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 اصول مدیریت

 

 : تعریف مدیریت

 ؛توان نوشت برای مدیریت تعاریف متعددی می

 مدیریت یعنی هنر انجام امور به وسیله دیگران  •

 هماهنگی اعضای سازمان برای نیل به اهداف سازمان  ،مدیریت عبارت است از علم و هنر •

سازماندهی بسیج منابع و  ،قالب وظایف برنامه ریزی آیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی درفرمدیریت  •

 .گیردهدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می، امکانات

 ؛نکته مهم می باشد که عبارت است از  5ق در تعریف فو

 .مدیریت یک فرآیند است -1

 .دی داللت دارمدیریت بر هدایت تشکیالت انسان -2

 .دستیابی به نتایج مطلوب می باشد گیری مناسب وتصمیم برمدیریت موثر متنی  -3

 .منابع می باشد مدبرانهمصرف مدیریت و تخصیص  ا متضمنمدیریت کار -4

 .دار تمرکز دارد های هدفمدیریت بر فعالیت -5

 

 .رای دیگرانبه وسیله دیگران و ب ،مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها با دیگران •

 ؛در تعریف ذکر شده دو موضوع مهم وجود دارد که عبارت است از 

 به انجام رساندن کارها  -1

 وجود اشخاص برای انجام کارها -2
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 ؟ هنر مدیریت علم است یا

 

 ؛اساساً دو روش برای یادگیری مدیریت و دانش مدیریت مهم است 

 دانش مدیریت از طریق آموزش  -1

 انجام کار  نضمیادگیری دانش مدیریت  -2

به نظر صاحب نظران مدیریت  وخت.دیگر را از طریق انجام کار آم یتوان از طریق آموزش و بخشیعنی اینکه بخشی از مدیریت را می

شود که سه مورد موجب می ترکیب این .هر انسان در آن دخالت دارد ذاتیو هم استعداد و قابلیت های  علم هم هنر است و هم

شود علم مدیریت و بخشی از آن از طریق کسب را گرفته میفآن بخش از مدیریت که با آموزش  در واقع .شود مدیریت خوبی حاصل

 مدیریت علم داشتن و هنر توانستن .هنر مدیریت می گویند ،شودها در شرایط گوناگون حاصل میتجارب و به کار بستن اندوخته

 

 

 مدیریت و رهبری

 

 ؛ریت و رهبری عبارتند از برخی از مهمترین تفاوت های مدی

وظیفه آن ایجاد تحول و شرط رهبری تعیین مسیر و جهت و تغییر است اما مدیریت  است،رهبری درآویختن با تغییرات  -1

  .ها استشامل در آویختن با پیچیدگی

ت و مدیریت اساما بستر کار مدیر سلسله مراتب سازمانی  استنرم  یبستر کار رهبر افراد و فرهنگ است و رهبری سیستم -2

 .سیستمی خشک است و سرد

 .ندنکند اما مدیران افراد را وادار به کار کردن مینافراد را برای کار کردن تشویق می کرهبران  -3

رهبری ایجاد تغییر های سودمند کند و هدف اصلی یفه خود عمل میست که نظام موجود به وظهدف اصلی مدیریت این -4

 ست.خصوص تغییر های غیر پلکانی ا به

برای نیل به صرفاً  نفوذرهبری یعنی نفوذ در دیگران برای نیل به اهداف فردی و سازمانی انجام می دهد حال اگر این  -5

 نامند. آن را مدیریت می شدسازمانی با اهداف
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ر بگذارند اما -6 ر گروه پدید آمده باشند و از این طریق عملکرد دیگران تأثی  ان ممکن است منصوب شده یا درون   رهیر

ر آنان اجازه یمدهد که شده اند  مدیران در پست خود منصوب ر خود دارند که از پست سازمان   و قدرت قانون 

وری انجامبه  یا تنبیه پاداش   دهند. کارکنان خود در در مواقع ض 

 

 

 مدیریت و سرپرستی

 

 ؛مهم ترین نقش های سرپرستی و مدیریتی در سازمانهای امروزی عبارتند از 

 

 .ت و کارگران می توان در نظر گرفترا به عنوان حلقه ارتباطی مدیری سرپرستان :نوان فرد رابطه سرپرست به ع -1

 

به عنوان  رپرستنوع مدیریت نقشی که در موقعیت سدر این  :رابطه مدیران یا نماینده مدیران  سرپرست به عنوان

 .ان می شودنمای د،گیرق کارگران قرار میافونده مدیریت عالی یا کارفرما و منمای

 

در اینجا سرپرست به عنوان سخنگوی نماینده کارگران در  :و یا نماینده کارگران  اننوان رابطه کارگره عسرپرست ب -2

 .کارگران را گزارش می دهدهای مقامات باالتر درخواست

 

 .کشدیدک می فقط عنوان سرپرست را نقش کارگری را دارد و سرپرست در این نقش :نشین  به عنوان حاشیه سرپرست -3

 

در اینجا مانند دیگر سرپرستان مورد احترام قرار می گیرند و از نظرات آنها در تنظیم  :سرپرست به عنوان متخصص  -4

 .روابط انسانی و خط تولید بهره گرفته می شود
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 مدیریت موفق و مدیریت موثر  

 

 ؛به دو بخش تقسیم کرد  یریت موفق و مدیریت موثر می تواندر مد
 

استفاده کرده و  درصد افراد زیرمجموعه خود  ۳۰تا   ۲۰مدیریت موفق مدیریتی است که بتواند از  :ت موفق مدیری -1

 .قل نتایج مطلوب را به دست آوردحدا

 ؛رتند از عباالگوی مدیران موفق 

o کنند یمدیران موفق احساس تعهد را تا حد یک بصیرت مشترک و تا سطح اهداف استراتژیک به زیردستان خود القا م. 

o  مدیران موفق کارها را به منظور استفاده از منابع و کارکنان در جهت کسب اهداف سازمان دهی می نمایند. 

o کنندمی مدیران موفق در برخورد با مسائل و مشکالت قاطعانه اقدام. 

o  دهندتیمی را مورد تشویق قرار میمدیران موفق کار. 

o آموزش و  ،هاس را در زیر دستان خود از طریق واگذاری اختیارات و مسئولیتمهارت و اعتماد به نف ،مدیران موفق توسعه

 .مربیگری ایجاد می نمایند

 

افراد زیرمجموعه خود درصد از توانایی های فردی   ۹۰تا   ۸۰مدیریتی است که بتواند از  ،موثرمدیریت  :مدیریت موثر  -2

 .استفاده کند

ارتباطات سازمانی  ،های انسانی محورمدیران اثربخش را در موضوعاتی مانند فعالیت در مدیریت موثر باید بیشترین میزان اشتغال

 .انسان و مدیریت منابع انسانی جستجو کرد
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 سطوح مدیریت در سازمان ها

 

 ؛ سطح می گردد  ۳که به مشابه هرمی می توان در نظر گرفت که شامل 

 

 

 

 

 

 :مدیران خط اول  یامدیران عملیاتی ( سطح اول 

 .شوددارند شناخته می ارباب رجوعانین برخورد را با مشتریان و دیران عملیاتی از آنجا که بیشترمدر این سطح 

 ؛های مدیران عملیاتی عبارتند از ترین ویژگیمهم

 

 .نظارت در رفت و آمد باشندمجبورند برای  اغلب -1

 .کنند های کاری خاص تعیین میبرای کارکنان زیرمجموعه خود مأموریت -2

 .غ بوده و استرس کاری زیادی دارنداکثر مواقع سرشان بسیار شلو -3

 .دهندت را مبنای کار خود قرار میبرنامه ریزی های عملیاتی کوتاه مد -4

 .پردازندبیشتر وقت خود را با کارکنان خود می -5

 

 :مدیریت میانی ( سطح دوم 

 .عالی می باشند یاتی و مدیران سطحمدیران سطح میانی حلقه ارتباطی بین مدیران عمل

 ؛ژگی های مدیران میانی عبارتند ازمهمترین وی

مدیران عالی

مدیران میانی

مدیران عملیاتی
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 .مدیریت رده باال گزارش می دهندبه طور مستقیم به  -1

