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طرح بحث
تاکنون ایدههای متعددی برای توانمندسازی ،افزایش قابلیتها و ظرفیتهای دانشجویان در رشته مدیریت مطرح
و اجرا شده است« .مدیرشو» ،طرحی است که با رویکرد شبیهسازی و موردکاوی به آموزش مفاهیم مدیریتی می
پردازد و در هر مرحله از آن ،با توجه به هدفگذاری صورت گرفته ،برنامههایی اجرا میشود و شرکت کنندگان بر
این اساس در طرح حضور یافته و دانش و مهارت خود در امر مدیریت را ارتقاء میدهند.
در هر یک از مراحل م دیرشو ،تیم علمی مجزایی تشکیل شده و بر اساس هدفگذاری آن مرحله به طراحی
برنامههای مشخصی میپردازند .سعی مدیرشو بر این است که تجربههای متفاوتی را با حضور اساتید و مربیانی
متنوع به مرحله اجرا در آورد .در گام چهارم ،مجموعه مدیرشو با همکاری دفتر مطالعات صنعت و هسته مطالعات
رفتاری دانشگاه امام صادق علیهالسالم و با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،در قالب طرح
مدیرشو ،4دورهای را سامان بخشید .در این دوره ،شرکتکنندگان در روزهای  12و  13دی ماه  1398در محل
آزمایشگاه مدیریت شهید چمران دانشگاه امام حسین علیهالسالم حضور یافتند و در قالب رویدادی جذاب ،کاربست
علوم رفتاری در گستره دانش مدیریت را مرور کردند.

3

تاریخچه مدیرشو
همانگونه که اشاره شد« ،مدیرشو» ،طرحی است که با رویکرد شبیهسازی و موردکاوی به آموزش مفاهیم
مدیریتی می پردازد و در هر مرحله از آن ،با توجه به هدفگذاری صورت گرفته ،برنامههایی اجرا میشود و شرکت
کنندگان بر این اساس در طرح حضور یافته و دانش و مهارت خود در امر مدیریت را ارتقاء میدهند .تاکنون 4
گام مختلف از طرح مدیرشو به اجرا در آمده است.
هدف گام اول مدیرشو ،تمرین تصمیمگیری و مشاهده عواقب و تبعات هر تصمیم بود بر همین اساس ،موردکاوی
پویا در سه مرحله طراحی شد و شرکت کنندگان با مطالعه هر یک از مراحل و پاسخگویی به چالش طرح شده
در پایان هر مرحله ،وارد مرحله بعدی میشدند .این دوره در ایام نوروز  98برگزار شد.
در گام دوم مدیرشو ،که به صورت تیمی و با هدایت مربی طراحی و اجرا شد ،فهم سازمان از طریق اسناد و
مدارک رسمی تقویت گردید  .با توجه به اینکه موفقیت یک مدیر در سازمان مرهون کسب توانایی الزم در اخذ
داده ،پردازش آن و تصمیمگیری بر اساس دادههای حاصله است در این مرحله ،تقویت برخی مهارت های مربوط
به ا ین موضوع در نظر گرفته شده است .البته در این مرحله ،صرفاً تقویت توانایی کسب اطالعات از دادههای
مکتوب (و نه مشاهده میدانی) مدنظر بود .الف) تقویت توانایی تشکیل تیم (و نه گروه) ،ب) تقویت توانایی گزارش
خوانی ،ج) تقویت خالصه کردن موثر گزارش ،د) تقویت توانایی تشخیص ضعفها ،نواقص ،تناقضات و خالءهای
گزارش ها ،هـ) تقویت توانایی شناسایی عوامل بحرانی و مساله ساز در سازمان ،عوامل کلیدی موفقیت/شکست،
و) تقویت توانایی تعیین نقاط اهرمی برای تغییر ،ز) تقویت توانایی ارائه تحلیل و گزارش دهی (به صورت توصیه
های توصیفی و راهبردی) و همچنین ح) تقویت توانایی ارائه موثر گزارش از اهداف گام دوم مدیرشو 2بود .این
دوره در بازه  22تا  24خرداد  1398در اردوگاه دماوند برگزار شد.
در گام سوم مدیرشو که با هدف «تقویت توان فهم سازمان از طریق حضور و زیست در آن» در شهرستان میبد
استان یزد و در بازه زمانی  27تیر الی  4مرداد  1398و در چهار شرکت منتخب کاشی برگزار شد ،ضرورت زیست
سازمانی مورد توجه قرار گرفت .در این گام ،شرکت کنندگان با حضور واقعی در فضای صنعت و با تجربه زیست
در آن ،فهم خود را نسبت به سازمان و مفاهیم ضمنی آن را ارتقاء دادند.
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گام چها رم مدیرشو به بررسی کاربست علوم رفتاری در گستره دانش مدیریت اختصاص یافت و ...
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مجریان دوره مدیرشو4
این دوره با همکاری دفتر مطالعات صنعت و هسته علوم رفتاری دانشگاه امام صادق علیهالسالم
و با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق علیهالسالم برگزار گردید.
 مدیر دوره :آقای دکتر محمد نوروزی
 دبیر علمی دوره :آقای دکتر علیرضا چیتسازیان
 تیم اجرایی دوره :آقایان جعفر جعفری ،محمدباقر مالصادقی و محمدامین رشیدی
 اساتید همراه دوره :آقای دکتر بابک حمیدیا و آقای دکتر محمدمهدی علیشیری

