منابع کاری خود (موجودی ،فناوری و نیروی کار) .شکل دیگر رفتار
ش��هروندی سازمانی بهطور کلی سودرسانی و همکاری با س��ازمان است؛ که این موارد را شامل
میشود :حمایت از تصویر عمومی سازمان ،فعالیتهای اختیاری برای کمک به سازمان در جهت
جلوگیری از مش��کالت بالقوه ،ارائه ایده فراتر از آنچه موردنیاز شغل است ،مشارکت در کارهای
داوطلبانه که سازمان را مورد حمایت قرار میدهد و پیگیری تغییرات جدید در سازمان.
رفتار شهروندی سازمانی

شکلهای مختلف همکاری و سودرسانی به سایرین که حمایت بافت روانی و اجتماعی سازمان را در پی دارد.

)1. Organizational Citizenship Behaviors (OCBs
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 )1-3-3رفتارهای ضد کار

1

رفتارهای سازمانی همه رفتارهای محل کار را در برمیگیرد از جمله مواردی که در نیمه تاریک

وجود دارند که عموماً بهعنوان رفتارهای ضدکار شناخته میشوند .رفتارهای ضد کار ،رفتارهای
داوطلبانهای هستند که این پتانسیل را دارند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان آسیب
برس��انند .سوءاس��تفاده از دیگران (بهطور مثال توهین و نظرات تند و زننده) ،تهدیدات ،اجتناب
از کار (بهطور مثال تأخیر) ،خرابکاری (بهطور مثال انجام نادرست کارها) و اعمال آشکار (مانند
سرقت) از جمله این موارد است .نگرانی در خصوص رفتارهای ضدکار کماهمیت نیست .یکی از
تحقیقات اخیر نش��ان میدهد که رستورانهای زنجیرهای فستفود که میزان رفتارهای ضد کار
باالتری داشتند بهطور خاص عملکرد بدتری نیز داشتند درحالیکه رفتار شهروندی سازمانی سود

نسبتاً جزئی در پی داشت.
رفتارهای ضد کار

رفتارهای داوطلبانهای اس��ت که پتانس��یل آسیبرسانی به سازمان چه بهصورت مس��تقیم و چه غیرمستقیم را

داراست.

 )1-3-4پیوستن و ماندن با سازمان

2

وظایف کاری ،رفتارهای ش��هروندی س��ازمانی و فقدان رفتارهای ضد کار بهوضوح حائز اهمیت
هستند؛ اما اگر افراد ذیصالح و واجد ش��رایط به س��ازمان نپیوندند و در آن باقی نمانند هیچیک
از این رفتارهای مربوط به عملکرد رخ نخواهد داد .هرچه نگرانی در مورد کمبود مهارت بیش��تر
میشود جذب و حفظ افراد بااستعداد اهمیت ویژهای پیدا میکند .بهطور مثال کمبود رانندگان
کامیون واجد شرایط عامل اصلی محدودیت در افزایش قراردادهای حمل بار در جاپلین میسوری
اس��ت .هرب اش��میت ،رئیس ش��رکت بیان میکند« :ما محمولههای باری بسیار و کامیونهای
فراوانی نیز داریم اما کمبود ش��دید رانندگان دارای صالحیت جلب رضایت مشتریان رو به رشد
را غیرممکن س��اخته است» .هتلها در بسیاری از مناطق امریکا نیز تالشمیکنند برای حفظ
1. Counterproductive Work Behaviors
2. Joining and Staying with the Organization
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تقاضاها ،نیروی کار کافی بیابند .صاحب رس��توران س��نت پترزب��ورگ در فلوریدا میگوید« :ما
متأس��فانه با کمبود ش��دید نیروی کار مواجه هستیم ،این وحش��تناک اس��ت» .وی  ۲۶۵نفر را
استخدام کرده است و هنوز  ۴۰جای خالی برای استخدام دارد.
پیش��رفت و بقای شرکتها تنها در گروی استخدام افراد بااستعداد و باصالحیت نیست بلکه
الزم اس��ت از ماندن این افراد در س��ازمان نیز اطمینان حاصل ش��ود .بخشی از هزینههایی که
سازمان متحمل میشود ناشی از ترک کار افراد و جایگزین نمودن آنهاست .نکته مهمتری که
پیش از این در این فصل به آن اشاره شد ،این است که بیشتر سرمایه فکری سازمان دانشی است
ی که کارکنان سازمان را ترکمیکنند بخشی از دانش
که در ذهن کارکنان وجود دارد؛ هنگام 
حیاتی سازمان از بین میرود و ناکارآمدی و ارائه خدمات ضعیف به مشتریان و سایر موارد را در
پی خواهد داشت .این یک تهدید بیاهمیت نیست .بین یکسوم تا یک دوم کارکنان ابراز کردهاند
در صورت پیشنهاد شغل بهتر سازمان فعلی را ترک خواهند کرد.
 )1-3-5حضور در محل کار

1

همراه با جذب و حفظ کارکنان الزم است سازمانها به افراد نشان دهند که در زمان برنامهریزی
شده در محل کار حضور یابند .عوامل موقعیتی از جمله شرایط بد جوی یا خرابی ماشین میتواند
توضیح عدم حضور در محل کار باش��د .عامل دیگر انگیزه است .در مورد کارکنانی که نارضایتی
ش��غلی و فش��ار کاری را تجربهمیکنند احتمال غیبت یا تأخیر در محل کار بیشتر است چراکه
مرخصی گرفتن روش��ی است برای خروج موقت از شرایط پراس��ترس و نامطلوب .غیبت از کار
همچنین در سازمانهایی که مرخصی استعالجی بدون کسر از حقوق میدهند بیشتر است ،زیرا
این مزیت تأثیر مالی منفی ناش��ی از س��اعات خروج از کار را محدود میس��ازد .تحقیقات نشان
دادهاند که در تیمهایی با هنجارهای قوی در خصوص غیبت بدین مفهوم که اعضای تیم غیبت
همکاران را تحملمیکنند و حتی انتظار دارند که همکارانشان مرخصی بگیرند ،نیز میزان غیبت
باال است.

1. Maintaining Work Attendance
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گوگل بهواسطه فضایی جذاب و فوقالعاده افراد بااستعداد را جذب و حفظ میکند.

دانشجویان در بسیاری از کشورها گوگل را بهعنوان یکی از  10مکان برتر کاری رتبهبندیمیکنند .یک علت

اینکه ش��رکت گوگل قادر به جذب کارجویان بسیاری است ،محیط کاری آن است که شبیه محوطه دانشگاه یا
خوابگاه رؤیایی دانش��جویی است .اداره مرکزی گوگل (که گوگل پلکس نامیده میشود) در مونتن ویو کالیفرنیا

ب��ا المپهای گدازهای ،توپهای ورزش��ی ،تنیس روی میز ،میزهای بیلیارد ،ات��اق تمرین ،بازیهای ویدیویی،

اس�لایدها و یک رس��توران با غذاهای لذیذ رایگان ،تجهیز ش��ده اس��ت .مرکز جدید مهندسی گوگل در زوریخ
س��وئیس نیز دارای یک محیط شبهدانش��گاهی جالب است .در این شکل تعدادی از دفاتر گوگل در زوریخ نشان
داده شده است که شامل فضای کاری موقت شبیه کندوی زنبور و قایق اسکی میشود.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعد شما باید بتوانید:

 .۷در مورد فرصتهای سازمانی و چالشهای جهانیشدن ،تنوع نیروی کار و کار مجازی به بحث بپردازید.
 .۸توضیح دهید که روابط شغلی چطور در حال تغییر است و چرا این تغییرات رخ میدهد.
 .۹نقاط اتکایی را که مبنای دانش رفتار سازمانی است شرح دهید.

 )1-4چالشهای معاصر سازمان

بحث قبلی در مورد اثربخش��ی سازمانی پیشزمینهای بود برای این موضوع که سازمانها عمیقاً

تح��ت تأثیر محیط بیرونی خود هستند .آنها نیاز دارن��د با نظارت مستمر و انطباق با تغییرات
محیطی ،سازگاری خود را با محیط بیرونی حفظ کنند .این محیط بیرونی بهصورت مستمر در
حال تغییر اس��ت ،اما برخی از این تغییرات در دهه گذش��ته و دهه پیشرو نسبت به سایر آنها
عمیقتر بوده است .این تغییرات مدیران و کارکنان شرکت را ملزم میکند با وقایع جدید سازگار
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شوند .در این فصل سه چالش اصلی پیشروی سازمانها مورد بررسی قرار میگیرد :جهانیشدن،
افزایش تنوع نیروی کار و پدیدار شدن روابط شغلی.
 )1-4-1جهانیشدن
شاید تاکنون اسم فونترا به گوشتان نخورده باشد اما ممکن است اخیرا ً یکی از محصوالت آن
را خریداری کرده باشید یا خورده باشید .این شرکت نیوزلندی بزرگترین صادرکننده مواد لبنی
در جهان اس��ت و یکی از تولیدکنندههایی است که محصوالت لبنی آن پایینترین قیمت را در
جهان داراست .این شرکت در  ۱۴۰کشور فعال است و  ۲۰۰۰۰نیرو را به استخدام خود درآورده
است و  ۴۰درصد تجارت جهانی لبنیات را عهدهدار است .در بسیاری از کشورها شرکایی نیز دارد
مانند شرکت لبنیات فارمر در آمریکا ،سنکور در آرژانتین و اریا در اروپا.
جایگاه کنونی فونترا در صحنه جهانی اندکی با یک دهه گذش��ته که از ادغام س��ه ش��رکت
نیوزلندی تش��کیل شده بود متفاوت است .آنها تشخیص دادند که روند جهانیشدن صنعت را
متزلزل میسازد و برای بقای خود الزم است یک شرکت جهانی تشکیل دهند .این شرکت ادغام
ش��ده از ابتدا آنقدر در س��طح جهانی مورد توجه قرار گرفت که بهطور موقت شرکت جهانی نام
گرفت تا زمانی که نام فونترا برای آن در نظر گرفته ش��د .سازگاری فونترا با عملکرد جهانی کار
س��ادهای نبود .بر مبنای نیاز ش��رکت به سازگاری با روند جدید و طرز فکرهای متفاوت ،مدیران
اجرایی شرکت جابجا شدند .مدیر اجرایی فونترا اذعان داشت« :پیش از تلفیق شرکت بسیاری از
افراد تا حد زیادی نیوزلند محور بودند و از لحاظ فرهنگی چالشهای جهانی تیمهای برونمرزی
و شرکتهای با تفاوت عملکرد را درک نمیکردند».
فونترا یک نمونه عالی از جهانیشدن کسبوکار در چند دهه اخیر است .جهانیشدن اشاره به
ارتباط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی با افرادی در سایر نقاط جهان دارد .فونترا و سایر سازمانها،
هنگامیکه بهطور فعال در س��ایر کشورها و فرهنگها مشارکتمیکنند ،جهانیشدن را تجربه
میکنند .گرچه در فرایند کسبوکار قرنهاس��ت که کاالها در سراسر مرزها دادوستد میشوند،
اما امروزه میزان جهانیشدن بیسابقه است ،چرا که فناوری اطالعات و سیستم حملونقل امکان
ارتباط و تعامل بهمراتب شدیدتری را در سرتاسر جهان فراهم آورده است.
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جهانیشدن مزایای بیشماری برای سازمانها در پی دارد که در قالب فروشگاههای بزرگتر،
هزینههای پایینتر و دسترسی بیشتر به دانش و نوآوری ارائه میشود .بهطور همزمان این بحث
قابل توجه پیش میآید که آیا جهانیش��دن برای کش��ورهای در حال توسعه منافعی در بردارد
و آیا اساس��اً باعث افزایش ش��دت کار و کاهش امنیت شغلی و تعادل کار و زندگی در کشورهای

توسعه یافته میشود.
جهانیشدن در حال حاضر بهخوبی تثبیت شده است ،بنابراین مسئله واقعی در رفتار سازمانی
این اس��ت که رهبران ش��رکتها و همینطور کارکنان چگونه میتوانند در این واقعیت در حال
ظهور بهطور مؤثر رهبری و کار کنند .محققان رفتار سازمانی توجه خود را به این موضوع معطوف
س��اختهاند .بهعنوان مثال در پروژه  GLOBEدهها تن از کارشناسان در حال بررسی شیوههای
سازمانی و رهبری در سراسر جهان هستند.
جهانیشدن

ارتباط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با افراد در سایر نقاط جهان.

 )1-4-2افزایش تنوع نیروی کار
با یک نگاه به دفاتر ش��رکت ارتباطات ورایزون 1بهس��رعت متوجه خواهید شد که این غول
خدمات ارتباطی انعکاسدهنده جامعهای اس��ت که به آن خدمت میکند .اقلیتها  ۳۵درصد از
 ۲۳۰۰۰۰کارمند ورایزون و  ۲۹درصد پستهای مدیریتی را تشکیل میدهند .زنان  ۴۲درصد
نی��روی کاری و  ۳۸درصد پستهای مدیریتی را تش��کیل میدهن��د .فرهنگ فراگیر ورایزون از
سوی سازمانها و نشریات از جمله اسپانیاییها ،آفریقایی-آمریکاییها ،افراد معلول و سایر گروهها
جوایزی دریافت کرد .مگدا ریزاری 2معاون انطباق تنوع و فرهنگ محل کار در ورایزون اینگونه
بیان میکند« :تعهد به تنوع هم در مورد کسبوکار مطلوب است و هم در خصوص انجام کارهای
درست».

1. Verizon Communications
2. megda Yrizarry
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ش��رکت ارتباطات ورایزون مدلی از کارکنان و انعکاس تنوع رو به افزایش افرادی اس��ت که در
آمریکا و سایر کشورها زندگیمیکنند .توصیف تنوع ورایزون به بعد سطحی تنوع اشاره دارد .بعد
سطحی تنوع ،تفاوتهای قابل رؤیت آماری و سایر تفاوتهای آشکار میان افراد را در برمیگیرد،
از جمله تفاوتهای نژادی ،قومی ،جنسیت ،سن و توانمندیهای فیزیکی .تنوع سطحی طی چند
دهه اخیر در آمریکا تغییرات قابل توجهی داشته است افراد رنگینپوست یا با اصالت اسپانیایی
یکسوم جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند و این مقدار طی چند دهه آینده افزایش چشمگیری
خواهد داشت .در  50سال آینده از هر  4آمریکایی  1اسپانیایی  14درصد آفریقایی-آمریکایی و
 8درصد نژاد آس��یایی خواهند بود .تا سال  ۲۰۶۰مردمی با نژاد اروپایی غیراسپانیایی در اقلیت
خواهند بود .بسیاری از کشورهای دیگر نیز افزایش سطح قومی نژادی را تجربه خواهند کرد.
تنوع سطحی

تفاوتهای فیزیولوژیکی و آماری قابل رؤیت مانند نژاد ،جنسیت ،سن و معلولیتهای فیزیکی.

تنوع ،ویژگیهای روحی کارکنان را نیز ش��امل میشود .از جمله :شخصیت ،عقاید ،ارزشها

و نگرشها .ما مستقیماً قادر به مشاهده بعد عمقی تنوع نیستیم؛ اما در تصمیمگیریهای افراد،
اعمال و نظرات آنها آشکار است .یک مثال روشن از تنوع عمقی ،تفاوت در نگرشها و انتظارات
کارکنان یک نسل است.
بیبی بومرها( 1به متولدین س��الهای  1946تا  1964اشاره دارد که نوزادان بسیاری در این
دوره متولد شدهاند) ،به نظر میرسد که انتظار امنیت شغلی بیشتری دارند و تمایل بیشتر برای
بهب��ود وضعیت اقتص��ادی و موقعیت اجتماعی خود دارند .نقطه مقاب��ل آنها کارکنان نسل X

هستند (افرادی که بین س��الهای  ۱۹۶۵تا  ۱۹۷۹متولد شدهاند) ،انتظار امنیت شغلی کمتری
دارن��د و انعطافپذیری محل ک��ار و فرصتهای یادگیری (بهطور خ��اص یادگیری فناوریهای
جدید) برابرنگری و س��ازمانهای جالب در آنها انگیزه ایجاد میکند .کارکنان نسل ( Yافرادی
که پس از سال  ۱۹۷۹متولد شدهاند) ،دارای اعتمادبهنفس باال ،خوشبین و چندکاره هستند؛ و

نسبت به همکاران نسل  Xمستقلتر عملمیکنند .این نظریات یقیناً در مورد همه افرادی که
1. baby bomer
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در ای��ن گروهها قرار دارند صدق نمیکند اما پویای��ی تنوع عمقی و ارزشها و انتظارات در حال
تغییر نسلهای مختلف را انعکاس میدهد.
تنوع عمقی

تفاوتهای موجود در ویژگیهای روحی کارکنانکه شامل شخصیت ،عقاید ،نگرشها و ارزشها است.

 )1-4-2-1پیامدهای تنوع

تن��وع فرصته��ا و چالشهایی را پیش روی س��ازمان قرار میدهد .در برخی ش��رایط با بهبود
تصمیمگیری و عملکرد تیمی در کارهای پیچیده ،تنوع میتواند تا حدی به مزیت رقابتی تبدیل
ش��ود .تحقیقات حاکی از این مطلب اس��ت که تیمهای دارای تنوع (بهطور خاص تنوع شغلی)

نسبت به تیمهایی با پیش��ینه مش��ابه ،در مسائل پیچیده بهتر تصمیمگیریمیکنند .بر مبنای
تحقیقات دیگر ،ش��رکتهایی که برنده جایزه تنوع ش��دهاند حداقل در کوتاهمدت گردش مالی
باالتری را نیز داش��تهاند .این مطلب با شواهدی از س��وی بسیاری از مدیران شرکتها مطابقت
دارد ک��ه اب��راز کردهاند تنوع در نیروی کار ،بهبود خدمات مش��تری و افزایش خالقیت را در پی
داشته است .بهطور مثال طبق برآورد شرکت پپسی یک هشتم رشد درآمد آن مستقیماً برآمده
از محصوالت جدیدی است که در نتیجه تالش نیروی کار متنوع حاصل شده است .بر مبنای این
شواهد اعتقاد رایج این است که تنوع نیروی کار پیشنهاد منطقی و معقولی در کسبوکار است؛
اما متأس��فانه ب ه سادگی صورت نمیگیرد .شواهد روزافزونی دال بر اینکه بیشتر شکلهای تنوع
هم دارای مزایا و هم دارای معایبی است ،موجود است.
در مورد تیمهایی با نیروی کاری متنوع زمان بیشتری طول میکشد که بهگونهای اثربخش
عمل کنند .تنوع ،مشکالت ارتباطی گوناگونی به دنبال خواهد داشت؛ مانند نقصهای موجود در
رفتار گروههای غیررسمی .تنوع همچنین منبع تعارض است که فقدان به اشتراکگذاری دانش
و در بسیاری موارد مش��کالت اخالقی و ترک خدمت بیش��تر را در پی دارد .تنوع نیروی کار در
کسبوکار چه س��ودآور باشد و چه نباشد الزم است شرکت ،آن را به مزیت تبدیل کند ،چرا که
تنوع سطحی امری قانونی و اخالقی است.
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شرکتهایی که دارای محیط کاری جامع و فراگیری هستند از لحاظ اخالقی تصمیمات بیطرفانه
و عادالنهای در خصوص اس��تخدام ،ترفیع ،پاداش و س��ایر موارد اتخاذمیکنند .بیطرفی تأثیر
مطلوب��ی بر وفاداری و رضای��ت کارکنان دارد .آن ام لیمبرگ رئیس بانک مرکزی آمریکا ،چنین
میگوید« :تنوع در مورد بیطرفی اس��ت و ما واژه جامع شایستهساالری را بهکار میبریم .وجود
تنوع برای نیروی کار ما اطمینان ایجاد میکند و مؤید آن اس��ت که تفاوتهای فردی ارزشمند
است» .در اینجا این نکته حائز اهمیت است که تنوع نیروی کار واقعیتی نوین است که سازمان
برای بقای خود و دستیابی به منافع بالقوه برای کسب موفقیت ،باید با این واقعیت وفق یابد.
 )1-4-3روابط کاری در حال ظهور
جهانیشدن را با تنوع نیروی کار ترکیب کنید و فناوریهای جدید اطالعات را به آن بیفزایید،
ترکی��ب حاصله تغیی��رات باورنکردنی را در روابط کاری ایجاد میکن��د .چند دهه پیش از این،
بسیاری از کارکنان (و البته نه همه آنها) در آمریکا با فرهنگی مشترک روز کاری خود را پس
از  ۸الی  ۹ساعت به اتمام میرساندند و اوقات شخصی خود را از روز کاری جدا میکردند هیچ
موبایل بلک بری و ش��رایط اتصال به اینترنت وجود نداش��ت تا کارکنان در برنامه  7/24پای کار
بایستند .حتی سفرهای تجاری به دلیل هزینههای باالی آن بهندرت صورت میگرفت .بسیاری
از رقبا در یک کش��ور قرار داش��تند ،بنابراین روشهای کاری مشابه و هزینههای کاری یکسان
داش��تند .امروزه س��اعات کاری طوالنیتر شده است ،کارکنان فشارهای کاری بیشتری را تجربه
میکنند و ش��واهد روزافزونی مبنی بر اختالل در روابط شخصی و خانوادگی به چشم میخورد.
جای تعجب ندارد اگر یکی از موضوعات مهم در این قرن جدید بر تعادل بیش��تر کار و زندگی
متمرکز باش��د تا چالش میان نیازهای کاری و غیر کاری را کاهش دهد .یکی دیگر از روندهای
روابط کاری ،کار مجازی است که در آن کارکنان با استفاده از فناوری اطالعات کارشان را دور از
محل کار فیزیکی سنتی انجام میدهند.
تعادل کار و زندگی

حدی که فرد تعارض میان کار و نیازهای غیر کاریش را تا آن اندازه کاهش میدهد.
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رایجترین شکل کار مجازی ،دورکاری نامیده میشود که کار در خانه بهجای رفتوآمد به محل
کار را ش��امل میش��ود .در ش��کل دیگر کار مجازی ،کارمن��د درحالیکه در ج��اده یا دفاتر کار

مشتریان است به محل کار خود متصل میشود .بهطور مثال تقریباً  50درصد کارکنان در سان
مایکروسیستمز ( )SUNکار خود را از خانه ،کافینتها ،مراکز و یا دفاتر مشتریان کاملمیکنند.

بیش از دو سوم کارمندان در شرکت فناوریهای اجیلنت 1برخی روزها یا همیشه به کار مجازی
اشتغال دارند.
کار مجازی

کاری که دور از محل کار به شکل سنتی و فیزیکی آن با استفاده از فناوری اطالعات انجام میشود.

برخ��ی تحقیقات حاکی از این مطلب اس��ت که کار مجازی بهویژه دورک��اری با ارائه تعادل
بهتر کار و زندگی باعث کاهش اس��ترس کارمندان میشود و بهطور چشمگیری کاهش زمان از
دست رفته در نتیجه رفتوآمد به محل کار را در پی دارد .بر مبنای گزارش شبکههای نرتل 71
درصد از کارکنان انگلیسی آن بهواس��طه تمهیدات کار مجازی احساس قدرتمیکنند .شرکت
 AT&Tاینطور تخمین زده اس��ت که کارکنان دورکار این شرکت ،آلودگی را کاهش دادهاند و
نسبت به زمان پیش از دورکاری  10درصد افزایش بازدهی داش��تهاند .برنامه کار مجازی IBM

ساالنه موجب صرفهجویی  400میلیون دالری در سطح جهان برای این شرکت میشود و بیشتر
با کاهش هزینه امالک این امر ممکن میش��ود .بر خالف ای��ن مزایای بالقوه کارکنان مجازی با
چالشهایی نیز روب��هرو هستند .چنانچه کارکنان با کمبود منابع و فضای کافی برای اختصاص
به کار روبهرو باش��ند ،این دورکاری بیش از آنکه موجب بهبود روابط خانوادگی شود آن را دچار
چال��ش میکند .برخی از کارکنان مجازی از انزوای اجتماعی و کاهش فرصتهای ارتقا و ترفیع
ش��کایتمیکنند .کار مجازی بهوضوح برای افرادی مناسب است که خودانگیخته و خودسامان
هستند و قادرند بهطور مؤثر با فناوریهای معاصر امروزی کار کنند و نیازهای اجتماعی آنها تا
حد کافی در جای دیگر در زندگی آنها محقق ش��ده باشد؛ و همچنین در سازمانهایی مؤثرتر

1. Agilent
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است که کارکنانش را بهجای میزان رؤیت آنها از روی نتایج عملکردشان ارزیابی نمایند.

12

به دفتر کار من خوش آمدید

یکی از اولین تصمیمات ری آکلی در ش��روع روز کاریش این اس��ت که

چه مکانی را بهعنوان دفتر کار خود در نظر بگیرد .مدیر شرکت خدمات

تیپینگ پوینت 1که شرکت ارتباطات و بازاریابی در دترویت 2است ،گاهی
اوق��ات نانواییهای معروف و یا کافینته��ا را انتخاب میکند و زمانی

دیگر فروش��گاهی در کتابخانه اطراف را در نظر میگیرد (در ش��کل باال اکلی در کتابخانه عمومی س��اوتفیلد
اس��ت) .تا زمانی که در مکان مورد نظر اتصال وای فای و محیط راحتی فراهم باش��د آکلی میتواند به کارش
ادامه دهد که ش��امل برقراری ارتباط با همکارانش در س��ایر نقاط دترویت و یا دهلی ،هند ،ش��انگهای و چین

اس��ت .ش��رکت خدمات تیپینگ پوینت حتی یک دفتر رسمی ندارد ،با وجود اینکه ممکن است در نهایت یک

دفتر تأس��یس نماین��د .در حال حاضر آکلی و همکارانش کار مجازی را ترجی��ح میدهند .آکلی میگوید« :ما

متعهد شدهایم که یک دفتر مجازی باشیم چرا که ما توانایی آن را داریم ،من میتوانم در هر مکانی کار کنم
بدین معنی که کمتر سفر میکنم و زمان بیشتری را در خانه میگذرانم».

 )1-5تکیهگاههای دانش رفتار سازمانی

جهانیش��دن ،افزایش تنوع نیروی کار و روابط کاری در حال پیدایش تنها تعدادی از روندهایی
است که سازمانها را به چالش میکشد و دانش رفتار سازمانی را بیش از پیش مربوط و مناسب
میسازد .برای درک این موضوع و سایر موضوعات ،رشته رفتار سازمانی بر مجموعهای از باورهای
اساسی و ساختارهای دانش متکی است .این تکیهگاههای مفهومی نشاندهنده اصولی است که
دانش رفتار سازمانی بر مبنای آن شکل گرفته و تصحیح شده است.

1. Tipping Point Services
2. Detroit
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تکیهگاههای رفتار سازمانی

تکیهگاه چندرشتهای :باید دانش سایر رشتهها به رفتار سازمانی انتقال یابد.

تکیهگاه تحقیق نظاممند :رفتار س��ازمانی برای تحقیق در مورد سازمانها از روشهای نظاممند تحقیق استفاده

نماید.

تکیهگاه اقتضایی :نظریه رفتار سازمانی باید تشخیص دهد که تأثیرات اعمال در موقعیتهای گوناگون متفاوت

است.

تکیهگاه س��طوح چندگانه تحلیل :دانش س��ازمانی باید سه س��طح تجزیهوتحلیل را در بر بگیرد :فردی ،تیمی و

سازمانی.

 )1-5-1تکیهگاه چندرشتهای

1

رفتار س��ازمانی بر این عقیده استوار است که این رشته باید از دانش سایر رشتهها شکل بگیرد

و ن��ه صرفاً از مبنای تحقیقاتی مجزای مربوط به خود .بهطور مثال پژوهشهای روانش��ناختی
به درک ما از رفتار فردی و بین فردی کمک میکند .جامعهشناس��ان درباره پویاییهای تیمی،
اجتماعیس��ازی سازمانی ،قدرت سازمانی و سایر ابعاد سامانههای اجتماعی ما را یاری نمودهاند.
دانش سازمانی از رشتههای نوینی چون ارتباطات ،بازاریابی و سامانههای اطالعاتی نیز بهره برده
است .برخی از کارشناسان رفتار سازمانی اخیرا ً اظهار داشتهاند ،این رشته از کمبود تبادالت رنج
میبرد .بدین مفهوم که انتقال دانش از سایر رشتهها به این رشته بهمراتب بیشتر از انتقال دانش
این رشته به سایر رشتهها است .اگرچه این نگرانی وجود دارد اما رفتار سازمانی خود برگرفته از
دانش سایر رشتههای علمی است.
 )1-5-2تکیهگاه تحقیق نظاممند
ویژگی حیاتی دانش سازمانی این است که باید بر مبنای تحقیقاتی نظاممند صورت بگیرد که مواردی
مانند تدوین سؤاالت تحقیق ،جمعآوری نظاممند دادهها و آزمون فرضیهها با دادههای جمعآوری شده
را در برمیگیرد .پیوست در انتهای کتاب به جزئیات برخی از ویژگیهای فرایند تحقیق نظاممند که
شامل فرضیهها ،نمونه ،طرح تحقیق و روشهای کیفی تحقیق است میپردازد.
1. Multidisciplinary
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هنگامیکه تحقیق بر مبنای یک نظریه شکل میگیرد و بهصورت نظاممند اجرا میشود میتوانیم
اطمینان حاصل کنیم که نتایج در عمل معنادار و مفید است .این موضوع تحت عنوان مدیریت
مبتنی بر ش��واهد شناخته میش��ود که به مفهوم تصمیمگیری و اقدام بر مبنای شواهد تحقیق
اس��ت .مدیریت مبتنی بر شواهد معنادار و قابل درک است .با اینوجود آنچه کارشناسان رفتار
س��ازمانی را متحیر میس��ازد این اس��ت که چطور رهبران ش��رکتها مکررا ً از مدها ،مدلهای
مش��اورهای و عقاید دستپرورده خود با آغوش باز استقبالمیکنند بدون اینکه به خود زحمت
بدهند بفهمند آیا این موارد اثربخش هستند یا خیر؟
افراد به دالیل بسیاری در بهکارگیری مدیریت مبتنی بر ش��واهد با مش��کل مواجه هستند.
یکی از دالیل این است که تصمیمگیرندگان یک شرکت با ایدههای بسیاری از سوی روزنامهها،
کتابها ،گزارشهای مش��اورهای و س��ایر منابع بمباران میش��وند و در درک اینکه کدامیک بر
مبنای ش��واهد درس��تی است مش��کل دارند .دلیل دیگر نادیده گرفتن ش��واهد از سوی افراد و

اس��تقبال از آنها از مدها این است که یک تحقیق رفتار سازمانی خوب ،ضرورتاً باید کلی باشد
و بهندرت پیش میآید که در قالب یک مسئله خاص در سازمان خاص شرح داده شود؛ بنابراین
برای مدیران کار مشکلی است که دریابند کدام نظریه برای یک موقعیت منحصر به فرد مناسب
اس��ت .دلیل س��وم این است که بسیاری از مش��اوران و نویسندگان کتب مشهور برای بازاریابی

مفاهیم و نظریههای خود پاداش دریافتمیکنند و نه برای اینکه بررسی کنند که آیا واقعاً آنها
کاربرد دارند یا خیر .در واقع برخی از مفاهیم مدیریت متداول و معروف شدهاند (و حتی در کتب
درس��ی رفتار س��ازمانی یافت میشوند) تنها به دلیل فروش س��نگین آن و نه به دلیل شواهدی
که مؤید اعتبار آنهاس��ت .در نهایت همانطور ک��ه در فصل  3خواهید آموخت افراد ادراکات و
باورهای خود را بهس��رعت شکل میدهند و تمایل دارند شواهدی را که عدم صحت باورهایشان
را نشان میدهد نادیده بگیرند.
مدیریت مبتنی بر شواهد

تصمیمگیری و عمل بر مبنای شواهد تحقیق.
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 )1-5-3تکیهگاه اقتضایی
افراد و محیطهای کاری آنها پیچیده هستند و رش��ته رفتار س��ازمانی با بیان اینکه یک عمل
خاص در موقعیتهای مختلف ممکن است پیامدهای متفاوتی داشته باشد به این واقعیت رسیده
اس��ت؛ بهعبارتدیگر هیچ راهح��ل منحصر به فردی در همه ش��رایط بهترین نیست .البته اگر
بتوانیم به نظریههای «بهترین روش »1که بهواسطه آن یک مفهوم یا عمل خاص در هر شرایطی
نتایج مشابهی در بر خواهد داشت ،متکی باشیم کار بسیار سادهتر خواهد شد .کارشناسان رفتار
س��ازمانی برای نظریههای س��ادهتر پژوهشمیکنند اما همیشه در مورد نظریات نتیجهبخش و
مورد یقین ،مردد باقی میمانند و یک استثنا در جایی وجود دارد؛ بنابراین هنگامیکه با مشکل
یا فرصتی خاص روبهرو میش��ویم ،ما نیاز به درک و تشخیص آن موقعیت داریم و مناسبترین
استراتژی برای آن شرایط را انتخاب میکنیم.
 )1-5-4تکیهگاه سطوح چندگانه تحلیل
این کتاب موضوعات رفتار سازمانی را به سه بخش تحلیلی تقسیم میکند :فرد ،تیم و سازمان.
س��طح فردی ،ویژگیها و رفتارهای کارکنان و همچنین فرایندهای تفکر منسوب به آنها نظیر
انگیزه ،ادراکات ،شخصیتها ،نگرشها و ارزشها را در برمیگیرد .سطح تیمی تحلیل ،روش تعامل
افراد را مورد توجه قرار میدهد .این س��طح شامل رفتارهای تیمی ،ارتباط ،قدرت ،سیاستهای
س��ازمان ،تعارض و رهبری میباشد .در سطح س��ازمانی مواردی مانند اینکه افراد چگونه روابط
کاری خود را ش��کل میدهند و نحوه تعامل س��ازمانها با محیط مورد توجه قرار میگیرد .اگر

چه موضوع رفتار س��ازمانی بهطور معمول به یک سطح تحلیل متصل است اما معموالً با سطوح
چندگانه مرتبط است.
بهط��ور مثال ارتباط در این کت��اب بهعنوان فرایند تیمی (بین فردی) در نظر گرفته ش��ده
است ،اما ما نیز میدانیم که فرایندهای سازمانی و فردی را نیز شامل میشود؛ بنابراین شما باید
س��عی کنید که در مورد هر یک از موضوعات رفتار س��ازمانی در سطوح فردی ،تیمی و سازمانی

بیندیشید و نه صرفاً در یکی از این سطوح.

1. one best way

54

 vبخش اول :مقدمه

خالصه فصل

رفتار س��ازمانی به مطالعه آنچه افراد در س��ازمان و اطراف آن فکرمیکنند ،احساسمیکنند و

انجام میدهند میپردازد .س��ازمان به گروهی از افراد اطالق میش��ود که بهصورت تعاملی برای
نیل به اهدافی با یکدیگر کارمیکنند .گرچه رفتار س��ازمانی کارراهه خاصی ندارد ،اما دانش و
مهارتهای بسیار حیاتی و حائز اهمیت را به افرادی که در س��ازمان کارمیکنند ارائه میکند.
دانش رفتار سازمانی تأثیر خاصی بر موفقیتهای سازمانها دارد .دیدگاه این کتاب این است که
رفتار سازمانی برای همه کاربرد دارد و نه صرفاً مدیران.

اثربخشی سازمان یک مفهوم چندبعدی است که از سوی چهار دیدگاه ارائه میشود :دیدگاه

سیستم باز ،یادگیری سازمانی ،روشهای کار با عملکرد باال و ذینفع .بر مبنای دیدگاه سیستم

باز ،سازمانها برای افزایش کارایی و پاسخدهی خود الزم است با محیط بیرونی سازگار شوند
و ترتیب قرارگیری س��امانههای فرعی داخلی خود را تنظیم نمایند .در بیش��تر بخشها ،سایر
دیدگاههای اثربخش��ی سازمانی شکل بسطیافته و مفصلی از مدل سیستم باز هستند .دیدگاه

یادگیری س��ازمانی مبین این مطلب است که اثربخشی سازمانی به ظرفیت سازمان در کسب،

به اش��تراکگذاری ،بهکارگیری و ذخیره دانش ارزش��مند بستگی دارد .سرمایه فکری عبارت
ن که شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباط
است از دانش مستقر در سازما 

اس��ت .سازمانهای اثربخش «یادگیری زدایی» (فراموشی) را نیز تجربهمیکنند که به مفهوم
حذف دانشی است که دیگر ارزشآفرین نیست .دیدگاه شیوههای کار با عملکرد باال ()HPWP

بیان میکند که س��ازمان اثربخش ق��درت نفوذ در پتانسیل س��رمایه انسانی کارکنان خود را
داراست .شیوههای خاص کار با عملکرد باال مشخص شدهاند و کارشناسان این رشته معتقدند

که برای کسب حداکثر سود الزم است این روشها بهصورت مجموعه و بستهای واحد درآیند.
بر اس��اس دیدگاه ذینفع سازمان اثربخش به این مسئله اهمیت میدهد که فعالیتهای آنچه
تأثیری بر س��ایرین دارد و این مستلزم آن است که س��ازمان منافع ذینفعان خود را تشخیص

دهد و آنها را مدیریت کند و در جهت ارضای نیازهای آنها گام بردارد .این دیدگاه مواردی
چون ارزشها ،اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی ش��رکت را در معادله اثربخش��ی س��ازمانی
وارد میکند.
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پنج نوع اصلی رفتار محل کار عبارتاند از :اجرای وظایف ،ش��هروندی س��ازمانی ،رفتار ضدکار،
پیوستن و ماندن با سازمان و حضور در کار .اینها نمایانگر متغیرهای وابسته سطح فردی هستند
که در بیشتر تحقیقات رفتار سازمانی یافت میشوند .سه تغییر محیطی که سازمان را به چالش
میکشد :عبارتاند از جهانیشدن ،افزایش تنوع نیروی کار و پیدایش روابط کاری .جهانیشدن
اش��اره دارد به ارتباط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با افرادی در سایر نقاط جهان .تنوع نیروی
کار شامل دو بخش سطحی و عمقی است .دو چالش روابط کاری در حال پیدایش ،نیاز به تعادل
کار و زندگی و کار مجازی است.
چند تکیهگاه مفهومی ،اصولی را که دانش رفتار س��ازمانی بر مبنای آن نهاده و اصالح شده
اس��ت را ارائه میدهد .این تکیهگاهها این باورها را در خود میگنجاند که دانش رفتار س��ازمانی
باید دانش��ی چندرش��تهای و بر مبنای تحقیقات نظاممند باشد و همچنین رخدادهای سازمانی
معموالً اقتضایی اس��ت و رفتار سازمانی در سه سطح تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد :فردی،
تیمی و سازمانی.
پرسشهای تفکر انتقادی

 .1دوس��تتان به ش��ما میگوید رش��ته رفتار س��ازمانی فقط برای افرادی مفید است که وارد
حرفههای مدیریتی میشوند .در مورد صحت نظر دوستتان به بحث بپردازید.
 .2چند س��ال پیش کارکنان بخش توزیع آب ش��هر ،تیمهایی تشکیل دادند و مورد تشویق
قرار گرفتند تا روشهایی جهت بهبود کارایی بیابند .تیمها برای تحقیق در مورد مشکالت
شجاعانه از مرزهای بخش و حوزه اختیارات مدیریت عبور کردند .کارکنان سایر بخشهای
شهر از این رسوخ و نفوذ آنها در حوزههای آنها شکایت کردند .عالوه بر این هنگامیکه
ایدهه��ای برخی تیمها به اجرا درمیآمد ،مدیران ش��هر درمیافتند ک��ه در ازای یک دالر
صرفهجوی��ی در بخش توزیع آب ،س��ازمان دو دالر در قسمته��ای دیگر متحمل هزینه
میشود .با استفاده از دیدگاه سیستم باز آنچه را که در اینجا رخ داد شرح دهید.
 .3پس از حضور در سمیناری در زمینه یادگیری سازمانی ،مدیر اجرایی یک شرکت معدنی
اظهار داش��ت که این دیدگاه این واقعیت را نادیده میگیرد که ش��رکتهای معدنی برای
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بوکار نمیتوانند تنها بر دانش متکی باش��ند .آنها به سرمایههای فیزیکی
ماندن در کس 
(از جمله تجهیزات حفر و پردازش سنگ معدن) و زمین (جایی که مواد کانی و معدنی در
آن قرار دارد) نیز نیاز دارند .در حقیقت این دو از آنچه کارکنان در سر دارند ممکن است
بیشتر حائز اهمیت باشند .نظرات مدیر اجرایی شرکت معدنی را ارزیابی کنید.
 .4ترجیعبند مش��ترک مدیران اجرایی این است که «افراد مهمترین دارایی ما هستند» .این
نظر را با دو دیدگاه از چهار دیدگاه ارائه ش��ده در این فصل مرتبط س��ازید .آیا این نظر در
برخی از دیدگاهها نسبت به س��ایر آنها بهتر به کار گرفته میشود؟ اگر بله چرا؟ و اگر نه
چرا؟
 .5مسئولیت اجتماعی شرکت این روزها یکی از داغترین موضوعات در اتاق هیئتمدیره است
تا حدی که بهطور فزاینده برای کارکنان و س��ایر ذینفعان حائز اهمیت شده است .به نظر
شما چرا اخیرا ً ذینفعان مسئولیت اجتماعی شرکت را بیشتر مورد توجه قرار میدهند؟ آیا
پایبند بودن به مسئولیت اجتماعی ش��رکت بهطور بالقوه باعث میشود سازمان در برخی
موقعیتها ،اهدافی متضاد با برخی ذینفعان داشته باشد؟
 .6به لیست فصلهای این کتاب نگاهی بیندازید و در مورد اینکه چطور جهانیشدن میتواند
هر یک از موضوعات رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد ،بحث کنید.
 .7نظریههای س��ازمانی باید رویکرد اقتضایی را دنبال کنند .در مورد صحت این نظر ،دیدگاه
خود را ارائه کنید.
 .8مدیریت مبتنی بر شواهد به چه معنی است؟ به شرح موقعیتهایی بپردازید که در مورد

ش��رکتهایی که مدیریت مبتنی بر ش��واهد را عم ً
ال تجربه کردهاند ،شنیدهاید و همچنین
در مورد شرکتهایی که به مدهایی متکی هستند که شواهد کافی برای ارزش آن موجود

نیست.
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مورد پژوهی  1-1شرکت لبنیات جرسی
ش��رکت لبنیات جرسی با افزایش رقابت مواجه اس��ت که سهم بازار غالب آن را در شمال غربی
اقیانوس آرام تهدید میکند .مدیریت ارش��د شرکت فراوری مواد غذایی لبنی که تعداد کارکنان
آن به س��یصد نفر میرس��د به این نتیجه رس��ید که بهترین راه برای حفظ و افزایش سهم بازار
شیرجه رفتن در برنامه مدیریت کیفیت است .جرسی مشاورانی را استخدام کرد تا به مدیران و
کارکنان فرایند مدیریت کیفیت را آموزش دهد و چندین مدیر را به سمینارهای مدیریت کیفیت
فرستاد .تیمی متشکل از مدیران و تعدادی از کارکنان از سایر شرکتهای مدیریت کیفیت را در
آمریکای شمالی بازدید کردند.
برای تقویت تمرکز شرکت بر مدیریت کیفیت ،تینا استاوروس رئیس شرکت ،پست جدیدی
را با نام معاون کیفیت ایجاد کرد و جیمز آلدر را به این سمت منصوب نمود .آلدر که پیش از این
در یک شرکت مشاورهای بزرگ بهعنوان مشاور مدیریت کیفیت مشغول به کار بود ،بسیار مشتاق
ب��ود که یک برنامه کامل مدیریت کیفیت را اجرا کن��د .یکی از اولین موفقیتهای آلدر مدیر را
متقاعد ساخت که برای هر یک از کارکنان سازمان چندین روز آموزش در زمینه سنجش کیفیت
(مانند نمودار پارتو) ،حل مسئله بهصورت س��اختاریافته و شیوههای مدیریت کیفیت مناسب در
نظر بگیرد .نیروی کار بسیار بیمهارت ش��رکت جرس��ی در یادگیری این مطالب بسیار مش��کل
داش��ت ،بنابراین آموزش بیش از زمان مورد انتظار طول کش��ید و دوره دیگری در یک سال بعد
موردنیاز بود .آلدر با مدیران تولید همکاری کرد تا تیم بهبود مستمر را تشکیل دهد افراد این تیم
گروهی از کارکنان بودند که روشهای کاهش هزینه ،زمان و فضا را در فرایندهای کاری جستجو
میکردند .گرچه آلدر در مورد این تیم بسیار اشتیاق داشت اما بسیاری از سرپرستان و کارکنان
تمایلی به مشارکت نداشتند .سرپرستان شکایت داشتند که تیم بهبود مستمر در مورد فعالیتها
در بخش آنها س��ؤاالت بسیاری میپرسند .کمتر از یک چهارم بخش تولید ،تیم بهبود مستمر
را تش��کیل داد چرا که کارکنان فکر میکردند که این روش ،روش��ی تفننی برای مدیریت جهت
سرعتبخشی به کار بود .با برخی از اقدامات بعدی مدیران این دیدگاه تقویت شد .از جمله تعیین
اهداف تولید بیشتر که مستلزم آن بود که کارکنان کار افرادی را که در محل کار حضور ندارند
را به اتمام برس��انند .تینا استاوروس رئیس شرکت برای جلب حمایت کارکنان و سرپرستان در
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خصوص بهبود مستمر مرتباً با آنها در مورد این مطلب که چطور بهبود مستمر پاسخ مناسبی به
مشکل آنها خواهد بود و بهواسطه آن رقبا کنار زده میشوند و شغلشان حفظ میشود ،صحبت
میکرد .گرچه این صحبتها او را از س��ایر وظایفش دور میس��اخت اما او میخواست هر یک از
کارکنان بدانند هدف اصلی آنها بهبود خدمترس��انی به مشتریان و بهرهوری تولید در شرکت
است .اتاوروس و آلدر برای تشویق مشارکت بیشتر کارکنان در تیم بهبود مستمر ،به آنها هشدار
دادند که برای حفظ شغل خود باید از برنامههای بهبود مستمر حمایت کنند .برای تأکید بیشتر
این پیام ،عالئم بزرگی را در سرتاسر شرکت قرار دادند با این مضمون که «شغل ما به مشتریان
راضی بستگی دارد» و «مدیریت کیفیت ،مزیت رقابتی ما است».
آلدر و اس��تاوروس اتفاقنظر داشتند که تأمینکنندگان شرکت جرسی باید نسبت به فلسفه
مدیریت کیفیت تعهد قوی داشته باشند ،بنابراین به مدیر خرید شرکت گفته شد تا تأمینکنندگان
مواد را دم دس��ت داش��ته باش��د و یا منابع جایگزینی پیدا کند .متأسفانه مدیر خرید ،مشارکت
غیرفعال با تأمینکنندگان مواد داشت؛ بنابراین چند ماه بعد شخص دیگری را جایگزین کردند.
مدی��ر خرید جدید به تأمینکنندگان اعالم ک��رد فورا ً باید برنامه مدیریت کیفیت را آغاز نمایند
چراکه جرس��ی در قراردادهای بعدی برای قیمت پایینتر وارد مذاکره خواهد ش��د و قیمتهای
خرید را تا حدی بر اس��اس برنامههای مدیریت کیفیت آنها ارزیابی خواهد کرد 20 .ماه پس از
آغاز برنامه مدیریت کیفیت در ش��رکت لبنی جرس��ی ،تینا استاوروس شغل پردرآمدی را که از
س��وی یک ش��رکت بزرگ محصوالت غذایی در غرب میانه به او پیشنهاد شد ،پذیرفت .شرکت
جرسی معاون مالی خود ،توماس چئون را به سمت ریاست ارتقا داد .هیئتمدیره از کاهش سود
در طی چند سال قبل نگران بودند و از چئون خواستند که خط سود (حد سودآوری) را تقویت

کند .گرچه برخی از تیمهای بهبود مستمر موفق به صرفهجویی در هزینهها ش��دند اما عمدتاً با
مخارج باالتر جبران شد .شرکت ،بودجه آموزش را تقریباً سه برابر کرده بود و برای کارکنانی که

این دورهها را میگذراندند هزینههای خروج از کار بیش��تری متحمل میشد .مبلغ قابل توجهی
صرف نظرس��نجی مش��تریان و گروههای تحقیق میش��د .جابجایی کارکنانکه عمدتاً به دلیل

نارضایتی از برنامه مدیریت کیفیت بود بیشتر شده بود .درست قبل از آنکه استاوروس شرکت
را ترک کند یادداشتی دریافت کرد ،مبنی بر اینکه تعدادی از کارکنان ،در خصوص سازماندهی
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نیروی کار تولیدی شرکت جرسی که عضو اتحادیه نیستند ،با اتحادیه کارکنان غذایی بازرگانی
تماس گرفتهاند .گروهی از تأمینکنندگان مواد اولیه درخواس��ت یک جلسه محرمانه کردند که
در آن از چئون خواسته شد در مورد درخواستهای شرکت از آنها در خصوص مدیریت کیفیت
تجدیدنظ��ر کنند .آنها از این موض��وع گلهمند بودند که روابط طوالنیمدت آنها با جرس��ی،
آسیب دیده است و سایر شرکتهای لبنی در مورد قیمت ،کیفیت و الزامات تحویل واقعبینانهتر
عملمیکنند .دو تأمینکننده اصل��ی صراحتاً بیان کردند که تصمیم گرفتهاند بهجای پذیرش
درخواس��تهای جرس��ی ،به قراردادهای خود خاتمه دهند .تقریباً دو س��ال پس از شروع برنامه
مدیریت کیفیت در ش��رکت جرسی ،توماس چئون اعالم کرد که پست معاون مدیریت کیفیت
دیگر وجود ندارد و جیمز آلدر ش��رکت را ترک میکند و شرکت به ابتکارات مربوط به مدیریت
کیفیت که طی دو سال گذشته ایجاد شده بود خاتمه میدهد و بهجای آن شرکت لبنی جرسی
با استفاده از استراتژیهای بازاریابی بهتر و معرفی فناوریهای جدید ،موقعیت رقابتی خود را در
بازار بهبود خواهد بخشید.
پرسشها
 .1در این مورد تینا استاوروس و جیمز آلدر تالش کردند کدام دیدگاه از اثربخشی سازمانی را
به کار بندند؟ ارتباط عناصر خاص آن دیدگاه را با اقدامات آنها شرح دهید.
 .2با استفاده از یک یا چند دیدگاه دیگر اثربخشی سازمانی را توضیح دهید که در مورد فوق
چه چیز اشتباه بوده است؟
تمرین تیمی  3 -1جستجوگر انسانی

هدف

این تمرین به شما کمک میکند که اهمیت و کاربرد مفاهیم رفتار سازمانی را درک کنید.

دستورالعمل

 .1تیمهای هشت نفرهای تشکیل دهید .در صورت امکان هر تیم یک مکان خصوصی داشته
باش��د بهطوری که اعضای تیم کارهای موردنیاز را طراحی و به انجام برسانند بدون اینکه
سایر تیمها چیزی را بشنوند یا مشاهده کنند.
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 .2همه تیمها در مورد کارهای محوله دستورالعملهای خاصی را دریافت کنند .همه تیمها کار
مشابهی داشته باشند و زمان یکسانی برای برنامهریزی و انجام کار دارا باشند .زمان اتمام کار
تیمها باید مشخص باشد هر تیمی که در حداقل زمان کار را کامل میکند برنده است.
 .3برای این تمرین هیچ وسایل خاصی موردنیاز نیست و استفاده از آن هم مجاز نیست .گرچه
کار در اینجا ش��رح داده نشده است ،دانشجویان باید برای طراحی و انجام کار این قوانین
را یاد بگیرند:
الف) شما باید از شکل نوشتاری ارتباطات و یا هرگونه پشتیبانی دیگر برای کمک به طراحی
و اجرای کار پرهیز کنید.
ب) در طی طراحی و اجرای این کار شما امکان صحبت با سایر دانشجویان در تیم خود را دارید.
پ) هنگامیکه در مرحله اجرای کار هستید ،فقط میتوانید به جلو پیش��روی کنید و امکان
بازگشت به مراحل قبل را ندارید.
ت) در حین انجام کار ش��ما میتوانید با حرکت رو به جلو به فضای بعدی بروید؛ اما فقط اگر
آن فضا خالی باش��د .در ش��کل  ،3-1فرد (دایره تیره) فقط میتواند به فضای خالی (دایره روشن)
حرکت کند.
شکل 3-1

ث) در حین انجام کار امکان رفتن به دو فضای خالی بعد از خود را دارید؛ بهعبارتدیگر شما
میتوانید چنانچه فردی در فضای مقابل شما باشد و فضای بعد از آن خالی باشد او را دور بزنید
و به فضای خالی بعدی بروید (به شکل  4-1نگاه کنید).
 .4هنگامیک��ه هم��ه تیمها کار خود را به اتمام رس��اندند ،کاربردهای ای��ن تمرین در رفتار
سازمانی در کالس موردبحث قرار میگیرد.

شکل 4-1
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پرسشهایی برای بحث

 .1مفاهیم رفتار سازمانی را که تیم برای تکمیل کارش مورد استفاده قرار داده است مشخص
کنید.
 .2چه نظریههای شخصی از سوی افراد و تیمها برای تکمیل این کار استفاده شده است؟
 .3چه مشکالت رفتار سازمانی رخ داد و چه اقداماتی برای حل آن صورت گرفت یا باید صورت
بگیرد؟

تمرین کالسی  1-4تشخیص ذینفعان سازمان
هدف

این تمرین به ش��ما کمک میکند تا دریابید چطور ذینفعان بهعنوان بخش��ی از س��یستم باز بر

سازمانها اثر میگذارند.
ملزومات

الزم اس��ت دانشجویان پیش از کالس ،شرکتی را انتخاب کنند و اطالعات عمومی موجود راجع
به ش��رکت در یک یا دو سال گذشته را بازیابی و تحلیل نمایند؛ که میتواند شامل گزارشهای

س��االنه شرکت باشد که در وبس��ایتهای تبادالت عمومی شرکتها یافت میشود .در صورت
امکان ،دانشجویان باید متن کامل روزنامه و پایگاههای داده مجله را برای مقاالت منتشر شده در

مورد شرکت طی سال گذشته ،اجماالً مورد بررسی قرار دهند.
دستورالعمل

استاد میتواند کار را به هر یک از دانشجویان بهطور مجزا محول کند و یا از آنها بخواهد کار را

بهصورت گروهی انجام دهند .دانشجویان شرکت را انتخاب خواهند کرد و ربط و تأثیر گروههای
ذینفع مختلف را بر س��ازمان بررس��ی خواهند نمود .ذینفعان را میتوان از گزارشهای س��االنه،
مقاالت روزنامهها ،بیانیههای وبسایت و سایر منابع موجود شناسایی کرد .ذینفعان باید بر مبنای
میزان تأثیری که بر س��ازمان میگذارند ردهبندی ش��وند .دانش��جویان باید توضیحاتی در مورد
چگونگی رتبهبندی ذینفعان سازمان ارائه دهند که دربردارنده شواهدی بر این رتبهبندی باشد.
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پرسشهایی برای بحث

 .1دالیل اصلی اینکه چرا برخی از ذینفعان نسبت به س��ایر آنها از اهمیت بیش��تری برای
سازمان برخوردارند؟
 .2بر اساس دانش خود از شرایط محیطی سازمان به نظر شما رتبهبندی درستی از ذینفعان
صورت گرفته است و یا ذینفعان خاص دیگری باید در اولویت قرار گیرند؟
 .3آیا گروههای اجتماعی دیگری هستند که از س��وی س��ازمان بهعنوان ذینفع ذکر نش��ده
باشند؟ آیا فقدان منبع در رابطه با این گروههای ذکر نشده ،معنادار و قابل درک است؟

خودارزیابی  1-5آیا همه آنها قابل درک است؟
هدف

این تمرین به ش��ما کمک میکند که بفهمید دانش رفتار س��ازمانی چطور در درک زندگی در

سازمان به شما کمک میکند.
دستورالعمل

این فعالیت هم میتواند بهصورت خودآزمایی انجام ش��ود و هم بهصورت فعالیت تیمی .هر یک
از جمالت زیر را بخوانید ،جمالتی را که به نظر ش��ما درس��ت یا غلط هستند مش��خص کنید.

پاس��خهای هر یک از سؤاالت را در کالس مورد بررسی قرار دهید و در مورد استدالالت مطالعه
رفتار سازمانی به بحث بپردازید .به دلیل ماهیت این تمرین ،این امکان وجود دارد که پاسخهایی
از سوی استاد ارائه شود .هیچ کلید امتیازی در پیوست موجود نیست.

ردیف

سؤاالت

1

یک کارمند خوشحال یک کارمند مولد است.
اف��راد تصمیمگیرنده حتی ب��ا وجود اطالعات مبنی ب��ر بیاثر بودن
تصمیم ،باز هم به روند فعالیت ادامه میدهند.

2
3

سازمانها هنگامیکه از تعارض میان کارکنان ممانعت به عمل آورند
اثربخشتر خواهند بود.

4

مذاکره به تنهایی بهتر از مذاکره در قالب تیم است.

5

شرکتهایی که فرهنگ مشترک قوی دارند موفقترند.

7

بهتری��ن روش برای تغییر افراد و س��ازمانها اش��اره دقیق به منبع
مشکل کنونی است.

8

رهبران زن بیش��تر از رهب��ران مرد ،کارکن��ان را در تصمیمگیریها
مشارکت میدهند.

9

بهترین تصمیمات بدون دخالت احساس گرفته میشوند.

10

چنانچ��ه کارکنان احساس کنند حقوق آنه��ا غیرمنصفانه پرداخت
میش��ود هیچ راهی برای کاهش ای��ن احساس وجود ندارد به غیر از
تغییر پرداختیهای آنها.

6

کارکنان بدون استرس بهتر کارهای خود را انجام میدهند.

جدول 5-1
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درست

نادرست
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هتل فیرمونت بهعنوان بزرگترین هتل لوکس در ش��مال آمریکا با اس��تخدام

افرادی نظیر یاسمین یوسف (شکل او را مشاهده میکنید) که دارای شخصیت و

ارزشهای درست هستند و با پرورش خودپنداره و شایستگیهای میان فرهنگی
ی که یاس��مین یوسف چندین سال قبل به
آنها ،برترین جایگاه را دارد .هنگام 
همراه همس��رش از مصر به کانادا نقل مکان کرد ،اعتمادبهنفس او متزلزل شد.

او میگوید« :من نگران بودم که هیچکس هیچ شانس��ی به من ندهد و به من
اطمینان نکند» اما پس از آغاز به کار در دفاتر شرکت فیرمونت هتلز و ریزورتس

در تورنتو تدریج ًا این حدس و گمانهای شخصی ناپدید شد.

یاسمین یوسف که اکنون در تیم منابع انسانی فیرمونت مشغول به کار است و نیروهای جدید را در کایرو آموزش

میده��د چنین میگوید« :میزان ارزش ،توجه و احترامی را که همه برای من قائلاند باورکردنی نیس��ت» .فیرمونت
بهعنوان اپراتور لوکسترین هتل در آمریکای ش��مالی مدتها قبل دریافته بود که یکی از عوامل نهان برای عملکرد
کارکنان و رفاه آنها ،حمایت از خود-پنداری فرد است .کارولین کالرک ،معاون ارشد منابع انسانی فیرمونت ،میگوید:
«افراد احس��اس ارزش��مند بودن را دوس��ت دارند و همان جایی میمانند که در آن احس��اس کنند ارزشمند هستند».

کالرک همچنین خاطرنشان میکند فیرمونت قادر است این استعداد را با انتخاب بهترینها پرورش دهد بدین معنی

که افرادی با ارزشها و ش��خصیت درست برای خدماترسانی عالی به مشتریان استخدام میکند .کالرک چند سال
پیش از این اظهار داشت« :ما باور داریم که میتوانیم مهارتهای فنی را آموزش دهیم و این قسمت ساده کار است،

ما فقط نمیتوانیم افراد را در یک برنامه آموزشی قرار دهیم و بگوییم که لبخند بزنند درحالیکه ذات ًا اینگونه نیستند».

در کنار استخدام افراد با ارزشها و شخصیت درست و پرورش خودپنداره آنها ،فیرمونت نیروی کاری را پرورش

داد که در جهانی با تنوع فرهنگی بهگونهای مؤثر کار کنند .سین بیلینگ از اینگونه موارد است .او که فارغالتحصیل

اقتصاد است ،در شیکاگو سرپرست اتاقها بود تا زمانی که تصادف ًا از رئیس خود پرسید آیا مهارتها و دانش او در جای
دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .اندکی پس از آن ،یک پست در کنیا به بیلینگ پیشنهاد شد ،ملک جدید فیرمونت با
استانداردهای کالس جهانی که حاصل آموزش و فناوری بود بدون از بین رفتن ویژگی ذاتی کنیایی به کشور آفریقا

آورده شد .او از این فرصت استقبال کرد اما به این موضوع نیز واقف بود که فهماندن (انتقال) ارزشهای عمیق خدمات

به مشتری فیرمونت ،محیطزیست گرایی و توانمندسازی در فرهنگ دیگر کاری چالشبرانگیز است .او میگوید« :تا
حدی شوک فرهنگی به هتل وارد شده است ...اینجا همه چیز نسبت ًا متفاوت است».

1
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پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
 .1چهار عاملی را که مستقیم ًا بر رفتار و عملکرد داوطلبانه فرد تأثیر میگذارد شرح دهید.
 .2شخصیت را تعریف کنید و در مورد آنچه تعیینکننده صفات شخصیتی فرد است به بحث بپردازید.
 .3صفات شخصیتی «پنج بزرگ »1در مدل پنج عاملی 2را بهطور خالصه بیان کنید و تأثیر آن بر رفتار سازمانی
را موردبحث قرار دهید.

 .4خودپنداره 3را در قالب خود ارتقایی ،4خودتاییدی 5و خودارزیابی 6شرح دهید.
1. Big Five
2. five-factor model
3. self-concept
4. selfenhancement
5. self verification
6. self evaluation
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 .5چگونگی ارتباط هویت اجتماعی و خودپنداره فرد را توضیح دهید.
 .6ارزشهای وضع ش��ده ،1جانبدارانه ،2اش��تراکی و شخصی را مش��خص کنید و توضیح دهید که چرا انطباق
ارزشها حائز اهمیت است.

 .7پنج بعد ارزشی را که معمو ًال در میان فرهنگها مورد مطالعه قرار میگیرند بهطور خالصه شرح دهید.
 .8توضیح دهید که چطور شدت و حساسیت اصول اخالقی و موقعیت بر رفتارهای اخالقی اثر میگذارد.

1. enacted
2. espoused
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چه چیز هتلهای فرمونت و ریزورتس را به ش��رکت موفق تبدیل کرد؟ هیچ پاس��خ مجزایی
وجود ندارد اما ارائه این تصویر واضح از آن این موضوع را آش��کار میس��ازد که بزرگترین
هتل لوکس آمریکای ش��مالی ،بسی��اری از نظریهها و ش��یوههای موردبحث در این فصل را
به کار گرفته اس��ت .افرادی با ویژگیهای ش��خصیتی و ارزشهای درس��ت به استخدام این

ش��رکت درآمدهاند ،فیرمون��ت آنها را کام ً
ال آموزش میده��د و خودپنداره آنها را پرورش
میدهد .از آنجایی که فیرمونت سرمایهگذار جهانی است ،این نکته نیز حائز اهمیت است که
از صالحیته��ای بین فرهنگی کارکنان��ش اطمینان حاصل کند .در این فصل نقش افراد در
سازمان مورد توجه قرار میگیرد .در ابتدا مدل  MARSارائه میشود که طرح کلی از چهار
مح��رک مستقیم رفتار ف��رد و نتایج آن فراهم میآورد .پس از آن ما ب��ه معرفی پایدارترین
ابعاد ش��خصیت افراد از جمله توسعه شخصیت ،ویژگیهای شخصیتی میپردازیم و چگونگی
ارتباط ش��خصیت با رفتار س��ازمانی را مورد بررس��ی قرار میدهیم .س��پس نگاهی داریم به
خودپنداره افراد که ش��امل خودارتقایی ،خودتأییدی ،خودارزیابی و هویت اجتماعی میشود.

بخش بعدی این فصل به بررس��ی یکی دیگر از ویژگیهای نسبتاً پایدار افراد میپردازد :که
ارزشهای ش��خصی آنهاس��ت .در ادامه توضیحاتی در خصوص ان��واع ارزشها و موضوعات
مربوط به تطابق ارزشها در سازمان ،ارزشهای میان فرهنگی و روشها و ارزشهای اخالقی
ارائه میگردد.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه این بخش شما باید بتوانید:

 .1چهار عاملی را که مستقیم ًا بر رفتار و عملکرد داوطلبانه فرد تأثیر میگذارد شرح دهید.

 )2-1مدل عملکرد و رفتار فردی MARS

پیشگویی رفتار و عملکرد فرد در قرن گذشته توسط متخصصان علم روانشناسی و جامعهشناسی

مورد بررسی قرار گرفت و بهتازگی رفتار سازمانی به این موضوع میپردازد 2.یکی از ابتداییترین
فرمولها عبارت اس��ت از :عملکرد =شخص * موقعیت ،در این معادله شخص شامل ویژگیهای
فردی اس��ت و موقعیت نشاندهنده تأثیرات بیرونی بر رفتار فرد است .یکی دیگر از فرمولهایی
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که مکررا ً ذکر میشود عبارت است از :عملکرد= توانایی * انگیزه؛ که گاهی اوقات بهعنوان مدل
مهارت و تمایل 1شناخته میشود؛ در این فرمول دو ویژگی خاص درون یک فرد که بر عملکرد
او اثرگذار است گنجانده شده است .توانایی ،انگیزه و موقعیت از عوامل پیشگویی مستقیم رفتار
و عملکرد فرد هستند که از آنها بسیار نام برده میش��ود اما در س��ال  1960محققان چهارمین
عامل کلیدی را مشخص کردند :ادراک نقش( 2وظایف نقش مورد انتظار فرد)

3

این چهار متغیر در ش��کل  1-2نشان داده ش��ده است .انگیزه ،توانایی ،ادراک نقش و عاملهای
موقعیتی 3که به اختصار  4 MARSنامیده میشود .همه این چهار عامل تأثیر حیاتی بر رفتار و
عملکرد داوطلبانه فرد میگذارد؛ چنانچه سطح هر یک از این عوامل در موقعیت ارائه شده پایین
باش��د فرد کار را بهصورت نامطلوب انجام میدهد .بهطور مثال یک فروشنده با انگیزه که ادراک
روش��نی از نقش دارد و منابع کافی (عاملهای موقعیتی) را نیز داراس��ت چنانچه فاقد مهارت و
دانش مرتبط (توانایی) باشد کارش را نمیتواند به نحو مطلوب انجام دهد .اجازه دهید به جزئیات
هر یک از این چهار عامل بپردازیم.
 )2-1-1انگیزه کارکنان
انگی��زه به نیرویی درون فرد اش��اره دارد که بر جهت ،ش��دت و دوام رفت��ار داوطلبانه او اثرگذار
اس��ت 5 .جهت به مسیری اش��اره دارد که فرد تالش خود را در راستای آن درگیر میکند .افراد
در مورد اینکه تالش خود را به کجا معطوف س��ازند دارای انتخاب هستند .آنها در مورد آنچه
تالش میکنند به آن دس��ت یابند با چه س��طحی از مقدار و کیفیت و سایر موارد ،آگاهی دارند؛
بهعبارتدیگر انگیزه هدفمند است و نه تصادفی.

1. Skill–and-will
2. role perceptions
3. motivation, ability, role perceptions,and situational factors
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شکل  :1-2مدل رفتار فردی و نتایج MARS

افراد برای به موقع رس��یدن به محل کار و اتمام یک پروژه ،س��اعاتی زودتر از وقت مقرر و یا سایر
اهدافی که دنبال میکنند دارای انگیزه هستند .دومین عنصر انگیزه شدت نام دارد که به معنای
میزان تالشی است که به یک هدف اختصاص داده میشود؛ بهعبارتدیگر شدت به این نکته اشاره
دارد که فرد تا چه اندازه برای تکمیل یک کار خود را درگیر میکند .بهطور مثال دو تن از کارکنان
این انگیزه را دارند که یک پروژه را چند س��اعت زودتر به اتمام برس��انند (جهت) ،اما فقط یکی از
آنها برای دستیابی به این هدف به اندازه کافی تالش میکند (شدت) .در نهایت انگیزه دربردارنده
سطوح مختلفی از دوام و پایداری است که به معنای استمرار تالش برای مدت معینی از زمان است.
کارکنان به تالش خود ادامه میدهند تا زمانی که به هدف نائل شوند و یا پیش از رسیدن به هدف
از آن دس��ت میکشند .به خاطر داشته باش��ید که انگیزه در درون افراد است و رفتار واقعی آنها

نیست :بنابراین جهت ،شدت و دوام شرایط احساسی و شناختی (افکار) هستند که مستقیماً باعث

حرکت ما میشوند.
انگیزه

نیرویی است در درون فرد که بر جهت ،شدت و دوام رفتار داوطلبانه او اثر میگذارد.
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 )2-1-2توانایی
تواناییهای کارمند نیز در رفتار و انجام وظایف تمایز ایجاد میکند .توانایی ش��امل اس��تعداد ذاتی و
همچنین تواناییهای آموختنی است که برای انجام موفقیتآمیز یک کار موردنیاز است .استعدادهای
ذاتی به کارکنان کمک میکنند تا کارهای خاص را س��ریعتر یاد بگیرند و آنها را بهتر انجام دهند.
اس��تعدادهای ذاتی روحی و فیزیکی بسیاری وجود دارند و توانایی ما در کسب و یادگیری مهارتها
تحت تأثیر این استعدادها است .بهطور مثال مهارت انگشتان استعدادی است که افراد بهوسیله آن بلند
کردن و حمل اشیاء کوچک را سریعتر میآموزند و بهطور بالقوه عملکرد باالتری در این زمینه دارند.

کارکنانی که انگشتان چابکی دارند در ابتدا ضرورتاً از سایرین بهتر نیستند اما یادگیری آنها سریعتر
رخ میدهد و توان عملکرد باالتری دارند .تواناییهای آموختنی ،دانش و مهارتی است که شما بهطور
متداول دارا هستید .این تواناییهای شامل دانش و مهارتهای ذهنی و فیزیکی است که شما کسب
ی که مورد استفاده قرار نگیرند تحلیل میروند.
کردهاید .تواناییهای آموختنی در طی زمان هنگام 
توانایی

استعداد ذاتی و تواناییهای آموختنی که برای انجام موفقیتآمیز یک کار ضروری است.

استعدادها و تواناییهای آموختنی رابطه تنگاتنگی با شایستگی دارد که مکررا ً در کسبوکار
مورد اس��تفاده قرار میگیرد .شایستگی ،ویژگیهای یک فرد است که عملکرد باالی او را در پی
دارد 6 .بسیاری از متخصصان این ویژگی را بهعنوان ویژگیهای شخصی توصیف کردهاند (بهطور
مثال :دانش ،مهارت ،استعداد ،شخصیت ،خودپنداره و ارزشها) .سایر آنها بر این عقیدهاند که
شایستگی نش��اندهنده اعمالی است که بهواسطه ویژگیهای ش��خص ایجاد میشود ،از جمله
خدماترس��انی به مشتریان ،از عهده بار سنگین کارها برآمدن و فراهم آوردن ایدههای خالقانه.
در هر یک از این تعاریف مسئله چالشبرانگیز این اس��ت که شایستگیهای فردی بر مقتضیات
وظایف ش��غل منطبق باشد .چنانچه ش��غل در راستای شایستگیهای فرد باشد نه تنها عملکرد
باالی فرد را به دنبال دارد بلکه باعث افزایش رفاه (سالمتی) کارمند میشود.
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شایستگیها

مهارت ،دانش ،استعداد و سایر ویژگیهای شخصی که عملکرد متعالی فرد را در پی دارد.

 )2-1-2-1استراتژیهای تناسب شغل با شخص

یکی از راههای تناسب شایستگیهای فرد با مقتضیات وظایف شغل انتخاب کارجویانی است که
قب ً
ال شایستگیهای موردنیاز را نشان دادهاند .بهطور مثال شرکتهایی که از کارجویان درخواست

میکنند نمونه کار انجام دهند منابعی را مبنی بر بررسی عملکرد گذشته آنها فراهم میآورند و
آزمونهای گوناگون گزینش را کامل میکنند .دومین استراتژی فراهم آوردن شرایط آموزش است
بهگونهای که کارکنان مهارت و دانش موردنیاز را به دس��ت آورند .تحقیقات حاکی از این مطلب
است که آموزش تأثیر عمیقی بر عملکرد افراد و اثربخشی سازمان میگذارد 7.استراتژی سوم برای
تناس��ب شغل و فرد طراحی مجدد شغل اس��ت بهگونهای که فقط وظایف مربوط به تواناییهای
کسب شده فعلی آنها به آنها محول شود .بهطور مثال این امکان وجود دارد که کارهای پیچیده
سادهسازی شود– برخی از ابعاد کار به دیگران واگذار شود -طوری که کارکنان جدید فقط وظایفی
را انجام دهند که در حال حاضر قادر به انجام آن هستند .هرچه کارکنان تبحر و توانایی بیشتری
در انجام این وظایف به دست آورند سایر وظایف به شغل آنها اضافه میشود.
 )2-1-3ادراک نقش
انگیزه و توانایی تأثیر مهمی بر رفتار و عملکرد فرد میگذارد اما کارکنان برای انجام کارهای خود به نحو
مطلوب ،به درک درستی از نقش نیز نیاز دارند .ادراک نقش به میزان درک فرد از وظایف (نقشهای)
ش��غلی که به او محول ش��ده یا از او انتظار میرود اشاره دارد .این ادراکات (برداشتها) بسیار حیاتی
هستند چراکه جهت تالش فرد را مشخص میسازند و هماهنگی با همکاران ،تأمینکنندگان منابع و
سایر ذینفعان را بهبود میبخشند .متأسفانه بسیاری از کارکنان درک روشنی از نقش ندارند .برمبنای
یک تحقیق گسترده ،بسیاری از کارکنان اهداف کسبوکار سازمان را درک میکنند اما تنها  39درصد
از آنها به آنچه در شغل خود در راستای رسیدن به آن اهداف انجام میدهند واقف هستند

8

ی که کارکنان وظایف خاص محول
مفهوم ادراک از نقش دارای سه مؤلفه است .اول ،هنگام 
شده به خود را درک میکنند بدین مفهوم که آنها نسبت به وظایف خود و پیامدهایی که مسئول
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آن هستند آگاهی مییابند ،آنها درک صحیحی از نقش خواهند داشت .این موضوع ممکن است
واضح به نظر برس��د اما کارکنانی هستند که به دلیل شکست در انجام کارها غیرمنصفانه اخراج
ی که افراد
شدهاند درحالیکه حتی نمیدانند بخشی از وظایف شغلی آنها بوده است .دوم ،هنگام 
اولوی��ت وظایف گوناگون خود را درمییابن��د و از انتظارات عملکرد خود ،آگاهی مییابند ،درک
درستی از نقش خواهند یافت .در اینجا با دوراهی کیفیت در برابر کمیت روبهرو هستیم بهطور
مثال اینکه در طی یک س��اعت به چه تعداد مشتری خدماترس��انی میشود (کمیت) در برابر
اینکه کارکنان خدمات را با چه کیفیتی به هر مشتری ارائه میدهند (کیفیت) .آن همچنین به
تخصیص درست زمان و منابع به کارهای گوناگون اشاره دارد ،بهطور مثال یک مدیر چقدر زمان
را در یک هفته به آموزش کارکنان اختصاص میدهد .جزء س��وم از ادراک نقش ،درک رفتارها
یا رویههای دارای اولویت برای وظایف محول شده ،است؛ به عبارتی اشاره دارد به موقعیتهایی
که در آن بیش از یک روش برای انجام کار وجود دارد .کارکنانی که ادراک نقش روش��نی دارند
میدانند که کدامیک از این روشها برای سازمان ارجحیت دارد.
ادراک نقش

به میزان درک افراد از وظایف (نقشها) شغلی مورد انتظار یا محول شده به آنها اشاره دارد.

س��اعت  5صبح روز جمعه سیاه صدها نفر از خریداران

مش��تاق از درب فروش��گاههای خردهفروش��ی بست
ب��ای در کلمبی��ا ،مری لند ،به داخل هج��وم میآورند

ت��ا معام�لات آگهی را ب��ه چنگ آورند .خوش��بختانه

 225کارمند بس��ت ب��ای در کلمبیا از آنچه در این روز
بس��یار شلوغ پس از مراسم شکرگزاری در انتظار آنها

اس��ت مطلع هس��تند .س��اختمان بزرگ پشت دفتر با برچس��بهای رنگی کدگذاری شده اس��ت که هر یک از
کارکنان در آنجا مس��تقر هس��تند .شش نقطه سبز رنگ مشتریانی را که س��اعتها در صف ایستادهاند بهسوی

کارکنان��ی هدایت میکند که از آنها پش��تیبانی کرده و آنان را راهنمایی میکنند .بس��یاری از فروش��گاههای
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بست بای در طی هفته و پیش از فرا رسیدن جمعه سیاه تمرینات خاصی را انجام میدهند که با اقدامات مشتریان

کامل میش��ود ای��ن تمرینات به ادراک نقش کارکن��ان کمک میکند و مهارت خدمات به مش��تریان را بهبود

میبخشد .بهطور مثال هارون سانفورد سرپرست کمک به مشتریانکه تصویر وی را مشاهده میکنید اقدامات
و فعالیتهای جمعه س��یاه را در یک فروش��گاه بست بای در دنور س��ازماندهی میکند .کوین مک گراث مدیر
فروشگاه بست بای در کلمبیا توصیه میکند« :اگر شما کار را درست انجام دهید بسیار سودآور خواهید بود» .مک

گراث توضیح میدهد که ادراک نقش روش��ن به همان اندازه که برای تیمهای ورزشی برنده حائز اهمیت است
برای فروشگاههای خردهفروشی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .او دراینباره میگوید« :تیم راونز{بالتیمور}
موفق است چراکه اعضای آن آنچه را که از آنان انتظار میرود به درستی درک کردهاند».

9

 )2-1-4عاملهای موقعیتی
رفتار و عملکرد کارکنان به این مسئله نیز بستگی دارد که یک موقعیت تا چه اندازه در راستای
اهداف کاری آنهاس��ت و یا با آن تداخل دارد .عاملهای موقعیتی در بردارنده ش��رایطی اس��ت
ک��ه فراتر از کنترل کارکنان اس��ت و در رفتار و عملکرد آنه��ا محدودیت ایجاد میکند و یا آن
را تسهیل میس��ازد 10.برخی از ویژگیهای موقعیتی از قبیل ترجیحات مصرفکننده و ش��رایط
اقتصادی از محیط بیرونی سرچش��مه میگیرد و متعاقباً در محدوده کنترل کارکنان و سازمان

نیستند .با اینوجود س��ایر عاملهای موقعیتی مانند زمان ،افراد ،بودجه و امکانات فیزیکی کار
بهوسیله افراد درون سازمان قابلکنترل است؛ بنابراین رهبران شرکتها الزم است این شرایط را
با دقت بهگونهای تنظیم کنند که کارکنان به توانایی بالقوه عملکرد خود دست یابند .چهار عنصر
مدل  -MARSانگیزه ،توانایی ،ادراک نقش و موقعیت -بر همه رفتارهای داوطلبانه کارکنان در
محل کار و پیامدهای عملکرد آنها تأثیرگذار است .این عوامل خود تحت تأثیر سایر تفاوتهای
فردی هستند .در ادامه این فصل ما به معرفی سه تا از پایدارترین ویژگیهای فردی میپردازیم:
شخصیت ،خودپنداره و ارزشها.
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اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعد شما باید بتوانید:

 .2شخصیت را تعریف کنید و در مورد آنچه صفات شخصی افراد را تعیین میکند به بحث بپردازید.

 .3پن��ج ویژگ��ی فردی در مدل پنج عاملی را بهطور خالصه بیان کنید و در مورد تأثیر آن بر رفتار س��ازمانی
بحث کنید

 .4مفهوم خودپنداره را در قالب خودارتقایی ،خودتأییدی و خودارزیابی شرح دهید.
 .5رابطه هویت اجتماعی با خودپنداره فرد را شرح دهید.

 )2-2شخصیت در سازمان

برایان مک هیل ب ه منظور یافتن نیروهای کاری که شرکت را بهسوی موفقیت سوق دهد با دقت
به غربال کارجویان میپردازد .رئیس مدیا مارکتینگ در سین سیناتی میگوید« :ما در جستجوی
افرادی هستیم که نسبت به کسبوکار ما شور و اشتیاق داشته باشند و نیرو محرکهای که مشتریان
را درک کند و به آنچه آنها را برمیانگیزاند واقف باشد و حس کنجکاوی فراگیری داشته باشد».
مک هیل تأکید میکند که  150نفر کارمند او در گزینش متقاضیان بر اساس رزومه و مصاحبه
مهارت دارند اما او نیز از کارجویان درخواست میکند که آزمون شخصیت را کامل کنند که نشان
میدهد آیا آنها مناسب این کار هستند یا خیر .مک هیل میگوید :پروفایل شخصیت تنها یک

نکته دادهای بیشتر دارد و پنجرهای دیگر بهسوی فردی است که شما به استخدام او میاندیشید،
روش��ن اس��ت که این تنها عامل یا حتی اساسیترین چیزی نیست که ما برای تصمیمگیری به
آن اتکا کنیم اما میتواند در کامل کردن یک تصویر به ما کمک کند 11.ش��خصیت ،یک ویژگی
فردی مهم است که شرح میدهد چرا امپاور مدیا مارکتینگ و سایر شرکتها بهطور فزایندهای به

بررسی ویژگیهای شخصی کارجویان و کارکنان میپردازند .شخصیت یک الگوی نسبتاً پایدار از
رفتارها ،عواطف و احساسات و افکاری است که توصیف کننده یک شخص است که با فرایندهای
روانش��ناختی موجود در پس این ویژگیها همراه اس��ت 12.در اصل شخصیت به مجموعهای از
ویژگیها اطالق میش��ود که ما را نسبت به س��ایر افراد متفاوت و یا به آنها ش��بیه میسازد .ما
ش��خصیت افراد را بر مبنای آنچه میگویند و انج��ام میدهند پیشبینی میکنیم و با توجه به
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این رفتارهای قابل مش��اهده به حالت درونی فرد که شامل افکار و احساسات و عواطف او است،
پی میبریم .پیشفرض اساس��ی در نظریه شخصیت این است که افراد دارای ویژگیها و صفات
ذاتی هستند که با تداوم و ثبات رفتارهای آنها در طی زمان و موقعیتهای گوناگون ،میتوانند
تشخیص داده شوند 13.به احتمال زیاد شما دوستانی دارید که نسبت به سایرین پرحرف هستند.
یا ممکن است کسانی را بشناسید که ریسک را دوست دارند و برعکس افرادی را که ریسک گریز
هستند .این ثبات رفتاری الزمه نظریه ش��خصیت است زیرا رفتارهای فرد را به چیزی در درون

او -یعنی ش��خصیت فرد -نسبت میدهد بهجای آنکه صرف��اً تأثیرات محیطی را اثرگذار بدانند.
البت��ه افراد در هم��ه موقعیتها یکسان عمل نمیکنند؛ در حقیقت چنین ثباتی ممکن اس��ت
غیرعادی تلقی شود زیرا عدم حساسیت فرد را نسبت به هنجارهای اجتماعی ،سیستم پاداش و
سایر شرایط بیرونی نشان میدهد 14.افراد با توجه به شرایط رفتار خود را تغییر میدهند ،حتی
اگر آن رفتار باشخصیت آنها مغایرت داشته باشد بهطور مثال یک فرد پرحرف در کتابخانه که

قوانین سکوت بر آن حکمفرماست نسبتاً ساکت میماند .افراد معموالً طیف وسیعی از رفتارها را
نشان میدهند که درون این تنوع و گوناگونی الگوهای قابل تشخیصی وجود دارند که ما آنها را
ویژگیهای شخصیت قلمداد میکنیم .این ویژگیها دارای مفاهیم عمیقی هستند که به ما اجازه
میده��د تفاوتهای افراد را درک کنیم .عالوه بر این ،ویژگیها رفتار فرد را در آینده پیشبینی
میکند .بهطور مثال پژوهشها نش��ان میدهد ش��خصیت افراد در کودکی ،رفتارها و پیامدهای
مختلف را در بزرگس��الی پیشبینی میکند که دس��تاوردهای تحصیلی ،موفقیت کاری ،روابط
زناشویی ،اقدامات غیرقانونی و رفتارهای مخاطرهآمیز سالمتی از آن جملهاند.

15

شخصیت

الگوی نسبت ًا ثابتی از افکار ،احساسات و رفتارها است که با توجه به فرایندهای روانشناختی موجود در پس این

ویژگیها ،شخص را توصیف میکند.

 )2-1تعیینکنندههای شخصیت :فطری یا اکتسابی
چه چیزی تعیینکننده ش��خصیت فرد اس��ت؟ بسیاری از متخصصان اکنون اتفاقنظر دارند که
ش��خصیت با هر دو عامل ذاتی و پرورش��ی شکل میگیرد ،گرچه اهمیت نسبی هر یک از آنها
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هنوز موردبحث و بررسی است .ذات اشاره دارد به ریشههای وراثتی و ژنتیکی ما ،ژنهایی که از
والدین خود به ارث میبریم .تحقیقات در خصوص دوقلوهای همسان و بهطور خاص آنهایی که
از بدو تولد جدا ش��دهاند نشان میدهد که وراثت تأثیر بسیار زیادی بر شخصیت میگذارد؛ بالغ
بر  50درصد تغییرات رفتار و  30درصد از ترجیحات خلقوخو به ویژگیهای ژنتیکی فرد نسبت
داده میش��ود 16.بهعبارتدیگر کد ژنتیکی نه تنها تعیینکننده رنگ چشم ،رنگ پوست و شکل
فیزیکی اس��ت بلکه تأثیر خاصی بر نگرش ،رفتارها و تصمیمات ما دارد .برخی از ش��باهتهای
دوقلوهای همسانکه جدا از هم رش��د کردهاند فراتر از واقعیت اس��ت .جیم اس��پرینگر و جیم
لویس دوقلوهایی هستند که فقط چهار هفته پس از تولد از یکدیگر جدا ش��دند و تا س��ن 39
س��الگی با یکدیگر هیچ مالقاتی نداشتند .برخالف اینکه هردو در خانوادههای مختلف و شرایط
متفاوت در اوهایو بزرگ ش��دهاند ،این دوقلوها ش��غل مشابهی داشتند ،نوع سیگار مورد استفاده
آنها یکسان بود ،یک مدل خودرو با رنگ یکسان داشتند ،هر دو تعطیالت را در سواحل فلوریدا
میگذراندند ،سرگرمی هر دو کار با چوب بود ،نامهای تقریباً مشابهی برای پسران خود انتخاب

کردن��د و هر دو دو ب��ار ازدواج کردند .نام کوچک همس��ر اول و دوم آنها یکسان بود! 17گرچه
ش��خصیت تا حد بسیاری تحت تأثیر وراثت اس��ت اما تا حدی پرورش نیز بر آن اثرگذار اس��ت،
بهطور مثال جامعهپذیری فرد ،تجربیات زندگی و سایر اشکال تعامل با محیط بر شخصیت فرد

اثر میگذارد .تحقیقات نش��ان داده است که ثبات شخصیت فرد حداقل تا  30سالگی و احتماالً

تا  50سالگی افزایش مییابد که حاکی از آن است رشد شخصیت و برخی تغییرات آن هنگامی
رخ میدهد که افراد در س��نین جوانی به سر میبرند 18.دلیل اصلی اینکه چرا شخصیت به مرور
زمان ثابتتر میشود این است که هر چه سن افراد بیشتر میشود خودپندارههای مشخصتر و
انعطافناپذیرتری را شکل میدهند .بخش اجرایی مغز که رفتار هدفمند را مدیریت میکند در
تالش است رفتار ما را با خودپنداره ما منطبق سازد 19.هر چه خودپنداره ما شفافتر و باثباتتر
باشد ،بنابراین رفتار و شخصیت ما ثبات و انطباق بیشتری خواهند داشت .مفهوم خودپنداره در
قسمتهای بعد در این فصل بهطور مفصل موردبحث قرار خواهد گرفت .نکته اصلی در اینجا این
است که وراثت تنها عامل تعیینکننده شخصیت نیست؛ تجربیات زندگی ،بهطور خاص مراحل
آغازین زندگی نیز شکلدهنده ویژگیهای شخصیتی فرد هستند.
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 )2-2-2مدل پنج عاملی شخصیت
یکی از مهمترین عناصر نظریه شخصیت این است که افراد دارای صفات شخصیتی خاص هستند.
ویژگیهایی از قبیل جامعهپذیری ،افسردگی ،احتیاط و پرحرف بودن ،نش��اندهنده مجموعهای
از افکار ،احساس��ات و رفتارهایی اس��ت که به ما اجازه میدهد تا افراد را تشخیص دهیم و آنها
متمایز سازیم و درک کنیم 20.یکی از قابل قبولترین مدلهای ویژگیهای شخصیتی مدل پنج
عاملی ( )FFMاس��ت .چند دهه پیش از این کارشناسان ش��خصیت بیش از  17000واژه را در
فرهنگ جامع  Rogetو دیکشنری وبستر معین نمودند که توصیف کننده شخصیت افراد است.
این واژگان به  170مجموعه دس��تهبندی شد و سپس به پنج بعد ذهنی شخصیت خالصه شد.
در تحقیقات اخیر نیز که با تکنیکهای پیچیدهتری انجام شد همان پنج بعد شخصیت مشخص
گردید .تحلیل واژگان صفات شخصیت در چندین زبان دیگر بهطور قابل توجه نتایج مشابهی در

پی داشت ،گرچه به بعد ششم و احتماالً هفتم شخصیت نیز از سوی آنها اشاره شد .البته بهطور
کلی مدل پنج عاملی در همه فرهنگها نسبتاً قابل اتکا است.

20

مدل پنج عاملی ()FFM

پنج بعد انتزاعی که نش��اندهنده اغلب صفات شخصیتی اس��ت :وجدانگرایی ،روانرنجوری ،گشودگی در برابر
تجربه ،سازگاری ،برونگرایی.

جدول  :2-2ابعاد شخصیت پنج بزرگ در مدل پنج عاملی
ابعاد شخصیت

امتیاز باال در هر یک از این ابعاد نشاندهنده این است که فرد اینگونه است

وجدانگرایی

دقیق ،قابل اتکا ،خود نظم

سازگاری

فروتن ،رئوف ،همدل ،مسئول

روانرنجوری

مضطرب ،خشمگین ،افسرده

گشودگی در برابر تجربه

مبتکر ،خالق ،کنجکاو ،حساس

برونگرایی

خوشبرخورد ،خوشصحبت ،اجتماعی ،جسور (پر جرأت)
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این ابعاد پنج بزرگ بهطور خالصه در جدول  2-2نش��ان داده ش��ده است و در ادامه به شرح آن
میپردازیم:
وجدانگرایی :وجدانگرایی از ویژگیهای افرادی است که دقیق ،قابل اتکا و خود نظم هستند
برخی از دانشمندان بیان میکنند این بعد شامل تمایل به پیشرفت نیز میباشد .افرادی که در بعد
وجدانگرایی امتیاز پایینی دارند ،افرادی بیدقت ،سازمان نیافته تر و بیمسئولیت هستند.
وجدانگرایی

یکی از ابعاد شخصیتی است که توصیف کننده افراد دقیق ،قابلاطمینان و خود نظم است.

س��ازگاری :این بع��د ،این صفات را در ب��ر میگیرد :فروتن ب��ودن ،خوشاخالقی ،همدلی و
مسئولیتپذیری .برخی از پژوهش��گران نام «پیروی دوس��تانه» را که نقطه مقابل «س��رپیچی
خصمانه» اس��ت برای این بعد ترجیح میدهند .افرادی که س��ازگاری کمتری دارند فاقد حس
همکاری هستند ،ناسازگار و عصبانی ،زودرنج و تحریکپذیر هستند
روانرنجوری :روانرنجوری مشخصه افرادی است که دارای سطح باالیی از اضطراب ،خصومت،
افسردگی و خجالت هستند .در مقابل افرادی که در بعد روانرنجوری امتیاز کمتری دارند (دارای
ثبات هیجانی باالیی هستند) باثبات ،آرام و مطمئن هستند.
گشودگی در برابر تجربه :این بعد پیچیدهترین بعد است و محققان کمترین میزان توافق را در مورد
این بعد دارند .بهطور کلی افرادی که در این بعد امتیاز باالیی دارند افرادی مبتکر ،خالق ،کنجکاو و
دارای حساسیت هنرمندانه هستند .و افرادی که امتیاز پایینی دارند در برابر تغییر مقاومترند و نسبت به
ایدههای جدید نفوذناپذیری بیشتری دارند و روشهایی ثابت و مرسوم را دنبال میکنند.
روانرنجوری

یکی از ابعاد شخصیتی که توصیف کننده افرادی با سطح باالی اضطراب ،خصومت ،افسردگی و خجالت است.

برونگرایی :برونگرایی مش��خصه افرادی اس��ت که خوشبرخورد ،خوشصحبت ،اجتماعی و
جسور هستند .نقطه مقابل آن درونگرایی اس��ت که نش��انگر افرادی است که ساکت ،خجالتی و
محتاط هستند .افراد برونگرا انرژی خود را از جهان بیرونی به دس��ت میآورند (مردم و همه چیز
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در اط��راف آنها) ،درحالیکه اف��راد درونگرا انرژی خود را از جهان درون میگیرند مانند انعکاس
شخصی در مفاهیم و ایدهها .افراد درونگرا لزوماً فاقد مهارتهای اجتماعی نیستند .در عوض آنها
بیش��تر تمایل دارند عالیق خود به سمت ایدهها هدایت کنند تا وقایع اجتماعی .افراد درونگرا در
تنهایی بیشتر احساس راحتی میکنند در صورتی که در مورد افراد برونگرا چنین نیست.
برونگرایی

یکی از ابعاد شخصیتی است که به توصیف افرادی میپردازد که خوشبرخورد ،خوشصحبت ،اجتماعی و جسور

هستند.

ای��ن ابعاد ش��خصیتی مستقل از یکدیگر نیستند .برخی از کارشناس��ان ب��ر این عقیدهاند که
وجدانگرایی ،س��ازگاری و روانرنجوری پایین (ثبات هیجانی باال) نشاندهنده ویژگیهای اصولی
مشترک است که بهعنوان حرکت در امتداد 1شرح داده میشود .در مورد افرادی که این صفات را
دارا هستند این احتمال بیش��تر است که از قوانین و هنجارهای جامعه پیروی کنند .دو بعد دیگر
یک عامل زیربنایی مشترک را دارا هستند که پیش رفتن 2نامیده میشود .افرادی که در برونگرایی
و گشودگی در برابر تجربه امتیاز باالیی کسب میکنند رفتارهای بیشتری در راستای دستیابی به
اهداف ،مدیریت محیطزیست خود و پیشرفت خود در تیمها ،نشان میدهند 22.بر اساس تحقیقات

انجام گرفته ،حتی زمانی که توانایی کارکنان و س��ایر عاملها در نظر گرفته ش��وند ،رابطه نسبتاً

قوی بین ش��خصیت و رفتارها و نتایج محل کار وجود دارد .وجدانگرایی و ثبات هیجانی (س��طح

پایین روانرنجوری) از جمله صفات شخصیتی هستند که به بهترین شکل عملکرد فرد را تقریباً
در همه گروههای شغلی پیشبینی میکنند .23هردو بخشهای محرک در شخصیت هستند زیرا
آنه��ا تمایل به انجام وظایف کاری در قالب قوانین تعیین ش��ده (وجدانگرایی) و تخصیص منابع
برای انجام آن کارها را (ثبات هیجانی) ،تقویت میکنند .تحقیقات حاکی از این مطلب اس��ت که
کارکنان با وجدان اهداف ش��خصی متعالیتری را برای خود در نظر میگیرند ،با انگیزهتر هستند
و نسبت به کارکنانی که س��طح پایینی از وجدانگرای��ی را دارا هستند انتظارات عملکرد باالتری
1. Getting along
2. Getting ahead
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دارند .آنها همچنین تمایل دارند از سطوح باالتری از رفتار شهروندی سازمانی برخوردار باشند و
در س��ازمانهایی که نسبت به مکانهای کاری سنتی فرمان– کنترل ،آزادی بیشتری به کارکنان
میدهند ،بهتر کار میکنند 24.سه بعد دیگر شخصیت انواع خاصتری از رفتار و عملکرد کارکنان را
پیشبینی میکنند .در مشاغل مدیریتی و فروش که کارکنان باید با مردم در تعامل باشند و بر آنها
اثر بگذارند ،برونگرایی با عملکرد همراه میشود .در مشاغلی که همیاری و تشریک مساعی از سوی
کارکنان مورد انتظار است مانند کارهای تیمی ،روابط مشتریان و سایر موقعیتهای حل تعارض،
سازگاری با عملکرد همراه میشود .افرادی که بعد شخصیتی گشودگی در برابر تجربه در آنها در
سطح باالیی است خالقتر هستند و نسبت به تغییر سازگارترند .در نهایت شخصیت به روشهای
گوناگون بر رفاه و سالمتی کارکنان اثرگذار است .بر مبنای گزارش حاصل از تحقیقات ،شخصیت،
واکنشهای هیجانی فرد نسبت به کارش ،چگونگی مقابله فرد با استرس و نوع کارراهه ای که فرد
را خوشحال میکند را تحت تأثیر قرار میدهد.

25

 )2-2-3نظریه شخصیت یانگ و شاخص تیپ مایرز بریگز
م��دل پنج عاملی ش��خصیت در تحقیقات بسی��ار قابل قبول و مورد حمایت اس��ت اما در عمل
مطلوبترین روش به شمار نمیرود .این تفاوت به نظریه شخصیت یانگ برمیگردد؛ که بهوسیله
شاخص تیپ مایرز بریگز مورد سنجش قرار میگیرد ( .)MBTIحدود یک قرن پیش روانپزشک

س��وئیسی با نام کارل یانگ این موضوع را مطرح ساخت که شخصیت اساساً نمایانگر ترجیحات
فردی در زمینه دریافت و قضاوت اطالعات است 26.یانگ توضیح داد فرایند ادراک که چگونگی
اولویت بخشی افراد نسبت به جمعآوری اطالعات یا درک آنها از جهان اطراف را در برمیگیرد

بهواسطه دو جهتگیری رقیب :1حس ( )Sو شهود ( )Tرخ میدهد .کنش حسی شامل دریافت
مستقیم اطالعات از طریق حواس پنجگانه اس��ت؛ و برای دریافت جزئیات واقعی و نسبتاً کمی

بر س��اختار سازمانیافتهای متکی است .از سوی دیگر ،شهود ،برای کشف روابط بین متغیرها بر
بینش درونی و تجربه ذهنی متکی اس��ت .حس بر زمان و مکان فعلی متمرکز است درحالیکه
شهود بیشتر بر احتماالت آینده توجه دارد .در خصوص قضاوت که به چگونگی پردازش اطالعات
1. Competing orientation
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از سوی افراد یا تصمیمگیری بر مبنای آنچه آنها دریافت نمودهاند ،اشاره دارد ،یانگ اظهار دارد
که شامل دو فرایند متضاد تفکر ( )Tو احساس ( )Fاست .افراد با گرایش تفکر ،برای تصمیمگیری
بر منطق علی معلولی عقالیی و جمعآوری سامانمند دادهها تکیه میکنند.
پرواز تا اوج با MBTI

خطوط هوایی ثاوث وست مکانی دوستانه است که حتی غریبهها میتوانند سریع ًا به شخصیت کارکنان آن پی ببرند
چراکه بسیاری از کارکنان در خط هوایی داالس نتایج حاصل از شاخص تیپ مایرز بریگز ( )MBTIاز شخصیت

خود را در دفتر کار خود نصب کردهاند .مدیر بهبود رهبری الیزابت برایانت چنین میگوید :شما میتوانید به اینجا بیایید
و نوع شخصیت افراد (بر اساس شاخص  )MBTIرا در دفتر کارشان مالحظه کنید .شرکت ثاوث وست یک دهه

پیش از این به اس��تفاده از آزمون ش��اخص تیپ مایرز-بریگز اقدام نمود با این هدف که کارکنان تفاوتهای
ش��خصیتی و ش��یوههای تفکر همکاران خود را درک کنند و به آن احت��رام بگذارند MBTI .به مدیران نیز

کمک میکند تا بهگونهای اثربخشتر با افراد و تیمها همکاری کنند .بهطور مثال برایانت به جلس��های اشاره

میکن��د ک��ه در آن کارکنان و مدیران ی��ک بخش با آگاهی از امتیازات مربوط ب��ه  MBTIخود ،همدلی و
اطمینان بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا کردند .برایانت یادآوری میکند هنگامی که کارکنان امتیاز MBTI

یکدیگر را مش��اهده کردند بسیار شگفتزده شدند .رفتارهایی که ممکن بود باعث ایجاد سوءتفاهم و ناامیدی

شود اکنون از یک منظر متفاوت قابل مشاهده بود.

27

از س��وی دیگر افرادی که کنش احساس در آنها قویتر اس��ت ،بر پاسخهای هیجانی خود
نسبت به گزینههای ارائه ش��ده مانند چگونگی تأثیر آنها بر دیگران متکی هستند .یانگ خاطر
نشان میکند افراد عالوه بر تفاوت در این چهار فرایند اصلی ،حسی ،شهودی ،فکری و احساسی،
از حی��ث می��زان درونگرایی و برونگرایی نیز متفاوتاند که پیش از این در قالب یکی از صفات
ش��خصیتی پنج بزرگ معرفی شدند .عالوه بر سنجش صفات شخصیتی ارائه شده توسط یونگ
میتوان بهوسیله MBTIطبقات گستردهتر یانگ :ادراک و قضاوت را نیز مورد سنجش قرار داد.
اف��رادی که دارای گرایش ادراک قویتری هستن��د کنجکاو ،انعطافپذیر و باز هستند و ترجیح
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میدهند خودبهخود با وقایع جدیدی که کش��ف میکنند س��ازگار شوند و نظرات خود را آشکار
میکنند .تیپهای قضاوتی ترجیح میدهند تنظیم و ایجاد ساختار نمایند و مسائل را سریعاً حل

کنند MBTI .یکی از پرکاربردترین آزمونهای شخصیت در زمینههای کاری و مشاورههای مسیر
ترقی و آموزش اجرایی است 28.با اینوجود شواهد مربوط به اثربخشی شاخص تیپ مایرز بریگز
و تیپهای روانشناس��ی یانگ در هم آمیخته است 29.از یکسو  MBTIبهطور منطقی تیپهای
روانشناسی یانگ را مورد سنجش قرار میدهد و به نظر میرسد در راستای توسعه شغلی و درک
متقابل خودآگاهی را بهبود بخشد .از سوی دیگر در پیشبینی عملکرد شغل ضعیف عمل میکند
و عموماً بهکارگیری آن برای گزینش اس��تخدام و یا تصمیمگیری ارتقا ش��غلی توصیه نمیشود.

عالوه بر این گرچه  MBTIبا مدل پنج عاملی ش��خصیت همپوشانی دارد با اینوجود نسبت به
مقیاسهای فعلی در ابعاد شخصیت پنج بزرگ کمتر رضایتبخش است.

30

 )2-2-4کاربرد محتاطانه آزمون شخصیت در سازمانها
روشن است که شخصیت مفهوم حائز اهمیتی برای درک ،پیشبینی و تغییر رفتار در محیطهای
س��ازمانی است .با وجود این مش��کالتی در بهکارگیری این آزمون شخصیت وجود دارد .یکی از
نگرانیها در زمینه اس��تفاده از این آزمونها س��نجش خود گزارشدهی اس��ت که این امکان را
به متقاضیان یا کارکنان میدهد که پاس��خهای جعلی بدهند .بسیاری از آزمونها بیش از آنکه
به سنجش ش��خصیت فرد بپردازد ممکن است صفاتی را مشخص نماید که نشاندهنده اعتقاد
افراد به ارزشهای س��ازمان باشد؛ و نکته دیگر اینکه افرادی که در این آزمونها شرکت میکند
اغلب نمیدانند که س��ازمان در جستجوی کدام صفات ش��خصیتی است و ممکن است متوجه
نش��وند کدام جمالت با کدام صفات مرتبط اس��ت؛ و بنابراین امتیاز آزمون نمایانگر ش��خصیت
فرد یا هر چیز معنیدار دیگری نیست .دومین مسئله این اس��ت که عملکرد فرد را بهطور کامل
نمیتوان با توجه به ش��خصیت او پیشبینی کرد .در میان برخی از کارشناسان در خصوص این
ادع��ا اختالفنظ��ر وجود دارد و ب��ه ارتباط بسیار قوی بین تعدادی از صفات ش��خصیتی و انواع
خاصی ازعملکرد فرد اش��اره میکنند .با وجود این تأثیر شخصیت بر رفتار و عملکرد فرد بهطور
کلی ناچیز اس��ت و بنابراین ش��رکتهایی که بر مبنای آزمون شخصیت بسیاری از متقاضیان را
نمیپذیرند ممکن اس��ت در اشتباه باشند چراکه این امکان وجود دارد عملکرد آن افراد مطلوب
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باش��د .در نهایت بسیاری از ش��رکتها دریافتهاند که آزمون شخصیت تصویر مطلوبی از شرکت
ارائه نمیدهد .بهطور مثال ادارات پرایس واترهاوس کوپر در بریتانیا ( )PWCمتقاضیان را ملزم
س��اخت در ابتدای فرایند گزینش ،آزمون آنالین شخصیت را کامل کنند .بخش نظارت متوجه
ش��د که این آزمون متقاضیان خانم را دلسرد میکند چرا که غیرش��خصی است و پاسخهای آن
میتواند جعلی باشد .رئیس قسمت تنوع در  PWCمیگوید :مشاهده شد این آزمون شخصیتی
باعث دور شدن خانمها میشود و ما باید پاسخگوی آن باشیم 32.درمجموع الزم است ما نسبت
به شخصیت در محل کار شناخت پیدا کنیم اما این نکته نیز حائز اهمیت است که این سنجش
و بهکارگیری آن محتاطانه و بسیار دقیق صورت گیرد.
 )2-3خودپنداره« :من» در رفتار سازمانی

برای اینکه به درک کاملتری از رفتار فردی در س��ازمانها برسیم باید به این واقعیت پی ببریم

که افراد روشهایی را برای پیشرفت ،پرورش و فعالیت خود به کار میگیرند که حفظ و توسعه
خودپنداره آنها را در پی داش��ته باش��د .خودپنداره به خودباوری و خودارزیابی فرد اشاره دارد؛
و پرس��شهای افراد در مورد خود از قبیل «من چه کسی هستم؟» و «چه احساس��ی نسبت به
خ��ود دارم؟» را در بر میگیرد و ب��ه آنها در تصمیمگیری و اقدامات کمک میکند .خودپنداره
در تحقیقات مربوط به رفتار س��ازمانی خیلی مورد توجه واقع نش��ده اس��ت اما پژوهشگران در
زمینههای روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی و سایر رشتهها دریافتهاند در درک ادراکات فردی،
نگرشه��ا ،تصمیمات و رفتارهای افراد ،مفهوم خودپنداره از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .در
واقع همانطور که در مقدمه این فصل بیان شد مدیران هتلها و اقامتگاههای تفریحی فیرمونت
سالهاست که به این نتیجه دست یافتهاند که پرورش خودپنداره افراد میتواند روشی قدرتمند
برای تقویت انگیزه و رفاه فرد باش��د .اف��راد دارای یک خودپنداره واحد نیستند 33.در واقع آنها
در موقعیته��ای گوناگون به روشهای متفاوت در مورد خود میاندیش��ند .بهطور مثال ممکن
است شما در مورد خود اینطور بیندیشید که یک کارمند خالق ،فرد گیاهخوار و سالم و یا یک
اس��کیباز حرفهای هستید .خودپنداره فرد چنانچه دربردارنده بخشهای بسیار باشد پیچیدگی
ی که ارزشها و صفات شخصیتی مشابهی در همه ابعاد خودپنداره موردنیاز
بیشتری دارد .هنگام 
ی که برخی از ابعاد خودپنداره نیازمند ویژگیهای شخصی
باش��د ،فرد ثبات باالتری دارد هنگام 
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اس��ت که در تعارض با ویژگیهای ش��خصی موردنیاز در ابعاد دیگر آن اس��ت ،میزان ثبات کم
میش��ود .سومین ویژگی ساختاری خودپنداره ،شفافیت است که به حدی اشاره دارد که در آن
خودپندارههای فرد بهوضوح و با اطمینان شرح داده میشود و ثبات درونی دارد و در طی زمان
پایدار است .شفافیت خودپنداره ضرورتاً مستلزم ثبات آن است .بهطور کلی هرچه سن افراد بیشتر

میشود خودپنداره آنها مشخصتر میشود .این سه بعد ساختاری خودپنداره –پیچیدگی ،ثبات
ی که خودپن��داره افراد بخشهای
و ش��فافیت– بر س��ازگاری و رفاه 1فرد اثرگذار اس��ت .هنگام 
بسیاری را دارا باشد (پیچیدگی باال) و این بخشها با یکدیگر سازگار باشند (ثبات و انطباق باال)

و نسبتاً مشخص و شفاف باشند ،افراد بهتر عمل میکنند .در مقابل ،چنانچه خودنگری افراد تنها
شامل تعداد محدودی از ویژگیهای مشابه باشد (پیچیدگی کمتر) ،انعطافناپذیری آنها بیشتر
ی که خودپنداره افراد شفافتر
است و درنتیجه سازگاری آنها کمتر خواهد بود .همچنین هنگام 
باشد و در بردارنده بخشهای متناقض باشد ،تعادل روانی آنها ضعیفتر خواهد بود.
خودپنداره

به ارزیابی و اعتقادات فرد نسبت به خود اشاره دارد.

 )2-3-1خودارتقایی
محتوای اصلی خودپنداره تمایل به احساس ارزش��مند بودن اس��ت .افراد بهطور ذاتی تمایل به
پیش��رفت و ارتقاء دارند و نگرش نسبت به خود مبنی بر ش��ایستگی ،جذابیت ،خوشش��انسی،
پایبندی به اصول اخالقی و مهم بودن را حفظ میکنند.

34

این خودارتقایی به روشهای گوناگون قابل مش��اهده اس��ت .افراد تمایل دارند خود را باالتر
از س��طح متوس��ط ارزیابی کنند ،بهصورت گزینش��ی بازخوردهای مثبت را ب��ه خاطر میآورند
درحالیک��ه بازخورد منفی را فراموش میکنند ،موفقیتهای خ��ود را به تواناییها و انگیزههای
ش��خصی نسبت میدهند درحالیکه به خاطر اش��تباهات و خطاهای خود ش��رایط و محیط را
س��رزنش میکنند و بر این باورند که احتمال موفقیت آنها باالتر از س��طح متوسط است .افراد
در همه ش��رایط خود را باالتر از سطح متوسط ارزیابی نمیکنند اما این تعصب در موقعیتهای
1. wellbeing
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متداول و رایج بیش از موارد نادر به چش��م میخورد و همچنین در موقعیتهایی که از اهمیت
ویژهای برای افراد برخوردار اس��ت این تعصبات آشکار میگردد 35.خودارتقایی در مجموعههای
س��ازمانی پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال دارد .در بعد مثبت آن تحقیقات نشان داده است
ی که دید مثبتی نسبت به خودپنداره
افراد س��ازگاری ش��خصی بهتری را دارا هستند و هنگام 
خود دارند از سالمت جسمی و روحی بیشتری برخوردار خواهند شد .خودارتقایی در بعد منفی
منجر به تصمیمات نامطلوب میشود .بهطور مثال تحقیقات حاکی از آن است خودارتقایی باعث
میشود مدیران در تصمیمات سرمایهگذاری احتمال دستیابی به موفقیت را بزرگنمایی کنند.

37

گرچه عموماً در ش��رکتهای موفق نظیر اقامتگاههای تفریحی و هتلهای فیرمونت سعی بر آن
اس��ت که کارکنان احساس کنند وجود آنها برای سازمان حیاتی و ارزشمند است .تصویر 1-2
(ارتباطات جهانی) به شرح این موضوع پرداخته است که کسبوکار جهانی شرکت جانسون اند
جانسون نیز با ایجاد احساس ارزش��مندی در کارکنان و با همتراز سازی طرح کارراهه با دیدگاه
شخصی آنها ،خودپنداره آنها را تقویت میکند.

 )2-3-2خودتأییدی
خودارتقایی در افراد انگیزهایجاد میکند و در راستای آن افراد تهییج میشوند تا خودپنداره
فعلی خود را مورد تایید قرار دهند و آن را حفظ کنند 38.خودتأییدی ،خودپنداره افراد را تثبیت
میکن��د ک��ه به نوبه خود تکیهگاه مهم��ی را برای راهنمایی افکار و اعمال ف��رد فراهم میآورد.
خودتأییدی با خودارتقایی تفاوت دارد زیرا افراد معموالً بازخوردهایی را که منطبق با خودپنداره

آنها باشد ترجیح میدهند حتی اگر آن بازخورد تملقآمیز نباشد .خودتأییدی در رفتار سازمانی
پیامدهای گوناگون دارد 39.اول آنکه بر فرایند ادراک تأثیر میگذارد چرا که بیشتر احتمال میرود
که کارکنان اطالعات سازگار با خودپنداره خود را به خاطر آورند .دوم ،هرچه اعتماد کارکنان به
خودپنداره خود بیشتر باشد آنها کمتر بازخوردهای مثبت یا منفی را که در تعارض با خودپنداره
آنهاس��ت میپذیرند .س��وم آنکه کارکنان این انگیزه را پیدا میکنند تا با افرادی که خودپنداره
آنها را مورد تأیید قرار میدهند در تعامل باشند و این مسئله بر چگونگی ارتباط آنها با رئیس
و کارکنان در تیمها اثرگذار است.
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 )2-3-3خودارزیابی

تقریباً همه افراد س��عی میکنند خودپنداره مثبتی داش��ته باش��ند ،اما برخی از آنها نسبت به
س��ایرین خود را بهتر ارزیابی میکنند .این خودارزیابی غالباً با سه مفهوم تعریف میشود :عزت

نفس ،خود کارآمدی و مرکز کنترل درونی

40

 )2-3-3-1عزت نفس

ع��زت نفس ب��ه میزان عالقه ،احترام و رضایت افراد نسبت به خودش��ان اش��اره دارد و نمایانگر
خودسنجی جهانی است .افرادی که دارای عزت نفس باالیی هستند از سوی دیگران کمتر تحت

تأثیر قرار میگیرند و علیرغم شکست باز هم پافشاری میکنند و منطقیتر فکر میکنند .عزت
نفسی که در رابطه با ابعاد مشخصی از مفهوم «خود» است (مانند دانشآموز خوب ،راننده خوب،
والدی��ن خوب) ،افکار و رفتارهای خاص��ی را پیشبینی میکند ،درحالیکه عزت نفس کلی فرد
بخش وسیعی از رفتارهایش را پیشبینی میکند.

