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٢

روابط صنعتي   
. استتوانستن، علم دانستن و هنر  مديريت

دراكر   پيتر
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: درس سرفصل  
حاضر  عصر چالشهايسازمان و  
تعاريفكليات و 

صنعتي نظريه هاي روابط 
تشكل هاي كارگري 

جمعي مذاكرات دسته  
كارفرماييتشكل هاي 

مزد تدوين 
كارتعارض و اختالفات در محيط   
گيري  مشاركت كاركنان در تصميم   
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منابع
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٤

بهشتي روابط صنعتي و روابط كار، جعفر  -
آدم   روابط صنعتي؛ نظام روابط كار، دكتر زاهدي و حسين بني     -
دادخواه، محمد رضا )اصول و مباني    ( روابط كار و روابط صنعتي  -

سلطاني روابط صنعتي در سازمانهاي توليدي، دكتر ايرج      -
نژاد  نظام روابط كار و صنعت، دكتر جعفر     - 

حقيقي    روابط صنعتي، دكتر   - 
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بيشتر منابع جهت مطالعه   

- An introduction to collective bargaining & 
industrial relations, Katz, Kochan & colvin, 

2007

- Industrial relations: theory & practice, Poul
Edwards, 2003
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بيشتر منابع جهت مطالعه   
دراكر  پيتر، 21 در قرن   مديريت چالشهاي -

دراكر  پيترسازمان فردا،   
رابينز  استيفنمديريت رفتار سازماني، 

كالسي كتابهاي مرتبط با موضوعات بحث  
مجالت تدبير، گزيده مديريت و مديريت  

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     

٦

     irmgn.ir



بندي بارم  

12    .... ... .. .... ... .. .... ... .. .... ... .. .... ... .. .         ترم پايان
 4      .. ... .. .... ... .. .          )هفته اول آذر ماه    (  ترم ميان

 در بحث ها، انجام  مشاركت، غياب حضور و   (كالسي
4  ... . .... ... .. .... ... .. .... ... .. .... ...           )كالسي تكاليف

 نمره20                                                                                       
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سازمان   اركان   

كنشگران 

تكنولوژي 

هدفهااجتماعيساختار 

محيط 
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٩

سيستم

پردازش  
ها سيستم ، روشها، فرايندها        

مديريت فعاليتهاي         
كاركنان     فعاليتهاي         

توليد روشهاي        

)داده  (ورودي)پيامد/ ستانده (خروجي
اوليهمواد 
انساني  نيروي 

سرمايه
 تكنولوژي 
اطالعات

خدماتمحصوالت و 
مالي نتايج

اطالعات
انساني  نتايج

محيط

محيط

بازخور

 به    سيستمي   تفكر
سازمان    

     irmgn.ir



 عصر حاضر شرايط چالشها و     

در عصر .  قرار دارند محيط تأثيرسازمان ها تحت   
 سازمان و عملكرد بر بسياري تأثير محيطحاضر  
 الزم اثربخش   و كارا مديريت    براي.  داردمديريت  

 شناسايي خوبي  عصر حاضر به چالشهاي  و شرايطاست 
.  شوند
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نظمي   بي و    تغيير
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سازمانسازمان

اخالقياتاخالقيات

 دانش  مديريت دانش  مديريتتنوعتنوع

خالقيتخالقيت سازي     جهاني  سازي     جهاني  

محوري مشتريمحوري مشتري اطالعات تكنولوژي    اطالعات تكنولوژي   

كارآفريني كارآفريني توانمندسازي   توانمندسازي   
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  مي تعريف  را نبايدها  و  بايدها   كه اصولي  و  قوانين  :اخالقيات
اجتماعي مسئوليتتعهد و   / كند 

 از نظر سن،   كار  نيروي شدن   نامتجانس      : كار  نيرويتنوع 
... )جنس، نژاد، ارزشها، فرهنگ و     

فرآيندي از تحول كه مرزهاي سياسي و      :سازي جهاني 
اقتصادي را كمرنگ، ارتباطات را گسترش و تعامل فرهنگها را           

يك پديده چند بعدي است كه آثار آن              .  افزون مي نمايد    
قابل تسري به فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،حقوقي،     

جهاني  دهكده  مفهوم  / . است ... فرهنگي،  فن آوري و  
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 /اينترنت   جهان گستر  شبكه  به خصوص : اطالعات  تكنولوژي
الكترونيك  دنياي   ايجاد  

