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         مقدمه 

ما بین خود و کارکنان اعتماد متقابل را  خطاهاي کارکنان را به آنكه بر انگیزش آنها لطمه اي وارد آید اصالح کنید.

 ث مي شود تا شما یك مدیر بد باشید بپرهیزید. از اشتباهاتي که باع ایجاد کنید. 

در چند دهه گذشته جنبشهاي پر تحرك و پویایي در قلمرو مدیریت پدیده آمده که هر یك به سهم خود به افزایش 

دامنه دانش و بینش مدیران یاري به سزایي داده اند. جنبش سازماني که در نیمه دوم سده بیستم پایه ریزي شده و 

ني به رشد رسایي در خور توجهي رسیده است. بر پایه مفروضاتي استوار است که با ارزشهاي واالي در دهه کنو

انساني سازگاري کامل دارد. بالندگي سازماني ریشه هر گونه توانمندي و شكوفایي در قلمرو تالشهاي انساني را در 

ادي هر گونه دگرگوني به شمار مي آورد. جست و جو مي کند و انسان را عامل اصلي و مایه بنی« بالندگي انساني»

اصول و موازین این جنبش از دورن دانشهاي گسترده اي چون روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي، اقتصاد و 

بسیاري دیگر از دانشهاي رفتاري سرچشمه مي گیرد و از به هم پیوستن آنها مجموعه اي فراهم مي آید که شناخت 

 او را به عنوان برجسته ترین هستي منظومه اي جهان آسان مي سازد.  انسان و رشد و شكوفایي

جنبش بالندگي سازماني دگرگوني، بهپویي، تازه گرداني، و دستیابي به برتریهاي بزرگ را در شمار هدفهاي نخستین 

 خود قرار داده و براي رسیدن به آنها سازو کارهاي مناسب را فراهم آورده است. 

عه اي از نوشته هاي علمي بسیاري از صاحبنظران دانش مدیریت است و با این انگیزه گرد آوري تحقیق کنوني مجمو

شده است که بتواند پیام شكوفایي و برتري جویي را میان جامعه کارکنان سازمانهاي اداري، صنعتي، بازرگاني و 

 ي دهد. راهي سزاوار و شایسته یارخدماتي برانگیزد و کارکنان و مدیران در برگزیدن 

 تندرستي سازماني، استرس، بالندگي سازماني، انگیزش و علمكرد بهترکلید واژه ها: 
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 انگیزش و علمكرد بهتر 

چه سابقة مدیریتي داشته باشید و چه از طریق ارتقاء به این مقام رسیده باشید نیاز دارید تا مطالب مهمي دربارة 

نید. شما نمي توانید تنها با انتقاد یا تشویق، پاداش یا تنبیه، جهت دهي انگیزش کارکنان براي عملكرد مطلوب بدا

 تطمیع یا تهدید آن را به ثمر برسانید.

 شما نمي توانید کسي را براي انجام کاري بیانگیزید. آنان قبالً داراي انگیزه شده اند. 

ي عمل کند یا به انگیزش در واقع کشش دروني، جنبش یا قصدي است که سبب مي شود تا شخص به روش معین

 سمت هدف مشخصي حرکت کند. 

انگیزش از دورن بر مي خیزد و از درون جاري مي شود نه از بیرون. شما انگیزش ایجاد نمي کنید. شما انگیزشي را 

که قبالً وجود داشته ترسیم نموده و به آن جهت مي دهید و هدایت مي کنید. همان چیزهایي که در شما ایجاد 

 در افرادي که با شما کار مي کنند هم ایجاد انگیزه مي کند.  انگیزش مي کنند

ما به غذا، سرپناه و پوشاك احتیاج داریم و براي کسب آنها کار مي کنیم. ما خواستار مزایاي خوب و به ویژه ایمني و 

حتي اگر  سالمت هستیم. ما در پي فرصتي هستیم تا پیشرفت و ترقي کنیم. مي خواهیم امنیت شغلي داشته باشیم،

وضوح و استواري و  کمالشما نتوانید در مورد حقوق و مزایاي آنها کاري کنید مي توانید استانداردهاي اجرایي را در 

صداقت به آن ها بشناسانید و به آنان اختیاراتي بدهید تا وظایفشان را آن گونه که مي دانند به بهترین نحو انجام 

 دهند. 

 چیزهایي که بدان ها نیاز دارند خواهند یافت.  بدین گونه کارکنان، فرصت کسب

شما مي توانید محیطي ایجاد کنید تا افرادي که با شما کار مي کنند بتوانند ادعا داشته باشند و از استعداد و توانائي 

 هایشان تا حد ممكن استفاده کنید. همان طوري که شما قادر به بروز و استفاده و از توانائي هایتان هستید. 

 در واقع این یعني انصاف در مدیریت. 

شما باید محیطي مثبتي را خلق کنید. نمي توانید بي تفاوت باشید. شما با گفتار و اعمال به کارکنان نشان مي 

دهید. که در موردشان به چه مي اندیشید و از آنها چه انتظاري دارید، حتماً نوع ارتباط کاري را که طالب آن هستید 

یاد داشته باشید که از خودتان بپرسید که من چه نوع محیط کاري را مي آفرینیم. مطمئن باشید  مشخص کنید. به

 جوابتان این است که محیطي که باعث پیشرفت و بهبود شود نه اینكه مانع انگیزش و کارائي باشد. 

ید کرد. به هر حال کارکنان اگر محیط را بر طبق برنامه ایجاد نكنید باز به نوعي آن را به طور اتفاقي ایجاد خواه

 آنچه را که دریافت مي کنند پس مي دهند. آنها آئینه انگیزش و رفتارتان هستند.

شكل گیري نگرش ها و راهبردها یك حقیقت محض است و حاصل تعامالت روابط انساني، هر چند که به سطح 

 مطلوبي از آگاهي نرسد. 

د نه آن طوري که مي گویید. از میان اعمال و گفته ها، آنها آنها آن طوري که عمل مي کنید، عمل خواهند کر

 اعمالتان را باور مي کنند. 

 شما باید به گفته خود عمل کنید. مي گوئید در اطاقم همیشه باز است  و به آنها اطمینان مي دهید. 

