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  مقدمه

ريزي شده و پايدار كه بر پايه يك راهبرد سراسري استوار است و  يك برنامه بالندگي سازماني كوششي است دور برد، برنامه

كوشد تا با تشخيص منطقي و منظم دشواريها و با بسيج همه نيروها و منابع موجود، به اجراي يك برنامه دگرگوني  مي

  .دست بزند

آيد زيرا در اوضاعي كه بسياري از نظام هاي  بودن كوششهاي بالندگي سازماني يكي از دشواريهاي آن به شمار ميدوربرد 

تواند پذيرفتني باشد، ولي اگر قرار  استوار است، درنگ و انتظار فراوان نمي» سودهاي كوتاه مدت و سريع«پاداش بر پايه 

زمان و كاركنان آن بايد به دراز بودن زمان به كار بستن برنامه متعهد و باشد دگرگوني پديد آيد و ريشه گيرد، مديريت سا

دلبسته باشند و از آن پشتيباني كنند و هرگونه فرايندي را كه به سوي هدفهاي بلند مدت و هدفهاي كوتاه مدت نگرش 

  .دارد با پاداش، استواري بخشند

با آنكه در برنامه بالندگي سازماني فراگردها، روشهاي . ار استكانون برنامه بالندگي سازماني دگرگون كردن نگرشها و رفت

گردند، ولي هدف عمده دگرگوني همواره بر نگرش، رفتار و  هايي از اين شمار دستخوش دگرگوني مي كار، دستورها و زمينه

  .كاركرد افراد در درون سازمان توجه و تمركز دارد

فرض بنيادي آن است كه براي گام برداشتن به سوي . ها توجه دارد روهكوششهاي بالندگي سازماني در مرتبه نخست به گ

يادگيري . اي هستند كه بايد دگرگون يا اصالح گردند ها، واحدهايي پايه تندرستي و اثربخشي سازماني، گروه ها و دسته

توهاي فرعي برنامه، زيرا آيد ولي تنها به صورت پر هاي بالندگي سازماني پديد مي فردي و دگرگوني شخصي نيز در برنامه

  .هاي شخصي و فردي در شمار هدفهاي نخستين بالندگي سازماني نيستند اين گونه دگرگوني

همه دخالتها و كوششهايي كه سازمان و اعضاي آن در آن شركت مي . كوششهاي بالندگي سازماني سرشت كنشي دارند

از اين جهت . كنند، متوجه به اين هدف است كه پس از پايان آن كوشش و فعاليت چيزي دگرگون شود و بهگشت يابد

هاي آموزشي يا كارگروه هاي آموزشي  مانند دورهكوششهاي بالندگي سازماني با بسياري از ديگر كوششهاي آموزشي 

هاي  در دوره. تفاوت دارد - مهارت، يا بينش و درك شركت كنندگان طراحي شده است كه براي افزايش دانش، - مديريت 

آموزشي عادي هدف آن است كه شركت كنندگان چيزي را بياموزند سپس آن را در وضعيت واقعي كار خود به كار بندند 

كند كه سرشت كنشي دارد و در پيوند با  كه در كوششهاي بالندگي سازماني، گروه، فعاليتهايي را طراحي مي در حالي

در برنامه هاي آموزشي عادي يادگيري به . شوند درنگ گذاشته مي كوششهاي بالندگي سازماني و به دنبال آنها به اجراي بي

هاي  در حالي كه در برنامه. توان اطمينان داشت در سازمان نميگونه ساختگي است و به انتقال آن به بافت واقعي كار 

 .گيرد بالندگي سازماني اعضاي سازماني شركت فعالي دارند و فراگيري در سراسر برنامه صورت مي
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  هدفها، فرضها، ارزشهاي بنيادي و راهبردها

از جنگ جهاني دوم پديد آمده است و اي است كه در سالهاي پس  با آنكه بالندگي سازماني، كوشش علمي به نسبت تازه

 .توان چنين برشمرد و كلي آن را ميولي هدفهاي نوعي شود،  هنوز درباره بسياري از ويژگيهاي آن توافق كامل ديده نمي

  ):43، ص 1380طوسي، / 1984فرنچ و بل، (

  باال بردن تراز اعتماد و پشتيباني اعضاي سازمان از يكديگر -

  ها ها و چه ميان گروهباال بردن بسامد مقابله با دشواريهاي سازماني، چه درون گروه  -

پديد آوردن محيطي كه در آن اختيار ناشي از نقش رسمي با اختيار حاصل از دانش و مهارت شخصي تقويت مي  -

  .شود

  .هاي افقي، عمودي و گوشه به گوشه يا پهلو به پهلو باال بردن ميزان گشودگي و باز بودن ارتباط -

  .باال بردن تراز شوق و خشنودي شخصي در سازمان -

  .دهند هايي كه بسيار فراوان رخ مي هاي خالق گروهي براي از ميان بردن دشواري فتن راه چارهيا -

  ريزي و به اجرا درآوردن كارها باال بردن تراز مسووليت شخصي و گروهي در برنامه -

  :ريشه هاي پيدايش

هاي كارگرداني سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي در  يك رشته دگرگوني در روشهاي صنعتي و شيوه 19از آغاز قرن 

. به نام انقالب صنعتي خواند 1837در سال » جروم آدولف بالنكي«ها را فردي بنام  اين دگرگوني. انگلستان پديد آمد

شود كه بر گرد شماري از فراگردها و سازمانهاي  ها گفته مي اي از دگرگوني انقالب صنعتي در معناي عام به مجموعه

توليدي و ساخت متمركز هستند و برگذر از اقتصاد كشاورزي و سنتي و كار دستي به اقتصادي كه در آن صنعت و دستگاه 

هاي علمي در صنعت تالش سخت به وجود آمد و نوآوري در  گيري از يافته در اين زمان براي بهره. دحاكم است اشاره دار

استفاده از . ريسندگي و بافندگي به وجود آمد به نحوي كه نساجي را نو كرد، بازدهي را باال برد و هزينه توليد را كاهش داد

در نتيجه شركتهاي بزرگ صنعتي، . انبوه را به دنبال داشت ها منجر به توليد انبوه شد و توليد انبوه، مصرف دستگاه

  .توليد سازمان يافت  بازرگاني به وجود آمد،

ها و شركتها به خدمت گرفته شدند، و مديريت علمي و  كارگران و كاركنان بر پايه دستورهاي ويژه در اين كارخانه

  ).1383صالحيان، (ديوانساالري در قرن بيستم پديدار شد

هاي انساني و افزايش كارايي اصول  تيلور آمريكايي پدر مديريت علمي، براي پيشگيري از به هدر رفتن كارمايه وينسلو

  .فشرده پيام اين اصول چنين است. مديريت علمي را به دنيا عرضه كرد

  .براي انجام دادن هر كاري يك بهترين راه انجام دادن وجود دارد  -

  .بهترين وسيله كاركردن وجود داردبراي انجام دادن هر كاري يك   -

  .ي انجام دادن هر كاري بايد نخست بهترين راه كار و بهترين وسيله كار را از راه مطالعه و بررسي علمي پيدا كردبرا -

با شناختي كه از ظرفيت توسعه و گسترش كوششهاي صنعتي داشت به طراحي نظامي پرداخت كه داراي    »ماكس وبر«

او بر اين باور بود كه براي به جلو راندن كوششهاي بزرگ گروه و رشد و شكوفايي صنعتي و بازرگاني . خصوصيات ويژه است

او . اي نيست جز پديد آوردن نظامي كه بر پايه دانش و خرد انسان استوار باشد و كارگرداني خدمات گوناگون عمومي چاره
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كاري، به كار  بندي سازماني، تقسيم كار و رواج ويژه كار بستن ردهديوانساالري با به . ناميد» ديوانساالري«نظام تازه خود را 

ها و  گماردن افراد بر پايه تخصص و كارداني شغلي، تنظيم قوانين و دستورهاي يكنواخت كار، تعيين دامنه وظيفه

يت بخشيدن به اختيارات، دور ساختن رفتار و كردار سازماني از مهر و كين شخصي، جدا ساختن مديريت از مالكيت، اهم

بايگاني و نگهداري پيشينه كار و سرانجام پديد آوردن انضباط عقلي و منطقي توانست سازمانهاي بزرگ و گسترده بر پا 

  .دارد كه گروه بزرگي از كاركنان به طور منظم در آن به كار بپردازند

در چنين . نسانها مورد تاخت و تاز قرار گرفتجان درآمدند، شخصيت ا با استفاده از اين اصول، انسانها به سان ابزارهاي بي

هرگاه ارزش انسانها . اي از دانشمندان دريافتند كه انسان عامل كليد و تنها عامل رونق و بالندگي سازمانهاست فضايي عده

مه از آيد كه ه هاي بسزايي پديد مي شناخته شود از راه بزرگداشت وي موجبات پرورش و بالنده شدن او فراهم و دگرگوني

به طور مثال هرگاه متخصصان در كشورها سلسله جنبان امور بودند كشورها دچار تحول و . مند خواهند شد آنها بهره

بالندگي سازماني در حقيقت بازشناسي ارزش انسان در . پويايي شدند به اين ترتيب جنبش بالندگي سازماني آغاز شد

ني فراهم كردن موجبات رشد و بالنده شدن سازمانها از راه پرورش كوششهاي بزرگ سازماني است؛ بالندگي سازماني يع

  .پردازند افرادي كه در سازمان به عنوان گرانبهاترين سرمايه به كار مي

هاي سياسي حاكم بر  اين دانشمند آلماني به دليل مخالفت با شيوه. پايه گذار اين انديشه بود «Kurt Lewin» كرت لوين

  .آلمان نازي از كشور آلمان به آمريكا مهاجرت كرد و به آموزش و پژوهش در علوم رفتاري انساني پرداخت 

  ريشه هاي پيدايش بالندگي سازماني

     ديوانساالري        -مديريت علمي تيلور  ج  - انقالب صنعتي ب - الف

در ميان دانشمندان كه به پديد شدن انديشه هاي فكري بالندگي سازماني ياريهاي كليدي و بنيادي دادند مي توان كرت 

  . لوين را نام برد

  نظريه هاي علوم اجتماعي كرت لوين و روانشناسي ابراهام مازلو و كارل راجرز تاثير 

اجتماعي درماني تاويستاك در انگلستان نيز كمك بسياري  –ديدگاههاي فني . زيادي بر تكامل دانش بالندگي داشته اند