 .عملیاتی می باشد مدیران سطح یاوظیفه اصلی آنها نظارت بر عملکرد سرپرستان  -2

 .بیشتر اوقات به تنهایی به انجام کار می پردازند -3

 

 :مدیران عالی سطح سوم ( 

 ؛های مدیران عالی عبارتند از رین سطح مدیریت یک سازمان مدیریت عالی می باشد که مهمترین ویژگیباالت

 

 .نده اموفق بودو میانی های عملیاتی مدیران عالی افرادی هستند که در ایفای نقش -1

 .ی نظیر کار و مدیران عملیاتی استبخش عمده کار مدیران عالی از نظر پویای -2

 .کندعمده سازمانی را ارزیابی می واحدهای عملکرد کلی -3

 می پردازند.های جامع و بلندمدت سازمان مدیران عالی به تدوین برنامه -4

 

 ونزسطوح مدیریت در سازمانها از نظر بارس
 

 

 مکتب سیستمی مدیریت

 

 مکتب نئوکالسیک یا رفتارگرایی

 

 مکتب سنتی یا کالسیک مدیریت

 

سطح نهادی

سطح مدیریتی

سطح فنی
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 :فنی  سطح سطح تکنیکی یا( سطح اول 

اسان فنی در آن مشغول به کار شوند و متخصصان و کارشنکاال یا خدمات تبدیل می به است که در آن واحدها سطحی ،سطح فنی

ام مناسب و مطلوبی نظ ،مدیریت در ارتباط هستند (سنتی)سیستم های عقالیی که با مکتب کالسیک  سطح برای اینباشند. می

 .شوندمحسوب می

 

 :ی سطح مدیریت( سطح دوم 

. بینندسازمان را تهیه و تدارک میکند و واحدهای مورد نیاز سطح مدیریتی ارتباط بین سطح فنی و مشتریان را برقرار می

برای سطح مدیریتی به حساب  یمدیریت در ارتباط هستند نظام مطلوب (رفتارگرایی)های اجتماعی که با مکتب نئوکالسیک سیستم

 .آیندمی

 

 : نهادی( سطح سطح سوم 

. شودبرقرار می سطحسیاست در این  و فرهنگ ،دهد و ارتباط سازمان با جامعهنهادی سازمان را به محیط خارجی پیوند میسطح 

 .متناسب با این سطح محسوب می شوندسطح سیستم های باز که با مکتب سیستمی مدیریت در ارتباط هستند 
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 های مدیریت مهارت

 

 ؛از صاحبنظران مدیریت مهارت های مورد نیاز مدیریت سازمانها به شرح زیر می باشد  و کهن دو تن به اعتقاد کنز

 

 

فنون و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یک  ،روش ها ،دانش، به کارگیری توانایی ،توانایی مهارت فنی نماینگر : مهارت فنی -1

و الزمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار  آیدکارآموزی به دست میو آموزش  ،وظیفه تخصصی است که از طریق تجربه

 .امور مالی و کارپردازی، حسابداری ،کنترل، بودجه بندی ؛ ویژه و شایستگی عملی در رفتار و عمل است مانند 

 

 

ایجاد ارتباط و درک انسانی شامل کار کردن با و به وسیله دیگران و به عبارت دیگر توانایی مهارت  : مهارت انسانی -2

 .هبری در سازمان می باشدهای مناسب ربه کارگیری روشو ی انگیزشی انیازه

 

 
 

تجزیه و تحلیل  ،های کل سازمانمهارت ادراکی یا مفهومی شامل درک نیازها و پیچیدگی : مهارت ادراکی یا مفهومی -3

مهارت های ادراکی مسائل و قدرت تصمیم گیری با در نظر گرفتن اهداف کلی سازمان می باشد به عبارت دیگر مسائل و 

یعنی توانایی و درک پیچیدگی کل سازمان به صورت یک کل واحد سیستم به یکدیگر وابسته بوده و تغییر در هر یک از 

 .دهدهای دیگر سازمان را تحت تاثیر قرار میهای سازمان الزاماً بخش بخش
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 وظایف مدیریت 

 

 ؛نوع تقسیم کرد   ۵اولین بار وظایف مدیریت را به  هنری فایول در کتاب اصول مدیریت عمومی و صنعتی برای

 برنامه ریزی  -1

 سازماندهی  -2

 فرماندهی  -3

 هماهنگی -4

 کنترل  -5

های توانایی های روشویژگیو  اصول مدیریت، عناصر مدیریترا تحت عنوان  شنتیجه تحقیقات و مطالعات همچنین فایول

 .طبقه بندی نموده است الزم برای مدیریت

 

 :ریت عناصر مدیالف( 

 ؛دسته تقسیم می کنند   ۶عناصر مدیریت را به  فایول از نظر

 های فنی فعالیت -1

 فعالیت های بازرگانی  -2

 های مالی فعالیت -3

 های ایمنی فعالیت -4

 یت های حسابداری عالف -5

 فعالیت های مدیریتی  -6

 .فعالیت های مدیریتی می باشد ،سازمانی مدیر فعالیتبه اعتقاد این دانشمند مهم ترین 
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 :اصول مدیریت ب( 

 ؛گانه می توان تقسیم نمود  14از نظر فایل اصول مدیریت را به 

 

 :اصلی تقسیم کار یا اصل تخصص گرایی  -1

دهد کاهش یابد ها و کارهایی که هر فرد در محدوده معین انجام میبر اساس اصل تقسیم کار باید تنوع مسئولیت

 .ق مهارت و عملکرد فرد بهبود یابدتا از طری

 

 :اصل اختیار  -2

است از الزام به پاسخگویی در  عبارتتنبیه و مسئولیت  یااختیار یعنی حق صدور و اجرای آن به کمک پاداش 

 .و مسئولیت تناسب وجود داشته باشدباید بین اختیار  اصلبر اساس این ، برابر نتایج

 

 :اصل انضباط  -3

 ران با کارکنان انظباط عبارت است از اطالعات و تعهد ناشی از توافق مدی

 

 :وحدت و فرماندهی  اصل -4

کارمند باید از یک مدیر دستور بگیرد و در برابر همان مدیر نیز پاسخگو  هر ،اس این اصل وحدت فرماندهیبر اس

این اصل نقطه مقابل اصل سرپرستی چند جانبه تیلور است که بیان می دارد که یک کارمند باید از چند  ،باشد

 .بگیرد و به همان افراد گزارش نماید تورهای مختلف دسفعالیت های مینهمدیران متناسب با ز

 

 :اصل وحدت مدیریت  -5

از یک ساختار سازمانی  اصلاین  .بر طبق این اصل باید برای اجرای هر برنامه واحد یک مسئول واحد تعیین شود

 .روها ضرورت داردچشمه می گیرد و برای تحقق آن هماهنگی نیسر سالم
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 :ت افراد و منابع فردی از اهداف و منابع عمومی عیتب -6

مدیر موظف است با استفاده از الگوی مناسب دارد. اولویت  منابع فردی اهداف و اهداف سازمانی بر یا اهداف کلی

  .میان منابع فردی و سازمانی همبستگی برقرار نماید

 

 :اصل جبران خدمات کارکنان  -7

آنها پاداش منصفانه ند باید در مقابل کص و توانمندی افراد استفاده میصسازمانی که از تخ اصلبر اساس این 

 .پرداخت نماید

 

 :اصل تمرکز  -8

 اخذ تمرکز به این مورد اشاره دارد که مسئولیت .گیری در سازمان مربوط می شوداصل تمرکز به مرجع تصمیم

 .باشدعالی سازمان می یتتصمیمات سازمانی در دست مدیر

 

 :فرماندهی  (مراتب)جیره سلسله زن صلا -9

بر طبق  .سازمانی مباالترین تا پایین ترین سطوح مقامراتب عبارت است از الگوی زنجیره وار ارتباطی از سلسله 

 .جز ختم می شود کنانرده باالی سازمان شروع به کارمعموالً از مسئوالن  اختیار خط فرماندهی به صلاین ا

