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 چکيده

 یتموفق یزانسمت، بر اساس م یک یتصد ینامزد برا یکانتخاب  بیان میکنداست که  یریتمد یدر تئور یمفهوم یتراصل پ

کارکنان تا آنجا  ین. بنابراجدیدنقش  یفایا یاو برا های یینه بر اساس سنجش توانا گیردیصورت م اش یعملکرد در نقش فعل

 یو در همان سمت باق شوند یمتوقف م «کفایتییمرز ب»به  یدنو فقط هنگام رس یابند یعمل کنند ارتقا م آمیز یتکه موفق

 یو به نوع یاکتساب یتیکفا یاز ب ی، حالت خاصیمآن هست یو مفهوم پرداز یینمقال به دنبال تب یناما آنچه که در ا .مانندیم

عدم مشارکت دادن : )از قبیل یاست که به دو شکل عمد یریتیمد یمو ت ی، جو سازمان، فرهنگتمیساز طرف س یلیتحم

معتبر و  یزشیانگ یها یهاز نظر یزماتیک، استفادهو کار یرسم یرغ یگروه ها ، تشکیلهدفمند یقو تشو یپاداش ده ،کارمندان

ارتقاء پست  ، عدمشفاف و ثابت یابیارزش یستم: نبود سیلاز قب) یعمد یرو غ و...(ینی بذره ی، مدیریتا یرهجز مدیریت ی،علم

 یبرنامه ها ، وجودمقامات مافوق یا یاسیس یناز طرف مسئول یسازمان یانتصابات و ارتقاء ها یبرخ یزتجو ،پرسنل یسازمان

 یلالقاء و تحم یشانا یتحت سرپرست لپرسن سازمان به مرئوسان و یکارشد  یریتمد یا یریتیمد یماز طرف ت ی(وکشور یابالغ

در  یشه، رینظر یالقاء شده ازنظر مبان کفایتییب یهنظر .رددگ پرسنل یشرفتو پ یترقیرس یکند کننده یاشود تا مانع و  یم

، وبر یبورکراس نظریه ،شکسته یپنجره ها یتر، نظریهپ یتیکفا یحد  ب یهنظر یریتی )از قبیل مد یمعتبر و علم ییهنظر ینچند

 یس،آرجر یسبلوغ و عدم بلوغ کر نظریه یس،خ یپتو ها ، نظریههرزبرگ یدو عامل ی، نظریهپرور کوتوله ینسون،پارک قانون

 .دارد یتی(حد با کفا نظریه

 .ریاکاری سازمانی، مدیریت ذره بینیای، مدیریت جزیرهنظریه های مدیریت،  ،اصل پیتر :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 یدولت يها( در ادارات و سازمانيلیتحمالقاء شده ) کفایتییب

 مهدي حضرتی
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 :مقدمه

شد. این  بندیصورت پیترتوسط الرنس جی  19۶9سال در مفهومی در تئوری مدیریت است که ( Peter principle)اصل پیتر 

گیرد نه بر اش صورت میگوید انتخاب یک نامزد برای تصدی یک سمت، بر اساس میزان موفقیت عملکرد در نقش فعلیاصل می

یابند و فقط آمیز عمل کنند ارتقا میهای او برای ایفای نقش جدید. بنابراین کارکنان تا آنجا که موفقیت اساس سنجش توانایی

 هاسازماناین امر آن است که غالباً در  ی مانند. نتیجهشوند و در همان سمت باقی میمتوقف می« کفایتیبیمرز »هنگام رسیدن به 

 ubiquitous« )جانبگیپدیده همه»ی از ـالت خاصـاه خود را ندارند. اصل پیتر حـایستگی جایگـبا مدیرانی روبرو هستیم که ش

observationبرانگیزتر به کار گرفته خواهد شد تا آنجا که  تر و چالشدر حالتی پیشرفته کند( است: هر آنچه )درست( کار می

 دیگر کارایی از خود نشان ندهد.