  . به اين دانش كرده است

پيش ( و هربرت شپرد ) موسس شبكه مديريت ( در واقع اصطالح بهبود و بالندگي سازماني را رابرت بليك و جون موتن 

  خالصه اين كه دانش . به صورت گسترده مطرح كردند) مشاور بهبود سازماني ( رد بكهارد و ريچا) كسوت دانش بهبود

  بهبود و بالندگي سازمان به سرعت در حال رشد است و بسياري از سازمانها از فنوني 

بالندگي جهت بهبود و اثر بخشي سازمان خود استفاده كرده اند و تعداد ديگري از سازمانها و شركتها گروه هاي مشاور 

  .     سازمان در داخل سازمانشان تشكيل داده اند

  )انستيتو تكنولوزي ( در ) شپرد(نخستين دوره دكترا براي اموزش متخصصان بالندگي توسط 

در اين مرحله مشاور بايد تصميم بگيرد كه خود را درگير . مرحله اي مهم در فرآيند بالندگي سازماني است  اولين جلسه،

  .كند يا خيرپروژة تغيير 

ازه در قملرو و مديريت به شمار مي آيد و هنوز دستورهاي آن، به گونه اي در با آنكه بالندگي سازماني پديده اي به نسبت ت

هم اكنون موضوع . بندي و استوار نشده، ولي در چهار كنوني از گسترش بسيار شاياني برخوردار بوده است خورده صورت
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ي دانشهاي رفتاري به ويژه بالندگي سازماني در شمار درسهاي مهم و بنيادي دوره هاي آموزشي بسياري از دانشكده ها

بالندگي سازماني نه تنها در دوره هاي آموزشي دانشگاهي آموخته مي شود، بلكه در . مديريت در سراسر جهان است

بسياري از برنامه هاي ضمن خدمت كاركنان بخش دولتي و خصوصي به گستردگي ارايه مي گردد و از روشهاي آموزشي و 

به سخن . سازمانها بهره گيري مي شود يي دشواريهاي سازماني و برتري بخشيدن به كارپژوهشي آن براي بررسي و شناسا

فشرده، بالندگي سازماني است كه به رغم كوتاهي زمان پيدايش آن، راهي بلند پيموده و سودمنديهاي بسيار فراهم آورده 

  .است

بخش است شايسته است كه ريشه و خاستگاه آن براي پي بردن به اهيمت بالندگي سازماني و رسالتي كه اين جنبش نويد 

بي گمان كار را بايد از پيدايش  .را در گذشته پيدايش دانش مديريت و كارگرداني سازمانهاي بزرگ جست و جو كنيم

آغاز كرد و برخي از ويژگيهاي آن را همراه با ديگر رويدادهاي گذشته كه سرانجام به پديد آوردن » انقالب صنعتي«

  .ازماني انجاميدند بازكاوي كنيمبالندگي س

انقالب صنعتي در سالهاي پاياني سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم ميالدي يك رشته دگرگوني در روشهاي صنعتي و شيوه 

پژوهشهاي ناب در دانش فيزيك و شيمي در پايان سده  .كارگرداني سازمانهاي اجتماعي و اقتصادي انگلستان پديد آمد

ولي در انگلستان كاربرد يافته هاي عملي در . پا به ويژه در فرانسه و هلند پيشرفت نماياني كرده بودهجدهم در قاره ارو

اوضاع . در اين كشور يك وابستگي همگاني به پيشرفتهاي فني ديده مي شود. كارهاي علمي، به ويژه در صنعت آشكار بود

آزادي سياسي، آزادي از پيگرد غير قانوني پاس حقوق . سياسي اجتماعي و حقوقي همراه و هوادار شكوفايي صنعتي بود

مالكيت و پيمانها، قانون ثبت اختراع، آزادي دين و فراهم بودن فرصت و بخت باال رفتن از نردبان ترقي اقتصادي و 

در  .اجتماعي، فضايي پديد آورد كه براي كارآفريني سازگار و برازنده بود و جست و جوي نيك فرجامي را بر مي انگيخت

يك رشته نو آفريني و نوآمدي نمايان در . اين زمان به كار گرفتن يافته هاي علمي در صنعت تالشي سخت پديدار مي شود

 . دستگاههاي ريسندگي و بافندگي پديد آمد كه همه فراگرد نساجي را نو كرد

هاي تازه، بايسته بود كه از نيرويي جز نيروي براي بهره گيري از دستگاه. تراز بازدهي را باال برد و هزينه توليد را كاهش داد

ه در اندازه توليد، محدوديت كتا اين زمان انسان ناچار از به كار بردن وسيله هاي دستي بود  .بدني انسان ياري گرفته شود

توانايي او  ولي پس از آنكه دستگاههاي ابزاري و سپس برقي به كار گرفته شدند ديگر براي توليد انسان و. پديد مي آوردند

در هم شكفتن مرز توليد به پديد آمدن توليد انبوهه و پديد آمدن توليد انبوهه به سر برافراشتن مصرف  .مرزي باقي نماند

توليد . انبوهه انجاميد و اندازه و مرز توليد و مصرف انبوهه به ناچار به پيدايش شركتهاي بزرگ بازرگاني و صنعتي انجاميد

با . مان يافت و كارگران و كارمندان بر پايه دستورهاي ويژه در اين كارخانه ها و شركتها سرگرم شدنددر نظام كارخانه ساز

پديد امدن كارخانه ها و شركتها و سازمانهاي بزرگ توليدي ناگزير دو پديده ديگر به نام مديريت علمي و ديوانساالري در 

  .مصرف نفوذ كردند آغاز سده بيستم ميالدي پديدار شدند و بر نظام توليد و

در ميان دانشمندان كه به پديد آمدن انديشه هاي فكري بالندگي سازماني ياريهاي كليدي و بنيادي دادند مي توان از 

او پيش از آغاز جنگ جهاني دوم به دليل مخالفت با شيوه هاي سياسي حاكم در آلمان نازي از . نام برد» كرت لوين«

. مريكا كوچ كرد و در دانشگاههاي اين كشور به آموزش و پژوهش علمي و رفتاري پرداختكشور خود به ايالتهاي متحده آ

همزمان با كوششهاي . او كوششهاي پژوهشي بسيار عميقي را در علوم رفتاري، به ويژه روانشناسي اجتماعي، بنياد نهاد
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ات در شمار عاملهاي كارساز در و پديد آمدن كنش پژوهشي و باز خورد اطالع» جنبش آموزش آزمايشگاهي«علمي وي، 

به دانش رفتاري كاربردي يك ياري » لوين«دلبستگي پرشور آتشين . پديد آمدن فعاليت بالندگي سازماني قرار گرفتند

از اين رو لوين را . و پژوهشي و ديگر كوششهاي بالندگي سازماني بود» آموزش آزمايشگاهي«عمده در پديد آمدن جنبش 

 . ن در همه جنبشهاي وابسته به اين قلمرو علمي تازه به شمار آوردمي توان چهره مركزي

بنياد  1946كه در واقع گردهم آيي آزاد و بي قيد و بند گروهي كوچك از افراد است در سال » آموزش آزمايشگاهي«

ش علمي آزمايشگاه آموز«در پي كوششهاي پراكنده اي كه در قلمرو آموزشهاي گروهي صورت گرفت، سرانجام . گرفت

نيز كوششهاي پي گير و پر شوري براي به كار بردن مهارتهاي  1960و  195در سالهاي . پديد آمد» براي پرورش گروهي

در اين دوره جنبشهاي . و پويايي شناسي گروه در سازمانهاي پيچيده بزرگ پديدار شد» آموزش آزمايشگاهي«حاصل از 

وه هاي مردم ساالري به دورن فرا گروهاي مديري و تصميم گيري هاي واقعي و نمايان براي وارد كردن آرمانها و شي

سازماني در سازمانهاي بزرگ آغاز گرديدند و براي باال بردن توان سازمانها، پايوران و كاركنان جملگي، تصميم گيري با هم 

ت و گامهاي بزرگ و از دورن اين تالشها بالندگي سازماني سرچشمه گرف. درباره هدفهاي مشترك فرا خوانده شدند

  . گسترده اي در زمينه توانمند كردن سازمانهاي گوناگون صنعتي، آموزشي، بهداشتي و مانند آنها برداشته شد

  تعريف بالندگي سازماني

ولي بر اساس تجربه اي كه در شكرت . به روشني آشكار نيست» بالندگي سازماني«سرچشمه پيدايش و رواج عبارت 

 :دگرگوني سازمان پديد آمد رابرت بكهارت چنين مي نويسدجنرال ميلر براي 

ما به راستي . در آن زمان مي خواستيم براي برنامه اي كه در جنرال ميلز به كار گرفته شده بود عنوان مناسبي برگزينيم

  . ودبخوانيم، زيرا كاري كه صورت گرفته بود تالشي سراسري در سازمان ب» پرورش مديريت«نمي خواستيم آن را 

بنابراين، ما آن را . بناميم زيرا اين عنوان را داراي سرشتي ايستايي پنداشتيم» بهتر كردن سازمان«نمي خواستيم آن را 

  . نام نهاديم كه به تالش دگرگوني در سراسر سازمان اشاره داشت» بالندگي سازماني«

نوعي از دگرگوني است كه هدف آن ياري دادن به  بالندگي سازماني گونه اي از كوشش برنامه ريزي شده براي پديد آوردن

. اعضاي سازمانهاست تا بتواند كارهايي را كه موظف به انجام دادن آن هستند به صورتي بهتر از پيش به انجام برسانند

  . بدين سان بالندگي سازماني وسيله اي براي بهگشت و پيشرفت سازماني است

فراد و سازمان از رويكردهاي ديگري ياري مي گيرد، به ساختار و طرح سازماني نظر بالندگي سازماني براي بهتر كردن كار ا

  . فن شناسي و پيرامون سازماني را زير بررسي قرار مي دهد. مي دوزد

سازماني كه به صورت يك نظام اجتماعي در نظر . ولي توجه بنيادي بالندگي سازماني به جنبه هاي انساني سازمان است

   .گرفته مي شود

بالندگي سازماني را مي توان عمل، فراگرد يا حالتي دانست كه پديد مي آيد و اين به نوبه خود به معني پيش بردن، روان 

دو بخش از اين تعريف مهم به . سازي رشد، تحول كردن فرصتها، كامل كردن، برتري بخشيدن يا باال بردن چيزي است

