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مدیریت رفتار سازمانی

مدیری است کھ بتواند از افراد ،انسانی بستگی دارد و مدیر موفقمستقیما بھ استفاده موثر نیروی ،کھ موفقیت سازمان ھا ،امروزه دیگر مطمئن ھستیم 
.مدیران برای این منظور باید یکسری مھارت و توانایی داشتھ باشند کھ در مباحث بعدی بیان می شوند .خود بھره برداری برده وتوان آنھا را بکار گیرد

مدیران بھ آن . ند و کارھای دیگران را رھبری می کننددھآنھا منابع را تحفیص می . مدیران ترتیبی می دھند کھ امور سازمان بوسیلھ دیگران انجام شوند
کارایی یک .دنیاز دارند کھ بدانند کھ اگر در صورت افراد عدم رضایتی نمی ببیند دلیل آن نیست کھ در درون آنھا بغض و کینھ نسبت بھ آنھا وجود ندار

سازمان یک واحد ھماھنگ اجتماعی .م از مھارت ھای انسانی مطلع باشدھمدیر بستگی بھ این دارد کھ ھم از جنبھ ھای فنی شغلی آگاھی داشتھ باشد و
مدیر معموال در موسسات .است کھ از دو یا چند نفر تشکیل می شود تا برای تامین یک یا مجموعھ ایاز ھدفھا بھ گونھ ای مستیر یا مداوم فعالیت کند

.غیرانتفاعی تحت عنوان رئیس مطرح می شود

:وظایف مدیران

وظیفھ یا ۵یک صنعتگر فرانسوی بھ نام ھنری فایل در مورد وظایف مدیران چنین اظھار داشت کھ ھمھ مدیران ،خستین سال ھای قرن بیست و یکم در ن
:کار را انجام می دھند 

ھماھنگی و کنترل -رھبری- سازماندھی-برنامھ ریزی

:وظیفھ تقسیم می شوند۴امروزه این کارھا بھ 

کنترل -رھبری-سازماندھی-برنامھ ریزی

تامین ،از آنجا کھ موجودیت سازمان ھا . را کھ انتخاب می کند بھ مقصد خواھد رسیدھر مسیری ،اگر شخصی نداند کھ می خواھد بھ کجا برود 
. شخصی است کھ این وظیفھ را ایفا می کندمدیر . از قبل تعیین شوند و راه ھا یا وسایل تامین اھداف مشخص باشدف اھداپس باید این . ھدفھاست

:)planning(وظیفھ برنامھ ریزی

تغیین یک استرات ی کلی برای رسیدن بھ این ھدفھا و ارائھ سلسلھ مراتبی جامع از برنامھ ھا برای یکپارچھ –شامل ارائھ تعریفی از ھدفھای سازمان 
. این وظیفھ را سازماندھی می نامند. مسئول طراحی و تعیین ساختار سازمانی ھستند،ھمچنین مدیران .نمودن و ھماھنگ ساختن فعالیت ھا می شود

)organizing(کھ شامل وظایف زیر است:

کارھایی کھ باید انجام شود -
افرادی کھ باید این کارھا را انجام دھندتعیین-
وشیوه دستھ بندی امور -
.ائھ دھند ودرنھایت تصمیم گیری در سازمان استو اینکھ گزارشات ھفتگی یا ماھیانھ را بھ چھ کسی ار-

:تعریف رھبری

ھنگامیکھ مدیران در افراد .ھدایت و ھماھنگ ساختن این افراد می باشد این وظیفھ را رھبری گویند،سازمان ھا ازافراد تشکیل شدند و وظیفھ مدیران 
ھای آنھا را رھبری و ھدایت می کنند و موثر ترین کانال ھای ارتباطی را مشخص می نمایند یا تضاد بین کارھا و فعالیت ،انگیزه و عالقھ ایجاد می کنند 

. ھستندleadingاعضا را از بین می برند و در حال انجام دادن این  وظیفھ یعنی رھبری یا 

:کنترل

ساختار سازمانی ترسیم می شود   ،برنامھ تنظیم می شود ،عیین ھدفھا پس از ت. می باشد)controlling(کنترل ،آخرین وظیفھ ای کھ بر عھده مدیر است 
ارد کھ اھداف افراد استخدام می گردند و بھ آنھا آموزش داده می شود ودر نھایت وسیلھ تشویق وانگیزه آنھا فراھم می گردد ولی بازھم امکان آن وجود د

