
پیشرفتهمدیریتهایتئوری: درسنام

علیرضاییابوترابدکتر: تنظیموتهیه•



:درسجایگاهوكلیاهداف

كالندیدگاهازكالمطراحیوساختارمطالعه•

وائلمسبالقوهكاربردمنظوربهمدیریتوسازمانمفاهیمباآشنایی•

،ریزیبرنامهشاملمدیریتیفرآیندهایوسازمانهایتئوری

نظارتوكنترلوهماهنگی،هدایت،سازماندهی



اولفصل

كلیات

طراحی،ساختار،سازمانتعریف: هدف

مربوطههایتئوریوسازمان



اساسیتعاریفبرخی•

آگاهانهطوربهكهآیدمیشماربهاجتماعیایپدیدهسازمان•

برایوبودهمشخصینسبتاثغوروحدوددارایوشدههماهنگ

میتفعالیدائمیمبانیسلسلهیكاساسبراهدافی،یاهدفتحقیق

.كند



چیست؟سازمانساختار•

عنصرازكهسازماناجزاءازیكیعنوانبهراساختارما•

.كنیممیتعریفشده،تشكیلتمركزورسمیتپیچیدگی،

همچنین.دهدمینشانراسازماندرونتفكیكحدودپیچیدگی،•

بمراتسلسلهدرسطوحتعداوكارتقسیمگرائی،تخصصمیزان

ازسازمانیهایواحدكهحدودیوحدو.كندمیاشارهراسازمان

.كندمیتصریحنیزرااندشدهپراكندهجغرافیاییلحاظ



چیست؟سازمانیطراحی•

تئوریمدیریتجنبهبر(سازمانطراحی)ماسوماصطالح•

ر،ساختاتغییروساختنحوهبهسازمانطراحی.داردتاكیدسازمان

.كندمیاشارهسازمانیاهدافتحققبرای

یاهنقشگیردمیقراراستفادهموردآنچهساختار،یكساختندر•

.داردنامسازمانینموداركهاستایمشابهسند



چیست؟سازمانتئوری•

بنظر،سازمانتئوریتعریفشده،ذكرقبلیتعاریفبهتوجهبا•

طراحیوساختاركهاستایرشتهسازمانتئوریآید،نمیمشكل

جنبهدوهربهسازمانتئوری.دهدمیقرارمطالعهموردراسازمان

.پردازدمیرشتهاینتجویزیوتشریحی



سازمانرفتاریتئوریوسازمانتئوریمقایسه•

فرادابروداشتهمسائلبهنسبتخرددیدگاهی،سازمانیرفتار•

اد،افرعملكردسازمانها،درونرفتاربر. داردتاكیدكوچكگروهایو

درغیبتكاركنان،وریبهرهنظیرنگرشیهایمتغیروكاركنان

.استمتمركزبیشتر،شغلیرضامندیوكاردرجابجائیكار،



كنید؟میمطالعهراسازمانتئوریچرا•

وجودماجامعهدركههستندموسساتیمهمشكلهایسازمانها،•

.خوردهگرهزندگیمانباكهراایپدیده.دارند

میشماكهاستاینسازمانتئوریمطالعهبرایدلیلمهمترین•

زمینهایندرایدورهگذراندنلذا،شویدمدیرآیندهدرخواهید

.استضروری

باایرتبهكسبسازمان،مطالعهتئوریبرایشمادلیل•

.باشدایگواهینامهدریافت



:سازمانهابهنگریستندهگانهمختلفروشهای•

.كنندمیدنبالرااهدافیكهعقالئیهایپدیه-1•

.قدرتمندهایذیفعادتالف-2•

.بازهایسیستم-3•

سازمفهومكنندهتولیدنظامهای-4•



منعطفپیوستهبهمهایسیستم-5•

سیاسیسیستمهای-6•

حاكمیتیاتسلطابزار-7•

اطالعاتپردازشهایواحد-8•

روحزندانهای-9•

اجتماعیدادهایقرار-10•



زیستیاستعاره•

یاحیواناتدرختان،نظیرهاییپدیدهمثابهبهسازمانها،به•

آنهابامنطقیبطورشماكهكردخواهیمفرضكه) بشریموجودات

.بیندازیمنگاهیكنند،میزندگیودارندحیاتكه( آشنائید



:سیستمیكتعریف•

نحویبهكهبهممرتبطوپیوستهبهماجزاءازعبارتستسیستم•

میبوجودراازاجزاءتكتكازمجزایكلیككهاندگردیدهتنظیم

نسانهاابدنوگیاهانها،اتومبیل.اندسیستمنوعیبشریجوامع.آورند

رایهایدادهها،سیستماین.هستندهاسیستمانواعازهایینمونهنیز

میلیدتوراهاییستاده،آنهاتبدیلوتغییرازسپسآورندمیبدست

.كنند



.اندكردهندیبطبقهبستهوبازهایسیستمبهراهاسیستممعمولاً:سیستمانواع•

جیخارمنابعازانرژینوعهیچكهاستسیستمیبستهكامالسیستمیك•

.كندنمیساطعخودازخارجبهراانرژینوعهیچونكردهدریافت

.دهدمینشانمیحطباراسیستمپویایتعاملباز،سیستم•



:بازسیستمیكهایویژگی•

.نداستادهوتبدیلفرایندنهاده،عنصرسهدارایهاسیستمهمه•

نهااینظائروانسانیمنابعواطالعاتانرژی،اولیه،موادهاسیستم

وزایدموادمنابع،خدمات،ها،كالبهراآنهاوكنندمیدریافترا

.كنندمیتبدیلغیره



محیطازآگاهی-1•

بازخور-2•

دورانیویژگی-3•

منفیآنتروپی-4•

ثباتوضعیت-5•

توسعهورشدسویبهحركت-6•

انطباقیونگهدارندههایفعالیتبینتعادل-7•

همپایانی-8•



:سیستمیدیدگاهاهمیت•

توانندمیدانشجویانآنمددبهكهدهدمیارائهمفیدیچوبچهار•

.كننددركراسازمانمفهوم

وعددمتفرعیهایسیستمبرمشتملكهكلیكعنوانبهراسازمان•

.دهندقرارتوجهمورداستبهممرتبطاجزاء



برهكرامحیطیتاكندمیترغیبرامدیرانهمهسیستمیدیدگاه•

آنراونمودهمشخصگذاردمیتاثیرآناسیستمهایفعالیت

انعنوبهراسازمانهاتاكندمیكمكمدیرانبههمچنین.بشناسد

.ببینندمشخصمرزهایباهمراهثباتباالگوهای

اً• پردازشومختلفهایدادهبهرامدیرانتوجهاینكهنهایتا

هدایت،اهدافبهشدننائلمنظوربهگوناگونبصورتیهاداده

.كندمی



حیاتچرخهدیدگاه•

.  میرندمیسرانجاموكنندمیرشدوشوندمیمتولدسازمانها•

روزانهزمانهمیندرآیند،میبوجودجدیدیسازمانهایروزهر

بهشروعدوبارهگزهروشستهفعالیتازدستسازمانصدها

.كنندنمیفعالیت



حیاتچرخهتعریف•

ما. كندمیاشارهبینیپیشقابلتغییرالگوییكبهحیاتچرخه•

ازوبودهحیاتچرخهدارایسازمانهاكنیممیكهمطرحچنیننیز

طیدرمعینومتوالیتغیراتومراحلسلسلهیكگذراندنطریق

.یابندمیتكاملزمان



:حیاتچرخهمراحل

• آفرینیكارمرحله-1

ساختارشدنپیچیدهمرحله-4

كنترلورسمیتمرحله-3

اولیهگیریشكلمرحله-2

افول-5



دومفصل

سازمانیبخشیاثر

ومفروضات, اهمیتتبیین: هدف

سازمانیاثربخشیرویكردهای



سازمانیبخشیاثر•

میبخشاثرراسازمان،صحیحساختاركهاستاینسازمانیبخشیاثراهمیت•

وقوانینوكردهتركیبهمبارامشاغلوافرادآنوسیلهبهماكهروشی.كند

.كنیممیتعریفراآنهابینحاكمروابط



ددیمتعمعیارهایاززیادیحدتاكهكلیارزیابی:كلیبخشیاثر-1•

یاهگذشتعملكرداسنادنمودنتركیبطریقازمعمولجویدمیبهره

قضاوتهایطریقازاینكهیاوكلیهایارزیابیآوردنبدست

میگیریاندازهسازمان،عملكردبهنسبتمطلعوبصیراشخاص

.شود



خدماتیاومحصولتحجمیامقدارعنوانبهمعمول:وریبهره-2•

سطحسهدرتوانمیمی. گرددمیارائهسازمانتوسطكهایعمده

.سازمانیسطحوگروهیسطحفردی،سطحشودگیریاندازه

هایجنبهازبرخیبینراایمقیاسهكهاستنسبتی:كارآئی-3•

باواحدعملكرد

.دهدمینشانآنتحققجهتشدهمتحملهایهزینه



تعهداتوهزینهكلمنهایفروشازحاصلدرآمدمبلغ:سود-4•

بازدهیدرصدوسرمایهبرگشتنرخمعمول.استشدهایجاد

.دانستسودمعادلتوانمیراكلفروش

انسازمبوسیلهكهایعمدهخدماتیامحصولكیفیت:كیفیت-5•

خودبهرامتعددیعملیاتیشكلهایاستممكن.شودمیارائه

زمانساتوسطشدهارائهخدماتومحصولتنوعبوسیلهكهبگیرد

.شودمیتعیین



توقاتالفوافتدمیاتفاقكارحینكهسوانحیمیزان:حوادث-6•

.شودمیموجبرا

ظرفیتكار،نیرویكلنظیرمتغیرهاییدرافزایشبوسیله:رشد-7•

همچنینوبازارسهموسودفروش،میزانها،داراییكارخانه،

مقایسهبرشود،میدادهنشانجدید،اختراعاتوابداعاتمیزان

.كندمیدللتآنگذشتهوضعیتباسازمانفعلیوضعیت



تغیببهاشارهغیبتازمعمولیتعریف:كاردرغیبتمیزان-8•

وجودغیبتازمتعددیتعاریفاینبرعالوهداردموجهغیرهای

(حوادثمیزانمقابلدرغیبتزمانكلنظیر) دارد

كهاییخدمتخاتمهمیزان(:خدمتترك) كاردرجابجائی-9•

بهمراجعهطریقازمعمولوگیردمیصورتداوطبانبصورت

.استتشخیصقابلشدهبایگانیاسناد



ویرتعبمختلفیطرقبهراشغلیرضامندی:شغلیرضامندی-10•

ردیفرضایتعنوانبهآنرامعتبرنظریهیكاما.اندنمودهتعریف

.دكنمیتعریفشود،میحاصلاوبرایشغلازكهآنچهمقابلدر

ردشدندرگیربرایفردآمادگیمیزانبهمعمولاً:انگیزش-11•

ساساحانگیزش.شودمیاطالقشغلیفعالیتهایباوهدفمنداعمال

یزشانگبكلهنیستفردكارنتایجازحاصلرضامندیبامرتبط

.گرددیمبرشغلیاهدافتحققكاربرایبهمیلیاآمادگیبهبیشتر



كییمضاعف،تالشمتضمنكهگروهیایپدیدهبعنوان:روحیه-12•

مدباشد،میتعلقاحساسوتعهدایجادوسازمانوفرداهدافشدن

انگیزشوبودهگروهیایمسالهروحیه.استگرفتهقرارنظر

.آیدمیبشمارفردیموضوعی،

هبكهاستسازمانیكدرمدیریتكنترلتوزیعمیزان:كنترل-13•

میدادهجهتوگرفتهقرارنفوذتحتسازماناعضارفتارآنمدد

.شود



گرهمدیسازماندرافراداینكه،عنوانبهانسجام:تعارض/انسجام-14•

هماببازوجانبههمهارتباطاتوكنندكارخوبهمباداشتهدوسترا

وشودمیتعریفباشد،هماهنگآنهاكاریتالشهایوباشندداشته

اثریرغارتباطاتوضعیفهماهنگیلفظی،فیزیكی،برخوردتعارض

.استشدهتعریفبخش



بطورسازمانیككهمیزانیبه:گذاریهدفوریزیبرنامه-16•

زدسامیمشخصبردارد،بایدآیندهدركهراگامهاییمنظمواصولی

.دارداشارهكند،میشدهگذاریهدفرفتاردرگیرراخودو



سازمانی،اهدافبهواقعیتعهدازجدای:هدفدراجماع-17•

راواحدیهدفسازمان،یكافرادهمهكهمیزانیبههدفاجماع

.گرددمیبرمتصورند،خودسازمانبرای

سازمانیاهدافپذیرشبر:سازمانیاهدافردننهادینه-18•

واندصحیحسازمانیاهدافكهاستباوراینبروداشتهاشاره

.درست



درسازماناعضاكهحدودیوحدبه:هنجارهاونقشسازگاری-19•

ظاراتانت،سرپرستیمساعدینگرشهاقبیلازموضوعاتیخصوص

.كندمیاشارهداشتهتوافقنقشالزاماتوروحیهنقش،

ردمدیرانمهارتهائیكهسطوحبه:مدیریتیارتباطیمهارتهای-20•

مایتحارائهقالبدرخودهمكارانودستانزیرسرپرستان،باارتباط

رایباشتیاقایجادومفیدوسازندهتعامالتتسهیلیامختلف،های

.دارداشارهگیرندمیبكارعالیعملكردواهدافتحقق



هاشاركلیمهارتهایسطوحبه:مدیریتیظیفهوانجاممهارتهای-21•

سازمانیوظایفتحققبرایگروهارهبرانوسازمانمدیرانكهدارد

سازماناعضاءباتعاملهنگامدرمدیرانمهارتهائیكهودارندلزم

.گیردنمیقرارمقولهایندربرندمیبكار

تجزیهدردقتوصحتآئی،كا:ارتباطاتواطالعاتمدیریت-22•

.سازمانیبخشیاثربرایمهماطالعاتتحلیلو



سازمانكهاحتمالاینخصوصدركلیقضاوت:آمادگی-23•