نكه آنجایید ولي در دسترس اما در حقیقت بیشتر اوقات بسته است، یا در باز است اما شما در دفترتان نیستید. یا ای

 نیستید و یا نهایتاً با مراجعان دیدار مي کنید ولي به آنچه که مي گویند گوش نمي دهید. 
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در واقع چه چیزي را باور کنند. آنچه را مي گویید یا آنچه را که بدان عمل مي کنید. حقیقتاً هر زمان، اعمال همیشه 

 رساتر از الفافظ سخن مي دانند. 

شما در افراد انگیزشي ایجاد نمي کنید. بلكه آنان قبالً با انگیزه شده اند. شما در حقیقت انگیزش آنان را در واقع 

 هدایت مي کنید. 

 

 براي تعهد رهبري کنید نه براي اطاعت 

اقتدار شما بر گرفته از مقام تان نیست. بلكه از افرادي که با آنان کار مي کنید حاصل مي شود. وقتي راه هاي 

سیدن به هدف مشترك را بدانید و در آن جهت حرکت کنید. آنان تصمیم به پیروي از شما مي گیرند. رهبر تربیت ر

مي کند، مي آموزد، روشنگري مي کند، متقاعد مي سازد، ترغیب مي کند، هر کاري و هر چیزي که به دیگران 

 یت شان به انجام برسانند. کمك کند تا کارشان را در حد توانشان حتي بعضي اوقات بیشتر از ظرف

رهبران موثر فقط سخن نمي گویند آنها راه و روش را نشان مي دهند، اصالح مي کنند و ترغیب مي نمایند. در 

جستجوي تعهد، روسا خواهان تبعیت و فرمانبرداري رهبر را در جهت کسب موفقیت باور دارند. و این انگیزش افراد 

 رگي دارند. براي عملكرد در سطح باال سهم بز

به بهره وري  نتیجهرهبر بودن واالست. اما رهبري موثر، زمان و انرژي کمتري نسبت به ریاست صرف مي کنند و در 

 و اصول درست مي افزاید. 

وقتي شما طالب اطاعت هستید، چیز دیگري از اطاعت کسب نمي کنید. اطاعت تعالي را به ارمغان نمي آورد. در 

 متوسط و در بدترین شرایط نتیجه بدي نخواهد داشت.  بهترین موقعیت، نتیجه

 واقع مي شوند و فقط منتظر فرصتي هستند که شما را تضعیف کنند. وفادار تحت تاثیر اطاعت، مورد رنجش  کارکنان

 

 تعهد نه اطاعت 

در گرو نفع  شما مرئوسان مطیع را نمي خواهید، بلكه همكاران متعهدي را مي خواهید که نفع شخصي خود و شما را

سازمان مي بینند. آنها زماني هم تحت نظارت شما نباشند به خوبي و جدیت کار مي کنند چون آنان با شما کار مي 

 کنند نه براي شما. 

در واقع تعهد قول یا عهدي که افراد براي رسیدن به اهداف سازماني پایبند مي شوند. و براي دستیابي به آن اهداف 

 مي شوند.  وظایفي را عهده دار

همه ما، سرپرستاني داریم که با افراد طوري رفتار مي کنند گویي آنان تنبل یا غیر قابل اعتماد هستند، این روساي 

بد، شكایت مي کنند، رشوه مي دهند، تهدید مي کنند، شایعات را تقویت مي کنند و اسنادي را علیه کارکنان جمع 

نها را تحت کنترل نگه دارند انجام مي دهند. آیا این گونه رفتار شما را بر مي کنند. همه این ها را به خاطر اینكه آ

مي انگیزد. مطمئن باشدي که همین قدر برانگیخته مي شوید تا از تنبیه به دور باشید، همچنین وقت خود را به 

ین نوع سرپرستان بطالت مي گذرانید و یك سري کارهایي انجام مي دهید، تا مشغول شوید و حقوقتان را بگیرید. ا
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سعي نمي کنند به افراد براي انگیخته شدن کمك کنند. آنان سعي دارند از طریق ترس و تطمیع افراد را کنترل 

 کنند. آنها بدترین اعمال را در کارکنان خود مي پرورانند. 

زندگي کنید و اگر  تاندهایشما نمي توانید این نوع توافق را تنها با گفتارتان به وجود آورید. شما باید با انجام تعه

 این گونه عمل کنید به طور خود کار شروع به هدایت انگیزش کارکنان خواهید کرد. 

 

 طرز بیان، ايجاد ارتباط تصويري 

شما باید از زباني استفاده کیند که پیامتان را به وضوح برساند و به تقویت انگیزش همكاران کمك کند. شما نمي 

خود را به واقعیت تبدیل کنید. شما نیازمندید که تك تك همكاران با شما همراهي کنند.  توانید به تنهایي نگرش

شما احتیاج دارید که یك حس و مفهوم واحد و یك تعبیر و تفسیر از واقعیت مشترك را بیافرینید. و فقط بعد از آن 

 مي توانید هماهنگي عمل را کسب کنید. 

د. این موضوع درك پیام هاي شما را واقعي و آسان مي سازد و به عبارت از گفتار براي تجسم کردن استفاده کنی

دیگر به هنگام ارتباط سعي کنید گفتارتان عیني باشد نه ذهني. ساده صحبت کنید و از زبان ساده و واضح استفاده 

 کنید. وقتي مي تواند همان اثر را داشته باشد و قابل فهم تر، سخن را طوالني نكنید. 

به ده نفر بفرستید یا اینكه در هزاران نسخه گزارش   e-mileو در رو صحبت کنید، یا پیامتان را به صورت چه شما ر

 بنویسید، در هر حال سعي دارید با فرد یا افرادي در یك زمان مشخص در ارتباط مشخص در ارتباط باشید. 

ا از دست خواهید داد. بر عكس این قدرت كنید که قدر و منزلت و اختیارتان رناگر واضح و صریح عمل کنید، فكر 

رسانید. در واقع طرز بیان کالم و استفاده از آن به طور واضح به همكاران کمك مي کند تا براي تفهیم شما را مي

 انجام همكاري از انگیزش الزم برخوردار شوند. 