41

پیوندهای جهانی 1 .2

احس��اس ارزش��مند بودن ،در ش��رکت جانس��ون اند جانس��ون

ارزشآفرینی میکند.

ش��رکت جانسون اند جانس��ون یکی از معتبرترین و مقبولترین شرکتها در سطح جهان است چراکه به ارزش
حمایت از خودپنداره کارکنان خود پی برده اس��ت .نارندرا آمبوانی ،مدیرعامل ش��رکت در هندوستان (که در این

تصویر نشان داده شده است) دراینباره میگوید :ما کاری کردهایم که آنها احساس کنند شرکت به آنها تعلق

دارد.

ویکاس شیرود کار هر شنبه دختر خود را به کالس رقص میبرد و به دفتر کار خود ،واقع در دفتر مرکزی هندی

جانسون اند جانسون که در بمبئی است بازمیگردد .از آنجایی که کالس رقص دختر او در کنار دفتر کارش قرار
دارد او در مدتی که دخترش در کالس است در دفتر کارش مشغول به کار میشود و دیگر مجبور نیست که تا

خانه رانندگی کند و پس از اتمام کالس برای بازگرداندن دختر خود دوباره بازگردد .شیرودکار پس از سه
هفته تماسی از سوی نارندرا آمبوانی مدیرعامل ( J&Jشرکت جانسون اند
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جانس��ون) دریافت نمود که از او پرس��ید آیا میزان کارها بیش از حد است و نیاز به کارکنان بیشتری دارد؟

شیرودکار از این پرسش حیرتزده شد تا اینکه آمبوانی توضیح داد نام یکی از مدیران اجراییاش که شنبه

هر هفته ثبت میشود توجه اورا به خود جلب کرده است و او نگران حجم کاری کارمند خود است .تماس
مدیرعامل لحظه تعیینکنندهای برای شیرود کار بود چراکه انعکاسدهنده سیستم ارزش شرکت  J&Jبود مبنی
بر اینکه هر یک از کارکنان بهعنوان یک فرد در نظر گرفته میشوند و شأن و منزلت کارکنان برای شرکت قابل

احترام است و شایستگیهای آنان به رسمیت شناخته میشود .در اعتقادنامه آن کارکنان ،مشتریان ،جوامع و

محیطزیست و همچنین ذینفعان به رسمیت شناخته میشوند .در هندوستانکه تغییر شغل هنجار شده است،

ی که از نارندرا آمبوانی
یک کارمند شرکت  J&Jبهطور متوسط بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارد .هنگام 
مدیرعامل شرکت در هندوستان در مورد موفقیت این شرکت در جذب و نگهداری نیروی کار بااستعداد سؤال

شد وی اینگونه پاسخ داد :ما سبب شدهایم که آنها احساس کنند شرکت متعلق به خود آنها است .شرکت

 J&Jهمچنین ب ه واس��طه مربیگری روز به روز خودپنداره کارکنانش را مورد حمایت قرار میدهد .بهطور
مثال بخش تحقیق و توسعه دارویی شرکت در آمریکا به این حقیقت دست یافته است که یکی از عناصر مهم
در ایجاد انگیزه و رفاه کارکنان داش��تن مدیرانی اس��ت که قادر باشند این حس را در کارکنان ایجاد کنند که
برای سازمان ارزشمند هستند و در موفقیت آن سهم دارند .ادارات اروپایی گروه جهانی تأمین داروی شرکت

جانسون اند جانسون نیز یک برنامه شغلی جدید معرفی نموده است مبنی بر اینکه با تطبیق ارزشهای فردی
و ترجیحات شغلی سازگار با آن ،برای خودپنداره افراد ارزش قائل شده است.

42

 )2-3-3-2خودکارآمدی
خودکارآمدی اشاره دارد به اعتقاد فرد به توانایی خود در انجام موفقیتآمیز یک کار 43.افراد
ب��ا ویژگی خودکارآمدی باال دارای نگرش «من میتوانم» هستن��د .آنها بر این باورند که برای
انجام کارها ،انرژی (انگیزه) ،منابع (عاملهای موقعیتی) ،درک درس��تی از عمل (ادراک نقش) و
ش��ایستگی (توانایی) را دارا هستند؛ بهعبارتدیگ��ر خودکارآمدی به ادراک فرد با توجه به مدل

 MARSدر یک موقعیت خاص اش��اره دارد .خودکارآمدی گرچه اساس��اً در قالب وظایف خاص
تعریف میشود اما به صفات کلی مرتبط با خودپنداره نیز اشاره دارد 44.خودکارآمدی عمومی به
مفهوم درک شایستگیهای فرد نسبت به خودش برای انجام یک کار در موقعیتهای گوناگون
است .هرچه میزان خودکارآمدی عمومی فرد باالتر باشد ،خودارزیابی کلی او باالتر است.
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خودکارآمدی

اعتقاد فرد به اینکه او توانایی ،انگیزه ،ادراک صحیح نقش و موقعیتهای مطلوب برای تکمیل موفقیتآمیز یک

کار را دارا است.

 )2-3-3-3مرکز کنترل

مرکز کنترل س��ومین مفهوم مرتبط با خودارزیابی اس��ت و به اعتقاد کلی فرد نسبت به مقدار

کنترل او بر وقایع ش��خصی زندگی اش��اره دارد .افرادی که دارای مرک��ز کنترل درونی هستند

معتقدند که ویژگیهای ش��خصی آنها (مانند انگیزه و ش��ایستگی) عمدتاً بر پیامدهای زندگی

آنه��ا تأثیرگذار اس��ت .افراد با مرکز کنترل بیرونی بر ای��ن باورند که زندگی آنها بهطور عمده
تحت تأثیر سرنوشت ،شانس و یا شرایط محیط بیرونی است .مرکز کنترل یک باور عمومی است
بنابراین افرادی که دارای مرکز کنترل بیرونی هستند ممکن است در موقعیتهای آشنا (مانند
انجام کارهای معمول) احساس کنند دارای کنترل درونیاند .با اینوجود مرکز کنترل زیربنایی
آنها در موقعیتهای جدید و ناآشنا که کنترل بر وقایع نامشخص است ،آشکار میگردد .افراد با
مرکز کنترل درونی بیشتر ،خودسنجی مثبتتری را دارا هستند .آنها همچنین تمایل دارند در
اکثر موقعیتهای استخدامی بهتر عمل کنند ،در حرفه خود موفقتر هستند ،بیشتر کسب درآمد
میکنند و برای جایگاه رهبری مناس��ب هستند .افراد با کنترل درونی همچنین رضایت شغلی
بیش��تری دارند و بهتر از عهده ش��رایط پراسترس برمیآیند و سیستم پاداش بر مبنای عملکرد
بیشتر در آنها انگیزه ایجاد میکند.

45

مرکز کنترل

باور کلی فرد نسبت به میزان کنترلی که بر وقایع زندگی شخصی دارد.

 )2-3-4خود اجتماعی

1

خودپنداره فرد را میتوان به دو دسته نسبتاً متمایز سازماندهی کرد :ویژگیهای هویت شخصی

و ویژگیهای هویت اجتماعی 46.هویت شخصی دربردارنده صفاتی است که ما را نسبت به افراد
1. Social self
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در گروهه��ای اجتماعی که با آنها در ارتباط هستیم متمایز و منحصر به فرد میس��ازد .بهطور
مثال ،یک دس��تاورد غیرمعمول که شما را از س��ایر افراد متمایز میسازد بهطور معمول به یک
ویژگی هویت ش��خصی تبدیل میشود .هویت ش��خصی به چیزی در مورد شما بدون ارجاع به

گروه بزرگتر اشاره دارد .درعینحال انسانها حیوانات اجتماعی هستند؛ آنها ذاتاً تمایل دارند با
دیگران همراه شوند و بهعنوان بخشی از جامعه اجتماعی به رسمیت شناخته شوند .این گرایش
ب��ه تعلق در مفهوم خودپنداره انعکاس یافته اس��ت با این حقیقت ک��ه همه افراد تا حدی خود
را در ارتب��اط با دیگران تعریف میکنند 47 .این عنص��ر اجتماعی خودپنداره تحت عنوان نظریه
هویت اجتماعی شرح داده میشود .بر اساس نظریه هویت اجتماعی ،افراد با توجه به گروههایی
ک��ه به آن تعل��ق دارند و یا وابستگی عاطفی به آن دارند تعریف��ی از خود ارائه میدهند .بهطور
مثال ممکن است هویت اجتماعی یک فرد به این صورت تعریف شود ،فردی با اصالت آمریکایی
که فارغالتحصیل دانش��گاه ماساچوست است و در شرکت  IBMمشغول به کار است (به تصویر
 3-2نگاه کنید) .هویت اجتماعی ترکیب پیچیدهای اس��ت از عضویتهای بسیار که با توجه به
سلسلهمراتب اهمیت ،ترتیب یافتهاند .یکی از عاملهای تعیینکننده اهمیت ،میزان سادگی در
تعیین فرد بهعنوان عضوی از گروه است مانند سن فرد ،جنسیت و نژاد .بهطور مثال چشمپوشی
از جنسیت ش��ما در یک کالس که س��ایر افراد در آن جنس مخالف ش��ما هستند ،دشوار است.
در این شرایط ،نسبت به زمانی که همه افراد دارای جنسیت مشابه هستند ،جنسیت به ویژگی
برجستهتری در تعریف هویت اجتماعی تبدیل میشود .همراه با ویژگیهای جمعیت شناختی،
موقعی��ت یک گروه معموالً بر اینکه ما در هوی��ت اجتماعی خود عضو یک گروه هستیم یا خیر
بسیار اثرگذار اس��ت .ما با گروههایی که از احترام و موقعیت باال برخوردار هستند همسان تلقی
میشویم زیرا این موضوع به خود ارتقایی خودپنداره ما کمک میکند.
نظریه هویت اجتماعی

بر مبنای این نظریه مفهوم خودپنداره در قالب ویژگیهای منحصر به فرد شخص (هویت فردی) و عضویت در
گروههای اجتماعی گوناگون (هویت اجتماعی) شرح داده میشود.
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پزش��کان معموالً به دلیل موقعیت شغلی باال خود را بهواسطه حرفه کاری خود تعریف میکنند
درحالیک��ه افرادی با موقعیتهای ش��غلی پایین در گروههای غیر ک��اری تعریفی از خود ارائه
میدهن��د .برخی از افراد در قالب محل کار خود ،خود را معرفی میکنند چراکه کارفرمای آنها
در جامعه از ش��هرت و اعتبار مثبتی برخوردار است .در مقابل سایر افراد هرگز محل کار خود را
بیان نمیکنند زیرا کارفرمای آنها به داشتن ارتباط ضعیف با کارکنان شناخته میشود و شهرت
مطلوبی در جامعه ندارد.

48

شکل  3-2نمونهای از نظریه هویت اجتماعی گروههای متضاد

 )2-3-5رفتار سازمانی و خودپنداره
م��ا این فصل را با بیان اینکه خودپنداره موضوع مهمی در درک نگرشها ،ادراکات ،تصمیمات و
رفتارهای فردی است آغاز کردیم .در حقیقت ممکن است در نهایت خودپنداره بهعنوان یکی از
مفیدترین روشها در درک و بهبود عملکرد و رفاه فرد ش��ناخته شود .برخی از ابعاد خودپنداره
مانن��د خ��ود کارآمدی و مرکز کنت��رل از پیش از این بهعنوان عامل اثرگذار بر عملکرد ش��غلی
به ش��مار میروند .خودپنداره بر چگونگی انتخاب و تفسیر اطالعات از س��وی افراد و همچنین
جهتگیریهای (تعصبات) آنها در قضاوت (مانند احتمال موفقیت) اثرگذار است .عالوه بر این
همانطور که در فصلهای بعدی خواهید آموخت مؤلفه هویت اجتماعی در خودپنداره بر پویایی
تیم ،تعهد سازمانی و سایر مفاهیم رفتار سازمانی اثرگذار است.
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اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما باید بتوانید:
 .6ارزشهای شخصی ،اشتراکی ،جانبدارانه و وضع شده را تشخیص دهید و توضیح دهید انطباق سازگاری
ارزشها چرا حائز اهمیت است.

 .7پنج ارزشی را که عموم ًا در فرهنگها مورد مطالعه قرار میگیرد بهطور خالصه بیان کنید.
 .8توضیح دهید که شدت و حساسیت اخالقی و موقعیت چه تأثیری بر رفتار اخالقی دارد.

 )2-4ارزشها در محل کار

خودپنداره فرد با ارزشهای ش��خصی او مرتبط اس��ت 49 .اعتقاد به پایدار بودن ارزشها ،باوری
ارزیابانه اس��ت که ترجیح��ات ما را برای پیامدها و فعالیته��ا در موقعیتهای گوناگون ،تعیین
میکند .ارزشها ،ادراکات در مورد آنچه خوب یا بد ،درست یا غلط است میباشد .ارزشها به ما
میگوید چه کاری را باید انجام دهیم .آنها مانند یک قطب نمای اخالقی انگیزههای ما و بهطور
بالقوه تصمیمات و اقدامات ما را هدایت میکنند .ارزشها با خودپنداره ما مرتبط هستند چراکه تا
حدی در مورد اینکه ما بهعنوان یک فرد و بهعنوان عضوی از گروه با ارزشهای مشابه چه کسی
هستیم ،تعریفی از ما ارائه میدهد .افراد ارزشها را بر مبنای سلسلهمراتب اهمیتشان طبقهبندی
میکنند که سیستم ارزشی تلقی میشود .برخی از افراد بیش از آنکه انطباق را ارزشمند بدانند
برای چالشهای جدید ارزش قائل میشوند .عدهای سخاوت و بخشندگی را به کم خرجی ترجیح
میدهند .س��یستم ارزشی منحصر به فرد هر شخص ب ه واس��طه جامعهپذیری از سوی والدین،
نهادهای مذهبی ،دوس��تان ،تجربههای شخصی و جامعهای که فرد در آن زندگی میکند شکل
میگیرد و تقویت میشود .به این ترتیب سلسلهمراتب ارزشهای یک فرد پایدار و طوالنیمدت
است .بهعنوان مثال نتایج یک تحقیق نشان میدهد که سیستمهای ارزشی نمونه مورد بررسی
ی که در س��نین بزرگسالی به سر میبردند بهطور
در نوجوانان با بیست س��ال بعد آنها هنگام 
قابل توجهی مشابهت داشت 50.توجه کنید که توضیحات ما در خصوص ارزشها بر افراد متمرکز
است درحالیکه مدیران اغلب ارزشها را بهعنوان آنچه به سازمان تعلق دارد توصیف میکنند .در
حقیقت ارزشها تنها در افراد وجود دارند و ما آنها را ارزشهای شخصی مینامیم .با وجود این
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گروههایی از افراد هستند که دارای ارزشهای مشابه یا مشترک هستند ،بنابراین ما تمایل داریم
این ارزشهای مش��ترک را به تیم ،گروه ،س��ازمان ،حرفه یا کل جامعه نسبت دهیم .ارزشهای
مش��ترکی را که افراد در سرتاس��ر س��ازمان دارا هستند تحت عنوان ارزشهای سازمانی تعریف
میشوند.
 )2-4-1انواع ارزشها
ارزشها اشکال گوناگون دارند و کارشناسان در مورد این موضوع توجه خاصی را به سازماندهی
و طبقهبندی آنها معطوف ساختهاند .چند دهه قبل ،روانشناس اجتماعی با نام میلتون راکیچ

1

دو فهرس��ت از ارزشها ارائه نمود که ارزشهای ابزاری 2و ارزشهای غایی 3را از یکدیگر متمایز
میس��اخت .گرچه فهرس��ت راکیچ هنوز در برخی از منابع رفتار سازمانی ذکر میشود اما دیگر
بهعنوان مجموعه قابل قبول که نشاندهنده ارزشهای فردی است در نظر گرفته نمیشود .تمایز
ارزشهای غایی-ابزاری دیگر از دقت کافی برخوردار نیست و مفید به شمار نمیرود و کارشناسان
ارزشهایی خارج از این لیست مشخص نمودهاند .امروزه به مراتب معتبرترین مجموعه ارزشی که
بهطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفت مدلی است که توسط روانشناس اجتماعی شالوم شوارتز
و همکارانش ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت 51.لیست شوارتز دربردارنده  57ارزش است که
بر مبنای پژوهش پیشین راکیچ ایجاد شد با این تفاوت که ارزشهای غایی را از ارزشهای نهایی
متمایز نمیساخت .شوارتز بر مبنای تحقیقات تجربی دشوار و طاقتفرسا اعالم داشت ارزشهای
انسانی در یک مدل دایرهای (مدور) س��ازماندهی میش��ود که در ش��کل  4-2نشان داده شده
است 52.در این مدل ارزشها در ده طبقه گسترده طبقهبندی میشوند که هر یک نمایانگر چند
ارزش معین است .بهطور مثال همنوایی 4شامل چهار ارزش است :ادب ،احترام به والدین ،تأدیب
نفس (نظم شخصی) و اطاعت (فرمانبری)

1. Rakeach
2. Instrumental Value
3. Terminal Value
4. Conformity

تعالی خود

محافظهکاری
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گشودگی در برابر تغییر

شکل  4-2مدل مدور ارزشهای شوارتز

خودارتقایی

این ده گروه ارزش به دو بعد دو قطبی دستهبندی میشوند .یک بعد قلمرو ارزشی است که
در تقابل با گشودگی (آمادگی) در برابر تغییر و محافظهکاری است .گشودگی در برابر تغییر ،به
میزان انگیزه فرد برای جستجوی روشهای نوآورانه اش��اره دارد .تیپ آمادگی برای تغییر شامل
ارزشهای خود ارتقایی (خالقیت ،استقالل فکری) و برانگیختگی (هیجان ،هماوردجویی) است.
تیپ محافظهکاری ،میزان انگیزه فرد برای حفظ وضع موجود اس��ت؛ این قلمرو مش��تمل است
ب��ر مجموعه ارزشهای همنوایی (پایبندی ب��ه هنجارها و انتظارات اجتماعی) ،امنیت (امنیت و
ثبات) و سنتگرایی (تعدیل و حفظ وضع موجود) .بعد دو قطبی دیگر در مدل شوارتز دربردارنده
قلمروهای ارزش��ی متضاد است که خود ارتقایی 1و توجه به ماورای خود نام دارند .خود ارتقایی
اشاره دارد به میزان انگیزهای که بهواسطه نفع شخصی در فرد ایجاد میشود و دربردارنده طبقه
ارزش��ی پیش��رفت (پیگیری موفقیتهای ش��خصی) و قدرت (تسلط بر دیگران) میباشد .نقطه
مقابل تعالی خود توجه به ماورای خود است که به انگیزه فرد برای بهبود رفاه سایرین و طبیعت
(موجودات آفرینش )2اش��اره دارد؛ و مش��تمل بر ارزشهای خیرخواهی (توجه به سایر افراد در
1. Self-enhancement
2. Nature
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زندگی خود) و جهانگرایی (توجه به رفاه همه مردم و آفرینش) میباشد.
 )2-4-2رفتار فردی و ارزشها
ارزشهای فردی تا حدی ما را در تصمیمات و فعالیتها رهنمون میسازد ،اما این ارتباط همیشه
به آن اندازه که اعتقاد داریم قوی نیست .گرایش رفتار همیشگی و عادی ما بهسوی سازگاری با
ارزشهای ما است اما در تصمیمات و اقدامات آگاهانهای که هر روز از سوی ما صورت میگیرد
سازگاری ارزشهای ما کمتر اعمال میشود .علت اصلی این قطع ارتباط بین ارزشهای شخصی
و رفتار فردی این است که ارزشها مفاهیم انتزاعی هستند که در نظریه خوب به نظر میرسند
اما در عمل تابعیت از آنها کار سادهای نیست .در سه موقعیت ارتباط بین ارزشها و رفتارهای
فردی تحکیم میش��ود 53.اول زمانی است که ارزشها به ما یادآوری میشوند در این هنگام این
احتمال وجود دارد که ما ارزشها را بهکارگیریم .بهطور مثال همکاران بالفاصله پس از سخنرانی
مدیر ارشد در خصوص فضایل خیرخواهی در محل کار ،تمایل دارند با یکدیگر با احترام و توجه
بیش��تر رفتار کنند .دوم هنگامی اس��ت که ما به دالیل خاص انجام این کارها میاندیش��یم در
این زمان تمای��ل به اعمال ارزشها داریم؛ بهعبارتدیگر ما ب��رای بهکارگیری ارزشهای خاص
در موقعیتهای معین نیاز به دالیل منطقی داریم .س��وم موقعیتی اس��ت که انجام این کارها را
تسهی��ل میس��ازد در این هنگام نیز ما ارزشها را به ک��ار میبریم .محیطهای کاری حداقل در
کوتاهمدت رفتار ما را ش��کل میدهند بنابراین لزوماً رفتارهای منطبق با ارزشها را تش��ویق یا

تضعیف میسازند.
 )2-4-3تناسب ارزشها

1

ارزشهای فردی نه تنها خودپنداره فرد را تعریف میکنند ،بلکه بر میزان راحتی افراد در همراهی
س��ازمان و کار با افراد خاص نیز اثرگذار اس��ت .مفهوم کلیدی در اینجا تناسب ارزشها است که
اش��اره دارد به میزان شباهت سلسلهمراتب ارزش فرد با سلسلهمراتب ارزش سازمان ،همکاران و
منبع مقایسهای دیگر .تناسب ارزش فرد -سازمان هنگامی رخ میدهد که ارزشهای غالب فرد
و ارزشهای حاکم بر س��ازمان مشابه یکدیگر باش��د .ارزشها راهنمای افراد هستند بنابراین در
1. Value Congruence
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مورد کارکنانی که ارزشهایی مشابه با ارزشهای حاکم بر سازمان دارند این احتمال بیشتر است
که تصمیماتی س��ازگار با اهداف و مأموریتهای مبتنی بر ارزش س��ازمان اتخاذ نمایند .تناسب
ارزش فرد -س��ازمان پیامدهای دیگری نیز دارد که رضایت شغلی باالتر ،وفاداری بیشتر و رفتار
ش��هروندی سازمانی و همچنین اس��ترس و جابجایی کمتر از آن جملهاند .سینتیا شوالم رئیس
بخش تجاری آمریکا در ش��رکت دارویی ویبولیتین 1ایسایی چنین میگوید :مشکلترین و البته
با ارزشترین دستاورد در یک حرفه این است که با ارزشهای خود صادق باشید و شرکتهایی
را بیابید که میتوانید باالترین س��طح مش��ارکت در آن را داشته باشید درحالیکه خود واقعی و
اصلیتان هستید ،در برآوردهای من چیزی مهمتر از این نیست.

54

آیا موفقترین س��ازمانها از باالترین سطح تناسب ارزش فرد -سازمان برخوردار هستند؟ به
هیچ عنوان! درحالیکه درجاتی از تناس��ب ارزش به دالیلی که به آن اش��اره ش��د ضرورت دارد،
سازمانها تا حدی از عدم تناسب ارزشها نیزه بهرهمند میگردند .کارکنانی که دارای ارزشهای
متن��وع هستند دیدگاههای گوناگونی را ارائه میدهند که بهطور بالقوه تصمیمگیریهای بهتری
را در پی دارد .تناس��ب بیش از حد نیز فرق ه ش��رکتی 2ایجاد میکند که بهطور بالقوه ،خالقیت،
انعطافپذیری س��ازمانی و اصول اخالقی کسبوکار را تضعیف میکند .نوع دوم تناسب ارزشها
به میزان سازگاری ارزشهایی که در اعمال ما آشکار است (ارزشهای وضع شده) با ارزشهایی
که ما بیان میکنیم به آنها اعتقاد داریم (ارزشهای جانبدارانه) ،اشاره دارد .تناسب این ارزشها
(جانبدارانه -وضع شده) بهطور خاص برای افراد در جایگاههای رهبری حائز اهمیت است چراکه
ش��کاف و فاصله موجود بین ارزشهای وضع ش��ده و جانبدارانه انسجام و یکپارچگی درک شده
از آنه��ا را که ویژگی حیاتی رهبران اثربخش اس��ت ،تضعیف میکن��د .بر مبنای گزارش اخیر
یک بررس��ی جهانی  55درصد از کارکنان بر این عقیدهاند مدیر ارش��د در راس��تای ارزشهای
اساس��ی س��ازمان رفتار میکند 55.ش��رکت حسابداری مینرز 3در البوکرک نیومکزیکو با بررسی
اف��راد تح��ت امر و همرده در مورد اینکه آیا تصمیمات و اقدام��ات مدیران منطبق بر ارزشهای
1. Co.Ltd
2. Corporate Cult
3. meyners& co
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جانبدارانه س��ازمان است یا خیر ،تالش میکند س��طح باالیی از تناسب ارزشهای وضع شده و
جانبدارانه را حفظ نماید 56.نوع سوم تناسب ارزشها شامل سازگاری ارزشهای حاکم بر سازمان
با ارزشهای غالب جامعه یا اجتماعی است که در آن کسبوکار صورت میگیرد 57.بهطور مثال
س��ازمانی که دفتر مرکزی آن در یک کش��ور واقع است و در تالش است تا سیستم ارزشی خود
را بر کارکنان و ذینفعانی که دارای فرهنگ متفاوت هستند تحمیل کند ممکن اس��ت جابجایی
کارکنان آن باالتر باش��د و با جوامعی که شرکت در آن فعالیت میکند روابط مشکلتری داشته
باشد؛ بنابراین جهانیشدن نیازمند یک پیمان تعادلی ظریف است :شرکتها برای حفظ رفتارها
و استانداردهای سازگار به ارزشهای مشترک وابسته هستند درعینحال ضروری است که آنها
در خالل ارزشهای موجود در فرهنگهای مختلف در سرتاسر جهان فعالیت نمایند ...بیایید به
تفاوت ارزشها در فرهنگهای مختلف نگاه دقیقتری بیندازیم.
 )2-5ارزشهای موجود در همه فرهنگها

هتلها و اقامتگاههای تفریحی فیرمونت در س��طح جهانی در کشورهای مختلف فعالیت میکند
و بهس��رعت در حال گسترش ش��رکتهای خود را در خاورمیانه ،آفریقا و س��ایر مناطق اس��ت.
همانطور که در داس��تان آغازین این فصل شرح داده شد ،فیرمونت بهطور فعال صالحیتهای
میان فرهنگی کارکنان خود را با تجربه کاری و آموزشهای رس��می توس��عه میبخش��د .سین
بیلینگ و س��ایر کارکنان فیرمونت خیلی زود دریافتند که الزم است آنها این واقعیت را جدی
بگیرند که تفاوتهای فرهنگی وجود دارد و گرچه اغلب نامحسوساند اما این امکان وجود دارد
که بر تصمیمات ،رفتارها و روابط میان فردی تأثیر بگذارند.
 )2-5-1فردگرایی و جمعگرایی
بسی��اری از ارزشها در بافت تفاوتهای میان فرهنگی م��ورد مطالعه قرار گرفتهاند اما دو مورد

از آنه��ا که غالباً از آنها نام برده میش��ود فردگرایی و جمعگرایی اس��ت .فردگرایی به میزان
ارزشی که ما برای استقالل و یگانگی فردی قائل هستیم اشاره دارد .افرادی که در سطح باالیی
فردگرا هستند آزادیهای فردی و خودکفایی را ارزش��مند میدانند و کنترل زندگی خود را در
دست دارند و ویژگیهای منحصر به فردی را که آنان را از سایرین متمایز میسازد ارج مینهند.
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همانطور که در جدول  5-2مالحظه میکنید آمریکاییها و ایتالیاییها عموماً فردگرایی باالتری
را نشان میدهند درحالیکه تایوانیها به سطح پایینی از فردگرایی گرایش دارند .جمعگرایی به
میزان ارزشی که ما برای وظایف در گروهی که به آن تعلق داریم یا با آن هماهنگ هستیم قائل
هستیم اشاره دارد .افرادی با سطح جمعگرایی باال خود را بهواسطه گروهی که عضو آن هستند
تعریف میکنند و روابط هماهنگ با آن گروهها را ارزش��مند میدانند 58.آمریکاییها بهطور کلی
سطح پایینی از جمعگرایی را دارا هستند ،درحالیکه ایتالیاییها و تایوانیها نسبتاً تا سطح باالیی

جمعگرا هستند.
فردگرایی

یک ارزش میان فرهنگی اس��ت که میزان تأکید افراد بر اس��تقالل و یگانگی فردی در یک فرهنگ را توصیف

میکند.

جمعگرایی

یک ارزش میان فرهنگی است که به توصیف میزان تأکید افراد بر وظایف نسبت به گروههایی که به آن تعلق

دارند و همچنین تأکید آنها بر هماهنگی گروه ،میپردازد.

جدول  :5-2پنج ارزش میان فرهنگی در کشورهای منتخب

برخ�لاف ب��اور رایج جمعگرایی در تضاد ب��ا فردگرایی نیست .در حقیقت ب��ر مبنای تحلیلی از
مطالع��ات پیش��ین این دو مفهوم غیرمرتبط هستند 59.در برخ��ی از فرهنگها که انجام وظایف
نسبت به گروه از ارزش باالیی برخوردار است الزاماً اینگونه نیست که خودکفایی و آزادی فردی
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را در اولویت پایین قرار دهند .تفاوت بین فردگرایی و جمعگرایی هنگامی قابل درک اس��ت که
م��ا دریابیم که اف��راد در همه فرهنگها خود را هم درقالب فردیت خود (هویت فردی) و هم در
ارتباط با دیگران (هویت اجتماعی) تعریف میکنند .در برخی از فرهنگها اولویت فرد به دیگران
بهوضوح منعکس است اما هردو جایگاه خود را در خود پنداره و ارزشهای فردی دارا هستند.
 )2-5-2فاصله قدرت

سومین ارزش میان فرهنگی که مکررا ً از آن نام برده میشود فاصله قدرت است که به میزان پذیرش
افراد در توزیع نابرابر قدرت در جامعه اشاره دارد 60.افرادی که سطح فاصله قدرت در آنها باال است
ق��درت نابرابر را میپذیرند و برای آن ارزش قائل هستند .آنها اطاعت از مقامات را ارج مینهند و
در دریافت دس��تور از مافوق خود بدون مش��ورت یا بحث راحت عمل میکنند و ترجیح میدهند

اختالفات را بهصورت غیرمستقیم از طریق رویههای رسمی حل نمایند تا بهطور مستقیم .در مقابل
افرادی که فاصله قدرت پایینی دارند تقسیم قدرت نسبتاً برابر مورد انتظار آنها است .به نظر آنها

ارتباط با رئیس بر مبنای وابستگی متقابل اس��ت و نه وابستگی یکس��ویه؛ بهعبارتدیگر آنها بر
این باورند که رئیس آنها نیز به آنها وابسته است بنابراین آنها انتظار دارند قبل از اتخاذ هرگونه
تصمیمی که بر آنها اثرگذار اس��ت قدرت تقسیم شود و مش��اوره صورت گیرد .مردم هندوستان
گرایش به فاصله قدرت باال دارند درحالیکه مردم دانمارک عموماً فاصله قدرت پایینی دارند.

 )2-5-3پرهیز از عدم اطمینان
پرهیز از عدم اطمینان اشاره دارد به میزان تحمل افراد در مقابل ابهام (سطح پایین پرهیز از عدم
اطمین��ان) و یا حس تهدید در برابر عدم قطعیت و ابه��ام (پرهیز از عدم اطمینان باال) .کارکنانی
که سطح پرهیز از عدم اطمینان در آنها باالست موقعیتهای ساختاریافته را که قواعد رفتاری و
تصمیمگیری در آنها بهوضوح مستند است ،ارزشمند میدانند .آنها معموالً ارتباطات مستقیم را
به ارتباطات غیرمستقیم و مبهم ترجیح میدهند .در ایتالیا و تایوان پرهیز از عدم اطمینان نسبتاً در
حد باالیی است و در ژاپن بسیار باالست؛ و بهطور کلی در دانمارک سطح آن پایین است.
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فاصله قدرت

ی��ک ارزش میان فرهنگی اس��ت که به ش��رح میزان پذیرش اف��راد از توزیع نابرابر ق��درت در یک جامعه

میپردازد.

پرهیز از عدم اطمینان

یک ارزش میان فرهنگی است که حدی را که افراد در یک فرهنگ تحمل ابهام را دارند (سطح پایین پرهیز از

عدم اطمینان) و یا عدم قطعیت و ابهام را تهدید قلمداد میکنند (س��طح باالی پرهیز از عدم اطمینان) توصیف

میکند.

آیا شما مدیرعامل شرکت هستید؟

اس��تفان رابرتز بهعنوان یک مدیر ارشد در سرتاسر آسیا در
مورد پیشنهادات و ایدههای خود به ندرت از سوی کارکنان

خود مورد سؤال و انتقاد واقع میشود .او یادآور میشود« :من
نه س��ال را در آسیا س��پری کردم و مدیریت در آسیا فرایند

نسبت ًا سادهای است چراکه هیچکس به عقب رانده نمیشود .میزان باالی فاصله قدرت در کشورهای آسیایی این
انگیزه را در کارکنان ایجاد میکند که تسلیم قضاوت رابرتز باشند .در مقابل رابرتز پس از نقل مکان به استرالیا

سطح پایینی از فاصله قدرت را تجربه کرد .باوجود اینکه وی در حال حاضر مدیر ارشد اجرایی سیتی بانک بود،

عقایدش س��ریع ًا و گاهی اوقات به تندی مورد س��ؤال قرار میگرفت .رابرتز که در استرالیا به دنیا آمده و در آنجا

بزرگ ش��ده اس��ت چنین میگوید» :به خاطر دارم پس از ورود به استرالیا از من خواسته شد برای کمیته اجرایی
تیم صاحبان سهام خود را معرفی کنم و این درست مانند معاینات پزشکی بود ،من تحت فشار بودم و تمام وقت

به چالش کشیده شدم چراکه آنها بیشتر استرالیایی بودند تا از فرهنگهای دیگر.

61
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 )2-5-4جهتگیری موفقیت -پرورش
جهتگی��ری موفقیت -پ��رورش ،1دیدگاه رقابتی در برابر دیدگاه مش��ارکتی در روابط با س��ایر
افراد را انعکاس میدهد 62.افرادی که میزان جهتگیری موفقیت در آنها باال اس��ت ابراز وجود،
رقابتپذیری و مادیگرایی را ارزش��مند میدانند .افراد س��خت را تحسین میکنند و کسب پول
و کاال را مطلوب میدانند .در مقابل افراد در فرهنگ پرورشگرا 2بر روابط و رفاه س��ایرین تأکید
دارند .آنها بیش از آنکه رقابت و موفقیتهای فردی را مورد توجه قرار دهند بر دلسوزی و تعامل
با س��ایر افراد متمرکز هستند .مردم س��وئد ،نروژ و دانمارک امتیاز بسیار کمی در جهتگیری
موفقیت کسب کردهاند (بهطور مثال میزان پرورشگرایی در آنها باال است) .در مقابل در ژاپن

و مجارستان امتیاز جهتگیری موفقیت بسیار باال است و در آمریکا و ایتالیا امتیاز آن نسبتاً باال
است.
قب��ل از اتمام این موضوع الزم اس��ت دو نگرانی در م��ورد ارزشهای میان فرهنگی را یادآور
ن که امتیازات کشور در خصوص فاصله قدرت ،پرهیز از عدم اطمینان و جهتگیری
شویم 63.اول آ 
موفقیت و پرورش محوری بر مبنای نظرسنجی به عمل آمده از کارکنان  IBMدر سرتاسر جهان
است که بیش از ربع قرن از آن میگذرد .بیش از  100000نفر از کارکنان  IBMدر دهها کشور
در این نظرس��نجی مشارکت داشتند ،اما این احتمال وجود دارد که کارکنان  IBMنمایانگر کل
جمعیت نباشند .همچنین شواهدی مبنی بر اینکه ارزشها در برخی کشورها بهطور قابل توجهی
تغییر یافتهاند موجود است .دومین نگرانی در خصوص این فرضیه است که در یک جامعه همه
دارای ارزشهای فرهنگی مشابه هستند .شاید این مطلب در مورد تعدادی از کشورها صدق کند
اما چند فرهنگگرایی 3که در آن ریز فرهنگها 4با یکدیگر در یک کش��ور مش��ترک همزیستی
دارند -به روندی رایج مبدل گشته است .با نسبت دادن ارزشهای خاص به کل جامعه ما درگیر
نوعی کلیشه سازی میشویم که توانایی ما را در درک وقایع پیچیدهتر آن جامعه محدود میسازد.
1. Achievement-Nurturing Orientation
2. Nurturing-Orientated
3. Multiculturalism
4. Microcultures
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جهتگیری موفقیت -پرورش

یک ارزش میان فرهنگی اس��ت که به میزان تأکید افراد بر رقابت در مقابل روابط مش��ارکتی با سایرین در یک

فرهنگ اشاره دارد.

 )2-6رفتارها و ارزشهای اخالقی

ی که از کارکنان درخواست میشود فهرستی از مهمترین ویژگیهایی که در یک رهبر جستجو
هنگام 
میکنند ارائه دهند ،مهمترین عامل ،هوش ،شجاعت یا حتی الهامبخشی نیست .گرچه این ویژگیها
حائز اهمیت هستند مهمترین عامل در بسیاری از نظرس��نجیها ،صداقت و اصول اخالقی است.

64

اصول اخالقی اش��اره دارد به مطالعه اصول یا ارزشهایی که تعیینکننده درست یا خطا بودن یک
عمل و یا بدی و خوبی پیامدها و نتایج است .افراد برای انجام دادن کار درست بر ارزشهای اخالقی
خود متکی هستند .متأسفانه وقایعی که دربردارنده تخلف شرکتها است تا آنجا ادامه مییابد که
سؤاالت جدی در مورد ارزشهای اخالقی بسیاری از رهبران شرکتها را ایجاد میکند .رسواییها در
انرون ورلد کام ،تایکو و سایر شرکتها ،قانون ساربنز آکسلی را در سال  2002در پی داشت .مبنی بر
اینکه کنترل بیشتری بر شرکتهای ایالت متحده و شرکتهای بازرسی اعمال شود تا تضاد منافع را
کاهش دهد و تصویر کاملتری از وضعیت مالی شرکت آشکار سازد .این مصوبه قانونی ممکن است
برخی از رفتارهای غیراخالقی را کاهش دهد اما بعید است که تخلفات بهطور کامل ناپدید گردند.
 )2-7سه اصل اخالقی

برای درک بهتر اصول اخالقی کسبوکار الزم اس��ت س��ه نوع متمایز از اصول اخالقی را مورد
توجه قرار دهیم :س��ودمندگرایی ،حقوق فردی و عدالت توزیعی 65 .درحالیکه ممکن است شما

ب��ر مبنای ارزشهای فردی خود یک��ی از این اصول را بیش از بقیه در اولویت قرار دهید ،اما هر
سه اصل باید بهطور فعال مورد توجه قرار گیرد تا مسائل مهم اخالقی در بوته آزمایش قرار گیرد.
 )2-7-1-1سودمندگرایی

ای��ن اص��ل به ما توصیه میکن��د بهترین کاالها را برای بیش��ترین تعداد اف��راد جستجو کنیم؛

بهعبارتدیگر ،ما باید گزینهای را انتخاب کنیم که بیشترین میزان رضایت را برای افرادی که از

4
10

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

آن تأثیر میپذیرند فراهم آورد؛ و گاهی اوقات تحت عنوان اصل پیامد 1شناخته میشود چراکه
بر پیامدها و نتایج اعمال ما متمرکز اس��ت و نه بر چگونگی دس��تیابی به این نتایج .یک مشکل

س��ودمندگرایی این است که ارزیابی منافع یا هزینههای بسیاری از تصمیمات ،تقریباً غیرممکن
اس��ت بهوی��ژه زمانی که بسیاری از ذینفعان طیف وس��یعی از ارزشها و نیازه��ا را دارا هستند.
مشکل دیگر این است که حتی اگر هدف رفتار ما با توجه به سودمندگرایی اخالقی باشد ،وسیله
دستیابی به آن هدف گاهی اوقات غیراخالقی تلقی میشود.
 )3-7-1-3حقوق فردی

این اصل این عقیده را انعکاس میدهد که هر فردی اس��تحقاق این را دارد که به او اجازه داده

ش��ود به ش��یوهای خاص عمل کند .بسیاری از حقوقی که بسیار مورد ذکر اس��ت از این قرارند:
آزادی حرکت ،امنیت جانی ،آزادی بیان ،محاکمه عادالنه و رهایی از شکنجه .اصل حقوق فردی
مسائلی فراتر از حقوق قانونی را شامل میشود؛ حقوق بشر که بهعنوان هنجار اخالقی جامعه به
فرد اعطا میشود نیز در این مقوله میگنجد .یک مشکل حقوق فردی این است که حقوق معین
افراد ممکن است در تعارض با حقوق سایر افراد باشد .بهطور مثال از حقوق سهامداران این است
که از فعالیتهای ش��رکت آگاه ش��وند و این در نهایت در تضاد با حقوق مدیران مبنی بر حفظ
حریم خصوصی است.
عدال�ت توزیع�ی .بر مبنای این اصل افرادی که با یکدیگر مش��ابهت دارند باید بار مسئولیت
و منافع مش��ابهی دریافت نمایند .کسانی که بیش��باهت به یکدیگرند باید منافع متفاوت و بار
مسئولیت متناس��ب با عدم شباهتش��ان دریافت کنند .بهعنوان مثال ما انتظ��ار داریم دو تن از
کارکنانکه بهطور یکسان در یک کار مشارکت دارند باید پاداش مشابه دریافت کنند درحالیکه
افراد با مش��ارکت کمتر پاداش کمتر دریافت میکنند .تغییرپذیری اصل عدالت توزیعی 2بیانگر
ی که افراد از حداقل رفاه در جامعه برخوردارند نابرابری قابل قبول اس��ت؛
این اس��ت که هنگام 
بنابراین کارکنان در مشاغل پرخطر باید دستمزد بیشتری دریافت کنند چنانچه سایر افراد که از
رفاه کمتری برخوردارند از آنان منتفع گردند .یک مشکل در مورد اصل عدالت توزیعی این است
1. Consequential principle
2. variation
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که موافقت در مورد اینکه چه کسی مشابهت دارد و چه عاملهایی مرتبط هستند ،دشوار است.
 )2-8شدت ،حساسیت اصول اخالقی و تأثیرات موقعیتی

همراه با اصول اخالقی و ارزشهای زیربنایی آن سه عامل دیگر بر رفتار اخالقی در محل کار اثر

میگذارد :شدت اصول اخالقی در یک موضوع ،حساسیت اخالقی فرد و عوامل موقعیتی .شدت
اصول اخالقی به میزان نیاز به بهکارگیری اصول اخالقی در یک موضوع اش��اره دارد .تصمیماتی
که میزان ش��دت اصول اخالقی در آنها باال اس��ت از اهمیت بیش��تری برخوردار است ،بنابراین
تصمیمگیرندگان نیاز دارند تا با دقت بیشتری اصول اخالقی را برای حل آن به کار گیرند .عوامل
بسیاری بر ش��دت اصول اخالقی در یک موضوع اثرگذار اس��ت که مشتمل بر مواردی است که
در جدول  6-2ذکر ش��ده اس��ت .به خاطر داشته باشید که این لیست نمایانگر عواملی است که
ی که افراد بهطور رس��می
افراد تمایل دارند به آن فکر کنند؛ ممکن اس��ت برخی از آنها هنگام 
تصمیمات اخالقی میگیرند از لحاظ اخالقی قابل قبول نباشند.

66

شدت اصول اخالقی

به میزان نیاز به کارگیری اصول اخالقی در یک مسئله اشاره دارد.
جدول  6-2عوامل مؤثر بر شدت اخالقی درک شده
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حتی اگر شدت اصول اخالقی در یک موضوع باال باشد ،ممکن است برخی کارکنان اهمیت اخالقی
آن را تشخیص ندهند زیرا سطح حساسیت اصول اخالقی در آنان پایین است .حساسیت اخالقی یک
ویژگی فردی است که افراد را قادر میسازد که وجود یک مسئله اخالقی را تشخیص دهند و اهمیت

نسبی آن را تعیین کنند 67.افرادی که دارای حساسیت اخالقی هستند لزوماً اخالقمدارتر نیستند .بلکه
در مورد آنها این احتمال بیشتر است که تشخیص دهند که آیا نیاز است که یک موضوع از لحاظ
اخالقی مورد توجه قرار گیرد یا خیر .بدین معنا که آنها شدت اخالقی یک مسئله را دقیقتر برآورد
میکنند .افراد با حساسیت اخالقی باال به حس همدلی بیشتری گرایش دارند .آنها همچنین در مورد
موقعیتهای خاص اطالعات بیش��تری دارند .بهطور مثال حسابداران با توجه به مطلوبیت رویههای
خاص حسابداری نسبت به کسانی که آموزشهای موردنیاز این حرفه را نیاموختهاند ،دارای حساسیت
اخالقی بیش��تری هستند .سومین عامل مهم در توضیح اینکه چرا افراد خوب مرتکب تصمیمات و
رفتارهای غیراخالقی میشوند ،موقعیتی است که رفتار در آن حادث میشود .کارکنان میگویند آنها

مرتباً از سوی مدیران عالی تحت فشار قرار میگیرند تا به مشتریان دروغ بگویند ،قوانین را نقض کنند و
غیراخالقی عمل کنند 68.عواملموقعیتی توجیه کننده رفتار غیراخالقی نیستند .بلکه آنچه الزم است ما
انجام دهیم تشخیص این عوامل است بهگونهای که سازمانها بتوانند در آینده از تأثیرات خود بکاهند.
حساسیت اخالقی

یک ویژگی فردی است که افراد را قادر میسازد ،وجود مسئله اخالقی را تشخیص دهند و اهمیت نسبی آن را

تعیین کنند.

 )2-9حمایت از رفتارهای اخالقی

در بسیاری از سازمانهای بزرگ و متوسط در آمریکا ،انگلیس و چند کشور دیگر ،استراتژیهایی
در جه��ت بهب��ود رفتارهای اخالقی به کار گرفته میش��ود .ایجاد کده��ای اخالقی از رایجترین

رفتارها اس��ت .در آمریکا تقریباً همه  500شرکت فورچون و نیز  500شرکت بزرگ انگلیس در
حال حاضر دارای کدهای اخالقی هستند .این بیانیهها اس��تانداردهای اخالقی سازمان را مرتبط
میس��ازد و به کارکنان خاطر نشان میکند که رفتارهای اخالقی بهطور جدی در سازمان مورد
توجه قرار میگیرد .بااینحال منتقدان به این مطلب اشاره کردهاند که کدهای اخالقی به تنهایی
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تأثیر اندکی بر کاهش رفتارهای غیراخالقی دارند .با این همه ش��رکت انرون به ش��کلی مطلوب
کدهای اخالقی را ایجاد نمود اما این اس��ناد مانع از مش��ارکت مدیران ارشد در تقلب محاسبات
عمدهفروشی نشد و این مسئله ورشکستگی شرکت انرژی را در پی داشت 69.بسیاری از شرکتها
بهعنوان مکمل کدهای اخالقی ،برنامههای آموزشی اصول اخالقی را فراهم میآورند .در تگزاس
اینسترومنتس 1کارکنان میآموزند سؤاالت زیر را بهعنوان قطب نمای اخالقی خود بپرسند :آیا
این عمل قانونی اس��ت؟ آیا آن با ارزشهای ما مطابقت دارد؟ آیا اگر ش��ما آن کار را انجام دهید
حس بدی پیدا میکنید؟ این کار در روزنامهها چطور به نظر میرس��د؟ اگر این کار از نظر ش��ما
اشتباه است آن را انجام ندهید! چنانچه مطمئن نیستید بپرسید .به پرسیدن سؤاالت ادامه دهید
تا زمانی که به جواب دست یابید .مولسان کور 2یک برنامه آموزشی آنالین ترتیب داد که کارکنان
بهعنوان یک گروه اعزامی باید در هنگام صعود به کوه موارد نقض قانون در هر اردوگاه را برطرف
میساختند .در چند اردوگاه اول حاالت واقعی از تخلفات اخالقی و نقض کدهای اخالقی شرکت
نسبتاً مشهود بود؛ اردوگاههای بعدی دوراهیهای مبهمتری را نشان دادند که درک آن مستلزم
تفکر دقیقتر در مورد ارزشهای زیربنایی شرکت بود.

70

برخی از شرکتها روشهایی را نیز معرفی نمودند که بهموجب آن کارکنان میتوانند با اطمینان
بین تخلفات اخالقی محتمل ارتباط برقرار کنند .شرکت تولید محصوالت غذایی هاینز اچ جی 3دارای
یک اپراتور تلفن اصول اخالقی است که در تمام ساعات شبانهروز و به  150زبان برای کارکنان آن
در سطح جهان فعال است .مدیر اصول اخالقی شرکتهاینز میگوید« :این اپراتور تلفن نخستین
س��یگنال هشدار دهنده مشکالتی اس��ت که ما نسبت به آنها آگاهی نداشتیم» .شرکت ارتباطات
راجرز همچنین دارای یک «اپراتور ستاره» بینام است که مانند یک لینک وب بهمنظور باال بردن
مسائ��ل اخالقی یا نگرانی در مورد رفتار اخالقی ،مورد اس��تفاده کارکن��ان قرار میگیرد .حتی این
امکان برای کارکنان راجرز وجود دارد که تماس بگیرند و بفهمند چه اقداماتی برای حلوفصل یک
مسئله اخالقی صورت گرفته است 71.این اقدامات فرعی تا حدی رفتار اخالقی را مورد حمایت قرار
1. Texas Instrument
2. Molson Koor
3. H.J. Heinz
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میدهد ،اما قویترین ش��الوده ،مجموعهای از ارزشهای مش��ترک است که رفتار اخالقی را تقویت
میکند .مدیر ارش��د اجرایی در وودافون ،غول ارتباطات انگلیس ،هش��دار میدهد« :اگر شما برای
شروع ،فرهنگ تصمیمگیری اخالقی را نداشته باشید ،همه روشهای کنترل و اصول پیروی از قوانین

که تالش کردهاید گسترش دهید لزوماً مانع از سوء رفتار اخالقی نخواهد شد» این فرهنگ بهواسطه
رفتار اخالقی و هوش��یاری رهبران ش��رکت مورد حمایت قرار میگیرد .رهبران با عمل به باالترین
استانداردهای اخالقی نه تنها از سوی پیروان خود مورد حمایت و اطمینان واقع میشوند بلکه نقش
الگوی استانداردهای اخالقی را ایفا میکنند که احتمال پیروی کارکنان از آنها بیشتر است.
حفظ برند  E&Yبا آموزش اصول اخالقی ارزش محور

ش��رکت ارنس��ت و یان��گ بهعنوان ش��رکتی پیش��رو در زمینه
خدم��ات حرف��های و حس��ابداری ب��رای حفظ ش��هرت خود در

رابط��ه ب��ا رفتار اخالقی با خطر مواجه ش��د .مای��کل همیلتون،

مدیر ارش��د توس��عه و آم��وزش آمریکا میگوید« :م��ا هرگز در

چنی��ن موقعیت��ی ق��رار نگرفته بودی��م که اص��ول اخالقیمان

به چالش کش��یده ش��ود» .گرچه جهان مالی بسیار قانون محور شده اس��ت اما قوانین هنوز شکافهایی را باقی

میگذارد که گامهای اشتباه اصول اخالقی رخ میدهد .برای کاهش این خطر شرکت  E&Yدر سطح کالنی
در زمین��ه آموزش اصول اخالقی ارزش محور س��رمایهگذاری کرد .همیلتون توضی��ح میدهد« :آموزش اصول

اخالقی و تعلیم ارزشها ،پیام روشنی برای همه افراد ما فراهم آورد و اصول راهنمایی مبنی بر آنچه آنها باید
در هنگام عدم انطباق قوانین با موقعیت و منطقه انجام دهند ارائه داد» همه کارکنان  E&Yملزم هس��تند که

ی��ک دوره دوس��اعته تحت وب با موضوع اصول اخالقی تحت عن��وان «آگاهی از ارزشهای اصلی» طی کنند
در این دوره آموزش��ی آنها اصول اخالقی و ارزشهای ش��رکت را میآموزند و پس از آن چند موقعیت خاص

مورد تحلیل واقع میش��وند .مباحث اخالقی در تمامی دورههای توسعه حرفهای شرکت  E&Yیکپارچه است.
جف��ری هوپ��س مدیر هماهنگی و اصول اخالقی آمریکا و مدیر ارش��د حفظ حریم ش��خصی کاربران میگوید:
«س��عی ما بر این اس��ت که آموزش اصول اخالقی را در همه برنامههای آموزش��ی بگنجانیم و با این کار بهطور

مستمر به افراد یادآور میشویم که کارهای درست انجام دهند و هنگام مشاهده کار خطایی که پذیرفتنی نیست به

صراحت نظر خود را اعالم نمایند-این روش مورد انتظار ما برای انجام کارها در ارنست و یانگ است».

72
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خالصه فصل

رفتار فرد تحت تأثیر انگیزش ،توانایی ،ادراک نقش و عاملهای موقعیتی است ( .)MARSانگیزش

به نیروهای درونی اشاره دارد که بر جهت ،شدت و وجود رفتار داوطلبانه فرد اثرگذار است .توانایی
مشتمل است بر استعداد ذاتی و همچنین قابلیتهای قابل یادگیری که برای انجام موفقیتآمیز
یک کار ضروری اس��ت .ادراک نقش به اعتقاد فرد در مورد اینکه چه رفتارهایی در یک موقعیت
خاص ،ضروری یا مناس��ب است اش��اره دارد .عاملهای موقعیتی به مفهوم شرایط محیطی است
که رفتار و عملکرد کارکنان را تسهیل میس��ازد و یا از آن ممانعت به عمل میآورد .ش��خصیت

الگوی نسبتاً پایداری از افکار ،احساسات و رفتارهایی است که به همراه فرایندهای روانشناختی
که زیربنای این صفات اس��ت به توصیف فرد میپردازد .بسیاری از کارشناسان در حال حاضر در
مورد اینکه هردو عامل فطری و اکتسابی در شکلگیری شخصیت مشارکت دارند ،اتفاقنظر دارند.
بسیاری از صفات شخصیتی در مدل پنج عاملی نشان داده شده است که وجدانگرایی ،سازگاری،
روانرنجوری ،گشودگی در برابر تجربه و برونگرایی را شامل میشود .مجموعه دیگری از صفات با
شاخص تیپ مایرز –بریگز مورد سنجش قرار گرفته است که نشانگر ترجیحات افراد در مورد درک
و قضاوت اطالعات اس��ت .وجدانگرایی و ثبات هیجانی (روانرنجوری پایین) صفات ش��خصیتی
هستند که به بهترین ش��کل عملکرد افراد را تقریباً در هر گروه ش��غلی ،پیشبینی میکنند .سه

بعد شخصیتی دیگر انواع خاصتری از رفتار و عملکرد کارکنان را پیشبینی میکنند .خودپنداره
ش��امل خودارزیابی و خودباوری فرد اس��ت که دارای سه بعد ساختاری است :پیچیدگی ،ثبات و
ش��فافیت اس��ت .افراد بهطور ذاتی برای ارتقاء و حفظ خودپنداره خ��ود دارای انگیزه هستند که
تحت عنوان خود ارتقایی ش��ناخته میش��ود؛ و بهطور همزمان افراد تمایل به تأیید و حفظ خود
پنداره خود دارند و این به مفهوم خودتأییدی اس��ت .خودارزیابی مهمترین بعد خودپنداره اس��ت
که شامل خود شکوفایی (عزت نفس) ،خود کارآمدی و مرکز کنترل است .خود شکوفایی (عزت
نفس) 1به میزان عالقه ،احترام و رضایت فرد نسبت به خودش اش��اره دارد .خود کارآمدی اش��اره
دارد به اعتقاد فرد نسبت به اینکه او توانایی ،انگیزش ،ادراک صحیح نقش و موقعیت مطلوب برای
1. Self Steem
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تکمیل موفقیتآمیز یک کار را دارا اس��ت .خود کارآمدی عمومی به درک شایستگیهای فردی
برای انجام یک کار در موقعیتهای گوناگون اشاره دارد .مرکز کنترل تحت عنوان اعتقاد کلی فرد
نسبت به میزان کنترل او بر وقایع زندگی شخصیاش تعریف میشود .افراد ارزشها را بر مبنای
سلسلهمراتب ترجیحات خود طبقهبندی میکنند که سیستم ارزشی نامیده میشود .ارزشهای
جانبداران��ه– 1یعنی آنچه ما بهعنوان ارزش بر زبان میآوریم و تصور میکنیم که آنها را به کار
میبریم– با ارزشهای وضع ش��ده (مصوب) که در اعمال ما آش��کار اس��ت تفاوت دارد .ارزشها
بهصورت مدور به ده مجموعه سازماندهی میشوند .تناسب ارزشها به شباهت نظامهای ارزشی
بین دو نهاد اشاره دارد .پنج ارزش که در همه فرهنگها متفاوت هستند عبارتاند از :فردگرایی،
جمعگرایی ،فاصله قدرت ،پرهیز از عدم اطمینان و جهتگیری موفقیت –پرورش.
سه ارزشی که راهنمای رفتار اخالقی هستند سودمندگرایی ،حقوق فردی و عدالت توزیعی
میباشند .با توجه به میزان نیاز یک مسئله ،سه عامل بر رفتار اخالقی اثرگذار است که مشتمل
اس��ت بر اصول اخالقی (شدت اصول اخالقی) ،حساسیت اخالقی فرد نسبت به وجود و اهمیت
دوراهیهای اخالقی و عاملهای موقعیتی که موجب انحراف افراد از ارزشهای اخالقی میشود.
شرکتها از طریق روشهایی نظیر ایجاد کدهای اخالقی ،آموزش اصول اخالقی ،خطوط اخالقی

2

و هدایت رهبران شرکتها ،رفتار اخالقی را بهبود میبخشند.
پرسشهای تفکر انتقادی

 .1یک شرکت بیمه با سطح باالیی از غیبت کارکنان مواجه شده است .رئیس مدیریت اداری
معتقد است که کارکنان از مزایای مرخصی استعالجی سوءاستفاده میکنند .با اینوجود

برخی از کارکنانکه عمدتاً زن هستند در توضیح آن به مداخله مسئولیتهای خانوادگی
در کار اشاره کردهاند .با استفاده از مدل  MARSو دانشی که در مورد رفتار غیبت در محل
کار دارید برخی از دالیل ممکن برای غیبتهای کاری این شرکت را شرح دهید و توضیح
دهید که چطور میشود آن را کاهش داد؟
1. Espoused Value
2. Ethical Hotlines
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 .2ش��ما بهعنوان مدیر محدودهای که مسئولیت شش فروشگاه در یک زنجیره خردهفروشی
بزرگ لوازم الکترونیکی را بر عهده دارد با عملکرد برخی از کارکنان فروش خود مش��کل
داری��د .گرچه در ابتدا آنها با انگیزه بودن��د و بهطور کلی از مهارتهای بین فردی خوبی
برخوردار بودند بسیاری از آنها با دانش پیچیده طیف گستردهای از محصوالت فروش��گاه
اعم از کامپیوترها و س��یستمهای صوتی با کیفیت باال ،مش��کل دارند .سه استراتژی را که
شما برای افزایش تناسب بین شایستگیهای کارکنان فروش جدید با الزامات شغلی ممکن
است به کار ببرید شرح دهید.
 .3برمبنای گزارش حاصل از تحقیقات ،وراثت تأثیر بسیاری بر شخصیت فرد دارد .پیامدهای
آن در محیطهای سازمانی چیست؟
 .4فرض کنید ش��ما به همه متقاضیان کارآموزی مدیریت ،آزمون شخصیت دادهاید که پنج
بعد مدل پنج عاملی را مورد سنجش قرار دهید .کدامیک از صفات شخصیتی برای این نوع
شغل از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ پاسخ خود را شرح دهید.
 .5از جنبههای مهم خودپنداره این عقیده است که تقریباً همه درگیر خود ارتقایی هستند .چه
مشکالتی در نتیجه پدیده خود ارتقایی ممکن است در سازمان رخ دهد؟ رهبران سازمان
برای استفاده از نیروهای درونی ذاتی فرد در جهت خود ارتقایی چه کاری میتوانند انجام
دهند؟
 .6در این فصل تناسب ارزشها عمدتاً در چارچوب ارزشهای شخصی فرد در مقابل ارزشهای
س��ازمانی موردبحث قرار گرفت؛ اما تناس��ب ارزشها به مجاورت دو بخش دیگر سیستم
ارزش��ی نیز بستگی دارد .توضیح دهید که چطور تناسب ارزشها در چارچوب ارزشهای
حرفهای در برابر ارزشهای س��ازمانی قابل بررس��ی است (بهطور مثال ارزشهای مشاغل
حرفهای مانند پزشک ،حسابدار ،داروساز).
 .7مردم کشور آمریکای جنوبی سطح باالیی از فاصله قدرت و جمعگرایی را دارا هستند .این
به چه معنا است و این اطالعات برای شما بهعنوان مدیر ارشدی که قصد بازدید از کارکنان
شرکت خود در آن کشور را دارید ،چه پیامدهایی دارد؟
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« .8همه تصمیمات اخالقی هستند» در مورد این جمله به ویژه با اش��اره به مفاهیم ش��دت
اصول اخالقی و حساسیت اخالقی اظهارنظر کنید.
مورد پژوهی  :1ش��رکت اس کی تلکام 1در یک جامعه سلس��لهمراتبی بهس��وی
برابری طلبی پیش میرود
ت��ا چن��دی پیش ه��ور جائه هون توانست ب��ه بحث با کارکن��ان رده پایین خاتم��ه دهد .او در
س��لسلهمراتب حرفهای/مدیریت پنج الیهای تلکام اس کی ،در رده چهارم اس��تخدام ش��د .این
استراتژیست  33ساله با دریافت عنوان «هور دایری» مشغول به کار شد و از سوی افراد با جایگاه
پایین مورد احترام قرار گرفت .هیچ یک از افرادی که رده پایین اجازه نداشتند از وی در خصوص
تصمیماتش سؤال بپرسند و از هور نیز انتظار میرفت با سکوت از دستورات مقامات مافوق خود
اطاعت کند .تسلیم شدن در برابر دستورات مقامات مافوق که از فرهنگ کره جنوبی سرچشمه

میگیرد عمیقاً در شرکت ارتباطات ریشه دوانده بود .در برخی از شرکتهای کره جنوبی مانند
س��امسونگ کارکنان رده پایین حتی این اج��ازه را ندارند که با رئیس خود گفتگو را آغاز کنند.
اکنون برخالف فرهنگ س��لسلهمراتبی قوی ش��رکت تلکام اس کی قصد دارد ارزشهای برابری
طلب��ی را مورد حمایت قرار دهد .پنج رده مدیریتی و جایگاه عناوین متمایز آنها حذف ش��ده
اس��ت .واژه مدیریت اکنون برای همه افراد در تمام پنج رده س��ابق مورد استفاده قرار میگیرد.
(عنوان هور جائه هون نیز از هور دایری به مدیر هور 2تغییر یافت) .فقط معاونین و مافوق آنها
عنوان جایگاه قبلی خود را حفظ کردند .افراد مسئول پروژه نیز «رهبر تیم» نامیده شدند .عالوه
بر این مسئولیت رهبری تیم به کارکنان بیست ساله محول شد درحالیکه این نقشها پیش از
این به کارکنان مسنتر با ارشدیت باالتر واگذار میشد .تغییر دیگری که صورت گرفت این بود
که قوانین پوشش گاه به گاه اجازه داده شد .از طریق این تغییر چشمگیر در ارزشها و شیوهها
مدیران ارشد تلکام اس کی امیدوارند که کارکنان رده پایین آزادانهتر به بیان عقاید خود بپردازند
و در نتیجه خالقیت و تصمیمگیری خود را بهبود بخشند .آنها به ویژه میخواستند از وقایعی
نظیر آنچه چندین سال پیش رخ داد و ایده بسیار عالی از سوی کارکنان جوانتر بهوسیله رئیس
1. SK TELECOM
2. Hur manager
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آنها در همان ابتدا سرکوب شد ،ممانعت به عمل آورند .کارکنان رده پایین پیشنهاد دادند که
برای مشتریان این شرایط فراهم شود که زنگ تلفن همراه آنها به موسیقی انتخاب شده توسط
دوس��تی که با او تماس گرفتهاند تغییر یابد و با این روش با صدور مجوز موس��یقی درآمدزایی
میشود .خوشبختانه پس از آنکه کارکنان مصمم دوباره ایده را پیشنهاد کردند ،چند ماه بعد این
ایده معرفی ش��د .ابتکار عمل تلکام اس کی در کره جنوبی کاری کام ً
ال جدید نبود .پیش از این

شرکتهای کوچک با فناوری باال به استقبال ارزشهای برابری طلبی و ساختار سازمانی مسطح
رفته بودند؛ اما شرکت تلکام اس کی در میان اولین شرکتهای بزرگ در کشور قرار دارد که برای
تغییر فرهنگ تالش میکند و با کوشش بسیار در طول راه به این هدف دست یافته است .مدیران
تلکام اس کی در ابتدا با سرعت و تا آنجا که شرکت از فرهنگ سلسلهمراتبی سنتی کره جنوبی
فاصله بگیرد ،تقسیم شدند .کیم شین –بی ،مدیر اجرایی شرکت ،یادآور میشود :ایدههایی وجود
داشت مبنی بر اینکه اصالحات و تغییرات به تدریج صورت گیرد و نه به یکباره و کلی ،اما واژه به
تدریج برای برخی افراد به مفهوم نه در حال حاضربود و بنابراین ما تصمیم گرفتیم اصالحات به
یکباره انجام شود .بر اساس نظرسنجی شرکت این تغییرات از سوی  80درصد از کارکنان مورد
تأیید و حمایت واقع ش��د .با وجود این حتی با ایجاد تغییر در عناوین ،بسیاری از افراد هنوز در
جستجوی شواهد نامحسوس در رابطه با اینکه چه کسی جایگاه باالتری دارد و باید بیشتر مورد
احترام قرار گیرد هستند .برخی نیز بر جایگاههای مدیریتی با توجه به سلسلهمراتب پنج الیهای
قدیمی تکیه دارند .مدیر شرکت ال جی که تأمینکننده تلفنهای همراه برای شرکت تلکام اس
کی اس��ت میگوید :من عناوین قدیمی را میشناسم و بنابراین ناخودآگاه به خاطر میآورم هور
جائه هون اذعان میکند که گاهی اوقات فرهنگ س��لسلهمراتبی را ترجیح میدهد اما به اعتقاد
او روشها و ارزشهای برابری طلبی شرکت تلکام اس کی در حال حاضر نتایج مطلوبی را نشان
داده اس��ت .اخیرا ً یکی از همکاران جوانتر هور با وی مالقاتی داشت و در مورد روش بهتر برای
تکمیل پروژه راهبردی مباحثاتی صورت گرفت .هور یادآور شد :برای لحظهای من آرزو کردم که
کاش به روزهای قبل بازگردیم و من بتوانم اجازه صحبت به او ندهم ،اما باید اعتراف کنم که ایده
او بهتر از من بود و بنابراین آن را پذیرفتم و سیستم به کار خود ادامه داد.
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پرسشها

 .1تلک��ام اس ک��ی در تالش بود تا از ک��دام ارزش فرهنگی کره جنوب��ی فاصله بگیرد؟ چه
شاخصهایی از این ارزش در مورد پژوهی فوق مشخص شده بود؟ چه آثار دیگری از این
ارزش فرهنگی در ش��رکت کره جنوبی که این فرهنگ ملی را مورد تأیید قرار داده اس��ت
توجه شما را به خود جلب کرد؟
 .2به عقیده شما چرا فرهنگ سلسلهمراتبی تا این حد در کره جنوبی قوی است؟ این ارزش
در جوامع چه مزایا و معایبی دارد؟
 .3آیا شما فکر میکنید شرکت تلکام اس کی علیرغم فرهنگ کره جنوبی ،در یکپارچهسازی
فرهنگ برابری طلبی موفق خواهد بود؟ برخی از مسائلی را که ممکن اس��ت این تغییرات
را پیچیدهتر کند و یا مورد حمایت قرار دهد ذکر کنید.

مورد پژوهی  :2کاغذبازی میتواند جالب باشد
در یک ش��هر بزرگ دولت س��مینارهایی برای مدیران بخشهای مختلف در سرتاسر شهرستان
ترتی��ب داد .در یکی از این جلسات موضوع موردبحث ،انگیزش بود -چطور میتوانیم این انگیزه
را در کارکنان دولتی ایجاد کنیم تا یک کار خوب انجام دهند .وضعیت بحرانی یک سروان پلیس
موضوع اصلی بحث بود :من با مأموران خود مشکل اساسی دارم .آنها افراد تازهکار و بیتجربهای
هستند و ما آنها را به مأموریتهای خیابانی میفرس��تیم .به نظر میرسد آنها تماس با عموم
را دوست دارند و در فعالیتهایی نظیر دستگیری مجرمان و پیشگیری از جرائم مشارکت دارند.
آنها همچنین به کمک به افراد در آتشس��وزی ،تصادفات و س��ایر اقدامات اورژانسی عالقهمند
هستند .مشکل زمانی آغاز میشود که آنان به محل کار بازمیگردند .آنها از کارهای اداری تنفر
دارند و از آنجایی که آن را دوس��ت ندارند ،کارها یا به تعویق میافتد و یا به نحو مطلوب انجام
نمیش��ود .این بیتوجهی هنگام رفتن به دادگاه به ما لطمه وارد میکند چراکه ما در دادگاه به
گزارشهای واقعی و ش��فاف نیاز داریم که باید بسیار دقیق و بدون ابهام باشند .به محض اینکه
بخش��ی از گزارشهای نش��ان داده شده ناکافی و نادرست باشد ،صحت مابقی آن نیز مورد شک
قرار میگیرد .گزارشدهی ضعیف یحتمل باعث میش��ود ما بیش از هر عامل دیگر ،موارد مورد
بررس��ی را از دس��ت بدهیم .من فقط نمیدانم چطو ِر میتوان این انگیزه را در آنها ایجاد نمود
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ک��ه کارهای بهتری انجام دهند .ما با بحران بودجه مواجه هستیم و هیچ پاداش مالی در اختیار
من نیست .در حقیقت شاید مجبور شویم در آیندهای نزدیک برخی از افراد را اخراج کنیم .برای
من س��خت اس��ت که بتوان کار را جذاب و چالشبرانگیز کنم چراکه ماهیت آن اینگونه نیست
و کاغذبازیهای اداری کاری خستهکننده ،روزمره و عادی اس��ت و نمیتوان کار زیادی برای آن
انجام داد .در نهایت من نمیتوانم بگویم که ترفیع آنها منوط به حد اعالی کار اداری آنها است.
اول از همه اینکه آنها میدانند که چنین چیزی صحت ندار .چنانچه عملکرد آنها مطلوب باشد
این امکان وجود دارد که اکثریت آنها بهجای انجام کارهای فوقالعاده ،فقط با سرکار ماندن در
تعداد سالهای مشخص ارتقاء یابند .دوم اینکه ،آنها آموزش دیدهاند تا کارها را در محیط بیرون
در خیابان انجام دهند و نه اینکه فرمهای اداری را پر کنند .همه آنچه در حرفه آنها مورد توجه
قرار میگیرد دستگیری و مداخله است .بسیاری از مردم پیشنهادات بسیاری ارائه دادهاند نظیر
اس��تفاده از اس��ناد محکومیت .1بااینحال ما میدانیم که این منصفانه نیست -بسیاری از عوامل
دیگر دخیل هستند .اس��ناد و مدارک بد احتمال باخت در دادگاه را افزایش میدهد اما کارهای

اداری مطلوب و اس��ناد خوب لزوماً به معنای برد ش��ما نیست .ما تالش کردیم بر مبنای برتری
گزارشهای رقابتهای تیمی ترتیب دهیم؛ اما افسران بهس��رعت باختند .هیچکس هیچ پاداشی
برای برنده شدن دریافت نکرد و آنها معتقد بودند وقتی هیچ پاداش و نتیجهای وجود ندارد چرا

باید خود را به زحمت بیندازند .من واقعاً نمیدانم چه باید کرد؟
پرسشها

 .1رئیس پلیس سعی داشت چه مشکالتی را در عملکرد کارکنان اصالح نماید؟
 .2با استفاده از مدل مارس از رفتار و عملکرد فردی علل احتمالی این رفتار غیرقابل قبول را
مشخص کنید.
 .3آیا رئیس پلیس همه راهحلهای ممکن برای حل این مسئله را در نظر گرفته اس��ت؟ اگر
چنین نیست چه کارهای دیگری میتوان انجام داد؟

1. Conviction Records
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تمرین تجربی :دانش خود در زمینه شخصیت را بیازمایید
هدف

ای��ن تمرین به این منظور طراحی ش��ده اس��ت که به ش��ما کمک کند در م��ورد تأثیرات ابعاد

شخصیتی پنج بزرگ بر اولویتهای فردی و پیامدها (نتایج) فکر کنید و آن را درک نمایید
دستورالعمل (کالس بزرگ)

در قسمت زیر سؤاالتی در مورد ابعاد شخصیتی پنج بزرگ و اولویتها و پیامدهای گوناگون ارائه
ش��ده است .پاسخ هر یک از این س��ؤاالت به تجربه شخصی شما و بهترین حدس شما بستگی

دارد .پس از آن استاد شما پاسخهای شما را بر مبنای نتایج علمی پژوهشی نشان خواهد داد .در
این تمرین شما رتبهبندی نمیشوید اما این تمرین به شما کمک خواهد کرد تأثیر شخصیت بر
رفتار و اولویتهای فردی را بهتر درک کنید.

7

11

 vفصل  :2رفتار فردی ،شخصیت و ارزشها

دستورالعمل (کالس کوچک)
 .1استاد دانشجویان را در تیمهایی سازماندهی میکند .اعضای هر تیم با همکاری یکدیگر به
سؤاالت مطرح شده در قسمت زیر در مورد ابعاد شخصیتی پنج بزرگ و اولویتها و نتایج
گوناگون ،پاسخ میدهند.
 .2اس��تاد پاس��خها را بر مبنای نتایج علمی پژوهشی نشان خواهد داد( .نکته :استاد میتواند
فضای رقابتی ایجاد کند و ببیند کدام تیم بیشترین پاسخ صحیح را داده است).
پرسشهای اولویتها و شخصیت
 .1کدام دو بعد از ابعاد شخصیتی پنج بزرگ با بهرهمندی از شوخطبعی در محل کار ارتباط
مثبتی دارد؟

 .2در لیست زیر چندین ش��غل نام برده ش��ده است .لطفاً بیش از دو بعد شخصیتی را که به
اعتقاد شما ارتباط مثبت با هر حرفه دارد ،تیک نزنید.
 .3به اعتقاد ش��ما ابعاد ش��خصیتی پنج بزرگ ت��ا چه حد میزان رضای��ت از زندگی افراد را
پیشبینی میکند ،این ابعاد را رتبهبندی کنید ( =1باالترین =5 ،پایینترین)( .نکته :ابعاد
ش��خصیت با توجه به تأثیر مطلق آنها ردهبندی میش��وند بنابراین جهت مثبت و منفی
ارتباط را در نظر نگیرید).
ooوجدانگرایی

ooسازگاری

ooروانرنجوری

ooگشودگی در برابر تجربه
ooبرونگرایی

تمرین تیمی  :5مقایسه ارزشهای فرهنگی
هدف

این تمرین به شما کمک میکند میزان تشابه فرضیات دانشجویان در مورد ارزشهای حاکم بر

سایر کشورها را تعیین کنید.
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دستورالعمل (کالس کوچک)

اصطالحات موجود در ستون سمت چپ نشانگر برچسبهایی است که بهوسیله پروژه مشاوردهی
اساس��ی در مورد بازرگانان در یک کش��ور خاص بر مبنای فرهنگ و ارزشهای ملی تعیین شده
است .این اصطالحات به ترتیب حروف الفبا مشخص شدهاند .در ستون سمت راست نام کشورها
به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است که مطابق با برچسبهای سمت چپ است.
 .1کار را بهصورت فردی انجام دهید و با اتکا به درک خود از کشورها برچسبها را به کشورها
وصل نمایید .هر برچسب به یک کشور مربوط است ،بنابراین باید تنها به یک کشور وصل
ش��ود و برعکس .ش��ما میتوانید این کار را با کش��یدن یک خط انجام دهید و یا ش��ماره
برچسب را در کنار نام کشور مربوط قرار دهید.
 .2اس��تاد تیمهایی با اعضای چهار یا پنج نفره تشکیل خواهد داد .اعضای هر تیم نتایج خود
را با یکدیگر مقایسه میکنند و س��عی میکنند در مورد مجموعههای مش��ترک به اجماع
نظر برسند.
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 .3استاد یا تیمها نتایج را به یکدیگر ارسال میکنند تا همه از میزان نظرات مشترک در مورد
بازرگانان در س��ایر فرهنگها آگاه شوند .سپس دالیل شباهت یا تفاوت نتایج و همچنین
پیامده��ای ای��ن نتایج برای کار در ی��ک محیط کاری جهان��ی ،در کالس موردبحث قرار
میگیرد.
دستورالعمل (کالس بزرگ)

 .1ک��ار را بهص��ورت فردی انجام دهی��د و بر مبنای درک خود از کش��ورها ،برچسبها را به
کش��ورها وصل کنید توجه داشته باشید که هر برچسب مربوط به یک کشور است و فقط
باید به یک کشور متصل گردد و برعکس .برای اتصال آنها به یکدیگر از یک خط استفاده
کنید و یا با گذاشتن عدد هر برچسب در کنار نام کشور این کار را انجام دهید.
 .2استاد با پرسش از افراد متوجه خواهد شد کدام کشورها و برچسبها توسط اکثر دانشجویان
مشخص شدهاند .سپس پاسخ صحیح را ارائه خواهد داد.

تمرین تیمی :دوراهیهای اخالقی
هدف

این تمرین به ش��ما ای��ن امکان را میدهد که از دوراهیهای اخالق��ی که افراد در موقعیتهای

گوناگون کسبوکار با آن مواجه هستند و همچنین ارزشها و اصول رقابتی که در این موقعیتها
به کار گرفته میشود ،آگاه شوید.
دستورالعمل (کالس کوچک)

اس��تاد تیمهایی متش��کل از چهار یا پنج نفر تش��کیل میدهد .اعضای تیم هر یک از نمونههای
موجود در قسمت زیر را مطالعه میکنند و در مورد اینکه اقدام ش��رکت در هر مورد تا چه حد
اخالقی اس��ت به بحث میپردازند .تیمها باید با استفاده از اصول اخالقی و شدت اصول اخالقی
درک شده از هر رخداد ،ارزیابی خود را توجیه نمایند.
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دستورالعمل (کالس بزرگ)

بهصورت فردی کار را انجام دهید هریک از نمونههای موجود در قسمت زیر را بخوانید و میزان
اخالقی بودن اعمال شرکت را تعیین نمایید .استاد با پرسش از افراد ،تعیین میکند آنها تا چه
حد باور دارند که در این مورد دوراهی اخالقی وجود دارد (ش��دت باال یا پایین اصول اخالقی) و
تا چه میزان افراد اصلی و شرکت در هر یک از وقایع اخالقی عمل میکند.
نمونه اول:

یکی از کارکنان خردهفروشی بزرگ مواد غذایی یک وبالگ مینویسد و در یکی از نوشتههایش
از رئیس خود شکایت داشت که هنگام بیماری به او اجازه رفتن به خانه را نمیدهد و مدیر بخش
او به دلیل بافت مویش 1از ترفیع وی خودداری میکند .وبالگ او با نام کارفرما نامگذاری ش��ده
اس��ت اما کارمند از نام واقعی خود استفاده نکرده است .گرچه همه وبالگها در اینترنت موجود
هستند اما این کارمند مدعی است که وبالگ او بی سروصدا است و نام او و شرکت ،در جستجوی
گوگل نشان داده نمیشود .با وجود این کارفرما به نحوی متوجه وبالگ شد و نام واقعی کارمند
را فهمید و وی را به دلیل اینکه در یک فضای عمومی در مورد مش��کالت شرکت صحبت کرده
بود ،اخراج کرد.
نمونه دوم:

تولیدکنندگان چاپگرهای کامپیوتر معموالً چاپگرها را با حاش��یه سود پایین نسبت به هزینه به

فروش میرس��انند و درآمد بیش��تری از فروش کارتریجهای جوهر موردنیاز هر چاپگر به دست
میآورن��د .یک تولید کننده جهانی چاپگر در حال حاض��ر چاپگرهای خود را بهگونهای طراحی
میکند که فقط با کارتریج جوهر س��اخته ش��ده در همان منطقه کار کند .بهطور مثال کارتریج
جوهر تولید شده در آمریکا با مدل مشابه چاپگر که در اروپا به فروش میرسد کار نمیکند .این
کدگذاری منطقهای از کارتریج جوهر نه تنها باعث بهبود عملکرد نخواهد ش��د بلکه مانع از این
میش��ود که مصرفکنندگان و بازاریابان خاکستری محصول را با قیمت پایینتر و در منطقهای
دیگر خریداری نمایند .این ش��رکت میگوید این سیاست به آنها این امکان را میدهد تا ثبات
1. Dreadlocks
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قیمت در یک منطقه را حفظ کنند و مجبور نیستند بهطور مستمر با توجه به نوسانات نرخ ارز
قیمت را تغییر دهند.
نمونه سوم:

در طی چند سال گذشته گروه طراحی یک شرکت کوچک (که تعداد کارکنان آن  40نفر است)

برنامه نرمافزاری خاصی را مورد استفاده قرار داده است اما سه تن از کارکنانکه این نرمافزار را
مورد استفاده قرار دادهاند بیش از یک سال است که در مورد این نرمافزار ابراز نارضایتی میکنند
و میگویند تاریخ مصرف این نرمافزار گذشته است و عملکرد آنها را کند کرده است .گروه برای
جایگزین نمودن یک برنامه نرمافزاری دیگر که هزینه آن چند هزار دالر است ،به توافق رسیده
اس��ت .با وجود این نسخه جدید به مدت شش ماه انتشار نمییابد و خرید نسخه فعلی تخفیفی
برای نسخه جدید ایجاد نخواهد کرد .شرکت خرید نسخه جدید را در دستور کار خود قرار داده
اس��ت .در همین حال یکی از کارکنان توانست نسخه فعلی نرمافزار را از یک دوس��ت در صنعت
بگیرد .ش��رکت به سه نفر از کارکنان اجازه داد از نسخه فعلی نرمافزار استفاده کنند هرچند که
برای آن پولی پرداخت نکرده بودند.
نمونه چهارم:

جودی پرایس یک ش��خصیت محبوب رادیویی و یک مفسر خودرأی در برنامه تلفن صبحگاهی
ایستگاه رادیویی محبوب در یکی از ش��هرهای بزرگ ایاالت متحده اس��ت .پرایس با شخصی به

نام جان تریمبل ازدواج کرد .جان تریمبل یک وکیل است که بهتازگی بهعنوان شهردار انتخاب
ش��ده اس��ت و هیچ تجربه قبلی در این زمینه ندارد .هیئتمدیره ایستگاه رادیویی در خصوص
ب��ه مخاطره افتادن واقعگرایی و بیطرفی ایستگ��اه رادیویی به این دلیل که پرایس میزبان یک
برنامه انتقادی است درحالیکه همسرش در این جایگاه است ابراز نگرانی کرد .بهطور مثال مدیر
ی که انتقادی از سوی گروههای زیستمحیطی مبنی بر کند
ایستگاه رادیویی معتقد است ،هنگام 
بودن روند بازیافت صورت گرفت ،پرایس توجه کمی را به آن معطوف ساخت .پرایس این موضوع
را انکار کرد که دیدگاه وی جانبدارانه بوده اس��ت و اعالم داش��ت که این رخداد به اندازه سایر
مسائل مطروحه در آن هفته خاص حائز اهمیت نبوده است .مدیر ایستگاه رادیویی برای کاهش
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نگرانی هیئتمدیره پرایس را از قسمت میزبانی برنامه انتقادی به گزارش��گر خبر ساعتی منتقل
نمود؛ که بیشتر مطالب و متون نوشته سایرین بود .گرچه کار گزارشگری از لحاظ فنی موقعیت
پایینت��ری دارد اما حقوق و دس��تمزد وی بدون تغییر باقی مان��د .پرایس اکنون در جستجوی
مش��اوره حرفهای اس��ت تا مش��خص کند این اقدام ایستگاه رادیویی شکلی از تبعیض بر مبنای
وضعیت زناشویی است.
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شغل معمول جان لیتر ،مدیر ارشد ارنست اند یانگ در بوستون ،کمک به شرکتهای آمریکایی در انجام
تحقیقات داخلی در زمینه تخلفات مالی است؛ اما وی در فضایی کام ً
ال متفاوت قرار گرفت و در برنامههای
مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش حسابداری مشارکت نمود .جان لیتر به مدت سه ماه به
مونت ویدئو در اروگوئه انتقال یافت و با یک شرکت نوپای فناوری اطالعات همکاری خود را در راستای
اولین طرح استراتژیک پنج ساله آغاز نمود .جان لیتر کارهای مختلفی را در کشورهای گوناگون با فرهنگ

و زبان متفاوت انجام میداد .او میگوید :من در همه اوقات خارج از منطقه امن و آش��نای خود فعالیت
میکردم لیتر بهطور خاص خاطر نشان میکند که او باید سبک سریع آمریکایی خود در کسبوکار را با
رویکرد ش��خصیتر در اروگوئه تطبیق دهد که گفتگوهای کوتاه یک ربعی پیش از جلسات از آن جمله
است .این تجربه باعث شد لیتر دیدگاه متفاوتی نسبت به جهان و رویکرد خود در رابطه با ارتباط با مشتری
پیدا کند .لیتر که در حال حاضر بیشتر زمان خود را به یادگیری در خصوص نیاز مشتریان پیش از شروع

کار اختصاص میدهد میگوید :اغلب اوقات ما یک موضوع را بسیار کوتاه بینانه مورد توجه قرار میدهیم

و این کار باعث میش��ود نگاه وس��یعتری نسبت به مسئله نداشته باشیم کارهای داوطلبانه شرکتهای
بینالمللی چیزی فراتر از ش��کل مهم مس��ئولیت اجتماعی شرکتها است و در واقع ابزاری ارزشمند در
خدمت کارکنان ارنس��ت اند یانگ و س��ایر شرکتهایی است که ادراک جهانی را توسعه میدهند .دبورا
کی .هولمز ،مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت ارنست اند یانگ در آمریکا چنین میگوید :ما نیازمند افرادی

هس��تیم که دارای طرز فکر جهانی هس��تند و در جستجوی روش��ی بهتر برای توسعه طرز فکر جهانی
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و روشی واقعبینانهتر هستند .جان لیتر و دو گروه دوازده نفره از کارکنانکه دارای عملکرد باالیی بودند
از سوی شرکت ارنست اند یانگ به آمریکای جنوبی انتقال یافتند تا با کارآفرینان مشغول کار شوند .در

پی فایرز که بزرگترین شرکت داروسازی جهان است  25تا  45تن از کارکنان بیش از شش ماه در سال
را در آفریقا و جاهای دیگر کار میکنند تا با بیماری ایدز و سایر بیماریها مبارزه نمایند .شرکت پرایس

واتر هاوس کوپرز بهواسطه پروژهای تحت عنوان برنامه اولیسز  25شریک خود را به کشورهای در حال
توس��عه میفرستد تا به مدت هشت هفته در پروژههای اجتماعی با سازمانهای غیردولتی ( NGOها)

همکاری نمایند IBM .نیز در برنامه آموزش��ی توسعه رهبری جهانی خود اقدامات داوطلبانه بینالمللی
به انجام رس��اند و اخیرا ً برنامه گروههای خدمات شرکت را آغاز نمود .سام پال میسانو مدیر اجرایی IBM
اینگونه توضیح میدهد که طرح مس��ئولیت اجتماعی شرکتها باعث پیشرفت رهبران جهانی میشود چرا که

مش��ارکتکنندگان در محیطهای متفاوتی کار میکنند بنابراین دیدگاههایی به دست میآورند و آموزشهایی را
کسب میکنند مبنی بر اینکه چطور مسائل را از منظر دیگر و نقطه نظر دیگر مورد بررسی قرار دهند.

1
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 vفهرست مطالب

پس از مطالعه این فصل شما باید بتوانید
 .1رئوس مطالب فرایند ادراک را بیان کنید
 .2چگونگی تأثیر هویت اجتماعی و تصور قالبی را بر فرایند ادراک شرح دهید.
 .3فرایند اسناد و دو خطای اسنادی را توصیف کنید.
 .4فرایند پیشگویی کامبخش را بهطور خالصه شرح دهید.
 .5شرح دهید که چطور اثر هالهای ،1تقدم ،2تأخر 3و توافق کاذب 4بر ادراکات ما اثرگذار است.
 .6در مورد سه روش بهبود ادراک اجتماعی با کاربرد خاص در سازمانها به بحث بپردازید.
1. Halo Effect
2. Primacy Effect
3. Recency Effect
4. False-Consensus Effect
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 .7مدل تغییر رفتار  A-B-Cو چهار اقتضای تقویت را شرح دهید
 .8سه ویژگی نظریه یادگیری اجتماعی را شرح دهید
 .9عوامل بهبود یادگیری سازمانی و روشهای بهبود هر یک را شرح دهید
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برنامههای داوطلبانه ش��رکتهای بینالمللی بخش کلیدی توسعه رهبری جهانی است زیرا آنها
پرورشدهن��ده طرز فکر جهانی هستند 2.این برنامهها ب��ه کارکنان کمک میکند تا آگاهی برتر
خود و همچنین گش��ودگی در برابر حوزههای مختلف معنی و عمل که اش��اره دارد به روشهای
گوناگون در ادراک محیط از سوی افراد ،توسعه بخشند .طرز فکر جهانی مورد توجه کارشناسان
رفتار سازمانی قرار گرفته است .همچنین موضوع مناسبی برای شروع این فصل است چراکه فرایند
یادگیری و ادراک را در بر میگیرد .از منظر مفهومی ،طرز فکر جهانی با خودآگاهی که به مفهوم
درک عقاید ،ارزشها و نگرشهای خود اس��ت ،آغاز میش��ود .خودآگاهی به ما کمک میکند تا
هنگام دریافت و پردازش اطالعات مختلف در تصمیمگیری با فکر بازو غیر قضاوتی 1عمل کنیم.
داشتن طرز فکر جهانی با یادگیری نیز مرتبط است زیرا کارکنانی که در یک محیط جهانی کار
میکنند الزم است بهسرعت حجم وسیعی از اطالعات در مورد محیطهای گوناگونی که در آن کار
میکنند دریافت نمایند .عالوه بر این افرادی که دارای طرز فکر جهانی هستند جهتگیریهای
آموزشی قویتری دارند .آنها از موقعیتهای جدید استقبال میکنند و بهجای آنکه آن را تهدید
قلمداد کنند آن را فرصتی برای یادگیری به ش��مار میآورند و بیش از آنکه بر دانستههای خود
تأکید کنند بهطور مداوم در حال پرس��ش هستند .در این فصل به این دو موضوع مرتبط ،ادراک
و یادگی��ری میپردازی��م .ما با توصی��ف فرایند ادراک آغاز خواهیم کرد ک��ه به پویایی 2گزینش،
س��ازماندهی و تفسیر محرکهای بیرونی اشاره دارد .سپس به بررسی فرایندهای ادراکی هویت
اجتماعی و تصور قالبی ،نظریه اس��ناد ،پیشگویی کامبخش میپردازیم که از جمله سوگیریها و
تعصبات ایجاد شده طی این فرایندها است .اثر هالهای ،تقدم ،تأخر و توافق کاذب چهار نوع تعصب
و سوگیری ادراکی است که بهطور خالصه معرفی شدهاند .پس از آن روشهای بالقوه بهبود ادراک
را تعیین میکنیم که دربردارنده ش��یوههایی مشابه با کارهای داوطلبانه شرکت 3است .در بخش
پایانی این فصل س��ه دیدگاه یادگیری ش��امل تغییر رفتار ،نظریه یادگیری اجتماعی و یادگیری
تجربی پس از عوامل کلیدی یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1. Nonjudgmental And Open Minded
2. Dynamics
3. Corporate Volunteering
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طرز فکر جهانی

ظرفیت تفکر و درک پیچیدهای که شاخصه آن آگاهی و گشودگی نسبت به روشهای گوناگون درک محیط از

سوی سایرین است.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعدی شما باید بتوانید:
 .1فرایند ادراک را بهطور کلی شرح دهید.

 .2شرح دهید که چطور هویت اجتماعی و تصور قالبی بر فرایند ادراک تأثیرگذار است.

 )3-1فرایند ادراک

ادراک ب��ه فراین��د دریافت اطالعات در م��ورد جهان پیرامون و همچنین درک آن اش��اره دارد؛

و مستلزم آن اس��ت ک��ه تعیین کنیم کدام اطالعات را مورد توجه ق��رار دهیم و چطور آنها را
طبقهبندی کنیم و چگونه در قالب و چارچوب دانش موجود به تفسیر این اطالعات بپردازیم .این
فرایند ادراکی که در این فصل شما خواهید آموخت از شکل کامل آن فاصله دارد اما بهطور کلی
مراحلی که در شکل  1-3نشان داده شده است در این فرایند دنبال میشود .ادراک زمانی آغاز
میشود که محرک محیطی از طریق حواس ما دریافت شود .بسیاری از محرکها که حواس ما
از سوی آنها بمباران میشود غربال میگردد؛ اطالعات باقیمانده سازماندهی و تفسیر میشوند.
فرایند مورد توجه قرار دادن برخی از اطالعات دریافت شده و نادیده گرفتن سایر اطالعات توجه
انتخابی 1نامیده میش��ود .توجه انتخابی تحت تأثیر ویژگیهای ش��خص یا ش��یء ادراک شده،
میباش��د که بهطور خاص اندازه ،ش��دت ،حرکت ،تکرار و تازگی از جمله این ویژگیها هستند.
بهطور مثال یک چراغ قرمز کوچک چشمکزن بر روی کنسول ایستگاه پرستاری بهسرعت مورد
توجه قرار میگیرد به این دلیل که روشن و درخشان است (شدت) ،چشمکزن (حرکت) و یک
رویداد نادراست (تازگی) و همچنین دارای معنای نمادین است مبنی بر اینکه عالئم حیاتی بیمار
در حال افول است.
1. Selective Attention
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ادراک

به فرایند دریافت اطالعات در مورد جهان پیرامون ما و درک آن اشاره دارد.

توجه انتخابی

به مفهوم فرایند توجه به برخی اطالعات دریافت شده از طریق حواس ما و نادیده گرفتن برخی دیگر است.

شکل  :1-3مدل فرایند ادراکی

توجه داشته باشید که توجه انتخابی نیز تحت تأثیر بافت و زمینهای که هدف در آن دریافت
میشود قرار میگیرد .ممکن است فرد یا چیزی خارج از زمینه معمول خود محرکی برای فرایند
توجه انتخابی باشد مانند شنیدن صدای شخصی با لهجه خارجی در جایی که بیشتر افراد لهجه
آمریکایی دارند .ویژگیهای درککننده نقش مهمی در توجه انتخابی ایفا میکند که بیشتر آن
ی که اطالعات از طریق حواس ما دریافت میش��ود مغز
بدون آگاهی درککننده اس��ت 3.هنگام 
ما بهس��رعت و ناآگاهانه ارتباط آن را با ما ارزیابی میکند و سپس نشانگرهای هیجانی (نگرانی،
ش��ادی ،خستگی) را به این اطالعات متصل میکند .نش��انگرهای هیجانی به ما کمک میکند
اطالعات را در حافظه خود ذخیره نماییم .آنها همچنین زمانی که ما به این اطالعات فکر کنیم
دوباره همان احساس را ایجاد میکنند 4.فرایند توجه انتخابی دارای نقص است .همانطور که در
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فصل  2به آن اشاره شد ما بهطور طبیعی و معموالً ناآگاهانه تمایل داریم در جستجوی اطالعاتی
باشیم که خودپنداره ما را مورد حمایت قرار دهد و ما را در نور مطلوبی حفظ نماید و همچنین
اطالعاتی را که در تقابل با خودپنداره ما است ،نادیده بگیریم و از آن چشمپوشی کنیم .این تمایل
به تأیید 1اطالعاتی را که در تضاد با ارزشها و فرضیات اس��ت ،غربال میکند 5.مطالعات متعدد
حاکی از آن اس��ت که افراد در درک اظهارات و وقایعی که احزاب سیاسی مورد حمایت آنها را
تضعیف میکند با شکست مواجه میشوند و یا بهسرعت آن را فراموش میکنند .یکی از تحقیقات
اخیر به بررس��ی این مطلب پرداخته اس��ت که چطور افراد داستانهایی را که در طی هفتههای
اول جنگ عراق انتشار یافت درک کرده و پذیرفتند ،داستانهایی که پس از آن از سوی رسانهها
دروغی��ن و کذب اعالم ش��د .بر مبنای این تحقیق بسیاری از آلمانیها و اس��ترالیاییهای مورد
بررسی این وقایع تکذیب شده را رد کردند درحالیکه درصد قابل توجهی از آمریکاییها همچنان
این داس��تانهای دروغین را باور داشتند هرچند که بسیاری از آنان به یاد داشتند که داستانها
از س��وی رسانه تکذیب شده است .در واقع افراد آمریکایی در نمونه مورد بررسی تمایلی به رد و
فراموش کردن اطالعاتی که مؤید عقاید آنان در مورد جنگ عراق بود نداشتند.

6

در نهای��ت مفروض��ات و پیشبینیهای آگاهانه در مورد وقای��ع آینده بر توجه انتخابی تأثیر
میگذارد .در مورد ش��ما این احتمال بیشتر وجود دارد که وقتی منتظر دریافت ایمیلی هستید
که بهطور خاص برای شما حائز اهمیت است در میان بمباران پیامهای روزانه ایمیل همکارتان
توجه شما را به خود جلب کند .متأسفانه انتظارات و مفروضات نیز باعث میشود اطالعاتی را که
بهطور بالقوه حائز اهمیت هستند غربال کنیم .در یک تحقیق از دانشآموزان خواس��ته ش��د که
یک کلیپ ویدیویی  30ثانیهای را تماشا کنند که در آن تعدادی از افراد مشغول بازی بسکتبال
هستند تعدادی از دانشآموزانکه از آنها درخواس��ت ش��د فقط کلیپ را نگاه کنند بهسادگی
متوجه فردی شدند که لباس گوریلی به تن دارد و به مدت  9ثانیه از میان بازیکنان عبور میکند
و میایستد و با دس��تانش به سینه خود ضربه میزند؛ اما تنها نیمی از دانشآموزانی که از آنها
خواس��ته ش��د بهدقت تعداد دفعاتی را که توپ درون سبد میرود ش��مارش کنند متوجه ورود
1. Confirmation Bias
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گوریل ش��دند 7 .این کوری ادراکی همچنین زمانی رخ میده��د که یک ایده یا نظریه در مورد
چیزی بهطور مثال رفتار مصرفکننده یا پتانسیل کارکنان ،شکل دهیم .این تصورات و عقاید از
پیش تعیین شده باعث میشود اطالعاتی را انتخاب کنیم که با نظریه ما سازگار باشد و اطالعات
به ظاهر بیارتباط را نادیده بگیریم .بر مبنای گزارشهای حاصل از تحقیقات این توجه انتخابی
اشتباه و ناقص زمانی اتفاق میافتد که کارآگاه پلیس و کارشناسان پزشکی قانونی سریعاً در مورد

آنچه اتفاق افتاده نظریه شکل میدهند 8.این کارشناسان در حال حاضر از لزوم نیاز به پرهیز از
دامهای توجه انتخابی آگاه هستند و با داشتن ذهن باز ،جذب هر چه بیشتر اطالعات و پرهیز از
ارائه نظریه در ابتدای تحقیق آن را محقق میسازند.
کارآگاه��ان از نگاه ت��ک بعدی و مح��دود کننده پرهیز

میکنن��د .کار کارآگاه��ان خوب چیزی فراتر از ش��کل
دادن ی��ک نظریه خوب برای جنایت اس��ت .نباید خیلی
زود در ابتدای تحقیقات نظریه ارائه ش��ود .کارگزار اصلی

اف ب��ی آی ،مارک مک کیزر ،هنگام تش��ریح تحقیقات

مربوط به خانوادهای که در شهر هنری واقع در ویرجینیا به قتل رسیده بود و شش سال به طول انجامید چنین

میگوید :هرچه تحقیقات بیش��تر طول بکش��د نظریههای بیشتری ایجاد میشوند ،ما بسیار مراقب هستیم تا بر
مبنای شواهد پیش برویم و نه بر اساس نظریهها .تمامی محققان فعال در این مورد جنایی آگاه هستند که نگاه
تک بعدی و محدود نداش��ته باش��ند .کیت فرندلی که در پروژه اینوسنس در ویسکانسین مشغول است ،توصیه

میکند :درگیر ش��دن با یک نظریه واحد باعث میشود محققان ،دادستان ،قضات و وکالی مدافع بهطور مشابه
بر یک نتیجه خاص تمرکز کنند و س��پس همه شواهد موجود در نمونه مورد بررسی را بهواسطه چارچوب ایجاد
شده حاصل از نتیجه فیلتر کنند .برای به حداقل رساندن مشکل توجه انتخابی افسران اداره پلیس نیویورک در

کالسهای هنری شرکت میکنند تا تعمق بیشتر را فرا بگیرند و دیدگاه چندگانهای نسبت به همه اطالعات به
دست آورند .دیوید گروسی ،کاپیتان ان وای پی دی ( )NYPDاظهار دارد :این کالس به من یادآور شد تا به کل
صحنه توجه داشته باشم و دید محدود نداشته باشم .وی همچنین افزود این کالسها به او کمک کرد تا خارج

از محدودهای که بهطور معمول از سوی او مورد بررسی قرار میگرفت شواهدی را جستجو نماید.
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 )3-1-1سازمان ادراکی و تفسیر
اف��راد اطالع��ات را درک میکنند حتی پیش از آنکه نسبت به آن آگاه باش��ند .چنین درکی تا

حدی به تفکر مقولهای اش��اره دارد .فرایندی نسبتاً ناآگاهانه از س��ازماندهی افراد و اش��یاء در
مقولههای پیش پنداشته که در حافظه طوالنیمدت ما ذخیره میشود 10.تفکر مقولهای مبتنی
بر اصول خودکار گروهبندی ادراکی است .مسائل اغلب بر مبنای شباهت و یا مجاورت به یکدیگر
گروهبندی میش��وند .بهطور مثال این امکان وجود دارد که ش��ما گروهی از افراد را که شبیه به
نظر میرسند و متشکل از تعدادی استاد است اینگونه فرض کنید که سایر افراد گروه نیز استاد
هستند .ش��کل دیگر گروهبندی ادراکی بر مبنای نیاز به بستار ش��ناختی 1است؛ مانند زمانی که
شما اطالعات از دست رفته در مورد وقایع مربوط به جلسهای که در آن حضور نداشتید را کامل
کنید( .بهطور مثال چه کسی آنجا بود؟ کجا برگزار ش��د؟) .شکل سوم گروهبندی هنگامی اتفاق
میافتد که ما فکر میکنیم از روند اطالعات مبهم آگاه هستیم .مطالعات متعدد حاکی از آن است
که افراد بهطور طبیعی تمایل دارند برای وقایعی که در حقیقت تصادفی هستند الگویی را تصور
کنند مانند پیشبینی شکست و پیروزی در میان ستارههای ورزشی یا قمار.

11

فرایند درک جهان پیرامون ما ،تفسیر اطالعات ورودی را نیز شامل میشود .این مرحله نیز

مانند انتخاب و س��ازماندهی سریع اتفاق میافتد زیرا نشانگرهای هیجانی که قب ً
ال به آن اشاره
ش��د به محرک ورودی متصل اس��ت که اساساً قضاوت سریع در مورد خوب یا بد بودن اطالعات
برای ما اس��ت .برای درک اینکه چطور این فرایند تفسیر ادراکی ناآگاهانه بهصورت س��امانمند و
سریع رخ میدهد به تحقیق ارائه شده در قسمت زیر توجه کنید  :12پس از مشاهده کلیپهای
ویدیویی از اس��اتید دانش��گاه که در مقطع کارشناسی تدریس میکردند هشت تن از ناظران در
زمینه ویژگیهای شخصیتی متعدد ،این اساتید را رتبهبندی کردند (خوشبین ،دوستداشتنی،
مظطرب ،فعال و غیره) .ناظر آنکه هرگز پیش از این با اساتید مالقات نکرده بودند ،در امتیازدهی
به آنها بهطور مش��ابه عمل کردند گرچه این کار را به تنهایی و بدون مش��ارکت یکدیگر انجام
دادند .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه دانشآموزانی که بهطور معمول در کالس این اساتید شرکت
1. Cognitive Closure
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میکردند نیز بسیار مشابه با ناظران به اساتید امتیاز دادند .این نتایج ممکن است جالب به نظر
ی که متوجه ش��وید ناظران با مشاهده شش ثانیه
برس��د اما شما حیرتزده خواهید شد هنگام 
از فیلم یک س��اعته یک کالس که از س��ه بخش دوثانیهای که بهطور تصادفی انتخاب شده بود
ادراکات خود را شکل دادند؛ بهعبارتدیگر افراد ادراکات و قضاوتهای مشابهی را بر مبنای بخش
بسیار جزئی از اطالعات ش��کل میدهند .بر مبنای سایر تحقیقات ،یافتههای مشابهی حاصل از
مش��اهدات معلمان دبیرستان ،دادگاهها ،قضات و پزش��کان به دست آمده است .در مجموع این
بخش جزئی مطالعات نش��ان میدهد که توجه انتخابی ،مانند س��ازمان ادراکی و تفسیر خیلی
سریع اتفاق میافتد و تا حد زیادی بدون آگاهی ما است.
تفکر مقولهای

سازماندهی افراد و موضوعات در گروههای پیشفرض که در حافظه بلندمدت ما ذخیره میگردد.

 )3-1-2مدلهای ذهنی
برای دس��تیابی به اهداف قابل پیشبینی و معقول ما به نقش��ههای جاده از محیطی که در آن
زندگی میکنیم نیاز داریم .این نقش��هها مدلهای ذهنی نامیده میشوند که بازنمودهای درونی
جهان بیرون هستند 13.آنها دربردارنده تصاویر بصری یا ارتباطی در ذهن ما هستند مانند اینکه
یک کالس چه شکلی دارد ،یا به لحاظ مفهومی ،اگر تکلیف را دیر ارائه دهم چه خواهد شد .ما
ب��رای درک محیط خود از طریق گروهبندی ادراکی بر مدلهای ذهنی متکی هستیم .مدلهای
پر کردن قطعات گم ش��ده ،ارتباط علی معلولی میان وقایع را ش��امل میشود .بهطور مثال شما
در مورد شرکت در سخنرانی در یک کالس یا سمینار ،یک مدل ذهنی دارید ،از جمله فرضیات
و انتظارات در مورد اینکه مدرس و دانشآموزان به چه ترتیبی در اتاق قرار میگیرند ،پرسش و
پاس��خ سؤاالت به چه شکلی است و از این قبیل موارد .ما میتوانیم از کالس در حال انجام یک
تصویر ذهنی ایجاد کنیم .مدلهای ذهنی نقش مهمی در فرایند ادراک دارند گرچه برای دیدن
جهان مش��کالتی نیز ایجاد میکنند .بهطور مثال متخصصان حسابداری مشکالت شرکت را در
قالب مسائل و راهحلهای حسابداری مورد بررسی قرار میدهند درحالیکه متخصصان بازاریابی
همان مشکالت و مسائل را از منظر بازاریابی مشاهده میکنند .مدلهای ذهنی همچنین مانع از

4
13

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

شناخت فرصتهای جدید میشوند .چگونه میتوان مدلهای ذهنی را تغییر داد؟ چالشی دشوار
اس��ت .مدلهای ذهنی ما پس از سالها تجربه و تقویت شکل میگیرد .مهمترین روش برای به
حداقل رساندن مشکالت ادراکی ناشی از مدلهای ذهنی این است که بهطور مداوم مورد سؤال
قرار گیرند .الزم است ما در مورد مفروضات خود ،از خود سؤال بپرسیم .کار کردن با افرادی که
دارای پیشینه و سوابق متفاوت هستند ،روش دیگری برای گریز از مدلهای ذهنی موجود است.
همکاران��ی ک��ه دارای فرهنگ و تخصص و تجارب متفاوت هستن��د به مدلهای ذهنی مختلف
گرایش دارند بنابراین کار کردن با آنها پیشفرضهای ما بیشتر آشکار میگردد.
مدلهای ذهنی

تصاویر بصری یا ارتباطی ذهن ما که نمایانگر دنیای بیرون است.

 )3-2هویت اجتماعی و تصور قالبی

در فصل قبل شما آموختید که هویت اجتماعی مهمترین بخش خودپنداره فرد است .تعریفی که

ما از خود ارائه میدهیم تا حد زیادی بر مبنای گروهی است که به آن تعلق داریم و یا وابستگی
عاطف��ی به آن داریم .نظریه هویت اجتماعی همراه با ش��کل دادن خودپنداره ما ،فرایند ادراک
اجتماعی را شرح میدهد که به چگونگی درک دیگران از سوی ما اشاره دارد 14.ادراک اجتماعی
تحت تأثیر سه فعالیت موجود در فرایند شکلگیری و حفظ هویت اجتماعی ما است :طبقهبندی،
یکسانسازی و تمایز.
طبقهبن�دی :هویت اجتماعی یک فرایند مقایسهای اس��ت و مقایسه با طبقهبندی افراد در

گروههای مجزا آغاز میش��ود .بهطور مثال افراد (از جمله خودتان) با مش��اهده یک فرد تگزاسی
هویت فردی وی را در نظر نمیگیرند و در عوض او را نماینده اصلی گروه تگزاس��یها میدانند.
س��پس این دس��تهبندی به شما این اجازه را میدهد تا تگزاسیها را از افرادی که در کالیفرنیا و
نیوهمپشایر زندگی میکنند متمایز سازید.
یکسانسازی :برای سادهسازی فرایند مقایسه ما تمایل داریم تا اینگونه فکر کنیم که افراد

در هر گروه بسیار ش��بیه به یکدیگر هستند .بهطور مثال ما فکر میکنیم تگزاسیها در مجموع
نگرشها و ش��خصیتهای مش��ابه ای دارند درحالیکه همه کالیفرنیاییها مجموعه ویژگیهای
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ی که
خود را دارا هستند .البته هر فردی ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارا اس��ت اما هنگام 
ما به هویت اجتماعی خود فکر میکنیم و به چگونگی مقایسه نسبت به افراد در س��ایر گروهها
میاندیشیم این بخش از واقعیت را نادیده میگیریم.
تمایز :هویت اجتماعی به نیازهای ذاتی ما جامه عمل میپوشاند تا خودپنداره مثبت و مجزایی

داشته باشیم .برای دستیابی به این هدف ما کاری بیش از طبقهبندی و یکسانسازی افراد انجام
میدهیم .ما همچنین با نسبت دادن صفات مطلوبتر به افراد در گروه خود نسبت به افراد در سایر
ی که
گروهها ،بین گروهها تفاوت قائل میش��ویم .این تمایزات اغلب نامحسوس هستند اما هنگام 
گروهها در تعارض با یکدیگر هستند بهصورت تقابل خوبها و بدها گسترش مییابند.

15

 )3-2-1تصور قالبی در سازمانها
تصور قالبی فرمتی از نظریه هویت اجتماعی است و محصول فرایند طبیعی سازماندهی اطالعات
از طریق تفکر مقولهای است 16.تصور قالبی دارای سه عنصر است .در ابتدا ما طبقات اجتماعی را
ایجاد میکنیم و صفاتی را که مشاهده آن مشکل است نسبت میدهیم .بهعنوان مثال دانشجویان
ممکن است نسبت به استادان تصور قالبی داشته باشند مبنی بر اینکه افرادی باهوش و درعینحال
حواس پرت هستند .تجربههای شخصی تا حدی باعث شکلگیری تصور قالبی میشوند اما تصور
قالبی عمدتاً بهوسیله پرورش فرهنگی و تصاویر رسانهای (مانند شخصیتهای فیلم) ایجاد میشود.
دوم اینکه ما بر مبنای سهولت قابل مشاهده بودن اطالعات در مورد افراد آنها را در یک یا تعداد
بیشتری از طبقات اجتماعی دستهبندی میکنیم از جمله جنسیت ،ظاهر یا موقعیت فیزیکی.
سوم اینکه افرادی که به نظر میرسد به یک گروه تعلق دارند صفات غیر قابل مشاهده آن گروه
به آنها نسبت داده میشود .بهطور مثال اگر متوجه شویم فردی استاد است بهطور ضمنی تمایل
داریم متصور شویم که وی فردی باهوش و حواس پرت است .یکی از دالیلی که افراد درگیر تصور
قالبی میش��وند این است که تصور قالبی بهعنوان شکلی از تفکر مقولهای ،فرایند طبیعی و قالبا
ناآگاهانه ذخیره انرژی است که درک ما از جهان را تسهیل میسازد .به خاطر آوردن ویژگیهای
قالب یک فرد نسبت به انبوهی از صفات منحصر به فرد او آسانتر است 17.دلیل دوم ،نیاز ذاتی ما
ی که برای اولین بار با فردی مالقات
برای درک و پیشبینی چگونگی رفتار سایرین است .هنگام 
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میکنی��م اطالعات زیادی در مورد او نداری��م بنابراین ما برای کامل کردن اطالعات ناقص تا حد
بسیاری بر کلیشهها تکیه میکنیم .افرادی که نیاز شدید به تکمیل سازی شناختی دارند تمایل
بیشتری به تصور قالبی دارند .دلیل سوم آن است که تصور قالبی ،خودپنداره ما را توسعه میبخشد.
همانطور که پیش از این اش��اره ش��د ،فرایند هویت اجتماعی ،شامل تمایز میشود بدین مفهوم
ی که
که ما در قیاس با سایر گروهها نظرات مطلوبتری نسبت به اعضای گروه خود داریم .هنگام 
اعضایی خارج از گروه خودپنداره ما را تهدید میکنند ما بهطور خاص تحریک میش��ویم صفات

قالب منفی را به آنها نسبت دهیم (که غالباً ناآگاهانه صورت میگیرد).

