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 :د یخوانین شماره میآنچھ در ا

 ھدف مدیر یت مشاركتي - ١ 
 سبكھاي مدیریتي لیكرت – ٢ 
پیام اساسي كتاب مدیریت از  – ٣

  راه ارزشھا
 ھشت خوان تحول-٤
تجرب    ھ ژاپ   ن از م    دیریت    -٤

 مشارکتي
 

 ھدف مدیریت مشاركتي

 
 را عمده دوهدف شاركتيم ديريتم

 به نهادن ارج نخست، :ميكند دنبال
 طلبيدن ياري وبه انساني ارزشهاي

 درارتباط سازمان با نوعي به كه افرادي
 تعيين ازپيش هدفهاي به دوم،رسيدن.اند

 هدفها اين .افراد همـين كمـك بـه شـده
 :استواراست اساسي اصل برچند

 يك از جزئي هرفردعضوسازمان -١
 بلكه نميآيد، حساب به بزرگ ماشين
 هوش تفكـر، قدرت از برخوردار انساني

 كه گرانقدراست هاي وتجربه واستعداد
 فراهم مساعد وشرايط ها زمينه هرگاه
 خود نفع به چيزرا مـيتوانـدهمه شـود،

 .تغييردهد خود وسازمان
 ومفيدترين بهترين به لزوما كار هر -٢

 ترديد وبي نميشود انجام ممكن حالت
 اي گونه بـه را معينهركار ميتوان

  انجام در مستمر بهبود و داد بهترانجام

 صورت به مجموعه اعضاي كمك به كار
 .ميشود انجام گروهي

 مديريت تا ميكند كمك كاركنان مشاركت -٣
 وبـه شـود آسوده جزئي كارهاي ازبسياري
 .بپردازد اساسـي كارهـاي
 ونظامهاي مشاركتي مديريت اجراي چنانچه
 از باشد، همراه موفقيت با آن دهنده تشكيل
 روابط بهبود چون پيامـدهايي و مزايـا

 تقويت كاركنان، و مديريت بين انساني
 در كار گردش بهبود ، كاركنان در انگيزش
 هزينه ونوآوري،تقليل خالقيت بروز سازمان،

 تعلق احساس افزايش وخدمات، كاال توليد هاي
 فهايهد شدن وهمسـو دركاركنان سازماني

 افزايش نهايت در و سازمان هدفهاي با آنان
 سهم آوردن دست وبه مشتري رضايت

 .بود برخوردارخواهد بيشتردربازار
 سبكھاي مدیریتي لیكرت

 
ارائه شده در  يمهم رفتار يها هياز نظر يکي

. است ليکرت يتيريمد يها ، سبک تيريمد
ستم يا سيه چهار سبک ين نظريبراساس ا

 :اردوجود د يتيريمد

ن سبک يدر ا :مدیریت آمرانھ -سبک اول
ت ارشد گرفته يريمات توسط مديتصم يتمام

د و ارعاب الزام يزش با تهديانگ. شود يم
  کين و ييارتباطات از باال به پا. همراه است
 ، کنترل و نظارتيبازنگر .طرفه است

اعتماد و . ر ارشد استيتمرکز و بر عهده مد
ک به ير نزديه مديناح ازردست ينان به زياطم

 .ستصفر ا
 ن سبک يدر ا  :مدیریت پدرانھ -سبک دوم

. رديگ يمات را مين تصميشترير ارشد بيمد
و  يدرون يها زهيزش براساس انگيانگ

در اغلب . است) ه و پاداشيتنب( ياقتصاد
طرفه  کين و ييموارد ارتباطات از باال به پا

، کنترل و نظارت ياساس بازنگر. است
نان به يطماعتماد و ا. ر ارشد استيبرعهده مد

 .است يتيردست به صورت ارباب و رعيز

در سبک  :اي مدیریت مشاوره: سبک سوم
مات به افراد يتصم يبرخ يا ت مشاورهيريمد

زش يانگ. شود يض ميتر تفو نييدر سطوح پا
و  ي، اقتصاديدرون يها زهيبراساس انگ

د يجد يها کسب تجربه يبرا يالت فرديتما
رتباطات از باال ا). ه و پاداش بالقوهيتنب(است 
گرچه . است) دو طرفه(ن و برعکس ييبه پا

