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  مديريت تعريف
سيج  سازماندهی، ريزی، برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر گيری کار به فرآيند مديريت، ابع  ب  من

ورد  ارزشی  نظام  اساس بر و سازمانی اهداف به دستيابی برای که است کنترل و هدايت امکانات، و ول،  م  قب
  .گيرد می صورت
ی  مفاهيم بنای زير که را اساسی قضيه پنج مذکور، تعريف ی  و نظری  کل ديريت  عمل رد  می  در را است  م  گي

  :شامل که
  .است فرآيند يک مديريت -1
  .است انسانی تشکيالت هدايت مديريت، ی نهفته مفهوم -2
  .يابد می دست مطلوبی نتايج به و گيرد می مناسبی های تصميم مؤثر، مديريت -3
  .گويند می منابع مدبرانه مصرف و تخصيص به کارا، مديريت -4
  .دارد تمرکز دار هدف های فعاليت بر مديريت -5

ه  که مهمی بسيار سؤال شايد ا  ذهن  ب د  می  خطور  م ن  کن ه  باشد  اي ديريت  دانش : ک ا  م  است؟  علمی  حد  چه  ت
  هنر؟ يا است علم مديريت

ه  پاسخ در ن  ب وان  می  سؤال  اي ع  در گفت  ت ديريت  دانش  از بخشی  واق و  می  را م ق  از انت را  آموزش  طري  ف
ه  را بخشی  و آموخت بايد کار ضمن را ديگر بخش گرفت ا  ک را  آموزش  ب ه  ف م  شود،  می  گرفت ديريت  عل  و م
د  می مديريت هنر شود، می گوناگون شرايط در ها اندوخته بستن کار به موجب که را بخشی ه . نامن ارت  ب  عب
  .توانستن هنر و است دانستن علم ديگر

  

    مديريت فراگيری
ار  انجام ضمن دوم، و آموزش ازطريق اول،: دارد وجود مديريت دانش يادگيری برای روش دو ه . ک  -می  البت

ه  نيز را فوق روش دو از ترکيبی توان ار  ب رد  ک ادگيری  .ب ار  ضمن  ي ه  ک دی  ب ذيرد  می  صورت  کن افی  و پ  ک
ر  واحدها  در عمده تأکيد زيرا نيست، ام  ب ار  انج ه  است  ک ای  ن ام  چگونگی  الق ه . آن آموزش  و انج  کتب  مطالع
 فرد » مديريت تئوريک جنبه « نظری دانش تنها زيرا نيست، کافی تنهايی به نيز مديريت ی زمينه در مختلف

زايش را ی اف د؛ م الی در ده ه ح شناسان، ک ادگيری روان ر را ي ار در تغيي ی رفت ی معن د م ی کنن ه يعن  دست ب
شاهده  و کتب  مطالعه از آنچه بنابراين .دهد انجام توانست می فرد قبَال آنچه از غير کاری انجام توان آوردن  م

ار  ی ه ديگران رفت د می  دست ب ايد آي ر از ش ا دانش سطح  در تغيي ر  نگرش ي رود؛ فرات ی ن  بخواهيم اگر ول
  .شود گر جلوه ما در رفتار يک شکل به ايم فراگرفته که آنچه تا کنيم تمرين بايد بگيريم ياد چيزی

  

   مديريت اهميت
ديريت  در ها سازمان شکست و موفقيت رمز که کرد بيان چنين اين توان می را مديريت يتاهم  خالصه  آن م
  .شود می
ه اد ب ر اعتق ر، پيت اتبخش عضو دراک ازمان، هر حي ديريت س د. است آن م ز، هارول ديريت کنت رين را م  مهمت

 واحدهای  ی همه در و سطوح امتم در مديران اصلی وظيفه که است معتقد و داند می انسانی فعاليت ی زمينه
ا  کنند داری نگه و طراحی را محيطی که است اين اداری و صنعتی بازرگاتی، مختلف د  اعضا  آن در ت  بتوانن

  .يابند دست شده تعيين اهداف به و کنند کار يکديگر با گروهی صورت به
  

  سير تحول مديريت
ونی  شدان عمده بخش که بريم می پی مديريت تحمل سير بر نظری با ديريت  کن ات  از م ديران  تجربي ار  و م  آث

شان  تاريخی های بررسی و اند پرداخته مديريت مطالعه به که است گرفته نشأت دانشمندانی د  می  ن ه  ده  در ک
ورد ونگی م د ی اداره چگ ای واح اری ه شينيان اداری،/تج ه از پي صريان، جمل ان، م ان، چيني ان، ايران  رومي
ه  اند شده بيان ها نظريه سری يک صورت به که اند بوده هايی بينش دارای سايرين و ها آلمانی ه  ک  توضيح  ب
  .پرداخت خواهيم يک هر
  
 کالسيک مکتب های نظريه -١
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ان از گروهی سندگان و محقق ه نوي ته اولي ديريت  ی رش ازمان و م ان اصولی س رای را شمول جه ديريت ب  م
ارا ربخش و ک ويز اث د توصيه و تج ه کردن ور، ک ايول، تيل اکس ف ر، م ذاران از اوريک و گيوليک وب  بنيانگ
  :اند کرده بيان نظريه سه راستا اين در که بودند کالسيک تئوری

  
 علمی مديريت نظريه) الف
اده  بنيان تيلور توسط ميالدی نوزدهم قرن اواخر با مقارن شمسی هجری سيزدهم قرن اواخر از نظريه اين  نه
اکم  قوانين مطالعه با که  شده ر  ح ار  ب ی  ک ام  سرعت  يعن ار،  انج ان  ک ام  زم ار  انج ه  و ک ان  مطالع  و سنجی  زم

ن  از هدف  و اند شده گذاری نام علمی اصول نام به که يافت دست اصولی به کارگاه در کار مطالعه  اصول  اي
   :شامل اصول اين که است بوده کاری بازده افزايش
  سرانگشتی محاسبات جای به علمی اصول جايگزينی -
 عمل در پراکندگی جای به گروهی تفعالي در هماهنگی کسب -
 گرايی فرد از حاصل آشفتگی جای به افراد همکاری جلب -
 بازده رساندن حداکثر به برای تالش و کار -
 سازمانشان و خود افزون روز ترقی برای کارکنان تمام رشد سطح ارتقای منظور به تالش -
 

  )گرايان وظيفه (گرايان اصول نظريه )ب
ن ه اي ه در نظري ال ی بحبوح ای س انی جنگ ه سی، هجری1296(اول جه ارن شم ا مق يالدی1917 ب  توسط )م

د  می  واحدی  ی پيکره  را سازمان  کل  وی. شد  نهاده بنيان فايول هنری ه  دي ه  آن های  فعاليت  ک  دسته  شش  ب
سيم  ی:شد می تق دی(فن انی  ،)تولي د(بازرگ روش و خري ه و ف الی ،)مبادل ين (م ابع تعي الی من ه مصرف و م  ،)بهين
ی وال از فاظتح(ايمن راد و ام سابداری ،)اف ين(ح ود وضع تعي الی موج ايف و) م ری وظ ه(رهب زی، برنام  ري

ازماندهی، دهی، س اهنگی فرمان رل و هم ان و ؛)کنت ی بي ه دارد م ته 5 ک ت دس صترند، اول، فعالي  در و مشخ
. است  داده صاختصا - گشته مشهور مديريت وظايف به که -ششم فعاليت تحليل به را خود کتاب بيشتر نتيجه،
ه  واقعيت  اين بيان ضمن فايول ديريت  امور  در... «:ک ز  هيچ  م ق  چي ونی  و روشها  ،»نيست  مطل ه  را مت  در ک
ود  رسيده بدان تجربه ا  و ب ا  سازمان  ی پيکره  تقويت  در را آنه ام  ي ديريت  وظايف  انج د  م ه  ،دانست  می  مفي  ب
  :کرد ارائه مديريت گانه چهارده اصول عنوان

    مديريت وحدت -5  فرماندهی وحدت -4  انضباط -3   اختيار -2  کار تقسيم -1
     تمرکز -8    کارکنان خدمات جبران -7   کلی هدف به فردی منافع وابستگی -6
  عمل ابتکار -13   ثبات -12  عدالت -11    نظم -10    مراتب سلسله -9

  يگانگی احساس -14
 
 بوروکراسی نظريه ) ج
ايول  و تيلور ی عمده توجه که حالی در سائل  رب  ف ديريت،  علمی  م رای  م ؤثر  کسب  ب ود،  متمرکز  اهداف  م  ب

 ساختار  را ها سازمان توان می چگونه که بود معطوف تر اساسی مسأله اين به) 1920-1864(وبر ماکس توجه
ور  عملگرای  های  توصيه  با ای عمده تفاوت است، تجويزی عمدتًا که وبر آثار. داد مناسبی ايول  و تيل . دارد ف
  .است بوروکراتيک مديريت های ويژگی فهرست ی ارائه مديريت، گيری شکل در وبر ی عمده سهم

  :وبر ماکس بوروکراسی آل ايده مدل های ويژگی
  امور اداره بودن شخصی غير مقررات، و قوانين حاکميت -2  اداری اقدامات و تصميمات سوابق ضبط -1
  آن اداره از وسايل مالکيت ايیجد -4  فنی توانايی و شايستگی اساس بر کارکنان استخدام -3
  عالی حد در کارها شدن تخصصی -6  مراتب سلسله به قسمتی قدرت ساختار -5
  
  )کالسيک وئن(انسانی روابط مکتب -2
 وجود  به سازمانها برای که مشکالتی و 1930 تا1920 سالهای در آمريکا در اقتصادی بزرگ بحران دنبال به 

د  تکاپو به دانشمندان لذا گشت پديدار سازمان سيککال مکتب کفايت عدم و نارسايی آمد ا  افتادن  ای چاره  راه ت
سانی  روابط  مکتب نام به جديدی تئوری به آنها تالشهای راستا اين در بيابند مشکالت اين برای د  ان ه  انجامي  ک

اتی اره را مطالع ونگی ی درب نش چگ ان واک ه کارکن زان ب د، مي سبت تولي رايط ن اری، ش ی ک غل طراح  ش
ی  جنبه کردن خنثی به مديريت، یانسان های جنبه بر تأکيد ضمن دسته اين. کردند آغاز مديری حرکهایوم -فن

ر  را خود توجه بايد مديريت که بودند معتقد روش اين طرفداران. داشتند تمايل علمی مديريت جنبش مهندسی  ب
ان  به ؛کند متمرکز افراد روی ر  ديگر  بي اعی  های  متغي ر  از ثرترؤم  را اجتم ستند  می  فيزيکی  های  متغي  .دان
  .بود ماير التون مکتب اين اصلی گذار بنيان
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   مديری های نقش نظريه -3
ن  اساس. است مديری های نقش ی نظريه مديريت، ی نظريه جديدترين ه  اي ن  نظري ه  است  اي دير  را آنچه  ک  م

  .کرد معين را مديری های نقش يا ها فعاليت مالحظاتی چنين پايه بر و نمود مالحظه بايد دهد می انجام
ز ات در برگ مينت ه خود مطالع ن ب يد نتيجه اي ه رس ه ک زی، برنام ازماندهی، ري اهنگی س رل و هم  جزء کنت
اگونی  های  فعاليت به مدير، بلکه نيست مدير وظايف ردازد  می  گون ه . پ ان  ب ع  در وی گم دير  واق  های  نقش  م

  :کند می ايفا را ذيل
   شخصی متقابل های نقش )الف

  رابط .3    رهبر .2    تشريفات رئيس .1
  اطالعاتی های نقش )ب

  ) کند می دريافت را واحد عمليات به مربوط اطالعات (گيرنده .1
  )رساند می دستان زير به را اطالعات (دهنده نشر .2
       )کند می منتقل سازمان از خارج به را اطالعات(سخنگو .3

  گيری تصميم های نقش )ج
  منابع تخصيص .3  زدايی آشوب .2  سوداگر .1
  )گوناگون های گروه در افراد به رسيدگی(مذاکره .4

ه  است  روشن  آنقدر مدير وظايف که دليل اين به نيست کامل برگ مينتزی   نظريه وان  نمی  ک ا  ت ده  را آنه  نادي
وه  سازد می مطرح وی که را هايی نقش طرفی از و گرفت ايی  جل ه  وظايف  از ه زی،  برنام  سازماندهی،  ري
  .است کنترل و اهنگیهم
  

  مديران بندی طبقه
  :کرد تقسيم سطح سه به توان می دهند می انجام سازمان در فعاليتی چه اينکه به بسته را مديران

  عالی مديريت -3    ميانی مديريت -2  )سرپرستی(عملياتی مديريت -1
  

  عملياتی مديريت
د  در مؤسسه اهداف و اجرا های واحد با مستقيمًا که کنند می فعاليت کارکنانی و مديران سطح اين در . ارتباطن
ه  تنظيم  وبا گرفته را ها العمل دستور ميانی مديريت سطح از مديران از دسته اين اتی  برنام اه  عملي دت،  کوت  م
  .بخشند تحقق را سازمان های هدف و هدايت را اجرايی های واحد های فعاليت کنند می سعی

  
  ميانی مديريت
ديريت  کارشان  دهند؛ می گزارش باال ی رده مديريت به مستقيم طور به ميانی مديران ر  م  است  سرپرستان  ب

انی  مديران. دارند عهده به عملياتی مديريت و عالی مديريت ميان را واسطی ی حلقه نقش و ه  مي زی  برنام  ري
د  می  مدت ميان رای  و کنن ار  ب ديريت  نظر  اظه ه  عالی  م ر  جامع  های  برنام د  و ت اده  مدت  بلن  .ازندس  می  آم

 مديران به و کنند می تعيين ارتقا برای را آن آمادگی و توانايی کرده، تحليل را پايين های رده مديری عملکرد
  .دارند می عرضه ای مشاوره خدمات مسائل، ساير و پرسنل توليد، در پايين رده
  

  عالی مديريت
الی،  مديران ی  عملکرد  ع ده  های  واحد  کل ابی  را عم د؛  می  ارزي اره  کنن سائل  و موضوعات  ی درب ی  م ا  کل  ب
ی  های  سياست  و مدت  بلند های برنامه تنظيم به و پردازند می نظر تبادل به پايين سطوح مديران  سازمان  کل
  .کنند می اقدام

  
  مؤثر و موفق مديريت
  .آن از بيش چيزی يا سازمانی اهداف کسب از است عبارت مؤثر و موفق مديريت

  بود؟ مؤثر و موفق مديری توان می چگونه که دآي می پيش ما برای سؤال اين حال
ايی  بودن، مؤثر و موفق برای ی  های  توان سابی  و ذات ی  اکت دير . است  الزم معين ؤثر  م از  م ه  ني ايی  ب  های  توان
د  گفته سخن آن ی درباره تفصيل به یبعد فصول در که دارد مسأله حل و طراحی ادراکی، انسانی فنی،  خواه
  .شد

  نوآوری: دوم فصل
  
  



 ۶

  

  قدمهم
ن  بر ظهور آغاز در بشر شک بی ره  اي ی  دارای خاکی  ی ک وده  تهی  ذهن ه  است  ب ق  از ک ا  درگيرشدن  طري  ب

وده  شکوفا را خويش درون ی نهفته بذرهای ،پيرامونش جهان اهيم  امروزه  و است  نم ی  مف شر  ذهن ار  ب  روزگ
ا  ه  تکامل های طرح  از ای مجموعه را، م شکيل يافت د  داده ت ه ان ته در ک ه  گذش دايی های  لشک ب  ذهن در ابت

ل  در خويش  نوآوری و نبوغ قدر به بنا يک هر و زده جوانه خالق انديشمند هزاران ا  تکمي يده  آنه  است؛  کوش
ن در و د اي ران ،فرآين ا متفک ه ب ارگيری ب ر ک ت عناص صوالت درس الش مح شينيان ت ل و پي ردن بالفع  ک

 مفهوم يک ی ارائه و ايجاد جهت در نبودها، و بودها ديدن درست توان افزايش و خويش ی نهفته استعدادهای
ام   -باشد  داشته  تباين نيز پيشين های نظريه با گاه که -جديد ی نظريه يا د  برداشته  گ سته  و ان د  توان ی  ان  واقعيت

  .بيفزايند بشر معنوی و مادی دستاوردهای بر را نوين
  

  نوآوری
د  نوآوری را خالقيت از حاصل تفکر گرفتن کار به ه  گوين ده پ ک د  ای دي ه  را جدي ع  در و آورد می  وجود  ب  واق

  .است خالقيت نتيجه نوآوری
  

  خالقيت
دد  ی ها صورت به را خالقيت دانشمندان، وعی  و متع رده  تعريف  متن د  ک ه  ان دام  هر  ک ه  ک وعی،  ب  روشنگر  ن

  :گفت توان می مجموع در. است خالقيت مهم فرآيند از بعدی
  .جديد مفهوم يا فکر يک ايجاد برای ذهنی های ايیتوان گيری کار به از است عبارت خالقيت،
تفاده  فکر از خالقيت در ما که است اين در نوآوری و خالقيت ميان تفاوت يم  می  اس ا  کن شه  ت د  ای اندي ه  جدي  ب
  .آوريم می وجود به را کاال جديدی  انديشه با نوآوری در اما آوريم وجود

