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چکیده

از آن جا كه از مهمترين عوامل بقاء سازمان ،پاسخگويي مناسب به توقعات ذينفعان سازماني مي-
باشد ،امروزه ذينفعان سازماني با حق انتخاب ،كاال يا خدمات با كيفيت پايين را نميپذيرند و سازمانها
كه با آحاد ذينفعان سازماني در ارتباط هستند ،بايد بتوانند به توقعات عقاليي جوابگو باشند .چون بحثي
كه اينك در محافل مديريت جامعهشناسي مطرح است ،بقاء و پايداري سازمان در جامعه است .در اين
راستا ،هدف اين بررسي يافتن راهكارهايي مناسب و كاربردي جهت افزايش رضايت ذينفعان سازماني از
سازمانها است تا اين راهكارها بتواند مديران را در جهت تصميمگيري مناسب ياري رساند .لذا با اين
فرضيه كه مهندسي سازماني موجب جلب رضايت ذينفعان سازماني ميگردد و با اين سئوال كه آيا
مطلوبيت مهندسي سازماني بر رضايت ذينفعان سازماني تاثير دارد با آزمايش نظام يافته فرضيه ،جهت
بررسي راهكارهاي مربوطه با روش توصيفي ميداني و ارايه پرسشنامههايي به جامعه آماري اين تحقيق
شامل دو گروه ذينفعان سازماني و كاركنان  10سازمان مختلف ،اطالعات الزم كسب و نتايج حاصله
تأييد فرضيه را نشان داد .در واقع فرض  H1با اطمينان  %95تأييد و نتيجه گرفته شدكه كليه اين عوامل
موجب جلب رضايت ذينفعان سازماني ميگردند.
واژگانکلیدی :رضايت ذينفعان سازماني ،مديريت مهندسي سازماني و رويكرد مهندسي اجتماعي.
مقدمه

بررسي حاضر درباره راهكارهايي جهت رضايت ذينفعان سازماني از سازمانها تدوين يافته چون كه
رضايت مقولهاي كلي و همه جانبه ميباشد كه جهت كسب آن در هر سازماني ،بايد بينشي سيستمي و
علمي جامع وجود داشته باشد .تحقيقات تجربي مختلف نشان ميدهد كه بين رضايت كاركنان و رضايت

 .1عضو هيئت علمي (دانشيار) گروه مديريت ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي؛ تبريز -ايران.

E- mail: farahmand@iaut.ac.ir
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ذي نفعان سازماني ،رابطه مستقيم وجود دارد و تغييرات مثبت در ديدگاه كاركنان نسبت به كار ،به افزايش
رضايت ذينفعان سازماني منجر ميشود و برخي محققان معيارهاي دقيق عددي در اين زمينه مطرح
كردهاند .طبق مطالعات سرزروياك ،پنج واحد افزايش در رضايتمندي كاركنان موجب  1/3واحد افزايش
رضايت ذينفعان سازماني ميشود و بين چهل تا هشتاد درصد رضايت و وفاداري ذينفعان سازماني،
حاصل ديدگاهي استكه كاركنان نسبت به شغل خود دارند .زيرا رضايت ،وفاداري و پايبندي كاركنان بر
روي كيفيت كاال و خدمات ارايه شده از سوي سازمان ،تأثيري شگرف دارد.
امروزه در بسياري از سازمانها به منظور جلب حمايت ذينفعان سازماني ،استراتژي مديريت روابط با
ذينفعان سازماني و ايجاد وفاداري به وسيله فراهم كردن ارزشهايي فراتر از ارزشهاي ذاتي كاالها يا
خدماتي كه به آنها دنبال ميشود .در اين رابطه ،سازمانهاي آلماني ابداع كننده باشگاههاي وفاداري
ذينفعان سازماني هستندكه امروزه صدها باشگاه در آلمان و كشورهاي ديگر نشان دادهاند كه ارايه منافع
عاطفي ،خدمات و برنامههاي ارزشي ،كليد ايجاد وفاداري در ذينفعان سازماني است .در اين راستا ،جوامع
و سازمانهايي كه روشها را بهتر و فرداي علم جامعه را دقيقتر درك كنند ،اقتصاد جهاني را از آن خود
خواهند نمود(.)Bentler, 987: 78-117; Craigie and etal, 733-738; Edwards and etal: 78-84
بدين دليل انديشمندان ،دنياي امروز را دنياي اطالعات ،سرعت و شتاب دانسته و در اين ميان ذي-
نفعان سازماني ،رقبا و دگرگونيها در محيط ،بر ساختار سازمانها تأثير ميگذارند(ديويس و نيواستورم،
147-238 :1375؛ فقهي فرهمند112-238 :1382 ،؛ فقهي فرهمند258-422 :1393 ،؛ فقهي فرهمند،
 )621-851 :1395يعني:
 )1ذينفعان سازماني دگرگون شدهاند :ذينفعان سازمانيگروهي از افرادندكه كار يا نتيجهكار سازمان
را دريافت و خواستههاي خود را به جامعه و سازمانها ديكته كرده و انتظار دارند كه با آنها رفتاري ويژه
صورت پذيرد.
 )2رقبا :گوناگوني و زبردستي رقبا مانند رسانهها چهره جوامع را دگرگون كردهاند و آن جامعه يا
سازماني كه ارزش بيشتري براي ذينفعان سازماني بيافريند به موفقيت و كاميابي دست خواهد يافت .از
طرفي ،در اين نگرش استراتژيك ،هدف توليد ارزش بيشتر براي ذينفعان سازماني است چون فرصتها
و تهديدهاي استراتژيك در اين راستا معنا ميگيرند و شناخت ارزش ،گذرنامه ورود به اين ديدگاه است.
 )3انقالب اداري :شتاب روزافزون دگرگونيهاي تكنولوژي ،نوآوريها را از سالها به ماهها كاهش
داده ولي اغلب مديران تصور ميكنند كه سازمان آنها به رادارهاي حساس در برابر اين دگرگونيها
مجهزند ولي آنها تنها دگرگونيهايي را در مييابند كه خود انتظارش را دارند.
به هرحال در روند كسب و كارهاي جديد ،به دست آوردن رضايت ذينفعان سازماني جايگاهي حياتي
در اهداف سازمانها به خود اختصاص داده و مديران ميدانند كه موفقيت آنها در راه رسيدن به اين
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اهداف ،درگرو جلب اين رضايت است .لذا الزم است سيستم مديريت ارتباط با ذينفعان سازماني و جامعه
طراحي و پياده شود تا گامهايي براي ايجاد ،توسعه ،نگهداري و بهينهسازي روابط طوالني مدت و ارزش-
مند بين ذينفعان سازماني و سازمان برداشته شود كه آن خود نيز نيازمند يك فرهنگ اجتماعي ذينفعان
سازمانيمحور در سازمان ميباشد .در واقع نگرش اجتماعي ،به ذينفعان برون رويكرد مهندسي اجتماعي
يا ذينفعان سازماني با خواستهها و نيازهاي منطقي مربوطه كه از سه بخش اصلي ذينفعان سازماني،
روابط اجتماعي و مديريت تشكيل شده ،نگاه ميكند.
مهندسی سازمانی