18

 )3-2-1-1مشکالت تصور قالبی

تص��ور قالبی بهطور کامل غیر واقعی نیست اما بهط��ور دقیق نیز توصیف کننده هر فرد در یک

طبقه اجتماعی نمیباشد .بهطور مثال ،در مورد حسابداران این تصور قالبی وجود دارد که افرادی
با تفکر تک بعدی هستند که دقیق و یکنواخت هستند و ش��خصیتی روش��مند ،محافظهکار و
خستهکنن��ده دارند 19.گرچه این امکان وج��ود دارد که این ویژگیها در مورد برخی حسابداران
صدق کند اما بهطور یقینی از ویژگیهای همه و حتی اغلب افراد این حرفه به ش��مار نمیرود.
ی که ما ف��ردی را بهعنوان یک حسابدار طبقهبندی میکنیم ،ویژگیهای کلی
بااینحال هنگام 
ی که فرد
حساب��داران بیش از ویژگیهای منحصر به فرد ش��خص تداعی میش��ود حتی هنگام 
بسیاری از آن صفات قالب را دارا نباشد.
مش��کل دیگر تصور قالبی این اس��ت که پایه و اس��اس نگرشها و رفتار تبعیضآمیز اس��ت.
بسی��اری از این تعصبات ادراکی بهعنوان تبعیض غیرعم��د (نظاممند) رخ میدهد که بهموجب
آن تصمیمگیرندگ��ان ب��رای ایجاد تصورات یک ف��رد ایدهآل در یک نقش خ��اص بر رفتارهای
قال��ب متکی هستند .انتظار میرود فردی که با این ایدهآل متناس��ب نیست ،ارزیابی نامطلوبی
را دریافت کند .این تبعیض نامحسوس اغلب در اظهارات تبعیض س��نی نش��ان داده میش��ود
مانن��د مورد مربوط به تبلیغات اس��تخدامی ریان ایر 1که اعالم نم��ود به دنبال کارکنان پرانرژی
جوان اس��ت .استخدام کنندگان هواپیمایی ایرلندی احتماالً عمدا ً علیه افراد مسنتر تمایز قائل
1. Ryanair
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نش��دند اما دادگاه به این نتیجه رس��ید که تبعیض س��امانمند رخ داده است چراکه هیچ یک از
متقاضیان کار بیش از چهل سال سن نداشتند 20.شکل جدیتر تعصب ادراکی ،تبعیض عمدی
یا غرضورزی اس��ت که افراد نگرشهای منفی بیپایه و اس��اس را به افراد متعلق به گروه خاص
نسبت میدهند 21.به نظر میرس��د تعصب آشکار امروزه نسبت به چند دهه گذشته کمتر رواج
دارد اما همچنان وجود دارد .بهطور مثال در هر چهار سال گذشته بیش از یک چهارم آمریکاییها
میگویند در محل کار تهمتهای نژادی را متحمل میشوند 22.در یکی از موارد که اخیرا ً رخ داد
سه مشاور زن در کالیفرنیا بهطور موفقیتآمیزی از کارفرمای خود اسمیت بارنی شکایت کردند
بر این اساس که همکاران مرد به عمد مشتریان سودآور را به خود اختصاص میدادند و بنابراین
دستمزد بیشتری دریافت میکردند و از حمایت اداری بیشتر برخوردار بودند .کمتر از یک دهه
پس از آنکه کارکنان زن از رفتار تبعیضآمیز و جنسیت گرای اس��میت بارنی در دفاتر نیویورک
ش��کایت کردند و به او دستور داده شد شیوههای تبعیضآمیز خود را اصالح نماید ،این شکایات
ی که متوجه شدند یکی از بزرگترین مزارع
ادامه داشت .هیئت داوری دادگاهی در کبک 1هنگام 
س��بزیجات کانادا کارکنان سیاهپوس��ت خود را از رفتن به کافهتریا منع کرده است و تنها مکانی
را برای خوردن غذا به آنها اختصاص داده اس��ت که فاقد گرما ،آب ،س��رویسهای بهداشتی و
یخچال است ،شوکه شدند 23.همانطور که ارتباطات جهانی در تصویر  1-3شرح میدهد ،فرانسه
نیز نسبت به متقاضیان ش��غلی غیر سفیدپوست تبعیضات عمدی و غیرعمدی قائل شده است.
اگر تصور قالبی چنین مش��کالتی را در پی دارد در مجموع آیا ما نباید تالش کنیم تا مانع این
فرایند شویم؟ متأسفانه کار سادهای نیست .بسیاری از کارشناسان معتقدند که تفکر مقولهای (که
ش��امل تصور قالبی میشود) فرایندی ناآگاهانه و خودکار است .آموزشهای فشرده ممکن است
فعالسازی تصورات قالبی را تا حدی به حداقل برساند اما در بیشتر بخشها فرایند به سلولهای
مغزی ما متصل است 24.این نکته را نیز به خاطر داشته باشید همانطور که پیش از این شرح داده
ش��د تصور قالبی با روشهای ارزشمند گوناگون (اگرچه خطاپذیر) به ما کمک میکند :به حداقل
رساندن تالش ذهنی ،تکمیل اطالعات ناقص و حمایت از هویت اجتماعی ما .در قسمتهای بعدی
این فصل روشهای کاهش تصور قالبی و سایر تعصبات ادراکی را مشخص خواهیم کرد.
1. Quebec
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ارتباطات جهانی 1-3
در فرانسه نام شما گویای همه چیز است.

حمید س��نی هنگام ق��دم زدن در خیابان ش��انزه لیزه پاریس

پیراهن رسمی میپوشد و از کراوات استفاده میکند .دلیل این

تشریفات و رسمیت چیست؟ او میگوید :اگر من شلوار جین به
تن داشته باشم ،مردم تصور میکنند من دزد هستم.

آنچه باعث این تصور نادرس��ت و حتی بدتر از آن میش��ود این است که سنی فرزند مهاجران مراکشی است که
در فرانسه به دنیا آمده و بزرگ شده است و با وجود تحصیالت خود (دارای سه مدرک اقتصاد است) و تسلط به

زبان بارها به او گفته شد که هرگز در فرانسه کاری نخواهد یافت .یکی از معلمان دبیرستان با حسن نیت به او

گفت یک نام سنتی فرانسوی را جایگزین نام حمید نماید.

وی که از تبعیض همیشگی در کشور خودش به خشم آمده بود به سوئد نقل مکان کرد و در حال حاضر

در لندن زندگی میکند و در آنجا به ش��رکتها در زمینه تنوع قومی مش��اوره میدهد و تجربیات خود را
در قالب یک کتاب به رشته تحریر درآورده است .او به صراحت میگوید :با ترک فرانسه خالصی یافته

است ،تنوع نژادی در بریتانیا یک فرصت تلقی میشود درحالیکه در فرانسه همچنان یک مشکل به شمار

میرود .ادراک سنی از تبعیض نژادی و قومی در فرانسه در تحقیقی که اخیرا ً بهطور مشترک توسط دولت
فرانسه و سازمان بینالمللی کار ( )ILOصورت گرفت مورد تأیید واقع شد.

محققان دو فرم درخواست شغل تقریب ًا مشابه را به  2440آگهی استخدامی ارائه نمودند .تفاوت اصلی این بود که

متقاضی در یک فرم نام فرانسوی داشت درحالیکه فردی در فرم دیگر دارای نام آفریقایی بود .تقریب ًا  80درصد
ی که متقاضیان ش��خص ًا
کارفرمایان افرادی را که دارای نام فرانس��وی بودند ترجیح دادند .عالوه بر این هنگام 

کارکن��ان منابع انس��انی را مالقات میکردند با افرادی که دارای ن��ام خارجی بودند به ندرت مصاحبهای صورت

میگرفت و به آنها اینگونه اعالم میشد که ظرفیت شغل تکمیل شده است و یا اینکه شرکت دیگر استخدامی
ندارد .نتایج گزارشهای حاکی از آن است  90درصد از مجموع تبعیضات پیش از آنکه کارفرمایان حتی به خود
زحمت دهند با هر دو نفر مصاحبه کنند رخ داده است .یکی از ساکنان جوان و سیاهپوست که نام بیلی فابریس را

برای خود انتخاب نمود و در نزدیکی پاریس زندگی میکند از جریانات پنهانی تبعیض نژادی آگاه است.

9
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فابریس میگوید :نام شما در فرانسه بیانگر همه چیز است ،نام شما دیالو است یا امیر این همه آن چیزی است

که آنها میخواهند بدانند اگر نام شما ژان پیر است و درخواست کار دارید آنها شما را جذب خواهند کرد .برخی
از کارفرمایان بهطور خاص از مراکز کاریابی در مورد اینکه کدامیک از متقاضیان  BBRهستند سؤال میپرسند.

 BBRمخفف رنگهای پرچم فرانس��ه به زبان فرانس��وی اس��ت ( Bleuآبی)( BLANC ،سفید)Rouge ،

(قرمز) که ظاهراً کد استخدامی کام ً
ال شناخته شده برای استخدام فرانسویهای سفیدپوست است .در یک مورد
از دادگاههای اخیر دادستان ادعا کرد که گارنیر ،یکی از شعب لورئال ،سعی دارد در بخش تبلیغات خود کارکنان
سفیدپوست استخدام نماید .گارنیر به آژانس استخدام موقت خود فکسی ارسال نمود مبنی بر اینکه افرادی را به
اس��تخدام خود درآورد که س��ن آنها بین  18تا  22سال باشد و سایز خاصی برای آنها تعیین نمود و بر BBR

بودن آنها نیز تأکید داش��ت .در ابتدا  38درصد از متقاضیانی که آژانس اس��تخدامی به شرکت معرفی مینمود

رنگینپوست بودند ،اما پس از ارسال فکس این میزان به  5درصد کاهش یافت.

درحالیکه بس��یاری از کارفرمایان فرانس��وی از جمله گارنیر تعصب و تبعیض اعمال ش��ده بر علیه متقاضیان

رنگینپوس��ت را انکار کردهاند ،س��ایر آنها در جهت عدم تأثیر رنگ پوست در فرایند استخدام گام بر میدارند.
آکساس��ا شرکت غولآس��ای بیمه در فرانسه رزومههای ناشناس ارائه داده است که در آن متقاضیان شغل بدون

ذکر نام ،جنس��یت ،آدرس و سن اطالعاتی در مورد شرایط و صالحیتهای خود ارائه میدهند .سرژ سیمون که

 20سال سن دارد ،اصالت ًا اهل هائیتی است و در فرانسه ساکن است ،با ابراز امیدواری میگوید :من فکر میکنم
با یک رزومه ناشناس فرد به خاطر آنچه هست و شایستگی و توانمندیهای خود استخدام میشود و نه بهواسطه

رنگ پوست خود.25
1

1. Axa Sa
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اهداف یادگیری

پس از مطالعه سه بخش بعد شما باید بتوانید:

 .3فرایند اسناد و دو خطای اسنادی را شرح دهید.

 .4فرایند پیشگویی کامبخش را بهطور خالصه توضیح دهید.

 .5شرح دهید اثر هالهای ،تقدم ،تأخر و توافق کاذب چگونه بر ادراک ما اثرگذار است.

 )3-3نظریه اسناد

نظریه اسناد به تصمیمگیری در مورد اینکه آیا یک رفتار مشاهده شده یا یک رخداد اساساً توسط
فرد ایجاد میش��ود (عوامل درونی) و یا ناشی از محیط اس��ت (عوامل بیرونی) 26 .عوامل درونی

عبارتاند از توانایی یا انگیزش فرد ،درحالیکه عوامل بیرونی ،فقدان منابع ،س��ایر افراد یا صرفاً
ش��انس را شامل میشود .بهطور مثال چنانچه یکی از همکاران در یک جلسه مهم شرکت نکند
ما آن را یا به عوامل درونی نسبت میدهیم (همکار ما فراموشکار اس��ت و یا فاقد انگیزه اس��ت
و غیره) و یا عوامل بیرونی را منش��أ آن میدانیم (ترافیک ،موقعیت اضطراری خانوادگی یا سایر

ش��رایطی که مانع از حضور وی در جلسه شده اس��ت) .افراد برای تعیین اینکه رفتار فرد اساساً

استناد درونی یا بیرونی دارد بر سه قانون اسنادی متکی هستند.
فرایند اسناد

یک فرایند ادراکی از تصمیمگیری در مورد اینکه رخداد یا رفتار مشاهده شده بهواسطه عوامل درونی ایجاد شده

است یا عوامل بیرونی.

استنادات درونی هنگامی ایجاد میشود که رفتار مشاهده شده از فرد در گذشته تکرار شده

باشد (همسانی باال) ،او نسبت به سایر افراد و در موقعیتهای مختلف رفتار مشابهی دارد (تمایز
کم) و س��ایر افراد در ش��رایط مش��ابه به این روش رفتار نمیکنند (همرایی کم) .از سوی دیگر

استناد بیرونی هنگامی ایجاد میشود که همسانی کم ،تمایز باال و همرایی باال است .برای تبیین
چگونگی عملکرد این سه قانون اسنادی فرض کنید یکی از کارکنان در یک روز با یک دستگاه

خاص محصوالتی با کیفیت پایین تولید میکند .چنانچه این فرد در گذش��ته با همین دس��تگاه
محصوالت با کیفیتی را تولید نموده است (همسانی کم) محصوالتی با کیفیت مطلوب در سایر

1
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دس��تگاهها تولید میکند (تمایز باال) و س��ایر کارکنان اخیرا ً با این ماشین محصوالتی با کیفیت
پایین تولید کردهاند (همرایی باال) ،احتماالً ما به این نتیجه میرسیم که خطایی در دستگاه وجود
دارد (اس��تناد بیرونی)؛ از سوی دیگر اگر فرد بهطور معمول با این دستگاه محصوالتی با کیفیت
نامطلوب تولید کند (همسانی باال) ،سایر کارکنان بهوسیله این دستگاه محصوالتی با کیفیت باال
تولید کنند (همرایی کم) و این فرد در سایر دستگاهها نیز محصوالتی با کیفیت پایین تولید نماید
(تمایز کم) ،ما استناد درونی انجام میدهیم 27.استناد یک فرایند ادراکی اساسی است زیرا رابطه

علی -معلولی را شکل میدهد که به نوبه خود بر چگونگی پاسخ ما بر رفتار سایرین و چگونگی
عملکرد ما در آینده اثرگذار است .اینکه به عملکرد ضعیف همکار خود چه واکنشی نشان دهیم،

به استناد درونی یا بیرونی ما نسبت به آن عمل بستگی دارد .بهطور مثال دانشآموزانی که نسبت

به عملکرد ضعیف خود استناد درونی دارند به احتمال زیاد برنامههای خود را رها نمودهاند.

28

 )3-3-1خطای اسنادی
افراد هنگام انتساب و قضاوت دچار خطا میش��وند .یکی از این خطاها ،خطای اساس��ی اس��ناد
نامیده میشود که به تمایل ما به در نظر گرفتن فرد بیش از موقعیت بهعنوان علت اصلی رفتار
او اشاره دارد 29.اگر کارمندی دیر در سر کار خود حاضر شود ،این احتمال بیشتر وجود دارد که
فرد نظارهگر این تأخیر را ناش��ی از تنبلی فرد بداند تا اینکه عوامل بیرونی احتمالی را علت این
رفتار بداند .خطای اساسی اسناد به این دلیل رخ میدهد که ناظران بهسادگی نمیتوانند عوامل
بیرونی را که رفتار فرد را محدود میس��ازد مشاهده نمایند .بهطور مثال ما شدت ترافیکی را که
باعث تأخیر فرد ش��ده است نمیبینیم .تحقیقات حاکی از آن است که خطای اساسی اسناد در
کش��ورهای غربی متداولتر از فرهنگهای آسیایی است؛ در کش��ورهای آسیایی افراد از سنین
کودکی میآموزند در روابط میان فردی به چارچوب و زمینه موضوع توجه نمایند و هر چیزی را
مرتبط با کلیت آن در نظر میگیرند.

30

خطای اساسی اسناد

تمایل به در نظر گرفتن فرد بیش از موقعیت بهعنوان علت اصلی بروز رفتار وی
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یک خطای اس��نادی دیگر تحت عنوان جانبداری به نفع خود 1ش��ناخته میشود که به تمایل
فرد برای نسبت دادن موفقیتها و نتایج مطلوب به عوامل درونی و شکستها به عوامل بیرونی
اش��اره دارد 30.به بیان س��اده ما به موفقیتهای خود اعتبار میبخش��یم و سایر افراد و شرایط را
به دلیل اش��تباهات خود مورد س��رزنش قرار میدهیم .خطای جان��بداری به نفع خود یکی از
خطاهای مرتبط اس��ت که خودپنداره مثبت را حفظ میکند ،به ویژه در برای حفظ خودارزیابی
مثبت در خود ارتقایی مشارکت دارد .در بسیاری از ابعاد زندگی کاری مشهود است .بهطور مثال

در گزارشهای ساالنه مدیران اساساً صالحیتهای فردی خود را دلیل موفقیت شرکت میدانند
و عوامل بیرونی را دلیل شکست شرکت تلقی میکنند.

31

خطای جانبداری به نفع خود

تمایل به نسبت دادن دستاوردهای مطلوب خود به عوامل درونی و انتساب شکستهای خود به عوامل بیرونی

 )3-4پیشگویی کام بخش

2

پیشگویی کام بخش زمانی رخ میدهد که انتظارات ما در مورد یک فرد دیگر باعث شود آن فرد

به روشی عمل کند که در راستای انتظارات ما است؛ بهعبارتدیگر ،ادراک ما بر واقعیت اثرگذار
است .در شکل  2-3چهار مرحله فرایند پیشگویی کام بخش با استفاده از مثال مدیر و کارمند به
تصویر کشیده شده است 32.فرایند زمانی آغاز میشود که مدیر انتظارات خود را در رابطه با رفتار
و عملکرد آینده کارمند شکل میدهد .این انتظارات گاهی اوقات نادرست است زیرا ادراکات اولیه

معموالً بر مبنای اطالعات محدود ش��کل میگیرد .انتظارات مدیر بر رفتار او نسبت به کارمند ا

اثر میگذارد .بهطور خاص کارمندانی که عملکرد مطلوبی از آنها انتظار میرود ،از لحاظ عاطفی
بهواسطه اش��ارات غیر کالمی بیشتر مورد حمایت قرار میگیرند (لبخند و تماس چشمی از آن
جملهاند) ،مکررا ً بازخوردها و تقویتکنندههای ارزشمند دریافتمیکنند ،اهداف چالشبرانگیز،
آموزش بهتر و فرصتهایی برای اثبات عملکرد بهتر در اختیار دارند .گام سوم در پیشگویی کام
بخش دربردارنده دو تأثیری اس��ت که رفتار مدیر بر کارمند میگذارد .اول اینکه ،کارکنانی که
1. Self-Serving Bias
2. Self-Fulfilling Prophecy
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انتظارات از آنها بیش��تر است نسبت به کارکنانی با انتظارات پایین ،مهارت و دانش بیشتری را
بهواسطه فرصتهای آموزشی بهتر و کاربردیتر ،میآموزند .دوم اینکه این کارکنان اعتمادبهنفس
بیش��تری پیدا میکنند که انگیزش و تمایالت باالی آنها برای تعیین اهداف چالشبرانگیزتر را
در پی دارد.

33

پیشگویی کام بخش

فرایند ادراکی است که طی آن انتظارات ما در مورد یک فرد دیگر باعث میشود آن فرد به روشی عمل کند که

مطابق با انتظارات ما است.

شکل  2-3چرخه پیشگویی کام بخش

در مرحله پایانی کارکنانی که انتظارات از آنها در حد باالیی اس��ت ،انگیزه باالتر و مهارتهای
بیشتری را دارا هستند که عملکرد بهتر آنها را در پی دارد درحالیکه در مورد کارکنان با انتظارات
عملکردی پایین عکس این موضوع صادق است .نمونههای بسیاری از پیشگویی کام بخش در زمینه
درس و کار وجود دارد 34.محققان دریافتهاند که زنان پس از اینکه از تمایل مردان برای عملکرد بهتر در
آزمونهای ریاضی آگاهی یافتند ،در این زمینه با مطلوبیت کمتری عمل میکنند .زنان تا زمانی که با
این پیشگویی کام بخش منفی روبهرو نشوند در این آزمونها بهتر عمل میکنند .بهطور مشابه افرادی
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که بیش از  65سال سن دارند پس از اینکه میشنوند توانایی ذهن با افزایش سن کاهش مییابد ،در
آزمونهای حافظه نتایج پایینتری به دست میآورند .بر مبنای گزارشهای حاصل از مطالعات دیگر،
عملکرد کارآموزان نیروی دفاع اسرائیل بهوسیله انتظارات مربی آنها با توجه به توان بالقوه کارآموزان
در برنامه ،تحت تأثیر قرار گرفت .پیشگویی کام بخش در اینجا مؤثر واقع شد چرا که فهرستی توسط
محققان تهیه شد که نشان میداد کدام سرباز دارای توان بالقوه باال است و کدامیک توان کمتری دارد
و این لیست که بهصورت تصادفی مرتب شده بود مبنای انتظارات مربی قرار گرفت.
 )3-4-1اقتضائات پیشگویی کام بخش

1

پیش��گویی کام بخش تحت برخی شرایط از س��ایر موارد ادراکی قویتر است .اثر پیشگویی کام
ی که کارکنان برای اولین بار اس��تخدام
بخ��ش در آغاز یک رابطه قویتر اس��ت ،مانن��د هنگام 
ی که تعدادی از افراد (بیش از یک نفر) انتظارات مشابهی از فرد دارند نیز این اثر
شدهاند .هنگام 
قویتر است؛ بهعبارتدیگر ،این امکان وجود دارد که ما شک و تردید یک نفر را نسبت به توان
بالقوه خود نادیده بگیریم اما نمیتوانیم از تردید گروهی تعدادی از افراد چشمپوش��ی کنیم .اثر
پیشگویی کام بخش همچنین در میان افرادی که س��ابقه موفقیت کمتری دارند ،قویتر است.
افراد با دستاوردهای باال میتوانند با اتصال به موفقیتهای گذشته انتظارات پایین را جبران کنند
درحالیکه افراد با دستاوردهای اندک موفقیتی در گذشته کسب نکردهاند تا اعتمادبهنفس آنها
را مورد حمایت قرار دهد .خوشبختانه عکس این مسئله نیز صادق است :افراد با موفقیتهای کم
نسبت به افراد دارای موفقیت به پیشگویی کام بخش مثبت پاسخ مطلوبتری میدهند .افرادی

که موفقیتهای اندکی داشتهاند اغلب این تشویقهای مثبت را دریافت نمیکنند بنابراین احتماالً
تأثیر قویتری بر انگیزه آنها برای بهتر ش��دن میگذارد 35.درس اصلی از ادبیات پیشگویی کام
بخش این اس��ت که رهبران نیاز دارند انتظارات مثبت و درعینحال واقعبینانه خود را نسبت به
تمام کارکنان گسترش دهند و حفظ نمایند .این پیشنهاد با فلسفه در حال ظهور رفتار سازمانی
مثبت س��ازگار است و بیانگر این اس��ت که تمرکز بر ابعاد مثبت زندگی بیش از ابعاد منفی آن،

موفقیتهای سازمانی و رفاه فردی را بهبود خواهد بخشید.
1. Contingencies Of Self Fulfilling Prophecy
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تگرا
رفتار سازمانی مثب 

یکی از ابعاد رفتار س��ازمانی اس��ت که بر ایجاد ویژگیها و صفات مثبت در درون افراد یا مؤسسات تمرکز دارد و

در تقابل با تمرکز بر خطاها و اشتباهات است.

برقراری ارتباط میان امید و مثبت اندیش��ی آنقدر حائز اهمیت اس��ت که بهعنوان عامل
حیاتی موفقیت برای جراحان و پزش��کان ش��ناخته شده است .متأس��فانه برنامههای آموزشی
ک��ه رهبران را از قدرت انتظارات مثبت آگاه میس��ازد دارای تأثیرات اندکی اس��ت .در عوض
تولید انتظارات مثبت و امید ،به فرهنگ سازمانی پشتیبانی و یادگیری بستگی دارد .استخدام

مدیران��ی که ذاتاً نسبت به کارکنان خود خوشبین هستند روش��ی دیگ��ر برای افزایش وقوع
پیشگویی کام بخش مثبت است.
 )3-5سایر خطاهای ادراکی

پیش��گویی کام بخش ،اس��ناد و تصور قالب��ی از متداولترین فراینده��ا و تعصبات ادراکی در

سازمانها است ،اما انواع بسیار دیگری از این خطاها وجود دارد .چهار نوع دیگر بهطور خالصه
در قسمت زیر شرح داده شدهاند چراکه این خطاها نیز میتواند بر ادراک ما از جهان پیرامون
اثرگذار باشد.
 )3-5-1-1اثر هالهای

اثر هالهای زمانی رخ میدهد که برداش��ت کلی ما از یک فرد که معموالً بر مبنای یک ویژگی

برجسته اس��ت ادراک ما از سایر صفات شخص را مخدوش میسازد 36.چنانچه یک سرپرست
که برای وقت شناس��ی ارزش قائل میشود متوجه شود یکی از کارکنان گاهی اوقات با تأخیر
بر س��ر کار حاضر میش��ود ،این امکان وجود دارد که تصویر منفی از این کارمند شکل دهد و
س��ایر ویژگیهای اورا نیز نامطلوب ارزیابی نماید .اثر هالهای بیش��تر زمانی اتفاق میافتد که
اطالعات واقعی و پیوس��تهای در مورد هدف مورد درک از دس��ت رفته است یا ما به حد کافی
دارای انگی��زه برای جستج��وی آن نیستیم .در عوض ما برای پر ک��ردن این خأل اطالعاتی از
برداشتهای کلی استفاده میکنیم.
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 )3-5-1-2اثر تقدم

اثر تقدم به تمایل ما بر شکلدهی سریع یک عقیده در مورد افراد بر مبنای اطالعات اولیه که ما

در مورد آنها به دس��ت میآوریم اش��اره دارد 37.این تفسیر و سازمان ادراکی سریع به این دلیل
رخ میدهد که ما نیاز به درک جهان پیرامون خود داریم .مشکل اینجاست که برداشتهای اولیه
به ویژه برداشتهای منفی اولیه ،بهسختی تغییر مییابد .پس از طبقهبندی فرد ما تمایل داریم
اطالعاتی را انتخاب نماییم که برداشت اولیه ما را مورد تأیید قرار دهد و اطالعاتی را که در تضاد
با ادراک ما است غربال نماید.
 )3-5-1-3اثر تأخر

اث��ر تأخر زمانی رخ میده��د که جدیدترین اطالعات بر ادراک ما غالب میش��ود 38.این خطای
ادراکی زمانی رایجتر اس��ت که افراد (به ویژه افراد با تجربیات محدود) ارزیابی را انجام میدهند
که نیازمند اطالعات پیچیدهای است .بهطور مثال ،بازرسان باید در قضاوت در مورد اسناد مالی
حجم وسیعی از اطالعات را بررسی و خالصه کنند و تازهترین اطالعاتی که پیش از تصمیمگیری

دریافت میکنند نسبت به اطالعاتی که در آغاز بازرس��ی دریافت میش��وند ارزش��مندتر به نظر
میرسند.
ی که سرپرس��تان عملکرد کارکنان در طی س��ال گذشته را ارزیابی
بهطور مش��ابه هنگام 
میکنند ،جدیدترین اطالعات عملکردی بر ارزیابی حاکم اس��ت چراکه به س��ادهترین ش��کل
یادآوری میشوند.
 )3-5-1-4اثر توافق کاذب

گاهی اوقات اثر شبیه به من نامیده میشود ،اثر توافق کاذب ،یکی از خطاهای بسیار رایج است

و هنگامی رخ میدهد که ما در مورد مقدار ش��باهت عقاید و ویژگیهای سایر افراد به ویژگیها
و عقاید خود بزرگنمایی میکنیم 39.کارکنانی که ترک شغل میکنند بر این عقیدهاند که درصد
عظیمی از سایر همکاران آنها نیز تصمیم به ترک کار دارند .این خطا تا حدی به این دلیل رخ
میدهد که ما با افرادی همراه هستیم که به ما ش��باهت دارند و ما بهصورت گزینشی اطالعاتی
را به خاطر میآوریم که منطبق بر دیدگاه ما اس��ت .ما همچنین معتقدیم همه این کار را انجام
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میدهند تا خودپنداره خود را در رابطه با رفتارهایی که تصویر مثبتی ندارند ،تقویت کنیم( .ترک
کار ،پارک غیر قانونی و سایر موارد).
اثر هالهای

یک خطای ادراکی است که بهموجب آن برداشت کلی ما از فرد معمو ًال بر مبنای یک ویژگی برجسته ،ادراک ما
از سایر ویژگیهای فرد را تحت تأثیر قرار میدهد.

اثر تقدم

یک خطای ادراکی است که در آن ما بهسرعت عقاید خود را نسبت به سایر افراد بر مبنای اولین اطالعاتی که

در رابطه با آنها دریافت میکنیم ،شکل میدهیم.
اثر تأخر

خطای ادراکی است که در آن جدیدترین اطالعات مبنای ادراک ما از سایرین قرار میگیرد.

اثر توافق کاذب

به خطای ادراکی اش��اره دارد که در آن ما در میزان ش��باهت عقاید و ویژگیهای س��ایر افراد با خود بزرگنمایی

میکنیم.

اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما باید بتوانید:

 .6در مورد سه روش بهبود ادراک اجتماعی با کاربرد خاص در موقعیتهای سازمانی به بحث بپردازید.
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 )3-6بهبود ادراک

ما نمیتوانیم فرایند ادراک را کنار بگذاریم ،اما ما باید همه تالش خود را بهکارگیریم تا خطاها و
انحرافات ادراکی را به حداقل برسانیم .سه روش بالقوه مؤثر در جهت بهبود ادراک عبارتاند از:

آگاهی از سوگیریهای ادراکی ،خودآگاهی و تعامالت معنیدار.
 )3-6-1آگاهی از سوگیریهای ادراکی
یکی از روشهای پرکاربرد و صریح برای کاهش سوگیریهای ادراکی ،دانستن این است که آنها
وجود دارند .بهطور مثال آموزش آگاهی از تنوع سعی بر آن دارد که با آگاه ساختن افراد در خصوص
تمایز و تبعیض ناشی از تصور قالبی ،تبعیض را به حداقل برساند .بهوسیله این آموزشها تصورات غیر
واقعی در مورد افراد با زمینههای فرهنگی متفاوت و گروههای جمعیت شناختی برطرف میگردد.
آگاهی از این س��وگیریهای ادراکی افراد را در زمینه افکار و اعمالش��ان اندیش��ناک تر میسازد و
بنابراین تا حدی باعث کاهش این خطاها میش��ود .بااینح��ال آگاهی تنها دارای یک اثر محدود
است 40.بهطور مثال تالش برای تصحیح اطالعات غیر صحیح در مورد گروههای جمعیت شناختی
بر افرادی که عمیقاً نسبت به آن گروهها تعصب دارند تأثیر اندکی دارد .آموزشهای پیشگویی کام
بخش نیز مدیران را نسبت به این خطای ادراکی آگاه میس��ازد و آنان را به پیش��گویی کام بخش
مثبت بهجای پیشگویی کام بخش منفی تشویق میکند؛ با اینوجود مطالعات و تحقیقات حاکی
از آن است که مدیران پس از تکمیل برنامه آموزشی ،درگیر پیشگویی کام بخش منفی میشوند.
 )3-6-2بهبود خودآگاهی
یک روش قدرتمند برای به حداقل رساندن تعصبات ادراکی کمک به افراد در زمینه آگاهی بیشتر
نسبت به رفتارها و تصمیمات خود آنها است .همانطور که در آغاز این فصل به آن اشاره شد،
خودآگاهی ،پایه و مبنای حیاتی برای توسعه طرز فکر جهانی است .برای برخوردار شدن از نگاه
روش��نفکرانه و غیرقضاوتی نسبت به س��ایر افراد ،الزم است عقاید ،ارزشها و نگرشهای خود را
درک کنیم .خودآگاهی در سایر روشها دارای اهمیت یکسان است.
مفه��وم در حال ظهور رهبری موثق 1بهعنوان اولین گام در توانایی فرد برای رهبری دیگران
1. Authentic Leadership
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بهط��ور مؤثر ،بر خودآگاهی تأکید میکند 41.اما چگون��ه خودآگاهی خود را افزایش دهیم؟ یک
روش مرسوم آزمون تداعی ضمنی ( )IATنام دارد که تعصبات نامحسوس جنسیتی ،سن و نژادی
را از طریق همراه نمودن واژگان منفی و مثبت با گروههای جمعیت شناختی ،نمایان میسازد.

42

بسیاری از افراد پس از اینکه از نتایج آزمون که نمایانگر تعصب شخصی نسبت به افراد مسنتر
یا افرادی با زمینههای قومی متفاوت ،بود آگاهی یافتند ،در مورد تعصبات و تصورات قالبی خود
هوشیارتر شدند .بهطور مثال جنیفر اسمیت هوال دی ،پس از دادن آزمون بسیار شگفتزده شد
چراک��ه دریافته بود نسبت به افراد سفیدپوس��ت که خود به ای��ن گروه تعلق دارد تعصب مثبت
دارد و همچنین طرفدار جنس مخالف اس��ت ،گروهی که به آن تعلق ندارد .اس��میت هوال دی
میگوید :من متوجه ش��دم که نه تنها تعصب طرف��داری درون گروهی در ناخودآگاه من وجود
دارد بلکه نسبت به جنسیت خود تعصبات منفی درونی دارم او معتقد اس��ت نتایج آزمون IAT

وی را از تعصبات ش��خصیاش آگاه س��اخته اس��ت و به او کمک میکند بهکارگیری آنها را در
تصمیمگیریها به حداقل برس��اند .اسمیت اظهار دارد :بهعنوان مثال در مورد طرفداری از افراد
سفیدپوست ،مسئولیت من این است که به رنگ پوست اهمیت ندهم و همیشه صریحاً ،چگونگی
تأثیر نژاد بر رفتارها و تصمیمات خود را مورد توجه قرار دهم.43
بهطور کلی افراد تمایل دارند تعصبات ادراکی خود را با ش��ناخت خود ،به عبارتی با افزایش
آگاه��ی نسبت به ارزشه��ا ،عقاید و تعصبات خ��ود ،کاهش دهند 44.پنج��ره جو-هری ،مدلی
متداول برای درک این موضوع که همکاران چگونه میتوانند درک متقابل خود را افزایش دهند
میباش��د 45.این مدل توسط جوزف الفت و هری اینگرام ارائه شد (نام آن نیز برگرفته از ابتدای
نام این دو فرد اس��ت) .در این مدل اطالعات مربوط به ش��ما بر مبنای اینکه آیا ارزشها ،عقاید
و تجربیات ش��ما برای ش��ما و سایرین شناخته شده اس��ت یا خیر ،به چهار بخش عمومی ،کور،
خصوصی و ناش��ناخته تقسیم میشود( .شکل  4-3را مالحظه نمایید) .ناحیه عمومی اطالعاتی
را در برمیگیرد که هم برای شما و هم برای سایرین شناخته شده است .ناحیه کور به اطالعاتی
اشاره دارد که برای افراد دیگر شناخته شده و برای شما ناشناخته است .بهطور مثال همکار شما
متوجه شود که شما هنگام مالقات با مدیر ارشد شرکت خجالتی و کم رو هستید اما خودتان از
این حقیقت آگاه نیستید .اطالعاتی که برای شما شناخته شده و برای سایر افراد ناشناخته است
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در ناحیه خصوصی یافت میش��ود .در پایان ،ناحیه ناش��ناخته که عقاید ،ارزشها و تجربیاتی را
شامل میشود که برای شما یا سایرین ناشناخته است.
پنجره جو-هری

مدلی از درک متقابل است که برای گسترش ناحیه عمومی و کاهش ناحیههای ناشناخته ،خصوصی و کور ،خود

گشودگی و بازخورد را تشویق میکند.

ه��دف اصلی پنجره جو-هری افزایش اندازه ناحیه عمومی اس��ت بهگونهای که هم ش��ما و
هم همکارانتان از محدودیتهای ادراکی ش��ما آگ��اه گردند .با کاهش ناحیه خصوصی از طریق
خودگشودگی و افشا تا حدی به این هدف نائل میشوید به عبارتی دیگران را از عقاید ،احساسات
و تجربیات خود که ممکن اس��ت بر روابط کاری شما اثرگذار باشد ،آگاه سازید 46.ناحیه عمومی
نیز با دریافت بازخورد از دیگران در رابطه با رفتار ش��ما ،افزایش مییابد .این اطالعات به ش��ما
کمک میکند ناحیه کور خود را کاهش دهید چراکه همکاران ش��ما اغلب چیزهایی را در ش��ما
میبینند که ش��ما نمیبینید .در نهایت ترکیب بازخورد و افشاء گاهی اوقات اطالعات در ناحیه
ناشناخته را آشکار میسازد.

شکل  3-3الگوی جو-هری :مدل خودآگاهی و درک متقابل
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 )3-6-3تعامالت معنادار
درحالیک��ه پنجره جو-هری بر گفتگو و مکالمه متکی اس��ت ،تعامالت معن��یدار نیز میتواند
باعث بهبود خودآگاهی و درک متقابل گردند 47.این عبارت بر مبنای فرضیه تماس 1است مبنی
ب��ر اینکه تحت ش��رایط خاص افرادی که با یکدیگ��ر در تعامل هستند نسبت به یکدیگر غرور و
تعصبات ادراکی کمتری دارند .گذران وقت با یکی از اعضای سایر گروهها میتواند درک و عقیده
ی که افراد مکررا ً تعامالت
ش��ما نسبت به آن افراد را تا حدی بهبود بخش��د .با اینوجود ،هنگام 
نزدیک دارند و با یکدیگر در راس��تای دس��تیابی به هدف مش��ترک کار میکنند و نیاز دارند به
یکدیگ��ر اطمین��ان کنند ،اثر فرضیه تماس عمیقتر خواهد بود( .بهط��ور مثال بهجای رقابت ،با
یکدیگر همکاری میکنند).
همه باید جایگاهی کسانی داشته باشند و درگیر یک کار معنادار شوند .گردهمایی اجتماعی
یک س��اعته میان مدیران و کارکنان خط اول ش��رایط فرضیه تماس را فراهم نمیآورد .از سوی
دیگر تعامالت معنادار ممکن اس��ت در بسیاری از فعالیتهای داوطلبانه بینالمللی که در بخش
آغازین این فصل شرح داده شد ،رخ دهد .در این برنامهها متخصصانی از کشورهای توسعه یافته
در کنار افرادی از کش��ورهای در حال توس��عه کار میکنند .گرچه داوطلبان دارای تخصص (و
بنابراین جایگاه) هستند اما اغلب خارج از آن تخصص و در محیطی ناآشنا که نیازمند تخصص
اف��رادی در جوامع محلی اس��ت کار میکنند .کاربرد بالقوه دیگ��ر از فرضیه تماس هنگامی رخ
میدهد که مدیران ارشد و سایر کارکنان ستادی در کارهای خط اول 2مکررا ً و به مدت طوالنی با
یکدیگر کار کنند .در اداره مرکزی دومینو 3در آن آربور میشیگان ،همه افراد در آموزشگاه آماده
س��ازی پیتزا 4ش��رکت میکنند که در آنجا میآموزند چطور پیتزا درست کنند و فروشگاه پیتزا
راهاندازی نمایند .همه افراد تازه استخدام شده در شرکت گاتجانک (( )GOT –JUNKبزرگترین
شرکت جمعآوری زباله در آمریکای شمالی) یک هفته کامل را در ماشینهای حمل زباله سپری
1. Contact Hypothesis
2. Front Line Job
3. Domino
4. Pizza Prep
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میکنند بدین منظور که نحوه کار این کسبوکار را درک کنند .برایان اسکودامور ،مدیر ارشد و
بنیانگذار شرکت میگوید :شما چطور میتوانید با فردی که به این کار اشتغال دارد در خارج از
این محیط همدلی کنید مگر آنکه خودتان در ماشین حمل زباله قرار گرفته باشید.

49

فرضیه تماس

بر مبنای این نظریه هر چه تعامالت ما با فردی بیشتر شود ،غرضورزی و تعصبات ادراکی علیه ان فرد کمتر

خواهد بود.

تعام�لات معنادار عالوه ب��ر اینکه اتکا ما بر تصور قالبی را کاه��ش میدهد ،بهصورت بالقوه
همدلی ما را نسبت به دیگران بیش��تر میکند .همدلی به میزان درک و حساس��یت ما نسبت به
احساس��ات ،افکار و شرایط س��ایر افراد اشاره دارد 50.همدلی هنگامی رخ میدهد که شما بهطور
فعال موقعیت فرد دیگر را تصویرسازی میکنید و احساسات و عواطف او را در آن موقعیت درک
میکنید .همدلی ،حساس��یت ما را نسبت به علل بیرونی رفتار و عملکرد فرد بیش��تر میکند و
بهموجب آن خطای اساس��ی اس��ناد کاهش مییابد .بهطور مثال سرپرستانی که یک مادر تنها
را تصور میکنند ،به علل بیرونی تأخیر و س��ایر رخدادها در میان این دس��ته از کارکنان ،بیشتر
حساس خواهند بود .فرایند ادراکی نشاندهنده فیلتری است که بهوسیله آن اطالعات از محیط
بیرونی عبور کرده و به حافظه ما وارد میشوند؛ و این در حقیقت آغاز فرایند یادگیری است که
بعدا ً به شرح آن خواهیم پرداخت.
تعامالت معنادار مدیران شرکت هوایی نیوزلند

اگر به نظر میرس��د سرویسدهی غذا در پرواز بعدی شما در

ش��رکت هواپیمایی نیوزلند ،کمی از حد معمول کندتر اس��ت
ای��ن امکان وج��ود دارد که راب فایف مدیر ارش��د اجرایی در

حال خدماترس��انی به مسافران باشد درحالیکه مشغول گپ
زدن ب��ا آنها اس��ت .فایف و تیم مدیران ارش��د وی بهعنوان

خدم��ه پ��رواز ،کارکنان چک کننده بلیت در کانتر پرواز و نیروهای حمل بار مش��غول به کار میش��وند.

(مدیران باید برای کار بهعنوان خدمه پرواز آزمونهایی را بگذرانند) مدیران شرکت هواپیمایی نیوزلند با
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کار در کنار کارکنان ،بهطور واقعی به بررسی مشاغل خط اول میپردازند .این کار فرصتی را برای کارکنان

نیز به وجود میآورند تا ببینند مدیران خط هوایی انس��انهایی هس��تند که به کارکنان و مشتریان توجه
دارند .عکس این فرایند نیز تا حدی رخ میدهد .هر ماه یکی از کارمندان یک روز را با مدیر ارشد سپری

میکند .فایف توضیح میدهد :ممکن اس��ت طی این یک روز این کارمند در جلس��ات مدیران شرکت
نماید و احتما ًال حتی با سیاستگذاران ساعتی را به صرف ناهار بگذراند .آنها همه روز را همراه با من به

همه جا میروند این برنامه از سوی سایر مدیران عالی نیز ادامه یافته است .نتیجه این تعامالت معنادار
و بسیاری از ابتکارات دیگر برای حمایت از کارکنان این است که روحیه و دلگرمی و خدماترسانی به

مشتریان در هواپیمای نیوزلند در سالهای اخیر شدت یافته است.

47

همدلی

به درک فرد از احساسات ،افکار و شرایط دیگران و نیز حساسیت به آنها اشاره دارد.

اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعدی شما باید بتوانید:

 .7مدل  ABCاز تغییر رفتار و چهار اقتضای تقویت را شرح دهید
 .8سه ویژگی نظریه یادگیری اجتماعی را توضیح دهید

 .9عناصر یادگیری سازمانی و روشهای بهبود هر یک را بهطور خالصه توضیح دهید.

 )3-7یادگیری در سازمان

یادگیری یک تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا گرایش رفتار است که در نتیجه تعامل فرد با محیط

رخ میدهد .یادگیری هنگامی اتفاق میافتد که یادگیرنده به ش��کل متفاوتی رفتار کند .بهطور
مثال شما مهارتهای کامپیوتری را آموختهاید هنگامیکه با صفحه کلید و نرمافزار سریعتر از
قبل کار کنید .یادگیری هنگامی اتفاق میافتد که تعامل با محیط ،تغییر رفتار را در پی داشته
باش��د .ما از طریق حواس از جمله مطالعه ،مش��اهده و تجربه ،میآموزیم .بخشی از آنچه ما یاد
میگیریم دانش صریح اس��ت مانند خواندن اطالعات این کتاب .با اینوجود دانش صریح تنها
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رأس کوه یخ ش��ناور دانش اس��ت .بیش��تر آنچه ما میدانیم دانش ضمنی است 51.دانش ضمنی
مستند نیست و از طریق مش��اهده و تجربه مستقیم کسب میش��ود .بهطور مثال خلبانها کار
ک��ردن با جت های تجاری را بیش��تر با مش��اهده متخصصان و تمرین در شبیهس��ازهای پرواز
میآموزند و نه با حضور در سخنرانیها .آنها با تجربه مستقیم فعل و انفعاالت پیچیده رفتار با
پاس��خهای دستگاه ،دانش ضمنی را کسب میکنند .سه دیدگاه یادگیری دانش ضمنی و صریح
عبارتاند از :تقویت ،یادگیری اجتماعی و تجربه مستقیم .هر دیدگاه ارائه دهنده زاویهای متفاوت
برای درک پویایی یادگیری است.
یادگیری

تغییر نسبت ًا پایدار در رفتار یا گرایش رفتار است که در نتیجه تعامل فرد با محیط رخ میدهد.
دانش ضمنی

دانش نهفته در اعمال و روشهای تفکر ما است که بهوسیله مشاهده و تجربه انتقال مییابد.

 )3-7-1تغییر رفتار :یادگیری از طریق تقویت
یکی از قدیمیترین دیدگاههای یادگیری تغییر رفتار نامیده میش��ود (که نظریه شرطی کردن

عامل و تقویت نیز نام دارد) که نگاه وس��یعتری به اینکه یادگیری کام ً
ال وابسته به محیط اس��ت
دارد .تغییر رفتار این نکته را که تفکر بخشی از یادگیری است زیر سؤال نمیبرد اما از این دیدگاه
تفکر انسان واس��طهای بیاهمیت بین رفتار و محیط اس��ت .محیط به ما میآموزد که رفتارهای
خ��ود را بهگونهای تغییر دهیم که پیامدهای مثبت را به حداکثر برس��انیم و پیامدهای منفی را
کاهش دهیم.

52

تغییر رفتار

نظریه که یادگیری را در قالب پیامدها و پیشایندهای رفتار شرح میدهد.
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شکل  4-3مدل  A-B-Cاصالح رفتار

 )3-7-1-1مدل  C-B-Aتغییر رفتار

ه��دف اصلی تغییر رفتار این اس��ت که با کنترل پیش��ایندها ( )Aو پیامده��ا ( )Cدر رفتار ()B

تغییر ایجاد نماید .مدل  ABCتغییر رفتار این فرایند را بهطور دقیق شرح میدهد که در تصویر
 5-3نش��ان داده شده است 53.پیش��ایندها 1رخدادهایی هستند که پیش از رفتار اتفاق میافتند
و کارکنان را آگاه میس��ازند که یک رفتار معین ،پیامد خاصی را به دنبال خواهد داش��ت .یک
پیشایند ممکن است صدایی از کامپیوتر شما باشد که عالمت میدهد ایمیلی دریافت شده است
و یا درخواستی از سوی مدیر است مبنی بر اینکه کار خاصی را تا فردا کامل کنید .این پیشایندها
به کارکنان این امکان را میدهد که دریابند یک عمل خاص پیامد ویژهای را در پی خواهد داشت.
توجه داشته باشید که پیشایندها ،رفتارها را ایجاد نمیکنند .صدای کامپیوتر باعث نمیشود ما
ایمیل خود را باز کنیم .بلکه صدا ما را آگاه میس��ازد که اگر ما درگیر یک رفتار خاص ش��ویم،
احتمال رخداد پیامدهای خاصی وجود دارد .در تغییر رفتار پیامدها وقایعی هستند که در پی یک
رفت��ار خاص به وجود میآیند و وقوع آن را در آینده تحت تأثیر قرار میدهند .بهطور کلی افراد
تمایل دارند رفتارهایی را که پیامدهای خوشایندی را به دنبال دارند تکرار کنند و احتمال تکرار
رفتارهایی که پیامدهای نامطلوبی دارند و یا پیامدی در پی ندارند ،ضعیف است.

1. Antecedents
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 )3-7-1-2اقتضائات تقویت

مدل تغییر رفتار چهار نوع پیامد را مش��خص میکند که اقتضائات تقویت نامیده میش��ود که
احتمال تکرار رفتار در آینده را افزایش یا کاهش میدهد و یا ثابت نگه میدارد.

54

تقویت مثبت :هنگامی رخ میدهد که معرفی یک پیامد ،تناوب یا احتمال رفتار خاص در آینده
را افزایش دهد یا آن را حفظ کند .دریافت پاداش پس از تکمیل یک پروژه مهم ،تقویت مثبت تلقی

میشود چراکه معموالً احتمال اینکه شما این رفتار را در آینده تکرار کنید ،افزایش خواهد داد.

تنبیه :زمانی رخ میدهد که یک پیامد تناوب و احتمال وقوع رفتار در آینده را کاهش دهد.
ای��ن پیامد آنچه را که کارکنان تالش میکنند از آن اجتناب کنند معرفی میکند .بهطور مثال
بسیاری از ما تنزل رتبه یا طرد شدن از سوی همکاران را بهعنوان نوعی تنبیه در نظر بگیریم.

55

تقویت منفی :هنگامی رخ میدهد که حذف یا اجتناب از پیامدها تناوب یا احتمال تکرار رفتار
خاص در آینده را افزایش دهد یا حفظ نماید .زمانی که سرپرستان انتقاد نسبت به کارکنانی را که
ی که
عملکرد غیراستاندارد آنها بهبود مییابد متوقف میسازند ،تقویت منفی رخ میدهد .هنگام 
انتقاد منع میش��ود احتمال تکرار رفتاری که باعث بهبود عملکرد کارکنان میشود ،از سوی آنان
بیشتر است .توجه داشته باشید که تقویت منفی تنبیه نیست .درحالیکه تنبیه با معرفی پیامدهای
منفی ،رفتار را فرو مینشاند ،تقویت منفی در واقع با حذف پیامدهای منفی رفتار را تقویت میکند.
خاموشسازی :1زمانی رخ میدهد که رفتار هدف به دلیل اینکه هیچ پیامدی به دنبال ندارد
کاهش یابد .از این دیدگاه خاموشس��ازی ،استراتژی انجام ندادن 2است .بهطور کلی رفتاری که
هیچ تقویتی به دنبال ندارد ،به نابودی میگراید؛ این رفتار خاموش میشود .بهطور مثال تحقیقات
ی که مدیران ،از تشویق کارهای خوب کارکنان دست میکشند ،عملکرد
نشان میدهد که هنگام 
آنها رو به زوال میرود 56.کدام حالت تقویت باید در فرایند یادگیری مورد اس��تفاده قرار گیرد؟
در اکثر مواقع باید به دنبال رفتار مطلوب ،تقویت مثبت صورت گیرد و پس از رفتار ناخوشایند
خاموشسازی (انجام ندادن هیچ عملی) رخ دهد .این رویکرد ارجحیت دارد زیرا تنبیه و تقویت
منفی احساس��ات و نگرشهای منفی نسبت به ش��خص تنبیه کننده (بهطور مثال سرپرست) و
1. extinction
2. do- nothing strategy
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سازمان ایجاد میکند .با وجود این برخی از انواع تنبیه (اخراج ،تعلیق ،تنزل رتبه و غیره) برای
رفتارهای افراطی نظیر صدمه عمدی به همکاران یا دزدیدن اموال ،ممکن اس��ت ضروری باشد.
در واقع تحقیقات حاکی از آن است که تحت شرایطی خاص با تنبیه عدالت حفظ میشود.

57

 )3-7-1-3برنامههای تقویت

در راس��تای انواع تقویت ،تن��اوب و زمانبندی تقویتکنندهها نیز بر رفتار اثرگذار اس��ت 58.این

برنامههای تقویتی میتوانند مستمر یا متناوب باشد .اثربخشترین برنامه تقویتی برای یادگیری
کاره��ای جدید تقویت مستمر اس��ت که پ��س از وقوع هر رفتار مطلوب��ی تقویت مثبت فراهم
ی که تقویتکننده حذف میش��ود
میآورد .کارکنان رفتار مطلوب را س��ریعاً میآموزند و هنگام 
خاموشسازی نیز سریعاً اتفاق میافتد .بهترین برنامه زمانی برای تقویت رفتار آموخته شده برنامه

نسبی متغیر اس��ت که در آن رفتار کارمند در تعداد دفعات متغیر تقویت میش��ود .فروشندهها
تقویت نسبی متغیر را تجربه میکنند زیرا پس از تعداد متغیری از تماسهای مشتریان ،فروش

موفقی دارند (تقویتکننده) .آنها ممکن است قبل از دریافت سفارش در پنجمین تماس ،چهار
تماس ناموفق داشته باشند ،سپس قبل از دریافت سفارش بعدی ده تماس بیشتر برقرار میکند.

برنامه نسبی متغیر تا حد زیادی رفتار را نسبت به خاموشس��ازی مقاوم میس��ازد به این دلیل

که در یک زمان خاص یا پس از تعداد دستاورد معینی ،تقویتکننده هرگز مورد انتظار نیست.
 )3-7-1-4مدل تغییر رفتار در مرحله عمل

ی که افراد کار
همه افراد تغییر رفتار را در یک ش��کل یا ش��کلهای دیگر تجربه میکنند .هنگام 
ی که کارش��ان نامطلوب است
خود را به خوبی انجام میدهند از آنها تش��کر میکنیم و هنگام 

سکوت میکنیم و گاهی اوقات سعی داریم افرادی را که بر خالف خواستههای ما عمل میکنند

تنبیه کنیم .تغییر رفتار در برنامههای رسمی گوناگون نیز صورت میگیرد بدین منظور که غیبت
را کاهش دهد ،عملکرد کاری را بهبود بخش��د ،رفتارهای کاری صحیح را تقویت کند و س��بک

زندگی س��المتری را ایجاد نماید 59.بهطور مثال در آرکانزاس ،انجمن مدرس��ه نورث لیتل راک

1

یک طرح برای کاهش غیبت ارائه نمود که بر اس��اس آن معلمانی که پس از ش��ش ماه ،حضور

کامل داش��تند  300دالر دریافت میکردند .آنهایی که بیش از یک روز غیبت نداش��تند 100
1. North little Rock
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دالر دریافت میکردند .پاالیشگاه فاولی اکسون موبیل در انگلستان ،برنامه چالش رفتار صحیح را
ی که رفتار صحیح از خود نشان میدهند و یا
مطرح کرد که در آن کارکنان و پیمانکاران هنگام 
برای رفتار صحیح همکاران خود پادرمیانی میکنند ،از سوی سرپرستان پاداش دریافت میکنند.

این پاداشها ش��کلی از تقویت مثبت است که از برنامه نسبی متغیر استفاده میکند (رفتارهای
کاری صحیح پس از تعداد متغیری از دفعات وقوع تقویت میشوند)

.60

تقویت پیادهروی طوالنی و (سالم)

ب��رای بس��یاری از کارکن��ان گ��روه هورت��ون نزدیکترین نقطه به س��اختمان،

بهتری��ن نقط��ه نیس��ت؛ آنها دورتری��ن م��کان را بهعنوان پارکین��گ انتخاب

میکنن��د .کارگذار بیمه ش��یکاگو پی��ادهروی را بهعنوان س��بک زندگی س��الم

تقوی��ت میکند و ب��ه کارکنانی که حداق��ل  7000قدم پی��ادهروی کنند (بیش
از دو براب��ر میانگی��ن روزان��ه معم��ول) پاداش میده��د .ش��رکت هیومانا یک

برنام��ه مش��ابه را مط��رح کرده اس��ت .کارکنان ش��رکت بیم��ه کنتاکی -بیس

از دستگاه گام شمار برای شمارش تعداد قدمهایشان استفاده میکنند و نتیجه به وبسایت آپلود میشود .هرچه تعداد

گامها بیش��تر باشد پاداش دریافتی آنها که در قالب کارت هدیه است بیشتر است ،آنها میتوانند این کارتهای
بانکی را در فروشگاههای معروف مورد استفاده قرار دهند .فیل اسملتزر ،مدیر استراتژی رفاه هیومانا میگوید :این
ی که در یک
برنامه فرهنگ هیومانا را تغییر داده است .افراد به تعداد گامهایی که بر میدارند توجه میکنند .هنگام 

روز زمان کمی دارند و به حد کافی پیادهروی نکردهاند اتومبیل خود را در مکان دورتر پارک میکنند.

گرچ��ه تغیی��ر رفتار بخش طبیعی از تعامالت بش��ری اس��ت اما بهکارگی��ری آن بهصورت
اس��تراتژیک در سازمانها با محدودیتهایی همراه است .یکی از محدودیتها تورم پاداش است
یعنی تقویتکننده در نهایت بهعنوان حق افراد تلقی میشود .به همین دلیل بسیاری از برنامههای
تغییر رفتار باید برای یک مدت کوتاه و غیرمستمر اجرا شود .نگرانی دیگر این است که برنامههای
نسبی متغیر تقویت به سمت ایجاد سیستم پاداش بختآزمایی میل میکند که برای افرادی که
شرطبندی را دوست ندارند نامطلوب است .احتماالً مهمترین مشکل ،دیدگاه افراطی تغییر رفتار

است مبنی بر اینکه یادگیری رفتار صرفاً بهواسطه تعامل فردی با محیط صورت میپذیرد 62.این
دیدگاه دیگر پذیرفته نیست؛ در عوض متخصصان یادگیری دریافتهاند افراد با مش��اهده سایرین

9
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نی��ز یاد میگیرند و در مورد پیامدهای احتمالی بهط��ور منطقی فکر میکنند .نظریه یادگیری
اجتماعی این فرایند یادگیری از طریق مشاهده را توضیح میدهد.
 )3-7-2نظریه یادگیری اجتماعی :یادگیری از طریق مشاهده
نظریه یادگیری اجتماعی گویای این مطلب اس��ت که بیش��تر یادگیریها با مشاهده دیگران و
سپس الگوبرداری از رفتارهایی که نتایج مطلوبی در پی دارد و پرهیز از رفتارهایی که پیامدهای
تنبیهی در پی دارد ،رخ میدهد 63این نوع یادگیری به س��ه طریق صورت میگیرد :الگوبرداری
(مدلسازی) رفتار ،یادگیری پیامدهای رفتار ،خود تقویتی.1
مدلس�ازی رفت�ار :افراد با مش��اهده رفتار یک مدل نقش 2در یک ک��ار مهم ،یاد میگیرند و
بخشهای حائز اهمیت آن رفتارهای مشاهده شده را به خاطر میسپارند و سپس آن رفتارها را
تمرین میکنند 64.این نوع یادگیری ،ارزشمند است زیرا دانش ضمنی و مهارتهای ما اساساً با

مش��اهده و تمرین کسب میش��وند .بهطور مثال مستندسازی و شرح همه مراحل ضروری برای
پخت نان با کیفیت ،مشکل است .کارآموزان آشپزی نیز نیاز دارند تا رفتار نامحسوس استاد نانوا
را مش��اهده نمایند .مدلسازی رفتار نیز باعث افزایش خود کارآمدی میشود .چرا که افراد پس
از مشاهده اینکه فرد دیگری کار را انجام داده است ،اعتمادبهنفس بیشتری مییابند .این بهطور
خاص در مواردی صادق است که مشاهدهکنندگان با مدل همسان هستند به عبارتی کسی که از
او الگو میگیرند از حیث سن ،تجربه ،جنسیت و ویژگیهای مربوط با آنها شباهت دارد.
یادگیری پیامدهای رفتار :افراد پیامدهای رفتاری را از طریق منطق و مشاهده میآموزند و نه صرفاً
بهواسطه تجربیات مستقیم .آنها پس از تکمیل درست یا نامطلوب کار بهطور منطقی پیامدهای آن
را پیشبینی میکنند .آنها همچنین پیامدهای رفتاری را با مش��اهده رفتار دیگران یاد میگیرند.
کارمندی را در نظر بگیرید که مشاهده میکند یکی از همکاران وی به دلیل کار با شیوهای نا امن

3

هشدار جدی دریافت میکند .این رخداد احتمال درگیر شدن مشاهدهگر در رفتارهای ناامن را کاهش
میدهد زیرا او آموخته است توبیخ و تذکر ناشی از این رفتارها را پیشبینی کند.

65

1. Self-Reinforcement
2. Role Model
3. Working In An Unsafe Manner
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ی که تقویتکننده تحت کنترل یک کارمند است اما از آن استفاده نمیکند
خود تقویتی :1هنگام 
ت��ا زمان��ی که به هدفی که خود تعیین نموده دس��ت نیابد ،در این حال��ت خود تقویتی صورت
میگیرد 66.بهطور مثال ش��ما ممکن است به این فکر کنید که پس از اتمام باقیمانده این فصل،
یک خوراکی میل کنید .رفتن به س��مت یخچال نوع��ی از تقویت مثبت خود القاء برای تکمیل
خواندن این فصل اس��ت .خود تقویتی اش��کال بسیاری دارد مانند یک پیادهروی کوتاه ،تماشای
یک فیلم ،یا یک تبریک ساده به خود برای به اتمام رساندن کار.
نظریه یادگیری اجتماعی

این نظریه بیانگر این است که با مشاهده و سپس مدلسازی رفتارهایی که نتایج مطلوبی در پی دارد و اجتناب
از رفتارهایی که به پیامدهای تنبیهی منجر میشود ،بسیاری از یادگیریها رخ میدهد.

خود تقویتی

این نوع تقویت هنگامی رخ میدهد که کارمند بر تقویتکننده کنترل داش��ته باشد اما تا زمانی که به هدفی که
خود تعیین نموده دست نیابد ،آن را در اختیار نمیگیرد.

 )3-7-3یادگیری از طریق تجربه
همراه با تغییر رفتار و یادگیری اجتماعی روش دیگری که کارکنان از طریق آن میآموزند تجربه
مستقیم اس��ت .در حقیقت بخش اعظم دانش ضمنی و مهارتها از طریق تجربه و نیز مشاهده
کسب میش��وند .بهطور کلی یادگیری تجربی هنگامی آغاز میشود که ما درگیر محیط شویم؛
سپس ما آن تجربیات را انعکاس میدهیم و نظریههایی را در مورد چگونگی کار جهان پیرامون
ی که ما نظریههای تازه شکل گرفته را در عمل مشاهده
خود ش��کل میدهیم .پس از آن هنگام 
کردیم تجربهصورت میگیرد 67.یادگیری تجربی مستلزم همه این مراحل است ،گرچه افراد یکی
از این مراحل را به سایر آنها ترجیح میدهند .یکی از مهمترین عناصر یادگیری از طریق تجربه
این است که سازمان و کارکنان آن باید جهتگیری یادگیری 2قوی را دارا باشند 68.همانطور که
1. Self-Reinforcement
2. learning orientation
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در آغاز این فصل به آن اش��اره ش��د افرادی که دارای بافت ذهنی جهانی هستند ،از جهتگیری
یادگیری قدرتمندی برخوردارند .بدین معنی که از فرصتهای یادگیری جدید استقبال میکنند،
بهط��ور فع��ال ایدهها و فعالیتهای جدید را مورد آزمایش قرار میدهند ،به اش��تباهات منطقی
بهعنوان بخش طبیعی فرایند یادگیری مینگرند و بهطور مستمر اعمال گذش��ته را مورد سؤال
ی که از سوی بسیاری از افراد درون سازمان باشد به
قرار میدهند .این جهتگیری افراد هنگام 
بخشی از فرهنگ س��ازمانی مبدل میگردد .سازمانها با حمایت از تجربیات ،پذیرش خطاهای
منطقی بدون مجازات و جریمه و پشتیبانی از بافت ذهنی که کارکنان باید در یادگیری مستمر
در پیش گیرند ،فرهنگ یادگیری محور 1را توسعه میبخشند و حفظ میکنند .آنها کارکنان را
ترغیب میکنند تا فرضیات طوالنی 2یا مدلهای ذهنی را مورد تردید قرار دهند و بهطور فعال،
اعمال��ی را که دیگر مطلوب نیستند از یاد ببرند .بدون جهتگیری یادگیری ،اش��تباهات پنهان
اس��ت و احتمال بروز مجدد و تشدید مشکالت در آینده وجود دارد .پس از آن حیرتآور نیست
اگر در مورد یکی از دروس مؤکد از س��وی تولید کنندگانی با بهترین عملکرد ،انتظار خطا برود.
داتوک نظیر رازاک 3مدیر ارش��د گروه  CIMBکه دومین ش��رکت بزرگ خدمات مالی در مالزی
است چنین میگوید :در  CIMBما آموختهایم که اشتباهات خود را با آغوش باز بپذیریم ،برخی
از این اشتباهات برای ما هزینه سنگینی دارد اما هر اشتباهی یک فرصت برای یادگیری است.

69

جهتگیری یادگیری

نگرش فرد و فرهنگ س��ازمانی که در آن افراد از فرصتهای یادگیری جدید اس��تقبال میکنند و بهطور فعال

ایدهها و فعالیتهای جدید را مورد آزمایش قرار میدهد ،اش��تباهات منطقی را بخش طبیعی فرایند یادگیری در
نظر میگیرند و مرتب ًا شیوههای و فعالیتهای گذشته را مورد سؤال قرار میدهند.

1. learning orientation culture
2. long held
3. Datuk nazirRazak
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آموختن از خطاهای نزدیک

در بیمارس��تان اگر مس��ئلهای جدیتر از اش��تباهات و خطاها باش��د ،عدم

موفقی��ت در گزارش��دهی خطاها و یادگیری از آنها اس��ت .بیمارس��تان
دانش��گاه اوس��اکا در ژاپن با در نظر داش��تن این ایده ،سیس��تم وب تحت

عنوان «هیچ سرزنش��ی در کار نیس��ت» ایجاد نموده اس��ت تا این امکان

ب��رای کارکن��ان فراهم آی��د که بهط��ور ناش��ناس رخدادهای هم��راه با

خط��ا را گزارش کنن��د و بهموج��ب آن بیمارس��تان بتوان��د فعالیتهایی

را ک��ه ضرورت ًا نیازمن��د رویهها و آموزشهای بهتری اس��ت ،شناس��ایی

ی که سیستم گزارشدهی ،تجویز و توزیع دارو را بهعنوان معمولترین فعالیت همراه با
کند .بهطور مثال هنگام 
خطا تش��خیص داد ،کارکنان برای کاهش این خطاها رویههای جدید را در پیش گرفتند .بیمارس��تان کانوسا در

هنگکن��گ نیز کارکنان را تش��ویق میکرد تا خطاهای پیرام��ون را آزادانه بیان کنند بدین منظور که همه قادر
باش��ند کیفیت خدمات پرس��تاری و مراقبت بیمارستان را بهبود بخش��ند .ترنس چو ( )Terence Chowمدیر

بخش فیزیوتراپی بیمارستان توضیح میدهد :اعتقاد بیمارستان بر این است که با هشدار کارکنان در مورد خطرات
بالقوه و همچنین گزارشدهی س��ریع آنها از خطاهای پیرامون ،کیفیت و امنیت بیمارستان بهبود خواهد یافت؛

برنامههای آموزشی نیز به کارکنان کمک میکند نگرش مثبت نسبت به یادگیری از اشتباهات را ترویج دهند.
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 )3-8از یادگیری فردی تا یادگیری سازمانی

یکی از دیدگاههای بسیار رایج اثربخش��ی سازمانی در عصر حاضر ،یادگیری سازمانی است که در
فصل یک تعریفی از آن ارائه شد با این مضمون که هر فعالیت ساختار یافتهای که ظرفیت سازمان
را در جهت کسب ،به اشتراکگذاری و بهکارگیری دانش بهبود بخشد بهگونهای که شرایط موفقیت
و بقاء آن را فراهم آورد ،در این مفهوم میگنجد .یادگیری سازمانی تا حد زیادی به یادگیری فردی
بستگی دارد اما ظرفیت کسب دانش ،به اشتراکگذاری و استفاده از آن بدین معناست که شرکتها،
سامانهها ،ساختار و ارزشهای سازمانی را ایجاد نمایند که از فرایند مدیریت دانش پشتیبانی نماید.

71

کس�ب دانش :عبارت اس��ت از اس��تخراج اطالعات و عقاید از محیط بیرونی و همچنین از

طریق بینش و بصیرت .یکی از س��ریعترین و قدرتمندترین روشها برای کسب دانش استخدام
افراد یا به دس��ت آوردن کل شرکت است .دانش نیز زمانی به سازمان وارد میشود که کارکنان
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از منابع بیرونی آن را فرا گیرند مانند کشف منابع جدید از عرضهکنندگان یا آگاهی از تمایالت
جدید مش��تریان .سومین اس��تراتژی کسب دانش ،آزمایش است .ش��رکتها بهواسطه بینش و
بصیرتی که در نتیجه تحقیق و سایر فرایندهای خالقانه حاصل میشود ،کسب دانش میکنند.
به اش�تراکگذاری دانش :این بعد از یادگیری سازمانی ،توزیع دانش به سایر افراد در سرتاسر

سازمان را در بر میگیرد .گرچه به اشتراکگذاری دانش معموالً با شبکههای داخلی کامپیوتری و منابع
دیجیتالی دانش همراه اس��ت ،اما بهوسیله ارتباطات رخ به رخ یا ارتباطات غیررسمی آنالین صورت
میپذیرد 72.بیشتر یادگیریهای اجتماعی (از جمله مدلسازی رفتار) و یادگیری تجربی شکلهایی از
به اشتراکگذاری دانش هستند چراکه یادگیری از یک کارمند به کارمند دیگر انتقال مییابد.
بهکارگیری دانش :مزیت رقابتی دانش برآمده از بهکارگیری آن به ش��یوهای اس��ت که برای

سازمان و ذینفعان آن ارزشآفرینی کند .برای انجام چنین کاری ،کارکنان باید دریابند که دانش در
دسترس است و آنها برای استفاده از آن از آزادی کافی برخوردار هستند .این امر مستلزم فرهنگی
است که فرایند یادگیری را مورد حمایت قرار دهد .در این فصل ،دو فعالیت اساسی در رفتار انسان
در محل کار معرفی شده است :ادراک و یادگیری .این فعالیتها شامل دریافت اطالعات از محیط،
سازماندهی آن و عمل به آن در قالب فرایند یادگیری ،میباشد .دانش ما در مورد ادراک و یادگیری
در محل کار اساس فصل بعد است که به احساسات و نگرشهای محل کار میپردازد.
خالصه فصل

فرایند ادراک ،مش��تمل بر گزینش ،س��ازماندهی و تفسیر اطالعات بهمنظور درک جهان پیرامون
ما اس��ت .س��ازمان ادراکی تفکر مقولهای را به کار میگیرد که اشاره دارد به فرایند غالباً ناآگاهانه از

سازماندهی نمودن افراد و موضوعات که در حافظه طوالنیمدت ما ذخیره شدهاند .مدلهای ذهنی که
نمایش درونی دنیای بیرون هستند نیز به ما کمک میکند تا محرکهای در حال ورود را درک کنیم.
نظریه هویت اجتماعی ،چگونگی ادراک ما از افراد بهواس��طه طبقهبندی ،همگون س��ازی و
تمایز را ش��رح میدهد .تصور قالبی ،از نظریه هویت اجتماعی گرفته ش��ده است و به این مفهوم

اس��ت که افراد ،صرفاً بر مبنای عضویت سایر افراد در یک طبقه اجتماعی ،صفات و ویژگیهایی
را ب��ه آنها نسبت میدهند .تصور قالبی در تالشه��ای ذهنی صرفهجویی میکند ،جای خالی
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اطالعات از دست رفته را پر میکند و هویت اجتماعی و ادراک ما را توسعه میدهد .با اینوجود
اساس و بنیان تمایز سامانمند و تعصب را ایجاد میکند .فرایند اسناد اشاره دارد به تصمیمگیری

در مورد اینکه آیا رفتار یا رخداد مشاهده شده اساساً از سوی شخص (عوامل درونی) ایجاد شده
اس��ت یا محیط (عوامل بیرونی) .استنادات بر مبنای ادراک ما از همسانی ،تمایز و همرائی رفتار
صورت میگیرد .این فرایند به ما کمک میکند بخشهای گوناگون جهان خود را با رابطه علی
معلولی مرتبط س��ازیم ،اما خطای اس��نادی را نیز در پی دارد که ش��امل خطای اساسی اسناد و
خطای جانبداری به نفع خود است.
پیشگویی کام بخش هنگامی اتفاق میافتد که انتظارات مادر مورد یک فرد دیگر باعث شود

آن فرد در راستای آن انتظارات عمل کند .اساساً انتظارات ما بر رفتار ما نسبت به فرد موردنظر
اث��ر میگ��ذارد و در پی آن فرصتها و نگرش آن فرد را تح��ت تأثیر قرار میدهد و در نهایت بر
رفتارهای او اثرگذار است .پیشگویی کام بخش در آغاز روابط (مثل زمانی که کارمند برای اولین
بار به سازمان ملحق شده است) و نیز هنگامی تعداد زیادی از افراد نسبت به یک فرد انتظاراتی
دارند همچنین زمانی که کارمند در گذش��ته موفقیتهای اندکی داشته است ،اثر چشمگیرتری
دارد .چهار خطای ادراکی دیگر که بهطور معمول در س��ازمانها مورد توجه اس��ت عبارتاند از:
اث��ر هالهای ،اثر تقدم ،اثر تأخر و اثر توافق ک��اذب .ما با آگاهی از تعصبات ادراکی ،خودآگاهی و
تعامالت معنادار میتوانیم این خطاها و سایر مشکالت ادراکی را به حداقل برسانیم.
یادگیری یک تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا گرایشهای رفتاری است که در نتیجه تعامل فرد با
محیط اتفاق میافتد .بیشتر آنچه ما فرا میگیریم دانش ضمنی است که بهصورت ناآگاهانه در اعمال
ما نهفته است .این دیدگاه تغییر رفتار از یادگیری بیانگر آن است که تغییر رفتار با تغییر پیشایندها

و پیامدهای آن رخ میدهد .پیشایندها محرکهای بیرونی هستند که محرک رفتارند (و نه لزوماً
عل��ت آن) .پیامده��ا وقایعی هستند که پس از رفتار صورت میگیرند و وقوع آن در آینده را تحت
تأثیر قرار میدهند .پیامدها مشتمل است بر تقویت مثبت ،تنبیه ،تقویت منفی و خاموشسازی.
برنامههای تقویت نیز بر رفتار اثرگذار است .نظریه یادگیری اجتماعی حاکی از آن است که بیشتر
یادگیریها با مشاهده دیگران و الگوبرداری از رفتارهایی که به نظر میرسد نتایج مطلوبی در پی
دارد و اجتناب از رفتارهایی با پیامدهای تنبیهی ،صورت میگیرد .آن همچنین مؤید آن است که
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ما درگیر خود تقویتی هستیم .مدلسازی رفتاری ،اثربخش است چراکه انتقال دهنده دانش ضمنی
است و باعث افزایش اعتمادبهنفس فرد مشاهدهگر در انجام کارها میشود .در حال حاضر بسیاری
از ش��رکتها از یادگیری تجربی اس��تفاده میکنند زیرا کارکنان دانش ضمنی را از طریق آموزش
کالسهای رس��می فرا نمیگیرند .یادگیری تجربی با تجربه واقعی آغاز میشود ،با انعکاس بر آن
تجربه و ایجاد یک نظریه از آن و س��نجش آن نظریه در محیط دنبال میشود .یادگیری سازمانی
هر نوع فعالیت ساختارمند است که ظرفیت سازمان را برای کسب ،به اشتراکگذاری و استفاده از
دانش در جهت بهبود موفقیت و بقاء س��ازمان افزایش دهد .س��ازمانها از طریق یادگیری فردی و

تجربه ،کسب دانش میکنند .به اشتراکگذاری عمدتاً بهواسطه شکلهای متفاوت ارتباط و آموزش
رخ میدهد .بهکارگیری دانش هنگامی صورت میگیرد که کارکنان تش��خیص دهند دانش قابل
دستیابی است و آنها آزادی کامل برای استفاده از آن را دارا هستند.
پرسشهای تفکر انتقادی

 .1چندین س��ال قبل مدیران ارش��د در ش��رکت انرژی کن اویل ،1قصد داشتند مالکیت یک
شرکت اکتشافی (با نام اچ بی او جی) را به دست آورند که متعلق به شرکت انرژی دیگر با
نام ام اویل 2بود .بهجای مواجه شدن با یک تصاحب خصمانه و پیامدهای نامطلوب مالیاتی،
دو تن از مدیران عالی کن اویل ،تصمیم به مالقات با مدیران ارش��د ام اویل گرفتند تا در
مورد مبادله دوس��تانه س��هام برای انجام معامالت به بحث بپردازند .مدیر ارشد اجرایی ام
ی که جلسه آغاز شد مدیر اجرایی
اویل از قبل از برنامههای کن اویل بیخبر بود و هنگام 
ام اویل اذعان داش��ت که فقط برای شنیدن آنجا است .مدیران اجرایی کن اویل اطمینان
داش��تند که ام اویل قصد دارد اچ بی او جی را به فروش برس��اند زیرا تدوین قانون انرژی
در آن زمان اچ بی او جی را به س��رمایهای ضعیف تبدیل کرده بود .مدیر ارش��د اجرایی ام

اویل در تقریباً در کل جلسه سکوت کرد و مدیران اجرایی کن اویل این سکوت را بهعنوان
ی که کن اویل
موافقت ضمنی برای اقدام به خرید سهام ام اویل ،برداشت کردند؛ اما هنگام 
یک ماه بعد اقدام به خرید سهام نمود ،مدیر ارشد اجرایی ام اویل شگفتزده و نیز عصبانی
1. can oil
2. Am oil
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ش��د .او فکر میکرد با س��کوت و برخورد س��رد خود ،بیمیلی خود را نسبت به معامله به
مدیران اجرایی کن اویل نشان داده است .این سوءتفاهم تقریباً کن اویل را ورشکسته نمود
چراکه ام اویل سهام خود را حفظ کرد .چه خطای ادراکی منجر به این سوءتفاهم شد؟
 .2شما در مورد شرکت در یک کنفرانس در دانشگاه چه مدل ذهنی دارید؟ آیا این مدلهای
ذهنی مفید هستند؟ آیا هیچ یک از این مدلهای ذهنی مانع شما در دستیابی به مزایای
کامل کنفرانس میشود؟
 .3آیا شما خود را در قالب دانشگاه یا دانشکدهای که در آن حضور دارید معرفی میکنید؟ چرا
آری یا چرا خیر؟ پاسخ شما چه داللتی بر دانشگاه یا دانشکده شما دارد؟
 .4طی جلسه مدیریت تنوع مدیر پیشنهاد داد که تصورات قالبی بخش ضروری کار با دیگران
اس��ت .او توضیح میدهد :من باید در مورد آنچه در سر سایر افراد است حدسیات خود را
ارائ��ه دهم و تصور قالبی به من در انجام این ک��ار کمک میکند ،اینکه بر تصورات قالبی
متکی باشیم بهتر از این است که با فردی از فرهنگ دیگر و بدون داشتن هیچ عقیدهای در
رابطه با آنچه او بدان معتقد است با او روابط کاری آغاز نماییم در مورد ارزشها و مشکالت
نظر مدیر به بحث بپردازید.
 .5توضی��ح دهید که یک مدیر یا مربی چطور میتواند با اس��تفاده از پیش��گویی کام بخش،
عملکرد فرد را بهبود بخشد؟
 .6موقعیتی را ش��رح دهید که در آن شما با استفاده از تغییر رفتار بر رفتار فرد دیگر اثرگذار
بودید .شما بهطور خاص چه کاری انجام دادید؟ چه نتایجی در بر داشت؟
 .7چرا سازمانها به سمت استفاده از رویکردهای تجربی برای یادگیری گام بر میدارند؟ برای
موفق شدن در این زمینه چه شرایطی الزم است؟
 .8ش��رکت باس نیوز ش��رکتی پیشرو در بازار سهام و س��رویس خبری کسبوکار است .طی
دو س��ال گذشته ،افزایش رقابت را از سوی سایر تأمینکنندگان خبری تجربه کرده است.
این رقبا از طریق اینترنت و س��ایر فناوریهای کامپیوتری در حال ظهور ارتباط س��ریع با
مش��تریان برقرار میکنند .در باس نیوز دانش اندکی در خصوص چگونگی استفاده از این
فناوریهای کامپیوتری وجود دارد .بر اساس فرایندهای کسب دانش برای مدیریت دانش
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شرح دهید که باس نیوز چگونه ممکن است به این سرمایه فکری که برای رقابتیتر بودن
در این بعد ضروری است ،دست یابد.
مورد پژوهی  - 1-3شرکت لبنیاتی «های»

س��ید گیلمن آخرین ارقام فروش را با رضایت فراوان میخواند .معاون بازاریابی شرکت لبنی های

( )Hyکه ش��رکت بزرگ محصوالت لبنی در غرب میانه آمریکا اس��ت ،از مشاهده رقابت بازاریابی
برای بهبود فروش ضعیف بستنی لذیذ ش��رکت «های» ( )Hyبسیار خوشنود شد .حجم فروش و

س��هم بازار ش��رکت بهطور خاص طی دو فصل گذشته نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

این بهبود در فروش بستنی لذیذ شرکت «های»  Hyرا میتوان به روچل بی پورت 1نسبت داد؛ که
سال گذشته برند بستنی لذیذ به او محول شد .بی پورت کمتر از دو سال پیش پس از ترک شرکت

محصوالت غذایی بهعنوان دستیار مدیر برند به شرکت «های»  Hyملحق شد .او یکی از معدود زنان

رنگینپوست در مدیریت بازار شرکت لبنی «های» بود که شغلی امیدبخش در شرکت را دارا بود.
گیلمن از کار بی پورت راضی بود و س��عی نمود در بررسی عملکرد ساالنه او را از این موضوع آگاه

سازد .او اکنون یک فرصت عالی در اختیار داشت تا بهعنوان پاداش پست خالی مسئول هماهنگی
بازار را به خانم بی پورت پیش��نهاد دهد .اگرچه از لحاظ فنی یک جابجایی افقی با اندکی افزایش

حقوق صورت میگیرد اما کار مسئول هماهنگی تحقیقات بازاریابی این فرصت را به بیپورت میدهد

تا تجربه گستردهتری در برخی از کارهای س��طح باال 2کسب کند که بهبود کار او در شرکت را به
دنبال دارد .تعداد کمی از افراد از این موضوع آگاه بودند که زندگی حرفهای گیلمن با کار بهعنوان
مسئول هماهنگی تحقیقات بازار در شرکت «های»  Hyچند سال پیش از این ،ارتقاء یافته است.

راش��ل بی پورت نیز آخرین ارقام فروش بستنی لذیذ «های»  Hyرا دیده بود و منتظر بود آن روز

صبح گیلمن او را فرابخواند .گیلمن با ذکر مختصری از ارقام مطلوب فروش گفتگو را آغاز نمود و

سپس توضیح داد که قصد دارد پست مسئول هماهنگی تحقیقات بازاریابی را به او محول کند .بی

پورت از این خبر شوکه شده بود .او از مدیریت برند و به ویژه چالشهای موجود در کنترل محصول
که مستقیماً بر سودآوری شرکت اثر داشت ،لذت میبرد .مسئول هماهنگی تحقیقات بازاریابی پست

1. Rochelle beaport
2. high-profile work
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پشتیبانی فنی بود یک کار پشت پرده که از فعالیتهای پاییندستی 1شرکت ،دور بود .بیپورت فکر
میکرد تحقیق بازاریابی در بیشتر سازمانها راهی برای ارتباط با مدیر عالی ندارد و او به کنار رانده
شده است .پس از یک سکوت طوالنی بیپورت ،یک ضعف را مدیریت کرد سپاسگزارم آقای گیلمن.

او آنقدر سردرگم بود که نتوانست اعتراضی بکند .او میخواست همه افکارش را جمع کند و آنچه
را که اشتباه انجام داده بود منعکس کند .او همچنین نمیدانست که رئیسش تا چه حد انتقادپذیر
است .گیلمن متوجه شگفتزدگی بیپورت شد که طبیعتاً گمان کرد این حیرت او پاسخی مثبت
به شنیدن این فرصت شغلی فوقالعاده بود .او نیز چندین سال پیش از این از انتقال موقتی خود

به قسمت تحقیق بازار و کسب تجربه بازاریابیاش ،بسیار مش��عوف شده بود .گیلمن همچنانکه
بیپورت را هنگام خروج از دفترش همراهی میکرد ،گفت :این جابجایی هم برای شما و هم برای
ش��رکت خوب اس��ت .بی پورت بعد از ظهر آن روز با کارهای گوناگون خود را مش��غول ساخت اما

غروب آن روز به آن رخداد میاندیشید .او از زنان برتر و از معدود اقلیتها در بخش مدیریت برند
بود و ازآنجا که شرکت پست مدیر عالی را به زنان و افراد رنگینپوست محول نمیکرد او میترسید
که کنار گذاش��ته ش��ود .کارفرمای قبلی او این موضوع را روشن س��اخته بود که زنان در مدیریت

بازاریابی کارآمد نیستند و تمایل داشت پس از طی دوره کوتاهی در سطوح پایینتر مدیریت برند،

پستهای پشتیبانی فنی را به آنان واگذار نماید .واضح بود که سید گیلمن و شرکت لبنی های Hy

بازی مشابهی را طراحی کردهاند .نظر گیلمن در مورد اینکه کار مسئول هماهنگی برای بی پورت
خوب است صرفاً یک روش عالی برای بیان این مطلب بود که او نمیتواند بیشتر از این در مدیریت
برند شرکت پیشرفت کند .بیپورت اکنون با تصمیم دشواری مواجه بود تصمیمگیری در مورد اینکه
با گیلمن مقابله کند و تالش نماید اقدامات جنسیت گرایی و احتماالً نژادپرستانه را تغییر دهد یا

شرکت را ترک کند.
پرسشها

 .1با استفاده از دانش خود در زمینه تصور قالبی و نظریه هویت اجتماعی شرح دهید که چه
اشتباهی در اینجا رخ داده است.
 .2چه خطاهای ادراکی دیگری در این مورد پژوهی به چشم میخورد؟
1. Bottom Line
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 .3سازمان برای کاهش این سوءبرداشتها در چنین موقعیتهایی چه کاری میتواند انجام دهد؟
تمرین کالسی  3-3تمرین یادگیری

هدف

این تمرین به شما کمک میکند تا دریابید چگونه اقتضائات تقویت در تغییر رفتار بر یادگیری

اثر میگذارد.
مواد الزم

هر شئ که بهطور معمول در یک کالس در دسترس است برای این تمرین قابل قبول است.

دستورالعمل (کالس بزرگ یا کوچک)

اس��تاد از س��ه نفر داوطلب را انتخاب میکند س��پس آنها به بیرون از کالس میروند و اس��تاد

چند دقیقهای را با دانشجویان کالس در مورد وظایفشان صحبت میکند .سپس یکی از آن سه
ی که کار کامل شد داوطلب
داوطلب وارد کالس خواهد ش��د تا در تمرین مشارکت کند .هنگام 
س��وم وارد کالس میشود و در تمرین مشارکت میکند .در اینجا برای افرادی که میخواهند از
مزایای کلی تمرین بهرهمند گردند اطالعاتی ارائه نشده است .با اینوجود استاد جزئیات بیشتری
را در آغاز این فعالیت جالب ارائه خواهد داد.
تمرین کالسی  4-3تصور قالبی در شرکت گزارشهای ساالنه
هدف

این تمرین به شما کمک خواهد کرد نشانههای تصور قالبی را تشخیص دهید و مدلهای نقش شرکت
را شناسایی کنید بدین منظور که تصور قالبی در گزارشهای ساالنه شرکت را به حداقل برسانید.

وسایل موردنیاز

الزم است دانشجویان پیش از کالس در مورد این فعالیت تحقیقات خود را کامل کنند از جمله

انتخاب شرکت تجاری عام و دریافت گزارشهای کامل ساالنه آن طی چهار سال گذشته.
دستورالعمل

در این تمرین مربی میتواند کار را بهطور فردی یا گروهی به دانشجویان محول نماید .دانشجویان
یک ش��رکت تجاری عام را انتخاب میکنند که گزارش س��االنه خود را در وبسایت شرکت قرار
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میدهد .در حالت مطلوب گزارشهای س��االنه برای حداقل چهار سال گذشته باید در دسترس
باشد و این گزارشهای باید بهصورت آخرین فرمت مصور ارائه شود (معموالً بهصورت  PDFکپی
از گزارش اصلی)

دانش��جویان از نزدیک تصاویر موجود در گزارشهای ساالنه اخیر شرکت موردنظر را بررسی
میکنند در قالب اینکه زنان ،اقلیتهای قابل مش��اهده کارکنان و مشتریان مسنتر چگونه ارائه
شدهاند .دانشجویان به ویژه باید آماده بحث و ارائه جزئیات در مورد موارد ذیل در کالس باشند:
 .1درصد تصاویری که زنان ،اقلیتهای قابل مش��اهده و کارکنان و مشتریان مسنتر را نشان
میدهد .دانش��جویان باید به اندازه و اس��تقرار این تصاویر در صفحه و در سرتاسر گزارش
ساالنه حساس باشند.
 .2نقشهایی که برای زنان ،اقلیتهای قابل مش��اهده و کارکنان و .مشتریان مسنتر طراحی
شده است .بهطور مثال آیا زنان بیشتر در مشاغل سنتی یا غیر سنتی و نقشهای غیرکاری
در گزارشهای ساالنه نشان داده شدهاند؟
چنانچه گزارش ساالنه مربوط به چندین سال در دسترس است دانشجویان باید یکی از آنها
را که مربوط به یک دهه یا بیشتر است انتخاب نمایند و ارائه تصویری آن از توصیف نقش زنان،
اقلیتهای قابل مشاهده و کارکنان و مشتریان مسنتر را مقایسه کنند.
چنانچه امکانپذیر اس��ت دانش��جویان باید یکی از آش��کارترین نمودهای تصور قالبی را که
میت��وان در این گزارشهای س��االنه یافت انتخ��اب کنند و در قالب طرحری��زی کامپیوتری یا
هاردکپی در کالس نشان دهند.
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قرار گرفتن در موقعیتی که هیچ آگاهی نسبت به آنچه من
میتوانم از آن انتظار داشته باشم ندارم ،مرا ناراحت میکند.
مسائل��ی که برنامه روتین روزان��ه مرا مختل میکند باعث
ناراحتی من نمیشود.
من از خودجوش بودن لذت میبرم.
من دریافتم که زندگی خوب ترتیب یافته با ساعات منظم
برایم خستهکننده است.

من متوجه ش��دم یک روتی��ن ثابت مرا قادر میس��ازد از
زندگیام بیشتر لذت ببرم.
من از داشتن حالت ساختارمند و شفاف از زندگی لذت میبرم.
من دوس��ت دارم برای هر چیزی مکانی داش��ته باش��م و
هرچیز در جای خودش باشد.
من موقعیتهای نامطمئن را دوست ندارم.
من از تغییر برنامههایم در لحظه آخر نفرت دارم.
من بودن با افرادی که غیرقابل پیشبینی هستند دوس��ت
ندارم.
قرار گرفت��ن در موقعیتهای غیرقابل پیشبینی برای من
لذتبخش است.
هنگام��ی که قوانی��ن در یک موقعیت روش��ن نیست من
ناراحت میشوم.

کام ً
ال موافق

نسبتاً موافق

کمی موافق

کمی مخالف

نسبتاً مخالف

میزان موافقت یا عدم موافقت ش�ما ب�ا هریک از نظرات
ارائه شده در مورد خودتان چقدر است؟

کام ً
ال مخالف

نیاز شخصی برای مقیاس ساختار

2
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در اپتیک س��ان تک وجود آناناس عینکی جالب توجه است .میوه عینکی برای عرضهکنندگان عینک خوش یمن

به شمار میرود چراکه به اعتقاد آنها این میوه عینکی به داشتن تیم سرگرم کننده کمک میکند و مسئول ایجاد
اشکال مختلفی از سرگرمیها در محل کار است .کارکنان دفتر مرکزی شرکت در ونکوور کانادا ممکن است یک
پازل در روی میز خود ببینند که برای اولین فردی که آن را حل کند جایزهای در نظر گرفته میشود .کارکنان در
یک روز خاص تحت عنوان «خرس تدی خود را به محل کار بیاور» دهها خرس عروسکی را با خود به محل کار

میآورند .جشن هالووین فرصتی است تا کارکنان لباسهای ویژهای بر تن کنند و مهارتهای کدو تنبل کندهکاری
خود را به نمایش بگذارند .دبورا پک مدیر سان تک چنین میگوید :سعی ما بر این است که در کل فرهنگ سازمانی

سرگرمی را بگنجانیم .این یکی از استراتژیهای اصلی و بخشی از زندگی ما است.

سرگرمی در محل کار؟ شاید ترکیبی متناقض به نظر برسد؛ اما شرکتها برای جذب و حفظ کارکنان بااستعداد

در حال کشف راههای خالقانهای برای ایجاد هیجانات مثبت در محل کار هستند .چنانچه شما ببینید کارکنان جان

لیتینگ هومز که شرکت ساختوساز در کالیفرنیا است در یکی از روزهای خاص با دمپایی در اطراف قدم میزنند
شگفتزده خواهید.
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پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
 .1شرح دهید که هیجانات و شناخت (استدالل آگاهانه) چگونه بر نگرشها و رفتار اثرگذار است.
 .2موقعیتهایی را که نیازمند قوه هیجانی 1است و همچنین مشکالت همراه با آن را مشخص کنید.
 .3چهار بعد هوش هیجانی را شرح دهید.
2
.4پیامدهاینارضایتیشغلیرابهطورخالصهدرقالبمدلخروج-اظهارعقیده-وفاداری-بیتوجهی شرحدهید.
 .5در مورد تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد شغلی و خدمت به مشتری به بحث بپردازید.
 .6تعهد مستمر و عاطفی را مشخص کنید و تأثیر آنها را بر رفتار کارکنان شرح دهید.
 .7پنج استراتژی افزایش تعهد سازمانی (عاطفی) را شرح دهید.
 .8استرس را تعریف کنید و تجربه استرس را شرح دهید.
 .9شرح دهید که چرا عامل استرسزا ممکن است سطح متفاوتی از استرس را در دو فرد ایجاد نماید.
 .10پنج روش مدیریت استرس در محل کار را مشخص کنید.
1. Emotional Labore
2. Exit-Voice-Loyality-Neglect
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بسیاری از شرکتها نظیر دیکسون شوامبل ،مات مکدونالد ،آسترا زنکا ،جان لینگ هومز ،سان
تک اوپتیک و بسیاری دیگر از ش��رکتهای اطراف جان ،دریافتهاند که هیجانات و نگرشها در
رفتار و رفاه افراد و همچنین عملکرد س��ازمان و خدمترسانی به مشتریان تأثیرگذار است .طی
یک دهه گذشته رشته رفتار سازمانی در رابطه با فکر کردن به هیجانات در محل کار دریایی از
تغییرات را تجربه کرده اس��ت بنابراین این فصل با معرفی مفهوم و ش��رح اینکه چرا محققان به
کشف چگونگی تأثیر هیجانات بر رفتارها و نگرشها اشتیاق دارند آغاز میشود .در مرحله بعد به
پویایی شناسی قوه هیجانی میپردازیم که موضوعات متداولی از هوش هیجانی را به دنبال دارد.
س��پس نگرشهای خاص کاری در مورد رضایت شغلی و تعهد سازمانی موردبحث قرار میگیرد
که ارتباط آنها با عملکرد کاری و رفتارهای گوناگون کارکنان را در بر میگیرد .در بخش انتهایی
این فصل که با نگاه کلی به تجربه استرس و پیامدهای اضطراب آغاز میشود ،استرس مرتبط با
کار مورد بررسی قرار میگیرد .پس از آن سه عامل استرسزای مرتبط با کار شرح داده میشود
و پنج روش مدیریت استرس در محل کار معرفی میگردد.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما باید بتوانید:

 .1شرح دهید که چطور هیجانات و شناخت (استدالل آگاهانه) بر نگرش و رفتار فرد اثرگذار است.

 )4-1هیجانات در محل کار

هیجان��ات تقریباً بر هر آنچ��ه ما در محل کار انجام میدهیم تأثیر عمیق��ی دارد .این اظهارنظر
قطعی است و یکی از مواردی است که به ندرت در یک دهه گذشته در تحقیقات رفتار سازمانی
یا کتابها به چش��م میخورد .تا کنون متخصصان رفتار س��ازمانی گمان میکردند که اعمال و
افکار فرد اساساً تحت کنترل استدالل آگاهانه (که شناخت نام دارد) است .بااینحال اکتشافات

پیش��گامان علم عصبشناسی این نکته را آشکار کرده است که ادراکات ،نگرشها ،تصمیمات و
رفتارهای ما تحت تأثیر دو عامل ش��ناخت و هیجانات است 2.در حقیقت هیجانات ممکن است

تأثیر گستردهتری داشته باشد چراکه فرایندهای هیجانی غالباً پیش از فرایند شناخت آگاهانه رخ
میدهد و متعاقباً مورد دوم را تحت تأثیر قرار میدهد .با در نظر نگرفتن عواطف و احساسات ،در
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بسیاری از نظریهها ،قطعه بزرگ پازل رفتار انسان در محل کار نادیده گرفته شده است .هیجانات
بخش فیزیولوژیکی ،رفتاری و روانشناختی تجربه شده نسبت به یک شئ ،شخص یا یک رویداد
اس��ت که حالتی از آمادگی را خلق میکند 3.این بخشها رویدادهای بسیار کوتاهی هستند که
بهط��ور معم��ول در امواجی که طول آن از یک هزارم ثانیه تا چند دقیقه اس��ت رخ میدهند یا
فروکش میکنند .هیجانات معطوف به فرد یا چیزی اس��ت .بهطور مثال ما احساس لذت ،ترس،
عصبانیت و سایر بخشهای هیجانی را نسبت به کارها ،مشتریان ،یا یک برنامه نرمافزار که مورد
اس��تفاده قرار میدهیم ،تجربه میکنیم .هیجانات با خلقها تفاوت دارند ،خلقها شدت کمتری
دارن��د و حالت هیجانی طوالنیمدت ت��ری هستند که بهطور خاص معطوف به چیزی نیستند.

4

هیجان��ات تجربیات هستند .آنها نمایانگر تغییرات در حالت فیزیولوژیکی (بهطور مثال فش��ار
خون ،ضربان قلب) ،حالت روانی (بهطور مثال توانایی تفکر شفاف) و رفتار ما (بهطور متل حالت
ص��ورت) هستند .بسیاری از این واکنشهای هیجانی نامحسوس اس��ت و ب��دون آگاهی ما رخ
میدهد و این بهطور ویژه نکته حائز اهمیتی اس��ت چراکه افراد اغلب هنگامی به هیجانی شدن
میاندیش��ند که موضوع هیجانات ذکر شده است .در واقع شما در هر دقیقه هیجاناتی را تجربه
میکنید که نسبت به بیشتر آنها آگاهی ندارید .در نهایت هیجانات ما را در حالت آمادگی قرار
ی که ما نگران میشویم ضربان قلب و فشار خون ما افزایش مییابد
میدهد .بهطور مثال هنگام 
تا بدن ما آمادگی درگیر ش��دن در س��تیز و گریز را پیدا کند .هیجانات قوی نیز موجب آگاهی
هوشیارانه ما نسبت به تهدیدات و فرصتها در محیط بیرونی میشود.

5

حسگرهای زیستی (بیوسنسور) .همه شرکت میدانند من چه هنگام ناراحت هستم

6
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 )4-1-1انواع هیجانات
اف��راد بسیاری هیجان��ات و همچنین آمیختهای از هیجانات گوناگون را تجربه میکنند ،اما همه
آنها دارای دو ِویژگی مش��ترک هستند .اولین مورد این اس��ت که هیجانات یک ارزیابی جهانی

را ایجاد میکنند مبنی بر اینکه چه چیز خوب است چه چیزی بد ،مفید است یا مضر ،پیگیری
ش��ود یا از آن پرهیز گردد .دومین مورد این اس��ت که همه هیجانات س��طحی از فعالسازی 1را
موجب میش��وند .با اینوجود تفاوت قابل توجهی در این فعالسازی وجود دارد و این تفاوت از
میزان نیاز این هیجانات به توجه ما و میزان برانگیزاندن ما برای انجام یک کار ناش��ی میش��ود.
این دو بعد از هیجانات پایه و اساس الگوی مدور ترکیبی است که در شکل  1-4نشان داده شده
است 6.اضطراب یک هیجان منفی است که سطح باالیی از فعالسازی را تولید میکند در حالی

که آرامش یک هیجان مثبت است که فعالسازی نسبتاً پایینی را دارا است.

شکل  1-4مدل مدور ترکیبی هیجانات
1. Activation

7

17

 vفصل  :4استرس ،نگرش و هیجانات در محل کار

 )4-1-2هیجانات ،نگرشها و رفتار
برای درک چگونگی تأثیر هیجانات بر افکار و رفتار ما در محل کار ابتدا الزم است در مورد نگرشها
مطالبی را بدانیم .نگرشها نمایانگر مجموعهای از عقاید ،احساس��ات ارزیابی ش��ده و نیات رفتاری
نسبت به یک شخص ،شئ یا رویداد هستند (که موضوع نگرش 1نام دارد) .7نگرشها قضاوت هستند
درحالیکه هیجانات تجربیات؛ بهعبارتدیگر ،نگرشها مش��تمل بر اس��تدالل منطقی آگاهانهاند

درحالیکه هیجانات رویدادی هستند که معموالً بدون آگاهی ما رخ میدهد .ما همچنین بسیاری
از هیجانات را بهطور خالصه کوتاهمدت تجربه میکنیم درحالیکه نگرشهای ما نسبت به شخص
یا چیزی در طول زمان با ثباتتر است .تا چندی پیش ،کارشناسان نگرشها را در قالب سه عنصر
شناختی توصیف میکردند که در سمت چپ تصویر  2-4نمایش داده شده است :عقاید ،احساسات،
نیات رفتاری .همانطور که در این مدل مش��اهده میکنید یک فرایند هیجانی نیز همراستا با آن
صورت میگیرد که در سمت راست تصویر نشان داده شده است 8.با استفاده از مثال نگرش نسبت
به ادغام نگاهی دقیقتر به این مدل میاندازیم که با دیدگاه شناخت سنتی نگرش آغاز میشود.
باورها :به ادراکات نهادینه شما در مورد موضوع نگرش اشاره دارد یعنی آنچه شما معتقدید

درست است .بهطور مثال ممکن است شما بر این باور باشید که ادغام امنیت شغلی کارکنان را
در یک شرکت ادغام شده کاهش میدهد .یا امکان دارد معتقد باشید در این دوره از جهانیشدن،
ادغام افزایش رقابت شرکتها را در پی دارد .این باورها حقایق ادراک شدهای هستند که شما از
تجربیات گذشته و سایر اشکال یادگیری کسب نمودهاید.
احساسات :نشانگر ارزیابی مثبت یا منفی شما نسبت به موضع نگرش است .برخی از افراد

فکر میکنند ادغام خوب است برخی فکر میکنند ادغام خوب نیست .عالقه یا عدم عالقه شما
به ادغام نمایانگر احساس��ات ش��ما است .بر مبنای دیدگاه س��نتی شناخت نگرش (سمت چپ
مدل) احساسات در نتیجه اعتقاد شما در مورد ادغام حاصل میشوند .اگر شما بر این باور باشید

که ادغام معموالً پیامدهای منفی مانند اخراج و سیاس��ت سازمانی در پی دارد ،شما بهطور کلی
احساسات منفی نسبت به ادغام یا ادغام برنامهریزی شده خاص در سازمان خود شکل میدهید.
1. Attitude Object
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شکل  2-4مدل هیجانات ،نگرشها و رفتار

نیات رفتاری :نیتها نشانگر انگیزه شما برای مشارکت در یک رفتار خاص با توجه به موضوع

نگرش هستند 9.پس از ش��نیدن موضوع ادغام ش��رکت با یک س��ازمان دیگر این امکان وجود

دارد که ش��ما انگیزه پیدا کنید ش��غل دیگری را جستجو کنید یا در مورد تصمیم ادغام به مدیر
اعتراض کنید .احساس شما نسبت به فرایند ادغام برانگیزاننده نیات رفتاری شما است و اعمال و
اقدامات شما ،به تجربیات گذشته شما ،خودپنداره (ارزشها و شخصیت) و هنجارهای اجتماعی

رفتار مناسب بستگی دارد .همانطور که در شکل  2-4مشاهده میکنید نیات رفتاری مستقیماً
پیشبینی کننده رفتار هستند .با اینوجود تبدیل نیات شما به رفتار به چهار عنصر مدل مارس
ی که نگرشها قوی باش��ند
( )MARSاز جمله فرصت و توانایی انجام عمل بستگی دارد .هنگام 
بدین معنا که مبنای هیجانات قوی باشند احتمال تأثیرگذاری آنها بر رفتار بیشتر است.

1

نگرشها

به مجموعهای از عقاید ،احساس��ات 1و نیات رفتاری نس��بت به فرد ،شئ یا رویداد (که موضوع نگرش نام دارند)
اشاره دارد.

1. Assessed Feeling

9
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 )4-1-3هیجانات چگونه بر رفتار و نگرشها تأثیر میگذارد.
همانطور که پیش از این اشاره شد هیجانات نقش اساسی در شکلگیری و تغییر نگرش کارکنان
ایفا میکند 10.در س��مت راس��ت تصویر  2-4این فرایند نش��ان داده شده است که (مانند فرایند
ادراک��ی) با ادراک جهان پیرامون ما آغاز میش��ود .مراکز هیجانی بافت مغز بهس��رعت و بهطور
غی��ر دقیقی برمبنای اینکه اطالعات محرکهای ذاتی ما را پش��تیبانی میکن��د یا مورد تهدید
قرار میدهد ،نش��انگرهای هیجانی را به اطالعات حسی ورودی متصل می نماید .این نش��انگرها
احساسات حساب شده نیستند؛ آنها پاسخهای هیجانی ناآگاهانه و خودکاری هستند که بر مبنای
بخش بسیار اندکی از اطالعات حسی رخ میدهند 11.به مثال نگرش ش��ما نسبت به ادغام بازمی
گردیم ،ممکن است شما پس از آگاهی از قصد ادغام شرکت خود با یک رقیب ،هیجان ،نگرانی،
عصبانیت یا خوشحالی را تجربه کنید .نقاط بزرگ موجود در سمت راست تصویر  ،2-4رویدادهای
هیجانی متعددی را نشان میدهد که شما پس از شنیدن خبر ادغام و متعاقباً فکر کردن در مورد

ادغام ،بحث با همکاران در مورد آن و سایر موارد ،تجربه میکنید .این هیجانات به فرایند استدالل
منطقی انتقال مییابند که همراه با س��ایر اطالعات در مورد موضوع نگرش بهطور منطقی مورد
ی که شما بهصورت آگاهانه خوب یا بد بودن ادغام را ارزیابی
تحلیل واقع شوند 12.بنابراین هنگام 
میکنید ،هیجانات ش��ما ایدهای را شکل داده اس��ت که بر ارزیابی آگاهانه شما نفوذ میکند .در
حقیقت ما بیش��تر اوقات عامدانه به هیجانات خود گوش میکنیم تا در تصمیمگیری آگاهانه در
مورد حمایت یا مخالفت چیزی به ما کمک کنند 13.چنانچه شما هرگاه به ادغام فکر میکنید یا
در مورد آن به بحث میپردازید ،عمدتاً هیجانات مثبتی را تجربه میکنید این رویدادهای هیجانی
مثبت استدالل منطقی شما را به سمت احساسات مثبت در رابطه با ادغام متمایل میسازد.
فرایند دوگانه نگرش هیجانی-ش��ناختی به ما کمک میکند تا دریابیم دیکسون ش��وابل 1و
بسیاری از ش��رکتهای دیگر میخواهند کارکنانش��ان رویدادهای هیجانی مثبت بسیاری را در

ه��ر روز تجربه کنند .نگرشهای کاری با بمباران تجربی��ات هیجانی تقریباً مستمر که افراد در
س��ر کار با آن مواجه میشوند ،شکل میگیرد .افرادی که هیجانات مثبتتری را تجربه میکنند
1. Dixon Schwable
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تمایل دارند نگرشهای مطلوبتری نسبت به ش��غل و سازمان خود داشته باشند حتی هنگامی
ی که به چگونگی احساس خود
ک��ه از بسیاری از این تجربیات هیجان��ی آگاهی ندارند؛ و هنگام 
در مورد کارشان فکر میکنند هیجانات برآمده از رویدادهای مثبت و منفی گذشته بر آنها اثر
میگذارد .تأثیر هردو اس��تدالل شناختی و هیجانی بر نگرشها هنگامی بسیار مشهود است که
آنها با یکدیگر در تضاد باش��ند .افراد گاهی اوقات این کشمکش جنگ روانی را تجربه میکنند
زمانی که احساس میکنند چیزی درس��ت نیس��ت گرچه نمیتوانند به دلیل منطقی مربوط به
آن فکر کنند .این تجربه متناقض نشان میدهد که تحلیل منطقی فرد از موقعیت (سمت چپ
تصویر  )2-4نمیتواند دالیلی برای پشتیبانی واکنشهای هیجانی خودکار (سمت راست تصویر
 )2-4را مش��خص نماید 14.آیا ما باید به پاس��خهای هیجانی خود توجه کنیم یا تحلیل منطقی
خود را در نظر بگیریم؟ پاس��خ به این س��ؤال س��اده نیست اما برخی از مطالعات نشان میدهد
درحالیکه مدیران اجرایی تمایل دارند بر مبنای احساس��ات زودگذر خود (پاسخهای هیجانی)
س��ریع تصمیمگیری کنند ،بهترین تصمیمات هنگامی رخ میده��د که مدیران زمانی را صرف
ارزیابی منطقی موقعیت میکنند 15.بنابراین ما باید هردو بعد هیجانی و شناختی مدل نگرش را
مورد توجه قرار دهیم و امیدوار باشیم در اغلب اوقات با یکدیگر سازگار هستند!
آخرین توضیح در مورد شکل  :2-4به فلشی که از سوی رویدادهای هیجانی به سمت رفتار

است توجه کنید .آن نشان میدهد هیجانات مستقیماً (بدون تفکر آگاهانه) بر رفتار فرد اثرگذار
اس��ت .بهط��ور مثال زمانی که ما بهط��ور ناگهانی با فردی که متوجه حض��ور او نیستیم مواجه
شویم و ناگهان از جا بپریم این مسئله اتفاق میافتد .آن همچنین در موقعیتهای هر روزه رخ
میدهد زیرا حتی هیجانات با شدت پایین بهطور خودکار حاالت چهره ما را تغییر میدهد .این
اعمال بهطور س��نجیده و از روی فکر صورت نمیگیرند .آنها پاس��خهای هیجانی خودکار برای
موقعیتهای خاص هستند که فرا گرفته میشوند یا وراثتی میباشند.

16

 )4-1-3-1ناهماهنگی شناختی

هیجان��ات و نگرشها معموالً منجر به رفتار میش��وند اما عکس آن نیز گاهی اوقات بهواس��طه
فرایند ناهماهنگی شناختی رخ میدهد 17.ناهماهنگی شناختی زمانی رخ میدهد که ما تناقض
ی که ای��ن ناهماهنگی و تناقض به
بی��ن عقاید ،احساس��ات و رفتار خ��ود را درک کنیم .هنگام 
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خودپنداره خلل وارد میکند ،هیجاناتی را ایجاد میکند که موجب میشود ما یک یا بیشتر این
عناصر را تغییر دهیم .بهطور مثال ش��ما موافقت میکنی��د مأموریت خارجی 1را بپذیرید گرچه
عالقهای به این کار ندارید اما معتقدید ممکن اس��ت برای ارتقاء به مدیریت ارش��د الزم باشد .با
اینوجود بعد ش��ما متوجه میشوید که بسیاری از افراد در این شرکت بدون صرف هیچ زمانی
برای مأموریت خارجی 2مدیر ارش��د ش��دهاند .در این موقعیت احتمال میرود شما ناهماهنگی
شناختی را تجربه کنید چراکه اعتقاد شما و احساسات شما (عدم تمایل به مأموریت خارجی) و
رفتار شما (پذیرش مأموریت خارجی) در تعارضاند .بهطور معمول تغییر رفتارها نسبت به عقاید
و احساس��ات مشکلتر اس��ت .این بهطور خاص زمانی صادق است که رفتار ناهماهنگ مشاهده
ش��ده از سوی دیگران داوطلبانه انجام شود و امکان بازگشت آن وجود ندارد .در مثال مربوط به
مأموریت خارجی ش��ما ناهماهنگی ش��ناختی را تجربه میکنید زیرا سایرین میدانند که شما
مأموری��ت را پذیرفتهای��د و داوطلبانه این کار را کردهاید (بهطور مثال در صورت رد آن تهدید به
اخراج نش��دهاید) و کار در خارج قابل بازگشت نیست (گرچه شما ممکن است قادر باشید ذهن

خود را از قبل تغییر دهید)؛ بنابراین افراد معموالً عقاید و احساس��ات خود را تغییر میدهند تا
این تناقض را کاهش دهند .بهطور مثال این امکان وجود دارد که شما خود را متقاعد کنید که
مأموریت خارجی بد نیست چراکه مهارتهای مدیریتی شما از این طریق بهبود مییابد .به دنبال
آن ش��ما ممکن است به ویژگیهایی را که پیش از این مأموریت خارجی را نامطلوب میساخت

کماهمیت کنید .به مرور زمان یک نگرش نسبتاً منفی نسبت به مأموریت خارجی به یک نگرش
مطلوبتر تبدیل میشود.
ناهماهنگی شناختی

ی که ما تناقض و ناس��ازگاری میان اعتقادات ،احساس��ات و رفتار خود را درک میکنیم این وضعیت رخ
هنگام 
میدهد.

1. Foreign Posting
2. Foreign Assignment
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 )4-1-4هیجانات و شخصیت
باید خاطر نش��ان کنیم عالوه بر تجربیات محل کار ،ش��خصیت فرد نیز تا حدی تعیینکننده
هیجانات اس��ت 18.برخی از افراد هیجانات مثبت را بهعنوان یک صفت طبیعی تجربه میکنند.
این افراد عموماً برونگرا ،پرحرف ،اجتماعی و قاطع هستند( .به فصل  2مراجعه نمایید) .در مقابل،

س��ایر افراد دارای ش��خصیتی با گرایش به تجربه هیجانات منفی هستند .صفات هیجانی مثبت
و منفی فرد ،بر حضور ،جابجایی و نگرشهای کار طوالنیمدت وی اثرگذار اس��ت .بهطور مثال
مطالعات گوناگون نشان میدهد که افراد با صفات هیجانی منفی رضایت شغلی کمتر و شکست
شغلی باالتری را تجربه میکنند 19.درحالیکه صفات شخصیتی منفی و مثبت تأثیراتی را در پی
دارد ،تحقیق دیگری حاکی از آن است که موقعیتهای واقعی که افراد در آن کار میکنند بهطور
قابل توجهی تأثیر عمیقتری بر رفتار و نگرش آنها میگذارد.

20

اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعدی شما باید بتوانید:

 .2شرایطی را که نیازمند قوه هیجانی است و مشکالت مربوط به آن را مشخص نمایید.
 .3چهار بعد هوش هیجانی را شرح دهید.

