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Introduction: Any behavior that is not consistent with the expectations of society or a particular group
within the community is a deviation behavior. The concept of nursing care, cares for and helps those in
need, or to the medical profession is constantly exposed to these deviations. This study seeks to explore
the relationship of various organizational communication strategies and interpersonal deviant behaviors
among nurses in the study.
Methods& materials: In this correlational study, the population comprised of nurses in public hospitals of
Yazd province. The sample size in this study is consistent with Morgan 291 of 300 questionnaires were
distributed.
Results The relationship between hard and logical communication strategies with interpersonal deviant
behaviors is positive and meaningful, but the relationship between the individual strategies interpersonal
communication software with deviant behavior is negative and significant.
Conclusion: The results suggest that reducing the use of communication strategies to increase the use of
hard and soft communication strategies such as feeling good attitude, loyalty and attract business and
friendship can influence the direction of change in the attitudes of nurses fruitful.
Key words: Communication, organizational communication strategies, hard strategy, Soft Strategy,
Deviant behavior, nurses
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تاریخ دریافت 33/80/33 :تاریخ پذیرش نهایی33/83/08:

مقدمه :انحراف ،هرگونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکي از گروههای مشخص درون جامعه منطبق یا سازگار نباشد.
پرستاری نیز همچون سایر مشاغل ،چه به مفهوم انساني مراقبت و مواظبت از بیماران ،و چه به لحاظ حرفه شغلي همواره در معرض این
انحرافات است.هدف این پژوهش به دنبال این است تا تأثیر انواع راهبردهای ارتباطات سازماني و رفتارهای انحرافي بینفردی را در میان
پرستاران موردمطالعه قرار دهد.
مواد و روش ها :در این پژوهش همبستگي ،جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستانهای دولتي استان یزد هستند .حجم نمونه مطابق
با جدول مورگان  033نفر است که در این پژوهش  388پرسشنامه توزیع شد.
یافتهها :رابطه راهبردهای ارتباطاتي بینفردی سخت و منطقي با رفتار انحرافي بینفردی مثبت و معنيدار است ،لکن رابطه راهبرد
ارتباطات بینفردی نرم با رفتار انحرافي بینفردی منفي و معنيدار است.
نتیجه گیری :نتایج حاکي است که تقلیل استفاده از راهبردهای ارتباطي سخت و در مقابل افزایش کاربرد راهبردهای ارتباطاتي نرم
همچون احساس نگرش مطلوب ،کسب وفاداری و جذب دوستي ميتواند در مسیر تأثیرگذاری و تغییر نگرشهای پرستاران مثمر ثمر
باشد.
کلید واژه ها :ارتباطات ،راهبردهای ارتباطات سازماني ،راهبرد سخت ،راهبرد نرم ،رفتار انحرافي ،پرستاران
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه ،مشهد،ایران
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مقدمه:

درزاقع بیشترین ساعت عمر ما در ارتبا با دیرران سررری

ما هرررزز برگ نونرگهرای متتفرب برا یگر یرر در ارتبرا
هستیم تا ان یشگ ،احساسات ز تمایالت خود را بگ یگ یرر
منتقل کنیم ،میزان عالقرگ ز احترراخ خرود را نشران دهریم ز
رنج ز ان زه ،شادمانی ز خرسن ی ز شک ز دزدلری خرود
را بررا دیرررران در میرران بر ر اریم .رزابررم مررا ،مطفرروی یررا
نامطفوی ،شگلدهن ه بتش عم های از ازقات رززانرگ مرا
است .رزابم انسانی مظهر زجرود ارز

زمستان  ،3333پي در پي 33

انسرانهرا ز عامرل

سازن ه ،مشوق ز امی بتش در رفتار اجتماعی نررزههرای
انسانی است ز از میان همگ عوامل شادیبترش ز سردادت
آفرین ،شای برقراری رزابم انسانی مطفروی ،عمر هتررین
عامل خوشبتتی ز موفقیرت هرر کرر در زنر نی اسرت.
مهارت در ایجاد رابطگ مناسب با دیررران برر توانراییهرا ز
اعتمادبگ نفر ما میافزای  .هرر هرگبهترر برا دیررران رابطرگ
برقرار کنیم ،مسئولیتهایمان را بهتر بگ مرحفرگ اجررا مری-
ن اریم ز درنتیجگ در حرفگ خود موفر ترر بروده ز درآمر
بیشتری را بگ خود اختصاص میدهیم .نحوه ارتبرا مرا در
مریزان حمایت ز کمگی کررگ از سرروی دیررران دریافرت
میکنیم ،مستقیماً تأثیر مینر ارد .ارتبرا فراینر ی اسرت
کررگ طرری آنیررک یررا هن ر نفررر بررگ تبررادر خبررر ،اطررالع،
نظرررنرراههررا ،نرررایشهررا ز تجرراری خررود مرریپردازنرر .
درمجموع دزستیهای پای ار ز موفر  ،رزابرم خرانوادنی
نرخ ز موفقیتهای تحصیفی ز شرلفی ز درنهایرت جر ی
مشتری بگ مهارتهای ارتباطی ما بستری دارد بگطوریکرگ
زیربنا ز شالوده موفقیت در ج ی مشتری برقراری ارتبرا
مناسب است .امرززه ارتبا با دیرران ،یگی از مهرمتررین
ز درعینحار باارز ترین بتش از زن نی هر یرک از مرا
را تشگیل میده  .هر یک از ما هگ در محریم کرار ز هرگ
در محرریم خانررگ ،بررا دیرررران بررگنرروعی در ارتبررا هسررتیم.

