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 چکیده

رسمی را سازمان غیر رسمی دارای سازماندهی متزلزل، قابل انعطاف و توصیفی ضعیف گونه است. نحوه عضویت در سازمان غیر 

به دشواری می توان تعیین کرد و تبادل بین اعضا نیز تابع دلیل و قصد از پیش تعیین شده ای نیست. به عبارت دیگر، ساازمان  

غیر رسمی ،تعریف و یا توافقی بر مبنای اهداف سازمانی نداردعالوه بر روابط رسمی یاا پایش بینای شاده، شابکه ای از رواباط       

وجود دارد که به وجود آورنده سازمان است. با این که فعالیت های ساازمان غیار رسامی تحات     شخصی و اجتماعی میان مردم 

کنترل مستقیم مدیریت نیست معذ لک این روابط تااییر قابال تاوجبی بار حسان اداره اماور ساازمان دارناددر واقاع ساازمان           

ود و هام مای تواناددر تضااد و تعاار  باا       غیررسمی می تواند سازمان را ایربخش ترکرده و در راستای اهداف ساازمان پایش ر  

سازمان رسمی بوده و آن را از اهدافش دور کند و میزان ایربخشی و کارایی سازمان را پایین آورد در این مقاله سعی شده اسات  

 .  سازمان غیررسمی و و ابعادش مورد بررسی قرار گیرد و به تاییری که مدیریت بر سازمان غیررسمی می گذارد بپردازیم

  

 ارتباطات غیر رسمی ، گروه های غیر رسمی ، شبکه های غیر رسمی غیر رسمی ، سازمان غیر رسمی ، کلیدی : واژگان
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 :مقدمه

عصرحاضر به لحاظ آشوب وپیچیدگی ، الزامات سازمانی متفاوتی را نسبت به ادوار گذشته می طلبد. ظباور و توساعه ساازمان     

های دانش محور مستلزم ساختاردهی جدیدی است که برخی ویژگی آنبا تفاوت هاای اساسای باا سااختارهای سانتی سلساله       

می و تعاامالت آزاداناه و اختیااری افاراد اسات کاه در ساازمان هاای         مراتبی دارد . این ساختارها هماان سااختارهای غیررسا   

(.سازمان ها باید در مواجبه با تغییارات موفا    9831، فاتح وجبان بیگلریمحمدی بوروکراتیک کم تر به آنبا توجه شده است )

امل با محیط،  تغییر در سااختار  عمل کرده و ساز و کارهایی را در درون خود تعبیه نمایند ، اما مرکز یقل همه تغییرات برای تع

سازمانی است . ساختار غیررسمی و یا روابط غیررسمی نقش تعیین کننده ای در ایجاد اشکال جدید سازمان های عصار حاضار   

 ایفا می کند .

 سازمان

ا یکادیگر باه   یک ساختاری از روابط قدرت، اهداف،  نقش ها، فعالیت ها، ارتباطات و عوامل دیگری است که بین افارادی کاه با   

 (.921، 9833 ،صورت گروهی کار می کنند، وجود دارد.)هیکس و گولت 

( سازمان سیستمی عقالیی است که در آن گروهی از افراد برای رسایدن باه اهادافی مشاترا و از     9131)9به عقیده دل و بنچ 

فعالیت هماهنگ و تشریک مساعی مانظم  پیش تعیین شده، آگاهانه و بطور منظم با یکدیگر مشارکت می کنند. سازمان، کار و 

 (.28، 9811 ،گروهی از انسان ها برای نیل به اهدافی معین و از پیش تعیین شده تعریف شده است)سعادت

سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و یغور نسبتا مشخصی بوده و برای 

 (.29، 9831اهدافی،بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند)رابینز،ترجمه الوانی و دانایی فرد تحق  هدف یا 

 سازمان رسمی

)کونتزو همکااران،  صاورت رسامی ساامان یافتاه اسات     ها است؛ که بهاز نقش شدهریزیزمان رسمی، ساختاری برنامهسا

ای از ارتباطات و اختیار، که افاراد  ، عبارت است از سیستم یا شبکهعبارت دیگر، سازمان رسمیبه (.813، 9831ترجمه  طوسی 

سازد. در ورای هر سازمان رسامی، معماوی یاک ساازمان غیار      هم مرتبط میدهند، را بههایی که وظایف مبمی انجام میو گروه

