
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نظریه سازمان پیشرفتهجزوه 

 دکتر نادر محقق
 کد کالس :

1105153964 
 دانشجو :

 فرشته نبی خواه

 
 نوامبر 14جلسه اول : 

 از ریشه دَوَرَ به معنی چرخاندن است . 1واژه مدیریت

 قبل از وارد شدن به بحث نیاز هست که به شما بگویم : 

 ؛ ما در علم دو نوع تعریف داریم 

  3و کیفی 2علوم کمی

 ک تعریف از آن دارید ، درجه می باشد و شما ی 180علوم کمی : در ریاضی مثال ما می دانیم که همیشه زوایای یک مثلث برابر با 

 5یک تعریف 4همیشه آب به شما تحویل می دهد . پس این علوم بسیار دقیق هستند . و برای یک مفهوم  o2hیا در ملکول اب 

 د .وجود دار

راء داریم ، یعنی یک مفهوم آاما علوم انسانی به این گونه نیستند ، مثل جامعه شناسی ، زبان ، مدیریت و... در این علوم ما تفرق 

 داریم و پنج تا نظر ! یا بیشتر ....

ای متفاوت هست ه مثل معتاد در روانشناسی ، که برخی می گویند معتاد بیماره ، برخی می گویند معتاد یک شهروند با عادت

 برخی می گویند معتاد مجرم است .... پس بنابراین نظرات متفاوت است . 

                                                           
1 Management . 
2 Quantitative science 
3 Qualitative science 
4 Concept . 
5 Definition 



 

مدیریت هم مستثناء از این موضوع نیست ، وقتی شما واژه مدیریت را تعریف می کنید ، در تعریف مفهومی ، شما تعاریف مختلف 

است یعنی یک نفر کار را مدیریت کند و دستور بدهد کافی  6دارید ، برخی می گویند مدیریت هنر انجام کار با و به وسیله دیگران

است  ، برخی می گویند انجام کار به صورت دسته جمعی است . اگر چند نفر جمع شوند دور هم کار انجام بدهند این هم می شود 

، 7یریت برنامه ریزی مدیریت ! هیچ چیز در این علوم اشتباه نیست و همه چیز به طور نسبی می باشد . برخی می گویند مد

می باشد . برخی می گویند مدیریت اداره یک سازمان است ، یعنی شما اگر یک سازمان را 10هدایت و رهبری  9کنترل 8سازماندهی

 به درستی اداره کنید مدیر هستید و منیج کردن سایر کار ها که در محیط سازمان نباشد مدیریت محسوب نمیشود و....

 ا به مدیریت در سازمان ها اشاره داریم ، اما ما االن در اینج

و با سالی که استاد عنوان کردند تفاوت  1983) در اینترنت نوشته بود میالدی 92 – 91در سال های  ریچارد ال دفت یک دانشمند با نام

کرد که تعریف بدی نیست با اینکه قدیمی است ، چون دیتا بیسی برای علوم جدید مدیریت شد . تعریفی از مدیریت را بیان  ( داشت

دفت گفت : من این تعریف را بیان می کنم و  شما در کنار سایر تعاریف بگذارید تا معنی بهتری از مدیریت را جامعه بشری بتواند 

 ودند که من هیچ گاه از شما اسم نمی خواهم ( ) اسم ها از نظر استاد مهم نیستند ، استاد فرمدرک کند . 

 نه یا ایده آل .تعریف دفت چنین بود : انتقال سازمان از وضع موجود به وضع مناسب یا بهتر ، با در نظر گرفتن وضع بهی

Original definition : 

is the attainment of organizational goals  Daft: "Management

fficient manner through planning, in an effective and e

organizing, leading, and controlling organizational 

"resources 

یا  65د و بهره وری را درصد است ، این سازمان اگر کسی بیاد مدیریت کن 50به طور مثال شما یک سازمان دارید که بهره وری آن 

 دیریت نکرده است !!!!!مدرصد ، اون فرد در اون سازمان  50بهره وریش موند روی درصد برساند ، این میشه مدیریت ! اگر باز  70

 البته بعد از مدتی این بهره وری میاد پایین به دالیل رقبا و پیشرفت تکنولوژی و ... ولی مدیر باید بتواند باز تالش کند تا بهره وری

  .11روز را باال ببرد . این دقیقا یعنی مدیریت . هر روز بهتر از دی

 ی بهبود و تعالی باشه ، اینجا بود که این تعریف دیتا بیسی شد برای سایر تعاریف مدیریت ، یعنی مدیریت همواره باید رو به سو

نترل سازماندهی و ... کیعنی یک مدیر در یک سازمان کار را با و به وسیله دیگر انجام میدهد ، لیدری میکند ، برنامه ریزی ، 

 ی این ها موقعی معنی میدهد که سازمان همیشه رو به جلو پیش برود .میکند اما همه 

                                                           
6 defined by Mary Parker Follett 1924 
7 Planning  
8 Organizing 
9 controlling  
1 0 Leading  
1 1 Every day better than yesterday 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_L._Daft
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_L._Daft


 

 .این یک تعریف جدید از مدیریت در کارشناسی ارشد می باشد 

 یک نکته دیگری که وجود دارد مهارت های مورد نیاز مدیر می باشد . 

 

 12مهارت های مورد نیاز مدیران : 

 مهارت های زیر نیازمندند ،  مدیران در هر سطحی که باشند ، به سه دسته از

 13های ادراکی : مهارت های مفهومی یا مهارت 

 یعنی توانایی درک کامل سازمان و محیط ، و پیشبرد سازمان رو به سوی اهداف تعیین شده . 

  14مهارت های انسانی: 

 توانایی برقراری ارتباط صحیح با افراد و کارکنان سازمان و تعامل بهینه با ان ها . 

ارمندانتان را ، پس مدیر کتا کارمند دارید نمی توانید با این ها ارتباط برقرار کنید و جذب خود نگه دارید  100ما مدیری اگر ش

 نیستید !

 است  15دیتایس این مهارت ارتباطات

  16مهارت های فنی: 

                                                           
1 2 Management skills  
1 3 Conceptual skills  
1 4 human skills   
1 5 Communication 
1 6 technical skills  



 

 توانایی استفاده و کار با ماشین االت تجهیزات و ابزار و دارا بودن دانش فنی الزم . 

 

 دوره های زندگی بشری :

 دوره رو طی کرده است : 4جامعه شناسا میگویند از ابتدایی که بشر وارد کره زمین شده 

یعنی دوره ای که آدم ها در عصر هجر ابتدایی ترین وسایلم نداشتن و در غار مثل حیوانات زندگی می   :17. دوره ابتدایی 1

 . کردند و حفظ بقاء برایشان اهمیت داشته است 

در این دوره ارام ارام بشر کشاورزی ، و فعالیت های پیرامون ان را یاد گرفت ، مثل باغداری فرش  18. دوره دوم یا کشاورزی 2

یا  barterبافی و ... را یاد گرفت . و بشر مقداری پیشرفته تر شد ، دو ویژگی این دوره داشت اولیش این بود که داد و ستد ها باتر  

 دومین ویژگی منبع انرژی بشر انرژی ماهیچه و قدرت زور و بازو بود . و خودش کار های سخت را انجام میداد . تهاتری بود ، و 

سال پیش شروع شد ، عصری است که در انگلیس جرقش  300است در این دوره که از حدود  19. دوره سوم دوره صنعتی 3

ماشین بخار را اختراع کرد ، ماشین بخار وسیله ای برای اسان شدن کار و  جیمز واتزده شد و دوره صنعتی ارام ارام شروع شد ، و 

تا جوراب در روز با ماشین نخ ریسی می بافت  3استفاده نکردن از انرژی ماهیچه می باشد . و دیگه گذشت اون روزایی که یک نفر 

ه هایی تاسیس شد که در روز چند هزار جوراب را می توانست تامین کند . یعنی انرژی مکانیکی جدید به و در این عصر کارخان

 کارگاه ها اضافه شد و کارگاه ها تبدیل به کارخانه و کارخانجات بین المللی تبدیل و به این جا رسیدیم . 

 ویژگی عمده اون بود .  20در این دوره صنعتی ، یک ویژگی عمده داشت که تولید انبود 

                                                           
1 7 Elementary age 
1 8 Agriculture age  
1 9 industrial age 
2 0 Mass production 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt


 

است . که در این دوره پیشرفت هایی در زندگی بشر عالوه بر عصر صنعتی رخ داده و این پیشرفت ها ،  21. دوره چهارم فراصنعتی4

 در ان معنایی ندارد . بشر را به مرز علم و پیشرفت های شگرف رسانده و زمان و مکان 

و ما وقتی صحبت از  مدیریت به معنی عام : از ابتدای زندگی بشر بوده است و مدیریت به معنی علمی از دوره صنعتی شروع شده

ت عام یا ان یک مدیری مدیریت می کنیم ، منظورمان مدیریت در شرکت ها و سازمان ها است . ما مدیریت در کوه و خانه نداریم ،

 است . جنرال 

 پیدایش مدیریت : 

ده . در زمان قدیم همانطور که میدانید پیدایش مدیریت از دوره صنعتی بوده است اما مدیریت امروزی از دوره صنعتی شروع ش

، یک مدیر نمی  نفر بودن ولی با انقالب صنعتی و گستردگی شرکت ها و کارخانجات 5نفر  4شرکت ها کوچک بودند ؛ نهایتا 

سئول تولید ، فروش مه کار ها را خودش انجام دهد و وظایفی را بر عهده ی سایرین می گذاشت ، مثال مسئول خرید ، توانست هم

داشت بنابراین مدیریت  و ... خب این کار هم باز هم سخت بود و نیاز به اداره کردن نیرو های مسئول و مدیران کوچک تر هر بخش

ی و اصولی شکل ن ها امدند مسیر فعالیت های شرکت را دست گرفتند و مدیریت علمبه عنوان مدیریت علمی متولد شد و انسا

 گرفت . 