میخواستهآنازكهجدیدیوظایفازبرخیتوانست،خواهد

.دهدانجامآمیزموفقیتبطورشود

بطورسازمانكهحدییامیزان:محیطازبردایبهره-24•

وارزشبامنابعوبودهتعاملدرخودمحیطباآمیزموفقیت

.آوردمیبدستراخودنیازموردكمیاب



مانسازبهراجعارزیابی:خارجیهایپدیدهبوسیلهارزیابی-25•

میصورتمحیطدرموجودسازمانهایوافرادبوسیلهكهواحدیا

هعرضنظیرگروههاییحمایتسازمان،بهاعتمادووفاداری.گیرد

ردافواجرائیموسساتسهامداران،مشتریان،اولیه،موادكنندگان

.شوندمیمطرحفوقعنوانتحتجامعه

وسازمانكاركردیبخشهایساختار،نگهداریوحفظ:ثبات-26•

حساسهایدورهدربویژهزمان،طیدرآنهانیازموردمنابع

.زمانی



لیكارزشبهكهتركیبیمعیارنوعی:انسانیمنابعارزش-27•

انبیحسابدارییانامهترازقالبدروگرددمیبرسازماناعضاء

.شودمی

درونافراد،كهحدییامیزان:مشتركنفوذومشاركت-28•

تاثیرهاآنسرنوشتوكاربرمستقیماكهتصمیماتیاتخاذدرسازمان

.دارندمشاركتگذارد،می



انسازمكهكوششیوتالشمیزان:توسعهوآموزشبرتاكید-29•

.گیردمیبكارخودانسانیمنابعتوسعهبهسازیجهت

بهسیدنربرایفردینیازبیناستقیاسی:موفقیتبرتاكید-30•

خودعمدهجدیداهدافتحققبرایسازمانكهارزشیوموفقیت

.استقائل



هدفبهنیلرویكرد•

برحسببایدسازمانیبخشیاثركهداردمیاظهارچنین•

رفتهگبكار(فرآیندها)امكاناتیاوسایلنهآن،اهدافتحققمیزان

نمودنحداكثر:قبیلاز.شودسنجیدهاهدافبهدستیابیبرایشده

.شدنتسلیم،برندهبهدشمنواداریسود،



سیستمیرویكرد•

لتبدیفراینددرراآنهاوكردهدریافتراهاییدادهسازمانها•

.كنندمیتولیدهاییستادهونمودهوارد

سیستمیرویكردمفروضات•

كهددارمیاظهارچنینبخشیاثربهنسبتسیستمیرویكرد•

ازمتیقساگر.هستندبهممرتبطفرعیقستهایازمتشكلسازمانها

:كندعملضعیفسیستماین



.شودمیواقعموثرسیستمكلعملكردبرآنضعیفعملكرداثر•

.تاسمحیطیعواملباموثرتعامالتوآگاهیمستلزمبخشیاثر•

.استنیازموردمنابعمداومذخیرهمستلزمسازمانبقاء•



استراتژیكعواملرویكرد•

عواملهایخواستهكهاستبخشاثرسازمانیدیدگاهایناز•

آنهاستحمایتمستلزمسازمانحیاتتداومكهراخودمحیطی

.كندبرآورده



استراتژیكعواملرویكردضاتومفر•

. ردپندامیترمتفاوتخیلیراسازمانهااستراتژیك،عوامل•

كنند،یمرقابتهمبامنابعبرتسلطبرایمنافعصاحبانكهجائی

.شوندمیقلمدادسیاسیهایعرصهسازمانها،



سازمانیبخشیاثرگانهچهارهایرویكردمقایسه
رویكرد تعریف استمفیدموقعچه

هدفبهنیل

سیستمی

ازاهدافكهاستبخشاثرایاندازهبهسازمانیك

سبكرالزممنابعسازدمیمحققراشدهتعیینپیش

.كندمی

میدادهترجیحرویكرداینوقتی

زماندارایروشن،اهدافكهشود

.پذیرندسنجشومعین

استراتژیكعوامل برآوردهحدودیتاكلیدیعواملهمههایخواسته

.كند

هستادوهادادهبینروشنیپیوند

تاثیركلیدیعوامل. داردوجود

وداشتهسازمانرویزیادی

راآنهاهایخواستهبیادسازمان

بپوشاندعملجامعه

رقابتیارزشهای قعالئبااصلیچهارگانههایحوزهدرسازمانتاكید

استمتناسبكلیدیعوامل

ودهبمبهمكندتاكیدسازمانبایدآنچه

زمانطیدرهامعیاردرتغییرو

.استسازماننفعبه



سومفصل

سازمانیساختارابعاد

وسازمانیساختارابعادباآشنایی: هدف

یكدیگرباآنارتباط



سازمانیساختارابعاد•

ریم،گیمیبكارسازمانیساختارایجادبرایكهایگانهسهاجزاء•

ریفتعبرایمتغیردوازده.  هستندتمركزورسمیتپیچیدگی،

:ساختاریابعاد



ستادیپرسنلوصنفیسرپرستان،مدیراندتعدا:اداریاجزاء•

.سازمانكاركنانتعدادكلبهنسبت

رایژهوتصمیاتبایدعالیمدیریتكهحدی:(خودگردانی)استقالل•

.دهدارجاعاختیارسطحبالترینبه



شاركتمگیریتصمیمدرآنهامتصدیانكهمشاغلینسبت:تمركز•

.كنندمیمشاركتآندراینانكههایحوزهتعدادونموده

چنینهموایحرفهفعالیتهایومتخصصینتعدادبه:پیچیدگی•

.دارداشارهكاركنانایحرفهآموزشدورهطول



عالیتمدیریبوسیلهكهتصمیماتیتعدادنسبت: اختیارتفویض•

میاذاتخاجرائیمدیرانبوسیلهكهتصمیماتیبهشودمیگرفته

.گردد

.استشدهمشخصسازماندركهایویژهوظایفتعداد:تفكیك•



میرسمداركواسنادبهتوسلباكاركناننقشكهحدی:رسمیت•

.شودمیتعریف

برایكهآنهادروندرودوایرمیانهمكاریكیفیت:تركیب•

.استضروریفعالیتهابهبخشیدنوحدت



نعنوابهراایحرفهسازمانیككاركنانكهحدی:گرائیحرفه•

هباعتقادوعمومبهخدماتارائهبهاعتقادپذیرند،میمرجعیك

عملآزادیواستقاللوكاریحوزهیكدرتمركزوكنترلیخود

.كاردر



آنهادبایوتواندمیمدیریككهدستانیزیرتعداد:كنترلحیطه•

.كندسرپرستیرا

اهشغلشرحدركهدقیقیهایتخصصمیزان: گراویصصتخ•

.استگردیدهقیدمختلفوظایفبرای



وقوانینبهتوجهباوظایفدرتغییركهحدی:كردناستاندارد•

.استتحملقابلمقررات

مدیریتازاختیارمراتبسلسلهدرسطوحتعداد: عمودیحیطه•

.سازمانپائینسطوحدستانزیربهعالی



پیچیدگیتعریف•

میهاشارداردوجودسازماندركهتفكیكیمیزانبهپیچیدگی•

مینشانارهاواحدبینافقیتفكیكحدیایمزانافقی،تفكیك.كند

ظرنسازمانیمراتبسلسلهارتفاعیاعمقبهعمودیتفكیك.دهد

احدهاوپراكندگیمیزانبهجغرافائیمناطقاساسبرتفكیك.دارد

.دارداشارهجغرافیائیلحاظازانسانینیروهایوامكاناتو



فردكیوسیلهبهكهوظایفیدقیقگروهبندیبه:گرائیتخصص•

تصورشیوهدوبهگرائیتخصص.گرددمیبرشود،میانجام

ایفهوظیگرائیتخصصطریقازآنشكلمشهورترین.گیردمی

یمتقستكراریوسادهوظایفبهمشاغلآندركهیابدمیتحقق

.شوندمیبندی



:اجتماعیگرائیتخصص•

نمیولیمهارتندصاحبكهایحرفهافرادگیریبكاربا•

.گیردمیصورتببرندبكارراآنهاسهولتبهتوانند



: عمودیتفكیك•

سطوحافزایشبا. دارداشارهسازمانساختارارتفاعیاعمقبه•

وهیافتافزایشسازمانعمودیتفكیكسازمانی،مراتبسلسله

.شودمیبیشترسازمانیپیچیدگی

ادارت،پراكندگیمیزانكهاستجغرافیاییمناطقاساسبرتفكیك•

نشانراجغرافیاییمناطقاساسبرسازمانافرادوكارخانجات

.دهدمی



:رسمیتتعریف•

نداشدهاستانداردسازمانیمشاغلكهحدییامیزانبهرسمیت•

ودهببرخورداربالئیرسمیتمیزانازشغلیاگر.كندمیاشاره

كهاینوشغلآنبهمربوطفعالیتهایدادنانجامبرایآنمتصدی

آزادیحداقلازگرددانجامبایدچگونهوشودانجامموقعیچه

.باشدمیبرخوردارعمل



وواضحتواندمیرسمیتكهاستمطلباینتعیینماموضوع•

همومكتوباسنادهمدومیكهباشدتلویحیومبهمیاوصریح

.بردارددررابودنرسمیمیزانازكاركنانادراك

نبیرسمیتمیزانكهاستمهمموضوعاینشناخت:رسمیتدامنه•

سازمانهادروندرهمچنینوبودهمتفاوتهمبهنسبتسازمانها

كهمشاغلبرخیدر.داردوجودمختلفیدرجاتبهتفاوتایننیز

.شودمیكاستهرسمیتمیزانازاستنیازموردزیادعملآزادی



است؟مهمرسمیتچرا•

صیبنكاركنانرفتاركردناستانداردازكهمزیتهاییعلتبه•

نمودناستاندارد.گیرندمیبكاررارسمیتشودمیسازمانها

افزایشباعثهمچنین.دهدمیكاهشراتغییرپذیریرفتار

.شودمیكاردرهماهنگی



سازمانیبرونیاسازمانیدرونسازیرسمی•

ازكهكندمیاشارهانطباقفرایندنوعیكبه:پذیریجامعه•

موردرفتاریالگوهایوهنجارهاارزشها،افراد،آنطریق

.گیرندمییادراسازمانوشغلانتظار



سازیرسمیفنون•

توانندمیآنكمكبهكهدارنداختیاردرفنونیمدیران•

سمیرفنونمهمترینبخشایندر. كننداستانداردراخودكاركنان

.دهیممیقراربررسیموردراسازی



گزینش•

نقشالزامات•

هامشیخطها،رویه،قوانین•

هارویه•

هامشیخط•

آموزش•

شعائر•



پیچیدگیورسمیتبینروابط•

وتكراریشدهتخصصیدقیق،وظایفكاركنانكهجاهاییدر•

وشدناستانداردبهگرایشآنهاكاریروال. دهندمیانجاممحدود

.حكمفرماستآنهارفتاربرمتعددیمقراروقوانین



تمركز•

سازماندرواحدنقطهیكدرگیریتصمیمكهمیزانیبهتمركز•

.دارداشارهشدهمتمركز

دهیم؟میقرارنظرمدرارسمیاختیارصرفاماآیا-1•

ازبسیاریكنند؟میمحدودراتمركزعدمهامشیخطآیا-2•

هنمودواگذارسازمانپاینهایردهبهراگیریتصمیمسازمانها،

لسلهسیكباراگیرندگانتصمیمها،مشیخطتدوینطریقازولی

.نمایندمیمواجهمحدودیت



پیچیدگیوتمركز•

وتمركزبینمعكوسیرابطهیكبردللتشواهدومدارك•

.شودمیمرتبطبالسطحپیچیدگیباتمركزعدم.داردپیچیدگی

ردبایداندگذرانیدهبیشتریایحرفهآموزشهایكهكاركنانی

.شونددادهمشاركتبیشتریهایگیریتصمیم



رسمیتوكزرتم•

تمركزرابطهكهاندازههمانبهبودنرسمیوتمركزرابطه•

.استنامعلومومبهمبود،واضحوروشنپیچیدگیو



چهارمفصل

استراتژی

وآنانواعوساختاراستراتژیتشریح:هدف

مربوطههاینظریه



استراتژی•

ملعاعنوانبهكهباشدمتغیریتنهاتوانستمیاستراتژی•

.گرفتمیقرارنظرمدساختاركنندهتعیین

كنندهنتعییعواملعنوانبهاستراتژیواهدافپذیرشبارنخستین•

یدگردمیمطرحكالسیكاقتصادمفروضاتدرسازمانیساختار

:ازبودندعبارتمفروضاتاین



میبرگامآنهاتحققجهتدركهدارداهدافییاهدفسازمان-1•

.دارد

.گیردمیپیشدرعقالنیروشاهدافشتحققجهتدرسازمان-2•

.استهستادهبهاقتصادیهاینهادهتبدیلسازمانوجودیفلسفه-3•



یرغضرورتیباشدمیفعالیتبهمشغولآندرسازمانكهمحیطی-4•

.استتغییرقابل

صولحبرایكهاستایوسیلهساختارگفته،دراكرپیتركههمانگونه•

وبحثنوعهرروایناز.سازمانمدتكوتاهومدتبلنداهداف

اختارس.گرددآغازاستراتژیواهدافبابایدساختارپیرامونبررسی

دیلتبهاستادهبههانهادهآنكمكبهكهشدهمطرحایوسیلهعنوانبه

.شوندمی



چیست؟استراتژی•

بلندیبنیاداهدافتعیینفرآیندعنوانبهتواندمیاستراتژی•

اینتحققبرایلزممنابعتخصیصوكارشیوهاتخاذمدت،

.شودتعریفاهداف

ومطرحاستراتژیمورددررانظریهدوتعریفاینحقیقتدر•
.4دهدمینشانرا-€آندوبهگستردهتوجهلزوم



ساختار
استراتژ

ی
ومحیطیعوامل

سازمانیهایظرفیت

.