، حالت خاصی از بی کفایتی اکتسابی و به نوعی تحمیلی از ل تبیین و مفهوم پردازی آن هستیماما آنچه که در این مقال به دنبا 

 مدیریت یا مدیریتی تیم طرف ریتی است که به دو شکل عمدی و غیر عمدی ازفرهنگ، جو سازمانی و تیم مدی ،طرف سیستم

 و ترقی سیر ی کننده کند یا و مانع القاء و تحمیل می شود تا ایشان سرپرستی سازمان به مرئوسان و پرسنل تحت یک ارشد

 خود جایگاه شایستگی که هستیم روبرو مدیرانی با سازمانها در» . متاسفانه چونگردد ()دارای پتانسیل پیشرفت پرسنل پیشرفت

، بوده و  بعنوان یک مکانیسم دفاعیفلذا شاهد هستیم که مدیران مذکور نگران ثبات و امنیت جایگاه و پست فعلی خود « ندارند را

 پیش بینی هر گونه خطر احتمالی علی الخصوص ظهور یک رقیب قوی و شایسته را نموده و سعی در دفع خطر میکنند . 

 همانطور که اشاره شد برخی از این اقدامات تعمدی می باشد. مواردی مانند: 

عدم مشارکت دادن کارمندان )به ویژه کارمندانی که خطر بالقوه محسوب شده و پتانسیل رشد و ترقی و تصاحب جایگاه مدیر  -1

مدیر به نوعی پرسنل را کنترل کرده و تعیین می را دارند( در روند تصمیمات و برنامه ریزی ها و کسب موفقیت ها: با این شیوه 

کند آنان چه اطالعاتی را باید و چه اطالعاتی را نباید دریافت نمایند با این شیوه پرسنل تحت سرپرستی مدیر همانند سخت 

 ر معموال)عامل( بوده که تحت فرمان نرم افزارهای نوشته شده ی مدیریت فعالیت میکنند. از سوی دیگ افزارهای یک سیستم

 بسیار کارکنان برای این. شودمی افزوده مدیریت خوشنامی و اعتبار به عوض در و کنندمی کار سخت هاساعت کارکنان

 موضوع این اما کنندمی کسب زیادی اعتبار آنها هایایده معتقدند مدیرانشان با استفاده از  کارکنان از بسیاری. است کنندهناراحت

 . ندارد همراه به مزیتی هیچ هاایده این صاحبان برای

: یکی از وظایف عمده ی مدیران ،طراحی ، ترسیم حفظ منافع و نفوذ در دیگران پاداش دهی و تشویق هدفمند جهت کسب یا -2

ی و اجرای سیستم حقوق و مزایا برای کارکنان و مهم ترین جزء آن طراحی سیستم پاداش منصفانه میباشد .پاداش وسیله و ابزار

در دست مدیریت بوده تا با ایجاد مکانیسم های دریافتی معین )نظام پاداش دهی(، رفتار کارکنان را در جهت مطلوب تقویت نماید. 

وجود نظام پاداش مهم ترین بعد افزایش بهره وری در هر سازمان می باشد.طراحی سیستم پاداش دهی مطلوب در سازمان،مسئله 

که جنبه های مختلفی از جمله : نوع، مقدار وتداوم پاداش،گروههای هدف و تعریف شاخص های ای بسیار حساس و پیچیده است 

شده ،جهت طراحی سیستم  مناسب اندازه گیری را در دارد.متاسفانه برخی از مدیران بجای در نظر گرفتن ابعاد موثر و علمی ذکر

 افراد مدنظر ، منافع و مطامع خود را تامین نمایند. ، اهداف شخصی خویش را لحاظ مینمایند تا در کنار تشویقپاداش دهی

: الف( جهت خنثی سازی یا کم د  بخش بهره برداری میکنندتشکیل گروه های غیر رسمی و کاریزماتیک : از این مورد در چن –3

جهت بزرگ نمایی رنگ نمودن موفقیت برخی از رقبای مدنظر داخلی ب( استفاده از نفوذ این گروهها و افراد کاریزماتیک در 

ت(کسب اطالعات و و ترویج روحیه چاپلوسی و تملق موفقیت های موردی و مقطعی شخص مدیر پ( مداحی و ستایش مدیریت 

: گاها برخی از مدیران و مسئولین یا حتی سایر کارکنان با نادیده گرفتن اصول اخالقی سازمان با تم جاسوسی و خبر چینی اخبار

، ترغیب و یا تهدید رقبای  داخلی مدیریت و پرسنل در جهت تطمیعاز اطالعات کسب شده از طریق خبرچین های سازمان، 

 استفاده میکنند ث( انتشار اخبار و اطالعات گزینشی در جهت منافع مدیریت.