عمل، يك فراگرد يا حالتي نهايي باشد و ديگر آنكه بالندگي به معني  نخست آنكه بالندگي مي تواند يك: نظر مي رسند

  . چيزي است» بهتر كردن«

 : بالندي سازماني كوششي است :مي گويد» ريچارد بكهارد«
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  برنامه ريزي شده  – 1

  سراسري در سازمان  – 2

  كارگرداني شده از رده باالي سازمان  – 3

  باالبردن اثر بخشي و تندرستي سازمان از راه  – 4

  » دخالتهاي برنامه ريزي شده در فراگردهاي سازماني، با بهره گرفتن از دانش علوم رفتاري – 5

بالندگي سازماني نيرومند كردن آن فراگردهاي انساني در سازمانهاست كه كاركرد نظام زنده را «: مي گويد» گوردن ليپت«

 ».آن سازمان بتواند به هدفهاي خود دست پيدا كند برتري مي بخشد تا

بالندگي سازماني را مي توان يك كوشش برنامه ريزي شده و پايدار دانست «: مي گويند» ماتيو مايلز«و » ريچارد اشماك«

  ».كه دانش رفتاري را براي بهگشت نظام، از راههاي به خود نظر دوختن و خود بازشكافي، به كار مي بندد

در كانون بالندگي سازماني انديشه زنده ساختن، كار مايه دادن، به راستي رساندن، فعال «: مي گويد» آرمبريسكريس «

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

در نظر گرفتن كاربردي كه  هايي كه از سوي دانشمندان علوم رفتاري از بالندگي سازماني شده است و با با توجه به تعريف

از آن بدست آمده است، مي توان بالندگي سازماني را بالندگي انسان مرتبط دانست و اين دو پدپده را پيوسته به يكديگر به 

  : فشرده و چكيده آراي صاحبنظران را درباره بالندگي انسان مي توان در تعريفي به اين شرح گرد آورد. شمار آورد

نساني پرورده و متعادل است كه در كليت هستي و ابعاد وجودي خويش به صورت خود فرمان عمل مي انسان بالنده ا«

  ».كند

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

ها و دانش و تجربه خويش بهترين يا مناسبترين راه ي ر توانايهاي گوناگون زندگي با تكيه ب اشد و در برخورد با راه چارهب

  . چاره را برگزيند آنگاه مي توان وي را انساني بالنده به شمار آورد

  . انسان بالنده نياز به پشتيباني ديگران ندارد و از ضرورت سرپرستي و نگهباني ديگران هم بي نياز است

بي گمان بايد يادآور شد كه انسان بالنده هم در بستر سازمان بالنده پرورده مي شود و هم خود به بالنده كردن سازمان 

  : سازمان بالنده نيز مانند انسان بالنده داراي ويژگيهايي است كه مهمترين آنها بدين قرارند. ياري مي دهد

  : گشودگي و شفاف بودن نظام: الف

ههاي ارتباطي و اطالعاتي خود را به روي همه كساني كه در آن زندگي مي كنند يا به كاري پردازند سازمان بالنده را

اطالعات و آگاهيها در . گشوده مي سازد و موجبات رشد و شكوفايي و افزايش آگاهي و دانش همگان را فراهم مي آورد

. ه خود را به آن سازمان وابسته مي دانندانحصار نيست، كه در فضاي گشوده سازمان در اختيار همه كساني است ك

دسترسي به اطالعات و بهره گيري از آن و پرسش و جست و جو و كاويدن و يافتن و پي بردن يكي از خصوصيات كساني 

  . است كه در سازمان بالنده در شمار عضو شناخته مي شود

و سياست هاي باز و گشوده را به اجرا مي . مي كندسازمان بالنده اعضاي خود را به كسب و افزايش اطالع و آگاهي ترغيب 

گذارد و همه عمليات خود را به گونه شفاف و در برابر كاركنان، مشتريان يا خريداران، صاحبان سهام و حتي مردم جامعه 

  . قرار مي دهد
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  : اعتماد به يكديگر: ب

ه اي يا سازماني به يكديگر اعتماد ورزند و درستي هر گاه اعضاي گروهي يا خانواد. اعتماد يعني باور داشتن درستي ديگران

انديشه و كنش يكديگر را باور كنند، قدرت و توانمندي آن گروه فزوني مي يابد و حاصل تالشهاي فردي به صورت 

اعتماد كردن به يكديگر سبب مي شود تا همه كار مايه افراد در . مجموعه اي از پي آمدهاي برتر گروهي پديدار مي گردد

  . اه سازنده و اثر بخش به كار افتد و راه بدگماني بسته و كور گرددر

بدين معني كه هر اندازه يك . اعتماد كردن به ديگران خصوصيتي است كه با گشودگي و باز نمودن نظام مربوط است

سازمان و عمليات خود گشوده و شفاف رفتار كند به جلب اعتماد ديگران مي افزايد و اعتماد كردن به يكديگر را در فضاي 

  . كار افزايش مي دهد

همه موجودات زنده براي حفظ و دوام  .هاي حفظ حيات و تضمين پايدار ماندن آن استباز خورد يكي از سازوكار: پ

سازوكار باز خورد در حقيقت . هستي خود از اين وسيله حياتي به صورت خودكار يا به صورت ارادي استفاده مي كنند

د يا از بيرون خود اطالعاتي را وسيله اي است كه از راه آن يك انسان، يك خانواده و يك سازمان مي تواند در درون خو

. بدست آورد و از آن اطالعات براي هدايت حركت خود به جلو يا تصحيح حركت خويش در راه رسيدن به هدف بهره گيرد

سازمانهاي بالنده، . در نتيجه، حاصل توسل به نظام بازخورد، يك ضرورت زيستن اثر بخش و خالي از خطر و زيان است

ز همه منابع و عاملهايي كه بر سرنوشت آنها اثر مي گذارند بازخورد دريافت مي دارند و بر آن پايه همانند آدم بالنده ا

  . اعمال و حركات خود را براي دست يافتن به هدفهاي از پيش تعيين شده تصحيح و تنظيم مي كنند

   :مشاركت با ديگران: ت

ست كه از دير باز جامعه انساني بدان توسل جسته و از آن مشاركت با ديگران يكي از ابزارهاي نيرومند و زندگي جمعي ا

مشاركت را مي توان يك پيوند دو سويه يا چند سويه سازنده و سودمند ميان دو تن يا . بهره هاي بسياري گرفته است

ن تفكر و از راه مشاركت راه براي داد و ستد انديشه گشوده مي شود و افراد به پرورش توا. بيشتر از دو تن تعريف كرد

سازمانهايي بالنده راه مشاركت و داد و ستد اطالعات و انديشه را به روي همه اعضاي . سازندگي يكديگر ياري مي دهند

خود مي گشايد و آنان را در رويارويي با موضوعها و برنامه ها و دشواريهاي موجود در راه، به تعاون و مشاركت با يكديگر بر 

يگر سبب مي شود كه نه تنها بار به پيش راندن يك سازمان بر دوش تني چند از اعضاي آنها مشاركت با يكد. مي انگيزند

نهاده نشود بلكه همگان بر حسب قدرت و توان فكري و جسمي خود در پيشبرد كنشهاي سازماني ياري مي دهند و 

  . هدفهاي سازمان را همانند هدفهاي خويش بشمار آورند

   :پروردن و اختيار دادن: ث

ازمان بالنده به پرورش و نيرومند سازي اعضاي خود اهميت مي دهد و با فراهم آوردن موجبات درست، آنان را براي س

دست يابي به استقالل عمل آماده مي سازد، سازمان بالنده تالش دارد تا هدفهاي هر يك از اعضاي خود را به درجه اي از 

د به صورت عضوي كارآمد و مولد در فعاليتهاي جمعي سازمان شركت توان تشخيص و ادارك فردي برساند تا آنان بتوان

آموزش دادن و آگاه كردن و پرورش افراد . جسته و با كمترين هزينه هاي ممكن به بيشترين درجه سودآوري برسند

 بصورت هستي هاي مستقل و خود فرمان و سرانجام سپردن اختيار به آنان براي هدايت مستقل و تهي از نظارت و

  . سرپرستي ديگران از ويژگيهاي سازمانهاي بالنده است
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  : كم اليه بودن ساختار سازماني: ج

سازمانهاي بالنده بطور طبيعي از رده ها و اليه هاي سازماني اندك استفاده مي كنند و فاصلة ميان رده هاي باال و پائين را 

در سازمان با سهولت بيشتر با يكديگر ارتباط پيدا كاهش رده هاي سازماني موجب مي گردد كه افراد . كاهش مي دهند

فزون بودن رده هاي سازماني كاركنان سازمان را به . كنند و روابط و مناسبات كاري از سرشت انساني باالتر برخوردار گردد

. رسانددور شدن از يكديگر و ناآشنا ماندن از هم سوق مي دهد و در نتيجه به احساس يكپارچگي در سازمان آسيب مي 

نظامهاي ديوانساالري پراليه، كاركنان سازمان را به حالت بيگانگي از هم هدايت مي كند و تعلق و پيوستگي را كاهش مي 

   .دهد

به سبب آثار ناگواري كه از نظامهاي ديوانساالري حاصل مي گردد، هم اكنون تالش بر آن است كه از شمار رده هاي 

     .ي و مرتفع را به ساختار تخت و افتي كم اليه مبدل گردانندسازماني بكاهند و ساختارهاي عمود

 مفاهيم محوري تعالي سازماني

سوي تعالي، شواهدي بارز و  كت مستمر خود بههاي متعالي، با پايبندي به اصول ارزشي تعالي سازماني و در حر سازمان

ها، با  اين سازمان. گذارند آشكار از عينيت يافتن مفاهيم محوري تعالي سازماني را در گستره سازمان خود به نمايش مي

بكارگيري الگوي تعالي سازماني، هرچه در مسير تعالي پيشرفت بيشتري داشته باشند، مفاهيم محوري تعالي سازماني در 

  .آنها، شكوفاتر خواهد شد

  گرا رهبري آرمان. 1
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  آفريني براي مشتريان ارزش. 3

  گيري مبتني بر واقعيت فرايندگرايي و تصميم. 4

  هاي انساني گزاري بر سرمايه ارج. 5
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  پذيري اجتماعي مسئوليت. 7

    يادگيري، خالقيت و نوآوري. 8

  گرا  رهبري آرمان - 1

هاي متعالي، رهبراني دارند كه با تعيين جهت گيري كلي سازمان، آينده را به تصوير كشيده و براي تحقق اهداف  سازمان