مديران امروزي در محيطي پويا ،پر ابهام و متحول كار ميكنند .يكي از بارزترين ويژگيهاي عصر
حاضر ،تغييرات و تحوالتشگرف و مداومي استكه درطرز تفكر ،ايدئولوژي ،ارزشهاي اجتماعي ،روش-
هاي انجام كار و بسياري از پديدههاي ديگر زندگي به چشم ميخورد .سرعت اين تغييرات به گونهاي
است كه نميتوان منحني تغيير را دربْعد زمان ترسيمكرد .زيرا پيشرفت و تحول با شتابي بيشتر از سرعت
ترسيم منحني به وقوع ميپيوندد .كثرت تغييرات نيز كه سازمانها و افراد با آن مواجهاند از چنان فشار و
نيرويي برخوردار است كه در دنياي مشتريگراي رقابتافزاي كنوني هر نوع مقاومتي را در هم كوبيده و
همه را با خود به جلو ميبرد .به عبارت ديگر ،وسعت و تنوع نيروي تغييري كه بر پيكر سازمانهاي
امروزي وارد ميآيد ،به قدري زياد است كه براي آنها چارهاي جز انطباق و پاسخگويي به اين تغييرات
وجود ندارد .ب ا توجه به اين تحوالت شگرف ،مسئله اين است كه مديران چگونه سازمان خود را در جهتي
سوق و توسعه دهند كه بهتر بتواند با تغييرات و تحوالت محيط هماهنگ شود .به عبارت ديگر مديران
چگونه ميتوانند به جاي داشتن حالت انفعالي ،بگذارند كه وقايع بر آنها حادث شود ،حالت فعال داشته و
قبالً حوادث و تغييرات اقتصادي ،عملي ،فني و سياسي را پيشبيني و اقدامات الزم را به عمل آورند.
دنياييكه در آن زندگي ميكنيم و خواهيم كرد و محيطي كه درآن سازمانها و تشكيالت فعاليت ميكنند
بيسابقهاند .اگر چه عناصر همانند هستند ،لكن شتاب و پيچيدگي تغييرات در شيوهها ،راه و رسم زندگي
و ارزشها به گونهاي و با وسعتي در حال شكلگيري است كه تاكنون هرگز مشاهده نشده است .تغييرات
در چشمانداز سياسي و روابط جديد بين جهان اول و جهان سوم ،تعريف تازهاي از بازار ابزار توليد و محل
استقرار منابع انساني ،مالي و فني به دست ميدهند .تغييرات انفجارآميز تكنولوژي در ارتباطات و اطالع
رساني ،جهاني واحد پديد آورده است كه در آن انجام معامالت كمتر از يك ثانيه طول ميكشد و اخبار در
كمترين زمانممكن ،بخش ميشود .تغييرات جهاني درارزشهاي اجتماعي ازقبيل اهميت دادن به محيط
زيست ،نقش زنان در جامعه و نقش سازمانهاي مولد ثروت ،همه اينها در محيطي كه در آن سازمانها
و تشكيالت عمل ميكنند نقش تعيين كنندهاي دارند.
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اين محيط براي رؤساي سازمانها كه وظيفه و مسئوليت تعيين عملكرد و آينده سازمانهايشان را
دارند ،تكاليف بيسابقهاي به وجود ميآورد .در اين محيط ناآرام اكثر رهبران مؤسسات مجبور ميشوند
كه به بررسي ماهيت سازمانهايشان از قبيل اهداف اصلي ،هويت و روابطشان با مشتريان ،رقبا ،تأمين
كنندگان يا فروشندگان منابع مورد نياز آنها بپردازند .ما در برههاي از تاريخ زندگي ميكنيم كه نهادهاي
اساسي جامعه و روابط بين آنها درحال ارزيابيمجدد و طرحريزي دوباره است .نقش توليد ثروت درجامعه
و تخصيص ثروت بين فقير و غني ،جهان اول و جهان سوم و شمال و جنوب مشكالت جديدي به خود
ميگيرند .رابطه بين دولتها ،بخش خصوصي و غيردولتي متشكل از گروههاي داوطلب و شهروندان و
توليدكنندگان كاالها و خدمات پيوسته در حال تغيير هستند .هر فردي در مقام رهبري يك سازمان بزرگ
بايد از اين تغييرات و چالشهاي حاصله از آنها كامالً آگاه باشد.
ا گر مشتريان احساس كنند كه توليدات از حيث كيفيت مطلوب يك سازمان به قيمت آلودگي محيط
زيست ،تمام ميشود آنها ممكن است توليداتي را كهكارآيي كمتر دارند ولي سالمترند را از سازمان رقيب
تأمين كنند .درچند دهه اخير ،مديران روز به روز بيشتر متوجه اين حقيقت شدهاندكه كوششهاي پراكنده
جزء به جزء براي حل مسايل پيچيده سازماني كافي نيست(كيا192-214 :1373 ،؛ فقهي فرهمند:1380 ،
358-412؛ فقهي فرهمند .)374-481 :1390 ،لذا امروزه برنامهريزي همه جانبه وسيعتري الزم است به
نحوي كه استراتژيهاي هماهنگ شده مهندسي سازماني را براي پرورش فضاي سازماني ،روشهاي
كار ،روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و اطالعاتي در بر داشته باشد و با شرايط و الزامات قابل پيشبيني و
غيرقابل پيشبيني سالهاي آينده منطبق و سازگار باشد(فقهيفرهمند189-321 :1393 ،؛ فقهي فرهمند،
387-459 :1382؛ فقهي فرهمند.)75-114 :1381 ،
رضایت ذينفعان سازمانی