مدیریتی نظیر هرم نیازهای مازلو  معتبر انگیزشی های استفاده از نظریه های انگیزشی معتبر و علمی: با علم وآگاهی از  نظریه -4

و یا نظریه دو عاملی هرزبرگ و...، سعی در محدود نگهداشتن افراد در سطوح تامین نیازهای فیزیولوژیک نموده تا خطر رقبای 

 بالقوه و آتی دفع گردد.
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و سمینار و جلسات: با برگزاری همایش ها و جلسات و افتتاحیه ها و کنفرانس های مختلف با عناوین فریبنده   همایش برگزاری -5

جلوه دادن ، موجه و ارزشی (، سعی در موفقOrganizational Hypocrisyو پشت ویترینی  و به عبارتی ریاکاری سازمانی )

سای مافوق متبادر نماید که موفقیت فعلی سازمان مرهون زحمات و ون پرسنل و رخود داشته و می کوشند اندیشه ای در ذه

 سناریونویسی سازمانی در وقتی است ذکر به لیاقت های شخص مدیر بوده و فرد دیگری قادر به ادامه ی روند فعلی نمی باشد. الزم

 منزلت، و ثروت قدرت، کمیاب منابع به رسیدن برای کارکنان گردد، ها فعالیت عادی و طبیعی روند جایگزین ، نقش ایفای و

 بازی خواهند )مدیران ریا کار( می نویسان سناریو که آنطور را کار و فعالیت شده، نوشته سناریوهای اساس بر که میشوند مجبور

 .شود می القاء پرسنل به مدیریتی تیم سوی از که فراگیر و شده نهادینه کاری ریا یعنی این و کنند

: مدیری که با برجسته نمودن و یادواره سازی موفقیت های خویش ز موفقیت در پرسنل و رقبای داخلیروحیه ی ترس ا تزریق -۶

 ، به نحوی به دنبال حذف رقبای بالقوه پست و جایگاه خود می باشد.داد نمودن این توفیق برای دیگرانو دست نیافتی قلم

 فرایند آنکه از پیش حتی گاها مدیریت !دارند عزیزدردانه چند یا یک کار حلم در مدیران بیشتر مدیریت جزیره ای :معموال -7

 موارد اغلب در و گیرندمی نظر در شانذهن در مقام ارتقای برای را محبوبشان افراد از یکی شود شروع کارکنان عملکرد ارزشیابی

مدیریت جزیره ای حالتی ! رسدمی سوگلی فردِ همان به مقام این ،(رسدمی نظربه فرمالیته که) عملکرد ارزشیابی فرایند از پس

است که در آن مدیریت بجای سازمان دهی و رسیدگی به کل سازمان تنها بخش هایی از سازمان و نفراتی خاص را مورد توجه 

سازمانی در بین . اغلب پست ها و مناصب ار گرفته و منافعشان تامین میشودخود قرار می دهد و این افراد در حاشیه ی امنی قر

اعضای همین گروه غیر رسمی رد و بدل شده و میچرخد. در چنین وضعیتی کارکنان احساس تبعیض شدید نموده و نسبت به 

افراد خاص و مورد توجه مدیریت ، حس منفی پیدا میکنند. مدیریت از این نوع رویه چند هدف را دنبال میکند: الف( با جذب 

 -معاونت توسعه و پشتیبانی -معاونت نیروی انسانی -معاونت ادارای و کارگزینی -مدیریت مالیافراد خاص و کلیدی سازمان )

بازرسی و....( حمایت ایشان را جلب نموده و به نوعی اقتدار خود را افزایش داده و جایگاه خود را تثبیت می  –حراست -کارپردازی

مایت های گوناگون و تفویض برخی اختیارات محدود و تامین مالی ریسک رقیب شدن آتی این افراد را کاهش داده و با ح(کند ب

 سهام مالکیت برنامه های سود، توزیع عمر، بیمه بهداشتی، مراقبت های مانند کارکنان مزایای از و افزایش سطح رفاه )ترکیبی

دیگر(، سبب  موارد و شرکت هایاتومبیل  ازکودکان، مراقبت به یارانه ای،دسترسی غذائی طرحهای امکانات ورزشی، کارکنان،

میشود که ایشان خود را مدیون مدیریت بدانند پ(مدیر مطمئن خواهد بود که در صورت تهدید جایگاه مدیریتی از جوانب دیگر 

، درکار وی یا در صورت اجبار به همکاریو یا حتی از دست دادن منصب فعلی، تیم فعلی وی با مدیر جدید همکاری ننموده و 