ازمان دوست و فامیل همیشه مدیریت و سازمان با یکدیگر هستند و مدیریت و سازمان بدون یکدیگر معنی و مفهومی ندارد . در س

 نداریم همه بر اساس اصول و چارت سازمانی می باشد . 

معنی لغوی سازمان از ساز + مان تشکیل شده ، ساز یعنی ساختن و مان هم پسوند هست . که یک منظور ساختن : در  22سازمان

 یک ساختار هدفمند است . 

برای سازمان هم ما تعاریف مختلف داریم اما اگر بخواهییم یه تعریف کلی بگوییم سازمان مجموعه ای از منابع انسانی و مادی است 

 معینی را دنبال می کنند .  23ساختاری خاص ، اهداف که با هماهنگی هم و

جموعه شامل منابع در این تعریف ، دقت بفرمایید که سازمان مجموعه است . با یک ، دو نفر سازمان تشکیل نمی شود ! این م

 نبال می کند . م دمادی و انسانی است. و با یکدیگر هماهنگ هستند . و ساختار خاصی هم دارد . و همچنین اهداف خاصی را ه

 

 

 نوامبر ( 21جلسه دوم مدیریت سازمان ) 

 environmentمحیط و محیط شناسی 

                                                           
2 1 ultra-industrial age  
2 2 Organization  
2 3 Goal  



 

مقدمه : وقتی یک سازمان یا یک موسسه رو می خوان بچرخونن قطعا یه سری عوامل روی سازمان موثره اون 

 عواملی که روی سازمان موثر هست را محیط می نامند .

 انواع محیط : 

 ولید کااللی است که اختیار آن در دست مدیران است مثل استخدام کارکنان و تمحیط داخلی: عوام 

 تر بشناسیم محیط خارجی: عواملی است که اختیار آن در دست مدیران نیست ) این محیط را باید بیش

 .تا بتوانیم خودمان را با آن تطبیق بدیم( مثل نرخ ارز کشور

 

 کشور 55 رسیبر با 1991 – 1979 هافستد پژوهش های شاخص

 ایه آدم. دارد وجود فاصله قدرتمند های آدم و عادی های آدم بین:  قدرت ی فاصله شاخص) .1

 را منشا تا هس این که قدرتمند های آدم دانش( ج ثروت( ب حاکمیت( الف:  دارند منشا تا سه قدرتمند

 . کنند می فرق عادی های آدم با دارند

 . شود می کمتر قدرت ی فاصله یشترب کشور پیشرفتگی درجه چه هر:  نتیجه 

 مطلع ودشانخ ی آینده از افراد کشورها از برخی در( :  اطمینان عدم)  یت قطع عدم از گریز شاخص) .2

 . دارد وجود قطعیت و اطمینان هم کشورها از برخی در هست، ثبات عدم و نیستند

 . شود می بیشتر هم اطمینان و ثبات و قطعیت بیشتر کشور پیشرفتگی درجه چه هر:  نتیجه 

  خاص زادیآ و ارزش اهمیت، فرد هر کشورها از برخی در:  گرایی جمع ر براب در گرایی فرد شاخص) .3

 انتخاب دفر آن برای جمع و ندارد اهمیت فرد ارزش و اهمیت کشورها از برخی در و دارد را خودش

 . میکند

 . شود می شتربی هم فردگرایی بیشتر کشور پیشرفتگی درجه چه هر:  نتیجه 

 کشورها از برخی در( :  گرایی عقل برابر در گرایی احساس)  ساالری مرد برابر در ساالری زن شاخص) .4

 حاکم خرد و عقل کشورها از برخی در  و هست احساس اساس بر جامعه و حکومت و مردم عملکرد

 . بود

 . شدبا می بیشتر هم گرایی عقل بیشتر کشور پیشرفتگی درجه چه هر:  نتیجه 



 

  که وقتی حکومتش و مردم ها کشور از برخی در:  مدت بلند تفکر برابر در مدت کوتاه تفکر شاخص) .5

 نگری آینده و کنند می عمل  مدت کوتاه تفکر اساس بر بدهند انجام را کار چند یا یک خواستند می

 . بود برعکس کشورها از دیگر برخی و ندارند

 . شود می بیشتر هم مدت بلند تفکر بیشتر کشور پیشرفتگی درجه چه هر:  نتیجه 

 

 : هافستد پژوهش خصوص در نکته چند

a. نیست غلط% 100 و درست% 100 و هست همکارانش و هافستد خود حرفهای پژوهش این . 

b. ی فاصله شاخص در مثال داریم خوبی های الگو و هستیم پیشرو ها شاخص این از برخی در ایران در 

 قدرت

c. بود کم خیلی مردم با او قدرت هفاصل پیامبر زمان در. 

d. کرد استفاده میشه هم اداری کارهای در پژوهش این از . 

e. نیست شکی شاخصها این کاربرد در. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نوامبر ( 28نظریه سازمان جلسه سوم ) 

 برنامه ریزی :

 مقدمه :

ید فکر کنید و برنامه بااز برنامه ریزی تعاریف مختلفی ارائه شده شما هر کاری که در زندگی بخوایین انجام بدین 

یزی داره ، پس ریزی کنید . حتی برای خرید خودکار ... حاال برنامه ریزیش سادست ولی به هر حال برنامه ر

 برای یه شرکت بخوایین تجیزات بگیرین برنامه ریزیش سخت تر میشه .

 تعریف :

و دیتا بیس پیش  ریزی مهم ترین کاردر تعریفی بسیار خالصه برنامه ریزی یعنی پیش بینی اینده . تو برنامه 

 ی رو تولید کنه . بینی آینده است . برنامه ریزی خرید منزل مسکونی ، ایران خودرو برنامه میریزه چه خودروی

 نکته مهم در فرایند برنامه ریزی : 4

 ند لی یک فراینکته اول : فرایند برنامه ریزی یک فرایند فکری ذهنی می باشد . برنامه ریزی بیسیک

لم می خواد . ولی قفکری ذهنیه ولی نیاز به برنامه و نرم افزار و هیچی نمی خواد . نهایتا یک کاغذ و 

 کارمند و تجهییزات نمی خواد . 

 تال هستیم . و نکته دوم : برنامه ریزی همواره قبل از اجرا صورت می گیرد . یک مشکل که ما بهش مب

قبل حداقل  نجام بدن .... برنامه ریزی باید از یک ماهفکر می کنن مدیرا صب پاشن چند تا کار ا

 مشخص بشه و روی کاغذ بیاد . بعد از اتمام برنامه ریزی کار شروع می شود . 

  ست . هر چه لحاظ انکته سوم : در برنامه ریزی شما عوامل متعددی دارید که بر عملکرد شما تاثیر گذار

 د . عوامل موثر بیشتر باشد موفقیت بیشتر می شو

اید از قبل گروه شدن بهر برنامه ای بخوایین برای هر کاری بریزین عوامل متعددی تاثیر داره ، مثل بنزین ، شما 

ما باید تالش کنید و بنزین برنامه بریزین چون همه چیز تاثیر می ذاره از اب و برق و گاز تا کاال و ماشین . ش

و بسنجید بعدش ید هم مهمه ، شما باید کلی تاثیر عوامل رمردم رو راضی کنید بعد اجرا کنید . حتی خط تول

 کاالی جدید رو تولید کنید . همینطوری که نمیشه کاالی جدید تولید کرد !!!!

 یکی نکته چهارم : برنامه ریزی دو قسمته ، برنامه ریزی تاکتیکی ، برنامه ریزی استراتژ 

 ماه  3ره ، تا تاکتیکی : کوتاه مدته و عملکرد بهتری برای سازمان دا



 

 سال  5استراتژیک : بلند مدته و اثرات عمیق تری بر اهداف سازمان داره . تا 

 برنامه ریزی و تصمیم گیری : 

 یزی تصمیم گیریهبرنامه ریزی و تصمیم گیری دو کانسپت بسیار نزدیک به هم هستند . اصلی ترین کار برنامه ر

  decision makeingی می گویند . ) انتخاب یک راه از میان چند راه را تصمیم گیر

 تصمیم گیری ، یه تقسیم بندی داره ، انواع تقسیم بندی ،تصمیم گیری فردی و گروهی . 

 فردی : 

ری باالست یک نفر تصمیم میگیرد ، کلیه مسولیت ها بر دوش یک نفر است وزن کم است اما سرعت تصمیم گی

ادست . مثل سینه که یادتون باشه مخصوص تصمیمات اسان و . هزینشم اندکه  . زمانشم اندکه . فقط نکته ا

 خرید لباس /

 گروهی : 

ه جمع است ، چند نفر تصمیم میگیرند ، وزن کارشناسی و اطالعاتی تصمیم باالست ، مسوئلیت تصمیم بر عهد

 .  هماهنگی فراوانی می خواهد ، یادتون باشه این نوع تصمیم مخصوص تصمیمات پیچیده و سخت است

 هترین تصمیم کدام است ؟ب

 به خاطر داشته باشید بهترین تصمیم تصممی است که عاقالنه و بخردانه باشد . 