 

 جلساتی که انگیزه ايجاد می کنند 

رید. اتفاقات خوبي مي تواند در آن رخ دهد که به سادگي در دیگر انواع جلسات موثر هستند. شما به جلسات نیاز دا

، تلفن، یادداشت ها یا مكالمات خصوصي، به وجود نیاید. در جلسات افراد مي توانند کارشان e-mileارتباطات مانند 

باعث انگیزش  را با همدیگر هماهنگ کنند و فرصتي پیش بیاید که به همدیگر کمك کنند یعني هر چیز مفیدي که

 فرد در انجام بهتر کار گردد. 

اي خود را مرور کنید. هر هبازدهباید مهارتهاي خود را آشكار سازید. دالیل خود را براي برگزاري جلسه ارائه نمایید، 

کنید که در اي را مجسم ر خواهند شد. با آرامش خاطر جلسهتتر باشید، جلسات هم هدفداردفمندتر و هچه مصمم

 خواهید ساخت. گرجلوهرااجرا بهترکرده اید، یك داشته باشید با اعتماد بر نفس خود ایجادمثبتياگر افكارن است.جریا

اگر همه نكات و موارد را رعایت کنید، جلسات فرصتي خوب براي مبادله نظرات و حل مشكالت خواهد گردید و 

ست پاداشي نگیرید ولي مي دانید که موفق تر هستید چرا که یقیناً کارکنان لذت خواهند برد. براي این کار ممكن ا

 تصمیمات بهتري گرفته اید و توانسته اید تعهد کاري همكاران را باال ببرید. 

 د. و انگیزش همكاران را افزایش دادید. ندر واقع جلسات اتالف وقت نیست
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 کارکنان را در جهت مشكل گشايی به افراد خالق تبديل کنید 

 نان احساس خالقیت داشته باشند انگیزش آنان افزایش خواهد یافت. اگر کارک

اجازه دهید که نزدیكترین افراد به مشكل، آن را حل کنند به نظر ساده مي رسد، این طور نیست. این میان کارکنان 

تشكیل یك حس مشترك خوبي است اما واقعیت چیز دیگري است. اغلب مدیران مشكل را از کارمند دور کرده و با 

انجمن ها، جمع آوري اطالعات و ... گزارش منتشر مي کنند. و راهكار تحمیل مي کنند. عواقب این کارها ممكن 

دارد زماني که به آنان اعتماد ندارید، آنها هم حس خوبي از  است مشكل را حل کند یا نكند، اما نقشي که این روش

نفي به انگیزش کارمندان اثر مي گذارد. و یا شاید هرگز مدیران نخواهند داشت فقدان اعتماد همیشه به طور م

مشكلي بیان نشود چون افراد احساس مي کنند که شما بر این باورید که آنها توان الزم براي حل آن را ندارند، هر 

ر حل چند که آنان مي توانند با کفایت ترین افراد براي کشف مشكالت و حمل آنها باشند. بنابراین اگر کارکنان دیگ

مشكل نباشند چرا باید تعجب کنید. به عبارت دیگر، علت آن، این نیست که به حد کافي زرنگ نیستید یا اینكه 

 توجهي نمي کنند بلكه از آنان خواسته نمي شود که مشكل گشایي کنند. 

 کارکنان براي ارائه راه حل ها داوطلب نمي شوند چون فكر نمي کنند مدیران به آنان گوش کنند. 

 آنها براي ارائه پیشنهادات مورد قدرداني و تشویق قرار نمي گیرند و به رسمیت شناخته نمي شوند. 

 در واقع به همكاران کمك کنید تا به صورتي اخالقي به حل مشكالتشان مبادرت ورزند و انگیزش آنان افزایش

 مي یابد.  

 

 وقتی کار خودش پاداش است 

ناسبي دارند براي انجام کار، انگیزش کافي خواهند داشت. ما با انجام کار، شاهد زماني که افراد احساس کنند شغل م

بعضي اتفاقات هستیم و اگر این اتفاقات خوشایند ما باشند، رغبت بیشتري براي انجام آن نخواهیم داشت. کار وقتي 

 پاداش به وجود مي آورد که سر شرط براي آن موجود باشد: 

 ي دهند دوست داشته باشند.افراد آنچه را که انجام م

 آنان از اهمیت وظایفشان با خبر باشند. 

 از نظر خود و سایرین کار خوب انجام دهند. 

تحت شرایط فوق، کارکنان احساس رضایت و کمال مي کنند. این ها در مفهومي دیگر تقویت مثبت را تداعي مي 

 کنند تقویت مثبت محرك قوي براي تداوم رفتار است. 

قویت را حفظ کنید، چگونه این رویكرد را به محل کار ببریم. ساده است، اگر مي خواهید کارکنان احساس رویكرد ت

انگیزش کنند، و خوب کار کنند، یكي از بهترین کارهایي که مي توانید انجام دهید اینست که آنها را با شغل شان 

 اي انجام آن را فراهم خواهید ساخت. متناسب کنید و به آنان اطمینان دهید که ابزار و حمایت الزم بر

 زماني که افراد کاري را که متناسب با آنان است انجام دهند، طبیعتاً براي تداوم عملكرد و رفتار تقویت خواهند شد. 
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 پاداش: آنچه که می خواهند

ند. پاداش ها انگیزشي از پاداش ها براي تقویت انگیزش استفاده کنید تا کاري که از همكاران انتظار دارید انجام ده

 براي عملكرد هستند. 

در واقع ساده است، به عنوان مدیر باید تالش کنید که پاداش مناسب کار را مشخص سازید. وقتي که کارکنان 

 احساس کنند که مورد قدرداني و احترام واقع مي گردند بهتر کار مي کنند. 

لي بهتر از هیچي بشرط آنكه آن را به درستي انجام دهید. در تقویت بهتر از پاداش است، اما پاداش هم بهتر است خی

 استفاده از انواع پاداش ها دقت کنید. 

ما هم افزایش پرداخت ها را دوست داریم. اما تاکید ما این است که با وظایف کاري در ارتباط باشند. عالوه براي آن 

این پرداخت و پاداش نیز ممكن است با شكست  حتي اگر پاداش در ارتباط با عملكرد شغل باشد، در شرایط خاص

 به تنهایي هدف باشد.  خودشمواجه شود و این زماني اتفاقي مي افتد که پاداش 

 است که ... موثر چه نوع پاداشي موثر است، پاداشي

 در ارتباط با عملكرد ویژه باشد. 

 به موقع صورت گیرد. 