میشود .درنتیجگ نوع این ارتبا در زن نی هر کر نقش
بسیار مهمی را ایفرا مریکنر  .انرر نحروه ارتبرا برا مرردخ
صمیمی دزستانگ ز مثبت باش  ،ازقات زن نی دلر یر مری-
شود ز یا بگ عبارتی در ن ر عمر اثر درهسب ز مثبرت برر
رزحیگ ما باقی مین ارد ز بالدگر انر ارتبا خصمانگ ز
ترومخ برا احساسرات منفری باشر  ،اثررات ایرن نروع ارتبرا
مستقیماً بگ مرا برازمی نرردد .کسرانی کرگ نمریتواننر نظرر
دیرران را بگ خود جفرب کننر ز برا آنهرا دزسرت شرون
ازآنجهت است کگ در برخورد با آنهرا رفتراری مطفروی
ن ارنرررر  .عصررررر حاوررررر دزره تلییرررررات شررررتابان ز
غیرقابلپیشبینی است .زودیت کنونی م یریت در جامدگ
مررا بیررانرر ع ر خ ترروازن میرران پی ی ر نیهررای رززافررززن
سازمانها ز ع خ توانرایی ایرن سرازمانهرا در پریشبینری ز
مقابفگ با این تحوالت ز پی ی نیها است .سازمانها بررای
اینگررگ بتواننرر بررا ته یرر ات محیطرری مقابفررگ کرررده ز از
فهرستهای احتمالی بهرهبرداری کنن بایر ررفیرتهرا ز
توانمن یهای درزنی خود را بشناسن تا نقا قروت خرود
را باال برده ز کاستیهای خود را تررمیم نماینر ( .)1یگری
از مهمترین جنبگهای رفتار افراد در سازمان ،انتقار صحیح
ز مرثثر پیرراخ یرا فرآینر ارتبرا اسررت .ارتباطرات یگرری از
مهم ترین ابزار جامدگ متم ن اسرت ز مریتروان نفرت کرگ
ارتباطات مهمتررین عامرل توسردگ ز تدرالی انسرانی اسرت،
بگعبارت دیرر ارتباطات برای موفقیت یک انسران متمر ن
امری حیاتی است ( .)2زجود ارتباطات مثثر ز صرحیح در
سازمان همواره یگی از اجزای مهم در توفی مر یریت برگ
شمار میآی  .بگ تجربگ ثابتش ه است کرگ انرر ارتباطرات
صحیحی در سازمان برقرار نباش  ،نررد

امرور متترل ز

کارها آشفتگ میشود .هر م یر درص قابلتوجهی از زقت
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خود را صرف انتقار عقای ز نظریاتش برگ دیررران مری-

درنهایت زن نی بهتری را برای خود رقمزدهان  .برا هنرین
ز

کن  .زرایب دیرر م یر ز خاصرگ زررایب از در زمینر

نراهی هر انسان هوشمن ز فرهیتتگای بگ دنبار آمروز

کنترر ز سرازمان دادن ،برا مسرا ل ز مشرگالت ارتبراطی

کسب مهرارت هرای ارتبراطی اسرت ز برا هرر هرگ کرگ نراخ

همراه است .در سازمانها ارتباطات فراین ی برای بگ هم

ارتباطات را بر خود ن ارده است ،با عالقگمنر ی بیشرتری

پیوستن اجزای یک نظاخان  .ارتبا تارزپود سازمان را برگ

رزبرز مریشرود .بررای دسرتیرابی برگ هنرین مهمری ،از از

هم پیونر داده ز موجرب یگررارهری ز زحر ت سرازمان

یکسو بگ آموز

نظریات ز ساززکارهای ارتبراطی مری-

مینردد ،مسئولیت ایجاد ارتباطات درست در سرازمان برگ

پردازد ز از سوی دیرر بگعنوان مجری این فن کارساز برگ

عه ه م یریت است ز منظور از م یریت ،کفیگ سرطو ،،از

ارزیابی رفتارهای خود ز دیرران مریپرردازد ( .)3مرالگوخ

مقامررات برراال تررا مراتررب پررایین سررازمانی اسررت .ازایررنرز

پیل بیان داشتگ کگ م یران هم ون عنگبروتی در مرکزیرت

م یریتها بای از کم ز کیب فرآین ارتبا آناه بروده ز

یک شبگگ هستن ز مجبورن در همگ جهات برا کارکنران،

نحوه برقراری ارتبا مثثر را ب انن کگ خوشبتتانگ با همرگ

م یران ارش ز مشتریانشان ارتبرا داشرتگ باشرن  .انرر در

پی ی نیهایی کگ در رفتار آدمی مشاه ه مریشرود ز نیرز

ارتباطات قصور بورزیم ،شانرهای موفقیت بگعنوان یک

باهمگ بیاعتمادیهایی کگ در زمینگ پیشبینی نتایج ارتبرا

م یر بسیار ودیب خواهن بود (.)4

زجود دارد ،میتوان موجباتی را فرراهم کررد ترا ارسرار ز

ادبیات پژوهش:

دریافت پیاخ ،رزشنتر ،دقی تر ز صحیحتر انجاخ نیررد .برا

مسیرهای ارتباطات سازمانی بیمارستان

تگامل جوامع بشری ز حرکت بگسروی عصرر اطالعرات ز
ارتباطات ،هالشهای رزیرارزی ارتباطرات بیشرتر ز بیشرتر

ارتبا فراین ى است کگ م یران را براى نرفتن اطالعرات

ش ه ز آنان را در برابر دیر نان کنجگراز ز موشرگافانگای

ز تبادر مدنى با افراد فرازان داخل ز افرراد در ارنرانهراى

قرار داده است کگ هر حرکتی را بگدقرت موردتوجرگ قررار

مربو بگ خارج از آن سیستم توانا مىسازد .انرواع ارتبرا

مرریدهنرر  .در هنررین دنیررایی زقرروف بررگ سرراززکارهای

سررازمانى عبررارتان ر از :ارتباطررات عمررودى در سررازمان،

ارتباطات میتوان درهرای موفقیرت را برگ رزی انسرانهرا،

ارتباطات رسمى ز ارتباطات غیررسمى .ارتباطات عمودى

بگزیژه م یران ،برشای  .درک قواع ز مقررات حاکم برر

از باال بگ پایین با اه اف ه ایت ،آموز  ،اطرالع ز ابرال

ارتباطررات یگرری از مهررمترررین رزابطرری اسررت کررگ فرررد در

دستورات مقامات مافوق برگ زیردسرتان اسرت ز ارتباطرات

جامدررگ بررا دیرررران دارد ،در هن رین زورردی راهرشرراترین

عمودى از پایین بگ باال جهت ارا گ نزار  ،پیشنهاد ،اداى

عنصر ز عامل موفقیت ارتبا خواه بود ز هرکر تال

توویحات ز درخواستهاى نونانون است .در ارتباطات

میکن کگ آن را دریاب  .حقای حاکم بر جوامع ز انسان-

از پایین بگ باال هرنراه زیردسرت دریابر مرافوق نسربت برگ

ها بگ درستی بیانرر این نگتگ است کرگ آنران کرگ مجهرز برگ

پارهاى اطالعات زاکنش منفى از خود نشان مىده آنراه

دانش ارتبرا هسرتن بهترر ز درسرتترر برگ اهر اف خرود

در ارسررار آن نرروع اطالعررات امسرراک کرررده یررا آنهررا را

رسرری ه ز عفرریرغررم محرزمیررت از منررابع مررادی ز طبیدرری،

تد یل مىکن  .در ارتبا از باال بگ پایین هرناه مر یران از
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دادن اطالعررات زاقدررى ز کررافى بررگ زیردسررتان خرروددارى

دی ناه مسفطی اسرت کرگ ارتباطرات را برگعنروان رفتراری

کننرر آنررراه مر وسرران اعتمرراد خررود را نسرربت بررگ آنرران

عم ی ز یا غیرعم ی موردبررسری قررار مریدهر  .رز

ازدستداده ز نمىتوانن پاسخهراى صرحیح ز درسرتى برگ

عمفیاتی ،ارتباطات را بگعنوان یک جریان ز یا خم خیالی

پیاخهاى ارتباطى آنها ب هن ز این امور باعث ترنشهرایى

ز استدارهای میدان کگ از طری آن ارتبا بین فرستن ه ز

در سازمان مىشود.