قفه ایجاد خواهند نمود که درآن صورت احتمال برگشت مدیر به پست قبلی وجود خواهد داشت و یا حداقل نقش مدیر خلل و و

اسبق به عنوان یک ناجی و حالل مشکالت برجسته خواهد شد. از سوی دیگر برخی از افراد سازمان که خواهان پیوستن به این 

ی عضویت در آن بهره مند گردند ممکن است اخالقیات را نادیده گرفته بر اساس حلقه خاصه ی مدیریتی هستند تا بتوانند از مزایا

 دیدگاه ماکیاولیستی دست به هر بی اخالقی بزنند تا نظر موافق تیم مذکور و مدیریت را جلب نمایند.

توفیق   برای و رودمی شماربه مدیریت قوت نقاط از آنها به وظایف صحیح انتقال توانایی و کارکنان به بینی: اعتمادذره مدیریت -۸

. گیرندمی اشتباه کارمند دقیق بسیار زیرنظرگرفتنِ با را کار این مدیران از برخی اما. است سازمان ضروری یک بهتر در مدیریت

. کندمی سلب آنها از را کردن کار درست توانایی و گیردمی درنظر را شانحرکت هر دقتبه مدیرآنها که معتقدند کارکنان از بسیاری

  یابد. کاهش نیز شانوریشده و بهره ضعیف کار پرسنل در روحیه خواهد شد که  سبب موضوع این

** برخی از عوامل که باعث القاء بی کفایتی در پرسنل میشوند به صورت سهوی بوده که ناشی از جو و فرهنگ سازمان و یا 

 بوروکراسی حاکم بر سازمان میباشد. مواردی مانند:

 و خوشحال سازمان یک شود کارکنانمی سبب که است عواملی از یکی درکار، نبود سیستم ارزشیابی شفاف و ثابت: شفافیت  -1

هر چیز را که نتوان اندازه گرفت نمی توان " :. همانطور که پیتر دراکر اندیشمند بزرگ علم مدیریت نیز اشاره می کندباشند راضی

. عدم وجود نظام ارزشابی موثر و شفاف باعث خواهد شد پرسنل کنترل کرد نمی توان مدیریت کردوان نتکنترل کرد و هر چیز را 

احساس کنند که کارکرد و اثربخشی آنها دیده و سنجیده نمیشود و بعبارتی پرسنل فعال و غیرفعال، مفید و غیر مفید، هیچ تفاوتی 

و این سرآغاز حرکت به سوی حد بی کفایتی بهتر از سایرین دارند  نداشته و چه بسا افراد کم کار و بی تعهد وضعیتی به مراتب

 هم زیرا. است ضروری واقعا کار این اما دشوار است مدیرکمی یک برای بازخورد دادن خواهد شد. باید خاطرنشان کرد که معموال
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 که طورهمان مدیران دریافتند محققان مطالعه، یک در. کندمی کمک سازمان پیشرفت و رشد راستای در کارمند به هم و مدیر به

 خودداری نیز شودمی کارکنان وریبهره افزایش سبب که مثبت بازخوردهای دادن از کنند،می اجتناب منفی بازخورد دادن از

 .کنندمی

 مدرک صدورو  آموزشی عدم ارتقاء پست سازمانی پرسنل پس از ارتقاء مدارک تحصیلی به دالیل بوروکراتیک : برنامه های -2

ثابت شده  .میباشد کارکنان انگیزه و دانش رشد برای موثر فزاینده روش یک کارکنان، ارتقاء مدارج علمی و مدارک تحصیلی برای

 آمده بدست دانش اگر دیگر، عبارت به. میگذارد تاثیر مسائل شغلی آنها و کارکنان درکار مشارکت بر مستقیم طور به یادگیری

متاسفانه در برخی  .بود مدیرخواهد و کارمند برای ارزشمند یک رویداد دانش آن آوردن بدست شود، منجر شده مانجا کار به بتواند

 موارد به علت وجود قوانین خاص و بعضا مصلحتی، سازمانها مانع از ادامه ی تحصیل و ارتقاء مدرک کارکنان میشوند.