پذيري و درك  كنند، و با انعطاف كرده و نيازهاي آنان را بطور متوازن برآورده مي  نفعان كليدي را سهيم  سازمان، ذي

گيري و اهداف سازمان را  موقع اتخاذ كرده، در صورت لزوم جهت  هاي مناسب را به و كار، تصميمهاي كليدي كسب   محرك

ها و  ها، با ايفاي نقش به عنوان الگو، الهام بخش كاركنان هستند، ارزش رهبران اين سازمان .كنند بازنگري و تعديل مي

كنند كه با يادگيري،  عهدند و فرهنگي را ايجاد ميهاي اجتماعي خود مت دارند و به مسئوليت اصول اخالقي را پاس مي

هاي نوين  نوآوري، رفتار اخالقي، پاسخگويي و توسعه سازماني، دستيابي به نتايج پايدار را براي سازمان از طريق روش

  .سازد مقدور مي
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  دستيابي به نتايج متوازن  -2

مدت و بلند مدت  بندي شده از نتايج را كه نيازهاي كوتاه اي متوازن و اولويت هاي متعالي، نتايج كليدي و مجموعه سازمان

هاي  مشي  ها و خط كنند و بر اساس آنها استراتژي نفعان يا فراتر از نيازهاي آنان را برآورده سازد، شناسايي و درك مي ذي

اثربخش در مديريت ها، با درك روابط علي و بكارگيري سازوكارهاي  اين سازمان. سازند پشتيبان را تعيين و جاري مي

هاي عملكردي و دستاوردها، ارزيابي عملكرد، مقايسه، تامين اطالعاتي كه  ريسك، از طريق برنامه ريزي، تعريف شاخص

دهي به ذينفعان، دستيابي به اهداف استراتژيك  گيري موثر رهبران آنها باشد و رعايت شفافيت در گزارش ساز تصميم زمينه 

  .روند چشم انداز پيش ميرا محقق ساخته و به سوي 

  آفريني براي مشتريان  ارزش - 3

كوشند تا با شناسائي  هاي خود مي دانند و با تكيه بر قابليت هاي متعالي، مشتريان را علت اصلي وجود خود مي سازمان

فعال مشتريان را ها، مشاركت  اين سازمان .هاي مختلف مشتريان، نيازها و انتظارات آنها را درك و پيش بيني كنند  گروه

كنند وبا بكارگيري سازوكارهائي براي افزايش تجربه  هاي جديد و نوآورانه جلب مي براي توسعه محصوالت، خدمات و تجربه

مشتريان و پايش آن، برقراري گفتماني مبتني بر گشودگي، شفافيت و پاسخگوئي سريع و اثربخش به هرگونه بازخور، 

  .كنند تا براي مشتريان نوآوري كرده و ارزش بيافرينند هاي موفق، تالش مي مقايسه و الگوبرداري از تجربه

  گيري مبتني بر واقعيت  فرايندگرايي و تصميم - 4 

دستيابي به نتايجي متوازن و پايدار، به وسيله فرآيندهائي  نفعان و هاي متعالي، به منظور خلق ارزش براي ذي سازمان

ها و اتخاذ  روند و با شناسايي ريسك كه بعضا فراتر از مرزهاي سازماني نيز ميها  ساخت يافته و همسو با استراتژي

ها، جهت ايجاد توازني بهينه از كارايي و اثربخشي،  اين سازمان. شوند ها، مديريت مي هائي مبتني بر واقعيت تصميم

گيري، تفسير و تحليل آنها  با اندازهكنند و  هاي معناداري را براي عملكرد فرآيندها و دستاوردهاي مرتبط تعريف مي شاخص

هاي نوآوري را شناسايي كرده و كاركنان خود را در بازنگري، بهبود و بهينه سازي مستمر فرآيندهاي سازمان بطور  فرصت

  .دهند فعال مشاركت مي

  هاي انساني  گزاري بر سرمايه ارج - 5

دستيابي به ماموريت، چشم انداز و اهداف استراتژيك خود را هاي مورد نياز براي  ها و شايستگي هاي متعالي، مهارت سازمان

ها، استعدادها و  كنند كه در آن مهارت هاي انساني، فرهنگي را در سازمان ايجاد مي گذاري بر سرمايه شناسند و با ارج مي

اين . يابد تقاء خالقيت كاركنان توسعه يافته و توانمندي آنها براي دستيابي متوازن به اهداف سازماني و شخصي ار

هاي مشترك، پاسخگويي، اصول اخالقي و فرهنگ اعتماد و گشودگي پرورش  ها، توسعه سازماني را از طريق ارزش سازمان

كنند، با مديريت گوناگوني و برقراري توازن  دهند، اهداف شخصي و تيمي را با اهداف استراتژيك سازمان همسو مي مي

گيرند تا در  شان را در يك محيط واقعي شراكت به كار مي يابند كه كاركنان تمام توان زندگي، اطمينان مي - مسئوالنه كار

  .هاي سازمان باشند موفقيت مستمر خود و سازمان سهيم بوده و سفير موفقيت
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  ها  گسترش مشاركت - 6

نهادهاي آموزشي و هاي متعالي، شركاي استراتژيك خود را، شامل مشتريان، جامعه، تامين كنندگان كليدي،  سازمان

هاي مكمل، شناسائي كرده و جهت دستيابي  ها و قابليت سازمانهاي غيردولتي، بر اساس نيازهاي استراتژيك سازمان، قوت

اين . كنند به موفقيت پايدار و دوجانبه، روابطي مبتني بر گشودگي، احترام متقابل و اعتماد را جستجو، ايجاد و حفظ مي

اي از شركا، امكان  هاي گسترده هاي اثربخش وابسته است و با ايجاد شبكه كه موفقيت به شراكتاند  سازمانها، دريافته

نفعان، تقويت  ها و توانايي سازمان را در خلق ارزش براي ذي هاي بالقوه شراكت را فراهم ساخته، قابليت شناسايي فرصت

اشتراك گذاشتن تخصص، منابع و دانش، از يكديگر كنند و براي دستيابي به اهداف مشترك و منافع متقابل، با به   مي

  .كنند حمايت مي

  پذيري اجتماعي  مسئوليت -7

بندند و از رفتار سازماني مبتني بر باالترين  هاي اخالقي و رعايت قوانين و مقررات پاي هاي متعالي، به حفظ ارزش سازمان

يابند و در قبال  ايمني وسالمت درمحيط كار اطمينان ميهاي اخالقي و درستكاري كاركنان اطمينان داشته، از  استاندارد

اين سازمانها، فراتر از الزامات قانوني حركت كرده، در . پذير هستند ذينفعان و گستره جامعه، شفاف، پاسخگو و مسئوليت

عال داشته، در هاي خيرخواهانه و خداپسندانه براي كمك به مستمندان و نيازمندان جامعه حضور ف امور اجتماعي و فعاليت

انديشند و پيامدهاي حاصل از عمليات و چرخه عمر محصول و خدمات خود  هاي آينده مي بكارگيري منابع، به منافع نسل

گيرند و در برخورد با تعارضات، به پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست  را بر سالمت، ايمني و محيط زيست در نظر مي

  .محيطي توجه دارند

  القيت و نوآوري يادگيري، خ -8

آفرينند و عملكرد  نفعان خود، ارزش مي مند و با هدايت خالقيت ذي هاي متعالي، از طريق نوآوري مستمر و نظام سازمان

كارگيري رويكردها و  اين سازمانها، اهداف و استراتژي روشني را براي نوآوري تعيين كرده و با به. بخشند خود را بهبود مي

ها و  هاي خلق ايده ي تعامل فعال كاركنان، شركا، مشتريان و جامعه، و فرهنگ كارآفريني، فرصتهائي برا ايجاد شبكه

هاي نوين  هاي جديد خلق ارزش براي مشتريان، شيوه كنند، و به منظور يافتن راه نوآوري را در درون و بيرون شناسايي مي

ها، نوآوري را در همه ابعاد سازمان مديريت  ايستگيهاي جديد، استفاده بهينه از منابع و ش انجام كار، ايجاد شراكت

  .كنند مي

   ويژگيهاي نمايان بالندگي سازمان

از بررسي تعريف هاي گوناگون سازماني شده مي توان به شماري از ويژگيهاي كه خاص برنامه هاي بالندگي سازماني است 

برنامه بالندگي » نيواستوم«و » ديويس«و با خصوصيات برنامه هاي آموزشي عادي تفاوت ژرف دارند، دست يافت به گفته 

  . مي توان در نمودار زير يافت سازماني داراي ويژگيهايي است كه عنوان آنها را

   .از ديدگاههاي گروهي ديگر از صاحبنظران، بالندگي سازماني از ويژگيهايي به شرح زير بهره مند است

يك برنامه بالندگي سازماني كوششي است دوربرد، برنامه ريزي شده و پايدار كه بر پايه يك راهبرد سراسري استوار . 1

منطقي و منظم دشواريها و با بسيج همه نيروها و منابع موجود در اختيار، به اجراي يك است و مي كوشد تا با تشخيص 
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براي آنكه برنامه بالندگي سازماني در يك سازمان برزگ ريشه گيرد و سودمند افتد، زماني در . برنامه دگرگوني دست بزند

  . برابر دو تا سه سال نياز است

ار گرفته مي شود و آن رايزن با نظام سازماني پيوندي يگانه برقرار مي سازد، رايزن به ك) يك يا بيشتر از يك(يك رايزن . 2

رايزن نقش مشوق دگرگوني در سازمان را بر . مي كوشد تا يك پيوند همكاري با برابري نسبي با اعضاي سازمان پديد آورد

رده ها و واحدهاي سازمان در ارتباط قرار  دوش دارد و براي آنكه خود را به سلسله مراتب سازماني پيوسته سازد، با همه

  . آشكار است كه رايزن همواره با مديريت سازمان پيوند نزديكي دارد. مي گيرد

  . دخالتهاي بالندگي سازماني سرشتي خاص دارد كه خود بازنگريستن، باز شكافي و خود چيره سازي از آن شمار است. 3

 است كه گروههايي از افراد بر پايه كار و وظيفه به هم پيوند دارند و شكل دخالتهاي بالندگي سازماني بر اين گمان. 4

  . هايي از پيوندهاي ميان گروهي بر پايه كار را پديد مي آورند اهرمهاي مهمي براي دگرگوني هستند