کند، چه زمان رسمی تعیین میای از روابط کاری غیر رسمی در میان اعضای سازمان( وجود دارد؛ در حالیکه سارسمی)مجموعه

-دهد؛ سازمان غیر رسمی براین مبنا استوار است، که چه کسی، عمال با چه کسی، به تعامل مای فردی به چه کسی، گزارش می

 (.211 ،9831،)ایران نژادپاریزی پردازد

اعد وضاع شاده بادین ترتیاب     سازمان رسمی عبارت است از اختیارات مقامات وروابط بین آنبا وکارکنان بر حسب مقررات و قو

سلسله روابط بین مشاغل و مقامات سازمانبا برای دستیابی به هدف مشخص که بر اساس طرح و نقشه قبلای برقارار مای شاود     

 (.9831وجدول آن نیز به وسیله مقررات ویا به وسیله مدیران مشخص می گردد سازمان رسمی نامیده می شود )ظبیری

                                                           
1 -bench& dale 
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 :سازمان غیررسمی

گیری در سازمان و نقاش   های تصمیمهای رسمی و غیر رسمی و فرآیند بارنارد، اولین کسی است که روابط بین سازمانچستر 

هاای رسامی و   های اجتماعی و غیار رسامی و نظاام   ها و شبکهو وظایف مدیریت را مطالعه کرد. او طرفدار پیوستگی بین ارزش

. وی کناد باشند؛ سازمان ببتر عمال مای   داشتهی ناصر، پیوستگی و یکنواختاهداف است و اعتقاد دارد که هرچه این عوامل و ع

رسامی، هام باه انجاام کارهاا      یکی ازنخستین اندیشمندانی بود که به اهمیت ساختار سازمانی پی برد و یادآورشد که روابط غیر

 ،9831جماه ایاران ناژاد پااریزی    )کنادی، تر کند شان کمکی اجتماعیتواند به کارکنان درتأمین نیازهاکند و هم میکمک می

31.) 

شخصای اسات، کاه در ساازمان      یهربرت سایمون درباره سازمان غیر رسمی، عقیده دارد که سازمان غیر رسمی روابطا 

)اساتونر و  گاردد؛ یاا باا آن سار ساازگاری ندارد     گاذارد؛ ولای در طارح رسامی، پدیادار نمای      وجود دارد و بر تصمیمات ایر می

 (.331، 9831واعرابی فریمن،ترجمه پارسائیان

به طور کلی سازمان غیررسمی از گروه ها و افرادی به وجود می آید که در درون یک ساازمان اداری یاا ساازمان رسامی دارای     

 (.9831روابط شخصی و اجتماعی بین خود هستند این روابط از طرف مقامات سازمان به رسمیت شناخته نمی شود )ظبیری

ای از روابط شخصی و اجتماعی هستند که های غیر رسمی، شبکهمعتقد است که سازمان در همین زمینه کیت دیویس،

های آیند. سازمانای خودجوش با همکاری و معاشرت و تعامل افراد پدید میلزوما توسط سازمان شکل نگرفته اند؛ بلکه به گونه

پردازناد؛ یاا   ر تعطیالت، باهم به تفریح و ورزش مای غیر رسمی ممکن است دربرگیرنده افرادی از یک سازمان باشند، که مثال د

پردازند. این پیوندهای باین فاردی، در مادیریت بسایار مبمناد؛ زیارا       های فراغت، باهم به صرف چای می افرادی که در ساعت

جویناد.  ان بباره مدیران باید نسبت به سازمان غیر رسمی آگاه بوده و از دشمنی با آن پرهیز کرده و از فوایاد آن در اداره ساازم  

)کونتز شناسای اجتمااعی اسات   آیاد، از موضاوعات مطارح در روان   بررسی اینکه چارا و چگوناه گاروه غیار رسامی پدیاد مای       

 (.813 ،9831وهمکاران،ترجمه طوسی

گذارد. در هر زمان ممکن است یکی از این دو رابطه، غالب روابط رسمی و غیر رسمی، هردو بر نقش سازمانی فرد ایر می

 (.233، 9831)رضائیانتوجبند. مدیران اغلب به اهمیت روابط غیر رسمی بیباشد

 : اهمیت سازمان های غیررسمی

اگرچه مدیریت معموی به گروه های غیررسمی بدگمان است واز قدرت بالقوه آنبا در نفوذ بر اعضاء وکنترل تولیاد ساازمان مای    

می گوید که گروه غیررسمی یکی از ضاروریات   "دیویس "حساب آورد   هراسند اما باید آن را به یک پدیده طبیعی سازمانی به

فعالیت های گروهی است و رابطه و نسبت گروه غیررسمی به یک سازمان رسمی مانند رابطه و التزام دو تیغه یک قیچی است . 