عملکرد واقعی باید .مدیر باید عملکرد ھایی زیر نظر داشتھ باشد ،ریزی قبلی انجام شده استئن شدن از این کھ امور طبق برنامھبرای مطم.تا مین نشوند
وظیفھ مدیرآن است کھ مجددا امور را در مسیر اصلی خود قرار ،اگر انحراف زیادی بوجود آمده باشد،با اھداف از پیش تعیین شده سازمان مقایسھ شوند

.با ھدفھای از پیش تعیین شده سازمان را کھ در نھایت منجربھ رفع انحراف ھا می شود کنترل می نامند ،عملکردھااین نظارت ھا ومقایسھ .دھد 

:نقش مدیر 

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد بھ نام ھنری مینتزبرگ نقش ھای ) MIT(ی دانشگاه ماساچوستژدر انیستیتو تکنو لو١٩۶٠در آخرین سالھای دھھ 
:نموده استمدیر را اینگونھ بیان



:ارتباطی کھ شامل موارد زیر می باشد -١

رھبری و روابط -رئیس تشریفات                           -

.نماینده سازمان می باشد یا اطالع رسان و سخن گو،نقش اطالعاتی کھ شامل رئیس اطالعات سازمان -٢
:تصمیم گیری کھ شامل موارد زیر می باشد -٣

مذاکره کننده-دھنده منابع        - مسئول رفع بحران ھا      -خالق و نوآور    -

:نقش ارتباطی

،ھنگامی کھ رئیس دانشگاه در جشن فارغ التحصیلی . ھمھ مدیران باید این نقش را کھ جنبھ تشریفا تی و از نظر ماھیتی نمایشی است انجام دھند
پذیرایی بھ عمل می ،ل را بھ آنھا اعطا می کند یا زمانی کھ سرپرست مسئول کارخانھ از تعدادی دانشجوی بازدید کنندهگواھینامھ دانشجویان فارغ التحصی

ایفای اینان . ھمھ مدیران باید نقش رھبری را ایفا کنند. یک کار تشریفاتی را انجام داده است ،آورد و آنھا را بھ بخش ھای مختلف کارخانھ ھدایت می کند
بین گروه سومین نقشی را کھ مدیر باید ایفا کند  ایجاد ارتباط.ایجادانگیزشو و تعیین مسئولیت ھا و وظایف کارکنان می باشد،آموزش،ستخدام ا:شامل
د تا با مدیرمی کوش.بھ منظور کسب اطالعات  برقرارکردن ارتباط نامیدعبارت است از تماس با افراد خارج ازسازمان ھمینس برگ این کاررا ک.ھاست

.افراد بیرون از سازمان ارتباط برقرار کند

:نقش اطالعاتی

معموال این کار از طریق خواندن مجلھ یا . تبادل اطالعات می کنند) خارج ازسازمان خودش(ھمھ مدیران تا حدی با موسسات و سازمان ھای خارجی 
مدیران می کوشند تا از این طریق از برنامھ ریزی شرکت ھای . نجام  می شوداز تغییر سلیقھ مردم اصحبت کرد ن با دیگران بھ منظور آگاھی یافتن 

ھمچنین مدیران را بھ عنوان عامل انتقال دھنده اطالعات بھ .منیس برگ این عمل را کسب اطالعات می نامد . رقیب و تغایر آن اطالعاتی کسب کنند
.اعضای سازمان بھ حساب می آورد

:نقش تصمیم گیری

دست بھ کارھای جدید و تازه می زند و بر طرح ھای جدید نظارت می کند تا بدین وسیلھ عملکرد سازمان را بھبود ،عرضھ نوآوری و خالقیتمدیر از 
دست بھ اقدامات اصالحی ،بخشد مدیران در نقش حل کننده مسائل در واکنش نسبت بھ مسائل و مشکالتی کھ از قبل پیش بینی نشده و غیرمترقبھ می باشد