 

  :اصل نظم و ترتیب  -10

صحیح آن در تجهیزات و استفاده  صحیحانتخاب و افراد در جای مناسب خودشان  حیحانتخاب ص به صلدر این ا

که  نظباطتجهیزات است برخالف اصلی ا مربوط به آرایش اشیا و منظ صلبه طور کلی ا. جای مناسب اشاره دارد

 .مربوط به آرایش نیروی انسانی است

 

 :اصل عدالت و برابری  -11

عادالنه رفتار شود آنها با جدیت در جهت کسب اهداف سازمانی تالش بیشتر  اننان سازماگر با کارک صلدر این ا

  .و نسبت به سازمان انگیزی بیشتری دارند
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 :اصل ثبات و استمرار خدمات کارکنان  -12

هر کارمندی برای اینکه در پست سازمانی خود تخصص  .افراد نباید قبل از بهره وری کامل جابجا شوند صلدر این ا

فته و هزینه آموزش از آنها کاهش یا کارکنان روحیه زود هنگام ییپیدا کند نیاز به زمان دارد و در صورت جابجا

 .رودبین می

 

 :ابداع و اصل ابتکار عمل  -13

اصل ابتکار عمل و ابداع به قدرت تفکر در طرح و برنامه ها اشاره دارد که حاکی از آن است که افراد برای اجرای 

 .ریزی داشته باشندنامههای خود باید برتموفقیت فعالی

 

 :اصل وحدت و یگانگی  -14

ها اصل وحدت و یگانگی حاکی از کار دسته جمعی افراد با توجه به درک اهداف سازمانی جهت رسیدن به برنامه

 .پیوستگی و انسجام سازمان می شود و اهداف سازمانی است که منجر به

 

 

 :رای مدیریت و ویژگی های الزم ب وانایی هاتج( 

 ؛ ل عبارت است ازوهای سازمانی از فایتوانایی ها و ویژگی های مورد نیاز مدیران جهت انجام وظایف و مسئولیت مهم ترین

 

 :توانایی های جسمی  -1

 انرژی و ظاهری مناسب افراد  ،نیرو ،سالمتیعنی 

 

 :توانایی های فکری  -2

 ون سازمان یادگیری و تشخیص پدیده های پیرام هم ویعنی قدرت ف

 

 توانایی های اخالقی  -3
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 :توانایی های معلومات عمومی  -4

 های مختلف عمومی در سازمان یعنی داشتن دانش در زمینه

 

 :های معلومات تخصصی توانایی -5

 ...حسابداری و  ،مالی ،فردی ،های تجارییعنی داشتن دانش در زمینه

 

 :تجربه  -6

 انجام فعالیت های مدیریتیعنی داشتن بیش از پیش زمینه قبلی در خصوص 
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 نقش های مدیریت

 

های آنها  ایط زمانی و مکانی و نوع کار نقشند که بر حسب شرنمدیران در سازمان نقش های متفاوتی ایفا می ک

 .باشد متفاوت و متغیر می

 ؛پذیرد صورت می ،ایفای نقش به دو صورت

 مسائل خود را حل می کند  فرد شخصاً -1

 کند اهی و همبستگی در کار جمعی شرکت میفرد با آگ -2

 ؛برگ عبارتند از  متیزهای اساسی مدیران در سازمان بر اساس نظریه  بر همین اساس نقش

 

 :های ارتباطی  های متقابل شخصی یا نقشنقش الف(

نقش فرعی  در قالب سه نقش های متقابل شخص .باشد می وظیفه مدیر برقراری ارتباط با افراد دیگر در این نقش

 ؛عبارتند از 

 رئیس تشریفات سازمان  نقش -1

 نقش رهبران سازمان  -2

 سازمان  نقش رابط -3

 

 :انتقال اطالعات  یاب( نقش های اطالعاتی 

شاید مدیر  .پردازش و تبادل آنها می پردازند ،آوری اطالعاتمدیران در هنگام ایفای نقش اطالعاتی عمدتاً به جمع

نقش های اطالعاتی در قالب سه  .اطالعات دارد شز تک تک اعضای سازمان و زیردستانهمه چیز را ندارد ولی بیش ا

 ؛ نقش عبارتند از

 نقش گیرنده اطالعات  -1

 نده اطالعات یا ارائه اطالعات به کارکنان ردهنقش نش -2

 یعنی انتقال اطالعات به خارج از سازمان : ش سخنگوی سازمان نق -3
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 :های تصمیم گیری  نقشج( 

 ؛میم گیری در قالب چهار نقش عبارتند از نقشه های تص

 نقش نوآوری و کارآفرینی  -1

 نقش راهکاری و کارگشایی سازمان  -2

 نقش تخصص دهنده منابع  -3

کند و مسئولیت ایفای نقش مذاکره کننده ش مدیر در مذاکرات سازمان شرکت مینقدر این : نقش مذاکره کننده  -4

 .مذاکره می پردازد به هاده دارد و با سایر سازمانر عههای مختلف سازمان را ب حدیم واو اعضای ت

 

 

 

 

 آدیزس نقش های مدیران اجرایی

 

 الف( نقش تولیدی :

 دراین نقش از مدیر انتظار می رود که نتایج بهتر یا برابر با رقبا داشته باشد.

 

 ب( نقش اجرایی :

کنترل و برقراری  ،موده و ایجاد هماهنگین هیهبندی شده ای را تبرنامه زمانتالش می کند که  نقش در اینمدیر 

 .انضباط بپردازد

 

 :نقش ابداعی ج( 

کند تا با بهره گیری از قدرت تشخیص و نوآوری خود در جهت ایفای نقش های تولیدی در این نقش مدیر تالش می

 .ر ببنددموجود به کا اجرایی هدف و ویژگی های نظام غییرالحات و اقدامات الزم در جهت تاصط ،و اجرایی
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 :نقش ترکیبی د( 

همچنین ابتکارات  ،ندنکهای گروهی تبدیل میهای فردی را به استراتژیو استراتژی راهبردهامدیران در این نقش 

از ایفای آن هستند  قشی است که همه مدیران ناگزیرندترکیبی ن نقش .فردی را به ابتکارات گروهی تبدیل می نمایند

تواند از دیگر دیگران داشته باشد میناجرایی و ابداعی  ،تولیدیهای یر توان ایفای نقش به این معنا که اگر یک مد

 .دار شود دههش عکیبی را باید خودکمک بگیرد ولی نقش تر

 

 

 آدیزسخرده سیستم های سازمانی از دیدگاه 

 ؛خرده سیستم های سازمانی از دیدگاه آدیزس به چهار بخش تقسیم می شود 

 سازمانی و اداری متناسب با نقش تولیدی است سیستم های خرده  -1

 سیستم فناوری و اقتصادی متناسب با نقش اجرایی خرده  -2

 گیری متناسب است با نقش ابداعی سیستم اطالعاتی و تصمیمخرده  -3

 سیستم انسانی و اجتماعی متناسب است با نقشه ترکیبی ردهخ -4
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 رویکردهای نظریه مدیریت

 ؛ظریه مدیریت عبارتند از مهمترین رویکردهای ن

 

 :مدیریت  (سنتی)رویکرد کالسیک الف( 

مدیریت  (سنتی)توان دوره کالسیک میالدی را می ۱۹۵۰قرن نوزدهم و اوایل دهه  اواسطهای دوره ما بین سال

 ؛دوره عبارتند از این مهمترین رویکردهای مربوط به  .دانست

 

 :رویکرد مدیریت سیستماتیک  -1

اکثر وظایف سازمانی تقسیم شده و توسط  .د کسب و کار بر اساس محور ساخت و تولید متمرکز بوددر این دوره رش

ها بر این اساس بود که فرایند های بسیاری مشخص برای امور کارها تمامی تالش .گرفتافراد متخصص انجام می

  .شدها تصمیم گرفته میهماهنگی سازمان

 