:استراتژیكسازمانهایگانهچهارانواع•

سازمانهایگانهچهارانواعاساسبرراسازمانهااسنوومایلز•

-گرناینده-تدافعی: نمودندبندیطبقهذیلشرحبهاستراتژیك

قهطبولیاستمتمركزتجاریشركتهایرویانفعالی–تحلیلگر

بكاریزیادبخوباحتمالبهنیزانتفاعیغیرسازمانهایدرآنهابندی

.آیدمی



فصلًپنجم اندازهًسازمان

تعریف اندازه سازمان و رابطه آن با :هدف 

ابعاد ساختار



:سازماناندازهتعریف•

نبیشودمیوتعریفتعیینسازماناندازهچگونهاینكهدرمورد•

ددرصهشتاددر.استگرفتهصورتزیادیهایتوافقمحققین

اقعودركهمتغیریكبعنوانسازماناندازهازشدهانجامتحقیقات

شدهاستفادهشودمیشاملراسازمانیككاركنانكلتعداد

وافرادچونكهداردسازگاریفرضیهاینباموضوعاین.است

انكاركنكلتعدادلذاشودبندیبایدساختاركهآنهاستتعامالت

عیارمهرنوعنه.گرددمیمربوطسازمانیساختاربهدقیقا ًكهاست

.دیگر



:  گیرینتیجه•

ردعمال ًكند،امانمیتعیینراسازمانهاهمهساختارسازماناندازه•

.استوموثرمهمساختارابعادبرخیبینیپیش

:وپیچیدگیاندازه•

برخوردارعملآزادیازآندرمدیرانكهبازرگانیموسساتدر•

ساختاراستممكننماینداعمالراخودنظرتوانندومیبوده

كنندهتعیینخاصیتبراساس.كندتعیینراسازماناندازهسازمانی

هباستباشندممكنداشتهعملآزادیمدیراناگراستراتژیبودن

خودیسازمان،ساختاركاركنانشانوتعدادفعالیتهاافزایشموازات

.سازندترپیچیدهرا



:ورسمیتاندازه•

طهرابیاسازمانبودنرسمیومیزانسازماناندازهدرافزایشبین•

اركاركنانشرفتارخواهدمیمدیریتمعمول ً.داردوجودمنطقی

.نمایدنظارتوكنترل

مستقیمنظارت•

.رسمیمقرراتازطریقنظارت•

،یكیافزایشباباشندهمجانشینتوانندنمیعاملدواینچون•

.یابدمیكاهشدیگری



:وتمركزاندازه•

یرغفردیكبوسیلهبزرگسازمانهایكنترلكهپذیردمیسلیمیعقلهر•

یكهكگیرندمیصورتووظایفیفعالیتسازمانهاایندرونزیرااستممكن

روایناز.باشندنمیآنادارهبهقادربتنهاییافرادازایمجموعهیافرد

میكزتمرعدمبهمنجرسازماناندازهدرافزایش.استناپذیراجتنابتفویض

مهمشرطویكباشدمیهمراهسازیرسمیافزایشباتمركزعدماماشود،

میتمركزعدمبهمنتجاندازهدرافزایشباشدیعنیمیامراینتحققبرای

حاضرشودكهمیادارهمدیرمالكبوسیلهموسسهكهاستوقتیاینوشود

بكارراگیریتصمیمدرتمركزعدمولیدادهدستازرابخشیاثراست

.نبندد



.سازماناندازهباارتباطدرویژهموضوعات•

:اداریكاركناننسبتدرموردبحث•

یكردرسمیكارمندانتعدادبین:گویدمیاد-پاركینسوننظریه-•

یارابطهابدا ًشود،انجامآنانتوسطبایدكهكاریحجموسازمان

.نداردوجود



میثبتیمهمبستگییكپاركینسونفرضیهدر:مثبتهمبستگی-•

د،باشداشتهوجودسازماناداریاعضاءنسبتواندازهتواندبین

درونهماهنگیمسئولیتوستادیهااعضاءادارینسبتچون

تعدادافزایشموازاتبهطرفیوازداشتهبعهدهراسازمان

دارندامرنقشمستقیما ًسازماناهدافتحققدركهكاركنانی

باهمراهكهداشتانتظارتوانمیگرددلذامیمشكلهماهنگی

،نسبتبیشترهماهنگیمنظوربهسازمانهایاندازهدرافزایش

.یابدافزایشرویهبیبطوراعضاءاداری



بههاینكبرمبنیداردوجودزیادیتجربیات:منفیهمبستگی-•

میكاهشآناداریاعضاءنسبتسازماناندازهافزایشموازات

میاتنشمقیاسازناشیجوئیهایصرفهازگیرینتیجهیابدواین

جهتریبیشتستادیوافرادمدیرانبهنیازسازمانگسترشگیردبا

.كندمیپیدانمودهماهنگیتسهیل



:سازمانواندازهاداریءاعضانسبترابطهبودنغیرخطیبحث-•

هاندازبینروابطاینكهبرمبنیداردوجودزیادیوشواهدمدارك

این.نیستخطیرابطهیك،آناداریاعضاءنسبتوسازمان

سازمانهایبهنسبنوبزرگكوچكیسازمانهامورددررابطه

.استصادقبیشترمتوسط



:گیرینتیجه•

درهگرفتصورتتحقیقاتازعملینتایجاستخراججهتتالش•

وزهنچوننیستامكانپذیراحتمال ًاداریاعضاءنسبتخصوص

شدنردهمموضوعاینعلت.استنشدهارائهپایداریالگوهای

اشدبمیموجودهایتناقضیادیگرانتوسطشدهانجامتحقیقات



كوچكبازرگانیموسساتوسازمانتئوری•

:دارندكمتریاهمیتكوچكسازمانهایدركهموضوعاتی•

استلذامحدودكلیبطوركوچكدرسازمانهایتغییردامنهچون

.داردكمتریاهمیتسازمانهااینگونهبرایساختاریمتغیرهای

افقیتفكیكمیزانحداقلازكهدارندتمایلكوچكسازمانهای•

.دباشنبرخوردارجغرافیاییپراكندگیازكمیمیزانووعمودی



میهشناختبالتمركزودرجهكمسازیرسمیطریقازآنهابیشتر•

.استمتمركزگیریشوندوتصمیم

بهنیازهنگاملذاواستسازمانهاكمایندرونگراییتخصص•

.كنندمیتامینسازمانبیرونازمتخصص

خودشانومدبران.استكمتركوچكسازمانهایدررسمیتمیزان•

.دهندمیانجامراكنترلكار



اوتمتفبزرگسازمانهایباكوچكسازمانهایاینكهگیرینتیجه•

.  دارندمختلفیاولویتهایوتاكیداتآنهازیراهستند



تکنولوژی6فصل

تعریف تكنولوزی و پژوهش های پیشین : هدف 

، نظریه ها و رابطه تكنولوژی با ساختار





:وودواردنظرازتكنولوژیبندیطبقه•

هایهمشخصیا,كارجریانفعالیتدراستفادهموردعملیاتیفنون•

.كارجریاندراستفادهمورداولیه

.اركجریاندراستفادهموردعملیسیستمدرمختلفپیچیدگی•

.عملیاتدرپیوستگییاپیوستگیمیزان•

.كارجریاندرخودكاریمیزان•

كاریهایسیستمبیندرمتقابلوابستگیمیزان•



:وودواردپژوهش•

تعییناملغازیكیعننوانبهتكنولوژیدربارهتحقیقبارنخستین•

وودواردجانبوسیله1960دههاواسطدرسازمانیساختاركننده

.گرفتصورت



:  گیرینتیجه•

:كهدریافتفوقپژوهشازوودوارد•

جودوهاشركتنوعاینساختاروتكنولوژیبینمشخصیروابط•

.دارد

ازمانسساختاروتكنولوژیصحیحتناسببههاسازماناثربخشی•

.كندمیپیداارتباط



نوعدرتغییرباهمراههاشركتاداریاعضاكهدریافتاو•

بهیابدایشافزوقتیسازمانپیچیدگی.یابندمیتغییرتكنولوژی

هبنیزآناداریاعضایوپشتیبانیستادكاركنانآنموازات

هرایبرتكنولوژیكهگرفتنتیجهویابدمیافزایشتناسب

.دباششركتساختاربامتناسباگراستاثربخششركتی

ثباتارااثربخشیوساختارـتكنولوژیبینارتباطنوعیوی•

.كرد

لاصوكههاكالسیكنظریاتبهبودپایانیخطویتحقیقات•

جهانشمولرامدیریتوسازمان

.دانستندمی



:دانشبرمبتنیتكنولوژی•

اساسكهاستایناستواردوودواردبهكهانتقاداتیازیكی•

یمینازكمتركهحالیدراستتولیدتكنولوژیدربارهاوتحقیق

آیدعملبتكنولوژیازتعریفیبایدلذاهستندتولیدیهاسازماناز

ایندرراهكاریچارلزپرورودبكارهاسازمانتمامیبرایكه

.استكردهپیشنهادزمینه



:دانشبرمبتنیتكنولوژیاساسیبعددو•

آنباارشكدرفردكهاستثنائاتیتعداد: وظیفهپذیریتغییر( الف•

وتكراریبسیارشغلیمثالاً. دهدمیقرارتوجهمورداستمواجه

خطفعالیتكهافرادیمثل. داردكمتریاستثنائاتباشدروزمره

تهداشزیادكاریتنوعشغلیاگرمقابلدردهندمیانجامراتولید

بالسطحمدیریتیهایپستمثل. داردهمبیشتریاستثنائات, باشد

ایمشاورهمشاغلو



یافتنبرایجستجوهایرویهنوع: مسئلهپذیریتحلیل( ب•

یابیارزرااستثنائاتبهمناسبهایپاسخمنظوربهموفقروشهای

اشندبشدهتشریحـروشنوواضحبطورجستجورویهاینكندمی

واوتقضیاوقبلیتجربیاتازیاحلراهیافتنبرایشخصیك

دهدقراراستفادهموردراخودتحلیلیومنطقیتعقل



ژیتكنولوبندیطبقه)كردطراحیپروكهایچهارگانهتكنولوژی•

:پرودیدگاهاز

تكرارهایتكنولوژیـ1•

امكانگیبسادآندرمسائلتحلیلوتجزیهوداشتندكمیاستثنائات•

ـلدفوساختدراستفادهموردانبوهتولیدفرایندهایاستپذیر

اینازریدیگمثالبانكتحویلدارشغلونفتپالیشباواتومبیل

.استتكنولوژینوع



مهندسیتكنولوژیـ2•

قالییعبشكلتوانندمیولیاستبرخوردارمتعددیاستثنائاتاز•

والیاتیمحسابدارانفعالیتهایشوندگرفتهبكارنظامندواصولیو

.  شوندمیمحسوبتكنولوژیاینجملهازاداریواحدهایساخت

صنعتگرانهوهنریهایتكنولوژیـ3•

اًمسائلبا• محدودیمجموعهازولیبودهمواجهمشكلنسبتا

ـریتعمیركاـكفاشیمانندمشاغلی. استبرخورداراستثنائات

.  اندجملهاینازهنرپیشگی



غیرتكراریتكنولوژیـ4•

مشكلزنیمسئلهتحلیلوتجزیهواستمواجهمتعددیاستثنائاتبا•

تحقیقاتیفعالیتهایواستراتژیكریزیبرنامهمثلاست

پرونظرازتكنولوژیبندیطبقه



وهنریغیرتكراری

صنعتگرانه

غیرتكراری

مهندسی

تكراری

تكراری

بندیطبقه

نظرازتكنولوژی

پرو

تحلیلوتجزیه

مسئلهپذیری

نامشخص

مشخص

تحلیلغیرقابلو

قابلو

تحلیل

غیرقابلو

تحلیل

زیادتنوع

كمتنوع



تكنولوژینوعباهماهنگیوكنترلروشهایكهكردادعاپرو•

.كندتغییربایستیكاربردی

یبالیحددركهطلبدمیراسازمانیتكراریخیلیتكنولوژی•

.باشدنظامند

.داردساختاریپذیریانعطافبهنیازغیرتكراریتكنولوژی•



مستمرپیوستهتكنولوژی( الف•

اشتهدمتقابلوابستگیهمبامتوالیبطورعملیاتیاوظایفاگر•

یكسیلهبوتكنولوژیایننامیدمستمرپیوستهراآنهاتامسونباشد

بایدالفتفعالییعنیشودمیشناختهپیوستهتكراریمراحلسلسله

تولیدایشركته... وباشدجازقبلبایدبفعالیتوباشدبازقبل

میادهاستفپیوستهمستمرتكنولوژیازمدارسهایبوفهوانبوه

.  كنند



تامسوننظریهازگیرینتیجه•

ررسیبازشدهبرگرفتهساختاریمفاهیمبهنسبتتامسوننظریه•

.داردكمتریصحتپروووودواردنظریه

اً• .  كندمیایجادوابستگینوعیتكنولوژیهراساسا



سازماناندازهوصنعتتاثیر•

یكبعنوانگذاردمیسازماناستراتژیرویبرتاثیراتیصنعت•

عنویككهسازمانهاییدر. استمطرحساختاركنندهتعیینعامل

اتمجبورندسایرینبارقابتبرایداردوجودمخصوصصنعت

حدودانمیزصنعتگاهی. گیرندبكارراصنعتآناصلیتكنولوژی

و. دهدمیقرارتاثیرتحترادولتیمقرراتوكارآمدیاندازهـ

.سازدمیمحدودراسازماندرتكنولوژیانتخاب



یوقتـداردسازمانساختاربرزیادیتاثیرسازماناندازه: اندازه•

