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سخن سردبیر

1
سید یوسف رضوی

نيمــهی خــرداد را ميتــوان بــه عنــوان زمانــی در نظــر گرفــت کــه الزم اســت
در آن بيــش از زمانهــای ديگــر بــه بررســی ديدگاههــای امــام خمينــی(ره) و بــه
تعبيــر مقــام معظــم رهبــری ،آن «متعبــد انقالبــی» توجــه نمــود تــا بــا گــذر زمــان از
رهنمودهــای نــاب ايشــان کــه اصــول و آرمانهــای انقــاب در آنهــا متجلــی شــده
اســت فاصلــه نگيريــم.
امــام خمينــی بــرای بيــان مفهــوم توســعه (کــه موضــوع فعاليــت نشــريه اکســير
اســت) ،از واژههايــی همچــون :رفــاه عمومی ،ســازندگی ،بازســازی ،نوســازی ،ســعادت
معنــوی ،ترقــی ،پيشــرفت ،رفــاه ،آســايش ،تمــدن و مدرنيــزه اســتفاده کردهانــد .امــام
واژهی توســعه معنــوی و ســعادت معنــوی را از ديگــر واژههــا متمايــز ميدانــد و بــرای
1
آن اهميــت ويــژهای قائــل اســت.
امام خمينی دربارهی توسعه فرمودهاند:

«اينــک زمــان آن اســت کــه فعاليــت مــادی ،آمادگــی بــرای اعتــای معنــوی
انســان تلقــی شــود و هميــن تلقــی اســت کــه بشــريت امــروز و فــردا را بــه مذهــب
بــاز ميگردانــد .اســام دينــی اســت کــه بــا تنظيــم فعاليتهــای مــادی ،راه را بــه
اعتــای معنــوی انســان ميگشــايد .ترقــی واقعــی هميــن اســت کــه رشــد خــود
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انســان ،هــدف فعاليتهــای مــادی گــردد و اســام ديــن ايــن ترقــی اســت».
 .۱امــام خمينــی و مديريــت توســعه؛ گــزارش تحقيقاتــی طــرح جامــع انديشـههای سياســی مديريتــی
امــام خمينــی ،مرکــز آمــوزش مديريــت دولتــی ،1380،ص 119
 .۲صحيفه امام خمينی ،جلد  ،1379 ،4ص 360

سازمان های آینده گرا (ابعاد و مؤلفهها)
یکــی از آرمــان هایــی کــه در دنیــای پیچیــده امــروز ذهــن بیشــتر مدیــران
ســازمان هــا را بــه خــود مشــغول کــرده ،تصمیــم گیــری در شــرایط عــدم
اطمینــان و ترســیم چشــم انــدازی بــرای ســازمان اســت کــه نــه تنهــا بقــای
ســازمان را نســبت بــه پیچیدگــی و تغییــرات محیــط ،تضمیــن مینمایــد؛ بلکــه
چشــم انــداز توســعه را نشــان داده و مســیر پیشــرفت و رســیدن بــه جایــگاه
برتــر نســبت بــه رقبــای خــود را ترســیم مــی کنــد .ایــن دیــدگاه بــه تــوپ
بلــوری شــباهت دارد کــه مــی تــوان آینــده ســازمان را در آن مشــاهده کــرد و
بــا پیــش بینــی عواملــی کــه بــر آینــده تأثیرگــذار هســتند؛ در مقابــل تغییــر
شــرایط منعطــف بــود و بــه موقعیــت رقابتــی برتــر دســت یافــت و بــه شــکل
دهــی خواســته در آینــده پرداخــت .از ایــن رو گرایــش بــه آینــده و فهــم آن
چیــزی اســت کــه بســیاری از ســازمانهــا را بــر آن داشــته تــا بــر راهبــرد
آینــده گرایــی تأکیــد نماینــد .حــال بایــد دیــد؛ «ســازمان آینــده گــرا» چگونــه
ســازمانی بــوده و دارای چــه ابعــادی اســت؟
بارتــن و مــوران ( ،)1995ســازمان آینــده گــرا را ســازمانی معرفــی کردنــد
کــه بــا ســاختاربندی مجــدد ،از موانــع بــه طــور موفقیــت آمیــزی عبــور نمــوده
و براســاس دیدگاهــی مثبــت و پیشــرو از آینــده بــه تمرکــز مجــدد در کلیــه
بخــشهــای خــود مــی پــردازد .براســاس دیــدگاه پژوهشــگران ،ســازمان
آیندهگــرا بایــد بنــا بــه ضــرورت ،درک دقیــق و کاملــی از وضعیــت و جایــگاه
فعلــی خــود پیــدا کــرده و بــه عــاوه ،روندهــای اجتماعــی ،سیاســی ،فناورانــه و

