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سازمان مشكالت ماتريس:   مسئله حل تئوري  

 ناخود و خود مدل:     از استفاده با

 

 
 روشني  هادي محمد:  نويسنده و محقق

 مديرعامل شركت علم و صنعت

 مدير بازاريابي و فروش گروه صنعتي ظريف مصور
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 :چكیده 

 عناصر همه كه گرفت نظر در ماتريس يك بصورت بايست مي را انسازم يك مشكالت حقیقت در       

 بیماري از كه يافت میتوان را سازماني كمتر ، بنگريم خود اطراف به دقت با اگر.  مؤثرند هم بر آن

 ، مشكل اين بروز علل كشف هدف با ، سازمان گیران تصمیم و مديران . باشد مبرا مشكالت ماتريس

 به شروع ، قبلي باورهاي و ذهني هاي فرض پیش مبناي بر و خود دانش و اتتجربی بر تكیه با اغلب

 عوامل و ها ريشه از كامل اي مجموعه حصول از قبل  معموالً وضعیتي چنین در. میكنند علتها جستجوي

. میپردازند راهكار طراحي به ، نموده متوقف را علتها نويسي فهرست و اكتشاف ، نظر مورد مشكل ايجاد

 مخفي جستجوگر مديران ديد میدان از مشكالت ماتريس سلولهاي از توجهي قابل تعداد هنوز لیكهحا در

 آموزش معماري در بازبیني ضمن كه است معما اين حل راه تنها((  ناخود و خود))  مدل . است مانده

 . دارد سازمان كاركنان يكايك نگرش در تغییر در سعي ، انساني منابع
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 مقدمه 

 كرده برخورد وابسته بهم و پیوسته هم به مشكالت از اي بسته با كنون تا حتماً ، سازمانتان واحدهاي از يكي مدير بعنوان شما

 و كاوش مدتي از پس ، میرويد آن رفع براي راهكار يافتن و مشكل يك يابي ريشه دنبال به وقتي ، شرايطي چنین در.  ايد

 مشكل بررسي سراغ به ناگزير.  است ديگري مشكل زائیده حقیقت در ، شما روي پیش مشكل كه میرسید نتیجه اين به تحقیق

 .  میشود تكرار مجدداً موضوع همین و میرويد جديد

 . شد خواهد انتظار حد از بیش آنها بر مترتب هزينه و كند ها پروژه پیشرفت سرعت ، شما خواسته علیرغم ترتیب اين به

 هر كه میرسیم نتیجه اين به ، باشد صحیح شده يافته مشكالت يا مشكل وجود از شما درك و تشخیص اينكه فرض با حال

 سازمان در مشكالت از كوهي با كه میرسید اي مرحله به موارد از بسیاري در و است ديگري عوامل و علل زايیده اي مسئله

 مشكالت ساير ايجاد مستقیم غیر منشأ ، ديگر مشكل يك بروز در مستقیم تأثیر بر عالوه آنها از ريكه كه میشويد روبرو خود

 . هستید مواجه مشكالت انبوه از بزرگ ماتريسي با ، كوچك مسئله يك حل براي اينرو از.  باشد مي نیز

 به بلكه ، بود خواهد كامل و جامع حل راه به يدسترس از مانع تنها نه ، آنها زايش علل و مسائل تمام بر اشراف عدم بنابراين

 . بود خواهد شكست به محكوم نیز مفروض راهكار هرگونه اساساً ، يكديگر بر مشكالت متقابل تأثیر ماندن مغفول دلیل

 

 : مشكالت ماتريس

 اگر.  مؤثرند هم بر آن عناصر همه كه گرفت نظر در ماتريس يك بصورت بايست مي را سازمان يك مشكالت حقیقت در       

 .  باشد مبرا مشكالت ماتريس بیماري از كه يافت میتوان را سازماني كمتر ، بنگريم خود اطراف به دقت با

 میگیرند تصمیم شركت آن ارشد مديران ، الف شركت مشتريان شبكه شدن كوچك و فروش افت معضل حل براي مثال بعنوان

 و است مربوطه بودجه تأمین مستلزم واحد اين ايجاد لیكن.  نمايند ايجاد خود ازمانس در را بازار تحقیقات اي حرفه واحد كه

.  باشد نمي بودجه بازبیني و بررسي به قادر ، موجود افزاري نرم مشكالت بخاطر مفروض شركت مالي حوزه كه حالیست در اين

 خصوص در را خود زمان و انرژي تمام ، سازمان مختلف واحدهاي فیزيكي هاي جابجايي دلیل به نیز IT واحد سويي از

 سازي پیاده حال در نیز انساني منابع حوزه.  است نموده مصروف موجود افزارهاي نرم و افزارها سخت جابجايي و نگهداري

 . است معذور امور ساير به همزمان پرداختن از ، آموزش مقوله باالي اهمیت و جايگاه دلیل به و است پرسنل آموزش پروژه