نیرن ر ه برقرررار مرریشررود کررگ بررگ سررگ صررورت شررفاهی،

ارتبررا رسررمى در نرررزههرراى کوهررک رسررمى شررامل

غیرشفاهی ز باالخره کتبری برقررار مریشرود .برگطرورکفی

شرربگگهرراى همررگجانبررگ ،هرخررى ز زنجیرررهاى هسررتن  .در

رز

عمفیاتی ،رفتار ز یرا پیراخهرای ارتبراطی را برحسرب

ارتبا همگ جانبرگ همرگ اع را مرىتواننر آزادانرگ براهم در

انجاخ دادن ز تحق اه اف ز مقاص طبقگبن ی مریکننر .

ارتبا باشن  .در شربگگ هرخرى رهبرر برگعنروان کرانون ز

رز

عمفیراتی اسرت.

مرکز این ارتباطات فدالیت مىکن ز در شربگگ زنجیررهاى

این رز

یک زنجیر فرمان هى رسمى زجود دارد .زجرود هرر یرک

سازمان را دارد تا در م یریت سازمان .طرف اران این طررز

از ایررن سررگ شرربگگ بررگ ه ر ف نرررزه بسررترى دارد .افررراد

تفگر عقی ه دارن کرگ انسران برگنونرگای پریشبینریشر ه،

بگ محض زرزد بگ سازمان بنا بر عفل متتفب مانن عالی ز

هماننونگ کگ طرف اران رز

عمفیاتی عقی ه دارن  ،رفتار

سفیقگهراى مشرترک ،همفگررىهرا ز همر لىهرا ،الفرت ز

نمیکن  ،بفگگ مسا ل بسیار زیادی در حاالت ز رفتارهرای

نزدیگىهرا ز غیرره براهم رابطرگ برقررار مرىکننر ز شربگگ

از تأثیرن ار است کگ نحوه ارتبرا از را شرگل مریدهر .

ارتباطررات غیررسررمی را تشررگیل مررىدهنرر  .ارتباطررات

بگعبارت دیررر ،اع رای یرک سرازمان در برابرر اطالعرات

غیررسمی در سازمان ناهى ازقات آنق ر توسدگ مرىیابر

یگسان عگرالدمل متفازت از خرود نشران مریدهنر کرگ

کگ ارتباطات رسمى در آن محو مرىشرود .درصرورتیکرگ

هارهوی ارتباطی آنها را شگل میده  .محققان مگترب

ارتباطات غیررسمى با اه اف سازمان در تدارض باش در

تفسیری هنین است الر میکنن کگ انسان دارای پی ی نی

راه رسی ن بگ این اه اف اختالر ایجاد مرىکنر ز در جرو

رفتاری است ز بگ محرکها با شیوه انتتای ادراکی پاسخ

سازمان تنش پ ی مىآزرد .هرناه م یر ایننونرگ رزابرم

میده  .بگ زعم ایرن محققران تووریحات ز اسرت الرهرای

را در راستاى اه اف سرازمانى ببینر آنرراه بایر از آنهرا

طرف اران رز

عمفیاتی در خصروص رفتارسرازمانی فررد

بهررره نیرررد ز هرنرراه آنهررا را متررالب ز بازدارنر ه ببینر

نامناسب است ،زیرا بگ دقای رز

تفسیری عگرالدمل متالب رز

سدی در درک ز فهمیر ن ارتباطرات انسرانی در

ز دی ناههای ارتبراطی

آنراه بای در توقرب ایرننونرگ رزابرم بگوشر ترا بتوانر

بگ نونرگ رز

تنشزدایى کن (.)5

عمفیاتی بگ کار آم ن کردن هر هرگ بیشرتر سرازمان توجرگ

روشهای ارتباطات در بیمارستان

بگ طورکفی سگ رز

دارد ،رز

مهم در رابطگ برا ارتباطرات سرازمانی

بیمارسررتانی عنرروانش ر ه کررگ عبررارت م ریباشررن از رز
عمفیاتی ،رز

تفسریری ز رز

انتقرادی .رز

عمفیراتی

تفسریری توجرگ نر ارد .درحرالیکرگ رز
انتقادی بیشتر بر ارتباطرات سرازمانی برگعنروان

یک اسطوره ،استدارات ز داستانها بگمنزلرگ منبرع قر رت،
تمرکز دارد .بگ طورکفی ارتباطات سرازمانی در ایرن رز
بررگعنرروان عمفگردهررای پنهررانی ق ر رت ز سررفطگ ز برتررری
14

سال نوزدهم ،شمـــــــاره 3
زمستان  ،3333پي در پي 33

کارکرد انواع راهبردهای ارتباطات سازمانی بر رفتارهای انحرافی

م یریت موردبررسی زاقع میشود .با توجگ بگ اینگگ رز
انتقادی از مگتب تئوری انتقاد کگ ترال

است :منطقی ،7نررخ 9ز سرتت( 8فابرل ز یرورک1882 ،؛

در نمایرانسرازی

کیرنرریر ز اشررمیت1895 ،؛ سررومیو ز دارک زهررازی،11

ق رت پنهان ز درعینحار مسرفم سرازمانهرای عصرر فررا

.)2112

صندتی بر افراد ز کارکنان دارد نشأت مرینیررد ،اهمیرت

الف) راهبردهای ارتباطاتی منطقی:

ارتباطررات سررازمانی کررگ در خمیرمایررگ قرر رت پنهرران ز
درعینحار مسفم سازمانها حرکتری درزنری دارد در ایرن
رز

مدفوخ مینردد (.)6

 بحث منطقی  :سرپرست بحثهایی منطقی
برای متقاع سازی زیردستان جهت پ یر
یک تصمیم طر ،میکن .