مســائل کالن اقتصــاد ملــی و بیــن المللــی را شناســایی نمایــد؛ همچنیــن بایــد
بــا جامعــه گرایــی ،پویایــی و در نظــر گرفتــن محیــط ،تغییــر و تحــوالت
مســتمر ســازمانی را مــد نظــر قــرار داده و در عیــن حــال مأموریــت خــود را بــه
روش صحیــح ادامــه دهــد؛ در نتيجــه ميتــوان گفــت «ســازمان آینــده گــرا»
دارای ابعــاد و مؤلفــه هــای زیــر اســت:
آینــده نگــر :برخــوردار از قــدرت پیــش بینــی و برنامــه ریــزی بــاال ،تفکــر
اســتراتژیک ،آینــده نــگاری علــم و فنــاوری و داشــتن نگاهــی فراگیــر .یــک
ســازمان آینــده گــرا پیــش از هــر چیــز بایــد آینــده نگــر باشــد ،چــرا کــه
آینــده گرایــی بــر آمــاده بــودن در برابــر آینــده تأکیــد دارد و الزمــه ایــن
آمادگــی داشــتن توجــه بــه آینــده و آینــده نگــری اســت .آینــده نگــری نشــانگر
حساســیت و تمایــل ســازمان بــه درک و پیــش بینــی رویدادهــای آینــده اســت.
چابــک :دارای ســرعت عمــل بــاال و توانایــی در شناســایی و حــل مســأله،
بــه گونــه ای کــه در ایــن ســرعت ،خطاهــا تکــرار نمــی شــوند؛ ارتباطــات
و همــکاری هــا ،شــبکه ای هســتند؛ ســازمان ،منعطــف بــوده و خــود را بــا
تغییــرات ســازگار مــی کنــد و از قابلیــت پیکربنــدی یــا توانایــی آرایــش مجــدد
برخــوردار اســت.
چندچهــره گــی بــا قابلیــت پویــا :برخــوردار از قابلیــت هايــی ماننــد
نــوآوری ،فنــاوری ،بازاریابــی ،کارآفرینــی؛ داشــتن ســاختار و اهــداف چندگانــه.
دانــش مــداری :اتخــاذ اســتراتژی هــای دانــش افزایــی و انجــام فرایندهــای
مدیریــت دانــش (جــذب ،نگهــداری و پــرورش اســتعدادها و توســعه مهارتهــا).
توجــه بــه ارزش هــای آتــی ذینفعــان :ارزش دلیــل ترجیــح یــک
ســازمان نســبت بــه ســایر ســازمان هــا از ســوی ذینفعــان (جامعــه ،پرســنل،
مشــتریان ،رقبــاء ،جهــان ،دولــت ،صنایــع) اســت .هــر ارزش شــامل بســته ای
منتخــب از محصــوالت و یــا خدمــات اســت کــه نیازهــای یــک بخــش خــاص
از ذینفعــان را بــرآورده مــی نمایــد.
فرهنگــی آینــده گــرا :حاکــم بــودن ج ـ ّوی در ســازمان کــه ریســکپذیری،
اســتقبال از تغییــر ،آینــده پژوهــی ،نــوآوری ،همدلــی ،مشــارکت و یادگیــری
مســتمر را ترویــج کنــد.
دارای افــرادی بــا ویژگــی هــای روانشــناختی مثبــت :داشــتن
افــرادی خودکارآمــد ،بــا اســتقامت بــاال (کــه در برابــر مشــکالت قــدرت تحمــل
و تــاب آوری داشــته باشــند) ،امیــدوار بــه آینــده و دارای روحیــه جهــادی و
معنــوی.
هوشــیار بــه محیــط :ســازمانی کــه مــدام در حــال ردیابــی و پایــش محیــط
اســت و کلیــه تغییــرات را اعــم از درونــی ،بیرونــی و جهانــی بــا اســتفاده از
حســگرهای محیــط ،شناســایی مــی نمایــد.
در پایــان بــه مدیــران پیشــنهاد مــی شــود جهــت ســنجش میــزان آینــده
گرایــی ســازمان تحــت سرپرســتی شــان ،وضعیــت خــود را بــر اســاس ایــن 8
بُعــد کــه در مجمــوع  38مؤلفــه را در بــر مــی گیــرد ،ارزیابــی نماینــد.
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ارزيابي اثر بخشي سياستها در اقتصاد توسعه ()2
امیرحبیب دوست  -دانشجوی دکتری اقتصاد

