
تمدن سازمانی و شاخص هاي آن
تدبیري مکمل تعالی سازمانی

سازماای برتر باید متمدن باشندسازماای برتر باید متمدن باشند

دکتر ناصر میرسپاسی
  

١١



مدل هاي تعالی سازمانی موجود،الزم هستند ولی  مدل هاي تعالی سازمانی موجود،الزم هستند ولی  
..کافی نیستندکافی نیستند

..این مدل ها نیز خود بسوي تعالی پیش میرونداین مدل ها نیز خود بسوي تعالی پیش میروند  

٢٢



صرفنظر از اینکه ایده ها چقدر عظیم باشند
)و اذهان(خیلی سریعتر از گذشته از رده   )و اذهان(خیلی سریعتر از گذشته از رده  

.خارج خواهند شد

” Built to Last ”
Collins,Porras

٣٣



دوره اول تأکید بـر حجـم و میـزان تولیـد بـود و سـازوکارهاي       ١.
.مدیریتی متعدد براي تحقق این هدف مطرح گردید

با این مفهوم کـه  . دوره دوم مقوله بهره وري جایگاه ویژه پیدا کرد٢.
.تولیدات مورد نظر باید با حداقل هزینه تولید شود

در دوره سوم تأکید بـر کیفیـت محصـوالت و خـدمات گردیـد و      ٣.

چهار دوره در حوزه تئوري ها
و روش هاي مدیریتی 

در دوره سوم تأکید بـر کیفیـت محصـوالت و خـدمات گردیـد و      ٣.
سازمانهاي متعالی سازمانهایی شناخته شـدند کـه محصـوالت و    

ابزارهـایی از  . خدمات آنان از کیفیت استاندارد برخـوردار بودنـد  
و سایر مدل هاي   EFQM, BSCاس، شش سیگما،  -قبیل پنج

. جامع مدیریت کیفیت بیشتر در خدمت این اندیشه بروز نمود
و باالخره در دوره اخیر که از اواسط دهه نود آغاز و به سده بیست ۴.

و یکم راه یافته  آنچه که هر روز بیش از قبل مورد تأکیـد اسـت،   
.نوآوري ، کارآفرینی و انسان محوري است
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انسان مداري

سازمان

ابعاد تمدن سازمانی

دانش مداري

جامعه مداري

سازمانعدالت مداري
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حرکت به سوي ایجاد سازمان متمدن نیاز 
.به تغییر در نگرش و تحول در روشها دارد

تغییرات فرم و شکل سازمان ١.
(Transactional change) 

تغییر محتوا٢.
 (Transformation change) (Transformation change)

در صورتی به چنین تغییر همه جانبه اي سازمان دست 
 می یابد که سازمان نه تنها در رده هاي یک و دوي

بلکه یادگیري  (Double loop learning)یادگیري قرار گیرد 
سازمانی به رده سوم نیز وارد شود که به دنبال تغییر 

.  ذهنیت هاي کارکنان سازمان است
٦٦



از نظر مفهوم لغـوي، تمـدن در زبـان فارسـی از     
مدنیت گرفته شده که نوعی نظـم شهرنشـینی را   
معرفی می نماید و عیناً در زبان التین کـه ریشـه   
زبانهاي اروپایی بویژه زبـان انگلیسـی و فرانسـه    

مفهوم تمدن

زبانهاي اروپایی بویژه زبـان انگلیسـی و فرانسـه    
در ایـن   (Civilization)است واژه سویلیزیشن 
پایـه ایـن واژه سـویک    . مفهوم بکار رفته اسـت 

(Civic) است
77



تمدن در نگاه تاریخی

 با مترادف گاه آن با مرتبط متون در و تاریخ طول در تمدن
 معلول گاه و فرهنگ ایجاد عامل گاه است، رفته بکار فرهنگ
 مالحظه قابل مشترك فصل قضاوت ترین منصفانه با و فرهنگ