راهبردهای ارتباطات سازمانی بیمارستان

مطالدات ن شتگ حاکی از تأثیر راهبردهرای ارتباطرات برر

 ارائه مصداق واقعی :سرپرست مص اقی زاقدی

راهبردهای تأثیر 1است ( .)7راهبردهای تأثیر ،راهبردهرای

 12برای متقاع سازی زیردست در پ یر

مورداستفاده توسرم افرراد در کارهرا بررای اثرنر اری برر
سرپرستان ،همگاران ز زیردسرتان آنهرا اسرت (کیرنریر،
اشمیت ز زیفگینسون .)1891 ،با عنایرت برگ ایرن تدریرب،
این مطالدگ راهبردهای ارتباطات را بگ این صورت تدریرب
میکن کگ هرونگ سرپرستان بگ منظور تأثیرن اری ز تلییر

یک تصمیم ارا گ میکن .
ب) راهبردهای ارتباطاتی نرم:

 احسرران نرررر

مطفرروی :مقرراخ مررافوق تررال

نرررر هررای زیردستانشرران ز متقاع سررازی آنهررا جه رت

میکن تا زیردستان را عادت ده کگ بگصرورت

برخی نیازها ،نتایج یا تصمیمات اتتاذش ه توسرم

مطفرروی دربرراره از فگررر کنن ر  ،قبررل از ایررنکررگ

پ یر

سرپرست یا سازمان با آنها ارتبرا برقررار مریکننر  ،لر ا
تأکی بر ارتباطات رز بگ پا ین اسرت .مفهروخ راهبرردهرای

تصمیم را بگ آنها بروی .
 کسب (ج ی) زفاداری :مقاخ مافوق احساسرات

تررأثیر توسررم یررورک ز فابررل ،)1881( 2یررورک ز فایررل

زیردستان از زفراداری را جر ی مریکنر ترا برگ

( ،)1881یورک ز تریسی ،)1882( 3یورک ،فابل ز یون4

آنها تصمیمی را بروی .

( ،)1883یورک ،نو ینان ز سوتوالنو )1885( 5ز یورک،
کیم ز فابل )1886( 6بسم یافتگ ز بگ سگ نروع تقسریم شر ه

 کسررب (ج ر ی) دزسررتی :مقرراخ مررافوق دزسررتی
زیردستان را جر ی مریکنر ترا برگ آنهرا یرک
تصمیمی را بروی .

1

7

2

8

Inﬂuence Tactics
Yukl and Falbe
3
Yukl and Tracey
4
Yukl, Falbe, and Youn
5
Yukl, Guinan, and Sottolano
6
Yukl, Kim, And Falbe

Rational
Soft
9
Hard
10
Somech & Drach-Zahavy
11
Logical Argument
12
Factual Evidence
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ج) راهبردهای ارتباطاتی سخت:

میکنن  .این موووع ،محققان زیادی را در سراسر جهران

 دعرروی اختیررار  /ح ر  :4مقرراخ مررافوق بررگ دنبررار
برقررراری مشرررزعیت تصررمیم بررگزاسررطگ ادعررای
اختیار یا ح یا ایجاد آن است.
 تقاوا :4مقاخ مافوق تقاوا میکن ترا زیردسرتان
تصمیم را بر یرن .
 ته ی (ارعرای) :4مرافوق از ته یر اتی اسرتفاده
میکن تا زیردستانش تصمیمی را بر یرن .
 یادآزریهای م ازخ :1مقاخ مافوق از یرادآزری-

برررر آن داشرررتگ ترررا در مرررورد ایرررن رفتارهرررا ،شناسرررایی
پیشزمینگها ،عوامل مرتبم ز راههرای مبرارزه برا آنهرا برگ
تحقی برردازن  .مطالدات مربو بگ رفتار انحرافری کراری
بیش از  25سار قبل شرزع بگ رش کررده ز دانشرمن ان برگ
مطالدگ سرازمان هرای متدر د پرداخترگانر ترا بتواننر رفترار
انحرافی را بگدرستی تشرریح نماینر  .نمونرگهرای شراخ
رفتار انحرافری کراری عبرارتانر از :دزدی ،خالفگراری،
نقض قوانین ،رفتار و بهرهزری ،رفتار خرابگارانرگ (،)11
پ ر یر

رشرروه ز اتررالف منررابع ( ،)8رفتررار برریادبانررگ بررا

هررای مرر ازخ اسررتفاده مرریکنرر تررا زیردسررتان

همگاران ز م ایقگ کردن از تال ها ( .)9ایرن نروع رفترار

تصمیمی را بر یرن .

انحرافرری برررای سررازمانهررا بسرریار نررران تمرراخ مرریشررود ز

رفتار کاری انحرافی4

بنابراین مووروع مطالدرات متتففری بروده اسرت ( .)12در

رفتررار انحرافرری کرراری عبررارت اسررت از رفتررار ارادی کررگ

دا ره المدارف عفوخ اجتماعی انحراف ،رفتاری است ملایر

هنجارهای سازمانی را نقض کرده ز سالمتی سرازمان ز یرا

با مدیارهای پ یرفتگش ه یا انتظار اجتماعی نرزه یا جامدگ-

کارکنانش ز یا هر دز را ته ی میکن ( .)9رفتار انحرافی

ای خاص ( .)13در مورد پریشزمینرگهرای رفترار انحرافری

کاری ارادی است ،زیرا کارکنان انریزهای برای تطبیر برا

کاری تحقیقراتی صرورت نرفترگ اسرت ز عوامرل فرردی،

انتظارات هنجاری ن ارن ز یرا بررای نقرض ایرن انتظرارات

ادراکرری ،سررازمانی ز  ...در رفتررار انحرافرریهررای کرراری

برانریتتگ مریشرون ( .)8الزخ برگ ذکرر اسرت کرگ از زا ه

اثرن ار شناساییش هان (.)8

رفتررار انحرافرری برررای  Devianceاسررتفادهش ر ه اسررت ز

انواع رفتارهای انحرافی

ریشگ این کفمگ انرفیسی از دز زا ه التین نرفتگش ه است:

طبقگبن یهای زیادی از رفتارهای انحرافی کاری صرورت

 Deبگ مدنی از 6ز  Viaبگ مدنری مسریر 7ز درمجمروع برگ

نرفتگ است )8( .مشهورترین نونگشناسی از رفتار انحرافی

مدنای خارجازمسیر 9قابرلاسرتفاده اسرت ( .)11رفتارهرای

کاری کگ شامل جنبگهای میان فردی ز سرازمانی مریشرود

کاری انحرافی ،با نقض قوانین کراری ،سرازمان را ته یر

را ارا ررگ دادهانر  .ایررن هررارهوی از دز بد ر تشررگیلش ر ه
است :الب) ان ک در برابر زیاد کگ بگش ت رفتار انحرافی
1

Claim Of Authority/Right
Demand
3
Menace
4
Persistent reminders
5
Deviant Workplace Behaviors
6
From
7
Road
8
Off the beaten path
2