و کنترل و نظارت برعهده  ياساس بازنگر
ر ارشد است، اما نظرات افراد در سطوح يمد
زان اعتماد و يم. شود يز کسب ميتر ن نييپا

ر نسبتا يردست از طرف مدينان به زياطم
 .خوب است

اما در سبک : مدیریت مشارکتي: سبک چھارم
در سراسر  يريگ مي، تصميت مشارکتيريمد

زش براساس يانگ.است يسازمان جار
با مشارکت گروه  يول ياقتصاد يها پاداش

ق مورد توافق يه و تشويتنب(شود  يجاد ميا
و  يارتباطات در تمام جوانب عمود). نيطرف
و کنترل  يفه بازنگريوظ. وجود دارد يافق
 .شود يع مين سرپرستان و کارکنان توزيب



پیام اساسي كتاب مدیریت از راه 
 ارزشھا

ü  ارزشهاي سازماني را نميتوان
به افراد تحميل كرد ، بلكه بايد همراه 

 .به ارزشها دست يافت كاركنانبا 
ü  تغيير وقايع زماني رخ خواهد

را تغيير خود  ديدشيوه  مديرانداد كه 
 .دهند
ü  شروع هر تغيير براي

راس سازمان يادگيري ارزشها بايد از 
 .باشد
ü  براي تغيير فرهنگ سازماني

بايستي بجاي تاكيد بر اشتباهات 
به رويكرد جديد تشويق كاركنان 

 .كارها روي آورد
 ھشت خوان تحول

 ایجاد فوریت : خوان یکم 
دامن زن بھ حس فوریت در ســازمان تا  

بــــاره مشکالت و فرصت ھای افراد در
" . باید کاری بکنیم "  موجود بگویند 

کاھش حس ترس ، خشـــم و خشنودی از 
 )موانع آغاز تحول ( خویش 

 تشکیل تیم راھنما: خوان دوم 
گردآوری افراد شایستھ با ویژگی ھای  

شخصی و اختیارات کافی برای گذار از 
کمک بھ این افراد تا . ھشت خوان تحول 

وانند با حس تعھد و اعتماد بھ یکدیگر بت
 . ، رفتار کنند 
 ترسیم دورنما: خوان سوم 

پرورش نھضت در چـــارچوبی فراتر از  
شـــیوه مرسـوم ( تھیھ برنــامھ و بودجھ 

ترسیم دورنمای   )مالی  –تحلیلی 
برانگیزنده و درست برای جھت دھی بھ 

کمک بھ تیم راھنما جھت . حرکت تیم 
پروا برای تحقیق   ھبردھای بیطراحی را

 . دورنمای بی پروا
 پیام رسانی : خوان چھارم 

پخش پیام ھای شفاف ، باور کردنی و  
. دلنشین درباره دورنما و راھبرد تحول 

جلب دل ھای افراد بھ سوی سفر تحول 
بھ شیوه ای کھ در رفتار آنان بازتاب پیدا 

بھره گیری از گفتار ، کردار، . کند 
روز برای الروبی داالن ھای فناوری 

 .چیرگی بر ابھام و بی اعتمادی . ارتقا 

 توان افزایی: وان پنجم خ
حذف موانع سر راه کسانی کھ دورنما و  

رھا سازی . دھای تحول را پذیرفتھ اند راھبر
دل ھای کارکنان از قیودی          سازمان و

کھ نمی گذارد آنان رفتار نوین را جایگزین 
 . رفتار کھنھ کنند 

 چند دستاورد سریع: خوان ششم 
کسب چند دستاورد سریع برای مھار بدگمانی 

. نیرو بخشی بھ تیم . ، بدبینی و مخالفت ھا 
کھ پیروزی ھای بدست آمده  یقین بھ این

آشکار، بی چون و چرا و در جھت خواستھ 
 . ھا است 

 پی گیری:  ھفتمخوان 
کمک بھ افراد برای پدید آوردن امواج پیاپی  

جلوگیری از افت . تحول تا تحقق دور نما 
نگریختن از موانع دشوار سفر تحول . فوریت 

حذف کارھای بیھوده . بھ ویژه موانع حساس 
 .برای جلوگیری از فرسایش افراد

 ماندگار سازی: وان ھشتم خ
کمک بھ ریشھ دواندن فرھنگ نوین  

رای یقین از این کھ افراد بھ شیوه ســـازمان ب
بھره گیری از فرایند . جدید رفتار می کند 