ند بالندگي سازماني از يك پايگاه دانش رفتاري بهره مي گيرد و اصول نظري و عملي چندين شاخه علمي مان. 5

  . روانشناسي اجتماعي، مردم شناسي اجتماعي، جامعه شناسي، روانپزشكي، اقتصاد و علوم سياسي را به كار مي بندد

با آنكه بالندگي سازمان فراگردها، روشهاي كار، . كانون برنامه بالندگي سازماني دگرگوني نگرشها و يا رفتارهاست. 6

ولي هدف عمده دگرگوني همواره نگرش و رفتار و . رگوني مي گردنددستورها و زمينه هايي از اين شمار دستخوش دگ

  . كاكرد افراد در درون سازمان توجه و تمركز دارد

  اثر بخشي و تندرستي سازماني 

هاي يك سازمان آرماني اثر بخش و تندرست را روشن  براي پي بردن به آماجهاي بالندگي سازماني، شايسته است ويژگي

   :ويژگيهاي زير پديدار استيك سازمان اثر بخش را مي توان سازماني دانست كه در آن » كهاردب«به گفته . سازيم

همه سازمان، همه پاره نظامهاي عمده آن و همه افراد سازمان كار خود را در راه دستيابي به هدفها طراحي مي كنند و . 1

  . مي كوشند تا به آن هدفها برسند

ازماني پديد مي آيد، بدين معني كه كار وظيفه و دشواري يا برنامه سازماني مقرر مي ريخت سازمان بدنبال وظيفه س. 2

  . دارد كه شكل سازماني چگونه باشد و منابع انساني چگونه به كار گرفته شوند و پيوند ميان آنان چگونه باشد

تصميمها از سوي كساني كه در نزديكترين جا به منابع اطالعاتي قرار دارند، گرفته مي شوند، زيرا هر چه تصميم گيري، . 3

  . به منابع اطالعاتي نزديكتر باشد، درستي و كاربري آنها فزون تر مي گردد

چه در زير مي آيد به طور برابر پاداش نظام پاداشها به گونه اي است كه مديران و سرپرستان براي كارهايي از شمار آن. 4

  : مي گيرند يا كيفر مي بييند

  سودهاي كوتاه مدت يا بلند مدت در توليد و ساخت    �

  رشد دادن و پرورندان زيردستان  �

  پديد آوردن گروه كاري زنده و زاينده  �

است و همگان از همه اطالعات مربوط به ارتباطهاي باال به پائين به باال يا پهلو در سازمان به گونه نسبي باز و گشوده . 5

هاي باال به پائين به پيوندهاي شبكه اي گسترده مي  ارتباط. كار خود آگاهند و از عواطف و احساسات يكديگر با خبرند

  . هاي شغلي از اطالعات متناسب با كار خود آگاه مي گردند شوند و همه كاركنان و جايگاه
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كوشش پيگرد و پيوسته در همه . يا باخت ميان افراد يا گروهها در كمترين تراز است اندازه كوششهاي نامتناسب برد. 6

هاي سازماني را در حد دشواريهاي كه بايد به شيوه گشودن دشواري از  رده هاي سازماني به كار بسته مي شود تا تعارف

  . ميان برداشت به شمار آورند

ز دگرگوني آن است كه كسي در جايگاه راهبردي و كليدي سازمان نياز يك شرط بايسته براي هر برنامه اثر بخش و كارسا

در زير شماري از موقعيتها كه در آنها نياز به دگرگوني و به كار گرفتن برنامه . به دگرگوني را به راستي احساس كنند

  : بهگشت سازماني احساس شده است، بر شمرده مي شود

  نياز به دگرگون كردن راهبرد مديريت . 1

  نياز به سازگار ساختن فضاي سازماني با نيازهاي فردي و نيازهاي تازه پيراموني . 2

  نياز به دگرگوني كردن هنجارهاي فرهنگي . 3

  نياز به دگرگون كردن ساختار و مجموعه نقشها. 4

  نياز به باال بردن اندازه همكاري ميان گروهي . 5

  نياز به گشودن نظام ارتباطي . 6

  گون كردن انگيزش نيروي كار نياز به دگر. 7

  نياز به سازگاري با پيرامون تازه . 8

   :هدفهاي نوعي و كلي آن را مي توان چنين برشمرد

  گر يباال بردن تراز اعتماد و پشتيباي اعضاي سازمان از يكد. 1

  ها باال بردن بساور مقابله با دشواريهاي سازماني، چه درون گروهي و چه ميان گروه. 2

  . پديد آوردن محيطي كه در آن اختيار ناشي از نقش رسمي باختيار حاصل از دانش و مهارت شخصي تقويت مي شود. 3

  باال بردن ميزان گشودگي و باز بودن ارتباطهاي افقي، عمودي، و گوشه به گوشه يا پهلو به پهلو . 4

  باال بردن تراز شوق و خشنودي شخصي در سازمان . 5

  . ره هاي خالق گروهي براي از ميان بردن دشواريهايي كه بسيار فراوان رخ مي دهنديافتن راه چا. 6

  . باال بردن تراز مسئوليت شخصي و گروهي در برنامه ريزي و به اجرا در آوردن كارها. 7
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  نيادي يك برنامه بالندگي سازمانياجزاي ب

نيرومنديهاي سازمان كدامند؟ : برد نخستين گام در بالندگي سازماني پي بردن به وضعي است كه سازمان در آن به سر مي

هايي كه در آن به كار سرگرمند توجه  باشند؟ در گام نخست به همه نظام و پاره نظامي هاي دشواري آن چه مي منطقه

سپس طرح كنشهاي ضروري . گردند نتيجه به كار بستن گام نخست، نيرومنديها و دشواريهاي نظام آشكار ميدر . شود مي

طرح كنش بنا به روال از انواع دخالتهاي بالندگي . آيد براي گشودن دشواريها و پايدار نگهداشتن نيرومنديها فراهم مي

ي فردي، اثربخشي گروهي، پيوندهاي ميان گروهي و همچنين گيرد تا دشواريهاي موجود در تراز اثربخش سازماني بهره مي

گام سوم به بررسي و جست جوي پيامدهاي كنشهاي . دشواريهاي نهفته در پاره نظامها را درست كند و از ميان بردارد

الندگي شود كه آيا پيامدهاي دلخواه از به كار بستن كنشها و دخالتهاي ب در اين مرحله آشكار مي. پردازد اصالحي مي

  سازماني پديد آمده است يا نه؟

ولي اگر پاسخ منفي . اگر پاسخ چنين جستجويي مثبت باشد آنگاه سازمان به سوي منطقه دشوار ديگري روي خواهد آورد

هنگامي كه با بكاربستن . اي براي گشودن همان دشواري مي پردازند باشد، اعضاي سازمان به فراهم آوردن كنش تازه

آيد و در پي آن گامهاي  دشواري از ميان برداشته نشد، نياز به از نو تعريف كردن دشواري پيش مي كنشهاي بايسته

  .شود ريزي مي اصالحي به صورت كنش يا دخالت تازه پي

  اجزاي تركيب كننده بالندگي سازماني

  ):32ص ،1383 صالحيان،(اي دارد  به كار بستن يك برنامه بالندگي سازماني نياز به سه جزء يا عنصر پايه

  عنصر تشخيص  -

  عنصر كنش يا دخالت  -

  عنصر پايدار نگه داشتن يا نگه داشت  -

تشخيص يعني وضع موجود سازمان تحليل شود و اطالعات . بالندگي سازماني با عنصر تشخيص آغاز مي شود: تشخيص

مان در جريان است و چگونه آن كار درست در باره وضع موجود، دشواريها و مشكالت حاصل شود و اينكه چه كاري در ساز

رسد و روشن كردن وضع موجود و راهكارهاي دگرگون كردن آن براي دستيابي به وضع دلخواه و تغيير  به انجام مي

   راندمان سازمان از وضع موجود به وضع دلخواه

از راه كوششهاي اصالحي پي بردن به مشكالت سازمان از راه تشخيص وضع كنوني و كارآمد كردن آنها  :كنش يا دخالت

كنش يا دخالت عبارت است از . شود، به نام كنش يا دخالت خوانده مي شود كه در نظام كارفرما به اجرا گذاشته مي

ريزي شده و منظم كه بر پايه آنها برخي از واحدهاي مشخص سازماني به كارهايي مي  اي از كوششهاي برنامه مجموعه

  .سازماني پيوسته استپردازند كه هدف آنها بالندگي 

ها و پيوندها تعريف كرده اند؛ يعني وارد شدن به ميان  آرجريس نيز دخالت كردن را وارد شدن در يك نظام جاري ارتباط

  .اشخاص يا اشياء براي آنكه به آنها ياري داده شود

   :ان سامان يابند كهبراي آنكه دخالتهاي بالندگي به روشهاي بهتري سازمان داده شوند، فعاليت ها بايستي چن

  .همه كساني كه بايسته و شايسته هستند در آن شركت جويند - 1

 .هدف آن و راه رسيدن به آن هدف روشن باشد - 2
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 .احتمال زيادي براي رسيدن به هدف وجود داشته باشد - 3

 .هم يادگيري تجربي فراهم آيد و هم يادگيري نظري، ادراكي و پنداري را در برگيرد - 4

 .يافته و فضايي دلپسند به وجود بيايدافراد خود را آزاد  - 5

 .شركت كنندگان بياموزند هم دشواريها را بگشايند و هم شيوه يادگيري را فراگيرند - 6

 .افراد مهارتهاي الزم را فراگيرند - 7

 .فراد با تمام وجود در آن شركت جويند نه با بخشي از هستي خويشا - 8

  تعهد و انگيزش نيروي انساني

متقابل فرد و سازمان در برابر    سنجش و تبيين وضعيت سازمان، از نقطه نظر بالندگي، تعهد يكي از عوامل بنيادين در

و رفتارها بوده و عملكرد افراد را در سازمان و نيز    در واقع يكي از صفات اصلي كه خاستگاه رويكردها. باشد يكديگر مي

. كند و دلبستگي متقابل فرد و سازمان را تعريف مي دهد نوع تعهدي است كه پيوند كليت سازمانها و ستاده آن را شكل مي

  .هاي متفاوت مواجه خواهيم بود مسلماً به تناسب نوع تعهدات جاري در سازمان، با تراز بالندگي

  :گيرد اند كه ذيالً برخي از آنها مورد بررسي قرار مي هاي متفاوت تعريف كرده تعهد را افراد مختلف به گونه