میپردازد ز ی) میان فردی در برابر سازمانی کگ برگ شرر،
اه اف رفتار انحرافی می پرردازد .برگ زاسرطگ ایرن دز بدر ،
رفتارهای انحرافی میتوانر در ههرار نروع متتفرب رفترار
انحرافرری مقولررگبنر ی شررود کررگ مرریترروان رفتررار انحرافرری
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تولیر ی ،رفتررار انحرافرری مررالی ،رفتررار انحرافرری سیاسرری ز

از نمودار زیر برای تحفیل بهترر انرواع رفتارهرای انحرافری

تدرض شتصی را ناخ برد .این ههار جنبگ نشران مریدهنر

بهره بردهان (:)8

کگ رفتارهایی کگ از یک جنبگ نشأت مینیرد بگ جنبگهرای
دیرررر مرررتبم نیسررتن  .در حقیقررت فرررض مرریشررود کررگ
رفتارهای انحرافی در حر نراهیز آغازشر ه زلری برگ ابدراد
متتفررب ز بررا مجموعررگ رفترراری بررا شرر ت بیشررتر منجررر
میشون  .اعمار با خشونت کمترر نیرز مریتوانر منجرر برگ
تدرض ش ه ز درنهایت بگ فق ان غیرقابرلشرر ،ز اعمرالی
برخالف سازمان منجر شود )11( .نیرز برگ انرواع رفتارهرای
انحرافی فوق پرداختگان :
الب) رفترار انحرافری تولیر ی :1زمرانی ر مریدهر کرگ
کارکنان استان ارهای کیفیت ز کمیت در تولی خ مت یا
محصررور را نقررض م ریکنن ر ز م ریتوان ر باعررث افررزایش
هزینگهای تولی ز کاهش در کنترر موجودی شود.
ی) رفتررار انحرافرری سیاسرری :2زمررانی ر مرریدهرر کررگ
کارکنان از سهام اران خراص حمایرت کننر کرگ در ایرن
صورت سایرین در مدرض م راتی قرار مینیرنر  .هنرین
حمایتهایی ممگن است هزینگهایی ایجاد کن کرگ ناشری
از کیفیررت بریثبررات خر مات ،ناروررایتی ز احسرران برری-
ع التی است.
ج) رفتار انحرافی مرالی :3شرامل کسرب یرا اترالف امروار
شرررکت برر زن تا یرر شرررکت اسرررت ،مثرررل دزدی یرررا
دستکاری در حسایهای هزینگ.
د) پرخاشرررری (تهرراجم) شتصرری :شررامل خصررومت ز
رفتارهای تجاززکارانگ نسبت بگ دیرران است کگ میتوانر
اعتبار شرکت را بگ خطر بین ازد ز پیامر های جر ی منفری
برای افراد موردنظر داشتگ باش .
1

Production Deviance
Political Deviance
3
Property Deviance
2
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مضر برای سازمان
رفتار انحرافی مالی

رفتار شدید

-

رفتار انحرافی تولیدی

تخریب تجهیزات
گرفتن رشوه
دروغ درباره ساعات کار
دزدی

-

پرخاشگری (تهاجم) شخصی
-

خشونت فیزیکی
خشونت لفظی (ناسزا)
دزدی از همکاران
آزار جنسی
خطرآفرینی برای همکاران

زود ترک نمودن کار
مرخصیهای بیشازحد
آهسته کار کردن عمدی
اتالف منابع

رفتار با شدت کم

رفتار انحرافی سیاسی
-

اعالن طرفداری
شایعهپراکنی در مورد همکاران
سرزنش نمودن همکاران
رقابت ناسالم

مضر برای فرد
شکل  :1گونهشناسی 4رفتارهای انحرافی ،منبع)9( :

Typology

1
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نالررین ز برک ( )2116در تقسیمبن ی خود از رفتارهرای

بود تا در تصمیمنیریها مشارکت کنن ز با احتمار زیراد

انحرافی بگ دز نوع رفتارهای انحرافی مترری 1یرا منفری ز

در رفتارهای ریسک پ یری کگ از هنجارها برگطرور مثبتری

رفتارهای انحرافی سازن ه 2یا مثبت اشاره دارن  .رفتارهای

فراتر میرزن ز برای سازمان سودمن هستن  ،درنیر مری-

انحرافی مترری برا نقرض هنجارهرای سرازمانی ،سرالمتی

شون  )9( .در طبقگبن ی دیرری رفتارهرای انحرافری را برگ

سازمان ز اع رایش را ته یر مریکننر  ،مثرل دزدی ،امرا

دزدستگ تقسیم نموده است .رفتار انحرافی بین فرردی 4کرگ

رفتارهای انحرافی سازن ه بگ سالمت سازمان کمک نموده

متمرکز بر اع را اسرت ،برگعنروانمثرار رفترار بریادبانرگ برا

ز باعث تسهیل دستیابی بگ اه اف میشون  ،مثل رفتارهای

همگراران ز رفتررار انحرافرری سرازمانی 5کررگ در سررازمانهررا

خالقانگ در نقش ،انتقاد از سرپرستی ناالی ز سرایر مروارد.

هر ایت مرریشرون  ،هم ررون م رایقگ در تررال هرا .رفتررار

زمانی کگ مفهوخ رفترار انحرافری در ادبیرات رزانشناسری ز

انحرافی سازمانی برگ رفتارهرای انحرافری برمرینرردد کرگ

جرررخشناسرری پ ی ر ار ش ر بررگ کسررانی کررگ از هنجارهررای

مسرتقیماً بررا سررازمان در ارتبررا اسررت ،هم ررون تررأخیر در

اجتماعی سرپی ی میکردنر یرا آن را اجررا نمریکردنر ،

آم ن برگ سرر کرار ،6اترالف منرابع سرازمانی 7ز دزدی از

اشاره داشت .رفتارهای انحرافری مثبرت رفتارهرایی هسرتن

سررازمان .9امررا رفتررار انحرافرری بررینفررردی بررگ رفتارهررای

کگ مدموالً ازنظر سازمانها مجاز نیستن  ،لگن درنهایت برگ

انحرافیای برمی نردد کگ مسرتقیماً برا دیررر کارکنران در

دسررتیابی سررازمان بررگ اهر افش یرراری مرریرسررانن  .کرروهن

سازمان در ارتبرا اسرت ،هم رون شرایدگپراکنری ،8بیران

( )1866رفتار انحرافی را بگعنوان زیانی برای سازماندهری

ستنان نرارزا 11ز دزدی از همگراران .)8(11هم نرین برر

تصور میکن  .اخیراً برخی محققان (نالررین  ،2113زارن

اسرران تئرروری تبررادر اجتمرراعی( 12بررالز ،)1864 ،رفتررار

 )14( )2113تدریفشان را برر تدریرب تحرت الفظری رفترار

انحرافی سازمانی برگصرورت پیامر تبرادر اجتمراعی یرک

انحرافی بنانهراده انر ز رفترار انحرافری را برگعنروان عمفری

کارمن با سازمان در نظر نرفتگ میشود ،درحالیکگ رفترار

سازن ه یا مثبت در نظر نرفتن  .رفتار انحرافی سازن ه می-

انحرافرری بررینفررردی بررگصررورت یررک پیام ر ی از تبررادر

توان شرامل رفترار غیرمجراز ز درعرینحرار تسرهیلکننر ه

اجتماعی یا همگاران لحاظ میشود.