بلاو  "باه بزرگی مای داناد   جداکردن سازمان رسمی از غیررسمی را اشت "لوتانز"اهمیت سازمان غیررسمی آن قدر زیاد است که 

نیز می گویند که درا طبیعت سازمان رسمی بادون تحقیا  در شابکه رواباط غیررسامی وهنجارهاای غیاراداری         "واسکات 

غیرممکن است.  مدیران و حتی دانشمندان مکتب کالسیک به سازمان غیررسمی توجبی نداشتند ولی از دوره دوم مدیریت یاا  

 ن رو به فزونی گرفت . بدون تردید کوشش های التون مایو و همکارانش در آزمایش های هایورن مکتب روابط انسانی توجه به آ
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نقطه عطفی در تاریخ مدیریت در جبات کشاف اهمیات ساازمان غیررسامی باه عناوان یکای از مباحا  مبام علام مادیریت              

 (.11،   9831است)میرکمالی

 تفاوت سازمان های رسمی باسازمان های غیررسمی

کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظاایف و  طور قانونی بنیانگذاری و تصویب میسازمان رسمی را مسئولین به :ایجاد چگونگی

صورت انتزاعای در اساناد و   شود. ساختارهای رسمی در واقع تخیّلی هستند؛ یعنی بهاختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می

کند؛ اما ساازمان غیار رسامی، بیاانگر حالات      شده عمل نمیبینیگونه که پیشآناند؛ زیرا سازمان مدارا سازمانی ترسیم شده

شاود،  دهد. بعد از آنکاه سااختار رسامی ایجااد مای     طور واقعی نشان میواقعی سازمان است؛ یعنی چگونگی عمل سازمان را به

تعامل اجتمااعی ماداوم اسات و     گردد؛ سازمان غیر رسمی حاصلسازمان غیر رسمی به طور طبیعی در چارچوب آن پدیدار می

دهد. برای مثال، در ساختار رسمی، ممکن است تماام مساائل نیاروی انساانی،     ساختار رسمی را تعدیل، تحکیم یا گسترش می

توانناد از معااون کاارگزینی کماک     طور مستقیم با مسئول کارگزینی در میان گذاشته شود؛ ولی اگر کارکنان دریابند که مای به

 (.  233،  9831)رضائیاند، به وی مراجعه خواهند کردبیشتری بگیرن

ماهیت؛ ماهیت غیر شخصی سازمان رسمی در برابر ماهیّت شخصی سازمان غیر رسمی از وجاوه تماایز عماده میاان ساازمان       

 (.233، 9831)رضائیان رسمی و سازمان غیر رسمی است

شاوند.  گزینی، افراد خاصی برای تصدی مشاغل، انتخاب میسازمان رسمی، به طراحی مشاغل محدود شده و از طری  فرایند کار

گیرد که تصدی شغل معیّنی در سازمان، موجب برقاراری رواباط اجتمااعی باا     رسمی هنگامی شکل میکه سازمان غیردر حالی

 (.981، 9831)رضائیانشوددیگران می

تواناد ایجااد   شود و بدون آن نمای دیدار میشمار آمده و در دل سازمان رسمی پسازمان غیر رسمی چبره دوم سازمان به

 (.11، 9831)زارعی متینگذاردگردد. این نوع سازمان سایه سازمان رسمی بوده و در عین حال بر آن ایر می

 (.11، 9831)زارعی متینسازمان غیر رسمی دارای سازماندهی متزلزل، قابل انعطاف و ضعیف است :سازماندهی

 سمیمزایا و معایب سازمان غیرر 

کند تا باهم ارتباط برقرار سازند، و یکدیگر را حمایت کنناد و نیازهایشاان را بارای    سازمان غیر رسمی به افراد کمک می

 (.9831،211)ایران نژاد پاریزیتعامل اجتماعی ارضا نمایند

مدیران نیز از مزایای سازمان  همچنین پشتیبانی از اهداف سازمانی، ایجاد ارتباطات مویر و عاملی مویر در جبران کمبود توانایی