با الهام از نگرش اجتماعي و تأثير آن روي نگرش سازماني و افراد جامعه و كاركنان سازمان (رابينز،
 ،) 76 :1383مي توان اعالم كرد كه تعهد سازماني ،شغل و سازمان را معرف خود دانستن و ميزان شناخت
و مشاركت فعاالنه در آن ،تأثير مهندسي سازماني در بهبود سازماني ،شاخص وفاداري نسبت به سازمان و
از نگرشهاي سازماني محسوب شده است .در راستاي اين نگرش و در رابطه با كاري كه شخص انجام
مي دهد ،شغل تخصصي با آزادي عمل براي ارتقاء مهارتها و تواناييها ،عادالنه بودن سيستم پاداش و
تأمين نيازها و روابط اجتماعي ،تعيين كننده مهندسي سازماني هستند .در نگرشهاي سازماني با توجه به
اهميت مهندسي سازماني براي كاركنان ،مديران نيز عالقمندند با بررسي آن ،به اهدافي چون شناخت
مشكالت و مسايل بالقوه موجود در سازمان ،ارزيابي اثر سازمان در طرز تلقي و برداشتهاي كاركنان،
ايجاد ارتباط صحيح و دوستانه بين مديريت وكاركنان به كسب اطالعاتي درست و واقعي از سازمان و كار
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دست يابند .زيرا در اين حالت تمايل آنها به صداقت نسبت به جامعه ،سازمان و تعهد به انجام وظايف
محوله بيشتر خواهد شد .پس ذينفعان سازماني خواستههاي خود را براي سازمانها به ارمغان ميآورند و
وظيفه سازمانها است كه آن ها را سودمندانه پاسخ دهند(كاتلر.)48 :1376 ،
بنابراين بهتر است هر سازماني در راستاي توجه به ذينفعان سازمانيكه سازمان به خاطر آنها ايجاد
شده ،اقدامات الزم را به عمل آورد و با يك نگرش سيستمي اجتماعي و سازماني در جهت تحقق اهداف
كالن اجتماعي اقدام و پاسخ به سئواالت زير را در برنامه كاري خود قرار دهد(هوران و پتيمن:1381 ،
112-184؛ فقهي فرهمند7-28 :1392 ،؛ فقهي فرهمند:)115-129 :1393 ،
 )1نيازهاي ذينفعان سازماني چه هستند و چه نيازهايي را دنبال ميكنند و اين نيازها چگونه بايد
تأمين شوند؟ اغلب سازمانها فكر ميكنند كه جواب را ميدانند و بر اساس آن عمل مي كنند ولي تجربه
نشان داده كه نقطه نظرات متفاوتي وجود دارد.
 )2ارزيابي مقايسهاي بين محصوالت يا خدمات موجود با سازمانهاي ساير جوامع چگونه است و
راهكارهاي رقابتي كدامند؟( .)Chiu and etal,2008: 88-100; Clemente and etal:1-12بايد توجه داشت
كه در سالهاي اخير ،رابطه ذينفعان سازماني و سازمانها تغيير يافته و سازمانها ديگر برتري الزم را
در اختيار ندارند .بدين جهت ،گوش فرا دادن به نواي جامعه و ذينفعان سازماني ،ضرورتي براي توفيق
در رقابتها در سرلوحه كار سازمانها قرار گرفته است .مثالً در يك سازمان ژاپني به متصدي آسانسور
مسئول جابجايي مراجعان و كاركنان پس از دو ماه آموزش ،كليه اطالعات الزم سازماني را در اختيار وي
قرار ميدهند چرا كه وي اولين كسي است كه در سازمان با ذينفعان سازماني مواجه ميشود .ايشان بايد
قادر باشدكه هرگونه سئوالي را با ادب ،متانت و با اعتماد به نفس پاسخ دهد .زيرا ازسه عامل كليدي يعني
ذينفعان سازماني ،رقابت و تغيير كه در نظام اجتماعي و اقتصادي پديدار و كليه فعاليتها را تحت تأثير
قرار داده ،جلب رضايت ذينفعان سازماني از جايگاه خاصي برخوردار است(–Brehm and etal: 999
.)1023; Ding and etal: 119-143

پس امروزه بايد همه كاركنان ،اهميت ذينفعان سازماني را درك و هميشه به ياد داشته باشند كه
ذينفعان سازماني هيچ وابستگي به سازمان ندارند بلكه سازمان به آنها وابسته است .كاركنان بايد
خودشان را با خواستههاي ذينفعان سازماني هماهنگكنند چون آنها ضامنبقاء و حيات سازمان هستند.
براي درك اين حركت ،هيرشيمن الگويي را براي درك ذينفعان سازماني نسبت به سازمان ارايه مي-
دهد كه مبتني بر سه اصل فرار ،اعتراض و وفاداري ذينفعان سازماني است .يعني ذينفعان سازماني
ناراضي ميتوانند با سازمان خداحافظي يا اعتراض به مقامات بكنند ولي وفاداري آنها به سازمان ،تعيين
كننده مسير ديگري است .بايد توجه نمود كه بر اساس تحقيقات ،اغلب از هر 50نفر ذينفعان سازماني
ناراضي ،تنها يك نفر وقت خود را صرف شكايت ميكند ،شكايتي كه با طبيعت انسان سازگاري ندارد.
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ذينفعان سازماني به هنگام نارضايتي با سكوت و شكايت به سازمان ،شكايت به دوستان يا همراهان و
شكايت به خود سازمان ،از خود عكسالعمل نشان ميدهند.
مدیریت مهندسی اجتماعی