تارساختعییندرتكنولوژینقشباشدشدهبزرگسازماناندازه

نولوژیتكازتابرسندمعینیاندازهیكبهبایدسازمانهااستجزئی

سازمانژیتكنولونوعسازماناندازهبنابراین. نماینداستفادهپیچیده

.  كندمیتعیینرا



بودنتكراری: هانظریهدرمشتركعامل•

راریتكمیزانحسببرهاستادهبهنهادهتبدیلفرایندهایوروشها•

ژیتكنولونوعسهوودوارد.استمتفاوتهمبهنسبتبودنشان

میزانترتیببهكهكردهتعریفرافرایندیـانبوهـواحدی

تكراریهایفعالیتباواحدیتكنولوژییابدمیافزایشآنهاپیچیدگی

ندارداستاوخودكارفعالیتبافرایندیتكنولوژی.داردسروكار

اًانبوهتكنولوژیوداردسروكارشده .استتكراریماهیتا



وتكراریآننوعدوكهكردمعرفیتكنولوژینوعچهارپرو•

واستمتفاوتهمباتكراریمیزانبرحسبكهاستغیرتكراری

كهكزمتمرـایواسطهـمستمربهتكنولوژیازتامسونبندیطبقه

متمركزوتكراریایواسطهومستمروپیوستهتكنولوژی

.استغیرتكراری



خدماتیهایتكنولوژیمقابلدرتولیدیهایتكنولوژی•

وردمتركیبیطوربهتكنولوژینوعدواینبررسیدرمحققان•

هاآندرصدهشتادكهاستدادهنشانپژوهشانددادهقراربررسی

یایدتولیعنیسطحیكدرفقطكهساختاروتكنولوژیرابطه,

موردیتركیبصورتبهوقتیولی.استگرفتهصورتخدماتی

باساختاررابطهبهدرصدچهارفقطدارندقراربررسی

.گذاشتندصحهتكنولوژی



پیچیدگیوتكنولوژی•

تكرارییتكنولوژیابدمیكاهشپیچیدگیتكراریتكنولوژیافزایشبا•

كمیآموزشبهواستنیازموردكمتریافرادداردكمتریپیچیدگی

.استنیازمند

.شودمیبسبرابالییسطحپیچیدگیباشدغیرتكراریتكنولوژیاگر•

زایشافعمودیتفكیكوشدهمحدودكنترلحیطهكارترشدنپیچیدهبا

واستشتربیمحققانازاستفادهمستلزمپیچیدهمسائلبهپاسخ.یابدمی

.دارندنیازمحدودتریكنترلمدیران



رسمیتوتكنولوژی•

ویابدمیافزایشنیزرسمیت(تكراری)یكنواختتكنولوژیافزایشبا•

ویربرعمدهتحقیقپنجبادارندهمبامثبتومستقیمرابطهدواین

میترسوتكراریتكنولوژیبینكهدریافتندمحققین,تكنولوژی

.استمثبتومعناداررابطه,رابطهاینو.داردوجودارتباطی

هایتكنولوژیرفتمیمیانازرابطهاینشدمیكنترلاندازهزمانیكه

كهاینزیرادادمییاریمقرراتوقوانیناجرایدررامدیریتتكراری

.شودانجامبایدشغلیچگونه



تمركزوتكنولوژی•

مركزتتكرارتكنولوژیافزایشبا(یكنواخت)تكرارهایتكنولوژیدر•

درداردزنیا,متمركزساختاربهتكرارتكنولوژی,یابدمیافزایشنیز

فویضتواستمتكیمتخصصاندانشبهغیرمتمركزتكنولوژیحالیكه

ركزتموتكنولوژی.گیردمیصورتنیزگیریهاتصمیمدراختیار

یریگتصمیمورسمیقوانینگردندمیتعدیلرسمیتمیزانبوسیله

كندجایگزینتواندمیمدیركههستندكنترلمكانیزمهایدوهرمتمركز

.



 ENVIROMENTمحیطً :فصلًهفتم

تعریف محیط و تحقیقات عمده و رابطه : هدف 

آن با ساختار



اثیرتسازمانعملگردبركهنیروهایییاموسساتازتركیبی:محیط•

كنترلاصالیاداردآنهابركمیكنترلوسازمانگذاشته

(سازمانیخارجعوامل).ندارد

ولیداردتاثیرسازمانبركهعواملیهمه:عمومیمحیط•

عواملمثل.نیستروشنوواضحسازمانبهنسبتهاآنوابستگی

بومیزیستوضعیت.فرهنگی.اجتماعی.سیاسی.اقتصادی



كهبودهسازمانمحیطازبخشی:اختصاصییاخصوصیمحیط•

محیط.استمرتبطاهدافشتحققدرسازمانبامستقیمبطور

ایطشرتغییروباباشدمیفردبهمنحصرسازمانهراختصاصی

بیانتخاقلمرواساسبرسازمانیكاختصاصیمحیط.كندمیتغییر

.مشتریان:شاملنوعااختصاصیمحیط.كردخواهدتغییرسازمان

....موسسات.رقبا

محصولتدامنهبهنسبتسازمانیككهاداعایی:سازمانقلمرو•

قلمرو.داردخودشدهمتصزفبازارهمچنینوشدهارایهخدماتیا

.كندمیتعیینراآناختصاصیمحیطبهسازماناتكاینقاطسازمان



ادراكاتبهوابستهوثغورحدودتعیین:واقعیمحیطوذهنیمحیط•

خصوصدرتصمیماتیاتخاذبهمنجركهاستسازمانمدیران

مالكباواقعیمحیطتشخیصمعیارهای.میگرددمحیطباتطبیق

.استمتفاوتذهنیومعیارهای

 "اساسبربلكهنیستندیكیمحیطهاهمه :محیطیاطمینانعدم•

پویابرخیوایستابرخی.متفاوتندهمبا "محیطیاطمینانعدم

تاسهاسازمانبخشیاثرعلیهتهدیدیمحیطیاطمینانعدم.هستند

 .هستندآنرساندنحداقلبهبدنبالمدیرانعلتبدینو



نیروهایسازماناختصاصیمحیطدر))ویژگیها:ایستامحیط•

موانعونداردورودجدیدرقبایواندتغییرحالدراندكی

شارفگروههایوشودنمیایجادرقبابوسیلهجدیدتكنولوژیكی

((.دارندكمیفعالیت

سازمانیچنینایناختصاصیمحیطدر))ویژگیها:پویامحیط•

رتغییحالدربشدتكارشرایطبرمؤثروحاكمدولتیمقررات

بااولیهموادجذبوكنندمیظهورمنظمبطورجدیدرقبای.است

استتغییرحالدركنندگانمصرفسالئق.استمواجهمشكل



پویامحیطهایبهنسبتكمتریمحیطیاطمینانعدمازایستامحیطهای•

.هستندبرخوردار

دقراردارنآندركهمحیطینوعبهبستهسازمانهاساختارنوع :واستاكربرنز•

ساختارنوعكنندهتعیینكهاستسازمانیمحیطماهیتو .استمتفاوت

ساختارهای .شدمعرفینفردواینبوسیلهساختارنوعدو .استسازمان

.ارگانیكساختارهایوماشینی

مركزتوزیادرسمیتوپیچیدگینظیرویژگیهاییبوسیله :ماشینیساختار•

واستسادهوتاحدیتكراریوظایفمناسبساختاراین .میشوندمعرفیگرایی

بهودرواكنش.استمتكیشدهریزیبرنامهرفتارهایبرزیادیتاحد

.میكندعملكندنسبتانشدهبینیپیشرویدادهای



بروهستندپذیرانطباقومنعطفنسبتا:ارگانیكساختارهای•

برآندرنفوذودارندتاكیدعمودیروابطجایبهموازیروابط

مبنایبراینكهبجایگیردمیصورتدانشومهارتاساس

انعطافبصورتمسئولیتها.باشدسازمانیپستازناشیاختیارات

مبادلهبررویتاكید.شغلشرحاساسبرنهشدهتعریفپذیر

.دستوراتاساسبرنهاستاطالعات



اختارسباپویامحیطوماشینیساختارباایستامحیط✓

.استمنطبقزیستی/ارگانیك

تریستوامری : 

كردندشناساییرامحیطنوع 4 :
همبامرتبطغیراجزایباثابتمحیط

همبامرتبطاجزایباثابتمحیط

واكنشیمتغیرمحیط

متغیركامالعناصربامحیط



:همبامرتبطغیراجزایباثابتمحیط• PLACID-

RANDOMIZED ENVIROMENT

درآن.داردسازمانبرایكمیبسیارتهدید.استتغییربدوننسبتا•

طیدرتغییرات.اندشدهتوزیعتصادفیبطورمحیطیهایخواسته

این.هستندبینیپیشقابلغیرتغییرات.میدهندرخكندیبهزمان

وجود.استاقتصادیكاملرقابتوضعیتباقیاسقابلمحیط

اطمینانعدم.بازاربرسازمانگذاریتاثیرعدممتعددخریداران

رتاثیعدموسازمانبالیمنفعتوسازمانیثباتبامحیط.كم

.((ماشینیساختار((سازمانعملیاترویبرمشتری



-PLACID :همبهمرتبطاجزایباثابتمحیط•

CLUSTERED ENVIRONMENT

سازمانعلیهبرمحیطیتهدیدات .كندمیتغییركندیبهمحیط•

درونیكنندهتهدیدنیروهاییعنی .اندشدهتوزیعایخوشهبصورت

((ماشینیساختار ((اندخوردهگرهبهممحیطاین



 :واكنشیمتغیرمحیط•

در .كنندمیدنبالرامشتركیهدفرقبااززیادیتعداد•

رااولحرفبزرگشركتسهیادومحیطاین

بهنسبتهستندمحیطیچنیندرسازمانهاییكه.میزنند

در .دهندمینشانالعملعكسوبودهحساسرقباواكنش

دمعوپذیریانعطافگرودرسازمانبقایمحیطیچنین

((ارگانیكساختار)) )) .استتمركز



:متغیركامالعناصربامحیط• TURBULENT-FIELD
ENVIROMENT

رامحیطیاطمینانعدمبیشترین.استمحیطنوعپویاترین•

ارتباطمحیطیعناصر.استانجامحالدرمداومبطورتغییر.دارد

.استیبینپیشقابلغیروشدیدبسیارتغییرات.دارندباهمزیادی
ارایهجدیدتریخدماتیامحصولتپیوستهبقابرایسازمان

ومشتریاندولتیموسساتباخودروابطدرستهمیدهدوپیو

))یكارگانساختار))كندمینظرتجدیدمواداولیهكنندگانوعرضه



ارگانیكوساختاربیشتراطمینانعدم =تكراریغیرتكنولوژی•

ماشینیساختاروثباتباوضعیت  =تكراریتكنولوژی•



:لورشوالرنس•

اربخشاثرسازمانیساختارهایومحیطیتفاوتهایبینرابطه•

شركتهاییتحقیقاتایناساسبر.قراردادندومداقهمطالعهمورد

یسازگارازخارجیشانمحیطباآنهاداخلیمحیطكههستندموفق

خارجیمحیطبراینفردواینكهمقیاسی.باشدبرخورداربیشتری

قراردادندنظرمد



بینكتفكیمیزان.استافقیتفكیكتعریفبامعادل:تفكیك•

.وظایفماهیت.اعضاموقعیتاساسبرسازمانیواحدهای

دگیپیچیمعیارنوعیتفكیكمیزان.آموزشوتحصیالتمیزان

.دهدمینشانراسریعتروتغییراتبیشترپیچیدگیكه.است

بینلمتقاباعتمادبرمبتنیهمكاریكیفیتازعبارتست:ادغام•

شكوشوتالشووحدتتحققبرایبهممرتبطووابستهواحدهای

هاورویهقوانین.مقررات:شاملادغامابزار.واحدهاجمعی

متصمیهایكمیتهواختیارمراتبسلسلهورسمیهایوبرنامه

.گیری



قدرتًوكنترل: فصلًهشتمً

آشنایی با گزینش استراتژیك و انتقادها ،: هدف 
چالش های آتی و دیدگاه اقتضایی و مسیر دست 

كنترل و كاربرد -یابی به قدرت و دیدگاه قدرت 
آن و رابطه آن با ابعاد ساختار سازمانی



:كنترل–قدرتدیدگاهطرفداراننظریه

فیقدرتتنازعحصلماسازمانیكساختاركهباورنداینبر•
ودخبرایایویژهمنافعكهبودهسازماندرونیائتالفهایمابین
زمان،هردركهطلبدمیراساختاریانهاازكدامهروداشته
.سازدمحققبهترسازمان،كلیمنافععوضدرراآنهامنافع

اثرغالبدرراخودتوجیهیمعیارهایوهااستدللآنانالبته•
.دارندمینگهمخفیسازمانبخشی



یساختارهایانتخابپیدرقدرتصاحبانكنترلافزایشبرای•

.اشدبداشتهبالییوتمركزرسمیتوكمپیچیدگیكهبودخواهند



سازمانیساختارهایانواع9فصل

آشنایی با عناصر مشترك در سازمان ها : هدف 

و انواع ساختارها



دارایحالاینباولیفردمنحصربهساختاردارایسازمانهاهمه•

.بقیهبامشترکعناصر

:درسازمانهامشترکعناصر•

هارائچهارچوبیکمنیتزبرگهنریسازمانهابندیطبقهبرای•

سازمانکهازبخشهاهرکدامکهاصلیبخش5باهرسازمان.کرد

.شودمینمایانازساختارخاصینوعدراوردسلطهتحترا



سازمانبخشهای برسازمانبودنغالبدرصورتایجادیساختار

اصلییکارها)باتولیدمرتبطکارکنان:عملیاتاصلیبدنه-1

)