 اندازي راه مزبور واحد تنها نه بازاريابي واحد ايجاد به گیري تصمیم زمان از طوالني بسیار مدت شدن سپري علیرغم نتیجه در

 رسیده گذشته سال سه طي خود حداقل به مشتريان وفاداري سطح و است افول به رو بازار در شركت سهم میزان بلكه ، نشده

 . است

 زنجیره صورت همین به و نمود حل را قبلي مشكل ابتدا بايست مي سازمان اين در مشكل هر حل براي كه است روشن بخوبي

 . ماست روي پیش در معضالت انواع از تنیده هم به و طويل اي

 پیش مبناي بر و خود دانش و تجربیات بر تكیه با اغلب ، مشكل اين بروز علل كشف هدف با ، سازمان گیران تصمیم و مديران

 اي مجموعه حصول از قبل  معموالً وضعیتي چنین در. میكنند علتها جستجوي به شروع ، قبلي باورهاي و ذهني هاي فرض

 راهكار طراحي به ، نموده متوقف را علتها نويسي فهرست و اكتشاف ، نظر مورد مشكل ايجاد عوامل و ها ريشه از كامل

 است مانده مخفي جستجوگر مديران ديد میدان از مشكالت ريسمات سلولهاي از توجهي قابل تعداد هنوز حالیكه در. میپردازند

. 

 . داشت خواهد وسیعتري ابعاد سازمان آن مشكالت ماتريس ، مشكل حجم و سازمان ابعاد فراخور به كه است تصريح به الزم

 سلولهاي متقابل تأثیرات به توجه با M*Nماتريس  يك از كه كنم يادآوري است الزم ، ماتريسها حل پیچیدگي درك بمنظور

2)(M*N)  تعداد بايست مي ، آن
M*N

 تعداد 5*5 ابعاد با ماتريسي از مثال بعنوان( 1 شكل. )نمود رصد را حالت( 1-

 . است نظر مورد ، حالت میلیارد 73 به قريب نیز 5*6 ماتريس يك براي و. میگردد حاصل مختلف حالت  073.068.335
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 ( m*nماتريس )  1 كلش

 
 :  حل راه

 ؟ چیست اساسي حل راه شرايطي چنین در اما

 ؟ است كلید شاه يك وجود مستلزم قفل اين نمودن باز آيا

 ؟ دارد وجود سازمان مشكالت ماتريس حل براي واحدي مدل آيا

 ؟ بود امیدوار العللي علت وجود به میتوان سازمان مشكالت ماتريس حل در اصوالً آيا و

 
 (( : ناخود و خود))  مدل

 در تغییر در سعي ، انساني منابع آموزش معماري در بازبیني ضمن كه است معما اين حل راه تنها((  ناخود و خود))  مدل

 . دارد سازمان كاركنان يكايك نگرش

 اصالح))  ، گیرد قرار سازمان دارش مديران توجه مورد چیز هر از بیش بايد كاركنان رفتار و سازمان ساختار اصالح روند در آنچه

 . است((  پیرامونشان فضاي به نسبت كاركنان نگرش

 كه)  هدف مديريت و(  شد مطرح 1085 سال در ايتالیايي بزرگ اقتصاددان ، پارتو میلفردو توسط كه)  پارتو اصل دو ادغام از

 متد يك به ،  ( گرديد مطرح ، مؤثر مردمان دتعا هفت معروف كتاب نويسنده و مشهور روانشناس ، كاوي استفاون دكتر توسط

 . نامیم مي  ناخود و خود مدل را آن عنوان كه میرسیم سازمان درماني رفتار در ايراني

 .  دارد قرار دايره دو آن مركز در او خود و است فرضي حلقه دو داراي خود پیرامون محیط در ، كاركنان از هريك مدل اين در
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  %5ود حلقه ناخ
 

 
 (حلقه هاي خود و ناخود )  7 شكل

 

 
 از دورتري و كوچك بخش ، تنها كه دورتر دايره و((  خود حلقه))  گرفته فرا را او اطراف فضاي وسیعترين كه نزديكتر دايره

 (7شكل.) است گرفته نام((  ناخود حلقه))  ، كرده اشغال را وي اطراف

 ، تغذيه ، اخالق ، شخصي روابط ، سالمتي نظیر متعددي موضوعات شامل كه خود حلقه بر ما از هريك یرگذاريتأث میزان

 كه اطرافمان ناخود حلقه بر ما مستقیم تأثیرگذاري از بیشتر بسیار مراتب به میشود...  و سازماني محوله وظايف ، اعتقادات

 ساير در شده اتخاذ تصمیمات ، سازمان بر حاكم اقتصادي اوضاع ، سازمان كالن سیاسیتهاي همچون مسائلي بر مشتمل