گزارشی از برنامه های اجرا شده در دوره مدیرشو4
برنامه در روزهای پنجشنبه و جمعه  12و  13دی ماه  1398در محل آزمایشگاه مدیریت شهید
چمران دانشگاه امام حسین علیهالسالم برگزار شد.
برگزاری آزمون شخصیت:
با توجه به اینکه دوره مدیرشو 4با رویکرد فهم جایگاه مطالعات رفتاری در مباحث مدیریتی
طراحی شده بود  ،نیازمند برگزاری آزمون شخصیت از شرکتکنندگان نیز بود .این آزمون در
روز دوشنبه  9دی ماه از ساعت  19تا  21در محل دانشگاه امام صادق علیهالسالم و با همکاری
مجموعه رسا برگزار شد .نتایج این آزمون عالوه بر اینکه در طول دوره مورد استفاده و استناد
قرار گرفت ،نشان دهنده بسیاری از مالحظات شخصیتی افراد بود .در نتایج آزمون مذکور،
انگیزه ها ،ترجیحات ،نیازها و استعدادهای افراد در حوزه کاری مورد تحلیل و بررسی قرار می-
گیرد .ضمن اینکه آزمون مذکور ،نشاندهنده برخی از ویژگیهای شخصیتی افراد برای ایفای
نقش بهتر در تیمهاست.
افتتاحیه:
در افتتاحیه دوره ،پس از قرائت قرآن کریم و پخش نماهنگی از مدیرشو ،3آقای دکتر نوروزی
به عنوان مدیر دوره به سخنرانی پرداختند .ایشان ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان،
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سیر تحول مدیر شو را در طی این چند دوره بررسی کرده و مدیرشو را فرصتی برای بهترین شدن
معرفی کردند.
در ادامه جلسه افتتاحیه ،دکتر چیت سازیان به عنوان دبیر علمی دوره به بیان اهمیت مباحث علوم
شناختی در مدیریت و سایر علوم دیگر اشاره کرده و آینده علوم را در گروی نگاه رفتاری به
آن دیدند.
کارگاه اول:
کارگاه اول دوره که در صبح پنجشنبه  12دی ماه از ساعت  10تا  12برگزار شد ،به موضوع
«خطاهای شناختی» اختصاص داشت .در این کارگاه ،سواالتی در اختیار شرکتکنندگان قرار
گرفت و از ایشان خواسته شد که متناسب با تصور خویش به این سواالت پاسخ دهند .نتایج به
دست آمده در این کارگاه که خطاهای اساسی شناختی اعضای دوره را نشان میداد بسیار جالب
و قابل توجه بود .پس از آن ،آقای دکتر چیتسازیان با توجه به پرسش ها ،به میانبرهای ذهنی
که شامل نمایندگی ،لنگر اندازی و دسترس پذیری اشاره کرده و خطاهای ادراکی را تشریح
کردند .با توجه به اینکه ،آمادگی ذهنی خوبی از طریق اجرای طرح ایجاد شده بود ،فهم عمیق-
تری از این خطاهای شناختی صورت پذیرفت.
کارگاه دوم:
دومین کارگاه دوره در عصر و شب پنج شنبه  12دی ماه از ساعت  14تا  21برگزار شد .هدف
این کارگاه ،شناخت اهمیت شخصیت در تیمسازی در فضای کار و انتخاب شغل بود .در ابتدای
کارگاه ،افراد به گروههای مختلفی بر اساس شباهت شخصیتی تقسیم شدند و موظف شدند که
یک ماکت خانه را طراحی کرده و بسازند و پس از اتمام ،تیمها به لحاظ نحوه عملکرد و
سازماندهی کارها ،ارزیابی شدند .در ادامه با هدف بررسی اهمیت ترکیب شخصیتها در کیفیت
عملکرد تیمها ،تیمهای جدید با حضور شخصیتهای گوناگون تشکیل شد و در این مرحله،
تیمها موظف شدند که ماکت یک خودرو – که نسبت به ماکت قبلی پیچیدهتر بود -را در همان
زمان مقرر طراحی کرده و بسازند .نتایج ارزیابی ماکتهای جدید با ماکتهای قبلی بسیار
متفاوت بود و به صورت آشکاری ،تاثیر ترکیب تیمها و ایفای نقشهای متعدد در هر تیم ،قابل
