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 دقیقه 9زمان تقریبی مطالعه: 

مشکالت سازمان ها انواع مختلف و راهکارهای متفاوتی دارد و غلبه بر آنها برای بسیاری 
هایی که در تالش برای حل سازمان .تواند یک چالش جدی باشدها میاز شرکت

های خود هستند، در اولین قدم باید بپذیرند که مشکلی وجود مشکالت و بهبود فعالیت
گیرد و پیدا تعیین اینکه مشکالت از کجا سرچشمه می .دارد و علت آن را شناسایی کنند

اما برداشتن این گام  .بر خواهد بودهای مناسب برای هر کدام از آنها زمانحلکردن راه
در  .خواهد به شکلی سالم رشد و پیشرفت کند ضروری استبرای هر سازمانی که می

، دالیلی که ممکن است باعث ترین مشکالت سازمان هااین مقاله در مورد برخی از رایج
توانید برای رفع این مشکالت از آنها هایی که میحلبوجود آمدن آنها شود و برخی از راه

 .کنیماستفاده کنید، صحبت می

 

 چرا حل و فصل مشکالت سازمانی اهمیت دارد؟ -1
شناسایی و حل مشکالت سازمان ها هم برای خود سازمان و هم برای کارکنان آن بسیار 

توانید تر بتوانید مشکالت سازمانی را حل کنید، زودتر میعهرچه سری .سودمند است
تری ایجاد کنید و انرژی و منابع خود را بر روی سایر امور کسب و کار فضای کاری سالم
های سازمانی قوی باعث ارتقای حس موفقیت و داشتن رویه .خود متمرکز کنید
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بهبود مشکالت سازمانی  .شوددستیابی به اهداف در میان کارکنان سازمان نیز می
ای برای سازمان برای تالش برای دستیابی به تواند به عنوان انگیزههمچنین می

راهکارهای جدید برای سایر مشکالت یا ایجاد تغییرات پیشگیرانه برای جلوگیری از 
 .مشکالت مشابه در آینده باشد

مورد رایج از مشکالت سازمان ها )همراه با دالیل و  هشت -2
 راهکارها(

با اینکه برخی از مشکالت سازمانی رایج تر از بقیه هستند، اما غلبه بر هر یک از آنها 
هایی برای حل این مشکالت رایج وجود خوشبختانه راهکار .تواند چالش برانگیز باشدمی

در ادامه  .پذیر استدارد که با تالش و تعهد سازمان برای دستیابی به نتایج مثبت امکان
 :به همراه دالیل و راهکارهای آنها آورده شده است مشکل سازمانی ۸

 ترک کار باالی کارکنان .1

ترک کار باالی کارکنان به یک مشکل سازمانی اشاره دارد که در آن تعداد زیادی از 
برای  .کنندشوند به طور مکرر و با حجم باال شرکت را ترک میکارکنانی که استخدام می

شود به طور منظم افراد جدیدی را برای جبور میجبران این مشکل، چنین سازمانی م
تواند باعث صرف منابع زیادی از این مشکل می .ها استخدام کندایفای این نقش

برخی از دالیل ترک کار باال در میان  .شرکت شده و گردش کار آن را به تاخیر بیندازد
 :کارکنان عبارتند از

  ناراضی هستندکارکنان از عملکرد مدیران و رهبران سازمان. 

 برندآنها از کار خود ناراضی هستند و از انجام آن لذت نمی. 

 کنند و خواهان دستمزد بیشتری برای کار خود کارکنان حقوق کمی دریافت می
 .هستند

 های آنها ها و نگرانیکارکنان بر این باور هستند که کارفرما به نظرات، ایده
 .دهداهمیتی نمی

 بینندکارکنان فضایی برای رشد کاری در سازمان نمی. 
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ها با کارکنان خود ارتباط یکی از راهکارهای غلبه بر این چالش این است که سازمان
های کارکنان خود کار مدیران باید به نگرانیبرای این .برقرار کنند و از آنها بازخورد بگیرند

های عملی برداشتن گام .ظر قرار دهندگوش دهند و به طور جدی تغییرات الزم را مدن
تواند موجب افزایش میزان ماندگاری کارکنان های اعضای سازمان میبرای رفع نگرانی

