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ن عملکرد یفقدان رابطھ ملموس ب

 ستم پاداشیکارکنان و س
پاداش کارکنان را بر  يستيران بايمد

آنها به اهداف  يابيزان دستياساس م
جه آن را به ين کرده و نتييتع يسازمان

 ييز از چرايکارکنان ابالغ کنند تا آنها ن
خود مطلع  يهايافتيدر يو چگونگ

ن صورت کارکنان بطور يدر ا. گردند
بهبود عملکرد خود خواهند  يمداوم در پ

ا ملموس ي يان رابطه يفقدان چن. بود
نه ي، زم هاکارکنان ين رابطه براينبودن ا
ت، اتالف منابع يفرار از مسوول يرا برا

 يفراهم م يو زمان و عدم کارآمد
 .سازد
 ھادر سازمان ياعتماد يجو ب

شرفت در کار يح پيصح يفقدان الگو
شرفت يشود که افراد پ ين ميمنجر به ا

همچون  يگريد يهاخود را از راه
 سازماني و جلب منابع قدرت اتصال به

، ير اخالقيغ يت آنها در چارچوب هايرضا
 گبالفصل، سن يدورزدن همکاران و روسا

گر، قرار يبا کارکنان د يو عدم همکار يانداز
گر تحت کنترل در يندادن اطالعات و منابع د

با . کسب کنند... گر و يد يار اعضاياخت
 يدر سازمان، جو ب يين فضايوجود چن

 يحاکم شده و انجام امور سازمان ياعتماد
و  يدورن واحد ياعضا يازمند همکاريکه ن

 . دشو ياست مختل م ين واحديب
 يفقدان حافظھ سازمان

ا يافت يتوان  يرا در کشور م يکمتر سازمان
موجود نباشد  يچ سازمانيد هيبه جرأت شا

 يدادهايافراد و رو ياکه در آن تجارب حرفه
شده و به  يمستندساز يمهم کار

استفاده از تجارب . واردها منتقل شود تازه
ک يبازنشستگان  يکارکنان با سابقه و حت

 ين راهبرد در ارتقايتواند مهمتر يسازمان م
ن صورت سازمان يدر ا. دانش کارکنان باشد

ن خود را تکرار نکرده و يشياشتباهات پ
 يهايها و خروجتيبصورت مستمر فعال

 .بخشديخود را بهبود م
 ھادر سازمان يچتر باز

 يم دهينام ين معضل از آن رو چتربازيا
آنکه يران ارشد بيها مدشود که در سازمان

 را کسب کرده يمرتبط يتجربه و توانمند

 يها کباره همانند چترباز بر پستيباشند به 
ران ين مديا. نديآيفرود م يارشد سازمان

ن يت و مشاوره در ايريغالباً از دانش مد
 .ازندينيز بيخصوص ن

 معلم
 يان دکتر حسابياز دانشجو ييک

 شما سه ترم: شان گفت يبه ا
 

 ين درس مياست که مرا از ا
خواھم  يمن که نم. د يانداز

خواھم در  يم. موشک ھوا کنم 
دکتر . مان معلم شوم يروستا

 يتو اگر نخواھ: جواب داد 
 يو فقط بخواھ يکن موشک ھوا
 يتو نم يقبول ، ول يمعلم شو

که  ين بدھیبه من تضم يتوان
از شاگردان تو در روستا ،  يکي

 .نخواھد موشک ھوا کند

 امسال زمستان سختي در راه است
پائيز بود و سرخپوست ها از رئيس جديد قبيله 
پرسيدند كه زمستان پيش رو سرد خواهد بود يا 

نسل جامعه از آنجايي كه رئيس جديد از . نه
از اسرار قديمي سرخپوست ها چيزي  مدرن بود

و با نگاه به آسمان نمي توانست ا. نياموخته بود
. تشخيص دهد زمستان چگونه خواهد بود

بنابراين براي اينكه جانب احتياط را رعايت كند 
به افراد قبيله گفت كه زمستان امسال سرد 

 .خواهد بود و آنان بايد هيزم جمع كنند

به مركز . چند روز بعد ايده اي به نظرش رسيد
تماس گرفت و تلفن رفت و با اداره هواشناسي 

آيا زمستان امسال سرد خواهد «: پرسيد
به نظر «: كارشناس هواشناسي پاسخ داد؟بود

رئيس "". مي رسد اين زمستان واقعاً سرد باشد
جديد به قبيله برگشت و به افرادش گفت كه هيزم 

يك هفته بعد دوباره از مركز . بيشتري انبار كنند
كه آيا هنوز فكر مي كنيد «: هواشناسي پرسيد

