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"Функціональна гармонія трудової поведінки персоналу"
Сучасний колектив доцільно сприймати як соціальне утворення, що
взаємодіє із зовнішнім середовищем, змінюється в часі від надзвичайно
впорядкованого організованого стану до повної дезорганізації, хаосу.
У цьому існує певна динаміка гармонійності, яка потребує оцінки для
створення інструментів упорядкування поведінки персоналу на робочому
місці. Для забезпечення практично конструктивних рекомендацій сучасні
науки, що вивчають поведінку людини, сьогодні повинні орієнтуватися на
принципово новий образ світу, побудований із використанням досягнень
теорії модульної побудови соціуму. Ця теорія підтверджує той факт, що
тривалість існування соціальних систем, їх гармонійність, якісна своєрідність станів залежать від відповідності кількісних співвідношень між їх
характеристиками числам Фібоначчі.
Наявність пропорцій і диспропорцій у характеристиках соціальної системи відображує якість таких її функцій: розвиток елементів, властивостей,
стосунків; баланс функцій збереження і розвитку; збереження відношень,
властивостей і елементів системи; стан хаосу і колапсу системи. Вчення про
гармонію соціальних систем передбачає необхідність кількісного її виміру.
Для діагностики функціональної гармонії колективів були використані
кількісні оцінки фактичного і бажаного стану мотивів трудової поведінки
трьох моделей працівника: виконавця, інтрапренера, інтелектуального капіталіста. Їх аналіз показав, по-перше, що в кожному колективі спостерігається
особлива гармонія мотивів трудової поведінки, по-друге, фактична і бажана
пропорційність мотивів не збігаються. Остаточну оцінку функціональної
гармонії колективу можна дати, орієнтуючись на стратегію його розвитку.
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