ات  تداوم قعوا در و است الزم سازمانی هر بقای برای خالقيت ه  سازمانها  حي ا  بازسازی  ب ستگی  آنه  و دارد ب
ن  حصول  روشهای بهبود و اصالح و روز وضعيت با اهداف کردن هماهنگ طريق از سازمانها بازسازی  اي
  .بياورد زيادی دوام تواند نمی سازمان بازسازی بدون شود؛ می انجام اهداف
د  کارش  در موفقيت  و اهداف به رسيدن برای شرکت يک مثال برای ه  را خدمتی  و محصول  باي ه  ک  می  ارائ
  .برسد خود اهداف به تا دهد تغيير زمان گذشت با مشتريان نياز به توجه با دهد
  

  خالقيت موانع
  :کنيم می اشاره اصلی موانع به تنها اينجا در که دارد وجود موانعی خالقيت، ظهور راه در
  همگونی و همرنگی به تمايل -3    شکست و انتقاد از ترس -2  نفس به اعتماد عدم -1
  ذهنی تمرکز عدم -4

  :هستند هايی ويژگی دارای خالق افراد
ه  بکری  فکرهای  و است  نگرفته قرار توجه مورد قبًال که بيند می را هايی وضعيت و مسائل -  ارائ

  .دهد می
م  به را گوناگون منابع از حاصل تجربيات و ها ايده - ط  ه د  می  رب ا  و ده ر  را آنه شان  ایمبن  ب  مزيت

  .دهد می قرار بررسی مورد
  .دارد فکر سالست عبارتی به دارد، معين موضوع هر برای) بديل(شق چندين معموًال -
ه  محدود و کند می ترديد قبلی های فرض پيش به نسبت -  فکری  استقالل (شود  نمی  عادت  و رسم  ب

         ).     دارد
  .کند می استفاده و گيرد می مدد یبينش و ذهنی احساسی، نيروهای از البداهه فی -
  .است برخوردار بااليی انعطاف از عمل و فکر در -

  
  انديشيدن انواع

  )مسأله حل(قضاوتی -5   قياسی -4  استقرايی -3     عّلی يا سببی -2    خالق -1
  

  خالق
 -می  آن کردن  واضح  و تجسم  به شود، می درگير مسأله يک با عميق طور به ذهن آن در که است انديشيدنی
ديل  و جرح به جديدی مفهوم دريافت يا فکر کردن فرموله منظور به و پردازد ردازد  می  آن تع ات . پ  در واقعي
ه  دارد آگاهی موضوع اين به خالق تفکر اينکه به توجه با و شوند می گرفته کار به خالقيت فرآيند ا  ک  واقعيته



 ٧

وط  دانش  از یبخش تنها موجود اطالعات و اند نشده شناخته بايد که آنچنان ه  مرب ه  است،  موجود  وضعيت  ب  ب
 کمک  جديد فکر شدن روشن به موجود، های واقعيت ترکيب يا و حذف با و پردازد می آنها کشف و شناسايی

  .کند می
  

  عّلی يا سببی
تاوردهای  و حوادث دادن شکل به تفکر نوع اين ی  دس ه  آت ذار  جای  ب سائل  کردن  واگ ه  م ده  حوادث  ب د  آين  تأکي
  .دارد

  
  تقرايیاس
ه  رسيدن برای گوناگونی اجزای اساس بر را، خود های استدالل فرد ،شيوه اين در ا  نتيجه  يک  ب ی  اصل  ي  کل

را  است، ترکيبی فرآيند اين کند؛ می استدالل همه، به فرد از يا کل به جزء از دهد، می قرار م  سر  اجزا  زي  ه
  .دهند شکل را کل تا شوند می
  

  قياسی
ه  کل  تفکر، اين در. است استقرايی رتفک عکس درست شيوه، اين شکيل  اجزای  ب ده  ت سيم  اش دهن ا  تق ه  ي  تجزي
  .را کلی يا ضمنی دانش نه دهد می ارائه را صريح دانش قياسی، تفکر. شود می
  

  قضاوتی
د  معين را مسأله تا دارد، توجه وضيعت هر ی درباره واقعيات کسب به فرد شيوه اين در ات  و کن ه  را واقعي  ب

ان  داری معنی رابطه کرده، ارزيابی و تحليل و تجزيه منطقی طور ا  مي رار  آنه د  برق اره  سرانجام  و کن  ی درب
  .است سنت و گذشته تجارب قضاوت، نيروهای تأثير تحت زيادی ميزان به روش اين. بگيرد تصميم مسأله

  
  خالقيت فرآيند
سانها : که است اين اشدب می مطرح بشری های فعاليت تحليل در که پرسشهايی ترين بنيادی از يکی ه  ان  چگون

ی  چه خاص ای زمينه در خالقيت ظهور تا خالق انسان عبارتی، به يا ؟دهند می بروز خود از خالقيت  مراحل
  کند؟ می طی را
 نوين های) ايده(فکر به نسبت موافق نگرشی و ديدگاه کسب - ١
 ) مشکل(مسأله به نسبت دادن نشان حساسيت - ٢
 )پيشنهادی حل راه يک ارائه برای آمادگی(الزم خام مواد کسب طريق از خالقيت برای يافتن آمادگی - ٣
ی  سازی  سيال  )فکر سازی سيال(فکر سالست کارگيری به - ۴ دگی  يعن ا  رابطه  در فکر  پراکن شه  ب ثالً  اندي  م

 کردن پيدا حل راه آن برای جهت چند از مشکل حل برای
 مسأله ویر بر ناخودآگاه ضمير فعاليت - ۵
 فکر يک ناگهانی درخشش - ۶
  

  )خالقيت ارتقای( فکر سالست کسب برای عملی هاداتپيشن
وان  می  را فکر سالست. کند می کنترل را آدمی فکر سالست ذهنی، های عادت اً  ت ردی  هر  در تقريب ود  ف  بهب
  :است شرح اين به آنها مؤثرترين که است موجود منظور اين برای شيوه چندين. داد پرورش يا بخشيد

رين  سخن  ديگر  به. رسد می ذهن به که هايی انديشه ثبت در تيادداش دفترچه از استفاده - ١ رای  روش بهت  ب
 )برداری يادداشت.(است آن بروز هنگام در ثبت انديشه، يک حفظ

انی  خاص  مفطع  يک انتخاب - ٢ بانه  از زم رای  روز ش ه  ،کردن  فکر  ب  فعاليت  حداکثر  آدمی  ذهن  آن در ک
 .نمايد می آشکار را خود ی خالقانه

ا  شود  می  مطرح چيزهايی آن، مانند و »چگونه «و» چرا «همچون سؤالهايی ربراب در همواره - ٣ ه  ي  ذهن  ب
 )پرسيدن توان و کنجکاوی حس کارگيری به(است مؤثر آدمی خالقيت قدرت تقويت در که رسد می

ه  بافت  و دارند ارتباط يکديگر با بشری افکار غالب - ۴ م  ب شکيل  را ای پيوسته  ه د  می  ت ه  دهن ين  ب ل  هم  دلي
درت د ق اد در اعیت ور و ايج د فکر يک ظه سيار جدي از ب ؤثر و کارس تفاده( .است م ط از اس ان رواب  مي
 )افکار

 .شود می حاصل قبلی افکار نوين و بارهود تنظيم و ترکيب و تحليل از غالبًا جديد افکار - ۵
ر  با است ممکن فکر يک آغاز ی نقطه ه  موجود  وضع  شکل  تغيي د  دست  ب ای  .آي اگونی  راهه ه  گون  از ک
  :است ذيل شرح به آورد دست به را سررشته اين توان می آنها قطري
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  کاستن و افزودن )ج    جايگزينی) ب    مجدد ترکيب) الف
  )موجود وضع شکل تغيير(دادن جهت تغيير) د

يد  جديد ی ايده يک به توان می شی يک يا مفهوم يک بندی فهرست با - ۶ ن . رس د  می  فهرست  اي  شامل  توان
  )ويژگيها فهرست(.باشد کاال يک برای ... و قيمت اندازه، رنگ،

بالً  که فکری يا شی دو ميان جديد فکری ايجاد با - ٧ اد  هرگز  ق ی  و اتح وده،  قرابت اری  روابط  نب رار  اجب  برق
رای . کنيم می ن  ب ا  از فهرستی  معموالً  منظور  اي يايی  و فکره ه  اش االً  ک وان  احتم ان  ای رابطه  بت ا  مي  آنه

تفاده  با شی يا فکر هر آنگاه ،شود می گردآوری ،کرد برقرار ار  در دوبعدی  ی شبکه  يک  از اس  تک  کن
انی  تا فرآيند اين ؛شود می داده قرار فهرست در ديگر افکار تک ه  زم ام  ک ا  تم يا  و فکره ار  در اش م  کن  ه
 ).شبکه تحليل(گردد می آزمايش يکديگر با روابطشان ماهيت و يابد می ادامه گيرند قرار

ل راه - ٨ ويی ح ستقيم قياسی ج ه م رای است تالشی ک ورد ب ه م رار توج ريع دادن ق سأله يک س  توسط ،م
اگون مغزهای  راد گون روه اف ه گ ت،  در ک ه منجر نهاي راوش ب ده ت ا  اي ا بعضی و شود می ه ه را آن ه  ب

شبيه  فکری های هانجو رده  ت د  ک ن . ان رای  روش اي سائل  حل  ب انی،  اداری، م ه  بازرگ ژه  ب ه  هنگامی  وي  ک
 .يابد می خوبی جايگاه ،کند ارائه حلی راه تهنتوانس تحليل و يابی واقعيت
  :است شرح اين به مستقيم قياسی جويی حل راه روش قوانين
 گيرد نمی قرار انتقاد مورد فکری هيچ .١
 است بهتر باشد بکرتر فکرها چه هر .٢
 است فکر توليد کميت بر تأکيد .٣
    گيرند می رارق تشويق مورد ،دهند می ارائه که فکرهايی به بخشيدن بهبود برای ديگران .۴

ه  افراد مستقيم غير قياسی جويی حل راه روش در - ٩ ه  شوند  می  انتخاب  دقت  ب ا  ک سأله  ب ند  متناسب  م . باش
ن  در. باشد  سازمان کل به مربوط است ممکن مسأله ر  روش اي روه  رهب اتی  نقش  ،گ ع،  در و دارد حي  واق
ی  و واقعی مسأله. چيست مسأله خاص ماهيت که داند می او تنها سأله  يک  بلکه  شود  نمی  طرح م معين  م
  .گردد می مطرح ،است خاص مسأله با ارتباط در که تری کلی

  :مستقيم غير قياسی جويی حل راه روش و مستقيم قياسی جويی حل راه روش ميان تفاوت
ويی حل راه در ستقيم قياسی ج ای دوره م انی ه اهی زم ی صرف کوت ود م اد روی و ش ودن زي داد ب  تع

ستقيم  قياسی جويی حل راه به مربوط های بحث عوض در ولی ؛دارد تأکيد فکرها  و است  طوالنی  غيرم
  .کند حرکت نو کامًال فکر يک ايجاد جهت در تا شود می صرف زيادی زمان

ابتی  قياسی  جويی  حل  راه روش آزاد تعامل  روش سومين  - ١٠ ستقيم  رق ه  است  م ن  در ک روه  روش، اي ه  گ  ب
ای گروه وچکتر ه نج ک ا پ ری شش ي سيم  نف روه هر و شوند یم تق ه چه  هر گ ه آورد می دست ب ه ب  هم
  )مستقيم رقابتی قياسی جويی حل راه روش.( دهد می ارائه هاگروه

ه  است  آن صرفًا امور، در بينی روشن و جديد های حل راه و ها انديشه به يافتن دست عالی منبع يک  - ١١  ک
رار  ديگران  جای به را خود يم  ق ه  و ده ه  خالقان ردازيم  تفکر  ب ه  بپ ات  و مشکالت  و اهداف  اگر  ک  امکان

 )دادن قرار ديگران جای را خود(کرديم؟ می چه ،داشتيم می دارند، آنها که را گوناگونی
افتن  برای روش اين در) نشده بينی پيش رويدادهای از استفاده(  - ١٢ د،  فکرهای  ي دادها  از جدي ه  روي وان  ب  عن

ات  گاهی که است مشهور. شود می استفاده نخ سر ر  رخدادی  اوق ا  عادی،  غي ه  يک  ي ز  شگفت  حادث  انگي
انی، افتن راه موجب ناگه د ي سيرهای در خالق فرآين ؤثر م ده م ه .است ش ر ب د نظ ين ميرس وادثی چن   ح
 .آورد دست به نظر مورد حل راه برای  گريزگاهی تا می دهد شخص انديشيدن به جديدی زاويه

 به کمک که چيزهايی: همچون مواردی ی رهدربا می توان  روش اين با) ها نامه و گزارشها از برداشت( - ١٣
ر  درک اهداف، کسب ،می کند  محصول بهبود راد  بهت اهيم،  و اف راری  مف د  و عمومی  روابط  برق  ،آن مانن
 .يافت دست گيری تصميم برای جديدی روشهای و اطالعات به
ا  داده سپس ،دمی کن  شروع نتايج يا بازداده بررسی و تحليل از فرد روش اين در) بازداده / داده فن( - ١۴ ا  ه  ي

د   فهرست بازداده، آوردن دست به برای را موجود منابع ه  ودر می کن د  ی مرحل ای  بع رای  ممکن  راهه  ب
                  .می دهد قرار بررسی مورد را مطلوب ی بازداده به موجود منابع تبديل

  گيری تصميم: فصل سوم
  
  
  

  مقدمه
ه  اينکه تحليل از بيشترآنان ولی اند، گيرنده تصميم ای، حرفه ضرورت به بنا مديران ه  چگون  -می  تصميمی  ب
  .ناتوانند ،رسند
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  .مختلف های حل راه ازبين حل راه يک انتخاب از است عبارت گيری تصميم
  

  يابی مسأله
  .نامند می يابی مسأله را آنها اولويت و اهداف تعيين و مسأله شناسايی فرآيند
سأله  رسمی روش در که کرد استفاده غيررسمی و رسمی روشهای از توان می مسأله وجود از آگاهی برای  م
  .دارد غيرمستقيم رويه سه و مستقيم رويه يک يابی
دير  مستقيم رويه در اد  های  وضعيت  از خودش  م ی  شده  ايج ه  پ سأله  وجود  ب رد  می  م ه  ب ن  ک ا  وضعيت  اي  ه

  .است رقبا گرفتن پيشی -3  شده تعيين برنامه از انحراف -2 گذشته تجربيات از انحراف -1:شامل
  است دليل دو به خود اين که گيرد می صورت کارکنان طريق از يا يابی مسأله غيرمستقيم رويه در و
ق  از است  عبارت يابی مسأله مستقيم غير ديگر ودورويه. وظيفه انجام -2 مدير صالحيت -1 ا  طري وق  م ا  ف  ه
  .مشتری يا رجوع ارباب طريق از و

سأله روش ابی م اکی یغيررسم ي ن از ح ه است مطلب اي ديران درصد 80 ک ل م ه از قب سأله آنک  از ار ای م
د  خود های موافق يا کارکنان طريق از يا ترازنامه اهی  آن از ،بفهمن د  داشته  آگ ه  ان ن  ک ق  از اطالعات  اي  طري
ات می ارتباط ش و غيررس راهم یبين ده ف وده آم ت ب ن از اس ه رو اي ن ب ه اي ی نتيج يم م ه رس سأله ک ابی م  ي
  .شود می برده پی آنها وجود به غيررسمی ارتباطاتی کانالهای از و است بينشی امری غيررسمی،

  
  تصميم انواع

 اخذ هنگام به که اطالعاتی ميزان ترتيب همين به گيرند می گوناگونی های تصميم مختلف، درشرايط مديران 
ه  را گيری تصميم توان می اساس اين بر. است متفاوت ،دارد قرار مدير دسترس در تصميم ه  دسته  دو ب  -طبق
  .کرد بندی

صميم  شده،  ريزی برنامه های تصميم: شده ريزی برنامه های تصميم -1 ايی  ت ه  هستند  ه ر  ک  عادت،  حسب  ب
ار  يه پيچيده و ساده مسائل برای و گردند می اخذ رويه يا قانون د  می  ک صميم  چه  هر  .رون ا،  ت امنظم  ه ر،  ن  ت
ده  تعهدات و ترباشد پيچيده ديگر بيان به يا باشد یا عمده نتايج دارای و جديدتر ر  در را ای عم  ،باشد  داشته  ب

 .است دشوارتر شده ريزی هامبرن شکل به آنها تبديل هم نسبت همان به
را  سازد،  می  محدود را مدير آزادی حدی تا شده، ريزی برنامه های تصميم ه  سازمان  زي رد  جای  ب صميم  ف  ت
زی  برنامه های تصميم حال هر به. کرد بايد چه که گيرد می دير  وقت  شده  ري رای  را م رداختن  ب ه  پ سائل  ب  م
  .کند می آزاد تر عمده

صميم : شدهن  ريزی  برنامه های تصميم -2 ه  های  ت زی  برنام شده  ري صميم  ،ن ايی  ت ه  هستند  ه ا  ک سائل  ب ر  م  غي
سأله  اگر. دارند سروکار فرد به منحصر و معمول ه  ای م دازه  ب افی  ان شود  تکرار  ک وان  هک  ن رای  بت  خط  آن ب
ه  باشد مهم قدر آن يا کرد تعيين ای مشی د ن ک ه  يازمن د  باشد،  خاصی  برخورد  ب ا  باي صميم  ب  و مقتضی  های  ت
  .گردد حل ای نشده ريزی برنامه