 و مكرر اتفاق بیافتد. 

، تقریبا ممكن نیست به اندازه اضافه پراخت  دساالنه را با نوعي مالك شایستگي ربط دهی حتي اگر، افزایش پرداخت

 خیلي کم در پایان هفته برانگیزش افراد موثر واقع شود . 

پاداش تاخیر کنید همراه با جدا کردن آن از عملكرد ، به مرور اثر آن را نیز کم رنگ تر خواهید  ارائههرچه در 

 ساخت . 

ا هم پاداش دهید، نه فقط به نتایج، به تالش ها هم ارج نهید، اگر شما چنین کنید به افراد مي گویید که به تالش ه

جستجوي انجام بهتر کار و یادگیري از تجربه براي شما مهم است. این امر انگیزش فرد را در جهت تالش براي انجام 

 بهتر کار تقویت مي کند. 

انگیزش کارکنان استفاده کنید تا با رضایت خاطر طبق انتقادات و درخواست هاي در واقع از پاداش ها براي تقویت 

 شما کار کنند. 

 

  استرس

 باید به کارکنان کمك کنید تا بر استرس هایي که در انگیزش تاثیر منفي دارند فائق آیند. 

د، استرس واکنش استرس یك عكس العمل جسمي و رواني در برابر یك خطر و یا تغییر شرایط محیطي مي باش

آسیب هاي رواني و توانند به ما ميرواني و عاطفي در برابر تنش هاي زندگي است و اگر بیش از حد گردد و حتي 

جسمي درمان ناپذیري برساند. عوامل استرس زا در همه شرایط زندگي وجود داشته و گاها غیر قابل اجتناب مي 

مي توانید انجام دهید. در واقع زماني مي توانید که موفق شوید،  باشد .کمك کردن به همكاران تنها کاري است که

شما، نومیدي آنها را پایین « کمك»آنها و « خواستن»آنها هم در وجودشان احساس نیاز را داشته باشند در نهایت 
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یز کنم به این معني است که شیوه اي تجو« چنانچه کارکنان احساس نیاز کنند»مي آورد. دقت کنید وقتي مي گویم

تا کارکنان به سالمتي خودشان اهمیت دهند. تامین سالمتي و تندرستي کارکنان از هر هدفي که داشته باشید مهم 

کارا و  «کارکنان آسوده خاطر»یانه است او انسان گریعني یك کارخوب و مدیریت هوشمندانه  تر مي باشد و این

 بهتر برخوردارند.موثر کار مي کنند و از انگیزش الزم براي انجام کار 

 

 اعتماد کارکنان را جلب کنید 

ممكن است شما دربسیاري ازشرایط وسبك هاي رهبري برتر باشید اما چنان چه مدیران و کارکنان به همدیگر 

اعتماد نداشته باشند هیچكدام از این توانایي ها و مهارت ها به درد نخواهند خورد. و صد البته اگر این نشانه ها 

دوستي و رفاقت باشد محیط کاري لذت بخش تر هم خواهد شد. کارکنان اگر به مدیرشان اعتماد کنند او همراه با 

 رهبري اثر بخش تري را اعمال کند. بنابراین باید بگوییم که اعتماد ضرورت دارد. تواندمي

ر شما اعتماد پیدا کنید. بدین براي جلب اعتماد نه تقاضا کنید و نه خواهش ، بلكه روشي را به کار گیرید.تا در آنها ب

سان مي توانند به شما تكیه کنند و روي کمك شما حساب کنند. این را با استقالل آنها قاطي نكنید و در سر راه 

 آنها قرار نگیرید. اجازه بدهید راحت باشند. اگر اعتمادشان را جلب کنید تا خود آگاه با شما همراه خواهند شد. 

مي شود. آن به زمان نیاز دارد و به آرامي و گذشت روزها به وجود مي آید کارکنان عالقه مند به اعتماد دفعتا ایجاد ن

 رفتار صادقانه هستند و این، اعتماد آنان را به سوي شما جلب مي کند در غیر این صورت کار از کار مي گذرد و

 دوباره فرصت جبران پیش نمي آید.

 

 ريشه هاي پیدايش بالندگی سازمانی 

ا آنكه بالندگي سازماني پدیده اي به نسبت تازه در قملرو و مدیریت به شمار مي آید و هنوز دستورهاي آن، به گونه ب

اي در خورده صورتبندي و استوار نشده، ولي در چهار دهه کنوني از گسترش بسیار شایاني برخوردار بوده است. هم 

بنیادي دوره هاي آموزشي بسیاري از دانشكده هاي  اکنون موضوع بالندگي سازماني در شمار درسهاي مهم و

دانشهاي رفتاري به ویژه مدیریت در سراسر جهان است. بالندگي سازماني نه تنها در دوره هاي آموزشي دانشگاهي 

آموخته مي شود، بلكه در بسیاري از برنامه هاي ضمن خدمت کارکنان بخش دولتي و خصوصي به گستردگي ارایه 

روشهاي آموزشي و پژوهشي آن براي بررسي و شناسایي دشواریهاي سازماني و برتري بخشیدن به مي گردد و از 

اي در قلمرو کار مدیریت و اي تازهکارسازمانها بهره گیري مي شود. به سخن فشرده، بالندگي سازماني پدپده

سودمندیهاي بسیار فراهم آورده کارگرداني سازماني است که به رغم کوتاهي زمان پیدایش آن، راهي بلند پیموده و 

 است. 

براي پي بردن به اهیمت بالندگي سازماني و رسالتي که این جنبش نوید بخش است شایسته است که ریشه و 

 خاستگاه آن را در گذشته پیدایش دانش مدیریت و کارگرداني سازمانهاي بزرگ جست و جو کنیم. 