 و خود برانگيخته     خود  كاركنان    بر داشتن     تأكيد   :سازي توانمند   
كنترل 

 خود  توانمندي   به   كه  است  كسي   كارآفرين    :كارآفريني   
. كند مي  استفاده  تغيير ايجاد   براي    دارد و از فرصت ها      اطمينان 
فروش و درآمد هر       /  پادشاه است   مشتري   :محوري   مشتري 

 از    امكان   رقابت فشرده،   /  آن است    مشتريان سازمان از محل       
كيفيت به  بيشترتوجه  / كند  مي  بيشتر را  مشتري دست دادن    
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 رقابت، استفاده از    دنياي  بودن در    پيشرو  رمز  :نوآوري  و خالقيت
. آنهاست   كردن   كاربردي     تازه و  هاي  ايده 

 مديريتي   راهبرد   يك دانش عبارت است از        مديريت     : دانش   مديريت   
 سازماني    فرايندهاي  اطالعات را با      فناوري كه  يكپارچه و مند نظام  

 است كه به   مديريتي   فعاليت يك دانش     مديريت  .  كند مي  تركيب
 پردازد و     مي  دانش     بكارگيري   و ذخيرهتوسعه، انتقال، انتشار،      

 دهد     مي سازمان قرار    اعضاي  اختيار را در   صحيح   و واقعياطالعات   
.  بپردازند     گيري  تصميم به   سازماني   تا در جهت تحقق اهداف     
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  مراحل مديريت دانش      

توليد
دانش  

بكارگيري  
دانش  

نگهداري    
دانش  

انتقال 
دانش  
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 تغيير  اصل در جهان ثابت است و آن         يك تنها :نظمي   بي و تغيير
. است

، روشها، محصوالت، بازارها،    فرايندها ، تكنولوژي مداوم در    تغييرات 
... . و مشتريان  نياز و سليقه

 خروشان  آبهاي   آرام و    آبهاي   استعاره  •

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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مفهوم روابط صنعتي 
  سيستمي كه با مجموعه ويژه اي از پديده هاي مربـوط           •

.به تنظيم فعاليتهاي انساني كاركنان سر و كار دارد
  تعامل عواملي نظير كارگر، كارفرما، دولـت، احـزاب،          •

... .تكنولوژي و 
  روابط بين مديريت، كاركنـان، سـازمانهاي كـارگري،         •

.، دولت و سازمانهاي مختلف ديگركارفرمايان
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مفهوم روابط صنعتي 
هنگ در چارچوب    ا  فرآيند تصميمات هم        صنعتيروابط   •

شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي بمنظور تنظيم روابط            
. كاركنان و مديريت در جهت رعايت حقوق طرفين است             
اغلب صاحب نظران معتقدند كه نظام روابط كار در هر                

. جامعه اي بازتاب شرايط محيطي آن جامعه است             

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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وظايف روابط صنعتي 

كار سالم سازي محيط     
روابط تنظيم 
مشكالت  ريشه يابي    

اختالفات جلوگيري از بروز  
حل و فصل اختالفات به وجود آمده و ترميم روابط           

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
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روابط صنعتي  

/ سيستم اجتماعي   
فرهنگي    

سيستم تاريخي 

/  سيستم اقتصادي
تكنولوژيكي 

/ سيستم سياسي 
دولتي   

وسايل ارتباط جمعي
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زمينه تاريخي  

رشد و توسعه اقتصاد آزاد و سرمايه داري خصوصي          

ظهور و رشد اتحاديه هاي كارگري 

رشد و گسترش دموكراسي سياسي 
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زمينه اجتماعي 

اجتماعي  توسعه ارزشهاي   
پروتستانيسم     اخالق كاري  

اجتماعي  ايجاد دولت رفاه    
ارتقاي آموزش و سطح فرهنگ افراد     

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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زمينه سياسي 

 به منزله يك قدرت 19ظهور تشكيالت كارگري در قرن   
خنثي كننده سرمايه داران صنعتي، دولت را مجبور به      

.دخالت و نظارت ساخت  
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دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     

٢٣

     irmgn.ir



زمينه اقتصادي   

كارگريقدرت چانه زني اتحاديه هاي     
دستمزدها افزايش  

كاهش كارگران بيكار     

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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وسايل ارتباط جمعي 