 )4-2مدیریت هیجانات در محل کار

رس��توران البو روم در صبح ش��نبه بسیار ش��لوغ و پر سروصدا است .یک مش��تری در رستوران

ونکوور با فریاد درخواس��ت قهوه بیشتری میکند .خدمتکاری که در حال عبور است با تمسخر
پاسخ میدهد :اگر قهوه بیشتری میخواهید خودتان اقدام کنید مشتری فقط میخندد .مشتری
دیگری با صدای بلند ش��کایت میکند که او دوس��تانش وقت کافی ندارند و الزم است غذایشان
را بیاورند .این بار مدیر رستوران پاتریک ساووی پاسخ میدهد :اگر شما عجله دارید به رستوران
مکدونالد بروید مش��تری و همراهان او میخندند .رس��توران البو روم نمونه یک سبد هیجانی
است که کارکنان آن خشونتهای رفتاری را به هنری مطلوب مبدل میسازند .در آنجا مهمانان
از غذاهای لذیذ لذت میبرند و هیجانات خود را در رابطه با خدماترس��انی نامطلوب مش��تری
بروز میدهند .ساووآ که بیشتر وقت خود را صرف اختراع روشهای جدید توهین به ارباب رجوع
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میکند معتقد است :این تقریباً شبیه به آمدن به تئاتر است 21چه در هنگام ارائه توهینآمیزترین
خدمات در رس��توران البو روم در ونکوور و یا دوس��تانهترین سرویسدهی در دیکسون شوامبل
در روچستر نیویورک ،از افراد انتظار میرود هیجانات خود را در محل کار مدیریت نمایند .آنان
باید ناراحتی خود را به هنگام خدماترسانی به یک مشتری آزاردهنده پنهان نمایند ،دلسوزی و
شفقت خود را به بیمار نشان دهند و خستگی خود را در یک جلسه طوالنی با مدیر ارشد پنهان
کنند .همه اینها اشکالی از قوه هیجانی است که تحت عنوان تالش ،برنامهریزی و کنترل الزم
جهت ابراز هیجانات مطلوب س��ازمانی طی تعامالت بین فردی تعریف میش��ود 22.تقریباً از هر

فردی انتظار میرود از قوانین بروز احساسات تبعیت نماید که تحت عنوان هنجارهای موردنیاز
ما برای نمایش هیجانات خاص و پنهان نمودن س��ایر هیجانات تعریف میشود .در مشاغلی که
مستلزم طیف وسیعی از هیجانات (بهطور مثال عصبانیت همچنین شادمانی) و هیجانات شدید
اس��ت (مانند ابراز خوشی فراوان بهجای یک لبخند جزئی) و همچنین در مشاغلی که تعامالت
با مش��تری بهطور مکرر رخ میدهد و مدت آن طوالنیتر اس��ت ،قوه هیجانی بیش��تر است .قوه
ی که کارکنان باید بهطور دقیق و نه موقتی از قوانین ابراز احساس��ات تبعیت
هیجانی نیز هنگام 
کنند بیش��تر میش��ود 23.این بهطور خاص در صنایع خدماتی اتفاق میافتد جایی که کارکنان
بهطور مکرر با مشتریان تعامالت چهره به چهره دارند .بهعنوان مثال شعار شرکت ریتز کارلتون
این است لبخند بزنید ما در صحنه هستیم برای حصول اطمینان از اینکه این استاندارد در دهها
ملک دیگر که در سرتاسر جهان تحت مدیریت آن است رعایت میشود ریتز برنامههای آموزشی
دقیقی را ترتیب داده است که به کارکنان آموزش میدهد چطور در مقابل میهمانان خوشحال
و خوشمش��رب به نظر برس��ند .حتی دو صفحه از کتابچه راهنما شامل عباراتی است که باید از
آنها استفاده شود یا از آنها پرهیز شود مانند بیان باعث خشنودی ما است بهجای بله مطمئناً

24

قوه هیجانی

ب��ه ت�لاش ،برنامهریزی و کنترل موردنیاز برای بیان هیجانات مطلوب س��ازمانی در طی تعامالت بینفردی
اشاره دارد.
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 )4-2-1هنجارهای نمایش هیجانات در همه فرهنگها
ن ک��ه تا چه میزان از ما انتظار میرود هیجانات واقعی خ��ود را در میان عموم مردم بروز دهیم یا
ای�� 
پنهان س��ازیم تا حدی به فرهنگی که در آن زندگی میکنیم بستگی دارد .ارزشهای فرهنگی در
برخی از کشورها به خصوص اتیوپی ،کره ،ژاپن و اتریش بر این مبنا است که افراد از بیان هیجانات
خود جلوگیری نمایند و تماس فیزیکی با سایرین را به حداقل برسانند .حتی آهنگ صدای آنها به
یکنواختی میگراید .در سایر کشورها به ویژه کویت ،مصر ،اسپانیا و روسیه ارزشهای فرهنگی افراد را
مجاز میسازد یا تشویق میکند که بهطور آشکارا هیجانات واقعی خود را نشان دهند .از افراد انتظار
میرود در بروز افکار و احساسات خود شفاف عمل کنند و تن مکالمه آنها دراماتیک باشد و رفتارهای
غیرکالمی پر تحرک داشته باشند تا پیامها را دریافت نمایند .این تفاوتهای فرهنگی در بروز هیجانات
تا حد زیادی قابل توجه است .بر مبنای یک بررسی انجام گرفته  83درصد از ژاپنیها در مقایسه با
 40درصد از آمریکاییها 34 ،درصد از فرانسویها و تنها  29درصد از ایتالیاییها ،بر این عقیدهاند که
هیجانی شدن در زمینه کسبوکار نامناسب است؛ بهعبارتدیگر برای ایتالیاییها این احتمال بیشتر
است که افرادی را که هیجانات واقعی خود را در محل کار بروز میدهند بپذیرند یا تحمل کنند.

26

در برلین همه لبخند میزنند

پن��ج ماه پیش از ش��روع فینال ج��ام جهانی فوتبال

در آلم��ان هیئتمدی��ره گردش��گری کل کش��ور

کمپین��ی را ترتی��ب داد که بهواس��طه آن برلینیها

تش��ویق میش��دند برای میلیونه��ا بازدیدکنندهای
ک��ه در مس��ابقات قهرمانی حضور پی��دا میکردند،

هم��واره لبخند بر لب داش��ته باش��ند .کمپین خدمات مش��تری دوازده ش��هر آلمانکه بازیه��ا در آنجا انجام

میگرف��ت پوش��ش داد اما هیئتمدیره گردش��گری بهطور خاص برلی��ن را هدف قرار داده بود ش��هری که تا
ح��دودی به خدمات ناگهانی و ناهنجار معروف اس��ت .کالووس بوگر ،وزیر آم��وزش و پرورش و ورزش ،چنین

میگوید :لبخندها لبخند بیش��تر به همراه میآورند و در این ش��هر ما کمی بیش��تر به لبخند نی��از داریم برنامه
تبلیغات��ی برلی��ن با نام زیباترین لبخند ب��رای مهمانان ما یکی از دوازده ش��هروند خندانی را نش��ان میداد که

تصویر چهار تن از آنها را در این ش��کل که بر روی صدها بیلبورد در سرتاس��ر ش��هر نصب شده بود ،میبینید.
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فرانتس بکن باوئر ،رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی در آلمان (و افسانه فوتبال آلمان) با ابراز همدردی نسبت
به افرادی که در بروز هیجانات خود نسبت به افراد غریبه احساس ناراحتی میکنند چنین گفت :ما تا پنجاه سال

دیگر به این فرصت دست پیدا نمیکنیم بنابراین لبخند زدن به مدت حداقل چند هفته ارزشمند است.

25

 )4-2-2ناهماهنگی هیجانی
قوه هیجانی ممکن است برای بسیاری از افراد چالشبرانگیز باشد چراکه پنهان ساختن هیجانات
واقعی و نمایش هیجانات موردنیاز برای شغل ،مشکل است .شادی ،غم ،نگرانی و سایر هیجانات
بهطور خودکار مجموعه پیچیدهای از ماهیچههای صورت را فعال میس��ازد که ممانعت از آن و
یا تظاهر به آن بسیار مش��کل اس��ت .تظاهر به خوشحالی یا نگرانی مستلزم تنظیم و هماهنگی
چندین ماهیچه صورت و موقعیت بدنی است .در ضمن هیجانات واقعی ما معموالً بدون آگاهی ما

گرایش دارند خود را در قالب ژست یا رفتار نامحسوس آشکار سازند .اغلب اوقات مشاهدهکنندگان
متوجه میشوند ما هیجاناتی را وانمود میکنیم که با آنچه احساس میکنیم تفاوت دارد 27.قوه
هیجان��ی همچنین می��ان هیجانات واقعی و هیجانات موردنیاز تع��ارض ایجاد میکند که تحت
عنوان ناهماهنگی هیجانی ش��ناخته میش��ود .هرچه ش��کاف میان هیجانات واقعی و هیجانات
موردنیاز بیشتر باش��د کارکنان بیشتر دچار استرس ،فرسودگی شغلی و از خود بیگانگی روحی
میشوند 28.استخدام افرادی که بهطور طبیعی تمایل دارند هیجانات موردنیاز شغل را بروز دهند
میتواند این ناهماهنگی هیجانی را به حداقل برس��اند .بهطور مثال ،در کانتینر استر از کارکنان
انتظار میرود هیجانات مثبت خود را در کار نش��ان دهند بنابراین ش��عار غیررس��می آن عدم
بهکارگیری افراد بدخلق اس��ت .آسایشگاه سنت ویلفرد در چیچستر ،انگلستان ،دیدگاهی شبیه
به این دارد ،آلیسون موری مدیر اجرایی آسایش��گاه ،میگوید :ما دارای اس��تانداردهای رفتاری
هستیم و انتظار داریم هر فردی که وارد آسایش��گاه میش��ود با لبخند و تواضع و مهربانی با او
رفتار شود 29ناهماهنگی هیجانی بهواسطه عمل عمقی 1بهجای سطحی عمل کردن ،2نیز کاهش
ی که افراد سعی میکنند رفتار خود را مطابق با هیجانات موردنیاز تغییر دهند
مییابد 30.هنگام 
1. Deep Acting
2. Surface Acting

6
18

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

اما احساسات متفاوت درون خود را حفظ میکنند ،درگیر عمل سطحی هستند .بهعنوان مثال ،ما
هنگام سالم به یک مشتری که در نظر ما بیادب است به اجبار لبخند میزنیم .عمل عمقی شامل
تغییر هیجانات واقعی برای انطباق با هیجانات موردنیاز است .بهجای آزرده شدن از یک مشتری
بیادب ممکن است شما تعامل بعدی خود با این مشتری را بهعنوان فرصتی برای ارزیابی مهارت
خ��ود در فروش در نظر بگیرید .چنین تغییری در دیدگاه ش��ما میتواند بهطور بالقوه هیجانات
مثبت بیش��تری را هنگام برخورد با یک مش��تری پردردسر ایجاد نماید که بهموجب آن نمایش
دوستانهتری از هیجانات بروز مییابد .با اینوجود عمل عمقی نیازمند هوش هیجانی باال است
که در قسمت بعد به بحث در مورد آن میپردازیم.
ناهماهنگی هیجانی

به تعارض میان هیجانات واقعی و هیجانات موردنیاز اشاره دارد.

 )4-3هوش هیجانی

شرکت اگزکتک 1بهسرعت در حال رشد است بنابراین گینسویل ،فلوریدا تولید کننده دستگاههای
ارتوپدی برای پیشرفت رهبران آینده برنامهای را معرفی نمود .دو گروه دوازده نفره از کارکنانی که

دارای پتانسیل باالیی بودند از میان  260نفر مشخص شدند و سپس در یک برنامه آموزشی فشرده
که یک سال به طول انجامید تحت آموزش قرار گرفتند .این برنامه بهطور کامل بر مهارتهای فنی
متمرکز نبود .بلکه شرکتکنندگان میآموختند چطور خودآگاهی و تعامالت خود با سایر کارکنان
را توسعه دهند .بیل پتی یکی از شرکای مؤسس اگزکتک توضیح میدهد :بهطور خاص هنگامی
که افراد در س��ازمان به س��طح باالتری ارتقاء مییابند توانایی آنها برای انجام مؤثر کارها بیش از
مهارتهای فنی به هوش هیجانی آنها بستگی دارد 31اگزتک یکی از سازمانهایی است که دریافته
اس��ت هوش هیجانی ( )EIبهطور ویژه میتواند باعث اثربخش��ی س��ازمان ،تیم و فرد شود .هوش
هیجانی شامل مجموعهای از تواناییها برای درک و بیان هیجانات ،انطباق هیجانات با افکار ،درک و
منطق همراه با هیجانات و تعدیل هیجانات خود و دیگران میباشد 32.یکی از مدلهای رایج هوش
هیجانی را در چهار بعد س��ازماندهی میکند که نمایانگر تشخیص هیجانات در خود و دیگران و
1. Exactech
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همچنین تعدیل هیجانات در خود و دیگران است 33.این چهار بعد در سایر مدلهای هوش هیجانی
نیز وجود دارد اما کارشناسان در ارائه یک لیست قطعی از تواناییهایی که نمایانگر هوش هیجانی
است اتفاقنظر ندارند .بهطور مثال نویسندگان مدل نمایش داده شده در اینجا فهرستی از تواناییها
را برای هر خانه برشمرده اند؛ اما سایرین هشدار دادهاند که لیست شامل صفات رفتاری و ارزشهای
فردی و همچنین پیامدهای کاری است (بهطور مثال کار تیمی و رهبری)

34

تصویر  :3-4ابعاد هوش هیجانی

خودآگاهی :خودآگاهی عبارت اس��ت از توانایی درک معنای هیجانات خود .شما نسبت به

پاسخهای هیجانی ظریف به رویدادها حساستر هستید و پیامهای آنها را درک میکنید .افراد
خودآگاه بهتر قادرند در مورد پاسخهای هیجانی خود نسبت به موقعیتهای خاص استراق سمع
کنند و این آگاهی را بهعنوان اطالعات آگاهانه مورد استفاده قرار دهند.

35

خودمدیریتی :خودمدیریتی به توانایی مدیریت هیجانات خود اش��اره دارد ،چیزی که همه

ی که وقایع علیه ما اس��ت احساس
م��ا تا ح��دی آن را انجام میدهیم .ما تالش میکنیم هنگام 
عصبانیت و ناامیدی نکنیم .ما س��عی میکنیم نسبت به دیگران احساس و ابراز ش��ادی و شعف
کنی��م در مواقعی که مستلزم بروز چنین هیجاناتی هست .توجه داش��ته باش��ید خودمدیریتی
فراتر از نمایش رفتارهایی اس��ت که نشاندهنده هیجانات مطلوب در یک موقعیت خاص است؛
بهعبارتدیگر عمل نمودن عمقی که پیش از این به شرح آن پرداختیم نیازمند سطح باالیی از
خودمدیریتی است که از بخشهای تشکیل دهنده هوش هیجانی است.
آگاهی اجتماعی :به توانایی درک و دریافت هیجانات س��ایر افراد اش��اره دارد .این توانایی

تا حد باالیی با همدلی نش��ان داده میش��ود یعنی داش��تن درک نسبت به احساس��ات ،افکار و
موقعیتهای س��ایر افراد و حساس��یت به آنه��ا (به فصل  3رجوع فرمایید) .ب��هعبارتی ،درک
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موقعیت افراد دیگر ،تجربه هیجانات فرد دیگر و آگاهی از نیازهای او و حتی افکار بیان نشده او
را شامل میشود .آگاهی اجتماعی فراتر از همدلی گسترش مییابد و دربردارنده آگاهی سازمانی
از قبیل درک سیاستهای اداری و شبکههای اجتماعی است.
مدیریت روابط :این بعد از هوش هیجانی به مفهوم مدیریت هیجانات سایر افراد است؛ که

تسلی بخشیدن به افراد غمگین ،الهامبخشی به اعضای تیم برای انجام به موقع پروژه و مدیریت
هیجانات ناکارآمد در میان کارکنانی که در تعارض با مش��تریان یا سایر کارکنان هستند شامل
میش��ود .برخی از کارشناس��ان هوش هیجانی این قابلیت هوش هیجانی را با طیف گستردهای
از فعالیتهای بین فردی مرتبط دانستهاند ،اما ما باید به خاطر داشته باشیم که مدیریت روابط
به مدیریت هیجانات س��ایر افراد محدود میش��ود درحالیکه همکاری مؤثر با سایر افراد مربوط
به س��ایر قابلیتها میباشد .این چهار بعد هوش هیجانی س��لسلهمراتبی را تشکیل میدهند.

36

خودآگاهی پایینترین س��طح هوش هیجانی اس��ت چراکه ش��رط الزم برای سه بعد دیگر است
اما نیاز به س��ایر ابع��اد ندارد .خودمدیریتی و آگاهی اجتماعی در س��لسلهمراتب هوش هیجانی

لزوماً باالتر از خودآگاهی هستند .اگر ش��ما مهارتی در آگاهی از هیجانات خود نداش��ته باش��ید
(خودآگاهی) قادر نخواهید ب��ود هیجانات خود را مدیریت کنید (خودمدیریتی) مدیریت روابط

باالترین س��طح هوش هیجانی است چراکه نیازمند س��ه بعد دیگر است؛ بهعبارتدیگر ما برای
کس��ب مهارت مدیریت روابط نیازمند س��طح باالیی از هوش هیجانی هستیم زیرا این مجموعه
از قابلیته��ا نیاز به س��طح باالیی از خودآگاهی ،خودمدیریتی و آگاهی اجتماعی دارد .بیش��تر
مش��اغل مستلزم تعامالت اجتماعی با همکاران یا ذینفعان خارجی است بنابراین کارکنان برای
کار اثربخش نیازمند هوش هیجانی هستند .تحقیقات نشان داده است که افراد با هوش هیجانی
باال روابط بین فردی بهتری دارند ،در کارهایی که نیازمند قوه هیجانی است بهتر عمل میکنند،
رهب��ران برتری هستند ،در مبادالت اجتماعی تصمیمات بهتری اتخاذ میکنند و در بسیاری از
ابعاد مصاحبه شغلی موفقتر هستند .تیمهایی که اعضای آنها از هوش هیجانی باالتری برخوردار
هستند در ابتدا بهتر از تیمهایی عمل میکنند که هوش هیجانی پایینتری دارند 38.با اینوجود
هوش هیجانی برخی از اش��کال عملکردی را بهبود نمیبخش��د که کارهایی که نیازمند حداقل
تعامالت اجتماعی هستند از آن جملهاند.

9
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 )4-4ارتباطات جهانی

آموزشهای هوش هیجانی در یکی از شعب جنرال موتورز در استرالیا به کارکنان کمک کرد تا بهتر با یکدیگر

مشارکت نمایند.
هوش هیجانی جی ام هولدن را متحول میسازد

جنرال موتورز کارکنان خود را برای بهکارگیری در تأسیسات تولید جدید جی ام هولدن با دقت انتخاب نمود ،اما طولی

نکشید که به دلیل تنشهای بین فردی و تعارضات داخلی پروژه منحل شد .مشاوران به تجزیه و تحلیل مشکالت
پرداختند و این راهحل را ارائه دادند :الزم است کارکنان هوش هیجانی خود را بهبود بخشند .پیرو این توصیه30 ،

نفر از اعضای تیم طراحی و بیش از  300نفر از س��ایر کارکنان مورد س��نجش واقع شدند و ارزیابی کاملی از هوش
هیجانی آنها صورت گرفت .پس از آن شرکت طیف وسیعی از ماژولهای آموزشی را با هدف ابعاد مختلف هوش
هیجانی معرفی نمود که ابراز وجود مؤثر ،درک دیگران و کنترل هیجانات از آن جملهاند .برخی از کارکنان در مورد
این سمینارها تردید داشتند بنابراین جی ام هولدن برنامه را ارزیابی کرد تا دریابد امتیازات افراد بهبود یافته و رفتارها

تغییر نموده است یا خیر .شرکت متوجه شد امتیازات کارکنان در آزمون هوش هیجانی تقریب ًا  50درصد افزایش یافته

اس��ت و رفتارهای کارکنان مشارکتیتر و دیپلماتیک شده است .مهندس نظامهای کیفیت جی ام هولدن ،ویسلکا

وازیلوا ،میگوید :ارتباطات درون تیمی و ارتباط با تیمهای بیرون از کارخانه در حد وس��یعی بهبود یافت .برخی از
کارکنان نیز به این نکته اشاره کردهاند که رفتارهای بین فردی آنها در خارج از محیط کار بهبود یافته است .آلف

مور ،مهندس تولید ،میگوید :من خیلی پرخاشگر و قاطع نیستم من حس بهتری دارم و در روابط خانوادگی کمک
بزرگی به من کرده است.
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 )4-4-1بهبود هوش هیجانی
هوش هیجانی با برخی صفات فردی همراه اس��ت از جمله هوش هیجانی پدر و مادر .به همین
علت برخی شرکتها تالش کردهاند سطح هوش هیجانی متقاضیان را مورد سنجش قرار دهند.
خلبان��ان رهبران تیم خدمه پرواز هستند بنابراین باید توانایی درک و مدیریت هیجانات خود و
سایرین را داشته باشند .کاپیتان دیو لگ 1معاون عملیات پروازی کانادا میگوید :شما باید با سایر
افراد به خوبی تعامل برقرار کنید و این آزمونهای سنجش هوش هیجانی ابزاری هستند که ما
در طی فرایند گزینش مورد اس��تفاده قرار میدهیم تا افرادی را که این مهارتها را دارا هستند
شناس��ایی کنیم در پایان روز ما میخواهیم نسبت به افرادی که اس��تخدام کردهایم ایده بهتری
داشته باشیم 40با اینحال هوش هیجانی بهطور کامل ذاتی نیست بلکه قابل یادگیری نیز میباشد
و به همین علت اس��ت که اگزکتک در جهت توسعه و بهبود مهارتهای هوش هیجانی رهبران
آینده خود سرمایهگذاری میکند 41.سونی اروپا نیز در برنامه توسعه مدیران خود آموزش هوش
هیجانی را گنجانده است؛ که تهیه مجلهای از تجارب هیجانی رهبران در طول یک هفته کاری
از آن جمله اس��ت .بر مبنای گزارشهای یکی از تحقیقات دانش��جویان کسبوکار پس از طی
دوره مهارتهای بین فردی در مقطع کارشناسی در آزمون هوش هیجانی امتیاز باالتری کسب
کردند 42.همانطور که در شکل  1-4شرح داده شد کارکنان جی ام هولدن در استرالیا نیز پس
از اتمام برنامههای آموزش هوش هیجانی روابط بین فردی خود را بهبود بخشیدهاند.
مربیگری ش��خصی ،تمارین بسیار و بازخوردهای مکرر بهطور ویژه در بهبود هوش هیجانی
تأثیرگذار اس��ت .هوش هیجانی با افزایش سن نیز افزایش مییابد و بخشی از فرایندی است که
بل��وغ نام دارد .بهطور کلی هوش هیجانی پتانسیل قابل توجهی اس��ت اما ما نیز باید آموزههای
بسیاری را در مورد سنجش و تأثیرات آن بر افراد در محل کار دریافت کنیم .تا کنون با مفاهیم
مدل هیجانات و نگرشها و همچنین هوش هیجانی بهعنوان ابزاری برای مدیریت هیجانات در
محل کار در این فصل آشنا شدهاید .در دو بخش بعدی این فصل رضایت شغلی و تعهد سازمانی
معرفی میشوند .این دو نگرش در درک ما از رفتار در محل کار بسیار حائز اهمیت است که به
1. Dave Legge
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پیشنهاد کارشناسان نگرش کلی کار نامیده میشوند.

43

اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعدی شما باید بتوانید:

 .4بهطور خالصه پیامدهای رضایت ش��غلی را در قالب مدل (خروج – اظهار عقیده – وفاداری -بیتوجهی)
شرح دهید.

 .5تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد شغلی و خدمات مشتریان را موردبحث قرار دهید.

 .6تفاوت میان تعهد مستمر و عاطفی را مشخص کنید و تأثیر آن بر رفتار کارکنان را موردبحث قرار دهید.
 .7پنج استراتژی افزایش تعهد عاطفی سازمانی را شرح دهید.

 )4-5رضایت شغلی

رضایت شغلی ،به ارزیابی فرد از شغل و بافت کاریاش اشاره دارد و احتماالً از نگرشهایی است
که در رفتار سازمانی بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است 44.و ارزیابی از ویژگیهای شغلی ادراک
شده ،محیط کاری و تجربیات هیجانی در محل کار است .رضایت شغلی بهعنوان مجموعهای از

نگرشها در مورد ابعاد مختلف یک شغل و بافت کاری نگریسته میشود .بهطور مثال شما ممکن
است همکاران خود را دوست داشته باشید اما از حجم کار خود ناراضی باشید .محل کار کارکنان
چطور رضایتمند میش��ود؟ البته پاس��خ به فرد ،محل کار و کش��ور او بستگی دارد .نظرسنجی
جهانی نشان میدهد در کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ،سوئد ،نروژ و فنالند) و همچنین در
هندوستان و آمریکا رضایت شغلی به باالترین مقدار گرایش دارد .سطح پایین رضایت شغلی در
مجارستان و چند کشور آسیایی به ثبت رسیده است (مانند چین (هنگکنگ) و کره جنوبی).45
بیش از  85درصد از آمریکاییها در حد متوسط یا بسیار زیاد از شغل خود رضایت دارند که این
میزان در سه دهه گذشته ثابت بوده است 46.آیا میتوان از این نتایج به این نتیجه دست یافت که

آمریکاییها در محل کار افراد خوش��حالی هستند؟ احتماالً ،اما نه به اندازهای که این آمار نشان
میدهد .مشکل اینجا است که در نظرسنجیها اغلب از یکسوال مستقیم و منفرد مانند چقدر
از شغل خود رضایت دارید؟ استفاده میشود .بسیاری از کارکنان تمایلی ندارند احساسات خود
را در یکسوال مستقیم آشکار سازند چراکه این به معنای پذیرفتن این مسئله است که انتخاب
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ضعیف ش��غلی داش��تهاند و از زندگی لذتی نمیبرند .بهطور مثال ،تحقیقات در آمریکا ،کانادا و
مالزی حاکی از آن اس��ت که گرچه بسیاری از کارکنان در این کش��ورها در مورد کار و محیط
کاری خود اعالم رضایت میکنند بیش از نیمی از آنها چنانچه ش��غل قابل مقایسهای در جای

دیگر به آنها پیشنهاد شود کار خود را ترک میکنند 47.نشانه دیگر این است که کارکنان تقریباً
همه ابعاد شغلی را پایینتر از رضایت کلی خود ارزش گزاری میکنند.
 )4-5-1رضایت شغلی و رفتار در محل کار
براد برد 1به رضایت ش��غلی توجه بسیاری دارد .او که کارگردان راتاتوی و س��ایر فیلمهای برنده
جایزه در اس��تودیو پویانمایی پیکسار اس��ت توصیه میکند :با توجه به تجربهام ،چیزی که تأثیر
قابل توجهی در بودجه دارد اما هرگز در بودجه آشکار نیست روحیه است ،اگر شما روحیه پایینی
داش��ته باشید برای هر یک دالری که ش��ما خرج میکنید  25سنت ارزش به دست میآورید و
چنانچه دارای روحیه باالیی باش��ید در ازای هر یک دالری که خرج میکنید  3دالر به دس��ت
میآوری��د 48.نظر ب��راد برد در مورد اهمیت رضایت ش��غلی بهطور م��داوم در اعمال رهبران در
بسیاری از ش��رکتها انعکاس مییابد .همراه با رقابت روزافزون برای کسب جایزه بهترین محل
کار بسیاری از ش��رکتها بهدقت بر رضایت شغلی و نگرشهای کارکنان نظارت دارند .در برخی
از ش��رکتها پاداش مدیران اجرایی تا حدی به می��زان رضایت کارکنان بستگی دارد .دلیل این
توجه ساده است :رضایت شغلی بر بسیاری از رفتارهای فردی که در فصل یک به آن اشاره شد
تأثیرگذار اس��ت .یک الگوی مفید برای س��ازماندهی و درک پیامدهای نارضایتی ش��غلی مدل
( EVLNخروج -اظهار عقیده – وفاداری – بیتوجهی) اس��ت .همانطور که از نام آن پیداست
مدل  EVLNچهار روشی را که کارکنان به نارضایتی پاسخ میدهند مشخص میسازد:

49

خروج :اشاره دارد به ترک سازمان ،انتقال به واحد کاری دیگر و یا حداقل تالش برای دوری

از ش��رایط عدم رضایت .نظریههای س��نتی این است که نارضایتی ش��غلی در طول زمان ایجاد
میش��ود و در نهایت به حد کافی قدرت مییابد تا این انگیزه را در کارکنان ایجاد نماید که در
جستجوی فرصتهای ش��غلی بهتر در جای دیگر باشند .این امکان وجود دارد که این مسئله تا
1. Brad Bird
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حدی درس��ت باشد اما جدیدترین نظر این است که رخدادهای تکان دهنده بهسرعت کارکنان
را مستعد میس��ازد تا به خروج فکر کنند یا به خروج اقدام نمایند .بهطور مثال پاس��خ هیجانی
شما به یک تصمیم ناعادالنه مدیریتی یا تعارض با یکی از همکارانتان این انگیزه را در شما ایجاد
میکند که به آگهیهای شغلی نگاهی بیندازید و با دوستان خود در مورد فرصتهای شغلی که
در آن کار میکنند صحبت نمایید؛ و این آغازگر فرایند تعریف مجددی از خودپنداره شما بیشتر
در قالب شرکت دیگر و نه کار فعلی شما میباشد.

50

اظهار عقیده :به هرگونه تالش برای تغییر شرایط نارضایتی و نه فرار از آن اشاره دارد .اظهار
عقیده میتواند یک پاس��خ سازنده باش��د از جمله ارائه توصیههایی به مدیریت در جهت بهبود
موقعیت یا میتواند مقابلهایتر باشد مانند اعالم شکایت رسمی یا تشکیل ائتالف برای اعتراض به
یک تصمیم 51.در حالت شدید آن برخی از کارکنان ممکن است در رفتارهای ضد کار مشارکت
نمایند تا توجه را به خود جلب کنند و تغییراتی بر سازمان تحمیل نمایند.
وفاداری :در نسخه اصلی این مدل ،وفاداری در نتیجه نارضایتی رخ نمیدهد بلکه تعیینکننده
آن است که افراد خروج را برگزینند یا اظهار عقیده را (بهطور مثال وفاداری باال اظهار عقیده را در
پی دارد و وفاداری پایین منجر به خروج میش��ود 52).بسیاری از نویسندگان حاضر به روشهای
گوناگون و تا حدی نامشخص وفاداری را بهعنوان یک پیامد شرح دادهاند .بهطور کلی آنها بر این
عقیدهاند که افراد وفادار کارکنانی هستند که با انتظار صبورانه ،به نارضایتی پاسخ میدهند – که
برخی میگویند آنها در سکوت رنج میبرند– و منتظر میمانند مشکل خودبهخود یا به دست
دیگران حل شود.

53

بیتوجهی :بیتوجهی کاهش تالش کاری ،توجه کمتر به کیفیت ،افزایش غیبت و تأخیر را
شامل میشود .بهطور کلی رفتاری منفعل تلقی میشود که پیامدهای منفی برای سازمان دارد.
کارکنان کدامیک از این چهار روش را به کار میگیرند؟ این به فرد و موقعیت بستگی دارد.

54

یکی از عوامل تعیینکننده خودپنداره است .برخی از افراد از تصور خود بهعنوان یک فرد شاکی
اجتناب میکنند درحالیکه سایرین تمایل دارند در صورت وجود شرایط نامساعد ،به انجام کاری
اقدام نمایند .بهطور مثال افراد با وجدانگرایی باال کمتر احتمال دارد بیتوجهی را در پیش گیرند
و بیشتر ممکن است روش اظهار عقیده را مورد استفاده قرار دهند .تجربیات گذشته نیز بر اینکه
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کدام روش به کار گرفته شود تأثیرگذار است .در مورد کارکنانی که در گذشته در اظهار عقیده
ناموفق بودهاند بیشتر احتمال دارد هنگام مواجهه با نارضایتی شغلی ،روش خروج یا بیتوجهی
مورد اس��تفاده قرار میگیرد .عامل دیگر وفاداری است .بهطور خاص کارکنانی که وفاداری کمی
به س��ازمان دارند کار را ترک میکنند و افرادی که در اظهار عقیده مشارکت میکنند ،وفاداری
بیشتری دارند .در نهایت پاسخ به نارضایتی به موقعیت بستگی دارد .بهطور مثال ،کارکنانی که
شغلهای جایگزین اندکی دارند کمتر احتمال دارد گزینه خروج را انتخاب کنند.
مدل خروج –اظهار عقیده  -وفاداری – بیتوجهی ()EVLN

این چهار روش همانطور که از نام آن مشخص است روشهای پاسخ کارکنان به نارضایتی شغلی است.

 )4-5-2رضایت شغلی و عملکرد

محققان رفتار سازمانی تقریباً به مدت یک قرن عقیده رایج کارگر خوشحال یک کارگر مولد است

را به چالش کش��یدهاند .بیش��تر اوقات آنها به این نتیجه دست یافتهاند که رضایت شغلی تأثیر
اندکی بر عملکرد شغلی دارد .اکنون شواهد حاکی از آن است که با این همه این جمله معروف
صحیح اس��ت :رابطهای محدود میان رضایت شغلی و عملکرد شغلی برقرار است؛ بهعبارتدیگر
کارگران خوشحال واقعاً تا حدی کارگران مولد هستند 55.حتی با وجود یک ارتباط محدود بین

رضایت شغلی و عملکرد دالیل اساسی اندکی مبنی بر اینکه چرا این رابطه قویتر نیست وجود
دارد .یکی از استدالالت این است که نگرشهای کلی (مانند رضایت شغلی) به خوبی پیشبینی
کننده رفتارهای خاص نیست .همانطور که از مدل  EVLNآموختیم نارضایتی ش��غلی غیر از
عملکرد شغلی پایینتر (بیتوجهی) میتواند منجر به پیامدهای گوناگونی شود .برخی از کارکنان
به کار مطلوب خود ادامه میدهند درحالیکه اظهار شکایت میکنند (اظهار عقیده) ،برخی کار
دیگری را جستجو میکنند (خروج) یا صبورانه منتظر میمانند تا مشکل مرتفع گردد (وفاداری).
ی که
توضیح دوم این اس��ت که عملکرد شغلی ،رضایت شغلی را در پی دارد ،اما فقط هنگام 
عملکرد با پاداشهای ارزشمند همراه باشد .افرادی با عملکرد عالی پاداشهای بیشتری دریافت
میکنن��د در نتیجه نسبت به اف��رادی که عملکرد ضعیفی دارند و پاداش��ی دریافت نمیکنند،
رضایت بیشتری دارند .ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد قوی نیست زیرا بسیاری از سازمانها
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برای عملکرد خوب پاداش��ی ارائه نمیدهند .توضیح دیگر این اس��ت که رضایت ش��غلی انگیزه
کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد اما بر عملکرد آنها در کارهایی که کنترل کمی بر خروجی
کار خود دارند ،تأثیرگذار نیست (مانند کار خط مونتاژ).
 )4-5-3رضایت شغلی و رضایت مشتری
باور رایج دیگر این است که مشتریان خوشحال حاصل کارکنان خوشحال هستند .آژانس تبلیغات،
بازاریابی و روابط عمومی دیکسون ش��وابل در روچستر نیویورک که در آغاز فصل به ش��رح آن
پرداختیم به شدت به این اعتقاد پایبند است .لورن دیکسون مدیرعامل شرکت دیکسون شوابل
میگوید :ش��ما ممکن است تصور کنید مشتریان ما شماره  1هستند اما در حقیقت کارکنان ما
ش��ماره یک هستند چراکه چنانچه ما کارکنان خود را در اولویت قرار دهیم ،آنها به مش��تریان
ما بها میدهند .رالف نوریس مدیرعامل بانک مشترکالمنافع استرالیا و مدیرعامل سابق شرکت
هوایی نیوزلند در این مورد میگوید :در درجه اول بازده سهامداران برای من حائز اهمیت است
اگر ما مراقب و الهامبخش کارکنان خود باش��یم ،آنها مراقب مش��تریان هستند و نتیجتاً بازده

سهامداران تضمین خواهد شد 56.این مدیران به زنجیره ارزش سود خدمات اشاره دارند مبنی بر
اینکه افزایش رضایت و وفاداری کارکنان ادراک ارزش باالی مشتریان را در پی دارد و بهموجب
آن سودآوری شرکت بهبود مییابد؛ بهعبارتدیگر رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر خدمات مشتریان

ی که از
دارد 57.دو دلی��ل اصلی برای این ارتباط وج��ود دارد .اول اینکه ،کارکنان معموالً هنگام 
شغل خود و شرایط کاری احساس رضایتمندی میکنند خلقوخوی مثبتتری دارند .کارکنانی
که خلقوخوی مثبتی دارند بهطور طبیعی و مکررا ً دوستی و هیجانات مثبتی را نشان میدهند
و این باعث میش��ود مش��تریان هیجانات مثبتی را تجربه کنند .دوم اینکه کارکنان راضی کمتر
احتمال دارد که ترک ش��غل کنند بنابراین دانش و مهارت بهتری برای خدمت به مش��تری دارا
هستند .جابجایی کمتر نیز این امکان را برای مش��تریان به وجود میآورد که کارکنان ثابتی به
آنان خدماترسانی کنند و بنابراین خدمات ارائه شده ثابت و نامتناقض خواهد بود .برخی شواهد
نش��ان میدهد که مش��تریان نسبت به کارکنان خاصی وفادار هستند و نه نسبت به س��ازمان
بنابراین کاهش جابجایی کارکنان ،وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

58
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اول کارکنان ،بعد مشتریان

بازار م��واد غذایی وگ منز یک ش��عار غیرمعم��ول دارد :ابتدا

کارکنان ،س��پس مش��تریان .این فروش��گاه زنجی��رهای مواد

غذای��ی  33000کارمن��د خ��ود در نیوی��ورک و چه��ار ایالت
نزدی��ک را در ص��در لیس��ت ذینفع��ان خ��ود ق��رار میدهد.
کارکن��ان آن از پرداختی باالتر از متوس��ط ،مزایای بهداش��تی

درمان��ی و س��ایر مزایا ل��ذت میبرند و در نتیج��ه هزینههای

نیروی کار  16درصد فروش است درحالیکه در اغلب سوپرمارکتها این مقدار به  12درصد میرسد .شاید مهمتر
این باشد که کارکنان احساس ارزش میکنند .کتی ثوثارد که در فروشگاه وگ منز در روچستر نیویورک در قسمت

خدمات مش��تریان فعالیت میکند میگوید :در اینجا ش��ما بخشی از سازمان نیس��تید در واقع عضوی از خانواده

هستید ،با شما بهعنوان یک فرد رفتار میشود و نه صرف ًا یکی از  350نفری که مشغول کار هستند .چرا مشتریان
اول نیس��تند؟ دلیل و منطق وگ منز این اس��ت که اگر کارکنان شما روحیه پایینی داشته باشند شما نمیتوانید
مشتریان شادی داشته باشید .این نظریه به نظر مؤثر واقع شده است :وگ منز از باالترین میزان وفاداری مشتریان

و پایینترین سطح جابجایی کارکنان در این صنعت برخوردار است.

59

 )4-5-4اصول اخالقی رضایت شغلی
پی��ش از اتمام موضوع رضایت ش��غلی باید خاطر نش��ان کنیم که رضایت ش��غلی چیزی بیش
از بهبود رفتار کاری و رضایت مش��تری اس��ت .رضایت ش��غلی یک مسئله اخالقی اس��ت که بر
شهرت سازمان در جامعه اثرگذار است .افراد بخش عظیمی از زمان خود را به کار در سازمانها
اختص��اص میدهند و در حال حاض��ر در بسیاری از جوامع از ش��رکتها انتظار میرود محیط
کاری ایمن و لذت بخشی را فراهم آورند .در واقع کارکنان در کشورهای متعدد بهطور دقیق بر
اعتبار شرکتهایی که برای آنها کار میکنند نظارت دارند این نشاندهنده آن است که رضایت
کارکنان ،حسن نیت قابل توجه و ارزشمند نسبت به کارفرمایان است .ارزش این مسئله هنگامی
آشکار میشود که سازمانی که سطح پایینی از رضایتمندی کارکنان را دارد تالش میکند آن را
ی که مشکالت مربوط به روحیه کارکنان عمومیت مییابد رهبران شرکتها
پنهان سازد و هنگام 
معموالً ب ه سرعت اقدام به بهبود وضعیت میکنند.

7

19

 vفصل  :4استرس ،نگرش و هیجانات در محل کار

 )4-6تعهد سازمانی

محققان رفتار سازمانی ،همراه با مطالعه رضایت شغلی به موضوع تعهد سازمانی بسیار عالقهمند

هستند .تعهد (عاطفی) سازمانی به دلبستگی عاطفی کارکنان به یک سازمان خاص و سازگاری
و همکاری با آن اش��اره دارد 60.این تعریف بهطور خاص به تعهد عاطفی مربوط میش��ود چراکه
وابستگی عاطفی یا به عبارتی احساس وفاداری ما به یک سازمان را در برمیگیرد .تعهد (عاطفی)
ی که کارکنان به
سازمانی با تعهد مستمر که یک دلبستگی حسابگرانه است تفاوت دارد 61.هنگام 
دلیل اینکه ترک کار برای آنها هزینه در پی دارد خود را ملزم به ماندن و کار کردن در سازمان
میدانند ،تعهد مستمر باالیی دارند؛ بهعبارتدیگر آنها ترجیح میدهند در سازمان بمانند چراکه
ارزش محاسبه شده ماندن (که معموالً مالی است) باالتر از ارزشی است که کار کردن در مکانی

ی که یکی از کارکنان میگوید :من از اینجا متنفرم اما توانایی ترک آن
دیگ��ر در بردارد ...هنگام 
را ندارم میتوانید بگویید که سطح تعهد حسابگرانه این فرد باال است .این بیمیلی به ترک کار
ممکن اس��ت به این علت باش��د که با ترک زودهنگام وی پاداش بزرگی را از دست بدهد و یا در
محیطی که او مشغول به کار است جایگاه خود را یافته باشد.

62

تعهد (عاطفی) سازمانی

به وابس��تگی عاطفی کارکنان به یک س��ازمان خاص ،تعیین هویت با آن و مشارکت در فعالیتهای آن سازمان

اشاره دارد.

تعهد مستمر

وابستگی حسابگرانه کارکنان به سازمانکه این انگیزه را در آنان ایجاد میکند که تنها به دلیل اینکه ترک کار
هزینههایی برای آنان در پی دارد در سازمان بمانند.

 )4-6-1پیامدهای تعهد سازمانی
تعهد (عاطفی) سازمانی میتواند یک مزیت رقابتی قابل توجه باشد 63.ترک کار و غیبت کارکنان
وفادار با احتمال کمتری رخ میدهد .آنان همچنین از سطح باالی انگیزه کاری و رفتار شهروندی
سازمانی برخوردارند و تا حدی عملکرد بهتری نسبت به سایرین دارند .تعهد سازمانی بهبود رضایت
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مشتری را نیز در پی دارد زیرا کارکنانی با سابقه طوالنیتر از دانش بیشتری نسبت به فعالیتهای
کاری برخوردار هستند و مش��تریان تمایل دارند همواره ب��ا کارکنان یکسانی به انجام کسبوکار
بپردازند .در این مورد یک هشدار وجود دارد و آن این است که کارکنان با سطح باالیی از وفاداری
ب��ه انطباق باال گرایش دارند که خالقیت پایی��ن را در پی دارد .همچنین مواردی نیز در خصوص
کارکنان وفادار وجود دارد که برای دفاع از سازمان قوانین را نقض کردهاند .با اینوجود بسیاری از
سازمانها بیش از آنکه از وفاداری زیاد کارکنان متضرر شوند از سطح بسیار پایین وفاداری آنها رنج

میبرند .تعهد عاطفی معموالً مفید است درحالیکه تعهد مستمر به ناکارآمدی میگراید .در حقیقت
کارکنانی که از سطح باالیی از تعهد مستمر برخوردار هستند عملکرد پایینتری دارند و کمتر در
رفتارهای شهروندی سازمانی مشارکت دارند .عالوه بر این کارکنان متحد با تعهد مستمر باال بیشتر
احتمال دارد بهطور رس��می شکایت نمایند درحالیکه کارکنان با تعهد عاطفی باال در هنگام بروز
مش��کل در روابط با کارفرما در حل مسائل بهگونهای سازندهتر مشارکت میکنند 64.گرچه برخی
از س��طوح ارتباط مالی ممکن اس��ت ضروری باشد اما کارفرمایان نباید تعهد مستمر را با وفاداری
کارکنان اشتباه بگیرند .باز هم الزم است کارفرمایان فراتر از ایجاد وابستگی مالی کارکنان به سازمان
(تعهد مستمر) قلب آنان را تصاحب کنند (تعهد عاطفی).
 )4-6-2ایجاد تعهد سازمانی
روشه��ای بسیاری برای ایجاد تعهد س��ازمانی وجود دارد اما لیست ارائه ش��ده در قسمت زیر
برجستهترین روشها را در برمیگیرد:
عدالت و حمایت :در سازمانهایی که به تعهدات خود نسبت به کارکنان پایبند هستند و از
ارزشهای انسانی نظیر عدالت ،ادب و مهربانی ،بخشش و کماالت اخالقی تبعیت میکنند ،تعهد
عاطفی باالتر است .این ارزشها به مفهوم عدالت سازمانی مربوط است که در فصل بعد موردبحث
قرار خواهد گرفت .بهطور مشابه سازمانهایی که رفاه کارکنان را در نظر میگیرند از سطح باالی
وفاداری کارکنان برخوردار هستند.

65

ارزشهای مشترک :تعریف تعهد عاطفی اشاره دارد به شناسایی شخص بهواسطه سازمان و
این مسئله هنگامی ش��دت مییابد که کارکنان باور داشته باشند که ارزشهای آنان متناسب با
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ی که کارکنان ارزشهای بنیادین تصمیمات
ارزشهای حاکم بر سازمان میباشد .همچنین هنگام 
شرکت را بپذیرند بیشتر احساس راحتی میکنند .این احساس آرامش انگیزه آنان را برای ماندن
با سازمان افزایش میدهد.

66

اعتماد :اعتماد اش��اره دارد به انتظارات مثبت ی��ک فرد نسبت به فرد دیگر در موقعیتهای
مربوط به ریسک 67.اعتماد به معنای ایمان داشتن و باور داشتن فرد یا گروهی دیگر است؛ و یک
عمل متقابل اس��ت :برای جلب اعتماد باید اعتماد خود را نش��ان دهید .کارکنان تنها هنگامی با
سازمان هویت مییابند و خود را ملزم میدانند که برای آن کار کنند که به رهبران خود اطمینان
کنند .این توضیحی است برای اینکه چرا اخراج یکی از بزرگترین ضربهها بر وفاداری کارکنان
اس��ت؛ و شرکتها با کاهش امنیت ش��غلی ،اطمینان کارکنان نسبت به کارفرمایان و ارتباطات
شغلی را کاهش میدهند.

68

درک س�ازمانی :درک س��ازمانی به چگونگی درک کارکنان از سازمان اشاره دارد؛ که مسیر
اس��تراتژیک ،پویایی اجتماعی و طرح فیزیکی آن را ش��امل میشود .این آگاهی پیششرط الزم
برای تعهد عاطفی اس��ت زیرا تعیین هویت بهواس��طه آنچه شناخت کاملی نسبت به آن ندارید
مشکل است .مفهوم عملی در اینجا این است که اطمینان حاصل کنید کارکنان قادرند به لحاظ
منطقی تصویر کامل و ش��فافی از سازمان ایجاد نمایند؛ و این زمانی رخ میدهد که بهمنظور به
روز رس��انی وقایع س��ازمانی ،تعامل با همکاران ،کش��ف آنچه در بخشهای مختلف سازمان در
حال وقوع است و یادگیری تاریخچه سازمان و برنامههای آتی اطالعات و فرصتهایی در اختیار
کارکنان قرار گیرد.
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مش�ارکت کارکنان :مش��ارکت کارکنان با تقویت هویت اجتماعی کارکنان با سازمان ،تعهد
ی که کارکنان در تصمیمات اثرگذار در آینده سازمان مشارکت
عاطفی را افزایش میدهد .هنگام 
میکنند احساس میکند که بخش��ی از سازمان هستند .مشارکت کارکنان باعث ایجاد وفاداری
نیز میگردد چراکه ارائه این قدرت به کارکنان از سوی سازمان نشاندهنده اعتماد آن به کارکنان
است .تعهد سازمانی و رضایت شغلی نمایانگر دو نگرش در محل کار است که اغلب مورد مطالعه
قرار گرفته است .هر یک از آنها با بخشهای هیجانی و قضاوتهای شناختی در مورد محل کار
و ارتباط با ش��رکت مرتبط اس��ت .هیجانات در مفهوم دیگری که این روزها در ذهن همه وجود
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دارد نقش مهمی ایفا میکند :استرس .بخش پایانی این فصل مروری است کلی بر استرس محل
کار و چگونگی مدیریت آن.
اعتماد

به انتظارات مثبت یک فرد نسبت به فرد دیگر در شرایط ریسک اشاره دارد.

اهداف یادگیری

پس از مطالعه بخش بعدی شما باید بتوانید:

 .8استرس را تعریف کنید و تجربه استرس را شرح دهید.

 .9توضیح دهید که چرا عوامل اس��ترسزا ممکن اس��ت در دو فرد متفاوت سطوح مختلفی از استرس ایجاد
نماید.

 .10پنج روش مدیریت استرس در محل کار را مشخص کنید.

 )4-7استرس مربوط به محل کار و مدیریت آن

جاش هولمز از کار در الکترونیک آرتز ( )EAخاطرات خوش��ی دارد اما اذعان میکند س��اعات
طوالنی کار در شرکت بازیهای الکترونیکی استرسزا بود .هولمز دراینباره میگوید :از زمانی که

به شرکت ( )EAپیوستم هر لحظه از ساعات بیداریم را به کار اختصاص میدادم و این پیامدهای
منفی بسیاری در پی داش��ت هولمز پس از ده س��ال کار در  EAکه خسته و درمانده ش��ده بود
ترک کار کرد .او میگوید :ما س��اعات طوالنی و طاقتفرس��ایی را مشغول کار بودیم .من با خود
فکر کردم که باید از اینجا دور شوم تا کارها را بهگونهای متفاوتتر انجام دهم؛ بنابراین در تالش
خود برای کاهش اس��ترس در شرکت بازیهای الکترونیکی ،هولمز و سه تن دیگر اعضای ارشد
 EAبازیهای تبلیغاتی را ش��کل دادند (که در حال حاضر یک مرکز خالق در بخش بازیهای
ویدیویی دیزنی به ش��مار میرود) که دارای خالقیت منحصر به فرد ،ریسکپذیری و تعادل کار
و زندگی است .در وبسایت تبلیغات چنین آمده است :ما از شما میخواهیم به استودیو بیایید،
کارهای بزرگ انجام دهید و پس از آن زندگی خود را دریابید .ما نگرش شروع بدون استرس را
ترویج میدهیم.
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کارشناسان در تعریف استرس با مشکالتی روبهرو هستند اما اغلب بهعنوان یک واکنش انطباقی به
یک موقعیت که رفاه فرد را تهدید میکند یا به چالش میکشد شرح داده میشود 71.استرس یک
وضعیت فیزیولوژیکی و روانی است که ما را برای سازگاری با شرایط محیطی زیانبار و خصمانه
آماده میس��ازد .ضربان قلب ما افزایش مییابد ،عضالت س��فت میشود ،سرعت تنفس افزایش
مییابد و میزان تعریق نیز زیاد میشود .بدن ما نیز خون بیشتری را روانه مغز میسازد ،آدرنالین
و س��ایر هورمونها آزاد میش��وند ،با آزادسازی گلوکز و اسیدهای چرب بیشتر سوخترسانی به
س��یستم صورت میگیرد و سیستمهایی که حواس ما را تحریک میکند فعال میشوند و منابع
با غیرفعال شدن سیستم ایمنی بدن حفاظت میشوند .یکی از مکاتب فکری حاکی از آن است
که استرس ارزیابی منفی محیط خارجی است .با اینوجود انتقادات بر دیدگاه ارزیابی شناختی
به این نکته اش��اره دارد که تجربه اس��ترس یک تجربه هیجانی است که ممکن است پیش از یا
پس از ارزیابی آگاهانه موقعیت رخ دهد 72.اینکه استرس نوعی از هیجانات پیچیده است یا یک
ارزیابی شناختی از محیط ،یک تجربه فراگیر در زندگی روزمره بسیاری از افراد است .از هر چهار
آمریکایی س��ه نفر (و درصد مش��ابهی از افراد در آلمان ،کانادا ،استرالیا و انگلستان) اظهار دارند
گاهی اوقات یا مکررا ً در زندگی روزمره خود استرس را تجربه میکنند .در انگلستان تقریباً یکی از
هر چهار نفر کارمند دچار استرس زیاد یا بسیار شدید هستند و این شرایط علت اصلی غیبت آنان
به ش��مار میرود .بیش از یک چهارم کاناداییها میگویند س��طح باالیی از استرس را در هر روز
تجربه میکنند .بر مبنای گزارش تحقیق به عمل آمده از  4700نفر در سرتاس��ر آسیا ،یکسوم
افراد نسبت به قبل استرس بیشتری را احساس میکنند .درصد افرادی که استرس شدید دارند
در تایوان باالترین س��طح و در تایلند پایینترین س��طح را دارا است .دولت ژاپن که هر پنج سال
یکبار اس��ترسهای مرتبط با کار را پیگیری میکند دریافته است که درصد کارکنان ژاپنی که
در محل کار یا زندگی کاری روزمره دچار نگرانیهای شدید یا استرس باال هستند از  51درصد
در س��ال  1982در حال حاضر به دو س��وم کل جمعیت افزایش یافته است 73 .همانگونه که از

این تحقیق برمیآید استرس معموالً بهعنوان یک تجربه منفی توصیف میشود که تحت عنوان
اضطراب (اس��ترس مخرب )1شناخته میش��ود که به مفهوم انحراف فیزیکی ،روانی و رفتاری از
1. Distress
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عملکرد س��الم است با اینوجود برخی از سطوح اس��ترس تحت عنوان استرس سازنده 1بخش
ضروری زندگی اس��ت زیرا فعالسازی افراد و ایجاد انگیزه در آنان در جهت دستیابی به اهداف،
تغییر محیط پیرام��ون خود و کامیابی در چالشهای زندگی در نتیجه آن صورت میگیرد 74.ما
بر دالیل استرس و مدیریت آن متمرکز میشویم چراکه به مشکلی اساسی در بسیاری از جوامع
تبدیل شده است.
 )4-7-1سندرم سازگاری عمومی

2

بیش از  500سال پیش از این افراد برای شرح پاسخ و واکنش به شرایط ناگوار محیطی استفاده

از واژه استرس را آغاز نمودند .با اینوجود تا سال  1930که هانس سلی (که غالباً پدر تحقیقات

استرس نامیده میشود) برای اولین بار تجربه استرس را مستندسازی نمود که سندرم سازگاری
عمومی نامیده میشود .سلی در تحقیقات خود (که در آغاز با مطالعه بر روی موشهای صحرایی

صورت گرفت) مشخص نمود که افراد در شرایط استرسزا واکنشهای فیزیکی خودکار و نسبتاً

ثابتی از خود نشان میدهند که به آنها کمک میکند از عهده نیازهای محیطی برآیند.

شکل  3-4سندرم سازگاری عمومی

س��ندرم س��ازگاری عمومی دارای س��ه مرحله اس��ت که در ش��کل  3-4نمایش داده شده
اس��ت 75.مرحله واکنش هشدار هنگامی رخ میدهد که یک تهدید یا چالش پاسخهای استرس
فیزیولوژیکی را که در قسمت باال به آن اش��اره ش��د فعال نماید .سطح انرژی فرد و اثربخشی از
1. Eustress
2. General Adaptation Syndrome
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عهده برآمدن در پاسخ به شوک اولیه کاهش مییابد .مرحله دوم ،مقاومت است که مکانیسمهای
گوناگون رفتاری ،روانی و بیوش��یمی را فعال میس��ازد که انرژی بیش��تری به فرد میدهد و در
مکانیسم از عهده برآمدن مش��ارکت میکند تا بر منبع استرس غالب شود یا آن را حذف نماید.
برای متمرکز ساختن انرژی بر منبع استرس بدن منابع سیستم ایمنی را در این مرحله کاهش
میدهد .به همین علت اس��ت که افرادی که استرسهای طوالنیمدتی را تجربه میکنند بیشتر
مبتال به سرماخوردگی یا برخی بیماریهای دیگر میشوند .افراد ظرفیت مقاومت محدودی دارند
و چنانچه منبع ایجاد اس��ترس ادامه یابد ،فرد در نهایت مرحله س��وم را تجربه خواهد کرد که
فرس��ودگی نام دارد .بیش��تر افراد این توانایی را دارند که پیش از فرسودگی بیش از اندازه ،منبع
اس��ترس را حذف نمایند و یا اینکه خود از منبع اس��ترس دور شوند .با اینوجود در افرادی که
76
مکررا ً دچار فرسودگی میشوند ،خطر آسیبهای روحی و فیزیکی طوالنیمدت افزایش مییابد.
 )4-7-2پیامدهای اضطراب (استرس مخرب)
اس��ترس در بدن انسان عوارضی را برجای میگذارد 77.بسیاری از افراد دچار س��ردرد ،دردهای

عضالنی میشوند و از مشکالتی که اساساً با انقباضات عضالنی ناشی از پاسخ به استرس مرتبط
است رنج میبرند .تحقیقات حاکی از آن است که سطوح باالی استرس نیز در بیماریهای قلب و
عروق از جمله حمالت قلبی ،مشارکت دارد و ممکن است با برخی از اشکال سرطان همراه باشد.
اس��ترس پیامدهای روحی ،روانی گوناگونی نیز ایجاد میکند که عدم رضایت ش��غلی ،بدخلقی،
افسردگی و تعهد س��ازمانی پایین از آن جمله اس��ت .عالوه بر این ،پیامدهای رفتاری گوناگون
به اس��ترس باال و مداوم مربوط است که عملکرد ش��غلی پایین ،تصمیمگیری ضعیف و افزایش
رفتارهای پرخاشگرانه و وقایع ناخوشایند محل کار را در بر میگیرد .بسیاری از افراد به استرس
با روش جنگ یا گریز واکنش نشان میدهند بنابراین افزایش میزان غیبت از سایر پیامدها است
چرا که شکلی از گریز است.
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سندرم سازگاری عمومی

مدلی است برای تجربه استرس که شامل سه مرحله است :واکنش هشدار ،مقاومت ،فرسودگی (خستگی)
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 )4-7-2-1فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی یکی از پیامدهای خاص استرس است که به فرایند خستگی هیجانی ،بدبینی و

کاهش احساس کفایت شخصی اشاره دارد 79.مرحله نخست ،خستگی هیجانی ،با کاهش انرژی،
خستگی و احساس تخلیه منابع هیجانی همراه است .پس از این مرحله ،بدبینی 1آغاز میشود که
نگرش متفاوت به کار ،جدایی احساسی از مشتریان ،نگرش منفی به سازمان و گرایش به پیروی
مؤکد از قوانین و مقررات بهجای س��ازگاری با نیازهای س��ایرین از ویژگیهای آن است .مرحله
پایانی فرسودگی شغلی که کاهش کمال فردی نامیده میشود که کاهش اعتماد در توانایی یک
فرد برای انجام درست یک کار را شامل میشود .در چنین مواقعی کارکنان احساس درماندگی
میکنند و دیگر باور ندارند که تالشهای آنان مؤثر واقع شود.
فرسودگی شغلی

به فرایند خستگی هیجانی ،بدبینی و کاهش کفایت شخصی که در نتیجه قرار گرفتن در معرض عوامل استرسزا

ایجاد میشود ،اشاره دارد.

 )4-7-3عوامل استرسزا :علل استرس
پیش از تعیین روشهای مدیریت اس��ترس مربوط به کار ،ما در ابتدا باید دالیل آن را تشخیص
دهیم که تحت عنوان عوامل استرسزا شناخته میشوند .عوامل استرسزا شامل شرایط محیطی
اس��ت که یک نیاز هیجانی یا فیزیکی را در فرد ایج��اد میکند 80.بهطور کلی در محل کار و در
زندگی عوامل استرسزای متعددی وجود دارد .در این بخش ،سه عامل استرسزای بسیار معمول
را شرح میدهیم :آزار و اذیت و خشونت ،حجم کار ،عدم کنترل کار.
عوامل استرسزا

به هرگونه شرایط محیطی که نیاز هیجانی و فیزیکی در فرد ایجاد نماید اشاره دارد.

1. Cynicism
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 )4-7-3-1آزار ،اذیت و خشونت

یکی از منابع اس��ترس محل کار که بهس��رعت در حال رشد است آزار و اذیت روانی است .آزار و
اذیت روانی ،دربرگیرنده حرکات ،اعمال ،نظرات کالمی و رفتارهای ناخواسته یا خصمانه و پرتکرار
اس��ت که بر کرامت انسانی کارکنان و کمال فیزیکی و روانی آنان اثر میگذارد و در نتیجه یک
محی��ط ک��اری مضر برای آنان به وجود میآورد .آزار و اذی��ت روانی طیف گستردهای از رفتارها

را شامل میشود از تهدید و زورگویی تا اشکال نامحسوس و درعینحال مداومی از خشونت.

81

دوسوم آمریکاییها بر این عقیدهاند که افراد امروزه نسبت به  20سال گذشته از ادب و تربیت
کمتری برخوردار هستند؛  10درصد آنها میگویند هر روز شاهد خشونت در محل کار هستند
و حداقل یکبار در هفته مورد سوءاستفاده قرار میگیرند .بیش از نیمی از مدیران منابع انسانی
در انگلستان و وکالی استرالیا اظهار دارند مورد تهدید یا آزار واقع شدهاند.

82

آزار و اذیت روانی

به حرکات ،اعمال ،اظهارات کالمی و رفتارهای ناخوش��ایند و خش��ونتآمیزی که مکرراً رخ میدهد و بر کرامت

انسانی و کمال فیزیکی و روانی کارکنان اثر میگذارد و محیط کاری نامطلوب و مضری را برای کارکنان ایجاد

میکند ،اشاره دارد.

نوعی از آزار و اذیت ،آزار و اذیت جنسی است که در آن استخدام فرد یا عملکرد شغلی وی
مشروط به روابط جنسی ناخواسته است .تعداد اتهامات در زمینه آزار و اذیت جنسی در آمریکا
بهطور پیوس��ته از  16000مورد در سال  2000به کمتر از  13000مورد در حال حاضر کاهش
یافته اس��ت .تقریباً  15درصد ادعاهای آزار و اذیت جنسی توسط مردان به ثبت رسیده است.

83

کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال الزمه بهبود در این زمینه را ،آموزش بهتر سرپرست و اقدامات
دلسوزانه مدیران برای رس��یدگی به مسائل مربوط به آزار و اذیت پیش از آنکه به مرحله دعوی
قضایی (شکایات قانونی) برسد ،میداند.
آزار و اذیت جنسی

رفتارهای ناخوشایند جنسی که تأثیر زیانباری بر محیط کار دارد و پیامدهای منفی برای قربانیان در پی دارد.
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 )4-7-3-2حجم باالی کار

نیم قرن پیش از این ،دانشمندان علوم اجتماعی پیشبینی کردند که تا سال  2030فناوری این
امکان را برای کارکنان فراهم میآورد که از پرداخت کامل حقوق خود در ازای  15ساعت کار در
هفته لذت ببرند 84.تا کنون این پیشبینی رخ نداده اس��ت .همانطور که در قسمت آغازین این
بخش ،استرس محل کار ،شرح داده شد ،کارکنان الکترونیک آرتز و بسیاری از شرکتهای دیگر
در صنعت بازیهای ویدیویی به دلیل حجم باالی کار ،دچار اس��ترس هستند و ساعات طوالنی
بهصورت فش��رده به کار میپردازند .در نظرسنجی به عمل آمده از خانوادهها و مؤسسات کاری،
 44درصد از آمریکاییها اظهار دارند بیش از حد به کار زده میشوند 28 ،درصد آنها از سه سال

پیش این احساس را دارند .تقریباً  25درصد از کارکنان کانادایی بیش از  50ساعت در هفته کار

میکنند این در حالی است که این مقدار در یک دهه قبل تنها  10درصد بوده است .حجم باالی
کار یک عامل مهم فرس��ایش شغلی است و همچنین دلیل اصلی تعارض خانواده –کار به شمار
م��یرود چراکه کارکنانی که حجم باالی کار را تجربه میکنند وقت کافی برای ارضاء نقشهای
غیر کاری خود بهعنوان پدر و مادر ،همسر و غیره ندارند.
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چرا کارکنان س��اعات طوالنی ک��ار میکنند؟ یک توضیح برای آن تأثی��ر ترکیب فناوری و
جهانیشدن اس��ت .کریستوفر الک هد ،مدیر ارشد بازاریابی اینتراکتیو مرکزی ،شرکت مشاوره
مستقر در کالیفرنیا ،چنین میگوید :در حال حاضر همه باید در این صنعت به دلیل وجود ایمیل،
دسترسی وایرلس و جهانیشدن ،سخت کار کنند .شما حتی نمیتوانید از استراحت پایان هفته
استفاده کنید.
اعتیاد به بلک بری

نیک سالیس��ی (که تصویر او در ش��کل نش��ان داده ش��ده است) اذعان

میکن��د ک��ه بهط��ور معم��ول کار با زمان ش��خصیاش آمیخته ش��ده
ی که
اس��ت .او که وکیلی در کلگری کانادا اس��ت میگوی��د :من هنگام 
قرار اس��ت در تعطیالت به س��ر بب��رم ،ایمیلهای بس��یاری را در زمینه

کار چ��ک میکن��م .او همچنی��ن اذع��ان دارد انج��ام خردهکاریها در
س��اعات غیر کاری باعث رنجش همس��رش شده اس��ت .امی شوالمن
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نیز یکی دیگر از کارکنان بلک بری است که خود را وقف آن نموده است .او که وکیلی در نیویورک است یادآور

میشود که در ابتدا بلک بری بهطور قابل توجهی در زندگی خانوادگی مداخله نمود اما او نمیدانست که چطور
بای��د روزانه چند صد ایمیل را پردازش کند .ش��والمن اینگونه خود را دلداری میدهد که هنگام صرف ش��ام با

خانوادهاش معمو ًال از نگاه کردن به ایمیلها خودداری میکند و میگوید :سعی میکنم هنگام رفتن به سینما به
ایمیلها نگاه نکنم .گرچه نیک سالیسی و امی شوالمن در زمانی که اختصاص به خانواده دارد ،به راحتی کارهای

بلک بری را به انجام میرسانند اما تحقیقات نشان میدهد که افزایش حجم کار و شیفتگی کاری ،میتواند به
استرس شدید در روابط و مشکالت زناشویی منجر شود.

با توجه به مطالعات اخیر دلیل دوم این مسئله ،مصرفگرا بودن افراد است .آنها میخواهند
کاالهای بیشتری خریداری کنند و خدمات بیشتری دریافت نمایند بنابراین با افزایش زمان کار
خود به دنبال کسب درآمد بیش��تری هستند .دلیل س��وم که هنجار کارگر ایدهآل نام دارد این
اس��ت که افراد متخصص و حرفهای از خود و س��ایرین انتظار دارند ساعات طوالنیتری را به کار
اختصاص دهند .برای بسیاری از افراد ،زحمتکشی و کار فراتر از هفته کاری معمول نشانه عزت
و افتخار اس��ت و نماد توانایی مافوق بش��ری آنها اس��ت 87.این غرور و افتخار در چندین کشور
آس��یایی (و البته نه همه آنها) بسیار جدی تلقی میش��ود تا جایی که مرگ از کار زیاد در حال
حاضر بخشی از زبان رایج 1است بهطور مثال دو تن از اعضای جوان هیئتعلمی در دانشگاه برتر
88
مهندسی در چین بهطور ناگهانی فوت کردند که ظاهرا ً ناشی از خستگی و کار زیاد آنها بود.
 )4-7-3-3کنترل وظیفه پایین

2

مدل بسیار رایج فرس��ودگی ش��غلی نش��ان میدهد خستگی هیجانی به نیازهای شغلی و منابع

شغل بستگی دارد 89.نیازهای شغلی 3ابعادی از شغل هستند که به تالش فیزیکی و روانی پایدار
نیاز دارند .حجم باالی کار یکی از خاصترین نیازهای شغلی در محیطهای کاری امروزی است.
تأثیر نیازهای شغلی بر فرسودگی شغلی یا بهطور کلی استرس به منابع شغلی فرد بستگی دارد.
منابع شغلی نشانگر ابعادی از شغل هستند که به کارکنان برای رسیدن به هدف کمک میکنند،
1. Part Of The Common Language
2. Low Task Control
3. Job Demand
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نیازهای ش��غلی را کاهش میدهند و برانگیزاننده رش��د و توس��عه فردی هستند .یکی از منابع
شغلی مهم استقالل یا کنترل بر روند و سرعت کار است .سطح پایین کنترل باعث افزایش خطر
فرسودگی شغلی در کارکنان میگردد چراکه آنها با حجم باالی کار مواجه میشوند بدون اینکه
قادر باشند سرعت کار خود را با توجه به انرژی و حوزه توجه خود و سایر منابع را تنظیم نمایند.
عالوه بر این میزان استرسزا بودن کنترل پایین در کار با بار مسئولیتی که بر عهده کارمند است
افزای��ش مییابد 90.کارگران خط مونتاژ کنترل کمی بر کار دارند اما چنانچه مسئولیت آنها نیز
کم باشد ،استرس آنها نیز نسبتاً کم خواهد بود .در مقابل مربیان ورزش برای برد در بازی فشار

بسیار زیادی را متحمل میشوند (مسئولیت باال) با وجود این بر آنچه در زمین بازی رخ میدهد
کنترل اندکی دارند (کنترل پایین بر کار).
 )4-7-4تفاوتهای فردی در استرس
افراد به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که دارا هستند هنگام مواجهه به یک عامل استرسزای
مش��ابه ،تجربههای متفاوتی از اس��ترس دارند .یک علت این رویداد این اس��ت که سطح آستانه
مقاومت افراد نسبت به عوامل اس��ترسزا متفاوت اس��ت .افرادی که ورزش میکنند و از سبک
زندگی سالمی برخوردار هستند ،دارای منبع بیشتری از انرژی هستند که به سطح باالی استرس
مقابله میکند .دلیل دوم پاس��خهای متفاوت به اس��ترس این اس��ت که افراد از اس��تراتژیهای
گوناگونی برای مقابله با استرس استفاده میکنند که برخی از آنها نسبت به سایرین اثربخشتر
اس��ت .تحقیقات حاکی از آن اس��ت که کارکنانی که سعی دارند وجود عامل استرسزا را نادیده
بگیرن��د یا آن را انکار کنند نسبت به کسانی که تالش میکنند روشهایی برای تضعیف عوامل
اس��ترسزا بیابند و در جستجوی حمایت اجتماعی هستند ،در درازمدت بیش��تر رنج میبرند.
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دلیل س��وم برای اینکه چرا برخی از افراد اس��ترس کمتری را نسبت به سایرین تجربه میکنند،
سطح باالی انعطافپذیری آنها است 92.انعطافپذیری به قابلیت افراد برای مقابله موفقیتآمیز
آنها با تغییرات قابل توجه ،سختیها یا خطر اشاره دارد .افرادی که انعطافپذیری باالیی دارند
قادر به مقاومت در برابر س��ختیها و نامالیمات هستند و همچنین س��ریعتر بهبودی خود را به
دست میآورند .افراد انعطافپذیر دارای ویژگیهای شخصیتی (از جمله برونگرایی باال و روان
رنجوری پایین) هستند که خوشبینی بیشتر ،اعتمادبهنفس و هیجانات مثبتی را خلق میکند.
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انعطافپذیری ،رفتارها و شایستگیهای ویژهای برای پاسخ مؤثرتر به عوامل استرسزا و سازگاری
بیش��تر با آن را شامل میشود .تحقیقات نش��ان میدهد که افراد انعطافپذیر از هوش هیجانی
باال و مهارتهای حل مسئله برخوردار هستند .آنها اس��تراتژیهای مقابلهای اثربخش را به کار
میگیرند که تجزیه و تحلیل منابع استرس و یافتن راهحلهایی برای خنثیسازی این مشکالت،
از آن جملهان��د 93.درحالیکه انعطافپذیری به افراد کمک میکند تا در برابر اس��ترس مقاومت
کنند .یک ویژگی ش��خصیتی دیگر تحت عنوان اعتیاد به کار 1باعث جذب عوامل اس��ترسزای
بیشتر میشود و ظرفیت مقابله با این عوامل را کاهش میدهد .یک فرد معتاد به کار 2به شدت
درگیر کار است ،به دلیل فشارهای درونی احساس میکند به کار وادار میشود و از کار لذت کمی

میبرد .افراد معتاد به کار خود را کام ً
ال با کار مشغول میسازند و اغلب به زیان بهداشت فردی،
روابط صمیمانه و خانواده دچار وسواس هستند 94.افراد معتاد به کار کالسیک به استرس شغلی
مستعدتر هستند و بهطور کلی افسردگی ،اضطراب و عصبانیت بیشتری را تجربه میکنند.
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انعطافپذیری

قابلی��ت افراد برای مقابله موفقیتآمیز با تغییرات قابل توجه ،نامالیمات یا ریس��ک تحت عنوان انعطافپذیری

شناخته میشود.

فرد معتاد به کار

فردی که به شدت درگیر کار است و احساس میکند وادار به کار شده است و لذت کمی از کار میبرد.

 )4-7-5مدیریت استرس مربوط به کار
چند سال پیش کو چینگ هونگ با وظیفهشناسی حدود ساعت  7:30صبح در محل کار حضور
مییافت و تا س��اعت  10شب کار را ترک نمیکرد .او که مدیرعامل فوجی زیراکس در سنگاپور
اس��ت چند س��اعت بیش��تر در خانه به کار ادامه میداد و ایمیلهایی حاوی لیست کارهایی که
باید توس��ط کارکنان تکمیل شود ،ارسال مینمود .در نهایت کو چینگ متوجه شد که گامهای
1. Workaholism
2. Work Addict
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بیامان باعث شکست اهداف متعالی میشود .او که پدر سه فرزند است چنین میگوید :افرادی
که من برای تأمین نیازهای آنها سخت کار میکردم یعنی خانواده من فرصتی برای دیدن من
نمییافتند .این روزها او ساعت  6:30عصر از دفتر کار خود خارج میشود و کارکنان خود را نیز
در همان زمان بیرون میکند .فوجی زیراکس نیز این فرصت را برای کارکنان خود فراهم میآورد
که از خانه کار خود را انجام دهند و س��اعات ش��روع و پایان کار آنها را نیز انعطافپذیر نموده
اس��ت 96.کوچینگ هونگ خوشش��انس بود .او قادر بود عادات کاری خود را تغییر دهد و پیش
از آنکه مسائل بدتر ش��ود ش��رایط  500کارمند خود را بهبود میبخشید .متأسفانه بسیاری از ما
وجود استرس خود را انکار میکنیم تا آن زمانکه بسیار دیر شود .این استراتژی اضطراب چرخه
معیوبی را ایجاد میکند چرا که عدم موفقیت در مقابله با استرس خود به یک عامل استرسزای
دیگر تبدیل میشود که از استرس ایجاد شده در وهله اول باالتر است .برای ممانعت از این چرخه
معیوب الزم است کارکنان و کارفرمایان استراتژیهای مدیریت استرس که در قسمت زیر شرح
داده شده است را به کار گیرند :حذف عوامل استرسزا ،خروج از عوامل استرسزا ،تغییر ادراکات
استرس ،کنترل پیامدهای استرس و دریافت حمایت اجتماعی.
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 )4-7-5-1حذف عوامل استرسزا

حذف عامل اس��ترسزا معموالً با مش��خص نمودن نواحی با اس��ترس باال و تعیین دالیل اصلی
استرس آغاز میشود .چنین بررسیهایی با شناسایی عوامل خاص استرسزا که بهطور نامطلوبی
مناطق خاصی از سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد مشخص میسازد که یک رویکردی با الگوی
واحد برای مدیریت استرس بیتأثیر است .اریکسون در عملیات 1آمریکای شمالی خود ،از طریق
یک بررسی ساالنه که شامل شاخص استرس میشد این برنامه تشخیصی را اجرا نمود .مدیران
در شرکت مخابرات برای شناسایی واحدهایی که ممکن بود مشکالت مربوط به استرس در آنها
رو به پیشرفت باشد از شاخص استرس استفاده نمودند .مدیر اجرایی اریکسون توضیح میدهد:
ما امتیازات افراد را بررسی کردیم و چنانچه به نظر میرسید مشکلی در گروه خاصی وجود داشته
باش��د ،ما برای اصالح و بهبود ش��رایط کاری که ممکن بود ایجاد استرس کند برنامههایی را به
1. Operations

1
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اجرا درآوردیم 98روشهای بسیاری برای حذف عامل اس��ترسزا وجود دارد اما برخی از اقدامات
معمولتر عبارتاند از :محول نمودن کار به کارکنان بر مبنای مهارتها و ترجیحات آنان ،کاهش
سروصدا بیش از حد در محل کار ،برخورداری از سیستم طرح شکایت و اقدامات اصالحی علیه
آزار و اذیت ،فراهم نمودن ش��رایطی برای کارکنان جهت کنترل بیشتر آنها بر فرایند کار .یک
روش مهم دیگر که ش��رکتها را قادر به حذف عوامل اس��ترسزا میس��ازد ،تسهیل بهتر تعادل
کار-زندگی است .اقداماتی که در جهت تعادل کار -زندگی صورت میگیرد ،باعث کاهش تعارض
میان کار کارکنان و مقتضیات غیرکاری آنان میش��ود .پنج مورد از رایجترین اقدامات در جهت
تع��ادل کار-زندگی عبارتاند از :زمان کاری محدود و انعطافپذی��ر ،تسهیم کار ،کار از راه دور،
مرخصی شخصی 1و حمایت از مراقبت کودکان.
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زم�ان کاری مح�دود و انعطافپذیر :یک روش مهم برای بهبود تع��ادل کار -زندگی محدود
نمودن س��اعاتی است که از کارکنان انتظار میرود کار کنند و انعطافپذیری در برنامهریزی آن
ساعات است .بازیهای تبلیغاتی که پیش از این در این فصل شرح داده شد ،از صنعت کار زیاد
بیرون است چراکه ساعات کاری را در حد معقول برنامهریزی میکند .بست بای ( )Best BUYبا
در نظر گرفتن ساعات کاری بسیار انعطافپذیر برای کارکنان خود ،بهعنوان الگو شناخته میشود.
تسهیم کار :با تسهیم کار موقعیت شغلی بین دو فرد تقسیم میشود طوری که آنها میزان

کمتری از اس��ترس مبتنی بر ک��ار بین کار و خانواده تجربه میکنن��د .آنها معموالً بخشهای
مختلفی از هفته را مش��غول کار هستند که با اندکی تداخل زمان کاری در برنامه هفتگی برای
هماهنگی فعالیتها همراه است .این استراتژی این توانایی را به کارکنان میدهد که در مشاغلی
که بهطور طبیعی برای مسئولیتهای تمام وقت طراحی شدهاند بهصورت پارهوقت کار کنند.
کار از راه دور :دورکاری که در فصل یک به آن اشاره شد باعث کاهش زمان و استرس ناشی
از رفتوآمد به محل کار میش��ود و رسیدگی به تعهدات خانوادگی را آسانتر میسازد که ترک
موقتی کار برای آوردن بچهها از مدرس��ه به خانه از آن جمله است .تحقیقات حاکی از آن است
که افراد دور کار تمایل دارند تعادل کار-زندگی بهتری را تجربه کنند 100 .با اینوجود این امکان
1. Personal Leave
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وجود دارد که دورکاری در افرادی که طالب تعامالت اجتماعی هستند و نیز افرادی که با کمبود
فضای موردنیاز برای کار در خانه مواجه هستند باعث افزایش استرس گردد.
مرخصی شخصی :کارفرمایانی که از ارزشهای قوی در زمینه کار-زندگی برخوردار هستند به
کارکنان خود برای زایمان ،پدر شدن پیشنهاد مرخصی میدهند تا از خانواده جدید خود مراقبت
کنند یا از مزایای تجربه فردی خود بهرهمند شوند .بر مبنای قانون مرخصی پزشکی و خانواده در
آمریکا به مادران باردار و هر فرد دیگری که بیمار تلقی ش��ود  12هفته مرخصی بدون حقوق با
حفظ شغل ارائه میگردد .با این حال در بیشتر کشورها  12تا  16هفته مرخصی با حقوق برای
کارکنان در نظر گرفته میشود.
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حمایت از مراقبت از کودکان :بر اساس یک ارزیابی تقریباً یک چهارم شرکتهای بزرگ آمریکایی
تسهیالت مراقبت از کودک را برای کارکنان خود فراهم میآورند .حمایت از مراقبت کودکان باعث
کاهش اس��ترس میگردد چراکه به کارکنان برای رها کردن کودک خود کمتر تحت فش��ار قرار
میگیرند و در طول روز در مورد چگونگی شرایط فرزند خود کمتر نگران خواهند شد.
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 )7-5-2خروج از عوامل استرسزا

حذف یک عامل اس��ترسزا ممکن اس��ت یک راهحل ایدهآل باش��د اما اغلب امکانپذیر نیست.
یک اس��تراتژی جایگزین این اس��ت که بهطور دائم یا موقت کارکنان را از عامل اس��ترسزا دور

کنی��م .خ��روج دائمی زمانی رخ میدهد که کارکنان به مش��اغلی انتقال یابن��د که با ارزشها و
ش��ایستگیهای آنان بیشتر سازگار باش��د .خروج موقتی از عوامل استرسزا متداولترین روشی
اس��ت که کارکنان بهوس��یله آن اس��ترس را مدیریت میکنند .تعطیالت مهمترین فرصت برای
بهبودی کارکنان و تجدید قوای آنها برای رویارویی با چالشهای آینده است.
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پیش بهسوی تعادل بهتر کار-زندگی

فض��ای کاری مارک ولز دارای مجموعهای از اش��یاء

عجیب غریب اس��ت :یک کاس��ه بزرگ ب��ا پنج پوند
ب��ادام زمین��ی درون آن ،صفح��ه گردون��ه صوت��ی و

ی��ک کتیب��ه با این نوش��ته رک��ورد بدتری��ن حضور.

ول��ز ک��ه تصوی��ر او را مش��اهده میکنی��د بهصورت

تمام وقت بهعنوان یک متخصص آموزش الکترونیکی کار میکند ،بااینحال س��ال گذش��ته او به مدت  42روز
از دفتر کار خود دور بود و در کنسرتها (ازجمله چهار کنسرت در اروپا) ،جشنوارهها و سایر وقایع سرگرم کننده
مش��ارکت داش��ت .برای بس��ت بای این عدم حضور اهمیتی نداش��ت چراکه بهرهوری ولز بهطور قابل توجهی

افزایش یافت .ولز و  3000کارمند اداره مرکزی ،بر اساس نتایج کاری خودارزیابی میشوند و نه بر مبنای

س��اعات حض��ور .بهطور مثال اس��تیو هنس ،مدیر روابط کارکنان در بس��ت بای ،فق��ط چند روز در هر
م��اه را در دفت��ر کار حضور دارد .اغلب اوقات او از خانه خود در ش��هر س��یدار راپیدز ک��ه  285مایل از

مح��ل کار فاصل��ه دارد ،کار میکند .به لط��ف طرح ارزیابی بر مبنای نتایج ،داون پالس��ون مدیر ترفیع
بس��ت بای ،موفق شد در طی دوران س��خت بارداری از خانه کارهای خود را به انجام برساند .کریستی

رانینگ��ن ،مربی قوتها در بس��ت بای ،نیز مزایای طرح ارزیابی بر مبن��ای نتایج را مورد تقدیر قرار داد.

رانینگن میگوید :طرح ارزیابی بر مبنای نتایج به من کمک کرد تا در کار و زندگی ش��خصیام تعادل
مطلوبی کس��ب کنم؛ و من در حال حاضر واقع ًا از زندگی برخوردار هس��تم .م��ن میدانم که خانوادهام

ب��ه ش��ما خواهند گفت بهطور کلی نس��بت به آنچ��ه عادت دارم دچار اس��ترس کمتری میش��وم.
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تقریب��اً  5درصد ش��رکتهای آمریکایی به برخ��ی از کارکنان خود برای روز یکش��نبه (روز

تعطیل) حقوق پرداخت میکنند .ش��رکت مکدونالد در چهل س��ال گذشته برای روز یکشنبه
حقوق پرداخت کرده اس��ت و در ازای هر ده س��ال خدمت هش��ت هفته مرخصی با حقوق ارائه

میدهد 104.برخی از ش��رکتها برای کمک به کارکنان بهمنظور خروج از کار پراسترس در طول
روز روشهای خالقانهای را مورد استفاده قرار میدهند .کارکنان مؤسسه ساس در شهری کری
واقع در کارولینای شمالی از تکنوازی پیانو بهطور زنده در هنگام ناهار لذت میبرند .شرکتهای

مش��اورهای س��گال در نیویورک و وی الیف در لندن برای استراحت کارکنان اتاق خواب در نظر
گرفته است که در آن با یک چرت کوتاه بهبودی کارکنان حاصل میشود .در بخش آغازین این
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فصل یادآور شدیم که دیکسون شوابل که یک شرکت روابط عمومی و بازاریابی واقع در روچستر

اس��ت دارای یک اتاق فریاد 1اس��ت که کارکنان میتوانند در آن ناکامیهای روزانه خود را فریاد

بزنند .شرکت لیگت– اس تا شوور یک آژانس خالق در کلیولند دارای سه اتاق است از جمله یک
اتاق آواز که کارکنان میتوانند به دور از استرس آواز بخوانند .مدیر هنری شرکت میگوید :هرچه

سطح استرس باالتر باشد آوازخوانیهای بیشتری رخ خواهد داد.
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 )4-7-5-3تغییر ادراکات نسبت به استرس

پیش از این ما آموختیم که کارکنان به دلیل دارا بودن س��طوح مختلف انعطافپذیری از جمله

اعتمادبهنف��س و خوشبینی ،س��طوح مختلفی از اس��ترس را تجربه میکنن��د .در نتیجه روش
دیگر مدیریت اس��ترس کمک به کارکنان در جهت بهبود خودپنداره آنها اس��ت بهگونهای که
چالشهای ش��غلی بهعنوان یک عامل تهدید کننده درک نشود .بر مبنای گزارش حاصل از یک
تحقیق ،هدفگذاری فردی و خود تقویتی نیز میتواند باعث کاهش نوعی استرس شود که افراد
هنگ��ام ورود به بافت کاری جدید تجربه میکنند .تحقیق دیگر حاکی از آن اس��ت که برخی از
اش��کال طنز (و البته ن��ه همه آنها) میتواند باعث بهبود خوشبینی ش��ود و با حذف برخی از
فشارهای روانی از موقعیت هیجانات مثبتی را ایجاد نماید.
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 )4-7-5-4کنترل پیامدهای استرس

مقابله با استرس در محل کار نیز کنترل پیامدهای آن را شامل میشود .به همین دلیل بسیاری

از شرکتها مجهز به مراکز تناسب اندام هستند یا کمکهزینهای برای عضویت در مراکز خارج
از س��ایت ارائه میدهند .تحقیقات نش��ان میده��د که ورزش با تعدیل تنف��س و ضربان قلب،
گرفتگی عضالنی و اسید معده باعث کاهش پیامدهای روحی روانی ناشی از استرس در کارکنان
میگردد 107.تعدادی از شرکتها مانند آسترازنکا کارکنان خود را تشویق میکند تا در طول یک
روز کاری ،تکنیکهای تمدد اعصاب و مدیتیشن را تمرین کنند .بر اساس یک تحقیق شکلهای
گوناگون مدیتیش��ن باعث کاهش اضطراب ،کاهش فش��ار خون و گرفتگی عضالنی میش��ود و
تنفس و ضربان قلب را تعدیل میسازد 108.عالوه بر آمادگی جسمانی و مدیتیشن /تمدد اعصاب،
1. Scream Room
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برنامههای تندرستی نیز میتواند در کنترل پیامدهای ناشی از استرس مؤثر واقع شود .در آمریکا
 81درصد از کارفرمایانکه دارای حداقل  50کارمند هستند از برنامههای س�لامت برخوردارند.
این برنامهها از طریق آموزش و پشتیبانی به کارکنان کمک میکند تا تغذیه بهتر ،خواب منظم
و س��ایر عادات مطلوب زمینهس��از س�لامتی را در پیش گیرند .بهطور مثال کارکنان پیتنی باوز
در ازای تکمیل فرم نظرس��نجی آنالین س�لامت به مدت س��ه بار در هر سال بیش از  200دالر
دریافت میکنند .بیش از  80درصد کارکنان ش��رکت مینی تب در اس��تیت کالج پنسیلوانیا در
برنامه تندرس��تی تولیدکنندگان نرمافزار شرکت میکنند که چکاپ داخلی ساالنه و کالسهای
مدیتیش��ن از آن جملهاند 109.بسیاری از کارفرمایان شرکتهای بزرگ خدمات مشاورهای تحت
عن��وان برنامههای کمک به کارکنان 1ارائه میدهند که به آنها در حل مسائل مربوط به ازدواج،
مسائل مالی و مشکالت کاری کمک میکند EAPs .نیز عوامل استرسزای خاصی در صنعت را
هدف میگیرد( .بهطور مثال سرقتهای بانکی)
 )4-7-5-5دریافت حمایت اجتماعی

حمای��ت اجتماعی هنگامی رخ میدهد که همکاران ،سرپرس��تها ،اعضای خانواده دوس��تان و
سایرین برای کاهش تأثیر تجربه استرس فرد ،حمایت هیجانی و اطالعاتی فراهم آورند که بهطور

بالقوه مقاومت و انعطافپذیری فرد را بهبود میبخش��د (به ویژه خوشبینی و اعتمادبهنفس او)
چراکه این حمایت باعث القاء حس ارزشمندی در افراد میگردد .حمایت اجتماعی نیز در جهت

کمک به فرد در درک و تفسیر و احتماالً حذف عامل استرس اطالعاتی را فراهم میآورد .بهطور
مث��ال برای کاهش اس��ترس کارکنان جدید همکاران میتوانند روشهای برخورد با مش��تریان
مشکلساز را شرح دهند .جستجوی حمایت اجتماعی که واکنش تمایل و همراهی 2به استرس
نامیده میشود .تحقیقت حاکی از آن است که زنان اغلب بیش از واکنش جنگوگریز که پیش
از این به آن اشاره شد این مسیر را دنبال میکنند.
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1. Employee Assistant Program
2. Tend And Befriend
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هیجانات کارکنان ،نگرشها و اس��ترس اساساً بهواسطه انگیزش بر رفتار کارکنان اثرگذار است.
بهطور مثال به خاطر دارید که نیات رفتاری ،قضاوتها و انتظاراتی در مورد انگیزش برای مداخله
در یک رفتار خاص هستند .در فصل بعدی نظریههای برجسته انگیزش کارکنان معرفی میگردد.
خالصه فصل

هیجانات عبارت اس��ت از رویدادهای روانی ،رفتاری و فیزیولوژیکی نسبت به یک ش��ی ،فرد یا

رخداد که حالت آمادگی را ایجاد میکند .هیجانات با نگرشها متفاوت است .نگرشها نمایانگر
مجموع��های از باورها ،احساس��ات و نیات رفتاری نسبت به یک ف��رد ،موضوع یا رویداد هستند.
باورها به ادراکات تثبیت شده فرد نسبت به موضوع نگرش اشاره دارد .نیات رفتاری نشانگر انگیزه
برای مش��ارکت در یک رفتار خاص با توجه به هدف اس��ت .نگرشها بهطور سنتی بهعنوان یک

فرایند کام ً
ال منطقی ش��رح داده میشوند که در آن باورها پیشبینی کننده احساساتی هستند
ک��ه نیات رفتاری را پیشبینی میکند و نیات رفت��اری پیشبینی کننده رفتار هستند .در حال
حاضر ما میدانیم که هیجانات تأثیری به اندازه شناخت یا بیشتر از آن بر رفتار دارد .این فرایند
دوگانه هنگامی آش��کار میش��ود که ما از لحاظ درونی بین آنچه از لحاظ منطقی خوب یا بد به
نظر میرسد و آنچه ما از لحاظ هیجانی احساس میکنیم در یک موقعیت خوب یا بد است دچار
تعارض ش��ویم .هیجانات بهطور مستقیم نیز بر رفتار اثرگذار اس��ت .گاهی اوقات رفتار بهواسطه
ناهماهنگی ش��ناختی نگرشهای بعدی ما را تحت تأثیر قرار میدهد .قوه هیجانی عبارت است
از ت�لاش ،برنامهریزی و کنترل موردنیاز برای بروز هیجانات مطلوب به لحاظ س��ازمانی در طی
تعامالت بین فردی .در مشاغلی که نیازمند انواع هیجانات و هیجانات شدیدتر هستند و نیز در
مشاغلی که تعامل با مشتریان مکررا ً و در مدت زمان طوالنی رخ میدهد ،قوه هیجانی متداولتر
است .هنجارهای بروز یا پنهان ساختن هیجانات واقعی فرد در فرهنگهای مختلف متفاوت است.
ناهماهنگی هیجانی زمانی رخ میدهد که هیجانات واقعی و هیجانات موردنیاز با یکدیگر ناسازگار
باشند .عمل عمقی 1و نیز استخدام افرادی که بهطور طبیعی تمایل دارند هیجانات مورد نظر را
نشان دهند ،میتواند باعث کاهش این ناسازگاری گردد.
1. Deep Acting
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ه��وش هیجان��ی به توانای��ی درک و بیان هیجانات ،همانندس��ازی هیجان��ات در فکر و تنظیم
هیجانات در خود و دیگران اطالق میشود .این مفهوم مشتمل بر چهار بخش است که بهصورت
س��لسلهمراتبی ترتیب مییابند :خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاه��ی اجتماعی و مدیریت روابط.
هوش هیجان تا حدی میتواند یاد گرفته شود به ویژه از طریق مربیگری شخصی.
رضایت شغلی نشاندهنده ارزیابی فرد از بافت کاری خود است .مدل خروج– اظهار عقیده–
وفاداری– بیتوجهی چهار پیامد ناش��ی از نارضایتی ش��غلی را تشریح میکند .رضایت شغلی تا
حدی بر عملکرد شغلی و رضایت مشتری اثرگذار است .تعهد عاطفی سازمانی (وفاداری) وابستگی
هیجانی فرد به یک سازمان خاص ،تعلق به آن و هویت یافتن بهواسطه آن است .تعهد عاطفی در
تضاد با تعهد مستمر است که وابستگی حسابگرانه به سازمان است .شرکتها بهواسطه عدالت و
حمایت ،ارزشهای مشترک ،درک سازمانی و مشارکت کارکنان ایجاد وفاداری میکنند .استرس
پاسخ انطباقی به وضعیتی است که بهعنوان چالش یا تهدیدی برای سالمت فرد درک شده است.
این تجربه اس��ترس که سندرم سازگاری عمومی نامیده میشود ،شامل سه مرحله است :هشدار،
مقاومت و فرسودگی .عوامل استرسزا دالیل ایجاد استرس هستند و هر شرایط محیطی را که در
فرد ایجاد نیاز فیزیکی و هیجانی میکند ،شامل میشوند .سه عامل استرسزا که بسیار مورد توجه
بوده است از این قرارند :آزار و اذیت و خشونت ،حجم باالی کار ،کنترل پایین کار.
ممکن اس��ت دو فردی که با یک عامل استرسزای یکسان مواجه میشوند ،سطوح مختلفی
از استرس را تجربه کنند .بسیاری از اقدامات در جهت مدیریت استرس مرتبط با کار قابل انجام
اس��ت از جمله حذف عامل اس��ترسزا ،دوری از عامل استرسزا ،تغییر ادراک از استرس ،کنترل
پیامدهای استرس و دریافت حمایت اجتماعی.

122

پرسشهای تفکر انتقادی

 .1بر اساس گزارش یکی از تحقیقات اخیر ،اساتید کالج و دانشگاهها الزم است مکررا ً درگیر
قوه هیجانی باشند .موقعیتی را که در این شغل نیازمند قوه هیجانی است شرح دهید .به
نظر شما قوه هیجانی برای اساتید دانشگاه سختتر است و یا برای اپراتورهای تلفنی که
در اورژانس کار میکنند؟
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 .2در موفقیت فردی ،هوش هیجانی مهمتر از هوش شناختی است شما با این موافق هستید
یا مخالف؟ دیدگاه خود را شرح دهید.
 .3زمانی را که ش��ما بهطور مؤثر هیجانات ش��خصی را مدیریت نمودهاید توصیف کنید .چه
اتفاقی رخ داد؟ نتیجه چه بود؟
 .4کارکنان خوشحال به وجود آورنده مشتریان خوشحال هستند توضیح دهید که چرا این
جمله ممکن است درست باشد و شرایطی را که ممکن است این عبارت در مورد آن صدق
نکند مشخص نمایید.
 .5چه عواملی بر وفاداری سازمانی کارکنان اثرگذار است؟
 .6آیا دانشجوی تمام وقت کالج بودن پراسترس است؟ چرا آری یا چرا خیر؟ پاسخ خود را با
دیدگاه متضاد سایر دانشجویان مقایسه کنید.
 .7دو تن از فارغالتحصیالن اخیر کالج بهعنوان ژورنالیست به در یک مکان مش��غول به کار
شدند .هردو ساعات طوالنی کار میکنند و زمان محدودی برای تکمیل داستانهای خود
دارند .آنها برای پیشگام بودن و اول بودن در ارائه گزارش مباحثات جدید فشار ثابتی را
تحمل میکردند .یک ژورنالیست بهطور فزایندهای خسته و دلسرد میش��ود چندین روز
مرخصی اس��تعالجی میگیرد .دیگری کار خود را انجام میدهد و به نظر میرس��د از این
چالشها لذت میبرد .با استفاده از دانش خود در زمینه استرس شرح دهید که چرا این
دو ژورنالیست واکنشهای متفاوتی نسبت به شغل خود نشان میدهند؟
 .8یک مقام ارش��د اتحادیه کارگری اظهار داشت :همه آنچه مدیریت استرس انجام میدهد

این اس��ت که به افراد کمک کند با مدیریت ضعیف مقابله کنند {کارفرمایان} واقعاً باید

استرس را کاهش دهند .در مورد صحت این عبارت به بحث بپردازید.
مورد پژوهی  1-4سوار بر ترن هوایی هیجانانگیز
کار لوئیس دمیانی در بیش��تر روزها مانند یک ترن هوایی مهیج اس��ت .او که پرستار سرطان در
ی که بیماران
س��یستم بهداش��ت و درمان فری هولد تاون شیپ واقع در نیوجرسی است ،هنگام 
س��رطانی بیماری خود را مغلوب میسازند و رو به بهبودی میروند از شادی لبریز میشود .پس
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ی که یکی از بیمارانش اخبار تیره و تاری از سرطان خود میشنود ،لحظات سختی
از آن هنگام 
را تجرب��ه میکن��د .وی همچنین با ناامیدی برآمده از سیاس��تهای اداری مب��ارزه میکند؛ اما
دمیانی حتی پس از یک تغییر طوالنی اجازه نمیدهد هیجاناتش به ظهور برس��د مگر آنکه در
اتومبیل شخصی خود و در مسیر خانهاش باشد .او توصیه میکند :شما باید یاد بگیرید که چطور
هیجان خود را بروز ندهید ،ش��ما میگویید بسیار خوب من میتوانم از عهده این موضوع برآیم.
من باید بر اولویتها تمرکز داش��ته باش��م و بیماران در اولویت هستند دمیانی عالوه بر مدیریت

هیجانات خود ،مهارت باالیی در ایجاد هیجانات مثبت در س��ایرین کسب کرده اس��ت .او اخیرا ً

به دلیل حساسیت فوقالعادهای که نسبت به نگرانیها و نیازهای بیماران دارد جایزهای دریافت
نموده اس��ت .بهطور مثال یکی از بیماران او تمایل داش��ت به مکزیک سرزمین مادریاش برود
اما با توجه به اینکه در مرحله پیش��رفتهای از سرطان را تجربه میکرد چنین سفری امکانپذیر
نبود .در عوض دمیانی مکزیک را به بیمارس��تان آورد .او س��الن مالقات کنندگان را به محیطی
برای جشن تبدیل کرد و از خانواده و دوستان بیمار و کارکنان بیمارستان برای یک رویداد ویژه
دعوت به عمل آورد .لیزا سالواتور یک پرستار مسئول در مرکز سوختگی تازه تأسیس در فرنسو
کالیفرنیا نیز دریافت که ش��غل او حمایت از نیازهای هیجانی بیماران است و نه صرفاً مشکالت

فیزیکی آنها .او میگوید :در سوختگیها شما فقط آنچه را که در بیرون است درمان نمیکنید
بلکه آنچه را که در درون است و قادر به مشاهده آن نیستید درمان میکنید سالواتور نیز طیف
گستردهای از هیجانات را تجربه میکند از جمله ضرورت رسیدگی به بیماران سوختگی خارج از
اورژانس در یک ساعت بهمنظور افزایش امید آنها به بهبود و بازیابی سالمتی خود .او میگوید:
من استرس باال و تروما را دوست دارم با این حال او اذعان میدارد که در درمان کودکان مبتال
به س��وختگی دچار چالش هیجانی میش��ود .من از عهده آن برمیآیم و پس از آن در کل مسیر
برگشت به خانه گریه میکنم و هقهق کنان تا خانه رانندگی میکنم .آنیل شاندیل پزشکی است
که در بیمارستان پشتیبانی رزمی  328در فورت داگالس واقع در یوتا ،صدمات و سوختگیهای
ش��دیدتری را نسبت به بسیاری از حرفههای پزش��کی شاهد بوده است .وی به مدت دو سال در
مرکز پزشکی منطقهای ارتش لندستوهل در آلمان ،به سربازانی که در جنگ عراق یا افغانستان
زخمی ش��ده بودند کمک میکرد .این مأموریت وظیفه به شدت از لحاظ هیجانی تحمیلی بود.
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ش��اندیل میگوید :ش��ما با بسیاری از اندامهای قطع شده ،بسیاری از آسیبهای مغزی شدید و

مرگومیرهای فراوان مواجه هستید ،بنابراین درماندگی ناشی از شفقت نسبتاً باال است .افرادی
که با قربانیان همکاری نزدیک داشتند اغلب از خستگی ناشی از دلسوزی رنج میبردند که تحت
عنوان اختالل اس��ترس ثانویه شناخته میشود .کاهش توانایی در احساس همدردی (دلسوزی)
با سایرین از عالئم اصلی آن است .علیرغم وجود خطر درماندگی ناشی از دلسوزی شاندیل برای
مأموریتهای چالشبرانگیزتر داوطلب ش��ده اس��ت .او و  85سرباز دیگر در حال حاضر در عراق
به زندانیان عراقی که توس��ط ارتش آمریکا نگهداری میشوند خدمات مراقبتهای پزشکی ارائه
میدهند؛ بنابراین همگام با مدیریت هیجانات و جلوگیری از ابتال به موارد تروما ،این پزش��کان
همچنین باید شفقت محترمانهای را نسبت به کسانی که با همکاران و دوستان آمریکایی آنها
میجنگیدند نشان دهند .شاندیل میداند که این کار سختی است .او میگوید :بله درست است
اینها افرادی هستند که با ما مهربان نبودند ،اما بهعنوان یک پزشک کار ما مراقبت از آنها است،
مهم نیست که آنها دوست ما باشند یا دشمن ما.
سؤاالت
 .1سه نفر مطرح شده در این موردپژوهی تا چه حد هیجانات خود در محل کار را مدیریت
و کنترل نمودهاند؟ چطور این کار را انجام دادهاند؟ به نظر شما آنها تحت این شرایط تا
چه حد بهطور مؤثر هیجانات خود را مدیریت کردهاند؟
 .2در این موردپژوهی بیان شده است که پرستاران و سایر کارکنان پزشک الزم است هیجانات
بیم��اران خود را مدیریت کنند .چرا مدیریت هیجانات در این ش��غل حائز اهمیت اس��ت؟
کارکنان بخش پزشکی با چه روشهایی میتوانند هیجانات بیماران خود را تغییر دهند؟
 .3در همه قسمتهای این موردپژوهی اس��ترس ذکر ش��ده اس��ت .این استرس چگونه رخ
میدهد؟ برای افرادی که در این نوع از مشاغل هستند این استرسها چه پیامدهایی دارد؟
این افراد چگونه میتوانند سطح باالی استرس خود را به حداقل برسانند؟
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تمرین در کالس  3-4مربیگری قوتمحور (مبتنی بر نقاط قوت)
هدف

کمک به دانشجویان برای تمرین شکلی از توسعه بین فردی که بر مبنای پویایی هیجانات مثبت

ایجاد میشود.
پیشزمینه

در چندی��ن فصل از این کتاب ،فلسفه در حال ظهور رفتار س��ازمانی مثبت معرفی و به کار گرفته

شده است که نشان میدهد تمرکز بر جنبههای مثبت زندگی بیش از جنبههای منفی آن موفقیت
سازمانی و رفاه فردی را بهبود خواهد بخشید .بهکارگیری رفتار سازمانی یک مربیگری قوتمحور

1

یا مبتنی بر قدردانی است که در آن مربی بر نقاط قوت فرد بیش از نقاط ضعف او تمرکز میکند و
به تحقق بخشیدن به پتانسیلهای فرد کمک میکند .بهعنوان بخشی از فرایند مربیگری ،مربی به
داستان کارکنان خود گوش میدهد و با طرح سؤال و ارائه پیشنهادات به فرد ،در بازتعریف خودپنداره
او و ادراک از محیط به او کمک میکند .دو مهارت مهم در مربیگری مؤثر ،گوش دادن فعال و کاوش
برای اطالعات اس��ت (بهجای ارائه راهحل یا جهتدهی به فرد) .در دس��تورالعملهای ارائه شده در
قسمت زیر اطالعات و موضوعات خاص موردنیاز برای مربی و یادگیرنده مشخص میشود.
دستورالعمل (کالس کوچک)
 .1تیمی متشکل از چهار نفر تشکیل دهید .چنانچه تعداد افراد کالس مضربی از چهار نیست
میتوان تیم ش��ش نفره تش��کیل داد .در مورد کالسهایی که تعداد افراد آن فرد است یک
فرد میتواند نقش ناظر را داشته باشد .به دو گروه تقسیم شوید که در آن یک فرد مربی و
دیگری یادگیرنده باش��د .در حالت ایدهآل برای این تمرین مربی و یادگیرنده باید از دانش
کمی نسبت به یکدیگر برخوردار باشند.
 .2یادگیرنده در مورد خود چیزی را شرح خواهد داد که در آن برتر است و دوست دارد بهواسطه
آن شناخته شود .این صالحیت ممکن است مرتبط با کار باشد اما لزوماً اینطور نیست .آن

میتواند موفقیت شخصی باشد یا توانایی که به خودپنداره او نزدیک است (چگونگی تعریف
1. Strength-Based Coaching
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آنه��ا از خ��ود) .مربی غالباً گوش میدهد اما با بهکارگیری س��ؤاالت کاوش گرانه جزئیات
بیشتری را جستجو میکند (سؤاالتی نظیر در مورد آن بیشتر بگویید .بعد از آنچه کردید؟
میتوانید بیشتر توضیح دهید؟ چه چیزهای دیگری در مورد آن رویداد به خاطر میآورید؟)
همانطور که داستان فرد شکل میگیرد مربی او را راهنمایی خواهد کرد تا روشهای تقویت
این نقاط قوت را شناسایی کند .بهطور مثال موانع موقعیتی برای نقاط قوت فرد و ابعاد آنها
که نیازمند پیشرفت بیشتر است کشف میشوند .این نقاط قوت ممکن است بهعنوان مبنایی
برای فرد موردبحث قرار گیرد تا نقاط قوت س��ایرین را بهبود بخش��ند .اولین جلسه باید با
برخی مباحث در خصوص اهداف فرد و برنامههای عملی خاتمه یابد .اولین جلسه مربیگری
میتواند تا هر زمان خاصی که مربی تعیین میکند طول بکشد اما بهطور معمول هر جلسه
مربیگری  15تا  25دقیقه طول میکشد.
 .3پ��س از اتمام اولین جلسه مربیگری گروهبندی مج��دد انجام دهید بهگونهای که هریک از
گروههای دونفره اعضای متفاوتی با دفعه قبل شامل شود .بهطور مثال اگر گروههای دونفره
در جلسه اول  A-Bو  C-Dباشند در جلسه دوم  A-Cو  B-Dباشند .در جلسه دوم افرادی
که در جلسه اول مربی بودند یادگیرنده میشوند.
 .4کالس در مورد تجربه هیجانی نقاط قوت فرد ،نقش خودپنداره در هیجانات و نگرشها ،نقش
مدی��ران و همکاران در ایجاد هیجانات مثبت در اف��راد و ارزش و محدودیتهای مربیگری
مبتنی بر نقاط قوت اطالعات کسب خواهد کرد.
تمرین تیمی  4-4رتبهبندی مشاغل بر مبنای قوه هیجانی آنها
هدف

این تمرین به شما کمک میکند مشاغلی را که در آن افراد تمایل دارند سطح باالتر یا پایینتری

از قوه هیجانی را تجربه کنند بشناسید.
دستورالعمل
 .1بهطور فردی مقدار نیاز هر یک از شغلهای موجود در لیست زیر به قوه هیجانی را رتبهبندی
کنید؛ بهعبارتدیگر به شغلی که از نظر شما مستلزم بیشترین تالش ،برنامهریزی و کنترل
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برای بیان هیجانات مطلوب س��ازمان در طی تعامالت بین فردی است عدد  1را اختصاص
دهی��د؛ و عدد  10را برای مش��اغلی ک��ه حداقل نیاز به قوه هیجان��ی دارد در نظر بگیرید.
رتبهبندی خود را در ستون یک عالمتگذاری کنید.
 .2مربی تیمهایی متشکل از چهار یا پنج نفر تشکیل خواهد داد و هر تیم بر اساس توافق جمع
موارد را رتبهبندی میکند (نه فقط با میانگین رتبهبندی فردی) .این نتایج در س��تون دوم
قرار میگیرد.
 .3مربی اطالعات رتبهبندی تخصصی را فراهم میآورد .این اطالعات باید در ستون سوم وارد
شود .دانشجویان تفاوتهای ستون چهار و پنج را محاسبه میکنند.
 .4نتایج در کالس مقایسه خواهد شد و ویژگیهای شغل موردبحث قرار خواهد گرفت.
جدول امتیازدهی قوه هیجانی مشاغل
مشاغل

رتبهبندی

رتبهبندی

رتبهبندی

فردی

تیمی

تخصصی

متصدی بار
صندوقدار

متخصص بهداشت دهان و دندان

بیمهگزار
وکیل
کتابدار
کارمند اداره پست
پرستار رسمی
مددکار اجتماعی
گوینده تلویزیون

(امتیاز کمتر امتیاز بهتری است) امتیاز شما امتیاز تیم

امتیاز کل

تفاوت

تفاوت

امتیازات

امتیازات

ستون  1و 3

ستون  2و 3
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تمرین تیمی  :4-5ترس از حضور در صحنه

هدف

این تمرین به شما کمک میکند موقعیتهای استرسزای معمول را تشخیص دهید و شیوههای

کاربردی مدیریت استرس در هر موقعیت را تعیین کنید.
پیشزمینه

ترس از صحنه –که ترس از صحبت در عموم را شامل میشود -یکی از موقعیتهای پراسترسی
اس��ت که بسیاری از افراد در زندگی روزمره آن را تجربه میکنند .بر مبنای برخی محاس��بات،

ی که باید در مقابل
نزدیک به سه چهارم از افراد غالباً ترس از صحنه را تجربه میکنند حتی هنگام 
تعداد کمی از مخاطبان صحبت کنند یا عملی را انجام دهند .ترس از صحنه یک موضوع بسیار
عالی در مورد مدیریت اس��ترس در این تمرین تیمی اس��ت چرا که عالئم روانی و فیزیولوژیکی
ترس از صحنه در واقع نش��انههای اس��ترس هستند؛ بهعبارتدیگر ترس از صحنه تجربه ای از
اس��ترس ناش��ی از موقعیت خاص مانند حضار عمومی است .بر اساس تجربه فردی اعضای تیم،
از تیم ش��ما درخواس��ت خواهد شد عالئم ترس از صحنه را شناسایی کنند و فعالیتهای خاص
مدیریت استرس را که بهطور مؤثر با ترس از صحنه مقابله میکند تعیین کنید.
دستورالعمل
 .1افراد در تیمهایی سازماندهی میشوند بهگونهای که بهطور معمول هر تیم چهار تا شش نفر
عضو داشته باشد .در حالت ایدهآل در هر تیم یک یا چند عضو باید اعالم کنند که ترس از
صحنه را تجربه کردهاند.
 .2کار اول هر تیم این است که نشانههای ترس از صحنه را تشخیص دهد .بهترین روش برای
سازماندهی این عالئم این است که به سه دسته از پیامدهای استرس که در این فصل شرح
داده شد توجه کنید :فیزیولوژیک ،روانی و رفتاری .نشانههای خاص ترس از صحنه ممکن
اس��ت با پیامدهای ناشی از استرس که در این فصل ش��رح داده شد متفاوت باشد ،اما این
سه دسته گسترده مرتبط هستند .تیمها باید این آمادگی را داشته باشند تا چندین نشانه
را تشخیص دهند و یک یا دو مثال خاص از نشانههای ترس از صحنه را بر مبنای تجربیات
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فردی خود از اعضای تیم ارائه دهند( .به خاطر داش��ته باشید که الزم نیست تک تک افراد
تجربیات خود را به کل کالس شرح دهند).
 .3دومین کار هر تیم این اس��ت که اس��تراتژیهای خاصی را که افراد برای به حداقل رساندن
ترس از صحنه دارا هستند یا میتوانند به کار ببرند را مشخص کند .پنج دسته از روشهای
مدیریت استرس که در این فصل ارائه شد الگوی مفیدی برای سازماندهی اقدامات خاص
مدیری��ت ترس از صحنه فراهم میآورد .هر تیم باید اس��تراتژیهای متعددی برای کاهش
ترس از صحنه ثبت کند و قادر باشد با ارائه یک یا دو مثال خاص ،برخی از این استراتژیها
را به تصویر بکشد.
 .4همه کالس گرد هم میآیند تا تحلیل هر تیم در مورد نشانهها و راهحلهای ترس از صحنه
را بشنوند .سپس این اطالعات به ترتیب با تجربه استرس و فعالیتهای مربوط به مدیریت
استرس مقایسه میشود.
خودارزیابی  :4-6ارزیابی تعهد به دانشگاه

هدف

این خودارزیابی برای کمک به شما در درک مفهوم تعهد سازمانی و ارزیابی تعهد شما نسبت به

دانشگاهی که اکنون در آن حضور دارید ،طراحی شده است.
بررسی اجمالی

مفهوم تعهد همانطور که به دانش��جویان دانشگاه مرتبط است به کارکنانی که در سازمانهای
مختلف مش��غول ب��ه کار هستند نیز مربوط اس��ت .این خودارزیابی منطبق ب��ر ابزار رایج تعهد
س��ازمانی اس��ت بهطوری که به تعهد شما بهعنوان یک دانش��جو نسبت به دانشگاهی که در آن
حضور دارید اشاره دارد.

