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  Role Modelingالگو سازي : مورد مطالعه  موضوع

  
موفق به  راين صنعت در دو دهه اخي. فعال است ،توليدي در صنعت خودرو هايشركت ي ازشركت محور سازمان پايتخت بعنوان يك
مشاوران . نيز شده است EFAQMستاره  5و حتي گواهينامه  9001/14001/18000ايزو :دريافت استانداردهاي مديريتي از قبيل

معتبري هم از سازمان مديريت صنعتي در حوزه هاي مديريت پروژه، شش سيگما، مديريت منابع انساني در اين سازمان حضور 
ز اين شركت در دوره هاي مديريت اجرائي از طرف سازمان بورس شده اند و فارغ التحصيالني هم نفر ا 10جمع بيش ار . داشته اند

  .از دانشگاه هاي خوب كشور جذب اين سازمان شده اند
در دوره اي از فعاليت اين سازمان، بدليل رونق صنعت خودرو و فروش گسترده، اين سازمان بسياري از چالش هاي موجود خود را 

  .ها پنهان مي نمود و هزينه خطاهاي انساني براحتي فراموش مي گرديد چون درآمد شركت بسيار باال بودصرف هزينه 
واقعيت . بسرعت آثار خود را در شركت محور سازان نشان داد ،با شروع چالش در صنعت خودرو و سقوط نرخ توليد و فروش در آن 

بقاي آنان به بخود نگرفته و در اين شركت قالب اجرائي  ،ي مديريتيهاهاي امروزي نشان مي دهد كه بسياري از سيستم ها و مدل
  .در جلسات بوده است انو ارائه آن دريافت گواهينامه اشانلذت در 

خود تحصيل كرده دانش مديريت است و همچنين بدليل كار در صنعت خودرو بخوبي سيستم ها و  مدير عامل جديد شركت كه
پنهان كاري ديگر با فروش و درآمد امكان  حس مي نمايد كهكوله باري از مشكالت فرانيدهاي آن را  مي شناسد، خود را مقابل 

اين سازمان را شناسائي نماييد و راه كارهاي واقعي  تچالش هاي متعدد وجود ندارد،بدين دليل تصميم دارد بطور جدي مشكال
  .براي آن بيابد

سال هستند را از سطوح مختلف انتخاب و با آنان مصاحبه حضوري  5براي اين منظور با كاركناني كه داراي سابقه كار بيش از 
  .تشكيل داده است

  :نتيجه اين مصاحبه دغدغه هاي سازماني را اينگونه نشان ميدهد
يستم هاي مديريتي اجرا نشدند، چون مديران ارشد اعتقادي به آن نداشتند ويا مديران ارشد خودشان آنها را اگر س -1

 .رعايت نمي كردند

 .را شكل داده اند رفتار و عملكردشان ،كاركنان به تقليد ويا الگو برداري از آنان -2

 .ان الهام نمي گرفتندنظام مند داشتند، كاركنان از آن تااگر برخي از مديران هم رفتار نسب -3

تر نرفته است و از اليه كارشناسي هم پايين تر نرفته بعبارتي سيستم ها و مدلهاي مديريتي از اليه هاي كارشناسي باال -4
 .است

 .در اين حال كه نسبت به اجراي آنان ممانعتي نداشتند ايند،مديران ارشد در دوره آموزشي مشاركت نمي نم -5

 .هم همانند مديران ارشد عمل مي نمايندكاركنان معتقدند كه انان  -6

 role آقاي مديرعامل با جنابعالي در يكي از همايش هاي بزرگ اشنا شده و از قول شما شنيده است كه بايد الگوسازي

modeling  بدين منظور از شما دعوت كرده است تا به سازمان ايشان رفته و. در مديران صورت پذيرد:  
 .نماييد مفهوم الگو سازي را بيان -1

 .فرايند اجرا و توسعه آن را بيان نماييد -2

 .نظام كنترل آن را بيان نماييد -3

  .مثالهايي هم ذكر كنيد -4