 (.9831،339)استونر و فریمن،ترجمه پارسائیان واعرابیاندغیر رسمی ذکر شده

پراکنی)شاایعات  توانند مستعدّ شایعهها میاز طرف دیگر، سازمان غیر رسمی ممکن است، به ضرر سازمان نیز باشد، این سازمان

-های کارکنان را از اهداف سازمانی منحرف کنند. افرادی که به گاروه حتی کوششمنفی( باشند، در برابر تغییر مقاومت کنند و 

 یابند، ممکن است احساس کنند که غریبه هستند و از کارشان ناراضی شوند. مثال مدیران آمریکایی از های غیر رسمی راه نمی
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ها داده شاده اسات، قادرت    ی که به غیر ژاپنیرغم عناوین شغلوجود کابینه سایه)یک گروه غیر رسمی از مدیران ژاپنی که علی

 (.219 ،9831)ایران نژادپاریزیواقعی برای انجام کار در مؤسسه را در اختیار دارند( در شرکت های ژاپنی ناراضی هستند

راتای  های خود، به همدیگر متصل هستند و تغییهای غیر رسمی به وسیله عادات و پیمانروهعالوه،پیروی وسازگاری منفی گبه 

هاای غیار رسامی    که امنیت آنان را به مخاطره بیاندازد؛ مورد مخالفات آناان قارار خواهاد گرفات، نیاز جازء معایاب ساازمان         

 (.331 ،9831د)استونر و فریمن،ترجمه پارسائیان واعرابیهستن

شناساند و از  های غیر رسمی را باید در سازمان خاود باه رسامیّت ب   حاصل مباح  مذکور، این است که مدیران، سازمان

مزایای آنبا در راستای ارتقاء عملکرد کارکنان و ارضاء نیازهای اجتماعی آنان ببره گرفته و کال از سازمانبا غیر رسمی در جبات  

ها به مناافع و عملکارد ساازمانبای غیار رسامی توجاه داشاته باشاند و معایاب          گیریاهداف سازمانی ببره بگیرند و در تصمیم

   را مدیریت کنند.  های غیر رسمیسازمان

 :خصوصیات سازمانبای غیررسمی

   ازآنجا که سازمانبای غیررسمی برایر خواسته های افراد بخصوص خواسته ای درونی آنبا بوجود آمده است نمی تاوان

 آنبا را با دستورالعمل های اداری ملغی کرد

 ر سازمانبای غیررسمی معموی اختیاارات باه   برخالف سازمانبای رسمی که اختیارات از بای به پایین واگذار می شود د

 صورت افقی و یا از پایین جریان پیدا می کند  

   سازمانبای غیررسمی بر خالف سازمانبای رسمی که ممکن است خیلی بزرگ و گسترده باشد غالبا کوچک و محادود

 هستند و تعداد آنبا از جند نفر تجاوز نمی کند

    اختیارات و تفویض آن در سازمانبای غیررسمی بیشتر براساس اعتماد است در حالی که در سازمان رسامی براسااس

 سلسله مراتب و مشاغل قرار دارد 

    رهبران سازمانبای غیررسمی با معیارهایی از قبیل شخصیت نفوذ معنوی ، لیاقت، سن و نظایر آنبا انتخاب مای شاود

 در حالی که در سازمانبای رسمی ممکن است مدیر هیچ یک از این خصوصیات را نداشته باشد 

   گروه های غیررسمی نسبت به تغییرات مقاومت نشان می دهند 

 (.9831ررسمی شایعات تاییر زیادی دارد)ظبیریدر شبکه ارتباطات غی 

 

 های غیر رسمیچرایی و عوامل پیدایش سازمان 

هاا و رواباط متقابال    تواند به این معنی باشد که همه فعالیتاین واقعیت که یک سازمان به صورت رسمی ایجاد شده است، نمی

-سازمان رسمی، تعدادی سازمان غیر رسمی به وجود مای  بین اعضاء، به صورت دقی  طب  طرح یا نمودار سازمان باشد. در هر

 کنند.آیند که افراد در کنار یکدیگر کار و زندگی میوجود میآید و این روابط غیررسمی بدان سبب به

تحات   آیناد، وجود میها، مقررات رسمی باید کلّی، فراگیر و بسیار گسترده باشند؛ تا بتوانند شرایط گوناگونی را که بهدر سازمان