 :ی لمرویکرد ع -2

این  .شناسیممدیریت علمی می امابداع کرد که آن را به ن ،پدر مدیریت علمیتیلور، تی را مدیریدومین رویکرد 

تیلور  .گرفتهای علمی و تحلیل در کارها و تکمیل وظایف تولید به صورت کارآمد انجام میبه روش دعیرویکرد م

 ؛را برای مدیریت علمی برشمرد که عبارتند از چهار اصل 

 

برآوردهای تا براساس آن  تعریف کندار افراد رویکرد دقیق و علمی را بخش و ک مدیریت باید برای هر •

 .می جایگزین محاسبات سرانگشتی شوددقیق عل

ای که هر آموزش دهد و آماده به کار نماید به گونه ،مدیریت باید افراد را به صورت علمی انتخاب کند •

 .شغل مناسب خود را داشته باشد دقیقاًشخص 

د به گونه ای با کارکنان همکاری و همیاری نماید که بتوان از هماهنگی مشاغل با طرح ها و مدیریت بای •

 .شده اطمینان حاصل نماید تدویناصول سازمانی 

 .بین کارکنان و مدیران تقسیم شود ها به به طور مساویمدیران باید تضمین نمایند که کار و مسئولیت •
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 : (علم اداری)رویکرد مدیریت اداری  -3

نگاه مدیران ارشد در کل سازمان تاکید دارد  غلبهردید بر گاداری که توسط هنری فایول مطرح  مدیریت رویکرد

مان و هر مکان قابل آموزش و مبتنی بر اصول جهان شمول است که در هر زاست که مدیریت یک حرفه  مدعیو 

 .قابل بکارگیری است

 

 :رویکرد روابط انسانی  -4

شان در راستای ارتقاء های اجتماعی افراد با شرایط کاریاست تا چگونگی تعامل فراینداین رویکرد تالش کرده 

کاری غیر رسمی و رضایت روابط  ویکرد روابط انسانی اولین رویکرد عمده است که برر .عملکرد تشریح نماید

 .نموده است تأکیدکارکنان 

 

 : (بروکراسی)ساالری  رویکرد دیوان -5

وقدان و تاریخ شناس آلمانی در کتاب معروف خود با عنوان نظریه سازمان های حق ،شناسماکس وبر جامعه

ساالری دیوان. اجتماعی و اقتصادی نشان داد که چگونه مدیریت می تواند کارآمد تر و منسجم تر عمل نماید

وزمره شان که فعالیت های رانبوه بسیار با اهمیت است چون سازمان های بسیار بزرگ را قادر به انجام  مقوله ای

 .نمایدات شان ضروری است تاکید میبرای حی
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 :مدیریت  رویکردهای نوینب( 

 ؛رویکرد های نوین عبارتند از  مهم ترین

 

 : کمیرویکرد مدیریت  -1

را مدیریت کمی مدیران  .دارندتأکید تحلیل های کمی بر تصمیمات و مسائل مدیریتی  کاربرد رویکرد براین 

کامپیوترها توسعه این گونه . گیری نمایندیاضی یا مسئله تصمیمزد تا بر پایه مدل های رسمی رساقادر می

همچون زد عبارتند از ؛  توانله مثال هایی که برای آن میاز جم .نموده اند صحیحروش های کمی خاص را ت

سر را می توان سربه ای و نقطهمدلسازی شبکه ،شبیه سازی ،برنامه ریزی خطی ،نظریه تصمیم آماریفنون 

 .اشاره کرد

 : یسازمان رویکرد رفتار -2

فرایندهای  درک در این رویکرد بر مطالعه فعالیت های مدیریتی که باعث ارتقاء اثربخشی کارکنان از طریق

های رفتار سازمانی به کمک رشته .این فعالیت ها متمرکز است ،گروهی و سازمانی انجام می شود ،فردی

 .پردازدشناسی به تشریح رفتار افراد در مشاغل خود میجامعه ،وانشناسیمختلفی همچون ر

 

 :رویکرد سیستمی  -3

ها و محیط خارجی ین سازمانبقاد واقع هستند چون روابط ما با مورد انت به طور کلی رویکردهای کالسیک

ان را همچون هزینه خاصی از سازمان متمرکز شده و کارکنان سازم عدگرفتند و معموالً بر بآن در نظر نمی

در نگرش سیستمی سازمان به صورت یک کل منسجم که همه اجزای آن با یکدیگر در ارتباط  .کردندنگاه می

 .می شناختندهستند 

 

 :رویکرد نگرش احتمالی  -4

خارج از سازمان ممکن است بر عملکرد سازمان تاثیر بگذارد داخل و هم  هم یدر این رویکرد عوامل متنوع

ک روش بهینه برای مدیریت و سازماندهی وجود ندارد چون شرایط به طور پیوسته در حال تغییر بنابراین ی

دهد که موقعیت سازمانی و سیستم را تغییر و تحول نموده و تحت عنوان است و همواره اتفاقاتی رخ می

شخص کرده خود را م بنابراین یک مدیر باید با توجه به این احتماالت موقعیت سازمان ،شود نامیده تاحتماال

 .دنگیزو استراتژی مناسب را در مواجهه با برهان و پیشامدها بر
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 ساختارهای جدید مدیریتی

 ؛ساختارهای جدید مدیریتی عبارتند از 

 

 : یدرسازمان و مدیریت شب -1

و به سه  برگ چسبیده است 3ی است که به هر یک از ساقه هایش در نشانه ملی ایرلند است و گیاه کوچکشب

 ؛د شوتقسیم می یروه در ساختارهای جدید مدیریتگ

 

سازمان می  (متخصص)را هسته اصلی  انآن کهنشان دهنده کارکنان اصلی است  :نخستین برگ شبدر  الف(

 .دنگیرتکنسین ها و مدیران و رهبران سازمان در این گروه قرار می ،متخصصان ،افراد صاحب صالحیت .نامند

 

  برگ دوم شبدر :ب( 

 بهرهاز خدمات این گروه  تکراریو جاری مدیریت سازمان برای انجام کارهای . اد برون سازمانی هستندافر

 .ن جزو این گروه هستندان و مناقصه کارپیمانکارا. گیرندمی

 

 :در ج( برگ سوم شب

 .نیروی کار انعطاف پذیر یا کلیه کارگران پاره وقت و موقتی را شامل می گردد

 

 

 ( :سازییکپارچه) مدیریت انتگرالی -2

 یدر مدیریت انتگرال. دنکنایجاد می معنادار کلگیرند و یک انتگرال از اجزای بسیار کوچک و ریز کنار هم قرار می

های خود را با رفتار و گفتاری مناسب به افراد ریزی منسجم و یکپارچه با ایدهمدیر با یک برنامه ،سازی یا یکپارچه

 انتگرالیبرخی از معایب مدیریت  .شودداده می اافراد به کلبه انتگرالی ر مدیریت در واقع د .منتقل می کند

 ؛عبارتند از 

 .اری باالیی می باشدنیازمند مهارت و تجربه کالف( 

 .شناختی باالیی نیاز دارندجامعه شناختی وبه دانش روانب(                

 .اراده و پشتکار باالیی است ،ند صبرنیازمج(                                       
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 :مدیریت کوانتومی  -3          

مقدار و کمیت ، به معنای ذره . کوانتومباشدمی مدیریت کوانتومی  ،اره های جدید مدیریتی هزاره سومعستایکی از 

نفوذ در  ومقوله صالحیت  دودر مدیریت کوانتومی که نتیجه آن توان مدیریت کارکنان در سازمان است  .است

کارکنان و مدیران  ،مدیریت کوانتومی توان و اثربخشی مدیریتبنابراین  .سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است

 ؛اصلی ترین راهبردهای توان اجرایی در مدیریت کوانتومی عبارتند از  .اهمیت بسزایی دارد

 .ی مختلف سازمانی می گرددفرآیندهادر انجام  ریعخودگردان که منجر به تس تشکیل تیم های الف(