6
22

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

می��زان موافقت یا ع��دم موافقت
شما با هر یک از موارد ذکر شده
چقدر است؟

 .1ادامه تحصیل در این دانشگاه
مرا خوشحال میکند.

 .2یکی از مش��کالت ت��رک این
دانش��گاه وجود م��وارد جایگزین
محدود است.
 .3من واقعاً مش��کالت دانشگاه را
مشکالت خودم میدانم.

 .4در ح��ال حاضر ضرورت ماندن در
دانشگاه به اندازه تمایل من مهم است.

 .5من حس تعلق عمیقی نسبت
به دانشگاه ندارم.
 .6در حال حاضر ترک دانش��گاه برای
منسختاستحتیاگرمنبخواهم.

 .7من وابستگ��ی عاطفی به این
دانشگاه حس نمیکنم.
 .8چنانچه این دانش��گاه را ترک کنم
زندگیمنبیشازحدمختلمیشود.
 .9م��ن احساس نمیکن��م در این
دانش��گاه مانند عض��وی از خانواده
هستم.
 .10من احساس میکنم گزینههای
بسی��ار کم��ی ب��رای ارزیابی ترک
دانشگاه در اختیار دارم
 .11ای��ن دانش��گاه دارای معنا و
مفهوم ش��خصی گستردهای برای
من است
 .12چنانچ��ه ت��ا به ح��ال وقت
زیادی را در این دانش��گاه صرف
نمیکردم ممکن ب��ود به تکمیل
تحصیل در جای دیگر فکر کنم.

پرسشنامه تعهد به دانشگاه
کام ً
ال
موافق

نسبت ًا
موافق

کمی
موافق

نه موافق
نه
مخالف

کمی
مخالف

نسبت ًا
مخالف

کام ً
ال
مخالف
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راک اسپیس هوستینگ با به رسمیت شناختن و تقدیر از آنچه تعهد کارکنان را که محور عملیات کسبوکار
است ،به دنبال دارد ،در کارکنان خود ایجاد انگیزه میکند.

ش��رکت راک اسپیس هوستینگ که یک دهه قبل در سان آنتونیو تگزاز بنیان نهاده شد ،بیش از 2000

نفر را به استخدام خود درآورده است و به یکی از بهترین برندهای شناخته شده در سطح سازمانی میزبانی

وب و صنعت خدمات فناوری اطالعات تبدیل شده است .چنین موفقیتی مستلزم برخورداری از کارکنانی

با روحیه بس��یار باال اس��ت که خدماتی سریع و قابل اطمینان ارائه میدهند .فابیو تورلینی مدیر بازاریابی
راک اسپیس در انگلیس دراینباره میگوید :آنچه ما را قادر ساخته است سطح باالیی از خدمات را ارائه

دهیم س��طح باالی مشارکت کارکنان اس��ت بنابراین کارکنان ما برای ما بسیار حائز اهمیت هستند .در
میان  100000محل کاری که در سرتاسر جهان موجود است جزء  14درصدی است که از سطح باالی
مش��ارکت کارکنان برخوردار اس��ت .این دستاورد راک اسپیس و مش��ارکت باالی کارکنان آن از طریق

پاداشها و تحقق نیازهای فردی حاصل ش��ده اس��ت .کارکنان راک اسپیس که راکر نامیده میشوند بر
مبنای دستیابی به اهداف کلی شرکت هر سه ماه یکبار پاداشهایی دریافت میکنند .افرادی که بازخورد
زیادی از مشتریان دریافت کنند و یا کارهایی فراتر از وظایف خود انجام دهند بهعنوان پاداش با همه افراد

خانواده خود برای صرف شام به رستوران دعوت میشوند و تعطیالت پایان هفته را به اقامتگاه تفریحی

گراهام وس��تون مؤسس مشترک شرکت دعوت میشوند یا به مدت یک هفته حق استفاده از اتومبیله

 IBMو وستون را دارند .وستون بر این عقیده است که اگر شما به فردی  200دالر پاداش بدهید خیلی
ی که فردی از خودروی من به مدت یک هفته استفاده نماید هرگز از یاد نخواهد
ارزشمند نیست اما هنگام 
برد راک اس��پیس برای تحقق نیازهای اجتماعی و به حداقل رساندن رقابت داخلی ناکارآمد ،کارکنان را

بهصورت تیمهایی س��ازماندهی میکند و بودجهای را به آنها اختصاص میدهد که هزینههایی برای
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برنامههای تفریحی از جمله تئاتر ،س��فرهای قایقرانی و شکار ش��امل میشود .عالوه بر این با توجه به
برنامههای آموزش��ی متعدد و فرصتهای توسعه ش��غلی 85 ،درصد از کارکنان میگویند این کار راهی

برای تأمین نیازها و رشد فردی آنان است .راک اسپیس از طریق نیروی مربیگری مبتنی بر قدرت نیز در
کارکنان خود ایجاد انگیزه میکند .در برخی از دفاتر تصویر هر یک از کارکنان به همراه فهرستی از پنج
نقطه قوت کلیدی وی در تابلو اعالنات نصب میشود .سه بنیانگذار شرکت و مدیر اجرایی آن اخیراً در
نامه ساالنه خطاب به سرمایهگذاران نوشتهاند :هر یک از کارکنان یک فرد هستند که دارای نقاط قوت

منحصر به فردی هستند ما بهجای اینکه از آنان بخواهیم خود را تغییر دهند کمک میکنیم نقاط قوت
خود را بهبود بخشند .ما راکرها را تشویق میکنیم در مورد نقاط قوت خود صحبت کنند و موقعیتهایی
را که در آن ش��رکت اس��تعدادهای ذاتی آنا را تقویت میکند پیدا کنند .این رویکرد راکرهای شادتری را

خلق میکند که در کارها بیشتر مشارکت دارند و با نگاه به آینده سر کار حضور مییابند.

1

پس از مطالعه این فصل شما باید بتوانید:

 .1ارتباط میان محرکها ،نیازها و رفتار انسان را شرح دهید

 .2سلسله نیازهای مازلو را بهطور خالصه بیان کنید و در مورد مشارکت مازلو در زمینه انگیزش به بحث بپردازید.

 .3نظریه نیازهای آموخته شده مک کلند که شامل سه نیازی است که از سوی او مورد مطالعه قرار گرفته است را بهطور
خالصه بیان کنید.

 .4نظریه چهار محرک را شرح دهید و در مورد ارتباط آن با ایجاد انگیزه در کارکنان به بحث بپردازید.
1

 .5نمودار مدل نظریه انتظار را رسم کنید و در مورد مفاهیم کاربردی آن برای ایجاد انگیزه در کارکنان به بحث بپردازید.
 .6ویژگیهای تعیین هدف مؤثر و بازخورد را توصیف کنید.

 .7نظریه برابری را بهطور خالصه شرح دهید و توضیح دهید چطور میتوان عدالت رویهای را بهبود بخشید.
 .8عوامل اثرگذار بر عدالت رویهای و همچنین پیامدهای عدالت رویهای را مشخص کنید.

1. Four-drive
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پاداشها ،رویدادهای اجتماعی ،بازخورد مبتنی بر نقاط قوت و جش��نهای مختلفی که در ازای
عملکرد خوب در راک اس��پیس هوستینگ صورت میگیرد برای حفظ و بهبود انگیزه کارکنان
طراحی ش��ده است .این انگیزه باعث شده اس��ت عملکرد شرکت در یک بازار بسیار رقابتی قرار
گیرد .راک اس��پیس همچنین بهعنوان یکی از بهترین محیطهای کاری ش��ناخته شده است .از
فصل  2به خاطر دارید که انگیزه به نیروهای درون یک فرد اش��اره دارد که بر جهت ،ش��دت و
دوام یک رفتار داوطلبانه اثرگذار است 2 .کارکنان با انگیزه تمایل دارند در جهت یک هدف خاص
(جهت) ،برای مدت زمانی معین (دوام) تا سطح خاصی تالش کنند (شدت) .انگیزه یکی از چهار
برانگیزاننده ضروری عملکرد و رفتار فرد اس��ت .این فص��ل به معرفی نظریههای اصلی انگیزش
کارکن��ان میپردازد .ما با یک مفهوم بسیار رای��ج مرتبط با انگیزش یعنی تعلق خاطر کارکنان

1

بحث را آغاز میکنیم .پس از آن تمایز بین نیازها و محرکها را مش��خص میکنیم و به ش��رح
چگونگی ش��کلگیری نیازها بهواسطه خودپنداره فرد و س��ایر عاملهای فردی میپردازیم .سه
نظریه که نیازها و محرکها را کانون توجه خود قرار دادهاند از جمله سلسلهمراتب نیازهای مازلو،
نظریه نیازهای مکللند و نظریه چهار محرک معرفی و ارزیابی خواهد شد .در مرحله بعد ما مدل
رایج تصمیم منطقی انگیزش کارکنان را مورد توجه قرار میدهیم :نظریه انتظار .س��پس عناصر
کلیدی تعیین هدف و بازخورد موردبحث قرار خواهد گرفت .در بخش پایانی ،عدالت سازمانی که
مشتمل است بر ابعاد و پویایی نظریه برابری و عدالت رویهای را شرح خواهیم داد.
انگیزش

نیرویی در درون فرد که بر جهت ،شدت و دوام رفتار داوطلبانه اثرگذار است.

 )5-1تعلق خاطر کارکنان

ی که مدیران راک اسپیس در مورد انگیزش کارکنان به بحث میپردازند به احتمال زیاد
هنگام 
از عبارت تعلق خاطر کارکنان اس��تفاده خواهند کرد .این مفهوم که با انگیزش کارکنان ارتباط
تنگاتنگی دارد ،در زبان روزمره بسیار رایج است و ما در اینجا به معرفی آن میپردازیم .عمومیت
تعلق خاطر کارکنان فراتر از توسعه مفهومی آن است .در مطالعات مختلف تعاریف گوناگونی از
1. Employee Engagement
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آن ارائه ش��ده است و تفاوت آن با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و سایر متغیرها روشن نیست.

3

بااینحال ش��باهتهای کافی موجود است تا ما بتوانیم تعریف محتاطانهای از مشارکت کارکنان
به این شکل ارائه دهیم :انگیزش شناختی و هیجانی کارمند ،خودکارآمدی برای انجام یک کار،
ش��فافیت درک ش��ده چشمانداز س��ازمان و نقش خاص کارمند در آن چشمانداز و باور او مبنی
بر برخورداری از منابع در جهت انجام کار در مجموع به مفهوم تعلق خاطر کارمند اس��ت 4.این
تعریف با چهار اصل رفتار و عملکرد فردی که در مدل مارس ( )MARSمشخص شد (به فصل 2
رجوع شود) مرتبط است :انگیزش ،توانایی ،ادراک نقش ،عاملهای موقعیتی .تعلق خاطر کارمند،
باور و اعتقاد او در مورد این ش��رایط و پاس��خهای هیجانی به آن را شامل میشود .عالوه بر این
برخی از نویسندگان اظهار دارند تعلق خاطر کارمند س��طح باالیی از جذب ش��دن در کار یا به
عبارتی تجربه اشتیاق فراوان در هنگام کار را شامل میشود .تعلق خاطر کارمند به موضوع داغی
در میان مدیران و مش��اوران مبدل ش��ده است .بر مبنای یک تحقیق از هر چهار سازمان بزرگ
یکی از آنها از برنامه رسمی تعلق خاطر کارمند برخوردار است و از هر پنج سازمان سه سازمان
تمایل دارند برنامههایی را در جهت بهبود مش��ارکت کارکنان ایجاد نمایند 5 .برخی از شرکتها
حتی مدیر یا بخشی به نام بخش مشارکت کارمند را دارا هستند .محبوبیت و رواج تعلق خاطر
کارمند تا حدی به دلیل ش��واهد اولیه مبنی بر بهبود اثربخش��ی سازمانی ناشی از آن میباشد.
ی که امتیاز تعلق خاطر کارکنان باال میرود،
بانک رویال در اس��کاتلند اعالم کرده اس��ت هنگام 
بهرهوری افزایش مییابد و جابجایی کارکنان کاهش پیدا میکند .خردهفروشی مارکس و اسپنسر
در انگلیس بر این ادعا است که بهبود یک درصدی در میزان تعلق خاطر نیروی کاریاش افزایش
 2/9درصدی در میزان فروش در هر فوت مربع 1را در پی داشته است .بر اساس محاسبات جی
سی پنی 2فروشگاههایی با سطح باالی تعلق خاطر کارکنان فروش بیشتری نیز خواهند داشت.
تحقیق دیگری حاکی از آن است که مشارکت کارکنان با رفتار شهروندی بیشتر و جابجایی کمتر
همراه است.

6

1. Square Foot
2. Jcpenney

2
23

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

تعلق خاطر کارکنان درجی سی پنی

در صنعت خردهفروش��ی فوق رقابتی ،اولین ش��رط الزم برای نفوذ

در قلب و کیف مش��تریان ،کیفیت ،س��بک و قیمت کاالها اس��ت.

دومین شرط مهم چیست؟ طبق گفته مدیران اجرایی جی سی پنی،
تعلق خاطر کارکنان دومین ش��رط آن است .مایرون مایک اولمان

مدیرعامل شرکت پالنو در تگزاس میگوید :ارتباط میان مشارکت

همکاران و س��ودآوری فروشگاه کام ً
ال محسوس اس��ت .در حقیقت پژوهشهای داخلی شرکت نشان داد که
فروش��گاههایی با امتیاز مشارکت بیشتر از یک چهارم نس��بت به فروشگاههایی که امتیاز کمتری دارند تقریب ًا

از ده درصد فروش بیش��تر در هر متر مربع و  36درصد درآمد بیش��تر برخوردار هستند .چند سال قبل حدود دو

س��وم از کارکنان جی سی پنی در کار تعلق خاطر داش��تند .با بهبود برنامههای آموزشی ،توسعه شغلی و سایر
اقدامات مدیریتی بیش از س��ه چهارم کارکنان در حال حاضر تعلق خاطر دارند .از زمانی که جی س��ی پنی ،بر

بهبود مش��ارکت کارکنان متمرکز ش��د ،هر سهم درآمد بیش از دو برابر رشد داشت .اولمان اظهار دارد پس از
مشارکت کارکنان ما در  200نقطه اساسی شاهد افزایش سود بودیم .این یک مسئله مبهم نیست این منطق

قوی کسبوکار است.

چالشی که بسیاری از رهبران سازمانی با آن روبهرو هستند این است که بسیاری از کارکنان
تعلق خاطر در کار ندارند .بر مبنای تخمین چندین گزارش مش��اوره تنها در حدود یک چهارم
کارکنان آمریکایی تعلق خاطر باالیی دارند که کمی باالتر از متوس��ط جهانی است .کمتر از 60

درصد تا حدی تعلق خاطر دارند و تقریباً یک پنجم تعلق خاطر کمی دارند و یا بهطور جدی تعلق
خاطر کاری ندارند .کارکنانی که هیچ تعلق خاطر کاری ندارند نه تنها از محیط کار جدا میشوند
بلکه تمایل دارند در کار اختالل ایجاد کنند .در سطح جهانی ،به نظر میرسد در مکزیک و برزیل
کارکنان باالترین س��طح مشارکت را داشته باشند درحالیکه چند کشور آسیایی (به ویژه ژاپن،
چین و کره جنوبی) و چند کش��ور اروپایی (به ویژه ایتالیا ،هلند و فرانسه) تعلق خاطر کارکنان
در س��طح پایینی است 8.برخی از نویسندگان اظهار دارند جهانیشدن ،فناوری اطالعات ،تجدید
ساختار شرکتها و سایر تغییرات ،بهطور بالقوه سطح اعتماد و تعهد کارکنان را فراتر از حداقل
استانداردها کاهش دادهاند 9.سایر آنها به این نکته اشاره دارند که سازمانها خود را با نیازها و
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انتظارات در حال تغییر نیروی کار جدید انطباق ندادهاند 10.بهطور کلی گزارشهای تعلق خاطر
کم کارکنان حاکی از این مطلب است که بسیاری از کارکنان انگیزهای برای انجام کارهای خود
ندارند .برای ایجاد نیروی کاری با انگیزه بیش��تر ابتدا الزم اس��ت نیازها و محرکهای کارکنان و
چگونگی ارتباط این مفاهیم با رفتار و اهداف فردی را درک کنیم.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه این بخش شما باید بتوانید:

 .1ارتباط محرکها ،نیازها و رفتار انسان را موردبحث قرار دهید.

 .2سلسلهمراتب نیازهای مازلو را شرح دهید و در مورد مشارکت مازلو در زمینه انگیزش به بحث بپردازید.

 .3نظریه نیازهای آموخته ش��ده مکللند مش��تمل بر سه نیاز مورد مطالعه از سوی وی را بهطور خالصه بیان
کنید.

 .4نظریه چهار محرک را شرح دهید و ارتباط آن با ایجاد انگیزه در کارکنان را موردبحث قرار دهید.

 )5-2محرکها و نیازهای کارکنان

برای درک چگونگی ایجاد یک نیروی کاری با انگیزه و مش��ارکت بیش��تر ،ابتدا ما باید نیروهای

انگیزهبخش در درون افراد را تش��خیص دهیم .متأسفانه بسیاری از نویسندگان به راحتی از این
موض��وع اجتناب میکنن��د و در نتیجه جریانی از عبارات گیجکنن��ده نظیر محرکهای درونی،
نیازهای آموخته شده ،انگیزه ،غرایز ،محرکهای ثانویه و نیازهای اولیه به وجود میآید 11.محرکها
(که نیازهای اولیه یا انگیزه ذاتی نیز نامیده میشوند) تحت عنوان ویژگیهای سختافزاری مغز
تعریف میش��وند که با تولید هیجانات برای نیرو بخش��ی به فرد ،کمبودها را اصالح میکند یا
تعادل درونی فرد را حفظ میکند 12.محرکها ،حرکت دهندههای ابتدایی رفتار شخص هستند،

چرا که آنها هیجانات را تولید میکنند هیجاناتی که افراد را در موقعیتی از آمادگی برای انجام
یک عمل در ش��رایط محیطی خودش قرار میدهد (فصل  4را مش��اهده کنید) .اگرچه در رفتار
سازمانی ،هیجانات نقش اساسی را در انگیزش به عهده دارند 13.در حقیقت ،هردو واژه (هیجانات
و انگیزش) ،از یک واژه التین  movereکه به معنای به حرکت در آوردن و یا حرکت کردن است،
مش��تق میشوند .گرچه لیست روش��نی از محرکهای انسان موجود نیست اما تعدادی از آنها
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بهطور مستمر در تحقیقات مش��خص ش��دهاند که محرکهای تعامالت اجتماعی ،درک محیط،
شایستگی یا موقعیت و دفاع شخصی در برابر آسیبهای فیزیولوژیکی یا روانی از آن جملهاند.

14

ما نیازها را بهعنوان نیروهای در مسیر هدفی مشخص که افراد آن را تجربه میکنند ،تعریف
میکنیم .نیازها ،نیروهای انگیزشی از هیجانات هستند که در مسیر اهداف مشخصی هدایت شدند
ت��ا کمبود یا عدم تعادل را اصالح نماین��د؛ بنابراین محرکها هیجانات را تولید میکنند و نیازها

اساس��اً تجربه هیجاناتی هستند که در مسیر اهداف مش��خصی که منطبق با منبع هیجان است
هدایت میش��ود .به مثال زیر توجه کنید :هر فرد دارای محرک تعهد است –یک نیاز ذاتی برای
ی که از سوی دیگران طرد شویم یا در طول زمان
ارتباط داش��تن و همراه بودن با دیگران .هنگام 
از تعامالت اجتماعی بهرهمند نباشیم ،این محرک تعهد باعث ایجاد هیجانات منفی میگردد .این
هیجانات منفی بهعنوان نیازهای ارضا نش��ده شخص تجربه میشوند .آنها فرد را به انجام کاری
برمیانگیزاند که ارتباط وی را با سایرین و یا پذیرفته شدن از سوی آنها را افزایش دهد.
محرکها

ویژگیهای سختافزاری مغز هستند که با تولید هیجانات برای نیرو بخشی افراد ،کمبودها و نقایص را اصالح
میکنند یا تعادل درونی را حفظ میکنند.

نیازها

نیروهای هدفداری که افراد تجربه میکنند.

 )5-2-1تفاوتهای افراد در نیازها
اگرچه همه افراد دارای محرکهای یکسانی میباشند ،اما آنها پاسخهای هیجانی (از قبیل تنهایی،
کنجکاوی و عصبانیت) یا نیازهای یکسانی در یک موقعیت مشابه از خود نشان نمیدهند .شکل
 5-1نشان میدهد که چرا این تفاوت اتفاق میافتد .سمت چپ مدل نشان میدهد که خودپنداره
افراد (که شامل شخصیت و ارزشها است) ،هنجارهای اجتماعی و نیز تجربیات گذشته ،هیجانات
مح��رک– محور را تقویت یا س��رکوب میکن��د که منجر به ایجاد نیازه��ای ضعیفتر یا قویتر
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میشود 15.افرادی که به نظر میآید بسیار اجتماعی هستند ،مادامی که در یک موقعیت تنها قرار
میگیرند ،معموالً نیاز بسیار قوی را برای برقراری تعامالت اجتماعی تجربه میکنند .درحالیکه
افرادی که خیلی اجتماعی نیستند ،نیاز کمتری به معاشرت و تعامالت اجتماعی تجربه خواهند
کرد .این تفاوتهای شخصیتی همچنین توضیحی است برای اینکه چرا نیازها میتوانند تا حدی
آموخته ش��وند؛ که در قسمتهای بعدی این فصل به آن خواهیم پرداخت .اجتماعی س��ازی و
تقویت ممکن اس��ت باعث ش��ود افراد تا حدی خودپنداره خود را تغییر دهند که منجر به ایجاد
نیازهای قویتر یا ضعیفتر برای تعامالت اجتماعی ،موفقیت و سایر موارد میگردد.
خودپنداره ،هنجارهای اجتماعی و تجربیات گذشته کاری فراتر از تعدیل هیجانات تولید شده
بهوسیله محرکها انجام میدهند .سمت راست شکل  1-5نشان میدهد که این ویژگیهای افراد
رفتار و اهداف انگیزشی فرد را نیز تنظیم میکند.

شکل  1-5محرکها ،نیازها و رفتار

اگرچه که شما تمایل قوی برای برقراری تعامالت اجتماعی دارید ،شاید برای شروع صحبت
کردن با افراد غریبه حرکتی از خود نشان ندهید .این اقدام در بسیاری از فرهنگها (و البته نه در
همه آنها) مغایر با هنجارهای اجتماعی رفتار است .بهطور مشابه فرض کنید که شما از تصمیم
رئیس خود در خصوص محول کردن یک پروژه خاص به ش��ما ناراحت هستید ،مقابله آشکارا با
رئیس در خصوص این مأموریت در برخی شرکتها و فرهنگها متداول است اما در سایر زمینهها
کمتر شایع است .افراد اهداف و رفتارهای خود را بر مبنای این هنجارهای فرهنگی -اجتماعی و
همچنین خودپنداره و تقویت یا مشاهده دیگران در موقعیتهای قبلی تنظیم میکنند .چنانچه
کارکنان افراد صریحی باشند ،در فرهنگی زندگی کنند که فاصله قدرت در آن پایین است و در
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ش��رکتی کار کنند که در آن بحثهای سازنده مورد تشویق قرار میگیرد ،این احتمال در مورد
آنها بیشتر وجود دارد که انرژی هیجانی خود را در جهت بیان آزادانه عقاید خود هدایت کنند.
ما به چند دلیل این جزئیات در خصوص نیازها و محرکها مطرح س��اختیم 16.اولین دلیل این
است که همانطور که اشاره شد در نظریههای انگیزش اصطالحات نیازها ،محرکها و انگیزهها
بهصورت کلی و بیهیچ قاعدهای مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد و این مسئله مقایسه نظریهها را
مش��کل میسازد ،بنابراین حل این سردرگمی و ابهام در مرحله آغازین ،حائز اهمیت است .دوم
اینکه رشته رفتار سازمانی برای معرفی نقش اساسی هیجانات در انگیزش متأسفانه بسیار ضعیف
عمل کرده است که در مرور اغلب نظریههای انگیزش در این فصل این مسئله آشکار خواهد شد.
س��وم اینکه ،شکل  2-5قالب و الگوی مفیدی برای درک نظریههای انگیزش فراهم میآورد .در
ی که در مورد نظریه چهار محرک ،نظریه انتظار ،تعیین هدف و سایر مفاهیم موجود
واقع هنگام 
در این فصل به بحث میپردازیم ،ش��ما بخش��ی از این نظریه را مش��اهده خواهید کرد .در ادامه
این بخش به ش��رح نظریههایی میپردازیم که س��عی بر توضیح پویایی محرکها و نیازها دارد.
نظریهه��ای بعدی در این فصل چگونگی تأثیر تجربیات -از جمل��ه انتظارات ،بازخورد و تجارب
کاری– بر فرایند انگیزش را توضیح میدهد.
 )5-2-2نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو
تا کنون نظریه س��لسلهمراتب نیازهای مازلو ش��ناخته ش��ده ترین نظریه انگیزش بوده اس��ت
(تصویر  5-2را مالحظه نمایید) .در این مدل که در س��ال  1940توس��ط آبراهام مازلو ارائه شد،
لیست طوالنی نیازهایی که قب ً
ال مورد مطالعه واقع شده بودند ادغام شده و به اختصار بهصورت

سلسلهمراتبی از پنج دسته نیازهای اساسی طبقهبندی شدند (از پایینترین به باالترین):

17

 .1نیازهای فیزیولوژیک :نیاز به غذا ،آب ،هوا ،سرپناه و مانند آن.
 .2نیازبه امنیت :نیاز به یک محیط امن و پایدار فاقد درد ،تهدید و بیماری.
 .3نیازهای اجتماعی (نیاز به تعلق) :نیاز به عشق ،عاطفه و تعامل با سایر افراد.
 .4نی��از به احت��رام (عزت نفس) :احترام به خویش��تن از طریق موفقیت ش��خصی و احترام
اجتماعی از طریق شناخت و احترام از سوی دیگران.
 .5نیاز به خود شکوفایی :نیاز به تحقق بخشیدن به خود و تحقق استعداد بالقوه فرد.
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شکل  :2-5سلسلهمراتب نیازهای مازلو

عالوه بر این پنج نیاز ،مازلو نیاز به ش��ناخت و زیباییش��ناختی را بهعنوان دو محرک ذاتی
توصیف میکند که در این س��لسلهمراتب گنجانده نش��ده اس��ت .لیست نیازهای مازلو نمایانگر
محرکها (نیازهای اولیه) اس��ت چراکه آنها نیازهای ذاتی و همگانی هستند .طبق گفته مازلو
ما بهطور همزمان بهوسیله چند نیاز برانگیخته میشویم اما قویترین منبع پایینترین نیاز ارضا
ی که نیازهای س��طح پایین فرد ارضاء ش��ود نیازهای باالتر در
نش��ده در آن زمان اس��ت .هنگام 
سلسلهمراتب به محرکهای اصلی تبدیل میشوند و چنانچه هرگز برآورده نگردد همچنان باقی
میمانن��د .نیازهای فیزیولوژیک (زیستی) در ابتدا مهمتری��ن نیازها هستند و افراد در آغاز برای
برآورده شدن آنها تحریک میشوند .پس از ارضاء این نیازها ،میل به ایمنی بهعنوان قویترین
محرک ظهور مییابد .به محض ارضاء نیاز به امنیت نیازهای اجتماعی به مهمترین نیازها مبدل
میش��وند و به همین ترتیب ادامه مییابد .تنها اس��تثنا در این فرایند ارضاء نیاز ،خودشکوفایی
ی که افراد خودش��کوفایی را تجربه میکنند ،تمایل آنها به این نیاز بهجای اینکه
اس��ت .هنگام 
کمتر ش��ود بیشتر میش��ود؛ بنابراین نیازهای چهار گروه پایین از آنجایی که در صورت برآورده
نشدن فعال میشوند نیازهای کمبود یا نیازهای کاستی هستند درحالیکه خودشکوفایی بهعنوان
نیاز رشد شناخته میشود چراکه حتی پس از برآورده شدن نیز ادامه مییابد.
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سلسلهمراتب نیازهای مازلو

یکی از نظریههای انگیزشی است که بر مبنای آن نیازها بهصورت سلسلهمراتبی ترتیب مییابند و پس از برآورده

شدن نیاز سطح پایینتر ،نیاز سطح باالتر فرد را تحریک میکند.

 )5-2-2-1محدودیتهای نظریه مازلو و مزایای آن

علیرغم اینکه نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو بسیار فراگیر است ،از سوی بسیاری از کارشناسان

فعال در زمینه انگیزش رد ش��ده است 18.این نظریه تنها بر مبنای مشاهدات حرفهای مازلو ارائه
ش��د و وی بعدها از اینکه این نظریه پیش از آنکه از سوی فردی مورد آزمایش قرار گیرد بهطور
گستردهای مورد پذیرش واقع شد ،شگفتزده شد .بر اساس مطالعات تجربی ،برخی افراد مطابق
با س��لسلهمراتب پیشبینیشده از س��وی مازلو پیش نمیروند .بهطور مثال برخی افراد پیش از
ارضاء نیازهای اجتماعی (تعلق) خود ،در جهت ارضاء نیاز به احترام ،تالش میکنند .در این نظریه
همچنین فرض بر این اس��ت که اولویت نیازها طی یک زمان طوالنی تغییر کند ،درحالیکه ،در
واقعیت ،اولویت نیازها مکررا ً مطابق با شرایط افزایش و کاهش مییابد .نیاز فرد به جایگاه ،غذا،
تعام�لات اجتماعی و مواردی از این قبیل بهصورت روزانه یا هفتگی تغییر میکند و نه هر چند
س��ال یکبار .همانطور که در قسمت ارتباطات جهانی  5-1ش��رح داده میش��ود شرکتهای
سرتاس��ر جهان بهطور معمول از طریق به رس��میت ش��ناختن کارکنان در آنه��ا ایجاد انگیزه
میکنند .این مثالها نشان میدهد که افراد بهطور منظم نیاز به کسب احترام و تعلق در محیط
کار دارند .گرچه نظریه سلسلهمراتب نیازها در آزمون واقعیت با شکست مواجه شد ،اما مازلو از آن
جهت سزاوار تقدیر است که رویکردی جامعتر ،انسانگرا و مثبت را به مطالعات انگیزش انسان به
ارمغان آورد 19.اول به این دلیل که مازلو با این توضیح که نیازها و محرکها به دلیل اینکه رفتار

انسان معموالً بهطور همزمان با هردو آنها آغاز میشود ،باید با یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرند
دیدگاه جامعتری را به وجود آورد .پیش از این کارشناسان انگیزش نیازها و محرکها را به دهها

دسته طبقهبندی میکردند که هر یک بهطور مجزا مورد مطالعه قرار میگرفت.

20
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ارتباطات جهانی  :5-1تمرکز بر شناخت کارکنان

ش��عار دیوی��د گاچورا 1در زندگی این اس��ت که ب��ا چیزی فراتر از پ��ول در کارکنان ایجاد انگی��زه کند :چنانچه
کارمن��دی کار خ��ود را به خوبی انجام دهد من در دفعات بس��یار از او قدردانی میکنم .مدیر کل هتل س��ارووا

پانافری��ک 2در نایروبی کنیا ،در وقایع روزانه به این ش��عار جامه عمل پوش��انده اس��ت .گاچ��ورا عالوه بر اینکه
از کارکنان خود ش��خص ًا و از طریق ایمیل تش��کر میکند ،هر دو ماه یکبار جلس��اتی را برگزار میکند تا طی
آن کارکن��ان ب��ا عملکرد باال مورد تقدیر و تش��ویق قرار گیرند و هزینه س��فر به همراه خان��واده در ایام تعطیل

به آنها اعطا میش��ود .دس��تاوردها و موفقیتهای کارکن��ان در خبرنامه هتل که می��ان میهمانان و همچنین
کارکنان توزیع میش��ود ،نیز مورد تجلیل قرار میگیرد .هتل س��ارووا پانافریک و سایر شرکتها ،بهمنظور اینکه

بهطور منظم در کارکنان ایجاد انگیزه کنند روشهای مطلوب قدیمی تحس��ین و به رس��میت شناختن کارکنان
را در پی��ش گرفتهان��د .این روشها خوب و مؤثر اس��ت چراک��ه تحقیقات اخیراً انجام گرفته در چندین کش��ور
حاکی از آن اس��ت که عدم تحس��ین و به رسمیت ش��ناختن کارکنان یا عدم تقدیر از آنان بهعنوان دلیل اصلی

بیانگیزگ��ی و ع��دم تعلق خاطر آنان و همچنین تصمیمگیری برای یافتن کار در جایی دیگر به ش��مار میرود.

بهعنوان مثال انجمن ش��رکتهای کوچک ایرلند ( )SMAبر اس��اس  1000مصاحب��ه موجود ،اعالم نمود که
عدم به رس��میت ش��ناختن کارکنان اصلیترین دلیل ترک کار کارکنان در این کش��ور میباشد .پاتریشیا کاالن
مدی��ر انجمن  SMAاظه��ار دارد :افراد بهطور فزایندهای نیاز دارند احس��اس کنند مش��ارکت و همکاری آنان
ارج نهاده ش��ده اس��ت؛ اگر افراد احساس مهم بودن نداشته باش��ند ،آنها انگیزهای برای ماندن نخواهند داشت

12

1. David Gachuru
2. Sarova Panafric
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هنگامی که کارکنان در حال انجام یک کار فوق العاده یا بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مشاهده شوند ،آنگاه

به رسمیت شناخته میشوند .یکی از روشهای متداولی که شرکتها برای تشخیص کارکنان شایسته پاداش به

کار میگیرند ،به رسمیت شناختن از طریق همکاران است به این صورت که همکاران ،کارمند نمونه را شناسایی

میکنند .در هتل ریتزکارلتون در کواالالمپور مالزی همکاران با استفاده از کارتهایی برای یکدیگر کلمات تحسین
برانگیز نوشتند .مدیر اجرایی ریتزکارلتون کواالالمپور که بهعنوان یکی از بهترین محیطهای کاری در آسیا شناخته

میشود چنین میگوید :این کار بهعنوان یکی از ابعاد انگیزشی محیط کار به شمار میرود آمگن 1که یک شرکت
بیوتکنولوژی مستقر در کالیفرنیا است بهتازگی برنامه پیچیدهتری در سطح جهانی در رابطه با به رسمیت شناسی از
طریق همکاران تحت عنوان براوو معرفی نموده است .به رسمیتشناسی رده  11بر مبنای ایمیل تشکری است که
از طریق وبسایت براوو از سوی همکاران ارسال میشود .به رسمیتشناسی رده  2به رسمیت شناسی همکاران
با هدیه تاییدیه الکترونیکی همراه است .در رده  3کارکنان افراد یا تیمهایی را معرفی میکنند و یک فرایند پاداش

ت شناسی رده  4با پاداشهای مالی بزرگتر
مقدار پاداش را تعیین میکند (که بین  100تا  500دالر است) .به رسمی 
برای افرادی که بهطور قابل توجهی عملکرد شرکت را بهبود میبخشند همراه است .پاداش رده  5که توسط تیم

اجرایی بررسی میشود به کارکنانی ارائه میشود که بیشترین تأثیر را بر عملکرد شرکت داشتهاند.

21
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دوم اینکه ،در مطالعات مربوط به انگیزش ،وی دیدگاه انسانیتری را وارد س��اخت .بهطور خاص
او نش��ان داد که نیازها نه فقط از س��وی غرایز بلکه بهوس��یله عوامل اجتماعی و فردی نیز تحت
ت دیگر او جزء اولین افرادی بود که تش��خیص داد افکار انسان (که
تأثیر قرار میگیرند؛ بهعبار 
خودپنداره ،هنجارهای اجتماعی و تجربیات گذش��ته را شامل میشود) نقش مهمی در انگیزش
ایف��ا میکند .متخصصان در زمینه انگیزش پیش از این بدون توجه به اینکه انگیزش میتواند با
افکار انسان شکل داده شود ،تقریباً بهطور کامل بر غرایز انسان متمرکز بودند .سوم اینکه ،مازلو با
تمرکز بر ارضاء نیاز و نه صرفاً محرومیت نیاز ،دیدگاه مثبتتری را وارد مباحث انگیزش کارکنان

نمود .بهطور خاص وی مفهوم خودش��کوفایی را عمومیت بخش��ید و نش��ان داد که افراد بهطور
طبیعی برای دستیابی به استعدادهای نهانی خود دارای انگیزه هستند و سازمانها و جوامع الزم
اس��ت در جهت کمک به افراد برای اس��تمرار و توسعه این انگیزه ،ساختار یافته شوند 22.مازلو با
1. Amgen
2. Tier1
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توجه به مکتوبات خود در زمینه خودش��کوفایی و قدرت ارضاء نیاز ،از پیشگامان رفتار سازمانی
مثبت به ش��مار میرود .از فصل  3به خاطر دارید که رفتار سازمانی مثبت گرا دارای این مفهوم
اس��ت که تمرکز بر جنبههای مثبت زندگی بهجای توجه به ابعاد منفی آن ،موفقیت سازمانی و
ت دیگر ،طرفداران این رویکرد ،صفات و ویژگیهای مثبتی
رفاه فردی را بهبود میبخشد؛ بهعبار 
را درون افراد یا س��ازمانها ایجاد میکنند که با متمرکز س��اختن تالش در جهت رفع خطاهای
آنان ،در تقابل است.

23

 )5-2-3مشکل مدلهای سلسلهمراتبی نیازها چیست؟
نظریه مازلو تنها اقدام صورت گرفته در جهت ترسیم نیازهای کارمند بهصورت یک سلسلهمراتب
به شمار نمیرود بلکه مدل سلسلهمراتبی دیگری تحت عنوان نظریه  ERGبا سازماندهی مجدد
پنج گروه مازلو ،نیازها را به س��ه گروه نیاز زیستی ،وابستگی و رش��د تقسیم میکند 24.بر خالف
نظریه مازلو که تنها به تشریح چگونگی پیشرفت رو به باالی افراد در سلسلهمراتب می پرداخت،
نظریه  ERGهمچنین به این موضوع که چگونه افراد زمانی که در ارضاء نیازهای باالتر شکست
میخورند در س��لسلهمراتب به س��مت پایین پیش میروند را توصی��ف میکند .اینطور به نظر
میرسد که نظریه  ERGانگیزش انسان را تا حدی بهتر از سلسلهمراتب مازلو تشریح میکند؛ اما
اساساً این موضوع به این علت است که دستهبندی نیازهای انسان در سه گروه  ERGآسانتر از
پنج گروه مازلو است ،بر مبنای مطالعات حاصل از تحقیق نظریه  ERGتنها در حد اندکی درک
ما از نیازهای انسان را بهبود میبخشد.

25

در اینجا این س��ؤال مطرح اس��ت که چرا نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو ،نظریه  ERGو
س��ایر س��لسلهمراتب نیازها در توضیح پویایی شناسی نیازهای کارکنان تا حد زیادی با شکست
مواجه ش��دند؟ روشنترین اس��تدالل این اس��ت که نیازهای افراد منطبق بر یک سلسلهمراتب
نیازهای عمومی منحصر به فرد نمیباشد .برخی از افراد ،موقعیت اجتماعی خود را در رأس هرم
سلسلهمراتبی خویش قرار میدهند ،بعضی دیگر پیشرفت و رشد شخصی را در اولویت باالتری
نسبت به موقعیت و روابط اجتماعی قلمداد میکنند .ش��واهد فزایندهای وجود دارد که نش��ان
میدهد که سلسلهمراتب نیازها برای هر فرد منحصر به وی است و عمومی نیست ،چراکه نیازها
بشدت تحت تأثیر خودپنداره فرد هستند که ارزشهای شخصی و هویت اجتماعی وی را شامل

2
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میش��ود .اگر مهمترین ارزشهای ش��ما در جهت انگیزش و هدایت نفس (رهبری خود) 1باشد،
شما احتماالً به نیازهای خود شکوفایی بیشتر توجه خواهید کرد .اگر قدرت و موفقیت در باالی
سیستم ارزشی شما قرار گیرد ،آنگاه نیازهای موقعیت( 2جایگاه) میتواند در رأس هرم نیازهای
شما قرار گیرد .این ارتباط بین ارزشها و نیازها حاکی از آن است که سلسلهمراتب نیازها برای
هر ش��خص منحصر به فرد اس��ت و میتواند در طول زمان تغییر کند ،همانطور که ارزشها در
طول زندگی تغییر میکنند.

26

نظریه ERG

یکی از نظریههای سلس��لهمراتب نیازها اس��ت که سه نیاز اساسی را در بر میگیرد :نیازهای زیستی ،وابستگی و

رشد.

 )5-2-4نظریه نیازهای آموخته شده
در آغ��از این فصل ما بیان کردیم که محرکها (نیازه��ای اولیه) ذاتی هستند درحالیکه نیازها
از طریق خودپنداره ،هنجارهای اجتماعی و تجربیات گذش��ته شکل گرفتهاند ،تقویت شدهاند یا
س��رکوب شدهاند .مازلو خاطرنشان میکند که ویژگیهای افراد بر شدت نیازهای باالتر از جمله
نیاز به تعلق (نیازهای اجتماعی) اثرگذار است .روانشناسی با نام دیوید مکللند ،پیش از این ،این
ایده را مورد پژوهش قرار داد که شدت نیاز میتواند از طریق تأثیرات اجتماعی تغییر یابد .بهطور
خاص او دریافت که نیازهای شخص میتواند از طریق تقویت ،یادگیری و موقعیتهای اجتماعی
تش��دید شود .دیوید مکللند سه دسته از نیازهای آموخته شده را مورد آزمایش قرار داد :نیاز به
موفقیت ،قدرت و وابستگی.
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 )5-2-4-1نیاز به موفقیت ()nAch

افرادی که نیاز به موفقیت در آنها غالب است ،تمایل دارند از طریق تالش فردی خود به اهداف

چالشبرانگیز دس��ت یابند .آنها ترجیح میدهند تا تنها کار کنند تا اینکه در تیم باش��ند و کار
گروه��ی انجام دهند و کارهایی با درجه متوس��طی از ریسک را انتخ��اب میکنند (بهطور مثال
1. Stimulation And Self-Direction
2. Status Needs
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کارهایی که نه خیلی آسان است و نه انجام آن غیرممکن است) .افرادی که سطح نیاز به موفقیت
در آنها باال است ،طالب بازخوردهای واضح و غیر مبهم برای موفقیت خود هستند .برای آنها
پول محرک ضعیفی اس��ت ،مگر زمانی که بازخورد و شناخت مورد نظرشان را فراهم آورد 28.در
مقابل ،کارکنانی با سطح پایین نیاز به موفقیت ،زمانی که پول بهعنوان مشوق برای آنها استفاده
میشود کار خود را بهتر انجام میدهند .کارآفرینان موفق به سطح باالی نیاز به موفقیت گرایش
دارند چراکه اهداف چالشبرانگیزی را برای خود تعیین میکنند و در رقابت کامیاب میشوند.
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 )5-2-4-2نیاز به وابستگی ()nAff

نیاز به وابستگی به تمایل فرد برای جستجوی تصدیق و تأیید دیگران ،موافقت با خواس��تهها و

انتظارات آنها و پرهیز از تعارض و درگیری داللت دارد .افرادی که نیاز به تعلق قوی دارا هستند،
تالش میکنند تا تصویری مطلوب از خودشان را ترسیم کنند .آنها تمایل دارند تا بهطور فعال
از دیگ��ران حمای��ت کنند و تالش میکنند تا تعارضات محل کار را تلطیف نمایند .کارمندانی با
سطح باالی نیاز به وابستگی بهطور کلی در هماهنگ کردن نقشها برای میانجیگری تعارضات
و همچنین در موقعیتهای فروش که وظیفه اصلی ترویج روابط بلند مدت میباشد ،بهتر عمل
میکنند .با اینوجود ،آنها تمایل دارند تا در تخصیص منابع کمیاب و سایر تصمیمگیریهایی
که بهطور بالقوه موجب تعارض میشوند ،کمتر مداخله کنند .افراد در موقعیتهای تصمیمگیری
باید دارای سطح پایین نیاز به تعلق باشند چراکه انتخاب و اقدامات آنها تحت تأثیر نیاز شخصی
برای کسب تأیید از سوی دیگران قرار نگیرد.
 )5-2-4-3نیاز به قدرت ()nPow

افرادی با سطح باالی نیاز به قدرت میخواهند بر دیگران کنترل داشته باشند و نگران حفظ پست

رهب��ری خود هستند .آنها بر ارتباطات متقاعدکننده 1متکی هستند ،در جلسات ،پیش��نهادات
بیشتری را ارائه میدهند و اغلب موقعیتها را بهطور آشکار ارزیابی کنند .مکللند به دو نوع نیاز
به قدرت اشاره میکند .افرادی که از قدرت برای رضایت خود توسعه عالیق شخصی لذت میبرند

و قدرت خود را بهصورت نماد موقعیتی که دارای جنبه شخصی قدرت است بکار میبرند .اساساً
1. Persuasive
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گروه دوم دارای نیاز باالتری به قدرت اجتماعی هستند زیرا آنها قدرت را بهعنوان ابزاری برای
کمک به دیگران میخواهند 31.مکللند اظهار دارد که در رهبران اثربخش باید سطح نیاز به قدرت
اجتماعی باالتر از قدرت فردی باش��د .آنها باید میزان باالتری از نوعدوستی و مسئولیتپذیری
اجتماعی را دارا باشند و به پیامدها و اثرات کارهای خود بر دیگران توجه نمایند.
نیاز به موفقیت

به نیاز افراد برای دستیابی به اهداف چالشبرانگیز قابلدسترسی و تمایل آنها برای دریافت بازخوردهای صریح

و مشخص برای موفقیتهای خود اشاره دارد.
نیاز به ارتباط

بر مبنای این نیاز افراد در جس��تجوی تأیید دیگران مطابق با انتظارات و خواس��تههای آنان عمل میکنند و از

تعارض و تقابل اجتناب میکنند.
نیاز به قدرت

به تمایل افراد برای کنترل محیط اش��اره دارد که س��یطره بر افراد و منابع مادی در جهت سودرسانی به خود فرد

(قدرت شخصی) یا دیگران (قدرت اجتماعی) را شامل میشود.

 )5-2-4-4یادگیری نیازها

تحقیق��ات مکللند ،نظریه وی مبنی بر اینکه نیازها میتوانند آموخته ش��وند (تقویت یا تضعیف

شوند) را مورد تأیید قرار داد ،بنابراین او برنامههای آموزشی بسیاری برای این هدف ترتیب داد.
در برنامه انگیزش موفقیت او ،کارآموزان داس��تانهایی با محور موفقیت مینویسند و رفتارهای
موفقی��ت مح��ور را در بازیهای کسبوکار تمرین میکنند .آنه��ا همچنین برنامهای جامع در
مورد موفقیت برای دو سال آینده کامل میکنند و گروههای مرجعی با سایر کارآموزان تشکیل
میدهند تا س��بک انگیزش موفقیت نو بنیاد خود را حفظ کنند 32.به نظر میرس��د این برنامهها
اثربخش باشد .شرکتکنندگان در یک دوره نیاز به موفقیت در هندوستان ،پس از طی این دوره،
کسبوکارهای جدیدتری را آغاز نمودند ،مش��ارکت اجتماعی بیش��تری از خود نشان دادند ،در
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جهت توسعه کسبوکار خود سرمایهگذاری بیشتری انجام دادند و تعداد افراد استخدام شده از
س��وی آنها دو برابر افرادی بود که در این دوره ش��رکت نکرده بودند .تحقیق در مورد دورههای
آموزش��ی انگیزش موفقیت در کسبوکارهای کوچک آمریکایی نیز نش��انگر افزایش قابل توجه
س��ودآوری کسبوکارهای ش��رکتکنندگان در این دورهها است .در اصل در چنین برنامههایی
سعی بر آن بوده است که خودپنداره یا تجربیات افراد تغییر کند و آنها بتوانند هیجانات ناشی
از محرکها را سرکوب یا تقویت نمایند.
 )5-2-5نظریه چهار محرک
یکی از پیامهای اصلی این فصل این است که عواطف نقش مهمی در انگیزش کارکنان ایفا میکند.
این دیدگاه توسط تحقیقاتی که در علوم اعصاب صورت گرفته حمایت میشود؛ اما این موضوع

تقریباً بهطور کامل از نظریههای معاصر انگیزش در رفتار س��ازمانی غایب اس��ت؛ اما دانشمندان
علوم اجتماعی در چندین رش��ته (روانشناسی ،انسانشناسی و غیره) ،بهطور فزایندهای بر این
باورند که انسانها چندین محرک متصل به هم شامل تعامل اجتماعی ،یادگیری و تسلط دارند.
یکی از اندک نظریههایی که این دانش نوظهور را به کار گرفته است ،نظریه چهار محرک است
که توس��ط اساتید دانش��کده بازرگانی هاروارد پاول الرنس و نیتین نوهریا ارائه شد .نظریه چهار
محرک بیان میکند که هر کسی محرکهای کسب ،تعهد ،یادگیری و دفاع دارد.
محرک کسب :1محرکی است برای جستجو ،کنترل و حفظ اشیاء و تجارب شخصی .محرک

کسب ،فراتر از نیازهای اساسی آب و غذا گسترش مییابد و مشتمل است بر توسعه خودپنداره
فرد از طریق ش��ناخت و موقعیت نسبی در جامعه 34.بنابراین این محرک بنیان رقابت و اس��اس
نیاز به احترام است .نظریه چهار محرک بیان میکند که محرک کسب سیری ناپذیر است زیرا
هدف انگیزش انسان دستیابی به موقعیت باالتر نسبت به دیگران است و نه صرفاً ارضای نیازهای

فیزیولوژیکی.

1. Drive To Acquire
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محرک تعهد :1محرکی اس��ت برای ش��کل دادن ارتباطات اجتماع��ی و تعهدات متقابل با

دیگران .این محرک توضیحی است بر اینکه چرا افراد با مرتبط کردن خودپنداره خود با گروههای
اجتماعی گوناگون هویت اجتماعی خود را شکل میدهند (به فصل  2رجوع شود) .این محرک
همچنین پاس��خی اس��ت برای این س��ؤال که چرا س�لامت افرادی که فاقد ارتباطات اجتماعی
هستند ،بیشتر در معرض خطر قرار دارد 35.این محرک ،افراد را برای همکاری برمیانگیزاند و در
نتیجه عنصر اساسی در موفقیت سازمانها و توسعه جوامع است.
محرک یادگیری :2محرک یادگیری ،محرکی برای ارضای کنجکاوی ما ،ش��ناخت و درک

ی که ما با آنچه با دانش کنونی ما ناسازگار است یا فراتر
خود و محیط پیرامون ما است 36.هنگام 
از آن اس��ت مواجه میش��ویم ،نیرویی در ما این انگیزه را ایجاد میکند که این شکاف اطالعاتی
را پر کنیم .در حقیقت مطالعات آشکار ساخته است که افرادی که از هر گونه اطالعات جدیدی
دور میشوند حتی برای اطالعات ماللآور اشتیاق دارند؛ محرک یادگیری به وجود آورنده چنین

هیجانات قوی است که شرکتکنندگان در تحقیق را نهایتاً به آگاهی از گزارشهای تاریخ گذشته

مشتاق میسازد! 37محرک یادگیری با نیازهای سطح باالتر رشد و خود شکوفایی که پیش از این
به آن اشاره شد مرتبط است.
محرک دفاع :3محرکی اس��ت برای حفاظت جسمی و اجتماعی خود .این محرک احتماالً

اولین محرکی اس��ت که ایجاد میش��ود و واکنش جنگ و گریز در مقاب��ل خطرات فردی را به
وجود میآورد .محرک دفاع تنها برای حفاظت جسمی خود نیست بلکه دفاع از روابط ،مالکیت

و س��یستم اعتقادی را نیز ش��امل میش��ود .این چهار محرک ذاتی و عمومی هستند بدین معنا
که ذاتاً در مغز ما وجود دارد و در همه انسانها یافت میشود .این محرکها مستقل از یکدیگر

هستند .هیچ رابطه س��لسلهمراتبی بین محرکها موجود نیس��ت ،بنابراین هیچ یک از آنها به
مح��رک دیگری وابسته نیستند و بهطور ذاتی باالتر یا پایینتر از محرک دیگر واقع نمیش��وند.
در نظریه چهار محرک این مطلب نیز عنوان میش��ود که این چهار محرک یک مجموعه کامل
1. Drive To Bond
2. Drive To Learn
3. Drive To Defend
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هستند و هیچ محرک اساسی خارج از این مدل نیست .یک ویژگی کلیدی دیگر این است که از
این مجموعه چهارتایی سه محرک پیشکنشی 1هستند ما پیوسته تالش میکنیم آنها را محقق
سازیم .در این میان تنها محرک دفاع واکنشی است و با ترس فعال میشود.
نظریه چهار محرک

یک نظریه انگیزش��ی اس��ت که بر پایه محرکهای ذاتی برای کس��ب ،تعهد ،یادگیری و دفاع اس��توار است و
هیجانات و عقالنیت ،هردو را در نظر گرفته است.

 )5-2-5-1چگونگی تأثیر محرکها بر انگیزش کارکنان
نظریه چهار محرک برآمده از دانش معاصر در زمینه علم عصبشناسی است که به شرح چگونگی
تبدیل محرکها به تالشهای هدفمند میپردازد .همانطور که در فصلهای قبل به آن اشاره شد،
ادراکات ما از محیط پیرامون تحت تأثیر هیجانات ما است ،اطالعاتی که دریافت میکنیم بهسرعت

و ناآگاهانه با نشانگرهای هیجانی برچسب میخورد و متعاقباً تحلیل منطقی ما از موقعیت را شکل
میدهد 38.برای مثال فرض کنید که ش��ما به محل کار خود وارد ش��دید و مشاهده میکنید ،فرد
غریبهای بر روی صندلی اداری شما نشسته است ،شاید شما بهسرعت حس نگرانی ،کنجکاوی و یا
هردوی آن را در آن لحظه تجربه کنید .این هیجانات بهطور خودکار از طریق یک یا تعداد بیشتری
از این چهار محرک به وجود میآیند .در این مثال ،هیجانات تولید شده احتماالً به حد کافی قوی
هستند که توجه شما را جلب کنند و شما را به انجام کاری در رابطه با این مشاهدات برانگیزانند.
این هیجانات بهطور خودکار بهوسیله یکی یا بیشتر از یکی از چهار محرک به وجود میآید.
بیش��تر مواقع ما از تجربیات هیجانی خود آگاه نیستیم چرا که نامحسوس و زودگذر هستند .با
ی که افراد هیجانات متضادی
ی که هیجانات به حد کافی قوی باشند و یا هنگام 
اینوجود هنگام 
را تجربه میکنند ،این هیجانات به تجربیات آگاهانه مبدل میشوند .تحت این شرایط مجموعه
مهارتهای ذهنی ،بر هنجارهای اجتماعی ،تجربیات گذش��ته و ارزشهای فردی متکی است تا
نیروی انگیزشی هیجانات را در جهت رسیدن به اهداف سودمند و قابل قبول هدایت کنند (شکل
 3-5را مشاهده نمایید).
1. Proactive
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بهعبارتدیگر هیجاناتی که بهوس��یله چهار محرک ایجاد میش��وند ما را وادار به عمل میکند و
مهارت ذهنی ما آن گزینههایی از عمل را انتخاب میکند که در جامعه قابل قبول باشد و منطبق
بر اخالقیات ما باشد .39این همان فرآیندی است که در ابتدای فصل با عنوان محرکهای تولید
کننده هیجانات هستند توضیح داده ش��د؛ خودپنداره ،هنجارهای اجتماعی و تجربیات گذشته،
این هیجانات را به نیازهای هدفمند تبدیل میکند و این ویژگیهای شخصیتی نیز ،نیازها را به
تصمیمات و رفتار مبدل میسازد.

شکل  :3-5نظریه چهار محرک

 )5-2-5-2ارزیابی نظریه چهار محرک

گرچه نظریه چهار محرک بهتازگی معرفی شده است ،اما پایه و اساس آن تحقیقات بنیادی است
که تاریخ آن به بیش از س��ه دهه پیش از این برمیگردد .این محرکها در مطالعات روانشناسی

و انسانشناسی شناسایی شدهاند .تبدیل محرکها به رفتارهای مبتنی بر هدف از تحقیقات قابل
توجهی در زمینه هیجانات و فرایندهای عصبی سرچشمه میگیرد .این نظریه ،این فرضیه را که
همه افراد نیازهای سلسلهمراتبی یکسانی دارند را رد میکند و توضیح میدهد که چرا نیازها از
فردی به فرد دیگر متفاوت اس��ت .این نکته نیز قابل توجه اس��ت که نظریه چهار محرک ،کلی و
جامع است (مربوط به همه محرکها است و نه صرفاً یک یا دو محرک) و همچنین انسانگرایانه
اس��ت (به نقش تفکر انسان و تأثیرات اجتماعی تأکید دارد و نه صرفاً بر غریزه) .این دو اصل از

سوی مازلو بهعنوان ویژگیهای مهم یک نظریه انگیزشی اثربخش تعیین شده است .نظریه چهار
محرک همچنین درک روش��نتری از نقش هوش هیجان��ی در رفتار و انگیزش کارکنان ،فراهم
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آورده اس��ت .کارکنانی که از هوش هیجانی باالتری برخوردار هستند ،نسبت به نیازهای برآمده
از چه��ار محرک حساستر هستند ،بهتر قادرند از رفتارهای تکانش��ی و بدون فکر ناش��ی از آن
محرکها جلوگیری کنند و این توانایی را دارند که در یک بافت اجتماعی بهترین روش را برای
تحقق نیازهای ناشی از این محرکها انتخاب کنند.
حتی با وجود اساس تحقیقاتی معتبر ،نظریه چهار محرک دارای نقصهایی است .اول اینکه
بسیاری از کارشناسان معتقدند که یک یا دو محرک دیگر وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.
دوم اینکه ،هنجارهای اجتماعی ،ارزشهای فردی و تجربیات گذشته به تنهایی نمایانگر مجموعه
کامل ویژگیهای فردی که هیجانات را به تالش هدفمند مبدل میس��ازد ،نیستند .بهطور مثال
سایر عناصر خودپنداره فراتر از ارزشهای فردی ،از قبیل شخصیت و هویت اجتماعی نیز ممکن
است در تبدیل محرکها به نیاز و تبدیل نیاز به تصمیمات و رفتار نقش مهمی داشته باشند.
 )5-2-5-3مفاهیم کاربردی نظریه چهار محرک

توصیه اصلی نظریه چهار محرک این است که محل کار و مشاغل افراد فرصتی متعادل برای تحقق

محرکهای کسب ،تعهد ،یادگیری و دفاع فراهم آورد 40.در اینجا دو پیشنهاد مطرح است .اول اینکه
بهترین محل کار برای انگیزش و رفاه کارکنان باید دارای شرایطی باشد که به کارکنان در تحقق
هر چهار محرک کمک کند .کارکنان بهطور مستمر به دنبال تحقق محرکهای ذاتی خود هستند،
بنابراین شرکتهای موفق برای همه کارکنان خود پاداشهای کافی ،فرصتهای یادگیری ،تعامالت
اجتماعی و مواردی از این قبیل را فراهم میآورند .دومین پیشنهاد این است که محقق شدن این
چهار محرک باید در تعادل باشد؛ بدین مفهوم که سازمانها باید از اختصاص فرصتهای خیلی زیاد
یا خیلی کم برای تحقق هر محرک اجتناب نمایند .دلیل این پیشنهاد این است که چهار محرک
یکدیگر را تعدیل میکنن��د .محرک تعهد ،محرک کسب را تعدیل میکند ،محرک دفاع ،محرک
یادگیری را تعدیل میکند .سازمانی که انرژی خود را بر محرک کسب متمرکز میسازد بدون اینکه
محرک تعهد را در نظر بگیرد ممکن است در نهایت به تعارض سیاستهای سازمانی و ناکارآمدی
دچار شود .تغییر و تازگی در محل کار به محرک یادگیری کمک خواهد کرد اما مقدار بیش از اندازه
آن باعث فعالسازی محرک دفاع میشود تا حدی که در برابر تغییر مقاوم میشوند؛ بنابراین محل
کار باید فرصت کافی برای حفظ تعادل هر چهار محرک فراهم آورد.
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این توصیهها توضیحی اس��ت بر علت برخوردار بودن راک اس��پیس هوستینگ از نیروی کاری
باانگیزه و همچنین ش��هرت آن بهعنوان بهترین محیط کاری در آمریکا و انگلیس که در ابتدای
فص��ل به ش��رح آن پرداختیم .راک اس��پیس دارای رقابتهای داخلی اس��ت که محرک کسب
را محقق میس��ازد ،با اینوجود ش��رایط رقابتی را با رویداده��ای اجتماعی که کارکنان محیط
اجتماع��ی حمایت��ی خود را در آن حفظ میکنند ،در تعادل نگه میدارد .در ابتدای فصل به این
نکته نیز اش��اره ش��د که این شرکت خدمات فناوری اطالعات و میزبانی وب از طریق برنامههای
آموزشی و محول نمودن وظایف در جهت توسعه شغل ،کارکنان را تشویق به یادگیری میکند.
بهطور همزمان با پرورش محیط و تأکید بر نقاط قوت کارکنان بهجای توجه نمودن به اشتباهات،
بین این محرکها تعادل برقرار میسازد .این احتمال نیز وجود دارد که این شرکت محرک دفاع
را به حداقل برساند چراکه در مرحله رشد با احتمال اندک اخراج یا سایر خطرات مرتبط با رفاه
شخصی کارکنان واقع است.
اهداف یادگیری

پس از مطالعه سه بخش بعدی شما باید بتوانید:
 .5مدل نظریه انتظار را بهصورت نمودار نش��ان دهید و در مورد مفاهیم کاربردی آن برای انگیزش کارکنان
به بحث بپردازید.

 .6ویژگیهای بازخورد و تعیین هدف اثربخش را شرح دهید.
 .7نظریه برابری را به اختصار شرح دهید و توضیح دهید عدالت رویهای چگونه بهبود مییابد.
 .8عوامل مؤثر بر عدالت رویهای و همچنین پیامدهای آن را شرح دهید.

 )5-3نظریه انتظار انگیزش

نظریههایی که تاکنون ش��رح داده شدند اساساً ریشههای درونی انگیزش کارکنان را توضیح

میدهد؛ اما چگونه این محرکها و نیازها به رفتار و تالش مشخصی تبدیل میگردند؟
نظریه چهار محرک مش��خص میکند هنجارهای اجتماعی ،ارزشهای شخصی و تجربیات
گذش��ته به تالش ما جهت میدهد ،اما جزئیات بیش��تری را ارائه نمیکند .از سوی دیگر نظریه
انتظار بر مبنای منطق عقالیی مدلی را ارائه میدهد که جهت ،سطح و دوام انگیزش را پیشبینی
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میکند .این نظریه اساساً بیان میکند که تالش کاری در جهت رفتارهایی است که افراد معتقدند
ب��ه نتایج مطلوبی میانجامد؛ بهعبارتدیگر ما برای دس��تیابی به اهدافی با باالترین نتیجه مورد
انتظار دارای انگیزه هستیم 41.همانطور که در ش��کل  4-5نش��ان داده شده است ،سطح تالش
فرد به سه عامل بستگی دارد :انتظار تالش برای عملکرد ،)E-to-P( 1انتظار عملکرد برای نتیجه

2

( )P-to-Oو ارزش پیامدها .انگیزش افراد ،از هر سه قسمت مدل نظریه انتظار تأثیر میپذیرد .اگر
هر یک از این قسمتها تضعیف شود ،انگیزش نیز کاهش مییابد.
انتظ�ار تلاش برای عملکرد :ب��ه درک فرد نسبت به اینکه تالش او به س��طح معینی از

عملکرد منجر میش��ود اش��اره دارد .برخی مواقع کارکنان ممکن است بر این عقیده باشند که
بدون شک توانایی انجام کار را دارند (احتمال  .)1در سایر موقعیتها آنها بر این باورند که حتی
بیش��ترین سطح تالش آنها به س��طح مطلوبی از عملکرد منجر نخواهد شد (احتمال صفر) .در
بیشتر موارد انتظار تالش برای عملکرد بین دو سر این طیف از احتمال واقع میشود.

شکل  4-5نظریه انگیزشی انتظار

انتظار عملکرد برای نتیجه :3به احتمال درک شدهای اشاره دارد مبنی بر اینکه یک رفتار

خاص یا س��طح خاصی از عملکرد به نتیجه خاصی منجر می میشود .در موارد شدیدتر ،ممکن
1. Effort-To-Performance
2. Performance-To-Outcome
3. P-To-O Expectancy
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اس��ت کارکنان بر این عقیده باش��ند که انجام یک عمل خاص (عملکرد) ،قطعاً منجر به نتیجه
خاصی میگردد (با میزان احتمال  ،)1یا ممکن اس��ت معتقد باش��ند عملکرد موفقیتآمیز هیچ
تأثیری بر نتیجه نخواهد داش��ت (میزان احتمال صفر) .بیشتر اوقات انتظار عملکرد به نتیجه بر
روی این طیف بین این دو حد واقع میشود.
ارزش نتایج :1ارزش یک نتیجه بر رضایت یا عدم رضایت پیشبینیشدهای داللت دارد که

یک فرد نسبت به یک نتیجه احساس میکند .این محدوده از منفی به مثبت اس��ت( .محدوده
واقعی مهم نیست و ممکن اس��ت از  1-تا  1و یا از  100-تا  100باش��د) .ارزش نتیجه نمایانگر
ی که نتیجه منطبق بر ارزشهای ما
رضایت پیشبینیش��ده فرد نسبت به نتیجه است 42.هنگام 
باشد و نیازهای ما را ارضا نماید ،دارای ارزش مثبت خواهد بود و چنانچه در تضاد با ارزشهای
ما باشد و مانع از تحقق نیازها شود دارای ارزش منفی خواهند بود.
 )5-3-1نظریه انتظار در عمل
یکی از جذابترین خصوصیات نظریه انتظار این است که رهنمونهایی در جهت افزایش انگیزش
کارمند فراهم میآورد 43.کاربردهای عملی گوناگون نظریه انتظار در تصویر  5-5نشان داده شده
است و در قسمت زیر شرح داده شده است.
اجزای نظریه
انتظار

کاربردها

اهداف

افرادی با مهارتها و دانش موردنیاز انتخاب نمایید.
آموزشهای الزم ارائه گردد و شفافسازی الزامات شغلی صورت گیرد.
جهت افزای��ش این باور
انتظ��ار ت�لاش
برای عملکرد

ک��ه کارکن��ان از توانایی
انجام موفقیتآمیز کارها
برخوردارند

زمان و منابع کافی فراهم نمایید.
وظایف کمتر یا س��ادهتر به کارکن��ان واگذار کنید تا زمانی که مهارت
الزم برای آن را کسب کنند.
نمونههایی از کارکنان مش��ابه که ک��ار را به بهگونهای موفقیتآمیز به
انجام رساندهاند معرفی کنید.
برای افرادی که فاقد اعتمادبهنفس هستند مربی در نظر بگیرید.

1. Outcome Valence

انتظ��ار عملکرد
به نتیجه
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برای افزایش این باور که

عملکرد شغلی را بهطور دقیق اندازهگیری کنید.

عملکرد خ��وب منجر به

پیامدها و نتایج عملکرد موفق را به روشنی شرح دهید.

نتیجه معین (ارزش��مند)

چگونگی پاداشهای کارکنان بر مبنای عملکرد گذشته را شرح دهید.

میگردد.

نمونههایی از کارکنان را که عملکرد مطلوب آنها منجر به پاداشهای
بهتر شده است را معرفی کنید.

برای افزایش ارزش مورد
ارزش نتیجه

انتظ��ار نتای��ج حاصل از
عملکرد مطلوب

پاداشهایی را توزیع کنید که برای کارکنان ارزشمند است.
پاداشها را فردی کنید.
وجود نتایجی با ارزشهای متضاد را به حداقل برسانید.

جدول  5-5کاربردهای عملی نظریه انتظار

 )5-3-1-1افزایش انتظارات تالش برای عملکرد

انتظارات تالش به عملکرد از باور فرد نسبت به توانایی او در تکمیل موفقیتآمیز یک کار تأثیر

میپذیرد .برخی شرکتها با اطمینان بخشی به کارکنان در خصوص اینکه آنها از تواناییهای
الزم ،ادراک نقش روش��ن و منابع ضروری برای دس��تیابی به سطح مطلوبی از عملکرد برخوردار
هستند ،این نگرش توانستن –انجام دادن را تقویت میکنند .انطباق کارکنان با کارهایش��ان بر
مبنای تواناییهای آنها و مرتبط س��اختن وظایف موردنیاز برای شغل مهمترین بخشهای این
فرایند هستند .بهطور مش��ابه ،انتظارات تالش به عملکرد آموخته میش��وند بنابراین مدلسازی
رفت��اری و بازخورد حمایتی (بازخورد مثبت) معموالً باور فرد مبنی بر تواناییهای وی در انجام

یک کار را تقویت میکند.
 )5-3-1-2افزایش انتظارات عملکرد برای نتیجه

روشنترین روشها برای بهبود انتظارات عملکرد به نتیجه این است که عملکرد کارکنان بهطور دقیق
مورد سنجش قرار گیرد و به افرادی با عملکرد باال پاداشهای ارزشمندتری ارائه شود .انتظارات عملکرد
به نتیجه ادراکات هستند بنابراین الزم اس��ت کارکنان نسبت به اینکه عملکرد باالتر به پاداشهای

بیشتر منجر میشود و همچنین از چگونگی این ارتباط آگاه گردند .شرکتها با توضیح اینکه چگونه
پاداشهای خاص با عملکرد معینی در گذشته مرتبط میشود پاسخگوی این نیازها هستند و با استفاده
از نمونهها ،حکایات و جشنهای عمومی نشان میدهند چه هنگام یک رفتار مورد پاداش قرار گرفته
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اس��ت .بسیاری از شرکتها اظهار دارند برای افرادی که دارای عملکرد بیشتری هستند پاداشهای
بیشتری در نظر میگیرند با اینوجود تحقیقات مکررا ً نشان میدهد ارتباط عملکرد به نتیجه برای
بسیاری از کارکنان مبهم است .در نظرسنجی به عمل آمده از  6000کارمند آمریکایی کمتر از نیمی
از آنها اظهار داشتند از چگونگی افزایش پایه حقوق خود یا پاداشهای نقدی آگاهی دارند .بر اساس
یک نظرسنجی دیگر تنها  32درصد کارکنان معتقدند که به افراد در شرکتهای خود برای انجام کار
بهتر حقوق بیشتری پرداخت میشود .در بررسی انجام گرفته در مالزی کمتر از نیمی از کارکنان بر
این عقیدهاند که به عملکردهای باال در شرکتهای آنها پاداش تعلق میگیرد و با عملکردهای ضعیف
برخورد مناس��بی صورت میگیرد .در تحقیق اخیرا ً انجام شده از  10000کارمند کانادایی تنها یک
چهارم آنها اظهار داشتند که برای انجام مطلوب کارهای خود بهطور منظم پاداش دریافت میکنند.
بر اساس تحقیق دیگری که نتایج مشابهی در پی داشت 27 ،درصد از کارکنان کانادایی اذعان دارند
ارتباط شفافی میان عملکرد شغلی و حقوق آنها وجود دارد.
 )5-3-1-3افزایش ارزش نتیجه

ه��ر ف��رد دارای ارزشه��ا و تجارب منحصر به فردی اس��ت ک��ه در قالب نیازه��ای مختلف در

زمانهای گوناگون تعریف میشود .در نتیجه فردی سازی پاداشها و سایر نتایج عملکرد بهجای
استانداردسازی آن بخش مهم انگیزش کارکنان است .بهطور همزمان رهبران الزم است مراقب
نتایج ضد ارزش باش��ند ک��ه ارزشهای منفی را به دنبال دارد و بی��ش از آنکه افزایش انگیزش
کارکنان را در پی داشته باشد باعث کاهش آن میگردد .بهطور مثال فشار همکاران ممکن است
باعث ش��ود برخی کارکنان علیرغم پاداشهای رس��می کار خود را در حداقل استاندارد به انجام
برسانند و از سوی دیگر خود شغل ،آنها را در جهت انجام کار در سطوح باالتر بر می انگیزاند.
بهطور کلی نظریه انتظار مدلی مفید اس��ت که به ش��رح این موضوع میپردازد که چگونه افراد
بهطور منطقی بهترین جهت ،ش��دت و دوام تالش را برمی گزینند .این نظریه در موقعیتهای
گوناگون مورد آزمایش قرار گرفته است و انگیزش کارکنان را در فرهنگهای مختلف پیشبینی
میکند 45.با وجود این ،انتقاداتی در مورد نحوه آزمایش این نظریه وجود دارد .نادیده انگاش��تن
هیجانات در تالش و رفتار کارکنان ،انتقاد دیگر بر این نظریه است .عنصر ارزش در نظریه انتظار
به بخشی از این فرایند هیجانی اشاره دارد اما صرفاً بهطور حاشیهای به آن میپردازد.
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تعیین هدف در نیویورک

ی که ش��هردار ش��هر نیویورک مایکل بلومبرگ ،س��خنرانی میکند
هنگام 
ی��ا بیانی��های ارائه میده��د زمان باقیمان��ده از دوره دوم ش��هرداری خود را
که بهس��رعت در حال گذر اس��ت یادآور میش��ود .این کارآفرین موفق که

اکنون سیاس��تمدار ش��ده اس��ت اه��داف چالشبرانگیزی را اع�لام میکند
و تمای��ل ن��دارد م��دت باقیمانده از پس��ت وی به هدر رود .ب��رای اطمینان

از اینکه همه کارکنان نیویورک ضرورت این مهلت را درک کرده باشند ،بلومبرگ ساعتهای خاصی را در دوازده

اداره دولتی نصب کرده بود که ش��مارش معکوس روزهای باقیمانده از دوره ش��هرداری وی را نش��ان میداد .در

قس��مت باالی این س��اعتها عبارتی تحت عنوان «هر روز را به حس��اب آور» قرار دارد .میل وافر بلومبرگ به

اهداف خاص چالشبرانگیز و قابل اندازهگیری در برنامههای وی کام ً
ال آشکار بود 127 .طرح زیستمحیطی
که با ده هدف فراگیر اجرا ش��د از جمله این برنامهها بود .هدف بلومبرگ این اس��ت که تا س��ال 2030

انتشار گازهای گلخانهای در سراسر شهر به میزان  30درصد کاهش یابد .بلومبرگ برنامههایی را مبنی

بر داش��تن  300تاکس��ی هیبریدی جدید در جاده در هر ماه اعالم نمود تا زمانی که کل ناوگان 13000

تاکس��ی در ش��هر تا سال  2012از س��وخت کارآمد بهرهمند ش��دند( .تصویر بلومبرگ را مقابل یکی از

تاکسیهای هیبرید سبز مشاهده میکنید) .هدف دیگر وی کاشت یک میلیون درخت در دهه آینده است
که حداقل  10000درخت در حاشیه هر خیابان طی هر سال را شامل میشود.
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 )5-4تعیین هدف و بازخورد

ب��ا ورود به هر مرکز ارتباط با مش��تری (بهطور مثال مرکز تماس) –چه دفاتر س��ایتل 1در آلبو

کرکی نیومکزیکو ،یا مرکز تماس دل 2در فیلیپین– متوجه خواهید شد تعیین هدف و بازخورد
بر فعالیتهای کاری حکمفرما است 48.عملکرد مرکز تماس با چند شاخص کلیدی عملکرد 3مورد
سنجش قرار میگیرد که متوسط زمان پاسخگویی به تماس ،طول مدت هر تماس و نرخ انتظار
(مشتریانی که پیش از اتصال به نماینده خدمات مشتری در صف انتظار قرار میگیرند) از جمله
1. Sitel
2. Dell
)3. Key Performance Indicator (KPIS

6
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این ش��اخصها است .برخی از مراکز تماس از تابلوهای الکترونیکی بزرگی برخوردار هستند که
نش��ان میدهد چه تعداد از مش��تریان در حال انتظار هستند و متوسط زمان انتظار آنها چقدر
اس��ت .حتی تعدادی از این مراکز مجهز به نرمافزار تش��خیص هیجانات هستند که با توجه به
واژهها و لحن صدای افراد ،میزان رضایت یا عصبانیت آنها را طی مکالمه تلفنی مورد س��نجش
قرار میدهد.

49

تعیین هدف :به فرایند انگیزش کارکنان و شفافس��ازی ادراک نقش آنها از طریق ایجاد

اهداف عملکرد اش��اره دارد .هدفگ��ذاری بهطور بالقوه از دو طریق عملک��رد کارکنان را بهبود
میبخش��د )1 :با تقویت ش��دت و دوام تالش و  )2با ارائه ادراک نقش شفافتر به کارکنان بدین
منظور که تالش آنها در جهت رفتارهایی هدایت گردد که بهبود عملکرد را در پی داشته باشد.
هدفگذاری پیچیدهتر از گفتن عبارت ساده بهترین کار را انجام بده به کارکنان است و مستلزم
چندین ویژگی خاص اس��ت .این ویژگیها عبارتاند از :اهداف مش��خص ،اهداف مرتبط ،اهداف
چالشبرانگیز ،تعهد به اهداف ،مشارکت در تعیین هدف (گاهی اوقات) و بازخورد هدف.

50

ی که کارکنان در جهت اهداف مشخصی کار میکنند ،تالش بیشتری
اهداف مشخص :هنگام 

از خود نش��ان میدهند .س��طح تغییر اهداف مشخص طی چارچوب زمانی نسبتاً کوتاه و معین،
قابل اندازهگیری اس��ت .بهطور مثال هدف مایکل بلومبرگ ش��هردار ش��هر نیویورک جایگزینی
مدله��ای تاکسی هیبریدی در هر م��اه بهجای تاکسیهای زرد بنزینی بود .اهداف مش��خص،
انتظارات عملکردی دقیقتری را مرتبط میسازد بنابراین کارکنان میتوانند بهگونهای کارآمدتر
و مطمئنتر به تالش خود جهت دهند.
اهداف مرتبط :اهداف باید با ش��غل افراد مرتبط باش��د و در کنترل آنها نیز باش��د .بهطور

مثال هدف کاهش مواد زائد برای کارکنانی که کنترلی بر ضایعات در فرایند تولید ندارند ،دارای
ارزش اندکی است.
اه�داف چالشبرانگیز :اهداف چالشبرانگیز (بیش از اهداف آس��ان) باعث میش��ود افراد

شدت و دوام تالش کاری خود را افزایش دهند و از طریق اطالعات فعالتر بیندیشند .دستیابی
به اینگونه اهداف س��بب تحقق نیازهای رشد و موفقیت فرد میگردد .جنرال الکتریک ،گلدمن
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ساکس و بسیاری از سازمانها بر اهداف ممتد 1تأکید دارند .این اهداف تنها باعث توسعه توانایی
و انگیزش فرد نمیشوند؛ اهدافی هستند که افراد حتی از چگونگی دستیابی به آن آگاهی ندارند
بنابراین برای دستیابی به این اهداف باید خالق بود.
تعهد نس�بت به هدف :بهطور مطل��وب اهداف باید در عین اینک��ه چالشبرانگیز هستند

آنقدر مش��کل نباش��ند که کارکنان انگیزه خود را برای دستیابی به آنها از دست بدهند 51.این

دقیقاً مشابه انتظار تالش به عملکرد است که در قسمت مربوط به نظریه انتظار آموختید .هر چه
انتظار تالش به عملکرد در رابطه با قابلیت اجرای هدف کمتر باشد ،کارکنان دارای تعهد (انگیزه)
کمتری نسبت به هدف هستند.
مشارکت در تعیین هدف (گاهی اوقات) :تعیین هدف معموالً (و البته نه همیشه) هنگامی

اثربخشتر است که کارکنان در تعیین هدف مشارکت دارند 52.مشارکت در تعیین هدف نسبت
به زمانی که سرپرس��ت به تنهایی هدفگذاری میکند ،بهطور بالقوه س��طح باالتری از تعهد به
هدف را ایجاد میکند .مشارکت ممکن است کیفیت هدف را نیز بهبود ببخشد چراکه کارکنان
از دانش و اطالعات ارزشمند برخوردار هستند که ممکن است افرادی که به تنهایی این اهداف
را تعیین میکنند از آن آگاهی نداشته باشند.
بازخورد هدف :بازخورد شرط الزم دیگر در هدفگذاری مؤثر است 53و به هرگونه اطالعاتی

ک��ه اف��راد در مورد نتایج رفتار خود دریافت میکنند اش��اره دارد .بازخ��ورد این امکان را فراهم
میآورد که فرد مطلع گردد به هدف دست یافته است و یا بهطور مناسب تالش خود را در جهت
هدف متمرکز س��اخته است یا خیر .بازخورد تالش افراد را مجددا ً جهتدهی میکند اما بهطور
بالقوه نیاز رشد را محقق میسازد.
تعیین هدف

به فرایند انگیزش کارکنان و شفافسازی ادراک از نقش آنها از طریق ایجاد اهداف عملکرد اشاره دارد.

1. Stretch Goals
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 )5-4-1کارت امتیازی متوازن
شکل رایجی از تعیین هدف در سطح سازمانی کارت امتیازی متوازن ( )BSCاست .کارت امتیازی
متوازن چش��مانداز و مأموریت سازمان را در قالب اهداف عملکردی خاص و قابل اندازهگیری در
رابطه با فرایندهای مالی ،مشتریان ،فرایندهای داخلی رشد و یادگیری (بهطور مثال سرمایههای
انسانی) تعریف میکند .هدف کارت امتیازی متوازن حصول اطمینان از این است که طیف کاملی
از عملکرد س��ازمانی در فرایند تعیین هدف گنجانده ش��ود .هر بعد دربرگیرنده اهداف متعددی
است که با عملیات خاصی در درون سازمان مرتبط است که بهموجب آن هر واحد کاری با اهداف
کلی س��ازمان مرتبط میشود .بهطور مثال یک شرکت هواپیمایی ممکن است عملکرد به موقع
را بهعنوان یکی از اهداف فرایند مش��تری در نظر بگیرد و تعداد س��اعات آموزش ایمنی برای هر
کارمند را از اهداف فرایند رشد و یادگیری برشمارد .این اهداف مشخص غالباً مورد سنجش قرار

میگیرند و به آنها امتیاز داده میشود تا سنجشی ترکیبی از دستاوردها در سرتاسر سازمان در
هر س��ال صورت گیرد .هیئتمدیره مدرسه ریچموند در ویرجینیا کارت امتیازی متوازن را اجرا
نمود بدین منظور که به ش��ش هدف نائل گردند که بهبود موفقیت دانشآموزان ،ترویج محیط
ام��ن و پرورش��ی و فراهم نمودن رهبری قوی برای عملیات ک��ارا و اثربخش از آن جملهاند .هر
هدف چندین س��نجه نتیجه 1را در برمیگیرد .بهطور مثال ه��دف بهبود موفقیت دانشآموزان
مشتمل بر دوازده سنجه است از جمله درصد دانشآموزان تحصیالت خاص که به سطوح باالتر
ارتقاء مییابن��د ،درصد دانشآموزان ثبت نامی در دورههای علوم خاص و ریاضی .ایوان براندون
سرپرس��ت مدارس عمومی ریچموند توضیح میدهد کارت امتیازی متوازن ما نمایانگر مجموعه
چالشبرانگیزی از سنجش فرایند و اهداف ما است که ما را در جهت دستیابی به اهداف پاسخگو
میسازد.

54

کارت امتیازی متوازن

سیستم پاداش و تعیین هدفی است که چشمانداز و مأموریت سازمان را در قالب اهداف عملکرد مشخص و قابل

سنجش از منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری ،تعریف میکند.

1. Outcome Measure

9
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 )5-4-2ویژگیهای بازخورد اثربخش
کارکنان ش��رکت ویرل پول از اینکه از س��وی کارفرمایان خود بازخورد کافی دریافت نمیکنند
ش��کایت کردند ،بنابراین بنا به درخواس��ت صاحبان کارخانه مدیران باید هر س��ه ماه یکبار با
زیردس��تان خود دیدار داش��ته باشند .پیش از این دیدارها هر شش ماه یکبار صورت میگرفت.
جفری دیویدوف ،رئیس بازاریابی برند مش��تریان آمریکای ش��مالی ویرل پول میزان بازخورد را
بیشتر کرده است و هر دو هفته یکبار به مدت  45دقیقه این مالقاتها را ترتیب میدهد .آقای
دیویدوف میگوید :من متوجه نتایج بسیار بهتری شدهام.

55

مدی��ران ویرل پول دریافتهاند ک��ه بازخورد یک عمل مهم در انگی��زش و عملکرد کارکنان
است .همراه با شفافسازی ادراک از نقش و بهبود دانش و مهارتهای کارکنان ،بازخورد زمانی
برانگیزاننده است که سازنده باشد و کارکنان از خود کارآمدی قوی برخوردار باشند.

56

بازخورد باید مانند تعیین هدف ،مش��خص و مرتبط باش��د؛ بهعبارتدیگ��ر بازخورد باید به
معیارهای مشخصیاشاره کند (بهطور مثال فروش در ماه گذشته  5درصد افزایش یافته است) و
به رفتارها و نتایجی از افراد که تحت کنترل او است داللت نماید .بازخورد همچنین باید به موقع
باشد؛ اطالعات باید بالفاصله پس از رخداد نتایج یا رفتار در دسترس باشد بهطوری که کارکنان
ارتباط روشنی میان اعمال خود و پیامدها مشاهده نمایند.
بازخورد مؤثر به حد کافی نیز باید تکرار ش��ود .تا چه میزان تکرار کافی است؟ پاسخ حداقل
به دو چیز بستگی دارد .یکی از موارد دانش و تجربه کارکنان نسبت به کار است .بازخورد شکلی
از تقویت است بنابراین کارکنانی که بر روی کارهای جدید مشغول کار هستند باید بهطور مکرر
بازخ��ورد اصالحی دریافت کنند چراکه به تقویت و راهنماییهای رفتاری بیش��تر نیاز دارند (به
فصل  3مراجعه نمایید) .کارکنانی که کارهای تکراری یا آشنا را انجام میدهند میتوانند بازخورد
کمتری دریافت کنند .عامل دوم مدت زمان تکمیل کار است .بازخورد لزوماً در مشاغلی با چرخه
زمانی طوالنی (مانند مدیران اجرایی و دانشمندان) نسبت به مشاغلی با چرخه زمانی کوتاه (مانند
صندوقدار مغازه خوار و بار فروشی) کمتر تکرار میشود .آخرین ویژگی بازخورد مؤثر اعتبار آن
اس��ت .کارکنان بیش��تر بازخوردهایی را میپذیرند که منبع آن ارزشمند و معتبر باشد (به ویژه
بازخوردهای اصالحی).
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 )5-4-2-1بازخورد از طریق مربیگری قوتمحور

ی که بر قوتها بیش از ضعفها
چهل سال پیش از این ،پیتر دراکر تشخیص داد که رهبران هنگام 
متمرکز میشوند ،اثربخشتر خواهند بود .وی اذعان داشت :مدیران اثربخش بر مبنای قوتها عمل

میکنند و بر نقاط قوت خود ،مافوق خود ،پیروان ،همکاران و قوت موقعیتها اس��توار هستند.

57

ش��رکت راک اس��پیس هاوس��تینگ که در آغاز فصل به توصیف آن پرداختیم ،این رویکرد رفتار
سازمانی مثبت را اتخاذ کرده است .این شرکت فرصتی را برای کارکنان خود فراهم آورده است تا
نقاط قوت خود را توسعه بخشند بیش از آنکه آنها را ملزم سازد بر کارهایی که به آن عالقهمند
نیستند و در آن استعدادی ندارند ،متمرکز شوند .این اساس و جوهره مربیگری قوتمحور است
(که تحت عنوان مربیگری قدرشناسانه نیز شناخته میشود) که با تمرکز بر نقاط قوت فرد بهجای
نقاط ضعف او ،تواناییهای فرد را افزایش میدهد 58 .در مربیگری قوتمحور ،کارکنان به توصیف
حوزههای کاری که در آن برتری دارند میپردازند .مربی با پرس��یدن سؤاالت اکتشافی این بحث
را هدایت میکند و به کارکنان در کش��ف روشهایی برای نیروبخش��ی به نقاط قوت خود کمک
میکنن��د .بهطور مثال هردو در جستجوی موان��ع موقعیتی پرورش نقاط قوت کارآموز هستند و
بهطور همزمان ابعاد این قوتها را که نیازمند پیشرفت بیشتر است بررسی میکنند.
مربیگری قوتمحور عقالیی و منطقی اس��ت چراکه افراد بهطور ذاتی در جستجوی بازخورد
در م��ورد قوتهای خود هستند و نه کاس��تیهای خود .از فصل  2به خاط��ر دارید که افراد در
حوزههایی که بیشترین اهمیت را برای آنها دارد ،به خودارتقایی میپردازند.
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نقاط قوت مبنای کار سونی اروپا

ی که موقعیت بازار س��ونی اروپ��ا در رقابت
هنگام�� 
ب��ا کره و چین مورد تهدید واقع ش��د ،این ش��رکت

موس��یقی و الکترونیک تصمی��م گرفت اهرم قدرت

نق��اط ق��وت را بهجای مبارزه علی��ه ضعفها مزیت
رقابت��ی خود قرار دهد .از کارکنان درخواس��ت ش��د

تا فعالیتهایی را که در آن برتر هس��تند و کارهایی را که از انجام آن لذت میبرند و احس��اس راحتی میکنند،
مش��خص کنند .س��ونی اروپا بهجای قرار دادن افراد در س��اختارهای شغلی سفت و سخت موجود ،بر مبنای این
اطالعات مشاغلی را در حوزه نقاط قوت شناسایی شده از سوی آنها طراحی نمود .بهطور مثال عملکرد یکی از
کارکنان پس از انتقال به قس��مت فروش تنزل یافت ش��رکت سونی بیش از آنکه این کارمند را به ارائه عملکرد

عالی در شغل جدید وادار نماید ،علیرغم الزامات شغلی به مقایسه نقاط قوت وی اقدام نمود .شرکت دریافت که

نقطه قوت این کارمند در ارتباطات رخ به رخ اس��ت درحالیکه ش��غل جدیدش مستلزم تعامالت اجتماعی بسیار

اندکی بود .شرکت سونی نقش جدیدی برای این کارمند ایجاد نمود که باعث بهبود نقاط قوت وی میشد .طی
یک س��ال ،تیم این کارمند رکورد فروش را به دس��ت آورد و با هزینههای کمتر س��ود را افزایش داد .ری وایت

معاون منابع انسانی سونی اروپا میگوید :با مربیگری قوتمحور این اطمینان حاصل میشود که در شرکت سونی
همه افراد بر کارهایی متمرکز هستند که در آن بهترین هستند؛ آنها با بهکارگیری استعدادهای درجه یک خود
به بهترین شکل در کار مشارکت میکنند و مشارکت آنها عالی است.

59

مربیگ��ری قوتمح��ور از این حیث نیز منطقی اس��ت ک��ه پیش از آنکه فرد ب��ه میانه دوره

کاری خود برس��د ش��خصیت نسبتاً ثابت میشود و این ثبات ش��خصیت انعطافپذیری عالیق
فرد ،ترجیحات و تواناییهایش را محدود میس��ازد 60.علیرغم مشاهدات این تحقیق ،بسیاری از
شرکتها بر هدفگذاری و بازخورد در کارهایی متمرکز میشوند که کارکنان در انجام آن ضعیف
عمل میکنند .در بسیاری از جلسات بازخورد عملکرد یا مربیگری ،پس از تعارف مؤدبانه اولیه،
نقاط ضعف کارکنان مورد تحلیل قرار میگیرد و آنچه اشتباه انجام میشود و نیز آنچه الزم است
برای بهبود آن انجام دهند مش��خص میگردد .گاهی اوقات این پرسشها و جستجوها بازخورد
منفی در پی دارد و باعث میشود کارکنان حالت دفاعی به خود بگیرند ،خودکارآمدی آنها نیز
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تضعیف میشود و در نتیجه عملکرد کارکنان بهجای اینکه بهتر شود بدتر میشود .شرکتها با
تمرکز بر ضعفهای کارکنان خود در محقق س��اختن تواناییهای بالقوه آنها با شکست مواجه
میشوند .بر مبنای یک همهپرسی تنها  20درصد کارکنان در سازمانهای بزرگ اظهار دارند که
از فرصت انجام کارهایی که در آن بهترین هستند برخوردارند.

61

مربیگری قوتمحور

بر رویکرد رفتار س��ازمانی مثبتگرا در مربیگری و بازخورد داللت دارد که بر س��اختن و بهبود نقاط قوت بیش از

اصالح ضعف متمرکز است.

 )5-4-3منابع بازخورد
بازخوردها از منابع اجتماعی یا غیراجتماعی سرچشمه میگیرند .منابع غیراجتماعی بدون ارتباط
فرد با اطالعات بازخوردهایی را فراهم میآورد .کارکنان مرکز تماس نمایش��گرهای الکترونیکی
را مش��اهده میکنند که تع��داد تماسگیرندگان در حال انتظار و متوس��ط زمان انتظار آنها را
نشان میدهد .اپراتورهای ش��یمیایی نووا 1بازخورد را از صفحه کامپیوتری دریافت میکنند که
ب��ر ظرفیت عملیات کارخانه را در زمان واقعی نظارت میکند و بهصورت خط س��بزرنگی که به
آرامی در گردش اس��ت نمایش داده میشود و خروجی واقعی تولید بهصورت خط موجدار قرمز
رنگی نشان داده میشود .پس از نصب سیستم بازخورد در نووا ،کارکنان در یک رقابت دوستانه
شرکت کردند تا مشخص شود چه کسی میتواند خروجی واقعی تولید را تا حد ممکن به حداکثر
ظرفیت کارخانه نزدیک کند 62.اینترانت شرکت این امکان را برای مدیران فراهم میآورد که در
کامپیوتره��ای خود بازخوردهای فوری دریافت کنند ک��ه معموالً در قالب خروجی گرافیکی در

داشبورد مدیریتی نمود مییافت .تقریباً نیمی از کارکنان مایکروسافت برای نظارت بر تاریخ اتمام
پروژه ،فروش و دیگر معیارها از داشبورد استفاده میکنند .استیو بالمر ،مدیرعامل مایکروسافت،
در مالقاتهای یک به یک با مدیران بخشها بهطور منظم به بررس��ی نتایج داشبورد میپردازد.
رئیس بخش مایکروسافت آفیس میگوید :هرگاه که من به دیدار بالمر میروم باید داشبورد خود
را به همراه داشته باشم.

63

1. Nova
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 )5-4-3-1بازخورد چند منبعی ( 360درجه)

اریک جوکاستاین میداند که در مهارتهای رهبری خود نیازمند بازخورد است اما درخواست از

رئیس برای بازخورد عملکرد امکانپذیر نبود زیرا اریک صاحب ش��رکت کانتک الکترونیک است
در عوض او از همه  20کارمند خود و مدیران خود در شرکت درخواست نمود بهصورت ناشناس
گزارش مکتوبی را از نقاط قوت و ضعف وی کامل کنند .جوکاستاین اذعان میکند مشاهده نتایج
ی که کارکنان اعالم کرده بودند شما به تعهدات خود پایبند
هشداردهنده و ترسناک بود-هنگام 
نیستید .اما خبر خوب اینجاست که این اظهارنظرها مرا قادر ساخت چشمانم را به روی چیزهایی
که در تغییر نگرش ذهنی من مفید است بگشایم.

66

ب��ا اینوجود بازخوردهای چند منبعی چالشهای��ی را در پی دارد .اینکه تعدادی از افراد به
بررسی افراد دیگر بپردازند میتواند پرهزینه و زمانبر باشد .با نظرات چندگانه ،این فرایند 360
درجه ممکن اس��ت بازخوردهای مبهم و متناقضی ایجاد نمای��د ،بنابراین کارکنان برای تفسیر
نتای��ج نیازمند راهنمایی هستند .نگرانی بعدی در خصوص این بازخوردها این اس��ت که ممکن
است همکاران برای جلوگیری از تعارض در طی سال پیش رو ،بازخوردهای دقیقی ارائه ندهند.
ی که بازخورد انتقادی از سوی بسیاری
آخرین نگرانی در مورد این بازخوردها این است که هنگام 
از افراد باشد نسبت به زمانی که از سوی یک فرد مانند رئیس این بازخورد صورت گیرد ،کارکنان
واکنشهای هیجانی قویتری را تجربه میکنند.
بازخورد چند منبعی ( 360درجه)

اطالعاتی است در مورد عملکرد کارکنانکه از سوی حلقه کاملی از افراد از جمله زیردستان ،همکاران ،سرپرستان

و مشتریان جمعآوری میشود.

 )5-4-3-2انتخاب منبع بازخورد

در می��ان منابع بسیار بازخورد از جمله بازخورد چند منبعی ،داش��بورد مدیریتی ،نظرس��نجی

مشتریان ،سنجههای تجهیزات ،1ارتباطات غیرکالمی از رئیس ،کدامیک و در کدام شرایط بهتر
عمل میکند؟ اولویت بازخورد به هدف اطالعات بستگی دارد .کارکنان برای کسب اطالعات در
1. Equipment Gauges
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مورد پیش��رفت خود در مسیر دس��تیابی به هدف ،معموالً منابع غیراجتماعی بازخورد از جمله
خروجی عواملی کامپیوتر یا بازخورد مستقیم از کار را ترجیح میدهند .این بدان علت است که
اطالعات به دست آمده از منابع غیراجتماعی ،دقیقتر از اطالعات حاصل از منابع اجتماعی است.
بازخورد اصالحی از منابع غیراجتماعی نیز به عزت نفس آس��یب کمتری میرس��اند .در مقابل
منابع اجتماعی به تأخیر اطالعات منفی ،حذف برخی از آنها و تحریف اخبار بد به روشی مثبت
ی که کارکنان در پی بهبود تصویر خود هستند به جستجوی بازخورد مثبت
گرایش دارد 68.هنگام 
از منابع اجتماعی میپردازند .چنانچه عملکرد خوب فرد از سوی همکاران اعالم شود نسبت به
زمانی که از صفحه کامپیوتر این اطالعات منتقل شود حس بهتری در فرد ایجاد میکند.
 )5-4-4ارزیابی تعیین هدف و بازخورد
تعیین هدف یکی از نظریههای امتحان شده و درست در رفتار سازمانی به شمار میرود تا حدی
که محققان آن را یکی از معتبرترین و سودمندترین نظریههای رفتار سازمانی قلمداد میکنند.

69

بازخ��ورد نیز مانند تعیین هدف نقش مؤثری در بهبود انگیزش و عملکرد کارکنان دارد .اجرایی
نمودن تعیین هدف ممکن است با مشکالتی همراه باشد 70.یکی از نگرانیها در مورد تعیین هدف
این است که در فرایند تعیین هدف ،زیرمجموعههای محدودی از شاخصهای قابل اندازهگیری
مورد توجه قرار میگیرد و ابعادی از عملکرد شغلی که اندازهگیری آن مشکل است نادیده گرفته
میشود و این عبارت که هر آنچه اندازهگیری شود انجام میپذیرد در اینجا مصداق دارد .مشکل
ی که دس��تیابی به هدف به پاداشهای مالی گره میخورد بسیاری از
دوم این اس��ت که هنگام 
کارکن��ان ای��ن انگیزه را پیدا میکنند که اهداف آس��ان را انتخاب میکنن��د (درحالیکه رئیس
تصور میکند این اهداف س��خت اس��ت) بهطوری که از احتمال باالتری برای دریافت پاداش یا
افزایش حقوق برخوردار شوند .مدیرعامل اسبق شرکت فورد موتور با لحنی کنایهآمیز دراینباره
اظهار داش��ت :در شرکت فورد ما افراد بسیار باهوشی را به استخدام درمیآوریم .آنها بهسرعت

میآموزند چطور اهداف نسبتاً س��ادهای را انتخاب کنند که مشکل به نظر برسد 71.مشکل سوم
این است که تعیین اهداف عملکرد در مشاغل از قبل ایجاد شده اثربخش است اما اینطور به نظر
میرس��د که در مشاغل جدید و پیچیده با فرایند یادگیری تداخل پیدا کند؛ بنابراین الزم است
توجه داشته باشیم جایی که فرایند یادگیری شدید در حال وقوع است تعیین هدف انجام نگیرد.
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 )5-5عدالت سازمانی

دولت تاسمانی جزیره استرالیا ،بهتازگی نیروگاه ناتمام بل بی را هنگامی که صاحبان اصلی آن

مش��کالت مالی را تجربه میکنند ،خریداری نموده است .شرکت ساخت و ساز یونایتد گروپ

1

برای اتمام س��اخت نیروگاه تولید برق به اس��تخدام گرفته شد و نیروهای کاری از سایر ایاالت
برای کار با نیروهای کار تاس��مانیایی به این منطقه انتقال یافتند .طولی نکش��ید که کارگران
تاس��مانیایی متوجه تفاوت آشکار نرخ پرداخت ش��دند .کارگران بین ایالتی جدید در ازای هر
یک س��اعت کار  50 .31دالر دریافت میکردند درحالیکه به کارگران تاس��مانیایی در شرایط
یکس��ان با آنها  22دالر پرداخت میش��د .رهبر اتحادیه کارگری محل��ی دراینباره میگوید:
ش��رایط اساساً ناعادالنه بود و کارگران تاس��مانیایی بسیار عصبانی بودند 72بسیاری از رهبران
س��ازمانی میدانند که رفت��ار منصفانه با کارکنان هم از حیث اخالقی صحیح اس��ت و هم در
جه��ت بهبود انگیزش ،وفاداری و رفاه آنها مؤثر اس��ت .با اینوج��ود احساس بیعدالتی که
بهتازگی در کارگران تاس��مانیایی در نیروگاه بل بی به وجود آمده اس��ت رویدادی معمول در
محیطهای کاری به ش��مار میرود .برای به حداقل رساندن این وقایع الزم است ابتدا دریابیم
که دو نوع عدالت سازمانی وجود دارد :عدالت توزیعی و عدالت رویهای 73.عدالت توزیعی اشاره
دارد به انصاف درک شده در مورد نتایج کسب شده نسبت به مشارکت ما در مقایسه با نتایج
و مش��ارکت سایرین .از س��وی دیگر عدالت رویهای اش��اره دارد به انصاف درک شده در مورد
رویههای بهکارگیری ش��ده در تصمیمگیری برای توزیع منابع .کارگران تاسمانیایی بیعدالتی
توزیعی را تجربه کردند چراکه همکاران آنها از سایر بخشهای استرالیا برای انجام همان کار
حقوق بسیار بیش��تری را دریافت میکردند .بسته به اینکه این ش��کاف دستمزد چگونه تعیین
میش��ود و کارفرما چگونه با این نارضایتی برخورد نمایند ،این امکان وجود دارد که کارگران
نیز عدالت رویهای را تجربه کنند.

1. United Group
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عدالت توزیعی

به عدالت درک ش��ده در نس��بت نتایج فرد به مشارکت او در مقایسه با نسبت نتایج به مشارکت دیگران اشاره

دارد.

عدالت رویهای

به انصاف درک شده در مورد رویههای مورد استفاده در تعیین توزیع منابع اشاره دارد.

 )5-5-1نظریه برابری

اولین چیزی که ما معموالً در شرایط بیعدالتی به آن فکر میکنیم یا تجربه میکنیم بیعدالتی
توزیع��ی اس��ت .بیعدالتی توزیعی به باور فرد در مورد اینک��ه حقوق و نتایجی که در یک رابطه

تبادلی دریافت میکند منصفانه نیست و همچنین به پاس��خهای هیجانی این باور داللت دارد.
آنچه عادالنه در نظر گرفته میشود در افراد مختلف و با توجه به موقعیتها متفاوت است .اعتقاد
م��ا مبنی بر اینکه هر فردی در یک گروه باید خروجی مش��ابهی دریاف��ت کند ،بر مبنای اصل
عدالت اس��ت (مانند زمانی که در راک اس��پیس همه افراد با همتیمیهای خود از ش��ام رایگان
بهرهمند میش��دند) .بر اس��اس اصل نیاز افرادی که دارای بزرگترین نیاز هستند باید نسبت به
افرادی با نیاز کم ،خروجی بیشتری دریافت کنند .اصل برابری اشاره دارد به اینکه به افراد باید به
نسبت میزان مشارکت آنها حقوق پرداخت شود .اصل برابری رایجترین قانون عدالت توزیعی در
سازمانها است بنابراین الزم است جزئیات بیشتری از آن ارائه گردد .دانشمندان رفتار سازمانی
در توضیح چگونگی عملکرد اصل برابری ،نظریه برابری را ارائه نمودند.
بر اس��اس نظریه برابری کارکنان با مقایسه نسبت خروجی به نهاده خود با نسبت خروجی
ب��ه نهاده دیگران ،حس براب��ری را تعیین میکنند .74نسبت خروجی به نهاده ،از تقسیم ارزش
نتایجی که شما دریافت میکنید بر ارزش ورودی که شما در یک رابطه تبادلی فراهم میآورید
حاصل میش��ود .ورودی مواردی نظیر مهارت ،تالش ،اعتبار ،عملکرد ،تجربه و س��اعات کار را
ش��امل میش��ود .نتایج اش��اره دارد به آنچه کارکنان در ازای ورودی از سوی سازمان دریافت
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میکنند که دریافت دستمزد ،ترفیع ،به رسمیت شناختن ،یا مشاغل ترجیحی در آینده از آن
جملهاند.
بهطور مثال در نمونه ذکر ش��ده در قسمت باال کارگران تاس��مانیایی ب��ر این باور بودند که
درمجموع آنها و کارگران بین ایالتی از مهارت یکسانی برخوردارند و تالش و ساعات کار آنها
نیز مشابه یکدیگر است درحالیکه کارگران بین ایالتی نتایج مطلوبتری از جمله حقوق بیشتر
دریاف��ت میکنند .بر اس��اس نظریه برابری ما نسبت نتایج ب��ه ورودی خود را با نسبت نتایج به
ورودی دیگران مقایسه میکنیم 75.در مثال یادشده کارگران تاسمانیایی خود را با سایر کارگرانی
که کار مش��ابه آنها را داش��تند مقایسه میکردند .در موقعیتهای دیگر این امکان وجود دارد
که مقایسه با فرد دیگر یا گروهی از افراد در س��ایر مش��اغل (مانند مقایسه حقوق شما با حقوق
دریافتی مدیرعامل) یا سازمان دیگر صورت گیرد .برخی تحقیقات حاکی از آن است که کارکنان
اغلب اطالعاتی را از چندین منبع جمعآوری میکنند تا مقایسه را تعمیم دهند 76.بااینحال ،برای
بسیاری از بخشها مقایسه دیگران از فردی به فرد دیگر متفاوت است و بهسادگی قابلشناسایی
نیس��ت .احساس برابری یا نابرابری افراد ب��ا مقایسه نسبت نتایج به ورودی آنها با نسبت نتایج
به ورودی دیگران ش��کل میگیرد .س��ه ارزیابی از برابری در تصویر  6-5ترس��یم شده است .در
موقعیتهای نابرابری پرداخت کم که کارگران تاسمانیایی آن را تجربه کردند افراد بر این باورند
که نسبت خروجی /نهاده آنها پایینتر از نسبت خروجی /نهاده دیگران است .در شرایط برابری
افراد معتقدند که نسبت خروجی /نهاده آنها با نسبت سایرین یکسان است .در شرایط نابرابری
پرداخ��ت بیش از حد به اعتقاد افراد ،نسبت خروجی /نهاده آنها بیش از نسبت خروجی /نهاده
سایرین اس��ت .بااینحال ،نابرابری پرداخت بیش از حد به اندازه نابرابری پرداخت کم معمول و

رایج نیست زیرا افراد غالباً ادراکات خود را تغییر میدهند تا نتایج مطلوب را توجیه کنند.
نظریه برابری
این نظریه به توضیح چگونگی شکلگیری ادراکات فرد از عدالت در توزیع و تبادل منابع میپردازد.
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 )5-5-1-1نابرابری و انگیزش کارکنان

شکل 6-5

ارزیابی برابری چگونه با انگیزش کارکنان مرتبط میشود؟ پاسخ این است که احساس نابرابری،
هیجانات منفی ایجاد میکند و همانطور که در همه قسمتهای این فصل به آن اش��اره ش��د
هیجانات موتورهای محرک انگیزش هستند.
حس نابرابری باعث میش��ود افراد تنشهای هیجانی را کاه��ش دهند .موقعیت کارگران
ی که متوجه شدند نسبت به
تاس��مانیایی را در نیروگاه بل بی در نظر بگیرید .این افراد هنگام 
همکاران خود که از بخشهای دیگر اس��ترالیا آمده بودند دس��تمزد کمتری دریافت میکنند
دچار ناامیدی و عصبانیت ش��دند .این هیجانات کارگران را برمیانگیخت تا برای حل مش��کل
با اتحادیه کارگری تماس برقرار کنند .روشهای بسیار دیگری برای پاسخگویی افراد به حس
نابرابری پرداخت کم وجود دارد .معمولترین پاس��خها (که برخی از آنها غیراخالقی اس��ت)
عبارتاند از:

77

کاهش ورودی :انجام کارها بهصورت کندتر ،ارائه پیشنهادات سازنده کمتر و مشارکت کمتر

در رفتار شهروندی سازمانی

افزایش نتایج :درخواس��ت دستمزد بیشتر بهصورت مستقیم یا از طریق اتحادیه کارگری،

استفاده غیرمجاز از منابع شرکت
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افزایش ورودی دیگران :درخواس��ت ماهرانه از همکاری که در موقعیت مطلوبتری است

برای انجام سهم بزرگتری از کارها در توجیه دریافت دستمزد بیشتر و سایر نتایج او.
کاهش نتایج دیگران :درخواست از شرکت برای کاهش دستمزد همکار.

تغییر ادراکات :اعتقاد فرد به اینکه همکار وی واقعاً کار بیشتری انجام میدهد (بهطور مثال

س��اعات ک��ار طوالنیتری دارد) یا نتایج باالتری را ک��ه او دریافت میکند در واقع از آنچه فرد از
بهرهمند است بهتر نیست.
تغییر فرد مورد مقایس�ه :فرد خود را با همکار دیگری که به موقعیت او (از لحاظ وظایف

شغلی ،معیار دستمزد) نزدیکتر است مقایسه میکند.

ترک محل :اجتناب از فکر کردن به نابرابری با دور شدن از محل کاری که در آن همکار فرد

حقوق بیشتری دریافت میکند ،مرخصی استعالجی بیشتر ،انتقال به بخش دیگر یا ترک شغل

اف��رادی که نابرابری پرداخت بی��ش از حد را تجربه میکنند نیز واکنشهای متفاوتی دارند.
برخ��ی از کارکنانی که موقعی��ت نابرابری پرداخت بیش از ح��د را احساس میکنند ،این حس
نابرابری را با کار کردن سختتر کاهش میدهند .حسابدار نیوجرسی میگوید :آنچه در من انگیزه
ایجاد میکند این اس��ت که به اطراف سازمانکه مینگرم افرادی را میبینم که بهسختی من یا
بیش��تر از من کار میکنند ،چنانچه ش��ما به اندازهای که باید کار نکنید احساس گناه میکنید.
ب��ا وجود این بسیاری از اف��رادی که حس نابرابری پرداخت بیش از حد را دارند ،س��ختتر کار
نمیکنند .برخی از آنان کارکنانی را که دستمزد کمتری میگیرند تشویق میکنند که کار را با
سرعت آرامتر و فراغ خاطر بیشتر انجام دهند.
ب��ا اینوجود یک واکنش معمول این اس��ت که کارکن��ان ادراکات خود را تغییر میدهند تا
نتایج مطلوبتری را که دریافت میکنند توجیه نمایند .پیر برتون که یک نویسنده است اذعان
داش��ت :من در نیمه اول زندگیام دس��تمزد کمتری دریافت میکردم .اضافه پرداخت نیمه دوم
برای من اهمیتی ندارد.
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 )5-5-1-2تفاوتهای فردی :حساسیت برابری

تاکن��ون نظری��ه برابری را اینگونه ش��رح دادیم که همه اف��راد در موقعیتهای خاص احساس
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مشترکی از نابرابری دارند .با وجود این ،واقعیت این است که حساسیت برابری در افراد مختلف،
متفاوت است .حساسیت برابری به ترجیحات خروجی /نهاده فرد و واکنش به نسبتهای گوناگون
خروجی /نهاده اشاره دارد 79.در انتهای پیوستار حساسیت برابری افراد خیراندیش هستند اینگونه
افراد در موقعیتهایی که پرداخت کم را تجربه میکنند صبورانه عمل میکنند .این امکان وجود
دارد که آنها هنوز نسبت برابر خروجی /نهاده را ترجیح دهند اما برایشان اهمیتی ندارد که سایر
افرادی که نهاده یکسانی با آنها دارند بیشتر دریافت میکنند .در میانه پیوستار افرادی هستند
که منطبق بر مدل استاندارد نظریه برابری هستند .این افراد حساس به برابری تمایل دارند نسبت
خروجی/نهاده آنها برابر با نسبت خروجی /نهاده فرد مورد مقایسه باشد .در انتهای دیگر پیوستار
افراد محق قرار میگیرند این افراد در موقعیتهایی که دریافتی آنها به تناسب بیش از دیگران
است احساس راحتی میکنند .ممکن است آنها بپذیرند که نسبت خروجی به نهاده آنها مشابه
با سایرین است اما ترجیح میدهند نسبت به آنها دریافتی بیشتری داشته باشند.
 )5-5-1-3ارزیابی نظریه برابری

نظریه برابری بهطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و در پیشبینی موقعیتهای گوناگون
از جمله احساس بیعدالتی محل کار کام ً
ال موفق بوده است 80.با وجود این اجرای نظریه برابری در

عمل چندان آسان نیست چراکه مرجع مقایسه را مشخص نمیکند و نشان نمیدهد کدام خروجی
یا نهاده بیش��ترین ارزش را برای هر فرد دارد .در اینجا بهترین راهحل برای رهبران این اس��ت که
برای به حداقل رساندن خطر حس نابرابری به حد کافی نسبت کارکنان خود شناخت پیدا کنند.
ارتباطات باز نیز یک عامل کلیدی است که کارکنان را قادر میسازد تصمیمگیرندگان را از احساس
بیعدالتی خود نسبت به تصمیمات آگاه سازند .مشکل دوم این است که نظریه برابری تنها به برخی
از احساسات ما نسبت به انصاف و عدالت در محل کار میپردازد .در حال حاضر کارشناسان اظهار
دارند که در نهایت عدالت رویهای به اندازه عدالت توزیعی حائز اهمیت است.
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پرداخت عادالنه حقوق مدیر از سوی مدیرعامل شرکت عمدهفروشی کاتسکو

جان پییر پوینت مورگانکه در دهه  ،1800غول مالی تأسیس نمود و در حال حاضر با نام جی پی مورگان چیس

ش��ناخته میشود ،هش��دار داد که هیچ مدیرعاملی نباید بیش از بیست برابر میانگین پرداختی یک کارگر حقوق
دریافت کند .این توصیه او مانع دریافت پرداخت  40میلیون دالری در ازای دو س��ال کار جیمز ال دایموند نش��د.