آغاز کرد و برخي از ویژگیهاي آن را همراه با دیگر رویدادهاي « انقالب صنعتي»بي گمان کار را باید از پیدایش 

 گذشته که سرانجام به پدید آوردن بالندگي سازماني انجامیدند بازکاوي کنیم.
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انقالب صنعتي در سالهاي پایاني سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم میالدي یك رشته دگرگوني در روشهاي صنعتي و 

 جتماعي و اقتصادي انگلستان پدید آمد. شیوه کارگرداني سازمانهاي ا

انش فیزیك و شیمي در پایان سده هجدهم در قاره اروپا به ویژه در فرانسه و هلند پیشرفت پژوهشهاي ناب در د

نمایاني کرده بود. ولي در انگلستان کاربرد یافته هاي علمي در کارهاي عملي، به ویژه در صنعت آشكار بود. در این 

ماعي و حقوقي همراه و هوادار کشور یك وابستگي همگاني به پیشرفتهاي فني دیده مي شود. اوضاع سیاسي اجت

شكوفایي صنعتي بود. آزادي سیاسي، آزادي از پیگرد غیر قانوني پاس حقوق مالكیت و پیمانها، قانون ثبت اختراع، 

آزادي دین و فراهم بودن فرصت و بخت باال رفتن از نردبان ترقي اقتصادي و اجتماعي، فضایي پدید آورد که براي 

 نده بود و جست و جوي نیك فرجامي را بر مي انگیخت. کارآفریني سازگار و براز

در این زمان به کار گرفتن یافته هاي علمي در صنعت تالشي سخت پدیدار  شد. یك رشته نو آفریني و نوآمدي 

 نمایان در دستگاههاي ریسندگي و بافندگي پدید آمد که همه فراگرد نساجي را نو کرد. 

 تولید را کاهش داد.  تراز بازدهي را باال برد و هزینه

 براي بهره گیري از دستگاههاي تازه، بایسته بود که از نیرویي جز نیروي بدني انسان یاري گرفته شود. 

تا این زمان انسان ناچار از به کار بردن وسیله هاي دستي بود که در اندازه تولید، محدودیت پدید مي آوردند. ولي 

برقي به کار گرفته شدند دیگر براي تولید انسان و توانایي او مرزي باقي پس از آنكه دستگاههاي ابزاري و سپس 

نماند. در هم شكفتن مرز تولید به پدید آمدن تولید انبوهه و پدید آمدن تولید انبوهه به سر برافراشتن مصرف انبوهه 

اني و صنعتي انجامید. تولید انجامید و اندازه و مرز تولید و مصرف انبوهه به ناچار به پیدایش شرکتهاي بزرگ بازرگ

در نظام کارخانه سازمان یافت و کارگران و کارمندان بر پایه دستورهاي ویژه در این کارخانه ها و شرکتها سرگرم 

شدند. با پدید آمدن کارخانه ها و شرکتها و سازمانهاي بزرگ تولیدي ناگزیر دو پدیده دیگر به نام مدیریت علمي و 

 سده بیستم میالدي پدیدار شدند و بر نظام تولید و مصرف نفوذ کردند. دیوانساالري در آغاز 

در میان دانشمندان که به پدید آمدن اندیشه هاي فكري بالندگي سازماني یاریهاي کلیدي و بنیادي دادند مي توان 

م در آلمان نازي نام برد. او پیش از آغاز جنگ جهاني دوم به دلیل مخالفت با شیوه هاي سیاسي حاک« کرت لوین»از 

از کشور خود به ایالتهاي متحده آمریكا کوچ کرد و در دانشگاههاي این کشور به آموزش و پژوهش علمي و رفتاري 

پرداخت. او کوششهاي پژوهشي بسیار عمیقي را در علوم رفتاري، به ویژه روانشناسي اجتماعي، بنیاد نهاد. همزمان با 

و پدید آمدن کنش پژوهشي و باز خورد اطالعات در شمار « یشگاهيجنبش آموزش آزما»کوششهاي علمي وي، 

به دانش « لوین»عاملهاي کارساز در پدید آمدن فعالیت بالندگي سازماني قرار گرفتند. دلبستگي پرشور آتشین 

و پژوهشي و دیگر کوششهاي « آموزش آزمایشگاهي»رفتاري کاربردي یك یاري عمده در پدید آمدن جنبش 

زماني بود. از این رو لوین را مي توان چهره مرکزین در همه جنبشهاي وابسته به این قلمرو علمي تازه به بالندگي سا

 شمار آورد. 

بنیاد  1946که در واقع گردهم آیي آزاد و بي قید و بند گروهي کوچك از افراد است در سال « آموزش آزمایشگاهي»

آزمایشگاه آموزش »وزشهاي گروهي صورت گرفت، سرانجام گرفت. در پي کوششهاي پراکنده اي که در قلمرو آم

نیز کوششهاي پي گیر و پر شوري براي به کار  1960و  1950پدید آمد. در سالهاي « علمي براي پرورش گروهي

و پویایي شناسي گروه در سازمانهاي پیچیده بزرگ پدیدار شد. در « آموزش آزمایشگاهي»بردن مهارتهاي حاصل از 
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بشهاي واقعي و نمایان براي وارد کردن آرمانها و شیوه هاي مردم ساالري به دورن فراگردهاي مدیري و این دوره جن

تصمیم گیري هاي سازماني در سازمانهاي بزرگ آغاز گردیدند و براي باال بردن توان سازمانها، پایوران و کارکنان 

ند. از دورن این تالشها بالندگي سازماني جملگي به تصمیم گیري با هم درباره هدفهاي مشترك فرا خوانده شد

سرچشمه گرفت و گامهاي بزرگ و گسترده اي در زمینه توانمند کردن سازمانهاي گوناگون صنعتي، آموزشي، 

 بهداشتي و مانند آنها برداشته شد. 

 

 تعريف بالندگی سازمانی 

ولي بر اساس تجربه اي که در شرکت به روشني آشكار نیست. « بالندگي سازماني»سرچشمه پیدایش و رواج عبارت 

 جنرال میلز براي دگرگوني سازمان پدید آمد رابرت بكهارت چنین مي نویسد:

در آن زمان مي خواستیم براي برنامه اي که در جنرال میلز به کار گرفته شده بود عنوان مناسبي برگزینیم. ما به 

کاري که صورت گرفته بود تالشي سراسري در سازمان  بخوانیم، زیرا« پرورش مدیریت»راستي نمي خواستیم آن را 

 بود ... 