  .تصمیم عاقالنه تصمیمی است که نتیجه حاصل ، مارا به حداکثر مطلوبیت و نفع و سود برساند 

 ساختار : 

 مقدمه : 

گسترس  وشکیل میدن ساختار رو یا بسط سازمان ها وقتی می خوان تشکیل بشن یا گسترش پیدا کنند یا ت

 میدن . 

 در یکی از مباحث سازمانی که ما بحث می کنیم 

 تعریف : 



 

 ترسیم می نماید .  الگو یا نمادی است که واحد های مختلف سازمان را نشان داده ، و روابط بین ان واحد ها را

 ابعاد ساختار سازمانی : 

 یا مولفه های ساختار سازمانی :

 رسمیت / پیچیدگی / تمرکز ختار سازمانی ، سه مولفه یا بعد را مطرح می کنند ، در سا

 رسمیت : میزان استاندارد بودن فعالیت ها و مشاغل سازمان را رسمیت می گویند .  

 پیچیدگی : میزان تفکیک افقی و عمودی واحد های سازمانی را پیچیدگی می گویند  

 سازمان در یک نقطه متمرکز باشند  تمرکز : میزانی که تصمیم گیری در یک 

 نتایج : 

 تصمیم های پایین دست پراکنده است . 

و جهانی  در محیط اقتصادی جهان ، وقتی رسمیت رو هرچه بیشتر استاندار های جهانی رو پیشرفت سازمان

 شدن سازمان هم بیشتر می شوند .

 هرچه رسمیت باال تر پیشرفتگی سازمان هم باال تر . 

 استاندارد های جهانی رو رعایت کنید ، کاالی شمارو بیشتر می خرن .  وقتی شما

یشتر سازمان پیچیدگی : سازمان های امروزی ، هرچه سازمان پیچیدگی کمتری داشته باشه ، چابکی و تحرک ب

 بیشتر می شه . 

 تمرکز : هرچه تمرکز کمتر ، پیشرفتگی تمرکز هم بیشتر می شود . 

 

 

 دسامبر ( : 5یه سازمان ) جلسه چهارم کالس نظر

 و محیط خصوص در بعدش کردیم صحبت مدیریت بر ایمقدمه مورد در اول جلسه مدیریت های نظریه درس ادامه

environment وظایف مدیریت های کتاب توی معموال کردیم صحبت ساختار ریزی برنامه مورد در بعدش جلسه و زدیم حرف 

 حاال که مدیریت وظایف ترمیشهتخصصی  پردازند می بیشتر مباحث به بد مدیریت های نظریه در میگن کامل را مدیریت

 14یا  مورد 8 الی مورد 7 جاها بعضی کلی تعریف یک در مدیریت وظایف کنیم یکی تشریح یکی همدیگه با را آنها خواهیممی

 اندداده توضیح ذیل مورد 5 رو مدیریت وظایف ها کتاب بیشتر اما  است شده نوشته مورد



 

 ریزی برنامه .1

 سازماندهی .2

 هدایت .3

 هماهنگی .4

 نظارت و کنترل .5

 راانجام بده وظیفه تا 5 این میشه که وقت مدیر هر مدیر یک یعنی

 خود در و شد هداد توضیح سازماندهی آن از بعد و شد تعریف گیری تصمیم و دادم توضیح را ریزی برنامه من ترقبل درس

 صف و ساختار ثمباح سازماندهی در گفتیم بعد و سازمان در کار تقسیم یعنی organizing یا سازماندهی که گفتیم سازماندهی

 را پیچیدگی وابطر ساختار در بعد و دهدمی نشان را واحدها بین روابط که است نمادی یک ساختار باشد می مطرح ستاد و

 نامند. می استف را ستاد و صف را الین که باشد می ستاد و صف سازماندهی مباحث از یکی کردیم عرض

 با مستقیم تصور به که هستند کسانی :صف  و دارند کار مستقیم غیر صورت به اجرا و عملیات با که هستند :کسانی ستاد

 دارند. کار و سر اجرا و عملیات

  رسمی غیر سازمان و رسمی سازمان

 . فروش یدخر حسابداری کار انجام مثل سازمان مقررات و است قانون چارچوب در روابطشان کارکنان یعنی رسمی سازمان

 باشد می سازمان مقررات از خارج کارکنان روابط که است سازمانی رسمی غیر سازمان

 است .  رسمی ازمانس حقیقت در دکو پوز دار نیست که سازمانی یک عنوان به رسمی غیر سازمان و رسمی سازمان کلمه اینجا در 

 سازمان های للهیا حزب یا سازمان پیرمردهای مثالً غیررسمی روابط رسمی غیر روابط و یرسم روابط یعنی رسمی غیر سازمان و

 یک که روابطی اما باشد اشتهد امتداد ارتباط همین سازمان از خارج ممکن و دارند ارتباط یکدیگر با سازمان ورزشکاران یا جوانان یا

 باشند.می نونقا چارچوب در و سازمان رسمی روابط همیشه حسابدار با مدیر

  برهب پیش جلو به رو سازمان این و بفهمه سازمانو رهبر یا مدیر یعنی هدایت در باشد می هدایت وظیفه سومین

 باشد می مطرح بحث دو هدایت در شده تعیین اهداف سوی به رو سازمان پیشبرد یعنی هدایت

 انگیزش 1

 رهبری 2

 کارمندها در باید دیرم یعنی ندهند یا بدهند انجام را کاری دارد می وا را ها انسان که درونی نیروی با است : مساوی انگیزش

  ببرد جلو به پیش و هدایت را سازمان تا کند ایجاد انگیزه

 . افراد و زیردستان بر معنوی و قلبی نفوذ طریق به گذاری اثر با است : مساوی رهبری



 

 یکی نداریم رهبری مان یسازمانها در ایران در ما باشد نمی انقالب هبریر ما منظور و باشد می سازمان در رهبری منظور اینجا در

 شود نمی دیده رهبری از اینهنشا دولتی های سازمان در و دولتی های اقتصاد در است دولتی ما اقتصاد که است این آن دالیل از

 و هستند هبرر جابز استیو و گیتس یلب مثل افرادی  باشد می رهبر یک گیتس بیل مثال طور به خصوصی سازمانهای در اما

 نفوذ طریق به ثرگذاریا سازمانی رهبری در اصلی نقطه و است سازمانی رهبری رهبری از منظور کنندمی هدایت را خود سازمان

 شود می نامیده رهبری های سبک عنوان به باشدمی مهم رهبری در که ایمسئله یک باشد می قلبی

 باشدمی رهبری مشهور سبک نوع پنج مارهبری زیاد است ا های سبک

  اقتدارگرا .1

  بروکراتیک .2

  دیپلماتیک .3

  مشارکتی .4

  شده رها سبک .5

 اقتدار گرا : دستوری مستبدانه  

دلسوز ادامه دارد .  چونین رهبری از زیر دستانش می خواهد از او اطاعت محض نمایند و رفتار او از یک مدییر خشن تا یک پدر

 ار نمی دهد . هرگز به زیر دستان اختی

 مثل ارتش 

 بوروکراتیک : مقرراتی  

 را نمی پذیرد .  چونین رهبری فقط از روی مقررات و قوانین عمل می نماید . حرف اول و اخرش مقررات است و هیچ استثنایی

 مثل قاضی . بانکدار . حسابدار .

 نمایدمی عمل قوانین و تمقررا روی در این سبک مدیر از بروکراتیک مدیریت یا بروکراتیک رهبری سبک

 باید ریال میلیون 7 نعی میگه قانون چون نداریم ریال یک و میلیون 7 حسابداری در است تومان میلیون 7 اتومبیل وام کنید فرض

 .بشه ثبت

 اتیکبروکر را ندک می عمل بروکراسی به که کسی باشد می اداری مقررات همان بروکراسی بروکراسی به قائل یعنی بروکراتیک  

  نامند می

 

 



 

 :  یا سیاستمدارانه دیپلماتیک رهبری سوم 

 تالش به را فردی ایه انگیزه نماید می تالش او. کند می استفاده ها آن انگیختن بر و افراد نمودن اقناع روش به رهبری چنین

 .گویند می دیپلماتیک سبکی چنین به دهد ارجاع سازمانی های

 نمیدهد جبخر الکی خشونت او دارد دیپلماتیک ضبط مدیر یک مثال عنوان به ویندمیگ نیز فروش سبک ای سبکی چنین به

 های انگیزه بلکه دهد انجام د خواهد می دلش کاری هر کس طاهر گیرد نی نی شل گیرد می شان را چیز همه اصالً همچنین

 کند می متصل سازمانی اهداف به را فردی

 بروکراتیک مدیریت در کندمی اخراج را شخصی چنین مدیر اقتدارگرا سبک در آید می کار سر به دیر کارمند یک مثال عنوان به

 .است مقررات برابر کار این که کنید پرداخت جریمه دیرکرد بابت باید گویدمی  مدیر

 .یبیار در زندگیتو خرج بتونی که بیا وقت سر نداری؟ خرج مگه میای، دیر داری تو ببین گوید می دیپلماتیک

 :  مشارکتی ریرهب سبک 

 .کند می استفاده سازمان صحنه در کارکنان همکاری و ازمشارکت مدیر یعنی

 .داریم نوع 2 سبک، این در. گیرد می اطالعات خود دستان زیر از و

 خودش این نهایت در  اما گیرد می مشورت ها آن از و گیردمی اطالعات دستان زیر از مدیر روش این در که مشورتی: .1

 .گیرد می را نهایی یمتصم که است

 رأی کار اون گرا 1+ نصف و دهند می رأی افراد همه و شودمی کارمند همانند مدیر سبک این دموکراتیک: در سبک .2