  
  گيری تصميم های موقعيت
  .هستند رودررو موقعيت سه با مشکالت با برخورد چگونگی تعيين در مديران
ت - ١ ان موقعي عيت: اطمين ان دروض ی اطمين يم م ه دان ده در ک ه آين د رخ چ ن در. خواه ت اي  موقعي

ل  اطمينان مورد اطالعات دازه  قاب ری  ان ی  و گي ا  دارد وجود  دقيق ر  ت صميم  آن اساس  ب ری  ت  شود  گي
  .است بينی پيش قابل آسانی به آينده وضع اين ودر

ين  ممکن،  نتيجه هرگونه احتمال ميزان مخاطره وضعيت در: مخاطره موقعيت - ٢ ه  .ست ا مع ارت  ب  عب
 .است کمتر بينی پيش قابليت و نيست موجود کامل اطالعات ديگر،

 
دم موقعيت - ٣ ان ع ه: اطمين ارت ب ا اطالعات ديگر عب سبت م ه ن اچيز موضوع ب دير. است ن رای م  ب

ردد،  کسب بايد که اهدافی و شود انجام بايد آينده در که کارهايی ان  در گ ايی  صميمت  حال  زم  -می  ه
 .گيرد

ا  دستان، زير طرف از که را ای مسأله هر کنند نمی سعی ثرؤم مديران ا  م شان  و فوقه دانها  همکاران ل  ب  تحمي
وان  واقعًا که دارند می نگه لیئمسا برای را خود انرژی و وقت بلکه کنند، حل ،شود می ان  ت  -می  طلب  را آن
  .دهند می ارجاع خود تاندس زير به را آنها يا کنند می قضاوت سريع يا جزيی، مسائل درباره آنان کنند،
د  می  انتخاب آنها برروی کار برای مديران که یلئمسا نوع اثير  تحت  ،کنن ه  و ارزشها  ت ی  های  زمين ان  قبل  آن
  .است
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ر ای ارزش اگ ارکردی ه ادی ک ر م دير ب اکم م د، ح وًال باش ل او معم ت ماي اره اس سا درب ی لئم ر عمل  نظي
صميم  سود يا توليد بازاريابی، رد،  ت شتری  تئوريک  رايشگ  اگر  و بگي ه  است  ممکن  باشد  داشته  بي ازدهی  ب  ب
رايش  دارای اگر باشد، مند عالقه خود سازمان بلندمدت شتر  است  ممکن  باشد  سياسی  گ ل  بي ه  ماي ا  رقابت  ب  ب
يم  می  نتيجه  اين به پس. باشد خود شخصی پيشرفت يا ها سازمان ساير ه  رس دير  ک اثير  تحت  م ا  ارزش ت  و ه
  .کند می مسأله با خود برخورد چگونگی به ميمتص خود قبلی های زمينه
سا  با برخورد هنگام به مديران که است مهم هم مطلب اين ذکر البته  بررسی  و آوری جمع  را اطالعات  ل،ئم
ادگی  سپس  بيابد، معينی مبنای تا کنند می ا  دارد آم صميم  ت رد  ت ه . بگي ا  البت ا  مبن ه  شروعی  نقطه  ي دير  هر  ک  م

ه  بايد که تصميمی ماهيت به بيشتر و نيست يکسان است، برگزيده ديگری که آنچه با گزيند، برمی  ،شود  گرفت
  .دارد بستگی

  
  )عقاليی گيری صميمت مراحل( مسأله حل منطقی فرآيند
رد  صورت  منطقی  مراحل مجموعه يک اساس بر که انتخاب هر: عقاليی گيری تصميم صميم  ، را گي ری  ت  گي
  .گويند عقاليی
سأله  حل  برای منطقی يریگ تصميم اساسی فرآيند شخيص  مراحل  ،م سأله  تعريف  و ت ل  و آوری جمع  ،م  تحلي

ه  و حل راه بهترين انتخاب و ارزيابی بديل، های حل راه ساختن و يافتن ،مسأله به مربوط واقعيات  در اجرا  ب
  . شود می شامل را آن آوردن

  
  وضعيت شناسايی اول، مرحله
ه  است  مديراين کار اولين. باشد شده شناسايی حل، برای مسأله هک شود می شروع هنگامی مسأله حل فرآيند  ک

سأله  است  ممکن که باشد عواملی دنبال به اد  را م رده  ايج ا  باشد،  ک ه  عواملی  ي رای  ک ايی  حل  هرا ب  ممکن  نه
ه  سه  وضعيت  شناسايی  برای جامع تحقيق يا رسيدگی يک. باشد مناسب است سأله  تعريف  -1: دارد جنب  -2  م

  علل تشخيص -3  تصميم هدافا شناسايی
  

  بديلها ايجاد دوم، مرحله
رين  انتخاب از را مدير اغلب »عملی بديل« اولين قبول وسوسه از  حل  راه بهت اد . دارد می  ب دين  ايج ديل،  چن  ب
دون  و سريع  حل  وسوسه  برابر در مقاومت امکان اذ  امکان  و بخشيده  قوت  را تامل  ب ؤثر  تصميمی  اتخ  را م
  .کند می بيشتر
سأله  حل  شود، اخذ يدنبا بديل کافی تعداد ايجاد از قبل ای عمده تصميم هيچ ن  در م ه  اي اً  مرحل ه  غالب ديلهای  ب  ب
ه  ايجادشان هنگام در بديلها ارزيابی وسوسه که داشت توجه بايد البته. است نيازمند بديع و خالق  در معموالً  ک
  .دارد یم باز پايدار بديلهای توليد از را مدير است، نارس مرحله آن
  

  آنها بهترين انتخاب و) ها حل راه(بديلها ارزيابی سوم، مرحله
  .کند ارزيابی نيز را آنها تاثير چگونگی بايد کند، می ايجاد را بديلها از ای مجموعه مدير که هنگامی
  :سنجيد معيار دو با توان می را بديل بودن مؤثر
  است؟ واقع بر منطبق دح چه تا سازمان، منابع و اهداف به توجه با بديل، هر - ١
 .کند می کمک مسأله حل بر چقدر بديل، هر - ٢
ه  منطقی  است ممکن بديلی گيرد، قرار قضاوت مورد سازمانی منابع و اهداف به توجه با بايد بديل هر  نظر  ب
ه  توجه  با بديل هر بعالوه. ندارد ارزشی کمترين ،نباشد اجرا قابل اگر ولی سدر ی  ثيراتأت  و عوارض  ب  -جنب
دير  جهت  بدين. گيرد قرار قضاوت مورد بايد سازمان، رد اش د  م زان  باي ه  مي ا  عالق راه  ي ه  را زيردستان  اک  ب

ورد  های تصميم اجرای ا  نظر،  م د،  بررسی  را آن اجرای  عدم  تبعات  ي را  کن صميم  اجرای  زي  است  ممکن  ت
  .باشد داشته عملی مشکالت

  
  آن گيری پی و تصميم اجرای ،چهارم مرحله
ه  را مسائلی و نيازها با برخورد چگونگی برنامه بايد مدير، شد، انتخاب موجود حل راه رينبهت که هنگامی  ک
  .کند ريزی طرح ،آيد پيش بديل آوردن در اجرا به در است ممکن
دير د م د راه انتخاب از بع دا باي ابع ابت ر را الزم من ا حسب ب راهم نيازه رده ف ات(ک ه ،)امکان ا ب  تخصيص آنه
ان (کرده تعيين را عمليات زمانبندی برنامه سپس ،)هبودج يا هزينه(دهد سئوليت  ،)زم  خاص  کارهای  اجرای  م
ری  گزارش برای ای رويه آنگاه، د؛کن واگذار افراد به را رار  ای دوره گي رده  برق ادگی  سرانجام  و ک ام  آم  انج

  . نمايد ايجاد افراد در -جديد مسائل بروز صورت در -را مناسب اصالحی اقدامات
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  گيری تصميم منطقی فرآيند های محدوديت
سبت  آدمی  کامل  دانش عدم از اساسًا که دارد وجود گيری تصميم منطقی فرآيند در چندی های محدوديت ه  ن  ب

  .شود می ناشی واقعه يک بعد و قبل های جنبه تمام
 ارزشهای  هيچگاه مديران که کرد اشاره توان می طور اين مطلب اين بهتر درک برای اجتماعی؛ ارزش - ١

  .کنند نمی ارائه گيری تصميم برای يکسانی
تند  توافق  ارزشها  از معينی ی دسته يک بر همه که کنيم فرض اگر اه  داش د  آنگ صميم  فرآين ری  ت  -می  گي

ی توانست ر منطق د؛ ت ی باش ه ارزشهای ول اه و چندگان ضادی گ ه هست عمل در مت ه منجر ک دلهای ب  ج
 کمک  به را، صداقت آزمون بايد سازمانها آيا مثال ایبر. گردد می ها تصميم سر بر طوالنی و احساسی
  خير؟ يا ،آورند عمل به تخداماس متقاضيان از سنج، دروغ دستگاه
ری  دقيق پيشگويی بتواند آزمون اگر و بداند سازمانی کارايی را ارزش مهمترين است ممکن مديری  از ت
دير .شود  انجام آزمون است بهتر صورت اين در بدهد، آتی کارمند موفقيت اد  است  ممکن  ديگری  م  اعتق
ارايی  افزايش هيچگونه و است فرد خصوصی زندگی در دخالت صداقت آزمون که باشد داشته قوی  را ک

ن  که است واضح. کند نمی تضمين دير  دو اي ا  م اوتی  مقياسهای  ب اعی  ارزش از متف د  می  عمل  اجتم  ؛کنن
شخيص  ر کارايی ضرورت دو هر که چند هر د  می  ات ر  اگر . دهن وان  ارزشها  سر  ب ه  بت يد  توافق  ب  ،رس

  .باشد عملی تواند می گيری تصميم فرآيند
دل  هر ناتوانی: محدوديت دومين - ٢ ر  داشتن  احاطه  در ،م سله  ب اب  سل ا  بازت ی  حوادث  و ه انی  ب ه  پاي  هر  ک

  .است محدوديت دومين داشت، خواهد دنبال به انتخاب، يا تصميم
 دانش داشتن ،منطقی کامًال فرآيند هر الزمه البته است، گيری تصميم ناپذير اجتناب ويژگی ؛اطمينان عدم - ٣

 .است بديل هر انتخاب عواقب و ممکن های بديل تمام به نسبت دقيق، و کامل
سأله  يک روی بر کار نامطمئن، شرايط در است ممکن مدير روش، اين در :رضايتمندی - ۴ ه  را م  محض  ب

شده  تحليل يا شناسايی ممکن های راه تمام که چند هر رساند، پايان به بخش رضايت حل راه يافتن  باشد  ن
  .نامند می نيز »کردن بندی سرهم« را روش اين. نباشد حل راه بهترين بخش رضايت حل راه و

ا  حل  راه: نسبی معقوليت - ٢ سا  در ه ده  لئم در  است  ممکن  پيچي اد  آنق ه  باشد  زي دير  ک ی  م ا  حت  بکارگيری  ب
ده رين پيچي امپيوتر ت ا ک د ه ا نتوانن ابی را آنه د ارزي ابراين. کن دگی بن سأله پيچي ا را م ايی ت ه ج د ک  بتوان
 .دارد شهرت نسبی معقوليت به فن اين دهد، می کاهش دهد، قرار ارزيابی ردوم را ممکن بديلهای

رای  عمدی  خاب تان يک  رضايتمندی  که است اين نسبی معقوليت و رضايتمندی اوتتف واقع در  محدود  ب
 در نسبی معقوليت ولی است رضايتبخش حل راه به رسيدن برای بررسی وردم یها حل راه تعداد کردن
  .شود می تحميل مدير به واقع

ه  را خود  بينش و قضاوت بايد مدير: وضعيت تدابير - ٣ ار  ب رد  ک ا  گي الی  تبعات  ت ايی  حل  راه احتم ه  را ه  ک
د  عمل  منطقی کوشد می مدير وضعی چنين در. کند بينی پيش ،نيست مسلم آنها وقوع ی  ،کن  چارچوب  ول
از  سيستمی دارای بلکه بود، نخواهد ای شده کنترل و بسته سيستم دارای ديگر گيری تصميم  در و است  ب
  .داشت خواهد قرار گوناگون منطقی غير تاثيرات معرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريزی برنامه :فصل چهارم
  
  
  

  ريزی برنامه تعريف
  : از است عبارت ريزی برنامه
  آن به وصول  راه ساختن و يافتن هدف، تعيين - ١
 .گيرد انجام بايد کارهايی چه اينکه مورد در گيری تصميم - ٢
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وب  وضعيت  طراحی و تجسم - ٣ ده  در مطل افتن  و آين ا  ساختن  و ي ايلی  و راهه ه  وس ه  رسيدن  ک  را آن ب
 .کند فراهم

 .بدهد تغيير شده تعريف پيش از که ای شيوه برمبنای را موضوعی يا شيئی که عملياتی طراحی - ۴
  :از عبارتند که است معينی های هدف دارای زیري برنامه
  ها فعاليت تنظيم طريق از هدف به رسيدن احتمال افزايش - ١
 )عمليات بودن صرفه به مقرون (اقتصادی جنبه افزايش - ٢
 مسير تغيير از احتزار و اهداف و مقاصد روی بر تمرکز - ٣
 کنترل برای ابزاری تهيه - ۴

  
 ريزی برنامه انواع

 
 )ژيکاتاستر(اساسی ريزی برنامه - ١
  :دارد بر در را زير مراحل که است ای يافته ناسازم دورانديشی اساسی، ريزی برنامه 

  برد دور هدفهای و هامأموريت تعيين -الف
 اریذگ  هدف  اصطالح  در را عمل  اين که مدت، کوتاه کيفی و کمی های هدف به هامأموريت تفکيک -ب
  .نامند می
  سياستها ها مشی خط تعيين -ج
  )تاکتيکی (اجرايی ريزی برنامه و یريز طرح -د
  :دهد ياری ذيل موارد در تواند می را مدير يک ولی کند نمی گويی پيش را آينده استراتژيک، ريزی برنامه

  آتی مقتضيات بر مؤثر آمدن قئفا) الف
  ناپذير اجتناب خطاهای تصحيح برای موقع، به فرصت ارائه) ب
  سبمنا زمان در درست گيری تصميم به کمک) ج
  .شوند انجام بايد مطلوب آينده به رسيدن برای که اعمالی بر تمرکز) د

  
  )عملياتی (اجرايی ريزی برنامه -2
  :از است عبارت عملياتی ريزی برنامه والیت 

  )زمانبندی و بودجه تعيين (مدت کوتاه برنامه تهيه) الف
  هزينه و کيفيت کميت،: موقعيت و عملکرد معيارهای تعيين) ب
  انحراف موارد تعيين و ينیبازب) ج
  جديد برنامه تهيه) د

  
  )مديريت وظايف ساير در ريزی برنامه (تخصصی ريزی همبرنا -3

ين،  از است  عبارت): توليد مديريت(توليد کنترل و ريزی رنامهب) الف ه  تربيت  و تحصيل  تعي ديهای  کلي  نيازمن
  بازار و جامعه مترقبه غير يا بينی شپي قابل نيازهای تأمين برای و محصوالت آتی توليد برای الزم،
  آينده سالهای در که افرادی تعداد تعيين از است عبارت): انسانی نيروی( پرسنلی ريزی برنامه) ب

  .يابند ترفيع و بينند آموزش گردند، انتخاب بايد سازمان هدفهای تأمين برای
 چگونگی و ميزان تعيين متقابًال و مالی منابع چگونگی و ميزان تعيين از است عبارت: مالی ريزی برنامه) ج

   آن کنندگان کنترل و صاحبان و موسسه هدفهای تأمين منظور به مذکور مالی منابع مصارف
ن  که برداشت راستا اين در بايد ای عمده گامهای که است مديريت هدف ترين اساسی از يکی ريزی برنامه  اي
  :شامل گامها
ورد  های  فعاليت درباره کامل اطالعات کسب مدت، کوتاه اهداف تعيين ،)نيازها و مسائل(فرصتها از آگاهی  م
ع،  شناخت  و ها فرضيه تعيين اطالعات، تحليل و بندی دسته نظر، ين  موان ديل  تعي ا  ب ا  حل  راه(ه ابی  ،)ه  ارزي
ا  فعاليت توالی تفصيلی تنظيم ،)پشتيبانی(فرعی های برنامه تدوين حل، راه انتخاب گوناگون، های حل راه  و ه

  کار پيشرفت پيگيری بودجه، تخصيص وسيله به ارقام کمک به ها برنامه بيان زمانبندی، جدول
  :از عبارتند آنها مهمرين که دارد همراه به زيادی محاسن ها سازمان در مناسب ريزی برنامه بردن کار به

  .بخشيد تحقق توان می ريزی برنامه چارچوب در فقط را سازمان اهداف - ١
 .کند می فراهم ها تصميم اجرای برای را زمينه ريزی، برنامه - ٢
د  می  کمک  مختلف سطوح در ريزی برنامه - ٣ ا  کن ای  ت ده  طرحه ه  آين نظم  طور  ب ام  م  و شود  انج