مسئولین سیاسی یا مقامات مافوق: اگر این انتصابات متناسب با سطح تجویز برخی انتصابات و ارتقاء های سازمانی از طرف  -3

علمی و فنی و یا تجربه ی فرد مذکور نباشد یا تواناییهای نسبی نیروی جدید برابر یا پایین تر از کارکنان داخلی سازمان باشد 

ل انگیزشی کارکنان را کاهش داده سبب پچ پچ سازمانی شده و برخی گروههای غیر رسمی را شکل میدهد و از سوی دیگر عوام

و یا ارزش های حاکم بر سازمان را تغییر میدهد و به نوعی کارکنان متوجه خواهند شد که مأخذ ارتقاء و پاداش چیزی به غیر از 

 خصوصا در سازمانهای تخصصی تبعات شدیدتر خواهد بود(.) موارد رایج و عنوان شده می باشد.

: در بسیاری از موارد پرسنل در بدو ورود دارای انگیزه بوده و طرح ها و ایده هایی نو و خالق وکشوریجود برنامه های ابالغی و -4

دارند که تصور میکنند قادر به تحقق این رویاها و ایده ها در محیط سازمان خواهند بود ولی متاسفانه به مرور و همزمان با روند 

، گرفتن عالیق. متاسفانه در اغلب سازمانها پرسنل بدون در نظرشد ق نخواهداجتماعی سازی متوجه خواهند شد که این مهم محق

تواناییها و محدودیتهای فردی باید طبق یک سری دستورالعملها و رویه های از پیش تنظیم شده و ضابطه مند کار کنند که این 

خالقانه خود را به مدیریت نمی گویند چراکه های  ایده، ه مرور پرسنل خالق کم انگیزه شدهامر مانع خالقیت و نوآوری شده و ب

 و بدین ترتیب زودتر از موعد به حد بی کفایتی میرسند. تردید دارند، نادیده و یا تمسخر شوند

 تشریح به ذیل شرح به که دارد معتبر و علمی مدیریتی نظریه چندین در ریشه نظری، مبانی ازنظر شده القاء کفایتیبی **  نظریه

 میپردازیم: آنها

 پیتر: که پیشتر بدان اشاره شد. کفایتی حد بی نظریه -1

 دو توسط 19۸2 سال در که است شناسی جرم حوزه در معروف تئوری یک شکسته پنجره نظریه پنجره های شکسته: تئوری -2

 و خصوصی های سازمان تمام مدیریت در بلکه شهری مدیریت در فقط نه شکسته پنجره شد .تئوری مطرح آمریکایی دانشمند

 ایجاد که نامطلوبی مورد و آشفتگی هر تئوری این است .طبق کارآمد بسیار شخصی زندگی حتی و غیرانتفاعی و انتفاعی دولتی،

 انگیزه اینکه هم و شود آن تغییردادن صرف کمتری انرژی هم تا بازگردد اول حالت به ممکن زمان ترین سریع در باید شود می

متاسفانه برخی از مدیران با بی توجهی به وجود یا بروز مشکالت  .برسد حداقل به نامطلوب مورد آن مجدد ایجاد و تکرار برای ها

هر چند جزئی در سازمان و عدم رسیدگی منطقی و به موقع باعث میشوند که پرسنل فرصت طلب و غیر متعهد از زیر بار مسئولیت 

 ه و دست از تالش کشیده و درها شانه خالی کرده و بالعکس پرسنل کوشا و متعهد با دیدن وضع موجود احساس بی کفایتی نمود

گاها شاهد آن هستیم که پرسنل غیر متعهد با .حتی کمتر از میانگین میرسد و متوسط به مقدار او وری بهره سطح زمان، طول

دیدن برخی کاستی ها و نواقص باالخص در حیطه ارزشیابی و نظام تشویق و تنبیه و اینکه بدانند با هر عملکرد و کارکردی ، 

ت ... در موقعیر استرس و تنش شغلی و پاسخگویی وپاداشی برابر با پرسنل متعهد و سخت کوش کسب کرده و حتی از نظحقوق و 

 نسبت به ادامه ی روند کاری خود راغب تر میگردند. ،بهتری نسبت به آنان قرار دارند

 توسط که بود سنتی های رهیافت لهجم از مدیریت در( Bureaucracy Theory)بوروکراسی  نظریه بورکراسی وبر: نظریه -3

 بود باور این بر وبر . کرد پیدا نشر و توسعه میالدی نوزدهم قرن اواخر در آلمانی، روشنفکر و شناس جامعه( weber) وبر ماکس