 .دهند می انجام را کار آن آورد

 بند( و قید بی )یا : شده رها رهبری سبک 

 دستان زیر سپس و نماید می تعیین را زمان و ودجهب. نماید می مشخص را عملکرد کلی اهداف رهبر یا مدیر رهبری سبک این در

 .یابند دست شده تعیین اهداف به ها آن تا سازد می رها بیشتر کنترل بدون را

 کامل صورت به دجهبو و ها روش اهداف و بسازیم پارک تهران مختلف مناطق در خواهیم می ما گوید می مدیر یک مثال عنوان به

 دهید نجاما را کار خود مدیریت و خالقیت با میگویند و کرده رها سپند سپس شد مشخص لکام صورت به هم زمان شد مشخص

 .برسند هدف هب خالقیتشان و نبوغ با دستان زیر خواهدمی مدیر بلکه نیست نکردند نظارت معنای به روش این البته

 

 .سازمانی فاهدا جهت در انسانی و مادی عوامل نمودن جهتهم و نمودن همسو یعنی : هماهنگی

 

 



 

 

 دسامبر  12جلسه پنجم 

 نظارت و کنترل

 : مقدمه

 .دارد تگیبس نظارت و کنترل به خوب مدیریت که گویند می مدیریت دانشمندان و است کنترل مدیریت مهم وظایف از یکی

 های ریزی برنامه زا ترکیبی. دارند موثر نظارت و کنترل عمل، اهل و خوب مدیران که دارند اعتقاد اندیشه و عمل اهل مدیران

 و کنترل که رسند می موفقیت به صورتی در انگیزش، اعمال و موثر، رهبری و هدایت قوی، سازمان ایجاد شده، هدایت خوب

 .نیست موفقیت نباشه خوب نظارت و کنترل تا باشیم، داشته خوبی نظارت

 

 ریزی برنامه ایه فعالیت با سازمان عملکرد که نندک می حاصل اطمینان مدیران آن طریق از که است فرایندی کنترل:  تعریف

 .دارد انطباق شده

 اقدامات و کنند یداپ را ها برنامه انحرافات تا سازد می قادر را مدیران و سنجد می را ها هدف پیشرفت میزان کنترل فرآیند

 .آورند عمل به را اصالحی

 یک با شود واقع موثر ترلکن و ریزی برنامه اینکه برای الکن. دهند می انجام را ریزی برنامه و کنترل وظایف مختلفی افراد غالبا

 . کنند می برقرار ارتباط و هماهنگی دیگر

 برنده تیغه دو با طفق قیچی که معنی این به کنند می تشبیه قیچی یک های تیغه به نظران صاحب برخی رو کنترل و ریزی برنامه

 . کند کار تواند می

 :  کنترل اهمیت

 هدایت سازماندهی،. ستا نزدیک نیز مدیریت وظایف سایر با اما دارد نزدیکی ارتباط ریزی برنامه با کنترل شد اشاره که طورهمان

 ... و

 می الهام افراد به بریره آورد، می هم کنار در را منابع و افراد دهد، می تخصیص را منابع و کند می مشخص را جهت ریزی برنامه

 . باشد اشتهد همخوانی ها برنامه با عملکرد که کند می مراقبت کنترل، گیرند، بکار نحو بهترین به را منابع تا بخشد

 . شود میسر ها سازمان سراسر در ها ان ب دستیابی و

 . کنند می رعایت را سازمانی مقررات و ها مشی خط افراد ک شود حاصل اطمینان تا دهد می یاری همچنین و

 



 

 : کنترل فرآیند

 رسیدیم ما اهداف هب اینکه از اطمینان حصول به رسیدن منظور به رو شرکت جاری عملکرد مستمر، طور به که رایندیهف ی کنترل

 . شود می انجام نه، یا

 . سنجد می معین های داستاندار به توجه با را عملکرد فرایند کنترل و شود می مشخص ریزی برنامه فرایند طریق از مطلوب نتایج

 . کند می مشخص ار عملکرد های استاندارد شده، تعیین پیش از های هدف به توجه با که منظم است تالشی نترلک ترتیب این به

 :  کنترل مراحل

 . است مرحله 4 دارای باشد شرکت یک در انجام ب قرار اگر کنترل فرایند

 شده تعیین پیش از اهداف به توجه با ها استاندارد استقرار. 1

  شده انجام های فعالیت و ردعملک گیری اندازه. 2

  ها استاندارد با شده انجام های فعالیت یا عملکرد مقایسه. 3

 ( خواهد نمی یا خواهد می)  اصالحی اقدامات. 4

 

 شده تعیین پیش از اهداف به توجه با ها استاندارد استقرار. 1

. کنیم بیان کمی صورت به ار کیفی مسائل دارد امکان ک نجاا تا باید ما. باشند گیری اندازه قابل است ممکن که آنجا تا باید اهداف

 . باشد مشاهده قابل وضوح ب و

 کمی صورت به را ان ما اما است کیفی محل در استقرار اگرچه اینجا در باشن، کار سر صبح 7 باید همه شنبه از میگیم مثال مثال،

 پیش درگیری ارکنانک بین بار 5 ای هفته تاحاال میگه که ماعیاجت انضباط مورد در مثال یا. ایم کرده وضوح قابل و آورده در

 را کیفی مفهوم یک ما اج این در نشه، دعوا اصال و بشه خوب روابط تا کنیم می تنبیه و میکنیم درست رو قوانین سری یه میومده،

 . دادیم نشان وضوح به

 : از، عبارتند کرد گیریاندازه را ها ان توان می که ها استاندارد برخی

  زمان های استاندارد الف

  هزینه های استاندارد ب

  درآمد های استاندارد ج

  وری بهره د



 

... و ار،ک شدن ماشینی درجه گذشته، عملکرد مبنای باید و هستند عملیات آوری سود اصلی رمز وری بهره های هدف

 . است ساعت در فرد یک شده تولید های واحد وری بهره گیری اندازه طرق از یکی. شوند تعیین

  سوآوری ه

 . کرد بیان خالص سود به فروش نسبت صورت ب توان می را سودآوری

  گذاریسرمایه بازده و

 ....و تولید حجم غیبت، ها، ان انگیزه و کارکنان وفاداری مثل پرسنل کمی استانداردهای ز

 

 دسامبر  19جلسه ششم 

 ی کنترلادامه ی کنترل و نظارت ، مورد دوم مراحل اجرا

 

 میگیره : صورت قسمت 5 در عملکرد گیری اندازه. 2

 ها داده درون گیری اندازه الف

 ها داده برون گیری اندازه ب

 است تولید به ها داده برون نسبت که کفایت حد ج

 است مشخص فعالیت یک انجام برای شده استفاده منابع میزان که کارآیی د

 تولید فرآیند ه

 : ملکردع گیری اندازه مراحل

 کارکنان غیبت موجودی فهرست محصول کیفیت هزینه درآمد مثل استراتژیک نقاط انتخاب. 1

 هاست ابزار شامل که ماشینی گیری اندازه تدابیر. 2

 .مالی تحلیل تجزیه

 دیگر موسسات با ایست مقایسه آمار تحلیل و تجزیه

 .است مقدمات قبلی مرحله دو و است مهمی مرحله  است ها استاندارد با عملکرد مقایسه. 3

 .است انتظار قابل صنعت از کیفیت بودن پایین که است انحرافات تشخیص. 4



 

 

 : کنترل انواع

 : است نوع سه

 عملیات انجام از قبل کنترل یک

 عملیات انجام حین کنترل دو

 عملیات انجام از بعد کنترل سه

 

 مهم : کنترل رفتاری مفهوم

 به بتوانند و بوده گاهآ ان ب پیش از را رفتاری تغییرات تا دهند تشخیص را کنترل رفتاری مفهوم کنترل فرایند در باید مدیران

 شوند مواجه آن با خوبی

 

 داریم کنترل سری یه هم کارکنان انضباطی سیستم در ما:  کارکنان انضباطی سیستم و کنترل

 کارکنان انضباطی های سیستم و کنترل خصوص در توصیه 6

 باشد فوری یدبا تنبیه. 1

 او شخصیت نه باشد فرد اقدامات به مربوط مستقیما باید تنبیه. 2

 شود اعمال برگرد برو بی باید تنبیه. 3

 باشد کننده آگاه باید تنبیه. 4

 گیرد صورت حمایتی فضای در باید تنبیه. 5

 کند حمایت بینانه واقع مقررات از باید تنبیه. 6

 

 

 ثرمو کنترل برای رفتاری رهنمود 4

 : از عبارتند کنند می موثر بیشتر را کنترل فرآیند که اساسی های ابزار از بعضی

 .باشد وصول قابل و قبول قابل معنی با های استاندارد تعیین. 1



 

 آورند بجا موثر و دقیق دوجانبه ارتباطات باید مدیران. 2

 ها استاندارد افزایش برای پاداش اعطای. 3

 کنترلی خود ولیت،مس حس اوردن وجود به مساعی، اشتراک داوطلبانه، همکاری بهبود موثر، ترلکن برای وسیله ترین مهم. 4

 .است کارکنان در نظمی خود و

 

  موثر کنترل برای الزم ویژگی 12

  نمایند فراهم را مفیدی و فهم قابل اطالعات باید کنترل. 1

  شود وگیریجل آن سوء آثار از تا کند گزارش سریع طور به را انحرافات. 2

  اشندب داشته نظارت خودشان رشته های فعالیت بر ربط ذی افراد که شود ریزی طرح ای گونه ب باید کنترل. 3