کلیمسئولیتدارایعالیمدیران:سازمانعالیبخش-2

سازمان

یعالبخشبهعملیاتیهستهپیوند:میانیبخش-2

تاندارداساجرایمسئولنگرایانتحلیل:فنیمتخصصین-4

هاسازی

(یبانیپشتخدمات)ستادیواحدهای:پشتیبانیستادبخش-5

ایهحرفغیربورکراسیوساختارمتمرکزغیرتصمیات

سادهوساختارمتمرکزکنترل

بخشیشکلوساختارزیادخودگردانبابخشهایسازمان

ینیماشبوروکراسیوساختارسازیاستانداردباکنترل

راسیدموکوساختاردوسویهوتوازنتبادلنوعیباکنترل



:سادهساختار

عدم:(خلفبرهان)نیستداراکهویژگیهاییباساختاراینشناخت•

یریگوتصمیمکم،اختیارات،رسمیتکمدقیق،پیچیدگیطراحی

،دارایتختسازمانهای،مناسبخاصنفریکدستدرمتمرکز

.ارگانیکعملیاتیهستهیک



:ماشینیبورکراسی

راسیبوروکنوعاینهمهتاکیدموردکلیدیمفهومسازیاستاندارد•

.استها

سمیربسیار،قوانینبسیارسادهعملیاتیوظایف: ساختاردراین•

گروهبندیایوظیفهدربخشهایساختار،وظایفبرکلوحاکم

با،یقدق،ساختارمراتبسلسلهباگیریمتمرکز،تصمیم،اختیار

.استوستادصففعالیتهایبینزیادتمایز



:ایحرفهبوروکراسی

کارگیریبهامکاندرآنکه20قرنآخردرربعگیریشکل•

راههمبهعملیاتدرهستهفعالیتهاانجامبرایآزمودهمتخصصین

انداردسازیازاستترکیبی)فعالیتهاسازیاستانداردازناشیکارایی

.داردوجود( تمرکزعدموپدیده



(:بوروکراسی)دیوانسالری10ًفصلً

تشریح بوركراسی وبر و تبعات غیر : هدف 

كاركردی بوركراسی



:وبربوروکراسی

نهفرضیهآلوایدهآرمانیسازمانیک20قرندرآغازوبرماکس•

شبیه)کاراییحداکثروباعقالییکامالکردکهتوصیفراواقعی

.بود( ماشینیبوروکراسی



:بوروکراسیازوبراولیهتعریف•

:دربوروکراسی•

ومشخصتکراریسادهوظایفبهشغلتقسیم:کارتقسیم-1•

رسمیهیاورویهقوانین:زیادرسمیت-2•

هکسطحیچندرسمیساختارمشخصاختیارمراتبسلسله-3•

آنمافوقکنترلتحتهرسطح

غیرواعمالوهمشکلیکسانضوابط:شخصیغیرماهیت-4•

شخصی



وصالحیتفنی)شایستگیبراساساستخدامیتصمیمات-5•

(عملکردی

مسیرهااینبهکارکنانتعهدبا: کارکنانبرایشغلیمسیرهای-6•

.شودمیایجادانانبرایدائماشتغالمزیت

اعضاوسازمانیشخصیزندگیبینبارزتمایز-7•



-العمرماداماستخدام–منافعتعارضعدم:ویژگیهاازدیگر•

ایاحساسیدرگیریهایعدم-شغلیودرونبروننقشهایجدایی

ضحواخطوطوعینیمعیارهایاساسبرگیریتصمیم–سیاسی

.استحددربالتریننتایجومحاسبهبینیپیشامکانودارای

اراییکمیزانبالتریندارایفنیلحاظازساختاروبراینازنظر•

.استافرادبرکنترلاعمالعقالییابزارترینشدهشناختهبوده



:وبربوروکراسیمثبتویژگیهای•

کارکنانانتخابنامناسبمعیارهایحذف-•

قوانینایجادباکارکنانبارفتارمنصفانهافزایش-•

بازیپارتیزدودن-•

قوانینبادرکاریکنواختیوایجادابهامکاهش-•

مانیسازوروابطساختاروضوحعلتبهاختیارتفویضامکان-•



ائمیدتصدیبادورهوتغییراتمدیراندربرابرکارکنانحمایت-•

ومسئولیتاختیارخطوطوضوحبرایعمودیمراتبسلسله-•

معیار)افرادفرایندگزینشدرذهنیبجایعینیهایجنبه-•

(شغلیصالحیت

گیریتصمیمبهکمکودرنتیجهمشیخطوجود-•

شغلیوامنیتدائمیتصدیدورانباایجاددرژاپننمونهبرای•

.استرفتهبالبسیاربودنومولد،وفاداری،تعهد



:بوروکراسی( مخل)کارکردیغیرتبعات•

(    فرعیواحدهایاهدافیاشخصیاهداف)هدفجاییجابه-1•

همانندی( زمینهدراینبحثمهمترینارائه)مرتونرابرت

.                           شودمیانعطافکاهشباعثچونآوراستامورزیانوهمبستگی

باعثوشوندمیازهدفمهمترکمکمگرفتهنمادینشکلقوانین-2

.شوندمیبخشیاثروکاهشهدفجاییجابه



:کارکنانگانگیازخودبی-3•

باعثسازمانبودنشخصیغیراستبوروکراسیعمدههزنیه•

بهدرتقوفاقدتعویضقابلتصوروحسشدهکارکنانبینفاصله

.شودمیکمهمعهدبنابراین.دهدمیدستافراد

:تمرکزقدرت-4•

تمرکزننبودیابودنمطلوبازفردتصوربهبستهمورداینالبته•

.بداندمثبتیامنفیانراکهداردقدرت



:بوروکراسیرجوعاربابسرخوردگی-5•

قحدریافتعلتبهولیهستندمشکلدارایهمکارکنانچهاگر•

ونهگهیچدریافتبدونمشتریانولیکنندمیتحملآنراالزحمه

.هستندبوروکراسیمعایبتحملبهمجبورمنفعتی



:بوروکراسیحیاتپیراموندیدگاهدو•

(ساختاریدایناسوریکبوروکراسی)آنمرگرسیدنفرا-1•

بوروکراسیمرگدرخصوصاغراق-2•



:بوروکراسیمرگفرارسیدن•

مشهورترینازیکیدارایاجتماعیشناسروانبنیسوارن•

رحاضدرعصرآنکاراییعدمبویژهماشینیبوروکراسیمباحث

میایجادراخودبانیازهایمتناسبساختارهرعصری:گویدمی

20قرنواوایل19قرناواخرمناسببوروکراسیوکند

ارکنانکانتقادبرابردرواکنشنوعیکهاستبودهعصرویکتوریا

.استذهنیوقضاوتهایکارکنانبهرحمی،بیبازی،پارتی



:حاضردرعصربوروکراسیبودنکاربردیغیردالیل•

ادارهتواناییبوروکراسیویژگیمنتظرهوغیرسریعتغییر-1•

یشپوقابلثابتدرمحیطیوتکراریروزمرهیفعالیتهاکارآمد

.نداردرایاپووحیطسریعتغییراتباانطباققدرتیعنیاستبینی

کنترلهایعلتبهشودمیرشدکندیباعث: دراندازهرشد-2•

....  وشدهمنسوخقوانینروابطازحدبیششدنشخصیغیرشدید



.                        سازدمیمرجحرابوروکراسیطبیعی،انتخاب-3•

فلسفههکاستمعتقدبنیس: کنندنمیتغییراجتماعیارزشهای-4

استدرحرکتدوستیبشربسویمدیریت

ترتیب،نظم،بهتمایلشمالیدرآمریکایمثالدرعملولی•

استآمرانهوساختارهایگراییهدفهماهنگی،

می( بوروکراسی) قوانینیکسلسلهازاطاعتمستلزمخوداینکه•

.باشد



هایدورهازامروزهتغییرات:شدهاغراقمحیطیتحولتوتغییردر-5•

وینتدعلتبهمحیطیهایاطمینانعدمحتیونیستترپویادیگرزمانی

.استیافتهکاهشمدیریتیهایاستراتژی

.استیافتهظهورایحرفهبوروکراسی-6•

تمرکزوزیادسازیاستانداردبوسیله:کندمیحفظراکنترلبوروکراسی-7•

.زیاد



(موقت-ویژهًکار) ادهوکراسی11فصل

توضیح ادهوكراسی و ساختار ماتریسی : هدف 

 Zو تئوری 



ارگانیکاست،ادهوکراسیماشینیکهبوروکراسیبرخالف•

متغیروانطباق،نیازمند،حساسموقتی،مواردومناسب

.باشدمیقویایحرفهگروههای•

:هانمونه•

گروه-جانبییاموازیساختار-zتئوری-ماتریسیساختار•

آموزشیساختارگروههای-کمیتهساختار-کاری



:ماتریسیساختار•

ژهپرومدیرانرهبریتحتگروهچندیایکدرمختلفدوایرازمتخصصان•

کهپردازندمیمشخصوظیفهانجامبه

صصیتخازحاصلجوئیهایصرفهبهپذیریانعطافبعدافزایشآننتایجاز•

.استبوروکراسیدرشدن

ایرهدمدیر)رئیسدوداشتنبافرماندهیوحدتمفهومنقص:ویژگیمهمترین•

(پروژهومدیرایوظیفهبخشیا

جانبیوذنفباکهاثردوعمودیمراتبسلسله:استگانهدونیزمراتبسلسله•

.شودمیمحدود



:  zتئوری

میولیدترقابتیقیمتهایتحتبالکیفیتبامحصولتیژاپندر•

. استآنجاسازمانساختارنوععلتبهاینکهکنند

آمریکاییشرکتچندینکهدریافتUCLAدانشگاهازاچیویلیام•

اوکهدانژاپنیمدلویژگیهایبرخیباسیستمیدارایناخواسته

.  نامیدZمدلراآن



رسمیغیرارتباطیهایشبکه،همکاری،کارگروهی:Jمدلدر•

.شودمیتشویق

مذاکراتومتعددجلساتباکهAمدلمانندنیزمشارکتیگیریتصمیم•

بارسمیاعالمازقبلمدیر،نبودهشودمیانجامدستزیرومدیربین

تمشوروبحثرسمیغیرصورتبهگیریتصمیمدرموثرافرادهمه

رسپسد.دهدمینظراظهارامکانساختهآشناطرحباراانانوکندمی

آمادگیعلتبهمعمولکهدهدمیراتصمیماتخاذبرایرسمیخواست

شودمیتصویباکثریتتوسطقبلی



باکارتواناییاساسبرارزیابیکندارتقاءوکمجابجاییعلتبه•

آنشغلعملکرداساسبرنهاستبودهگروهخوبعضوودیگران

رسمیوویژهیمعیارهاباهم

کامالکارمنداناینکهازاطمینانحصولخاطربهJمدلدرالبته•

پذیرشعدموآنهافرهنگبهتوجهمانندآنکاریتبعیضات،مناسبند

ستنیقبولقابلآمریکاییمدلدرکهدهدمیرویهااقلیتوزنان

.استJمدلازکمترکارنیرویتجانسZمدلدرپس



ویژگیًها Aتئوری jتئوریً Zتئوریً

استخدام کوتاهًمدت مادامًالعمر بلندًمدت

مسیرًهایًشغلی تخصصی غیرًتخصصی نیمهًتخصصی

تصمیمًگیری انفرادی جمعی باًتوافقًجمعی

مسئولیت فردی جمعی فردی

ارزشیابی پیوسته ناپیوسته ناپیوسته

ارزشیابی رسمیًوًصریح غیرًرسمیًوًضمنی ضمنیً،غیررسمیًبا

معیارهایًرسمیًوً

عینی

ارتقاء سریع کندًوًبطئی کندًوًبطئی

تاکیدًبر انسانًبهًعنوانًعضو

سازمان

نانسانًبهًعنوانًیکًانسا تاکیدًجامعًبرًافراد



(جانبی) موازیساختار

انامکعدمحالدرعینوآفرینیکارارزشبهآمریکائیهامجددتوجهبا•

دموکراسیموازاتبهبزرگشرکتهایدرآورینووپذیریریسک

وومستقلجداگانهبازرگانیواحدهاییاکوچکگروههایسازمان

رایواجایدهاختیاردادنونیزخودخاصتابعباوارگانیکسادهساختار

دشدنایجادهافوقماتصویببهنیازیاوقوانینبهتوجهبدونآن

برایحلراهیافتن،آفرینیدرونیکارروحیهایجادباعثساختاراین•

میکمهزینهباوابداعیهایوایده(منعطف)مشخصغیرمسائل

باشد



:(عملیاتیگروه)تخصصیکارگروههای

بادهپیچیومعین،خاصوظیفهیکانجامبرایموقتساختاریک•

سازمانفرعیواحدهایازتعدادیمشارکت

.تاسجانبیساختاریطرحدرموقتماتریسیازکوچکترینوع•

جدیدگروههایبهدوبارهشدهمنحلکارارانجامپسگروههااین•

.پیوندندمی



(کاریگروه) ایکمیتهساختار

یمتصمبرایکاریوتجاربسوابقازوسیعیدامنهزمانیمناسب•

یاهستندسهیمتصمیمینتایجوافرادوقتییاباشدنیازموردگیری

بودخواهداستمدیریتنتقالدورهکهزمانییااستزیادکاریبار

کهتاسمختلفمتخصصینباکاریگروهودائمییاموقتآننوع.

.کندمیایجادسازگاریوثباتماتریسیمدلمثل



:آموزشیگروههایساختار

ایحرفهسازمانهایسایروتحقیقاتیآزمایشگاهها،دانشگاههادر•

.استمتداول

.مهمهایتصمیمهمهاتخاذدرکاملدموکراسی:خاصویژگی•

نوانعبهبخشهر( مشارکتیتصمیم)ایکمیتهساختاربرخالف•

ابهندمشرتبهدارایبخشهامدیرانوکندمیگیریتصمیمکلیک

.