 شوند که در قضاوت )برای حل مسائل و کاربرد کارگیری این قوانین کلی، در موارد خاص موجب میپوشش قرار دهند؛ ولی به
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های غیر رسمی استفاده کرد. حتی ممکن است پیوسته ناچار، باید از روشوجود آید و برای حل این مسائل بهقوانین( مسائلی به

شود؛ مادت  سرعت انجام میویژه هنگامی که تغییرات بهاند؛ بهبینی نکردهرات رسمی، آنبا را پیشتصمیماتی گرفته شود که مقر

مدیدی پیش از اینکه مقررات رسمی، تغییر یابند و با اوضاع در حال تغییر سازگار گردند؛ برای حل مسائل و اتخااذ تصامیمات   

وری بایاد از  یان بارای ساازماندهی عملکردهاا و افازایش بباره      ضروری باید از روش های غیر رسمی استفاده کارد. گذشاته از ا  

 (.113، 9831)شفریتز و  اوت ، ترجمه پارسائیانهنجارهای غیر رسمی استفاده کرد

های آنبا، تمایل افراد به کمک به یکدیگر و میال  های افراد گوناگون، تواناییعالوه بر ساختار سازمان رسمی عواملی مانند ویژگی

غیررسامی نقاش مبمای     هاای گیاری ساازمان  توانناد در شاکل  های گروه و نیازهاای اجتمااعی افاراد مای    با هنجار نواییبه هم

 (.113، 9831ایفاکنند)شفریتز و  اوت ، ترجمه پارسائیان

 : جایگاه سازمان غیررسمی

ساختارسلسله مراتبی رسمی در سازمان های دانش محورکارایی یزم را ندارد به عبارت دیگار ابعااد سااختار سانتی از تشاریح      

کامل ساختار سازمان های دانش محور ناتوان هستند زیرا هسته اصلی سازمان های دانش محور را تعامالت خود جوش افاراد و  

عنوان میشودکه قسمت اعظم کاوه یاخ در زیار آب    "کوه یخ شناور"ازمان ها به روابط غیررسمی تشکیل می دهند در تشبیه س

واقع شده است و قابل رویت نیست این قسمت همان سازمان غیررسمی است که کلید مدیریت دانش نیز می باشد ومادیران از  

بیه شده کاه کااری از آن   آن غافل هستند این درحالی است که سازمان رسمی به بخش کوچک و قابل رویت کوه یخ شناور تش

ساخته نیست از این رو باید ابعاد جدیدی در ساختار سازمانبای دانش محور به وجود بیاید این ابعاد عبارتند از روابط غیررسمی 

ایساتا   –،روابط اعتماد محور ،روابط عاطفی فراگیر و روابط تعاملی برون گرا در محیط پویاای اماروزی ایجااد ساازمان کارآماد      

 (.  2111نیست بلکه چالش امروز ایجاد سازمان پاسخگو و سازگار است )گوپتا و شارماچالش 

 ارتباطات غیررسمی: 

محیط کاررا ببتر وغنی تر تشریح کند روابط غیررسمی نشاان دهناده درجاه تحریاک      روابط غیررسمی می تواندساختار واقعی

گونه ارتباطات نیازی ندارد که درگیر اقتادار  رسامی شاود و     پذیری نیروی کار وآزادی عمل ورای ساختاررسمی است زیرا این

وجریانی نیست بنابراین ساختار سازمانی یک مفباوم انتزاعای اسات کاه از طارف دیگرسااختار ساازمانی        محدود به هیچ جبت 

شوند ممکن است  رسمی می تواند فریبنده باشد زیرا بسیاری از فعالیتبای سازمانی فراتر از چبارچوب سازمان رسمی انجام می

افراد کلیدی که در واقع کنترل آینده سازمان را در اختیار دارند در نمودار سازمانی نامعلوم باشند روابط غیررسمی جنبه مبمی 

 (.291، 9838از ساختار واقعی را به خود اختصاص داده و شناخت کاملتری از اجزای سازمان ارائه کند)فرهنگی وهمکاران

نوعی از ارتباطات غیررسمی که مورد تایید رسمی سازمان ها قرار نمی گیرد شایعه اسات در ساازمان چنادین شابکه ارتبااطی      

غیررسمی که وجوه مشترا و متعددی با یکدیگر داشته باشند )یعنی افراد بسیار آگاه که به بیش از یک شابکه کااری رسامی    

ه( را به وجود می اورند شبکه ارتباطی که به صورت شایعه می باشد هیچ مقاام و  تعل  داشته باشند(این شبکه ارتباطی )یا شایع