  باشد متمرکز استراتژیک نقاط بر کنترل تاکید. 4

  شود توجه نتایج به باید. 5

 . باشد داشته ارزش یابد می تخصیص آن به که هایی هزینه به باید اقتصادی نظر از. 6

  شود منطبق محیطی تغییرات با و باشد داشته انعطاف قابلیت باید. 7

  نماید توجه نیز اصالحی اقدامات به بلکه کند مشخص را انحرافات صرفا نباید. 8

  باشد مشکل آن دستکاری حال عین در و ساده باید. 9

  گیرد قرار سازمان اعضای قبول مورد باید. 10

  شود ریزی طرح دارند تخصص مختلف های زمینه در که رادیاف همکاری با باید. 11

 است ضروری کنترل در استثنا اصل رعایت. 12

 

 

 

 

 

 



 

 دسامبر  26 هفتمجلسه 

 اخالق، و بازرگانی رقابت،

 مقدمه :

 اساساً رفت، خواهند بین از ها شرکت نباشه رقابت ها شرکت این در اگر دارند، وجود متفاوتی های شرکت واقعی دنیای در

 .میکنند تالش ها شرکت بود رقابت این اگر و میده... و نوآوری خالقیت ها شرکت به که است رقابت این

 تخریب یعنی بترقا داره وجود ما در که ذهنیتی ک صورتی در شدن، بهتر یعنی شدن اول یعنی رقابت که است این اصلی نکته

 . دیگران

 نه، هم اوقات گاهی و کنند می رعایت رو اصول این اوقات گاهی حاال کنند، می رقابت هم با ها شرکت جهان در ولی

 .کردن تولید خدمات و کاال بهتر و شدن بهتر و شدن اول یعنی رقابت اصلی معنی اما

 مواقع بعضی و شود می رعایت اخالق مواقع بعضی رقابت این در کنند، می رقابت یکدیگر با ها شرکت جهان سر تا سر در امروزه

 .خیر

 و بخورد کستش مثال شرکت تا پنج شود می باعث رقابت این و کنند می رقابت باهم ها شرکت که است جوری رقابت تماهی

 های رکتش حتی یا کنند می رقابت بزرگ های شرکت با وقتی متوسط و کوچک های شرکت مخصوصا بشوند موفق شرکت تا پنج

 اون و زنند می ینزم به را دیگر های شرکت باشند بلد خوب را قابتر بازی ها شرکت و کنند رقابت متوسط های شرکت با متوسط

 دیگر االن ولی بود ولینا بود آمده تازه مویکبایل که زمانی نوکیا شرکت در مثال طور به برند می بین از و کنند می نابود رو ها

 .زدند زمین رو اون جدید های شرکت و... نیست سال بیست از بعد نوکیا از خبری

 .میبازه یکی میبره یکی تهش رقابت در حال ره به

 اما است کمرنگ بترقا و چشیم نمی را رقابت مزه ما دولتیست اقتصاد چون ما کشور در. است اعیار تمام جنگ یک رقابت این

 .است اعیار تمام جنگ شود می صحبت اون از بزرگ های شرکت الخصوص علی ها شرکت بین آن از که رقابت این

 .است... و تبلیغات آسان، دسترسی توزیع، نحوه کیفیت، قیمت، ابزار جنگ این در

  م؟بجنگی باهم چقدر میگویند و کنند می سازش و توافق باهم میان ها شرکت و کند می خسته هارو شرکت ها این

 

 : بازرگانی توافق:  ها شرکت بین توافق

 : داریم، توافق نوع دو

  یافته سازمان توافق (ب                    ساده توافق (الف



 

 نیست کتبی و است ساده توافقی هامونو، قیمت بدیم یکسان همه گویند می مثال که ها توافق نوع این : ساده توافق( الف

  ندارد اجرایی ضمانت معموال چون. داره وجود هم لغو امکان هم ماه چند از بعد و معموال

 : یافته سازمان توافق( ب

 تایم و است تر محکم توافق نوع این... میشه امضا و داره لغو جریمه و میشه نوشته مفاد با کتبی داد قرار توافق، نوع این در

 . است تمدید قابل و داره زمانی

 :داریم یافته سازمان توافق مدل چهار

 کارتل. 1

 تراست.2

 کنسرسیوم. 3

 کمپانی هلدینگ. 4

  : کارتل. 1

 شرکت ها زمینه یرسا در و کنند می توافق هم با زمینه چند یا یک در اند رقیب مباه شرکت چند یا 2 که مشابه صنایع در

. کنند می توافق ازار،ب منطقه تولید، حجم قیمت، روی ها شرکت مثال. بفروشند خواهند می گونه هر را کاالیی هر هستند آزاد ها

 . دارند رواج بیشتر افقتو نوع این مخدر مواد و نفت در. است استوار قیمت و تولید تیراژ اساس بر که. است بزرگ کارتل یک اوپک

 :  تراست. 2

 هست برتر سایرین زا که مادر شرکت یک و رود می بین از کال رقابت و شوند، می ادغام هم درون کال اعضاء که است توافقی

 نمونه ضعفانمست بنیاد ثالم است مادر شرکت اصلی گیرنده تصمیم. چسبند می بهش و اون مجموعه زیر میان ها شرکت بقیه

 معایب از. کنه یم پیاده رو بزرگ شرکت اون فروش سیستم و تکنولوژی با که... یک و یک گوجه رب یا. است مدل این از بارزی

 بد ممکنه مردم رایب و. است مدل این از دیگری نمونه هم سازی تایر کرد، اشاره محصول شدن انحصاری به میشه توافق نوع این

 . کنند می وضع تراست آنتی قوانین ها دولت همین رایب باشه

 : کنسرسیوم. 3

 نفت مثال د،کنن می دنبال باهم را پروژه یک و شوند می شریک باهم جا یک در که است رقیب های شرکت بین توافق یک

 اینکه با... و ارسیانپ و رزالب مثال بیمه داخلی های شرکت و بگیرند خارجی بیمه تونستند نمی تحریم جریان سر ایرانی های کش

 . کردند بیمه روها کش نفت و دادند تشکیل هارو کش نفت بیمه کنسرسیوم بنام بیمه شرکت یک پروژه این در ولی هستند رقیب



 

 : کمپانی هلدینگ. 4

 انیکمپ هلدینگ که نگهدارنده، های شرکت اند گفته الفظی تحت ترجمه در داشتن، نگه یعنی هولد است نوع چهارمین 

 برای کافی سرمایه ها شرکت که گرفت شکل اینجوری بورس دارند، قوی و فعال بورس یک که هایی کشور مثال طور به بهتره،

 سود ها آن به هم بعد و داد رشد بشه شرکتو و وسط بزارن پول مردم که میکردند توزیع برگه مردم به و نداشتند کارشون توسعه

 هیئت عضو توانید می بخرید را شرکت یک سهام درصد 20 تا 15 شما اگر که کرده ثابت جربهت حاال سهام، خرید بابت میدادند

 افراد این کنند می جمع رو کارشناس نفر 200 نفر 100 که اینجوریه هم کمپانی هلدینگ های شرکت. بشید شرکت اون مدیره

 و برسه مطلوب حد به تا خرند می هارو سهام سپس و کنند می پیدا و بررسی رو عادی افراد بین بازار تو شده پخش های سهام

 دستشون و دستشونه مدیریت چون طریق، همین از کنند می جذب پول بسیار بعد و کنند انتخاب خودشون بین از مدیر بتونند

 .... کاری هر برای بازه

 در مثال مدیریت، ایبر کنند می داماستخ و کنند، می ها مغز شکار کنند، می پیدا دنیا سرتاسر از رو شایسته مدیران ها شرکت

 .... همینه، کارشون که هستند بزرگ شرکت دو مورگان و راکفلر امریکا

  ،کرد جمع خودشون برای سهامو و خرید، عادی ادمای از اونو میشه و پخشه سهامش هایی شرکت چه هست حواسشون

  مثال

 :  کسینجر هنری

 پیدا رو من راکفلر. ودب خوب درسم و بودم المانی ساده دانشجوی یه من میگه ایشون وزیره، امریکا در و سالشه، ای خورده و  90

 و خوندم درس امریکا دنداور المان از منو ، داره... و سازمان و شرکت هزاران که هست امریکا در ای خانواده یک راکفلر که کرد،

 ... شدم، امریکا سیاسی مهم افراد از یکی

  شد بازنشسته پیشم وقت چند و میشه، ناسا یک درجه مدیران از یکی و امریکا میره که:  نادری فیروز

 ... کردستانی اقای

 ��!!!! بود ملل سازمان در امریکا نماینده سال 5. 4 مدت به پیش سال ده(  افغانی ملیت)  زاد خلیل اقای

 

 

 

 

 

 



 

 ژانویه: 2جلسه هشتم 

 مباحث نوین

ان های مجازی، ی را از مدیریت مطرح می کنند. مفاهیمی مثل کار آفرینی، سازمکتابهای جدید مدیریت مباحث جدید و نوین

 جهانی شدن، مسئولیت اجتماعی، آینده پژوهی، مدیریت دانش و ...