سرانجامی کھ مدیران . فیزیکی و مالی را بر عھده دارند،مسئولیت تخصیص دادن منابع انسانی،مدیران در قش تخصیص دھنده منابع سازمان . می زنند
و داد وستد را بھ نفع بر سر مسائل مالی چانھ می زنند. آنھا در اجرای این نقش با سایر واحد ھا وارد مذاکره می شئند.نقش مذاکره کننده را بھ عھده دارند

.واحد خود بھ اتمام می رسانند

:مھارت ھای مدیران

:مھارت فنی-١

مھ مھارت ھای متضصعینی مانند مھندسین ھنگامی کھ کسی درباره ،ه ژعبارت است از توانایی مدیر در کاربرد دانش تخصصی و یا تخصص ھای وی
این افراد از طریق کسب آموزش درزمینھ رشتھ .مھارت ھای تخصصی آنھا را در نظر می گیرد.حسابداران و یا پزشکان می اندیشد،راه و ساختمان 

ت ھای رمھا،مربوطھ ی خود بھ آگاھی ھا و تخصص ھای عملی دست پیدا می کنند در نتیجھ ھمھ امور بھ نوعی تخصص نیاز دارد و بسیاری از مردم 
رھبری و کنترل را بھ ،سازماندھیوظایف مدیریت یعنی برنامھ ریزی،:xھنگامی کھ آقای : مثالبطور . را ھنگام انجام امور کسب می کنند فنی خود

.کھ ھمان اجرای نقص فنی می باشد رھای دیگری را نیز انجام می دھند،کادر ھمان زمان در واحد مونتاز . عھده دارد

:مھارت انسانی-٢

بسیاری از افراد از نظر مھارت فنی در سطح بسیار باالیی قرار دارند .درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه می باشد،یعنی توانایی در کار کردن
امکان دارد یک فرد از نظر گوش دادن بھ حرف دیگران بسیار ضعیف عمل :بھ عنوان مثال. شایستگی ھای الزم را ندارند ،ولی از نظر روابط انسانی

ازآن جا کھ .از این رو نمی تواند دیگران را درک کند و مشکالتی را کھ بین افراد بھ وجود آمده است حل نماید . شنیدن حرفی را نداشتھ باشدکند و تحمل 
باالیی ایجاد انگیزه و تفویفن اختیارات از مھارت انسانی،یک کانال و بوسیلھ دیگران انجام می دھند یا از نظر ارتباطمدیران کارھا را از طریق 

.برخوردار باشند

:مھارت تئوریک یا نظری-٣

برای مثال مدیران بھنگام تصمیم گیری باید . مدیران باید بتوانند از نظر فکری مسائل و مشکالت پیچیده را تجزیھ و تحلیل کنند و آنھا را شناسایی کنند
،از سویی امکان دارد. ایت بھترین راه حل ممکن را انتخاب نمایند متوجھ مسائل باشند و راه حل ھای مختلف را مشخص  و ارزیابی کنند و در نھ

دارای شایستگی و مالمیت باشند ولی نتوانند اطالعات را بھ صورت معقول تفسیر نموده و آنھا را مدیران  از نظر فنی و ھمچنین ارتباط بین افراد 
.پردازش کنند



:مدیران اثر بخش و مدیران مو فق

مدیر تحقیق کردند ، و بھ ۴۵٠آنھا بر روی بیش از . رانش  از دیدگاھی متفاوت بھ موضوعی کھ مدیران انجام می دھند نگاه کردند و ھمکازفرد لوتان
:الیت ھای زیر مشغول بھ کار ھستنددستھ از فع۴این نتیجھ رسیدند کھ ھمھ ی مدیران بھ 

.برنامھ ریزی ، تصمیم گیری  ، کنترل : مدیران سنتی .١
.مبادلھ اطالعات و انجام کارھای ارتباطی : ارتباطات .٢
.رکنان ، حل مسئلھ تعارض ، تامین نیروی انسانی و آموزش کارکنان ایجاد انگیزه در کا: مدیریت منابع انسانی .٣
.توجیھ پذیری کارکنان ، سیاست بازی ھا و ایجاد ارتباط با افراد و نھادھای خارج از سازمان: ایجاد شبکھ کاری.۴

:مدیران متوسط 

درصد مدیران متوسط مھم است!!!.