 .دهدکه توان افراد را افزایش می یادگیریب( 

 .نوع خللی در امور سازمان می شود بازخورد به موقع و فراگیر که باعث پیشگیری از هرج( 

 ؛ کوانتومی مهارت های شش گانه مدیریت

  وانتومینگاه ک -1

  کوانتومیتفکر  -2

 احساس کوانتومی  -3

 شناخت کوانتومی  -4

 تومی عمل کوان -5

 زیست کوانتومی -6

 

 :مدیریت معنوی -4           

سیستم مدیریتی است که به جای تمرکز  یاین مدیریت یکی از استعاره های جدید مدیریت از در هزاره سوم نوع

مادی مسئولیت  بر مادی گرایی جهت پیشبرد اهداف و ارتقای سطح کیفی مدیریتی توجه به ابعاد معنوی و فرا

برای همه انسان ها معرفی می کند  بهتر ازمانی را به عنوان عامل نویدبخش و خالق زندگی بهتر و مدیریتهای س

ایجاد تصوری از انسان ایده آل از طریق و معنویت را وسیله ای برای تقویت رشته یاد دانش علمی شناخته شده و 

 .کنددر نظر خود محقق می
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 : مدیریت مهرورز -5

 ،محبت ،هایی نظیر عالقههای مدیریت در هزاره سوم می باشد و به واژهیکی از ستاره نیزنوع مدیریت این 

ابطه احساسی و محبت آمیز وبرگرفته از ر مهرورزمدیریت  فلسفه .تعهد و احترام اشاره دارد ،احساس ،یادش

ر مورد توجه و بسیاکارمندان و مشتریان را  ای در سازمانت مهرورز در مرحلهمدیری. میان مادر و فرزند است

ت به مدیر و سازمان که در آنها احساس تعهد اخالقی و محبت و احترام درونی نسب جاآن تادهد محبت قرار می

 .ایجاد می کند

 

اما در علم مدیریت به عنوان  ،شودبه عنوان نوعی بیماری شناخته میواژه پارکنیسون عموماً  :سون قانون پارکنی

اشاره به این موضوع دارد که کارها تا زمانی که امتداد می یابد که زمانی در اختیارشان را  و یک قانون شناخته شده

به  خود نگاه کرده و سعی می کنند تا کار را به نحوی در موعد تحویلراد بیشتر بر زمان تحویل کار پر کند یعنی اف

 .دنرساناتمام 

 

 

 

 اصل قورباغه ای

همه ما در زندگی شخصی خود با مسائل و مشکالت پیچیده ای روبرو  .است حاضر عصرپیچدگی از مشخصات بارز 

است می  فتترین آکه شایع سهل انگاریهستیم و باید گفت هر یک از از آفاتی که با خود به همراه داریم از قبیل 

 .الگوهای تکراری جلوگیری نموداز بایست 

 

  : پدیده تغییر

 ؛و مدیریت به دو طریق انجام می پذیرد  سازمانهای تغییر به ویژه در حوزه  پدیده

 تغییر آرام و تدریجی  -1

 تغییر سریع و ناگهانی  -2
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مهم این  .که هر یک از حاالت مذکور در شرایط و موقعیت های خاص نیازمند برنامه ریزی های خاص خود می باشد

اگر سازمانها در این  .شته باشدحاالت مذکور دا رویارویی بااست که سازمان می بایست آمادگی کامل برای مقابله با 

کند که دیگر نمی توان با مسائل خصوص آمادگی کامل را نداشته باشند مشکالت آرام آرام به درون سازمان نفوذ می

و  همشکالت تدریجی و جزئی را حس کرد مجهز شوند که بتواندابزاری ها باید به سازمان. برخورد نمایدو مشکالت 

 .ت به رفع آن اقدام نمایندن نسبشدبحرانی قبل از 

 

 ؟قورباغه ای چیست  اصل

پیتر سنج در کتاب خود . زوال تدریجی می باشد پدیدهرای تشریح مثال خوبی ب داستان قورباغه در آب جوش

مثال جالبی را تغییرات ها با مسائل و مشکالت ضرورت توجه به به عنوان اصل پنجم در زمینه نحوه برخورد سازمان

اما اگر همین قورباغه را در  پرید،هیم بالفاصله از آب بیرون خواهد رباغه را در آب داغ قرار دواگر ق .استمطرح کرده 

واکنشی از خود کند و  س نمیزایش دهیم اتاق افزایش درجه را حآب سرد قرار دهید و به تدریج حرارت آب را اف

توانایی بیرون آمدن  اما دیگر عضالتش دنرا حس می کدهد تا زمانی که آب بسیار داغ شده و قورباغه گرما مین نشان

در واقع این نتیجه را  .را اصل قورباغه ای می نامند فرآینداین هضم می شود، ندارد و او در آب داغ پخته و  از آب را

ل اص است. اتوانآرام و تدریجی عاجز و نه واقعم که ذهن انسان نیز بدین گونه است یعنی از ثبت و ضبط یگیرمی

واقعیت این است که هیچ ثباتی  ،قورباغه ای به ما هشدار می دهد که مراقب شرایطی که به آن عادت کرده ایم باشیم

 تدریجی و کشنده در محیط سازمان د تغییراتنمی توان مرفت هرچند بسیاری از مرد در کار نیست و باید به جلو پیش

 .خود را به درستی تشخیص دهند
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 اصل هماهنگی

 

 : تعریف هماهنگی

  .های سازمانی بین واحدهای کاری و کارکنانها و فعالیتهماهنگی یعنی توضیح صحیح و بهینه تالش

 ؛است از  عبارتبه اعتقاد فایل هماهنگی 

فعالیت ها و تخصص همه ، وظایف، ای که تصمیماتیک سازمان به گونهبخش های مختلف  نمودن وس فرآیند هم

او معتقد است که سازمانی که  .میسر گردد مطلوبیتبرای اهداف از پیش تعیین شده با حداکثر  هاکارکنان و گروه

 ؛ ماهنگی به نحو بهتری انجام پذیرددارای ویژگی های زیر باشد عملیات ه

 

 .دی سازمان هماهنگی الزم قرار باشهاهای هر یک از واحدها با سایر بخش بین واحدهای سازمانی و زیرمجموعه الف(

 .روشن و مشخص باشد این واحدهاهای هریک از  شرح وظایف واحدهای سازمانی و زیرمجموعهب( 

کارهایی و مورد نظر برنامه کیفیت زیرمجموعه های هر یک از این واحدها برای رسیدن به و واحدهای سازمانی ج( 

 .د خود به خود تنظیم و تعدیل نمایندنکه باید انجام ده

 

 

 ماهیت هماهنگی

 ؛باشد ابعاد خاص می سه هماهنگی در سازمان ها دارای ماهیت

 

 .شودز سایر وظایف مدیریت محسوب میهماهنگی مهم تر ا -1

صحیح وظایف مدیریت  انجام های باالتر از سایر وظایف مدیریت قرار دارد زیرا هماهنگی الزم رتبههماهنگی در  -2

 .شودمحسوب می

از هماهنگی  ای داد کرده و سایر محصول سازماندهی را شاخه زماندهی قلمهماهنگی را به عنوان نخستین اصلی سا -3

 .تلقی می کنند
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 هدف از ایجاد هماهنگی 

 ؛ممکن است با هدف یکی از مقاصد زیر انجام پذیرد ایجاد هماهنگی 

 

 :ایجاد بازداشتن  -1

 آنها  بینی و پیشگیری مسائل و مشکالت آتی سازمان و ایجاد هماهنگی برای مقابله باپیش

 

 : اصالح کردن -2

 های غیر عادی و تعیین نقایص سیستم و ایجاد هماهنگی برای رفع آنها تشخیص و وضعیت

 

 :تنظیم کردن  -3

 و ایجاد هماهنگی برای حذف آنها  شناسایی مختصات نظم موجود

 

 :بهبود دادن  -4

 بررسی عملیات خرده سیستم های موجود و ایجاد هماهنگی برای بهبود آنها 

 

 

 

 یت هماهنگی در نظریه های سازمان و مدیریتاهم
 

 ؛در یک تقسیم بندی کلی نظریه های مدیریت به شرح زیر دسته بندی می شوند  

 