 فصول این علیرغم .دارد وجود اجتماعی پدیده دو این بین اي فصول این علیرغم .دارد وجود اجتماعی پدیده دو این بین اي
 تعریف توان می است، مطرح پدیده دو این بین که مشترك
.نمود ارائه فرهنگ از و تمدن از نیز مستقلی

٨٨



ارتباط جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و مقوله تمدن  
سازمانی

تمدن سازمانی تنها به موفقیت اقتصادي سازمانها نمی  
اندیشد
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ارائه تصویري از یک سازمان متمدن
 این نگارش ادعاي سازمانی تمدن از مقدماتی تعریفی در

 سازمانی فرهنگ و سازمان فضاي متمدن سازمان در که است
 تمام در افراد حقوق رعایت و اخالق ادب، و نظم مشوق
 در ادب و تربیت متمدن سازمان در .باشد می سازمان سطوح
 تا وظایف انجام .است برقرار افراد بین سازمانی و عرفی روابط

 .گیرد می انجام خودجوش بطور بالقوه هاي توانایی حدمیزان .گیرد می انجام خودجوش بطور بالقوه هاي توانایی حدمیزان
 حضور .است عمومی رفتار یک )سازمانی( مدنی حقوق رعایت
 نجابت کمال و نزاکت رعایت با اجتماعی عدالت پررنگ
 برقرار جانبه همه بصورت سازمانی کامل ارتباط .است مشهود
 وجود و مدیران توسط سازمان مدنیت صیانت و حفظ .است

  معیارهاي از مشهود بطور سازمانی وسیع اجتماعی سرمایه
.است سازمانی تمدن ١٠١٠



کاخ تمدن سازمانی

١١١١



  (Civil Rights)حقوق مدنی یا حقوق شهروندي . 1
خدمات و امکاناتی که : که از نظر جامعه عبارت است از

در سازمان  . دولت ها باید در اختیار شهروندان قرار دهند
این مفهوم را حقوق شهروندان سازمانی و یا حقوق 

.سازمان وندي می توان نامید
که  (Civil Liberties)آزادي هاي شهروندي . 2 که  (Civil Liberties)آزادي هاي شهروندي . 2

عبارت است از اقداماتی که دولت ها باید از انجام آن  
خودداري نمایند که همین مفهوم را نیز در حوزه تمدن  

سازمانی، آزادي هاي شهروندان سازمانی می توان تلقی 
.نمود

١٢١٢



. براي ساختن چنین فضائی یک نگاه نو الزم است 
چشم ها را باید شست: بقول شاعر

: (Built to last)” ساخته شده که بماند” و بقول نویسنده کتاب 
ما در مورد دانش قبلی خود و کاربرد آن کامالً مشکوك شده ایم 
و به این نتیجه رسیده ایم که قبل از اینکه بتوانیم از شرایط این و به این نتیجه رسیده ایم که قبل از اینکه بتوانیم از شرایط این 

شرکت ها یادگیري نمائیم باید یادگیري هاي قبلی خود را به  
.فراموشی بسپاریم

 (We have to unlearn before we could learn)
١٣١٣



شاخصھاي •
ارزشي، 
فرھنگي 
اجتماعي

شاخصھاي •
مدیریتي

شاخصھای تمدن سازمانی 

همسویی اهداف فردي و گروهی -1
با اهداف سازمانی 
مشاغل با محتوا -2
گیریهاي غیرمتمرکز مشاغل و تصمیم -3
سطح مطلوب زندگی شخصی کارکنان -4
سطح مطلوب زندگی شغلی کارکنان -5
وجود مسیر شغلی و کارراهه -6
مسئولیت پذیري -7
توانمندي و شکوفایی -8

وضوح ارزشهاي بنیادي - 1
اعتماد متقابل و متعامل - 2
اطمینان متقابل و متعامل - 3
احترام متقابل و متعامل - 4
همسویی ارزشهاي فرد و سازمان - 5
تعلق و تعهد - 6