شغلطراحیوتكنولوژیمدیریت: دوازدهمفصل

مختلفرویكردهایباآشنایی: هدف•

ومرتبطهایشیوه،شكلطراحی

آیندهدرشغلطراحی



شغلهایویژگیمدل

شغلطراحیبهمختلفهایرویكرد

اجتماعی-فنیسیستمهایرویكرد



كندمیپیشنهادرویكرداین: اجتماعی–فنیسیستمهایرویكرد•

غلشانسانیوفنیهایجنبهكار،اثربخشبسیارطراحیدركه

.شوندبهینهتواماباید

لشغطراحیدركهمیكندپیشنهاد: شغلهایویژگیمدلرویكرد•

عریفوتتعیینعناصربینروابطوشغلیكاصلیعناصرباید

.شوند



:  شغلهایویژگیمدلرویكرد

وشغلیكاصلیعناصربایدشغلطراحیدركهمیكندپیشنهاد

.شوندوتعریفتعیینعناصربینروابط



بهینهًسازیًمشترك

افرادًبهًعنوانًمكملًماشینهاً

افرادًبهًعنوانًمنابعًقابلًتوسعهً

گروهبندیًبهینهًوظایف،ًمهارتهایً

كلیًچندًگانه

كنترلًهایًداخلی

سازمانًتخت

سبكًمدیریتًمشاركتی

همكاریًمبتنیًبرًاعتمادًمتقابل

تكنولوژیً،ًعاملًتعیینًكنندهًًً

انسانهاًبهًعنوانًبخشیًازًماشین

افرادًبهًعنوانًابزارًمصرفیًدرً

سازمانها

تقسیمًدقیقًوظایفً،ًمهارتهایًدقیق

وًساده

كنترلًخارجیً

سازمانًبلند

سبكًمدیریتًآمرانه

رقابت

اجتماعی-فنیسیستمهایماشینی

دیدگاههای دوگانه نسبت به طراحی شغل12-1جدول 



مدل ویژگی های شغل12-1شكل 

تنوع مهارت

معنی دار بودن وظیفه

اهمیت وظیفه

استقالل در كار

بازخور
فردنیازمیزان

رشدبه

شغلاصلیابعاد روانیحالت
وفردیپیامدهای

شغلی

كار را مهم و با

ارزش دانستن

احساس مسولیت در

قبال نتایج

آگاهی از نتایج واقعی كار

بالكاریانگیزش

بالكاریعملكردكیفیت

بیشتركاریرضایت

كمترخدمتتركوغیبت



:شغلطراحیمورددرمكتبچهار•

یسازسادهنظیرمهندسیاصولبهمكتباین:مهندسیمكتب-1•

بهواستمتكیسنجیوزمانسنجیحركتگرائی،تخصص،كار

.استشدهحمایتتیلورواسمیتآدامهمچونافرادیوسیله

این.ردداكاركنانرضایتافزایشبرتاكید:روانشناختیمكتب-2•

ملكردع،ترانگیزهباوترراضیكاركنانیایجادبهمنجررویكرد

.شودكارازغیبتدركاهشوافراداكثربرایبالترشغلی



انسانتناسبافزایشبرای( : ارگونومی)انسانیمهندسیمكتب-3•

اغلیمشوتجهیزاتبهبودوتوسعهگیریپیطریقازماشینبا

ازراذهنیالزاماتحداقلوبودهاعتمادقابلوایمنفسادهكه

.كنندمیتالش،طلبندمیمتصدیان

اهرفوراحتیبرمكتباین( : بیولوژیك) زیستیمكتب-4•

.داردتاكیدوتمركزگركارجسمانی



:خالصه

هستیدكاراییبهبودبهبودبهمایلاگر•

مهندسیمكتب•

استمهمشمابرایكاركنانرضامندیاگر•

روانشناختیمكتب•

خستگیوعصبیفشاركاهش،سیستمپایاییافزایش•

انسانیمكتب•

استاصلیهدفكاركنانرفاهوراحتیافزایشاگر•

(ارگونومی) زیستیمكتب•



:  كارطراحیخاصهایشیوه•

طهحیودهدمیگسترشافقیلحاظازرامشاغل: شغلیتوسعه-1•

هببخشیدنتنوع،شغلیگسترشاثر. دهدمیافزایشراشغل

فردیكبرایوظیفهنمودنارزشمندوكردنمفهومباومهارتها

.است



دهد،میگسترشعمودیلحاظازرامشاغل:شغلسازیغنی-2•

تیفعالیدهندمیاجازهكاركنانبه،افزایدمیشغلعمقبهیعنی

ودهند،انجامبالمسولیتواستقالل،آزادیباكاملطوربهرا

ودخعملكردبتوانندكهدهدمیبازخورافرادبهچنانشغلیچنین

.كنندتصحیحوارزیابییرا



طحسدراینكهجایبهشغلیتوسهاگر:منسجمكاریگروههای-3•

ایجادبهمنجرشوداعمالگروهیسطحدرگیرد،صورتفردی

.شودمیمنسجمكاریگروههای

درراشغلیسازیغنی:(مستقل)خودگردانكاریگروه-4•

.دهدمینشانگروهسطح



دهد؟قرارتوجهموردراشغلمجددطراحیبایدمدیریتموقعچه•

.اندشدهدلزدهوخستهخودمشاغلازكاركنانكههنگامی-1•

.دندارنمشكلیقطعا،كاریشرایطوپرداختنحوهكهموقعی-2•

ادیاقتصلحاظازرامشاغلطرحتغییراتتكنولوژی،جاییكه-3•
.سازدمیممكن

.دارندآمادگیشغلمجددطراحیبرایكاركنانجاییكه-4•



فصلًسیزدهمًمدیریتًمحیط

طبقه بندی استراتژی ها ، انواع : هدف 

استراتژی داخلی و خارجی و 

رهنمودهایی برای مدیریت محیط



استراتژیهابندیطبقه

درمحیطیاطمینانعدمكاهشمسئلهحلدررویكرددواساسا•

برایخوداقداماتانطباقوتغییراولی. استمدیریتاختیار

.شودمینامیدهداخلیاستراتژیهایكهاستمحیط،بانمودنمتناسب

بامحیطساختنمتناسببرایمحیطدادنتغییررویكرد،دومین•

خارجیاستراتژیهایاستراتژیها،این. استسازمانظرفیتهای

غییرتبرایكهاستتالشهاییخارجی،استراتژیهای. میشودنامیده

.شوندمیطراحیمحیطواقعی



• استراتژیًهایًداخلی

قلمروانتخاب

گیریبكارواستخدام

محیطی( بررسی)كنكاش

(گیریضربه)سازیایمن

تقاضا( سازییكنواخت)سازیهموار

بندیسهمیه

جغرافیاییپراكندگی

تبلیغات

دادقرارعقد

كنندهتهدیدعواملجذب

ائتالف

دستگاهدرنفوذ

قانونگذاری

استراتژیًهایًخارجی



كیبامواجههنگامبهمدیریتكهاقدامیمهمترین:قلمروانتخاب•

بهخودكاریقلمروتغییردهد،انجامتواندمینامساعدمحیط

.داردكمتریاطمینانعدمكهاستقلمروی

محیطرتاثیتواندمی،مناسبافراداستخدام:گیریبكارواستخدام•

.دهدكاهشراسازمانبر



:محیطیكنكاش•

هكاینهانظایرواتحادیهدولت،،رقبااقداماتتشخیصمنظوربه

حیطمدركنكاشومداقهبگذارندتاثیرسازمانعملیاتبراستممكن

تغییركهدهدمیاجازهمدیریتبهمحیطیكنكاش. داردضرورت

داخلیتعدیالتوجرح،عملازبعدواكنشبجایوكندبینیپیشرا

.دهدانجامموقعبهرا



:  محیطیرابطیندهند؟میانجامرامحیطیكنكاشكسانیچه•

وودهبفعالیتبهمشغولسازمانمرزیامحیطدركههستندكسانی

میعملمحیطوسازمانبینمبادله،عامالنعنوانبهحقیقتدر

.كنند

هاولیموادعرضهاینكهازاطمینانحصولبوسیله:سازیایمن•

درتوقفاحتمال. شدخواهندبازارجذبنیزستادهوبودهكافی

.دادخواهدكاهشراسازمانعملیات



محیطدرنوساناتتاثیرنمودنمتعادلبه: تقاضاسازیهموار•

.  دارداشاره

حدازبیشتقاضایطریقازاطمینانعدمموقعیكه:بندیسهمیه•

ارخدماتیاهاكالبندیسهمیهاستممكنمدیریتشودمیایجاد

.دهدقرارتوجهمورد



غییرتبامحیطیاطمینانعدماوقاتبعضی:جغرافیاییپراكندگی•

.كندمیتغییرفعالیتمحل

قاضاتتثبیت،رقابتیهایفشاركاهشبرایسازمانها:تبلیغات•

هزینهخودبرایوجههایجادهمینطوروخدمتشانوكالهابرای

.كنندمیتبلیغاتصرفزیادیهای

یمتقیامقداردرحاصلهتغییراتبرابررادرسازمان:قراردادعقد•

.بخشدمیمصونیت( هاستاده)محصولتیا( هانهاده)اولیهمواد



لمتوساستممكنسازمانها:سازمانبقاءكنندهتهدیدعواملجذب•

یاافرادیعنیشوند،همكاریبرایخودرقبایازدعوتبه

.ندنمایجذب،كنندمیتهدیدراآنهاثباتمحیط،دركهسازمانهایی

ندچیادوكهشودمیایجادوقتی(: مشترك)تلفیقیمدیرههیئت•

.دارندمشتركعاملمدیرچندیایكسازمان



لهبوسیكهاستعمومیشیوهیك:گذاریقانوندستگاهدرنفوذ

قراراستفادهموردخودمحیطادارهوكنترلمنظوربهسازمانها

.گیردمی



خارجیاستراتژیهای•

كالبرایاتقاضتثبیترقابتی،فشاركاهشبرایسازمانها: تبلیغات•

زیادیهایهزینهخودبرایوجههایجادوهمینطورخدماتشانو

بهسبتنپیدرپیتبلیغاتباهمینطور. میكنندتبلیغاتصرف

.  میكنندایجادوفاداریمشتریان،میاندرخودتجاریمارك



ردحاصلهتغیراتبرابردرراسازمانقرارداد،عقد: قراردادعقد•

( ستادهها)محصولتیا( نهادهها)اولیهموادقیمتیامقدار

(هواپیماییشركتهایمثل. )بخشدمیمصونیت

بهمتوسلاستممكنسازمانها: سازمانبقاكنندهتهدیدعواملجذب•

یاافرادیعنی. شوندهمكاریبرایخودرقبایازدعوت

. ندنمایجذبكنند،میتهدیدراآنهاثباتمحیط،دركهسازمانهایی

،سازمانمدیرههایهئیتدرانتخابیانتصابهایطریقازامراین

.استمرسومبازرگانیشركتهایدر



مدیرندچیادوكهمیشودایجادوقتی:(مشترك)تلفیقیمدیرههئیت•

شكاهبرایمحیطیاستراتژییكعنوانبهودارند،مشتركعامل

.كنندمیاستفادهآنازوسیعبطورمحیطیاطمینانعدم

كهستااینكلیپاسخدارد؟عمومیتچنینتلفیقیمدیرههئیتچرا•

یا.كنندهمكاریبهدعوترابازاردررقباسایرخواهندمیآنها

كنندتسهیلراافقیهماهنگی(1):مدیرههامیتوانندهئیتایناینكه

انواعازمجموعهای(3)سازدآسانراعمودیهماهنگی(2)