قدرت سازمانی را نمی شناسد وبه گونه های مختلف اعضاء را به یکدیگر مرتبط می سازد مسایرهای آن مای تواناد باه صاورت      

 رابطه کاری هم نقش هایی را ایفا می   افقی،عمودی و یا مورب باشد شایعه عالوه بر ایجاد ارتباط غیررسمی و اجتماعی از نظر
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نماید اگرچه گفته می شود نمی توان شایعه را کنترل کرد ولی اغلب در مرحله عمل خیلی ساریع تار از کاناال هاای ارتبااطی      

 (.938، 9831رسمی عمل می کند)اعرابی

سازمان است وجود مسیرهای غیررسمی از مسیر برقراری ارتباطات غیررسمی ، کانال های غیررسمی و گروه های غیررسمی در 

سوی برخی صاحب نظران مثبت قلمداد شده است و معتقدند که ارتباطات غیررسمی موحب می شود اطالعات به جاای اینکاه   

 (.9831تابع سیستم رسمی سازمان باشد در هنگام نیاز با سرعت بیشتری مبادله شود )اوتارخانی

 گروه های غیررسمی :

های غیر رسمی زمانی به وجود می آیند که افراد گرد هم آیند و به صورت مرتب یا منظم رابطاه متقابال برقارار     تیم ها یا گروه

نمایند. چنین گروه هایی در درون ساختار رسمی سازمانی به وجود می آیند. اعضای تیم های غیر رسمی دارای این گارایش یاا   

ی تیم نمایند. تیم در عمل متقابل، از آن ها حمایت و پشتیبانی باه عمال   تمایل هستند که نیاز های فردی را فدای خواسته ها

 (.313، 9832می آورد ) استونر و همکاران، ترجمه پارسائیان و اعرابی

 شبکه های غیررسمی :

شبکه های رسمی اغلب قانونی هستند چراکه موقعیت افراد در سازمان رسمی ،بر اساس ساختار برنامه ریازی شاده بارای هار      

سازمان تعیین می شود مانند چارت سازمانی . در هار ساازمان در کناار شابکه هاای رسامی در ساازمان شابکه ای از رواباط          

 (.9831غیررسمی نیزدر بین افراد آن سازمان نیز وجود دارد )محمدی کنگرانی و همکاران

احتیاجاات افاراد ایجااد مای شاود      این شبکه ها شامل روابط بین فردی هستند کاه باه طاور خاودانگیز و باه منظاور ارضاای        

(Waldstrom ,2001.) 

کارمندان در راستای اجرای تقسیم وظاایف موجاود از شابکه رواباط غیررسامی نیاز بارای تساریع اماور اساتفاده مای کنناد             

(Krackhardt & Hanson ,1993.) 

د از همکااری هاای رسامی و    بطور کلی متخصصان تواتف  دارند که نقش آفرینان سازمانی به منظاور رسایدن باه اهاداف خاو     

   (.Rank ,2008غیررسمی در راستای هم استفاده  می کندد)

 رهبریت غیر رسمی

رهبران غیر رسمی از میان گروه بیرون آمده و هدایت و راهنمایی آنان، تحت تاییر عواملی مانند اعتقااد و ایربخشای اعاالم مای     

او پیروی می کنند. آنان می دانند چنانچه گاروه باه دنباال تحصایل     شود. اعضا به دلیل تشخیص نیاز به رهبریت، از دستورات 

سود باشد، می باید از جانب فرد مشخصی رهبری شود. گاهی اوقات در درون گروه چندین رهبر وجود دارد که هار یاک نقاش    

دیگری نقش رابط باا  خاصی ایفا می کند. یکی ممکن است نقش برقراری و ترفیع بخشیدن به توازن داخلی را بر عبده گیرد، و 

مدیریت را داشته باشد. شخصی که بیش ترین مبارت را مرتبط با موقعیت ایجاد شده، داشته باشاد، باه عناوان رهبار انتخااب      

خواهد شد. رهبری در سازمان غیر رسمی، تابع موقعیت مشروطی خواهد بود. یک فرد تا زمانی رهبر باقی مای ماناد کاه دیگار     

از او باشند. چنانچه به هر دلیلی، رهبر کاری را انجام دهد که مورد تایید اعضاا نباشاد، آناان تنباا باه       اعضا، مشتاق دنباله روی