شاخصھاي •
اقتصادي

شاخصھاي •
رفتاري

اشتياق به كار  -۱ 
)مثبت(تالش و کوشش  -۲ 
استفاده از جنبه هاي مثبت قدرت   -۳ 
)شخصیت متناسب، تخصص و كاريزما(
عدالت طلبي -۴
اجماع طلبي -۵
تعامل كاركردي و مثبت -۶
حمايت -۷
ارتباطات مورب و اثربخش -۸

تعلق و تعهد - 6

ترجيح نفع عمومي -۱
بر شخصي 
رعايت و توازن -۲
حقوق ذينفعان 
مشتريان، كاركنان،(
)سهامداران،جامعه 

١٤١٤



دموکراسی

سوسیوکراسیتکنو کراسی

مدل  ابتدائی تمدن سازمانی و معیارهاي اصلی 
آن
 
 

تکنو کراسی 

ادهاکراسی

سوسیوکراسی
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مدل اصالح شده تمدن سازمانیمدل اصالح شده تمدن سازمانی
سوسیوکراسی

ادهاکراسی ادهاکراسیتکنوانفو کراسی تکنوانفو کراسی

1616

مریتوکراسی



دمکراسی
 و باشد داشته حضور باید سازمان یک در دموکراسی

 به توجه با ولی شود رعایت سازمانی همکاران کلیه حقوق
 ،حد است شده تعریف ماموریتی داراي سازمان هر اینکه

  که هایی محدودیت به توجه با باید سازمانی دموکراسی
 ،تعریف نماید پذیر امکان را سازمان اهداف تحقق و منابع ،تعریف نماید پذیر امکان را سازمان اهداف تحقق و منابع

.دارد بهینه حد بنابراین. شود تعیین و

١٧١٧



ادهاکراسی
 کتاب در تافلر توسط  گردید مطرح بینس وارن توسط بار اولین براي

Future Shock  چهار مینتزبرگ هنري سپس. گرفت قرار تاکید مورد 
.ساخت مطرح را سازمان نوع

پیچیده  ساده  پیچیده  ساده 

بوروکراسی حرفه ايبوروکراسی ماشینیثابت

ادهوکراسینوآوردینامیک

١٨١٨



)در تعریف مینتزبرگ (ادهاکراسی
 دارند نسبی استقالل متخصص افراد بویژه سازمان در کارکنان

.نمایند می همکاري تیم صورت به معموال و
  مقررات به کمتر توجه و خالقیت و نوآوري به بیشتر تاکید
.است.است
 و کار اهمیت به بلکه نیست خاصی گروه به متعلق قدرت
.دارد بستگی وظیفه

١٩١٩



)در تعریف واترمن (ادهاکراسی
  خطوط خود نقش و ماموریت انجام جهت در که سازمانی

.کند می قطع را بوروکراسی
  فعلی شرایط در توانند می سازمانهایی چنین واترمن عقیده به

.شوند موفق جهان .شوند موفق جهان

٢٠٢٠



انواع ادهاکراسی
  حل و کند می خلق نو کارهاي راه که عملیاتی ادهاکراسی

.مینماید مشکل
  از بسیاري و پردازد می پشتیبانی امور به که اداري ادهاکراسی
.شود سپاري برون تواند می آن خدمات .شود سپاري برون تواند می آن خدمات

٢١٢١



تکنوانفوکراسی
تکنوانفوکراسی،  واژه ساخته نگارنده است که شاید ، پدیده خاص  

بیست و یکم است که هیچگونه جاي گریزي در مورد آن وجود 
ندارد و اینگونه می توان ادعا نمود که هر چه سازمانها در بکارگیري 

فناوري ها بویژه فناوري هاي اطالعاتی  پیشرفته تر باشند ، در 
.تعبیر این مدل متمدن ترند.تعبیر این مدل متمدن ترند

اما اگر تکنولوژي هاي پیشرفته ، ضمن سرعت دادن چشمگیر همه 
جانبه به کلیه امور سازمانی ، تاحدي موجب کاهش ارتباطات رودررو 

و عاطفی و احساسی انسان گردد ، زیاده روي در این امر، ممکن 
است منجربه تبدیل کردن انسان به رباط هاي برنامه ریزي شده 