در شــماره نخســت ،دربــاره مســیر و هــدف اقتصــاد توســعه توضیــح مختصری داده شــد
و بــه دو موضــوع اساســی اقتصــاد توســعه در ســطح کالن (چرایــی تفــاوت بهــروزی و
بهــرهوری در کشــورها) و در ســطح خــرد (چگونگــی بهبــود اوضــاع فقــر) اشــاره گردیــد.
پذیرفتیــم کــه اقتصادهــای در حــال توســعه بــه دالیــل مختلــف ،بــازار در کاهــش فقــر
درســت عمــل نمیکنــد؛ لــذا بــه دخالــت دولــت ( ) Interventionنیــاز اســت .بدیهــی
اســت کــه پایــش یــا دیــده بانــی ( )Monitoringو ارزیابــی اثرگــذاری ()Impact Evaluation

الزمــه اجــرای یــک برنامــه دخالتــی ( )Interventionاســت؛ البتــه ،ارزیابــی اثرگــذاری،
تنهــا محــدود بــه برنامههــای فقــر زدایــی نیســت و امــروزه در کل حــوزهی اقتصــاد و
بخصــوص اقتصــاد توســعه وارد شــده اســت؛ بــرای نمونــه بــه ســواالتی ماننــد آنچــه در
ادامــه مــی آیــد فکــر کنیــد .آیــا پرداخــت نقــدی بــه زنــان ،ســطح آمــوزش فرزنــدان را
ارتقــاء مــی دهــد؟ آیــا کالســهای آموزشــی بــر بهبــود عملکــرد دانــش آمــوزان موثــر
اســت؟ آیــا کمکهــای تحقیــق و توســعه بــر بهبــود بهــره وری بخــش خصوصــی موثــر
اســت؟ آیــا بهبــود جادههــا ســبب افزایــش دسترســی نیــروی کار و در نتیجــه افزایــش
درآمــد آنهــا مــی شــود؟

در صورتیکــه وضــع ســامت یــا فقــر در برخــی خانوادههــا کاهــش یابــد؛ آیــا
میتــوان ایــن نتایــج بهبــود را بــه برنامههــای حمایتــی دولــت یــا کمیتــه امــداد نســبت
داد؟ ممکــن اســت برخــی عوامــل دیگــر بهطــور همزمــان عمــل کــرده باشــند و بهبــود
در ســامتی یــا فقــر حاصــل شــده باشــد .چگونــه میتــوان از هــدر نرفتــن منابــع
محــدود دولتــی مطمئــن شــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال یــا ســوال هــای مشــابه ،از روشهــای اقتصــاد ســنجی
کــه معــروف بــه ارزیابــی اثرگــذاری اســت ،اســتفاده میشــود .بــه صــورت رســمیتر،
ارزیابــی اثرگــذاری را مــی تــوان اینگونــه تعریــف کــرد:
“ ارزیابــی اثرگــذاری ،یــک بــرآورد از اثــر یــک دخالــت (یــا سیاســت) بــر روی خروجــی
نهایــی به لحــاظ رفاهی اســت ( ”.وایــت)2006،1
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امــا قبــل از ورود بــه روشهــای ارزیابــی اثرگــذاری الزم اســت دربــارهی چنــد واژه
مشــابه ،توضیــح داده و تعریــف آنهــا مشــخص شــود؛ در واقــع همــه ایــن مــوارد بــه
ارزیابــی سیاسـتها مربــوط بــوده و ارزیابــی اثرگــذاری یــک زیــر مجموعــه از ارزیابــی
سیاســتهــا مــیباشــد.

دیدهبانی یا پایش (:)Monitoring
پايــش ،اصطالحــی اســت کــه ممکــن اســت بــا ارزیابــی اثرگــذاری اشــتباه شــود .پایش
اندکــی پــس از آغــاز یــک سیاســت شــروع مــی شــود و در طــول زمــان اجــرا بــه
مراقبــت از انحــراف اجــرای برنامــه از آنچــه کــه طراحــی شــده بــود مــی پــردازد؛ لــذا
اساسـ ًا در هــدف و محتــوا متفــاوت از ارزیابــی اثرگــذاری اســت؛ امــا ارزیابــی اثرگــذاری
بهدنبــال رابط ـهی علّــی ( )Causalityبیــن اجــرای سیاســت و نســبت دادن ()Attribution
تغییــرات حاصلــه بــه سیاســت اســت.