مهندسي اجتماعي 1هم بسيار پيچيده و هم بينهايت ساده است اما آن در واقع به معناي كار روي
يك شخص با هدف ترغيب وي به انجام كارهايي براي حصول فرد ترغيب كننده به اهدافي چون
دستيابي به دادهها ،اطالعات دسترسي يا دستكاري سيستم ياشبكه هدف براي انجامكاري خاص تعريف
ميشود .به واسطه طبيعت رازگونه اين مهارت تاريك معموالً افراد از آن گريزان بوده و احساس ميكنند
قادر به اجراي يك آزمون موفق مهندسي اجتماعي نميباشند .مهندسي اجتماعي از ضعيفترين اتصال در
خطوط دفاعي امنيت اطالعات هرسازمان يعني نيرويانساني بهرهگيري مينمايد .به زبان ساده ،مهندسي
اجتماعي به معناي هككردن افراد بوده و با سوء استفاده از طبيعت اعتماد متقابل بين انسانها به اطالعاتي
كه ميتوانند براي كسب منافع شخصي مورد استفاده قرار گيرند دستيابي حاصل ميگردد .بهترين شيوه
انجام تكنيكهاي مهندسي اجتماعي آن استكه توسط يك فرد خارجي ناشناس براي يك سازمان اجراء
شوند .مهاجمين صرفاً به اين دليل براي نفوذ به سيستمها از مهندسي اجتماعي استفاده ميكنندكه مي-
توانند اين كار را انجام دهند .آنها به شخصي نياز دارند كه دربهاي سازمان را برايشان باز كند تا
مجبور نباشند براي ورود به زور متوسل شده و احتماالً گير بيافتند .مهندسي اجتماعي ميداند كه بسياري
از سازمانها فاقد طبقهبندي رسمي اطالعات ،سيستمهاي كنترل دسترسي ،طرحهاي مقابله با حوادث و
برنامههاي آگاهي امنيتي هستند و از همين نقطه ضعفها بهرهگيري مينمايند .مهندسي اجتماعي داراي
پيامدهاي جدي است .از آن جايي كه هدف مهندسي اجتماعي بهرهبرداري از يك نفر براي كسب منافع
غيرقانوني است ،هر چيزي امكان دارد .مهندسين اجتماعي كارآمد ميتوانند اطالعات زير را جمعآوري
نمايند(مقيمي142-214 :1377 ،؛ فقهي فرهمند:)159-247 :1380 ،
 .1كلمات عبور سرپرستي يا كاربري
 .2نشانها يا كليدهاي امنيتي براي ورود به ساختمانها و حتي اتاق كامپيوتر
 .3داراييهاي ذهني نظير مشخصات طرح ،فرمولها و يا ساير مستندات تحقيق و توسعه
 .4گزارشات مالي محرمانه
 .5اطالعات خصوصي و محرمانه كاركنان
 .6فهرست مشتريان و پيشبينيهاي فروش.

Social engineering
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اگر هر يك از اطالعات فوق به بيرون درز كند ميتوانند با زيانهاي مالي ،كاهش روحيه كاركنان ،به
خطر افتادن وظيفه شناسي نسبت به مشتريان و حتي ايجاد مشكالت قانوني همراه باشد.
در مهندسي اجتماعي هيچ گاه دانسته نميشود كه شيوه بعدي حمله چه خواهد بود .بهترين كاري كه
ميتوان انجام داد اين استكه گوش به زنگ مانده ،شيوههاي مهندسي اجتماعي را درككرده و از طريق
هوشياري امنيتي مداوم در سازمان از خود در برابر متداولترين حمالت محافظت نماييد.
فرآيند مهندسي اجتماعي عمالً تاحدودي ابتدايي به نظر ميرسد .به طور كلي مهندسين اجتماعي
جزئياتي از فرآيندهاي سازماني و سيستمهاي اطالعاتي را براي اجراي حمالت خود پيدا ميكنند .آنها با
در اختيار داشتن اين اطالعات ميدانند كه بايد به دنبال چه چيزي باشند .حمالت مهندسي اجتماعي در
مراحل زير انجام ميگيرد:1
 .1انجام تحقيقات و اعتمادسازي
 .2بهرهبرداري از روابط براي كسب اطالعات ازطريق مكالمات ،رفتارها و يا فناوري
 .3استفاده از اطالعات جمعآوري شده براي مقاصد بدخواهانه.
تحقیقات پیشین