مشاهده بود .ضمن اینکه در هر دو مرحله ،شرکتکنندگان در هر تیم به نگارش تجربه فعالیت
خود در آن تیم پرداختند و در مکتوبات اعضای دوره نیز چنین تفاوتی بیان شده است .در این
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کارگاه ،آقایان دکتر علیشیری ،دکتر چیت سازیان و دکتر حمیدیا حضور داشتند و به بیان نکاتی
پیرامون انواع تیپ های شخصیت و اهمیت آن در انتخاب شغل و تیم سازی پرداختند .در جمع
بندی ارزیابی تیمها در دو مرحله قبلی ،عملکرد تیمهایی که با شخصیتهای گوناگون تشکیل
شدند به نسبت تیمهای تشکیل شده با شخصیتهای یکسان به مراتب بهتر بوده است .تشریح
گزارش آزمون شخصیت و نکات پیرامونی آن ،پایان بخش کارگاه دوم بود.
برنامه تفریحی شبانه:
از ساعت  21تا  24روز پنج شنبه  12دی ماه به بازیهای فکری اختصاص یافته بود و تعدادی از
شرکت کنندگان دوره به بازی های فکری و رفتاری پرداختند .حضور و فعالیت اساتید در این
بازیها هم برای شرکتکنندگان جذاب بود و هم امکان تحلیلهای رفتاری را فراهم میساخت.
برنامه عزاداری به مناسبت خبر شهادت سردار سلیمانی:
روز دوم دوره با خبر تاسفبار شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی همراه شد و تمام اعضای
شرکت کننده دوره و اساتید تحت تاثیر این خبر قرار گرفتند .در همین راستا ،مراسم مدیحه
سرایی کوتاهی توسط اعضاء برگزار شد و در غم این مصیبت وارده به عزاداری پرداختند.
کارگاه سوم:
کارگاه سوم دوره مدیرشو 4که از ساعت  9تا  12روز جمعه  13دی ماه برگزار شد به موضوع
«مطالعات رفتاری و رهبری سازمانی» اختصاص داشت .در این کارگاه ،شرکت کنندگان به تیم-
های مختلف تقسیم شدند و فیلمی آموزشی که مربوط به مصاحبه کارمند خاطی و مدیر شرکت
بود برای آنان پخش شد .پس از پخش فیلم ،از شرکتکنندگان خواسته شد تا شواهد و یافته
های ادراکی خود از فیلم را در زمان مشخصی به صورت تیمی تحلیل و یادداشت نمایند و سپس
از هر تیم یک نفر به عنوان نماینده جهت بیان نکات معرفی گردید و به ارائه ارزیابی و بیان
ادراکات تیم خود در مبحث «کارمند خاطی و مدیر» پرداخت .در این کارگاه که با محوریت
آقایان دکتر چیتسازیان و دکتر حمیدیا برگزار شد ،دکتر حمیدیا عملکرد تیمها را ارزیابی
کرده و تیم برنده را مشخص نمودند و پس از آن ،دکتر چیت سازیان به جمع بندی و تحلیل
ارزیابی تیمها از مصاحبه کارمند خاطی و مدیر شرکت پرداختند .ادامه کارگاه به مباحثی مانند
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سه سبک رهبری ( شامل والد ،بالغ ،کودک) ،اهمیت ارتباطات و تاثیر آن در کار و زندگی و
ابعاد آن اختصاص یافت.
آزمون مدیریت تعارض:
برنامه پایانی دوره مدیرشو ،4شرکت اعضای دوره در آزمون رایانهای مدیریت تعارض بود .این
آزمون که در آزمایشگاه مدیریت دانشگاه امام حسین علیهالسالم طراحی شده به مبحث مدیریت
تعارض سازمانی بر اساس شخصیتهای پیچیده – که در کتاب دکتر علی رضائیان مورد بحث
قرار گرفته است -اختصاص دارد .شرکتکنندگان در این آزمون حضور یافته و نتایج تصمیمات
خود را در مدیریت تعارضات مختلف مشاهده کردند .این برنامه در روز جمعه از ساعت  12تا
 14برگزار گردید.