 .آورد دست به را نتيجه حداکثر
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ورد  رشد با را خود توان می  برنامه چارچوب در تنها تکنولوژی، سريع رشد با - ۴ ق  نظر  م  تطبي
 .داد

تن  هدر به از و برد می کالن اقتصادی سوی به را ما مستقيم طور به ريزی، برنامه - ۵  عوامل  رف
 .کند می جلوگيری توليد

 .دهد می مدير دست به را کنترل ابزار نتيجه ودر گردد می بندی بودجه ريزی،موجب برنامه - ۶
 .يابد می افزايش سازمان کارايی نتيجه در و برد می باال را گروهی ريزی،روحيه برنامه - ٧

زی  برنامه که زيادی حاسنم رغم علی ديريت  در ري ز  را محدوديتهايی  دارد، م ه  ني راه  ب ه  دارد هم د  ک  عبارتن
  :از

 .دهد نمی دست به اهداف تحقق برای تعهدی وقت، و هزينه صرف به توجه با - ١
 .کنند می خودداری ريزی برنامه عمل انجام از کوچک سازمانهای وقت، و هزينه صرف علت به - ٢
 .کند می کند يا مشکل مدت، کوتاه در سازمان حسطو تمام در را حرکت - ٣
 يقين بر تا است حدس و احتماالت اساس بر بيشتر ريزی برنامه - ۴
  :شامل که است شده ارائه ها محدوديت اين کاهش برای راههايی همواره
  .شود خودداری هم به وابسته های ريزی برنامه از امکان حد سر تا - ١
 .شود استفاده کمتر خاص ابطهض اساس بر گوناگون، های زمينه در موازی ريزی برنامه از - ٢
 .بروند پيش يکنواخت و يکديگر با هنگاهم ها برنامه شود سعی - ٣
 .شود اجرا مرحله به مرحله ها برنامه - ۴
  .داريم برنامه تحليل به نياز ديگر عبارت به برنامه، تعريف به ريزی برنامه بهتر شناخت برای

ه : برنامه تعريف ارت  برنام ين  از است  عب اه  هدف  تعي ه  رسيدن  راه و مدت  کوت ه  آن؛ ب ان  ب ه  ديگر،  بي  برنام
  .هدف تحقق منظور به عمليات سری يک انجام برای تعهد از است عبارت

  
  ها برنامه مراتب سلسله
  :می شوند تقسيم عمده ی دسته دو به خود ها برنامه

 از و شود  می طراحی سازمان جامع اهداف کسب برای ها برنامه اين: استراتژيک های برنامه - ١
  .آيد می در اجرا به -است آن حيات دليل تنها که - سازمان مأموريت آن، طريق

ه - ٢ ای برنام اتی ه ی(عملي اکتيکی - اجراي ه): ت ايی برنام ستند ه ه ه اتئجز ک ونگی ي رای چگ  اج
 :شوند یم تقسيم دسته دو به خود که کنند می ارائه را استراتژيک های برنامه
  هميشگی های برنامه)ب   اریيکب ی برنامه) الف

  
  ها برنامه انواع
رد؛  می  بر در را آتی عملی هر برنامه که کنيم فراموش نبايد ابراين  گي ه  بن واع  برنام اگونی  ان ه  دارد گون ه  ک  ب
ا  مأموريت: می شوند  بندی دسته صورت اين رد،  دور هدف  ي اه  اهداف  ب دت،  کوت رد  م  خط  ،)استراتژی (راهب
  .بودجه و) عملياتی(اجرايی ی برنامه ،مقررات رويه، ،)سياست(مشی
ا  فعاليت  همه: ها مأموريت يا دوربرد اهداف) الف سانی  رفتارهای  و ه د؛  ان ابراين  هدفدارن  گروهی  فعاليت  بن
ه  خاصی  ويژگيهای به نيازمند سازمان يک های مأموريت يا دوربرد اهداف. باشد هدف بدون تواند نمی نيز  ب

  :است ذيل شرح
  .باشد روشن و مفهوم بايد ها مأموريت شرح - ١
 .کند جلب را کارکنان و مديران  ی عالقه و ايثار تعهد، بايد هامأموريت - ٢
 .باشد آن اجزای مجموع از بيشتر اهداف ترکيبی ی نتيجه - ٣
 .کرد استفاده نوآوری و خالقيت از بايد ها مأموريت تنظيم در - ۴
رد  اهداف - ۵ د  دورب شأ  باي ی  اصول  و ضوابط  من و  سازمانی  ساخت  کل رای  بمطل ه  اجرای  ب ا  برنام  ه

 .باشد
  .کرد تعريف را هدف بايد مدت کوتاه اهداف تعريف از قبل: مدت کوتاه اهداف) ب

ل  و مشخص  کار شامل(انتظار مورد نتايج بيان از است عبارت هدف دازه  قاب ری  ان انی  ی محدوده  در) گي  زم
  .معين ای هزينه با و خاص
ا  اهداف  تفکيک  از است  عبارت گذاری هدف د  از مدت  هکوت ين  و مدت  بلن زان  تعي ابی  دست  مي ه  ي ا  ب  در آنه
  .زمان طول
 -فعاليت  انجام از ثانيًا. کند می ساده ريزی برنامه در را مديريت کار اوًال: از است عبارت گذاری هدف نتايج
 .کند می جلوگيری حد از بيش و پراکنده های
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ايی  هدف  ،مدت کوتاه اهداف از منظور: مدت کوتاه اهداف ه  هستند  ه سبتاً  دوره يک  طول  در ک اه  ن ثالً  کوت  م
  .يابيم دست آنها به است قرار يکساله

ا  مقصود  که است برنامه نوعی استراتژی: استراتژی) ج ه  خدمتی  برحسب  را سازمان  اصلی  منظور  ي ه  ک  ب
  .نمايد می معين ،کرد خواهد عرضه جامعه

ه  و کرده معين واحدی يرمس اش، چندگانه اهداف به توجه با سازمان برای استراتژی ارگيری  ب ابع  ک  در را من
  .کند می هدايت جامع اهداف کسب جهت

  :سياستها و ها مشی خط تعيين) د
د  آتی، های تصميم که است حدودی و راهنما مشی، خط اذ  آن ی محدوده  در باي ين  و اتخ ا  سياست . شوند  مع  ي
د  می  بيان را هدف ایاجر نحوه ديگر، بيان به است، عملی عمومی برنامه يک مشی، خط  حال  عين  در و کن

  :است زير های ويژگی دارای مشی خط. است عمليات رلتکن برای مؤثر ای وسيله
ت وضوح، و صراحت ی، قابلي تبقا اجراي اف، لي ت، انعط اهنگی جامعي ستدل ،هم ودن، م وانين از ب ل ق  قاب
  .باشد مکتوب و مدون باشد، تفکيک

ه  سازند، می مشخص مديريت در را عمليات جريان و بوده، هاتسياس از محدودتر ها، رويه: رويه) ه  ا،ه  روي
  .تفکر تا است عمل واقعی راهنمای رويه،. هستند آتی های فعاليت انجام برای شده بندی زمان برنامه يک
دا  بازرگانی، در مثال برای. کند می تعيين را رويه بندی زمان جدول اجرای نحوه روشها،: روشها) و د  ابت  چن
ناسکا سبت رش ه ن اال اهميت ب ار ک د، می نظر اظه ه درصورتی کنن ا موقعيت ک ا مطابق ه ای وضعيت ب  ه

د  می  صادر  و بندی بسته را آن باشد صادراتی ن . کنن والی  اي دامات  ت ه  اق ده  روي  نحوه  روشها  و شود  می  نامي
  .دهد می نشان را مذکور توالی انجام
وط  مشی  خط و رويه به کند می هدايت را زمانی تناوب رذک بدون عمل که نظر اين از قوانين: قوانين) ز  مرب

ه  مشی، خط اينکه خالصه. گرفت نظر در قوانين سلسله يک عنوان به توان می را رويه يک واقع در. است  ب
  .دهد نمی را اجازه اين قانون ولی دهد می قضاوت حق مدير
  )عملياتی-تاکتيکی(اجرايی های برنامه) ح
د  می »عددی برنامه« را آن معموًال و است کنترل مهم ابزارهای از يکی بودجه: بودجه) ط را  گوين اهيتی  زي  م

  .دارد کمی
  .باشد می سازمان يا شرکت تعهدات بيانگر ارقام، و آمار قالب در که است برنامه نوعی بودجه بنابراين

  
  ريزی برنامه فنون
ه برن اينکه  برای. است آينده به نسبت گيری تصميم ريزی برنامه زان  ام د  ري ام  بتوانن وط  متغيرهای  تم ه  مرب  ب
ا  از بعضی که است شده ابداع متعددی روشهای کنند، پيگيری را گيری تصميم ؤثر  عوامل  آنه ه  -را م  طور  ب
  :از است عبارت و است معروف ريزی برنامه فنون به که کند می مجسم ريزی برنامه برای -گويا
ای  پايان نمودار) الف اده : گانت  نم رين  س ديمی  و ت رين  ق ه  روش ت زی،  برنام تفاده  ري ودار  از اس  می  گانت  نم
 منفی  و مثبت نقاط دارای که دهد می قرار بررسی مورد را مختلف متغيرهای تغيير اثرات نمودار، اين. باشد
  .باشد می
  .دهد می نشان ما به را خاتمه و شروع نقطه و کند می طراحی را پروژه يک اجرای مراحل: مثبت نقاط
  اجرا مراحل تاخر و تقدم و متوالی طراحی در دقيق بيان عدم: منفی طنقا
  :شبکه ريزی برنامه) ب

 ای مجموعه شامل ای، شبکه سيستم يک است، شبکه ريزی برنامه فن ريزی، برنامه ابزارهای از ديگر يکی
  .است الزم پروژه يک انجام برای که است رويدادهايی و ها فعاليت از
 های  ضعف  و شده طراحی دقيقًا نياز مورد منابع ها برنامه اجرايی مراحل و زمان ريزی برنامه نوع اين در

داد  يک  از عبارتند شبکه طراحی برای نياز مورد ابزارهای. ندارد نيز را گانت ريزی برنامه در موجود  روي
  .نيست نيازی هزينه و زمان صرف رويداد هر برای که فعاليت دو

  :گرفت نظر در را قواعدی بايد نمود طراحی مطلوب صورت به را شبکه توان اينکه برای معموًال
  شود طراحی متوالی صورت به بايد مراحل) الف
  کنيم رسم متقاطع صورت به را ها فعاليت نبايد) ب
  .نمود ترسيم را آن بايد و داد خواهد رخ رويداد يک حتمًا فعاليت هر از پس) ج
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  سازماندهی: جمفصل پن
  
  
  

  مقدمه
ورد  که است وعیضمو »سازمان« نظريه سياری  توجه  م شری  دانش  های  حوزه  از ب ا  سراسر  در ب وده  دني  ب
 هر و اند آمده پديد غيره و سياسی علوم مديريت،: نظير گوناگون های حوزه از سازمان پردازان نظريه. است
  .اند افزوده موضوع اين بر چيزی يک
د  سازمان،  نظير ای پيچيده پديده ده  روشهای  نيازمن ا  است  ای پيچي وان  ت اره  بت دايش،  درب  آن تکامل  و رشد  پي

  .کرد عرضه را اصولی
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د  که مهمی نکته ه  راجع  باي دانيم  سازماندهی  ب ن  ب ه  است  اي ای  ک ه  سازمان  خوب  ارگانه اراتر  يافت  و هستند  ک
  .روزانه مرتب فعاليت نه است ای دوره فعاليت نوع يک سازماندهی

  

   سازماندهی عريفت
د  سازماندهی، ه  است  یفرآين سيم  آن طی  ک ار  تق ان  ک راد  مي ای  و اف اری  گروهه اهنگی  و ک ان  هم ان،  مي ه  آن  ب

  .گيرد می صورت اهداف کسب منظور
  :از مرکب است ای مرحله سه یفرآيند سازماندهی ديگر بيان به

  ها فعاليت و کارها) الف
  نیسازما های پست به ها فعاليت بندی دسته) ب
  مشترک هدف کسب منظور به ها پست ميان رابطه برقراری) ج

  

   سازماندهی هدفهای
  وظايف اجرای در ترتيب و نظم ايجاد - ١
 افراد بين ارتباطات حدود و يتمسئول ميزان تعيين برای چارچوب يک ايجاد - ٢
 روز تغييرات با تطبيق برای مناسب ای زمينه ايجاد - ٣
 ها سازمان در ها فعاليت مناسب کنترل - ۴

  

   سازمانی ساخت
ه  است  روابطی سيستم از عبارت و است سازماندهی فرآيند حاصل سازمان، طراحی يا سازمانی ساخت ه  ک  ب
اکم  است،و  شده  تصويب  رسمی  طور به و گرفته شکل غيررسمی طور ر  ح رادی  های  فعاليت  ب ه  است  اف  ک
 .اند وابسته هم به مشترک اهداف کسب برای

  

  رسميت يافتن سازمان
ه  يک هر که است سازمانی راهنمای و نمودار تهيه سازمان، کردن رسمی ابزارهای معمولترين و مهمترين  ب
  .شد خواهد داده توضيح اختصار

اگون  های صورت به که باشد می مختلف کادرهای از نقشه يک: سازمانی نمودار - ١ ار  در گون م  کن رار  ه  ق
رای  سازمانی نمودار. اند متصل هم به و گرفته شان  ب ين  ارتباطات  نحوه  دادن ن ه  سازمان  در واحدها  ب  ب
ار ه ک ود می گرفت وًال. ش رين معم د مهمت ازمان در واح ای در س ودی نموداره ه راس در عم دها هم  واح
ا  بين ارتباطاتی خطوط اگر و گيرد می قرار شان  شود  رسم  آنه ده  ن زان  دهن ا  واحد  هر  رابطه  مي اير  ب  س

  .است واحدها
    :سازمانی نمودار معايب
 همسطح های پست اختيارات و يتئولمس درجه - ١
 .است ساز مشکل و دشوار ستاد و صف ميان تمايز مختلف، سازمانهای در - ٢
ا  اهميت  ی درجه  ضرورتاً  ها خانه محل و اندازه سازمانی نمودار يک در - ٣ ام  ي  پست  شأن  و مق

 .کند نمی بيان را
 .دهد نمی نشان را تماس و یاتارتباط کانالهای تمامی - ۴
 .می دهد نشان را سازمانی ی شبکه کل در کليدی ی رابطه چند تنها - ۵
شان  ،-است سازمان رسمی ساختار منطقی و ضروری بسط که - را غيررسمی سازمان - ۶  -نمی  ن

 .دهد
  

ات  در سازمانی  واحدهای گرفتن قرار که نشان دهنده ی    راهنما، تابلوی: سازمان راهنمای - ٢  و مختلف  طبق
اق ای ات ين و خاص ه ين همچن ده تعي و ی کنن ايف عن ه وظ ر ورودی در ک ازمان ه ده س ی دي ود م  را ش

  .گويند سازمان راهنمای
شتر  رو ازاين است، پرهزينه سازمانی راهنمای داشتن نگه روز به و تهيه چون ديران  بي تقبال  آن از م            اس
  .کنند نمی

  

   سازمانیتانواع مختلف ساخ
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ی  تمايز دو کتاب اين بندی تقسيم در هست، سازمانها بندی دسته برای متفاوتی بسيار روشهای ا  بحث  در کل  ه
ده رعايت اوت يکی :است ش ان تف ازمان مي ان ديگری و غيررسمی و رسمی س ازمان ساخت مي ودی س  عم
   .انطباقی ساخت و )بوروکراتيک(استاندارد

  
  غيررسمی و رسمی سازمان
ازمان ه رسمی س انونی طور ب ان ق ذاری بني صويب و گ ود می ت دا آن در و ش شاغل، دتع دود م ايف ح  و وظ

ارات ونگی و اختي ام چگ شخص آن انج ود  م ی ش الی در م ه ح ازمان ک می س ه غيررس ور ب ی ط  در طبيع
اعی  تعامل  حاصل غيررسمی سازمان ؛می گردد  پديدار رسمی سازمان چارچوب داوم  اجتم  ساختار  و است  م
  .می دهد گسترش يا تحکيم تعديل، را رسمی

  
   رسمی سازمان تعريف

شتر  چه  هر دقت با نمودار کمک به و مکتوب طور به را سازمانی روابط ،مدير رسمی، انسازم در رای  بي  ب
  .شود انجام غيررسمی يا رسمی طور به دمی توان لزوم صورت در بعدی تغييرات. می کند تشريح کارکنان

  
   غيررسمی سازمان تعريف

ازمان در می، س دير غيررس ط ،م ازمانی رواب ه را س ور ب فاهی ط ر ش ان ایب د توضيح کارکن ی ده ن و م  اي
  .می دهد تغيير نياز حسب بر را روابط

  
  کيکالس مکتب نظر از رسمی سازماندهی فرآيند مراحل
ه  است  استوار  فرض اين بر کالسيک ی نظريه ين  در قصور  ک ق  تعريف  و تعي ه  سازمانی  روابط  دقي  عدم  ب
ارايی ضاد و ک ردرگمی و ت ازمان در س ر س ردد  منج ی گ ابراين. م ر بن ه ه ت چ ای فعالي راد ه رده و اف  خ