داند كه انسان نسبت به آنها معتقد است و بيان  به معني پايبندي به اصول و قراردادهايي مي شهيد مطهري، تعهد را

تعهد را تمايل    كانتر "فرد متعهد كسي است كه به عهد و پيمان خود وفادار باشد و براي اهداف آن تالش نمايد": دارد مي

تعهد را عبارت از پيوند دادن فرد   ساالنكيك. داند اعي ميافراد به در اختيار گذاشتن انرژي و وفاداري خويش به نظام اجتم

يابد كه فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس  داند، يعني تعهد زماني واقعيت مي به عوامل و اقدامات فردي وي مي

  مسئوليت و وابستگي نمايد 

ابراز عملي تعهد، براي به انجام رسيدن . نمايند ميمودي و همكارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظايف مقرره اطالق 

كوك و وال نيز سه . باشد فعاليتها ضروري است و بخصوص در مشاغل كليدي و حساس، از اهميت خاصي برخوردار مي

  .اند را براي تعهد مطرح كرده "آمادگي"و  "احساس هويت و شناسايي"، "وفاداري"مفهوم 

  انواع تعهد 

مدارانه، تعهد گروهي و تعهد سازماني  انواع مختلف نظير؛ تعهد مكتبي، تعهد ملي، تعهد خويشتنتعهد در سازمان به 

  .شود تقسيم مي

آيد و به ميزان تقيد فرد به الزامات نگرشي و گرايشي مكتب مربوط،  بيني به وجود مي تعهد مكتبي از تعلق به يك جهان -

  .انه و يا معتدل و معقول قلمداد شودگرايانه يا سازش كار تواند از نوع تعهد اصول مي

دوستي است كه فرد طي آن مصالح ملي و ميهني خويش را مالك رفتار خود قرار  تعهد ملي، همان حس ناشي از وطن -

 .دهد مي

شود و معموالً افرادي كه گرفتار كيش  مندي بيش از اندازه فرد به منافع خود ناشي مي مدارانه، از عالقه تعهد خويشتن -

توجه به منافع ديگران و سازمان هستند از آن برخوردارند؛ لذا، به تناسب محور بودن  خصيت و خود برتربيني و يا بيش

  .كند منافع فردي و ناسازگاري آن با منافع سازمان ناهنجاريهاي رفتاري بروز پيدا مي
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تواند در  تعهد گروهي مي. ع تعهد استتعهد گروهي، وابستگي فرد به گروه و ترجيح اهداف گروه، مشخصه اصلي اين نو -

خاستگاه گروه انديشي يا تعهد گروهي منفي نياز به . جهت تقويت فعاليتهاي گروهي و يا پديده گروه فكري عمل كند

حرمت داشتن، نياز به اعتماد، كاهش فشار احساس گناه، نايل شدن به اهداف غيررسمي و احساس پيروي از شخصيت 

  .باشد مافوق مي

ناپذيري، گريز از نقد منطقي، اجتناب از ارزيابي، يكسونگري و تعصب  توهم آسيب: تواند شامل انديشي مي زيانبار گروه آثار

منطق، ناديده گرفتن اطالعات  سازي غيرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزشها، توافق جمعي بي گروهي، كليشه

  .روي كاركرد گذشته و تصميمات اتخاذ شده باشد مخالف، مسدود كردن ساير مجاري اطالعات و تعصب

  تعهد سازماني

اگر چه درباره تعهد سازماني . هاي متفاوت تعريف شده است تعهد سازماني مانند مفاهيم ديگر رفتار سازماني به شيوه

درباره تعاريف  1987در سال    يرر و آلن هاي مي شود، ولي در بررسي كه دو صاحبنظر به نام تعاريف متعددي يافت مي

تعهد سازماني انجام دادند مشخص گرديد كه هر يك از تعاريف تعهد سازماني، به يكي از سه موضوع كلي وابستگي 

  .گردد هاي متحمل شده و احساس تكليف بر مي عاطفي، هزينه

سازمان مرتبط يا وابسته  گيري كه هويت فرد را به نگرش يا جهت": كند تعهد سازماني را چنين تعريف مي  شلدن

اي از تعهد سازماني  تعهد سازماني، نوعي وابستگي عاطفي و احساس تكليف در برابر سازمان است و به آميزه. "كند مي

  .گردد مديران و كاركنان اطالق مي

  تعهد سازماني مديران - 1

) 5 موقعيت كاركنان و) 4موقعيت خود؛ ) 3ارتقاء سازمان؛ ) 2مشتري؛ ) 1تعهد سازماني مديران بصورت تعهد نسبت به 

  ).1988هرسي و بالنچارد، (قابل مشاهده است) تكليف(وظيفه 

اين تعهدات با هم چارچوب اصلي . العاده مؤثر و با اهميت است هر يكي از تعهدات فوق بطور جداگانه در كار مديريت فوق

  .دهند رسيدن به موفقيت در مديريت استراتژيك را تشكيل مي

  تعهد نسبت به مشتري  )الف

دهند يكي انجام خدمت شايسته و ديگري، ايجاد اهميت  مديران از دو طريق تعهد خود را نسبت به مشتريان نشان مي

  .براي او

براي خدمت واقعي به مشتري، شناسايي . اي مستمر و آگاهانه، وقف نياز مشتري شدن گونه خدمت به مشتري، يعني به 

مدير ممتاز عالوه بر شناسايي از مشتري و آگاهي از نيازهاي او، مشكالت مشتري . و ضروري استشفاف و فوري نيازهاي ا

  .كند را به موقع حل مي

  .شوند مديران ممتاز به طرق زير براي مشتري ارزش و اهميت قايل مي

  ابالغ صريح اهميت مشتري به كاركنان -

  سترفتار با مشتري به عنوان كسي كه در رأس اولويتها ا -

  .كنند هاي گروه يا سازمان استفاده مي منع اظهارات مخرب در مورد كسانيكه از خدمات يا فرآورده -

  تعهد نسب به ارتقاء سازمان )ب
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  :دهد اي مثبت و سازنده به روشهاي زير نشان مي گونه مدير، اين تعهد را به

  خوشنام كردن سازمان

مدير ممتاز و موفق كسي است كه . گيرد اي مثبت صورت مي سازمان بگونهخوشنام كردن سازمان، بوسيله معرفي دائمي 

  .كند حمايتها را به سوي سازمان جلب و از اظهارات مخرب نسبت به سازمان جلوگيري مي

  حمايت از مديريت رده باال

ود را انجام دهند، به حمايت از مديريت رده باالي سازمان، از اين جهت ضرورت دارد كه همه سازمانها براي آنكه وظيفه خ

پردازد و از زير بار مسئوليت شانه  مدير موفق و ممتاز به سرزنش مديريت رده باال نمي. باشند وفاداري و صداقت نيازمند مي

 .كند رفتار مدير ممتاز و موفق، توانايي سازمان را براي اجراي تصميمات و رسيدن به هدفها تقويت مي. كند خالي نمي

  آينده سازمان تدارك و تأمين 

ريزي بر مبناي تجزيه و تحليلهاي علمي، مدير را در راستاي تعهداتي كه  انداز و افق روشن به آينده و برنامه داشتن چشم

  .رساند نسبت به آينده سازمان دارد ياري مي

  اقدام بر اساس ارزشهاي اصلي سازمان

اساسي سازماني كه داراي مجموعه اعتقادات اساسي، روشن و  اي عمل كند كه نتيجه كنش او با اعتقادات مدير بايد به گونه

مدير ممتاز و موفق، خصوصيات و شرايط الزم را براي ابراز تعهد به منافع سازمان در . مشخص است، هماهنگي داشته باشد

  .خويش دارد

  تعهد نسبت به موقعيت خود )ج

آنها در همه شرايط و . ز خويش براي ديگران ارايه مي دهند، تصويري قوي و مثبت ا)مديران بالنده(مديران ممتاز و موفق 

تثبيت مقام و "، "نشان دادن خودمختاري"مدير، تعهد به خود را از طريق . كنند موقعيتها به عنوان قدرتي قاطع عمل مي

  .رساند به اثبات مي "قبول انتقاد سازنده"و  "موجوديت خود به عنوان مدير

  تعهد نسبت به كاركنان) د

تمايل مدير به صرف وقت . دهند كنند گذشت و ايثار نشان مي ديران ممتاز و بالنده نسبت به كساني كه براي آنها كار ميم

رفتارهاي مهم تعهد نسبت به كاركنان . و انرژي و كار روزانه با كاركنان، نشان دهنده تعهد مثبت او نسبت به آنان است

  .هاي نوآور ادن بازخورد پيشرفت و ترغيب ايدهنشان دادن عالقمندي مثبت، د: عبارتند از

  )تكليف(تعهد نسبت به وظيفه ) هـ

آنان براي زيردستان كانون توجه و جهت را تعيين . بخشند دهند ربط و معنا مي مديران موفق به وظايفي كه افراد انجام مي

شود كه مسئوليتها و وظايف  مؤثر واقع مي تعهد فوق وقتي در اجراء. كنند آميز تكاليف را تضمين مي ، انجام توفيق كرده

و  "توفيق در عمل"اقدام كند و از  "سازي فعاليتها ساده"نسبت به   برخوردار باشد، "حفظ هدف اصلي"مدير از خصيصه 

  .طرفداري نمايد "ايجاد اهميت براي وظيفه"

  حفظ هدف اصلي

مدير ممتاز و بالنده توجه همه را به آنچه از . شود ميانداز مناسب در مورد وظيفه گفته  حفظ هدف اصلي، به تقويت چشم

مدير بايد بطور . تعيين اين كار با دانش و آگاهي از رسالت كلي سازمان ممكن است. دارد همه مهمتر است، معطوف مي
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اموش بندي هدفها و رويكردهاي سازمان فر مستمر هدفهاي فرد را به هدفهاي سازمان پيوند بزند و اجازه ندهد اولويت

  .شود

  سازي مسئوليتها ساده

حفظ سادگي، مستلزم شكستن كار به اجزاي قابل حصول و در عين حال اجتناب از پيچيدگيها و روندهاي غيرضروري 

شود و متناسب با آن، اقتدار و اختيار نيز  با مبناي فوق، مسئوليتهاي كلي بين گروههاي كاري و افراد توزيع مي. است

  .گردد واگذار مي

  گرايي عمل

مديران ممتاز و بالنده كساني هستند كه كار را به انجام . اند گرايي را به زبان ساده به طرفداري از موفقيت تعبير كرده عمل