9

شرکت کنندگان در دوره مدیرشو4
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علیرضا چیتسازیان

دبیر علمی دوره

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

دکتر محمد مهدی علیشیری
دکتر بابک حمیدیا
دکتر محمد نوروزی
محمدمهدیتقوی نیا
محمدنوید اسماعیلی
علی خوش نیت
مهدی معتمدی
محمدیوسف حسینی
صادق غضنفری
امیرحسین آصفی
محمد جواد موسوی
سروش شایگان
محمد امین رشیدی
سیدعلی معزی
امیر حسین عادلی
محمد جواد سهرابی
سیدمحمدرضا موسوی
محمد مهدی فتاح
محمد مهدی صباغیان
علی رحیمی

استاد دوره
استاد دوره
مدیر دوره
9731049
9731355
9631149
9631366
9731067
9631300
9631022
9731204
9731124
9631171
9631367
9631274
9731119
9631373
9631303
9731135
9431098
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نام و نام خانوادگی

کد دانشجویی

استاد /کد دانشجویی ردیف
22

حسیننساجیان مقدم

9631395

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

محمد اسعدی
محمد زاهدی
محسن همرنگ
مهدی باقری
مهدی رفیعی
سید عباس چایچیان
مهدی حیدری
محمد حسین قنادان زاده
محمدحسین آشتیانی
جعفر جعفری
محمدباقرمالصادقی
میالد سلیمی
محمد طاهران پور
میکائیل نوروزی
مهدی رحیم زاده
صالح بنی اسد
ابوالفضل یعقوبی
علی یعقوبعلی
علیرضا عبادی

9631018
9631018
9731230
9531443
9631179
9631113
9631137
9531321
9731428
9531102
9531373
9631214
9731141
9331196
9631168
9631071
9731353
9631424
9731276

هزینه های اجرای رویداد مدیرشو4
در این دوره 36 ،نفر از دانشجویان و  4نفر از اساتید حضور داشتند ،ضمن اینکه تصویربرداری از دوره
به مجموعه رویشرسانه واگذار شده بود.
هزینه انجام شده در دوره معادل  ....بود که بخشی از هزینه ها به صورت زیر جبران شده است:


هزینه محل اسکان با توافق با دانشگاه امام حسینعلیهالسالم در محل این دانشگاه به صورت رایگان



برگزاری رویداد در محل آزمایشگاه مدیریت دانشگاه امام حسینعلیهالسالم به صورت رایگان

منابع مالی دوره:


مبلغ جمعآوری شده از شرکتکنندگان... :



کمک مالی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت... :



کمک مالی مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق علیهالسالم... :

هزینههای دوره:


هزینه تدارکات و تبلیغات... :



هزینه تصویربرداری دوره.... :



هزینه کار دانشجویی.... :



هدایای اساتید دوره... :

کل این هزینهها بدون احتساب مالیات بوده است.