  .کرد خواهد وظيفه انجام بهتر و تر آسان سازمان باشد، شده تعيين قبل از کاری، گروههای
ری  شکل در. است آمده زير در اختصار به کالسيک، ی نظريه اساس بر سازماندهی ی گانه چهار مراحل  گي

ی  دارد وجود  نظر  اختالف  االب به پايين از يا پايين به باال از سازمانها ه  ول ه  حال  هر  ب  از کالسيک  ی نظري
  .می کند حمايت پايين به باال روش
  جزء چند به سازمان کامل تقسيم - ١
 اختيارات نظر از روابط برقراری - ٢
 مراتب سلسله ساختن مرتبط هم به - ٣
 کارکنان برای جا تعيين - ۴

  

  سازماندهی انواع
  وظيفه مبنای بر سازماندهی - ١
 محصول بنایم بر سازماندهی - ٢
 مشتری مبنای بر سازماندهی - ٣
 جغرافيای مبنای بر سازماندهی - ۴
 بازار مبنای بر سازماندهی - ۵

 
  )وظيفه مبنای بر بندی تقسيم(وظيفه مبنای بر سازماندهی -1

ه . ميگويند وظيفه مبنای بر بندی تقسيم ،جداگانه وظايف به را سازمان فعاليت و کار کل تقسيم ارت  ب  ديگر  عب
د  ايجاد محوله وظايف اساس بر فرعی واحدهای روش، اين در ابراين . ميگردن راد  بن  مهندسی  واحد  مسئول  اف
  .ميگيرد شکل غيره و توليد ،بازاريابی برای ای جداگانه واحدهای و می شوند جمع جا يک در

  :از عبارتند که دارد معايبی و مزايا وظيفه مبنای بر سازماندهی
  :مزايا
رين  اساسی احتماًال که باشد اين ای وظيفه احیطر مزايای مهمترين از شايد رين  منطقی  و ت شکيالت  شکل  ت  ت
اال  رده مديران که است اين اطمينان حصول برای روش بهترين يا ،است وان  ،ب ارايی  و ت  مختلف  واحدهای  ک

 جويی آموزش،صرفه سهولت سادگی، تخصص، از استفاده آن محاسن ديگر از. اند گرفته نظر در را سازمان
  .باالست رده مديريت توسط دقيق کنترل ابزار ارائه و انسانی نيروی در

  :معايب
   سازمان کارايی تنزيل - ١
 مسئوليت شدن لوث - ٢
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  ضروری تغييرات در ناپذيری انعطاف - ٣
 رقابت و تضاد - ۴
 کارکنان و مديران شدن بعدی تک - ۵

 
  محصول مبنای بر سازماندهی -2
وع  اساس بر سازمان ،محصول نوع مبنای بر سازماندهی در د  ن ا  تولي وع  ي ه  خدماتی  ن ه  ک د    ارائ ه  می کن  طبق

  :تاس معايبی و مزايا دارای، خود که می شود بندی
  :مزايا
  .می کند توليد خط متوجه را خود کوشش و توجه - ١
 .می کند متمرکز ها بخش در را آوری سود برای مسئوليت - ٢
 .بخشد می بهبود را ای وظيفه های فعاليت ميان هماهنگی - ٣
 .آورد می فراهم کل مديران برای را گيری اندازه قابل ایآموزشه زمينه - ۴
  .سازد می فراهم را خدمات ارائه در بهبود و کاالها تنوع - ۵
  :معايب
  ..دارد بيشترنياز کل مدبران به - ١
 .سازد می مشکل را صرفه با و متمرکز خدمات ارائه - ٢
  .شود می دشوار باال رده مديريتهای توسط کنترل - ٣

 
  مشتری مبنای بر سازماندهی -3

دی  دسته در کليدی عامل. است متداول زيادی سازمانهای در مشتری مبنای بر اداره طراحی ا  فعاليت  بن  در ه
ه . کاررود به تواند می سازمان های فعاليت وضعيت به توجه با و است مشتری طراحی، نوع اين  حال،  هر  ب

ده ع سازمانی ساختار يک عنوان به بندرت مشتری، مبنای بر اداره طراحی ه  م ار  ب ن  معموالً  و رود می  ک  اي
  :است معايبی و مزايا دارای خود که باشد، می پايين به ميانی رده از بندی تقسيم نوع
  :مزايا
  .کند می حمايت مشتريان نياز بر تأکيد از - ١
 .کند می درک را آنان مسائل خدمات، و کاال کنندگان عرضه که دهد می را احساس اين مشتريان به - ٢
 .کند می بيشتر را مشتران ختشنا در مهارت - ٣
  : معايب
  .کند مشکل مشتريان تقاضاهای به پاسخ برای را عمليات هماهنگی است ممکن - ١
 .دارد نباز مشتريان مشکالت با رابطه در ماهر کارکنان و مديران به - ٢
 .کند معنی و تعريف خوب همواره نتواند است ممکن را مشتريان گروههای - ٣
 

 )ای ناحيه (فيایجغرا مبنای بر سازماندهی -4
اطق  مبنای بر سازمان طراحی ای  من ايی  سازمان  در جغرافي ه  است  معمول  ه انی،  نظر  از ک ا  يک  در مک  ج
ه  است استوار اصول اين بر روش، اين. نيستند متمرکز ا  فعاليت  ک ه  هر  در ه ا  منطق ه  ي د  ناحي روه  باي دی  گ  بن
تفاده  سازماندهی اين از بيشتر بزرگ های سازمان. شود داده گزارش مدير يک به و گردد د  می  اس ا . کنن  مزاي
  :از است عبارت سازماندهی اين معايب و

  :مزايا
  .می شود داشته نگه پايين سطح در ها يتمسئول - ١
 .است محلی مشکالت و بازارها بر تأکيد - ٢
 .بخشد می بهبود را نواحی در هماهنگی - ٣
 .گيرد می بهره محلی اقتصادی های فعاليت از - ۴
 .دارد روياروی دبرخور محلی منابع با - ۵
 .کند می فراهم کل مديران برای را ارزشمندی آموزش زمينه - ۶
  :معايب
  .دارد نياز کل مدير سطوح در بيشتری افراد به - ١
 .کند می مشکل را صرفه با و متمرکز خدمات - ٢
 .دهد می افزايش را عالی مديران توسط کنترل مشکالت - ٣
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  بازار مبنای بر سازماندهی -5
ا  مبنای بر سازماندهی وع  زارب دی   ن ه  است  سازماندهی  از جدي ر  را سازمان  ک ا  اساس  ب ا  بازاره ای  ي  کاناله
ر  سازماندهی نوع اين. کند می بندی تقسيم بازاريابی ابی  ب د  و بازاري ای  کردن  کارآم د  آن کاناله د،  می  تأکي  کن

  :از عبارتند آن معايب و مزايا که
  :مزايا
  .سازد می نممک را بازاريابی کانالهای و بازارها بر تمرکز - ١
 .کند می بيشتر را بازاريابی مؤثر های فعاليت ناامک - ٢
  :معايب
  .کند متمرکز سود افزايش يا کاال رشد بر را خود تالشهای تواند نمی سازمان - ١
 .کند می ايجاد را مشکالتی بازار، جای به کاال درباره تفکر به مردم آموزش برای - ٢
ژه  به ت،اس مشکل توليد بخش در کاال تمرکز و يابی هزينه - ٣ ورد  در وي ايی  م ه  کااله  واحد  يک  در ک

 .گردد توزيع کانال چند در و شود توليد بايد
ق  ميان هماهنگی - ۴ اره  تحقي اال،  درب رای  کوشش  و مهندسی  ک د  ب ابی  در تولي د  بازاري  دشوار  بخش  چن

 .است
  

  سازمان در انسانی نيروی انواع
 صنفی -2      ستادی -1
  .هستند کننده پشتيبانی فقط و دهند نمی انجام را سازمان ستقيمم عمليات که هستند نيروهايی: ستادی - ١
 .دهند می انجام را سازمان مستقيم عمليات که هستند هايی نيرو: صنفی - ٢

  :شود می ناشی عامل دو از عمدتًا اداری تخصصی های واحد به نياز
  سازمان يافتن توسعه - ١
 تکنولوژی چيدگیپي - ٢

  :از دعبارتن که است معايبی و مزايا دارای که
  :مزايا
  خاص های اداره در خدماتی های فعاليت تمرکز با هزينه در جويی صرفه - ١
 تخصصی خدمات زمينه در مهارت درجه رفتن باال - ٢
  :معايب
  گزاف قيمت به کارايی حصول طرس دي تاکخ - ١
 خدماتی واحدهای توسط حد از بيش کنترل اعمال خطر - ٢
 .دارند ريافتد را الزم خدمات نتوانند است ممکن کنندگان استفاده - ٣
  عمومی ستاد تخصصی، ستاد شخصی، ستاد شامل که شود می تقسيم دسته سه به خود ستاد

  
   شخصی ستاد
ه  است  فردی های پست يا ها واحد از مرکب شخصی، ستاد ه  شخصاً  ک دير  يک  ب ی  م د    کمک  اجراي . می کنن
ه  اي  فوری مشکالت رفع ، آنها تحليل و اطالعات آوری جمع معموًال ستاد، افراد ل  ی ارائ اگون  های  تحلي  گون
  .می کنند تهيه را اداری های نامه اوقات بيشتر در و دارند عهده به را
  

   تخصصی ستاد
وعی  تخصصی،  ستاد اط  در تخصصی  ی اداره طراحی  ن ا  ارتب  و پرسنلی  حسابداری، .است  اداری وظايف  ب
  .است تخصصی ستاد از هايی نمونه خريد

  
  

   عمومی ستاد
روه  ساير مانند عمومی ستاد یها واحد ی وظيفه شتيبانی  های  گ ست،بلکه  محدود  پ ای  ني سترده  کمکه ه  ای گ  ب
  :دارد وجود عمومی ستاد نوع دو شود، نمی خاصی ی اداره به محدود که می کند عالی مديريت

  ای وظيفه ستاد -2)                                 شخصی (فردی عمومی ستاد -1
  

  هماهنگی
رتبط  برای که است انسانی و ساختاری مکانيزمهای از ای وعهمجم هماهنگی،  سازمان  هر  اجزای  ساختن  م

  .شود می طراحی اهداف کسب تسهيل برای يکديگر، با
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  هماهنگی اهميت
 فرعی  واحدهای  وابستگی چه هر) ب .بود خواهد بيشتر هماهنگی به نياز باشد بيشتر کار تقسيم چه هر) الف 

  .بود خواهد یبيشتر اهنگیهم به نياز باشد بيشتر
  :ساخت مرتبط هم به می توان طريق سه به را سازمان هر مختلف واحدهای
ی  ،اند سهيم سازمان کل حرکت در کلی ارتباط يک در ،فرعی های واحد: ای مجموعه همبستگی - ١  ول

  .برخوردارند هماهنگی حداقل از و ندارند ارتباط هم با مستقيم طور به
ی  واحد  به واحد هر ،ارتباط نوع ينا در: ترتيبی همبستگی - ٢ سته  خود  قبل ستگی . است  واب ی  همب  ترتيب

 .دارد الزم ای مجموعه همبستگی به نسبت را بيشتری هماهنگی
ستگی - ٣ ه همب ن در : ای مرحل وع اي اط ن ازده ،ارتب د، يک ی ب د ی داده واح دی واح د بع ود خواه  و ب

 .بالعکس
  :برند می کار به هماهنگی کسب برای را روش چند يا يک سازمانها معموًال

   )انسانی غير( شده ريزی برنامه هماهنگی -2     نشده ريزی برنامه هنگیاهم -1
  
   نشده ريزی برنامه هماهنگی -1

را  ،می شود    انجام سازمانها توسط مفصل ريزی برنامه بدون و غيررسمی داوطلبانه، هماهنگی يش  زي  یبين  پ
وان    بنابراين ؛است ممکن غير افعاليته تمام هماهنگی يا ريزی برنامه و ه  گفت  می ت ا  سازمانها  ی هم  حدی  ت

اهنگی  .هستند داوطلبانه هماهنگی به متکی ر  غيررسمی،  هم ای  ب ی،  شناخت  مبن  و مشترک  نگرشهای  طرفين
  .دارد قرار همکاری برای قوی روانی های مکانيزم

  
  ) انسانی غير(شده ريزی برنامه هماهنگی -2
ده  اندازه از بيش سازمان يا نباشد، فراهم داوطلبی هماهنگی برای شرايط که صورتی در زرگ  و پيچي ردد  ب  گ
ارايی  غيررسمی  ارتباطات که دير  باشد،  نداشته  ک ه  روشهای  از م زی  برنام رای  شده  ري اهنگی  ب تفاده  هم  اس

  مقررات و استاندارد عملياتی های رويه کرد،مانند خواهد
  گروهی هماهنگی و فردی هماهنگی: برد می کار به هماهنگی برای مشی خط دو سازمان مديريت

  
  فردی هماهنگی
 خواهد می که آنگونه دارد تمايل کس هر.ندارند ها مشی خط از يکسانی برداشت هميشه سازمان يک کارکنان

اهنگی  واقعيت  اين به توجه با. کند تفسير و تعبير را مشی خط ،است نفعش به و ين  هم ان  ب  دشواراست  کارکن
  :دارد وجود راه دو مسأله اين لح برای است،
ام - ١ سئول مق تفاده: م ام از اس سئول مق ورد در م د م ايی واح ه ه ی ک د نم ای توان ود کاره ا را خ م ب  ه

ا  قضاوت  از پس  و گيرد می را کارکنان نظرات که است روش معمولترين کنند، هماهنگ تفاده  ب  اس
ا  واحد  بر گذاری اثر برای موجود منابع تمام د  می  تالش  ه شود،  موفق  چنانچه  و کن ا  ن تفاده  ب  از اس

 .کند می حل را مشکل اختياراتش
دگی  از که هايی زمينه در هماهنگی: کننده هماهنگ - ٢ ادی  دشواری  و پيچي  پست  است،  برخوردار  زي

 :زير موارد مانند. طلبد می را ای جداگانه
  مرکزی دفتر مشتريان، هماهنگی مسئول پروژه، مدير محصول، مدير

  
  گروهی هماهنگی
  گوناگون های کميته قالب در گروهها خواه پذيرد، صورت تواند می نيز گروهی جلسات طريق از  هماهنگی

ه  دست لزوم صورت در يا ،دهند جلسه تشکيل مرتب طور به ن  ب ار  اي د  ک ه . بزنن اهنگی  البت ار  گروهی،  هم  ک
ست،  آسانی را  ني روه  اعضای  زي ر  اغلب  گ  سازمان  اهداف  و سازمانی  ترجيحات  ،یشخص  ترجيحات  سر  ب
  .گردد می دشوار ،مسائل روی بر توافقشان و زنند می بندی جناح به دست

  
  سازماندهی در اساسی های بررسی

د  عامل سه کم دست سازمان طراحی هنگام به ورد  باي رار  بررسی  و مالحظه  م ه  داد ق د  ک رد : از عبارتن  راهب
  محيط تکنولوژی، ،)استراتژی(

  
  )استراتژی(راهبرد
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 سازمانی  ساخت« :گويد می اصل اين. آورد می بار به را ناگواری نتايج آن نقض که است يريتمد اصول از
ن  رعايت  .»است  استراتژی تابع ؤثر  عملکرد  ،اصل  اي د  نمی  تضمين  را سازمان  م ی  کن  موجب  آن نقض  ول

  .شود می ضعيف عملکرد
  

  تکنولوژی
  .شود می محسوب عمده عوامل از يکی تکنولوژی سازمانی ساخت انتخاب در
  

  محيط
ه  است  محيطی  ماهيت  شود،  انجام بايد سازمان طراحی در که ديگری بررسی د  سازمان  ک  فعاليت  آن در باي
ی  طور به. آن در شرايط نسبی ثبات ويژه هب کند، ر  محيط  چه  هر  کل ل  و آرامت يش  قاب ی  پ ر  بين دير  باشد،  ت  م
دارتر  محيط  چه  هر و کند، طراحی ریپايدارت هایفرآيند و وظايف براساس را سازمان تواند می ترهب  و ناپاي

  .باشد می انعطافتری قابل و موقت های ساخت به بيشتری نياز باشد، تر بحرانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امکانات و منابع بسيج: فصل ششم
  
  
  

  امکانات و منابع بسيج
سيج  مدير، اساسی وظايف از يکی ابع  ب ات  و من ن . است  امکان ه  اي وان  می  را ديرم  وظيف وارد  شامل  ت ر  م  زي

  :دانست
  بازاريابی مديريت - ١
 )مالی مديريت(ای سرمايه و مالی منابع تأمين - ٢



 ٢٢

 )لجستيک(وسايل و موارد تأمين - ٣
 )مديريت منابع تأمين (مديران پرورش و انتخاب ارزيابی، - ۴
 مقرراتی و حقوقی منابع از استفاده و تأمين - ۵

  
  بازاريابی مديريت) الف

ه  کنترل و اجرا ريزی، برنامه تحليل، و تجزيه از است عبارت ،یبازارياب مديريت ايی  برنام ه  ه ا  هدف  ک  آنه
  .است سازمانی های هدف نظر منظور بازارهای در بازرگانی معامالت از مطلوبی سطح ايجاد