دایموند  1200برابر متوس��ط پرداخت کارکنان در آمریکا دریافت میکند .مدیر اجرایی کاس��تکو ،جیم سینه گال
که تصویر وی را در شکل باال مشاهده میکنید ،فکر میکند این تفاوت آشکار در دستمزد بسیار ناعادالنه است

و ممکن است در طوالنیمدت انگیزش کارکنان را دچار مشکل کند .سینه گال که از شرکای بنیانگذار شرکت
ایساکوا واشنگتن است در این مورد اظهار دارد :داشتن فردی که  100یا  200یا  300برابر بیش از متوسط پرداخت

س��ایر افراد دریافت میکند اشتباه است .گرچه کاتسکو یکی از بزرگترین خردهفروشیها در سطح جهان است،
حقوق و دس��تمزد سالیانه س��ینه گال کمتر از  600000دالر است .گزینههای سهام مبلغ آخرین حقوق وی را تا

 2 .3میلیون دالر افزایش داد که این مبلغ خیلی کمتر از چیزی بود که هیئتمدیره کاتسکو قصد داشت به وی
بپردازد .سینه گال دراینباره توضیح میدهد که دریافت حقوق بیشتر بر انگیزش و عملکرد وی تأثیری نمیگذارد.
این در حالی است که کارکنان کاتسکو از باالترین نرخهای پرداخت در صنعت خردهفروشی بهره میبرند (بهطور

متوسط  17دالر در هر ساعت).
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 )5-5-2عدالت رویهای
به خاطر دارید که عدالت رویهای اش��اره دارد به عدالت روشهای تصمیمگیری در توزیع منابع.
ش��رکتها چگونه عدالت رویهای را بهبود میبخش��ند؟ 82یک روش خوب برای شروع این است
ک��ه به کارکنان فرصت اظهار عقیده در فرایند تصمیمگیری را بدهیم؛ آنها را به بیان حقایق و
دیدگاهها در مورد موضوع تش��ویق کنیم .اظهار عقی��ده همچنین کارکرد ارزش بیانی 1را فراهم
میآورد؛ کارکنان از اینکه فرصتی برای بیان افکار داش��ته باش��ند ،حس بهتری دارند .هنگامی
که تصمیمگیرنده بهعنوان فردی بیطرف درک ش��ود ،بر اطالعات دقیق و کامل متکی باش��د،
سیاس��تهای موجود را بهطور مداوم اعمال کند و همه ابعاد مباحثات را در نظر بگیرد ،عدالت
رویهای نیز برتر میشود .چنانچه کارکنان هنوز در تخصیص منابع احساس بیعدالتی میکنند
شرکت میتواند با دادن اختیار بیشتر به کارکنان در تصمیمگیری ،این حس را در آنها کاهش
ی که توضیح کاملی در مورد تصمیمات به افراد ارائه شود و با نگرانیهای
دهد .در نهایت هنگام 

آنان با احترام رفتار شود ،معموالً حس نابرابری کمتری خواهند داشت .اگر کارکنان بر این باور
باش��ند که تصمیم ناعادالنه است امتناع از توضیح چگونگی تصمیمگیری ممکن است احساس
نابرابری آنان را تقویت کند .بهعنوان مثال یکی از تحقیقات حاکی از آن است که پرستاران غیر
سفید پوست که نژاد پرستی را تجربه کردهاند ،در تالش خود برای حل و فصل اوضاع نژادپرستانه
با رفتارهای نامحترمانه روبهرو شدند ،گرایش به ثبت نارضایتی خود داشتند .مطالعه دیگری نشان
میدهد که کارکنان با آس��یبهای مکرر بیش��تر احتمال دارد که پس از مواجه شدن با برخورد
نامحترمانه مدیر ،پرونده ادعانامه غرامت کارگری را تشکیل دهند .یکی دیگر از مطالعات اخیر به
ی که مدیر به رفتار ناعادالنه با کارکنان مشهور است،
این نکته اش��اره داشت که کارکنان هنگام 
احساس بیعدالتی قویتری دارند.
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 )5-5-2-1پیامدهای عدالت رویهای

عدال��ت رویهای تأثیر زیادی بر هیجانات و انگیزش فرد دارد .کارکنان نسبت به منبع بیعدالتی
خش��م خود را بروز میدهند ،بیعدالتی پاسخهای رفتاری گوناگونی در پی دارد که محققان آن
1. Value-Expressive
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را به دو دسته عقبنشینی یا تهاجم (خشونت) دستهبندی کردهاند 84.توجه کنید که چگونه این
رفتارها به پاسخهای جنگوگریز که در بخشی از این فصل در رابطه با موقعیتهایی که محرک
دفاع را فعال میس��ازد ،به آن اش��اره شد ،شباهت دارد .تحقیقات نش��ان میدهد که رفتارهای
ی که سایرین شاهد
ناعادالنه خودپنداره و موقعیت اجتماعی ما را تهدید میکند به ویژه هنگام 
ای��ن رفتارهای ناعادالنه نسبت به ما باش��ند .کارکنان برای بازگردان��ی خودپنداره خود و احیاء
جایگاه و قدرت خود ،رفتارهای تالفیجویانه از خود نش��ان میدهند .کارکنان در این رفتارهای
ضدکار مشارکت میکنند تا به تصمیمگیرنده آموزش دهند که برای به حداقل رساندن احتمال
بیعدالتی در آینده ،تالش کنند.

85

خالصه فصل

انگیزش عبارت است از نیروهایی در درون فرد که بر جهت ،شدت و دوام رفتار داوطلبانه فرد در

محل کار اثر میگذارد .محرکها (که نیازهای اولیه نیز نامیده میشوند) حاالتی عصبی هستند
ک��ه در افراد این ان��رژی را ایجاد میکنند تا کمبودهای خود را رف��ع نمایند یا تعادل داخلی را
حف��ظ کنند .آنها محرک اصلی رفتار هستند و هیجاناتی را فعال میس��ازند که ما را در حالت
آمادگی برای عمل قرار میدهد .نیازها ،نیروهای مبتنی بر هدفی است که افراد تجربه میکنند
و بهوس��یله خودپنداره فرد (که ش��خصیت و ارزشها را شامل میشود) ،هنجارهای اجتماعی و
تجربیات گذش��ته شکل میگیرد .سلسلهمراتب نیازهای مازلو نیازها را در پنج سطح گروهبندی
میکند و بیان میکند پایینترین نیازها در ابتدا مهمترین نیازها هستند اما پسازآنکه این نیازها
برآورده ش��د ،نیازهای سطح باالتر اهمیت بیشتری پیدا میکند .گرچه این نظریه بسیار متداول
است اما فاقد پشتوانه پژوهشی است .در نظریه ای آر جی سعی بر آن است که بر محدودیتهای
سلسلهمراتب نیازها مازلو غلبه شود .در هردو مدل فرض بر آن است که همه افراد سلسلهمراتب
یکسانی دارند درحالیکه ش��واهد نشان میدهد سلسلهمراتب نیازها در افراد مختلف با توجه به
ارزشهای فردی آنها متفاوت اس��ت .نظریه نیازهای آموخته شده مکللند استدالل میکند که
نیازها میتوانند از طریق آموزش تقویت شوند .سه نیاز مورد مطالعه در این نظریه عبارتاند از:
نیاز به موفقیت ،نیاز به وابستگی ،نیاز به قدرت .بر مبنای نظریه چهار محرک هر فرد دارای چهار
محرک ذاتی اس��ت از جمله محرک کسب ،تعهد ،یادگی��ری و دفاع .این محرکها هیجاناتی را
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فعال میسازد که ما از طریق مجموعهای از مهارتها که بر هنجارهای اجتماعی ،تجارب گذشته
و ارزشهای فردی متکی است به تنظیم آنها میپردازیم.
پیشنهاد اصلی نظریه چهار محرک این است که اطمینان حاصل شود شغل فرد و محل کار
وی فرصتی متعادل برای محقق ساختن هر چهار محرک فراهم میآورد .نظریه انتظار حاکی از آن
است که ادراک فرد از اینکه تالش منجر به سطح خاصی از عملکرد خواهد شد (انتظار تالش برای
عملکرد) و رفتار خاص یا سطحی از عملکرد نتیجه خاصی را در پی خواهد داشت (انتظار عملکرد
برای نتیجه) تعیینکننده تالش کار است .انتظار تالش به عملکرد با بهبود توانایی و اعتمادبهنفس
ب��رای انجام کار افزایش مییابد .انتظار عملکرد به نتیجه با اندازهگیری دقیق عملکرد ،اختصاص
پاداشهای بیش��تر به عملکرد بهتر و آگاه س��اختن کارکنان از اینکه پاداشها مبتنی بر عملکرد
است ،افزایش مییابد .ارزش نتیجه با آگاهی از آنچه کارکنان میخواهند و استفاده از این منابع
بهعنوان پاداش ،افزایش مییابد .تعیین هدف به فرایند ایجاد انگیزه در کارکنان و شفافس��ازی
ادراک از نقش آنها با تعیین اهداف عملکرد اشاره دارد .اهداف هنگامی اثربخش هستند که معین،
مرتبط و چالشبرانگیز باش��ند ،با تعهد کارکنان و بازخوردهای معنادار همراه شوند .تعیین هدف
مشارکتی در برخی موارد حائز اهمیت است .بازخورد مؤثر ،بازخوردی است که مشخص ،مرتبط،
به موقع ،دارای اعتبار و به اندازه کافی مکرر باشد .عدالت سازمانی مشتمل است بر عدالت توزیعی
و عدالت رویهای .عدالت توزیعی داللت دارد بر انصاف درک شده در نسبت نتیجه به مشارکت فرد
در مقایسه با نسبت نتیجه به مشارکت دیگران و عدالت رویهای اشاره دارد به عدالت در روشهای
مورد استفاده در تصمیمگیری در مورد توزیع منابع .نظریه برابری دارای چهار بخش است :نسبت
خروجی /نهاده ،مرجع مورد مقایسه ،ارزیابی تساوی و پیامدهای نابرابری .این نظریه همچنین به
توضیح این مسئله میپردازد که افراد پس از آنکه احساس کنند با بیعدالتی با آنها رفتار شده
است ،انگیزه چه کاری را پیدا میکنند .شرکتها الزم است عالوه بر تساوی در توزیع منابع ،عدالت
در فرایند تصمیمگیری تخصیص منابع نیز مورد توجه قرار دهند.
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پرسشهای تفکر انتقادی

 .1نظریه چهار محرک به لحاظ مفهومی و از بسیاری جهات با سلسلهمراتب نیازهای مازلو و
همچنین نظریه ای آر جی متفاوت اس��ت .این تفاوتها را توضیح دهید .محرکها پایه و
اس��اس نیازها هستند ،بنابراین محرکها باید بهموازات هفت نیازی باشد که مازلو تعیین
ک��رد (پنج نیاز در س��لسلهمراتب و دو نیاز دیگر) .نیازهای مازل��و را بر روی چهار محرک
موجود در نظریه چهار محرک ترسیم کنید.
 .2بر اساس نظریه نیازهای آموخته شده ،نیازها میتوانند تقویت یا تضعیف شوند .یک شرکت
چگونه میتواند نیاز به موفقیت تیم مدیریتی خود را افزایش دهد؟
 .3در تصویر  1-5نش��ان داده ش��ده است که چطور نیازها و محرکهای فرد منجر به رفتار و
تصمیمات میشود .توضیح دهید که نظریه انتظار در کجا متناسب با این مدل است.
 .4با استفاده از هر سه بخش نظریه انتظار ،شرح دهید که چرا برخی از کارکنان این انگیزه را
دارند که در یک طوفان شدید در محل کار حضور یابند درحالیکه برخی دیگر برای رفتن
به سر کار تالشی نمیکنند؟
 .5دو دوست که دوره رفتار سازمانی را در کالج دیگر به اتمام رسانده اند مطلبی را برای شما
بازگو میکنند مبنی بر اینکه پیش از آنکه کارکنان از طریق خودشکوفایی به توانایی بالقوه
خود بهطور کامل دست یابند ،باید نیاز عزت نفس و عزت اجتماعی آنها محقق گردد .این
دوستان به کدام نظریه اشاره دارند؟ چرا نظر آنها با آنچه شما در مورد این نظریه در این
فصل آموختید متفاوت است؟

 .6با اس��تفاده از دانش خود در مورد ویژگیهای اهداف اثربخش ،دو هدف معنادار ،مرتبط با
عملکرد خود در این کالس ،تعیین کنید.
 .7تعدادی نماینده خدمات از این بابت ناراحت هستند که نمایندگان جدید اس��تخدام شده
که ازهیچ تجربه قبلی برخوردار نیستند  3000دالر در سال دریافت میکنند که این مبلغ
باالتر از حد معمول دس��تمزد ش��روع کار در محدوده پرداخت است .مدیر بخش توضیح
میدهد که استخدام شدگان جدید سطح نرخ ورودی را نپذیرفتند بنابراین شرکت میزان
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آن را ت��ا  3000دالر افرایش داد .گرچه هر پنج نماینده فروش چند س��ال قبل با حداقل
دس��تمزد ش��روع به کار کردند اما در حال حاضر تقریباً باالترین س��طح حقوق را دریافت

میکنند ( 15000دالر بیشتر از استخدام شدگان جدید) .با استفاده از نظریه برابری علت
احساس نابرابری این افراد در این موقعیت را شرح دهید.
 .8عدالت سازمانی ممکن است در کالس نیز مانند محل کار رخ دهد .موقعیتهایی را که در
کالس شما احساس بیعدالتی را تجربه کردهاید شرح دهید .استاد برای حفظ محیطی که
پرورشدهنده عدالت رویهای و توزیعی است چه کاری میتواند انجام دهد.
مورد پژوهی  1-5وی تی منت ال تی
وی تی منت ال تی عنوان فروشگاههای زنجیرهای لباسهای مردانه است که در سرتاسر کبک در
کانادا واقع شده است .دو سال قبل ،سیستم جدید پاداش برای کارکنان فروش و مدیران فروشگاه
از س��وی شرکت معرفی شد .مدیران فروشگاه در هر یک از فروشگاهها عالوه بر حقوق و دستمزد
خود بر مبنای میزان فروش بیش از مقدار تعیین شده ،ظاهر فروشگاه ،مدیریت موجودی ،شکایت
مش��تری و سایر معیار های عملکرد ،پاداشی را دریافت می نمودند .برخی از این اطالعات (بهطور
مثال ظاهر فروشگاه) با بازدید مدیر ارشد گردآوری میشد و برخی از اطالعات بر مبنای سوابق ثبت
شده از شرکت (به طور مثال خرید و فرش بر اساس حجم) در اختیار قرار میگرفت.
کارکن��ان فروش نیز عالوه بر دریافت حقوق ثابت خود ب��ر مبنای درصد فروش در طول دوره
پرداختی کمیسیون دریافت میکردند .این کمیسیون  30درصد حقوق دریافتی آنها بود و بهمنظور
تش��ویق کارکنان برای خدمت رسانی بیشتر به مش��تریان و افزایش حجم فروش ،ارائه میشد .از
آنجایی که بازگش��ت کاال از س��وی مشتریان از میزان کمیسیون کاس��ته میشد کارکنان فروش
تمایلی به فروش محصوالتی که مش��تریان کام ً
ال خواهان آن نبودند ،نداشتند .زمان کوتاهی پس

از معرفی سیستم جدید پاداش ،مدیران ارشد شکایاتی در زمینه عملکرد کارکنان فروش از سوی
مدیران فروشگاه دریافت میکردند .آنها مشاهده کردند که کارکنان فروش نزدیک ورودی فروشگاه
می ایستند و منتظر مش��تریان خاص خود میمانند و هر از گاهی میان کارکنان فروش در مورد
مالکیت یک مشتری بحث هایی صورت میگیرد .مدیران نگران بودند که این رفتارهای تهاجمی و
پرخاشگرانه مشتریان را مرعوب سازد و این احتمال وجود داشت که کارکنان برخی از بخشهای
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فروشگاه بدون مراقبت ترک کنند .بسیاری از مدیران نیز در مورد وظایف مربوط به موجودی 1نگران
بودند .پیش از این کارکنان فروش مسئولیت فهرست تهیه و تکمیل فرمهای سفارش موجودی با
یکدیگر تقسیم میکردند .بااینحال در س��یستم جدید تعداد معدودی از کارکنان تمایل به انجام
این کارهای ضروری داشتند .در برخی موارد ،فروشگاه ها با کاهش موجودی مواجه شدهاند چرا که
کاالها ذخیره نمیشد و یا فرمهای سفارش به موقع تکمیل نمیشد .قفسه های خالی ،فروش بالقوه
را تحت تأثیر قرار میداد درحالیکه مقدار زیادی از کاالها در انبار موجود بود .س��یستم موجودی
خودکار جدید شرکت میتوانست برخی از این مشکالت را رفع نماید اما کارکنان باید قفسه ها را
تکمیل کنند و در سایر ابعاد مدیریت موجودی مشارکت نمایند .مدیران فروشگاه تالش نمودهاند
با محول نمودن وظایف مربوط به موجودی به کارکنان این مشکل را حل کنند؛ اما این کار موجب
رنجش کارکنان منتخب ش��ده است .س��ایر مدیران کارکنان فروش را تهدید کردهاند که چنانچه
مسئولیت کنترل موجودی خود را انجام ندهند اخراج خواهند ش��د .این اس��تراتژی هنگام حضور
مدیران در فروشگاه مؤثر واقع شده است اما مواقعی که مدیران در فروشگاه حضور ندارند ،کارکنان
توجهی به موضوع ندارند .با این روش همچنین روحیه کارکنان آسیب می بیند ،به ویژه روابط آنها
با مدیر ،نیز خدشه دار میشود .برخی از مدیران بهمنظور کاهش تمایل کارکنان فروش به گزینش
مشتریان در ورودی فروشگاه ،بخشهای خاصی از فروشگاه را به کارکنان اختصاص دادند .این روش
نیز رنجش و انزجار کارکنانی را که در قسمتهای کم تردد قرار داش��تند یا دارای کاالهای ارزان
قیمت بودند ،در پی داشت .برخی از کارکنان بهطور آشکار از میزان کم حقوق خود شکایت داشتند
زیرا قسمتهایی از فروشگاه به آنها اختصاص داده شده بود که فروش کمتری داشت و یا مسئولیت
بیشتری در خصوص وظایف موجودی به آنها محول شده بود.
پرسشها
 .1در مورد شرح داده شده چه عالئم و نشانههایی مبنی بر وجود برخی اشکاالت وجود دارد؟
 .2دالیل اصلی این این مشکالت چیست؟
 .3مدیران اجرایی وی تی منت برای حل این مسائل چه اقداماتی باید انجام دهند؟
1. Inventory Duties
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تمرین کالسی  3-5تمرین اولویت نیازها
هدف

این تمرین برای کمک به شما در درک بهتر ویژگیها و اقتضائات نیازهای کارکنان در محل کار

طراحی شده است.
دستورالعمل (کالس بزرگ)
 .1در جدول صفحه بعد 14 ،ویژگی ش��غل یا محیط کاری لیست ش��ده اس��ت .با استفاده از
ستون سمت چپ این ویژگیها را با توجه به میزان اهمیت آن برای خود ،بهصورت فردی
رتبهبن��دی کنید .در کنار مهمترین ویژگی عدد  1و در کنار دومین ویژگی مهم عدد  2را
قرار دهید و به همین ترتیب تا عدد  14برای کماهمیت ترین ویژگی ادامه دهید.
 .2در ستون دوم ،این ویژگیها را بر مبنای میزان اهمیت آنها از دیدگاه مدیران منابع انسانی
رتبهبندی کنید.
 .3مربی از دانشجویان درخواست میکند که گزینههای دارای باالترین امتیاز را مشخص کنند.
ی که این نتایج
 .4مربی نتایجی را از یک نظرسنجی بزرگ از کارکنان ارائه خواهد کرد .هنگام 
ارائه ش��ود .دالیل هر تفاوت قابل توجهی را مشخص کنید .بین این تفاوتها و درک خود
از دیدگاه در حال ظهور محرکها و نیازهای کارکنان در محل کار ارتباط برقرار کنید.
دستورالعمل (کالس کوچک)
مراحل  1تا  4مشابه قسمت باال است
 .5دانش��جویان تیمهایی را تشکیل میدهند تا نتایج رتبهبندی را مقایسه کنند و رتبهبندی
خود را توضیح دهند .دالیل تفاوت رتبهبندیها باید مورد توجه واقع شود و کل کالس در
مورد آن به بحث بپردازند .دانشجویان باید به نیازها ،خودپندارههای مختلف و شکل های
مختلف تنوع (از جمله فرهنگ ،حرفه ،سن و سایر موارد) توجه کامل داشته باشند تا دالیل
ممکن برای هرگونه تفاوتی در نتایج همه افراد را تشخیص دهند.

ویژگیها
خودمختاری و استقالل

حائز اهمیت از دیدگاه
مدیران منابع انسانی
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حائز اهمیت از دیدگاه
شما

مزایا (بهداشت و درمان ،دندانپزشکی و غیره)
فرصتهای توسعه شغل

ارتباط بین کارکنان و مدیران ارشد
پرداخت/جبران

احساس امنیت در محیط کار
انعطافپذیری نسبت به مسائل تعادل کار-زندگی

امنیت شغلی

آموزش مرتبط با شغل

به رسمیت شناسی عملکرد شغلی کارمند از سوی مدیر

فرصتهای استفاده از مهارتها و تواناییها
تعهد سازمان به رشد حرفهای

رابطه با سرپرست مستقیم

ماهیت کار

تمرین تیمی  4-5بازخورد

هدف

این تمرین به شما کمک میکند اهمیت بازخورد از جمله مشکالتی که به دلیل ارتباطات ناقص

در فرایند بازخورد رخ میدهد را درک کنید.
ملزومات

استاد تعداد صفحاتی از نمودار به به هر فرد در هر تیم ارائه میدهد .سایر افراد به یک مداد ،پاک

کن و برگه خالی نیاز دارند .وجود میز و صندلی متحرک مؤثر و کمک کننده است.
دستورالعمل (کالس کوچک)
 .1افراد کالس به دو دس��ته تقسیم میشود هر دسته بهطور مطلوب در یک ناحیه خصوصی
واقع میشود طوری که از سایر افراد جدا باشند و یک فرد به راحتی بتواند بنویسد .یکی از
افراد برگه هایی از نمودار از استاد دریافت میکند .سایر افراد در هر دسته مجاز به دیدن
این نمودارها نیستند.
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 .2افرادی که مواد الزم را در اختیار داش��تند هریک از نمودارها را توصیف میکنند و وظیفه
سایر افراد این است که بهدقت هر نمودار را رسم کنند .پس از پایان هر ترسیم هر دو گروه
از افراد نمودار ترسیم شده را با اصل آن مقایسه میکنند .این امکان وجود دارد که هر یک
از آنها در صورت تمایل نقش خود را برای هر تصویر تغییر دهند .چنانچه نقشها تغییر
یابد استاد باید تصویرها را بهطور جداگانه به هر فرد توزیع کند طوری که تصویرها توسط
فرد دیگری مشاهده نشوند .هر تصویر دارای مجموعه مختلفی از محدودیتها است که در
قسمت زیر به شرح آن میپردازیم:
تصویر  .1فردی که تصویر را توصیف نمیتواند به نمودار سایر افراد و نمودار خود نگاه کند.
فردی که تصویر را میکشد نمیتواند از طریق صحبت یا به هر روش دیگری با فردی که تصویر
را شرح میدهد ارتباط برقرار کند.
تصویر  .2فردی که به شرح تصویر میپردازد ممکن است به نمودارسایر افراد نگاه کند .با این
وجود فرد توصیف کننده نمودار در پاسخ به سؤال فردی که نمودار را رسم میکند فقط باید بله
یا خیر بگوید.
تصویر ( .3اختیاری اس��ت ،چنانچه زمان اجازه میدهد) .فردی که تصویر را توصیف میکند
ممکن اس��ت به نمودار س��ایر افراد نگاه کند و در هر بار بازخوردهایی را برای فردی که تصویر را
ترسیم میکند فراهم آورد.
 .3همه افراد کالس گرد هم می آیند تا این تمرین را تحلیل کنند .در این تحلیل مباحثاتی در
مورد اهمیت بازخورد و ویژگیهای بازخورد مؤثر در یادگیری و انگیزش فرد صورت میگیرد.

دستورالعمل (کالس بزرگ)

برخ��ی از بخشهای این تمرین در کالسهای بزرگ امکان پذیر اس��ت .در اینجا به یک تفاوت
اشاره میکنیم:
 .1از افراد درخواست میشود با داشتن یک مداد و کاغذ خود را برای تمرین آماده سازند.
 .2یکی از افراد بهصورت داوطلبانه به ارائه توضیحاتی در مورد تصویر  1میپردازد .فرد داوطلب
اولین تصویر را دریافت میکند و آن را برای همه توصیف میکند درحالیکه س��ایر افراد
تالش میکنند آن را رسم کنند .پس از اتمام ،تصویر به همه کالس نشان داده میشود.
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 .3برای تصویر  ،2یکی از افراد داوطلب میش��ود س��ایرین را در مورد تصویر راهنمایی کند و
تعدادی دیگر بهعنوان کمک کننده بازخورد عمل میکنند .افراد همیار یک کپی از تصویر
 2را در اختیار دارند که میتوانند به آن نگاه کنند اما سایر افراد که در حال ترسیم کردن
هستند آن را مشاهده نمیکنند .افراد همیار در بخشهای مختلف کالس پراکنده میشوند
تا به گروهی از افراد تحت مراقبت خود بازخوردهایی را ارائه دهند (اگر کالس دارای 100
دانش��جو است ،باید  5همیار تعیین ش��وند که هریک پاسخگوی بازخورد  20نفر باشند).
اف��راد همیار فقط میتوانند بگویند بله یا خیر اما این امکان وجود دارد که درحالیکه این
کلم��ات را به زبان میآورند به نقطه خاصی در تصویر آنان اش��اره کنند (چراکه این افراد
همیار به بسیاری از دانشجویان بازخورد ارائه میکنند) .در کل فرایند این تمرین فردی که
ی که شرح آن به اتمام
به توصیف تصویر میپردازد نباید ش��رح آن را متوقف سازد .هنگام 
رسید و ترسیم نمودارها کامل شد افراد همیار باید درست ترین تصویر رسم شده را از میان
افراد محدوده خود انتخاب نمایند .افرادی که با توجه به توضیحات تصویر دقیقی را رسم
نمودند باید در مورد تجربیات خود در مورد بازخورد به بحث بپردازند.
خودارزیابی  5-5پرسش نامه نیاز-قدرت

1

گرچه همه افراد محرکهای ذاتی یکسانی دارند ،اما نیازهای آموخته شده یا ثانویه افراد بر مبنای
خودپنداره آنها متفاوت اس��ت .این خودارزیابی به شما کمک میکند قدرت نیاز را در نیازهای
ثانویه مورد انتخاب ارزیابی کنید .هریک از عبارات ذکر شده در قسمت زیر را بخوانید و پاسخی
را که به بهترین وجه انعکاسدهنده موقعیت شما در مورد هر عبارت است را انتخاب کنید .سپس
با اس��تفاده از کلید امتیازات موجود در پیوس��ت در انتهای کتاب ،نتایج خود را محاس��به کنید.
برای دستیابی به ارزیابی معناداری از قدرت نیاز ،الزم است به هر یک از موارد صادقانه و با توجه
به تجارب ش��خصی خود پاسخ دهید .مباحث کالس بر معنای نیازهای اندازهگیری شده در این
خودارزیابی و ارتباط آن در محل کار متمرکز است.

1. Need-Strength Questionaire
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سؤاالت
 .1من ترجیح میدهم خودم باشم بیش از آنکه سعی کنم
بهگونهای رفتار کنم که در مورد من خوب فکر کنند.
 .2من هرگز تسلیم نمیشوم.
 -3هرگ��اه فرصت��ی رخ میدهم م��ن میخواهم از آن
بهرهمند شوم.

 .4من س��عی میکنم مطلبی را بی��ان نکنم که دیگران
دوست ندارند آن را بشنوند.
 .5بیان ایدههایی که برخالف نظر گروه اس��ت برای من
مشکل است.
 .6من تمایل به کنترل همه چیز دارم.
 .7من انگیزه باالیی برای دستیابی به موفقیت ندارم.

 .8من معموالً تنها زمانی با دیگران مخالفت میکنم که
دوستانم از من حمایت کنند.
 .9من تالش میکنم در آنچه انجام میدهم بهترین باشم.
 .10من به ندرت به خاطر رفتارم عذرخواهی میکنم.
 .11اگر کسی از من انتقاد کند من میتوانم بپذیرم.
 .12من سعی میکنم سایرین را شکست دهم.
ی که افراد با من مخال��ف هستند به ندرت
 .13هنگام�� 
عقیدهام را تغییر میدهم.
 .14من تالش میکنم بیش��تر از آنچه سایرین به دست
آوردهاند به دست آورم.
 .15برای همراه ش��دن با کسی یا دوس��ت داشته شدن،
من تمایل دارم همان چیزی باشم که آنها انتظار دارند.

بسیار
صحیح

نسبت ًا
صحیح

نهصحیح
ونهاشتباه

نسبت ًا
اشتباه

کام ً
ال
اشتباه
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اس ونس کا هندلز بنکن 1یکی از موفقترین بانکها در اروپا

اس��ت ،بخش��ی از موفقیت این بانک به دلیل مشارکت باال و

تعلق خاطر کارکنان آن اس��ت که از طریق پاداشهای مالی،

کارهای انگیزهبخش و توانمندسازی رخ میدهد .ممکن است

عجیب به نظر برس��د که یک��ی از موفقترین بانکهای دنیا

به بودجه یا متمرکز س��ازی اه��داف مالی اعتقادی ندارد .مدیران اجرایی اس ون��س کا هندل بنکن ای بی 2در
طی دهه های پیش آموخته اند که کنترل های پرهزینه که از سوی دفتر مرکزی صورت میگیرد بیش از آنکه
عملکرد مش��تری محور را ترغیب کند ،رفتارهای ناکارآمد را برمیانگیزاند؛ بنابراین بانک س��وئدی به کارکنان و
مدیران محلی خود این اختیار و اس��تقالل را داده اس��ت که ش��عبه های محلی خود را بهگونهای اداره کنند که

متعلق به خود آنهاس��ت .مدیرعامل هندلز بنکن توضیح میدهد :هیچکس بهتر از مدیران ش��عب و کارکنان
آن بازار محلی و مش��تریان را نمی شناس��د .هندلز بنکن حتی به  10000کارمند خود در  450ش��عبه موجود در

 21کش��ور (عمدت ًا کش��ورهای ش��مالی اروپا و انگلیس) این اختیار را داده اس��ت تا در تصمیمگیری ها مستقل
عم��ل کنند .یکی از مدیران ش��عب هندلز بنکن چنین میگوید :در م��ورد ارائه محصوالت بانکی و قیمت آن ما

تصمیمگیرنده هس��تیم؛ کارکنان من بهطور کامل در آماده س��ازی برنامههای کاری مشارکت دارند (برنامه کار
ش��عبه) .مدیران ش��عبه همچنین در مورد چگونگی تبلیغ محصوالت و نحوه اس��تخدام افراد و میزان حقوق و

دس��تمزد و میزان اجاره ملک ،خود تصمیمگیرنده هس��تند .تنها مدیریت خرید سهام سایر شرکتها ،3تصمیمات

با ریس��ک باال ،تجهیزات اداری و سیس��تمهای کامپیوتر بانک بهصورت متمرکز کنترل میشوند .هندلز بنکن
بیش��تر با توزیع کارتهای گزارش ماهانه در مورد نس��بت هزینه به درآمد هر ش��عبه ،س��ود به ازای هر کارمند
و س��ود کل در کارکنان ایجاد انگیزه میکند .عملکرد هر یک از ش��عب همچنین با عملکرد بانک رقیب در آن

منطقه مقایس��ه میش��ود .ژان واالندر مدیرعامل اس��بق هندلز بنکن که یک بانک  140ساله قدیمی را در سال
 1970تغییر داد ،اظهار دارد :ما دریافتیم که افراد ما تمایل بس��یار دارند تا نتایج بهتری نس��بت به رقبا و باالتر از
حد متوس��ط از خود نش��ان دهند و این در آنها ایجاد انگیزه میکند .این فرهنگ رقابتی ظاهراً همکاری ها را

123

1. Svenska Handelsbanken
2. Svenska Handelsbanken AB
3. Mutual Fund
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تضعیف نمیکند چراکه کارکنان با دریافت ش��کل منحصربه فردی از پاداشها که بهصورت س��ود مش��ترک و
مالکیت س��هام آنان اس��ت مورد تش��ویق قرار میگیرند و نه از طریق عملکرد فردی یا عملکرد شعبه .طی این

ی که هندلز بنکن از متوسط بانکهای رقیب سود آورتر است یکسوم سود مازاد خود را به صندوق
سالها هنگام 

کارکنان انتقال میدهد (که بنیاد اوکتوگونن 1نامیده میشود) .هر فرد در ازای هر سال خدمت تعداد سهام مشابهی
از صندوق دریافت میکند که در س��ن ش��صت سالگی میتواند نقد شود .در حدود  75درصد از سرمایه در هندلز

بنکن س��رمایهگذاری میش��ود .هندلز بنکن در حال حاضر  10درصد سهام بانک را در اختیار دارد و کارکنان آن

بزرگترین سهامداران بانک هستند.

1

1

1. Octogonen
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پس از مطالعه این فصل ،شما باید بتوانید:
 .1در مورد مزایا و معایب اهداف چهار گانه پاداش به بحث بپردازید.
 .2پاداشهای مبتنی بر عملکرد متعدد را در سطح تیم و سازمان شناسایی کنید.
 .3پنج راه برای بهبود پاداش اثربخش را شرح دهید.
 .4در مورد مزایا و معایب تخصصی شدن شغل به بحث بپردازید.
 .5نمودار مدل ویژگیهای شغل در طراحی مشاغل را رسم کنید.
 .6سه استراتژی برای بهبود انگیزش کارکنان از طریق طرح شغل را مشخص کنید.
 .7توانمندسازی را تعریف کنید و استراتژی که از توانمندسازی حمایت میکند را مشخص نمایید.
 .8پنج عنصر خودرهبری 1را شرح دهید.
 .9تأثیرات محیط کار و ویژگیهای فردی خاص بر خودرهبری را مشخص نمایید.
1. Self-Leadership
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موفقیت هندلز بنکن 1گواهی است بر مزایای رفتار سازمانی ،پاداش ،طراحی شغل ،توانمندسازی
و خودرهبری .این ش��رکت که بر س��یستمهای پاداش عاقالنه متکی است ،کارهایی با پتانسیل
انگیزشی باال پیشنهاد میدهد ،از کارکنان انتظار دارد که خود را مدیریت کنند و به شعب خود
اختیار و قدرت میدهد و همه اینها مواردی اس��ت که س��طح باالیی از توانمندسازی کارکنان را
در پی دارد .در این فصل هریک از این ش��یوههای عملکرد بررسی میشود .در آغاز این فصل به
بررس��ی معنای پول میپردازیم .پس از آن به مرور کلی ش��یوههای پاداش مالی ،از جمله انواع
مختلف پاداش و چگونگی پیاده س��ازی مؤثر پاداش خواهیم پرداخت .س��پس ،روشهای شرح
ش��غل را مورد بررسی قرار خواهیم داد که استراتژیهای خاص طراحی شغل برای ایجاد انگیزه
در کارکنان از آن جملهاند .در ادامه عناصر توانمندسازی و همچنین شرایطی که حمایتکننده
توانمندسازی هستند مورد توجه قرار خواهند گرفت .بخش پایانی این فصل به توضیح چگونگی
مدیریت عملکرد کارکنان از سوی خود آنها و از طریق خودرهبری میپردازد.
اهداف یادگیری

پس از خواندن این بخش ،شما باید بتوانید:

 .1در مورد مزایا و معایب اهداف چهارگانه پاداش به بحث بپردازید.

 .2پاداشهای مبتنی بر عملکرد در سطح تیم و سازمانی را مشخص کنید.
 .3پنج روش برای بهبود اثربخشی پاداش را شرح دهید.

 )6-1معنای پول در محل کار

ارائه پول به افراد بهعنوان پاداش ،از قدیمی ترین و قطعا متداولترین شیوههای کاربردی عملکرد
است .در ابتداییترین سطح ،پول و دیگر پاداشهای مالی نمایانگر شکلی از تبادل است؛ کارکنان
در ازای پول و مزایایی که از س��ازمان دریافت میکنند ،کار ،مهارت و دانش خود را ارائه میدهند.
از این منظر ،پول و پاداشهای مرتبط ،اهداف کارکنان را با اهداف س��ازمان همتراز میس��ازد .این

مفهوم تبادل اقتصادی را میتوان در سراسر فرهنگها یافت .معادل واژه پرداخت (حقوق) در مالزی
و اسلواکی به معنای جایگزین یک ضرر ،در زبان عبری و سوئدی به معنای برابر کردن است.

2

1. Handelsbanken
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با اینوجود پول چیزی فراتر از وسیله جبران مشارکت و همکاری کارکنان در اهداف سازمانی به
شمار میرود .پول به نیازهای ما ،هیجانات ما و خودپنداره ما مربوط است .پول نمادی از موفقیت
و موقعیت است ،یک عامل تقویتکننده و برانگیزاننده و یک منبع افزایش یا کاهش اضطراب به
شمار میرود .3بنا به تعبیری پول یحتمل به لحاظ احساسی معنادارترین شی در زندگی کنونی
محسوب میشود .تنها نیاز به غذا و مسائل جنسی از حیث برخورداری از احساسات قوی و متنوع
و خاص و چالشبرانگیز بودن ،رقبای سرس��خت آن محسوب میشوند 4.معنای پول بهطور قابل
مالحظهای از فردی به فرد دیگر متفاوت است .5تحقیقات حاکی از آن است که پول ممکن است
نمادی از موقعیت و اعتبار تلقی شود و همچنین بهعنوان یک منبع امنیت ،یا منبع شرارت و یا
بهعنوان یک منبع اضطراب یا احساس بیکفایتی در نظر گرفته ش��ود و در بسیاری از بافتهای
اجتماعی یک موضوع تابو قلمداد گردد .پول بهعنوان ابزار (بهطور مثال ،پول دارای ارزش اس��ت
چراکه یک ابزار برای دس��تیابی به چیزهای با ارزش دیگر اس��ت) و بهعنوان ماده مخدر (بهطور
مثال پول به خودی خود ،ارزش اعتیادآور است) توصیف میشود.
یکی از تحقیقات انجام گرفته درمقیاس��ی گسترده نش��ان میدهد که پول انواع مختلفی از
هیجانات را ایجاد میکند که بسیاری از آنها منفی هستند ،مانند اضطراب ،افسردگی ،خشم و
درماندگی .6یک مدل نگرش به پول که بهطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت حاکی از
آن است که افراد از اصول اخالقی پولی قوی برخوردار هستند ،آنها بر این باورند که پول پلید
نیس��ت و آن را نم��ادی از موفقیت ،احترام و قدرت میدانند؛ و باید بهدقت بودجه بندی ش��ود.
این نگرش نسبت به پول بر رفتار اخالقی فرد ،رفتار ش��هروندی سازمانی و بسیاری از رفتارها و
نگرشهای وی تأثیرگذار است.

7

به نظر میرس��د پ��ول میان مردان و زنان دارای معنای متفاوتی اس��ت .بر اس��اس تحقیقات

گستردهای که در این زمینه انجام شده است ،تقریباً در تمام  43کشور مورد بررسی مردان نسبت
به زنان ارزش و اهمیت بیش��تری برای پول قائل هستند .مردان بهطورخاص پول را نماد قدرت و
جایگ��اه میدانن��د 8.ارزشهای فردی و فرهنگی معنای پول را تحت تأثی��ر قرار میدهد .مردم در
کشورهایی با فاصله قدرت باال (از جمله چین و ژاپن) پول را در اولویت قرار میدهند و آن را محترم
میشمارند ،درحالیکه مردم در کشورهایی با فرهنگ مساوات طلبانه قوی (مانند دانمارک ،اتریش
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و اس��رائیل) تمایل ندارند بهطور آش��کار در مورد پول صحبت کنند و ثروت شخصی خود را نشان
دهند .یکی از تحقیقات حاکی از آن اس��ت که در فرهنگ س��وئیس پس انداز پول با ارزش اس��ت
درحالیکه درفرهنگ ایتالیایی برای خرج نمودن آن ارزش بیشتری قائل هستند 9.در حال حاضر
بسیاری از کارشناس��ان بر این باورند که پول بهعنوان محرک و عامل برانگیزاننده بیش از گذشته
حائز اهمیت است ،این اهمیت ناشی از ارزش ذاتی و نمادین آن است و نه به دلیل آنچه میتوانید
با آن خریداری کنید 10.فیلسوف جان استوارت میل  150سال پیش این مشاهدات را مکتوب نمود:
عشق به پول نه تنها یکی از قویترین نیروهای حرکت در زندگی بشر است ،بلکه پول ،در بسیاری
از موارد ،به خود ی خود مطلوب و مورد توجه بوده است 11.در یکی از مطالعات اخیر مشخص شد
افرادی که حقوق بیشتری دریافت میکنند ،عملکرد شغلی باالتری دارند به این دلیل که با دریافت
حقوق باالتر ،آنها در سازمان احساس ارزش بیشتری میکنند( .بهطور مثال از خودپنداره مثبت
بیشتری برخوردار هستند) .سایر تحقیقات نشان داده است که ارزش نمادین پول و سایر پاداشها
بهطور خاص زمانی انگیزهبخش است که تعداد کمی از افراد بیش از دیگران پول دریافت نمایند و
این بدان علت است که پاداش بیشتر باعث تمایز اجتماعی افراد میشود که مطابق با محرک کسب

1

است که در فصل  5به آن اشاره شد.
بهطور کلی ،در حال حاضر دانش رفتار سازمانی نشان میدهد که پول فراتر از یک وسیله مبادله
بین کارفرما و کارمند است .پول انواع بسیاری از نیازها را برآورده میسازد ،هیجانات را تحت تأثیر
قرار میدهد ،یا نمایانگر خودپنداره فرد یا ش��کلدهنده آن است .زمانی را که کارفرما پاداشهای
مالی در محل کار توزیع میکند بسیار حائز اهمیت است .در صفحات بعدی ما در مورد شیوههای
گوناگون پاداش و چگونگی بهبود اجرای پاداش مبتنی بر عملکرد به بحث خواهیم پرداخت.
 )6-2شیوههای پاداش مالی

پاداشه��ای مالی اش��کال مختلفی دارند که میت��وان آنها را بهصورت چهار هدف مش��خص
س��ازماندهی نمود که در تصویر  6-1مش��خص شدهاند :عضویت و ارش��دیت ،وضعیت شغلی،
شایستگی و عملکرد.
1. Drive To Acquire
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 )6-2-1پاداش مبتنی بر عضویت و ارشدیت
پاداش مبتنی بر عضویت و ارشدیت (گاهی اوقات پرداخت برای پالس 1نامیده میشود) که معرف
بزرگترین بخش از حقوق اس��ت .برخی از مزایای کارمندان ،مانند وعدههای غذایی رایگان یا با
تخفیف در کافهتریا ش��رکت ،برای همه یکسان باقی میماند ،درحالیکه دیگر مزایا با ارش��دیت
افزایش مییابد .برای مثال ،کارکنان قوه مقننه در نوادا با سابقه هشت سال خدمت و یا بییشتر
بهطور س��االنه پاداش  150دالری .دریافت میکنند .این مبلغ برای افرادی با س��ابقه  30س��ال
خدمت و یا بیش��تر به  2350دالر افزایش مییابد .بسیاری از ش��رکتهای آس��یایی پاداشها را
بهصورت  13ماهه توزیع میکنند به این ترتیب هر کارمند بدون در نظر گرفتن چگونگی وضعیت
شرکت نسبت به سال گذشته ،هر سال انتظار دریافت آن را دارد .اگرچه بسیاری از شرکتهای
ژاپنی بر پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید دارند ،اما س��ایر آنها مقیاس دس��تمزد بر اساس سن
کارمند را حفظ کردهاند و یا به س��مت آن بازگشتهاند .رئیس صنایع الستیکی توکایی 2که پس
از کنار گذاش��تن طرح کوتاهمدت پرداخت مبتنی بر عملکرد ،پرداخت حقوق مبتنی بر س��ن را
ی که عملکرد کارکنان پایینتر از سطح
در برنامه کار خود قرار داد ،چنین میگوید :حتی هنگام 
انتظارات اس��ت ما پرداخت حقوق را بر مبنای س��ن آنها افزایش میدهیم 12پاداش مبتنی بر
ارشدیت و عضویت بهطور بالقوه باعث جذب متقاضیان کار (به ویژه کسانی که تمایل به درآمد
قابل پیشبینی دارند) میشود و کاهش جابجایی و ترک کار را در پی دارد.
با وجود این ،پاداشهای مبتنی بر ارش��دیت و عضویت بهطور مستقیم برانگیزاننده عملکرد
ش��غلی نیست ،در مقابل ،این پاداشها کارکنان��ی را که دارای عملکرد ضعیفی هستند از یافتن
کار بهتری که منطبق با تواناییهای آنها است منصرف میکند .در عوض ،کارکنانی که عملکرد
مطلوبتری دارند به مش��اغلی با حقوق بیش��تر جذب میش��وند .برخی از ای��ن پاداشها نظیر
دس��تبندهای طالیی هستند که باعث میش��ود کارکنان به دلیل پاداشهای معوقه و یا مزایای
سخاوتمندانه که در جای دیگر در دسترس نیست ،تمایلی به ترک کار نداشته باشند .با اینوجود
دس��تبند طالیی بهطور بالقوه باعث تضعیف عملکرد ش��غلی میگردد چراکه بیش از آنکه تعهد
1. Pay For Pulse
2. Tokai
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عاطفی ایجاد نمایند به وجود آورنده تعهد مستمر هستند( .به فصل  4رجوع شود).
 )6-2-2پاداش مبتنی بر جایگاه شغلی

تقریباً در همه س��ازمانها تا حدی بر مبنای جایگاه یا ارزش ش��غلی آنها پاداش داده میشود.
ارزیابی ش��غل بهطور گسترده برای تعیین ارزش یا جایگاه هر شغل مورد استفاده قرار میگیرد.

در اکثر روشهای ارزیابی شغلی به مشاغلی که نیاز به مهارت و تالش بیشتر ،مسئولیت بیشتر
و ش��رایط کار س��خت تردارد ارزش باالتراختصاص داده میشود 13.کارکنانی که کار آنها ارزش
بیشتری را دارا است عالوه بر دریافت دستمزد باالتر گاهی اوقات دفتر کار بزرگتری را برخوردار
میش��وند و یا از س��وی ش��رکت وس��یله نقلیه در اختیار آنها قرار میگیرد و از سایر امتیازات
بهرهمند میگردند .پاداش مبتنی بر جایگاه ش��غلی با اختصاص دس��تمزد باالتر به افراد مشغول
به کار در مش��اغل با ارزش باالتر در س��ازمان سعی در بهبود احساس برابری دارد .این پاداشها
همچنین در کارکنان این انگیزه را ایجاد میکنند که برای ترفیع جایگاه خود به رقابت بپردازند.
با اینحال ،زمانی که در ش��رکتها س��عی بر آن است که مقرون به صرفه عمل کنند ونسبت به
محیط خارجی خود پاس��خگو باش��ند ،پاداش مبتنی بر جایگاه ش��غلی ،با تشویق سلسلهمراتب
بوروکراتیک بهطور بالق��وه برخالف آن عمل میکند .این پاداشها ذهنیت جایگاه را نیز تقویت
میکنن��د ،درحالیکه کارکنان نسل  Xو نسل  Yمحیط کار مساواتطلبانهتری را انتظار دارند.
عالوه بر این ،پرداخت مبتنی بر جایگاه بهطور بالقوه این انگیزه را در کارکنان ایجاد میکند که
برای کسب جایگاه باالتر با یکدیگر به رقابت بپردازند تا از این طریق با بزرگنمایی وظایف شغلی
و احتکار منابع ،ارزش شغل خود را افزایش دهند.
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هدف
پاداش

پاداشهای نمونه

عضویت/
ارشدیت

پرداخت ثابت.
بیشترین مزایای
کارمند.
مرخصی
1
پرداختی

جایگاه
شغلی

افزایش پرداخت
مبتنی بر ترفیع.
مزایای مبتنی بر
جایگاه.

ب��رای حف��ظ براب��ری داخلی س��لسلهمراتب م��ورد تش��ویق ق��رار
میگیرد که افرایش هزینهها و کاهش
تالش میکند.
تبعیض در پرداخت به حداقل پاسخگویی را در پی دارد.
تفاوت جایگاه ها را تقویت میکند.
میرساند.
ایجاد انگی��زه در کارکنان در رقاب��ت ش��غلی را برمیانگیزد و ارزش
کار را بزرگنمایی میکند.
جهت رقابت برای ترفیع.

شایستگی

پرداخت بر
مبنای شایستگی
افزایش مییابد.
پرداخت مبتنی
بر مهارت

انعطافپذیری نیروی کار را
بهبود میبخشد.
بهبود کیفیت را در پی دارد.
سازگار با قابلیت استخدام.

عملکرد
وظیفه گرا

برانگیزاننده عملکرد وظیفه
کمیسیونها.
پرداخت مبتنی گرا است.
متقاضیان کار عملکرد محور
بر شایستگی.
را جذب میکند.
تسهیم درآمد.
به اشتراکگذاری پاداشهای سازمانی فرهنگ
مالکیت را ایجاد میکند.
سود.
گزینههای سهام فرهنگ تنوع پرداخت ممکن
است مانع اخراج در زمان
رکود گردد.

معایب

مزایا

ممکن اس��ت متقاضیان جذب بهط��ور مستقی��م برانگیزاننده عملکرد
شوند.
نیست.
اس��ترس عدم امنیت شغلی به ممکن است کارکنانی با عملکرد ضعیف
حداقل میرسد.
تمایل به ترک کار نداشته باشند.
کاهش
شغل
ترک
جابجایی و
2
دس��تبند طالیی ممکن اس��ت باعث
مییابد.
تضعیف عملکرد شود.

سنجش کیفی شایستگیها.
برنامههای پرداخ��ت مبتنی بر مهارت
پرهزینه است.
ممکن اس��ت انگی��زش محتوای کار را
تضعیف کند.
ممک��ن اس��ت می��ان پاداشدهنده و
دریافت کننده آن فاصله ایجاد کند.
ممکن است خالقیت از بین برود.
بیش از آنکه دالی��ل رفتار مورد توجه
قرار گی��رد به نش��انهها و عالیم توجه
میشود.

جدول  :6-1اهداف پاداش ،مزایا و معایب
ارزیابی شغل

به رتبهبندی سیس��تماتیک ارزش مش��اغل در داخل سازمانها اش��اره دارد که از طریق اندازهگیری مهارتهای
موردنیاز ،تالش ،مسئولیت ،و شرایط کاری صورت میگیرد.
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 )6-2-3پاداش مبتنی بر شایستگی
در طول دو دهه گذش��ته ،بسیاری از ش��رکتها اولویت پاداش را از جایگاه ش��غلی به مهارتها،
دانش و سایر شایستگیها که منجر به عملکرد برتر میشود ،تغییر دادهاند .رایجترین شیوههای
پاداش مبتنی بر شایستگی ،مجموعهای از شایستگیها را مشخص میکنند (از جمله سازگاری،
گرای��ش تیمی ،تخصص فنی ،رهب��ری و غیره) که با همه ش��غلهای درون یک گروه پرداخت
گسترده مرتبط است و به کارکنان هر گروه که شایستگیهای خود را بهبود میبخشند ،نرخ باالتر
پرداخت را اختصاص میدهند 15.بهعبارتدیگر ،در طرح پرداخت مبتنی بر ش��ایستگی بهجای
پرداخت پاداش در ازای کار خاصی که افراد به آن میپردازند ،پرداخت بر اساس مهارتها و دانش
ارزیابی ش��ده آنها صورت میگیرد بدون در نظر گرفتن اینکه آنها این مهارتها را در وظایف
شغلی فعلی خود به کار گرفتهاند یا خیر؛ اما پرداخت مبتنی بر جایگاه بهطور کامل کنار گذاشته
نش��ده است ،زیرا گروههای گسترده پرداخت انعکاسدهنده جایگاههای شغلی هستند (بهعنوان
مثال ،محدوده پرداخت کارکنان فنی پایینتر از محدوده پرداخت مدیران ارشد اجرایی است).
با اینوجود ،کارکنان برای مهارتها ،دانش و س��ایر ش��ایستگیها پاداش دریافت میکنند .این
سیستم پاداش گاهی اوقات تحت عنوان پهنباند 1شناخته میشود به این علت که مشاغل گوناگون با
گستره پرداخت محدود در یک محدوده پرداخت گستردهتر با یکدیگر گروهبندی میشوند .طرحهای
پرداخت مبتنی بر مهارت نوع خاصتری از پاداشهای مبتنی بر شایستگی هستند که بر مبنای آن
افراد با توجه به تسلط خود بر مهارتهای قابل اندازهگیری پاداش بیشتری دریافت میکنند .بهعنوان
مثال ،تکنسینها درشهر آریزونا ،در ازای مجموعه مهارتهایی که بر آن تسلط دارند دستمزد میگیرند.
افراد تازه استخدام شده باید اولین مجموعه از مهارتها را طی دوره کارآموزی کسب کنند و در نهایت

میتوانند از طریق کسب پنج مجموعه مهارت دیگر پیشرفت کنند و تقریباً دو برابر حقوق پایه (حقوق
مربوط به یک واحد از مجموعه مهارتها) حقوق و دستمزد دریافت کنند.
تخص��ص و کارایی تکنسینها در یک مجموعه از مهارتها از طریق ارزیابی و صدور گواهینامه
رس��می مشخص میش��ود 16.پاداش مبتنی بر شایستگی این انگیزه را در کارکنان ایجاد میکند تا
1. Broad Banding
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مهارتهای جدید را فرا بگیرند 17.این گرایش به یادگیری با ایجاد نیروی کار انعطافپذیرترو پرورش
کارکنانی که دارای مهارتهای چندگانه برای انجام طیف گوناگونی از کارها هستند و از شیوههای
جدید در یک محیط پویا استقبال میکنند باعث بهبود اثربخشی سازمانی میشود .کیفیت محصول یا
خدمات نیز بهبود مییابد زیرا کارکنان با مهارتهای چندگانه فرایندهای کاری را بهتر درک میکنند
و از چگونگی بهبود آن آگاه هستند .با اینوجود ،طرحهای پرداخت مبتنی بر شایستگی آنچنآنکه

طرفداران آن وعده دادهاند همیشه مؤثر واقع نمیشوند .آنها غالباً بیش از حد طراحی میشوند 1و
این مسئله مرتبط ساختن این طرحها را با کارکنان مشکل میسازد .تعاریف مربوط به شایستگی
ی که کارکن��ان بر مبنای این تعاریف انتظار افزایش حقوق را
و صالحی��ت اغلب مبهم بوده وهنگام 
دارند ،ابهاماتی را در زمینه تساوی و انصاف به وجود میآورد .سیستمهای پاداش مبتنی بر مهارت،

مهارتهای خاص را مورد ارزیابی قرار میدهد ،بنابراین آنها معموالً عینی تر هستند .بااینحال ،آنها
پرهزینه هستند چرا که کارکنان باید زمان بیشتری برای یادگیری وظایف جدید صرف نمایند.
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 )6-2-4پاداش مبتنی بر عملکرد
پاداش مبتنی بر عملکرد از دوره بابلی ها در  4000س��ال پیش وجود داش��ته ،اما محبوبیت آن
بهطور چش��مگیری بیش از دو دهه گذش��ته افزایش یافته اس��ت .19در اینجا به بررسی اجمالی
متداولترین پاداشهای مبتنی بر عملکرد فرد ،تیم ،سازمان خواهیم پرداخت.
 )6-2-4-1پاداشهای فردی

بسیاری از کارکنان برای انجام وظایف خاص یا انجام کارهایی فراتر از اهداف عملکرد س��الیانه

پاداشهای فردی دریافت میکنند .کارگزاران بنگاه امالک و س��ایر فروش��ندگان بهطور معمول
کمیسیونهایی دریافت میکنند به این صورت که با افزایش حجم فروش ،حقوق و مزایای آنها
افزایش مییابد .بر اساس سیستم پرداخت کارمزدی ،2با توجه به تعداد واحدهای تولید شده به
کارکنان پاداش داده میشود .بهطور مثال ،کارکنان مراقبت از چمن در موگل در داالس ،تگزاس،
ب��ر مبنای تعداد حیاطی که چمن زنی کردهاند پ��اداش دریافت میکنند؛ در برخی از هتلهای
1. Overdesigned
2. Piece Rate
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بریتانی��ا کارکنان با توجه به تعداد اتاقهایی که نظافت کردهاند پاداش میگیرند (تقریباً  3دالر
برای هر اتاق) .شرکت ارتباطات پی سی سی دبلیو ( )PCCWدر هنگکنگ برای کارکنانی که
فراتر از اهداف عملکرد خود در طی یک ماه عمل کرده باشند پاداش در نظر گرفته میشود.

20

 )6-2-4-2پاداشهای تیمی

در طی دو دهه گذشته ،بسیاری از سازمانها توجه خود رااز افراد به تیم متمرکز ساختهاند .در

نتیجه ،کارکنان این شرکتها بخش بزرگتری از حقوق خود را در گرو عملکرد کل تیم می بینند.
بهطور مثال در بیمارس��تان عمومی فارست تمامی کارکنان بخش ثبت و حسابداری بیماران در
صورت��ی پاداش دریافت میکنند که تیم به اهداف جمعی خود دس��ت یابد .مدیر چرخه درآمد
بیمارستان عمومی فارست توضیح میدهد :پاداشهای تشویقی تیمی بهگونهای است که یا همه
آن را دریاف��ت میکنند ی��ا به هیچ یک تعلق نخواهد گرفت 21یکی از موفقترین ش��رکتها در
بهکارگیری پاداشهای تیمی (و همینطور پاداشهای سازمانی) شرکت نیوکور 1است .همانطور
که در تصویر  1-6شرح داده شده است ،بزرگترین شرکت فوالدسازی آمریکا برای تولید بیشتر
به تیمها پاداش میدهد و چنانچه خروجی آنها پایینتر از کیفیت رضایتبخش باشد مجازات
های مالی در مورد آنها اعمال میشود.
ط�رح تس�هیم درآمد :2ش��کلی از پاداش مبتنی بر تیم اس��ت که پاداشه��ا را بر مبنای

صرفهجویی واحد کار و بهبود بهرهوری محاسبه میکند .همه فروشگاههای مواد غذایی این نوع

پاداشهای تش��ویقی تیمی را به کار میگیرند .هر بخش در فروش��گاه توسط یک تیم با بودجه
ماهانه حقوق و دستمزد اداره میشود .اگر پول حقوق و دستمزد در پایان ماه خرج نشود ،مازاد
آن در میان کل اعضای تیم فروش��گاه تقسیم خواهد شد 22.بیمارستانهای آمریکایی با احتیاط
ش��کلی از تسهیم درآمد را معرفی کردهاند که بهموجب آن پزش��کان و کارکنان پزشکی درواحد
پزشکی (قلب و عروق ،ارتوپدی و غیره) برای کاهش هزینهها در بخش جراحی و مراقبت از بیمار
بهطور جمعی پاداش دریافت میکنند .کاهش هزینه در دو روش صورت میگیرد:

1. Nucor
2. Gainsharing
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 .1با استانداردس��ازی تصمیمات خرید بهگونهای که بیمارس��تان با مذاکره با تأمینکنندگان
بزرگتر ،با تخفیف دستگاهها و داروها را تهیه نماید.
 .2با کاهش استفاده اختیاری ازمحصوالت
یکی از تحقیقات اخیر حاکی از آن است که معرفی تسهیم درآمد در واحد قلب و عروق شش

بیمارس��تان هزینه هر بیمار را بیش از  7درصد کاهش میدهد .تقریباً همه این کاهش هزینهها
از طریق قیمتهای پایینتر رخ میدهد (به احتمال زیاد به دلیل استانداردس��ازی خرید) و نه به
دلیل کاهش اس��تفاده از منابع 23.بهطور کلی ،طرحهای تسهیم درآمد باعث بهبود پویایی تیم ،به
اشتراکگذاری دانش و رضایت از پرداخت میشود .این طرحها همچنین ارتباط منطقی قوی بین
تالش و عملکرد ایجاد میکند چرا که کاهش هزینه و کارایی نیروی کار در کنترل تیم قرار دارد.

24

طرح تسهیم درآمد

پاداش مبتنی بر تیم است که از طریق صرفهجویی هزینههای واحد کار و بهبود بهرهوری ،به محاسبه پاداشها

میپردازد.

 )6-2-4-3پاداشهای سازمانی

همراه با اس��تفاده از پاداشهای فردی و مبتنی بر تیم ،بسیاری از ش��رکتها برای ایجاد انگیزه

در کارکنان که بر پاداش س��طح سازمانی متکی هستند .برخی از شرکتها در ازای دستیابی به
اهداف چالشبرانگیز فروش یا سایر شاخصهای عملکرد سازمانی برای همه کارکنان پاداش در

نظر میگیرند .این پاداشها معموالً پاداش مالی اس��ت ،اما تعدادی از ش��رکتها بهعنوان پاداش
کارکنان را به سفر می فرستند.
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فرهنگ عملکرد باالی نیوکور بهواسطه پاداشهای سازمانی و تیمی که بیش از دو سوم حقوق ساالنه آنها است ،تقویت میشود.

نیوکور به تیم پاداش میدهد

دو دهه پیش نیوکور در صنعت فوالد که تحت س��یطره فوالد بتل هام ،1فوالد ملی و س��ایر ش��رکتهای بزرگ

بود یک تازهوارد به ش��مار میرفت .در حال حاضر دو س��وم ش��رکتهای فوالد آمریکا به دلیل عدم موفقیت در

رقابتهای جهانی ،منحل شدهاند و یا در حال ورشکستگی هستند .از سوی دیگر ،نیوکور ،به یکی از بزرگترین

شرکتهای فوالد در آمریکا و دهمین شرکت بزرگ در دنیا تبدیل شده است .گرچه نیوکور اکنون بیش از 12000

کارمند را به اس��تخدام درآورده است (که بیش��تر آنها در آمریکا هستند) اما همچنان چابک ،به شدت رقابتی و

سودآور است.

راز موفقی��ت نیوکر چیس��ت؟ یکی از مهمترین عوامل موفقیت نیوکور ،سیس��تم پ��اداش مبتنی بر عملکرد آن

میباش��د .در س��الهای اخیر متوس��ط کارکنان نیوکور س��االنه بیش از  80000دالر درآمد کس��ب کردهاند ،اما

بیش��تر درآمد آنها متغیر اس��ت یا ب ه عبارتی درآمد آنها به عمکرد تیم و س��ازمان وابس��ته است .مدیر اجرایی
نیوکر دراینباره توضیح میدهد :حقوق ثابت کارکنان ما اندک اس��ت اما پاداشهای بس��یاری بهصورت هفتگی
به آنها ارائه میگردد ،این پاداشها بر اساس کیفیت و حجم محصوالت تولید شده و حمل شده از طریق تیم

محاسبه میشوند .میانگین پایه حقوق حدود  9تا  10دالر در ساعت است ،اما آنها میتوانند  15تا  20دالر در
س��اعت م��ازاد بر آن بهعنوان پاداش دریافت کنند .ای��ن پاداشها به همه افراد تیم که تعداد آنها بین  12تا 20

1

1. Bethlehem
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نفر است ،تعلق میگیرد .نیوکر مقدار پاداشی که یک تیم میتواند دریافت کند محدود نمیکند ،اما مقدار آن معمو ًال

مساوی یا دو برابر حقوق پایه است .سیستم پاداش تیم نیوکر مبتنی بر کیفیت خروجی (بازده) و نه صرف ًا کمیت آن.
اگر کارمندان محصول بی کیفیتی تولید کنند قبل از اینکه آن محصول از شرکت خارج شود ،تناژ آن محصول از

محاسبات پاداش هفتگی تیم کسر خواهد شد .در گام بعدی اگر محصول بد به دست مشتری داخلی برسد و یا به
بخش حمل و نقل انتقال یابد ،دو برابر تناژ محصول از پاداش تیمها کسر میگردد؛ و چنانچه مشتری محصول بد

را دریافت نماید ،تیم پاداشی معادل سه برابر مقدار محصول را از دست خواهد داد .کارکنان تولید از باالترین حقوق

متغیر برخوردار هستند ،اما کارکنان حرفهای و اداری نیوکر نیز در حدود یکسوم حقوق خود پاداش دریافت میکنند

که بر مبنای عملکرد بخش آنها به آنها تخصیص مییابد .کارکنان نیوکر عالوه بر پاداشهای تیمی ،پاداشهای
تسهیم سود نیز دریافت میکنند که معادل ده درصد سود عملیاتی شرکت است .در برخی سالهای اخیر این مبلغ

به بیش از  18000دالر برای هر کارمند رسیده است.

25

شرکت استفینگ آلترناتیو ،1برای تمام  25کارمند و همسرانشان تعطیالت سه روزه در دنیای
والت دیزنی در نظر گرفته اس��ت .کریستوفر مویز مدیرعامل کسبوکار خدمات منابع انسانی در
نیوبرانزویک ش��مالی در نیوجرس��ی اظهار دارد :قصد ما این بود که هر کسی در ازای کار سخت
خود در طول س��ال پاداش دریافت نماید و این پاداش بهگونهای باش��د که در خاطر آنها باقی
بماند کارکنان شرکت استفینگ آلترناتیو بر اساس عملکرد فردی و سازمانی خود پاداشهای سه
ماهه دریافت میکنند.

26

طرح مالکیت س��هام کارکنان ( )ESOPsیک س��یستم پاداش است که کارکنان را به خرید

سهام شرکت تشویق میکند که معموالً با یک قیمت تخفیفدار یا وامهای بدون بهره کار را برای
آنان تسهیل میسازد .مشوقهای مالی بهعنوان سود سهام و مشوق بازار سهام صورت میگیرد .به
دلیل امتیازات مالیاتی در آمریکا و چند کشور دیگر ،بسیاری از طرحهای مالکیت سهام کارکنان
بهعنوان طرحهای بازنشستگی طراحی میشوند .شرکتهای سیرز روباک 2و یو پی اس 3از اولین
شرکتهایی هستند که طرح مالکیت سهام کارکنان را توسعه دادهاند .امروزه ،بیش از  20درصد
1. Staffing Alternatives
2. Sears Roebuck
3. Ups
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از آمریکاییهای مشغول به کار در بخش خصوصی ،از سهام شرکت برخوردار هستند.

27

بانک س��وئدی ،هندلزبنکن در ابتدای این فصل به ش��رح آن پرداختیم طرح مالکیت سهام
( )ESOPمنحصر به فردی را دارا اس��ت بدینصورت که کارکنان از طریق صندوق بازنش��ستگی
مستقل مالک س��هام ش��رکت میش��وند .بانک فلپس 1در روال ،میسوری ،شکل دیگری از طرح
مالکیت سهام کارکنان را اجرا میکند .در هر سال ،بانک سهمی معادل  15درصد حقوق کارکنان
را به حساب  ESOPآنها اختصاص میدهد .این سهام پس از  7سال خدمت به کارکنان واگذار
میش��ود (بهعبارتدیگر بهطور قانونی به آنها انتقال مییابد ).بیل مارش��ال ،مدیرعامل بانک
فلپس میگوید :مالکیت س��هام در حقیقت ابزاری بود که باعث ش��د بر آنچه مالک بودن را معنا
میکند متمرکز شویم.

28

طرح مالکیت سهام کارکنان ()ESOP

سیستم پاداشی است که کارکنان را تشویق به خرید سهام شرکت میکند.

درحالیکه  ESOPخرید سهام شرکت را شامل میشود ،گزینه سهام (اختیارات خرید سهام)
حق خرید سهام از شرکت در آینده و با قیمت از پیش تعیین شده تا تاریخ انقضای تنظیم شده
را به کارکنان میدهد .برای مثال ممکن اس��ت یک کارفرما به کارمندانش خرید  100س��هام با
قیمت  50دالر را از هم اکنون در هر زمانی در بازه زمانی دو تا شش سال پیشنهاد بدهد .چنانچه
ارزش سهام طی دو سال آینده به  60دالر برسد ،کارکنان میتوانند در ازای هر سهم  10دالر به
دست آورند یا میتوانند تا شش سال منتظر بمانند تا ارزش سهام رشد بیشتری داشته باشد .اگر
ارزش س��هام طی آن زمان هیچگاه به بیش از  50دالر افزایش نیافت و کارکنان فقط صرفاً باید

اجازه دهند گزینهها منقضی گردد .هدف از گزینههای سهام این است که در کارکنان این انگیزه
را ایجاد کند تا شرکت را سودآورتر کنند در نتیجه با افزایش قیمت سهام شرکت این امکان برای
آنها به وجود میآید که ارزشی باالتر از قیمت 2گزینههای سهام کسب کنند.
طرحهای تسهیم سود :چهارمین نوع پاداشهای سطح سازمانی هستند که پاداشها را با
1. Phelps County Bank
2. Exercise Price
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توجه به س��طح سود شرکت در سال گذشته محاسبه میکنند .همانطور که در تصویر  1-6به
آن اشاره شد کارکنان نیوکور عالوه بر حقوق ثابت خود و پاداش تیمی ،از پاداش تسهیم سود نیز
بهرهمند میشدند .این شرکت در هر سال ،ده درصد از درآمدش را قبل از مالیات بین کارکنان
تقسیم میکند ،درصدی که بهتازگی مقدار آن برای هر فرد به بیش از  18000دالر رسیده است.
هندلز بنکن نیز یک طرح تسهیم س��ود را دارا است که بر اساس آن سهم سود باالتر از متوسط
سودآوری سایر بانکها در طرح بازنشستگی کارکنان سپردهگذاری میگردد.
گزینه سهام

سیس��تم پاداش��ی اس��ت که به کارکنان این اختیار را میدهد که س��هام ش��رکت را در تاریخ آینده و با قیمت

پیشبینیشده خریداری نمایند.
طرح تسهیم سود

سیستم پاداشی است که بر مبنای سطح سود شرکت در سال گذشته به کارکنان پاداش ارائه میدهد.

 )6-2-4-4ارزیابی پاداشهای سطح سازمانی

نحوه اثربخشی پاداشهای س��طح سازمانی چگونه است؟ تحقیقات نشان میدهد که ESOPها

(طرح مالکیت س��هام کارکنان) و گزینههای س��هام (اختیارات خرید سهام) فرهنگ مالکیت را
ایجاد میکند که در آن کارکنان خود را در موفقیت سازمان مؤثر و سازنده میدانند.

29

تسهیم س��ود باعث کاهش ایجاد فرهنگ مالکیت میش��ود اما این مزیت را دارا اس��ت که
بهصورت خودکار حقوق و مزایای کارکنان را با موفقیت و کامیابی ش��رکت س��ازگار میسازد در
نتیجه نیاز به اخراج کارکنان و یا مذاکره جهت کاهش پرداختها در ش��رایط رکود اقتصادی را
کاهش میدهد.
مش��کل اصلی ESOPها ،گزینههای سهام و تسهیم سود این است که کارکنان اغلب ارتباط
ضعیفی بین تالشهای فردی و سود شرکت و یا ارزش سهام شرکت احساس میکنند .حتی در
ش��رکتهای کوچک ،ارزش سهام شرکت یا سودآوری آن تحت تأثیر شرایط اقتصادی ،رقابت و
سایر عاملهای خارج از کنترل بالفصل کارکنان است .این سطح پایین انتظار عملکرد به نتیجه،
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کاهش انگیزه کارکنان را در پی دارد .نگرانی دیگر این اس��ت که برخی ش��رکتها از ESOPها
بهعنوان جایگزینی برای طرح بازنشستگی کارکنان استفاده میکنند .این یک استراتژی پرریسک
اس��ت چرا که صندوقهای بازنشستگی فاقد تنوع است .چنانچه شرکت دچار ورشکستگی شود
کارکنان عالوه بر کار خود بخش عظیمی از اندوخته بازنشستگی خود را نیز از دست میدهند.
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 )6-2-5بهبود اثربخشی پاداش

پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،در طول س��الها از بسیاری جهات مورد انتقاد واقع ش��ده است ،از
جمله اینکه باعث از بین رفتن خالقیتها میش��ود ،میان مدیران و کارکنان فاصله ایجاد میکند،
ذهن کارکنان را از معنادار بودن خود کار منحرف میسازد و دالیل واقعی عملکرد ضعیف را نادیده

میگیرد .گرچه این مسائل در شرایط خاص ممکن است تحقق یابد اما لزوماً به این معنا نیستند
که پاداش مبتنی بر عملکرد کنار گذاشته شود .در مقابل ،همانطور که دیدگاه اثربخشی سازمانی
ش��یوههای کار با عملکرد باال پیش��نهاد میدهد (به فصل یک رجوع ش��ود) در مورد شرکتهایی
ک��ه عملکرد باالیی دارند احتمال بیش��تری وجود دارد که پاداشهای مبتن��ی بر عملکرد به کار
گرفته شود 31.سیستمهای پاداش در بسیاری از کارکنان ایجاد انگیزه میکند اما صرفاً تحت شرایط
مناسب .در اینجا به برخی از مهمترین استراتژیها برای بهبود اثربخشی پاداش اشاره میکنیم.
 )6-2-5-1پاداشها را با عملکرد مرتبط سازید.

نظری��ه تغییر رفتار (فصل  )3و نیز نظریه انتظار (فصل  )5پیش��نهاد میکنند که به کارکنان با
عملکرد بهتر باید بیش از کارکنان با عملکرد ضعیفتر ،پاداش ارائه شود .همانطور که در فصل
 5به آن اشاره شد ،متأسفانه ،اجرای این اصل ساده بهطور نامعمولی دشوار به نظر میرسد .تعداد
اندکی از کارکنان ،عملکرد ش��غلی خود را با مقدار دس��تمزدی که آنها و همکارانشان دریافت
میکنند مرتبط میدانند .بررسی گالوپ در یک شرکت ارتباطات از راه دور در آمریکا ،مشاهداتی
به همان میزان مخرب آش��کار س��اخت :بین ارزیابی مدیریتی  5000کارمند خدمات مشتریان
با رتبهبندی عملکرد این کارکنآنکه از س��وی مش��تریان صورت گرفته بود ،هیچ ارتباطی وجود
نداش��ت .مسئوالن اجرایی گالوپ به این نتیجه دس��ت یافتند که هر رفتاری که مدیران ارزیابی

کردند ،بی ارتباط با مش��تریان بود ،احتماالً مدیران س��ایز کفش کارکنان را نیز جزو موارد مورد
توجه مشتریان ،در رتبهبندی منظور کردهاند.
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ش��رکتها چط��ور میتوانند ارتب��اط پرداخت -عملکرد را بهبود بخش��ند؟ ب��ا بهکارگیری
سیستمهای پاداشی نظیر تسهیم درآمد ESOP ،طرح مالکیت سهام کارکنان و دیگر طرحها که
از روشهای عینی سنجش عملکرد استفاده میکنند ،میتوان تناقضات و تعصبات را به حداقل
ی که ابزار ذهنی س��نجش عملکرد ،الزم است ،ش��رکتها باید به منابع چندگانه
رس��اند .هنگام 
اطالعاتی تکیه کنند .ش��رکتها همچنین باید پاداشه��ا را بالفاصله بعد از اجرای عملکرد و به
اندازه کافی بزرگ (مانند ارائه پاداش بهجای افزایش دس��تمزد) ارائه نمایند تا کارکنان هنگامی
که این پاداش را دریافت میکنند ،هیجانات مثبتی را تجربه کنند.
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 )6-2-5-2از مرتبط بودن پاداشها اطمینان حاصل کنید

شرکتها باید پاداشها را با عملکرد تحت کنترل کارکنان ،همسو نمایند .هر چه کارکنان ارتباط

بیش��تری بی��ن فعالیتهای روزانه خود و پ��اداش آن ببینند ،برای ارتق��ای عملکرد خود انگیزه
بیشتری مییابند .این اصل را وال مارت 1با تقدیم پاداشهایی به مدیران ارشد بر اساس عملکرد
کلی ش��رکت به کار گرفت در حالی کارکنان خط مقدم بر مبنای حجم فروش فروش��گاهی که
در آن مشغول به کار هستند ،پاداش دریافت میکنند .سیستمهای پاداش همچنین باید عوامل
موقعیتی را اصالح کنند .ممکن اس��ت فروش��ندگان در یک ناحیه ،فروش باالتری داشته باشند،
چون اقتصاد آنجا از جای دیگر قویتر اس��ت ،بنابراین پاداشهای فروش باید با توجه به چنین
عوامل اقتصادی تنظیم شود.
 )6-2-5-3برای مشاغل وابسته به هم از پاداشهای تیمی استفاده کنید

وقت��ی کارکنان در مش��اغل بسیار وابسته به هم کار میکنند ،بای��د از پاداشهای تیمی بهجای
پاداشهای فردی استفاده شود چراکه ارزیابی عملکرد فردی در چنین موقعیتهایی دشوار است.
نیوکور به همین دلیل بر پاداشهای مبتنی بر تیم متکی است؛ فوالدسازی یک کار تیمی است،
بنابراین کارکنان بر اساس عملکرد تیم پاداش میگیرند .پاداشهای تیمی روحیه همکاری را نیز
ی که کارها به شدت وابسته به یکدیگرند ،این همکاری اهمیت بیشتری
تقویت میکند و هنگام 
پیدا میکند .سومین مزیت پاداشهای تیمی ،حمایت از اولویت کارکنان برای کارهای مبتنی بر
1. Wal-Mart
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تیم است .بااینحال یک نگرانی درمورد این پاداشها این است که کارکنان (به ویژه پربازدهترین
کارکن��ان) در ایاالت متح��ده و بسیاری از فرهنگهایی با جمعگرای��ی پایین ،پاداش مبتنی بر
عملکرد فردی را بر پاداشهای مبتنی برعملکرد تیمی ترجیح میدهند.
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 )6-2-5-4از ارزشمند بودن پاداشها اطمینان حاصل کنید.

واضح به نظر میرسد که پاداشها زمانی به بهترین شکل اثربخش خواهند بود که ارزشمند باشند.
با اینحال گاهی ش��رکتها درباره اینکه کارکنان چه میخواهند ،تصور غلطی دارند که به نتایج
تأسفباری منجر میشود .البته راهحل این است که از از کارکنان بپرسید که چه چیز برای آنها
ارزشمند است .کمپبل سوپ 1چند سال پیش از این در مراکز توزیع خود در کانادا این روش را به
کار گرفت .مدیران اجرایی تصور میکردند که کارکنان در یک برنامه ویژه پاداش تیمی درخواست
پول بیشتری میکنند .در عوض کارکنان بخش توزیع اظهار داشتند که با ارزشترین پاداش از نظر
آنها یک کت چرمی با مارک کمپبل سوپ در پشت آن است .درحالیکه ارزش کت های چرمی
بسیار کمتر از پاداش مالی بود که شرکت در نظر داشت بین آنها توزیع کند.
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 )2-5-5مراقب عواقب پیشبینی نشده باشید.

گاهی سیستمهای پاداش مبتنی بر عملکرد ،تأثیر غیرمنتظره و نامطلوب بر رفتار کارکنان دارد.
شرکت پیتزا2را در نظر بگیرید که تصمیم داشت تا برای تحویلهای به موقع ،به رانندگان خود
پاداش دهد .این برنامه باعث شد که پیتزاهای داغتری به موقع به دست مشتریان برسد اما میزان
تصادف رانندگان ش��رکت را هم افزایش داد؛ چراکه این برنامه تش��ویقی آنان را تشویق میکرد

که بیاحتیاط برانند 41.در تصویر  ،2-6نمونههای دیگری که در آنها سیستمهای پاداش ،نتایج
پیشبینی نشدهای در پی داشته است شرح داده میشود .در اینجا راه حل این است که بهدقت
به نتایج پاداشها فکر کنید و در صورت امکان ،این برنامههای تش��ویقی را پیش از اجرای آنها
در سراسر سازمان ،در یک پروژه آزمایشی ارزیابی کنید.
پاداشهای مالی ،به شکلهای مختلفی عرضه میشوند و همانطور که در ابتدای این بخش
1. Campbell Soup
2. Pizza
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به آن اشاره شد ،به روشهای پیچیدهای روی کارمندان تأثیر میگذارد؛ اما تنها پول نیست که
به افراد برای پیوستن به یک سازمان و انجام مؤثر وظایف ،انگیزه میدهد .یک مدیر اجرایی در
ایمی شن کورپ ،1هشدار میدهد .عملکرد باال برای پول رخ نمیدهد افراد خوب میخواهند در
مش��اغل چالشبرانگیز باشند و آینده را ببینند جایی که آنها میتوانند مسئولیتهای بیشتر و
حتی چالشبرانگیزتر را برعهده بگیرند .مدیر مرکز تحقیقات زیراکس با این برداشت موافق است.
او میگوید س��تارههای درجه یک ما میخواهند تأثیرگذار باشند -این برای آنها مهمترین چیز
است؛ این احساس که آنها در کاری مشارکت دارند و تغییری ایجاد میکنند ،برای آنها بسیار

انگیزهبخش اس��ت 42.بهعبارتدیگر ،شرکتها اساساً با طراحی کارهای جالب و چالشبرانگیز در
کارکنان انگیز ه ایجاد میکنند .در قسمت بعد به بحث در مورد این موضوع خواهیم پرداخت.

تصویر  2-6بانک یو بی اس ( )UBSطی یک سال متحمل خسارت  37میلیاردی شد به دلیل اینکه سیستم پاداش این

شرکت برای درآمد کوتاهمدت کسب شده به کارکنان پاداش میداد بدون اینکه هیچگونه جریمه و مجازاتی برای خرید اوراق
بهاداری که ریسک باالیی به همراه داشت و بهمنظور ایجاد درآمد خریداری میشد در نظر بگیرد.

وقتی پاداشدهی به بیراهه میرود

یک ضربالمثل قدیمی وجود دارد که میگوید وقتی پاداش دادی ،کارت را تمام ش��ده فرض کن؛ اما همیش��ه

انگیزه پاداشی که شرکتها میدهند ،کاری نیست که کارمندان انجام میدهند .در اینجا به چند نمونه برجسته از
مواردی که پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،نتایج پیشبینی نشده به بار میآورد اشاره خواهیم داشت:

بان��ک  UBS AGاخی��راً طی یک س��ال بیش از  37میلی��ارد دالر (بله میلیارد!) را به دلی��ل مواجهه با اوراق

1. Imation Corp
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بهادار وام مسکن با ریسک باال ،از دست داد .این ضرر عظیم ،بزرگترین بانک سوییس را وادار به اخراج کارکنان

خود نمود ،کس��بوکار صندوقهای تامینی را به تعطیلی کش��اند ،بانک را به قرض از دولتهای خارجی ناچار
ساخت و در پی آن بانک مشتریان خود را از دست داد .در نتیجه این وام های بدون پشتوانه بسیاری از مؤسسات
مالی متحمل ضرر هنگفتی شدند (و تعدادی هم ورشکست شدند)؛ اما  UBSصراحت ًا اعالم کرد سیستم اشتباه

پاداش دهی تا اندازهای مس��بب این خس��ارت بوده است .بهطور خاص ،طرح پاداش این شرکت این انگیزه را در
معاملهگ��ران ایج��اد میکرد که درآمدهای کوتاهمدت تولید کنند ،بدون اینکه به دلیل در معرض خطر قرار دادن
بانک در س��رمایهگذاریهای با ریس��ک باال ،جریمه ش��وند .در گزارش  UBSکه به مأمور بانک سوییس ارائه

ش��ده ،آمده اس��ت :اساس ًا پاداشها در برابر درآمد ناخالص بدون هیچ حساب رسمی برگرفته ازکیفیت یا پایداری
آن درآمدها ،ارزیابی میشد.

36

انتظار میرود گزینههای سهام این انگیزه را در مدیران ایجاد نماید که عملکرد شرکت را بهبود بخشند .در عوض
به نظر میرس��د که این پاداشها به مدیران انگیزه داد تا با اس��تفاده از روشهای حسابداری خطرناک ،عملکرد
شرکت را تحریف کنند یا اطالعات نادرستی ارائه دهند .یکی از تحقیقات اخیر نشان میدهد که ارائه اطالعات
نادرس��ت مالی مربوط به گزینههای س��هام مدیران اس��ت و ارتباطی به پاداشها یا سایر اشکال سیستم پاداش
مدیران ندارد .بر اس��اس برآورد یکی از گزارشهای در ازای هر  25درصد افزایش در گزینههای س��هامی که به

مدیران اجرایی پاداش داده میش��ود ،احتمال تقلب و کالهبرداری  68درصد افزایش مییابد .ش��رکتهایی که

بزرگترین کالهبرداریها در س��الهای اخیر متحمل شدهاند ،بهطور متوسط ،هشت برابر بیشتر از شرکتهای
مشابه که کالهبرداری را تجربه نکردهاند گزینه سهام عرضه کردهاند.

37

دانلی میرورز( 1که در حال حاضر بخشی از شرکتهای بینالمللی مگنا است) طرح تسهیم درآمد را به کار گرفت
که در کارکنان این انگیزه را ایجاد میکرد تا نیروی کار را کاهش دهند ولی از هزینههای مواد نکاهند .کارکنان

بخش تولید قطعات خودرو میدانستند که با چرخ های سنگ زنی تیز سریعتر کار میکنند ،بنابراین در بسیاری

از موارد آنها را با چرخ های الماس گرانقیمت جایگزین میکردند .این کار هزینههای نیروی کار را کاهش داد
و بنابراین باعث شد پاداش تسهیم درآمد بیشتری به کارکنان تعلق گیرد .بااینحال ،هزینههای باالتر چرخ های

سنگ زنی الماس صرفهجویی ناشی از نیروی کار را خنثی میکرد.

38
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مجتمع شرکتهای فوالد اغلب برای افزایش بازدهی نیروی کار به مدیران پاداش میداد .هر چه ساعات کاری
موردنیازبرای تولید یک تن فوالد کمتر میش��د ،پاداش مدیران نیز بیشتر بود .متأسفانه ،شرکتهای فوالد ،کار

پیمانکاران بیرونی را در فرمول به حس��اب نمیآوردند و بنابراین سیس��تم پاداش به مدیران انگیزه میداد تا در
فرایند تولید ،پیمانکاران گران قیمت را به اس��تخدام درآورند .با بهکارگیری پیمانکاران بیشتر ،هزینه اصلی تولید

افزایش می یافت ،نه کاهش.

39

ش��رکت تویوتا 1به نمایندگیهای مجاز فروش خود بر اس��اس نظرسنجی رضایت مشتریان ،پاداش میداد نه بر
مبنای میزان فروش خودرو .بااینحال ،آنچه تویوتا کشف کرد ،این بود که این کار به فروشندگان انگیزه میداد
تا امتیاز رضایت مشتری را باال ببرند نه رضایت مشتری را .یکی از نمایندگیهای تویوتا رتبه باالیی کسب کرد،

به این دلیل که به هر مش��تری که گزینه بس��یار راضی را انتخاب میکرد لوازم جانبی رایگان ارائه میداد .این

نمایندگی حتی یک نس��خه ویژه از نظرسنجی داشت که به مشتریان نشان میداد کدام ‘ گزینه را تأیید نمایند.
این کار آرا مشتری را افزایش میداد ،نه رضایت مشتری را.
1

اهداف یادگیری

پس از خواندن این بخش ،شما باید بتوانید:

 .4در مورد مزایا و معایب تخصصی شدن شغل به بحث بپردازید.
 .5نمودار ویژگیهای شغلی طراحی شغل را رسم کنید.

 .6سه استراتژی برای بهبود انگیزه کارکنان از طریق طراحی شغلی مشخص نمایید.

 )6-3شیوههای طراحی شغل

چطور یک شغل بهتر ایجاد میکنید؟ چندین قرن است که این سؤال ،کارشناسان رفتار سازمانی
و نیز روانشناس��ان ،مهندس��ان و اقتصاددانان را به چالش کش��یده است .برخی مشاغل مستلزم
کاره��ای اندکی هستند و معموالً مهارتهای بسیار کمی را میطلبد .مش��اغل دیگر به ش��دت

پیچیدهاند و نیازمند س��الها تجربه و فراگیری مهارت هستند .طیف وس��یع مش��اغل ،تأثیرات
مختلفی روی بهرهوری کار و انگیزش کارکنان دارند .حداقل از دیدگاه یک سازمان ،چالش پیش
1. Toyota
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رو این است که به یک ترکیب صحیح دست پیدا کنیم بهگونهای که کار بهطور مؤثر انجام شود و
درعینحال کارکنان دارای انگیزه و تعلق خاطر کاری باشند 43.این چالش نیازمند طراحی شغلی
دقیق (فرایند تخصیص وظایف به یک ش��غل) میباشد که مستلزم وابستگی متقابل آن وظایف
با مش��اغل دیگر است .یک ش��غل مجموعهای از وظایف است که توسط یک فرد انجام میشود.
برای درک کامل این مسئله ،اجازه دهید تا با توصیف تالشهای اولیه طراحی شغلی که افزایش
بهرهوری کار را از طریق تخصصی سازی شغل ،هدف گرفتهاند آغاز نماییم.
 )6-3-1طراحی شغل و بهرهوری کار
ش��رکت کرایسلر تولید مینیونهای اروپایی خود را به ش��رکت مگنا اشتایر برون سپاری کرد.
شرکت مگنا اشتایر از شرکتهای تابعه مگنا اینترنشنال است .بهطور متوسط ،کارکنانی که خط
مونتاژمینیونهای کرایسلر مگنا اش��تایر به آنها محول ش��ده بود ،س��ه دقیقه زمان داشتند تا
قطعات محوله را به شاسی متصل کنند ،قبل از آنکه کار خود را روی خودرو بعدی تکرار کنند.
در همین حال ،کارکنانی که همان خودرو را در کارخانههای مونتاژکرایسلر در آمریکای شمالی
مونتاژ میکردند ،متوس��ط زمان چرخ��ه کاری  5 .64ثانیه را دارا بودن��د 44.تفاوت این نبود که
کارکنان اتریشی کندتر بودند .بلکه به کارکنان امریکای شمالی کرایسلر وظایف کمتری محول
شده بود .آنها درجه باالتری از تخصصی شدن شغل را دارا بودند.
تخصصی شدن شغل زمانی رخ میدهد که کار موردنیاز ساخت یک اتومبیل -یا هر محصول
یا خدمات دیگر -به کارهای مجزا تقسیم شود و به افراد مختلف محول گردد .هر کار منتج شده

از این تقسیمات ،ش��امل زیرمجموعه محدودی از وظایف اس��ت که معموالً در یک چرخه زمانی
کوتاهمدت کامل میش��ود .زمان چرخه 1به مقدار زم��ان موردنیاز برای تکمیل یک کار پیش از
شروع واحد کاری جدید اشاره دارد.
طراحی شغل

به فرایند تخصیص وظایف به یک شغل اشاره دارد که مستلزم وابستگی متقابل آن وظایف با سایر کارها است.

1. Cycle Time
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تخصصی شدن شغل

به فرایند تقسیم کار به بخشهای کاری مجزا و محول نمودن آن به افراد مختلف اشاره دارد.

كاركنان بخش مونتاژ ميني ون شرکت كرايسلر در آمريكاي شمالي ،بهطور متوسط زمان چرخه
 64/5ثانيه را دارا هستند بدین مفهوم که آنها مجموعه وظایف مشابهی را درحدود  58بار درساعت
انجام مي دهند و احتماالً  230بار پیش از زمان استراحت برای صرف غذاي خود .چرا بايد شركتها

كار را به چنین بخشهاي كوچكی تقسيم كنند؟ پاسخ ساده اين است كه تخصصي شدن باعث بهبود
بهرهوری کار میگردد .دلیل بهرهوری باالتر این اس��ت که كاركنان وظایف کمتری برعهده دارند و
امکان اهمال کاری از سوی آنان کمتر است و بنابراين زمان كمتري را صرف تغيير فعاليتها ميكنند.
آنها همچنين براي انجام كارهاي محوله ،نيازمند مهارتهاي ذهني وفيزيكی كمتري ميباشند در
نتيجه زمان ومنابع كمتري جهت آموزش مورد نياز است .دليل سوم اين است كه كاركنان فعاليت
خود را با تکرار بيش��تر و در چرخه كاري کوتاهتر تكرار ميكنند بنابراین بهس��رعت بر كارها تسلط
ميیابند .چهارمین دلیل بهبود بهرهوری این است كه كاركنانی که از استعداد و مهارتهاي خاص
بهرهمند هستند بهطور دقيقتري با كارهايي كه به بهترين شكل متناسب با آنها است هماهنگ
میش��وند 45.بهرهوری حاصل از تخصصي شدن شغل بيش از  2300سال پيش از سوی منسيوس
فيلس��وف چيني و افالطون فيلسوف يوناني مورد توجه قرار گرفت .در دهههاي  1400و  1500در
آرسنال و نيز بالغ بر  4000نفر در مشاغل تخصصي (از جمله درزگیر کشتی ،مامور پرداخت ،مديران
بخش ،نجارها ،آهنگران ،ناظران انبار و غيره) بهمنظور س��اخت كشتي و لوازم جانبی از قبیل توپ،
طناب ،پارو ،زره به استخدام درآمدند .این سازمان دولتی آنقدر كارآمد شد كه در سال 100 ،1570
كشتي را طی دو ماه ساخت .گاليونها( 1نوعی کشتی) پس از ساخت در امتداد آبراههها راهی سفر
ش��دند كه در آنجا كارگران غذا ،مهمات ،مجموع طنابهای کش��تی و ساير منابع را از انبارهايی با
طراحی خاص توزيع ميكردند .اين خط مونتاژ ميتوانست 10گاليون را فقط طی شش ساعت تجهيز
كند 46.مزایای تخصصي ش��دن شغل همچنين  250سال پیش از این توسط آدام اسميت به ثبت
رسیده است ،اقتصاددان اسكاتلندي كارخانه كوچكي را توصيف ميكند كه  10سنجاق ساز بهطور
1. Galleon
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گروهي  48000سنجاق را در روز توليد مي كردند چراکه آنها كارها را بهصورت تخصصی شده انجام
ميدادند که صاف كردن ،برش زدن ،تيز كردن ،ساييدن و سفيدكردن سنجاقها از جمله این وظایف
است .در مقابل اسميت توضیح ميدهد كه اگر اين  10نفر بهصورت فردي هركس يك سنجاق را
بهطور كامل توليد ميكرد آنها در مجموع نميتوانستند بيش از  200سنجاق در روز توليد كنند.

47

 )6-3-1-1مديريت علمي

يك��ي از قويترين حامیان تخصصي ش��دن كارها فردريك وینسلو تيل��ور ،يك مهندس صنايع

آمريكاي��ي بود كه اصول مديريت علمي را در اوايل ده��ه  1900معرفي نمود 48.مديريت علمي
مجموعهای از فعاليتها را شامل ميشود .برخي از اين مداخالت از جمله آموزش ،هدفگذاري،
مش��وقهاي كاري امروزه متداول هستند اما تا پیش از آنکه تیلور به معرفی آن بپردازد مواردی
نادر به ش��مار میرفتند .به هر حال مديريت عملي بهطور عمده با سطوح باالي تخصصي شدن
كارها و استاندارد سازي وظایف براي دستیابی به حداكثر بهرهوری همراه است.
به نظر تيلور ،اثربخشترین ش��ركتها از شیوههای کاری و رویههای دقيق برخوردار هستند
كه توس��ط مهندسين طراحي ،توسط سرپرس��تان اعمال و توسط كاركنان اجرا مي شود .حتي
وظایف سرپرس��ت هم بايد تقسيم ش��ود :يك نفر بهرهوری عمليات ر ا مديريت ميكند ،ديگري
وظیفه مدیریت بازرسی را برعهده دارد و شخص ديگر نظمدهنده است .تيلور و ساير مهندسين
صنايع نشان دادند كه مديريت علمي بهطور قابل توجهی بهرهوری كار را باال مي برد .بدون شك
بخشی از بهرهوری افزایش یافته حاصل آموزش ،هدفگذاري و برنامههای تشویقی کار مي باشد،
اما تخصصي شدن مشاغل به نوبه خود بهسرعت رواج یافت.
مدیریت علمی

به قس��مت بندی سیس��تماتیک کار به کوچکترین عناصر و استانداردسازی وظایف بهمنظور دستیابی به حداکثر

بهرهوری اشاره دارد.

 )6-3-1-2مشكالت تخصصي شدن كارها

تيلور و همکاران وی براين نكته متمركز ش��دند که تخصصي شدن كارها چگونه از طريق بهبود

بهرهوری مكانيكي كار (بهطور مثال هماهنگي با مهارتها ،يادگيري سريعتر و زمان تغييركمتر)
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باعث کاهش اتالف کار میشود؛ اما به نظر نميرسد كه آنها به اين نكته توجه كرده باشند كه
تخصصي شدن بیش از حد كارها بر نگرش و انگيزش كاركنان تأثير نامطلوبی برجای میگذارد.
برخي از كارها مثل مونتاژ مينيونهاي كرايسلر آنقدر تخصصي ش��ده هستند كه ممكن اس��ت
خیلی سریع خستهكننده و بیاهمیت شوند و به لحاظ اجتماعی فرد را به انزوا بکشانند.
جابجایی و غيبتهاي كاركنان در مش��اغل تخصصي ش��ده با زمان چرخه کوتاهمدت بیشتر
است .گاهی اوقات شركتها مجبورند برای جذب متقاضیان به اینگونه کارها که بهدقت و بسیار
محدود تعریف شدهاند و رضایت آنان را در پی ندارند ،حقوق بيشتري پرداخت كنند.

49

تخصصي ش��دن كارها اغلب باعث کاهش کیفیت کار میش��ود ،زی��را كاركنان فقط بخش

كوچكي از يك فرايند را ميبينند .یکی از ناظران خط مونتاژ اتومبيل اظهار دارد :كاركنان غالباً
نميدانستن��د كه چگونه كار آنها به تصوير كلي کار ارتباط پيدا ميكند .این عدم آگاهی ،هیچ
انگیزهای برای تالش در جهت بهبود کیفیت در پی نداشت– کیفیت در ارتباط با آنچه از عملکرد
آن بیاطالع هستید چه معنایی خواهد داشت؟

50

با همان درجه اهميت ،تخصصي ش��دن كارها میتواند پتانسيل انگيزش��ي كارها را كاهش
دهد ،به همان نسبت كه كارها تخصصي ميش��وند ،انجام آنها آس��انتر میشود اما از جذابیت
آنها کاس��ته میشود .به همان نسبت كه كارها پيچيدهتر ميشوند انگیزش کار افزایش مییابد
اما توانايي تسلط بركار كاهش مييابد .حداكثر عملكرد كاري جايي بين دو سر این طیف اتفاق
ميافتد در آنجاست که اكثر افراد ميتوانند در نهایت وظايف كاري را بهطور مؤثر انجام داده و در
عینحال كار هم جالب و جذاب باشد.
 )6-3-2طراحي شغل و انگيزش كار
ممكن اس��ت تأثير انگيزشی ويژگيهای شغل از سوی مهندسين صنايع ناديده گرفته شده باشد،
اما در حال حاضر کانون اصلی بسیاری از تغييرات طراحي شغل ميباشد .فردريك هرزبرگ محقق
رفتار س��ازماني هنگامی كه با تغییر این کانون توجه نظریه بهداش��ت– انگيزش را در سال 1950
مطرح ساخت ،بسیار مورد استقبال واقع شد 51.بنا به نظریه بهداشت– انگيزش ،كاركنان هنگامی
رضايت شغلي را تجربه ميكنند که نياز به رشد و نیاز به احترام (نیازهای انگیزشی نامیده میشوند)
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آنها تحقق یابد و زمانی احساس عدم رضايت ميكنند كه ش��رايط كاري ،امنيت ش��غلي و ساير
عواملی كه بهعنوان نيازهاي سطح پايينتر (بهداشت ناميده ميشوند) مطرح هستند ،ضعیف باشند.
هرزبرگ اس��تدالل نمود كه تنها ويژگيهاي خود شغل در كاركنان ایجاد انگيزه ميکند در حالي

عوامل بهداشتی صرفاً از عدم رضايت جلوگيري ميكنند .ممكن است امروزه این مطلب که كه خود
شغل ميتواند منبع انگيزش باشد ،روشن و اشکار به نظر برسد اما اين ایده هنگامی كه هرزبرگ آن
را مطرح ساخت يك مفهوم راديكال (افراطی) به نظر میرسید.
نظریه بهداشتی انگیزش به دليل فقدان پشتوانه پژوهشی بهطور کامل رد شده است اما نظرات
هرزبرگ تفكر جديدي درباره پتانسيل انگيزشي خود شغل ايجاد نمود 52.از تحقيقهاي بعدي مدل
ويژگيهاي شغلي پدیدار شد كه در شکل  2-6نشان داده شده است .مدل ويژگيهاي شغلي پنج
بعد اصلي كه سه حالت روانشناختی را ايجاد ميكند مشخص میسازد .كاركناني كه اين سه حالت
روانشناختی را تجربه ميكنند ،از سطح باالتري از انگيزش درونی کار (انگيزش برآمده از ماهیت
كار) ،رضايت شغلي (به ويژه رضايت از ماهیت كار) و اثربخشی كاري ،برخوردار هستند.
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 )6-3-2-1ويژگيهاي اصلي شغل

مدل ويژگيهای شغلی پنج ويژگي اصلی شغل را مشخص ميسازد .در شرايط مطلوب هنگامی

كه مش��اغل از س��طح باالتري از اين ويژگيها را برخوردار باش��ند ،کارکنان انگیزش و رضایت
بیشتری را دارا خواهند بود:
تن�وع مهارت :تنوع مه��ارت به بكارگيري مهارتها و اس��تعدادهاي مختل��ف برای انجام

فعاليتهاي كاري متنوع اش��اره دارد .براي مثال به متصديان فروش كه بهطور معمول صرفاً به

مشتريان خدمات ارائه ميدهند ممكن است وظايف اضافهتري نظیر فهرستبرداري انبار و تغيير
چيدمان جلوي فروشگاه محول شود.
هويت كار :هويت كار به ميزان نیاز شغل به تکمیل یک بخش کامل و قابل شناسایی از کار

اشاره دارد؛ مث ً
ال مونتاژ كامل يك مودم پهن باند و نه فقط لحيمكاري مدار.

اهميت كار :اهميت كار به ميزان تأثیری که یک شغل بر سازمان يا جامعه بزرگتر ميگذارد،
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اشاره دارد .بهطور مثال در مدترونيك ،1سازنده دستگاه ضربان ساز قلب و ساير تجهيزات پزشكي
در ش��هرک صنعتی مينياپوليس که تخصصی ش��دن مشاغل در س��طح باالیی است 86 ،درصد
کارکنان اظهار دارند که کار آنان دارای معنای خاصی است و  94درصد آنان از انجام آنچه برعهده
دارند احساس غرور و افتخار میکنند .دليل باال بودن اهميت كاري آنها اين است كه آنها در
سمينارهايي شركت ميكنند كه نشان ميدهد محصوالتي كه آنها توليد ميكنند چگونه باعث
نجات زندگی افراد میشود .يكی از سرپرستان توليد در مدترونيك ميگويد ما بیمارانی داریم که
در صورت نبود محصوالت ما ممکن بود جان خود را از دست بدهند.
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شکل  2-6مدل ویژگیهای شغل

خودمختاری (اس�تقالل) :مشاغلی که از سطح باالیی از خودمختاری برخوردار هستند در

برنامهریزی کار و تعیین رویههای انجام کار ،آزادی ،اس��تقالل و اختیار بیشتری فراهم میآورند.
در چنین مشاغلی كاركنان تصميمات خود را اتخاذ میکنند به جاي آنكه به دستورالعملهاي
دقيق از طرف سرپرستان يا دفترچههاي راهنما متكي باشند.
1. Medtronic
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بازخورد شغلي :به میزان توانایی کارکنان در بیان اثربخشی عملکرد خود بر اساس اطالعات

حسی مستقیمی که از خود کار دریافت میکنند اش��اره دارد .خلبانان خطوط هوايي ميتوانند
بگوين��د كه در فرود هواپیما چه میزان میتوانند مؤثر عمل کنند و كاركنان راهسازي ميتوانند
بگويند كه در آمادهسازی بستر جادهها و پهن کردن آسفالت تا چه حد مطلوب عمل کردهاند.
نظریه بهداشتی انگیزش

بر اس��اس نظریه بهداشتی انگیزش ،اساس ًا نیازهای رشد و احترام باعث ایجاد انگیزش در کارکنان میشود و نه

نیازهای سطوح پایینتر.

مدل ویژگیهای شغل

یک مدل طراحی شغل است که ویژگیهای انگیزشی مشاغل را با پیامدهای سازمانی و فردی خاص آن مرتبط میسازد.

تنوع مهارت

میزان بهکارگیری استعدادها و مهارتهای گوناگون از سوی کارکنان در انجام وظایف درون مشاغل اشاره دارد.
هویت کار

به میزان نیاز یک شغل به تکمیل یک بخش کامل و قابل شناسایی از کار اشاره دارد.

خودمختاری (استقالل)

به میزان آزادی ،استقالل و اختیار کارکنان در برنامهریزی کار و تعیین رویههای مورد استفاده در انجام کار اشاره

دارد.

 )6-3-2-2حالت هاي روانشناختی مهم

پنج ويژگي اصلي شغل که از طريق سه حالت روانشناختی مهم برانگيزش و رضايت كاركنان اثر
میگذارند در تصویر  2-6نشان داده شده است .يكي از اين حالتهاي روانشناختی تجربه شده،
معناداری تجربه شده 1است که به این باور اشاره دارد که کار فرد ارزشمند و حائز اهمیت است.
1. Experienced Meaningfulness
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گفتگوهای مشتریان اهميت كاري و هويت كاري را افزايش ميدهد

تعمير موتورهای هواپیما يك ش��غل پيچيده است كه شامل
كار تخصص��ي دهه��ا ت��ن از افراد میباش��د .ب��ا اینوجود

كاركنان��ي كه در مش��اغل تخصص��ي كار ميكنند ،هويت
كاري و اهمي��ت كاري پايينت��ري دارن��د .موري��س كارتر

تكنس��ين ياتاقان (بلبرینگ )1در تأسیس��ات خدمات موتور

رولزروي��س در اوکلن��د كاليفرنيا ميگويد :ما ب��ر روي موتور هواپيما كار ميكنيم ام��ا هريك از كاركنان برروي

بخشهای متفاوت كار ميكنند و لزوم ًا نميدانند كه مش��تري آن را براي چه چيزي به كار ميبرد به اين دليل

رولز رويس ابتکاری با نام صداي مشتري را ایجاد نمود که این امکان را فراهم میآورد که نمايندگاني از مشتريان
از تأسیسات بازديد كرده و درباره اينكه چرا كيفيت اين موتورها براي آنها مهم هستند با كاركنان توليد گفتگو

ميكنند .كارتر ميگويد بازديد يك مشتري به شما این امکان را میدهد كه بدانيد كيفيت كار شما در نجات يك

نفر كه دريك منطقه دور افتاده س��رگردان اس��ت و با تکیه بر توانایی شما اطمينان دارد كه موتور در هر شرايط
نامطلوبی اس��تارت زده و ب��ه راهش ادامه ميدهد .مدیر اجرایی خدمات موت��ور رولز رويس توضيح ميدهد كه

صداي مشتري فقط يك چيز مطلوب و دلپذیر نيست و باعث میشود كاركنانی که در شغلهاي نسبت ًا تكراري
مشغول به کار هستند احساس کنند كه آنها فقط روي يك بخش كار نميكنند بلكه در حفظ امنیت مردم نقش

كليدي دارند.
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1

تنوع مهارت ،هويت كار واهميت كار بهطور مستقيم به معني داربودن كار کمک خواهد کرد.
اگر هر سه ويژگي در یک شغل در سطح باالیی باشد ،کارکنان احساس میکنند کار آنها بسیار
معنیدار اس��ت .پایین بودن س��طح یکی از این ویژگیها یا همه آنها کاهش معناداری شغل را

ی که كاركنان ش��خصاً در قبال نتایج تالشهای خود احساس مسئوليت
کاهش میدهد .هنگام 
ميكنند انگيزه كار و عملكرد افزايش مييابد .استقالل بهطور مستقيم به اين احساس مسئوليت
تجربه شده كمك ميكند .کنترل محیط کاری کارکنان باید به خودشان محول گردد تا نسبت به
موفقيتها و شكستهای خود احساس مسئوليت كنند .سومين حالت روانشناختی مهم آگاهي
1. Bearing Technician
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از نتايج و پیامدها است كاركنان خواهان اطالعاتي پيرامون پيامدهاي تالش كاري خود هستند.
آگاهي از نتايج ميتواند از طريق همكاران ،سرپرستان يا ارباب رجوعها صورت گیرد .با اینوجود،
طراحي كار بر آگاهی از نتايج خود شغل متمرکز است.
 )6-3-2-3تفاوتهاي فردي

طراحي شغل انگيزه هر فرد را در هر موقعيتي افزايش نميدهد .كاركنان بايد مهارتها و دانش
الزم براي تسلط بر كارهای چالشبرانگیزتر را دارا باشند .در غیر اینصورت ،طراحي شغل احتمال
دارد استرس را افزایش و عمكلرد شغلي را كاهش دهد .مدل اصلی نیز نشان میدهد كه افزایش
پتانسیل انگيزشي شغلها ،در کارکنانی كه از زمینه كاري خود (براي مثال شرايط كاري ،امنيت
كاري) راضي نيستند ،یا قدرت نیازهای رشد در آنها پایین است ایجاد انگیزه نخواهد کرد .با این
حال مجموعه یافتههای حاصل از تحقیقات گوناگون نشان میدهند که طراحی شغل در کارکنان
ایجاد انگیزه میکند صرف نظر از اینکه آنها نسبت به زمینه شغلی خود چه احساسی دارند یا
میزان نیازهای رشد در آنها در چه سطحی است.
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 )6-3-3شیوههای طراحي شغل كه ایجاد انگيزش میکنند.
سه استراتژي اصلی ميتواند پتانسيل انگيزشي شغلها را افزايش دهد :چرخش شغل،توسعه شغل
و غنيسازي شغل .در اين بخش روشهای گوناگون اجراي غنيسازي شغل مشخص میگردد.
 )6-3-3-1چرخش شغل

در ابتداي اين بخش در مورد طراحي شغل به كاركنان خط مونتاژ كرايسلر اشاره شد که درجه

بااليي از تخصص را دارا بودند .مديران كرايسلر به خوبي از مشكالت انگيزشي و فيزيولوژيكي كه
اين كار تكراري ميتواند ايجاد كند آگاه هستند ،در نتيجه آنها سياستي را به كار گرفتهاند كه
بهموجب آن كاركنان بهصورت تيمي كار ميكنند و هرچند ساعت در ايستگاههاي كاري مختلف
موجود در آن تيم چرخش دارند .چرخش كار ،به جابجايي كاركنان از يك كار به كار ديگر داللت
دارد .مع��اون توليد كرايسلر ميگويد :ايده كلي چرخش كار تفاوت بزرگي ايجاد ميكند ،بهطور
طبيعي كار بهتر ميشود كيفيت بهبود مييابد و توان افزايش مييابد .كرايسلر طی اولین سال
اجرای چرخش شغل پیشرفت قابل توجهی در بهرهوری و روحیه افراد گزارش نمود .مدير ارشد
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كارخان��ه كرايسلر درتولدو ،اوهايو ميگويد :چرخش كار مزایای ارگونومي مهمي براي كاركنان،
بهبود در كيفيت محصوالت و رضايت باالتر كاركنان را در پی دارد.