اه اف سازمانی ،باش  .بررای مثرار ،یرک کارمنر ممگرن
است برای حل یک مشگل عم اً بگسوی یک سیاسرت یرا

مواد و روش ها:

رزیگ سازمانی ناکارآم حرکت کن  .بگ همین نحرو ،یرک
م یر برای حل مشگل مشتری ،رزن های شرکت را نقرض
خواه کرد ( .)15برای حصور رفتارهای انحرافری مثبرت
نیاز است تا کارکنان ازلحاظ رزانشناختی توانمنر شرون .
در صورت توانمن سازی 3کارکنران آن هرا قرادر خواهنر
1

Destructive Deviant Behavior
Constructive Deviant Behavior
3
Empowerment
2

4

interpersonal deviance
5
organizational deviance
6
tardiness
7
wasting organizational resources
8
stealing from the organization
9
gossiping
10
verbal abuse
11
stealing from coworkers
12
social exchange theory
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هنان گ در مق مگ نیز ذکر شر انرواع متتفرب سربکهرا ز

 ک اخیک از انرواع راهبرردهرای ارتباطرات برین-

راهبردهای ارتباطاتی میتوان نترایج ز پیامر های متتففری

فردی در نستر

رفتار انحرافری برینفرردی اثرر

را بگ همراه داشرتگ باشر  .رزیگرردی کرگ در ایرن پرژزهش

باالتری دارد؟

دنبار میشود این است کگ انواع سگنانگ متتفرب راهبررد-

ومناً جمعآزری اطالعات از دز پرسشنامگ برگ شرر ،ذیرل

های ارتباطاتی کرگ در ادبیرات موردمطالدرگ شناسراییشر ه

استفاده نردی ه است .برای سنجش راهبردهای ارتباطراتی

است ،تا هگ ح در برزز رفتارهای انحرافی بینفردی می-

سررگنانررگ از پرسشررنامگ راهبررردهررای ارتباطررات سررازمانی

توان نقش داشتگ باش  ،ومن اینکگ ک اخیک از ایرن سرگ

ارا گش ه توسم ( )7اسرتفادهشر ه اسرت .پایرایی سرثاالت

تحقیر در ایرن پرژزهش

مربو بگ راهبردهای ارتباطاتی نررخ ،سرتت ز منطقری برگ

توصیفی از نوع همبستری است ،جامدرگ آمراری پرژزهش

رز

آلفرای کرزنبررا برگ ترتیررب  1677 ،1669ز  1663بررگ

پرستاران بیمارستانهای دزلتی استان یزد مریباشرن  .بررای

دسررت آمر  .هم نررین برررای سررنجش رفتارهررای انحرافرری

نمونگنیری تصادفی سراده

بین فردی نیز از پرسشنامگ ( )16اسرتفادهشر ه اسرت .بررای

ز از ج زر مورنران اسرتفادهشر ه اسرت .حجرم نمونرگ از

تدیین پایایی پرسشنامگ م کور از آلفای کرزنبرا اسرتفاده

طری این ج زر برای یک جامدگای با حجرم  1211نفرر،

نردیررر کرررگ ورررریب اعتبرررار آن  1671برررود .ورررریب

 281نفررر پیشنهادشر ه اسررت کررگ در ایررن پررژزهش از 311

بگدست آم ه نشاندهن ه پایایی مناسب پرسشرنامگ مر کور

پرسشنامگ بهره برده ش  .پرسشنامگهای برنشرتی ز صرحیح

است .برای تدیین رزایی پرسشنامگ هرای مر کور از رزایری

 286مررورد بررود .در پررژزهش حاوررر انررواع راهبردهررای

محتوایی استفادهش ه است نحوه کار ب ینصورت بود کرگ

ارتباطاتی سازمانی بگعنوان متلیرهای پیشبین ز رفتارهرای

پرسشنامگ مربوطگ در اختیار تد ادی از اسرتادان ز تدر ادی

راهبرد تأثیر بیشتری دارن  .رز

پی ا کردن حجم نمونگ بگ رز

انحرافی بینفردی متلیر مالک است.

از افراد صاحبنظرر در ایرن زمینرگ تتصر

برررر ایرررن اسررران سرررثاالت پرررژزهش برررگصرررورت ذیرررل

نرفررت ز نظرررات آنرران پیرامررون تررکتررک سررثاالت

طر،ش هان :

موردبررسی قرار نرفت .نتایج بگدستآم ه نشران داد کرگ

 راهبرررد ارتباطررات بررینفررردی منطقرری بررا رفتررار
انحرافی بینفردی هگ ارتباطی دارد؟
 راهبرد ارتباطات بینفردی نرخ با رفترار انحرافری
بینفردی هگ ارتباطی دارد؟
 راهبرررد ارتباطررات بررینفررردی سررتت بررا رفتررار
انحرافی بینفردی هگ ارتباطی دارد؟

داشرتن قررار

سثاالت از رزایی خوبی برخوردارن .
یافتهها :

هنان گ پیشازاین نیز عنوان ش  ،انواع سگنانگ راهبردهرای
ارتباطرراتی بررگعنرروان متلیرهررای مسررتقل ز رفتررار انحرافرری
بینفردی بگعنوان متلیر زابستگ در نظر نرفتگش هان .
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جدول  :1متغیرها

روش

متغیرهای حذفشده

متغیرهای وارده

مدل

Enter

.

راهبرد ارتباطاتی نرم ,راهبرد ارتباطاتی سخت ,راهبرد ارتباطاتی
منطقی a

1

a. All requested variables entered.
رفتار انحرافی b. Dependent Variable:

با توجگ بگ محاسبات انجاخ پ یرفتگ وریب همبسرتری برین

انحرافی) بگ زسریفگ متلیرهرای پریشبرین در تحقیر حاورر

متلیرهررای مسررتقل ز زابسررتگ پررژزهش 93درصرر اسررت.