وسیله عدم دنباله روی، او را از رهبری کنار خواهند گذارد. بنابراین رهبر ، به گونه ای الزامی، مای بایاد واجاد شارایط خاصای      

 (.992، 9831باشد)هیکس و گولت ترجمه کبن 
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در سازمانبای غیررسمی بر خالف سازمانبای رسمی ناشی از اقتدارو منصب نیست بلکه تابعی از شخصیت شخصای کاه    رهبری

به رهبری برگزیده می شود بدین معنی که در سازمانبای غیررسمی رهبری به وسیله اعضاءگروه از طری  زیردساتان باه رهبار    

بای غیررسمی باتغییردر شکل و ترکیاب اعضااء احتماال تغییروتعاویض     تفویض می گرددنه اینکه از طری  مافوق لذا در سازمان

 (.83،  9833رهبری نیز می رود)نواب پور

 ایرات سازمان غیر رسمی بر سازمان رسمی

گروه غیر رسمی با روش ها و راه های گوناگونی، سازمان رسمی را همراهی می کند و بدون حضور گروه غیار رسامی، ساازمان    

شدیدی خواهد شد. چنانچه سازمان غیر رسمی، سازمان رسمی را در رسیدن به اهدافش حمایات کناد،    رسمی دچار مشکالت

در این صورت انجام وظیفه سرپرستان سازمان رسمی آسان تر خواهد شد. سازمان غیر رسمی، مجراهای ارتباطی بیش تاری را  

کاری، یباات و رضاایت ببخشاد و در بسایاری ماوارد       برای تشکیالت پدید می آورد. سازمان غیر رسمی می تواند به گروه های

سازمان غیر رسمی، در جبران محدودیت های مدیریتی، یک عامل کمک کننده و یاری رسان به شمار می آید )هیکس و گولت 

 (.998، 9831ترجمه کبن 

 

 مدیریت رسمی و سازمان غیررسمی  

ناسبات متقابلی که بین افراد به وجود می اید مبمتر از محایط  مطالعات گذشته مثل مطالعات هایورن نشان می دهد روابط و م

کار است این یافته ها همچنین مدیریت راتشوی  می کرد تا کارگران را در برنامه ریازی ، ساازماندهی و نظاارت بار کاار خاود       

ت به انسان می نگرناد و باا   مشارکت دهند تا همکاری مویر آنبا را جلب نمایند امروزه مدیرانی که از زاویه مکاتب کالسیک نسب

افراد انسانی مانند ماشین های غیر حساسی که صرفا منافع شخصی اقتصادی دارند رفتار می کنند و شان و منزلت انساان را در  

سازمان نادیده می گیرند و با مفروضات ناگوار خود بیش از حد به جنبه های رسمی سازمان تو جه کرده و نسبت به جنبه های 

سازمان ، نیاز های عاطفی ، احترام، خودیابی و صدها مسائل دیگر انسانی غفلت می ورزند . نتیجه چنین برداشتی از  غیر رسمی

انسان باع  می شود که روحیه همکاری و گروهی مورد تبدید قرار بگیرد و انسان ها فقط به فکر خود باشند ، هزینه هاای کاار   

یاد ، کارشکنی فراوان ،بی انگیزه گی و فرسودگی شغلی و غیره بروز کند . از آنجایی که افزایش یابد ، روحیه پایین ، اعتراضات ز

بزرگترین سرمایه سازمان های موف  سرمایه انسانی  آنبا می باشد بدون در نظر گرفتن نیازهای نیروی انسانی نمی توان انارژی  

یابد و کارکنان سازمان هابیشترنیازهای اجتماعی شاان را  و منابع سازمان را در جبتی هدایت کرد که به اهداف مورد نظر دست 

 (.9811، در گروه های غیررسمی درون سازمان ارضا می کنند)ضیاالدینی

 

 

 سازمان غیررسمی در عصر حاضر:

 روابط غیررسمی می تواند شناخت واقعی تری ازاقدامات و تعامالت اعضاء سازمان را آشکار کند توجه به آنبا شاناخت کااملتری  

از مولفه های ساختاری فراهم میکند روند تکامل ساختاری نشان می دهد؛سااختار سلساله مراتبای در حاال تبادیل شادن باه        

 (.piercy & cravens, 1994ساختاری منعطف و ارگانیک در دنیای تجاری فرانوگراست)
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دانش محاور ، ساازمان هاای مجاازی ،      در نتیجه این گذار اشکال سازمانی جدیدی مانند سازمان های شبکه ای ، سازمان های