در رابطه با اين بررسي و مطالب مطرح شده ،مطالعات قبلي نشان ميدهد كه:
 )1مهندسي سازماني پديدهاي فراگير داراي ابعاد رواني ،اجتماعي ،اقتصادي ،جسماني و عامل مهم در
افزايش كارآيي است كه به رضايت فردي منجر مي شود و افزايش حقوق براي ايجاد مهندسي سازماني
در كاركنان سطوح پايينتر نسبت به كاركنان رده باالتر تأثير بيشتري دارد .كاركنان راضي وظايف جديد
مرتبط با شغل خود را سريعتر ياد گرفته و تصادفات شغليكمتري داشته و پروندههاي شكايتي آنها كمتر
است .محققين رفتار سازماني و مديران اعتقاد دارند كه مهندسي سازماني براي سازمان مهم است(ميچل،
 .)315 :1376در حالي كه در هر جامعه و سازماني براي تحرك ،پويايي و تحقق اهداف عاليه ،تأمين
خواستههاي ذينفعان سازماني و اجراي طرحهاي بزرگ خود ،نيروي انساني محوريترين عامل است كه
شايسته است به اين سرمايه ارزشمند كه سرمايهاي خالق ،مبتكر ،فعال ،دگرگونساز و متفكر است،
توجه نموده و بستري را ايجاد كرد تا محيطهاي اجتماعي ،سازماني و كاري ،پويايي و خالقيتهاي اين
نيروي مهم و كارساز را فداي شرايط نامساعد نكنند.
 )2ميزان مسئوليت ،بازخورد ،سطوح شغلي باالتر ،موجب اختيار و آزادي عمل بيشتر و تنوع وظايف
شغلي ،اثرمثبتي بر خشنودي شغلي دارند(فقهي فرهمند .)609 :1383،از طرفي تنوع كاري وسيع ،باعث
ابهام و استرس و تنوع كم باعث يكنواختي و خستگي شده و منجر به عدم مهندسي سازماني ميگردد كه
دراين ميان تنوع كاري متوسط مؤثرتر است .ابهام و تضاد در نقش ،همواره از سوي كاركنان مورد اجتناب
http://rasekhoon.net/article/show
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قرار گرفته زيرا اگر از كاري كه انجام ميدهند و انتظاري كه از آنها ميرود را نشناسند ،موجبات ناخشنودي
آنان فراهم ميگردد .در بررسي مهندسي سازماني كاركنان يكي از رسانهها معلوم شد كه يكي از داليل
عدم رضايت از شغل كاركنان ،كمبود تنوع شغلي است .يعني  %64نيروهاي ستادي اين رسانه نسبت به
يكنواختي و تكراري بودن كار روزمره خود ،احساس سرخوردگي و عدم رضايت ميكردند .اين در حالي
بود كه متوسط پرداخت و حقوق و مزايا در اين رسانه كمتر از متوسط جامعه نبود .لذا اگر سازماني به افراد
پر بازده پاداش هاي بيشتري دهد ،بهبود عمليات موجب شهرت سازمان و افزايش حقوق ،زمينه ارتقاء و
رضايت كاركنان ميشود(رابينز .)48 :1382 ،لذا انتظار ميرود مهندسي سازماني در صحنه اثر گذاردن بر
كساني كه عملكرد ضعيفي دارند ،نقش مهمي ايفا كند.
 )3كاركنان به طور مثبت به مهندسي سازماني و اندازهگيري تعهد سازماني ،عكسالعمل نشان
ميدهند و با متقاعد كردن خودشان به اين كه از موقعيت فعلي شغليشان رضايت دارند و با احساس
وفاداري نسبت به سازمان ،خواهان اجتناب از ناهماهنگي شناختي هستند .ادريسكول و همكارانش در
سال  1992به اين نتيجه رسيدند كه داشتن نگرشهاي اجتماعي و سازماني مطلوب بر تعهد سازماني
تأثير مستقيم دارد .از طرفي نيز با تنوع كاري ،استقالل شغلي ،سطح مسئوليت شغلي ،كيفيت روابط
اجتماعي در كار ،پاداش ،فرصتهايي جهت پيشرفت و ارتقاء در سازمان در ارتباط است ولي با توجه به
شانس بيشتر افراد در يافتن شغل جديد ،تعهد سازمانيكاهش مييابد .از سوي ديگر برنارت ،دونتو و كنت
با تحقيق بر روي رابطه بين رضايتمندي كاركنان ،ذينفعان سازماني و سوددهي سازمانها نشان دادند
كه تأثير رضايت كاركنان و ذينفعان سازماني بر سوددهي سازمان گرچه ممكن است در زماني خاص
قابل تشخيص نباشد اما در يك بازه زماني آن قابل اثبات است(محمدي41-95 :1382 ،؛ فقهي فرهمند،
.)247-355 :1390
بنابر اين از مطالعات و ساير بررسيها ميتوان اين پيام را دريافت كه مهندسي سازماني روي نگرش
اجتماعي و سازماني ،سالمت كلي و كارآيي سازمان و جامعه به عنوان يك ارزش اثرگذار است .لذا بايد
بررسي كردكه چگونه ميتوان شرايط محيطي و روابط سازماني و اجتماعي را فراهم نمود تا درسايه آنها،
افراد بتوانند خوب فعاليتكنند ،نظر بدهند ،دلسوزيكرده و رضايتمند باشند و جامعه و ذينفعان سازماني
آن را متعلق به خود بدانند.
روش پژوهش