 برخورد در انصاف و عدالت و شود می استفاده کارا طور به نیز منابع از و کنند می عمل بهتر بوروکراسی حالت در ها سازمان که

 مقررات و قوانین و دفاتر طریق از نمودن اداره معنای به اصطالحی نظر از بوروکراسی . گردد می رعایت رجوع ارباب و کارکنان با

 اداری، امور جریان کندی و کاغذبازی مانند آن منفی آثار اغلب و داشته انتقادپذیر و منفی مفهومی عموم، نظر از بوروکراسی. است

متاسفانه در سازمانها شاهد آن هستیم که برخی از قوانین و آئین نامه ها و تبصره ها سد راه  .شود می تداعی مردم توده ذهن در
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ترقی و پیشرفت و ارتقاء پرسنل شده و باعث بی کفایتی آنان میگردد. مواردی چون: عدم موافقت با ماموریت های آموزشی پرسنل 

 -ثابت برای تمامی پرسنل و شفاف پاداش و تنبیه و کنترل و ارزشیابی سیستم نبود -دودیت  دفعات ارتقاء مدرک تحصیلیمح –

بوده که باعث اتالف منابع و سرمایه  سازی بومی و یابی جایگاه و سنجی نیاز بدون اغلب که کشوری و ابالغی های برنامه وجود

 سازمان شده و نتایج پیش بینی شده در سطوح باالتر را محقق نمیکند.

 تاریخ و نویسنده ، توسط19۸5 سال در است که مدیریت و شناسی روان در مهم قانون یک نام قانون پارکینسون: پارکینسون -4

قانون  گردید. معرفی انسان رفتار توصیف در طنز کتاب یک قالب در (1993-19۰9) پارکینسون نورتکوت سیریل نگارانگلیسی،

: عنوان میکندقانون مهم  این .طول می کشد وقتی که برای آن زمان در نظر گرفته ایم،تا  ،به مدت انجام یک فعالیت پارکینسون

. در "تا پایان تاریخی که برای انجام آن تعیین شده، به تعویق اندازند محول شده را معموال افراد تمایل دارند کاری که به آن ها"

ن به عنوان یک منبع طالیی و متناهی توجه ویژه داشته باشند ولی دنیای به شدت رقابتی امروز سازمانهای موفق باید به عامل زما

در برخی از سازمانها برای پیاده سازی برنامه های راهبردی و عملیاتی بازه های زمانی غیر واقعی و گاها بیشتر از زمان الزم )بیشتر 

برنامه ها بدگمان شده و دست از تالش برای  از زمان مسیر بحرانی( در نظر میگیرند که سبب می شود پرسنل یا به عملیاتی شدن

پیاده سازی آن کشیده و یا دلخوش به زمان طوالنی پیش بینی شده  شوند و با تن آسایی و هدر رفت زمان به دنبال گذران مهلت 

ند ، تالش میکنند مقرر باشند . از سوی دیگر این قانون بیان میکند بیشتر مدیران برای اینکه اثبات کند دارای قلمرو وسیعی هست

تا با استخدام پرسنل غیر ضروری و تولید کار کاذب برای آنان، این موضوع را اثبات کنند و بر تورم بوروکراسی بیافزایند که 

 را «بیشتر مرئوسان داشتن به مدیران تمایل»پارکینسون  ( یاد میکند.Empire buildingپارکینسون آن را امپراطور سازی )

شود.در چنین وضعیتی می تکراری وظایف وایجاد کارکنان افزایش موجب نتیجه در که داندمی هابوروکراسی گسترش انگیزه

کارهای غیر ضروری، ساده و تکراری باعث میشود که بهره وری پرسنل به شدت افت کرده و پرسنل زودتر از موعد به حد بی 

 کفایتی برسند.

 و انتصاب به پروری مفهوم پردازی شده است. کوتوله 2۰17تر علی قربانی در سال کوتوله پروری: این نظریه توسط آقای دک -5

 سازمان کارکنان سایر حتى و کننده منصوب مدیر از توانمندى لحاظ از که شود مى اطالق سازمانى هاى پست در افراد ارتقاء

 به امر این. است بالقوه پتانسیل داراى افراد رشد با مقابله پرورى کوتوله از اصلى هدف واقع در. هستند کمترى پتانسیل داراى

 توسعه مدیرانی توسط پرورى کوتوله .است آینده در فعلى پست اشغال و رقیب به ایشان شدن تبدیل از ترس و نظرى کوته دلیل