بنامیم زیرا این عنوان را داراي سرشتي ایستایي پنداشتیم. بنابراین، ما آن « بهتر کردن سازمان»نمي خواستیم آن را 

 نام نهادیم که به تالش دگرگوني در سراسر سازمان اشاره داشت. « بالندگي سازماني»را 

اني گونه اي از کوشش برنامه ریزي شده براي پدید آوردن نوعي از دگرگوني است که هدف آن یاري بالندگي سازم

دادن به اعضاي سازمانهاست تا بتواند کارهایي را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتي بهتر از پیش به 

 ت سازمان است. انجام برسانند. بدین سان، بالندگي سازماني وسیله اي براي بهگشت و پیشرف

بالندگي سازماني براي بهتر کردن کار افراد و سازمان از رویكردهاي دیگري یاري مي گیرد، به ساختار و طرح 

 سازماني نظر مي دوزد. فن شناسي و پیرامون سازماني را زیر بررسي قرار مي دهد. 

اني که به صورت یك نظام اجتماعي در ولي توجه بنیادي بالندگي سازماني به جنبه هاي انساني سازمان است. سازم

 نظر گرفته مي شود. 

بالندگي سازماني را مي توان عمل، فراگرد یا حالتي دانست که پدید مي آید و این به نوبه خود به معني پیش بردن، 

ف روان سازي رشد، تحول کردن فرصتها، کامل کردن، برتري بخشیدن یا باال بردن چیزي است. دو بخش از این تعری

مهم به نظر مي رسند: نخست آنكه بالندگي مي تواند یك عمل، یك فراگرد یا حالتي نهایي باشد و دیگر آنكه 

 چیزي است. « بهتر کردن»بالندگي به معني 

 بالندي سازماني کوششي است: »مي گوید: « ریچارد بكهارد»

 برنامه ریزي شده  – 1

 سراسري در سازمان  – 2

 ده باالي سازمان کارگرداني شده از ر – 3

 باالبردن اثر بخشي و تندرستي سازمان از راه  – 4

 « دخالتهاي برنامه ریزي شده در فراگردهاي سازماني، با بهره گرفتن از دانش علوم رفتاري – 5
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بالندگي سازماني نیرومند کردن آن فراگردهاي انساني در سازمانهاست که کارکرد نظام »مي گوید: « گوردن لیپت»

 «را برتري مي بخشد تا آن سازمان بتواند به هدفهاي خود دست پیدا کند. زنده

بالندگي سازماني را مي توان یك کوشش برنامه ریزي شده و پایدار »مي گویند: « ماتیو مایلز»و « ریچارد اشماك»

 «کار مي بندد.دانست که دانش رفتاري را براي بهگشت نظام، از راههاي به خود نظر دوختن و خود بازشكافي، به 

در کانون بالندگي سازماني اندیشه زنده ساختن، کار مایه دادن، به راستي رساندن، »مي گوید: « کریس آرمبریس»

 فعال کردن و نوتوان سازي سازمانها از راه منابع منفي و انساني جاي گرفته است. 

ازماني شده است و با در نظر گرفتن کاربردي با توجه به تعریفهایي که از سوي دانشمندان علوم رفتاري از بالندگي س

که از آن بدست آمده است، مي توان بالندگي سازماني را بالندگي انسان مرتبط دانست و این دو پدپده را پیوسته به 

یكدیگر به شمار آورد. فشرده و چكیده آراي صاحبنظران را درباره بالندگي انسان مي توان در تعریفي به این شرح 

 د: گرد آور

انسان بالنده انساني پرورده و متعادل است که در کلیت هستي و ابعاد وجودي خویش به صورت خود فرمان عمل »

 «مي کند.

زماني که انسان بتواند در همه ابعاد هستي چنان پروده شود که عنان عقل، عاطفه، اخالق، و جسم خود را در دست 

گون زندگي با تكیه بر تواناییها و دانش و تجربه خویش بهترین یا هاي گوناداشته باشد و در برخورد با راه چاره

 مناسبترین راه چاره را برگزیند آنگاه مي توان وي را انساني بالنده به شمار آورد. 

 انسان بالنده نیاز به پشتیباني دیگران ندارد و از ضرورت سرپرستي و نگهباني دیگران هم بي نیاز است. 

شد که انسان بالنده هم در بستر سازمان بالنده پرورده مي شود و هم خود به بالنده کردن بي گمان باید یادآور 

 سازمان یاري مي دهد. سازمان بالنده نیز مانند انسان بالنده داراي ویژگیهایي است که مهمترین آنها بدین قرارند: 

 

 الف: گشودگی و شفاف بودن نظام

تي خود را به روي همه کساني که در آن زندگي مي کنند یا به کاري پردازند سازمان بالنده راههاي ارتباطي و اطالعا

گشوده مي سازد و موجبات رشد و شكوفایي و افزایش آگاهي و دانش همگان را فراهم مي آورد. اطالعات و آگاهیها 

وابسته مي  در انحصار نیست، که در فضاي گشوده سازمان در اختیار همه کساني است که خود را به آن سازمان

دانند. دسترسي به اطالعات و بهره گیري از آن و پرسش و جست و جو و کاویدن و یافتن و پي بردن یكي از 

 خصوصیات کساني است که در سازمان بالنده در شمار عضو شناخته مي شود. 

از و گشوده را به سازمان بالنده اعضاي خود را به کسب و افزایش اطالع و آگاهي ترغیب مي کند. و سیاست هاي ب

اجرا مي گذارد و همه عملیات خود را به گونه شفاف و در برابر کارکنان، مشتریان یا خریداران، صاحبان سهام و 

 حتي مردم جامعه قرار مي دهد. 
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 ب: اعتماد به يكديگر

یگر اعتماد ورزند و اعتماد یعني باور داشتن درستي دیگران. هر گاه اعضاي گروهي یا خانواده اي یا سازماني به یكد

درستي اندیشه و کنش یكدیگر را باور کنند، قدرت و توانمندي آن گروه فزوني مي یابد و حاصل تالشهاي فردي به 

صورت مجموعه اي از پي آمدهاي برتر گروهي پدیدار مي گردد. اعتماد کردن به یكدیگر سبب مي شود تا همه کار 

 کار افتد و راه بدگماني بسته و کور گردد.  مایه افراد در راه سازنده و اثر بخش به

اعتماد کردن به دیگران خصوصیتي است که با گشودگي و باز نمودن نظام مربوط است. بدین معني که هر اندازه 

یك سازمان در  عملیات خود گشوده و شفاف رفتار کند به جلب اعتماد دیگران مي افزاید و اعتماد کردن به یكدیگر 