ارزیابی هزینه فایده (:)Cost –Benefit
هزینــه فایــده ،اصطــاح دیگــری اســت کــه مربــوط بــه حــوزه ارزیابــی اســت .در ایــن
نــوع ارزیابــی بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه موقعیــت دســت آوردهــای برنامه یا سیاســت
نســبت بــه هزینــه هــای اجــرای آن چگونــه اســت ؟
ارزیابی نیازها (:)Need Assessment
ایــن نــوع ارزیابــی بــه ایــن ســوال پاســخ مــی دهــد کــه جمعیــت هــدف بــرای
سیاس ـتگذاری چــه کســانی هســتند؟ (زنــان شــهری یــا زنــان فقیــر روســتایی) .در
ارزیابــی نیازهــا بــه ایــن ســوال نیــز پرداختــه میشــود کــه ماهیــت مســئله موردنظــر
چیســت؟ ( آیــا نتایــج تحصیلــی ضعیفــی وجــود دارد؟ آیــا ثبتنــام در دبســتان پاییــن
اســت؟) ارزیابــی نیازهــا بــه ســوالهایی ماننــد اینکــه چــه ســازمان یــا نهــاد دیگــری در
ایــن حــوزه سیاســتگذاری میکنــد نیــز میپــردازد؟
ارزیابی خروجی یا برونداد (:)Outcome Evaluation
ارزیابــی خروجــی یــا برونــداد ،نتایــج یــا خروجــی برنامــه را انــدازه گیــری مــی کنــد کــه
میتوانــد بــه صــورت بلنــد مــدت یــا کوتــاه مــدت باشــد؛ مثــا  200نفــر جهــت بهبــود
مهــارت کاری هــدف گــذاری شــدهاند؛ ایــن نــوع ارزیابــی نشــان خواهــد داد مهــارت
کاری چنــد درصــد از ایــن افــراد بهبــود پیــدا کــرده اســت .انــواع ارزیابیهــا در زیــر
ارائــه شــده اســت :
جمعیت هدف برای سیاست گذاری چه کسانی هستند؟
ارزیابی نیازها
دیده بانی و پایش

آیا برنامه در راستای اهداف خود پیش میرود؟

آنالیز هزینه فایده

هزینهها و فواید اقتصادی اجرای برنامه چیست؟

ارزیابی خروجی

ارزیابی اثرگذاری

نتایج تا چند درصد محقق شده است؟

آیا تغيیرات ایجاد شده به سبب اجرای سیاست بودهاست؟

حــال مــی تــوان دربــارهی ارزیابــی اثرگــذاری و روشــهای خــاص آن کــه بــا اهــداف
و شــرایط سیاس ـتگذاری انتخــاب خواهــد شــد ،ســخن گفــت .چهــار روش اساســی
بــرای ارزیابــی اثرگــذاری یــک سیاســت بـهکار مـیرود کــه در زیــر آمــده اســت.
روشهای ارزیابی اثرگذاری

 . ۱سنجشهای تصادفی ()Randomization

 . ۲طراحی رگرسیون ناپیوسته ()Regression Discontinuity Design
 . ۳جوریابی ()Matching

 . ۴تفاوت در تفاوت ()Difference in Difference
امــا قبــل از بحــث دربــارهی ایــن چهــار روش بایــد بــه یــک نکتــه مهــم اشــاره
کــرد؛ ایــن نکتــه در واقــع ســنگ بنــای ارزیابــی یــک سیاســت یــا بــه دیگــر ســخن
پیــدا کــردن رابط ـهی علّــی بیــن تغییــرات حاصلــه و اجــرای برنامــه اســت .طبیعت ـ ًا
بــرای تشــخیص اثــرات مختــص برنامــه بایــد بتوانیــم دو گــروه قابــل مقایســه داشــته
باشــیم؛ تــا بــا مقایســه نتایج اعمــال و عــدم اعمال سیاســت بتوانیــم اثرگذاری سیاســت
اجــرا شــده را ارزیابــی کنیــم؛ در واقــع اثــر یــک سیاســت تفــاوت بیــن نتایــج حاصلــه
بــرای شــرکت کننــدگان در برنامــه و نتایــج حاصلــه بــرای همــان شــرکت کننــدگان در