 : (سنتی)نظریه کالسیک  -1

 

مدیریت نظریه های سازمانی به صورت سیستمی بسته در نظر گرفته  (سنتی)بر اساس نظریه های کالسیک 

 ؛عبارتند از  (سنتی)کند و مهمترین نظریه های کالسیک د میو رفتار انسان رفتار منطقی قلمدا

 وحدت هدف  وهماهنگی اصل  -1
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 اصلی سلسله مراتب  -2

 گرایی تخصصاصل  -3

 اصل وحدت فرماندهی  -4

 حیطه نظارت  صلا -5

 اختیار و مسئولیت صل ا -6

 تاصل انعطاف پذیری بر مداو -7

 

 : (نوین ،جدید ،نو)نظریه نئوکالسیک  -2

 

ها به صورت سیستمی بسته در نظر گرفته شده اند و رفتار انسان یک سازمانکالسنئوبر اساس نظریات 

ارضای نیازهای مادی و جسمانی برای نیل به کارایی مورد  (سنتی)کالسیک ات در نظری .اجتماعی است

االی ارضاء نیازهای اجتماعی و روانی مبنای اصلی عملکرد ب (نوین)وکالسیک ئتاکید بود اما در نظریات ن

 .ی سازمان محسوب می گردداعضا

 
 :نظریه های سیستمی  -3

 

 یها در سازمان منطقرفتار انسانباز در نظر گرفته شده و  یمانند سیستم به در نظریه های سیستمی سازمان

ه محیط های منطقی بودن رفتارها در سازمان با توجه ب برها ت و تاکید و تمرکز این نظریهگردیده اس ضفر

تا ساختار سازمانی با در نظر گرفتن نیازهای است ها کوشش شده در این نظریه. شدخارجی سازمان می با

 .محیط سازمانی شکل بگیرد

 

 :ی یاضنظریه های اقت -4

 

توان دستورالعمل ویژه و اقتضایی مدیریت همه چیز بستگی به شرایط داشته و نمیهای بر اساس نظریه 

شود ا آنها مواجه میقعیت های مختلفی که سازمان بمنحصر به فردی برای شرایط متفاوت سازمانی و مو

 .در هر موقعیت شیوه خاص برخورد متناسب با خود را می طلبد ،تجویز نمود



 

.............. (28) .............. 
 

حسین عابدی                                                                قنبرنژاداستاد                                                             اصول مدیریت  

 روابط هماهنگی با مفاهیم مدیریتی

 

 :هماهنگی و حیطه نظارت  الف(

در این هماهنگی و  .رودنظارت یکی از مباحث مهم نظریه های کالسیک سازمان و مدیریت به شمار می حیطه حدود

و مسئولین و  جب افزایش تعداد روابط بین مدیرنظارت مو حیطهکه گسترش  است استوار اصلنظارت بر این حیطه 

های مختلف تحت شرایط متفاوت یکسان نیست و با عوامل مختلف  نظارت بر سازمان . حیطهزیر دستانش می گردد

 ؛متغیر زیر ارتباط دارد 

واحدهای مختلف یک سازمان لزوم سرپرستی  به دلیل تفاوت در نوع وظایف :ی میزان نیاز به سرپرست -1

 واقعدر  .های دیگر می باشدواحد های نظارت بر فعالیت لزومعملیات بعضی از واحدهای سازمان بیش از 

 .باشد و حیطه نظارت موثر می حدودتنوع و اهمیت وظایفی که در در سازمان صورت می گیرد بر 

 

سازمان های اداری مانند  است زیرانظارت موثر حیطه دمت سازمان در تعیین حدود ق :ن دمت سازماق -2

سازمان در هر مرحله متفاوت از این گروه نیازمندی های کند و های مختلفی را طی میافراد انسانی دوره

 .می باشد

 

و نیز درجه انضباط  و درجه اطالعات و تجربیات غیره ود حیطه نظارت با استعداد مدیرحد :عدم تمرکز  -3

و کارکنان و کارمندان کارآزموده  نظارت بازوهایحیطه  .و شایستگی زیر دستان او رابطه ای نزدیک دارد

در واقع تشکیل کمیته های  ،کارکنان کم تجربه خواهد بود با ی تازه کاراسؤیع تر از حیطه نظارت روس

صاً در موسسات بزرگی که نوع و محل های مهم ایجاد هماهنگی خصوتخصصی و اجرایی یکی از روش

 .باشدمی عملیات آن متعدد 
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 :هماهنگی و تفویض اختیار ب( 

به  ،کار ها انجام می گیرد ،سای ادارات و دوایر سازمانؤدر اینجا چگونگی نوع توضیح وظایف خاص مدیریتی بین ر

اجرای عملیات در  .قابل توجهی نداردر تأثیتقسیم وظایف مربوط به اجرای عملیات در عدم تمرکز سازمان  ترتیباین 

کنترل  ،هماهنگی ،سازماندهی ،حال باید بین زیردستان خود تفویض گردد و وظایف خاص مدیریت شامل برنامه ریزی

های مختلف سای واحدهای سازمان است که بخشؤربه  وظایفاین گونه  تفویض گیو رهبری می گردد و چگون

 .پذیردص مدیریت صورت میوظایف خا سازمان در مورد اجرای

 

 :هماهنگی و ارتباطات ج( 

بین این مراکز  ،های ما متعددی تشکیل شده استگیریتصمیم  مراکزشبکه ارتباطات سیستمی است که از 

شود و برای رسیدن به اهداف سازمانی باید دائماً اطالعات ضروری همبستگی ایجاد می ،گیری از طریق ارتباطاتتصمیم

صورت انحراف نتایج از اهداف  و درگیری ارسال نترل به مراکز تصمیمنگی پیشرفت کار جهت هماهنگی و کدرباره چگو

 .لوب اقدامات اصالحی به عمل آوریممط

 

 :هماهنگی و مشارکت د( 

 ، همکاری و مشارکت کارکنان سازمانبدون . دهدان اساس هماهنگی را تشکیل میمشارکت و همکاری کارکن

مشارکت  .تواند سریعتر به اهداف مورد نظرش برسدمیندر نتیجه سازمان  و شودبه سختی ایجاد می هماهنگی مطلوب

 .آیدحساب میبه تحقق هماهنگی در سازمان  و همکاری شرط الزم
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 اصول ایجاد هماهنگی

 

 ؛گیرد برای ایجاد هماهنگی سه اصل اساسی مدنظر قرار می

 

افراد باید بدانند  .هر کارمند باید در برابر یک مدیر پاسخگو باشد لصبر اساس این ا :اصل وحدت فرماندهی  -1

دهند و مدیران نیز باید بدانند که در برابر چه کسی مسئول و پاسخگو هستند ضمن چه کسی گزارش میبه که 

 .د و چه کسانی باید اجرا کنندنگیراشد که چه کسانی تصمیم میباینکه باید کامالً روشن 

 

شود و تا مقامات عالی سازمان شروع میاز مسیر صدور دستور  یااصلی خط فرماندهی  :دهی اصل خط فرمان -2

ارتباطات رسمی  وحدت مدیریت فقط هنگامی امکان پذیر است که همه .ان سطوح عملیاتی امتداد می یابدکارکن

 ند.برقرار گرد یدهاز طریق خط فرمان

 

 

یک مدیر گزارش  هاد کارکنانی که به طور مستقیم بدبر اساس اصل حیطه نظارت تع : اصل حیطه نظارت -3

را های آنها ند کار ننفر بوده تا بتوا هفتافراد تحت نظارت مدیران عالی نباید بیش از  .باید زیاد باشندندهند می

مراتب سازمانی سلسله ارتقاء  ،نظارت مدیر محدودتر باشد حیطهدر واقع هر چه یک  ،به خوبی هماهنگ سازند

یابد زیرا به دلیل افزایش تعداد های نظارت مستقیم مدیریت افزایش میمی یابد در نتیجه سطح هزینهافزایش 

 .فوق العاده مسئولیت سرپرستی نیز افزوده می شود و های پرداخت فوق العاده مدیریتمدیران به هزینه
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 انواع هماهنگی