هدف از اين بررسي ،يافتن راهكارهايي مناسب و كاربردي جهت افزايش رضايت ذينفعان سازماني و
اربابانرجوع سازمانهاي مختلف ميباشد .گرچه در اين زمينه تاكنون تحقيقاتي مشابه صورت گرفته ولي
موضوع مهم قابل بررسي اين است كه آيا با توجه به رضايتمندي شغلي و عوامل ديگر كه منجر به افزايش
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كيفيت خدماتدهي آنها ميشود ،ميتوان به رضايت ذينفعان سازماني و اربابانرجوع دست يافت؟ اگر
با ديد سيستمي به اين موضوع پرداخته شود در واقع آن در برگيرنده عوامل و راهكارهاي زيادي است و
آن چه كه براي دستيابي به اين هدف ضروري مينمايد ،ايجاد يك نظام جامع خدمات رضامندي ذي-
نفعان سازماني است تا بتوان با بررسي همه جانبه آن ،به راهكارهايي مشخص دست يافت .براساس مطالعات
انجام يافته در چارچوب نگرشهاي اجتماعي و سازماني ،اهم متغيرهاي مرتبط با رضايت عبارتند از
(سعادت92-108 :1375 ،؛ مقيمي136 :1377 ،؛ فقهي فرهمند:)43-54 :1394 ،
 )1مهندسي سازماني :تجربه نشان داده كه افراد ناراضي سازمان را ترك ميكنند و كاركنان راضي از
سالمت بهتري برخوردارند و چون اثرات آن در زندگي اجتماعي و سازماني مشاهده ميشود مديران بر
اساس مسئوليت هاي اجتماعي ،از منافعي كه در سايه وجود آن نصيب جامعه ميشود ،دفاع ميكنند .زيرا
مهندسي سازماني باعث افزايش عملكرد و افزايش عملكرد موجب مهندسي سازماني ميشود كه در اين
بررسي ،نگرش فرد در باره شغل از پارامترهاي اين عامل در نظرگرفته شده است .عوامل حمايتي كه از
طرف سازمان در جهت نگهداري و استفاده بهينه از منابع انساني طراحي شده تا رضايتمندي كاركنان از
شغل شان فراهم گردد كه اهم آنها عبارتند از حقوق و دستمزد ،ترفيعات و خطمشيهاي سازماني .لذا
امروزه استراتژيهاي هماهنگ شده مهندسي سازماني را براي پرورش فضاي سازماني ،روشهاي كار،
روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و اطالعاتي ميدانند.
 )2رضايت ذينفعان سازماني :ذينفعان سازماني به هنگام نارضايتي ،با سكوت كردن ،شكايت به
سازمان ،شكايت به دوستان يا همراهان و شكايت به خود سازمان ،از خود عكسالعمل نشان ميدهند.
 )3مهندسي اجتماعي :حمالت مهندسي اجتماعي درمراحل انجام تحقيقات ،اعتمادسازي ،بهرهبرداري
از روابط براي كسب اطالعات از طريق مكالمات ،رفتارها و يا فناوري و استفاده از اطالعات جمعآوري
شده براي مقاصد بدخواهانه انجام ميگيرد.
باتوجه به مطالب مطرح شده ،باهدف آزمايش نظاميافته فرضيهها و روابط در شرايط واقعي و اجرايي،
جهت بررسي راهكارهاي عوامل مذكور و رابطه آنها با رضايت ذينفعان سازماني و اربابان رجوع ،با
روش توصيفي ميداني ،ابتدا براي دو گروه پرسشنامههايي در راستاي متغيرهاي مستقل طراحي شد كه با
روش آلفاي كورنباخ ،اعتبار آن ها 96% ،براي پرسشنامه كاركنان و  %94/9براي پرسشنامه ذينفعان
سازماني و اربابان رجوع ،حاصل گرديد و پرسشنامههاي تكميلي در مرحله مقدماتي آزمون ،بررسي و با
همكاري اساتيد صاحبنظر مطالعه و اصالحات الزم انجام و در نهايت روايي آنها نيز تأييد گرديد.
سپس براي نظرسنجي به دليل عدم امكان بررسي كل جامعه آماري و نامحدود بودن اندازه آن ،از
روش نمونهگيري خوشهاي و براي تعميم نتايج آن به جامعه آماري ،از فرمول  n=Zα/2P(1-P)÷ e2استفاده
شد كه در آن  nتعداد افراد نمونه e ،درجه خطا ( )α=%5با ضريب اطمينان p ،)Zα/2=1/96( %95
نسبت مورد نظر درنمونه و احتمال موفقيت بامقدار ( )p=0/5و حداكثر مقدار اشتباه ( )d=%7درنظر گرفته
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شد كه با جاگذاري در فرمول ،تعداد نمونه الزم  215تعيين شد ولي به طور تصادفي و در عمل تعداد 354
پرسشنامه كه پس از تحويل حضوري و يا ارسال با پست معمولي و الكترونيكي به جامعه آماري اين
تحقيق شامل ذينفعان سازماني ،اربابانرجوع و كاركنان سازمانهاي مختلف شمال غرب كشور از ابتداي
سال  94تا اوايل  ،95اطالعات الزم كسب شدكه خالصه آمار آنها درجدول شماره ( )1آورده شده است.
در اين بررسي ،گردآوري اطالعات به دو روش كتابخانهاي براي بخش نظري و روش توصيفي ميداني با
استفاده از ابزارهاي گردآوري اطالعات يعني پرسشنامه ،بررسي اسناد و مدارك ،انجام و بعد از جمعآوري
پرسشنامهها و طبقهبندي دادهها ،به منظور آزمون فرضيهها و تجزيه و تحليل دادهها ،از آزمون هاي كاي
اسكور ، 1ضريب همبستگي پيرسون 2و آزمون معنيدار بودن 3و ضريب 4تعيين  r2كه برآوردي از واريانس
مشترك بين دو متغيراست ،استفاده گرديد(ايزاك .)209 :1376 ،محاسباتآماري مربوط به آزمون فرضيه-
 ها با آمار استنباطي نيز براي آزمون تصادفي بودن پاسخهاي ارايه شده از طريق آزمونهاي مذكورمحاسبه گرديد.
جدول شماره ( :)1آمار توصیفی مربوط به كاركنان و اربابانرجوع سارمانهاي مختلف
گروه سني

درصد

سابقه كاري

درصد

تحصيالت

درصد

 30ـ 20

28/93

5ـ1

24/79

زير ديپلم

3/31

 40ـ 30

51/24

 10ـ 5

33/88

ديپلم

22/31

 50ـ 40

18/18

 15ـ 10

19/01

فوق ديپلم

4/13

 60ـ 50

1/65

 20ـ 15

14/05

ليسانس

65/29

رسمي

93/39

 25ـ 20

4/96

فوق ليسانس

3/31

قراردادي

6/61

 30ـ 25

3/31

دكترا

1/65

گروه سني

درصد

سازمان

درصد

تحصيالت

درصد

 20ـ 0

4/3

1

18/1

زير ديپلم

5/3

 30ـ 20

20/5

2

5/2

ديپلم

18/1

 40ـ 30

31/9

3

6/7

فوق ديپلم

12/9

 50ـ 40

17/1

4

32/91

ليسانس

41/4

 60ـ 50

13/8

5

15/7

فوق ليسانس

5/7

 00ـ 60

6/7

6

2/9

دكتري

10/9

كاركنان

ذينفعان سازماني و اربابان رجوع

Chi-Square = X2=Σ[(O-E)÷E]2

)  ny 2

2

 xiyi  nxy
( xi  nx )( yi
2

2

r
1 r2
N 2

1.