كليه وسايل غير شخصي ارتباطي كه از طريق آنها پيامهاي               
ديداري يا شنيداري يا هر دو به طور مستقيم به مخاطبين               

. منتقل مي گردد    

.رسانه، راه فهميدن دنيا را به مخاطب نشان مي دهد   

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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تاريخچه   
ه در حدود پنج هزار سال قبل اولين مفهوم روابط كار ب    

صورت ابتدايي و در رابطه با تهيه طرحهاي اجرايي   
براي رفع مشكالت مرتبط با روابط بين كارگران و   

.گردد مشاهده مي) كاركنان و مديريت (كارفرمايان 

 سال قبل از ميالد مسيح در زمان حكومت  3700حدود 
حمورايي پادشاه بابل اقداماتي در زمينه تعيين حداقل  

.دمعمل آه دستمزد و تعيين فهرست دستمزدها ب     

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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در دورة هخامنشيان در ايران نوعي نظام دستمزد وجود           * 
داشت كه در آن طبقه بندي مشاغل پرداخت حقوق           
مساوي براي كار مســاوي ، عدم تفاوت بين كارگر زن و                      

و پرداخت پاداش و       )  سال  15( مرد، حداقل سن براي كار     
     .عيدي پيش بيني شده بود    

اسالم با بيان مطالبي فلسفي و ارائه حقوق كار، چگونگي              * 
طور كلي حقوق ه  ب. تنظيم روابط كار را تشريح مي كند          

حقوق  « ديدي وسيع تر از     » كارانساني   « اسالمي در مورد      
شود    داشته و احكام آن فقط منحصر به كارگران نمي           »  كار 

.شود   بلكه تمامي طبقات جامعه را شامل مي               
روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   

دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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 صنعتياتقالبروابط صنعتي پس از  
 با وقوع انقالب كبير فرانسه وپيدايش      :  تحول فكري -الف  

نظريه هاي اصالت فرد و اقتصاد آزاد، مباحث مرتبط با حوزه                   
. روابط كار، حقوق كار و كاركنان شكل گرفتند         

شروع انقالب صنعتي و افزايش       : تحول صنعتي    –ب 
واحدهاي توليدي موجبات مهاجرت از روستا به مراكز صنعتي                
وشهرها ، افزايش تعداد كارگران در واحدهاي صنعتي، تنوع                    

را فراهم آورد و در نتيجه    ... مشاغل، كاهش امنيت شغلي و        
ايجاد      ) روابط صنعتي  (زمينه پيدايش واحدهاي روابط كار           

. گرديد   
روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   

دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     
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نظريه هاي روابط صنعتي   
): نظريه يگانگي   (ديدگاه وحدت گرا  

 هر سازمان كار يك كل يكپارچه و هماهنگ است كه براي         •
.تحقق يك هدف مشترك ايجاد شده است      

.  مدير و كاركنان اعضاي يك تيم هستند       •
.  وجود تضاد بين كارگر و كارفرما انكار مي شود        •
و ناشي از وجود شخصيت    ) فاكس ( تضاد غير منطقي است •

هاي ناسازگار، ارتباطات غلط، عدم درك منافع مشترك،         
.وجود خرابكاران در سازمان است    
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): نظريه يگانگي(ديدگاه وحدت گرا  
 هماهنگي در اين ديدگاه تابع دو عامل ساختار اجتماعي و            •

.نظام ارزشي حاكم بر كاركنان است      
سبك پدر ( قائل به حقانيت نقش مديران در حل تضاد      •

چرا كه تضاد هر جا كه باشد ناشي             ) ساالرانه و استفاده از اجبار   
. استزيردستان   از كوتاهي  

مداري قانون •
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): نظريه تضاد(ديدگاه كثرت گرا  
 اجتماعي مختلفي است كه هر    كنشگران  سازمان شامل افراد و    

كدام ارزشهاي خاص خود را دارند لذا تضاد و تعارض بين             
كارگر و كارفرما جنبه اي خاص از علم مديريت است         

).كلگ(

تضاد    سازماندهي گروههايي براي حل      
مذاكره            روي آوردن به تكنيكهاي 

داور         موسسات ميانجي و   
         تمايل به مشاركت كاركنان و كارگران در اداره امور        
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):نظريه ماركسيستي(ديدگاه راديكال  