جھت دھی کارکنان تازه وارد ، نظام پاداش 
دھی و قدرت احساس برای اصالح ھنجارھای 
گروھی جدید و ارزش ھای مورد احترام 

 .سازمان 
 

 جربھ ژاپن از مدیریت مشارکتيت
 

اني دوم معجزه اقتصادي ژاپن بعد از جنگ جه
آن از سالهاي دهه پنجاه ميالدي بنا  که پايه هاي

نهاده شد و روند حرکت آن آهسته ولي حساب 
آغاز گرديد به طوري که امروزه اجناس  شده

توليدي اين کشور از چنان مرغوبيتي برخوردار 
يکي .که عمق پيروزي ژاپن را نشان مي دهد شده

فت از عواملي که باعث افزايش بهره وري و پيشر
" مديريت مشارکتي" انگيز ژاپني ها گرديد شگفت

نظام مديريت بر مبناي مشارکت درست بر .بود
غربي به همه اجازه مي دهد  عکس نظام مديريت

  كاركنان را پيشنهاد کنند و نه تنها پيشنهاد

 نمي کند بلکه به آنها پاداش مي دهد تلقي فضولي
ژاپني ها با پياده کردن اصل مديريت بر مبناي .

ظرف مدت سي سال که از اجراي آن  مشارکت
مي گذرد راه سيصد ساله غرب را طي کردند به 

شرکت جنرال موتورز امريکا يکي از  طور مثال
بزرگترين و موفق ترين شرکتهاي جهاني مي 

دعوت ) شرکت تويوتا (ژاپني مديران  باشد از
 مي کند تا به امريکا بيايند و مشترکأ کارخانه اي

تأسيس کنند که به عنوان مثال محصولش يک 
 " نوا" خودروي سواري کوچک به نام 

مديريت اين کارخانه با ژاپني ها و .است
 . امريکايي هستند کارگرانش تمامأ

قدرت برنامه ريزي و نظام مديريت بر مبناي 
ژاپن آنقدر قوي است که آنها در  رکت درمشا

کنار منابع انسانيشان بيش از دويست هزار 
کار گرفته و هماهنگي بي نظيري  روبات را به

نظام مشارکتي . بين آنها به وجود آورده اند
 . درژاپن مبتني است بر استخدام مادام العمر

در اين  .نظام تفکر فراگير و نظام تشکر فراگير
 اد فکر مي کنند و پيشنهاد مي دهندنظام همه افر

و در قبال آن تشکر و تشويق الزم از شان به 
آمار زير نتايج عملي نظام مشارکت .عمل مي آيد

و  ١٩٨٨مربوط به سالهاي   در ژاپن مي باشد
١٩٨٧ : 

سازمان و شرکت  ٦٢٠بررسي و مطالعات که در 
نشان مي دهد که درصد مشارکت  انجام شده

درصد بوده  ٦/٦٦در حدود  کارکنان در ژاپن
پيشنهاد هاي پذيرفته شده در  است و از

درصد اجرا مي شود  ٨٠شرکتهاي ژاپن بيش از 
اقتصادي ناشي از اجراي اين پيشنهاد  که ثمره

 طبق اين بررسي. ميليارد دالر است  ٣ها بيش از 
 ٣٧ها به طور متوسط در ژاپن هر نفر در سال 

نيز در  کنيم ما پيشنهاد ارائه مي دهد حال فرض
سال  ٢٠برسيم که در ايران به مرحله اي 

پيشنهاد  ١٠از هر نفر ايراني در سال  آينده
پيشنهاد  ميليون ٦٠٠بگيريم در اين صورت 

 در سال تحول بسيار بزرگي را در کشور
 .ايجاد خواهد کرد

 .براي رسیدن به ھدفھاي بزرگ از پذيرفتن زيانھاي كوچك نھراسید