ه  را خاصی وظايف مديران بقيه مثل آنکه بر عالوه مديربازاريابی ده  ب د  دارد، عه ر  وظابف  باي ز  را زي ه  ني  ب
  :بگيرد عهده
  بازاريابی های هدف تعيين - ١
ه  اين عمده عناصر که مختلط، بازار ريزی برنامه - ٢ زی  برنام داز  ري ذاری  قيمت  محصول، : عبارتن  گ

 توسعه توزيع، های کانال محصول،
 سازماندهی - ٣
 کنترل - ۴
 وظايف ساير و بازاريابی - ۵
ه  خدمات و محصول برای تقاضا ايجاد صاحبنظران از يکی شده، ذکر وظايف بر عالوه  را سازمان  شده  ارائ
ز زء ني ايف ج دير وظ ابی  م یبازاري د م ر از. دان دير وی نظ ابی، م ه بازاري دار"دارد وظيف ان"،"مق  و"زم

  .برسد خود اهداف به بتواند موسسه يا سازمان که کند هماهنگ طوری را تقاضا" خصوصيات"
ا  کاال برای تقاضا مقدار ايينتر  "است  ممکن  خدمات  ي االتر  "اي " مساوی  "،"پ ورد  تقاضای  سطح  از" ب  نظر  م
  :دارند مختلفی های حالت روبروايم آن با ما که تقاضاهايی زيرا باشد،
ادی  تعداد درآن، است ممکن که است وضعيتی منفی تقاضای از منظور :منفی تقاضای - ١  -بخش  از زي

ی  و نپذيرند را شده ارائه خدمات و کاال بازار، های رای  حت اب  ب ن  از اجتن وع  اي ايی  تقاضا  ن ز  به  ني
 .بپردازند

ازار  در شده ارائه خدمات و کاال برای درآن که حالتی: تقاضا عدم - ٢ دارد  وجود  تقاضايی  ب ه  ن دير  ک  م
ورد  خدمات يا کاال که، بکوشد بايد اوًال بازاريابی از  م ازار  ني ه  را ب د  ارائ اً  و ده ه  ثاني اد  جهت  ب  ايج
 .دهد قرار ديگران اختيار در شده ارائه محصول از اطالعاتی تقاضا،

ان تقاضای - ٣ ه است وضعيتی: پنه ردم آن در ک از م ديدی ني ه ش اال ب دمات و ک د، خ ا دارن اال ام  و ک
 .ندارد وجود نياز رضای جهت واقعی خدمات
 -سرمايه  کافی اندازه به" کاال تکميل و توسعه "و" بازاريابی تحقيقات "قسمت در بايد بازاريابی مدير

 .باشد پنهان اضایتق جوابگوی تا کند گذاری
اال  يک برای تقاضا مقدار آن در که است وضعيتی: شونده کند تقاضای - ۴ ا  ک ر  خدمات  ي زان  از کمت  مي

 .است آن قبلی
د  جهت موجود موانع به توجه طريق از تقاضا مجدد احيای بازاريابی، مدير وظيفه  تقاضا  مثبت  رون
  .است

امنظم تقاضای - ۵ ه است وضعيتی: ن ای دردوره درآن ک ا ه ا نیزم صول ي ال، از خاصی ف ا س  تقاض
دی  ظرفيت  از بيشتر ا  و است  سازمان  تولي اهی  اينکه  ي دی  فعاليت  گ ر  سازمان  تولي  ظرفيت  از کمت
  .ندارد هماهنگی آن ی عرضه با خدمات يا کاال برای تقاضا زمان خالصه، طور به. است توليدش
  .کند تالش  کاال تقاضای و عرضه انطباق جهت در بايد بازاريابی مدير

  .است متعادل آن عرضه زمان و مقدار با کاال تقاضای زمان درآن که است وضعيتی: کامل تقاضای - ۶
ه  و است آن عرضه از بيشتر خيلی کاال برای مقدارتقاضا که است زمانی: حد از بيش تقاضای - ٧  وظيف

 .دهد کاهش آن مانند و تبليغات کردن تعطيل يقرط از را تقاضا که است اين بازاريابی مديريت
الم تقاضای - ٨ ه است وضعيتی: ناس رای تقاضا درآن ک اال ب دماتی و ک ه دارد وجود خ ه ک  و اصالح ب

دير  تالش  صورت دراين که نيست، کننده عرضه و اجتماع کننده، مصرف سالمت ابی  م د  بازاري  باي
 .شود معطوف کاال فروش يا توليد عدم جهت در

  
  مالی يترمدي) ب

 و ثبت  با ارتباط در  اطالعات آوری جمع اساس بر مالی گيری تصميم ريانج: از است عبارت مالی مديريت
  اقدامات تحليل و تجزيه و اقتصادی های مدل مبنای بر وقايع بينی پيش آنها، صحيح گزارش
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  مالی مدير وظايف
ه -1 دايت وظيف ه ه رف ب دينگی ط ورد: نق تن درم دينگی داش افی نق ه ک ور ب ام منظ ت انج ای فعالي اری ه  ج

  :دارد عهده به را زير وظايف مالی مدير ان،سازم
  سازمان نقدی جريان بينی پيش) الف
  وجوه در افزايش) ب
  داخلی وجوه جريان اداره) ج

دير : سودآوری  طرف  به هدايت وظيفه -2 الی  م ر  م ای  ب دامات  و تعليمات  مبن الی،  اق ان  م  داده اطالعاتی  جري
دير  بيشتر، سود کسب برای. کند می هدايت گيری تصميم مرحله طرف به را شده ر  وظايف  م ه  را زي ده  ب  عه
  :دارد

  ها هزينه کنترل) الف
  گذاری قيمت) ب
  سود بينی پيش) ج
  انتظار مورد بازده گيری اندازه) د

ه  هستند  منابعی داراييها: داراييها اداره -3 ه  سازمان  ک ا  واسطه  ب ادر  آنه ه  ق  خود  تجاری  های  فعاليت  اداره ب
تفاده  موارد به راجع و کند نگهداری و اداره دقت با را سازمان يک اراييهاید بايد مالی مدير. است ا  از اس  آنه

  .کند اخذ را الزم تصميمات
الغ  همچنين و شده قرض مبالغ شده، نگهداری نقد پول از است عبارت وجوه: وجوه اداره -4 ه  مب ده  دست  ب  آم
  .ممتاز و عادی سهام خريداران از

داری  مسئول  مالی، مدير افی  وجوه  نگه رای  ک ا  حساب  صورت  پرداخت  سازمان،  تجاری  ورم ا اداره ب  و ه
  .است مالی تأمين برای پول تخصيص

  
  مديريت تأمين) ج

زرگ  سازمانهای  توسعه با زيرا آورد، بشمار شغل و حرفه يک بايد را مديريت انی  و دولتی  ب از  بازرگ ه  ني  ب
ديران ه م وبیه ب ای حرف ی احساس خ ود م ا عصر در. ش سئ م ايی يتولم ه دني دگی آن در ک ی زن يم م  از کن
 برخوردار  سرشاری درک قدرت از بايد مديران بنابراين. است شده واگذاری رانيمد عهده به  جهات بسياری
ديريت  کارآمدی  و صحيح نحو به بتوانند تا باشند ال  را خود  م د  اعم ده  از و نماين سئول  عه د  يتم ن  از. برآين  اي
  :باشند دارا را زير تهایمهار بايد حداقل مديران رو
  مديری مهارتهای -1
  انسانی مهارت در مؤثر اجزای -2
  

  مديری های مهارت
  :باشد دارا را عمده مهارت نوع سه بايد مدير کلی طور به

ی  مهارت - ١ ايی : فن ات،  از حاصل  توان ارآموزی  و آموزش  تجربي رای  الزم ک ه  ب ار  ب ری  ک ش، : گي  دان
  خاص کارهای انجام برای الزم تجهيزات و فنون روشها،

ی  اين به: انسانی مهارت - ٢ ه  معن رد،  ک ايی  ف ار  توان ا  ک د  و باشد  داشته  را ديگران  ب شان  از بتوان  در اي
 .کند استفاده بخوبی شده، واگذار وظايف انجام

درت  شامل  مهارت اين: نظری مهارت - ٣ دگی  درک ق ام  های  پيچي اه  درک و سازمان  تم ات  جايگ  عملي
 .کند عمل سيستم کل اهداف با مطابق تا دهد می اجازه فرد به دانش ناي. است سازمان در فرد خود

 
  انسانی مهارت در مؤثر اجزای
  :شود می صهخال جزء سه در که است مديری مهم های مهارت از يکی نسانی ا مهارت
   گذشته رفتار درک - ١
 آينده رفتار بينی پيش - ٢
 آينده رفتار تغيير و کنترل هدايت، - ٣

  
  )وسايل و مواد نتأمي(لجستيک مديريت) د
اراتی  با را" لجستيک "لغت فرهنگ در ل،  از عب ع،  عرضه،  قبي داری  توزي واد  نگه ه  ،م ارگيری  ب  و پرسنل  ک

  .اند کرده معنی قبيل اين از مفاهيمی
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ه  وضع بهبود از متعدد، های فعاليت تمام از ترکيبی لجستيک واقع در اه  و روحي ه  پرسنل  رف ا  گرفت  -فعاليت  ت
ا  فعاليت اين. گيرد می بر در را مدير سنتی های شتر  ه ا  رابطه  در بي رل  ب د  کنت واد،  صدور  و درآم  و حمل  م
ردد  می  مطرح مواد، سفارش و موجودی کنترل انبارداری، نقل، ه . گ انی  اصلی  وظيف اد  لجستيک،  بازرگ  ايج

وان  که طوری به. کاالست برای" مطلوب زمان و مکان" ان  مکان،  ازنظر  بت دار  و زم  ایتقاض  جوابگوی  مق
  .باشد کننده مصرف

  .است سازماندهی و مديريت از ترکيبی لجستيک کار راينببنا
  
  حقوقی منابع از استفاده) ه

ا  مدير د  می  محيطی  مناسبات  و عوامل  شناخت  ب ون  توان د  انتخاب  را مناسب  روشهای  و فن ه  رسيدن  و کن  ب
  .نمايد آسان را نتيجه
   مديران انتخاب نحوه - ١
 مديران اختيارات و تکاليف - ٢

  
  مديران انتخاب نحوه
  :گردد می مطرح زير صورت به ها شرکت انواع در مديران نقش ما، کشور تجاری قوانين بنابر
ات  سهامی،  شرکت  هر در) الف دبره  هي ا  م ديران،  ي ده  م انونی  نماين ه  را شرکت  امور  اداره و شرکتند  آن ق  ب
  .دارند عهده
ديريت  به را حقيقی شخص نفر يک حداقل بايد مديره هيات) ب د  شرکت  عامل  م ارات  حدود  و برگزين  و اختي

دت صدی م ق و ت ه ح ين را او الزحم د تعي ورتی در. کن ه ص ديرعامل ک ضو م ات ع ديره هي د، م  دوره باش
  .شد نخواهد بيشتر مديره هيات در او عضويت مدت از او مديرعاملی

  
  مديران اختيارات و تکاليف

انو  مقررات موجب به که موضوعاتی درباره جز صميم  اخذ  تجارت،  نق دام  و ت اره  اق ا،  درب  صالحيت  در آنه
ارات  يک دارای شرکت مديران است، عمومی مجمع رای  الزم اختي ند،  می  شرکت  امور  اداره ب  مشروط  باش
  .باشد شرکت موضوع حدود در آنها اقدامات و ها تصميم آنکه بر
يس : مديره هيئت اختيارات و حقوق) الف أت  رئ ديره  هي ر  عالوه  ،م سات  ی اداره و وتدع  ب ديره،  أتي ه جل  م

واردی  ر د را سهام  صاحبان  عمومی  مجامع که است موظف ه  م أت  ک ه  مکلف  هي شکيل  آنهاست،  دعوت  ب  ت
  .دهد
ه  و کرده تنظيم را شرکت قروض و دارايی صورت ی خالصه بار يک ماه شش هر الاقل بايد مديره، هيأت  ب

  .بدهد بازرسان
دير  و مديران :انمدير مسئوليت و حقوقی مقررات) ب سبت  ثالث  اشخاص  و شرکت  عامل  م ه  ن ات  ب  از تخلف

ر  عمومی مجمع مصوبات يا اساسنامه يا قانونی مقررات ورد،  حسب  ب رداً  م ا  منف شترکاً  ي ند  مسئول  م  و ميباش
  .کرد خواهد تعيين خسارت جبران برای را يک هر مسئوليت دادگاه
 امور مسئول کماکان سابق مديران جديد، مديران نتخابا زمان تا مديران، مأموريت مدت انقضای صورت در

  .بود دنخواه آن ی اداره و شرکت

  
  
  
  

         هدايت :فصل هفتم
  
  
  

  هدايت
دايت  مدير، اساسی ی وظيفه چهارمين روی  سرپرستی  و ه سانی  ني ن  .است  سازمان  ان ه،  اي ی  وظيف  تالش  يعن

زه  ايجاد برای مدير ر  در رغبت  و انگي افتن  دست  جهت  دستان  زي ه  ي ا  ،سازمان  اهداف  ب رد  ارزشهای  ب  و ف



 ٢۵

ری،  بخش  سه شامل مدير هدايت ی وظيفه. دارد ارتباط جامعه، بر حاکم ارزشهای  ارتباطات  و انگيزش  رهب
  .است

  
  رهبری
سانی  علوم متفکران وم  ،ان ری  مفه اد  از را رهب ورد  مختلفی  ابع رار  بحث  م د    ق ری  گروهی،  ؛می دهن  را رهب
 آن و قائلند مديريت به نسبت وسيعتری مفهوم رهبری برای ديگر گروهی و ميدانند مديريت وظايف از بخشی

شتاقانه  کوشش  به ديگران ترغيب توانايی     «ار ين  های  هدف  جهت  م د  می  مع ز  برخی . »دانن ه  ني  تحت  «ب
  .ميگويند رهبری ،»مشترک هدف کسب جهت ديگران دادن قرار تأثير
 کسب جهت ديگران در نفوذ مديريت، ؛باشد هدف کسب جهت ديگران در نفوذ رهبری، اگر اينکه کوتاه سخن
 اولويت سازمانی اهداف مديريت، در ولی باشند گوناگون ندمی توان  اهداف ،رهبری در .است سازمانی اهداف
  .دارد
  ؟کرد نفوذ ديگران در توان می چگونه که آيد می ذهن به سؤال اين اکنون
درت  بخش  دو به کلی طور به که است قدرت شتندا نفوذ، راه که گفت بايد جواب در ام  و پست  ق درت  و مق  ق

  .گردد می تقسيم شخصی
درت  شامل مقام، و پست قدرت شويق  ق درت  و ت ه  ق ردد  می  تنبي درت  و گ درت  از مرکب  شخصی  ق  منتسب  ق

ه  پنجمی قدرت. است) تخصص (مهارت قدرت و) مرجع( د،  می  ذکر  ک درت  کنن انونی  (مشروع  ق ه  است ) ق  ک
  .شود محسوب مقام و پست يا شخصی قدرت جزء اندتو می
  

  رهبری یهاالگو
  :شود می اشاره آنها از برخی به که اشت شده گذشته سالهای طول در زيادی مطالعات رهبری، های شيوه در
  :رهبر خصوصيات) الف

ند  توافق به اند نتوانسته نيز خود بين رهبری صفات با رابطه در پژوهشگران ری ر صفات  برخی . برس  را هب
  .دادند قرار بررسی مورد محيط به توجه بدون

ری  صفات  بين تفاوت است داده نشان مطالعات وم  و رهب ردم  عم دان  م اد  چن ه . نيست  زي ان  ب  صفات  ديگر  بي
  درونی انگيزش نظر، وسعت و اجتماعی رشد رسا، بيان هوش،: از عبارتند رهبری ويژه
  :رهبری رفتار های هنظري) ب
   : دارد قرار تأکيد مورد رهبران برای رفتار عنو دو کلی طور به

  )وظيفه بر تأکيد (سنتی آمرانه سبک) الف
  کراتيکودم سبک) ب
د  می  خود مقام از ناشی را قدرتش که رهبری: سنتی آمرانه سبک) الف سان  و دان اً  را ان ل  ذات ر  و تنب ل  غي  قاب

  .داشت خواهد آمرانه رفتاری شناسد می اعتماد
ه صورتی در :دموکراتيک سبک) ب دير ک درت م ود ق روانش از ناشی را خ د پي سان و بدان ه را ان وان ب  عن

ود موجود سئول و جوش خ ذيری يتم ه پ د می ک ه توان سته طرز ب زش ای شاي دا انگي د، پي شناسد،کن  سبک  ب
  .خواهد داشت دموکراتيک

  :دارد وجود حالت دو اين ميان نيز ديگری رهبری های سبک البته
     مديريت شبکه - ١
 مديريت های يستمس - ٢

  
  مديريت شبکه

ک« ون« و »بلي يوه ،»موت ای ش ری ه ه در رهب بکه نظري ديريت ش وع 81 در را م رح ن د مط بکه. کردن  ش
سبت  نگرش نوع مبنای بر ت،يريمد ه  مديرن راد  ب د،  و اف ه  تولي اد  بررسی  ب ر  روابط  ابع ا  رهب دير  ي ا  م ر  ب  -زي