چرایی ظهور پدیدة سکوت در سازمان ها
دوره دوم ،شماره ،2خرداد ۹۵

صورتــی کــه در برنامــه شــرکت نمــی کردنــد ،اســت .یعنــی:
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اثــر برنامــه یــا سیاســت = آنچــه اتفــاق میافتــاد اگــر برنامــه اجـرا نمیشــد  -آنچــه بــا
اجـرای برنامــه اتفــاق افتــاده
بــه آنچــه کــه اتفــاق میافتــاد؛ اگــر برنامــه اجــرا نمیشــد؛امر خــاف واقــع
( )Counterfactualگفتــه میشــود؛ بــرای مثــال فــرض کنیــد کــه یــک برنامــهی
پرداخــت نقــدی بــه زنــان ،جهــت بهبــود وضــع آموزشــی فرزنــدان داریــم؛ فــرض
کنیــد کــه پــس از اجــرای برنامــه ،بهبــودی در آمــوزش فرزنــدان ایجــاد شــده
اســت؛ حــاال بایــد ببنیــم اگــر ایــن پرداخــت نقــدی نبــود چــه اتفاقــی میافتــاد؟
یــا بــرای بررســی اثــرات ســیگار بــرروی ســامتی بایــد بــه دنبــال گروهــی باشــیم
کــه ســامتی آنهــا را در اثــر مصــرف ســیگار بررســی کنیــم؛ در همــان حــال بایــد
بــه دنبــال گروهــی باشــیم کــه ماننــد گــروه اول باشــند و ســیگار هــم مصــرف
نکنند(کانترفاکتــوال) .شــکلهای زیــر ،آنچــه گفتــه شــده را بــه تصویــر کشــیده
اســت.

بهاره عابدین :دکترای مديريت استراتژيک از دانشگاه تربيت مدرس

تصــور کنیــد کــه مدیــر ارشــد یــک ســازمان ،لبــاس بســیار نامناســب و دور از
انتظــاری بــر تــن دارد؛ ایــن وضعیــت مدیــر بــرای هرکســی کــه بــه او مینگــرد
واضــح و آشــکار اســت؛ امــا بــا اینحــال ،زیردســتان او ایــن نکتــه را بــه وی متذکــر
نمــی شــوند؛ حتــی ممکــن اســت برخــی از کارکنــان ،ایــن ظاهــر و پوشــش او را
تحســین کننــد .مدیــر از اینکــه کارکنانــش ســلیقه او را در لبــاس پوشــیدن تحســین
مــی کننــد؛ احســاس غــرور و ســربلندی میکنــد و بهراحتــی آن دســته از افــرادی را
ب و غریــب بــه او مــی نگرنــد یــا جــرات ندارنــد حرفــی بــر زبــان بیاورنــد؛
کــه عجیـ 
نادیــده مــی گیــرد؛ بــه هــر ترتیــب در اینکــه هیچکــدام از ایــن افــراد کــور نیســتند؛
شــکی نیســت .آنچــه نبایــد فرامــوش کــرد ایــن اســت کــه وقتــی کارکنــان احســاس
امنیــت میکننــد در پشــت درهــای بســته اتــاق هایشــان یــا در پشــت نقابــی کــه بــر
چهــره دارنــد؛ زمزمــه هایــی دربــاره ایــن وضعیــت جریــان خواهــد یافــت .بســیاری از
ســازمانها بــا چنیــن فضایــی روبــرو هســتند.
بــه طــور معمــول ســازمانها تعصــب خاصــی نســبت بــه وجــود اختــاف عقیــده
میــان کارکنــان و مدیــران دارنــد و ایــن موضــوع ،افراد ســازمان را نســبت بــه صحبت
کــردن دربــاره مشــکالت ،بــی میــل مــی کنــد .داده هــای تجربــی از تحقیقات گذشــته
نشــان مــی دهنــد کــه کارکنــان ،اغلــب احســاس میکننــد کــه از روی اجبــار بایــد در
مقابــل مشــکالت و مســائل موجــود در ســازمان ســاکت باشــند.
به نظر می رسد که سکوت سازمانی  2منشأ اصلی دارد:
 .1ترس مدیر از دریافت بازخورد منفی از سوی کارکنان
 .2مجموعــه ای از عقایــد تلویحــی کــه عموم ـ ًا بــه وســیله مدیــر شــکل میگیــرد؛
ماننــد اینکــه:
ـ کارکنان ،خودخواه هستند و به دنبال کسب منافع شخصی خویش اند.
ـ مدیران ،بهتر از کارکنان می دانند که چه باید کرد.
ـ هم صدایی و اتحاد فکری ،بهتر از تنوع عقاید و چندآوایی است.
در ایــن رابطــه ،شــکل  ،1فرآینــد شــکلگیری جــو ســکوت در ســازمان را بــه
تصویــر کشــیده اســت.
پیامدهــای جــو ســکوت ســازمانی برکســی پوشــیده نیســت؛ از جملــه محدود شــدن
اثربخشــی تصمیمــات ،بــه مخاطــره انداختــن تغییــرات ســازمانی ،احســاس بـیارزش
بــودن در کارکنــان و ...