. تمركز بر جامعه اي كه سازمان را احاطه كرده است           •
 تضاد اجتماعي و سياسي و صنعتي تجلي تضاد اقتصادي    •

. موجود در درون جامعه است   
 و اصول و قوانين مشترك در    فرايندها   تاكيد بر برقراري     •

مدير   درون سازمان به عنوان عامل افزاينده موقعيت     
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)دانلوپ(رويكرد نظام ها   
 نظام روابط صنعتي قسمتي از سيستم اقتصادي يك جامعه       •

.نيست بلكه خود يك سيستم جدا و مشخص است    

بازيگران    
)مديران، كاركنان، سازمانهاي كارگري        (

بازيگران    
)مديران، كاركنان، سازمانهاي كارگري        (

محيط
)تكنولوژي، بازار و اقتصاد، توزيع قدرت      (

محيط
)تكنولوژي، بازار و اقتصاد، توزيع قدرت      (

ايدئولوژي 
عقايد و باورهايي كه بازيگران را پيوند ميدهد                   (

ايدئولوژي 
عقايد و باورهايي كه بازيگران را پيوند ميدهد                   (

مذاكره
مشاوره
حكميت 

قانونگذاري   
قوانين 
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رويكرد كنش اجتماعي  
رفتاري است كه معناي ذهني را در بر     ) كنش اجتماعي( عمل •

. دارد
 تمركز بر فهم و درك اعمال ويژه در وضعيتهاي روابط كار              •

. و صنعت تا مشاهده دقيق رفتار     
 از يك طرف جامعه انسان را مي سازد و از طرف ديگر انسان    •

.جامعه را  
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رويكرد كنش اجتماعي  

عاملعامل

وضعيت 

تجارب

اهداف

هنجارها و ارزشها    

معناي ذهني     

تعامالت  

عمل
 اجتماعي  
عمل

 اجتماعي  
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ايجاد روابط در محيط كار       
 شغلي و پرهيز از تعارض و       كارراهه  براي موفقيت در مسير  

تضاد در محيط كار در ايجاد روابط موثر با مديران، همكاران        
. و مشتريان بايد كوشيد        

 ها در محيط   نابهنجاري   درصد 90 كه   اندتحقيقات نشان داده    
كار ناشي از نگرشهاي اشتباه، رفتارهاي نادرست و ضعف         

. ارتباطات است نه مهارتهاي فني  
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روابط خوب با باالدست   
.   به مسائل از ديد مدير نگاه كنيد        •
  انتظارات كارفرما را به خوبي بشناسيد و ابهامات را از بين        •

. ببريد  
.   روابط خود را بر پايه اعتماد بنا كنيد     •
.   به قدرت قانوني و اختيارات مدير خود احترام بگذاريد     •
.   در كنار بيان مشكالت، به راه حلهاي سازنده نيز اشاره كنيد          •
.   مخالفتهاي خود را با دليل و سند و مدرك ارائه كنيد         •

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     

٣٧

     irmgn.ir



روابط خوب با باالدست   

.   در مورد مدير خود از قدرداني و بازخور مثبت استفاده كنيد        •
.   سخنان و حرفهاي بزرگ بزنيد و از بيهوده گويي بپرهيزيد        •
  سعي كنيد به اندازه مناسب با مدير خود تعامالت غير سمي             •

باشيد    داشته 
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روابط خوب با همكاران   
.   به هنجارهاي گروهي احترام بگذاريد   •
.   به همكاران خود كمك كنيد احساس مهم بودن بكنند        •
.   شنونده خوبي باشيد     •
.   صادق باشيد    •
.   با نگرش همكاري و كمك كردن كار كنيد       •
.   ديگران را مديون خود كنيد      •
  تقاضاهاي خود را به صورت درخواست مطرح كنيد نه امر و           •

. دستور
.   نگرش مثبت داشته باشيد و انرژي مثبت ارسال كنيد        •
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روابط خوب با مشتريان    
.  اساس را بر رضايت مشتري قرار دهيد   •
.   نيازهاي مشتري را بشناسيد  •
.  اولويت را به تامين نياز مشتري بدهيد       •
.   توجه و دقت خود را به مشتري نشان دهيد  •
.   مثبت باشيد  •
.  درصدد حل مشكالت مشتري باشيد    •
.   خود با مشتري را به روش سازنده حل كنيد        تعارضات    •
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اتحاديه هاي كارگري    
شرايط سخت كار و     