57

بر پایه تجربه كرايسلر و بسیاری از ش��ركتهاي ديگر ما ميتوانيم س��ه مزیت بالقوه چرخش
ش��غل را برشماريم .نخستین مزیت چرخش شغلی این اس��ت که خطرات تهدیدکننده سالمتي
ناشي از بلندكردن اجسام سنگين و فشار مکرر را به حداقل ميرساند چون كاركنان از ماهيچهها
و وضعی��ت فيزيكي گوناگون در كارهاي مختلف اس��تفاده میکنند .دوم اي��ن كه چرخش كار از
مهارتهاي چندگانه پشتیبانی ميكند (كاركنان كارهای گوناگون را ياد ميگيرند) كه باعث افزايش
انعطافپذي��ري نيروي كار در تأمين ني��روي توليد و پيدا كردن جايگزين براي كاركنان در هنگام
مرخصي ميشود .سومين مزيت چرخش كار اين است كه بهصورت بالقوه خستگي ناشی از كارهای
بسیار تكراري را كاهش ميدهد با اینوجود کارشناس��ان رفتار س��ازماني همچنان در مورد این
موضوع كه آيا چرخش ش��غل واقعاً شكلی از طراحي مجدد شغل است به بحث میپردازند چراکه

كارها به همان ش��کل باقي ميماند و همچنان خيلي تخصصي ش��ده هستند .منتقدين استدالل
ميكنند كه طراحي مجدد كار نيازمند تغيير در درون كار ميباشد مانند توسعه شغل.
 )6-3-3-2توسعه شغل

در توسعه شغل وظايفي به كار موجود اضافه ميگردد .به این صورت که ممکن است دويا چند

كار كامل شده با هم ترکیب و به یک کار واحد تبدیل شود و يا اينكه فقط يك يا چند وظيفه به
كار موجود اضافه شود .در هر صورت تنوع مهارت افزايش مييابد به این دلیل که وظايف بيشتري
براي انجام دادن وجود دارند .خبرنگاران تصویری نمونه آشکاری از توسعه شغل هستند .یك تيم
خبري سنتي متشکل است از اپراتور دوربين ،متخصص صدا و نور و يك خبر نگار كه داستان را
مينويسد يا آن را ارائه يا روايت ميكند .يك خبرنگار تصویری همه اين كارها را انجام ميدهد.
توس��عه شغل بهطور چشمگيري بهرهوری و انعطافپذيري كار را افزايش ميدهد بههرحال
تحقيقات حاکی از آن است كه صرف ارائه وظايف بيشتر به كاركنان تأثيري برانگیزش عملكرد يا
رضايت شغلي نخواهد داشت .اين مزايا تنها زمانی حاصل ميشوند كه تنوع مهارتها با استقالل
ی که کارکنان وظايف متنوعي را انجام
و دانش كاري بيشتر همراه شود 58.به عبارت ديگرهنگام 
ميدهند و از اس��تقالل و دانش کافی برای س��ازماندهي کار خود بهمنظور دستیابی به باالترين
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میزان رضايت و عملكرد برخوردار هستند ،انگیزش الزم را به دست خواهند آورد .اين ويژگيهاي
شغلی قلب توسعه شغل بهشمار میروند.
 )6-3-3-3غنیسازی شغلی

غنیسازی شغلی زمانی رخ میدهد که برای زمانبندی ،هماهنگی و برنامهریزی کارها به کارکنان
مسئولیت بیش��تر ارائه ش��ود 59.بهطور کلی افراد در مشاغل غنی ،رضایت شغلی و انگیزش کاری
بیشتری را تجربه میکنند و غیبت از کار و جابجایی کمتری از سوی آنان مشاهده میشود .عالوه
بر این ،بهبود هویت ش��غل و بازخورد ش��غلی باعث افزایش بهرهوری میشود .کیفیت محصوالت
و خدمات نیز ارتقا مییابد چرا که غنیس��ازی شغلی منجر به افزایش مسئولیت و حس مالکیت
کارکنان نسبت به محصول یا خدمات میش��ود 60.یکی از روشهای افزایش غنیس��ازی ش��غلی
ترکیب کارهای به هم وابسته در درون یک شغل است .این رویکرد گروهبندی طبیعی را میتوان
در حرفه خبرنگاری تصویری به خوبی مشاهده کرد .خبرنگار تصویری پیش تر شغل توسعه یافته
در نظر گرفته میشد اما این حرفه یکی از نمونههای غنیسازی شغلی نیز محسوب میشود چرا
که در آن وظایف مختلف برای تکمیل محصول نهایی با یکدیگر ترکیب میشود (برای مثال ،یک
کلیپ خبری) .با تشکیل واحدهای کاری طبیعی ،کارکنان حس مسئولیتپذیری قویتری برای
چارچوب ش��ناخته ش��ده کار خواهند داشت .آنها نوعی حس مالکیت پیدا کرده و بنابراین تمام
تالش خود را برای بهبود کیفیت کار انجام میدهند .تشکیل واحدهای کاری طبیعی باعث افزایش
هویت کاری و اهمیت آن میشود چرا که در این حالت کارکنان محصول یا خدمات کاملی را انجام
داده و میتوانند چگونگی تأثیر نتیجه کار خود بر دیگران را به خوبی مشاهده کنند.
یکی دیگر از اس��تراتژیهای غنیس��ازی شغلی ایجاد روابط با مش��تریان است .هدف از این
اس��تراتژی پیوند مستقیم کارکنان و مشتریان و حذف نقش واسطهای سرپرست در این ارتباط
است .بدین ترتیب ،کارکنان بهواسطه برعهده داشتن مسئولیت مستقیم مشتریان خاص ،اطالعات
بیشتری به دست آورده و قادر به اتخاذ تصمیمات تأثیرگذار در ارتباط با مشتریان خود هستند.

61

ایج��اد روابط با مش��تری همچنین باعث افزایش اهمیت کاری میش��ود چرا ک��ه کارکنان قادر
خواهند بود رابطه مستقیم بین کار خود و نتایج آن بر مشتریان را به خوبی مشاهده کنند .نمونه
بارز این امر منش��یهای پزشکی شاغل در یکی از بیمارستانهای بزرگ سوئد هستند .این افراد
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پس از آنکه بیمارستان  10درصد از نیروهای خود را کاهش داد ،وظایف شغلی بیشتری را عهده
دار ش��دند .اگرچه افزایش حجم کاری استرس بیش��تری را برای این کارکنان به همراه داشت،
ولی برخی از آنها انگیزش و رضایت بیشتری را حس میکردند چرا که در شرایط جدید فرصت
تعامل مستقیم با بیماران را پیدا کرده بودند .یکی از منش��یان پزشک دراینباره میگوید :پیش
از این با هیچ بیماری ارتباط مستقیم نداش��تم ولی اکنون تمام آنها را چهره به چهره مالقات
میکنم .از کاری که انجام میدهم راضی و خوش��حال هستم .در اینجا احساس میکنید کسی
واقعاً به ش��ما نیاز دارد 62.تش��کیل گروههای کار طبیعی و ایجاد روابط با مشتریان از روشهای

معمول غنیسازی شغل هستند ،اما هدف اصلی غنیسازی شغلی ایجاد استقالل و خودمختاری
بیشتر کارکنان در کارشان است .این موضوع هسته اصلی یکی از شیوههای مرسوم و رایج – که
اغلب درک اشتباهی نسبت به آن وجود دارد  -یعنی توانمندسازی را تشکیل میدهد.
چرخش شغلی

به جابجایی کارکنان از یک کار به کار دیگر اشاره دارد.

توسعه شغلی

به معنای اضافه نمودن وظایف بیشتر به شغل موجود میباشد.

غنیسازی شغل

به مفهوم ارائه مسئولیت بیشتر به کارکنان در برنامهریزی ،هماهنگی و طراحی کارهای خود میباشد.

اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعدی باید بتوانید:

 .7توانمندسازی را تعریف کرده و استراتژیهای پشتیبان توانمندسازی را شناسایی کنید.
 .8پنج عنصر خودرهبری را توضیح دهید.

 .9تأثیرات محیط کاری و فردی خاص بر خودرهبری را شناسایی کنید.

8
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 )6-4شیوههای توانمندسازی

تصویر ارائه شده در ابتدای این فصل ساختار غیرمتمرکز سازمانی سونسکا هندلز بنکن را نشان

میدهد که در آن تصمیمگیری در مورد محصوالت ،قیمت ،نحوه بازاریابی محصوالت و غیره بر
عهده مدیران هر شعبه است .کارکنان بهطور فعال با مدیر شعبه در اتخاذ این تصمیمات مشارکت
دارند .آندرس بووین ،1مدیر یکی از ش��عب هندلز بنکن در شمال انگلستان ،دراینباره میگوید:
فرهنگ ش��رکت ما مبتنی بر اعتماد به کارکنان و تفویض اختیار تصمیمگیری به افرادی اس��ت
که ارتباط نزدیک با مشتریان دارند و نسبت به آنها شناخت دارند .جاناتان واتسون ،مدیر شعبه
هندلزبنکن در مید استون انگلستان معتقد است :توانمندسازی و داشتن اعتماد تصمیمگیریهای
بهتر و رضایت ش��غلی باالتری را در پی خواهد داشت .انگیزهبخشی به کارکنان هیچگاه در زمره
مشکالت ما نبوده است .هندلز بنکن به لطف شیوه غیر متمرکز کارکنان خود را از طریق واگذاری
مسئولیت برای انجام هر چه بهتر وظایف ،توانمند میسازد و انگیزه کارکنان خود را افزایش داده
و روحیه آنها را در س��طح باال حفظ میکند 63.واژه توانمندسازی اغلب در مکاتبات و گفتگو ها
در مورد هندلز بنکن ذکر میشود زیرا کارکنان این بانک سوئدی بر خالف بسیاری از مؤسسات
مال��ی ،احساس ق��درت و توانمندی را به معنای واقعی تجربه میکنند .توانمندس��ازی مفهومی
روانشناختی است که از چهار بعد نشان داده میشود :خودمختاری ،معنا ،توانایی و تأثیر نقش
فرد در سازمان .تضعیف هریک از این ابعاد باعث کاهش احساس توانمندی در کارکنان میشود.

64

خودمخت�اری (حق تعیین سرنوش�ت :)2کارکنان توانمند احس��اس میکنند از آزادی،

استقالل و اختیار در فعالیتهای کاری خود برخوردار هستند.

معنا :کارکنان توانمند توجه و دغدغه خاصی نسبت به کار خود داش��ته و باور دارند آنچه را

که انجام میدهند حائز اهمیت است.

صالحیت :کارکنان توانمند اعتماد بیشتری نسبت به تواناییهای شغلی خود داشته و قادر

به مقابله با چالشهای جدید هستند.

1. Anders Bouvin
2. Self-Determination
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تأثی�ر :کارکن��ان توانمند خود را به مثابه اعضایی فعال در س��ازمان تلق��ی میکنند به عبارتی
تصمیمات و اقدامات آنها بر موفقیت سازمان اثرگذار است.
توانمندسازی

مفهوم روانش��ناختی که در آن افراد خودمختاری ،معنا ،توانایی و تاثیرگذاری بیشتری را در ایفای نقش خود در
سازمان تجربه میکنند.

 )4-1حمایت از توانمندسازی
به احتمال زیاد بارها ش��نیدهاید که رهبران از عبارت توانمندس��ازی برای نیروی کار اس��تفاده
کردهاند .با اینحال ،توانمندسازی نوعی حالت ذهنی است و منظور واقعی این مدیران آن است
که آنها سعی در تغییر محیط کار برای حمایت از حس توانمندسازی دارند 65.بسیاری از طراحی
های ش��غلی در س��طح فردی و س��ازمانی یا عاملهای بافت کاری یا سازمانی نقش حمایتی در
توانمندس��ازی دارند .در س��طح فردی ،کارکنان باید از توانایی و شایستگیهای الزم برای انجام
کار و همچنین مسئولیت رسیدگی به الزامات تصمیمگیری برخوردار باشند 66.ویژگیهای شغلی
تأثیر زیادی بر حس توانمندسازی افراد دارد 67.در صورتی که کارکنان مشاغلی با اختیارات باال و
حداقل کنترل بوروکراتیک داشته باشند ،احساس خودمختاری در آنها افزایش مییابد.
توانمندسازی رادیکال سمکو

1

بس��یاری از مدی��ران مدعی توانمندس��ازی نی��روی کار خود

هس��تند ولی کمتر کارکنانی هس��تند که به ان��دازه کارکنان
ش��رکت س��مکو آزادی کاری را تجربه کنند .ریکاردو س��ملر

که  20س��ال پیش مس��ئولیت کس��بوکار پ��درش در زمینه
پمپ های دریایی را در س��ائو پائولوی برزیل بر عهده داشت،

میگوی��د :آیا امکان این وجود دارد که س��ازمانی به کارکنان
خ��ود اجازه ده��د آنچ��ه را میخواهن��د در زم��ان دلخواه و

به شیوه دلخواه خود انجام دهند؟ پاسخ به این سؤال مثبت به نظر میرسد .امروزه شرکتهای تولیدی و خدمات

صنعت��ی گاه نزدی��ک به  3000کارمند دارند که در تیمهای  6ت��ا  10نفره کار میکنند .در این گروهها ،کارکنان
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مواردی مانند انتخاب اهداف ،گزینش همکاران ،محاسبه بودجه ،تعیین حقوق خود ،تصمیمگیری در مورد زمان

انجام کار و انتخاب کارفرمای خود را بر عهده دارند .تنها راهنمای خط مش��ی ش��رکت کتابچه طنزی است که

فرهنگ دموکراتیک ش��رکت س��مکو را به افراد تازهوارد معرفی میکند .سملر که در این تصویر در کنار چند تن
از کارکنان در حال اس��تراحت در یک ننو نش��ان داده شده اس��ت عقیده دارد شرکتهای اندکی چنین آزادی به

کارکنان خود میدهند .به عقیده سملر ،بسیاری از شرکتها با کارکنان خود مانند کودکان  2ساله رفتار میکنند.
تداوم این رفتار تبعات منفی برای سازمان به همراه دارد و ضربهای کشنده خواهد بود .در مدل کسبوکار سمکو،

کارکنان همچون بزرگس��االن باهوش در نظر گرفته میشوند و مدیریت کارکنان بر عهده خود آنهاست و این

مدل کسبوکار سمکو است.

68

کارکنان در مش��اغلی با هویت کاری و اهمیت باال ،معناداری بیش��تری را احساس میکنند.
انج��ام کارهایی که امک��ان دریافت بازخورد در مورد عملکرد و دس��تاوردهای کارکنان را فراهم
میآورد ،باعث افزایش اعتمادبهنفس آنان میشود .عوامل سازمانی و بافت کاری گوناگون نیز بر
توانمندسازی تأثیرگذار است .میزان این توانمندسازی در سازمانهایی که در آن اطالعات و سایر
منابع به راحتی در دسترس هستند بیشتر است .توانمندسازی همچنین مستلزم فرهنگ آموزش
محور است؛ بهعبارتدیگر ،توانمندسازی بیشتر در سازمانهایی شکوفا میشود که در آن ارزش
آموزش کارکنان درک ش��ود و اشتباهات منطقی بهعنوان بخشی طبیعی از فرایند یادگیری در
نظر گرفته میش��ود .عالوه بر این ،همانطور که در مورد هندلز بنکن عنوان ش��د ،یکی از پیش
نیازهای توانمندسازی این است که مدیران شرکت به کارکنان خود اعتماد داشته و خطرات ناشی
از توانمندس��ازی را بپذیرند 69.با فراهم بودن افراد ،ویژگیهای کاری و محیط س��ازمانی مناسب،
توانمندس��ازی میتواند تأثیر قابل توجهی در انگیزش و عملکرد افراد داش��ته باشد .برای مثال،
تحقیقات صورت گرفته در مورد کارکنان یک بانک حاکی از آن اس��ت که توانمندس��ازی باعث
ارتقاء خدمات ارائه ش��ده به مش��تری و کاهش تعارض بین کارکنان و سرپرستان آنان میشود.
بررسی پرستاران نیز نشان میدهد توانمندسازی باعث افزایش اعتماد به مدیریت میشود که در
نهایت رضایت شغلی ،باور و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی و تعهد سازمانی اثربخش را در
پی دارد .توانمندس��ازی همچنین باعث افزایش ابتکار شخصی میشود چرا که کارکنان مالکیت
روانی بیشتری نسبت به کار خود احساس میکنند.

70

1

32

 vفصل  :6شیوههای عملکرد

 )6-5روشهای خودرهبری

مهمترین ویژگی کارکنانکه شرکتها در جستجوی آن هستند ،چیست؟ پتانسیل رهبری،
توانای��ی کار تیم��ی و مهارتهای ارتباطی مناس��ب ،مهم هستند ،اما بررس��ی  800کارفرمای
بریتانیایی نشان میدهد که این موارد در زمره اولویتهای اصلی کارفرمایان نیستند .در عوض،
مهمترین ویژگی کارکنان خودانگیختگی 1است.
شرکت دانش بنیان جک بایر به دنبال خودرهبری است

ب��ا افزای��ش تولید در پارک تحقیقاتی ترای انگل در کارولینای ش��مالی ،ش��رکت بایر قص��د دارد دوازده اپراتور
فرایندهای ش��یمیایی را به اس��تخدام درآورد .البته کار چندان سادهای نخواهد بود .این شرکت بهعنوان بخش از

گروه تولیدی بایر ای جی در آلمان به دنبال متقاضیانی با ویژگیهای خاص است .نیک کرازبی ،اظهار دارد :پیدا
کردن افراد مناسب برای این شغلها بسیار دشوار است .تنها به دنبال افرادی نیستیم که قادر به خواندن ،نوشتن
و کار با مواد ش��یمیایی باشند .در عوض ،شرکت بایر به دنبال کارکنانی است که از مهارت خودرهبری برخوردار

باش��ند .وی میافزاید :ما نیاز به افراد با انگیزهای نیاز داریم که قادر به تعامل س��ازنده با تیمهای قوی باش��ند –
افرادی که قادر به تفکر مستقل ،تشخیص اولیه و حفظ عملکرد شرکت در حالت بهینه باشند.

71

1. Self-Motivation
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هاردین��گ ،بنیانگذار ش��رکت ای س��یلیکون که طراحی و تولید تراش��ههای سفارش��ی برای
شرکتهای الکترونیکی را بر عهده دارد ،یافتههای این تحقیقات را مورد تأیید قرار داد وی معتقد
اس��ت کسبوکار زمانی رون��ق میگیرد که کارمندان قادر به مدیری��ت انگیزش و عملکرد خود
باش��ند .هاردینگ دراینباره میگوید :هنگام اس��تخدام کارمندان ما به دنبال شخصیت و تجربه
هستیم .این افراد باید باهوش ،خودانگیخته و با توانایی کارگروهی باال باش��ند و این ویژگیها را
نمیتوان در افراد ایجاد کرد.

72

در بسیاری از مفاهیم مطرح ش��ده در این فصل و فصل  5فرض بر این اس��ت که ایجاد انگیزه
در کارکنان بر عهده رهبران اس��ت .بدون شک این نظریهها و شیوهها بسیار ارزشمند هستند ،اما
آنچه در آنها نادیده گرفته ش��ده است این است که یکی از ویژگیهای کارکنان موفق مدیریت و
انگیزهبخشی خود یا بهعبارتدیگر ،خودرهبری است .خودرهبری به فرایند تأثیر فرد بر خود برای
جهتدهی و خود انگیختگی الزم برای انجام وظایف اش��اره دارد 73.این مفهوم ش��امل مجموعهای
از فعالیتهای رفتاری اس��ت که از نظریه یادگیری اجتماعی و تعیین هدف اقتباس ش��ده اس��ت.
این مفهوم همچنین دربرگیرنده فرایندهای فکری سازنده است که بهطور گسترده در روانشناسی
ورزشی مورد بررسی قرار گرفتهاند .بهطور کلی ،خودرهبری این دیدگاه را منعکس میسازد که افراد
از طریق این فعالیتهای رفتاری و شناختی (فکر) سعی در تنظیم کارهای خود دارند.
خودرهبری

به فرایند تأثیر فرد بر خود برای جهتدهی و خودانگیختگی الزم برای انجام وظایف اشاره دارد.

 )6-5-1استراتژیهای خودرهبری
اگرچه خودرهبری فرآیندهای گوناگونی را در بر میگیرد ،در ش��کل  4-6پنج فعالیت اصلی آن

نشان داده شده است .این عناصر که معموالً بهصورت متوالی قرار دارند عبارتاند از هدفگذاری

ف��ردی ،الگوهای تفکر س��ازنده ،در نظ��ر گرفتن پاداشه��ای طبیعی ،خود نظارت��ی و تقویت
اعتمادبهنفس است.

74
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 )6-5-1-1هدفگذاری فردی

اولین گام در خودرهبری تعیین اهداف کاری خود است .این موضوع مباحث مطرح شده در فصل 5
در ارتباط با تعیین هدف از جمله شناسایی اهداف خاص ،مرتبط و چالشبرانگیز را در بر میگیرد.
تفاوت اصلی این است که خودرهبری به معنای تعیین اهداف بهوسیله خود شخص است و دیگر

ناظر و سرپرست مسئولیت تعیین اهداف بهصورت مستقل یا مشارکتی را بر عهده ندارد .تحقیقات
نش��ان میدهد کارکنان در صورت هدفگذاری ش��خصی ،با تمرکز بیشتر کار را انجام میدهند و
عملکرد بهتری خواهند داشت به ویژه زمانی که تعیین هدف با سایر شیوههای خودرهبری همراه
ش��ود 75.هدفگذاری شخصی مستلزم خودآگاهی باالیی است چرا که افراد پیش از تعیین اهداف
معنادار برای توسعه فردی باید درک درستی از رفتار و عملکرد فعلی خود داشته باشند.
تقویت
اعتمادبهنفس

طراحی پاداشهای
طبیعی

خود نظارتی

الگوهای تفکر
سازنده

هدفگذاری
فردی

شکل  4-6عناصر خودرهبری

 )6-5-1-2الگوهای تفکر سازنده

پیش از آغاز یک کار و در حین انجام آن ،کارکنان باید تفکر مثبت (س��ازنده) در مورد آن کار و

دستاوردهای آن داشته باشند .بهطور خاص ،گفتگوی درونی و تصویرسازی ذهنی مثبت انگیزه
و آمادگی کارکنان برای انجام وظایف خود را افزایش میدهد.
گفتگوی درونی مثبت :آیا تا به حال با خود صحبت کردهاید؟ بر اس��اس مطالعات صورت

گرفته بر روی دانشجویان ،بسیاری از ما این کار را انجام میدهیم 76.گفتگوی درونی اشاره به هر
موقعیتی دارد که در آن فرد در مورد افکار و اعمال خود با خود به گفتگو میپردازد .برخی از این
ارتباطات داخلی به ما در فرایندهای تصمیمگیری مانند ارزیابی مزایای یک انتخاب خاص کمک

میکن��د .خودرهب��ری عمدتاً به گفتگوی درونی ارزیابانه گرایش دارد ک��ه در آن فرد به ارزیابی
قابلیتها و دستاوردهای خود مبادرت می ورزد .بااینحال ،مسئله این است که بیشتر گفتگوی
درونی حالت منفی دارند .ما بیش از آنکه به تش��ویق و ترغیب خود بپردازیم س��عی در انتقاد از
خود داریم .گفتگوی درونی منفی باعث کاهش اعتمادبهنفس و پتانسیل فرد برای انجام یک کار
خاص میشود .در مقابل ،گفتگوی درونی مثبت باعث ایجاد ذهنیت توانستن در فرد شده و در
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نتیجه با افزایش انتظار تالش برای عملکرد ،سطح انگیزش فرد را باال میبرد .اغلب می شنویم که
ورزشکاران حرفهای پیش از یک رویداد مهم خود را به لحاظ ذهنی آماده میکنند .آنها به خود
میگویند توانایی دستیابی به هدف را دارند و برای رسیدن به آن به اندازه کافی تمرین کردهاند.
در واقع آنها با استفاده از گفتگوی درونی در خود ایجاد انگیزه میکنند.
تصویرسازی ذهنی :احتماالً اصطالحی چون فردا شود فکر فردا کنیم را شنیدهاید .خودرهبری

دیدگاه��ی کام ً
ال مخالف این اصطالح دارد .بر اس��اس رویکرد خودرهب��ری ،باید انجام کارها را از قبل
تمرین کرد و موفقیت در انجام آنها را پیش از وقوع تصور کرد .این فرایند که تحت عنوان تصویرسازی
ذهنی ش��ناخته میشود از دو بخش تشکیل شده است .یک بخش شامل شامل تمرین ذهنی انجام
کار ،پیشبینی موانع دستیابی به هدف و یافتن راهحلهای احتمالی برای رفع موانع پیش از روبرویی
با آنهاست .با مرور ذهنی فعالیتهای موردنیاز برای انجام یک کار خاص میتوانیم مشکالت احتمالی
را تصور میکنیم و بدین ترتیب میتوانیم بهترین واکنش را برای هر رخداد احتمالی متصور شویم.

77

درحالیکه بخش اول تصویرسازی ذهنی به ما در پیشبینی مشکالت احتمالی کمک میکند ،بخش
دیگر مستلزم تجسم انجام موفقیتآمیز کار است .شما میتوانید اتمام موفقیتآمیز کار و نتایج مثبت
حاصل از آن مانند ارتقاء شغلی ،دریافت جایزه معتبر یا مرخصی را تجسم کنید .این تصویرسازی باعث
افزایش تعهد به هدف و افزایش انگیزه فرد برای انجام مؤثر کار میشود .این همان استراتژی است که تونی
وانگ برای ایجاد انگیزه در خود ازآن استفاده میکند .یانگ میگوید :با توجه به اینکه من در بخش فروش
هستم ،همیشه به پاداشی فکر میکنم که بهواسطه بستن قراردادی جدید –حق کمیسیون– دریافت
خواهم کرد و از کارهایی که میتوانم بهوسیله آن انجام دهم لذت میبرم .بعضی مواقع نیز به احساس
خوب موفقیت در کار فکر میکنم و این امر خود عاملی است که مرا به تالش بیشتر ترغیب میکند.

78

گفتگوی درونی

فرایند گفتگوی درونی فرد در مورد افکار و اعمال خود

تصویرسازی ذهنی

فرایند تمرین ذهنی یک کار و تصور نحوه انجام موفقیتآمیز آن
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 )6-5-1-3طراحی پاداشهای طبیعی

در رویکرد خودرهبری فرض بر آن اس��ت که کارکنان فعاالنه سعی در انجام وظایف خود دارند.

به درجات مختلف ،آنها پیوس��ته س��عی در تغییر وظایف و روابط کاری هستند تا کار خود را
انگیزهبخشت��ر کنند 79.یکی از روشهای تعیین پاداشهای طبیعی در انجام کار ایجاد تغییر در
روش انجام آن است .افراد اغلب در شغل خود از اختیار کافی برای ایجاد تغییرات جزئی متناسب
با نیازها و اولویتهای خود برخوردار هستند .برای مثال ،ممکن است شما برای طراحی یک ایده
بهجای طراحی تصویر با یک مداد از یک نرمافزار جدید استفاده نمایید .با بهکارگیری این نرمافزار
یک کار چالشبرانگیز را انجام میدهید که در غیر این صورت پیش پا افتاده و کماهمیت بود.
 )6-5-1-4نظارت بر خود

نظارت بر خود یا خود نظارتی ،روند پیگیری پیش��رفت خود در فواصل منظم در مسیر هدف با

اس��تفاده از بازخوردهای طبیعی است .برخی افراد ،میتوانند بازخوردهایی از خود شغل دریافت
نمایند مانند اعضای خدماتی حفظ و نگهداری چمن که میتوانند بهبود در ظاهر ملک مشتری
را مش��اهده نمایند؛ اما بسیاری از افراد نمیتوانند نتیجه و خروجی کار خود را مش��اهده کنند؛
بنابراین بعضیها ،نیاز به طراحی سیستم بازخورد دارند .فروشندگان میتوانند ترتیبی دهند که
گزارشهای س��طح فروش در محدوده خود را بهصورت ماهانه دریافت کنند همچنین کارکنان
بخش تولید ،میتوانند با اس��تفاده از ابزار اندازهگیری یا نصب سیستمهای کامپیوتری بازخورد،
میزان خطاهای رخ داده در خط تولید محصوالت را مشاهده نمایند .تحقیقات نشان داده است،
افرادی که روی زمان بازخورد عملکرد خود کنترل دارند نسبت به کسانی که از سایرین بازخورد
دریافت میکنند ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.

80

 )6-5-1-5تقویت خود

همانطور که در فصل  3به آن اشاره شد ،خودرهبری مفهوم نظریه یادگیری اجتماعی از مفاهیم
خود تقویتی (تقویت اعتمادبهنفس )1را ش��امل میشود .خودتقویتی زمانی رخ میدهد که فرد،
بر عامل تقویتکننده کنترل داش��ته باشند ،اما تا زمان تکمیل هدفگذاری از سوی خود ،آن را
1. Self-Reinforcement
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دریافت نمیکند 81.یک نمونه رایج این اس��ت که بعد از رس��یدن به مرحله از پیش تعیین شده،
یک فرصت تنفس و اس��تراحت در نظر میگیریم .این تنفس ک��اری بهصورت یک خود-القایی
حاصل از تقویتکننده مثبت اس��ت .یا زمانی که ش��ما تصمیم میگیرید پس از انجام کاری که

ال لذتبخش نبوده ،برای تقویت و اس��تراحت خود مشغول به فعالیتی شوید که به آن شدیدا ً
اص ً
عالقهمند هستید و از انجام آن احساس آرامش مینمایید .مثال دیگر اینکه پس از تالش بسیار
برای تهیه یک گزارش سخت ،تصمیم بگیرید به کار لذتبخشتری بپردازید ،مانند دریافت اخبار

صنعت با مرور سریع وبسایتها.
 )6-5-2اثربخشی خودرهبری
خودرهبری ،یک ش��یوه عملکرد کاربردی و ارزش��مند در محیطهای س��ازمانی است .تحقیقات
معتبری حاکی از پشتیبانی مداوم از بسیاری از عناصر خودرهبری است .طی عملیات استخراج از
معادن ،تعیین هدف از سوی خود فرد و خودنظارتی ،میزان استفاده از تجهیزات ایمنی در میان
کارکنان را افزایش داد .کارکنان خطوط هواپیمایی که از آموزش تفکر سازنده بهرهمند شدهاند،
اش��تیاق و عملکرد ذهنی بهتر و رضایت ش��غلی بیش��تری را نسبت به همکاران خود که از این
آموزشها بیبهره بودهاند ،تجربه میکنند .تصویرسازی ذهنی به سرپرستان و مهندسین فرآیند
در کارخانه کاغذ و خمیر کاغذ کمک مینماید تا آنچه را که در کالس مهارتهای ارتباطی بین
فردی آموختهاند به کار خود انتقال دهند 82.مطالعات همچنین نش��ان میدهد ،فرایندهای تفکر
س��ازنده عملکرد افراد را در ورزشهایی نظیر دوچرخهس��واری ،هاکی ،اسکی روی یخ ،فوتبال و

غیره بهبود میبخشد .تحقیقات حاکی از آن است که در حقیقت تقریباً همه ورزشکاران المپیک،
با تکیه بر تمارین ذهنی و گفتگوی درونی مثبت به اهداف عملکرد خود نائل میشوند.

83

 )6-5-3اقتضای خودرهبری

1

احتمال رخداد خودرهبری مانند بسیاری از نظریههای رفتار سازمانی ،با توجه به فرد و موقعیت،
تغییر میکند (کمتر یا بیشتر است) .تحقیقات اولیه نشان میدهد که با توجه تفاوتهای فردی
رفتارهای خودرهبری در افرادی که وظیفهشناس��ی و برونگرایی بیش��تری دارند ،غالباً بیش��تر
1. Self-Leadership Contingencies
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مشاهده میشود .برخی نویسندگان معتقدند ،افرادی که خودپنداره مثبت دارند (بهطور مثال از
عزت نفس و خود کارآمدی باالیی بهرهمند هستند و منبع کنترل درونی دارند) نسبت به سایر
افراد با احتمال بیشتری استراتژیهای خودرهبری را به کار میبرند.

84

اگرچ��ه تحقیقات هنوز بسیار پراکنده هستند ،اما اینگونه به نظر میرس��د محیط کاری بر
میزان بهکارگیری اس��تراتژیهای خودرهبری از س��وی کارکنان اثرگذار است ،به ویژه در مورد
کارکنانی که برای پرداختن به برخی یا بسیاری از ابعاد خودرهبری به استقالل کافی نیاز دارند.
کارکنان هنگامی اعتمادبهنفس بیش��تری پیدا میکنند که رئیس آنها بیش از نظارت و کنترل
به توانمندسازی اهتمام ورزد و میزان باالیی از اعتماد بین آنها حاکم باشد .کارکنان همچنین
در ش��رکتهایی به فرایند خود نظارتی میپردازند که ارزیابی مستمر عملکرد مورد تأکید واقع
شود 85.بهطور کلی خودرهبری مفهوم و اقدامی مهم در جهت بهبود عملکرد و انگیزش کارکنان
به شمار میرود.
خالصه فصل

پول و پاداشهای نقدی بخش اساس��ی روابط استخدامی اس��ت اما ارزش و معنای آن برای هر
فرد متفاوت اس��ت .س��ازمانها به کارکنان خود ،برای عضویت و ارشدیت آنها ،موقعیت شغلی،

صالحیت و عملکرد آنها پاداش میدهد.
پاداشهای مبتنی بر عضویت ،ممکن است متقاضیان کار را جذب نماید و پاداشهای مبتنی
بر ارشدیت ممکن است باعث کاهش جابجایی و ترک کار گردد ،اما هدف این پاداشها کاهش
تمایل به جابجایی و ترک کار در افرادی است که پایینترین سطح عملکرد را دارند .در پاداشهای
مبتنی بر موقعیت ش��غلی سعی برآن اس��ت که برابری داخلی حفظ گردد و کارکنان این انگیزه
را پی��دا کنند که برای ترفیع ب��ه رقابت بپردازند .با اینوجود اینگونه پاداشها س��لسلهمراتب
بروکراتیک را مورد تش��ویق قرار میدهد ،از تفاوتهای موقعیتی و جایگاه پش��تیبانی میکند و
کارکن��ان را برمیانگیزاند تا به رقابت برای مناب��ع و احتکار آنها اقدام کنند .پاداشهای مبتنی
بر ش��ایستگی بهس��رعت در حال رواج اس��ت به این دلیل که انعطافپذیری نیروی کار را بهبود
میبخش��د و با ایدههای در حال ظهور اس��تخدامی سازگار اس��ت .با اینوجود ،این پاداشها بر

8
32

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

مبنای ارزیابی ذهنی انجام میش��ود و میتواند هزینههای باالتری را در پی داش��ته باشد چراکه
کارکنان زمان بیشتری را صرف یادگیری مهارتهای جدید میکنند.
پاداشه��ا و جوایز ،کمیسیون های نقدی و پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،قرنها اس��ت که
وجود دارد و بهطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد .بسیاری از شرکتها بهسوی پاداشهای
مبتن��ی ب��ر تیم تغییر جهت دادهاند مانن��د تسهیم درآمد و یا پاداشهای س��ازمانی را در پیش
گرفتهاند که طرحهای مالکیت س��هام کارکنان ( ،)ESOPگزینههای س��هام و تسهیم س��ود از
آن جملهاندESOP .ها فرهنگ مالکیت را در س��ازمان ایجاد میکنند ،اما کارکنان اغلب ارتباط
ضعیفی بین عملکرد فردی خود و پاداشهای سازمانی درک میکنند.
پاداشهای مالی محدودیتهای بسیاری دارد ،اما روشهای گوناگونی برای بهبود اثربخش��ی
پاداشها وجود دارد .رهبران س��ازمان باید نسبت به این موارد اطمینان حاصل کنند :پاداشها
منطبق با عملکرد کاری اس��ت ،پاداشها همسو با عملکرد کارکنان در حوزه کاری تحت کنترل
آنها اس��ت ،پاداشهای تیمی در مش��اغلی به کار برده شود که وابستگی متقابل داشته باشند،
پاداشها از دیدگاه کارکنان ارزشمند باشد و پیامدهای ناخواستهای در پی نداشته باشد.
طراحی شغل فرایند تخصیص وظایف به شغل است که مشتمل است بر وابستگی متقابل آن
وظایف با مش��اغل دیگر .تخصصی شدن شغل اشاره دارد به تقسیم کار به بخشهای منحصربه
فرد و تبدیل آن به شغلهای گوناگون برای افراد مختلف .طراحی شغل موجب افزایش بهرهوری
کار میگردد چراکه کارکنان بهسرعت بر کارها تسط مییابند ،زمان کمتری را صرف تغییر کارها
میکنند ،به آموزش کمتری نیاز دارند و با کارهایی که به بهترین شکل متناسب با مهارتهای
آنان است منطبق میشود .با اینوجود ،تخصصی شدن مشاغل ممکن است انگیزههای کاری را
کاهش دهند ،مشکالت سالمت ذهنی به وجود آورند ،کیفیت کاال یا خدمات را کاهش دهند و
با ایجاد نارضایتی ،غیبتهای کاری و ترک کار باعث افزایش هزینهها میشوند.
این اس��تراتژیهای طراحی شغل از طریق چرخش شغلی ،غنیسازی شغلی و توسعه شغلی
تخصصی ش��دن شغل را معکوس میسازد .مدل ویژگیهای ش��غلی الگویی است برای طراحی
مجدد مش��اغل که ابعاد اصلی ش��غل ،حالتهای روانش��ناختی و تفاوتهای فردی را مشخص
میسازد .سازمانها روش چرخش شغلی را بدین منظور مورد استفاده قرار میدهند که خستگی
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ناش��ی از کار را کاهش دهند ،نیروی کار انعطافپذیرتری پرورش دهند و بروز صدمات ناش��ی از
فشار مکرر را کاهش دهند .دو روش غنیسازی شغلی عبارتاند از :بخشبندی وظایف و تبدیل
آنها به گروههای طبیعی و ایجاد روابط مشتری.
توانمندس��ازی یک مفهوم روانشناختی است که در چهار بعد نشان داده میشود :استقالل،
معناداری ،شایستگی و تأثیر نقش افراد در سازمان .به نظر میرسد ویژگیهای افراد تأثیر اندکی
بر توانمندس��ازی دارد .طراحی شغل ،به ویژه اس��تقالل ،هویت کار ،اهمیت کار و بازخورد تأثیر
اساسی بر توانمندسازی دارد .توانمندسازی در سطح سازمانی نیز از طریق فرهنگ آموزش محور،
اطالعات و منابع کافی و اعتماد رهبران شرکت به کارکنان ،مورد حمایت واقع میشود.
خودرهبری به فرایند اثرگذاری فرد بر خود در راس��تای جهتدهی و ایجاد انگیزه موردنیاز
ب��رای انجام کار اش��اره دارد که هدفگذاری فردی ،الگوهای تفکر س��ازنده ،طراحی پاداشهای
طبیعی ،خودنظارتی و خودتقویتی را ش��امل میش��ود .الگوهای تفکر س��ازنده مشتمل است بر
گفتگوی درونی و تصویرسازی ذهنی .در هر موقعیتی که فرد در مورد افکار و اعمال خود با خود
صحبت کند ،گفتگوی درونی رخ داده است تصویرسازی ذهنی به تمرین ذهنی یک کار و تصور
انجام موفقیتآمیز آن پیش از اجرای واقعی آن اشاره دارد.
پرسشهای تفکر انتقادی

 .1بهعنوان یک مشاوراز شما درخواست شده است یا طرح تسهیم درآمد و یا تسهیم سود را
برای کارکنانی که در چهار توزیع منطقهای و انبارداری یک سازمان بزرگ مشغول به کار
هستند ،پیشنهاد کنید .کدام سیستم پاداش را توصیه میکنید؟ پاسخ خود را شرح دهید.
 .2شما یکی از اعضای تیمی هستید که مسئولیت اجرای سیستم پاداش یک کالج یا دانشکده
را بر عهده دارد .فرض کنید دانشگاه غیرانتفاعی است بنابراین تسهیم سود گزینه مورد نظر
نمیباشد .چه نوع پاداشهای تیمی و سازمانی دیگری در این مورد میتواند اثربخش باشد؟
اقدامات ویژهای را که میتوان برای اندازهگیری و محاسبه مقدار پاداش انجام داد ،شرح دهید.
 .3ش��رکت آالسکا تایر ،بر مبنای س��یستم پاداش تیم محور امکانات تولید خود را مهندسی
مجدد نمود .با اینوجود رئیس ش��رکت بر این عقیده اس��ت که در کارکنان ایجاد انگیزه
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صورت نمیگیرد مگر آنکه بر اس��اس عملکرد فردی آنها به آنان پاداش داده ش��ود .علت
اینکه چرا آالس��کا تایر باید از پاداشهای مبتنی بر تیم بهجای پاداشهای فردی استفاده
نماید با ذکر سه دلیل توضیح دهید.
 .4سازمانها برای افزایش اثربخشی پاداشهای مالی چه کاری میتوانند انجام دهند؟
 .5برای بسیاری از ما پیش آمده اس��ت که هنگام انتظار در یک پیتزا فروش��ی فرایند پخت

پیتزا را مشاهده کردهایم .چه سطحی از تخصصی شدن کار طی این عملیات معموالً مورد
توجه شما واقع میشود؟ علت پایین بودن یا باال بودن سطح تخصصی شدن کار چیست؟
چنانچه برخی از پیتزا فروشی ها سطوح مختلفی از تخصصی شدن را تجربه کنند دالیل
احتمالی این تفاوت را شرح دهید.

 .6به س��ه مورد اش��اره کنید که نشان میدهد کار تیمی انجام ش��ده در کارخانه آالسکا تایر
چطور از پاداشهای خاص در تبلور تواناییهای منحصر به فرد افراد استفاده نموده است؟
 .7زمان��ی را که ش��ما برای انج��ام موفقیتآمیز یک کار ،خود مدیریت��ی را تمرین میکنید،
توصی��ف نمایید .با اش��اره به هر مرحل��ه در این فرایند خودرهبری ش��رح دهید که برای
دستیابی به این موفقیت چه فعالیتهایی را انجام دادید.
 .8آیا خودرهبری میتواند جایگزین رهبری رسمی در سازمانها گردد؟
مورد پژوهی  :1-6ریجنسی گراند هتل

1

ریجنسی گراند هتل ،یک هتل  5ستاره در بانگکوک تایلند است .این هتل  15سال پیش توسط
کنسرس��یوم محلی متشکل از چندین سرمایه گزار تأسیس ش��ده است و طی این زمان توسط
مدیر کل تایلندی اداره شده است .این هتل یکی از معتبرترین هتلها در بانکوک است و تعداد
 700نفر کارکنان هتل ،از پیوستن به آنجا خرسند و راضی هستند .این هتل مزایای رفاهی بسیار
خوب ،حقوق و دستمزد باالتر از نرخ بازار و امنیت شغلی باال را فراهم نموده است .عالوه بر این،
مزایا و پاداش پایان سال خوب بالغ بر حقوق  4ماه کارکنان خود صرف نظر از عملکرد کلی هتل
طی این یکسال به آنان پاداش میدهد.
1. The Regency Grand Hotel
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اخیراً ،این هتل به یک هتل زنجیرهای آمریکایی بسیار بزرگ فروخته شد که بسیار عالقهمند
ی که خرید اعالم ش��د و مالکیت هتل
به گسترش فعالیتهای خود در تایلند میباش��د .هنگام 
تغیی��ر یافت ،مدیرعام��ل تصمیم گرفت به بازنش��ستگی پیش از موعد اق��دام نماید .هتلهای
زنجیرهای آمریکایی تمامی کارکنان هتل ریجنسی را حفظ نمود البته مقداری جابجایی صورت
گرفت و تعدادی از کارکنان بهجایگاههای دیگر انتقال یافتند .ش��خصی به نام جان بکر که یک
آمریکاییاالصل با  10سال تجربه مدیریت در هتلهای زنجیرهای بود بهعنوان مدیرعامل جدید
انتخاب ش��د .علت انتخاب بکر بهعنوان مدیر کل جدید سابقه موفقیتهای او در یکپارچهسازی
هتله��ای جدی��د در آمریکا بود .بک��ر ،در بسیاری از موارد خرید که پی��ش از این رخ داده بود،
مسئولیت عملیاتی را به دست گرفت که سودآوری پایینی داشت و روحیه کارکنان نیز در سطح
پایینی بود.
بک��ر اعتقاد باالیی به توانمندس��ازی دارد .او از کارکنان انتظ��ار دارد فراتر از خطوط راهنما
و اس��تانداردها حرکت کنند تا نیازهای میهمانان را بر مبنای ش��رایط و بهصورت موردی مورد
توجه قرار دهند .به عبارتی کارکنان باید در همه ش��رایط و زمانها بهمنظور ارائه خدمات عالی
به مش��تریان ،مش��تری محوری را اصل فعالیتهای خود قرار دهند .بکر بر اساس تجارب کسب
ش��ده خود در آمریکا دریافته اس��ت که توانمندسازی ،افزایش انگیزش ،بهبود عملکرد و رضایت
ش��غلی کارکنان را در پی دارد که همه این موارد به س��ودآوری هتل و رضایت مش��تریان منجر
میش��ود .مدت کوتاهی پس از انتساب بکر بهجایگاه مدیر کل ،وی از توانمندس��ازی برای تکرار
موفقیتهایی که پیش از این کسب نموده اس��تفاده نمود .هتل ریجنسی گراند از زمان تأسیس
آن یعنی  15سال پیش تا کنون بسیار سودآور بوده است .کارکنان همواره بر مبنای دستورالعمل
مدیریت کار کردهاند .مسئولیت آنان حصول اطمینان از انجام دقیق و وظیفه شناسانه دستورات
مدیران بود .خالقیت و نوآوری تحت مدیریت پیشین ،از بین رفته بود .درواقع کارکنان به دلیل
اشتباهات خود تنبیه میشدند و از تالش برای ارائه ایدههای جدید که مورد تأیید مدیریت نیست
دلسرد بودند .در نتیجه از نوآور بودن و ریسک کردن هراس دارند.
بکر با مدیران و روسای هتل ریجنسی مالقات نمود تا در مورد توانمندسازی و اجرای آن به
آنان توضیح دهد .او در ادامه گفت توانمندسازی کارکنان باید از طریق استقالل در تصمیمگیری
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صورت گیرد بهگونهای که آنها قادر باش��ند با اس��تفاده از ابتکارات ،خالقیت و قضاوت خود ،در
جهت محقق س��اختن نیازهای مش��تریان و حل مشکالت بهطور کارا و اثربخش اقدام نمایند .با
اینوجود ،او تأکید کرد مسائل پیچیدهتر باید به مقامات مافوق که بهجای ارائه دس��تور بهطور
مستقیم ،به مساعدت و راهنمایی کارکنان میپردازند ،ارجاع داده ش��ود .این مطلب نیز از سوی
بکر مورد تأکید قرار گرفت که وقوع اشتباه مجاز شناخته شود اما با اشتباهاتی که بیش از دو بار
تکرار شود باید برخورد شود .او به مدیران خود و رؤسای بخشها توصیه کرد در مورد مسائل و
مشکالت جزئی به بحث با او نپردازند و در تصمیمات کوچک با او مشورت نکنند .با اینوجود،
به آنها خاطر نش��ان کرد که در مورد تصمیمات اساس��ی و مسائل مهم با او مشورت نمایند .او
جلسه را با درخواست بازخورد جمع بندی کرد .تعدادی از مدیران و روسای بخشها از این ایده
اس��تقبال کردند و اظهار داش��تند از آن حمایت خواهند کرد ،درحالیکه س��ایر آنها بهسادگی
س��ر خود را تکان دادند .بکر از ش��نیدن این پاسخها خوشحال شد و مشتاق بود تا طرح خود را
اجرا نماید .در گذش��ته هتل ریجنسی بر کنترل مدیریتی تأکید داش��ت که به ایجاد بسیاری از
رویههای بروکراتیک در سراسر سازمان منجر شد .بهطور مثال کارکنان کانتر ورودی هتل پیش
از ارتقای میهمانان به مجموعه دیگری از اتاقها ،باید منتظر تأیید مدیران خود میماندند .مدیر
کانتر ورودی پس از آن باید گزارشی را مبنی بر دالیل این ارتقاء تهیه نموده و به مدیر کل ارائه
میکرد .مدت کوتاهی پس از جلسه بکر با مدیران ،وی تعداد قوانین بروکراتیک در هتل ریجنسی
را کاهش داد و اختیارات تصمیمگیری بیش��تری را به کارکنان خط مقدم تفیذ نمود .این اقدام
بک��ر ،موجب نار احتی افرادی ش��د که پیش از این قدرت تصمیمگی��ری در مورد این مسائل را
داش��تند .در نتیجه بسیاری از این کارکنان هت��ل را ترک کردند .بکر نیز بخش اعظمی از زمان
خود را به مشاهده و تعامل با کارکنان میز جلو ،1البی ،رستورانها و بخشهای گوناگون سپری
میکرد .این تعامل مستقیم بکر با بسیاری از کارکنان باعث شد که آنچه را که از آنها درخواست
میشود و انتظار میرود ،بهتر درک کنند .با اینوجود تشخیص تصمیمات و موضوعات جدی و
مهم از تصمیمات غیر ضروری و کماهمیت برای کارکنان مشکل بود .اغلب سرپرستان برخالف
تصمیمات کارکنان ،تصمیمگیری میکردند چراکه اظهار داشتند این موضوعات اساسی هستند و
1. Front Desk
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نیاز به تأیید مدیریت دارند .کارکنانی که با خالقیت و ابتکار خود و تصمیمگیری درست نیازهای
مش��تری را محقق میساختند به ندرت از سرپرستان خود بازخورد دریافت میکردند .در نهایت
بسیاری از این کارکنان اعتمادبهنفس خود در تصمیمگیری را از دس��ت دادند و به حالت قبلی
خود یعنی اتکا به مقامات مافوق خود در تصمیمگیری بازگش��تند .مدت کوتاهی پس از اجرای
روشهای توانمندس��ازی بکر متوجه شد که زیردس��تان او بیش از قبل در تصمیمگیریها با او
مش��ورت میکنند .بسیاری از آنها برای مشورت در مورد مسائل جزئی و تصمیمات کماهمیت
به او مراجعه میکردند .او مجبور بود بیش��تر وقت خود را برای رس��یدگی به افراد زیر مجموعه
اختصاص دهد .طولی نکشید که احساس ناامیدی و خستگی به او دست داد تا آنجا که اغلب به
منشی خود گفت :اجازه نده هیچکس مزاحم شود مگر آنکه هتل آتش بگیرد .بکر گمان میکرد
توانمندسازی عملکرد کلی هتل را بهبود میبخشد .با اینوجود علیرغم انتظارات وی کسبوکار
و عملکرد کلی هتل رو به وخامت رفت .تعداد شکایات میهمانان افزایش یافت .حاال دیگر هر ماه
تعداد قابل توجهی از ش��کایات کتبی و رسمی وجود داشت .بسیاری از میهمانان نارضایتی خود
را بهصورت ش��فاهی به کارکنان هتل اعالم میکردند .تعداد اشتباهاتی که از سوی کارکنان رخ
ی که بکر متوجه بازخورد منفی در مورد اس��تاندارد خدمات
م��یداد در حال افزایش بود .هنگام 
ی که یک مجله
هت��ل در روزنامه محلی و یک روزنامه خارجی ش��د بسیار ناراحت ش��د .هنگام 
س��فرهای بینالمللی این هتل را یکی از هتلهای کابوس آس��یا معرفی کرد بکر بیشتر پریشان
و مضطرب ش��د .از زمان معرفی روشهای توانمندس��ازی سطح استرس کارکنان بهطور مستمر
افزایش یافت .میزان غیبتهایی که به دلیل بیماری رخ میداد نگران کننده بود .عالوه بر این نرخ
جابجایی و ترک کار کارکنان به باالترین میزان خود تا آن زمان رس��یده بود .روابط کاری خوبی
که تحت مدیریت قدیم ایجاد ش��ده بود به ش��دت تیره و تار شد .کارکنان مانند سابق با یکدیگر
متحد نبودند و از یکدیگر حمایت نمیکردند .هنگام وقوع اشتباهات و بروز مشکالت انگشت اتهام
را بهسوی یکدیگر نشانه میرفتند و یکدیگر را مقصر اعالم میکردند.
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پرسشهای بحث
 .1نشانههای موجود دال بر وجود یک مشکل در این موردپژوهی را مشخص کنید.
 .2با اس��تفاده از مفاهیم رفتار س��ازمانی ،خطاهایی که در این موردپژوهی رخ داده اس��ت را
تشخیص دهید.
 .3برای غلبه بر مشکالت و یا به حداقل رساندن آنها راهحلهایی را ارائه دهید.
تمرین تیمی  3-6آیا کار دانشجویان غنیسازی شده است؟

هدف

این تمرین برای این طراحی ش��ده که به شما کمک کند تا میزان پتانسیل انگیزشی شغلها را
اندازه بگیرید و حد نهایی که باید غنیسازی در شغل ها صورت گیرد ارزیابی کنید.

دستورالعمل (برای کالس کوچک)

دانش��جو بودن خودش یک شغل محسوب میشود .ش��ما یک سری فعالیت برای انجام دارید و
همواره یک فرد بر ش��ما نظارت میکند (از جمله اس��تاد شما) .اگرچه معدود افرادی هستند که

دوست دارند بیشتر زندگی خود را دانشجو باشند ،تعیین چگونگی غنیسازی شغل شما بهعنوان
دانشجو جالب به نظر میرسد.
 .1دانشجویان را بهصورت تیمهای چهار یا پنج نفره گروهبندی کنید.
 .2این مرحله بهصورت فردی صورت گیرد ،هر دانش��جو دو مجموعه از اندازهگیریهای این
تمرین را کامل نماید س��پس با اس��تفاده از راهنمای موجود در انتهای صفحه بعد ،بهطور
فردی امتیاز خود را برای  5ویژگی ش��غلی محاس��به نماین��د و در نهایت امتیاز پتانسیل
انگیزشی خود برای شغل را اندازهگیری کنند.
 .3اعض��ای هر تیم نتایج فردی خ��ود را مقایسه نمایند ،هر گروه باید تفاوت دیدگاه برای هر
ویژگی شغلی را مشخص کند .همچنین گروهها باید ویژگی شغلی را که کمترین امتیاز به
آن اختصاص داده شده است را مشخص نموده و برای افزایش امتیاز این ویژگیها راهکار
ارائه دهند.
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 .4در نهای��ت همه اف��راد کالس درباره نتایج حاصل از کار گروهی به بحث میپردازند .اس��تاد
میتوان��د از برخی تیمها بخواه��د که نتایج خود را برای دیگران ارائه نم��وده و طرح و ایده
خودشان را برای بهبود ویژگیهای شغلی خاص که امتیاز پایینی دریافت کردهاند بیان کنند.
دستورالعمل (برای کالس بزرگ)
 .1هر فرد باید به تنهایی کار کند ،به کمک راهنمای موجود در انتهای صفحه بعد پنج ویژگی
شغلی را محاسبه نموده و نیز امتیاز کلی پتانسیل انگیزشی هر شغل را ارزیابی نماید.
 .2افراد میتوانند با اشاره دست یا با استفاده از فناوری کالس نتایج خود را در مورد هر ویژگی
شغلی نشان دهند .استاد نتایج گروههای مختلف را خواهد پرسید .افراد به نوبت میتوانند
ای��ن فعالی��ت را قبل از کالس انجام دهند و نتایج خ��ود را بهصورت آنالین به کالس ارائه
نمایند .پس از آن اس��تاد بازخوردهایی را ب��رای کالس فراهم خواهد آورد تا نتایج جمعی
(بهطور مثال پراکندگی نتایج در سرتاسر طیف امتیازات) را نشان دهد.
 .3در صورت امکان ،اس��تاد میتواند در انتها از دانشجویانی با نتایج بسیار پایین یا بسیار باال
درخواست کند در مورد دیدگاه خود در کالس به بحث بپردازند.
اعدادی را که به بهترین شکل کار دانشجو را توصیف میکند مشخص نمایید:
 .1دانش��جو بودن تا چه حد به ش��ما اجازه میدهد برای چگونگی انجام کار بهطور مستقل
تصمیم بگیرید.
 .2دانش��جو بودن بهعنوان یک ش��غل تا چه میزان انجام کل کار یا بخش قابل شناسایی کار
بهجای انجام بخش کوچکی از فرایند کلی کار را شامل میشود.
 .3دانشجو بودن بهعنوان یک شغل تا چه میزان مستلزم کارهای متفاوتی است که با استفاده
از مهارتها و استعدادهای گوناگون انجام میشود؟
 .4تا چه حد نتیجه کار شما بهعنوان یک دانشجو بر زندگی و رفاه سایر افراد اثرگذار است؟
 .5انجام فعالیتهای شما تا چه میزان اطالعاتی در مورد عملکرد شما فراهم میآورد؟
از میان اعداد موجود در س��مت راس��ت عددی را که به بهترین شکل کار دانشجو را توصیف
میکند مشخص نمایید:

6
33

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

 .6دانشجو بودن مرا ملزم میسازد تا از مهارتهای پیچیده استفاده کنم.
 .7ترتیب فعالیتهای دانش��جویی بهگونهای است که من نتوانم کل فعالیت را از ابتدا تا انتها
انجام دهم.
 .8انجام دادن کار خواس��ته ش��ده از دانش��جو فرصتهای زیادی را برای من به وجود آورد تا
متوجه شوم که چقدر کارم را خوب انجام میدهم.
 .9کار دانشجو باید کام ً
ال تکرای و ساده باشد.
 .10خوبی کار یک دانشجو آنجا مشخص میشود که افراد بسیاری تحت تأثیر چگونگی انجام
آن قرار گیرند.
 .11فرصت استفاده از ابتکار و قضاوت فردی دراین شغل وجود ندارد.
 .12در این شغل این فرصت برای من فراهم است که تمام بخشهای کاری که شروع کردم
را به پایان برسانم.
 .13دانش��جو بودن بهعنوان یک ش��غل به خودی خود دارای نشانههایی برای درک چگونگی
عملکرد من میباشد.
 .14بهعنوان یک دانشجو من استقالل و آزادی الزم را در انجام کار دارم.
 .15کاری که من بهعنوان دانش��جو انجام میدهم در مقیاس وس��یعتر خیلی خاص و مهم
نیست.
محاسبه امتیاز پتانسیل انگیزشی

امتیازدهی ویژگیهای ش�غل :با اس��تفاده از فرمول محاس��باتی ارائه شده در قسمت زیر امتیاز
پتانسیل انگیزشی برای دانشجو بودن بهعنوان یک شغل را محاسبه نمایید .از پاسخهایی که در
قسمت باال ارائه نمودید استفاده کنید.
تنوع مهارت  = SVسؤاالت  9 + 6 + 3تقسیم بر 3
هویت کار  = TIسؤاالت  12+7+2تقسیم بر 3
اهمیت کار  15+10+4 = TSتقسیم بر 3
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استقالل شخصی =  14+11+1تقسیم بر 3
بازخورد شغل =  13+8+5تقسیم بر 3
محاس�به امتیاز پتانسیل انگیزشی :حال برای محاسبه انگیزه بالقوه کافیست از فرمول زیر
استفاده کنید که باید نتایج به دست آمده از فرمولهای باال را در آن جایگزین نمایید .توجه کنید
که میانگین تنوع مهارت و هویت کار و اهمیت کار را به دس��ت آورید ،پیش ازآنکه حاصلضرب
آنها را با استقالل و بازخورد شغل به دست آورید:
انگیزه بالقوه = (( * )3 / )SV + TI + TSاستقالل شخصی * بازخورد شغل
خودارزیابی  4-6نگرش شما نسبت به پول چیست؟

هدف

این تمرین به شما کمک میکند از نوع نگرش خود نسبت به پول اگاه شوید و آن را ارزیابی کنید.

دستورالعمل

هریک از جمالت موجود در صفحه بعد را بخوانید و دور پاسخی را که به بهترین شکل موقعیت

شما را نسبت به هر جمله مشخص میسازد ،دایره بکشید .سپس کلید امتیاز دهی که در پیوست
در انتهای کتاب آمده است برای محاسبه نتایج خود استفاده نمایید .این تمرین باید به تنهایی

انجام شود تا شما بتوانید صادقانه و بدون نگرانی از مقایسه اجتماعی خود را ارزیابی کنید.

مباحث کالس باید بر معنای پول متمرکز باش��د از جمله ابعاد مورد ارزیابی در اینجا و سایر
ابعاد پول که ممکن است بر رفتار فرد در محل کار اثر بگذارد.
تا چه حد با این عبارات موافق یا مخالف هستید:
 .1م��ن گاهی اوقات چیزهایی را خری��داری میکنم به این دلیل که میدانم دیگران را تحت
تأثیر قرار میدهد.
 .2من بهطور منظم برای آینده پول کنار میگذارم.
 .3تصمیمات مربوط به پول برای من نگران کننده است.
 .4من اعتقاد دارم ثروت مالی یکی از مهمترین نشانههای انسان موفق است.
 .5من بسیار مراقب میزان پولی که همراه دارم هستم.
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 .6من احساس اضطراب میکنم وقتی به اندازه کافی پول ندارم.
 .7م��ن تمایل دارم تا ب��ه افرادی که از لحاظ مالی نسبت به م��ن ثروتمندتر هستند احترام
بیشتری بگذارم.
 .8من یک بودجه اقتصادی دقیق را دنبال میکنم.
 .9من نگران امنیت مالی خود هستم.
 .10من گاهی اوقات ثروت مالی خود و مقدار پولی که به دست میآورم را به رخ میکشم.
 .11من همواره سرمایهها و ثروت اقتصادی ام را ردیابی میکنم
 .12من معموالً میگویم توان پرداخت آن را ندارم حتی زمانی که از استطاعت مالی برخوردار هستم.

9
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گوگل این اختیار را به کارکنان خود داده است که  20درصد از زمان خود را به کار بر روی پروژههای ارائه شده از سوی
خود آنها اختصاص دهند و با استفاده از تجارب مبتنی بر شواهد ،ایدههای خود را مورد آزمایش قرار دهند ،اینگونه
اقدامات گوگل و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی گوگل را به بستری برای رشد خالقیت و نوآوری مبدل
ساخته است.

گوگل سرچشمه خالقیت و نوآوری در صنعت است که در حال حاضر به خلق ایدههای جدید مشهور است .شرایط
بسیاری در گوگل موجود است که فرهنگ خالقیت این سازمان را مورد حمایت قرار میدهد .مهندسان  20درصد

از زمان خود را به توسعه پروژههایی اختصاص میدهند که خود انتخاب کردهاند .اریک اشمیت مدیرعامل گوگل

میگوید :تقریب ًا هر چیز جالبی را گوگل انجام میدهد از طرح  20درصد زمان سرچشمه میگیرد سرویس خبری

گوگل و تصاویر مربوط به نقش��ه گوگل ،دو پروژهای بودند که سرمنش��أ آنها قانون  20درصد زمان بوده است.
وقتی یک ایده به اندازه کافی توسعه پیدا میکند ،گوگل افراد بیشتری را برای کار برروی ایده به آن اختصاص

میدهد.

اگرچه کارمندان گوگل نس��بت به پروژههای خالقانه خودش��ان بس��یار پرش��ور و پرحرارت هستند ولی گوگل

به سیس��تم تصمیمگیری تحلیل گرایانه بس��یار دقیق متکی میباش��د .الزلو باک مدیر ارش��د منابع انس��انی

گ��وگل اظهار دارد :کارکنان میدانند که تصمیماتی که درباره کس��بوکار گرفته میش��ود بر اس��اس دادههای

جمعآوری ش��ده اتخاذ میش��ود .تیم منابع انس��انی باک بهدقت دهها متغیر عملکرد مربوط به کارکنان فعلی را
آنالی��ز میکنند تا بتواند در مورد انتخاب متقاضی��ان کار تصمیمات بهتری اتخاذ نماید .تیم مدیریت محصوالت

در کس��بوکار گوگل بس��یار با تجربه هس��تند ،آنها در جای گ��ذاری ،رنگ و اندازه آگهیه��ا در صفحه نتایج
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جس��تجوی گوگل دقت زیادی به خرج میدهند تا بیش��ترین میزان کلیک برروی آنها صورت گیرد و بیشترین
درآمد را برای شرکت داشته باشد.

وقتی درباره یک مش��کل و یا یک فرصت ،اطالعات کمی در دس��ترس باشد ،گوگل بهوسیله سیستم پیشبینی

بازار 1س��عی میکند قطعات گم ش��ده اطالعات را پر کند .در این سیستم کارکنان گوگل با استفاده از بازی پول
(که گوبل 2نامیده میش��ود) بر روی مسائل استراتژیک و عملیاتی شرطبندی میکنند .گوگل بسیاری از مسائل
را ،از جمله اینکه یک پروژه به موقع به اتمام میرسد یا اینکه چه تعداد کاربر تا پایان سه ماه از جیمیل استفاده

میکنند ،از این طریق حل میکند .یک اقتصاددان که برروی سیستم پیشبینی بازار گوگل مطالعه میکند اظهار
دارد :گوگل از این ش��رطبندیها برای برنامهریزیهای خود اس��تفاده میکند ،این به گوگل برای تصمیمگیری

کمک میکند.

2

12

1. Prediction Markets
2. Goobles

بعد از خواندن این فصل شما باید بتوانید:
 .1شش مرحله از فرایند تصمیمگیری منطقی 1را شرح دهید.
 .2توضیح دهید که چرا افراد در شناسایی مشکالت و فرصتها دچار مشکل میشوند؟
 .3توضیح دهید که چرا افراد در مدل تصمیم انتخاب منطقی در هنگام ارزیابی از انتخابهای جایگزین پیروی
نمیکنند.

 .4سه روش تأثیرگذاری هیجانات بر انتخابهای جایگزین را شرح دهید.
 .5بهطور کلی نحوه عملکرد شهود را شرح دهید.
 .6چهار عامل افزایش تعهد را شرح دهید.

1. Rational Choice Decision Process

2
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 .7چهار مورد از مزایای مشارکت کارکنان در تصمیمگیری را شرح دهید.
 .8چهار پیشامد 1که بر سطح بهینه مشارکت کارکنان اثرگذار است شناسایی کنید.
 .9چهار مرحله فرایند خالقیت را بیان کنید.
 .10ویژگیهای کارمندان و محیطهای کاری را که پشتوانهای برای خالقیت محسوب میشوند توصیف کنید.

1. contingencies

3
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بسیاری از ناظران مسائل گوگل ادعا میکنند موفقیت ش��رکت تا حد زیادی تحت تأثیر اجرای
عالی تصمیمگیری و خالقیت اس��ت .یک��ی از مقاالت اخیر فرآیند نوآوری گوگل را مهندس��ی
معکوس میکند و آن را بهعنوان یک راهنما برای دیگران معرفی میکند .همزمان با آن منتقدان
به نشانههای رشد سریع گوگل که (در حال حاضر  20000نفر نیرو دارد) اشاره میکنند مبنی بر
اینکه این رشد سریع ،به وجود آورنده بروکراسی است که خالقیت را تضعیف میکند و وسواس
و حساسیت گوگل برای استخدام مهندسان نخبه ،تنوع آن را محدود است.

2

تصمیمگیری عبارت است از فرایند آگاهانه انتخاب از بین یک یا چند گزینه با هدف حرکت در
راس��تای برخی حاالت مطلوب 3.این فصل با ترس��یم پارادایم انتخاب منطقی تصمیمگیری آغاز
میشود .سپس با تشخیص اینکه چگونه افراد متفاوت از مدل منطقی انتخاب ،مسائل و فرصتها
را شناس��ایی میکنند ،گزینهای را انتخاب کرده و موفقیت تصمیمات خود را ارزیابی میکنند،
این دیدگاه را انتقادیتر مورد بررس��ی قرار میدهیم .عقالنیت محدود افزایش تعهد و شهود سه
موضوع برجسته دیگر در این بخش میباشند .در ادامه نقش مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
از جمله مزایای مش��ارکت کارکنان و عواملی که س��طح بهین��ه تصمیمگیری را تعیین میکند
بیان میکنیم .در بخش پایانی به بررس��ی عواملی که خالقیت در تصمیمگیری را مورد حمایت
ق��رار میدهد ،میپردازیم ک��ه ویژگیهای افراد خالق ،محیطهای ک��اری اثرگذار بر خالقیت و
فعالیتهای خالقانه از آن جمله است.
تصمیمگیری

به فرایند آگاهانه انتخاب یک گزینه از میان گزینههای موجود با هدف حرکت بهسوی امور مطلوب و مورد نظر

اشاره دارد.

اهداف یادگیری

پس از مطالعه دو بخش بعدی شما باید بتوانید:

 .1شش مرحله فرایند تصمیم انتخاب منطقی را توصیف کنید.

 .2توضیح دهید که چرا افراد در شناسایی مشکالت و فرصتها مشکل دارند.
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 )7-1پارادایم انتخاب منطقی در تصمیمگیری

افراد چگونه باید در سازمانها تصمیمگیری کنند؟ اکثر رهبران کسبوکار در پاسخ به این سؤال

میگویند که تصمیمگیری مؤثر ،شناس��ایی و انتخ��اب و بهکارگیری بهترین گزینههای ممکن را
ش��امل میش��ود؛ بهعبارت دیگر ،بهترین تصمیمات ،تصمیماتی هستند که از منطق ناب و همه
اطالعات در دس��ترس در اتخاذ آن به کار رفته باش��د بدین منظور که گزینههایی را که بیشترین
ارزش را به دنبال دارد انتخاب نمایند این ارزش میتواند باالترین س��ود دهی مورد انتظار ،رضایت
مشتریان ،رفاه کارکنان یا ترکیبی از همه این مسائل باشد .بهطور مثال گوگل برای مسائلی مانند
انتخاب بهترین متقاضیان کار ،سرمایهگذاری برای بهترین پروژه و بهترین روش برای ارائه آگهی
در صفح��ه وب و مسائل��ی از این قبیل ،بر تحلیل دقیق متکی اس��ت .این تصمیمات گاهی اوقات
محاسبات پیچیدهای از دادهها را شامل میشود که به ایجاد یک فرمول برای اتخاذ بهترین تصمیم
میانجامد .این دیدگاه حسابگرانه تصمیمگیری در شکل افراطی آن ،پارادایم انتخاب منطقی را ارائه
میدهد که بر فلسفه و دانش تصمیمگیری در غرب در بسیاری از تواریخ مکتوب حکمفرما است.
پارادایم انتخاب منطقی  2500سال پیش بنا نهاده شد زمانیکه افالطون و سایر فالسفه معاصر با
وی در یونان باستان استدالل و مباحثه منطقی را بهعنوان هنرهای زیبا مطرح ساختند .چند قرن
پس از آن رواقیون یونان و روم اصرار ورزیدند که فرد باید دنباله رو عقل باشد بهجای آنکه قربانی
هیجانات و احساس��ات گردد .حدود  400سال پیش دکارت و سایر فیلسوفان اروپایی بر این نکته
تأکید داشتند که توانایی تصمیمگیری منطقی از مهمترین دستاوردهای انسان است .در سده 1700
میالدی فیلسوفان اسکاتلندی اظهار داشتند که بهترین انتخاب انتخابی است که بهترین را برای
بیشترین تعداد ارائه دهد .این اصل در نهایت بهصورت اصل اخالقی سود گرایی که در فصل  2به
آن اشاره شد و همچنین بیشینهسازی 1که قلب اقتصاد معاصر است ،تکامل یافت .در سده 1900
میالدی دانشمندان علوم اجتماعی و ریاضی دانان مدل زیبایی از انتخاب منطقی و فرمولهایی که
در حال حاضر در تحقیق در عملیات ،اقتصاد و س��ایر علوم تصمیمگیری وجود دارد ،ارائه نمودند.
اصل نهایی پارادایم انتخاب منطقی ،انتخاب گزینهای است با باالترین میزان مطلوبیت مورد انتظار
1. Maximization
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ضمنی 52.مطلوبیت مورد انتظار ضمنی عبارت است از احتمال (انتظار) رضایت (مطلوبیت) برای هر
گزینه .در انتخاب منطقی فرض بر این است که تصمیمگیرندگان باید گزینهای را انتخاب کنند که
باالترین س��طح در پی داشته باشد (بهطور مثال بیشینهسازی) از جمله باالترین میزان بازده برای
سهامداران ،بیشترین سطح رضایت برای مشتریان ،کارکنان ،دولت و سایر ذینفعان .مطلوبیت مورد
انتظار ذهنی محاسبه )1احتمال اینکه هر وقوع پیامد احتمالی را در پی دارد و  )2ارزش پیامدهای
احتمالی .فرایند استخدام گوگل را در نظر بگیرید که چند صد هزار متقاضی شغلی را در هر سال
غربال میکند به این منظور که چند هزار نفر از آنان را به استخدام درآورد.
هدف شرکت اس��تخدام بهترین افراد است ،افرادی که بیشترین ارزش را برای گوگل فراهم
آورن��د؛ بهعبارتدیگر قصد انتخاب متقاضیانی با باالترین می��زان مطلوبیت مورد انتظار ضمنی
را دارد .گوگل توان بالقوه هر متقاضی را با اس��تفاده از فرمول انتخاب ارزیابی میکند و افرادی
را ک��ه باالترین امتیاز را کسب میکنند انتخاب میکن��د .پارادایم انتخاب منطقی در کنار اصل
تصمیمگیری بر مبنای مطلوبیت مورد انتظار ذهنی بر این فرض استوار است که تصمیمگیرندگان
فرایند س��یستماتیکی را دنبال میکنند که در ش��کل  1-7نشان داده ش��ده است 6.اولین گام،
شناسایی مشکالت یا تشخیص یک فرصت است .مشکل به انحراف موجود میان شرایط موجود
و وضعیت مورد نظر اشاره دارد-شکاف میان آنچه هست وآنچه باید باشد-این انحراف نشانه ای
از دالیل ریش��ه ای اساسی است که نیاز به اصالح دارد 7 .فرصت به مفهوم انحراف بین انتظارات
فعل��ی و موقعیت بالقوه بهتری اس��ت که پی��ش از این مورد انتظار نبوده اس��ت؛ بهعبارتدیگر
تصمیمگیرندگان تش��خیص میدهند که برخی تصمیمات ممکن است نتایجی فراتر از اهداف و
انتظارات فعلی در پی داشته باشد .مرحله دوم تصمیمگیری در مورد چگونگی پردازش تصمیم را
شامل میشود 8.یک مسئله این است که آیا تصمیمگیرنده از اطالعات کافی بهرهمند است یا به
مش��ارکت کارکنان در این فرایند نیاز دارد .در این فصل به بررسی احتماالت مشارکت کارکنان
در تصمیمگیری خواهیم پرداخت .مسئله دیگر این است که آیا تصمیمات برنامهریزی شده است
یا برنامهریزی نش��ده .تصمیمات برنامهریزی شده روشهای عملیاتی استاندارد را دنبال میکند.
به مسائلی مربوط اس��ت که در گذشته حل شده اس��ت بنابراین راه حل مطلوب در حال حاضر
مش��خص شده و مستند میباش��د .در مقابل ،تصمیمات برنامهریزی نشده به همه مراحل مدل
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تصمیمگیری نیاز دارد به این دلیل که مسائل و مشکالت جدید و پیچیده هستند و یا به درستی
تعریف نشدهاند .گام سوم شناسایی راهحلهای ممکن و فراهم نمودن لیست این راهحلها است.

این مرحله معموالً با جستجوی راهحلهای آماده از جمله روشهایی که در مشکالت مشابه مؤثر
واقع میشود ،آغاز میگردد .چنانچه راه حل قابل قبولی یافت نشد تصمیمگیرندگان باید یک راه
حل سفارش��ی طراحی کنند یا تغییراتی در راه حل موجود اعمال نمایند .گام چهارم در فرایند
تصمیم انتخاب منطقی انتخاب گزینهای است که باالترین سطح مطلوبیت مورد انتظار ضمنی را
دارا باشد .این امر مستلزم همه اطالعات ممکن در مورد همه گزینههای ممکن و پیامدهای آنها
میباش��د اما در پارادایم انتخاب منطقی فرض بر این است که این امر به سهولت انجام میشود.
گام پنجم اجرای گزینههای منتخب اس��ت .کارشناس��ان انتخاب منطق��ی در این مرحله حرف
زیادی برای گفتن ندارند چراکه گمان میکنند اجرای تصمیم بدون هیچ مشکلی رخ خواهد داد.
ششمین مرحله ارزیابی این است که آیا شکاف بین آنچه هست و آنچه باید باشد باریک تر شده
است یا خیر .در حالت ایدهآل این اطالعات باید برآمده از معیارهای سیستماتیک باشد بهطوری
که بازخورد مربوطه عینی بوده و بهسادگی قابل مشاهده باشد.

شکل  1-7فرایند تصمیمگیری انتخاب منطقی

7
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تصمیمگیری

به مفهوم فرایند آگاهانه انتخاب از میان گزینههای موجود بهمنظور حرکت بهس��وی امور مطلوب و مورد نظر

است.

پارادایم انتخاب منطقی

دیدگاهی در تصمیمگیری مبنی بر اینکه افراد باید از منطق و همه اطالعات موجود برای انتخاب گزینههایی که
از بیشترین ارزش برخوردار هستند استفاده نمایند.

مطلوبیت مورد انتظار ضمنی

به مفهوم احتمال (انتظار) رضایت (مطلوبیت) حاصل از انتخاب یک گزینه خاص در تصمیمگیری میباشد.

 )7-1-1مشکالت پارادایم انتخاب منطقی
پارادایم انتخاب منطقی بسیارعقالنی به نظر میرسد بااینحال بهکارگیری آن در واقعیت غیرممکن
است .یک علت این است که در این مدل فرض بر آن است که افراد ماشین های منطقی و کارآمد
پردازش اطالعات هستند؛ اما همانطور که در صفحات بعد نیز به آن اشاره خواهیم داشت افراد
در ش��ناخت مسائل مشکل دارند .آنها نمیتوانند یا نمیخواهند بهطور همزمان حجم عظیمی
از اطالع��ات را برای شناس��ایی بهترین راه حل پردازش کنند و در تش��خیص اینکه چه هنگام
انتخاب آنها با شکست مواجه شده است مشکل دارند .دلیل دوم که چرا مدل منطقی متناسب
با واقعیت نیست این است که این مدل برتفکر منطقی متمرکز است و تأثیر هیجانات بر فرایند
تصمیمگیری نادیده گرفته میشود چه بسا که هیجانات بر فرایند تصمیمگیری حکمفرما است.
هیجانات هم میتواند پشتوانه تالش ما در اتخاذ تصمیمات بهتر باشد و هم مانعی برای آن
محسوب ش��ود 9.با توجه به این نکات اجازه دهید ب��ه هر مرحله از فرایند تصمیمگیری انتخاب
منطقی نگاهی دوباره داشته باشیم با این تفاوت که در مورد آنچه در واقعیت رخ میدهد جزئیات
بیشتری ارائه دهیم.
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 )7-2شناسایی مسائل و فرصتها

ی که از البرت انیشتین پرسیده شد چگونه می خواهد جهان را در یک ساعت نجات دهد
هنگام 
او پاسخ داد  55دقیقه اول باید صرف تعریف مسئله شود و  5دقیقه پایانی صرف حل مسئله.

10

نکته مهم از دید انیشتین این است که شناسایی مسئله صرفاً اولین گام در تصمیمگیری نیست،
بلکه مهمترین گام نیز میباشد.
اما مسائل و فرصتها بهصورت اش��یاء مارک دار بر روی میز ما ظاهر نمیگردد بلکه نتیجه
حاصل از اطالعات است مبنی بر اینکه مسئلهای وجود دارد یا اینکه یک حالت استاندارد باالتری
امکانپذیر است .ممکن است تصور کنید که افراد مسائل و فرصتها را بر اساس تجزیه و تحلیل
سیستماتیک حقایق تشخیص میدهند اما در واقع این فرایند بسیار زودتر آغاز میشود و بدون
تأمل اگاهانه صورت میگیرد .از فصلهای پیش��ین فصل ( 3و  4و  )5به یاد دارید که به محض
دریافت اطالعات اولویتها و ترجیحات ما ش��کل میگیرد و نه پس از تحلیل دقیق اطالعات.

11

بهط��ور خ��اص ما لحظهای که اطالعات را دریافت میکنیم با اتصال نش��انگر هیجانی (خش��م،
احتی��اط ،ل��ذت و  )...به این اطالعات آنها را ارزیابی میکنیم .این پاس��خهای هیجانی خودکار
درک ما را نسبت یک مسئله شکل میدهد و با توجه به آن یک مسئله فرصت محسوب میشود
یا مشکل و یا بیربط است .برای مثال ،کارکنان برای اولین بار کارکنان جدید را مالقات میکنند
عقاید خود را نسبت به آنها شکل میدهند این تصور اولیه بر نحوه ارزیابی شدن آنها بهعنوان
یک فرصت یا مشکل اثرگذار است .چنانچه نسبت به کارکنان جدید دید منفی وجود داشته باشد
هر ش��کستی که رخ دهد بهس��رعت بهعنوان مشکل قلمداد میشود اما اگر همکاران تصور اولیه
مثبتی را نسبت به کارمند جدید داشته باشند هر شکستی از سوی او کمتر احتمال دارد بهعنوان
مشکل در نظر گرفته شود و بهعنوان موانع موقتی نادیده گرفته شده یا رد میشوند.
 )7-2-1مشکالت مربوط به شناسایی مسئله
مرحله شناسایی مسئله به خودی خود سرشار از مشکالت است .در قسمت زیر پنج نگرانی عمده
در این زمینه ارائه میشود.

12
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 )7-2-1-1قالببندی ذینفعان

کارکن��ان ،مش��تریان و دیگر ذینفعان دارای منافع خاص س��عی دارند از طریق متقاعد س��ازی

تصمیمگیرندگ��ان مبنی بر اینکه اطالعات موجود به مش��کل یا فرصت خاص اش��اره دارد و یا
اص ً
ال حائز اهمیت نمیباش��ند ،موقعیتی را قالببندی کنن��د .این چارچوب حقایق ارزیابی کلی
تصمیمگیرندگان از موقعیت را مرتبط میسازد.
 )7-2-2-2دفاع ادراکی

گاه��ی اوقات افراد از خبر بد بهعنوان یک مکانیسم مقابل��های جلوگیری میکنند .مغز آنها از
مواجهه با اطالعاتی که خودپنداره آنها را تهدید میکند امتناع می ورزد .البته این پدیده برای

همه ص��ادق نیست .برخی افراد بهطور ذاتی از اطالعات منفی دوری میکنند درحالیکه برخی
دیگر حساسیت بیشتری نسبت به آن دارند.
مطالع��ات اخیر نش��ان میدهد که افراد در زمانی که کنترل مح��دودی بر وضعیت دارند به
سیگنالهای خطر بیاعتنایی میکنند 13.بهعنوان مثال بررسی فاجعه شاتل فضایی کلمبیا نشان
داد که مدیران ناسا پیشنهادات و شواهدی را مبنی بر اینکه شاتل و هفت خدمه آن دچار مشکل
شده بودند را رد کردند (تصویر زیر را مشاهده کنید).
 )7-2-2-3مدلهای ذهنی

مدلهای ذهنی تصاویربصری یا ارتباطی در ذهن ما نسبت به جهان خارجی هستند که در فصل
سه به آن اشاره شد .مدلهای ذهنی خال ناشی از اطالعاتی که قادر به مشاهده سریع آن نیستیم
پ��ر میکنن��د و در درک و هدایت محیط پیرامون به ما کمک میکند .بسیاری از تصاویر ذهنی،

نمونههای اولیه نیز هستند که نشانگر مدلهایی است برای نشان دادن اینکه چیزها چگونه باید
باشد .این مدل ذهنی ما را از مشاهده مشکالت یا فرصتهای منحصر به فرد باز میدارد به این
علت که آنها یک ارزیابی منفی از چیزهای که با مدلهای ذهنی تفاوت دارند ،ایجاد میکنند.
چنانچه یک ایده با مدل ذهنی موجود متناس��ب نباش��د آن ایده بهعن��وان یک ایده ناکارآمد و
نامطلوب رد خواهد ش��د .مدلهای ذهنی محدود توضیح میدهد که چرا بسیاری از محصوالت
عالی و ایدههای خالقانه در ابتدا توسط کهنه سربازان صنعت رد میشوند.
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آيا هوستون مشكلي نداشت؟

در فوريه  2003شاتل فضايي ناسا ،کلمبیا ،هنگام ورود دوباره به
مدار زمين ،منهدم شد و تمام هفت خدمه آن كشته شدند .انهدام شاتل
به دليل مشكالت فنی بود كه از ايجاد يك سوراخ در بال سمت چپ

ناش��ي ميشد و زماني ايجاد شده بود كه قطعهای بزرگ از بقایای
فوم در هنگام پرتاب به بال برخورد کرد؛ اما هيئت بازرس��ي ويژه
به این نتیجه رسیدند كه مديريت مياني ناسا بهطور مداوم در مقابل
تالشهايي كه جهت شناس��ايي مش��كل کلمبیا صورت مي گرفت
مقاومت ميكرد .بنابراين هيچ تالش��ي هم براي نجات جان آنها
ص��ورت نگرفت��ه بود .براي مثال عكسهايي ك��ه از ماهواره هاي نظامي دريافت ش��دهاند ما را مطمئن
ميسازند كه فوم يك آسيب جدي به بال وارد كرده است؛ اما هنگامي كه يك تيم مهندسي اين عكسها
را درخواس��ت كردند ،مديريت ناس��ا ظرف  26دقيقه بعد اين تقاضا را با ارس��ال يك ايميل بدون هيچ
توضيحي رد كرد .آزمايشات و تحقيقات مهندسان همچنين نشان ميدهد كه قطعه ای بزرگ از بقایای فوم
ميتوانس��ته به بال آس��يب بزند .در عين حال آنها آزمایشی اشتباه را كه نشان میداد فوم نميتوانسته به
بال آسيب بزند ،سریع ًا پذیرفتند .عالوه بر این ،بر مبنای گزارش هيئت بازرسي ،مديران ناسا كساني را كه
اعتقاد داشتند مشكلي وجود دارد مورد انتقاد قرار دادند .مدير پرواز ناسا در رابطه با گزارش ارائه شده از
سوی تیم مهندسی و نگرانی آنها در مورد آسیب بال اظهار داشت :استداللها پست و بیاهمیت بود مدير
پرواز کلمبیا در جلسهای با صراحت اذعان کرد :من فكر نميكنم كار زيادي باشد كه بتوانيم انجام دهيم.
پس بايد بدانيد كه در هنگام پرواز تنها يك عامل مؤثر نيس��ت (عوامل زيادي موثرند) لذا ما كار زيادي
14
در اين رابطه نميتوانيم انجام دهيم.

براي مثال برنامه تبليغاتي ش��ركت اپل در سوپربول  1984در رابطه با مکنتاش اپل ،بهعنوان
برتري��ن آگهي تبليغاتي در تاريخ مطرح گرديد (ت��ا آنجا که عصر تبلیغات لقب گرفت) .بر خالف

آگهيهاي تجاري سنتی که صرفاً به ذكر نام محصول و بیان ويژگيهاي آن میپردازد ،اين آگهي
 60ثانیهاي یک زن ورزش��کار را نش��ان ميداد كه يك چكش بزرگ را به س��مت صفحه نمایش
تلویزی��ون غ��ول پیکركه تصوير ديكتاتور افسانهاي را در خ��ود دارد پرتاب ميكند و رهایی بخش
هزاران تن از پیروان مطیع او ميشود .در واقع کامپیوترهاي مکینتاش در آن تبليغ اصال نشان داده
نمیش��ود و نام آن نيز تنها در طول هش��ت ثانیه آخر ظاهر ميشود .اعضای خارجی هیئتمدیره
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اپل از اين آگهی بيزار بودند ،زیرا اين آگهي تبليغاتي با نمونه اولیه ذهنی آنها از یک آگهي خوب
مغایرت داشت .برخی ادعا کردند كه آن آگهي بدترین تبليغ تجاری در تاریخ بوده است؛ دیگران هم
آن را بهعنوان يك جرقه درآژانس تبليغاتي اپل قلمداد ميكنند .بر اساس اين واكنشها مدير عامل
شركت ،جان اس کولی ( )John Sculleyاز جی چی آت ( )Jay Chiatرئیس آژانس تبليغاتي اپل
درخواست نمود كه تنها دو اسالت زمانی سوپربول شرکت را به فروش برساند ،ولي او در عوض او
يك فضاي  30ثانيهاي كوتاه را به فروش رساند و ادعا كرد كه نميتواند خريداري براي اسالت 60
ثانيهاي پيدا كند .این آگهی ،تنها آگهي  60ثانیهای نشان داده شده در سوپربول بود كه چنان تأثیر
شگرفی داشت كه طی هفت روز پس از آن در هنگام اخبار بعد از ظهر پخش ميشد .یک ماه بعد،
اعضای هیئتمدیره اپل تیم مکینتاش را برای اجراي موفقیتآمیزش تحسین کردند و برای قضاوت
زودهنگام خود از آگهي سال  1984عذرخواهی کردند.
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 )7-2-1-4رهبري قاطع

مطالعات نشان میدهند که کارکنان ،رهبران را زمانی که آنها قاطع تر هستند موثرتر ارزیابی

میکنند 16.قاطع بودن عبارت اس��ت از شکلگیری س��ریع یک ایده در مورد اینکه یک رویداد،
نشاندهنده یک فرصت است یا مشکل .در نتیجه ،بسياري از رهبران از آنجايي كه مشتاق هستند
كه مؤثر به نظر برس��ند ،سریعاً مش��كالت یا فرصتها را اعالم مي كنند پیش از آنکه به ارزیابی

منطقی موقعیت بپردازند .بر اس��اس تحقیقات ،در اين حالت نتيجه ضعيفتر از هنگامي خواهد
بود كه زمان بیشتری برای شناسایی مشکل و ارزیابی گزينهها اختصاص داده شود.
 )7-2-1-5مشکالت راه حل محور

تصمیمگیرندگان تمایل دارند مشکل را بهصورت راهحلهاي مبهم تعريف كنند 17.بهعنوان مثال،

ممکن است كسي بگوید :مشکل این است که ما نیاز به کنترل بیشتری روی تأمینکنندگان خود
داریم .اين عبارت مشکل را توصیف نمیکند ،در واقع بيان مجدد راه حل ،براي يك مشكلي است
كه بد تعريف شده است .تصمیمگیرندگان خود را درگیر شناسايي مشکالت راه حل محور میکنند
چراکه دریچهای آرامش بخش به سمت دیگر ماهیت عدم اطمینان و ابهام مشکالت ،فراهم میآورد.
افرادی که نیاز ش��ديدي به دریچه های ش��ناختی دارند (آنهايي كه با ابهامات احساس ناراحتي
ميكنن��د) بهطور خاص به مش��كالت راه حل– محور گرایش دارند .بعض��ی از تصمیمگیرندگان
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اینگونه راهحلها ،در گامی فراتر ،همه مش��کالت و مسائل را راهحلهایی میدانند که در گذشته
اثربخش بوده است ،حتی اگر آنها در شرایط متفاوتي مورد استفاده قرار گرفته باشند .درعینحال،
شناخت راهحلهای گذشته ،ابهام و عدم اطمینان مسائل فعلی را کاهش میدهد.
 )7-2-2شناسایی مشکالت و فرصتها بهطور موثرتر
شناخت مشکالت و فرصتها همیشه یک چالش است ،اما یک راه برای بهبود این روند آگاه شدن
از پنج مشکل ناشي ازتعصبات در شناسایی مسائل است که در قسمت باال توضیح داده شد .برای
مثال ،با تش��خیص اینکه مدلهای ذهنی دیدگاه یک فرد را نسبت به جهان محدود ميس��ازد،
تصمیمگیرندگان به سایر ابعاد واقعیت بیشتر توجه میکنند.

با افزایش آگاهی آنها نسبت به خطاهای شناسایی مشکالت ،رهبران به یک نیروی اراده قابل

توجه نیاز دارند تا در مقابل وسوسه ی مهم و قاطع به نظر رسیدن ،مقاومت کنند به ویژه زمانی که
الزم اس��ت بررسی متفکرانه ای از یک موقعیت خاص صورت گیرد .راه سوم برای بهبود شناسایی
مشکل برای رهبران این است که معیاری برای نارضایتی استنباطی ایجاد کنند .آنها هرگز به وضع
موجود راضی نمیش��وند و این گریز از رضایت ،طرز تفکری را به وجود میآورد که بهطور فعالتر
مشکالت و فرصتها را جستجو نمایند 18.در نهایت ،کارکنان میتوانند خطاهای شناسایی مشکل
را با بحث با همکاران خود در مورد راهحلها به حداقل برسانند .منطق در اینجا این است که نقاط
کور در شناسایی مشکل با شنیدن اینکه چگونه دیگران اطالعات خاص را درک کرده و مشکالت را
تشخیص دادهاند ،به شکل سادهتری شناسایی میشوند .فرصتها نیز هنگامی پدیدار میشوند که
افراد خارج سازمان این اطالعات را از مدلهای ذهنی مختلف خود کشف کنند .در ابتدای این فصل

ش��رح داده شد که چگونه شرکت گوگل فعاالنه این روشها را بکار گرفته است .این شرکت عمدا ً
کارکنان را در بهصورت تیم گروهبندی میکند تا آنها ایدههای خود را به یکدیگر انعکاس دهند.
عالوه بر این ،این شرکت دارای یک جعبه پیشنهاد 1آنالین است که کارکنان ایدههای خود را (که
شامل دیدگاه آنان نسبت به مشکل یا فرصت است) ارسال نمایند بهطوری که سایر کارکنان بتوانند
در مورد آن اظهارنظر کنند و به آن امتیاز دهند.
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1. Suggestion Box
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اهداف یادگیری

پس از خواندن دو بخش بعدی ،شما باید بتوانید:

 .3توضیح دهید که چرا افراد در هنگام ارزیابی گزینهها از مدل انتخاب منطقی پیروی نمیکنند.
 .4سه روشی را که در آن هیجانات بر انتخاب گزینهها تأثیر میگذارند شرح دهید.
 .5نحوه عملکرد شهود را شرح دهید.

 .6چهار عامل تشدید تعهد را شرح دهید.

 )7-3ارزیابی و انتخاب جایگزینها

با توجه به پارادایم انتخاب منطقی در تصمیمگیری ،افراد در ارزیابی و انتخاب گزینهها بر منطق
تکیه میکنند .دراین پارادایم فرض بر این است که تصمیمگیرندگان به خوبی نسبت به اهداف
سازمانی آگاهی داشته و در مورد آنها به توافق رسیدهاند لذا آنها بهصورت مؤثر وبهطور همزمان
تمام گزینهها و پیامدهای آنها را پردازش میکنند و گزینهای را که بیشترین بازدهی را در پی
داش��ته باشد انتخاب میکنند .هربرت س��ایمون برنده جایزه نوبل در زمینه تحقیقات سازمانی،
نیم قرن پیش ،این فرضیات را مورد س��ؤال قرار داد .او اس��تدالل کرد که مردم درگیر عقالنیت
محدود هستند زیرا آنها اطالعات محدود و ناقص را پردازش میکنند و به ندرت بهترین گزینه
را انتخاب میکنند 20.س��ایمون و سایر کارشناسان رفتارسازمانی اظهار دارند که پارادایم انتخاب
منطقی با توجه به چگونگی ارزیابی گزینهها و انتخاب گزینهها از س��وی افراد ،در افراد مختلف
متفاوت است .این تفاوتها ،همانطور که در شکل  2-7نشان داده شده است ،بسیار قابل توجه
است طوری که حتی اقتصاددانان نیز نظریههای خود را از انتخاب منطقی به فرضیات عقالنیت
مح��دود تغییر دادهاند .در اینجا به بررس��ی این تفاوتها از نظ��ر زمان هدفگذاریها و پردازش
اطالعات و بیشینهسازی میپردازیم.
عقالنیت محدود

بر اس��اس این دیدگاه ،افراد در توانایی تصمیمگیری خود محدودیتهایی دارند از جمله :دسترس��ی به اطالعات
محدود ،پردازش محدود اطالعات و گرایش به س��مت رضایتمندی بهجای بیش��ینه س��ازی در هنگام انتخاب

گزینهها.
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 )7-3-1مشکالت مربوط به اهداف
درپارادایم انتخاب منطقی فرض براین است که اهداف سازمانی روشن و مورد توافق هستند .در
واقع ،این شرایط برای شناسایی آنچه باید باشد الزم است ،بنابراین ،یک استاندارد برای ارزیابی
گزینهها فراهم میآورد .متأسفانه ،اهداف سازمانی اغلب مبهم یا در تضاد با یکدیگرهستند .یک
نظرسنجی نشان میدهد که  25درصد مدیران و کارکنان احساس میکنند که تصمیمات آنها
به دلیل عدم توافق در مورد آنچه میخواهند از این تصمیمات به دست آورند ،به تعویق میافتد.

21

شکل  :2-7مفروضات انتخاب منطقی در مقابل یافتههای رفتار سازمانی درخصوص انتخاب گزینهها

 )7-3-2مشکل مربوط به پردازش اطالعات
پارادایم انتخاب منطقی فرضیات مختلفی درباره قابلیت و توانایی انسان برای پردازش اطالعات
مطرح میسازد .فرض براین است که تصمیمگیرندگان میتوانند اطالعات مربوط به تمام گزینهها
و پیامده��ای آنها را پ��ردازش کنند ،درحالیکه این موضوع در واقعی��ت امکانپذیر نیست .در
ع��وض ،مردم تنها تعداد محدودی گزینه و تنها برخی از نتایج اصلی آنها را ارزیابی میکنند.

22
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بهعنوان مثال ،ممکن است دهها مارک کامپیوتر و دهها ویژگی قابل انتخاب وجود داشته باشد ،با
اینوجود افراد بهطور معمول تنها چند برند محدود و چند ویژگی را ارزیابی و انتخاب میکنند.
مشکل اینجا است که تصمیم سازان بهطور معمول گزینهها را پی در پی ارزیابی میکنند بهجای
اینکه همه آنها را بهصورت همزمان ارزیابی کنند .زمانی که یک گزینه جدید مطرح میش��ود
بالفاصل��ه با یک گزینه مطلوب ضمنی مقایسه میگردد– گزینهای که تصمیمگیرندگان ترجیح
داده و مورد تأیید آنهاست و بهعنوان استاندارد مقایسهای استفاده میشود.
بهعن��وان مثال در هنگام انتخاب یک س��یستم جدید رایانه ،م��ردم بهطور معمول یک برند
مطلوب ضمنی یا مدل در نظر گرفته شده خود را برای مقایسه با سایر گزینهها استفاده میکنند.
این فرایند متوالی مقایسه گزینهها با گزینه مطلوب ضمنی حتی زمانی هم که تصمیمگیرندگان
به این کار خود آگاه نیستند رخ میدهد 23.گرچه فرایند مقایسه گزینه مطلوب ضمنی در انسان

ذات��ی به نظر میرس��د (بهطور مثال م��ا بهطور طبیعی همه چیز را مقایس��ه میکنیم) اما غالباً
تصمیمگیری اثربخش را تضعیف میسازد چرا که افراد اطالعات را به نفع گزینه مطلوب ضمنی
و ارحجحیت آن بر انتخابهای بعدی ،تحریف میکنند .آنها تمایل دارند مش��کالت موجود در
گزینه مطلوب ضمنی و مزایای س��ایر گزینهها را نادی��ده بگیرند .تصمیمگیرندگان نیز در مورد
عوام��ل مربوط به گزینه مطلوب ضمنی که برتر هستند بزرگنمایی میکنند و بخشهایی را که
سایر گزینهها در آن بهتر هستند کماهمیتتر نشان دهند.

24

گزینه مطلوب ضمنی

گزینه پذیرفته ش��دهای اس��ت که تصمیمگیرندگان بارها و بارها بهعنوان استاندارد مقایسهای با سایر گزینهها از
آن استفاده میکنند.

 )7-3-2-1سوگیری در تصمیمگیری اکتشافی و شهودی

1

ب��ا توجه به پارادایم انتخ��اب منطقی ،بهترین انتخاب از باالتری��ن مطلوبیت مورد انتظار ذهنی

برخوردار اس��ت .بااینحال ،روانشناسانی مانند آموس ،تورسکی و دانیل کانمن کشف کردند که
انسانها دارای روشهای درونی اکتش��افی و شهودی در تصمیمگیری هستند -روشهایی بدون
1. Biased Decision Heuristics
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س��اختار و اغلب ناآگاهانه استداللی یا بر مبنای قواعد سرانگشتی و تجربی -که باعث سوگیری
افراد در ادراک احتماالت وقوع پیامدهای خاص میش��ود .احتماالت نمایانگر انتظارات در تفکر
انتخاب منطقی اس��ت بنابراین احتماالت یکجانب��ه و متعصبانه ،وقوع تصمیمگیری منطقی را
کمرنگ میس��ازد .س��ه مورد از سوگیریهای تصمیمگیری اکتش��افی که بهطور گسترده مورد
مطالعه قرار گرفته اس��ت ،عبارتاند از :روشهای اکتش��افی تعدیلگ��ر و مهارکننده ،روشهای
اکتشافی در دسترس و روشهای اکتشافی شاخص.

25

روشهای اکتشافی تعدیلگر و مهارکننده :1بر اساس این روش اکتشافی ما تحت تأثیر

نقاط اتکا ابتدایی قرار میگیریم و با دسترسی به اطالعات جدید به اندازه کافی از این نقاط دور
نمیش��ویم 26.نتیجهاین است که نقطه اتکا اولیه (اطالعات اوليه كه دريافت ميكنيم) باعث سو
گي��ري در ارزیاب��ی آنچه تالش ميكنيم ارزش واقعی آن را بسنجیم میش��ود .اين روش زماني
ی که مذاکرهکنندگان با پیشنهاد اولیه باال
اس��تفاده ميش��ود كه بخواهيم مزاياي كار را هنگام 
شروع کنند ارزيابي كنيم .طرف دیگر در مذاکرات در ابتدا ممکن است اين شوک را تجربه کند
ام��ا در نهایت از پذيرش قيمت باال احس��اس راحتتري پيدا ميكند نسبت به زماني كه قيمت
پيشنهادي اوليه پايينتر بوده است .برخی از کارشناسان معتقدند كه اين مدل ذهني همچنين تا
حدي اهميت تأثير (در برخورد اوليه) را نشان ميدهد .چرا كه افراد ادراکات و نگرشهاي خود
را نسبت به افراد ديگر که در برخورد اوليه شكل گرفته است ،تغيير نمیدهند.
روش اکتشافی در دسترس :2احتمال رخداد اهداف و رویدادهایی که یادآوری آنها آسانتر

باشد ،بیشتر است .این موضوع تا حدی ملموس مي باشد ،زيرا ما بهطور کلی وقایع تكرار شدني را
راحتتر به یاد میآوریم .بااینحال س��هولت به خاطر آوردن چیزی متأثر از عاملهای دیگری هم
اس��ت که تخمین يا برآوردهاي احتمالي ما را تحریف میکند 27.یک تأثیر سوگیرانه این است که
اتفاقات اخیر آسانتر از اتفاقات گذشته به یادآورده میشوند .وقتي بالفاصله اخباری درباره حقوق
باالي مديران اجرايي ميش��نويم درصد مديران اجراي��ي حريص را نسبت به زمانی که هیچ خبر
جدیدی درباره حقوق مديران اجرایی نداريم باالتر تخمین میزنیم .این سهولت یادآوری درک ما
1. Anchoring And Adjustment Heuristic
2. Availability Heuristi
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را از اينكه مديران اجرايي پرداخت بااليي دارند و حريص هستند افزايش ميدهد .تأثیر دیگر در به
خاطر آوردن ما قدرت احساسي این رویدادها است؛ مانند اتفاق حمله يك کوسه .این حمالت روی
انسان توجه رسانهای قابل توجهی را به خود معطوف میسازد و تصاویر خونین و جنایتآمیزی را
در ذهن ایجاد میکند؛ بنابراین یادآوری آنها ساده صورت میپذیرد .این سهولت در یادآوری باعث
میشود احتمال صید شدن توسط کوسهها را بسیار بيشتر از واقعیت تصور کنیم.
روش اکتش�افی ش�اخص (نماینده) :افراد تمایل دارند که احتمال رخدادها و اهداف را با

توجه به ش��باهت آنها به رخدادها و اهداف دیگر ارزیابی کنند 28.تصور قالبی یکی از اشکال این
س��وگیری است .فرض کنید از شما درخواست ش��ود صرفاً بر مبنای توصیف مختصر شخصیت

فرد و این حقیقت که فرد در مجموعه  25نفری از مهندس��ان و همچنین جمعیت  75نفری از
دانشجویان علوم اجتماعی قرار دارد ،رشته دانشگاهی فرد را شناسایی کنید .چنانچه ویژگیهای
شخصیتی فرد متناسب با تصور قالبی شما از مهندسان باشد این امکان وجود دارد که شما او را
بهعنوان مهندس شناسایی کنید گرچه احتمال اینکه او دانشجوی رشته علوم اجتماعی باشد سه
برابر بیش��تر است .ش��کل دیگر روش اکتشافی شاخص که تحت عنوان توهم خوشهای 1شناخته
میشود ،گرايش به الگوهايي است كه بر اساس نمونههای کوچکی از وقایع شکل میگیرند و در
واق��ع ،تصادفیاند .بهطور مثال بسیاری از بازیکنان و مربیها بر این عقیدهاند که احتمال ش��وت
موفقیتآمیز یک بازیکن در دروازه زمانی که دو یا سه شوت قبلی او موفقیتآمیز بوده است ،بیشتر
است .روش اکتشافی شاخص در اینجا نمود پیدا کرده است چراکه بازیکنان و مربیها اعتقاد دارند
این توالی گلها مبتنی بر علت است درحالیکه در حقیقت این رخدادها تصادفی است.
 )7-3-3مشکالت مربوط به بیشینهسازی
یکی از مفروضات اصلی پارادایم انتخاب منطقی این است که افراد میخواهند (و قادرند) گزینهای
ب��ا باالترین بازده را انتخاب کنند (بهطور مثال باالترین س��ود مورد انتظار ذهنی) .با اینوجود،
اف��راد بیش از بیشینهس��ازی ،به گزینههای در دس��ترس رضایت میدهن��د و گزینهای را که تا
حدی رضایتبخش اس��ت یا به اندازه کافی خوب است انتخاب میکنند 29.در واقع ،آنها بهطور
1. Clustering Illusion
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پیدرپی به ارزیابی گزینهها میپردازند و اولین گزینهای را که باالتر از حد استاندارد مورد قبول
و ترجیح��ات خود تصور کنن��د انتخاب میکنند .یکی از دالیل این رضایتمندی این اس��ت که

همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،تصمیمگیرندگان تمایل دارند گزینهها را بهصورت پیدرپی ارزیابی
کنن��د و همه آنها را بهطور همزمان بررس��ی نمیکنند .آنها هر ی��ک از گزینهها را با توجه به
گزین��ه مطلوب ضمنی ارزیاب��ی میکنند و در نهایت گزینهای که امتی��از باالتر از نقطه حداقل
ذهنی دارا باش��د و به حد کافی خوب تلقی شود ،انتخاب میکنند .دلیل دیگر این رضایتمندی
این اس��ت که انتخاب بهترین گزینه مستلزم ظرفیت پ��ردازش اطالعاتی فراتر از آنچه افراد دارا
هستند میباش��د .مطالعات نش��ان دادهاند که افراد تمایل دارند انتخابهایی داش��ته باشند ،اما
ی که با گزینههای بسیاری مواجه میگردند دچار خست شناختی 1میشوند و تصمیماتی
هنگام 
ب��ا مطلوبیت کمتر اتخاذ میکنن��د 30.در اینگونه تصمیمگیری ،گزینههایی که از یک یا دو بعد
(مانند رنگ و اندازه) پایینتر از س��طح آستانه هستند کنار گذاشته میشوند و بهجای آنکه این
مقایسه با همه انتخابها انجام ش��ود تنها در میان تعداد مح��دودی از گزینهها مقایسه صورت
میگیرد و اولین گزینهای که باالتر از اس��تاندارد از پیش تعیین شده باشد انتخاب میگردد .در
یک تحقیق مقایسهای بین دو گروه از افراد صورت گرفت ،افرادی که گزینههای زیادی به آنها
ارائه ش��د در مقایسه با افرادی که تعداد محدودی گزینه داش��تند استقامت جسمی کمتری را
تجربه میکردند ،در حل محاسبات ریاضی با مشکالت بیشتری مواجه بودند ،در مقابل شکست
مقاومت و انعطافپذیری کمتری داشتند و بیشتر تعلل به خرج میدادند؛ بهعبارتدیگر ،انتخاب
بهترین گزینه از میان گزینههای بسیار میتواند به لحاظ شناختی و هیجانی خستهکننده باشد.
یک مشاهده دیگر حاکی از آن است که افراد فاقد ظرفیت پردازش اطالعات برای انتخاب بهترین
گزینه میباشند .تحقیقات نشان میدهد زمانی که افراد گزینههای بیشتری دارند ،کمتر احتمال
دارد ک��ه گزین��های را انتخاب کنند .در یک تحقیق در رابطه با پاس��خ مصرفکننده به دو غرفه
آزمون مزه مربا در یک فروش��گاه مواد غذایی ،این مسئله نمود پیدا کرد ،یکی از غرفهها  6نوع
مربا و دیگری مرباهایی با  24طعم متفاوت معرفی نمودند .سی درصد خریداران در غرفهای که
دارای  6مرب��ا بود توقف ک��رده و مقداری مربا خریداری کردند ،تنها  3درصد خریداران در غرفه
1. Cognitive Misers
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دارای  24نوع مربا توقف کرده و مربا خریدند .وجود تعداد زیاد گزینهها مش��تریان را نسبت به
هرگونه تصمیمگیری خرید بیاش��تیاق میسازد .نتایج این تحقیق مشابه سایر تحقیقات صورت
گرفته از جمله تصمیمگیری در مورد خرید شکالت یا گزینههای سرمایهگذاری طرح بازنشستگی
میباش��د .31چهار دهه پیش ،آیندهپژوهی با نام الوین تافلر درباره خطر روزافزون تعداد بیش از
حد انتخاب هش��دار داد :این امکان وجود دارد که افراد در آینده نه از فقدان گزینههای انتخاب
بلکه از زیاده روی فلجکننده آن رنج ببرند .آنها ممکن است به قربانیان دو راهی و تنگنای فوق
صنعتی تبدیل گردند.

32

رضایتمندی

انتخاب گزینهای که رضایتبخش است یا به اندازه کافی خوب است بهجای انتخاب گزینهای که دارای باالترین

ارزش است (بیشینهسازی).

 )7-3-14ارزیابی فرصتها
موقعیته��ا و فرصته��ا به اندازه مش��کالت و مسائل حائز اهمیت هستند؛ اما چرا کش��ف یک
فرصت با کشف یک مشکل کام ً
ال تفاوت دارد .طبق پژوهشات اخیر درباره ناتوانایی و شکست در

قدرت تصمیمگیری ،تصمیمگیرندگان در هنگام یافتن یک فرصت ،گزینههای گوناگون را ارزیابی
نمیکنند؛ بنابراین از نظر آنان فرصت یافت ش��ده خود راه حل اس��ت پس چه دلیلی دارد که به
جستجوی سایر گزینهها بپردازند!

1. Satisficing
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عدم انتخاب به دلیل تعداد بیش از حد گزینههای انتخابی

در بس��یاری از کش��ورها ،ش��رکتها معمو ًال س��هام تعریف شدهای در

قال��ب طرحهای بازنشس��تگی ارائه میکنن��د (بهطور مث��ال طرحهای

 401kدر آمری��کا) .کارکن��ان س��االنه مق��دار ثابت��ی از درآم��د خود را
پی��ش از کس��ر مالی��ات به ای��ن طرح اختص��اص میدهند (ک��ه اغلب
با س��هم کارفرما مطابق��ت دارد) و درآمد بازنشس��تگی آنها به عملکرد

س��رمایهگذاری در ای��ن مناب��ع مالی بس��تگی دارد .ش��رکتها ،بهطور
روز اف��زون ای��ن اختی��ار را به کارکن��ان میدهند تا در م��ورد چگونگی

س��رمایهگذاری داراییهای بازنشس��تگی تصمیمگی��ری نمایند .در برخی موارد فهرس��تی بالغ ب��ر  100گزینه
س��رمایهگذاری ب��ه کارکنان ارائه میگ��ردد (بازارپول و یا س��رمایهگذاری در بازار ،س��رمایهگذاری در امالک و
مس��تغالت ،سرمایه اخالقی ،س��رمایهی پیش��رفت و غیره) .با اینوجود پژوهشها حاکی از آن است که وقتی

کارکنان روشهای مختلفی برای سرمایهگذاری در اختیار دارند ،روشی را برمیگزینند که چالشهای شناختی آن
حداقل باشد و در واقع هیچ تصمیمگیری از سوی آنان صورت نمیگیرد .حتی اگر مشارکت در این طرح مزایای

مالی کوتاهمدت و بیمهی بلندمدت بازنش��تگی را در پی داش��ته باش��د ،کارکنان از عضویت در این طرح اجتناب

میکنند .خوشبختانه برخی شرکتها برای افزایش نرخ مشارکت کارکنان در طرح بازنشستگی به روشی دست
یافتهاند .این ش��رکتها تنها تعداد محدودی گزینه س��رمایهگذاری را در اختیار کارکنان خود قرار میدهند .برای
مثال کارکنان کارتی را دریافت میکنند که در آن یک گزینه را تیک میزنند -روش ترکیبی ش��امل بازار پول

و س��رمایهی متوازن را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند .شرکتها با در پیش گرفتن چنین راهکار سادهای،
موفق به افزایش  25درصدی مشارکت کارکنان در طرح سرمایهگذاری بازنشستگی شرکت شدند.

33

بنابرای��ن ،تصمیمگیرندگان یک تعلق هیجانی 1به فرصت دارند .متأس��فانه همین ارجحیت
هیجانات در تصمیمگیریها موجب میشود تا فرد از چنین فرصتهایی ارزیابی مفصل و دقیقی
داشته باشد.

34
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 )7-3-5هیجانات و انتخاب
هربرت سایمن و بسیاری دیگر از کارشناسان ،شواهدی را ارائه کردهاند مبنی بر اینکه افراد آنگونه
ک��ه در پارادایم انتخاب منطقی فرض میش��ود گزینهها را ارزیاب��ی نمیکنند .با اینوجود ،این
کارشناسان فراموش کردند که ضعف آشکار دیگری که در انتخاب منطقی وجود دارد ذکر کنند:
تأثیر هیجانات بر تصمیمگیری انسان بهطور کامل نادیده گرفته شده است .درست مانند زمانی
که مراکز منطقی و هیجانی مغز هنگام بروز مش��کل به ما هشدار میدهند ،در انتخاب گزینهها
نیز هر دو بخش اثرگذار هستند 35.بهطور کلی هیجانات به سه طریق بر ارزیابی گزینهها اثرگذار
هستند.
 )7-3-5-1هیجانات ،اولویتهای انتخاب اولیه را شکل میدهند.

فرایند نشانگر هیجانات 1که پیش از این در این فصل و فصل قبل شرح داده شد (فصل  3تا )5

اولویتهای ما برای هر گزینه را تعیین میکند .ذهن ما بهسرعت هیجانات خاص را به اطالعات
مربوط به هر گزینه متصل میس��ازد و گزینه مورد نظر ما به ش��دت تحت تأثیر این نشانگرهای
هیجان��ی اولیه قرار میگیرد .البت��ه تحلیل عقالنی و منطقی در انتخاب گزینهها اهمیت ویژهای
دارد اما برای تغییر اولویتهای اولیه که بر مبنای نشانگرهای هیجانی اولیه رخ داده است ،شواهد
منطقی قوی موردنیاز اس��ت .با اینوجود حتی تحلیلهای منطق��ی برای تحت تأثیر قراردادن
تصمیمات ما به هیجانات متوسل میشوند .بهطور خاص بر اساس شواهد عصبشناسی اطالعات
حاصل از تحلیل منطقی با نشانگر هیجانی پیوست شده است بنابراین ما را به انتخاب و یا اجتناب
از یک گزینه خاص ترغیب میکند.
در نهایت ،این هیجانات هستند که در ما این انرژی را ایجاد میکند تا گزینه مورد نظر خود
را انتخاب کنیم ،نه منطق عقالنی .در حقیقت افرادی که مراکز هیجانی مغز آنها اس��یب دیده
است ،در برخورد با مسائل و تصمیمگیری ها با مشکل مواجه میشوند.

1. Emotional Markers
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 )7-3-5-2هیجانات فرایند ارزیابی تصمیم را تغییر میدهند.

مجموعه عظیمی از تحقیقات حاکی از آن اس��ت که حاالت و هیجانات خاص بر فرایند ارزیابی

گزینهه��ا اثرگذار اس��ت 36.بهعنوان مثال ما در حالت و موقعیت منفی به جزئیات بیش��تر توجه
میکنیم شاید به این علت که حالت منفی نشان میدهد که خطایی وجود دارد و نیاز به توجه
دارد .از س��وی دیگر در حالت و ش��رایط مثبت به جزئیات کمتر توجه میکنیم و بر تصمیمات
برنامهریزی شده و روتین تکیه میکنیم .تحقیقات همچنین نشان میدهد که تصمیمگیرندگان
در هنگ��ام عصبانیت با اتکا بر کلیش��هها و کلیدهای میانبر فرایند انتخ��اب را تسریع میکنند.
عصبانیت همچنین باعث میش��ود که آنها نسبت ب��ه موفقیت گزینههای پرخطر خوشبینتر
ش��وند درحالیکه در هنگام ترس ،خوشبینی آنها کمتر اس��ت .بهطور کلی هیجانات چگونگی
ارزیابی اطالعات را شکل میدهند و نه صرفاً انتخاب یک گزینه خاص را.