 

زیردستانش که بر اساس یک مدیر و های به هماهنگی میان فعالیت عمودیهماهنگی  : هماهنگی عمودی -1

 .سازمانی اشاره دارد اهدافرویه ها و قوانین در جهت کسب مشی ها،  طخ

 

ن عملیاتی که در یک سطح و یا میان ابه هماهنگی میان همه ردیف ی افقیهماهنگهماهنگی افقی :  -2

میان واحدهای مختلف سازمان  هماهنگی .باشند اشاره داردواحدهای مختلف سازمان مشغول به انجام کار می

 .کیفیت به هماهنگی افق اشاره داردبازاریابی و کنترل  ،مانند بخش های تولید

 

ای تمرکز یافته  شود که دارای واحدهای خدماتیسازمانی ایجاد می مورب درهماهنگی  مورب :هماهنگی  -3

برای ارائه خدمات  یجوز مستقیممانند سیستم اطالعاتی متمرکز بوده و کارکنان در سطوح مختلف سازمان م

 ریسی نوعیمیان اعضای مختلف سازمان های ماتهماهنگی  دارند. در میان بخش های مختلف بهمشا

 .است ی موربهماهنگ
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 ساز و کارهای ایجاد هماهنگی

 

روش را به طور د یک روش یا چند نتوانها میسازمان ؛شودساز و کار اصلی استفاده می  ۴برای ایجاد هماهنگی از 

 .برای ایجاد هماهنگی به کار گیرندهمزمان 

 

 :هماهنگی برنامه ریزی نشده و غیر رسمی  -1

 ؛توصیه شده است  ذیلای هماهنگی غیر رسمی در موارد هبا استفاده از روش

 .هر یک از کارکنان بر اهداف عملکرد خود و واحد کاری خود احاطه و اشراف کامل داشته باشد الف(        

 .م وظایف محوله در نظر داشته باشدهر یک از کارکنان تصویر روشنی از نیازهای واقعی خود برای انجاب(         

  خود را با سازمان و اهداف سازمان وفق دهند و سازمان به  عملکرد و هر یک از کارکنان بتوانند خودج(         

 .نسبت به تحقق اهداف فعالیت کنند نان با انگیزهای برای کارکنان اهمیت داشته باشد که کارکاندازه

ای که به آن کار در آن سازمان افتخار ند به گونهنبه سازمان وابسته بدارا گروه های مختلف کاری خود د(         

 .بین کارکنان و سازمان می گردد  باعث اتحاد و همبستگیکنند و این احساس 

 

 :هماهنگی برنامه ریزی شده و رسمی  -2

رویه شود که با بکارگیری برنامه ریزی شده و رسمی استفاده می ش هایواز رر این ساز و کار برای هماهنگی د

ها برنامه رویه ها،اگر مدیر بتواند با استفاده از  .اقدام به هماهنگی می گردد مدون های عملیاتی استاندارد و مقررات

 وقت خود که همان مدیریت زماندر  ،را هماهنگ کند یکرارو ت جاری و خط مشی های اداری نحوه انجام امور

 .خواهد کرد زیادیباشد صرفه جویی می 
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 :هماهنگی به وسیله افراد  -3

 خط مشیها همواره این امکان وجود دارد که افراد مختلف از یک  های فردی موجود بین انسان با توجه به تفاوت

موجود را با در نظر گرفتن کسی تمایل دارد خط مشی های  در واقع هر .های متفاوتی داشته باشندواحد برداشت

 .ع خود تفسیر کند و درست به همین دلیل هماهنگ ساختن برداشت های ذهنی افراد کاری دشوار استفمنا

 

ایجاد هماهنگی به وسیله گروه ها نیز امکان پذیر می باشد و از طریق تشکیل  :هماهنگی به وسیله گروه ها  -4

البته  ،توان هماهنگی بین امورات مورد نظر را برقرار کردیا موقت جلسات گروهی نیز می یائمگروه های کاری د

توان قدرت  ،بروز پدیده گروهی بین اعضای گروه اری بسیار دشوار است زیرا امکانها کهماهنگی به وسیله گروه

 .سازمان را زیر سوال برد ،گروه افزایش یافته و ممکن است با تشکیل این گروه بر خالف مدیریت سازمان

 

 

  در مکاتب مدیریت ابزارهای ایجاد هماهنگی

 ؛های مهمی دارد که  هابزارهای ایجاد هماهنگی در مکاتب مدیریتی را

 

 : (نظریه بروکراسی)ایجاد هماهنگی از طریق سلسله مراتب فرماندهی و مدیریت  -1

ازمانی و کارکنان محور اصلی مدیر عالی های واحدهای سدر این نظریه برای ایجاد هماهنگی در فعالیت

 .دستورات مدیرعامل سازمان و فرماندهی می باشد روشسازمان است و ابزار اصلی ایجاد هماهنگی در این 

واحد سازمانی مربوط به افراد تحت نظرات خود را به  فعالیتدر این واحد هر یک از مدیران می بایست 
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ی ستورات صادره توسط مدیر عالی سازمان از طریق سلسله مراتب سازماند ،ای با سازمان هماهنگ نمایندگونه

 .گرددبه زیردستان خود ارجاع می

 

 : (نظریه کالسیک)ایجاد هماهنگی از طریق بخشنامه ها و دستورالعمل ها  -2

نجام می شود که به گونه ای از طریق بخشنامه ها و دستورالعمل ها ا یهای سازماناهداف و برنامه تشریح

مدیران سازمان نیز باید به تشریح اهداف و ، یکسانی از آنها داشته باشندبرداشت  کارکنان سازمانکلیه 

 .مختلف اقدام نمایند موقعیت هایها در برنامه

 

 )نظریه سیستمی( : ایجاد هماهنگی از طریق استاندارد کردن و اتوماسیون سیستم -3

تفاده از روش ها دستورالعمل ها که برای نظم بخشیدن به ها اسمنظور از استاندارد کردن کارها و فعالیت

در این روش کاهش به اتکاء . شده است طرح ریزیامورات سازمانی و تسهیل هماهنگی به صورت خودکار 

استاندارد کردن  .افزاری مانند ابزار و ماشین آالت مورد توجه می باشدافراد و افزایش تمرکز بر منافع سخت

ود که کارکنان نیاز کمتری به دستورات از مقامات باالتر داشته باشند زیرا هر واحد کارها موجب می ش

 .دهدکار خود را انجام می ،سازمانی به صورت خودکار

 

 : (Zنظریه)ایجاد هماهنگی از طریق خود هماهنگی  -4

مستقل و بدون  ،وظایف محوله را به طور کامل این نوع هماهنگی اصوالً به کارکنان خود متکی است و افراد

در این روش چنانچه فرد یا گروهی نیاز به  .کنندنیاز به اعمال نظارت از مقامات ارشد سازمان هماهنگ می

این نوع به دو روش برای تحقق  .گذاردکند و به اجرا میهماهنگی داشته باشد خود برنامه آن را تنظیم می

 ؛آن الزم است 
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 کناناراعطای اختیار و آزادی به ک : شرط اول

 های سازمان بودن کارکنان در رابطه با اقدامات و فعالیت توجیه : شرط دوم

 

 

 

 تفکیک و ترکیبهماهنگی، 

ای همواره میان نیروهای طرفدار هماهنگی و نیروهای مدافع تفکیک و بخش بندی در سازمان تضاد وجود دارد به گونه

 ؛کند که شامل از آنها بر دیگری غلبه میکه گاهی این نیروها با هم برابری دارند و گاهی یکی 

 

 :تفکیک و بخش بندی  -1

 در پاسخ به نیازهای یکسان به صورتحتی یعنی اینکه گاهی ممکن است در بخش های مختلف یک سازمان 

این تفاوت در عملکرد از تفاوت موجود میان اجزاء درون سازمان ناشی می  .واکنش نشان دهند یمتفاوت های

 ؛منشاء مشترک وجود دارد  ۴های هر سیستم سازمانی سیستم خردهیک برای تفک .شود

 