استثمار كارگر   

فرسايش جسمي   
و روحي كارگر  

فرسايش جسمي   
و روحي كارگر  

حقي  ندادن هيچگونه      
 به كارگر از جمله اعتراض      

فقدان امكانات    
مناسب 

مزد ناچيز    

رشد هزينه ها    

فاصله طبقاتي بسيار      
كارگر و كارفرما   

تولد 
تشكل هاي كارگري     

تولد 
تشكل هاي كارگري     

18قرن 
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تشكل كارگري  
سازمانهايي كه اعضاي آنها كارگراني هستند كه تشكيالتي را براي         
نشان دادن خواسته هايشان در جامعه و محيط كاري سامان مي دهند          

و به ويژه قواعدي را براي استخدام وابستگانشان از طريق روند            
.  مستقيمي از مذاكرات گروهي با مديران جستجو مي كنند       

احساس احتياجي كه افراد براي كسب هماهنگي در رسيدن به                  
خواسته هاي مشترك دارند       

احساس احتياجي كه افراد براي كسب هماهنگي در رسيدن به                  
خواسته هاي مشترك دارند       
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خود اجرايي خود اجرايي 

تغيير اجتماعيتغيير اجتماعي مقررات شغلي مقررات شغلي 

توان اقتصادي    توان اقتصادي    

قدرتقدرت

اتحاديه كارگري    اتحاديه كارگري    
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اهداف اتحاديه هاي كارگري      
 گسترش و حمايت منافع اعضاي اتحاديه ها از طريق مذاكرات دسته        •

... .جمعي، موافقت نامه ها، اعتصابات و        
. ادامه و پيگيري مشاوره مشترك در همه سطح با مديريت        •
 سازش و مذاكره درباره اختالفات و مشاجرات بين اعضاي اتحاديه و          •

كارگران 
 ارتقاي روابط دوستانه و همكاري بيشتر بين اتحاديه و كارگران و           •

.كارفرمايان
 بهبود فعاليتهاي فرهنگي اعضا و تهيه وسايل پيشرفته صنعتي جهت              •

.  آموزش و افزايش معلومات اعضا  
 ايمني كارگران از لحاظ فكري و بدني     •
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عضويت در اتحاديه   

استراتژيك   متغيرهاي    
...تغييرات طبيعي و ساختاري نيروي كار، فشار حكومت و    

اقتصادي   متغيرهاي    
...قيمت، دستمزد، بيكاري و 

سازماني    متغيرهاي     
...اندازه، ساختار، سبك مديريتي و 

روابط صنعتی، دانشكده علوم اداري و اقتصادی   
دانشگاه فردوسي، مرجان فياضي     

٤٥

     irmgn.ir



تشكل هاي كارگري در ايران    

اسالمي  انجمن هاي       •
كار شوراي اسالمي    •
مصرف شركتهاي تعاوني   •
مسكن  شركتهاي تعاوني   •
بازنشسته  كانون مديران و كارگران  •
 انجمنهاي صنفي      •
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كارفرمايي    انجمن هاي  
 بوده و اهداف آن از     كارفرمايانهر سازماني كه اعضاي آن متشكل از    

جمله روابط بين كارفرما و كارمندان آنها يا اتحاديه هاي كارگري مي       
.باشد

 حفظ حق مديريت و جلوگيري از توسعه اتحاديه گرايي     ::هدف عمدههدف عمده

كارگري   كامال به توسعه اتحاديه هاي          كارفرمايي   توسعه انجمنهاي      
. و مذاكرات جمعي ربط دارد       

كارگري   كامال به توسعه اتحاديه هاي          كارفرمايي   توسعه انجمنهاي      
. و مذاكرات جمعي ربط دارد       
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كارفرمايي    وظايف انجمن هاي   
كارگري  جمعي با اتحاديه هاي     توافقهاي    مذاكرات مستقيم و    •
 كمك كردن و مشاركت دادن اعضا در حل و فصل اختالفات و    •

مجادالت
 اقدام به كمك و توصيه و رايزني به اعضاي خود در مورد          •

صنعت  موضوعات روابط كار و 
ها ارائه نظرات و خواسته هاي اعضا به دولت و ديگر نمايندگي            •
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سازمانهاي كارگري   

دولت

كارفرماييسازمانهاي    
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