همانطــور کــه پیداســت ایــن مســأله ،چالــش اصلــی در روشهــای ارزیابــی اثرگــذاری
اســت؛ بــر اســاس ایــن چالــش و شــرایط برنامــه ،چهــار روش مذکــور شــکل گرفتهانــد.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای مطالعــه بیشــتر بــه مراجــع زیــر مراجعــه فرماينــد.
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بــا توجــه بــه پیامدهــای ظهــور جــو ســکوت در ســازمان ،ایــن ســؤال مطــرح
مــی شــود کــه چگونــه مــی تــوان در مقابــل بــروز چنیــن پدیــده ای ،ایســتادگی کــرد؟
بــه منظــور غلبــه بــر ایجــاد جــو ســکوت ســازمانی و دوری از نتايــج و پيامدهــای آن
میتــوان از راهکارهــای زیــر اســتفاده نمــود:
ـ بــه کســانی کــه نســبت بــه ســازوکارهای ســازمانی اطالعــات و بازخــورد منفــی
ارائــه مــی دهنــد؛ حملــه نکنیــد.
ـ فضایی باز و ج ّوی مملو از اعتماد در سازمان ایجاد کنید.
ـ مکانیــزم هایــی را بــه کار گیریــد کــه در صــورت نیــاز ،کارکنــان بتواننــد بهصــورت
بــی نــام ،نظراتشــان را بیــان کننــد.
ـ کارکنانــی را کــه در ارائــه دادن اطالعــات حســاس و پرخطــر ،پیشقــدم هســتند؛
تشــویق کنیــد.
ـ کســانی را بهعنــوان مدیــران ارشــد ســازمان بهکارگیریــد کــه ســوابق آنهــا
نشــاندهندة پذیــرش صداهــای متفــاوت در ســازمان باشــد.
ـ میــل طبیعــی کارکنــان را نســبت بــه اجتنــاب از دریافــت بازخــورد منفــی ،خنثــی
کنید.

4

دوره دوم ،شماره ،2خرداد ۹۵

ویژگیهای تیم مدیریت ارشد سازمان

عوامل تاثیرگذار بر عکسالعمل کارکنان

ویژگیهای سازمانی و محیطی

 .تشابه میان کارکنان

استراتژی کاهش هزینه

میزان درگیری اعضای تیم در مسائل مالی و اقتصادی

 .ثبات نیروهای کاری

محیط دارای منابع اندک

متوسط زمان اشتغال

صنعت بالغ یا ایستا

زمینه فرهنگی

تفکیک عمودی
معنابخشی جمعی کارکنان از طریق تعامالت و ارتباطات

عدم تجانس جمعیت شناختی نسبت به کارکنان

استخدام مدیران ارشد از خارج سازمان
اتکا به کارگران مشروط

جو سکوت

سکوت سازمانی

درجه عدم تشابه جمعیت شناختی بین مدیران و کارکنان

ساختار و سیاست های سازمان
 .تمرکز گرایی در تصمیم گیری
 .فقــدان مکانیــزم هــای رســمی بــرای ارســال بازخــورد رو
بــه بــاال در ســازمان

عقایدتلویحیمدیریت
 .اعتقاد بر اینکه کارکنان خودخواه هستند.
 .اعتقاد بر اینکه مدیران بهتر می دانند.
 .اعتقاد بر اینکه سازش خوب و مخالفت ،بد است.

ویژگیهای تیم مدیریت ارشد سازمان
 .گرایــش بــه برخــورد منفــی بــا مخالفــت یــا بازخوردهــای
منفــی
 .فقدان تقاضای غیر رسمی برای بازخورد منفی

ترس مدیر از دریافت بازخورد منفی

شکل  :1فرآیند شکل گیری جو سکوت در سازمان
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