(یدنی انواع سگ نانگ راهبردهای ارتباطاتی) پیشبینری مری-

وریب تدیین نیز در ح زد  71درص است .برگ ایرن مدنرا

شود.

کررگ ح ر زد  71درص ر از زاریررانر متلیررر مررالک (رفتررار
جدول  :2خالصه مدل

Std. Error of the
Estimate
.10

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

.016

.096

.131

1

راهبرد ارتباطاتی منطقی ,راهبرد ارتباطاتی سخت ,راهبرد ارتباطاتی نرم ),مقدار ثابت( a. Predictors:

نسبت  Fدر تحفیل رنرسیون هن نانگ بگ ما مینوی کگ بین متلیرهای مستقل ز متلیر زابستگ رابطرگ مدنریداری زجرود دارد یرا
خیر کگ بر اسان ج زر فوق نسبت  Fدر سطح مدناداری  1611آن مورد تا ی است.
جدول  :3تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون چندگانه

سطح معنیداری

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

.666

036

10,191

3

46,095

.626

292

6,656

رگرسیون
Residual

294

41,552

مجموع

مدل
1

راهبرد ارتباطاتی منطقی ,راهبرد ارتباطاتی سخت ,راهبرد ارتباطاتی نرم ),ثابت( a. Predictors:
رفتار انحرافی b. Dependent Variable:
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محاسرربات نشرران مرریدهرر کررگ بررا توجررگ مقررادیر Sig

رابطگ برین راهبررد ارتباطراتی نررخ ز رفترار انحرافری منفری

بگدستآمر ه ،در سرطح اطمینران 88درصر  ،رزابرم برین

بگدستآم ه است .بر اسان ج زر ذیرل سرهم پریشبینری

متلیرهررای سررگنانررگ زرزدی ز متلیررر زابسررتگ یدنرری رفتررار

راهبرررد ارتباطرراتی سررتت از سررهم پرریشبینرری راهبرررد

انحرافرری بررینفررردی مدنرریدار اسررت .رابطررگ بررین راهبرررد

ارتباطاتی منطقی ز آن نیز از راهبرد ارتباطراتی نررخ براالتر

ارتباطراتی منطقری ز سرتت ز رفتررار انحرافری مثبرت زلرری

است.

جدول  :4ضرایب رگرسیون ( )Coefficientsدر خروجی تحلیل رگرسیون چندگانه

سطح
معنیداری

T

.301

.915

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.640
.601

مدل
مقدار ثابت

.666

9,621

.524

.624

.229

راهبرد ارتباطاتی
منطقی

.666

21,019

.013

.626

.064

راهبرد ارتباطاتی سخت

.662

-3,164

-.136

.621

-.696

راهبرد ارتباطاتی نرم

1

a.متغیر وابسته :رفتار انحرافی

بحث و نتیجهگیری:

رفتار انحرافی بینفردی منفی ز مدنیدار است .در پاسخ بگ

این پژزهش بگ دنبار این بود تا بگ این سثاالت پاسخ دهر
کگ در میان پرسرتاران برگ ترتیرب رابطرگ راهبررد ارتباطرات
بینفردی منطقی با رفتار انحرافی بینفردی ،رابطرگ راهبررد
ارتباطات بینفردی نرخ با رفتار انحرافی برینفرردی ،رابطرگ
راهبرد ارتباطات بینفردی ستت برا رفترار انحرافری برین-
فردی هرونگ است ز درنهایت اینکگ کر اخیرک از انرواع
راهبردهای ارتباطات بینفردی در نستر

رفتار انحرافری

بینفردی اثر باالتری دارد .در پاسخ بگ سثار ازر هنان هگ
از ج زر  4مشت

اسرت رابطرگ راهبررد ارتباطرات برین-

فردی منطقی با رفتار انحرافی بینفرردی مثبرت ز مدنریدار
اسررت .در پاسررخ بررگ سررثار دزخ هنرران هررگ از جرر زر 4
مشت

سثار سروخ هنران هرگ از جر زر  4مشرت

اسرت رابطرگ

راهبرد ارتباطات بینفردی ستت برا رفترار انحرافری برین-
فردی مثبت ز مدنیدار است .در پاسخ بگ سثار دزخ هنران
هررگ از جر زر  4مشررت

اسررت در رابطررگ بااینگررگ کر اخ

راهبرد ارتباطات بینفردی در نستر

رفتار انحرافی بین-

فردی اثر باالتری دارد نیز می توان بگ ترتیرب ،راهبردهرای
ارتباطرراتی سررتت ،منطقرری ز نرررخ را نرراخ برررد .شررگل زیررر
بگخوبی نوع رزابم ز ش ت رزابم را نشان میده  .جهت
ففشهای رز بگ پرا ین بیرانرر همسرویی راهبررد مر نظر برا
میزان رفتار انحرافی ز ان ازه آن یا انر ازه هرر هرا بیرانرر
میزان ش ت آن رابطگ است.

است رابطرگ راهبررد ارتباطرات برینفرردی نررخ برا
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شکل  :3تحلیل روابط بین راهبردها و رفتار انحرافی

راهبردهای ارتباطرات سرتت برر اسران ادبیرات پرژزهش

کارکنان نانزیرن برای تصمیمنیری با تبادرنظر راهحرل-

شررامل دعرروی اختیررار/حرر  ،تقاوررا ،ته یرر (ارعررای) ز

های متتفب را موردبررسی قرار دهن ز درنهایت بهتررین

یادآزریهرای مر ازخ اسرت کرگ برر اسران نترایج حاصرفگ

راهحل را پی ا کنن  .ابال تصمیمات ،فرمانها ز سیاسرت-

پژزهش ،این نوع راهبرردهرای ارتباطراتی مریتوانر نقرش

های سازمانی از سفسرفگ مراترب براالتر سرازمان برگ سرطو،

مثثری در افزایش رفتارهای انحرافی بینفردی ز بگتبع آن

پایین اجرایی نیاز برگ پیمرودن مجراری ارتبراطی نونرانون

افزایش مشگالت ناشی از این نوع رفتارها هم ون شایدگ-

دارد .در خیفی از مواقع ،ع خ برقراری ارتبا مناسب قبرل

پراکنرری ،بیرران سررتنان نررارزا ز دزدی از همگرراران داشررتگ

از اجرای برنامگهرای تلییرر ،سربب پیر ایش مقازمرتهرای

باش  .بر این اسان پیشنهاد پژزهش تقفیرل اسرتفاده از ایرن

ش ر ی ی در مقابررل تلییرررات پیشررنهادی مررینررردد .حررل

نرروع راهبردهررای ارتبرراطی ز در مقابررل افررزایش کرراربرد

مشگالت کارکنان ز اربایرجروع محتراج برگ همگراری ز

راهبررردهررای ارتباطرراتی نرررخ هم ررون احسرران نرررر

تبادر نظر ز درک مشگالت آنهاست (نریفیرث.)1377 ،

مطفوی ،کسب زفاداری ز جر ی دزسرتی اسرت .هراکرگ

انرهگ ارتبا همیشگ برگخرودیخرود هر ف نیسرت ،زلری

نتررایج حرراکی اسررت اسررتفاده از ایررن نرروع راهبررردهررای

بگعنروان مهرمتررین ابرزار مر یریت در همرگ کارکردهرای

ارتباطاتی میتوان تأثیر منفی در برزز رفتارهرای انحرافری

م یریت دخالت دارد .برنامگریزی ،سازماندهی ،نظارت ز

داشتگ باش .