 .وری آنان شودو بهبود بهره

 کارهای اداری تکراری .2

دهی کارهایی مانند نظم .یکی از مشکالت سازمان ها وجود کارهای اداری تکراری است
کننده بر بوده و هم زاید و خستهو طراحی گزارشات که هم زمان هابه اسناد و پرونده

گیرد این کارهای تکراری انرژی زیادی را از سازمان شما و کارکنانتان می .رسندنظر میبه
و شما را از آنچه واقعا برای کسب و کارتان مهم است، یعنی فروش بیشتر و خلق 

تواند منجر به به وجود آمدن این که میبرخی از دالیلی  .کندهای جدید دور میایده
 :مشکل شود عبارتند از

 نظام بوروکراسی اداری کشور محل فعالیت شرکت 

 سیستم اداری پیچیده شرکت 

 های دیجیتالعدم استفاده از ابزارها و تکنولوژی 

 ها و راهکارهای اتوماسیونعدم استفاده از سیستم 

ای رقابتی خود، باید از تلف کردن وقت ههر سازمان برای موفقیت و افزایش قابلیت
برای انجام کارهای تکراری مربوط به امور اداری، حسابداری و منابع انسانی پرهیز کنید 

های دیجیتال، به لطف گسترش فناوری .و این موارد را به راهکارهای اتوماسیون بسپارد
یکی  .ابل انجام استگیر با استفاده از اتوماسیون اداری قبسیاری از این کارهای وقت

اتوماسیون اداری  افزارهای اتوماسیون اداری در ایران، نرم افزاراز بهترین نرم
ها و مکاتبات اداری خود را خودکارسازی دهد فعالیتاست که به شما اجازه می فراگستر

تر و سودآورتر های مهمندهای تکراری، به فعالیتجای تمرکز روی فرآیکرده و به
های این نرم افزار این است که امکان کار تیمی بر روی اسناد از دیگر قابلیت .بپردازید

توانند هر فایلی از جنس سند مانند کند و آنها میو فرآیندها را برای کاربران ممکن می
 .ک بگذارندرا با یکدیگر به اشترا… ورد، اکسل، پاورپوینت و 
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 وری پایینبهره .3

شود که کارکنان با موفقیت و طبق برنامه انجام بهره وری به میزان کاری اطالق می
ریزی شده بهره وری باال به این معنی است که یک شرکت به اهداف برنامه .دهندمی

های تجاری در حال انجام بوده و شرکت تمام سفارشات کند، فعالیتخود دست پیدا می
وری یک سازمان ممکن است به دالیل مختلفی اما بهره .دهدبه موقع تحویل میرا 

 :از جمله این دالیل عبارتند از .پایین باشد

 تعداد کارکنان سازمان کم است. 

 توانند بر انجام کارها تمرکز کنندای به کار خود ندارند یا نمیکارکنان عالقه. 

 ها که باعث به هم ریختگی و آشفتگی امور تغییرات ناگهانی در ساختارها و رویه
 .شود

 بینانه و رهبری ضعیف های غیرواقععوامل استرس زا مانند ضرب االجل
 .توانند کار کردن را مشکل کنندمی

توانند کارکنان بیشتری استخدام کنند یا به برای حل این مشکل سازمانی، مدیران می
همچنین  .ان فعلی خود بیشتر استراحت دهند تا استرس آنها کاهش پیدا کندکارکن

شما باید تغییرات در سازمان را به تدریج اعمال کنید تا پیروی از آنها برای کارکنان آسان 
 .ای تعیین کنید که واقع بینانه و قابل دستیابی باشدگونهها را بهاالجلشود و ضرب

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 5 

 

 کندرآمدی در مدیریت فرآیندها عملکرد سازمان و کارکنان را ضعیف میناکا

 ناکارآمدی در مدیریت فرآیندها .4

دهد تا اطمینان حاصل کنند که مدیریت فرآیند ابزاری است که به مدیران اجازه می
مدیر باید قوانین  .کنندکارکنان به بهترین شیوه کارشان را به موقع و کارآمد تمکیل می

های کاری حفظ شوند و هایی را تنظیم کند و تصمیم بگیرد که کدام رویهو دستورالعمل
 :برخی از دالیل ناکارآمدی در مدیریت فرآیندها عبارتند از .ندکدامیک کنار گذاشته شو

 کنند که پیچیده و مشکل استمدیران فرآیندهایی را ایجاد می. 