.دهندافزایشراسازمانمحبوبیت(4)آوردفراهمراتخصصها



فهدبهدیگرسازمانچندیایكباسازمانیكموقعكه: ائتالف•

نامیدهائتالفامر،اینآورند،میادغامبهرویمشترك،اقدام

.هستندآنازنمونهایادغامها. میشود

دولت،قانونگذاریدستگاهدرنفوذ:  قانونگذاریدستگاهدرنفوذ•

وكنترلمنظوربهسازمانهابوسیلهكهاستعمومیشیوهیك

.گیردمیقراراستفادهموردخود،محیطاداره



مدیریتًتغییرًسازمانی14فصل

آشنایی با مفهوم مدیریت تغییر : هدف 

سازمانی و مدل ها و استراتژی ها و 

برنامه ها و تاثیر آن بر ابعاد ساختاری



ودارد،دتاكیشدهریزیبرنامهساختاریتغییربر:تغییرمدیریت•

نسازماهایفعالیتتداوموبقا،شدهریزیبرنامهتغییرهدف

.است



.  استكاركنانرفتاربرگذاریاثرمدیران،هدف: فردیسطحدر

میاستراتژیهااینجملهازمشاورهانجاموپذیریجامعهوآموزش

.باشد

ساختاریتغییر



. استگروهیرفتاردرتغییرمدیریت،هدف: گروهیسطحدر

نایجملهازفرآیندیمشاورهوبازخوربررسی،حساسیتآموزش

استراتژیهاست



شروع كننده

سازمان

اجرا

نتایج

سازماناثربخشی

تغییر

شروعهاینیرو

تغییركننده

تغییرعامل

بایدچیزیچه

دادهتغییر

شود؟
ساختار؟ 

تكنولوژی

اثربخشی 

سازمانی؟

تغییرفرآیند

تثبیت        حركت      خروج
از انجماد

اجراییروشهای

توزیع قدرت

فردیتفویضی    مشاركتی

مدلی برای مدیریت تغییر سازمانی14-1شكل 



: داردقسمتدوتغییرهایبرنامهاجرای•

،شودانجامبایدچهشود؟انجامبایدچگونهوشود؟انجامبایدچه•

: استمرحلهسهمستلزم

حالتتثبیت-3جدیدحالتیكبهحركت-2انجمادازخروج-1•

جدید



:تغییركنندهتعیینعوامل•

موقعیكه)كارنیرویكمیابی-3جدیدتجهیزاتخرید-2اهدافدرتغییر-1•

میاتفاقمكرراساختارتغییراست،كمیابسازماننیازموردمهممهارتیك

-6دولتیمقررات-5اطالعاتپردازشپیشرفتهسیستمیكاستقرار-4(.افتد

ازحمایتگروههایفشارافزایش-8گراییاتحادیه-7اقتصاد

دسترسدریاقیمتدرسریعتغییرات-10تملكیاادغام-9كنندهمصرف

كاركنانروحیهكاهش-12رقبااقدامات-11اولیهموادبودن

كمبود-15خارجییاداخلیناگهانیخصومت-14خدمتتركافزایش-13

كاهش-16سازماندروندراجرائیمدیریتپستهایبرایبلقوههاینیرو

.سوددرشدید



كنند؟میآغازراساختاریتغیركسانیچه

هبفشارایجادخواهانكهبودهقدرتصاحبافرادی: تغییرعامالن

آنهاجانشینخودخواهندمیاینكهیاواندسازمانقدرتصاحبان

دروناصلیهایواحدمدیران،اجرائیارشدمدیران: مثل. شوند

كاركنانوسازماندرونیهایستادداخلیمتخصصین،سازمان

.آیندمیسازمانازخارجازكهمشاورانیوقدرتمندپایینرده



ساختار

تكنولوژی

فرآیندی

.ارتباطیهایالگووگیریتصمیمفرآیند

:تغییرایجادهایبرنامهاستراتژیهای

اختیار،توزیعدرتغییراتبرمشتمل

فرمانزنجیره،پاداشهاتخصیص

.  پستهاكاهشیا،افزایشرسمیت،میزان

بهكاركنانكهتجهیزاتیدرتغییرات

فعالیتمتقابلوابستگیبرند،میكار

-فنیتغییراتوكاركنانبینكاریهای

.اجتماعی



:تغییربرابردرمقاومتبرغلبهبرایهایتاكتیك•

-4حمایتوتسهیل-3مشاركت-2ارتباطاتوآموزش-1•

زور-6افرادخریدنوزیركانهتدابیر-5مذاكره

هایرونیتعادلبوسیلهجدیدحالتكردنتثبیت:مجددتثبیتهدف

.استبازدارندهوبرندهپیش



فردیقدرت

مشاركتیقدرت

قدرتتفویض

جایگزینیروش-2

ساختاریروش-3

گروهیتصمیمروش-4

گروهیبصورتمسالهحلروش-5

اطالعاتپیرامونبحثروش-6

توزیع قدرت

اعضاًبرایًآگاهًشدنًبیشترًنسبتًبهًفرآیندًهایً: روشًآموزشًحساسیت-7

فردیًوًگروهیًآموزشًمیًبینند



:ساختاریابعادازتغییربینیپیش

.هرًچهًسازمانیًپیچیدهًترًباشدً،ًمیزانًتغییرًبرناًمهًایًبیشترًاست:پیچیدگی

.تمركزًباًتغییرًبرنامهًایًرابطهًمعكوسًدارد:تمركز

رسمیتًوًمیلًبهًتغییرًبطورًمعكوسًباًهمًمرتبطًمی: رسمیتً هیگ و ایكن



كنند؟میمقاومتتغییربرابردرسازمانهاچرا•

.بدهنددستازدارندكهراآنچهترسندمیاعضااینكه-1•

بوروكراتیكساختاریهاطرحسازمانهابیشتر-2•
هكهستندهاییمكانیزمدارایسازمانهاییچنینساختارهای.)دارند
. (كنندمیمقاومتتغییربرابردر

میسازیایمنتغییربرابردرراخودشانسازمانهاازبسیاری-3•
.  كنند

.  كنندمیمقاومتتغییربرابردرسازمانیهایفرهنگ-4•



ولوژیًوًعاملًتغییرًاستراتژیهایًبرنامهًایجادًتغییرًساختاریًتكن•

اجرایًتغییرًمتسلزمًخروجًازًانجامدً.  سازمانًانتخابًمیًكند

نظورًحركتًبهًسویًوضعیتیًجدیدًوًتثبیتًتغییرًحاصلهًبهًم

وًهمچنینًمستلزمًاینًاستًكهًقدرتً. دائمیًنمودنًآنًمیًباشد

.چگونهًدرًفرآیندًتغییرًتوزیعًشود



سازمانیتعارضمدیریت: پانزدهمفصل

تعریف تعارض و نظریه های : هدف 

مرتبط و منابع تعارض و فنون رفع 

تعارضو فنون ایجاد تعارض سازنده



یكایجادطریقازعمالاAًشخصآنبراساسكهفرایندی:تعارض•

اهدافشبهBشخصدستیابیمانعتاكندمیموانع،تالشسلسله

.بشود



:تعارضهاینظریه

:سنتینظریه•

یمنفتاثیریكتعارضینوعهرهستند،لجرمبدتعارضهاهمه•

.داردسازماناثربخشیروی



:گرایانتعاملنظریه•

واستتعارضهمانمحركآنوداردمحركبهنیازتغییر•

هتربروشهایبهدستیابیوجستجوبهمنجرموقعیكهتعرض

زندهمبرراموجودوضعبهبودنراضیوشودكارهاانجام

.استمفیدوسازنده



:دكننمیتقویتراتعارضضدارزشهایكهنهادهایی

خانه•

مدرسه•

مذهبینهادهای•



:تعارضساختاریمنابعمهمترین•

انجامبرایسازمانواحددوكهحدودی:وظیفهمتقابلوابستگی•

جودوعدمصورتدر.اندوابستهبهماثربخشبطورتكراریوظایف

میویتتقواحددوبیندوستانهواحد،ارتباطاتدوبینتعارضسابقه

.شود

ادایجانتظاروكندمیتغییرقدرتتوازن: جانبهیكوابستگی•

هبملزمستادكهوستادصفبینروابطمانند. استزیادتعارض

لمتقابمعاملهامكانصفگروهبوسیلهولیاستصفباهمكاری

.نداردوجود



خردهوواحدهركهوظایفی:واحدهاحدازبیشافقیتفكیك•

بهمنجرواستمتفاوتارتباطنددرآنهاباكدامهركهمحیطهایی

.شودمیدرگیری

یقانوناختیاراتبهمربوطنزاعبرایبالقوهعوامل:كمرسمیت•

.یابدمیافزایشافراد



كمیابمشتركمنابعبهوابستگی•

پرداختسیستموارزشیابیمعیارهایدرتفاوت•

اثیرتتحتافرادگیریتصمیمدراگر:مشاركتیگیریتصمیم•

اتتعارضگیرندقرارخاصفردیكتوسطشدهاتخاذتصمیمات

.شودمیتشدید



اعضاتجانسعدم•

افرادومنزلتمقامباسازمانیپستتناسبعدم•

نقشازنارضایتی•

داشتننگهارتباطات،مخفیتحریف:)ارتباطاتتحریف•

(ناكافیاطالعات،اطالعات



:تعارضرفعفنون•

ااًصرفكهواحدچندیادوپذیرشموردهدف:مشتركفراگیراهداف•

.شودنمیمحققتنهاییبهواحدیكمنابعبكارگیریطریقاز

ساز،ایمنعواملطریقاز:واحدهابیندوطرفهوابستگیكاهش•

.هماهنگیكنندهایجادپستهای



منابعتوسعه•

تعارضاتحلروشمعتبرترین:دوطرفهبصورتمسالهحل•

:كهاستمفیدوزمانیاستگروهها



.متقابلروابطافزایش•

.سازمانجامعپاداشسیستمهایومعیارها•

.متعارضواحدهایادغام•

.سازندهتعارضایجادفنون•



.ارتباطات•

.واحدآنبهمتفاوتمثبتویژگیهایباافرادافزودن:تجانسعدم•

.واحدهابینرقابتیموفقیتهایایجاد:رقابت•



:فصلًشانزدهمً

فرهنگًسازمانی

آشنایی با تعریف فرهنگ سازمانی و : هدف 

رابطه آن با اثربخشی و ایجاد و حفظ و انتقال 

آن



؟چیستسازمانیفرهنگ•

یکوسیلهبهکهغالبارزشهای» عنوانبهسازمانیفرهنگ•

طخکهایفلسفهیاواستشدهتوصیف« شودمیهدایتسازمان

» ایوکندمیهدایتمشتریانوکارکنانسمتبهراسازمانمشی

میانجامسازمانروزمرهاموروکارهاآنهاکمکبهکهارزشهایی

مانسازاعضایبینکهبنیادیباورهایومفروضات» یا« پذیرد

«  باشدمیمشترک



رهاباوومعانیازسیستمیوجودسازمانیفرهنگدراصلیزمینه•

رمروبهکهدارندوجودرسوموآداب،داستانهاشعائر،،سمبلها،

.  اندآمدهوجودبهزمان

ازهمرافرهنگهاکهکلیدیویژگیهایزیرگانهدهموضوعات•

.  دهدمینشان،سازدمیمتمایز



فردینوآوری•

مخاطرهتحمل•

دهیجهت•

یکپارچگی•

مدیریتروابط•

کنترل•

هویت•

پاداشسیستم•

تعارضتحمل•

ارتباطاتالگوهای•



ردرارفتاریابعادهموساختاریابعادهمگانهدهویژگیهایاین•

اًفرهنگهااینکه. بردارد اعضایینگرشهاوشخصیتهاتبلوردقیقا

میمانسازفرهنگازعظیمیبخشیکهمعناستبدیننیستندخود

. شودمرتبطساختاریمتغیرهایبهمستقیمبطورتواند



فرهنگانتقالوحفظ،ایجاد•

اًوآنیبطورسازمانیکفرهنگ• کلشوقتیوگیردنمیشکلدفعتا

اًگرفت .رودنمیبینازسریعا

آید؟میبوجودفرهنگیکچگونه(الف•

انسازمبنیانگذارانوموسسینهمانسازمانیکفرهنگنماییمنبع•

باشدیبایستچهسازمانمأموریتیارسالتکهکنندمیمعینآنهاهستند

وموسسینمفروضاتوتعصبات(1)بینتعاملنتیجهسازمانفرهنگ

بهیاتجروگرفتهیادباموسسینتماساثردراولیهاعضایآنچه(2)