r
2.

tr 

Coefficient of determination

3.
4.
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بي پاسخ

5/7

7

7/1

8

5/7

9

94/3

10

5/7

جمع

94/3

بي پاسخ

5/7
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یافتههاي پژوهش

با توجه به عدم امكان انتخاب اختياري سازمانها ،متفاوت بودن برداشت افراد از مفهوم مهندسي به
طور عام و مهندسي سازماني كاركنان و رضايت ذينفعان سازماني و اربابانرجوع به طورخاص ،عدم بيان
واقعي نظرات ازطرف پاسخ دهندگان به دليل رعايت برخي مالحظات و يا شرايط روحي ،رواني و خستگي
ناشي از كار روزانه به هنگام تكميل پرسشنامهها از محدوديتهاي اين بررسي بودند .پس از جمعآوري
اطالعات و طبقهبندي دادهها ،از آزمونهاي كاي دو ،ضريب همبستگي پيرسون ،آزمون معنيداربودن و
ضريب تعيين استفاده و در نتيجه فرض  H0با اطمينان  %95تأييد نشد كه خالصه نتايج محاسبات در
جدول شماره  2آورده شده است .در اين جدول ،فراواني هاي مشاهده شده با فراوانيهاي مورد انتظار
جهت آزمون  χ2بافرض ( H0بين فراوانيهاي مشاهده شده و فراوانيهاي مورد انتظار مطابقت معنيداري
وجود دارد يا اختالف ناشي از تصادف است) و فرض ( H1بين فراوانيهاي مشاهده شده و فراوانيهاي
مورد انتظار مطابقت معنيداري وجود ندارد يا اختالف ناشي از تصادف نيست) مقايسه شدند .نظر به اين
كه در همه آزمونها χ2 ،محاسبه شده بزرگتراز  χ2 (α,df)=9/49در سطح احتمال  %5گرديد ،فرض
تصادفي بودن پاسخها به اين فرضيهها رد و فرض  H0با اطمينان  %95تأييد نگرديد.
به عبارتي عوامل مهندسي سازماني ،رضايت ذينفعان سازماني ،روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و
اطالعاتي و فضاي سازماني و روشهاي كار ،موجب رضايت ذينفعان سازماني و اربابانرجوع ميشوند.
به عنوان نمونه پس ازسنجش تأثير عوامل سازماني روي رضايت ذينفعان سازماني و اربابان رجوع نتايج
نشان داد گزينههاي خيلي زياد و زياد اين فرضيه بيشتر از ساير گزينهها انتخاب و ميانگين  51/98و
 χ2=29/4و  t2 =10/87و همبستگي آن با رضايت ذينفعان سازماني و اربابان رجوع باضريب  %761به دست
آمد كه چون  χ2( χ2cal =29/4محاسبه شده) بزرگتر از  χ2 (α,df)=χ2 (0.05,4)22=9/49در سطح احتمال  %5مي-
باشد ،فرض تصادفي بودن پاسخهاي ارايه شده نيز نسبت به اين فرضيه با اطمينان  %95رد و در نتيجه
فرض  H0تأييد نشد .يعني عوامل رويكرد مهندسي اجتماعي باعث به وجود آمدن رضايت در ذينفعان
سازماني و اربابان رجوع شده و با توجه به ( r=0/761ضريب همبستگي) و ( sig=0/008سطح معنيداري)،
بين دو پارامتر مذكور ،همبستگي مثبت و بااليي وجود دارد.
دربررسي رابطه مديريت مهندسي سازماني كاركنان با رضايت ذينفعان سازماني و اربابان رجوع چون
 χ2( χ2cal =181/6محاسبه شده) بيشتر از  χ2(a,df)=9/49و  tr=9/85محاسبه شده بزرگتراز  t(α,df)=1/98جدول
توزيع در سطح احتمال  %5ميباشد ،فرض  H0با اطمينان %95 ،تأييد نشد .همبستگي اين دو پارامتر
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 0/714را نشان داد كه با توجه به ضريب تعيين ،r2اندازه دقيق همبستگي آنها  %61ميباشد .يعني
مديريت مهندسي سازمانيكاركنان موجب جلب رضايت ذينفعان سازماني و اربابان رجوع مي شود .نتايج
در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)2نتایج حاصله از محاسبات فرضیهها
انحراف

ضريب

ضريب

كجي

كشيدگي

11/59

2%

71%

3%

56%

-0/469

1/609
0/512
0/215

عوامل

ميانگين

مديريت مهندسي سازماني

75/2

3/4

رويكرد مهندسي اجتماعي

51/98

5/96

35/56

رضايت ذينفعان سازماني

71/54

6/3

39/71

73/71

9/61

92/40

-0/032

74/08

9/76

95/43

-0/028

روابط افراد ،نظامهاي
ارتباطي و اطالعاتي
فضاي سازماني و روش-
هاي كار

استاندارد

واريانس

رضايت ذينفعان

2

r2

tr

sig

181/6

0/61

9/85

0/081

0/714

29/4

0/58

10/87

0/008

0/761

633/9

0/48

10/5

0/272

0/66

604/4

0/61

13/75

0/018

0/784

802/6

0/65

15/02

0/029

0/811

سازماني و اربابان رجوع

در ادامه به منظور اطمينان از وجود رابطه خطي بين متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده است .نتايج در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)3ضریب هبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش
مديريت مهندسي