  رهبری شرکت انعطاف پذیر نبوده و بازخورد کارکنان در مورد مشکالت مربوط به
 .گیردها و فرآیندها را نادیده میرویه

 کاری سازمان و ملزومات آن ندارندهای مدیران درک عمیقی از فعالیت. 

برای غلبه بر مشکالت مربوط به مدیریت فرآیند، یک مدیر باید از نزدیک با تیم خود 
ها و فرآیندهایی که به همکاری کند، نیازهای آنها را درک کند و برای بکارگیری رویه

 .تر انجام دهند، اقدام کندتر و بهینهدهد وظایف خود را راحتکارکنان اجازه می

 عدم شایسته ساالری .5
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ترین فرد برای انجام یک شغل و واگذاری ساالری به معنای استخدام شایستههشایست
فقدان شایستگی الزم در اشخاصی که کار به آنها  .کار به مناسب ترین افراد است

تواند جریان کار را مختل کند، کارایی را کاهش دهد و باعث کم شود، میسپرده می
از دالیلی که منجر به عدم شایسته  برخی .شدن ارتباط میان اعضای سازمان شود

 :شوند عبارتند ازساالری می

  مدیرانی که نسبت به برخی از کارکنان خود بر مبنای سلیقه و یا مغرضانه برخورد
 .کنندمی

 کنندگانی که طی مصاحبه زمان کافی برای شناخت داوطلبان مدیران و مصاحبه
 .گذاردشغلی نمی

 اطالع هستنداط قوت خاص تیم خود بیها و نقمدیرانی که از توانایی. 

 تواند منجر به استخدام افراد گماری گاهی اوقات میخویشاوندساالری و دوست
 .بدون صالحیت شود

ها و عالیق برای غلبه بر این چالش سازمانی، مهم است که مدیران در مورد مهارت
عضو محول کنند یا به ترین اعضای تیم خود بیاموزند تا بتوانند کار را به واجد شرایط

همچنین ضروری است که  .های الزم را برای موفقیت در کار ارائه دهندآنها آموزش
مدیران فرآیند استخدام را برای داوطلبان جدید به طور دقیق انجام دهند و افرادی را 

همچنین  .استخدام کنند که بیشترین تناسب را با موقعیت شغلی مذکور دارند
های ی را استخدام کنید که در جذب نیروهای واجد شرایط برای نقشتوانید افرادمی

 .خاص مهارت بیشتری دارند

 عدم رضایت مشتریان .6

های یک سازمان موفق، رضایت مشتریان و روابط مناسبی است یکی از مهمترین ویژگی
مشتریان راضی باعث افزایش درآمد شده و به عنوان خریدار  .کندکه با آنها برقرار می

از دالیل عدم رضایت مشتریان  .شوندداوم یک منبع درآمد برای سازمان محسوب میم
تواند این باشد که کارکنان سازمان خدمات ضعیفی به مشتریان ارائه از سازمان می

 .دهند یا اینکه ممکن است مشتریان از محصول ناراضی باشندمی
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وزش مجدد کارکنان برای ارائه تواند آمبرخی از راهکارها برای حفظ رضایت مشتریان می
بهترین خدمات به مشتریان و همچنین تعامل با مصرف کنندگان از طریق 

 .های اجتماعی و مطالعات بازار باشدها، رسانهنظرسنجی

 

 شودها و رکود سازمان میعدم نوآوری باعث از دست رفتن فرصت

 نوآوری رکود و عدم .7

ها و گسترش محصوالت و خدمات آنها های جدید در سازماننوآوری باعث توسعه ایده
های گیرد، فناوریهای جدید را در آغوش میسازمانی که نوآور است فرصت .شودمی

 .شودکند و به یک الگو برای سایر رقبا تبدیل میجدید را در کسب و کار خود ادغام می
 :اعث دکود و عدم نوآوری در سازمان شود، عبارتند ازتواند ببرخی از دالیلی که می

 بردای که خالقیت کارکنان را از بین میگونهفرهنگ سازمان به. 

 کندهای کاری سازمان قدیمی بوده و نوآوری را تسهیل نمیرویه. 