پردازند تا بتوانند تعهدات خود  بندي مي ريزي و تعيين زمان آنها طرفدار حركت و جنبش مثبت بوده و به برنامه. رسانند مي

كنند تا كاركنان را با انگيزه هر چه بيشتر به كار و عمل وادار  گرا روشهايي را اتخاذ مي مديران عمل .را به انجام برسانند

  .نمايند كه نتيجه، نوعي هدايت مثبت و توفيق در رسيدن به اهداف مورد نظر است

  ايجاد اهميت براي وظيفه

بهتر انجام دادن وظيفه نتيجه مورد انتظار است و  گيرد؛ لذا در سازمان مدير ممتاز و بالنده، اهميت كار را دست كم نمي

  .باشد موفقيت مستمر در آن، شاخص اساسي و مورد نظر مديران مي

  تعهد سازماني كاركنان -2

 و همكارانش تعهد سازماني كاركنان را، درجه نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در آن تعريف "پورتر

  :شود سازماني كاركنان از سه عامل زير تشكيل مي در اين تعريف، تعهد. اند كرده

  اعتقاد به اهداف و ارزشهاي سازمان -

  تمايل به تالش شديد در راه سازمان -

  خواست عميق ادامه عضويت در سازمان -

 اي است يعني به همان ميزان كه سازمان براي فرد احساس ارزشمندي و تعهد دارد، كاركنان نيز تعهد، مفهومي دو جنبه

  .توان تعهد را يكسويه از كاركنان و يا سازمان انتظار داشت بنابراين، نمي .كنند نسبت به سازمان ابراز وفاداري و تعهد مي

تعهد "،  "تعهد عاطفي"توان به سه دسته  مطرح كردند تعهد كاركنان به سازمان را مي "آلن"و  "ير مي"در مدلي كه 

  .تقسيم نمود   "تعهد هنجاري"و    "مستمر

  )47، ص1380 الحسيني،(مدل سه بخشي تعهد سازماني مي ير و آلن 

  .شامل وابستگي عاطفي كاركنان به سازمان و درگير شدن در فعاليتهاي سازماني است: تعهد عاطفي

شامل تعهدي است كه مبتني بر ارزش نهادن به سازمان است و در طي آن كاركنان در زندگي سازمان سهيم : تعهد مستمر

 .شود مي

  .شامل احساسات افراد، مبني بر ضرورت ماندن در سازمان است: تعهد هنجاري يا تكليفي
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وجه اشتراك سه تعهد مذكور، اين است كه تعهد حالتي رواني است كه اوالً رابطه فرد را با سازمان مشخص كند و ثانياً 

رتباط فرد با سازمان در هر يك از اجزاي ماهيت ا .تصميم به ماندن در سازمان يا ترك آن را بطور ضمني در خود دارد

مانند،  كاركنان با تعهد عاطفي قوي در سازمان مي. باشد گانه تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد هنجاري متفاوت مي سه

ري مانند چون نياز دارند بمانند و آنهايي كه تعهد هنجا افراد كه تعهد مستمر قوي دارند مي. خواهند بمانند براي اينكه مي

  .كنند كه بايد بمانند مانند، زيرا احساس مي قوي دارند مي

گانه تعهد سازماني، كه هر يك تا حدودي از يكديگر مستقل هستند، اين نتيجه حاصل   از تفاوتهاي مفهومي اجزاء سه

: شوند ميبندي  به چهار گروه دسته "تعهد عاطفي"پيش فرضهاي . شود كه هر كدام پيامد پيش فرضهاي خاصي هستند مي

نظير حيطه (ويژگيهاي شغلي  ).. مثل سن، سابقه، خدمت، سطح تحصيالت، جنسيت، وضعيت تأهل و(ويژگيهاي شخصي 

يعني (و تجربيات كاري ...) مثل رسميت، تمركز، اندازه سازمان و (، ويژگيهاي ساختاري )شغل، تضاد نقش و ابهام نقش

  .)آورد بدست ميتجربياتي كه فرد در طي دوران زندگي كاري خود 

زمان و نيروي (گذاريهاي فرد در سازمان  حجم و اندازه سرمايه: داراي دو پيش فرض است "تعهد مستمر سازماني"عامل 

و ...) صرف شده براي يادگيري راهكارها و كسب مهارتهاي مخصوص سازمان كه قابل انتقال به سازمانهاي ديگر نيست و 

  .از سازماندرك فقدان فرصتهاي شغلي در خارج 

و بعد از ورود به ) اجتماعي شدن خانوادگي ـ فرهنگي(جزء هنجاري تعهد سازماني از تجربيات فرد قبل از ورود به سازمان 

  .باشد متأثر مي) اجتماعي شدن سازماني(سازمان 

منظور رفتارهايي است كه (تحقيقات زياد درباره تأثير تعهد سازماني در عملكرد شغلي، رفتارهاي مبتني بر تابعيت سازماني 

، ترك خدمت كاركنان، و غيبت و تأخير آنان انجام )دهند افراد عالوه بر وظايف مقرر در شرح شغل براي سازمان انجام مي

اند كه تعهد سازماني باعث افزايش عملكرد شغلي و رفتارهاي مبتني بر تابعيت سازماني  اين پژوهشها نشان داده. شده است

 .از ميزان ترك خدمت، غيبت و تأخير كاركنان كاهش يافته است شده و متقابالً

ي ژه نموده و برا بنابراين همه سازمان ها و از جمله سازمان پليس ايران بايستي به شاخص هاي بالندگي سازماني توجه وي

ايجاد هر نوع برنامه بالندگي سازماني، ضمن در نظر گرفتن هدف ها، موضوعات و ارزش ها بنيادي اين برنامه به تشخيص 

وضعيت موجود سازمان از لحاظ شاخص هاي بالندگي سازماني پرداخته و با انجام برنامه هاي منسجم و مستمر سازمان 

شاخص براي بالندگي سازماني ذكر  17توجه به اينكه در اين مقاله  با. ناجا را به سوي بالندگي روزافزون سوق دهند

مورد بررسي قرار گرفت و سعي خواهد شد در مقاالت آتي نيز ساير ) تعهد سازمان(گرديد، در اين مقاله يك شاخص 

    .شوند شاخص ها مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و مديران و كاركنان ناجا با مفاهيم اساسي اين شاخص ها آشنا

  معيارها و زيرمعيارها

  :شود در اين بخش هر يك از معيارها و زيرمعيارها شرح داده مي

  رهبري  - 1معيار 

دهد كه رهبران، به ويژه رهبران ارشد، ضمن تعيين جهت گيري كلي سازمان، چگونه از طريق  معيار رهبري نشان مي

اين معيار همچنين به چگونگي . كنند هاي مديريتي، سازمان را در جهت تحقق اهداف و پايداري آن هدايت ميسامانه 
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رفتار رهبران در ايفاي نقش به عنوان الگوهاي اخالقي و ارزشي سازمان، الهام بخشي، توسعه فضاي اعتماد، انعطاف پذيري، 

  .پردازد نفعان كليدي مي عامل فعال با ذيمراعات قوانين و مقررات، مسئوليت پذيري اجتماعي و ت

هاي سازمان را تعيين كرده و خود به عنوان الگوي ارزشي و اخالقي عمل  رهبران ماموريت، چشم انداز و ارزش)الف- 1

  .كنند مي

  .دهند رهبران، سامانه جامع مديريت وعملكرد سازمان را تعريف، پايش و بازنگري كرده، بهبود مي )ب- 1

  .شناسند و فعاالنه با آنها در تعامل هستند نفعان بيروني سازمان را مي ذي رهبران،)ج- 1

  .كنند رهبران با همراهي كاركنان سازمان، فرهنگ تعالي را تقويت مي)د- 1

پذيري سازمان اطمينان دارند و با مديريت تغيير، از پايداري سازمان اطمينان حاصل  رهبران از چابكي و انعطاف)ه- 1

 .كنند مي

  استراتژي -2ار معي

هاي پشتيبان را به منظور برآورده  مشي ها و خط هاي متعالي چگونه استراتژي دهد كه سازمان معيار استراتژي نشان مي

با  ها، آنها را  ها براي تحقق استراتژي اين سازمان. كنند روز مي كردن نيازها و انتظارات ذينفعان، تدوين، بازنگري و به

شته و در جهت دستيابي به موفقيت پايدار، ساختار سازماني و چارچوب فرآيندها را طراحي كرده، نفعان در ميان گذا ذي

  .سازند ها و اهداف مرتبط را توسعه داده و جاري مي  برنامه

  .ها مبتني بر ارزيابي، تحليل و درك نيازها و انتظارات ذينفعان و محيط بيروني است استراتژي) الف- 2

  .هاي سازماني است بتني بر ارزيابي، تحليل و درك عملكرد دروني و قابليتها م  استراتژي) ب- 2

  .شود روز مي هاي پشتيبان آن تدوين، بازنگري و به مشي ها و خط  استراتژي)ج- 2

  .شود نفعان در ميان گذاشته شده و اجرا و پايش مي هاي پشتيبان آن، با ذي مشي ها و خط استراتژي)د- 1

  كاركنان -3معيار

نهند و  هاي متعالي چگونه كاركنان خود را به عنوان سرمايه هاي انساني ارج مي دهد كه سازمان كاركنان نشان مي معيار

اين معيار . شود كنند كه دستيابي به منافع طرفين از طريق همسويي اهداف فردي و سازماني ميسر  فرهنگي را ايجاد مي

و برابري، برقراري ارتباط، تشويق، قدرداني و مراقبت كاركنان در  ها، ترويج عدالت همچنين به چگونگي توسعه قابليت

هاي خود در راستاي منافع سازمان  جهت ايجاد انگيزه و تعهد به منظور قادر ساختن آنها براي استفاده از دانش و مهارت

 .پردازد مي

  .كند هاي كاركنان، استراتژي سازمان را پشتيباني مي برنامه)الف - 3

  .يابد هاي كاركنان توسعه مي قابليت  دانش و) ب- 3

  .شوند كاركنان، همسو شده ، مشاركت داده شده و توانمند مي) ج- 3

  .كنند كاركنان در سراسر سازمان به طور موثر ارتباط برقرار مي)د- 3

  .شود خدمات كاركنان جبران شده واز آنان قدرداني و مراقبت مي)ه- 3

  

  



٢٠ 

 