.باشدمیاندکردهکسب



فرهنگیکحفظوصیانت( ب•

ارنددفرهنگیکحفظدربسیارمهمینقشکهایگانهسهنیروهای•

کردارواعمال،سازمانکارکنانانتخابهایشیوه: ازعبارتند

سازمانپذیریجامعهنحوه،عالیمدیریت



بافردبودنازمناسباطمینانحصول،انتخابهدف: گزینش•

یبکارگیربهمنجرانتخاباینسهوااًچه،عمدااًچه،بودهسازمان

تناسبازحداقلیاداشتهمشترکیارزشهایکهشدخواهدافرادی

چنیناساسبربنابراینبرخوردارندسازمانیارزشهایباخوبی

ازمانساصلیارزشهایبهاعتنابیافرادردباانتخابفرایندروشی

در،شوندمیسازمانفرهنگگسیختگیهمازباعثکهکسانییا

. کنندمیایفانقشفرهنگبقاءحفظ



برعمدهتأثیریعالیمدیریتکردارواعمال: عالیمدیریت•

نوعد،افراکردنتنبیه: قبیلازرفتارهاییداردسازمانفرهنگ

وپاداشوارتقاء،زیردستانبهآزادیمیزان،لباسپوشش

أثیرتسازمانباموضعآشکارمخالفتعلتبهفردیاخراجیاحتی

عاملمثابهوبهداشتهکارکنانرفتاریهنجارهایدرزیادی

.  باشدمیسازماندرکنندهکنترل



:پذیریجامعه

اًجدیدکارکنان• چهدبداننتاگذرانندمیتوجیهیدورهیکنوعا

ایمدیرشودانجامسازماندربایستیکارهاییچهیاچیزهایی

آنانکاریوفکریغالبوکردهراهنماییراآنهانیزهمکاران

. میکندریزیپیرا

الورودجدیدکارکناناینکهبرایکهاستاینخواهانسازمان•

. دکننکمکآنانبهدهدوفقسازمانفرهنگباراخودبتوانند



لانتقامنظوربهآموزشیبرنامهورسمیتوجیهیدورهبرعالوه•

آدابوشعائر،داستانهاطریقاز) نیزدیگرهایشکلبهفرهنگ

ذیرپامکانفرهنگانتقالاینزبانوفیزیکینمادهای( رسومو

. است



؟هستندمدیریتقابلفرهنگهاآیا: کلیدیبحث•

پدیدهعنوانبه( سازمانیفرهنگدر) فرهنگکردنمدیریت•

هایثبحآننتایجدرخصوصوگرفتهقرارتأکیدموردمهمبسیار

بهبحثفرهنگازمدیریتکهوقتی. استگرفتهصورتزیادی

اماکنیممیمعنافرهنگ( دادن) آنراتغییر،آوریممیمیان

کردنمدیریت" داشتهاذعاننظرانصاحبازیکیکههمانطور

اًفرهنگ " . نیستفرهنگتغییرهمانلزوما



رهنگفاستممکنفرهنگیکمدیریتمواقعبعضیدربنابراین•

. دهدیرراتغیآناستممکنکهاندازههمانبهنمایدراتثبیتکنونی

معتقداولیکهداردوجودمخالفوموافقنظریهدوموردایندر

دومیوکندتغییرنیزسازمانفرهنگبایدشرایطتغییربااست

اربسیحداقلیاومیداندممکنغیرسازمانفرهنگدرراتغییر

.  برزمانوسخت



(موقعیتی) وضعیعواملدرک•

یتمدیربتواندفرهنگشرایطآنتحتکهداردوجودشرایطیآیا•

زیروضعیشرایطاهمیتدرپردازاننظریهموردایندر؟شود

.  دارندنظراتفاق



تبصورکهباشدایگونهبهبایدبحراناین: مهمبحرانیک•

زملبحرانالبته. کنددگرگونراکنونیوضعیتایضربه

لهبوسیکهاستاینمهمشودواقعموثرتاباشدواقعینیست

.  شودپذیرفتهواقعیتیکعنوانبهاعضاء



انتقالدرمهمیعاملعالیمدیرتچون: رهبریجابجایی•

کلیدیهایپستدرتغییریلذا،باشدمیسازمانیفرهنگ

هالبتوکندمیتسهیلراجدیدارزشهایتحمیلسازمانرهبری

.  ندباشداشتهراجدیدوضعیتاستقرارقدرتبایدجدیدرهبران

ملشارانیزسازماناجراییهیئتبایدهمچنینرهبریجابجایی

اًشود دیدجرهبرارزشهایکهقبلیاجراییمدیرانابقایترجیحا

کهراافرادیکهاینستازتراثربخشاغلبپذیرندمیرا

خارجازاندنداشتهقدیمیفرهنگدرخاصینفعهیچگونه

. کنیمآنانجایگزین



حالدرسازمانموقعیکهفرهنگیتغییر: حیاتچرخهمراحل•

ازاینکهیااسترشدمرحلهبهگیریشکلمرحلهازانتقال

ترسادهاستتحولودرگرگونیحالدرافولبهبلوغمرحله

.  باشدمی

رتغییکارکنان،صاحبنظرانازیکیپیشنهادبهبنا•

:اگرپذیرندمیرابیشتریفرهنگی



باشداندکسازمانقبلیهایموفقیتاسناد•

اًکارکنان• باشندناراضیعمدتا

.  باشدسئوالزیر( بنیانگذاران) موسسینوجههوشهرت•

ارزشهایجوانوتأسیستازهسازمانیکدر: سازمانعمر•

ثباتازبسیارساله50عمرباسازمانیکبهنسبتحاکم

رتغییکهداشتانتظارتوانمیلذاهستندبرخوردارکمتری

. شودپذیرفتهزودتر



سازمانیکدرفرهنگیتغییریکاجرای: سازماناندازه•

حتتترسادهسازماندراینکارکنانکهچرااستآسانترکوچک

. دباشنمیترعینیالگوهاوگیرندمیقرارمدیریتتأثیر

نگهایفرهبهنسبتضعیففرهنگهای: فعلیفرهنگقوتنقاط•

.  باشندمیترپذیرتغییرقوی



مقاومت،بیشترفرهنگهایخردهوجود: فرهنگهاخردهفقدان•

واهدخپیدر( اصلی) غالبفرهنگتغییربرابردررابیشتر

.  داردربطسازماناندازهبهفرضیهاینداشت



فرهنگیتغییرمدیریت•

کنداعمالرافرهنگیتغییرمدیریتچگونهبودموجودشرایطاگر•

؟

برایروایناز. استفعلیفرهنگازخروجحساسمرحله•

.  استنیازشدههماهنگوجامعاستراتژی،فرهنگکردنمدیریت



برایملزاقداماتشروعنقطهبهترین: فرهنگیتحلیلتجزیه( الف•

فرهنگبررسی: شاملاستفرهنگیتحلیلتجزیهفرهنگیتغییر

برابرردفعلیفرهنگهایبینمقایسه،فعلیفرهنگارزیابیبرای

ینتعیمنظوربهدوآنبینشکافوارزیابیاستمطلوبکهآنچه

.  داردتغییربهنیازآنچه



هیمدپاسخزیرسئوالسهبهبایدفرهنگمحتوایبررسیبرای•

اً؟باشدمیچهآنانموسسینپیشینهاینکهنخست درازمانس،ثانیا

چهودادهپاسخچگونهبحرانیرویدادهایوگذشتهبحرانهایبرابر

اً؟استآموختهتجارباینازچیزی درونکسانیچه،ثالثا

درسازمانوشدهقلمدادفرهنگیکجروافرادعنوانبهفرهنگ

روشنسئوالسهاینبهپاسخ؟میدهدپاسخچگونهآنهابرابر

.  میگیرندشکلچگونهخاصارزشهایکهکردخواهد



درکهارزشهاییکهاستاینتحلیلوتجزیهدربعدیمرحله•

هنگفر.شوندمشخصوتعیینشونددادهاشاعهبایدجدیدفرهنگ

باشد؟آنجستجویدرکهدهدمیترجیحراچیزیچهجدید

رغیونامناسبفرهنگیارزشهایوابعادتعیین،نهاییمرحله•

دادهصتشخیشکافهااینکهازبعداستتغییراتنیازمندضروری

.شودهااختالفایناصالحبرمتمرکز،ویژهاقداماتتوجهبایدشدند



،انجمادمرحلهازخروجبرایابزاریعنوانبه: ویژهپیشنهادات•

سازمانبقاءشودروشنکهاستمهممنسجمفرهنگیکدر

کارکناناگر( مهمبحرانیک) استشدهواقعتهدیدمورد

قویهایفرهنگکهنداردوجوداحتمالینیابندتغییربرایضرورتی

. دهندپاسختغییرایجادبرایگرفتهصورتتالشهایبهنسبت



:17فصلً

مدیریتًتکاملًسازمانی

آشنایی با مدیریت رشد و مدل : هدف 

رشد سازمانی و افول سازمانی و 

مشكالت آن و ارائه راه حل



‹‹دهندمیاهمیترشدبهاجتماعیارزشهای›› رشدمدیریت•

شرحندبدینرشدزمینهدرارزشیمعیارهای•

یبیشتروسعتزمانمروربهسازمانچههر. استبهتربزرگتر•

.كندمیایجاداذهاندرخودازآیندهتصوربهتریكندپیدا



افزایشموجبسازمانرشد:دهدمیافزایشراءبقااحتمالرشد•

راانسازمبقاءاحتمالنتیجهدروشدهبیشترتسهیالتومنابع

.  دهدمیافزایش

.شودمیقلمدادبخشیاثربامترادفرشد•



یشغلامنیتوقدرت،شخصیت،سازمانرشد.استقدرترشد•

تنسب،محیطدرراسازمانهمچنینبردمیبالراعالیمدیریت

فوذنبزرگسازمانهای.نمایدمیبیشترقدرتدارایسایرینبه

انمشتری،هااتحادیه،اولیهموادگانكنندعرضهبربیشتری

.دارندغیرهودولت،عمده



سازمانیرشدازمدلی•

لریبوسیله1970دههاوائلدرسازمانیرشدمدلمشهورترین•

خطوطوتكاملرامنحنیایندرصافخطوطویشدارائهگرینر

،رشدیاتكاملازمرحلههر. نهادنام( انقالب)بحرانراشكسته

مرحلهبحرانهررفعبا. كندمیایجادراخودمخصوصبحران

مدل،تكامل-بحران–تكاملفراینداینشودمیآغازجدیدیتكاملی

.  آوردمیبوجودرازیرشكلایمرحلهپنج





سازمانیافول•

جدیدواقعیتپذیرش•

رشدشرایطبهكردنتوجهبرایمدیرانكهدلیلیهمهرغمعلی•

تعدادبرایزندگیواقعیتیكعنوانبهسازمانیافول،دارند

.استدرآمدهمدیراناززیادی



:اصطالحاتتبیینوتعریف•

ردمداومكاهشنوعیآنرا،كنیممیصحبتسازمانیافولازوقتی•

هرابمترادفاصطالحاین'' .كنیممیمعناسازمانیكپرسنلتعداد

ازبرخیمعنایبهوباشدمیسازمانكردنكوچكازشكلی

" .  نیستسازمانیكرشدمنحنیدرموقتینوسانات



سازمانیافولبجایگاهیوتنگاتنگبطوركهدیگراصطالح•

هبواستسازمانعمودیسطوحتعداددركاهش،شودمیاستفاده

سطوحتعدادكردنكمطریقازسازمانكردنكوچكنوعیمعنی

طمتوس،میكندكمرامیانیمدیرانتعدادروشاین. استعمودی

هایردهبهرااختیاروبخشدمیوسعتراسازمانكنترلحیطه

.كندمیمنتقلسازمانپایین



محیطتغییر•

شانعملیاتكهسازمانهاییدرتعدادگیریچشمافزایششاهدمیالدی1970دههآغازبا•

دیگرتعل. كردندسقوطبازارهاكهبودایندلیلازیكیایمبوده،گراییدهركودبه

اًهاسازمانبرخیكهبوداین رخهچافولبودندمحصولیتككهسازمانهاییخصوصا

بهتوانمیدیگردلیلعنوانبه،كردواردآنهابهشدیدیضربهمحصولآنحیات

ولپرسنكاهشبهمجبوربازارسهمدادندستازباسازمانهاكهكرداشارهعلتاین

درتغییر،مالیاتیمؤدیانحمایتدادندستازهمچنین. شدندخودواحدهایتعداد

. شودسازمانشدنكوچكبهمنجرمیتواندنیزدولتهایاولویت





كنندهتعیینكلیدیعاملیكسازمانیاندازه:كنترل–قدرتنظریه•

قدرتعامل،افولدورهدراما،استرشددورهطیدرساختار

اقداماترشددورهطیدر. شودمیآنجایگزینكنترل–

رحلهمبهنسبتخودقدرتافزایشیاوحفظبرایذینفعگروههای

اًافول منابعتاسافولحالدرسازمانموقعیكه. نیستآشكارتقریبا

مرحلهدراینرواز. شوندمیبرخوردارزیادیارزشازکمیاب

یكازندقادربهتركهراقدرتصاحبانمنافعبیشترساختار–افول

. كنندمیمنعكسبگذرندسالمتبهسیاسیتنازع



تاساستوارفرضاینبهنهایینظر:كندمیطیرامراحلیافول•

اًسازمانهاكه همرحلبهمرحلهومستمرافولنوعیبامواجهغالبا

تمدیریاستضربهیاشوكنوعیكهنخستمرحلهدر. باشندمی

دفاعیحالتیكدرمدیریتدوممرحلهدردهدنمینشانواكنشی

.  ددمیگرانكاریاشودمیگرفتهنادیدهیاافولوگیردمیقرار



رابربدرمدیریت،شدبرمالافولواقعیاتموقعیكهسوممرحلهدر•

درفقط. دهدمینشانواكنشموقتبحراننوعیعنوانبهآن

وجرحوپذیردمیراجدیدوضعیتمدیریتكهاستچهارممرحله

توانمی،موقتبحرانمرحلهدر. دهدمیصورتلزمتعدیالت

خواهداخذمتمركزبصورتراتصمیماتمدیریتكهكردبینیپیش

دآیمیبوجودافولموقعیكه. شدمتوسلسادهساختاربهوكرد

.استكنترلخواهانمدیریت



؟چیستحلراه•

هاكاربرخیانجامسازمانیازافولناشیمنفیتبعاترفعبرای•

وینتعی: ازعبارتندكارهاایناستبهتردیگربرخیبهنسبت

متمركزیگیرتصمیم،ارتباطاتافزایش،سازماناستراتژیتبیین

كوچكبراینوآوریرویكردهایتوسعهو،مشاغلمجددطراحی،

.  سازمانشدن



اهدافواستراتژیتبیینابهامرفعاینبرایحلراهبهترین•

اوتتفبیمدیریتكهكنندباورخواهندمیكاركنان. استسازمان

دهدمینشانحركتیازخودسازمانعملیاتكاهشبهنسبتونبوده

بابیشترارتباطاتبرقراریبهملزمرامدیریتسازمانافول. 

.استپایینبهبالازارتباطاتاینتأكید. كندمیكاركنان



اً• ،گیردنجامابایدكهتغییراتیبودنمعقولتشریحوتوجیهخصوصا

كاركنانهبتاگیرندقرارنظرمدبایدنیزبالبهپایینارتباطاتاما

وشوددادههاسرخوردگیونگرانیازرهاییبرایفرصتی

مدیریتافولمرحلهاوائلدر. شوددادهپاسخنیزآنانسئوالت

آگاهی،هدف. آوردمیگیریتصمیمدرتمركزسمتبهروی

اًآناناما. باشدمی،استدادنرخحالدرآنچهازافراد نقشلزوما

.  ندارندگیریتصمیمدرمهمی



موثربسیارایوسیلهعنوانبهاغلبمشاركت،رفتههمروی•

توانندمینافراداینكهعلتبهشودمیپیشنهادتغییرتسهیلبرای

یعقالئكنندگانمشاركت،خودبركنارییاانتقالخصوصدر

بهراجعتصمیماتدرسازمانیافولزماندرلذا،باشند

.نداردكاربردیمشاركت،بركناریوكمیابمنابعتخصیص

دیرمكهاستاین،سازمانیافولمدیریتبرایمانهاییپیشنهاد

یوهشبهمتوسلكاركنانبركناریبهمربوطمسائلبابرخورددر

.  شودخودابداعیهای



سازمانهاًدرًآینده: 18فصلً

آشنایی با اشكال نوین سازمانها : هدف 
در آینده از جمله تكنولوژی اطالعات 
مدیریت نوآوری و تئوریهای سازمان در 

عرصه بین المللی



:اطالعاتتکنولوژی

وودندبمترکزایرایانههایسیستمرایانهازاستفادهاولمرحلهدر•

برنامهجدولتدوینبرایرااطالعات،هادادهارزشپربخشهای

اًوکردهآوریجمعموجودیهاوتولیدیعملیات،زمانی نهایتا

میتدوینماهانهوهماهنگیهایگزارش،اطالعاتاینبراساس

،شدآغاز1970دههازکهدوممرحلهدر. کردند



:تمرکزعدموتمرکز

همزمانطوربه،کهدادخواهداجازهسازمانهابهاطالعاتتکنولوژی•

خواهانمدیریتاستممکنچهاگر. سازدمحققراتمرکزعدمتمرکز

مرکزتولی،باشدمتمرکزصورتبهگیریتصمیمطریقازکنترل

عللراانگیرندگتصمیمونمودهکندراگیریتصمیمفرآیندزیادخیلی

مترکمراتببهآیندهدرتمرکزعدموتمرکزبینگانگیدو. داردباز

اجازهسازمانهابهاطالعاتتکنولوژیزیرا. شدخواهدحالدرزمان

غیرهایفعالیتوکنندذخیرهوایجادرااطالعاتخودکهدادخواهد

. اندهبودمتمرکزهافعالیتآنگوییکهسازدمیقادرچنانرامتمرکز



(ترمسطح) ترتختسازمانهای

انقالب. دادخواهندتغییرراسازمانهاآیندهشکل،اطالعاتیسیستم•

آوریجمعبرایستادیواحدهایومیانیمدیرانبهنیازاطالعات

.  اددخواهدکاهشرااجراییارشدمدیرانبرایتعبیروتحلیلوتجزیه

لتحلیوتجزیهوآوریجمعقادرندرایانهآیندهسازمانهایازخیلیدر

وهدادانجامبیشتردقتوصحتکمترهزینهباترسریعرااطالعات

یآورجمعتوانندمیستاریپرسنلکهآنچهازبیشاطالعاتیمیزان

.  نمایند



منزلدرکردکار

رانکارگازنفرمیلیوندههاکهشدخواهدباعثرایانهتکنولوژی•

امرایننتیجهدردهندانجاممنزلدرراخودمشاغلکارمندهاو

قادرکارکنان. ساختخواهدنامشخصراسازمانهامرزهای

دررادفتریامورهارایانهمددبهایفزایندهطوربهشدخواهند

ارتباطرایانهطریقازمدیریتوهمکارانباودادهانجاممنزل

. باشندداشته