 در اجرایى، پست بر نشستن براى توانمند غیر مدیر! اند زده تکیه بدان که است مسندی از تر کوتاه ایشان قواره و قد که یابد می

 مى اقدام تر کوتوله مدیرانی انتصاب به توانمند، افراد از گیری بهره و پروری جانشین جای به خود از تر پایین مدیریتی های پست

 قد کاستن برای باال از فشار با ایشان. کند مى سرکوب را سیستم در مدیریتى هاى پست تصدى بالقوه توانایى داراى افراد و کنند

دهند. متاسفانه اغلب مدیران در سازمان  جلوه بلندتر را خویش قد کند مى تالش سرشان کردن خم حداقل یا و توانمند، افراد

های خویش خواهان ژنرال نبوده و به دنبال سربازان سر به زیر و مطیع هستند. وجود اینچنین باور و رویه ی سمی باعث خواهد 

 پیشرفت امیدوار نبوده و سیری قهقرایی را طی نموده و به حد بی کفایتی برسند.شد کارکنان به ارتقاء و 

 و مدیریتی مشاور یک که او. شد ارایه هرزبرگ فردریک توسط رسمی طور به بار نظریه دو عاملی هرزبرگ : این نظریه اولین -۶

-بهداشت نظریه”  عنوان، تحت ای مقاله آن، حاصل که داد صورت را ای مطالعه 1959 سال در بود، کار و کسب پرداز نظریه یک

 وضع به مربوط دیگری عوامل و ”انگیزشی عوامل“ نام به عواملی تاثیر تحت کارکنان که بود شده بیان مقاله این در. بود ”انگیزش

عوامل بهداشتی و نگهدارنده عواملی هستند که نبود آنها موجب نارضایتی میشود  .هستند  ”بهداشت عوامل“ عوامل نام به محیط،

ولی وجودشان انگیزش و رضایت شغلی ایجاد نخواهد کرد .یعنی وجود آنها موجب عدم نارضایتی می شود مثل : حقوق ، شرایط 

رضایت و وجودشان موجب رضایت می  کاری ، مدیریت و سرپرستی.عوامل انگیزاننده  عواملی هستند که نبودشان موجب عدم

شود مانند : احترام ، پیشرفت ، مقام و مسئولیت. تامین مالی نبودن پرسنل در حد متعارف، عدم تخصیص پست های سازمانی به 

ومل شکل استاندارد و بر اساس عدالت و شایستگی ها ، شفاف نبودن مسیر ترقی شغلی و ... میتوانند به تنهایی یا در کنار سایر ع

 منجربه انتقال فرد از سطح توانمندیها و پتانسیل ها و استعداد های بالقوه ، به حد بی کفایتی گردد.

نظریه پتو های خیس: پتو های خیس مواردی هستند که انگیزه، روحیه، رضایت، خالقیت، استعداد و شکوفایی کارکنان را  -7

ش را را خاموش میکنند ، انگیزه و روحیه کارکنان را از بین میبرند.در نابود میکند.این پتو های خیس همچنان که شعله های آت
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سازمانهای ناموفق مدیران به دنبال پهن کردن پتو های خیس هستند.تئوری پتوهای خیس بیانگر عدم توجه مدیریت به پویائی 

گیزه خود را از دست داده و به نیروهای های نیروی انسانی در فرآیندها و تصمیمات مدیریتی است که باعث میشود نیروی انسانی ان

بی تفاوت تبدیل شود. به عنوان مثال وقتی در یک سازمان رابطه گزینی جای شایسته گزینی را می گیرد نیروهای شایسته به 

ه برخی حاشیه رانده شده و بی انگیزه میشوند و به نوعی میتوان گفت که زودتر از موعد به حد بی کفایتی خود می رسند. متاسفان

، سفارشات مدیران باال دست ارتباطات حزبی و ائتالفی، سالئق شخصی مدیران ،قاء های شغلی بر اساس روابط فردیانتصابات و ارت

و مسئولین سیاسی جامعه و... بوده که منجربه پچ پچ سازمانی شده و سبب تزریق نا امیدی و باور عدم وجود سیستم علمی و 

ل شده و در نهایت بی کفایتی را برای آنان به ارمغان می آورد. از سوی دیگر این کارمندان و مدیران شایسته گزینی در بین پرسن

سفارشی که ره صد ساله را یک شبه پیموده اند ، به علت عدم داشتن تجربه یا علم کافی و یا متناسب با حوزه ی کاری جدید 

 باعث تشدید مشکالت فوق الذکر خواهند شد.