 تحوالت اقتصادی و مدیریت جدید در عرصه ی جهان

به بعد یک سری پیشامد های عجیب در دنیا رخ داد مثل : 80گذشته به ویژه دهه  40 30در   

 هانی شدن بازار ها و گسترش رقابت کشورهاج (1

 تاثیر تکنولوژی اطالعات بر دسترسی به نیروی کار در سرتاسر جهان (2

 افزایش و اهمیت بخش خدمات (3

 افزایش روزافزون سطح آگاهی های مشتریان و مصرف کنندگان (4

 کوتاه شدن چرخه ی اغلب محصوالت (5

 حاکمیت تقسیم کار نوین جهانی (6

 کشورها به یکدیگر وابستگی بیشتر اقتصاد (7

 به چالش کشاندن نقش دولت ها )کمرنگ شدن نقش دولت( (8

 گسترش استاندارد های جهانی محصوالت (9

 سرمایه گذاری های مختلف جهانی (10

 کار آفرینی

. خالقیت و نوآوری داریم )یعنی یک فکر نو که اجرایی می شود(.1در کارآفرینی   

فرصت ها را شکار کند.. یک فردی پیدا می شود که 2                   

. حتما ریسک پذیری و مخاطره داریم. 3                   

زم.التعریف: کارآفرینی راه اندازی یک کسب و کار است با خالقیت و نوآوری و شکار فرصت ها و قبول مخاطرات   

 ویژگی های کارآفرینان

       تصمیم گیرنده هستند.                                           (1

 نوآور و خالق هستند.                                                 (2

 جسارت خاص دارند. (3

 ریسک پذیر و مخاطره جو هستند. (4

 اهل عمل و اجرا هستند. (5



 

 دنبال سود و رشد هستند. (6

 برای پیشبرد اهداف شخصی بسیار تالش می کنند. (7

 می کنند.ایجاد یک واحد تجاری یا ایجاد یک کسب و کار جدید  (8

 مدیریت عمومی دارند. (9

 نیت عملکرد دارند. (10

 

 

 

 

  Social Responsibility مسئولیت اجتماعی    

 CSR(        Corporate Social Responsibility( مسئولیت اجتماعی شرکتها

نسانی را زیر پا اسال اخیر شرکت ها بعضی وقتها به محیط زیست آسیب رساندند، تعهدات اخالقی و قوانین  40 30مقدمه: در 

."تماعیمسئولیت اج"گذاشتند، بخاطر همین دولت ها یک سری مباحث را مطرح کردند بین دولتها و شرکتها با عنوان   

 چهار تعریف از مسئولیت اجتماعی:

موم جامعه عمسئولیت اجتماعی تعهد یک سازمان است برای انجام فعالیت به طریقی که هم به سود موسسه و هم به نفع  .1

 اشد.ب

ن منافع سازمان مسئولیت  اجتماعی، تعهد تصمیم گیران شرکتها و سازمان ها برای اقداماتی است که به طور کلی بر تامی .2

 موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد.

نظیر آلوده که  مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که موسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند و مسئول اند که از اقداماتی .3

ت زیان آور کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان و تولید محصوال

 که به سالمت جامعه لطمه می زند بپرهیزند.

جامعه ر قبال به طور کلی مسئولیت اجتماعی یعنی شرکت ها و موسسات چه تولید کاال بکنند چه ارائه ی خدمات بکنند د .4

ولیت اقداماتی ای که در آن زندگی می کنند و فعالیت می کنند مسئول اند و باید پاسخگو باشند و این پاسخگویی و مسئ

 را برای آنها الزام آور میکند.

 مولفه )جنبه( های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها:

دهند که محیط زیست را آلوده نکند مثال اگر از  مسئولیت اجتماعی در برابر محیط زیست: شرکتها باید اقداماتی را انجام .1

شرکتی دود آلوده کننده تولید کند، از فیلتر های مخصوص استفاده کنند. پساب های صنعتی را اگر وارد محیط زیست 



 

می کنند، حتما این پساب ها را تصفیه کنند و تصفیه خانه درست کنند. کاالیی که تولید می کنند حتما قابل برگشت به 

 حیط زیست باشد.م

نند حقوق به اندازه کمسئولیت اجتماعی در برابر سرمایه انسانی : یعنی مدیر حتما باید به افرادی که در این شرکت کار می  .2

همه ی آنها را  و به موقع بدهد. تبعیض در استخدام نگذارد. نژاد و رنگ و مذهب باعث اولویت در استخدام نشود و حقوق

 رعایت کند.

خالقی در اجتماعی و اخالق: اساسا مسئولیت اجتماعی زیر مجموعه ی اخالق کسب و کار است. رعایت مسائل مسئولیت ا .3

 می کند. انجام فعالیت های بازرگانی. اخالق مجموعه ی اصول و قوائدی است که خوب و بد یا زشت و زیبا را معین

اجتماعی هستند که شرکتها باید در آن کمک کنند انجام امور خیر و مشارکت های اجتماعی: بعضی مواقع برخی کارهای  .4

 مثال کمک به دانشگاه ها و مدارس، مدرسه سازی، کمک به کودکان کار، ساختن بیمارستانها و ...

 داشتن صداقت و شفافیت در انجام کارها و پرداخت به موقع مالیات جزو این چهار مورد هستند.

 

ژانویه: 9جلسه نهم   

 : اه سازمان و  شدن جهانی

 نام globalization یا شدن جهانی مفهوم و کانسپت این که شد احیا متفمران و دانشمندان بین تفکر یک میالدی 70 دهه از

 .دارد

 فکر دقیقا منشور نوشتن زمان در کبیر کوروش و است داشته وجود قدیم زمان از واژه این که بردیم کار به را احیا کلمه این برای

 .میشود دیده آن در تماما شدن جهانی های اندیشه بخوانید را کبیر کوروش منشور شما اگر است داشته ار سازمان شدن جهانی

 دوباره و رفت نشد جهانی بنابراین، بود، شدن جهانی روی روبه حوزه جنگ و داشتیم پیش در بزرگ جنگ دو م 70 از قبل چون

 .کرد باز جاپا م70 از شدن جهانی

 چیست؟ داستان

 بود: شدن جهانی تفکر احیای باعث و داد رخ شدن جهانی از قبل که حوادثی

 دوم جهانی جنگ 1942_ 1939 اول، جهانی جنگ 1919_ 1914. است بوده جهانی بزرگ جنگ دو خاتمه آن اولین (1

 که هم 60 و 50 دهه در هم بعد و شد جهان کل خرابی باعث سال، 30 از کمتر فاصله به ویرانگر جهانی جنگ دو. بود

 . دید را آرامش روی بشر آرام آرام میالدی 70 دهه از و داد رخ ها قدرت بین سرد نگج

 گسترش ار جهانی ارتباطات و آمده کار روی تجاری های حوزه با جهانی بزرگ های شرکت گسترش و ایجاد دومین (2

 . بودند جهانی ها شرکت این دادند،

 مهم انسانی منابع گفتند که داد رخ ها شرکت در مسئله ینا یعنی. است موفقیت حیاتی عامل انسانی منابع سومین (3

 .باشند نژادی هر است ممکن کنند می کار ها سازمان در که هایی آدم این حاال است،



 

 .کرد پیدا گسترش توریسم صنعت (4

 ریباتق. ) ردندک دوری نزاع و جنگ از و شدند مند عالقه سازش و صلح به شدت به بعد به میالدی 70 دهه از ها ملت (5

 8 به نکنید هنگا اینا و ها داعشی به( کند می دوری جنگ از باشد داشته سلیم عقل که ببینیم جهان در را هرکسی

 مشکلی اگر و هستند مساعی تشریک با جهان مشکالت حل دنبال به و هستند مند عالقه صلح به که کنید دقت میلیارد

 .کنند کمک هم به همه آید، می پیش جهان در

 

 داد را شدن جهانی دادن نشان رخ و ها ملت نزدیکی باعت مفاهیم این مجموعه

 ندارد، وجود شدن جهانی تعریف به راجع نظر اتفاق هم باز:  شدن جهانی تعریف

 دهد، می رخ کلی مفهوم دو کنیم جمع سر را تعاریف اگر اما

A. زیستی هم 

B. گرایی هم 

 اصلی مفهوم دو مفهوم دو این اما بدهد رخ... و ورزشی بازرگانی نریه اجتماعی سیاسی اقتصادی ابعاد در شدن جهانی اگرچه

 .هستند شدن جهانی

  باشند داشته ارتباط یکدیگر با خواهند می ها ملت که میشود مفاهیمی و مباحث همه شامل

A. و جنگ از و نندک زندگی صمیمیت و صلح با یکدیگر کنار در هستند مند عالقه بیسیکلی و اساسا ها ملت:   زیستی هم 

 . نمایند اجتناب درگیری و نزاع

B. هم با دارند وستد و باشند داشته وحدت یکدیگر با دارند دوست و کنند می دوری نزاع و جنگ از ها ملت:   گرایی هم 

 در و کنند حل ریکدیگ با را خود مشکل دارند مشکلی اگر و. باشند داشته تمایل هم سوی به و باشند داشته همگرایی

 . کنند حل را خود مشکالت مساعی تشریک با ها شرکت و ها ملت همه در نیز نیجها صحنه

 :  مثال

 100 امریکن، رنف 100 دارد، پرسنل نفر 400 که شرکت این در است مستقر انگلستان در بازرگانی اداری شرکت یک کنید فرض

 دعوایی هیچ اما. کارند به مشغول یکدیگر کنار در لفمخت های ملیت با همه که. آفریقایی نفر 50 و آسیایی نفر 150 اروپایی، نفر

 . کنند می دنبال را سازمانی اهداف همه و. ندارند باهم

 با نفر یک بی،آ شلوار کت با خانم دو حتی هستند مختلف های کشور از کارمندان شکل همین به هم هایش فرودگاه در دبی در