ری  های  شيوه  شبکه،  اين در. پردازد می دستان ه  رهب ع  شکل  ب ه  کوچکی  های  مرب ع  يک  در ک زرگ  مرب  ب
ی  محور در که شود، می داده نشان مختصات های محور روی بر. اند شده محاط ه  توجه  آن افق د،  ب  در و تولي
  .گيرد می قرار افراد به توجه اش عمودی محور

  
  مديريت های سيستم
ارانش، و ليکرت سه در همک اتی موس اعی - تحقيق شگاه اجتم شيگان دان دمع مي ه تقدن ام ک ابع تم سانی (من  و ان
ديريت  به موسسه يک در ،)ای سرمايه د  مناسبی  م ات  نتيجه  در. نيازمندن ان  تحقيق ستم  در آن ا  سي  های  سبک  ي

 :است شده مطرح ذيل چهارگانه
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ر  به اطمينان و اعتماد مديريت،: يک سيستم - ١ دارد  دستان  زي شتر . ن صميم  بي ا  ت ين  و ه داف،  تعي  در اه
الغ  مراتب  سلسه اساس بر شده، اتخاذ سازمان باالی رده ردد،  می  اب ر  گ تان،  زي ور  دس ه  مجب ار  ب  ک
ر  تنبيه و تهديد و ترس و شوند، می ار  محيط  ب اکم  ک رل،  و است  ح ه  کنت  سطوح  از متمرکز  طور  ب
  .گيرد می انجام باال

ستم - ٢ ديريت،: دو سي اد م ان و اعتم ادی اطمين ه زي ر ب تان زي صميم دارد، دس ای ت سياری ه   در ب
يش  از های  چوبچار ين  پ ايين  سطوح  در شده  تعي اذ  پ ردد،  می  اتخ اداش  از گ ه  و پ ا  و واقعی  تنبي  ي

اد  برای بالقوه، زه  ايج ان  در انگي تفاده  کارکن اط  شود،  می  اس ان  ارتب ا  مي وق  م ا  ف ادون،  ب راه  م ا  هم  ب
اط  و ترس با همراه مادون جانب از و دلسوزی و ترحم شتر . است  احتي صميم  بي ری  ت ا  گي ي  و ه  نتعي

دفها، االی رده در ه ازمان ب ام س ی انج رد م د در و گي رل فرآين ا کنت د ت ادی ح ويض زي ار تف        اختي
 .شود می

ن  در :سه سيستم - ٣ ستم،  اي ديريت  سي ه  م ه  ن ل،  طور  ب ی  کام اد  ول ان  و اعتم ل  اطمين ه  ای مالحظه  قاب    ب
صميم  و مشی خط تعيين.دارد دستان زير ری  ت ومی،  های  گي اال  سطح  در عم ا  ب رد  می  مانج ی  گي  ول

اد  برای. است طرفه دو مراتب سلسله در دستان زير ارتباط زه  ايج تان،  در انگي دبيرهای  از زيردس  ت
سبی  دادن قرار امور جريان در راد  ن اه  تنبيهات  و پاداشها  از و اف اهی  گ تفاده  گ اط  ،می شود    اس  ارتب

 اعظم  قسمت باشد، می برقرار خوبی اطمينان و اعتماد با که است متقابل نسبتًا مادون و مافوق ميان
اال  سطح  دو هر  در ئوليتمس  حس  يک با و تفويض مراتب سلسله پايين قسمت به کنترل، فرآيند  و ب
 )مشاوره مبنای بر مديريت سيستم.(می گردد اجرا پايين

 گيری تصميم. دارد زيردستان به نسبت کامل اطمينان و اعتماد مديريت سيستم، اين در: چهار سيستم - ۴
ی،  اشکال  در ارتباطات،  است،  پخش  سازمان سراسر در ای گسترده رطو به  مورب  و عمودی  افق
ان در سله مي ان مراتب سل د .دارد جري رل، فرآين ه کنت ت ب ری عل ل درگي ای رده کام اتی، ه ه عملي  ب

 )انسانی روابط مديريت سيستم.(است شده پخش ای گسترده صورت
  

  رهبری عمده سبکهای
أثير  تحت را رهبری سبک هک ای عمده عامل واقع در رار  ت د    ق دير  نگرش  ی شيوه  ،می ده سبت  م ه  ن  نقش  ب
  .است وکارکنان خود
رادی  را کارکنان مدير اگر د  اف ه  بدان دايت  تحت  ک ار  او ه د،  می  ک ار  محافظه  سبکش  کنن دار (ک  اگر .است  )اقت

دير، اری را خود م سبت همک ه ن ان ب د کارکن ه بدان سئ ک ای ليتوم ين ه شتری مع اوتی وظايف و بي  ،دارد متف
  .گويند )مشارکتی(ليبرال را سبکش
ه  سبک باال، ی عمده سبک دو از گذشته ز  ای ميان ه  سبکی  هست،  ني زه  ک  در . است  سبک  دو هر  از ای آمي
سبت  و است کار محافظه مديريت شغل های جنبه از بعضی به نسبت مدير ميانه، سبک ه  ن ه  ب  ديگر  های  جنب
  .ليبرال
اق  خودشان  های  ويژگی  با هستندکه کیسب دارای مديران، بيشتر ا  دارد انطب شان  ي ر  سهل  براي ا  و است  ت  تنه

  .کنند منطبق گوناگون افراد و شرايط با را خود سبک توانند می مديران، از معدودی
ان  در حال  و گذشته در که سبکی دارند اذعان ليبرال، سبک طرفداران حتی مديريت، صاحبنظران تمامی  جه
رال  سبک طرفداران اينکه گو. است بوده کار ی حافظهم داشته،سبک غلبه يش  ليب ی  پ ه  می  بين ده،  کنندک  درآين
  .کرد خواهد غلبه ليبرال سبک

  

  انگيزش
د از احساس فرآين ه حرکت و ني ع سوی ب از رف ه ني ود ب ده وج يدن و آن ارضای سپس و آم ه رس دف ب  را ه

  .دارد می وا فعاليت انجام به را انسان که است درونی نياز،حالتی يا انگيزه ديگر، عبارت به. گويند انگيزش
  :کرد بندی طبقه عمده ی دسته دو به توان می را انگيزش های نظريه

   یفرآيند های نظريه -2                                 محتوايی های نظريه -1
  

  محتوايی های نظريه
ده  شکل عامل شود، می تالش ها نظريه اين در. است رفتار» چراهای «يا» ها انگيزه «مبنای بر ار  ی دهن  رفت

  :است ذيل مدلهای شامل که گردد مشخص
     نيازها مراتب سلسله ی نظريه  -1
  روانی بهداشت و انگيزش ی نظريه  -2
   انسان بودن ساحتی دو ی نظريه  -3
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  نيازها مراتب سلسله ی نظريه
 ديگری  احتياجات  شده  برطرف  حدی  تا حتياجاتا از يکی وقتی که است اين نيازها مراتب سلسله از منظور
دار ی پدي ود م ر و ش ن ديگ از اي اد در ني ی نقش شخص در حرکت ايج د مهم ه داشت، نخواه  بالفاصله، بلک
   .کند می حرکت ايجاد انسان در نياز، آن که کند می ظهور بعدی ی طبقه از ديگری احتياج
رآورده  دستان زير جسمانی احتياجات اگر معتقدند کالسيک مکتب پيروان ان  شود،  ب  را خود  تالش  حداکثر  آن
  .برد خواهند کار به سازمان هدفهای کسب برای
  :از عبارتند که اند شده بندی تقسيم طبقه پنج به بشری احتياجات نظريه، دراين

   غذا و آب به نياز مانند:فيزيولوژيکی نياز -1
  غيره و مالی روحی، شغلی، جسمی، راتخط از بودن ايمن شامل ايمنی های نياز: ايمنی نياز -2
زد  تنهايی از تا دارد نياز لذا اجتماعی، است موجودی انسان که آنجايی از: تعلق نيازهای -3             و بپرهي
  .باشد وابسته هايی گروه و گروه وبه باشد داشته رابطه و آميزش ديگران با
  .گيرد قرار احترام مورد و بيابد اجتماع در را خود جايگاه که دارد نياز انسان: احترام نيازهای -4
از  -5 ابی  ني ه  است  آن خودشکوفايی از منظور ): شکوفايی  خود(خودي رد ک ه  ف ه استعدادهايش  ب  جام

  .بشود بايد که آنچه بشود ديگر عبارت به. بپوشاند عمل
  

  روانی بهداشت و انگيزش نظريه
ه  خصوصيتی  دارای خود،  های  ازني  ارضای  کيفيت لحاظ از انسان طبيعت نظريه، اين در  يک  است؛  دوگان

 شرايط  چون و کند می رضايت عدم احساس الزم، شرايط و عوامل فقدان اثر در که است چنان آدمی خصلت
دريج  به و يافته کاهش رضايت، عدم احساس گردد، فراهم عوامل و ه  ت ی  ب اوتی  ب د  می  تف ر . انجام  عوامل  اکث

ن  دارای فيزيولوژيک، وع  اي أثير  ن ند  می  ت ن  و باش وان    را عوامل  دسته  اي ا » بهداشتی  عوامل «می ت  حافظ  «ي
ه  است هايی نياز وجود آدمی، ديگر خصلت. ناميد» موجود وضع رای  سو  يک  در ک ابی  و رضايت  او ب  کامي
دان  آن، ديگر  سوی  و آورد می فراهم ا  رضايت  فق ی  ي اوتی  ب ا . است  تف ه  توجه  ب ن  ب ه،  عوامل  اي دير  دوگان     م

  .دهد توسعه را کننده راضی عوامل و محدود را کننده ناراضی عوامل دمی توان
  

  انسان بودن ساحتی دو نظريه
تها،  گريگور،  مک ا  طرز  برداش ديران  نگرش  و تلقيه ه  در را م سانها  انگيزش  و ماهيت  زمين ه  ان روه  دو ب  گ
يش  هگون  هيچ  و شوند  معرفی  هستند  که طور آن گروه دو اين آنکه منظور وبه می کند  تقسيم سبت  داوری پ  ن
  :است نموده مشخص Y و  X حرف دو با را آنها نگيرد، صورت آنها به

د  دوست  را کردن کار اشخاص -X : 1 تئوری مفروضات د  وسعی  ندارن ز  آن از دارن د  پرهي  اشخاص  -2. کنن
ق  از بايد مديران بنابراين ندارند، دوست را کردن کار رل،  طري دايت،  کنت د  و ترغيب  ه ا  تهدي ه  وادار را آنه  ب
د  احتراز مسئوليت قبول از و شوند هدايت می دهند  ترجيح اشخاص -3. نمايند کردن کار  امنيت  خواهان  و کنن

  .هستند
وری مفروضات ه اشخاص -Y : 1 تئ ی طور ب ار از طبيع ردن ک ستند ناراضی ک ار ،ني دگی از بخشی ک  زن

ا طبيعی ش را آنه د می کيلت تيابی جهت اشخاص -2.دهن ه دس دافی ب ه اه ه ک ا ب د آنه ستند پايبن زش از ،ه  انگي
ی د درون خاص -3. برخوردارن ا اش ا ت ه آنج داف ب ازمان اه د س ی متعه د م ه مانن ام ک ق هنگ دف تحق ای ه  ه
م  مناسب شرايط تحت در اشخاص -4. کنند دريافت مناسبی شخصی های پاداش ،سازمانی م  و جستجو  در ه  ه
ذيرش سئوليت پ ی م ند م خاص -5 .باش ت اش وآور جه ودن ن ل در ب سائل ح ازمانی م ت از س  الزم ظرفي

د خاص -6. برخوردارن ا اش تعداد ب گ و اس ستند زرن ی ه ت ول رايط تح اکم ش ر ح ر ب ازمانها اکث وان از س     ت
  .می شودن کامل ی استفاده آنها ی بالقوه

  
  یفرآيند های نظريه

ردم  چرا که را اين علت نظريه، اين: انتظار نظريه -1 ار  يک  م ر  را رفت ار رف ب رجيح  ديگری  ت د    ت  و می دهن
د   شرح ،می کنند  انتخاب زه  و می ده ار  هر  ی انگي ا  را رفت وارد  ب ر  م ين  زي د    مع رد  ادراک) الف : می کن ا  ف  ي
ذابيت) ب  .می شود حاصل معين رفتار يک از محتمًال که پاداشهايی يا نتايج از وی انتظار اداش آن ج  پ

  .او نيازهای ارضای در
دام  هنگامی فقط فرد، يک که دهد می نشان نظريه، اين ه  اق اری  انتخاب  ب د    رفت ه  می کن د  ک ال  باشد  معتق  احتم

  .دارد وجود مطلوب نتايج آوردن دست به در زيادی
  :از است تابعی فرد انگيزش نظريه اين در: برابری و انتظار نظريه -2

  شد خواهد منجر کار انجام به کوشش اينکه به اعتقاد) الف
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  می شود ختم مطلوب ی نتيجه به کار جامان اينکه به اعتقاد) ب
  .شد خواهد برآورده نتايج اين ی وسيله به که نيازی شدت: نتايج جذابيت) ج
رد  تصور  و است شده کسب نتايج از تابعی رضايت همچنين،  گروی  در شده،  منظور  انصاف  و عدالت  از ف
  . است نتايج اين تحقق
  :است نوع دو بر نيز ها پاداش
  .غيره و کار انجام با شهرت به نياز ارضای کار، بودن چالشی نظير) باطنی(نیدرو پاداش) الف
            .غيره و موقعيت مقام، پول، نظير) عارضی(خارجی های پاداش) ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارتباطات: فصل هشتم
  
  
  

   مقدمه
  .است رهبری وظيفه انجام در مديريت توفيق باعث آنان،  های انگيزه درک و اهداف با مؤثر ارتباط
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   ارتباطات اهميت
اعی  و سازمانی فردی، مشکالت از بسياری ريشه وان    را اجتم ود  در می ت ؤثر،  ارتباطات  کمب ستم  نقش  م  سي

 تنظيم  و کردن  هماهنگ  برای مديران. کرد جستجو ارتباطی فسيرهایت و تعبير سوء کلی طور به يا ارتباطی
  .ميگيرند بهره مؤثر ارتباطات از خود وقت

  

  آن اساسی عناصر و ارتباطات فرآيند
انی  تبادل و اطالعات گرفتن برای سيستمی آن کمک به مديران که است یفرآيند سازمانی ارتباط ه  مع راد  ب  اف

ن . سازند  می برقرار سازمان خارج و داخل فراوان ارگانهای و د  اي ده  در فرآين ه  است  عناصری  ی برگيرن  ک
  :از عبارتند

           )انديشه و فکر(پيام ذهنی مفهوم -3    )مقصد(گيرنده -2      )نبعم(فرستنده -1
ال -5    )پيام ی دهنده نشان عالئم(پيام عينی مفهوم -4 ام ارس ه پي ودن متناسب آن در ک ال ب رای کان  ب

  پيام دريافت -6    )است پيام ارسال ی وسيله ،کانال(دارد زيادی اهميت پيام، ارسال
امفهومی  موجب که عواملی: ارازيتپ -9  پيام درک -8   هنیذ مفهوم به پيام تبديل -7 ام  ن  است  پي
  :باشد ذيل داليل به است ممکن که

  .نکند ادا درستی به را پيام فرستنده، -9-1
  .باشد شده تحريف پيام -9-2
  .باشد گذاشته اثر آن در محيط از صداهايی -9-3
  گيرنده توجهی بی -9-4
  امپي تفسير در گيرنده دقت عدم -9-5

ع  به که گويند بازخور را فرستنده به آن انتقال و پيام ی درباره گيرنده واکنشهای: بازخور -10  و اشکاالت  رف
  .می کند کمک ارتباطات بهسازی

  

  ارتباطات انواع
  :است ذيل شرح به استقرار محيط در العمل عکس نظر از ارتباطات بندی طبقه
  .گويند جانبه يک ارتباط را آن نشود، ابراز پيام به نسبت رندهگي العمل عکس اگر: جانبه يک ارتباطات) الف
تنده رف اطالع  به پيام محتوای ی درباره را خود نظرات گيرنده، اگر :جانبه دو ارتباطات) ب اند  س ه  برس  آن، ب

  .گويند جانبه دو ارتباط
  :که گفت بايد ارتباط دو اين ی مقايسه در

  .است آسانتر پيام ی تندهفرس کار و سريعتر جانبه، يک ارتباط -1
 .می شود ديده بيشتری سردرگمی و پارازيت کمتر، دقت علت به جانبه، يک ارتباط در -2
 .است برخوردار بيشتری دقت از جانبه، دو ارتباط -3
 دو ارتباطات  است، مديريت عالی سطوح در بيشتر نشده ريزی برنامه های تصميم که آنجايی از -4

 .است رترمؤث و مناسبتر جانبه،
 .باشد داشته يکنواخت و تکراری حالت پيام که است مؤثر و مناسب هنگامی جانبه، يک ارتباط -5

  
  مورب و عمودی افقی، ارتباطات
  :می شوند تقسيم دسته سه به می کند طی سازمانی سطوح در پيام که جهتی ازنظر ارتباطات،