 )7-3-5-3هنگام ارزیابی گزینهها ،هیجانات مانند اطالعات عمل میکند.

س��ومین راهی که هیجانات از طریق آن ،ارزیابی گزینهه��ا را تحت تأثیر قرار میدهد ،فرایندی

است به نام هیجانات بهعنوان اطالعات .کارشناسان بازاریابی دریافتهاند ما برای اینکه به شناسایی
گزین��هی ارجح و مورد نظر کم��ک کنیم ،به هیجانات خویش گوش فرا میدهیم 37.میتوان این
مسئله را به مثابهی پیشرفت موقت هوش هیجانی ،در نظر گرفت .اغلب تجربیات احساسی ،زیر
سطح آگاهی هوش��یارانه باقی میمانند اما افراد بهطور فعال میکوشند به هنگام تصمیمگیری،
نسبت به این هیجانات و احساسات نامحسوس ،حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
ی که میخواهید اتومبیل جدیدی بخرید ،نه تنها به ش��کلی منطقی
بهعن��وان مثال ،هنگام 
خصوصیات هر وسیلهی نقلیه را میسنجید ،بلکه سعی میکنید به هنگام تصور داشتن هر یک از
اتومبیلهای موجود در فهرست انتخاب ،هیجانات خود را ارزیابی کنید .حتی اگر دربارهی کیفیت
ه��ر یک از اتومبیلها ب��ه لحاظ ویژگیهای اصلی (قیمت خرید ،بهرهوری س��وخت ،هزینههای
نگه��داری ،ارزش ف��روش مجدد) ،اطالعاتی قابل اعتماد در اختیار داش��ته باش��ید ،تحت تأثیر
واکنشه��ای هیجان��ی خود نسبت به هر یک از اتومبیلها ق��رار خواهید گرفت و فعاالنه تالش
ی که به این واکنشهای هیجانی میاندیش��ید ،به آنها معنا ببخش��ید .برخی
میکنی��د هنگام 
افراد ،به این احساس��ات غریزی توجه بیش��تری معطوف میدارند .آزمونهای ش��خصیتی نظیر
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شاخص تیپ مایرز بریگز که در فصل  2به آن اشاره شد ،افرادی را که بیش از دیگران به نجوای
احساس��ات خود گوش فرا میدهند ،شناس��ایی میکند 38.همهی ما تا حدی از هیجانات خود را

بهعنوان اطالعات اس��تفاده میکنیم .این پدی��ده ،مستقیماً به موضوع موردبحث بعدی ما یعنی
شهود ،گره خورده است.
 )7-3-6شهود و انتخاب
گرگ مکدونالد ،به خاطر یک ترک مش��کوک در سطح سنگ ،پریشان خاطر بود ،بنابراین ،این
معدنچی کارکش��ته به همکار خود هش��دار داد که از آن محل دوری کند .مکدونالد به خاطر
میآورد هیچ نش��انی دال بر وجود مشکل موجود نبود -تنها یک ترک کوچک .چند دقیقه بعد،
در  3000پایی زیر زمین ،س��قف معدن فروریخت .خوشبختانه ،همکار مکدونالد به هشدار وی
توج��ه کرده بود .مکدونالد در یک مصاحبه پس از یک ش��ب ناآرام بع��د از وقوع حادثه ،اظهار
داشت :اگر آنجا بود ،میمرد.

39

این حس غریزی که کمک کرد گرگ مکدونالد زندگی همکارش را نجات دهد ،تحت عنوان
شهود شناخته میشود -توانایی پی بردن به اینکه چه موقع مشکل یا فرصتی مناسب وجود دارد و
انتخاب بهترین راه بدون استدالل آگاهانه 40.شهود ،تجربهای احساسی و فرایند تحلیل ناخود آگاه
سریع است .همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد ،غرایزی که تجربه میکنیم ،پیامهای
هیجانی هستند که از شدت کافی برای اینکه ما را آگاهانه از وجود خود مطلع کنند ،برخوردارند.
ای��ن پیامه��ا ،ما را از خطرات قریبالوقوع ،نظیر دیوارهی خطرن��اک معدن ،برحذر میدارند و یا
ما را ترغیب میس��ازد که از فرصتهای مناس��ب بهره ببریم .برخی از ش��هود ،همچنین ما را به
سمت گزینه مورد نظر و دارای اولویت نسبت به سایر گزینهها هدایت میکند .همهی احساسات
غریزی ما ،پیامهای هیجانی هستند ،اما همهی پیامهای هیجانی ،شهود نیستند .تفاوت اساسی
در این اس��ت که ش��هود ،مقایسهی سریع مشاهدات ما با الگوهایی ثبت شده در اعماق ذهن که
از راه تجربه فرا گرفته ش��دهاند ،میباش��د 41.این الگوها ،نمایانگر دانش��ی تلویحی هستند که به
شکلی ضمنی در طول زمان به دست آمده است .آنها مدلهایی ذهنی هستند که به ما کمک
میکنند دریابیم موقعیت فعلی ،بسته به اینکه تا چه حد با مدل ذهنی ما منطبق باش��د ،خوب
است یا بد .چنانچه الگویی با موقعیت فعلی متناسب باشد یا نباشد ،هیجاناتی به وجود می آیند
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که باعث میشود ما اقدام به انجام کاری نماییم .سالها تجربهی گرگ مکدونالد ،الگوی ذهنی
سطوح خطرناک را ساخت که با آنچه او در آن روز سرنوشت ساز مشاهده کرد ،مطابقت داشت.
بررس��یها همچنین حاکی از آن است که استادان شطرنج هنگامی که پس از مشاهدهی سریع
صفحهی بازی ،پی به موقعیتی مناسب میبرند ،پیامهای هیجانی دریافت میکنند .زمانی که به
این استادان فرصت تفکر دربارهی موقعیت داده شود ،قادر به توضیح این مسئله هستند که چرا
حرکتی مطلوب را روی صفحهی ش��طرنج میبینند و این در حالی است که قدرت شهود آنها،
وجود فرصت را بسیار پیشتر از صورت گرفتن این تحلیل منطقی ،مخابره کرده است .همانطور
که گفته شد ،برخی از پیامهای هیجانی ،شهود نیستند .برخی کارشناسان ،ما را از اطمینان کامل
به احساسات غریزی خویش ،برحذر میدارند .مسئله این است که پاسخهای هیجانی ،همواره بر
پایهی الگوهای ذهنی استوار بنا نشدهاند ،بلکه زمانی به وقوع میپیوندند که موقعیت پیش رو را
با نمونههای بسیار دوری مقایسه میکنیم که ممکن است مرتبط باشند یا نباشند .یک کارمند
جدید ممکن اس��ت از روابط با تأمینکننده ،اطمینان خاطر داشته باشد درحالیکه کارمندی با
تجربه ،مش��کالت بالقوه را در نظر میگیرد .تفاوت در این است که کارمند جدید بر الگوهایی از
سایر تجربیات و دیگر صنایع متکی است که ممکن است در این موقعیت صدق نکند و مؤثر واقع
نگردد؛ بنابراین ،اینکه هیجاناتی که ما در یک موقعیت تجربه میکنیم داللت بر ش��هود دارد یا

خیر ،عمدتاً به سطح تجربهی ما از آن موقعیت بستگی دارد .تاکنون ،شهود را بهعنوان تجربهای
حسی (حس غریزی) و فرایندی که طی آن موقعیت پیش رو با نمونههای ذهنی تثبیت ش��ده
مقایسه میشود ،تعریف کردهایم .شهود همچنین متکی است بر اسکریپت عمل 1که داللت دارد
بر تصمیمگیریهای برنامهریزی ش��ده و روتین که پاسخ ما به الگوی منطبق با شرایط جاری یا
غیر منطبق با آن را تسریع میسازند 42.اسکریپت عمل ،فرایند تصمیمگیری را با پرش از مرحلهی
شناس��ایی مشکل به مرحلهی انتخاب راه حل ،به ش��یوهای مؤثر کوتاه میسازد؛ بهعبارتدیگر،
اس��کریپت عمل ،شکلی از تصمیمگیری برنامهریزی شده اس��ت .این اسکریپت ،کلی و عمومی
است ،بنابراین الزم است آگاهانه با موقعیتهای خاص تطبیق داده شود.

1. Action Scripts
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شهود

به توانایی آگاهی از زمان بروز مشکل و وجود فرصت و انتخاب بهترین راه حل بدون استدالل آگاهانه اشاره

دارد.

 )7-3-7انتخاب مؤثرتر
گ��ذر از محدودیت انسان در انتخاب و تصمیمگیری ،بسیار مش��کل اس��ت ام��ا چند راهکار در
ی که رهبران در رابطه
کاهش این نگرانیها مؤثر اس��ت .یک حقیقت مهم این اس��ت که هنگام 
با گزینههای موجود ،بهجای اینکه متفکر باش��ند ،قاطعانه برخورد میکنند ،میزان ش��کست در
تصمیم��ات باالتر میرود .البته ،وقتی رهبران بیش از حد برای تصمیمگیری زمان صرف کنند،
نیز گاهی به بیاثر بودن تصمیمات میانجامد؛ اما تحقیقات حاکی از آن اس��ت که عدم ارزیابی
منطقی گزینهها ،مش��کل بزرگتری اس��ت .تصمیمگیرندگان با ارزیابی سیستماتیک گزینهها و
عوامل مرتبط ،مش��کالت رضایتمندی 1و گزینه مطلوب ضمنی 2را که ناشی از قضاوتهای کلی
و ذهنی اس��ت ،به حداقل میرسانند .با اینوجود پیشنهاد نمیشود که شهود را به کلی نادیده
بگیریم ،بلکه باید آن را در کنار تحلیل دقیق اطالعات مرتبط به کار ببریم.

43

دومین پیش��نهاد این است که به خاطر داش��ته باشیم هم فرایند عقالنی و هم هیجانی هردو
تصمیمات را تحت تأثیر قرار میدهند .با آگاهی از این مطلب ،برخی تصمیمگیرندگان عمدا ً مسائل
مهم را مجددا ً مورد بررسی قرار میدهند ،بنابراین اطالعات در حاالت مختلف ارزیابی شده و این

امکان فراهم میشود که هیجانات اولیه فروکش کند .بهطور مثال ،اگر حس کنید تیم شما به هنگام
اتخاذ تصمیمات مهم رقابتی ،بیش از حد به خود مطمئن است ،ممکن است چند روز بعد و زمانی
که اعضای تیم با تعمق بیش��تری فکر کردند ،از آنها درخواس��ت کنید که تصمیم خود را دوباره
بررسی نمایند .راهکار دیگر ،سناریو پردازی است که روشی اصولی برای به تصویر کشیدن آیندههای

محتمل میباشد .این شیوه ،معموالً داللت دارد بر تفکر دربارهی اینکه چنانچه یک شرط محیطی
قابل توجه تغییر کند ،چه اتفاقی خواهد افتاد و سازمان بهمنظور پیشبینی و عکسالعمل مناسب
1. Satisficing
2. Implicit-Favorite
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در مقابل چنین رویدادهایی چه باید بکند 44.سناریو پردازی ،ابزاری مفید برای انتخاب بهترین راه
حل پیش از وقوع سناریوهای احتمالی است ،چرا که راهحلهای مورد نظردر شرایطی بدون وجود
فشار و هیجانات ناشی از رخداد واقعی موقعیتهای اضطراری ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
سناریو پردازی

فرایند نظاممند تفکر در مورد آیندههای محتمل است و ارائه راهکار به سازمان برای پیشبینی و واکنش به چنین

شرایطی را شامل میشود.

 )7-4اجرای تصمیمات

بسی��اری از کت��ب و آثار مربوط به فرایند تصمیمگیری ،بهس��ادگی ازمباح��ث مرتبط با اجرای
تصمیمات عبور کردهاند .با اين وجود نويسندگان پيش��رو درزمینه كسب و كار تأكيد ميكنند،

يكي از مهمترين و چالش��يترين وظایف رهبران ،فرایند اجرا اس��ت که عبارت اس��ت از ترجمه
تصميمات اجرايي در قالب اقدامات و فعالیتها .نتایج حاصل از نظرس��نجی  3600مدير نش��ان
داد :محرک براي دستيابي به نتايج 1يكي از پنج ويژگي مهم مديران اثربخش ميباشد .اين نتایج
از س��وی الری باس��یدی 2که تجربه رهبری هزاران مدير را داشت مورد تأیید قرار گرفت .مدير
عامل اسبق هانی 3و االید سیگنال 4ميگويد :هنگام ارزيابي متقاضیان اولين چيزي كه در آنها
جستجو میکنم انرژي و اشتياق براي اجرا است.
 )7-5ارزيابي نتايج تصميمگيري

برخالف پارادایم انتخاب منطقی ،تصميمگیرندگان هنگام ارزیابی تصمیمات خود ،با خود صادق

نیستند .يكي از نگرانی اين است كه پس از يك انتخاب یک گزینه ،تمايل دارند با فراموش كردن
يا كماهميت جلوه دادن ويژگيهاي منفي گزينههاي انتخاب ش��ده و تأكيد بيش��تر بر نتايج و
دستاوردهاي مثبت آن از تصميم خود حمايت كنند .اين تحريف قابل درك تحت عنوان توجيه
1. Drive For Results
2. Larry Bossidy
3. Honeywell
4. Allied Signal
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پس از تصميمگيري ش��ناخته ميش��ود كه در واقع ناشي مي ش��ود از نياز افراد به خود پنداري
مثبت .توجيه پس از تصميمگيري به افراد يك ارزيابي بيش از حد خوشبينانه ارائه ميدهد؛ اما
فقط تا زماني دوام دارد كه آنها اطالعات بسيار روش��ن و غيرقابل انكار را دريافت نكرده باشند.
بدبختانه تصميمس��ازان از نتايج اوليه ارزيابي مغرور ميشوند بنابراين اغلب يك شوك دردناك
دريافت ميكنند .زماني كه در انتهاي كار نتايج مقايسهاي با اهداف ارائه ميشود.
 )7-5-1تشدید تعهد
عالوه بر توجيه پس از تصميم ،تش��دید تعهد نیز باعث میشود پیامدهای تصمیم از سوی افراد
به درستی ارزیابی نشود .تشدید تعهد به تمایل افراد به تكرار تصميم بهوضوح اشتباه يا تخصیص
منابع بيشتر براي اقدامات و فعالیتهای در حال شکست اشاره دارد 47.ساختمان جديد مجلس
اس��كاتلند يك نمونه بارز از تشدید تعهد است .در ابتدا  50ميليون پوند معادل  80ميليون دالر
آمريكا براي هزينه پروژه تخمين زده ش��د ،اما تكميل س��اختمان هالیروود 400 1ميليون پوند
هزينه در بر داشت و دوبرابر زمان پيشبيني شده طول كشيد.
يك مثال ديگر س��اخت فرودگاه بينالمللي دنور 2اس��ت كه وجود خطا در سيستم خودکار
جابجايي بار ،آن را به تأخير انداخت .فرودگاه  16ماه ديرتر از زمان مورد انتظار راهاندازي گرديد
و بين  1تا  2ميليون دالر نيز بودجه اضافي در بر داشت و از سیستم حمل بار قدیمیتر استفاده
کرد .سیستمهای جدید حمل بار در برخی موارد مورد استفاده قرار گرفتند اما يك دهه بعد به
علت هزينههاي باال استفاده از سيستمهاي جديد کنار گذاشته شد .مثال سوم مربوط به نيروگاه
هستهاي 3دارلینگتون در انتاريو كانادا است .كه هزينهاي به اندازه  2میلیارد دالر براي آن تخمين
زده شد برخی ادعا میکنند اين مبلغ  5میلیارد دالر بوده است ولي در واقع با هزينهاي بيش از
 14میلیارد دالر تكميل گرديد .اين فاجعه عظیم باعث شد دولت انتاريو قوانين و مقررات حاکم
بر صنعت برق را حذف نمايد و شركت اونتاریو هیدرو 4كه در حال حاضرهیدرو 5ناميده ميشود
1. Holyrood
2. Denver
3. Darlington
4. Ontario Hydro
5. Hydro
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به دو شركت عامل تقسيم نماید .جالب است بدانيم مدير عامل سابق اونتاریو هیدرو هشدار داد
ی که شما
كه دارلينگتون و ديگر پروژههاي عظيم بايد پذیرای تش��دید تعهد باش��ند زیرا هنگام 
نسبت به آنها متعهد شوید احتمال كمي وجود دارد كه از تعهد خود بازگرديد.

48

 )7-5-1-1دالیل تشدید تعهد
چهار علت اساس��ي كه باعث ميش��ود افراد بيشتر و بيشتر بسوي شكست در پروژهها پيش
بروند عبارتاند از :خود توجيهي ،1اثر نظریه چشمانداز ،2کوری ادراكي 3و هزینههای توقف.4
خود توجيهي :نیاز شدید افراد به پشتیبانی از تصمیمات خود و توجیه آن باعث میشود تا

جهت ثابتي را در اجراي تصميمات حفظ نمايند .اين خود توجيهي به ویژه زماني آشکار میشود

كه تصميمگیرندگان توسط پروژههايشان معرفي ميشوند و شهرت خود را در گرو موفقيت اين
پروژهها میدانند 49.پروژه  PPARSدولت ايرلند (تصویر را مش��اهده نمایید) به واقع تا حدي به
همين دليل تعهد را تجربه كرد .ش��هرت سياس��تمداران دولتي و مسئوالن انجمن بهداش��ت به
موفقيت اين پروژه بستگي داشت و تخصیص پول فراوان به اين پروژه نشانه حمايت و پشتيباني
مستمر آنها و گواهی بر خردمندانه بودن تصمیم بود.

1. Self-Justification
2. Prospect Theory Effect
3. Perceptual Blinders
4. Closing Costs
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Irish Health under re-PPARS
در اواس��ط س��ال  1990مديران اجرايي 5مركز بهداش��ت در

سراس��ر ايرلند تصمي��م گرفتند ك��ه يك سيس��تم حقوق و

دس��تمزد مش��ترك با ن��ام  PPARSایج��اد نمایند (حقوق
و دس��تمزد -پرداخت و س��اير سيس��تمهاي مالي مرتبط).

با استفاده از نرمافزاري مناسب با نام  SAPپروژه در طی سه سال و با هزينه برآورد شده  12ميليون دالر انجام

میشد .مسئولین سازمان بهداشت نسبت به مزایای بسیار  PPARSبسیار مشتاق و عالقهمند بودند اما  4سال
بعد سيستم هنوز خيلي با زمان تكميل فاصله داشت و هزينهها نيز به بیش از دو برابر مبلغ تعیین شده رسیده بود

و مبلغ  25ميليون دالر هزینه شد .در سال  2002درخواست شد پروژه مورد ارزيابي قرار گیرد .انجمن هی

( )HAYبه این نتیجه رسید كه  PPARSارزش آن را دارد كه ادامه یابد حتي اگر فقط بودجهای را که تاکنون
صرف آن شده است جبران نماید؛ اما دولت باید بيش از  120ميليون دالر دیگر هزينه كند و برای انجام آن به

توافق رسیدند .در  2005بخش مالي ايرلند زنگهاي هشدار را به صدا درآورد كه هزينههاي  PPARSپيچيده

و خارج از كنترل است و بخشهای عملياتي سيستم نيز مستعد خطاهاي زيادي ميباشند .شرمآورترین مورد
یکی از کارکنان اداره بهداشت بود که در ازای يك هفته  5 .1میلیون دالر دستمزد دریافت کرده بود .دولت ایرلند

اجرای پروژه  PPARSرا متوقف ساخت ،با اینوجود مقامات ارشد انجمن بهداشت همچنان نسبت به موفقیت
این پروژه اطمینان خاطر داشتند و به همین دلیل به کارکنان دستور دادند تا تاریخ ماه می  2007منتظر بمانند تا

به مزایای این سیستم پی ببرند ،PPARS .در ماه جوالی  2007بهطور رسمی کنار گذاشته شد .هزینه برآورد
شده برای این پروژه شکست خورده مبلغی بین  250تا  350میلیون دالر بود.

50

توجیه پس از تصمیم

داللت دارد بر تمایل به حمایت از گزینه انتخاب ش��ده در تصمیمات با فراموش کردن یا کماهمیت جلوه دادن

ویژگیهای منفی آن و تأکید بر ابعاد مثبت آن.
تشدید تعهد

به تمایل به تکرار تصمیمی کام ً
ال نادرست یا تخصیص منابع بیشتر به مجموعهای از اقدامات منتهی به شکست
اشاره دارد.
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اثر نظريه چش�مانداز :ممكن است شما فكر كنيد افراد همان اندازه كه دوست ندارند 50

دالر از دس��ت بدهند به همان ميزان هم مايلند كه  50دالر به دس��ت آورند؛ اما اين موضوع در
مورد بسیاری از ما صدق نميكند .احساسهاي منفي كه ما هنگام از دست دادن يك مبلغ خاص
تجربه میکنیم قویتر از احساس مثبتي است كه در نتیجه به دست آوردن آن تجربه میکنیم؛
بنابرای��ن ما تمای��ل داریم برای جلوگیری از ضرر و زیان ريسك بيش��تري را بپذيريم .اين اثر را
تئوري چش��مانداز مينامند و دومين عامل تشدید تعهد است .توقف يك پروژه يك زيان واقعي
و قطعي است كه براي بسیاری از افراد دردناكتر از عدم قطعیت در پروژهای است که ادامه آن
نیاز به بودجه بیش��تری دارد .در شرايط انتخاب ،تصميمگیرندگان گزينهاي را انتخاب ميكنند
كه كمتر دردناك باشد.

51

اثر چشمانداز

يك تمايل طبيعي است كه در هنگام از دست دادن مبلغ مشخصي احساس نارضايتي شما بیش از رضایت حاصل
از به دست آوردن همان مبلغ است.

کوری ادراکی :تش��دید تعهد گاهی اوقات به این دلیل رخ میدهد که تصمیمگیرندگان به

موقع مش��کالت را نمیبینند 52.آنها بهصورت ناآگاهانه به غربال کردن یا دور ساختن اطالعات

منفی میپردازند تا عزت نفس خود را حفظ نمایند .مش��کالت جدی در ابتدا شبیه به خطاهای
تصادفی در طول مسیر روند موفقیت است .حتی زمانی که تصمیمگیرندگان متوجه وقوع خطا
میشوند اطالعات آنقدر مبهم است که به درستی تفسیر نمیشوند و یا توجیه میشوند.
هزینههای توقف :تصمیمگیرندگان حتی زمانی که به موفقیت پروژه ش��ک دارند بر روی

تصمیم خود پافشاری میکنند زیرا هزینههای توقف پروژه باال یا نامشخص است .فسخ یک پروژه
بزرگ ممکن است جریمههای مالی بزرگ ،تصویر عمومی بد و یا هزینههای سیاسی شخصی در
پی داشته باشد.
این چهار شرط ،معموالً افزایش تعهد غیرعقالنی به نظر برسد؛ اما استثناهایی نیز وجود دارد.
تحقیقات حاکی از آن است که گاهی اوقات سرمایهگذاری بیشتر در یک پروژه درحال شکست،
ی��ک تالش منطقی در جهت فهم و درک بهتر یک وضعیت ناش��ناخته اس��ت .با افزودن منابع
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بیشتر ،تصمیمگیرندگان اطالعات جدیدی در مورد اثربخشی این سرمایهها به دست میآورند که
بازخوردهای بیشتری در مورد موفقیت آینده پروژه فراهم میآورد .این استراتژی به ویژه زمانی
که هزینههای توقف پروژه باالست ،مرسوم میباشد.

53

نظریه چشمانداز

گرایش طبیعی افراد مبنی بر اینکه احس��اس نارضایتی ناش��ی از از دس��ت دادن بهطور مثال مبلغی پول بیش از

احساس رضایت ناشی از به دست آوردن همان مبلغ است.

 )7-5-2ارزیابی پیامدهای تصمیم بهگونهای اثربخشتر
یک��ی از ﻣﺆثرترین راهها جهت به حداقل رس��اندن افزایش تعه��د و توجیه پس از تصمیم حصول
اطمین��ان از این مطلب اس��ت که تصمیمگیرندگان اصلی ،افرادی نیستند ک��ه بعدا ً به ارزیابی آن
تصمیمات میپردازند .این تفکیک نقشها اثر خود توجیهی را به حداقل می رس��اند زیرا شخصی
که ﻣﺴﺌﻮل ارزیابی تصمیم میباشد با تصمیم اصلی مرتبط نیست .استراتژی دوم این است که یک
سطح از پیش تعیین شده جهت رها کردن تصمیم یا بررسی مجدد آن ایجاد میشود .این مشابه
دستور توقف ضرر 1در بورس سهام و ارز است که بهموجب آن چنانچه قیمت سهام پایینتر از قیمت
خاص آن باشد به فروش خواهد رسید .مشکل این استراتژی این است که شرایط غالباً آنقدر پیچیده

است که مشکل میشود یک نقطه مشخص برای ترک یک پروژه را شناسایی نمود 54.استراتژی سوم

یافتن منابع سیستماتیک و بازخورد روشن است 55.مث ً
ال ممکن است بخش اعظم هزینههای ساخت
پارلمان جدید اس��کاتلند کاهش یابد در صورتی که دولت اس��کاتلندی اطالعات روشنتر و کمتر
تحریف شدهای از کارمندان دولت در مورد هزینههای حقیقی پروژه در طول چند سال اول دریافت

نمای��د( .در حقیقت کارکنان دولت برخی از این هزینهها را از مقامات منتخب مخفی میکنند).

56

استراتژی چهارم برای بهبود ارزیابی تصمیم ،مشارکت چندین نفر در ارزیابی تصمیم است .همکاران
بهطور پیوسته یکدیگر را زیر نظر دارند و در مقایسه با زمانی که به تنهایی روی پروژه کار میکنند
زودتر متوجه مش��کالت میش��وند .مش��ارکت کارکنان عالوه بر این مزایای دیگری نیز در فرایند
تصمیمگیری در پی دارد که در قسمت بعد موردبحث قرار خواهد گرفت.
1. Stop-Loss
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اهداف یادگیری

پس از خواندن دو بخش بعدی شما باید بتوانید:

 .7چهار مزیت مشارکت کارکنان در تصمیمگیری را بیان کنید.

 .8چهار حالتی را که در سطح مطلوب مشارکت کارکنان تأثیرگذار است ،شناسایی کنید.
 .9چهار مرحله در فرایند خالقیت را تعیین کنید.

 .10مشخصات کارکنان و محل کاری را که پشتوانه خالقیت است توصیف کنید.

 )7-6مشارکت کارکنان در تصمیمگیری

در این دوران با تغییرات سریع و افزایش پیچیدگی ،رهبران جهت اتخاذ بهترین تصمیم به تنهایی

به ندرت اطالعات کافی برخوردار هستند؛ بنابراین الزم است برای حل مسائل و تشخیص فرصتها
بهگونهای اثربخشتر ،به دانش و دیدگاه چندگانه کارکنان اطمینان کنند .تریسی فنتن ()Traci Fenton
بنیانگذار و مدیرعامل وورد بلو 1که ش��رکتی مش��اورهای در زمینه مشارکت کارکنان و دموکراسی
سازمانی است میگوید :عصر اطالعات ،ما را به عصر دراماتیک و عصر مشارکت و نفوذ آورده است.

57

مشارکت کارکنان (که مدیریت مشارکتی نیز نامیده میشود) به میزان تأثیر مشارکت کارکنان
در چگونگی سازماندهی و انجام کارها اشاره دارد 58.در هر سازمانی سطوح مختلفی از مشارکت
وجود دارد .مش��ارکت در پایینترین سطح آن درخواست اطالعات از کارکنان را شامل میشود.
آنها پیشنهادی ندارند و حتی نمیدانند مسئله در مورد چیست .در سطح میانی مشارکت ،در
مورد مسئله به کارکنان اطالعاتی داده میش��ود و آنها نیز پیش��نهاداتی به تصمیمگیرنده ارئه
میکنند .در باالترین سطح مشارکت ،فرایند تصمیمگیری نهایی به کارکنان واگذار میشود .آنها
مسئله را شناسایی و بهترین گزینه را انتخاب میکنند و انتخاب خود را اجرا مینمایند.
 )7-6-1مزایای مشارکت کارکنان
طی نیم قرن گذشته ،محققان رفتار سازمانی توصیه کردهاند که مشارکت کارکنان بهطور بالقوه
کیفیت و تعهد تصمیمگیری را تقویت میکند 59.چنانچه کارکنان در تصمیمگیری مشارکت داده
شوند ،با شناخت سریعتر مساﺋل و تعریف دقیقتر آنها کیفیت تصمیم را بهبود میبخشند .کارکنان
1. Worldblu
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از بسیاری جهات ،س��نسورهای محیطی س��ازمان محسوب میشوند .آنها شناسایی مشکالت را
ی که
تسهیل میکنند زیرا آنها اولین کسانی هستند که مش��کالت را مش��اهده میکنند .هنگام 

فعالیتهای س��ازمان منطبق با نیازها و انتظارات مش��تریان نباشد ،کارکنان معموالً اولین افرادی
هستند که از این موضوع آگاهی مییابند .مشارکت کارکنان این اطمینان را ایجاد میکند که هر
فردی در سازمان بهسرعت از چنین مسائل و مشکالتی آگاه میشود 60.مشارکت کارکنان همچنین
بهطور بالقوه تعداد و کیفیت راهحلهای ایجاد ش��ده را بهبود میبخش��د .در جلساتی که به خوبی
مدیریت شدهاند با به اشتراک گذاشتن دانش اعضای تیم برای ایجاد یک راه حل جدید ،هم افزایی
صورت میگیرد؛ بهعبارتدیگر چنانچه افراد گوناگون با یکدیگر کار کنند میتوانند نسبت به زمانی
که بهصورت فردی کار میکنند ،بهطور بالقوه راهحلهای بیشتری ایجاد کنند .مزیت سوم مشارکت
کارکنان ،این است که تحت شرایط خاص ارزیابی گزینهها را بهبود میبخشد.
مشارکت کارکنان ،کربن سیاه تایلند را سیاه نگه میدارد.

ش��رکت کربن س��یاه تایلند ک��ه تولیدکننده عامل س��یاه رنگ تایرها،
جوهره��ا و بس��یاری از محصوالت دیگر اس��ت ،کارکنان خ��ود را به

حلکنندگان مس��ئله تبدیل کرده است .رﺋﯿﺲ سرمایهگذاری مشترک
تایلند-هند میگوید :نگرش «من میتوانم» مهمترین خصوصیت همه
کارکنان است .هر ساله کارکنان بیش از  600پیشنهاد بهبود بهرهوری

اراﺋﻪ میدهن��د و نظ��رات خ��ود را در جعبههای کوچ��ک قرمز رنگی

که در سرتاس��ر س��ازمان واقع شده ،قرار میدهند .هر ماه جلسات مدیریت مش��ارکتی برگزار میشود و کارکنانی که
روشهای جدیدی در بهبود عمکرد هر روزه اراﺋﻪ میدهند مورد تش��ویق قرار میگیرند؛ مث ً
ال با پیشنهاد ساخت پالت
مخصوص بستهبندی که در همان حجم امکان چینش بستههای بیشتری را میداد 10 ،درصد از هزینههای حمل و نقل
کاهش یافت .شرکت کربن سیاه تایلندی به دلیل تأکید بر مشارکت کارکنان ،یکی از معدود شرکتهای خارج از ژاپن
است که جایزه دمینگ را برای مدیریت کیفیت جامع دریافت کرده است و موفق به دریافت جایزه کالس کیفیت تایلند

شده است .مجلهی فوربز آن را بهعنوان شرکتی با بهترین شیوه مدیریت به رسمیت میشناسد و انجمن هویت 1آن را

بهعنوان یکی از بهترین کارفرمایان در آسیا و تایلند رتبهبندی کرده است.
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1. Hewitt
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مطالعات متعدد در زمینه تصمیمگیری مشارکتی ،تعارض سازنده و پویایی تیم نشان میدهد
که با مشارکت ،دیدگاههای متنوعتر فراهم میشود ،ایدههای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد
و دانش ارزش��مندتری را به همراه دارد که همه این موارد به تصمیمگیرنده در انتخاب بهترین
گزینه کمک میکند 62.یک قضیه ریاضی که در سال  1985توسط مارکیس و کاندرست مطرح
ش��د این دیدگاه را مورد تأیید قرار میدهد که افراد هنگام انتخاب از میان دو گزینه تحت تأثیر
نظر اکثریت قرار میگیرند 63.برای توضیح این ایده (که قضیه جری کاندرس��ت نام دارد) ،فرض
کنید که ش��ما ناچار به انتخاب میان دو ش��رکت برای خدمات حسابداری شرکت خود هستید.
عالوه بر این شما و اعضای تیم بهطور متوسط شانس بیشتری برای انتخاب شرکتی که خدمات
برتری اراﺋﻪ میدهد دارید .بر مبنای نظریه کاندر ست احتمال درست بودن گزینهای که توسط
اکثریت اعضای تیم انتخاب ش��ده از گزینه انتخاب ش��ده از سوی شما یا هر یک از اعضای تیم
بیش��تر است .عالوه بر این زمانی که شما افراد بیش��تری را در رأیگیری مشارکت دهید ،دقت
و صح��ت اکثری��ت افزایش مییابد .گوگل ﺗﺌوری کاندرس��ت را در پیشبینی بازارها به کار برده
است که در ابتدای فصل شرح داده شد .مدیران گوگل با تشویق کارکنان به رأی دادن در مورد
گزینههای مختلف ،در مورد رویدادهای آینده به گزینههای بهتری دست یافتند.
مشارکت کارکنان عالوه بر بهبود کیفیت تصمیم ،تقویت تعهد کارکنان در تصمیم را در پی

دارد .کارکنان بیش از آنکه خود را مجری تصمیمات فرد دیگر بدانند ،شخصاً احساس میکنند

ﻣﺴﺌﻮل موفقیت آن هستند .مش��ارکت همچنین تأثیرات مثبتی بر انگیزش ،رضایت و جابجایی
(ترک کار) کارکنان دارد .همچنین مطالعات اخیر نش��ان میدهد که مش��ارکت کارکنان تنوع
مهارت ،احساس اس��تقالل ،هویت کار را در پی دارد که همه این موارد موجب غنیسازی شغل
و افزایش انگیزه بالقوه کارکنان میش��ود .مش��ارکت همچنین اقدامی حیاتی در جهت تغییرات
سازمانی است زیرا کارکنان انگیزه بیشتری برای اجرای تصمیم دارند و در برابر تغییرات ناشی از
تصمیم کمتر مقاومت میکنند.

64
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 )7-6-2اقتضاﺋﺎت مشارکت کارکنان
اگر مشارکت کارکنان تأثیرات بسیار شگفتانگیزی در پی دارد ،چرا رهبران همه تصمیمات را به
کارکنان واگذار نمیکنند؟ جواب این است که سطح بهینه مشارکت کارکنان به شرایط بستگی
دارد .مدل مشارکت کارکنان که در شکل  3-7نشان داده شده است ،فهرستی از چهار حالت را
ارائه میدهد .ساختار تصمیم ،منبع دانش تصمیم ،تعهد تصمیم ،خطر تعارض.
س�اختار تصمی�م :در ابتدای این فصل در مورد تصمیمات برنامهریزی ش��ده و تصمیمات

برنامهریزی نش��ده توضیحاتی ارائه شد در تصمیمات برنامهریزی شده نیاز به مشارکت کارکنان
کمتر اس��ت چراکه راهحلها حاصل رویدادهای گذشته هستند؛ بهعبارت دیگر مزایای مشارکت
کارکنان با تازگی و پیچیدگی مشکالت و فرصتها افزایش مییابد.
منبع دانش تصمیم :زمانی که رهبر از دانش کافی برخوردار نیست و زیردس��تان اطالعات

بیش��تری برای بهبود کیفیت تصمیم دارا هستند ،باید در برخی سطوح تصمیمگیری مشارکت
نماین��د .در بسیاری از موارد کارکنان به مصرفکنندگ��ان و فعالیتهای تولید نزدیکتر هستند
بنابراین اغلب میدانند شرکت کجا میتواند سرمایهگذاری کند ،کیفیت محصوالت و خدمات را
بهبود دهد و فرصت را تشخیص دهد .این مسئله به ویژه در مورد تصمیمات پیچیده صادق است
که کارکنان از اطالعات مرتبط برخوردار هستند.
تعهد تصمیم :زمانی که کارکنان در تصمیمگیری شرکت میکنند ،نسبت به تصمیم متعهد

میشوند .اگر کارکنان تمایلی به پذیرش تصمیمی که بدون مشارکت آنها اتخاذ شده ،نداشته
باشند ،برخی از سطوح مشارکت ضروری میشود.
خط�ر تعارض :دو نوع تعارض مزایای مش��ارکت کارکن��ان را کاهش میدهد .مورد اول

زمانی رخ میدهد که اهداف کارکنان و هنجارها با اهداف س��ازمان در تعارض باش��د که در
این حالت مش��ارکت کارکنان در س��طح پایینی پیشنهاد میشود .دوم اینکه میزان مشارکت
ب��ه اینکه آیا کارکنان برای راه حل ارجح به توافق رس��یدهاند یا نه بستگی دارد .اگر تعارض
محتمل باش��د سطح باالی مشارکت ،بهس��ختی محقق میشود( .کارکنان به تنهایی تصمیم
میگیرند).
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شکل  3-7مدل مشارکت کارکنان در تصمیمگیری

مش��ارکت کارکنان مهمترین بخش فرایند تصمیمگیری است .برای اخذ بهترین تصمیمات
الزم اس��ت افرادی را ک��ه اطالعات ارزش��مندی دارا هستند و تعهد اج��رای تصمیم را افزایش
میدهند در تصمیمات مش��ارکت دهیم .بخش مهم دیگر تصمیمگیری خالقیت اس��ت که در
قسمت بعد در مورد آن به بحث خواهیم پرداخت.
مشارکت کارکنان

به میزان تأثیرگذاری کارکنان بر چگونگی سازماندهی و انجام کار اشاره دارد.

 )7-7خالقیت

در بخ��ش آغازی��ن این فصل توضیح دادیم که گوگل چگونه کارکنان را در تصمیمات س��ازمان
مشارکت داده است و بر خالقیت آنان در شناسایی نرمافزار بهبود عملکرد تأکید میکند .خالقیت

یعنی ایجاد ایدههای اصلی که مش��ارکت ش��ناخته شده اجتماعی را در پی دارد 65.گرچه شرایط
منحصر به فردی برای خالقیت وجود دارد که در صفحات بعد به آن اشاره خواهیم داشت اما در
حقیقت بخشی از فرایند تصمیمگیری است که پیش از این در این فصل شرح داده شد .ما برای
یافتن مسائل ،شناس��ایی گزینهها و اجرای راهحلها بر خالقیت متکی هستیم .خالقیت چیزی
نیست که برای موقعیتی خاص ذخیره شود .خالقیت بخش بی کم و کاست تصمیمگیری است.

7
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شکل  :4-7مدل فرایند خالقیت

شکل  4-7یکی از ابتداییترین و تأثیرگذارترین مدلهای خالقیت را نشان میدهد 66.گرچه مدلهای
دیگری از فرایند خالقیت موجود است اما بسیاری از آنها با مدل ارائه شده در اینجا همپوشانی دارند .اولین
مرحله آمادهسازی است .در این مرحله فرد یا گروه تالش میکند تا دانش و مهارتهای مرتبط با مسئله یا
فرصت را به دست آورد .آمادهسازی عبارت است از ایجاد یک درک روشن از آنچه شما تالش میکنید از
طریق یک راه حل تازه به دست آورید و به دنبال آن مطالعه فعاالنه اطالعاتی که مرتبط با موضوع به نظر
میرسد .مرحله دوم ،مرحله نهفتگی 1است که دوره ای از تفکر انعکاسی است .در مرحله دوم مشکالت را
کنار میگذاریم اما ذهن ما هنوز در پس زمینهاش بر روی آن کار میکند 67.مهمترین شرط این مرحله این
است که با بازدید مجدد و پی در پی مسئله سطح پایینی از آگاهی نسبت به آن را حفظ نماییم .نهفتگی
به معنای این نیست که شما موضوع یا مسئله را فراموش کنید .نهفتگی ،تفکر واگرا 2را تسهیل میسازد.
طی تفکر واگرا مسئله مجددا به روشی منحصر به فرد چارچوببندی میشود و رویکرد متفاوتی نسبت
به آن موضوع ایجاد میگردد .تفکر واگرا در تقابل با تفکر همگرا 3است که برای مسائل منطقی ،پاسخی
قراردادی و پذیرفته شده را در نظر میگیرد .تفکر واگرا ما از مدلهای ذهنی موجود جدا کرده بهطوریکه

ما میتوانیم مفاهیم یا فرایندهایی از بخشهای کام ً
ال متفاوت اززندگی بهکارگیریم.

بینش ،مرحله سوم خالقیت است که به آگاهی ناگهانی فرد از یک ایده منحصربه فرد اشاره
دارد 69.بینش اغلب در قالب یک المپ به تصویر کش��یده میش��ود اما بهتر آن است که آن را به
روشنایی آنی و مختصرو یا شاید یک شمعی که سوسو میکند توصیف کرد زیرا این ذرات الهام
شده زودگذر است و چنانچه مستند نشود بهسرعت از بین خواهد رفت.
به همین دلیل ،بسیاری ازافراد خالق در تمام اوقات یک مجله ویا نوت بوک با خود به همراه
1. Incubation
2. Divergent Thinking
3. Convergent
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دارند اینگونه این امکان برای آنها فراهم اس��ت که ایدههای خود را پیش از آنکه ناپدید ش��وند
بنویسن��د .همچنین ،ایدههای ناگهانی یک برنامه زمانبندی ش��ده ندارد و ممکن اس��ت در هر
ساعتی از شبانهروز به سراغ شما بیاید.
در مرحله بینش ایدهها صرفاً ناهموار و خام هستند .س��ودمندی آنها باید از طریق ارزیابی
دقیق منطقی ،آزمایش و بینش خالقانه بیشتر مورد تأیید قرار گیرد؛ بنابراین ،اگرچه تأیید بهعنوان
مرحله نهایی خالقیت ش��ناخته میش��ود ،اما در حقیقت آغاز یک فرایند طوالنی تصمیمگیری
خالق به سمت توسعه یک محصول و یا خدمت نوآورانه است.
این فرایند پیوسته و همچنین شرایط وروشهایی که پشتوانهای برای خالقیت است در شرکت
ناتینگهام اسپیرک 1آشکارا به چشم میخورد .همانطور که در تصویر  1-7شرح داده شده است
موفقیت شرکت طراحی صنعتی کلیولند برجلسات واگرا و همگرا ،نمونه اولیه ،گروههای تمرکز،
و محیط کار الهامبخش متکی است تا در هر سال دهها ایده جدید قابل عرضه در بازار ارائه نماید.
 )7-7-1ویژگیهای افراد خالق
همه افراد خالق هستند ،اما برخی از توانایی بالقوه بیشتری برای خالقیت برخوردار هستند .چهار ویژگی
عمده که افراد را از پتانسیل خالقیت باالتری برخوردار میسازد عبارتاند از :هوش ،مقاومت و پافشاری،
دانش و تجربه و مجموعهای ازصفات شخصیتی و ارزشهایی که نشانگر استعداد و قدرت خالقه مستقل
است .ویژگی اول این است که افراد خالق برای ترکیب اطالعات ،تجزیه و تحلیل ایدهها و بهکارگیری
ایدههای خود از هوش باالتری بهرهمند هستند 70.افراد خالق مانند کارآگاه افسانهای ،شرلوک هولمز،
اهمیت مقادیر کوچکی از اطالعات را تشخیص میدهند و قادر هستند بهگونهای بین آنها ارتباط برقرار
کنند که هیچ فرد دیگری نمیتواند آن را تصور کند .آنها همچنین این توانایی را دارند که سودمندی
بالقوه ایدهای خود را ارزیابی کنند .اگرچه هوش در جهت کشف ایدههای جدید به افراد کمک میکند ،اما
عامل دیگر که به همان میزان و یا بیش از آن حائز اهمیت است مقاومت و پافشاری در دنبال کردن ایده
از طریق آزمون و خطا است بهعبارتدیگر ،پتانسیل خالق شامل پافشاری و پشتکار در آزمودن ایدههای
بیشتر است ،در حالیکه افراد دارای خالقیت کمتر بسیار زودتر تسلیم میشوند.
1. Nottingham-Spirk
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اعضای تیم در شرکت طراحی ناتینگهام -اسپیرک به یکی از همکاران خود با نام کاریگ سائوندر (فرد ایستاده در تصویر)
برای یکی از محصوالت خالقانه شرکت ،امتیاز فوقالعاده ( )wowرا اختصاص دادند.
خالقیت در ناتینگهام -اسپیرک

ممکن اس��ت ش��ما تصور کنید خالقیت در شرکت ناتینگهام اسپیرک یک تجربه مذهبی است .چند سال قبل این
1

شرکت طراحی صنعتی به یک کلیسای قدیمی در دانشگاه کلیولند نقل مکان کرد .یک بنای سنگی هشت ضلعی

که شبیه معبد رومی است و در قسمت باالی سینهکش یک زمین  5هکتاری به چشم میخورد .در داخل آن در یک

ساختمان مدور زیر سقف گنبدی شکل که بر  20ستون استوار است ،کارکنانی مشغول به کار هستند .سمبلهایی
از کلیسای اصلی باقی مانده است که اتاقک گروه کر (هم سرایان) و ارگ (قلعه) سر به فلک کشیده از آن جملهاند.

جان ناتینگهام که به همراه جان اس��پیرک ش��رکت ناتینگهام -اسپیرک را تأسیس نمود اظهار دارد :شما نمیتوانید

کمکی کنید جز اینکه در اینجا قدم بزنید و بگویید من میخواهم چیز جدیدی خلق کنم .ناتینگهام اسپیرک عالوه بر
داشتن ساختمان الهامبخش کلیسا بهواسطه برخورداری از فرهنگ ریسکپذیر مبتنی بر یادگیری شرایطی حمایتی

برای خالقیت به وجود آورده اس��ت .ناتینگهام میگوید :چنانچه شکس��ت بخوریم سر خود را باال نگه میداریم و در

مسیر دیگری گام برمیداریم .ما دریافتیم که این معنای نوآوری است .این دو موسس و  70کارمند شرکت نیز با نگاه
کردن به اطراف قفسههای فروشگاه به ایدههای جدید دست یافتهاند .ناتینگهام ادامه میدهد :ما به دنبال این هستیم

که دریابیم مصرفکنندگان تا دو سال آینده چه نیازی دارند .اسپیرک میگوید :ما نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی در
قفسههای فروشگاه وجود ندارد و به معنای واقعی کلمه نوآوری را در قفسهها تجسم میکنیم .این اقدامات جرقهای از
بینش را ایجاد میکند اما آنها فقط در نقطه آغازین خالقیت هستند .ناتینگهام میگوید :هر فردی میتواند یک ایده
1. Nottingham-Spirk
س
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خوب داشته باشد ،مشکل عرضه نمودن آن به بازار است .شما باید ایده خود را کاربردی کنید و امکانسنجی آن را

بهعنوان یک محصول به اثبات برسانید .ناتینگهام اسپیرک برای تبدیل ایدهها به محصوالت سودآور تیمهایی متشکل

از  10عضو را تشکیل داده است که دو نوع جلسه را برگزار میکنند .در جلسه اول که جلسه واگرا نامیده میشود تبادل

فکری (هماندیشی مستقیم) میان اعضا صورت میگیرد .ناتینگهام اظهار دارد :ما با جلسه خالقیت آغاز میکنیم ،افراد

تیم ما مکمل یکدیگر هستند و همچنین ما پذیرای ایدههای فراوان هستیم .این ایدهها در قالب خطوط و طرحها بر
روی تکههایی از کاغذ ثبت میشوند .بیش از صد ایده در انتهای جلسه بر دیوار نصب میشود .در دور دوم جلسات که

جلسات همگرا نامیده میشود هریک از ایدهها بهصورت سیستماتیک توسط تیم ارزیابی میگردد .ناتینگهام دراینباره

توضیح میدهد :به هریک از افراد سه کارت ارائه میگردد که بر روی هر یک سه عبارت خوب ،فوقالعاده و متوسط
قید ش��ده است .ایدههای فوقالعاده نشاندهنده این اس��ت که کاری در دست دارید ،ایدههای متوسط کنار گذاشته

میشود و ایدههای خوب بهوسیله یک قهرمان ایده بیشتر توسعه مییابد .بهطور مثال «ایده پایه یک دقیقهای درخت
ی که پیشنهاد شده امتیاز خوب را دریافت نمود اما پس از آنکه کریگ سائوندر آن را تصحیح
کریستمس» در ابتدا هنگام 
نمود امتیاز فوقالعاده را دریافت کرد .تقریب ًا یک میلیون پایه درخت کریستمس طی  5سال اول تولید محصوالت در

بازار فروخته شد .جلسات همگرا و واگرا با جلسات متمرکز گروه و بازخوردهای مشتریان تکمیل میشود تا نمونه اولیه
بهبود یابد .قوطیهای رنگ فلزی و مدور که در ناتینگهام اسپیرک مجدداً طراحی شده است و در یک قرن گذشته
کمی تغییر یافته است از جمله این موارد است .کارکنان تجربه خوبی از کار با قوطیهای رنگ سنتی نداشتند .کریگ

سائوندر میگوید :ما نمیتوانیم به محصولی فکر کنیم که برای باز کردن آن نیاز به آچار پیچ گوشتی داشته باشیم و
ی که
با چکش آن را ببندیم بنابراین سائوندر و همکاران وی قوطی رنگی با درب چرخشی به وجود آوردیم .هنگام 

نمونه اولیه به مصرفکنندگان بالقوه نشان داده شد آنها اظهار داشتند که این قوطیها قابلیت انبار شدن در انبارها

و فروشگاهها را ندارد بنابراین با دریافت این بازخورد نمونه اولیه مورد بازبینی قرار گرفت .پس از آن مصرفکنندگان

نگران بودند که این قوطیهای پالستیکی در صورت افتادن بشکند .ناتینگهام میگوید :بنابراین ما مجموعهای از آنها
را از باالی نردبان به پایین انداختیم این بازخوردها باعث تولید موفقیتآمیز قوطیهای رنگ جدید شد.

ش��رکت ناتینگهام اس��پیرک به لطف فرایند نوآوری و محیط کار خالقانه نزدیک به  500پتنت را ثبت کرد و به
مشتریان خود کمک کرد که در طی سه دهه گذشته بیش از  30میلیارد دالر فروش داشته باشند .برجستهترین

نوآوریهای این ش��رکت شامل این موارد است :مس��واک چرخشی کرست ،صندلیهای چرخدار اینواکیر کورپ

 ،))Invacare Corpجاروهای سوییفر سویپر وک ،ظروف ضدتعریق ،طرح اسکنرهای ام آر آی و قوطیهای

رنگ توویست اند پور.

71

1

38

 vفصل  :7تصمیمگیری و خالقیت

افراد خالق به دلیل نیاز باالتر برای موفقیت ،انگیزش باالی برآمده از خود کار و میزان باال یا متوسط
عزت نفس ،در کار خود پافشاری بیشتری دارند .در تحقیقات اخیر نیز این مطلب مورد تأیید قرار
گرفته است ،نتایج این تحقیقات نشان میدهد مخترعان نسبت به عموم افراد از اعتمادبهنفس و
خوشبینی باالتری برخوردار هستند و این صفات است که در کارکنان این انگیزه را ایجاد میکند
که پس از دریافت توصیههایی جهت دست کشیدن از کار و رها کردن آن همچنان به کار بر روی
یک پروژه و سرمایهگزاری برای آن ادامه دهند 72.توماس ادیسون بر اهمیت پافشاری و پشتکار تأکید
کرد و پس از کسب شهرت اظهار داشت :ادرصد نبوغ الهام است و  99درصد آن پشتکار و تالش.
ادیسون و کارکنان وی برای اختراع برق پیش از یافتن روش صحیح صدها روش را امتحان کردند.
ویژگی سوم ازافراد خالق این است که آنها دارای دانش و تجربه کافی در مورد موضوع میباشند.

73

کارشناسان خالقیت توضیح میدهند که کشف ایدههای جدید نیاز به آگاهی از اصول دارد .برای
مثال ،در  1960گروه راک بیتلز آهنگهای خود را تنها پس از اینکه با هم برای چندین س��ال
کار میکردند تولید نمودند.
اگر چه دانش و تجربه ممکن اس��ت دریک مفهوم مهم باش��د ،اما آنها میتوانند خالقیت را
تضعیف س��ازند ،زیرا افراد ،با ایجاد مدلهای ذهنی که رفتار بدون تفکر را در پی دارد ،فرضیات
خود را مورد س��ؤال قرار نمیدهند 74.در قسمتهای قبلی این فصل نیز به این موضوع اش��اره
ش��د که مدلهای ذهنی گاهی اوقات توانایی تصمیمگیرنده را در مشاهده ابعاد مختلف محدود
میسازد .برای غلبه بر این محدودیت ،برخی از رهبران شرکتهای بزرگ افرادی را از سایر صنایع
و زمینههای تخصصی اس��تخدام میکنند .بهعنوان مثال ،جفری باالرد ،بنیانگذارسیستم قدرت
ی که شیمیدان اظهار
باالرد ،یک ش��یمیدان را برای تولید یک باتری بهتر استخدام نمود .هنگام 
داشت که هر چیزی را در مورد باتریها نمیداند ،باالرد پاسخ داد :این خوب است .من به دنبال
افرادی نیستم که در مورد باتریها همه چیز را میدانند .آنها آن چیزی را میدانند که کارایی
ندارد 75وی اظهار داش��ت قصد استخدام افرادی را دارد که مسیرهایی را که کارشناسان مدتها
پیش ذهن خود را به آن محدود ساخته بودند مورد سؤال و بررسی قرار دهند .نکته اینجا در این
است که دانش و تجربه یک شمشیر دو لبه است .این یک پیششرط مهم برای خالقیت است،
اماعادت بیش از حد به دانش و تجربه میتواند باعث شود افراد کمتر به تحقیق و بررسی بپردازند.

2
38

 vبخش  :2رفتار و فرایندهای فردی

چهارمین ویژگی افراد خالق مجموعهای ازصفات شخصیتی و ارزشهایی است که پشتوانه قدرت
خالقه مستقل هستند :گشودگی در برابر تجربه ،نیازنسبتا پایین برای وابستگی و ارزشهای قوی
مربوط به خود محوری و انگیزش.
بر اساس تحقیقات گوناگون این ویژگیهای فردی در برخی شرایط پتانسیل خالقیت فرد را
بهبود میبخشد 76.اکنون به بررسی هر یک از آنها میپردازیم:
گش�ودگی باال در برابر تجربه :این بعد از مدل ش��خصیتی پنج بزرگ میزان قوه تخیل،

کنجکاوی و حساسیت فرد نسبت به تجربه ،ذهن باز و اصالت فرد را نشان میدهد( .به فصل 2
رجوع شود).

ی که نیاز کمتری به مورد تأیید واقع شدن
سطح نسبت ًا پایین نیاز وابستگی :افراد هنگام 

در اجتم��اع دارند و تا حدی عدم انطباقپذیری باالیی دارن��د (البته نه حد خیلی باال) ،خالقتر
هستند .به خاطر این ویژگیها ،افراد خالق ،زمانی که اش��تباه میکنند کمتر خجالت میکشند
ی که دیگران از آنها به دلیل پافشاری و اصرار بر ادامه کار انتقاد میکنند ،آنها
و حتی هنگام 
انگیزه خود را برای جستجوی ایدهها از دست نمیدهند.
خودمحوری و ارزشهای انگیزشی باال :خود محوری ،ارزشهای خالقیت و تفکرمستقل

را در بر میگیرد؛ انگیزش شامل ارزشهایی از هیجان و چالش میباشد .همه این ارزشها با هم
گشودگی در برابر تغییر را شکل میدهد که نمایانگر انگیزش برای جستجوی روشهای نوآورانه
است( .به فصل  2رجوع شود).
 )7-7-2شرایط سازمانی پشتوانه خالقیت

هوش ،پافش��اری و پایداری ،دانش و تجربه و تخیل مستقل نش��اندهنده پتانسیل خالقیت فرد
است ،اما اینکه فرد تا چه حد دارای خروجی خالقانهتری است به محیط کاری بستگی دارد که
بستر و پشتوانهای برای فرایند خالقیت است 77.قبل از توصیف تأثیرات شرایط بر خالقیت ،الزم
اس��ت خاطر نشان شود که آمیختهای از ش��رایط و موقعیتهای مختلف میتواند بستر حمایت
خالقیت باشد ،یک محیط کار ایدهآل منحصر به فرد وجود ندارد 78.با این پیشبینی احتیاطی در
ذهن ،برخی از شرایطی را که در بالفعل ساختن پتانسیل خالقیت افراد مؤثر است مورد بررسی
قرار میدهیم.
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یکی از مهمترین شرایط که پشتوانهای برای اقدامات خالقانه است یادگیری محوری در سازمانها
است بدین مفهوم که رهبرآنکه اشتباهات منطقی کارکنان را بهعنوان بخشی از فرایند خالقیت
در نظر گیرند .مدیرعامل و نائبرئیس ش��رکت سامسونگ الکترونیک یان جانگ یونگ اخیرا ً به
کارکنان توصیه کرده است :خالقیت محصول شکست است ما باید فرهنگ شرکت را در جهتی
بهس��ازی کنیم که چنانچ��ه فردی نهایت تالش خود را برای انجام ک��ارش به کار بست از خطا
و اش��تباه او چشمپوش��ی کنیم 79انگیزش برآمده از خود کار یکی دیگر از ش��رایط مهم پرورش
ی که باور دارند که کار آنها در جهت نفعرسانی به سازمان و یا
خالقیت است 80.کارکنان هنگام 
ی که برای پیگیری ایدههای جدیدتر بدون تاخیرات
جامعه بزرگتری است (اهمیت کار) و هنگام 
ناش��ی از کاغذ بازی آزادی عمل دارند (اس��تقالل در کار) ،خالقانه تر عمل میکنند .خالقیت به
تغییر مربوط میش��ود و تغییر زمانی امکانپذیر اس��ت که کارکنان اختیار تجربه کردن را دارا
باش��ند .بهطور کلی مشاغل چالشبرانگیز و مش��اغلی که منطبق بر شایستگیها و تواناییهای
کارکنان است ،باعث تشویق و ترغیب خالقیت میشوند.
شرکتها عالوه بر دارا بودن فرهنگ مبتنی بر یادگیری و برخورداری از مشاغل انگیزش ،از
طریق ارتباطات باز و منابع کافی نیز موجبات پرورش خالقیت را فراهم میآورند .آنها همچنین
یک سطح قابل قبول و منطقی از امنیت شغلی را فراهم میآورند که توضیحی است بر اینکه چرا
در دوران کوچک سازی و تجدید ساختار شرکت ،خالقیت مهجور است.

81

برخی از شرکتها با طراحی فضای کاری متفاوت و نامرسوم بستر خالقیت را فراهم میآورند.

82

گوگل نمونهای از این موارد اس��ت .نوآوران اینترنت در کشورهای گوناگون در دفاتر کاری جالب
و غیرمعمول کار میکنند که دارای تختخوابهای بافته ش��ده ازتور ،قایقهای کوچک و فضای
خصوصی کندو ش��کل ،سرسره و دیوارهای رنگ آمیزی شده با رنگهای شاد میباشد .خالقیت
تا حدی با حمایت رهبران و همکاران نیز بهبود مییابد .نتایج یک تحقیق نش��ان میدهد افراد
اثربخش پیشرو در تولید از ایدههای جدید مشتاقانه استقبال میکنند .تحقیقات دیگری حاکی
از آن اس��ت که حمایت همکاران در برخی مواقع میتواند باعث بهبود خالقیت شود درحالیکه
در موقعی��ت دیگر رقابت میان همکاران بهبود خالقیت را در پی دارد 83.به همین ترتیب ،معلوم
نیست چه مقدار فشار باید برای تولید ایدههای خالق بر کارکنان اعمال شود .فشار شدید بهعنوان
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بازدارنده خالقیت شناخته شده است ،اما از سویی دیگر نیز به نظر نمیرسد عدم فشار باالترین
میزان ایجاد خالقیت را به دنبال داشته باشد.
 )7-7-3اقدامات پرورشدهنده خالقیت
استخدام افراد برخوردار از پتانسیل باالی خالقیت و فراهم آوردن محیط کاری پشتوانه خالقیت
دو اصل اساس��ی محیط کارخالق هستند .س��نگ بنای س��وم فعالیت و اقداماتی اس��ت که این
امکان را برای کارکنان فراهم میآورد که خالقانهتر فکر کنند .یک مجموعه از فعالیتها ،تعریف
مجدد مسئله است که کارکنان را ترغیب میکند تا دوباره پروژههای قدیمی را که کنار گذاشته
ش��دهاند مورد بازبینی قرار دهند .این پروژهها ممکن اس��ت پس از چند ماه بیتوجهی از ابعاد

مختلف نگریسته ش��وند 84.استراتژی دیگر این اس��ت که از افراد ناآشنا با موضوع (که ترجیحاً با
تخصصهای مختلف) درخواس��ت شود به همراه شما به جستجوی مسئله بپردازند .شما اهداف
خود را بیان میکنید و برخی حقایق را ارئه میدهید س��پس به فرد دیگر اجازه میدهید برای
درک بهتر موقعیت س��ؤاالتی را بپرسد .با بیان شفاهی مشکل ،گوش دادن به سؤاالت و شنیدن
آنچه دیگران فکر میکنند ،این احتمال بیش��تر است که به چشماندازها و دیدگاههای جدید در
مورد این مسئله دست یابید.

85

مجموعه دوم از فعالیتهای خالقیت که تحت عنوان بازی مش��ارکتی 1ش��ناخته میشوند،
مجموعهای از کالسهای هنر داس��تان س��رایی و بازیگری فیالبداهه را شامل میشود ،بهعنوان
مثال ،غول رس��انه انگلیس او ام دی ( )OMDکارکن��ان خود را به مدت دو روز به حومه خلوت
شهر فرستاد تا در آنجا مانند راهبان قرون وسطی مناجات کنند و به بازی کروکت بپردازند .خالق
بودن یک کمی شبیه احساس است ،نیاز به تحریک دارد ،هریت فراست یکی از کارکنان OMD

متخص��ص در زمینهایجاد خالقیت دراینباره میگوید :خالق بودن تا حدی ش��بیه یک هیجان
اس��ت؛ الزم اس��ت ما تهییج ش��ویم .چنین چیزی در مورد تخیل و تصور و توانایی آن در ایجاد
ایدههای جدید نیز صادق است کار بر روی تخیل و توانایی خود باعث میشود تا ایدههای جدید
ما درست شود .شما نمیتوانید فقط در یک اتاق بنشینید و صدها ایده تدبیر کنید.

86

1. Associative Play
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یک فعالیت بازی مش��ارکتی دیگر ،تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (ریخت شناسانه) است که
شامل فهرست ابعاد مختلف یک سیستم و عناصر هر یک از ابعاد و پس از آن بررسی هر ترکیب
اس��ت .این فعالیت افراد را تش��ویق میکند تا به بررس��ی دقیق ترکیباتی بپردازند که در ابتدا
بیمعنی به نظر میرس��ید .تایسون فودز ،بزرگترین تولیدکننده مرغ در جهان ،برای شناسایی
روشه��ای جدید س��رو مرغ برای ناه��ار ،این اقدامات را در پیش گرفته اس��ت .تیم تحقیقات و
بازاریابی که این وظیفه به آنها محول شده است ،بر سه مقوله متمرکز شد :موقعیت ،بستهبندی
و طعم .سپس تیم بر روی ترکیب گستردهای از این سه بخش کارکرد که باعث ایجاد ایدههای
جدیدی شد که پاستا مرغ پنیری (طعم) در جعبههای پیتزا (بستهبندی) برای ارائه در بازیهای
بیس بال (موقعیت) از آن جمله است .پس از آن ،این تیم به بررسی امکانسنجی این ترکیبات
پرداخت و برای بررس��ی بیش��تر آنها را به گروههای مشتریمدار ارس��ال نمود 87.گرده افشانی
متقاطع زمانی اتفاق میافتد که افراد از نواحی مختلف سازمان به تبادل ایده میپردازند 88.الزلو
باک ،مدیر ارشد منابع انسانی گوگل بر این عقیده است که :خالقیت از افرادی سرچشمه میگیرد
ک��ه ب��ا یکدیگر برخورد میکنند و نمیدانن��د به کجا میروند .آی دی ای او ( )IDEOش��رکت
طراحی محصول مستقر در کالیفرنیا نیز فعالیت گردهافش��انی متقاطع را در پیش گرفته است و
با در هم آمیختن کارکنان مربوط به پروژههای مختلف گذشته باعث شده است دانش جدید را
با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
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گردهافشانی متقاطع خالقیت در شرکت مادر

آژانس خالقیت مادر مانند نام خود غیرعادی به نظر میرسد .این آژانس در یک انباری که تغییر کاربری داده و

در محدوده هنرنمای لندن واقع شده است .همه این موارد عجیب و غریب موجب تقویت خالقیت میشود ،اما

خالقانهترین اقدام آژانس آرایش و ترتیب فضای کاری آن است .همه صد کارمند شرکت کارهای روزانه خود را

در اطراف یک میز غولآسا انجام میدهند .هر سه هفته یکبار از کارکنان درخواست میشود لپ تاپ و تلفن سیار
خود را جابجا کنند و به مکان دیگری در اطراف میز نقل مکان نمایند .استف کارل کرفت یکی از بنیانگذاران این

شرکت دراینباره میگوید :ممکن است یک هفته شما در کنار کارکنان بخش مالی قرار بگیرید .هفته بعد ممکن
اس��ت در بین یکی از کارکنان بخش تولید و یکی از ش��رکا قرار بگیرید .او در بیان علت اینجابجایی میگوید :با
این کار شما افرادی را دارید که بر روی مسئلهای یکسان با دیدگاههای متفاوت کار میکنند و این باعث میشود

حل مسئله بهصورت سامانیافتهتر صورت گیرد.

89

1

گردهافش��انی متقاطع این حقیقت را برجسته میس��ازد که خالقیت به ندرت به تنهایی رخ
میدهد .برخی از افراد خالق ممکن است فردگرا باشند اما بسیاری از ایدههای خالقانه محصول
تیم و تعامالت اجتماعی غیررسمی است .به همین علت است که جاناتان ایو 2برنده جایزه و طراح
محصوالت کامپیوتری اپل بهجای اشاره به خالقیت خود همواره از خالقیت تیم یاد میکند .یک
نویسنده میگوید :تنها زمانی که جاناتان از واژه  Iبه معنای من اس��تفاده میکند هنگامی است
که او نام برخی از محصوالتی را که وی را به شهرت رساند بر زبان میآورد :مانند آی مک ،3آی
1 Mother’s Creative Cross-Pollination
2. Jonathan Ive
3. iMac
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بوک ،1آی پد .

90 2

خالصه فصل

تصمیمگیری فرایند آگاهانه انتخاب از میان یک یا چند گزینه با در نظر گرفتن حرکت به سمت
حالتی مطلوب است .پارادایم انتخاب منطقی در فرایند تصمیمگیری مشتمل است بر شناسایی
مسئله یا فرصت ،انتخاب بهترین س��بک تصمیمگیری ،ایجاد راهحلها ،انتخاب بهترین راه حل،
اجرای راه حل انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای تصمیم.
عوامل تأثیرگذار بر توانایی افراد در شناس��ایی مش��کالت و فرصتها عبارتاند از :قالببندی
ذینفعان ،دفاع ادراکی ،مدلهای ذهنی ،رهبری قاطع ،تمرکز راه حل محور .ما میتوانیم با آگاهی از
محدودیتهای انسان و بحث با همکاران در مورد موقعیت موجود این چالشها را به حداقل برسانیم.

ارزیابی و انتخاب گزینهها اغلب چالشبرانگیز است زیرا اهداف سازمان مبهم و یا در تعارض با اهداف
فرد است ،پردازش اطالعات انسان ناقص و ذهنی است و افراد بهجای بیشینهسازی به رضایتمندی
تمایل دارند .تصمیمگیرندگان همچنین هنگام روبهرو شدن با یک فرصت فرایند ارزیابی را کوتاه
میکنند .هیجانات ترجیحات ما در انتخاب گزینهها و فرایند ارزیابی گزینهها را شکل میدهند .ما
همچنین هنگام تصمیمگیری به ندای هیجانات خود گوش فرا میدهیم .این عمل به شهود مرتبط
اس��ت .شهود به توانایی آگاهی از زمان مشکل یا فرصت و انتخاب بهترین اقدامات بدون استدالل
آگاهانه اشاره دارد .شهود هم یک تجربه هیجانی است و هم فرایند تحلیلی ناآگاهانه که انطباق الگو

و نیز اسکریپت عمل را شامل میشود .افراد عموماً با ارزیابی سیستماتیک گزینهها تصمیمات بهتری
اتخاذ میکنند .سناریوپردازی میتواند اتخاذ تصمیمات آینده را تسهیل سازد بدون وجود هیچ فشار
ناشی از وقوع یک رخداد اضطراری .توجیه پس از تصمیم و افزایش تعهد ارزیابی دقیق پیامدهای

تصمیم را مشکل میسازد .تشدید تعهد اساساً به دلیل خودتوجیهی ،اثر نظریه چشمانداز ،کوری
ادراکی و هزینههای توقف رخ میدهد .با جداس��ازی اتخاذکنندگان تصمیم از ارزیابیکنندگان آن
و ایجاد سطح از پیش تعیین شدهای که در آن تصمیمات رها میشوند یا مجددا مورد ارزیابی قرار
میگیرند ،این مشکالت کاهش مییابد و بازخوردهای روشن و نظاممندتر در مورد موفقیت پروژه
1. ibook
2. iPad
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و مش��ارکت افراد مختلف در تصمیمگیری نیز در به حداقل رس��اندن این مشکالت اثرگذار است.
مش��ارکت کارکنان به میزان اثرگذاری آنان در چگونگی انجام کار و س��ازماندهی آن اشاره دارد.
سطوح مشارکت متفاوت است در سطح پایین مشارکت کارکنان صرفاً اطالعات موردنیاز مدیران را

فراهم میآورند بدون آنکه از مشکل یا موضوع آگاهی داشته باشند و سطح باالی مشارکت زمانی
رخ میدهد که افراد بهطور کامل در همه ابعاد تصمیمگیری مشارکت نمایند .با مشارکت کارکنان
ممکن است عالوه بر باال رفتن کیفیت تصمیمگیری ،تشدید تعهد در انجام آن را نیز در پی داشته
باش��د ،اما الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد از جمله س��اختار تصمیم ،منبع دانش
تصمیم ،تعهد تصمیم و خطر تعارض.
خالقیت به ایجاد ایدههای خام اش��اره دارد که مش��ارکت شناخته شده اجتماعی را در پی دارد.
چهار مرحله خالقیت عبارت است از :آمادهسازی ،نهفتگی ،بینش و تأیید .نهفتگی تفکر واگرا را تسهیل
میسازد که چارچوب بندی مجدد مسئله به روشی منحصر به فرد و ایجاد رویکردهای مختلف نسبت
به موضوع را شامل میشود .چهار ویژگی اصلی افراد خالق ،هوش ،پافشاری و پشتکار ،دانش و تجربه،
ارزشها و صفات شخصیتی نشانگر قدرت خالقه مستقل است .همچنین در سازمانهای یادگیرنده
و همچنین مشاغلی که از انگیزش ذاتی باالیی برخوردار هستند و سازمانهایی که سطح معقولی از
ی که رهبران پروژه اهدافی مناسب و منابع کافی فراهم
امنیت شغلی را فراهم میآورند و نیز هنگام 
میآورند ،خالقیت در افراد افزایش مییابد .سه نوع فعالیت وجود دارد که مشوق خالقیت است از جمله
تعریف مجدد مسئله ،بازی مشارکتی و گردهافشانی متقاطع.
پرسشهای تفکر انتقادی

 .1یک ش��رکت تولیدی یک مشاور مدیریت را به اس��تخدام خود درآورد تا بهترین مکان را
برای امکانات تولیدی جدید تعیین نماید .این مش��اور با مدیران ارشد اجرایی شرکت در
رابطه با عواملی که هنگام ارائه پیشنهادات باید مورد توجه قرار گیرد جلساتی داشت .در
مورد مشکالت تصمیمگیری که ممکن است مانع انتخاب بهترین موقعیت مکانی از سوی
مشاور شود به بحث بپردازید.
 .2از ش��ما درخواس��ت شده است یک آژانس مسافرتی جدید را ش��خصاً معرفی نمایید و تا
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مسئولی��ت مواردی از قبیل بلی��ط هواپیما ،اقامت و نیازهای مربوط به س��فر برای 500
کارمند س��ازمان ش��ما را برعهده گیرد .یکی از همکاران ش��ما که مسئ��ول برنامهریزی
اقتصادی است پیشنهاد میدهد که از طریق محاسبات ریاضیاتی میتوان بهترین آژانس
مسافرتی را انتخاب نمود به این ترتیب که عوامل مربوط به هر آژانس را وارد کرده و برای
هر عامل وزنی در نظر میگیریم (اهمیت هر عامل) .همکار شما چه رویکرد تصمیمگیری
را توصیه میکند؟ آیا این پیش��نهاد در این موقعیت ایده خوبی محسوب میشود؟ دلیل
پاسخ خود را بیان کنید.
 .3شهود هم یک تجربه هیجانی است و هم یک فرایند تحلیلی ناآگاهانه .با اینوجود اینگونه
نیست که همه هیجاناتی که وجود یک مشکل یا فرصت را پیام رسانی میکنند ،نمایانگر
شهود باشند .توضیح دهید که چگونه میتوانیم دریابیم که ندای درون ما شهود است یا
خیر و چنانچه آنها شهود نباشند ممکن است چه پیامدهایی داشته باشند.
 .4ی��ک فرد توس��عهدهنده برای راه اندازی یک مرکز کسبوکار مالی جدید پش��توانه مالی
دریافت میکند .محل این مرکز کسبوکار در امتداد بخش متروکه یک اسکله در فاصله
چند مایلی نواحی مرکز ش��هر در یکی از ش��هرهای بزرگ اروپایی است .ایدهاین بود که
چندین ساختمان بلند ساخته شود و معتبرترین مستأجر آنکه نیاز به اجاره مکان بزرگ
دارند به این مکان جذب ش��وند و سیستمهای حمل و نقل تا مرکز جدید گسترش یابد.
به اعتقاد توسعهدهنده طی یک دهه آینده ،سایرین در این منطقه ساخت و ساز خواهند
کرد در نتیجه ادارات ملی یا منطقهای بسیاری از س��ازمانهای مالی جذب خواهند ش��د.
س��ود حاصل از مستاجران بالقوه بسیار کمتر از چیزی بود که در ابتدا پیشبینی ش��د و
س��یستم حمل و نقل با سرعت مورد انتظار ساخته نشد .با این حال ،مؤسس این مرکز با
برنامه اصلی پیش رفت .تنها پس از آنکه حمایت مالی محدود شد مؤسس مرکز در پروژه
تجدیدنظر کرد .با استفاده از دانش خود از افزایش تعهد چرا موسس این مرکز برای ادامه
این پروژه دارای انگیزه بود.
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ی که دیگران
 .5ش��رکت انشنت بوک 1با پروژههای جدید کتاب مشکل داشت .حتی هنگام 
میدانستند که کتاب طبق برنامه پیش نرفت و ممکن اس��ت منافع عمومی کمی ایجاد
نماید س��ردبیران حامی مالی نسبت به فسخ قرارداد ب��ا نویسندگان کتاب بیمیل بودند.
نتیجه این شد که سردبیران برای این پروژه نسبت به پروژههای سودآور زمان بیشتری را
صرف کردند .دو روشی را که این شرکت میتواند برای به حداقل رساندن این مشکل که
شکلی از تشدید تعهد است به کار گیرد شرح دهید.
 .6مش��ارکت افراد در کالس نیز میتواند مانند مشارکت کارکنان در اداره یا کارخانه صورت

گیرد .توضیح دهید که چگونه مش��ارکت افراد در تصمیمات کالس که معموالً ش��خصاً

توسط استاد صورت میگیرد موجب بهبود کیفیت تصمیم میشود .چه اشکاالت بالقوهای
ممکن است در این فرایند رخ دهد؟
 .7زمانی را که شما فرایند خالقیت را تجربه کردهاید به خاطر آورید .ممکن است شما با یک
ایده درخش��ان (که معموالً ناقص و ناتمام است) از خواب بیدار شده باشید یا یک مشکل

پیچیده و گیجکننده را زمانی که مشغول کار دیگری بودید حل کرده باشید .این رویداد
را در کالس شرح دهید و توضیح دهید که چطور این تجربه به از فرایند خالقیت تبعیت
میکند.
 .8دو ویژگی افراد خالق این است که آنها دارای تجربه مرتبط هستند و تالش مداوم دارند.
آیا این به این معناس��ت که افرادی که دارای بیش��ترین تجارب هستند و باالترین نیاز به
موفقیت را دارا هستند خالقترین افراد هستند؟ پاسخ خود را شرح دهید.
مورد پژوهی  :1-7مشارکت کارکنان

مورد اول :تصمیم تحقیق در مورد ماده جایگزین شکر

ش��ما رئیس بخش تحقیق و توس��عه یک ش��رکت تولید آبجو هستید .هنگام ک��ار بر روی یک
محصول جدید آبجو یکی از دانشمندان واحد زیر نظر شما بهطور آزمایشی یک ترکیب شیمیایی
جدید را شناسایی کرده است که نسبت به مواد جایگزین شکر که در حال حاضر مورد استفاده
1. Ancient Book
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ق��رار میگیرد کالری کمتر و طعم بهتری دارد .این ش��رکت هیچ نیاز قابل پیشبینی برای این
محصول ندارد اما میتواند آن را به ثبت برساند ومجوز آن را به تولیدکنندگان در صنعت غذایی
واگذار نمایند .کشف ماده جایگزین شکر در مراحل مقدماتی خود قرار دارد و پیش از آنکه قابلیت
تجاری شدن پیدا کند باید زمان و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد .این بدین معنا است

که الزاماً برخی منابع تخصیص یافته به س��ایر پروژههای موجود در آزمایش��گاه صرف این پروژه
گردد .پروژه ماده جانشین شکر فراتر از تخصص فنی شما است اما برخی از محققان آزمایشگاه
تحقیق و توس��عه با این مقوله در زمینه ش��یمی آشنا هستند؛ مانند بسیاری از اشکال تحقیقات
تعیین میزان پژوهش موردنیاز برای شناس��ایی بیشتر و کامل ماده جایگزین شکر بسیار مشکل
اس��ت .ش��ما از میزان تقاضا برای این محصول آگاهی ندارید .فرایند تصمیمگیری بخش ش��ما
معطوف اس��ت به س��رمایهگذاری در پروژههایی که در برنامه موجود است .با اینوجود قوانین و
سوابقی در مورد سرمایهگذاری برای پروژههایی که میتوانند مجوز اخذ کنند و از سوی سازمان
مورد استفاده قرار نگیرند وجود ندارد.
بودجه بخش تحقیق و توس��عه ش��رکت محدود است و سایر دانشمندان در گروه کاری شما
بهتازگی با نارضایتی اعالم کردهاند به منابع و حمایتهای بیشتری برای تکمیل پروژه نیاز دارند.
به اعتقاد ش��ما بسیاری از محققان واحد تحقیق و توس��عه متعهد میشوند که از حصول منافع
شرکت اطمینان حاصل کنند.
مورد دوم :گارد ساحلی

مشکل تصمیمگیری

ش��ما کاپیتان گارد س��احلی  200فوتی هستید که دارای  16خدمه از جمله افسران میباش��د.

مأموریت ش��ما بهطور کلی جستجو در دریا و عملیات نجات اس��ت .ساعت  2صبح امروز پس از
پایان یک گش��تزنی  28روزه معمول درحالیکه در مسیر برگشت به بندر محلی خود هستید،
پیامی را از ایستگاه گارد ساحلی دریافت میکنید مبنی بر اینکه یک هواپیمای کوچک در فاصله
 60مایلی از س��احل دچار سانحه ش��ده است .شما اطالعات موجود مربوط به محل سانحه را به
دست آوردید و خدمه را نسبت به این مأموریت آگاه ساختید و مجموعه اقدامات جدید و البته با
حداکثر سرعت در جهت شروع جستجو برای بازماندگان و تلفات ناشی از سانحه تعیین نمودید.
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عملیات جستجو تا کنون  20ساعت طول کشیده است .تالطم دریا بهطور فزایندهای این عملیات
را دچار اختالل نموده اس��ت و ش��واهدی مبنی بر شروع یک طوفان شدید موجود است .شرایط
جوی رو به وخامت ارتباط با مرکز گارد ساحلی را غیرممکن ساخته است .در مدت کوتاهی باید
تصمیمی در این مورد اتخاذ ش��ود که آیا به تحقیقات خاتمه دهیم و کش��تی را در مسیری قرار
دهیم که از طوفان خارج شود (که در این صورت از کشتی و خدمه محافظت به عمل میآید اما
تع��داد نجاتیافتگان از مرگ حتمی کاهش مییابد) و یا به این جستجوی بهطور بالقوه بیهوده
و خطراتی که به دنبال دارد ادامه دهیم .پیش از قطع ارتباط شما اطالعات بهروزرسانی شدهای
در خصوص ش��دت طوفان و مدت زمان آن دریافت نمودهاید .گرچه خدمه شما از وجدان کاری
باالیی برخوردار هستند و افراد مسئولیتپذیری هستند اما شما معتقد هستید آنها در تصمیم
برای ماندن یا ترک محل به دو گروه تقسیم خواهند شد.
پرسشهای بحث (مربوط به هر دو مورد ارائه شده)

 .1زیردس��تان ش��ما تا چه حد باید در تصمیمگیری مشارکت داشته باشند؟ یکی از سطوح
مشارکت مطرح شده در قسمت زیر را انتخاب کنید:

 بدون مشارکت :تصمیمات بدون مشارکت زیردستان شما و صرفاً از سوی شما اتخاذ میگردد.
 سطح پایین مشارکت :ممکن است شما از یک یا تعداد بیشتری از افراد زیرمجموعه خود
درخواس��ت کنید که اطالعاتی در رابطه با مشکل ارئه دهند اما اصل مشکل را با آنها در

میان نمیگذارید و پیشنهادی از سوی آنها دریافت نمیشود.

 س�طح متوسط مش�ارکت :ش��ما مش��کل را به یک یا چند نفر از افراد زیرمجموعه شرح
میدهید (به تنهایی یا در جلسه) و عالوه بر دریافت اطالعات از آنها درخواست میکنید

پیش��نهادات خود را ارائ��ه نمایند .با اینوجود تصمیمگیرنده نهایی خود ش��ما هستید و
شخصاً تصمیم می گیرید که پیشنهادات آنان را انعکاس دهید یا خیر.
 سطح باالی مشارکت :شما مشکل را برای افراد زیرمجموعه خود شرح میدهید .آنها در

مورد موضوع به بحث میپردازند و بدون مش��ارکت شما راه حلی را تعیین میکنند (مگر
آنکه آنها خواستار ایدههای شما باشند) و آن راهحل را اجرا میکنند .شما پذیرفتهاید که

از تصمیم آنها حمایت کنید.
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 .2در صورت انتخاب هر گزینه علت انتخاب خود را توضیح دهید.
 .3چنانچه مشارکت کمتر یا بیشتری در این موارد صورت گیرد چه رخ خواهد داد؟
تمرین تیمی  3-7ما در کجای جهان هستیم
هدف

این تمرین برای کمک به شما در درک مزایای مشارکت دیگران در تصمیمگیری ،طراحی شده است.

مواد الزم

یک کپی از نقش��ه آمریکا (تصویر  )2قسمتهای آن نامش��خص است .افراد مجاز نیستند که به
نقش��ه دیگری نگاه کنند یا از هر چیز دیگری اس��تفاده نمایند .استاد فهرستی از جوامع واقع در

برخی مکانهای موجود در تصویر  2را ارائه میدهد و نیز از از برگه پاسخ هر یک از افراد پس از
تعیین موقعیت جوامع بهصورت فردی و تیمی کپیهایی تهیه میکند.
دستورالعملها

 .1در جدول شماره  1لیست جوامع مشخص شده توسط استاد را بنویسید .سپس ،به تنهایی
محل این جوامع را که در ایاالت متحد آمریکا قرار دارند ،در ش��کل ( )2مشخص نمایید.
بهعنوان مثال ،برای مش��خص کردن مکان اولین جامعه بر روی نقش��ه از عدد  1استفاده
کنید .عدد  2را در مکانی که شما فکر میکنید جامعه دوم در آن واقع است قرار دهید و
بقیه نیز به همین ترتیب .لطفاً مطمئن ش��وید که شمارهگذاری هر مکان بهصورت کام ً
ال
مشخص انجام شود و اعداد به کار رفته به اندازه کافی کوچک باشند تا در یک خانه این
صفحه مشبک جای گیرد.

 .2اس��تاد افراد را در تیمه��ای با تعداد اعضای تقریباً برابر (معموالً پنج یا ش��ش نفر در هر
گروه) سازماندهی خواهد کرد .با افراد تیم خود کار کنید و در مورد مکان هر جامعه که
درجدول شماره  1ذکر شده است به اجماع نظر برسید .استاد ممکن است تیمها را با ارائه
یک کپی مجزا از نقشه و یا هر عضو را با استفاده از ماژیکهایی با رنگهای مختلف روی
هر نقشه شناسایی کند .تصمیم تیم برای هر محل باید با توافق کل افراد تیم باشد ،نه با
رای دادن یا میانگین گرفتن.
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 .3اس��تاد یک برگه پاسخ ارائه خواهد داد که نش��اندهنده مکان درست جوامع میباشد .با
استفاده از صفحه پاسخ ،دانشجویان حداقل تعداد خانههای شبکه که بین محل مشخص
ش��ده بهوسیله آنها و محل واقعی هر جامعه است خواهند شمرد .تعداد خانههای شبکه
موجود در ستون سوم را جدول  5-7را بنویسید و سپس جمع بزنید.
 .4اس��تاد اطالعاتی در مورد مجموع ارقام درخواس��ت میکند و کالس در مورد این نتایج و
داللت آن بر مشارکت و تصمیمگیری به بحث خواهد پرداخت.

جدول  5-7فهرست جوامع انتخاب شده در ایاالت متحده

شکل  6-7نقشه ایاالت متحده آمریکا

5
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تمرین تیمی  :4-7وسایل زمستانی باقیمانده

هدف

ای��ن تمرین برای کمک به درک ش��ما از مزیتهای بالقوه همک��اری با دیگران در تصمیمگیری

بهجای تصمیمگیری به تنهایی طراحی شده است.
دستورالعملها

 .1موقعیت شرح داده شده در ستون بعدی را بخوانید .پس از آن ،بهصورت فردی  12مورد
مش��خص ش��ده در ستون صفحه بعد را با توجه به اهمیت آنها در نجات خود رتبهبندی
کنید .در ستون رتبهبندی فردی مهمترین مورد را با  1مشخص کنید و کماهمیتترین را
با  12نشان دهید .دلیل اهمیت یا عدم اهمیت هر مورد را به خاطر داشته باشید.

 .2استاد کالس را به تیمهای کوچک (چهار تاشش نفر) تقسیم خواهد کرد .رتبهبندی موارد
از س��وی تیم باید در ستون دوم ثبت شود .این رتبهبندی باید با اجماع نظر صورت گیرد
و نه از طریق میانگین آراء.
 .3زمانی که تیم رتبهبندی خود را تکمیل کرد ،اس��تاد رتبهبندی کارشناس را ارائه میدهد
که باید در ستون سوم وارد شود.
 .4تفاوت رتبهبندی فردی و رتبهبندی کارشناسی محاسبه میشود و این اطالعات درستون
 4ثبت میگردد و مجموع مقادیر در پایین ستون  4ثبت میشود.
 .5در س��تون  ،5تفاوت رتبهبندی تیم و رتبهبندی کارش��ناس ثبت میشود و این امتیازات
در پایین جدول جمع میشود .این نتایج در کالس با داللت بر مشارکت و تصمیمگیری
موردبحث قرار میگیرد.

موقعیت

شما در جایی در جنگلهای جنوب مانیتوبا و یا احتماالً شمال مینسوتا سقوط میکنید .ساعت

 11:32ظهر و اواسط ژانویه است .هواپیمای کوچکی که در آن شما در حال سفر بودید در یک
دریاچه کوچک س��قوط کرده اس��ت و خلبان و کمکخلبان کشته شدند .مدت کوتاهی پس از
س��قوط ،خلبان و کمکخلبان هواپیما بهطورکامل در دریا غرق ش��دند و سایر افراد بدون اینکه
آسیب جدی ببینند موفق شدند خود را به خشکی برسانند .سقوط بهطور ناگهانی و پیش از آنکه
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خلبان بتواند وضعیت را گزارش دهد و یا اطالعاتی در مورد موقعیت به ش��ما ارائه دهد س��قوط
رخ داد .خلبان مدت کوتاهی قبل از سانحه اعالم کرد که در فاصله  45مایلی شمال غربی شهر
کوچکی که نزدیکترین محل س��کونت ش��ناخته شده اس��ت واقع هستید .شما در یک صحرای
وحش��ی که تشکیل شده از چوبهای شکسته درختان توسط بسیاری از دریاچهها و رودخانهها
قرار گرفتید .عمق برف در نواحی بادخیز تا مچ پا میرس��د و در برخی نواحی که تودههای برف
در آنجا جمع ش��ده اس��ت عمق آن تا زیر زانو میرسد .بر اساس آخرین گزارش آب و هوا دمای
هوا به منفی  15درجه سانتیگراد در روز و منفی  26درجه در شب خواهد رسید .قطعات چوب
و شاخه و برگهای زیادی در اطراف دریاچه وجود دارد ،شما و سایر مسافران بازمانده لباسهای
زمستانی مناسب برای آب و هوای شهر در تن دارید .در حین فرار از هواپیما ،گروه شما  12مورد
ذکر ش��ده در فهرست زیر را از خطر نابودی نجات میدهید .فرض کنید تعداد افراد گروه همان
افرادی هستند که توافق کردهاند با یکدیگر بمانند.
فهرست لوازم باقیمانده
لوازم

سیم ظرفشویی

روزنامه

قطبنما

تبر

فندک
هفت تیر کالیبر 45
نقشه هوایی منطقه
پارچه برزنت
پیراهن و شلوار
قوطی روغن
وسکی
قالبهای شکالت

مرحله 1
رتبهبندی
فردی

مرحله 2
رتبهبندی
تیمی

مرحله 3
رتبهبندی
کارشناس

مرحله 4
تفاوت بین امتیازات
مرحله  1و 3

مرحله 5
تفاوت بین
مرحله  2و 3
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تمرین تیمی  :5 .7پرتقال رقصان

هدف

این تمرین برای کمک به ش��ما در درک فراین��د خالقیت و حل مسئله بهصورت تیمی طراحی

شده است.
دستورالعملها

تیمهایی با شش عضو تشکیل دهید .یکی از افراد مسئولیت زمان سنجی را به عهده میگیرد و

باید یک س��اعت مچی ،ترجیحاً کرونومتر دار داشته باشد ،استاد به هر تیم یک پرتقال میدهد.
اهداف قابل درک هستند و تهدیدکننده نیستند و در ابتدای تمرین توس��ط اس��تاد ش��رح داده
میش��وند .هر تیم چند فرصت در اختیار دارد تا با کارایی بیش��تر به اهداف دست یابد .برای به
حداکثر رساندن اثربخش این تمرین ،هیچ اطالعات دیگری در اینجا ارائه نشده است.
تمرین کالسی  :6 .7خالقیت شگفتانگیز مغز

هدف

این تمرین برای کمک به افراد در فهم فرایند خالقیت و حل ﻣﺴﺎﺋﻞ تیمی مطرح شده است.

دستورالعملها

استاد ﻣﺴأله را توصیف میکند و از دانشجویان خواسته میشود راه حل مورد نظر را بیابند .پس از
گذشت زمان کافی استاد از آن دسته از افراد که فکر میکنند راه حلی دارند میخواهد پاسخهای
خود را توضیح دهند.
استاد راهحلها را مرور خواهد کرد و در مورد مفهوم این تمرین به بحث میپردازد .به عبارتی
دیگر ،در مورد آنچه برای حل این معماها نیاز است و آنچه ممکن است مانع شما در حل سریعتر
مسئله باشد ،بحث میشود.
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 .1مسئله دو دایره :دو دایره بکشید ،یکی درون دیگری ،با تنها یک خط و بدون اینکه دایره
با دایره دیگر در تماس باشد( .همانند شکل پایین) به عبارتی دیگر ،شما باید این دو دایره

را بدون برداشتن خودکار و یا هر وسیله نوشتاری دیگری بکشید.

 .2مسئله  9نقطه :بدون برداشتن مداد 4 ،خط ممتد بکشید که از تمام این  9نقطه بگذرد.

 .3حل مسئله  9نقطه به شکلی دیگر :با اشاره به  9نقطه شکل باال ،بگویید چطور میتوانید
بدون برداشتن مداد با  3یا تعداد کمتری خط راست بین تمام نقاط ،خط ممتد بکشید.

 .4جستجو کلمه :در حروف خط پایین 5 ،حرف را خط بزنید بهطوری که حروف باقی مانده بدون
تغییری در ترتیب آنها یک کلمه معنادار انگلیسی شودCFRIVEELATETITEVRSE .

 .5طنابهای سوزان :فرض کنید دو طناب با اندازههای متفاوت و یک جعبه کبریت دارید.
زمان سوختن هر دو طناب برخالف اندازه متفاوت آنها ،یکسان است و یک ساعت طول

میکش��د درحالیکه س��وختن بخشهای مختلف هر طناب یکی نیست .بهعنوان مثال،

نیمه اول یکی از طنابها ممکن است در  10دقیقه بسوزد .با توجه به این وضعیت ،بعد
از گذشت  45دقیقه دقیقاً وضعیت را پیشبینی کنید.
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خودارزیابی  :7 .7شخصیت خالق خود را ارزیابی کنید

هدف

این آزمون خودارزیابی به شما کمک میکند میزان خالقیت خود را بسنجید.

دستورالعمل

در جدول زیر فهرستی از صفات که شامل  30صفتی است که ممکن است شما را توصیف کند،
ارائه شده است .در جدول ،کنار هر کلمهای که دقیقاً توصیف کننده شماست عالمت بزنید .لطفاً
کنار کلماتی که توصیف کننده ش��ما نیست عالمت نزنید .زمانی که تمام شد ،شما میتوانید با
استفاده از کلید امتیازدهی پیوست واقع در انتهای کتاب امتیاز آزمون خود را مشخص کنید .این
تمرین باید به تنهایی تکمیل شود زیرا شما خودتان را بدون نگرانی از مقایسه اجتماعی ارزیابی

کنید .بحث کالس بر نحوه بهکارگیری این آزمون در سازمان و محدودیتهای سنجش خالقیت

در محیط کار متمرکز میشود.
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پیوست :کلید امتیازدهی فعالیت خود ارزیابی

کلید امتیازدهی فعالیتهای خودارزیابی که به طور کامل در این کتاب ارائه ش��ده اس��ت ،در صفحات

زیر ارائه میگردد.

فصل  :2کلید امتیازدهی برای «آیا شما درونگرا هستید یا برونگرا؟»

دستورالعمل امتیازدهی :با استفاده از جدول زیر به هریک از عباراتی که شما عالمت زدهاید ،عددی را
اختصاص دهید .به طور مثال اگر شما برای عبارت ( 1من در میان افراد احساس راحتی میکنم)« ،نسبت ًا
نادرست» را انتخاب کردهاید ،عدد یک را به آن عبارت اختصاص دهید .پس از آنکه به همه عبارات اعدادی

را اختصاص دادید ،آنها را جمع بزنید و درونگرایی– برونگرایی شخصیت خود را بسنجید.

برای موارد 1،2،6،8،9
توصیف بسیار دقیقی از من = 4
نسبتا درست = 3
نه درست و نه نادرست = 2
نسبتا نادرست = 1
توصیف بسیار نادرستی از من = 0

برای موارد 10 ،7 ،5، 4، 3،
توصیف بسیار دقیقی از من = 0
نسبتا درست = 1
نه درست و نه نادرست = 2
نسبتا نادرست = 3
توصیف بسیار نادرستی از من = 4

تفسیر امتیاز شما :برونگراها افرادی هستند پرحرف ،اجتماعی و قاطع .برونگرایی ابعاد گوناگونی را شامل

میش��ود از جمله صمیمیت ،جمعگرایی ،قاطعیت ،سطح باالی فعالیت ،جویای هیجان و شادی .درونگرایی
نقطه مقابل برونگرایی است .افراد درونگرا دارای ویژگیهای شخصیتی آرام ،خجالتی و محتاط هستند .افراد
برونگرا انرژی خود را از جهان بیرون به دست میآورند (افراد و چیزهای پیرامون آنها) ،در حالی که درونگراها

انرژی خود را از دنیای درون از جمله تأمل در مفاهیم و ایدهها ،کسب میکنند .افراد درونگرا بیشتر تمایل دارند

عالیق خود را به سمت ایدهها هدایت کنند تا رویدادهای اجتماعی .این نسخه کوتاهی از مقیاس برونگرایی-

درونگرایی  IPIPاست ،بنابراین به سنجش کلی برونگرایی درونگرایی میپردازد و جنبههای خاص درون ابعاد
شخصیتی فرد را در نظر نمیگیرد .دامنه امتیازات از  0تا  40است .امتیازات پایین نشاندهنده درونگرایی است
و امتیازات باال نشاندهنده برونگرایی .نتایج به دست آمده از افراد بزرگسال با کمتر از  30سال سن در اسکاتلند
و دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی در آمریکا ،به عنوان معیار در جدول زیر ارائه شده است .با این وجود

معیارهای برونگرایی -درونگرایی از گروهی به گروه دیگر متفاوت است .بهترین معیار بر مبنای کل کالسی
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که شما در آن مشارکت دارید یا دانشجویان سابق در این دوره میباشد.
برونگرایی– درونگرایی IPIP

تفسیر امتیازات

 35تا 40
 28تا 34
 21تا 27
 7تا 20
 0تا 6

برونگرایی باال
برونگرایی متوسط
بین برونگرایی و درونگرایی
درونگرایی متوسط
درونگرایی باال

فصل  :3کلید امتیازدهی برای «به چه میزان ساختار فردی نیاز دارید؟»

دستورالعمل امتیازدهی :با استفاده از جدول زیر به هر عبارتی که انتخاب کردهاید عددی را اختصاص
دهید .به طور مثال ،اگر شما برای عبارت ( 3من از خودجوش بودن لذت میبرم) «نسبت ًا مخالف» را انتخاب

کردهاید شما باید عدد  5را به آن اختصاص دهید .پس از آنکه به همه  12عبارت عددی را اختصاص دادید
این اعداد را جمع بزنید و میزان نیاز فردی به ساختار را برآورد نمایید.

برای موارد 12، 10، 9، 8 ،7 ،6 5، 1،

برای عبارات 11 ،4 ،3، 2

کام ً
ال موافق = 6
نسبت ًا موافق = 5
تا حدی موافق = 4
تا حدی مخالف = 3
نسبت ًا مخالف = 2
کام ً
ال مخالف = 1

کام ً
ال موافق = 1
نسبت ًا موافق =2
تا حدی موافق =3
تا حدی مخالف =4
نسبت ًا مخالف =5
کام ً
ال مخالف = 6

تفسیر امتیاز شما :برخی افراد نیاز دارند چیزهای اطراف خود را سریعتر و کاملتر از سایر افراد
درک کنند .این نیاز فردی برای س��اختار ادراکی ،به توجه انتخابی و نیز تفس��یر و سازمان ادراکی
مربوط میشود .به طور مثال افرادی با نیاز فردی قوی به بستار ،ممکن است برداشت اولیه را شکل
دهند ،تکههای گم شده را کامل کنند و نسبت به افرادی که به موقعیتهای ادراکی ناقص اهمیتی
نمیدهند ،س��ریعتر بر تصورات قالبی تکیه کنند .این مقیاس نیاز فردی به ساختار نامیده میشود
و میزان انگیزه افراد در س��اختاردهی به جهان به روش��ی س��اده و بدون ابهام ،را ارزیابی میکند.
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دامنه امتیازات از  12تا  72میباش��د .امتیازات باالتر نیاز فردی بیشتر به ساختار را نشان میدهند.
معیارهای  PNSاز یک گروه به گروه دیگر متفاوت است .به طور مثال بر اساس تحقیقات انجام
گرفته بر پرستاران فنالندی ،میانگین  34 ،PNSاست در حالی که تحقیقات دانشجویان روانشناسی
مقطع کارشناسی در آمریکا که  236تن از آنها مرد و  303تن ،زن بودند ،میانگین امتیاز  42را نشان
میدهد .معیارهای ارائه شده در جدول زیر بر مبنای امتیازات این دانشجویان است.
مقیاس نیاز فردی به ساختار

تفسیر

 58تا 72
 47تا 57
 38تا 46
 27تا 37
 12تا 26

نیاز باال به ساختار فردی
نیاز متوسط به باال به ساختار فردی
نیاز متوسط به ساختار فردی
نیاز پایینتر از متوسط به ساختار فردی
نیاز پایین به ساختار فردی

فصل  :4کلید امتیازدهی برای «آیا نسبت به دانشگاه خود متعهد هستید؟»

دس��تورالعمل امتیازدهی :با استفاده از جدول ارائه شده در قسمت زیر ،به هر عبارت انتخابی عددی را

اختصاص دهید .عدد مربوط به هر عبارت را در خط مناسب زیر جدول وارد نمایید .به طور مثال ،اگر شما
برای عبارت ( 1من خوشحال خواهم شد )...عبارت «نسبت ًا مخالف» را انتخاب نمایید ،شما باید عدد «»2
را بر روی خطی بنویسید که زیر آن عدد « »1نوشته شده است .پس از اختصاص دادن اعداد به همه 12
عبارت مجموع امتیازات را محاسبه کنید و تعهد مستمر و عاطفی خودتان نسبت به دانشگاه را بسنجید.

برای موارد 1،2،3،4،5،6،8،10،11،12

برای موارد 5،7،9

کام ً
ال موافق = 7
نسبت ًا موافق= 6
کمی موافق = 5
نه موافق و نه مخالف = 4
تا حدی مخالف = 3
نسبت ًا مخالف = 2
کام ً
ال مخالف = 1

کام ً
ال موافق = 1
نسبت ًا موافق = 2
کمی موافق = 3
نه موافق و نه مخالف = 4
تا حدی مخالف = 5
نسبت ًا مخالف = 6
کام ً
ال مخالف = 7
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تعهد عاطفی

تعهد مستمر
تفسیر امتیاز تعهد عاطفی شما

در این مقیاس ،تعهد عاطفی و نیز تعهد مستمر مورد سنجش قرار میگیرد .تعهد عاطفی فرد به وابستگی
عاطفی فرد به سازمان خاص ،هویتیابی با آن و مشارکت در آن اشاره دارد .در این مقیاس سازمان ،دانشگاهی
است که در ان حضور دارید .تعهد عاطفی شما تا چه حد باال یا پایین است؟ حالت ایدهآل این است که امتیازات
شما با نتایج جمعی سایر دانشجویان در کالس مقایسه شود .شما همچنین میتوانید امتیاز خود را با نتایج ارائه
شده در قسمت زیر که بر مبنای نمونهای از کارکنان است مقایسه نمایید.
امتیاز تعهد عاطفی

تفسیر امتیازات

باالتر از 37
بین  32تا 36
بین  28تا 31
بین  20تا 27
پایین تر از 20

سطح باالی تعهد عاطفی
سطح باالتر از متوسط تعهد عاطفی
سطح متوسط تعهد عاطفی
سطح پایینتر از متوسط تعهد عاطفی
سطح پایین تعهد عاطفی

تفسیر امتیاز تعهد مستمر شما

تعهد مس��تمر هنگامی رخ میدهد که کارکنان بر این عقیده باش��ند که ماندن در س��ازمان برای آنها

منفعت فردی به دنبال دارد .افرادی که س��طح باالی تعهد مستمر را تجربه میکنند ،وابستگی محاسباتی
قوی نس��بت به سازمان دارند .در این مقیاس س��ازمان دانشگاهی است که شما در آن حضور دارید .تعهد

مس��تمر ش��ما تا چه حد باال یا پایین اس��ت؟ حالت مطلوب این است که نتایج خود را با نتایج جمعی سایر

دانشجویان در کالس مقایسه نمایید .شما همچنین میتوانید امتیاز خود را با نتایج ارائه شده در قسمت زیر

که بر مبنای نمونهای از کارکنان است مقایسه نمایید.
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امتیاز تعهد عاطفی مستمر

تفسیر

باالتر از 32
بین  26تا 31
بین  21تا 25
بین  13تا 20
پایین تر از 12

سطح باالی تعهد مستمر
سطح متوسط به باالی تعهد مستمر
سطح متوسط تعهد مستمر
سطح متوسط به پایین تعهد مستمر
سطح پایین تعهد مستمر

فصل  :5کلید امتیازدهی برای «چه نیازهایی برای ش�ما بیش�ترین اهمیت را
دارا است؟»

دستورالعمل امتیازدهی:

با استفاده از جدول زیر به هر عبارتی که انتخاب نمودهاید عددی را اختصاص دهید .عدد هر عبارت را

در خط مناسب در قیمت زیر جدول قرار دهید .به طور مثال ،اگر شما برای عبارت ( 1من بیش از آنکه به
گونهای عمل کنم که در فکر دیگران خوب جلوه کنم ،دوست دارم خودم باشم) عبارت «نسبت ًا نادرست»
را عالمت زدهاید ،شما باید عدد  3را روی خطی که زیر آن  1نوشته شده قرار دهید .پس از اختصاص عدد

به همه  15عبارت مجموع آن را محاسبه کنید و نتایج را برای دو نیاز آموخته شده مورد سنجش در این

مقیاس مقایسه کنید.

برای موارد 15 ،14 ،12، 9، ،8، 6، 5، 4 3، 2

برای موارد 13، 11 ،10، 7، 1

توصیف کام ً
ال درستی از من = 4
نسبت ًا درست = 3
نه درست و نه نادرست = 2
نسبت ًا نادرست = 1
توصیف بسیار نادرست از من = 0

توصیف کام ً
ال درستی از من = 0
نسبتا درست = 1
نه درست و نه نادرست = 2
نسبتا نادرست = 3
توصیف بسیار نادرست از من = 4

نیاز به موفقیت
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نیاز به تأیید اجتماعی

گرچه همه افراد از محرکهای ذاتی مش��ابهی برخوردار هستند اما نیازهای آموخته شده یا به عبارتی

ثانویه بر مبنای خودپنداره افراد متفاوت خواهد بود .این خودارزیابی قدرت نیاز ش��ما در نیازهای ثانویه را

میسنجد :نیاز به موفقیت و نیاز به تأیید اجتماعی
تفسیر امتیاز نیاز به موفقیت:

این مقیاس ،میزان انگیزه ش��ما در انتخاب اهداف چالشبرانگیز و دستیابی به آن را مورد ارزیابی قرار

میدهد که تمایل به بهتر عمل نمودن از دیگران و رس��یدن به پتانس��یل فردی را در بر میگیرد .دامنه

مقیاس بین  0تا  28اس��ت .نیاز به موفقیت ش��ما تا چه حد باال یا پایین است؟ حالت ایدهآل این است که
امتیاز خود را با نتایج جمعی سایر دانشجویان مقایسه نمایید .در غیر این صورت ،میتوانید امتیاز خود را با

معیارهای خام ارائه شده در تصویر مقایسه نمایید.

امتیاز نیاز به موفقیت

تفسیر

 24تا 28
 18تا 23
 12تا 17
 6تا 11
 0تا 5

سطح باالی نیاز به موفقیت
سطح باالتر از متوسط نیاز به موفقیت
سطح متوسط نیاز به موفقیت
سطح پایینتر از متوسط نیاز به موفقیت
سطح پایین نیاز به موفقیت

تفسیر امتیاز شما برای تأیید اجتماعی:

مقیاس نیاز به تأیید اجتماعی ،نشان میدهد شما تا چه حد تمایل دارید جویای ارزیابی مطلوب دیگران

از خود باش��ید .نیاز به تأیید اجتماعی که مبنای آن محرک تعهد اس��ت یک نیاز ثانویه اس��ت که در افراد

مختلف با توجه به خودپنداره ،ارزشها ،ش��خصیت و هنجارهای اجتماعی ،متفاوت خواهد بود .دامنه این

مقیاس از  0تا  32است .سطح نیاز شما به تأیید اجتماعی تا چه حد باال یا پایین است؟
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بهتر اس��ت شما امتیاز خود را با نتایج جمعی سایر دانش��جویان در کالس مقایسه نمایید .در غیر این

صورت میتوانید آن را با معیارهای خام ارائه شده در تصویر زیر مقایسه کنید.

امتیاز نیاز به تأیید اجتماعی

تفسیر امتیازات

 28تا 32
 20تا 27
 12تا 19
 6تا 11
 0تا 5

سطح باالی نیاز به تأیید اجتماعی
سطح باالتر از متوسط نیاز به تأیید اجتماعی
نیاز متوسط به تأیید اجتماعی
سطح پایینتر از متوسط نیاز به تأیید اجتماعی
سطح پایین نیاز به تأیید اجتماعی

فصل  :6کلید امتیازدهی برای «نگرش شما نسبت به پول چگونه است؟»
دستورالعمل امتیازدهی:

در این ابزار س��ه بعد نگرش به پول که برآمده از مقیاس بزرگتری اس��ت ارائه میگردد .برای محاسبه

امتیاز خود در هریک از ابعاد ،عددی را که دور آن را خط کشیدهاید در قسمت باالی عدد مورد مربوطه در
کلید امتیازدهی ارائه شده در قسمت پایین بنویسید .به طور مثال  ،عددی را که برای اولین عبارت (گاهی

اوقات چیزهایی را میخرم  )...انتخاب کردهاید در خط باالی ( )1بنویسید .سپس مجموع اعداد مربوط به
هر بعد را محاسبه کنید .امتیاز کلی نگرش پول ،با اضافه کردن همه امتیازات در همه ابعاد به دست میآید.
تفسیر امتیاز شما :سه بعد نگرش به پول و نیز در اینجا مورد مورد سنجش قرار میگیرد.

پول به عنوان قدرت /وجهه و اعتبار :افرادی که در این بعد امتیاز باالتری کسب میکنند از پول برای

تحت تأثیر قرار دادن دیگران استفاده میکنند.

زمان نگهداری :افرادی که در این بعد امتیاز باالیی کسب میکنند ،برنامهریزی مالی دقیقی دارند.

اضط��راب پول :افرادی که در این بعد امتیاز باالیی کس��ب میکنند پ��ول را به عنوان منبع اضطراب

قلمداد میکنند.

نگرش کلی نسبت به پول :در اینجا میزان کلی احترام و توجه شما به پول مورد سنجش قرار میگیرد.

جدول صفحه بعد ،نمونهای از امتیازات دانشجویان رشته امبیای را نشان میدهد .جدول درصد افرادی

با امتیاز مشابه یا پایینتر را نشان میدهد .به طور مثال ،جدول نشان میدهد که امتیاز  12در بعد نگهداری
نسبت ًا پایین است زیرا تنها  20درصد از دانشجویان امبیای در این سطح و پایینتر از آن هستند ( 80درصد
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دارای امتیاز باالتر هستند) .با این وجود امتیاز  12در بعد وجهه و اعتبار ،امتیاز باالیی است چراکه  80درصد
از دانشجویان امبیای امتیازی کمتر از آن کسب کردهاند (تنها  20درصد امتیاز باالتر کسب کردهاند).

ابعاد نگرش به پول

امتیاز شما

محاسبات

پول به عنوان قدرت /وجهه و اعتبار
زمان نگهداری
اضطراب پول
نگرش کلی به پول

درصد

امتیاز وجه و اعتبار

امتیاز متوسط
باالترین امتیاز
90
80
70
60
50
40
30
20
10
پایین ترین امتیاز

9/89
17
13
12
11
10
10
9
8
7
7
4

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

امتیاز نگهداری امتیاز اضطراب
14/98
20
18
17
17
16
15
14
14
12
11
8

12/78
18
16
15
14
14
13
12
11
10
8
6

امتیاز کل
64/37
53
44
42
40
39
38
36
34
32
29
23
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فصل  :7کلید امتیازدهی برای «آیا شما از شخصیت خالقی برخوردار هستید؟»
دس��تورالعمل امتیازدهی :ب��ه هریک از موارد زیر را ک��ه در خودارزیابی انتخ��اب نمودهاید ،امتیاز 1+

اختصاص دهید.

				
توانا ...............

مبتکر ...............

				
زیرک ...............

اصیل ...............

			
خودخواه ...............

مدبر ...............

			
با اعتماد به نفس ...............

			
شوخطبع ...............

				
فردگرا ...............

				
رسمی ...............

			
روشنفکر ...............

باهوش 			...............

متفکر ...............
خودرأی ...............
مغرور ...............

غیرمعمول ...............

خیرخواه ...............

دارای تمایالت جنسی باال ...............

به هریک از واژگان زیر که در خود ارزیابی انتخاب نمودهاید عدد  1-را اختصاص دهید.

			
تأثیرپذیر ...............

محتاط ...............

معمولی 			...............

با تربیت ...............

متعارف 			...............

صادق ...............

			
محافظه کار ...............

ناراضی 			...............

				
راستگو ...............

تنگنظر ...............

مطیع ...............

شکاک ...............

مقابل واژگانی که هیچ عالمتی دریافت نکردند ،عدد صفر قرار دهید .مجموع کل امتیازات را به دست

آورید ،عدد به دست آمده بین  12تا  18خواهد بود.

تفسیر امتیاز شما :در این خودارزیابی خالقیت بالقوه شما به عنوان یک ویژگی شخصی مورد ارزیابی

قرار میگیرد .این مقیاس نش��ان میدهد افراد خالق افرادی باهوش و ثابتقدم هس��تند و از سبک تفکر
خالق را برخوردار هستند .شخصیت خالق از یک گروه شغلی به گروه دیگر متفاوت است .معیارهای ارائه
شده در جدول زیر بر اساس ارزیابی دانشجویان مقطع کارشناسی و فارغالتحصیالن میباشد.
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 vفصل  :7تصمیمگیری و خالقیت

وضعیت خالقیت

تفسیر امتیاز

باالتر از 9+
 1+تا 9+
پایینتر از 1+

شما از شخصیتی با خالقیت باال برخوردار هستید.
شما از شخصیتی با خالقیت متوسط برخوردار هستید.
شما شخصیتی با خالقیت پایین را دارا هستید.
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