 . ندارند کار هم رکا به هم کنار و هست روسری بدون نفر یک و روسری

 

  یاید؟ب پیش برایشان است ممکن مشکالتی و مسائل چه کنند کار سازمان این در هم با افراد اگر حاال

 ها فرهنگ شناخت (1



 

  ها فرهنگ به احترام (2

  مشترک زبان (3

  مشترک کاری فرهنگ (4

  اداری امور شناخت (5

 

 . کند می یداپ مصداق شدن جهانی و جهانی فرهنگ جااین باشیم داشته بازرگانی ملیتی چند سازمان یک بخواهیم اگر حاال

 ( باشید داشتهدر این مورد  بیشتر سرچاستاد تاکید کردند که ) 

 

 : virtual organization یا مجازی های سازمان

 . است مجازی های سازمان بحث مدیریت در دیگر جدید مباحث از یکی

 . کردند پیدا تری پایین اراییک ارتباطات، و جوامع پیشرفت با سنتی های سازمان

 برای استخدام نفر ارهز چندین و کردند می ارسال را خود مختلف مدارک نفر هزاران کنکور نام ثبت موقع که سنجش، سازمان مثال

 نجاما را ها کار این ههم که دارد وجود نام ثبت برای اینترنتی سیستم یک االن اما. داشت وجود ها این تحلیل و تجزیه و بررسی

 . دهد می

  شدند نهاده بنا مجازی سازمان نام به جدید های سازمان یک لذا

 :  مجازی های سازمان تعریف

 کارخانه وسیع، مقر مثل خود فیزیکی های دارایی تا سازد می قادر را ها شرکت که است سازمان از شکلی مجازی های سازمان

 که تمرکز غیر و کوچک های واحد به بالعوض و داد کاهش را... و زیاد بسیار کارمندان بزرگ، و متعدد های ساختمان متمرکز، های

 . باشند متکی شوند، می متصل هم به قوی ارتباطی های شبکه طریق از

 بزرگ ساختمان چه هر و باشد داشته زیاد های کامپیوتر با زیاد کارمندان و بزرگ های ساختمان که بود چیزی سازمانی زمانی یه

 ! مرد سنتی های سازمان اون دیگه اما. بود بیشتر هم سازمان آن قدرت ، بیشتر تجهیزات و میز و تر

 و اند متصل اینترنت یقطر از یکدیگر به و نیستند سازمان اون در بیشتر کارمند نفر چند که داره وجود کوچیک واحدای یه االن و

 . میدهند انجام را خود های کار

 امور و سیم و ابلک طریق از ها فعالیت همه و شده برداشته میان از ساختمانی، فیزیکی ی نهکه های محدودیت دیگر عبارت به

 . گیرد می صورت دور راه از ارتباطی

 : کارخانه بدون تولید

 . ندارند کارخونه ولی کنند می تولید که هست هایی کارخانه یه یعنی



 

  دارند شهرت چیز دو به ها سوئیسی مثال

  دارند می هنگ خوب را شما پول .1

  سازند می خوبی های ساعت .2

 ( سازند می هم خوب های شکالت االن البته)

 مشغول آن در جوان ات چند و دارند متری 50 های سوله ایام برخی در روستاها، در بلکه ندارند کارخانه سوئیس، های ساز ساعت

 .... موتور یکی عقربه یکی ساعت، بند یکی کارند،

 ! ساعت میشه و کنند می جمع جا یک در رو همه بعد

 

 : مجازی های سازمان پذیرش دالیل

  تمرکز عدم .1

 باال کارایی .2

 جویی صرفه .3

 اطالعات تکنولوژی بر اتکا .4

 

 : مجازی های سازمان های ویژگی

  فیزیکی ساختار نبودن (1

  دانش بر اتکا (2

  سیار کار محل و کار (3

  ارتباطات تکنولوژی گیری کار به (4

 ودنب مرز بدون و بودن فراگیر (5

  پذیری انعطاف (6

  اطمینان جلب و پاسخگویی (7

  تخصص چند با کارکنان (8

 لندن از و میدین فارشس میدین پیام شما هست، لندن یا دبی توی االن و.... دارو نیست و خواهید، می دارو شما کنید فرض:  مثال

 (. میکنه اینکارو هم آمازون شرکت)  میشه ارسال شما برای و میشه تهیه

 ....وجه نتقالا سیستم یا

 



 

 ژانویه : 16جلسه دهم 

 ادامه جهانی شدن و سازمان ها :

این  الاست. و ح تی رخ داده است و پیش آمدهایی داشتهالهنگامی که بحث جهانی شدن در سازمان ها رخ بدهد قبل از آن تحو

ن جهانی شدن و ها چیست در ای نای لو حا .پیدا کرده است و مجسم شده است و تشدید شده استبلور جهانی شدن سازمان ها ت

  :سازمان ها چند تا رخ داد داشته است

 .منابع انسانی عامل موفقیت سازمان ها است (1

 مشتریان خواهان خدمات بیشتر و بهتر می باشند (2

  افزایش ضریب نرخ تغییر (3

 دل مشغولی برای محیط زیست  (4

 بازتر شدن بازارها (5

 جهانی شدن کسب و کار  (6

 عات الاط سرعت انتقال و پردازش (7

 روند های جمعیتی از گذشته  (8

 نگرانی نسبت به ارزش ها  (9

 تغییر انتظارات مردم  (10

  کاربرد تکنولوژی بسیار بسیار گسترش پیدا کرده است (11

 ها  ها و ملت همکاری های منطقه ای بین دولت (12

ار خود را تغییر دهند محل کها و کارگران و کارمندان بعد از مدتی کار کردن تمایل دارند  یعنی انسان)سیالیت کارکنان  (13

 (.و تنوع ایجاد نمایند

 مدیریت دانش :

 مقدمه :

از آنجا بود  هندسیم -حقوق –ز دوران صنعتی وقتی کارخانه ها آرام آرام پیدا شد و علوم مختلف مدون شدن مانند پزشکی ا

ده است. مانند سفر ندگی بشر وارد شهستیم علم در همه شئونات ز 2021که در سال  الکه نقش علم بسیار پرنگ تر شد. و حا

ژی و غیره........ در همه اینها ،نانو تکنولوژی، بیوتکنولو ITبه کره های دیگر ، اینترنت ، پزشکی، بیمارستان ، نجوم ، ماهواره ، 

هترین وجه کار ید و به بو ثابت کند که می تواند به بشر خدمت نما م توانسته است خود را ثابت نمایدعلم وارد شده است و عل

از این مدیریت دانش  خود را انجام دهم در اینجا می باشد که یک چیزی به نام مدیریت دانش می آید. ما در سازمان ها نیز

 . استفاده می نماییم

 مدیریت دانش را تعریف کنید؟



 

زینش و سازماندهی و منتشر عات علمی مهم را یافته گالها را یاری می نمایدکه اط فرآیندی است که سازماناول : تعریف  

 نماید

نیاز در اختیار  عات و اندوخته های علمی است. به گونه ای که در صورتالدر دسترس قرار دادن نظامند اطدوم : تعریف 

همانطور که  .انجام دهند افرادی که نیازمند آن هستند قرار گیرد تا بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثر تر

  .یم مدیریت دانش از حوزه علوم انسانی است وتفرق آراء در آن وجود دارد و متفاوت می باشدگفت

 : در کتاب مدیریت دانش مطلبی نیز می نویسند به عنوان

  :عوامل موفقیت مدیریت دانش

 :ی داردتگاگر می خواهیم مدیریت دانش در شرکتی موفق باشد و شرکتی پا بگیرد و پای کار باشد به چند عامل بس

 تکنولوژی (1

 فرآیندها (2

 افراد و کارشناسان (3

 (یعنی اراده)تعهد استراتژیکی مستمر  (4

 آینده پژوهی :

 مقدمه :

 : مطرح شدبه همین دلیل مفهوم اینده پژوهی  داشت بداند در آینده چه اتفاق هایی رخ می دهد عالقهبشر 

  : در مورد شرکتها

اتفاق می افتد چه  در آینده چه رخ دادهایی اتفاق می افتد ، چه حوادثی ها بسیار عالقه مند می باشند که بدانند شرکت

کنند که موفق بشوند  مسائلی پیش می آید. چرا؟ برای اینکه بدانند در آن مسائلی که پیش بینی می کنند راه حل هایی پیدا

و  کاالن پیش بینی ها ید و مطابق ایو به دنبال این موفقیت سود بیشتری بدست بیاید. این یعنی شما آینده را پیش بینی کن

سبقت می گیرید و هم  خدمات خود را ارائه دهید. و مشتری و بازار را به خوبی به دست می آورید. به این طریق هم از رقبا

 ر سازمان ها و شرکتدهم بازار را به دست می آورید و هم سودتان تضمین شده می باشد. در اینجا می باشد که آینده پژوهی 

 .ها مصداق پیدا می کند

 علم پررنق آینده جهان را اینگونه معرفی کرده است 4گزارشی  2112سازمان ملل در سال 

  )کوچک سازی)  نانو تکنولوژی (1

 (فناوری زیستی -علوم زیستی)بایو تکنولوژی  (2

 عات (مباحث ارتباطاتالتکنولوژی اط) (3

4) IT   (مطالعه مغز و ذهن می باشد)علوم شناختی یا 



 

 

 پژوهی را تعریف کنید؟  آینده

آینده پژوهی مجموعه ای از تالش های با جستجوی منابع ، الگوها و عوامل تغییر به تجسم آینده و برنامه ریزی برای آن می 