 از ارتباطات ) الف : است بخش دو شامل عمودی ارتباطات: عمودی ارتباطات -2    افقی ارتباطات -1
  مورب ارتباطات -3    باال به پايين از ارتباطات) ب  پايين به باال

  :می دهد نمايش خوبی به را ارتباطات اين زير نمودار



 ٣٠

   
            
 به پايين از عمودی »پ «و» ث «نبي ارتباط پايين، به باال از عمودی» ج «و» ث «بين ارتباط باال، نمودار در
  .است مورب »چ «و» پ «بين ارتباط و افقی» چ «و» ت «بين ارتباط باال،

  

  افراد ميان ارتباط
ان  معنی انتقال و اطالع تبادل فرآيند ر  دو مي ا  نف روه  يک  درون ي اط  را کوچک  گ ان  ارتب راد  مي د  اف ن . گوين  اي
ه  يکی  يکی، به خيلی اشکال به دمی توان  ارتباط دين،  ب ه  يک  چن ه  يکی  و يک  ب ی  ب ه  باشد؛  خيل اً  ک  در عموم
  .می شود شمرده مردود يکی به خيلی مورد سازمانها، مراتبی سلسله نظام

  

  سازمان در ارتباطات
ات  انجام و مسائل حل با هدفها .هستند هدف کسب های سيستم سازمانها، ه  عملي د  می  دست  ب دان  و آين  هت ج ب

ت الزم ه اس صميمهای ک ازه ت اير هب ت صميم س دگان ت ا گيرن ه ي روه ب ات گ ال عملي د انتق ابراين،. ياب          بن
دل  و رد را اطالعات ارتباطات، شبکه از قسمتی عنوان به پيام، انتقال عامالن و گيرندگان تصميم د    ب . می کنن
أثير  عملکرد،  و شکل  جهت از مختلف قالب دو در ها شبکه اين ر  مهمی  ت  میغيررس  و رسمی  سازمانهای  ب

  :دارند
  .افراد ميان تعامل دليل به شده ايجاد غيررسمی های سيستم - ١
 . سازماندهی فرآيند طريق از شده ايجاد رسمی های سيستم - ٢

  
  غيررسمی های سيستم

رد  می  شکل  سازمان  اعضای  بين غيررسمی روابط مبنای بر عمومًا ها سيستم اين  صاحبنظران  از يکی . گي
  .آيد می زير در که داده ارائه را غيررسمی های سيستم طرح نوع چهار
  :ای رشته شبکه
  .است برخوردار دقت حداقل از اطالعات انتقال شبکه، اين در
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 ج
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 الف
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  :انشعابی شبکه
  .می شود استفاده مفيد اطالعات برای اغلب شبکه، اين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تصادفی شبکه
ه  فرد شبکه، نوع اين در رد  می  را اطالعات  ادفیتص  طور  ب ه  و گي ين  ب د  می  پخش  نحو  هم ن . کن  شبکه،  اي

  .است مانع بی و ناچيز اطالعات که می شود استفاده زمانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ای خوشه شبکه
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اراتر  را ای خوشه الگوی صاحبنظران، از برخی د،  می  ک را  دانن ه  زي راد  ک ا  کمی  اف راد  ديگر  ب سته  اف  ی واب
  .هستند اطالعاتی

  
  رسمی های سيستم
  :از عبارتند که اند کرده ذکر سازمانی ارتباطات اثربخشی برای عمده عامل چهار پردازان، نظريه از برخی
  :هستند مهم ذيل دليل دو به که ارتباطات سمی کانالهای -1

  توسعه و رشد فواصل برگيری در) الف
  سازمان مختلف سطوح بين اطاالعات پخش از يریجلوگ) ب

  .گذارد می تأثير ارتباطات کارايی بر که سازمانی قدرت ترکيب -2
  .می کند تسهيل را ارتباطات مختلف، های گروه در کاری تخصص -3
ات، تملک -4 ه اطالع ن ب وم اي ه مفه راد ک ر اف شهای و اطالعات مجموع ب  تصرف حق شان شغلی دان

  .دارند
  :دارد وجود رسمی ارتباطی ی شبکه نوع شش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
     
 

 ای ستاره الگوی                  
 Y الگوی         

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  متمرکز الگوی  
  ای زنجيره الگوی
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 جانبه همه الگوی
  ای هداير الگوی  

 
  

  سازمان در ارتباطی موانع حذف چگونگی
ه ور ب ذف منظ ع ح اطی موان ازمان، ارتب دا س د ابت د باي ده فرآين اطی ی پيچي شريح صحت و ارتب م ت  را عالئ

ناخت؛ ه ضمن ش د آنک م در باي ع فه ات اصلی موان ز ارتباط يد ني ه.کوش ه توج وارد ب ر م ع حذف در زي  موان
  :است مفيد ارتباطی
ه - ١ شی درج ارايی و اثربخ اييهای ک ستم نارس اطی سي ا را ارتب تفاده ب ازخور از اس وان  ب ی ت ود م  بهب

 .بخشيد
 . غيره و فرهنگی روانی، عوامل به توجه  - ٢
ع  - ٣ ده موان ين ارتباطات عم راد ب ايز: اف ی، تم های ادراک انی ،فرهنگی ارزش ان(مع زه ،)زب ا انگي  و ه

 . است پارازيت
 .است ارتباطی موانع حذف ی شيوه بهترين بازخور سيستم و جانبه دو ارتباطات  - ۴
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  کنترل: فصل نهم

  
  
  

  کنترل اهميت و مفهوم
ارايی  حداکثر  سازمان، اعضای فعاليتهای و منابع از توان می کنترل طريق از ر و   ک  راستای  در را بخشی  اث

 به. برد خواهد پی  خود بينی پيش  صحت به ريز برنامه که است کنترل با فقط. آورد دست به سازمان اهداف
دون  ای برنامه هيچ که پذيرفت را نظر اين بايد دليل، همين رل  ب ه  کنت ام  درستی  ب رل  و شود  نمی  انج ز  کنت  ني
دا  معنی و مفهوم برنامه، وجود بدون د  نمی  پي رل  اصل  خاصيت . کن ايی  در کنت ه  است  آن پوي ر  ک   آن اساس  ب
وان می ه ت ات، اصالح ب ا عملکرد تطابق انحراف ا ه ازمان دافاه ب ابراين. پرداخت س وان بن ه گفت می ت  ک

  .دارد ريزی برنامه با ای ويژه  ی مديريت،رابطه عناصر ی همه با ارتباط بر عالوه کنترل،
  

   کنترل تعاريف
   شده ريزی برنامه فعاليتهای با را شده انجام عمليات تطابق ، آن طريق از مدير که است یفرآيند کنترل،

  . سنجد می
ستم  طراحی  استاندارد، اهداف به رسيدن جهت در است منظمی شتال کنترل، ازخورد  سي سه  اطالعات،  ب  مقاي
ر  آنها ارزش سنجش و احتمالی انحرافات تعيين سرانجام و شده تعيين پيش از استانداردهای با واقعی اجزای  ب
  .است کارايی حداکثر گيرنده بر در که اجرايی روند
ام  وآنچه ها بايد ايم، کرده بينی پيش آنچه آن، در که هاست»هست «و ها »بايد« بين ی مقايسه کنترل  شده،  انج
  .باشد می کنترل بودن ومستمر دائمی بر یتأکيد واقع در ها، هست و ها بايد بين قياس . هاست هست

  

   کنترل فرآيند
  :داد انجام مرحله چهار طی توان میرا  کنترل
   ترلکن برای ضابطه يا)استاندارد (معيار تعيين - ١
 )هااستاندارد (معيارها برابر در عملکرد نجشس - ٢
  آنها علل تحليل و انحرافات تشخيص - ٣
 اصالحی اقدامات - ۴

  
  ضابطه يا استاندارد تعيين: اول مرحله
  .نامند می استاندارد تعيين را گيری اندازه قابل و دقيق بازده قالب در سازمان های هدف تفسير

  :تلفندمخ اقسام و انواع دارای ها استاندارد
  درآمد هزينه، های استاندارد مثل: کمی های داستاندار - ١
 .دارد نظر خدمات يا توليدات کيفيت بر که: کيفی استانداردهای - ٢
 .است کيفی و کمی استانداردهای از ترکيبی که: مختلط استانداردهای - ٣

  
  استانداردها و ها هدف با عمليات نتايج ی مقايسه: دوم مرحله
  :از عبارتند مقايسه اساسی های شيوه
د  شودکه  می  استفاده روش اين از زمانی و است استقرار روش معادل: گيری نمونه روش - ١ اد  تولي  زي

   .باشد
شاهده روش - ٢ ث و م می بح شاهده: غيررس ار م ان ک ان در کارکن ام زم ين آن؛ انج ق از همچن  طري

 .داشت نظارت آنان کار بر توان می کارکنان با غيررسمی  گفتگوهای
ال  که است چيزی به توجه سيستم، اين ی عمده مزيت :پيشگويی روش - ٣ وع  احتم ه  و رود می  آن وق  ب

 .يابد می امکان گيری پيش  اقدامات صورت اين
د  می  شفاهی  توضيح  با همراه يا تنهايی به کتبی، گزارشات: گزارشات روش - ۴ ه  توان وان  ب ستم  عن  سي

 .رود کار به عملکرد گيری اندازه
  

  آنها علل تحليل و انحرافات تشخيص: سوم مرحله
  کنترل، مدير مقصود اين برای شود؛ می انحرافات تشخيص به منجر استانداردها، با عمليات نتايج مقايسه
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تثنايی  نقاط به بايد د  توجه  اس ين، . نماي دير  همچن د  م ل  در باي اط  مقاب ه  «استراتژيک،  نق ی  ی ناحي  را» اهميت  ب
 نداشته   اصالحی  اقدامات انجام برای چندانی اهميت ماا دهد، روی انحراف نقاطی از است ممکن چون بيابد؛
ات  در انحراف  موجب که بحرانی عوامل تشخيص ضمن. باشد د  است،  عملي ه  باي ل  بررسی  ب  در انحراف  عل
  . بپردازيم يافته، تمرکز اصالحی اقدامات که ای نقطه

  
  اصالحی اقدامات: چهارم ی مرحله
اي  ی مالحظه  هنگام به اصالحی، اقدامات ات  جنت ا  عملي ايين  حدی  ب ر  پ زان  از ت تاندارد  مي ه  اس . شود  می  ارائ
شتربا  ی عرضه  جهت  تالش  ماشين،  تعويض  شامل  است  ممکن  اصالحی، اقدامات ر،  کيفيت  بي  خدمات  بهت
  .گردد غيره و پيشگيرانه هدايت و تر، مناسب
  

                  نظارت و کنترل تدابير
  :کند می استفاده کنترل تدابير برخی از سرپرست ،اصالحی اقدام منظور به و کنترل برای
رل - ١ اتی کنت ن: عملي يوه، دراي رل ش ای دوره کنت اوت ه اتی متف اه (عملي دت، کوت ان م دت، مي د م  بلن

  .دارد) حسابداری و بازاريابی تدارکات، مانند(عمليات تنظيم در ای کننده تعيين ،نقش)مدت
 به مديران که» پولی ارقام صورت به سازمان يک های برنامه«.است آمده بودجه تعريف در: بودجه - ٢

ام  های برنامه فيقتو ميزان توان می بودجه کمک به. کنند می نظارت فعاليتها، تمام بر آن کمک  انج
ی  پيش های برنامه از انحراف حدود يا سازمان، اهداف به رسيدن در شده ز  شده  بين تفاده  ني رد  اس . ک
ق  از موسسه،  يک  مختلف فعاليتهای نگیهماه به که است اين بودجه مزيت ديگر ه  طري اربر  ب  ندک
 . کند می کمک کنترل و گيری اندازه مشترک مبنای يک

زارش - ٣ ای گ رل ه اری کنت ه: آم زارش آناز  منظور ک ای گ ستمر ه ه هفتگی،(ای دوره م ...) و ماهان
ه است د ک ه باي ور ب ستمر ط ه م ود تهي ی. ش زارش بررس ای گ رل ه اری، کنت ديران آم اد را م        رق
ستمر  نظارت  سازمان  مشکالت  و مسائل فعاليتها، بر سازد می ند  داشته  م  را الزم تصميمات  و باش
 .کنند اتخاذ

 خاصی عمليات که است اين کنترل وسايل ساير با ها گزارش اين تفاوت: خاص کنترل های گزارش - ۴
ه را رای ک ی خاص منظوری ب د، م ه باش شخيص ب سئولين ت ر م ورد ام يدگی م رار رس د می ق    . ده

 .شود می انجام استثنايی حاالت در و مستمر غير طور به گزارشها اين ی تهيه
يابی - ۵ ی ارزش ور: داخل يدگی آن، از منظ ه رس وه ب ه ی نح زی، برنام ازماندهی، ري دايت، س سيج ه  ب

 .است سازمان يک عمليات اجرای در کنترل و امکانات
 . دارد ادامه برنامه انتهای تا اجرا ی لحظه اولين از همزمان، های کنترل: همزمان های کنترل - ۶
رين  از يکی: مديريتی های کنترل - ٧ دابير  مهمت ی،  ت رل  کنترل ديريت  کنت ه  است  م وط  ک ه  مرب  سنجش  ب

ين  و تبليغات  فروش، مالی، گوناگون بخشهای در مديريت عملکرد دايت  چگونگی  همچن ارگران  ه  ک
 .باشد می

  

                   کنترل انواع
  :يردگ می خود به را زير های شکل کنترل باشد، تواند می کسی چه کنترل ی دهنده انجام اينکه به توجه با

رل - ١ يش کنت ده پ ل: برن ه از قب ام اينک ات تم ه عملي ی طور ب ام کل ود؛ انج ايج، ش يش نت ی پ ده بين  گردي
  .شوند می انجام اصالحی واقدامات

ايش  و شود  می  آزمايش مرحله هر کار روش، اين در: »بله،خير «کنترل يا غربالی های کنترل - ٢  آزم
 .باشد تواند می» خير «يا» بله «آنها پاسخ که است پرسشهايی طرح با نيز

رل  نوع اين: ازعمل پس های کنترل - ٣ ام  از پس  معموالً  کنت ات،  اتم رای  عملي ايج  بررسی  ب ه  نت ار  ب   ک
 .است نلپرس تنبيه و تشويق جهت در کاربردش کنترل، اين ديگر مثبت نکات از .رود می

ل  را انحرافات از جلوگيری توان مديران اينکه نظر از وع  از قب رل  باشد،  داشته  وق يش  کنت ده  پ  اهميت  از برن
  .است برخوردار بيشتری

  
  مؤثر کنترل ويژگيهای

  :ذيلند مشترک ويژگيهای دارای اطمينان، قابل و ثرؤم کنترل های سيستم
  اطالعات بودن دقيق - ١
 .باشد دهآما موقع به عملکرد گزارشات - ٢
 .باشد مشخصی ی برنامه و هدف بر مبتنی بايد کنترل - ٣
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 .باشد درک قابل و معقول بايد کنترل - ۴
 .باشد صرفه به مقرون بايد کنترل سيستم - ۵
 .شود انجام استراتژيک نقاط در بايد کنترل - ۶
 .دارد نياز دقيق و عينی گيری اندازه سيستم به مؤثر، کنترل - ٧
 کنترل پذيری انعطاف - ٨
 .باشد انطباق قابل فردی تفاوتهای با بايد کنترل - ٩
 کنندگی کشف - ١٠
 .باشد سازمانی پست با متناسب بايد کنترل - ١١
 .گيرد قرار نظر تجديد مورد بايد يکبار وقت چند هر کنترل، سيستم - ١٢

  

  کنترل در مؤثر عوامل
  :از عبارتند امروزی سازمانهای کنترل در مؤثر عوامل
  سازمانها ساير با دغاما بازار، و قوانين در تغييرات: محيطی تغييرات -
 .باشند می اهدافشان به نيل برای دقيقی ريزی برنامه نيازمند بزرگ سازمانهای: پيچيدگی -
 آنها شوند، افزا بحران اشتباهات اينکه از قبل تا می دهد  فرصت مديران به سيستم، کنترل: اشتباهات -

 .نمايند پيشگيری و کشف را
ين  وظايف  انجام جهت زيردستان، ميان از مديران ی،کنترل سيستم يک اساس بر: اختيار تفويض -  تعي

 .می شوند
  

  کنترل مشکالت
  :از عبارتند که اند مواجه مشکالتی با سازمان در کنترل اجرای جهت مديران،
شويق  يا تنبيه با معموًال کنترل، چون: کنترل برابر در کارکنان مقاومت - ١ راه  ت ا  و است  هم ه  توجه  ب  ب

 آنهاست؛ سرزنش معنای به کنترل که پندارند می کارکنان ،می کند  تأکيد فضع نقاط بر بيشتر اينکه
  .می کنند مقاومت آن مفابل در رو اين از

زان  برنامه دسترسی مشکل - ٢ ديران  و ري ه  م ايج  ب رل  نت اهی : کنت ات،  گ ايج  اوق رل،  نت ه  کنت ع  ب  در موق
 .نميگيرد قرار مسئولين اختيار

افی  دقت  بايد استانداردها، انتخاب در: باشد انهمنصف و واقعی بايد استانداردها انتخاب - ٣ ه  ک د  عمل  ب  آي
  .کرد استفاده کامل طور به آنها از بتوان تا
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