و عدم بلوغ کریس آرجریس: این نظریه بیان میکند رفتار ارباب رعیتی در سازمان مانع رشد افراد سازمان می شود.  نظریه بلوغ -۸

آرجریس معتقد است در سازمانی که از اصول دیوان ساالری استفاده می کنند افراد سازمانی نابالغ می مانند و باید برای رشد و 

 است معتقد)  پردازد می بالغ انسان نیازهای و سازمانی تقاضاهای ناهمگونی به آرجریس یه،نظر این بلوغ آنان زمینه سازی کرد. در

.وی بیان میدارد که مدیران اغلب به دنبال پرسنل (دارند نابالغ های انسان به بالغ کارکنان کردن تبدیل در سعی ها سازمان که

 زود و سطحی عالئق ، داشتن محدود دیدگاه بودن، دست زیر آگاهی، خود نا وابستگی، ارادگی، بی: نابالغ با خصیصه های چون

محدود، هستند. با این دیدگاه مدیریت باعث جذب پرسنل نابالغ و دفع پرسنل الیق و بالغ  بصورت کارها انجام توانایی داشتن، گذر

 صله ای با حد بی کفایتی ندارند.خواهد شد که به مرور زمان سیستم موجود، مبدل افراد بالغ به نابالغ خواهد بود که فا

 ای نظریه، نظریهاین  .است شده پردازی مفهوم 2۰1۸ سال در علی قربانی دکتر آقای توسط نظریه این نظریه حد با کفایتی: -9

 روبرو مدیرانی با سازمانها در» که آنجا است، که بیان میکند از بی کفایتی حد نظریه پذیرش ی نتیجه که است تجویزی-توصیفی

 اند، رسیده کفایتی بی حد به که مافوق مدیران ،«باکفایتی حد نظریه » اساس بر لذا ،«ندارند را خود جایگاه شایستگی که هستیم

 را مافوق مدیر جایگاه تهدید احتمال آینده یا حال در که دهند می را باکفایت مدیران و کارکنان برای ارتقاء و رشد اجازه جایی تا

 نمود کمتر مافوق مدیران کفایت میزان از که است مجاز حدی تا مجموعه زیر مدیران باکفایتی بستری، چنین در! باشند نداشته

 میزان بروز و نمایش که صورتی در پایین، سطوح کارکنان و مدیران عملکرد واقعی نتایج سوای نظریه این اساس بر! باشد داشته

 سطوح ترین پایین به مافوق مدیران سوی از خطر، دفع سبب به است ممکن بلکه یابند، نمی ارتقاء افراد تنها نه باشد، زیاد کفایت

در چنین سازمانی پرسنل شایسته یا مجبور به ترک سازمان شده یا باید موفقیت ها و تواناییهای خود را پنهان  .یابند تنزل سازمانی

، داخل سازمان در ستاره های  دارای پتانسیل بالقوهدر نتیجه  نموده و کمتر جلوه دهند تا مورد غضب مدیر ناشایست واقع نشوند.

 یک سیر خاموش و پنهان، رو به افول گذاشته و بی فروغ خواهند گشت. 

 

 :نتيجه گيري
 یتوانندنم یگرو د یزنندکه دارند در شغل خود دست و پا م یکنداشاره م یو کارکنان یرانبه مد یتی،کفا یاصل حد ب یا یتراصل پ

 یاست که نگذارند کارکنانشان به حد ب ینارشد ا یرانمد یاز مهارتها یکیاند.  یدهرس یتیکفا یبه ب یعنیبه جلو بردارند؛  یگام

 ینشده و از ب یبتا نه کارمند تخر یدارندنگه م یتیکفا یقبل از حد ب یگاهدر جا یشههوشمند افراد را هم یرانبرسند. مد یتیکفا

و  ینه تکنولوژ یندها،ها، نه فرا یستماثربخش را در خود داشته باشد. رهبران بزرگ نه س یرو غ یزهانگ یبرود و نه سازمان افراد ب

 هستند. یبالقوه ا یرقابت یتمز یمنابع انسان یراکنند ز یم یکنند بلکه آنها انسان ها را رهبر یم بریرا ره یفنه وظا
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