 ر افزایش مي دهد. را در فضاي کا

 

 پ: بازخورد از درون و بیرون

پ: باز خورد یكي از سازوکارهاي حفظ حیات و تضمین پایدار ماندن آن است. همه موجودات زنده براي حفظ و دوام 

هستي خود از این وسیله حیاتي به صورت خودکار یا به صورت ارادي استفاده مي کنند. سازوکار باز خورد در 

اي است که از راه آن یك انسان، یك خانواده و یك سازمان مي تواند در درون خود یا از بیرون خود حقیقت وسیله 

اطالعاتي را بدست آورد و از آن اطالعات براي هدایت حرکت خود به جلو یا تصحیح حرکت خویش در راه رسیدن به 

بخش و خالي از خطر و زیان است. هدف بهره گیرد. در نتیجه، توسل به نظام بازخورد، یك ضرورت زیستن اثر 

سازمانهاي بالنده، همانند آدم بالنده از همه منابع و عاملهایي که بر سرنوشت آنها اثر مي گذارند بازخورد دریافت مي 

دارند و بر آن پایه اعمال و حرکات خود را براي دست یافتن به هدفهاي از پیش تعیین شده تصحیح و تنظیم مي 

 کنند. 

 

 با ديگران ت: مشارکت

مشارکت با دیگران یكي از ابزارهاي نیرومند زندگي جمعي است که از دیر باز جامعه انساني بدان توسل جسته و از 

آن بهره هاي بسیاري گرفته است. مشارکت را مي توان یك پیوند دو سویه یا چند سویه سازنده و سودمند میان دو 

ارکت راه براي داد و ستد اندیشه گشوده مي شود و افراد به پرورش توان تن یا بیشتر از دو تن تعریف کرد. از راه مش

تفكر و سازندگي یكدیگر یاري مي دهند. سازمانهایي بالنده راه مشارکت و داد و ستد اطالعات و اندیشه را به روي 

در راه، به تعاون و همه اعضاي خود مي گشاید و آنان را در رویارویي با موضوعها و برنامه ها و دشواریهاي موجود 

مشارکت با یكدیگر بر مي انگیزند. مشارکت با یكدیگر سبب مي شود که نه تنها بار به پیش راندن یك سازمان بر 

دوش تني چند از اعضاي آنها نهاده نشود بلكه همگان بر حسب قدرت و توان فكري و جسمي خود در پیشبرد 

 همانند هدفهاي خویش بشمار آورند.  کنشهاي سازماني یاري دهند و هدفهاي سازمان را
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 ث: پروردن و اختیار دادن

سازمان بالنده به پرورش و نیرومند سازي اعضاي خود اهمیت مي دهد و با فراهم آوردن موجبات درست، آنان را 

جه اي براي دست یابي به استقالل عمل آماده مي سازد، سازمان بالنده تالش دارد تا هر یك از اعضاي خود را به در

از توان تشخیص و ادارك فردي برساند تا آنان بتواند به صورت عضوي کارآمد و مولد در فعالیتهاي جمعي سازمان 

شرکت جسته و با کمترین هزینه هاي ممكن به بیشترین درجه سودآوري برسند. آموزش دادن و آگاه کردن و 

پردن اختیار به آنان براي هدایت مستقل و تهي پرورش افراد بصورت هستي هاي مستقل و خود فرمان و سرانجام س

 از نظارت و سرپرستي دیگران از ویژگیهاي سازمانهاي بالنده است. 

 

 ج: کم اليه بودن ساختار سازمانی

سازمانهاي بالنده بطور طبیعي از رده ها و الیه هاي سازماني اندك استفاده مي کنند و فاصلة میان رده هاي باال و 

مي دهند. کاهش رده هاي سازماني موجب مي گردد که افراد در سازمان با سهولت بیشتر با یكدیگر پائین را کاهش 

ارتباط پیدا کنند و روابط و مناسبات کاري از سرشت انساني باالتر برخوردار گردد. فزون بودن رده هاي سازماني 

دهد و در نتیجه به احساس یكپارچگي در  کارکنان سازمان را به دور شدن از یكدیگر و ناآشنا ماندن از هم سوق مي

سازمان آسیب مي رساند. نظامهاي دیوانساالري پرالیه، کارکنان سازمان را به حالت بیگانگي از هم هدایت مي کند و 

 تعلق و پیوستگي را کاهش مي دهد. 

ت که از شمار رده هاي به سبب آثار ناگواري که از نظامهاي دیوانساالري حاصل مي گردد، هم اکنون تالش بر آن اس

 سازماني بكاهند و ساختارهاي عمودي و مرتفع را به ساختار تخت و افتي کم الیه مبدل گردانند.  

 

 ويژگیهاي نمايان بالندگی سازمان 

از بررسي تعریف هاي گوناگون سازماني شده مي توان به شماري از ویژگیهاي که خاص برنامه هاي بالندگي سازماني 

« نیواستوم»و « دیویس»وصیات برنامه هاي آموزشي عادي تفاوت ژرف دارند، دست یافت به گفته است و با خص

 برنامه بالندگي سازماني داراي ویژگیهایي است که عنوان آنها را مي توان در نمودار زیر یافت. 

 مند است. از دیدگاههاي گروهي دیگر از صاحبنظران، بالندگي سازماني از ویژگیهایي به شرح زیر بهره 

. یك برنامه بالندگي سازماني کوششي است دوربرد، برنامه ریزي شده و پایدار که بر پایه یك راهبرد سراسري 1

استوار است و مي کوشد تا با تشخیص منطقي و منظم دشواریها و با بسیج همه نیروها و منابع موجود در اختیار، به 

ه برنامه بالندگي سازماني در یك سازمان برزگ ریشه گیرد و اجراي یك برنامه دگرگوني دست بزند. براي آنك

 سودمند افتد، زماني در برابر دو تا سه سال نیاز است. 

. یك رایزن )یك یا بیشتر از یك( به کار گرفته مي شود و آن رایزن با نظام سازماني پیوندي یگانه برقرار مي سازد، 2

ي نسبي با اعضاي سازمان پدید آورد. رایزن نقش مشوق دگرگوني در رایزن مي کوشد تا یك پیوند همكاري با برابر
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سازمان را بر دوش دارد و براي آنكه خود را به سلسله مراتب سازماني پیوسته سازد، با همه رده ها و واحدهاي 

 سازمان در ارتباط قرار مي گیرد. آشكار است که رایزن همواره با مدیریت سازمان پیوند نزدیكي دارد. 