 . بود خواهد ، است...  و باالدستي جلسات و مصوبات ، سازمان واحدهاي

 از درصد 85 الاقل و نمايد پیدا كافي شناخت خود پیرامون ناخود و خود هاي حلقه محدوده و محتوا بر ، كاركنان از هريك اگر

 دامنه و شد خواهند مؤثر عنصري به تبديل كاركنان از هركدام آنگاه ، نمايد متمركز خود حلقه بر را خود تفكر و تالش

 . گرفت خواهد بر در را سازمان ابعاد تمام آنها تأثیرگذاري

 میانگین ، دارد خود حلقه در خويش توانمندهاي وري بهره تمركز در سعي ، سازمان عناصر از هريك كه شرايطي چنین در

 كرده احساس را سازمان در تعالي ، افراد همه كه است صورت اين در.  بود خواهد درصد 188 ، كاركنان كلیه اثرگذاري انراندم

 . شد خواهد روزافزون آنها تأثیرگذاري انگیزه ،

 از عاري و يكپارچه اي مجموعه ، شده محو يكنواخت بطور ، سازمان مشكالت بزرگ ماتريس سلولهاي همه ترتیب بدين

 . داشت خواهیم سازمان در عملكرد ضعف و رفتاري هاي بیماري
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 ... اما و

 : كه است مطرح سوال اين

 ؟ است موضوعاتي چه شامل كاركنان از هريك((  خود حلقه))  واقعي محتواي- 1

 ؟ هستند كاركنان((  خود هاي حلقه))  تبیین و شناسايي به موظف(  كساني چه يا و)  كسي چه- 7

 ؟ نمود شناسايي را كاركنان از هريك پیرامون((  ناخود و خود هاي حلقه))  میتوان گونهچ- 7
 

 

 : سازمان در((  خود حلقه))  حريم

 حیث از مشاغل ، فرايند اين در. است مشاغل تحلیل و بررسي انساني منابع مديريت در مطالعه مورد موضوعات از يكي     

 مي قرار بررسي مورد ، شود صرف شغل آن در وظیفه انجام براي بايد كه نیرويي قدارم و متعلقه زمان ، كار حجم ، تخصص

 .  شود مي مطرح شغل تركیب و تجزيه مبحث فرايند همین ادامه در و گیرند

 : باشد دسترس در اطالعات دسته دو بايد كار تقسیم درست انجام براي پس

  افراد شناسايي(  الف 

 مربوطه هاي تخصص يا تخصص شناسايي(  ب

 مي سازمان افراد میان كار تقسیم ، رسید كفايت حد به فوق اطالعات دسته دو خصوص در مربوطه مدير آگاهي كه هنگامي

 . پذيرد صورت تري مطلوب و تر منطقي شكل تواند

 ، منطقي تسهیم و تقسیم اصلي مسئله ، دارد وجود سازمان در كافي تعداد به نیاز مورد انساني نیروهاي كه شرايطي در اما

 گام ، ايشان به كاركنان وظايف شرح ابالغ آن از پس و وظايف تقسیم در بازنگري.  است كاركنان بین در امور بهینه و عادالنه

 . است كارمندان از هريك به((  خود حلقه))  شناساندن و شناسايي در نخست

 محول او به رسماً و منطقاً كه است وظايفي فرع و اصل ، میشود كارمند هر در((  خود حلقه))  شمول مورد آنچه حقیقت در

 . است((  خود حلقه))  دايره از خروج بمنزله ، محوله وظايف حیطه از عدول هرگونه و است گرديده

 . است آن بر تمركز جهت در تالش و خود وظايف شناخت ، سازمان كاركنان از يك هر وظیفه ترين اصلي و ترين اساسي لذا

 بديهي.  است((  ناخود حلقه))  به مربوط ، ندارد قرار كارمند يك وظايف حیطه جزو كه سازمان امور از هرآنچه اساس اين بر

 . است ديگري كارمند((  خود حلقه))  از بخشي ، كاركنان از يك هر((  ناخود حلقه))  است
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 : نتیجه

 غايي هدف به روش ترين منطقي و بهترين به را سازمان كه را اموري تبايس مي ابتدا ، سازمان مشكالت ماتريس حل براي

 افراد انتخاب ضمن آن از پس.  نمود بندي تقسیم را آنها ، موجود تجربي و علمي مدلهاي اساس بر و شناسايي میرساند خود

))  مرزبندي ، كاركنان به وظايف تفهیم از بخش مهمترين.  شناساند وي به را هرشخص با متناسب وظیفه بايست مي ، اصلح

 .  است يكديگر از آنها((  ناخود و خود هاي حلقه

 بطور ، سازمان در شاغل متخصص انساني نیروهاي از استفاده با میتوان مشكالت ماتريس حل براي كه است اينصورت در فقط

 . پرداخت سازمان مشكالت ماتريس هاي سلول از يك هر حل به همزمان
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