  شراكت ها و منابع  -4معيار 

كنندگان و منابع دروني را به  هاي بيروني، تامين هاي متعالي شراكت شراكتها و منابع نشان مي دهد كه سازمانمعيار 

ها از  اين سازمان. كنند ريزي و مديريت مي ها و اجراي اثربخش فرآيندها، برنامه مشي منظور پشتيباني از استراتژي و خط

هاي بيروني، تامين كنندگان و منابع دروني  ناشي از شراكتمديريت اثربخش پيامدهاي زيست محيطي و اجتماعي 

  .يابند اطمينان مي

  .مي شوند شركا و تأمين كنندگان، در جهت دستيابي به منافع مشترك و پايدار مديريت)الف- 4

  .شوند منابع مالي براي تضمين موفقيت پايدار مديريت مي)ب- 4

  .شوند ايدار مديريت ميهاي فيزيكي و منابع طبيعي به روشي پ دارايي)ج- 4

  .شود فناوري براي پشتيباني از تحقق استراتژي مديريت مي)د- 4

  .شوند اطالعات و دانش براي پشتيباني از تصميم گيري اثربخش و ايجاد قابليت سازماني، مديريت مي)ه- 4

  فرآيندها، محصوالت و خدمات - 5معيار 

نفعان  را به منظور خلق ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير ذي هاي متعالي فرآيندها، محصوالت و خدمات خود سازمان

  .بخشند خود طراحي و مديريت كرده و بهبود مي

  .شوند فرآيندها به منظور بهينه سازي ارزش براي ذينفعان، طراحي و مديريت مي) الف- 5

  .يابند محصوالت و خدمات به منظور خلق ارزش بهينه براي مشتريان توسعه مي) ب- 5

  .شوند محصوالت و خدمات به طور اثربخش، بازاريابي مي) ج- 5

  .شوند محصوالت و خدمات توليد، تحويل و مديريت مي) د- 5

  .يابد روابط با مشتريان مديريت شده و ارتقا مي) ه- 5

  نتايج مشتري -6معيار

هاي  مشي استراتژي و خطدهد كه سازمان هاي متعالي در رابطه با جاري سازي موفق  معيار نتايج مشتري، نشان مي

هاي  هاي مشتريان، شاخص آنها برداشت. اند پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات مشتريان به چه نتايجي دست يافته

 .كنند گيري و تحليل مي هاي زماني متناسب، اندازه و دستاوردهاي مرتبط با رويكردها را در دوره عملكردي

كي است كه مشتريان از اجراي رويكردهاي مرتبط با مشتري دارند و بيانگر ميزان دهنده در نشان: ها برداشت) الف - 6

  .اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق استراتژي سازمان در اين زمينه است

هاي تمركز، رتبه بندي فروشندگان،  اين برداشت ها ممكن است از منابع مختلفي از جمله نظرسنجي از مشتريان، گروه

  .ها و مصاحبه هاي ساخت يافته به دست آيند تتشكرها، شكاي

اي از شاخص هاي دروني هستند است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرآيندها  مجموعه: شاخص هاي عملكردي ) ب- 6

شود و بيانگر ميزان كارائي و اثربخشي و  ها درارتباط با رويكردهاي مرتبط با مشتري بكار گرفته مي بيني برداشت و پيش

  .ن رويكردها استاي
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  نتايج كاركنان -7معيار 

هاي  مشي دهد كه سازمان هاي متعالي در رابطه با جاري سازي موفق استراتژي و خط معيار نتايج كاركنان، نشان مي

. اند پشتيبان مبتني بر نيازها و انتظارات كاركنان و اجراي رويكردهاي مرتبط با مديريت كاركنان به چه نتايجي دست يافته

هاي زماني متناسب،  هاي عملكردي و دستاوردهاي مرتبط با رويكردها را در دوره هاي كاركنان، شاخص نها برداشتآ

  .كنند گيري و تحليل مي اندازه

دهنده دركي است كه كاركنان از اجراي رويكردهاي مرتبط با مديريت كاركنان به عنوان  نشان: ها  برداشت) الف- 7

دارند و بيانگر ميزان اثربخشي اين رويكردها در جهت تحقق استراتژي سازمان در اين زمينه  هاي انساني سازمان سرمايه

ها،  كنند و ممكن است از منابع مختلفي از جمله نظرسنجي ها، رضايت و انگيزش كاركنان را ارزيابي مي اين برداشت. است

  .هاي ساخت يافته به دست آيند ها و ارزشيابي هاي تمركز، مصاحبه گروه

هاي دروني هستند است كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرآيندها   اي از شاخص مجموعه: هاي عملكردي  شاخص)ب- 7

شود  ها درارتباط با رويكردهاي مرتبط با مديريت كاركنان به عنوان سرمايه هاي انساني بكار گرفته مي بيني برداشت و پيش

  .ردها استو بيانگر ميزان كارائي و اثربخشي اين رويك

  نتايج جامعه -8معيار 

هاي  مشي ها و خط دهد كه سازمان هاي متعالي در رابطه با جاري سازي موفق استراتژي معيار نتايج جامعه، نشان مي

هاي  آنها برداشت. اند هاي اجتماعي، به چه نتايجي دست يافته پشتيبان و اجراي رويكردهائي به منظور تحقق مسئوليت

گيري و تحليل  هاي زماني متناسب، اندازه اي عملكردي و دستاوردهاي مرتبط با رويكردها را در دورهه ذينفعان، شاخص

 .كنند مي

پذيري  دهنده دركي است كه جامعه و ذينفعان ذيربط، از اجراي رويكردهاي مرتبط با مسئوليت نشان: ها برداشت) الف- 8

  .يكردها در جهت تحقق استراتژي سازمان در اين زمينه استاجتماعي سازمان دارند و بيانگر ميزان اثربخشي اين رو

هاي  هاي عمومي، سازمان ها، مقاالت، نشست ها، گزارش ها ممكن است از منابع مختلفي از جمله نظرسنجي اين برداشت

  .غيردولتي، نمايندگان جامعه و مسئولين دولتي به دست آيد

دروني هستند كه به منظور پايش، تحليل، بهبود فرآيندها و هاي  اي از شاخص مجموعه: هاي عملكردي شاخص) ب- 8

شود و بيانگر ميزان كارائي و  هاي اجتماعي بكار گرفته مي ها درارتباط با رويكردهاي مرتبط با مسئوليت بيني برداشت پيش

  .اثربخشي اين رويكردها است

  نتايج كليدي  - 9معيار 

هاي  مشي ها و خط اي متعالي در ارتباط با جاري سازي موفق استراتژيدهد كه سازمان ه معيار نتايج كليدي نشان مي

ها و فرآيندها در جهت پاسخگوئي به نيازها و انتظارات ذينفعان كليدي به چه  پشتيبان و همچنين در اجراي سامانه

وردهاي كليدي آنها به منظور تحقق اهداف و بهبود دستا. اند دست يافته) مالي و غيرمالي ( دستاوردها و نتايجي

مرتبط با رويكردها و فرآيندها و همچنين دستاوردهاي كليدي ) مالي و غيرمالي(استراتژيك، شاخص هاي كليدي عملكرد

  .استراتژيك را در دوره هاي زماني متناسب اندازه گيري و تحليل مي كند
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گيري ميزان موفقيت  ه براي اندازههاي كليدي مالي و غير مالي هستند ك شاخص:دستاوردهاي كليدي استراتژيك ) الف- 9

  .شوند نفعان كليدي استفاده مي سازمان در تحقق اهداف استراتژيك و تامين نيازها و انتظارات ذي

گيري ميزان موفقيت سازمان در تحقق اهداف استراتژيك و تامين نيازها و انتظارات  مالي و غير مالي هستند كه براي اندازه

  .شوند مينفعان كليدي استفاده  ذي

گيري عملكرد عملياتي  هاي كليدي مالي و غير مالي هستند كه براي اندازه شاخص:هاي كليدي عملكرد  شاخص) ب- 9

  .سازمان استفاده مي شوند و به درك، پيش بيني و بهبود دستاوردهاي كليدي استراتژيك مورد انتظار كمك مي كنند

  : مشكالت شروع برنامه بالندگي سازماني

 عدم تامين بودجه  - الف

  .عدم حمايت مديريت رده عالي از برنامه هاي بهبود -ب

  . عدم تعهد سازمان -ج

  عدم پذيرش برنامه بالندگي توسط اعضاي سازمان      - د

 بالندگي سازماني چيست؟                                                                      

يستمي دانش علوم رفتاري براي بالندگي و به سازي برنامه ريزي شده و تقويت و تاكيد بر استراتژي كاربرد س«عبارتست از 

  )                                               كامينكر. ( »ها  ساختارها و فرايندهاي سازماني براي بهبود اثر بخشي سازمان

مديريت شده از باال    -ج  .  ذر كل سازمان  - برنامه ريزي شده  ب -الف: بالندگي سازماني تالشي است  به گفته بكهارد

  جهت افزايش اثر بخشي و سالمت سازمان - د

 مطالعه اي انجام داده اند كه نشان ميدهد كه چرا سازمانها به تهيهء برنامه هاي بزرگ تغيير ترزاكلوين ورالف كيلمن

 كه  انان دريافته اند كه بيشترين داليلي. دست ميزنند

  عملكرد بهبود يافته -بقا ج -سطح رقابت ب -الف: براي تغيير ذكر شده عبارت بوده از 

 :                                                     ويژ گي هاي بالندگي سازماني

 -نگرش نظامدار ه  -گرايشهاي انسان گرا  و-تاكيد بر عملكرد  د  - نگرش همكارانه ج -تغيير برنامه ريزي شده ب –الف  

  روش علمي                   

  :                                                       ويژگيهاي سازمانها ي بالنده 

 -مشاركت با ديگران  ث -بازخورد از درون وبيرون  ت –به يكديگر پ  اعتماد  -گشودگي و شفاف بودن نظام  ب –الف 

  ساختار سازماني تخت   -قدرتمند سازي   ج

    :عبارتند از  برخي از هشدارهاي مهمي كه مشاور بايد آنها را در نظر بگيرد،

  سطح تعهد به تغيير  •

  ميزان اقتدار براي تأثير گذاري در تغيير •

  استفادة  توأم با فريبكاري سازمان از مشاور •
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 دوماهنامه توسعه انساني پليس -1

       مولف محمد علي طوسي/ كتاب بالندگي سازماني - 2

٣- www.mahboub.ir 

 

  