. دخالتهاي بالندگي سازماني سرشتي خاص دارد که خود بازنگریستن، باز شكافي و خود چیره سازي از آن شمار 3

 است. 

. دخالتهاي بالندگي سازماني بر این گمان است که گروههایي از افراد بر پایه کار و وظیفه به هم پیوند دارند و 4

 دید مي آورند اهرمهاي مهمي براي دگرگوني هستند. شكلهایي از پیوندهاي میان گروهي بر پایه کار را پ

. بالندگي سازماني از یك پایگاه دانش رفتاري بهره مي گیرد و اصول نظري و عملي چندین شاخه علمي مانند 5

 روانشناسي اجتماعي، مردم شناسي اجتماعي، جامعه شناسي، روانپزشكي، اقتصاد و علوم سیاسي را به کار مي بندد. 

برنامه بالندگي سازماني دگرگوني نگرشها و یا رفتارهاست. با آنكه بالندگي سازمان فراگردها، روشهاي کار،  . کانون6

دستورها و زمینه هایي از این شمار دستخوش دگرگوني مي گردند. ولي هدف عمده دگرگوني همواره نگرش و رفتار 

 و کاکرد افراد در درون سازمان توجه و تمرکز دارد. 

 

 ی و تندرستی سازمانی اثر بخش

براي پي بردن به آماجهاي بالندگي سازماني، شایسته است ویژگیهاي یك سازمان آرماني اثر بخش و تندرست را 

یك سازمان اثر بخش را مي توان سازماني دانست که در آن ویژگیهاي زیر پدیدار « بكهارد»روشن سازیم. به گفته 

 است: 

ي عمده آن و همه افراد سازمان کار خود را در راه دستیابي به هدفها طراحي مي . همه سازمان، همه پاره نظامها1

 کنند و مي کوشند تا به آن هدفها برسند. 

. ریخت سازمان بدنبال وظیفه سازماني پدید مي آید، بدین معني که کار وظیفه و دشواري یا برنامه سازماني مقرر 2

 ع انساني چگونه به کار گرفته شوند و پیوند میان آنان چگونه باشد. مي دارد که شكل سازماني چگونه باشد و مناب

. تصمیمها از سوي کساني که در نزدیكترین جا به منابع اطالعاتي قرار دارند، گرفته مي شوند، زیرا هر چه تصمیم 3

 گیري، به منابع اطالعاتي نزدیكتر باشد، درستي و کاربري آنها فزون تر مي گردد. 

اشها به گونه اي است که مدیران و سرپرستان براي کارهایي از شمار آنچه در زیر مي آید به طور برابر . نظام پاد4

 پاداش مي گیرند یا کیفر مي بییند: 

 سودهاي کوتاه مدت یا بلند مدت در تولید و ساخت 

 رشد دادن و پرورندان زیردستان 

 پدید آوردن گروه کاري زنده و زاینده 

 به پائین به باال یا پهلو در سازمان به گونه نسبي باز و گشوده است و همگان از همه اطالعات . ارتباطهاي باال5

مربوط به کار خود آگاهند و از عواطف و احساسات یكدیگر باخبرند. ارتباطهاي باال به پائین به پیوندهاي شبكه اي 

 متناسب با کار خود آگاه مي گردند.  گسترده تبدیل مي شوند و همه کارکنان و جایگاههاي شغلي از اطالعات
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. اندازه کوششهاي نامتناسب برد یا باخت میان افراد یا گروهها در کمترین تراز است. کوشش پیگرد و پیوسته در 6

همه رده هاي سازماني به کار بسته مي شود تا تعارفهاي سازماني را در حد دشواریهاي که باید به شیوه گشودن 

 اشت به شمار آورند. دشواري از میان برد

یك شرط بایسته براي هر برنامه اثر بخش و کارساز دگرگوني آن است که کسي در جایگاه راهبردي و کلیدي 

سازمان نیاز به دگرگوني را به راستي احساس کند. در زیر شماري از موقعیتها که در آنها نیاز به دگرگوني و به کار 

 ه است، بر شمرده مي شود: گرفتن برنامه بهگشت سازماني احساس شد

 . نیاز به دگرگون کردن راهبرد مدیریت 1

 . نیاز به سازگار ساختن فضاي سازماني با نیازهاي فردي و نیازهاي تازه پیراموني 2

 . نیاز به دگرگوني کردن هنجارهاي فرهنگي 3

 . نیاز به دگرگون کردن ساختار و مجموعه نقشها4

 مكاري میان گروهي . نیاز به باال بردن اندازه ه5

 . نیاز به گشودن نظام ارتباطي 6

 . نیاز به دگرگون کردن انگیزش نیروي کار 7

 . نیاز به سازگاري با پیرامون تازه بخش سوم 8

 

 اهداف 

چنانكه در صفحات پیش گفته شد با آنكه بالندگي سازماني، کوششي علمي به نسبت تازه اي است که از سالهاي 

وم پدید آمده است و هنوز دربارة بسیاري از ویژگیهاي آن توافق کامل دیده نمي شود، ولي پس از جنگ جهاني د

 هدفهاي نوعي و کلي آن را مي توان چنین برشمرد: 

 . باال بردن تراز اعتماد و پشتیباي اعضاي سازمان از یكدگیر 1

 ان گروهها. باال بردن بساور مقابله با دشواریهاي سازماني، چه درون گروهي و چه می2

. پدید آوردن محیطي که در آن اختیار ناشي از نقش رسمي باختیار حاصل از دانش و مهارت شخصي تقویت مي 3

 شود. 

 . باال بردن میزان گشودگي و باز بودن ارتباطهاي افقي، عمودي، و گوشه به گوشه یا پهلو به پهلو 4

 . باال بردن تراز شوق و خشنودي شخصي در سازمان 5

 فتن راه چاره هاي خالق گروهي براي از میان بردن دشواریهایي که بسیار فراوان رخ مي دهند. . یا6

 . باال بردن تراز مسئولیت شخصي و گروهي در برنامه ریزي و به اجرا در آوردن کارها. 7
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