کنترر ،رهبری ،ارزشیابی ز تصمیمنیرری بر زن برقرراری

نگتگ پایانی اینکگ انر همگ کارهرا ز زررایب مر یریت را

ارتبا ممگن ز اثربتش نتواه بود .در عصرر حاورر برا

در کنررار هررم ن اشررتگ ز آنهررا را ازنظررر حجررم ،تگرررار ز

زجود رسانگها ز ابزارهای ارتباطی نونانون کرگ در سرایگ

فرانیررر بررودن مررورد مقایسررگ قرررار دهرریم ،هرریویررک از

پیشرفت عفم ز فنّرازری پ یر آمر ه اسرت سرازمانهرا در

کارکردهرا برگانر ازه ارتبرا تگرراری ،فرانیرر ز پررحجم

مدرض تلییررات فررازان قررار دارنر  .ایرن تلییررات بررای

نیسرت کررار ز زنر نی در سررازمانهررای ج یر  ،افر هررای

هماهنری برا سرازمانهرای رقیرب ز برزر ترر ز هم نرین

ج ی ی از ارتبا را برای انسان نشوده اسرت .مر یران ز

عوامل متد د بیرزنی ورزری اسرت .سررعت دسرتیابی برگ
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اطالعات ز همگراری برا دیررران برگمنظرور سرازناری یرا

است کگ در آن شرایم تحت کنترر قرار مینیرد .بگ نظرر

مقابفگ با عوامل نامساع خارجی فقم با ارتباطات ز رزابم

پیو برای برقراری رزابم انسانی م یر بای برگ زیردسرتانش

سریع ز اثربتش امگانپ یر اسرت .مرری پرارکر فالرت در

اعتماد ز اعتقاد داشتگ باش  .سنگ زیربنای ایمان ز اعتقراد،

کتای تجربگ خالق مشگل اصفی ز اساسری سرازمانهرا در

شناخت افراد است .انر افراد را بشناسم ز برگ آنهرا ایمران

تمررامی سررطو ،ز انررواع اعررم از سررازمانهررای آموزشرری،

داشررتگ باشرریم رز ،عر الت ز زیبررایی بررگ زجررود مرریآیر .

بازرنانی ،صرندتی ز غیرره را سراخت ز نرهر اری رزابرم

موفقیت هر م یر بستری بگ کار از با سایر کارکنان دارد ز

انسانی پویا ز هماهنگ میدان .ازنظر زی داشتن رابطرگ برا

کار با کارکنان منرو برگ برقرراری رابطرگ مناسرب برا آن-

زیردسرتان از زرررایب مهرم مر یر اسرت .بررگ اعتقراد فالررت

هاست .مطالدات پژزهشرران حاکی از آن است کرگ نرود

اختالفات ز مسا ل ز یا تدارورات داخرل سرازمان بایر از

درص از ازقات مر یران صررف کرار کرردن برا کارکنران

طری مشورت ،اجالن ز یا از طری همگاری حرل شرود.

میشود ز فقم ده درص بقیرگ ازقرات صررف انجراخ دادن

شمردن تفازتهای فردی ز حتری تدارورات

سایر امور مریشرود .بنرابراین شگسرت مر یران را بایر در

از بر باارز

ز اختالفات در سازمان بگعنوان یک جریان طبیدری تأکیر

فق ان تواناییشان در برقراری ارتبرا مناسرب دانسرت نرگ

دارد ز مدتق است کگ تدارض الزامراً سربب عر خ کرارایی

درنتیجگ ع خ برخرورداری از مهرارتهرای فنری .مر یریت

سازمان نمینردد .تدارض ،تفازتهای ارزشمن اجتماعی

یدنی کار کردن با انسانها ،بین انسانها ز بررای انسرانهرا.

ز فردی را بگ منصگ رهرور مریرسران ز ایرن زریفرگ مر یر

در این مفهوخ ،هر م یری با همگاری افراد دیرر کار می-

در

کن ز ب زن زجود آنهرا موفقیرت از امگرانپر یر نیسرت.

است کگ بای از تفازتها بگعنروان مدیارهرای پررارز

شناخت مشگالت بهره نرفتگ ز موجبات بهبرود سرازمان ز

م یر بای بگعنوان ع و نرزه موردپ یر

رسی ن بگ اهر اف آن را فرراهم سرازد .هرانری مینتزبرر

ز از را متدف بگ خرود ب اننر  .بر یهی اسرت کرگ مر یریت

یک سرثار مهرم را مطرر ،مریکنر  :آیرا مر یریت ززر ز

ب زن زجود انسان بیمدنی است ز مهمترین جنبرگ کرار برا

اجبار است؟ .ب زن شک بسیاری از مر یران ز حتری آنران

انسانهرا برقرراری رزابرم انسرانی برا آنهاسرت .اهمیرت ز

کگ خودکامگ هستن  ،م یریت را ززر ز اجبار نمریداننر ز

حساسیت ایجاد رزابم انسانی ،آن را بگعنوان یرک دانرش

آن را نمیپ یرن  .پر انر م یریت را ززر ز جبر نر انیم،

مطر ،میسازد  ،امرا عرالزه برر قبرور اطرالق دانرش بررای

بای اختیرار ز آزادی عمرل برگ زیردسرتان بر هیم ز ترال

رزابم انسانی ،بای آن را هنر ز مهارت نیز دانسرت .ایجراد

کنیم کگ دامنگ این آزادی هر هگ بیشتر نستر

دیررران باشر

یاب  .البترگ

رزابم انسانی ررافتها ز شیوههای خاصری نیراز دارد کرگ

منظور دادن آزادی بریقی زشرر نیسرت ،بفگرگ آزادی برا

عالزه بر طفرب دانرش ،هنررز مهرارتهرای زیرژهای را در

توجگ بگ اتتاذ رز ها ز قوانین فدالیت ز کنتررر نرزهری

شرایم زمانی ز مگانی خاص میطفب .
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