 (.wang & Ahmed ,2003سازمان های مدویر و...ظبور کردند )

دراین گونه های جدید سازمانی پنج تغیر کالن به چشم می خورد : انعطاف پذیری زیاد، همکاری های شابکه ای اساتراتژیک ،   

 (.Schwarz, 2002عدم تمرکز و تغیر در روابط اقتدار)

ی می توان گفت روند تغیر ساختار ها به سمت ساختارهای ارگانیک ترحرکت کرده که در آنبا ساختارهای تخات ،  در نگاهی کل

 (.Milne, 2007تیم محور و بخش گسترش یافته و میزان تمرکز و رسمیت کاهش یافته است)

 نتیجه گیری:  

به عقیده متخصصان، نقش آفرینان سازمانی به منظور رسیدن به اهداف خود از همکاری های رسامی و غیررسامی در راساتای    

هم استفاده می کنند.  روابط غیررسمی محدودیت هایی را در عملکرد سازمان ها به وجود می آورند ، اما در صاورت شاناخت و   

در جبان سازمان ها با کای و یا خدمات خود باا  رای گردش کار سازمان ها باشند . مدیریت بجا می توانند  نیروهای سازنده ای ب

هم رقابت نمی کنند بلکه رقابت سازمان ها بر محور به حداکثر رساندن ایربخشی با ارزش ترین منبع خود یعنی نیروی انساانی  

ی کناد. افاراد در ساازمان هاا از مجراهاای      شکل می گیرد و مبارت های ارتباط مویر در تحق  این امر نقشای کلیادی ایفاا ما    

غیررسمی ارتباطات برای تحق  بسیاری از اهداف خود استفاده می کنند . یکی از مناسب ترین راه های ممکان جبات کااهش    

 ..رسمیت ارتباطی ، پیروی از سبک رهبری رابطه مدار است

غیررسمی نظیر برقراری ارتباطات چبره به چبره با کارکنان و  به این منظور مدیران می توانند با استفاده از کانال های ارتباطی 

ایجاد ارتباطات مکالمه ای از شدت ارتباطات رسمی بکاهند و به همان میزان بر شادت ارتباطاات غیررسامی بیفزایناد. بادیبی      

گیرند تا بتوانند بایترین سطح است که این دو نوع ارتباط مکمل یکدیگرند و مدیران باید ترکیبی از هر دو نوع ارتباط را به کار 

ایربخشی را به دست آورند. همچنین به منظور افزایش ایربخشی نظام اطالع رسانی یزم است مدیران اطالعات کافی در زمیناه  

 های مختلف کاری و سازمانی را از طری  کانال ها و روش های اطالع رسانی مناسب و با دقت و سرعت به کارکنان عرضه کنند.

آنجایی که بزرگترین سرمایه سازمان های موف  سرمایه انسانی آنبا می باشد، بدون در نظر گرفتن نیازهاای نیاروی انساانی    از  

نمی توان انرژی و منابع سازمان را در جبتی هدایت کرد که به اهداف مورد نظر دسات یاباد و کارکناان ساازمان هاا بایش تار        

سمی درون سازمان ارضا می کنند. مدیران سازمان ها باید در نظر داشته باشند باه  نیازهای اجتماعی خود را در گروه های غیرر

مقابله با این گروه ها نپردازند؛ برعکس به صورت غیرمستقیم بر گروه های غیررسمی نفوذ کرده و از آنبا در جبت تحق  اهداف 

رود. ولی اگار مادیر ساازمان رسامی نتواناد ارتبااط       سازمان استفاده کنند. اگر چنین باشد کارایی و ایر بخشی سازمان بای می 

مناسبی با گروه های غیررسمی برقرا رکند بدون شک نمی تواند آنبا را منحل کند و این تعار  به وجود آمده باع  مای شاود   

ا نمی باشد که کارایی و ایربخشی سازمان به شدت پایین بیاید. زیرا اهداف گروه غیررسمی با اهداف سازمان رسمی در یک راست

و کارکنان به گروه خود وفادارترند تا سازمان. مدیر باید درنظر بگیرد که اگر بیش از اندازه به گروه های غیررسمی ببا دهد و یاا  

  این که این گروه ها فکر کنند که سازمان در دستان آنباست این هم ممکن است نتیجه معکوس دهد.  
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