كارشناس جواب زمستان سردي پيش رو داريم؟
 .بله، زمستان خيلي سردي خواهد بود«: داد

رئيس دوباره به قبيله برگشت و به افراد قبيله 
دستور داد كه هر تكه هيزمي كه مي بينند جمع 

هفته بعد از آن دوباره از اداره هواشناسي . كنند
 انآيا شما كامالً مطمئن هستيد كه زمست:پرسيد

 



كارشناس امسال خيلي سرد خواهد بود؟
قطعاً و به نظر مي رسد «: جواب داد

زمستان امسال يكي از سردترين زمستان 
 .ستهايي باشد كه اين منطقه به خود ديده ا

شما چطور مي توانيد «: رئيس قبيله پرسيد
اين قدر مطمئن باشيد؟ كارشناس 

 هاسرخپوستچون «: هواشناسي جواب داد
ديوانه وار در حال جمع آوري هيزم 

 .هستند
 شرح حكايت

مديران به دليل نداشتن دانش و تخصص 
، مغرور بودن و خودخواهي، منفعت  الزم

كردن طلبي شخصي، انحصارطلبي و فراهم ن
نظام هاي اطالعاتي و تصميم گيري مناسب، 
در بيشتر موارد مرتكب تصميم هاي اشتباه 
و نابخردانه و شايد هم مغرضانه مي شوند 
كه هزينه هاي زيادي را به مجموعه تحت 

اگر تصميم هاي . مديريت آنان وارد مي كند
چرخه نادرست اين گونه مديران آغازگر 

اثرات  نيز باشد در اين صورت معيوبي
منفي و مخرب اين تصميم ها بيشتر و 
بيشتر خواهد شد تا حدي كه مي تواند به 

 .بحران و يا نابودي سيستم منجر شود
كه در واقعيت زياد  چرخه معيوبمثالي از 

مديريت   :اتفاق مي افتد از اين قرار است
سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و از منابع 

كاهش يا  مديريت با. مالي برداشت مي كند
حذف توسعه كاركنان، توسعه محصوالت 
جديد، تحقيق بازار و ديگر موارد هزينه ها 
را كاهش مي دهد و سود سهام و حقوق و 
مزاياي مديران را افزايش مي دهد و بدين 

نتيجه . صورت از سرمايه برداشت مي كند
اين كار كاهش حقوق كاركنان، آموزش 

ليد كاركنان در پايين ترين سطح، خط تو
روزآمد نشده يا منسوخ و ضعف در 

اين . شناخت نيازهاي مشتريان خواهد بود
اثرات منفي باعث نارضايتي كاركنان، كاهش 
تعهد سازماني و افزايش نرخ خروج كاركنان 

  موجب كاهش كيفيتاين موارد . خواهد شد

مات، نارضايتي مشتريان محصوالت و خد
كاهش فروش و سود باعث مي شود . خواهد شد

كه مديريت براي پرداخت هزينه هاي اوليه و 
جاري هم، دوباره از سرمايه برداشت كنند و 

 .بدين ترتيب چرخه معيوب ادامه مي يابد
 مودا چیست؟

 مودا چیست؟

در . اتالف است يو به معن يواژه ژاپن کي مودا
 ياطالق م ييت هايدسته از فعال به آن يحالت کل

 يکنند ول ير را جذب ميشود که منابع و ذخا
 يبه عبارت. کنند يجاد نميا يچ ارزش افزوده ايه

از است، ياضافه برآن چه ن ييمودا انجام کارها
، يتواند شامل زمان، انرژ يباشد که م يم

موداها در همه جا وجود  .ره باشديحرکت و غ
ات يعمل يساس مشاهده هاتوان برا يدارند و نم

آنها را  يک سازمان به راحتيدر  يمعمول
 .کرد ييشناسا

 مودا یيشناسا يفھرست روشھا

ü شنھادھاینظام پ ياده سازیپ 
ü  ا نظام ی اس٥نظام  ياده سازیپ

 يآراستگ
ü ياستفاده از طوفان فکر 
ü ت و یفیک يحلقھ ھا يریبھ کارگ

  حل مسالھ يگروه ھا
ü استفاده از روش بھبود مستمر 
 )زنیکا(
ü يمجدد بر رو يمھندس ياجرا 

 يکار يندھایفرآ

ـک یـل بـه سـاختن یاگـر ما :سخن بزرگان
فـراهم  يمردانـت را بـرا یهستـ یکشـت

 يهـا را بـرا آن ـج نکـن ،یکـردن چـوب بس
هـرکدام را  ، نفر سته ابـزار کـار یتهـ

موظـف مکـن ؛فقـط  يبـه انجـام کـار
ـکران یپهنـه ب اق سـفر بـریآتـش اشـت

 .فـروزیهـا ب ـا را در دل آنیدر

 ایجاد انگیزه در كاركنان

درصد  ٥٠با  يمعمول كارمند در يك روزک ي 
مانده روز تا يدرصد باق ٥٠.  کند يتوانش کار م