برخی معتقدن که آینده پژوهی آمیزه ای از علم و هنر است. علم همان آگاهی های موجود بشر است که مبنای  .پردازند

 .رار می گیرد و چون پای تجسم به میان می آید.لذا بحث هنر هم مطرح می شودپژوهش برای بشر ق

 

 ژانویه: 23جلسه اخر 

 :بشر اجتماعی تاسیسات

 برای بشر اجتماعی گیزند الزمه تاسیسات این است، کرده بنا را تاسیساتی است، کرده اجتماعی زیستن به شروع بشر که زمانی از

 .است اجتماعی زندگی به بخشیدن سامان

 : گویند می مدل دو را social establishment شناسی جامعه رد

A. اجتماعی های نهاد 

B. اجتماعی های سازمان 

... و علم عشق سود دین مثل دارد، متفاوت های پایه و ها بیس که هست بشر اجتماعی تاسیسات یک اساسا اجتماعی های نهاد

 بیس با اجتماعی نهاد یک که خانواده یا است، اندوزی علم آن بیس که است بشر اجتماعی تاسیس یک مدرسه مثال طور به دارد

 .دارد را مذهب و دین بیس که مسجد یا باشد می سود آن بیس و پایه که بازار یا است، عشق

 .دارند تفاوتم های وپایه ندارند خاصی قوانین که باشد می اجتماعی های نهاد آن قسم اولین در بشر تاسیسات بنابراین

 مقررات با سازمان کی باشد، می مقررات و قانون ها، آن همه بیس و پایه که هستند ای اجتماعی تاسیسات ،اجتماعی های سازمان

 سازمان آن بگیرید آن از را بروکراسی اگر و. باشد می  بروکراسی آن پایه و دارد تاسیس تاریخ و کنند کارمی آن در افراد که خاص

 .جی ال شرکت اتمی، انرژی سازمان ایران، ملی بانک مثال. رفت خواهد بین از و شده منحل

 .... دارند تاسیس سال یک یعنی دارند نهایت یک دارند بدایت یک ایران، ملی بانک

 :  سازمان و نهاد تفاوت

 . باشد می اجتماعی های سازمان در مدیریت بحث اختصاصاً کنیم، می صحبت مدیریتی مباحث از ما که هنگامی

 :  دوم نکته

  سازمانی فرهنگ و هنگفر



 

Culture  

 :  مقدمه 

 صورت به مهه که دارد وجود هایی ارزش و رسوم و آداب یک ها آن بین کنیم، می نگاه مختلف های ملت و جوامع به وقتی 

 . شد خواهد منتقل نسل به نسل هم جامعه ان فرزندان و افراد و کنند، می رعایت را آن ناخواسته

 معنی هب هنگ و هست عظمت و بزرگی شکوه معنی به فر که است شده تشکیل هنگ+  فر قسمت دو از لغت در فرهنگ معنی 

 . باشد می داشتن شکوه و بزرگی قصد فرهنگ معنی نهایت در. باشد می هدف

 سرجمع را تعاریف همه اگر اما داریم آرا تفرق ما باز است انسانی علوم مقوله در چون فرهنگ از:   فرهنگ مفهومی تعریف اما 

  شد خواهد اینگونه کنیم

 را آن جامعه اعضاء و اردد وجود جامعه یک در که.... و ها باور هاو سنت ها، ارزش آداب، از ای مجموعه:   فرهنگ نهایی تعریف 

 . شود می منتقل دیگر، نسل به نسلی از و کنند می احترام و رعایت

 . میشه محسوب فرهنگ همه... و رفتار مراسمات ها هنجار پوشاک خوراک نوع 

 :  فرهنگ درخت تمثیل

 . میدهند توضیح را آن عملکرد که اند کرده تشبیه درخت یک به را فرهنگ

 شده تشکیل قسمت 3 از درخت یک

A. ریشه 

B. تنه یا ساقه 

C. ها شاخه  

  است، فرهنگ شبیه قسمت سه این

 .... و ها استوره اصلی های ارزش هنر بنیادین مفاهیم دین، شامل ها ریشه 

  هستند استوره و ریشه یک السالم علیه حسین امام مثال

 مثل است، تماعیاج های سازمان و ها نهاد شامل و میدهد، انتقال را ها ریشه مفاهیم این که هست جایی تنه و ساقه 

 . دارند هدهع بر را بعدی های نسل به فرهنگ انتقال وظیفه ها این.... و مدارس ها دانشگاه خانواده صداوسیما

 . میدهد تشکیل ار مردم اعمال و رفتار و مردم افکار ها، عملکرد ها واکنش ها کنش مردم، های رفتار ها برگ و شاخ 

Culture ریشه از cultivate آید می کاشتن معنی به 

 . میکارید مردم در را فرهنگ شما و

 



 

 :  سازمانی فرهنگ

Organizational culture  

 : مقدمه

  کنیم، می مشاهده را متفاوتی.... و ها ارزش و افکار و ها سازمان کنیم، می مراجعه ختلفم های سازمان به تیقو

 . است متفاوت اتمی انرژی سازمان با شهرداری... و ها ارزش و ها باور مثال

 ، دهیم قرار هم کنار در را تعاریف همه اگر اما است شده ارائه مختلفی تعاریف هم سازمانی فرهنگ از:  سازمانی فرهنگ تعریف

  میشود تعریف 2

 . است سازمان به نسبت سازمان اعضاء مشترک استنباطات مجموع سازمانی فرهنگ 1

 سازمان اعضاء و اردد وجود سازمان یک در که هایی رفتار و عادات و ها سنت و ها ارزش و آداب مجموعه یعنی سازمانی فرهنگ 2

 . کنند می رعایت را آن

 

  گویند می سازمانی فرهنگ مورد در ویژگی 7 زمانیسا رفتار های کتاب در

  پذیری خطر و خالقیت (1

  نتیجه به توجه (2

  افراد به توجه (3

  جزئیات به توجه (4

 تیم تشکیل (5

  تحول و تغییر (6

  پایداری و ثبات (7

 

 : داریم ضعیف سازمانی فرهنگ و قوی سازمانی فرهنگ نام به عباراتی ما سازمانی، فرهنگ در

 فرهنگ. کنند یم اجرا و کنند می رعایت همه و است محکم و دارد فراوان جلوه سازمان یک در ازمانیس فرهنگ یک که هنگامی

  داریم قوی سازمانی

 می ضعیف ازمانیس فرهنگ گیرد نمی قرار توجه مورد و کند نمی اجرا کسی و دهد نمی اهمیت کسی را سازمانی فرهنگ که وقتی

 . گویند

 



 

 :سازمان در سازمانی فرهنگ نقش

 :  از است عبارت آن نمونه 5 که دارد عهده بر را مختلفی وظایف و ها نقش سازمانی فرهنگ سازمان، یک در

 . نماید می تفکیک هم از را ها سازمان یعنی است سازمانی مرز کننده تعیین فرهنگ (1

 .... و تهرانه شهرداری این خارجست وزارت این شود می مشخص و

  کند می تزریق سازمان اعضای ودوج در هویت احساس نوعی فرهنگ (2

 فرد شخصی منابع از بیش بسی چیز آن که بیاید وجود به چیزی به نسبت تعهد نوعی افراد در که شود می باعث فرهنگ (3

 8 است قرار اگر. دهد برتری و اهمیت اش شخصی منافع به رو سازمان منافع اون میشه باعث فرهنگ یعنی. داند می

 . میشه بیدار 7 و خوابه مین 9 تا باشه کار سر صبح

 می هک شود محسوبمی چسب نوعی سازمانی فرهنگ یعنی گردد می اجتماعی سیستم پایداری و ثبات موجب فرهنگ (4

 ( اند شهرداری کارمندان همه. ) نماید متصل یکدیگر به را سازمان اعضای آن طریق از تواند

 فتارر و ها نگرش به دادن شکل یا آوردن وجود به موجب که شود می محسوب کنترل عامل یک عنوان به فرهنگ (5

 . باشه همینجوری هم رفتارش باید است خارجه وزارت کارمند میکند فکر کارمند اگر حاال. باشد می کارکنان

 

 :سازمانی فرهنگ یک پیدایش شیوه

 . نمایند می ایفا ازمانس اولیه فرهنگ ایجاد در اصلی نقش سازمان یک ایجاد هنگام سازمان یک گذاران بنیان و موسسان

 :فرهنگ یک تقویت و داشتن نگه زنده های روش

  دهند؛ انجام باید کار تا سه کنند تقویت و کنند حفظ و دارند نگه زنده را سازمان یک فرهنگ بخواهند اگر کلی طور به

 . باشند اشتهد تطابق سازمانی فرهنگ با که کنید استخدام رو افرادی باشه حواستون باید استخدام، و گزینش شیوه (1

 ملع خودشان و و کنند حفظ را سازمانی فرهنگ آن هم خودشان مدیران که سازمان، مدیران عالی اقدامات (2

 و دارد وجود سازمان اتومبیل از شخصی نکردن استفاده فرهنگ سازمان یک در مثال طور به. میشود حفظ کنند،فرهنگ

 . کند رعایت مه کارمند تا کنند رعایت باید هم عالی مدیران

 فرهنگ این به تشویق راها آدم تا بزاریم باید هایی شیوه سازمان در ما دهند، انطباق آن با را خود افراد که هایی شیوه (3

 ... .مقررات وضع و تنبیه و تشویق مثل کنند داری نگه و تقویت و حفظ را آن سازمان در ها آدم تا کند

 

 پایان

 

 فرشته نبی خواه