رويكرد مهندسي

رضايت ذينفعان

روابط افراد ،نظامهاي

فضاي سازماني و

سازماني

اجتماعي

سازماني

ارتباطي و اطالعاتي

روشهاي كار

مديريت مهندسي سازماني

1

0/831

0/625

0/778

0/694

رويكرد مهندسي اجتماعي

-

1

0/784

0/852

0/787

رضايت ذينفعان سازماني

-

-

1

0/610

0/597

روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و اطالعاتي

-

-

-

1

0/751

فضاي سازماني و روشهاي كار

-

-

-

-

1

با توجه به اطالعات جدول ،مالحظه ميشود كه ضريب همبستگي پيرسون بين مديريت مهندسي
سازماني و رويكرد مهندسي اجتماعي برابر  0/831و سطح معناداري  0/000به دست آمده است ،لذا با
اطمينان  0/99فرض  H0رد و فرض  H1مبني بر همبستگي مثبت معنيدار بين دو متغير تأييد ميگردد.
همچنين بر اساس دادههاي جدول ،رابطه مثبت بين تمامي متغيرهاي پژوهش در سطح اطمينان 98%/5
تأييد ميگردد.
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بحث و نتیجهگیري

نتيجه كلي اين بررسي نشان مي دهد كه عوامل مهندسي سازماني ،روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و
اطالعاتي و فضاي سازماني و روشهاي كار ،موجب رضايت ذينفعان سازماني و اربابان رجوع مي شوند
و حداقل ميزان همبستگي اين عوامل با موضوع رضايت بيش از  %66است .به تعبيري با توجه به عوامل
مذكور در چارچوب مديريت اجتماعي در سازمانها به شرط داشتن رويكرد ذينفعان سازماني و با تقويت
نگرشهاي اجتماعي ،سازماني و ذينفعان سازماني ،مديران و كاركنان سازمانها و بهبود اين عوامل،
ميتوان درصد بااليي از رضايت ذينفعان سازمانيي را جلب نمود .نيروي انساني كه به عنوان مهمترين
سرمايه سازمان است ،براي طرحريزي استراتژي توسعه هر سازماني ،توجه كافي به بهسازي منابع انساني
ضرورت دارد(ميرسپاسي )163 :1375 ،اما در نيروي انساني سازمانها ،مشاهده ميشود كه كم و كاستي-
هاي زيادي در مهندسي سازماني ،سازماني ،محيطي ،روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و اطالعاتي و فضاي
سازماني و روشهاي كار ،تواناييها ،تخصص و مهارت آنها وجود دارد(تدبير .)38 :1367 ،امروزه تحقق
پيشرفت روزافزون سازمانها از جنبههاي مديريت و نيروي انساني ،افزايش راندمان و سودمندي اجتماعي
بدون بسترسازيهاي رويكردمهندسي اجتماعي(فقهيفرهمند ،)382 :1381 ،و ايجاد نگرشهاي اجتماعي
با رويكرد ذينفعان سازماني و همچنين زمينههاي فكري صحيح با نگرشهاي سازماني در مديران و
كاركنان ،مقدور نيست.
پیشنهادهاي پژوهشی

باتوجه به تحقيقات مختلفي كه در رابطه با مهندسي سازماني انجام شده است اما به داليل مختلفي
چون پراكندگي تحقيقات ،جزئي بودن تحقيقات ،نيت محقق يا سازمان مربوطه از انجام پژوهش و ...
نتايج منسجم و فراگير از اين تحقيقات حاصل نيامده است .از اين رو توصيه ميشود تا با استفاده از
تحقيقات انجام شده به جمعبندي منسجم و قابل اتكا از نتايج تحقيقات مزبور دست يافته و مديران عالي
سازمانها بايد رشد كاركنان خود را بر اساس يافتههاي اين پژوهش و با ايجاد شرايط مناسب مهندسي
سازماني ،روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و اطالعاتي و فضاي سازماني و روشهاي كار به نحوي هدايت
كنند كه آنها بتوانند به ذينفعان سازماني و اربابان رجوع سازمان بهتر خدمت كنند .همچنين با توجه به
نتايج حاصله و با در نظرگرفتن عوامل مهندسي سازماني ،روابط افراد ،نظامهاي ارتباطي و اطالعاتي و
فضاي سازماني و روشهاي كار ،پيشنهاد مي شود:
 )1مديريت سازمانها باتشويق گروههاي مختلف مديران ،كاركنان ،ذينفعان سازماني و اربابان رجوع
به بحث آزاد و سهيمكردن آنان دراطالعات ،رسيدگي به شكايات و انتقادات ،شناسانيدن اهداف و واضح-
سازي انتظارات ،شناسايي و رفع عوامل فيزيكي و رواني مخل ارتباطات ،شبكه ارتباطي و اطالعاتي مؤثري را
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ايجاد و جهت ايجاد انسجام گروهي و تغيير نگرش بين آنها ،جوّي صميمي ،عاطفي و سازنده را فراهم
نمايند.
 )2با مطالعه كار ،زمان و روشسنجي ،بررسي راههاي صحيح انجام كارها و منطقي كردن انتظارات
شغلي ،تضاد در نقش كاركنان را كاهش داده و در جهت كاهش بينظميها و افزايش هماهنگي كلي ،از
شيوههاي علمي و كاربردي مديريت استفاده نمايند.
 )3نظام جامع خدمات رضامندي ذينفعان سازماني و اربابان رجوع تدوين و سيستم پاداش و مزايا
اصالح ،شايستهساالري اعمال و عوامل تنشزاي كاري كاهش داده شوند و با ايجاد تنوع در مشاغل از
طريق افزايش تعداد عمليات كاري كاركنان ،دادن مسئوليت و استقالل بيشتر در انجام امور محوله و
دريافت بازخورد بيشتر درمورد كيفيت اجراي كار ،مشاغل سازماني غنيسازي شده و نگرشهاي اجتماعي
آنها تقويت شود.
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