11

ت وضیحی کوتاه پیرامون جایگاه مطالعات رفتاری در مدیریت
هر چند میتوان

12

پیوست ها

 -1-3نمونه پاسخ آزمون شخصیت یکی از شرکت کنندگان دوره
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25

26

27

28
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 -2-3نمونه تمرینات مربوط به خطاهای شناختی

34

تمرین شماره : 1
لطفا به هر کدام از سوالهای زیر پاسخ دهید .در هرکدام از این سوالها از شما خواسته شده است
تا تخمین خود را از اعداد و ارقام خواسته شده و نیز حد باال و پایین که برای تخمین خود در نظر
دارید بیان کنید .در بیان حد باال و پایین تخمینهای خود را بهنحوی ذکر کنید که محدودهی تخمین
اصلی به احتمال  98درصد پاسخ درست را برگیرد.
تذکر :در پاسخ به این موارد به دنبال هیچ اطالعات جدیدی نبوده و بر اساس اطالعات قبلی و یا
تخمینهای خود پاسخ دهید.
گزاره

تخمین

حد باال

حد پایین

 1سود خالص شرکت ایرانخودرو در سال مالی 1396
 2جمعیت کشور نیجریه در ژوئیه 2016
 3تولید ناخالص داخلی ایران در سال ( 1396به میلیون ریال)
 4رتبه بانک پارسیان در میان  500شرکت برتر ایرانی در سال 1397
 5تعداد کشتههای ناشی از تصادف خودرو در جهان در سال 2008
 6تعداد جمعیت مشغول به کار در شرکت ایرانخودرو در سال 1395
 7درآمد شرکت گوگل در سال (2010به دالر)
 8جمعیت جهان در سال 1999

35

تمرین شماره :2
سازمان بهداشت جهانی هر ساله مهمترین علل مرگ و میر در جهان را منتشر مینماید .این سازمان
در سال  ، 2008پنج عامل زیر را به عنوان مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان ذکر کرد .البته این
عوامل به ترتیب اهمیت و پرتکرار بودن ذکر نشده است.
به نظر شما هرکدام از این عوامل چه رتبهای از اهمیت را در ایجاد مرگ و میر دارند؟ آن را در جدول
ذکر بفرمایید.

عامل مرگومیر
جنگ و منازعات داخلی
رژیم غذایی نامناسب از جمله گرسنگی
سرطان ریه و نای
مریضیهای صعبالعالج ریه
عفونت دستگاه تنفسی

36

رتبه اهمیت

تمرین شماره : 3
خانم سهرابی فردی فعال و پویاست .او دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک یکی از دانشگاههای
بزرگ تهران است .وی روابط اجتماعی قوی داشته و از سطح هوش باالیی برخوردار است.
لطفا  8توصیف زیر را برحسب احتمال سازگاری آنها با ویژگیهای خانم سهرابی رتبهبندی کنید.
برای انجام این کار در ستون روبروی هر توصیف از عدد  1تا  8را تخصیص دهید.
توصیف
1

خانم سهرابی در یک کتاب فروشی در شمال شهر تهران کار میکند.

2

خانم سهرابی یک اسکیتباز حرفهای است

3

خانم سهرابی  4فرزند دارد

4

خانم سهرابی عضو اتحادیه جمعیت زنان میباشد

5

خانم سهرابی مسوول بازاریابی و فروش یک شرکت جهانگردی در تهران است.