هوده يب يها  هدر رفته و صرف مکالمه ياديحد ز
ر يد  نترنت،يبا همکاران، هدر دادن وقت در ا

کردن ساعات صرف  يطوالن  آمدن، زود رفتن،
 يشخص يو ناهار و پرداختن به کارها چاي

ن هدر دادن وقت که از يل اياز دال يکي.شود يم
هر سازمان است،  يل ضرر مالين داليتر بزرگ

 يبرا يزه و تمرکز کافين است که افراد انگيا
آن نبود حس  يل اصليکار ندارند؛ دلانجام 

ن يا. انجام کار است يح براير صحيت و مسيفور
اش  د از عهدهيبا مدير خوبک ياست که  يچالش
 ينشان دهنده ب ياز رفتارها يبرخ .ديايبر ب
 :عباتند ازكاركنان  يزگيانگ
که  ييهاتيدر فعال يعدم همکار -١

 .طلبديم يشتريتالش و همت ب
اضافه  يم کارهااز انجا يخوددار  -٢

 .يف معموليبر وظا
ا يعدم حضور به موقع در محل کار  -٣

 .رمترقبهيب غيا غيزود ترک کردن محل کار 
کردن اوقات تنفس روزانه  يطوالن  -٤

 …خوردن و ناهار و يمثل اوقات چا
ل يم و تحويبه زمان تنظ يتوجه يب  -٥

ا امتناع از به اتمام رساندن يها گزارش
به  يان مشخصست در زميبايکه م ييکارها

 .ان برسنديپا
 فيت در انجام وظايفيضعف ک  -٦
از  يميت دايشکوه وشکا  -٧

 .تياهم يموضوعات ساده و ب
 گران دانستنير را متوجه ديا تقصيگناه  ـ۸
از اطاعت از دستورات مافوق يـ خوددار۹  



 
 
 
 
 

 ؟در سازمان محسوب ميشودناكارآمدي  موارد زير عوامل مديريتيكدام يك از 
 ستم پاداشين عملکرد کارکنان و سيفقدان رابطه ملموس ب -الف      
  هادر سازمان يچتر باز  -ب       

 يفقدان حافظه سازمان -ج      
 همه موارد -د      

و عوامل بوجود آورنـده آن   چيست "امسال زمستان سختي در راه است"داستان  اثرات منفي و مخرب حاصل از
 ؟كدام است

 در سطوح مديريتي نداشتن دانش و تخصص الزمو  مناسبنظام هاي اطالعاتي  نبودنفراهم  -افزايش هزينه ها -الف       
 در سطوح مديريتي انحصارطلبي و منفعت طلبي شخصي -يادگيري و به كار بستن آن افزايش  -ب        
 در سطوح مديريتي دانش و تخصص الزم داشتنو  مناسبنظام هاي اطالعاتي  بودنفراهم  - كاهش هزينه ها  -ج         
 هيچكدام -د        

 ؟ كدام است كاركنانبا انگيزه كاركردن نشان دهنده  يرفتارها
  .رمترقبهيب غيا غيا زود ترک کردن محل کار يعدم حضور به موقع در محل کار  -الف

 .تياهم ياز موضوعات ساده و ب يميت دايشکوه وشکا  -ب         
 .يف معمولياضافه بر وظا يم کارهاانجا -ج         
  .طلبديم يشتريکه تالش و همت ب ييهاتيدر فعال يعدم همکار -د 

 ؟كدام يك تعريف مودا نيست
 .قابل شناسايي است شنهادهاينظام پ ياده سازيپو از طريق  اتالف است يبه معن مودا -الف

 .قابل شناسايي است ياستفاده از طوفان فکرو از طريق  از استياضافه برآن چه ن ييمودا انجام کارها  -ب  

  .قابل شناسايي استو از طريق اجراي نظام آراستگي است  سازمان گريبازنمودا به معني  -ج         

 .قابل شناسايي است )زنيکا( استفاده از روش بهبود مستمرو با  موداها در همه جا وجود دارند -د         

 
 

 مسابقه

سیستم ھا، فرایندھا و ابزار الزم را گر ھدف مشخص و منابع الزم برای دستیابی بھ ھدف را داشتھ باشیم اما ا
ود را و نقاط ضعف و قوت خ برای ھدایت و بھ جریان انداختن منابع بھ سمت ھدف فراھم نکرده باشیم

قطعًا بھ ھدف دست نخواھیم یافت و منابع در اختیار نیز از بین خواھند رفت، در مسیر دیگری  نشناختھ باشیم
 .جریان خواھند یافت، یا بھ عنوان عامل تھدیدی علیھ خودمان عمل خواھند کرد