های کارکنان خود و ایجاد فرهنگی که باعث شود توانید با گوش دادن به ایدهشما می
های خود را بیان کنند، نوآوری را در سازمان توانند آزادانه ایدهکنند که می آنها احساس

های جاری در توانید با تجزیه و تحلیل دقیق رویههمچنین می .خود تشویق کنید
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های جدید ها و نوآوریتر شدن ادغام ایدهتواند باعث راحتسازمان، تغییراتی را که می
 .در سازمان شود را اعمال کنید

 کار تیمی ضعیف .8

کار تیمی موثر،  .کار تیمی شامل کار کارکنان برای دستیابی به یک هدف مشترک است
از جمله  .کنددهد و کار کل سازمان را آسان تر میبهره وری و درآمد را افزایش می

 :شود عبارتند ازدالیلی که کار تیمی در یک سازمان ضعیف می

 متضاد هستندهای شخصیتی اعضای تیم دارای ویژگی. 

 کنندها مشارکت میبرخی از افراد بیشتر از دیگران در پروژه. 

 کنندمدیران نسبت به افراد خاص با جانبداری رفتار می. 

 سازمان ابزارهای ارتباطی ضعیفی میان کارکنان دارد. 

برای حل این مشکل سازمانی، سعی کنید جلسات تیمی بیشتری برگزار کنید تا همه 
 .های مورد نظر خود را به اشتراک بگذارندحلهای خود را مطرح کرده و راهنیبتوانند نگرا

همچنین از نشان دادن جانبداری نسبت به برخی از کارکنان خودداری کنید تا همه آنها 
راه دیگر این است که جلسات فردی با  .خود شوند هایتشویق به صحبت در مورد ایده
بهترین راه را برای بهبود عملکرد اعضا بر اساس بازخورد  هر یک از کارکنان برگزار کنید تا

های متضاد همچنین، اگر در میان کارکنان افرادی با شخصیت .هر فرد ارزیابی کنید
وجود دارند، مهم است که آنها را تشویق کنید تا درباره مشکالت خود به صورت مدنی 

 .پیدا کنندآمیز با یکدیگر بحث کنند تا راهی برای همکاری مسالمت

 کالم آخر -3
 .در این مقاله با انواع رایج مشکالت سازمان ها و برخی راهکارهای آنها آشنا شدید

مشکالت سازمانی، مشکالتی هستند که چندین واحد و تیم را در یک سازمان درگیر 
کنند و اگر برای اصالح آنها اقدامی نشود، بر عملکرد کل سازمان تاثیر منفی می
اع مختلفی از مشکالت سازمانی را تجربه کنند و ها ممکن است انوسازمان .گذارندمی

توانند به با این حال ابزارهای وجود دارند که می .حل آنها نیازمند تالش گروهی است
اتوماسیون اداری فراگستر یکی از این ابزارهاست  .حل این مشکالت کمک زیادی کنند
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کار تیمی و حذف وری، تقویت که منجر به مدیریت کارآمد فرآیندها، افزایش بهره
 .شودکارهای تکراری می

 سواالت متداول مشتریان -4
 منظور از مشکل سازمانی چیست؟- 1

های یک سازمان مشکالت سازمان ها مشکالتی هستند که چندین مورد از واحدها و تیم
سازمان ها ممکن است  .گذارندکنند و بر عملکرد کل سازمان تاثیر منفی میرا درگیر می

 .انواع مختلفی از مشکالت سازمانی را تجربه کنند و حل آنها نیازمند تالش گروهی است

 سازمان ها اهمیت دارد؟ چرا حل و فصل مشکالت- 2

تری شود بتوانید فضای کاری سالمحل مشکالت سازمانی اهمیت دارد زیرا باعث می
دهد تا انرژی و منابع خود را بر همچنین به سازمان و کارکنان آن اجازه می .ایجاد کنید

 .روی سایر امور مهم مربوط به کسب و کار متمرکز کنند

 د؟مشکالت رایج سازمانی کدامن- 3

ترین مشکالت سازمانی عبارتند از: ترک کار باالی کارکنان، بهره وری پایین، برخی از رایج
ناکارآمدی در مدیریت فرآیند، وجود کارهای تکراری، عدم رضایت مشتریان، رکود و عدم 

.نوآوری، کار تیمی ضعیف و عدم شایسته ساالری
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