بلندمدت  تا مدتافق برنامه ریزی از کوتاه :افق برنامه ریزی مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان  -1

وجود تفاوت در افق برنامه ریزی در بین مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ممکن  .در نوسان است

 .دشوار سازدواحد مختلف را  انسانی دو است همکاری نیروهای
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ارجاع کارهای متفاوت به واحدهای مختلف ممکن است موجب  :تفاوت بین امور و وظایف سازمانی  -2

و  کاهش قیمت تمام شده تمایل دارند به ایجاد تفاوت در اهداف آنها شود به عنوان مثال مدیران تولید

 .در ارائه خدمات پس از فروش هستندیل هست و کالقاضی افزایش کیفیت بسته بندی مدیران فروش مت

 

روابط در این حالت ممکن است  :تفاوت در رابطه متقابل شخصی خرده سیستم های سازمانی  -3

الگوهای ارتباطی تصمیم گیری و تعامل اجتماعی موجود  دهد وتحت تاثیر قرار  میان خردهسیستم ها را

در به کار کردن سیستم های مختلف قا هدرافراد در درون خ ای کهبه گونه سازددر بین آنها را متفاوت 

 .با یکدیگر نباشند

 

ساختار رسمی ممکن در وجود تفاوت  : تفاوت میان میزان رسمیت موجود در ساختار سازمانی -4

ا تأثیر گذار باشد به عنوان مثال فردی که به کار در محیط های پویا و ه سیستم هدراست بر رفتار خ

هنگام کار در محیط هایی که تحت سلطه  ،های مختلف برای مسائل عادت کرده استارائه راه حل 

حتی ممکن است در  شودبا مشکل مواجه می ،های مقرراتی و غیرقابل انعطاف قرار می گیردسیستم

 .و ناامیدی منجر شود یأسادامه کار با 

 

 :ترکیب  -2

تفکیک افقی  سازمان ضمندر هنگام طراحی  .لت داردبر ایجاد هماهنگی میان اجزای درونی یک سازمان دال بترکی

 فکیکهرچه ت .کارهای ترکیب نیز برای ایجاد هماهنگی میان فعالیت ها استفاده می شودو عمودی کارها از سازو

و هرچه تفکیک به صورت  نیاز به هماهنگی بیشتری دارد ،بیشتری میان خرده سیستم های سازمانی انجام پذیرد

تکیه بر روابط  ارجاع سلسله مراتبی برنامه ریزی از باال به پایین و، هاو رویه تاکید بر قواعد  ،یردعمودی انجام پذ

فرماندهی تاکید دارند و زمانی که میزان تفکیک کم باشد این روش مناسب می باشد و سایر  طسلسله مراتبی درخ
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استفاده از  ،توسط مدیر ایجاد نقش رابط ،انمانند برقراری تماس مستقیم میان مدیر افقی و موربها به صورت  روش

زمانی که میزان تفکیک  .تشکیل تیم های خودگردان و به کارگیری ساختارهای ماتریس تاکید دارند بط،های را گروه

 .انجامدمناسب بوده و به افزایش کارایی می باشد استفاده از این ساز و کارهازیاد 

 

 

 های برنامه ریزی انواع روش

 :ریزی تخصصی برنامه  -1

ی برای انجام آنها برنامه ریزی می گردد های سازمانماموریت برخی از وظایف وگاهی با توجه به ماهیت تخصصی 

برنامه ریزی نیروی انسانی و برنامه ریزی  ،برنامه ریزی و کنترل تولید .که برنامه ریزی تخصصی نامیده می شود

 .امه ریزی تخصصی می باشدبرنمختلف های مالی و تنظیم بودجه از نمونه

 

 : (عملیاتی)برنامه ریزی اجرایی   -2

تصمیمات کوتاه مدتی که به منظور استفاده حداکثری از منابع موجود را با  عبارت است ازبرنامه ریزی عملیاتی 

. دنتوجه به تحوالت محیط اتخاذ گردد و با هدف به اجرا درآوردن تصمیمات راهبردی مورد استفاده قرار می گیر

 ؛برنامه ریزی عملیاتی عبارت است از مراحل 

 های کوتاه مدت تدوین برنامه -1

 ن موارد انحراف عملکرد از آنهاعییها و تارزیابی برنامه -2

 های اجرای عملیات ین معیارهای کمی و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینهعیت -3

 جدید  هایها و تهیه برنامهها و تجدیدنظر در برنامهارزیابی برنامه -4
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 : ک(استراتژی)برنامه ریزی راهبردی  -3

ریزی راهبردی آینده را پیشگویی برنامه .گیرددر برمیرا برنامه ریزی راهبردی اهداف راهبردی و بلند مدت سازمان 

ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای  آتی،نمی کند ولی به مدیر در کمک کردن بر مسائل ناشی از مقتضیات 

های ضروری برای رسیدن به اتخاذ تصمیم های صحیح در زمان مناسب و تمرکز بر انجام فعالیت ،اجتناب ناپذیر

 .آینده مطلوب کمک می کند

 

 :برنامه ریزی از داخل به خارج و برنامه ریزی از خارج به داخل سازمان  -4

ریزی به نجام دهند و برنامهشود تا افراد بتوانند کارها را به بهترین صورت ادر این نوع برنامه ریزی و تالش می

تواند در استفاده بهینه از منابع سازمان مفید و کند ولی میای را در سازمان ایجاد نمیعمده غییراتاین شیوه ت

صورت می پذیرد و هدف آنها یافتن بهترین روش ها  ن کارهای جاریریزی برای بهتر انجام شدبرنامه .موثر باشد

ابتدا محیط خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار  سازمان به داخل از خارجنامه ریزی بربرای انجام کار است و در 

این  . هنگامیشودریزی میها و به حداقل رساندن مسائل ناشی از آن برنامهاستفاده از فرصتو برای گیرد می

ین نوع برنامه ریزی یافتن انجام دهد و هدف ا یبه فرد حصربخواهد کار منبرنامه ریزی مفید است که سازمان 

 .فرصت های محیطی و استفاده بهینه از آنها است

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ZEUUS.BLOGFA.COM                                                

 
                                 

.............. (39) .............. 
 

 برنامه ریزی بر مبنای هدف

 

 و شود و سپس با مشارکت کارکنان برای هر واحدسازمان تعریف می مسائلترین  برنامه ریزی مهمنوع در این 

برنامه ریزی بر مبنای هدف  .شودجام میمنظمی انشاغل در سازمان هدف گذاری و نهایتاً  هر فرد قسمت هر 

که مشارکت همزمان رئیس و است استوار رود و بر این عقیده ترکیب اهداف فردی و سازمانی به کار میبرای 

تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد و تعهد قوی تری  فردیدر تبدیل اهداف کلی به اهداف  (دستانزیر)مرئوسی 

 ؛ریزی بر اساس هدف عبارتند از احل عمده برنامهکند که مردر کارکنان ایجاد می

 

 تعیین رسالت و مأموریت  -1

 تعیین نتایج مورد انتظار  -2

 تعریف شاخص های ارزیابی  -3

 تعریف هدف های عملیاتی  -4

 های عملیاتی تنظیم برنامه -5

 طراحی سیستم کنترل عملیات -6
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 یدر برنامه ریز شش اصل

 

 اصل جامعیت  -1

 اصل مشارکت  -2

 اصل واقع بینی  -3

  استمرار صلا -4

 توجه به نوآوری  صلا -5

 اصل تعهدات -6

که برنامه ریزی به دنبال ایجاد تغییرات اصطالحات بر روی یکی از اجزای درون سازمان می  زمانی: اصل جامعیت  

ود زیرا خرده سیستم های درون یک سیستم نماشی از آن و سایر بخش های سازمان نیز توجه باید به آثار ن ،باشد

رتباط بودند و بر هم تاثیر می گذارند و هر نوع تغییر در یکی از خرده سیستم های درون کلی همواره با یکدیگر در ا

 .های مجموعه بر جای خواهد گذاشتای بر عملکرد سایر سیستمسازمانی تاثیر قابل مالحظه
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