6

خانم سهرابی تاکنون بیش از  40ساعت ضبط تلویزیونی در قالب برنامههای مرتبط

رتبه

با دفاع مقدس داشته است
7

خانم سهرابی سخنرانی های پرانرژی با رویکرد دفاع از حقوق زنان و محکوم کردن
مردانه بودن سازمانها داشته است

8

خانم سهرابی به شدت مدافع گسترش چادر به عنوان حجاب برتر در جامعه است

37

تمرین شماره: 4
بخش اول)
شما با زحمت  10میلیون تومان پول جور کردهاید و میخواهید که سرمایهگذاری کنید .دوست شما
که سالهاست در بورس فعالیت میکند ،پیشنهاد داده است که از میان دو شرکت پذیرفته شده در
بورس ،سهام یکی از این دو شرکت را خریداری نمایید .اگر سهام شرکت الف را خریداری کنید به
طور قطع  19درصد سود کرده و  1/8میلیون تومان به دست میآورید .اما اگر در شرکت ب
سرمایهگذاری نمایید ،با احتمال  50درصد40 ،درصد سود به دست میآورید به این ترتیب که یا 4
میلیون تومان سود نموده و یا هیچ پولی به دست نمیآورید.
تصمیم شما کدام گزینه است؟ سهام شرکت الف را میخرید یا شرکت ب؟ چرا؟

بخش دوم)
امروز عصر خبر می دهند که به سبب مشکالتی که در بازار سرمایه بهوجود آمده است ،مردم هجوم
آورده و سهام های خود را به فروش گذاشته اند .به سبب هجوم زیاد و اینکه مردم در صفهای
طوالنی برای فروش آمدهاند ،اجازه ندارند که هفتگی بیش از یک تراکنش برای فروش داشته و تنها
میتوانند یکی از سهامهای خود را بهفروش برسانند و شما میبایست از میان سهام دو شرکتی که
دارید یکی را انتخاب کنید .بر اساس پیشبینیها ارزش سهام شرکت ج ،حتما  25میلیون تومان افت
ارزش دارد .اما وضعیت در مورد ارزش سهام شرکت د متفاوت است .ممکن ارزش این سهام با
احتمال  50درصد  50میلیون تومان افت ارزش داشته باشد؛ این به این معناست که یا سهام د 50
میلیون تومان افت ارزش داشته و یا اقبال با شما همراه بوده و هیچ افت ارزشی نداشته باشد .کدامیک
از گزینهها را برای فروش انتخاب میکنید؟ چرا؟
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 -3-3تصویر ماکت هایی که باید ساخته می شد

ماکت اول:

39

ماکت دوم:

ماکت سوم:

40

 -4-3دستورالعمل ارزیابی کارگاه «کارمند خاطی و مدیر»

41

 -5-3نمونه خود ارزیابی یک شرکت کننده در دو تیم در کارگاه دوم

موقعیت اول  :قرار داشتن در تیمی که تیپ های شخصیتی مشابه داشتند.

موقعیت دوم  :قرار داشتن در تیمی که تیپ های شخصیتی متنوع حضور داشتند.

42

 -6-3نمونه پاسخ تیم ها در کارگاه «کارمند خاطی و مدیر»
هر تیم در کاربرگی که به همین منظور تهیه شده بود ،نکات خود را می نوشت و به ارزیاب دوره
تحویل میداد و یکی از اعضای تیم به نمایندگی بر اساس نوشتههای متن به ارائه شفاهی در حضور
همه اعضای دوره میپرداخت.

43

 -7-3تصاویر منتخب دوره

44

نمونه پوستر طرح و عکس دسته جمعی پایان دوره

45

تصاویری از جلسه برگزاری آزمون شخصیت
46

تصاویری از جلسه افتتاحیه
47

تصاویری از کارگاه دوم
48

تصاویری از کارگاه دوم

49

تصاویری از کارگاه سوم

50
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 -8-3انعکاس.
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تشکر و قدردانی

با تشکر وژیه از:
رئیس ،اعضای هیات علمی و کارکنان محترم دانشکده مدرییت دانش گاه امام حسین علیه السالم
مسئولین محترم آزمایش گاه مدرییت شهید چمران دانش گاه امام حسین علیه السالم
مدریعامل و کا کرنان محترم موسسه رسا (رشد سرماهی انسانی اریانیان)
که بی لطف این عززیان ،کار هب سرانجام نمی رسید.
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