.گردد که نگارنده به این پدیده الکتروناك نامیده است
این پدیده نیز باید  در حد مطلوب بکار گرفته شود و نه هر چه 

به عبارت دیگر الکترونیک کردن سیستم ها به ! بیشتر بهتر 
.الکتروناك  تبدیل نگردد

٢٢٢٢



سوسیوکراسی
  می ساالري جمع را آن تعبیري به که سوسیوکراسی

 مطلوب حد در سازمانها در است الزم که نامید توان
  بر سوسیوسیاکراسی برتري.باشد داشته وجود

 عمومی آراء به توجه چگونگی با مرتبط دمکراسی
  بویژه( اکثریت خواست  طریق از دمکراسی اگر .است  بویژه( اکثریت خواست  طریق از دمکراسی اگر .است
  اقلیت با اندکی تفاوت فراوانی نظر از اکثریت که زمانی
  کثیر احیاناً اقلیتی بر ظلم آن نتیجه )باشد داشته
.بود خواهد

٢٣٢٣



مدل تمدن سازمانی ، با تاکید بر توازن عوامل چهارگانه

سوسیوکراسی

مریتوکراسی

ادھاکراسیتکنوانفوکراسی

٢٤٢٤



توازن و حد مطلوب عناصر تمدن سازمانی
 که محاسنی همه ،با مدل این در اینکه اساسی نکته
 گرفته نظر در سازمانی تمدن عنصر چهار از یک هر

  عنصر چهار این از یک هر براي ولی ، دارند شده
 که شود تصور نباید و شد قائل اي بهینه حد  باید که شود تصور نباید و شد قائل اي بهینه حد  باید
  ، باشد بیشتر عنصر چهار این از یک هر چه هر
 یک در عناصرباید از یک هر بنابراین . است بهتر
.گردد انتخاب بهینه حد

٢٥٢٥



مهمتر اینکه توازن چهار عنصر تمدن سازمانی باید 
.متناسب با ماهیت و نوع سازمانها انتخاب شود

بطور مثال براي بخش دولتی، خصوصی وتعاونی ،  
توازن چهار عامل تمدن را متفاوت در نظر گرفت و  توازن چهار عامل تمدن را متفاوت در نظر گرفت و  

.  حتماً مدلی جداگانه براي نیروهاي مصلح ارائه نمود 
.ولی در هر حال تأکید بر تمدن سازمانی باید باشد

٢٦٢٦



 چهار این بهینه حدود زمینه در ادعاهایی طرح با حال
 مطرح هایی فرضیه توان می ، متفاوت جوامع در عنصر
 و مطرح  را سازمانی تمدن آن راستاي در که ساخت
.نمود گیري اندازه
 معیارهاي از یک هر براي شده ارائه ادعاي راستاي در

 شده تهیه ) مقدماتی البته ( هائی لیست چک شده مطرح شده تهیه ) مقدماتی البته ( هائی لیست چک شده مطرح
 نظر در امتیاز 250 عامل چهار از یک هر براي و است
 سنجی کیفیت این که است طبیعی .است شده گرفته
 1000 به سازمانی امتیاز قدر هر مدلها سایر همانند
.شود می تلقی تر متمدن سازمان شود نزدیکتر

٢٧٢٧



 زمینه که است آن بر سعی نوپا تالش این در اینکه خالصه و
 که گردد ارائه سازمانها براي نو الگویی ایجاد جهت هایی
 و باشد کیفیت و وري بهره تولید، از فراتر آن توجه محور
 و مدیریت دانش حوزه در الگو یک بعنوان آنرا بتوان شاید

.نمود ثبت سازماندهی .نمود ثبت سازماندهی
 هرچه و فکر این پرورش به عالقمندان کمک و همکاري
 به همکارانم و اینجانب سوي از آن کردن کاربردي بیشتر
.گردد می استقبال گرمی

٢٨٢٨



تمدن سازمانی
الگوئی براي فرار از چنین فرهنگی 

٢٩٢٩



باتشکر از توجھ شماباتشکر از توجھ شما
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