یعنی مدیرانی کھ عملکردشان از لحاظ کمی و کیفی خوب بوده و از نظر تامین رضایت شغلی کارکنان و ( مدیران موفق در مقایسھ با مدیران اثر بخش 
صرف ایجاد شبکھ می نمایند موفق تر ھستندو مدیری کھ وقت و نیروی مدیرانی کھ بیشتر وقت خود را ) ایجاد تعھد در آنھا بھ نتایج ملموسی دست یافتند 

اگر مدیری وقت زیادی را صرف امور ارتباطات کند و کمترین وقت را برای شبکھ . زیادی را صرف مدیریت منابع انسانی مینماید چندان موفق نیست
.ھای کاری صرف نماید مدیر اثر بخشی خواھد بود

: وری بھبود کیفیت و بھره

رقبای این شرکت اکثرا از آمریکا و ژاپن و حتی . این شرکت متعلق بھ شرکت جنرال الکترونیک است. تام راسی رئیس یک واحد تولیدی المپ میباشد

او در کار خود . و کیفیت محصول را بھبود ببخشدتولید و بازدھی را باال برده . ھا را کاھش دھد مجبور بود ھزینھبرای حفظ بقای خود .چین ھستند

این شرکت ھمواره در راه . ،کاھش دھد %٨این واحد تولیدی بطور متوسط حدود ،ھزینھ ١٩٩٣تا١٩٨٨موفق بوده و در فاصلھ زمانی بین سال ھای 

حاضربیشترمدیران بامسائل درعصر. ھزینھ ھا را کاھش دھد و واحد را سود آور نماید . بھبود کیفیت کوشش میکند و توانستد فرآیند تولید را بھبودببخشد 

مدیران باید پیوستھ ،کیفیت را ارتقا . مدیر واحد مزبور آن را تجربھ کرده و توانستد بھ یک شرکت موفق تبدیل شود و مشکالتی رو بھ رو ھستند کھ 

فیت و افزایش تولید و یا بھره وری باید برنامھ مدیران سازمان ھا برای کی. ببخشد تا بازدھی و راندمان باال رود و خدمات شایستھ بھ مشتریان ارائھ دھند 

)  Total Quality Management3   TQM.(ھایی مثل کنترل کیفیت خامع را بھ اجرا در آورند 

:ھای مدیریت کیفیت جامع ویژگی

توجھ بیش ازحد بھ مشتری -١

توجھ بھ بھبود -٢

ایجاد شبکھ
١١%

منابع انسانی
٢۶%

ارتباطات
۴۴%

مدیریت سنتی
١٩%

مدیران اثر بخش
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اگر مدیری وقت زیادی را صرف امور ارتباطات کند و کمترین وقت را برای شبکھ . زیادی را صرف مدیریت منابع انسانی مینماید چندان موفق نیست
.ھای کاری صرف نماید مدیر اثر بخشی خواھد بود

: وری بھبود کیفیت و بھره

رقبای این شرکت اکثرا از آمریکا و ژاپن و حتی . این شرکت متعلق بھ شرکت جنرال الکترونیک است. تام راسی رئیس یک واحد تولیدی المپ میباشد

او در کار خود . و کیفیت محصول را بھبود ببخشدتولید و بازدھی را باال برده . ھا را کاھش دھد مجبور بود ھزینھبرای حفظ بقای خود .چین ھستند

این شرکت ھمواره در راه . ،کاھش دھد %٨این واحد تولیدی بطور متوسط حدود ،ھزینھ ١٩٩٣تا١٩٨٨موفق بوده و در فاصلھ زمانی بین سال ھای 

حاضربیشترمدیران بامسائل درعصر. ھزینھ ھا را کاھش دھد و واحد را سود آور نماید . بھبود کیفیت کوشش میکند و توانستد فرآیند تولید را بھبودببخشد 

مدیران باید پیوستھ ،کیفیت را ارتقا . مدیر واحد مزبور آن را تجربھ کرده و توانستد بھ یک شرکت موفق تبدیل شود و مشکالتی رو بھ رو ھستند کھ 

فیت و افزایش تولید و یا بھره وری باید برنامھ مدیران سازمان ھا برای کی. ببخشد تا بازدھی و راندمان باال رود و خدمات شایستھ بھ مشتریان ارائھ دھند 

)  Total Quality Management3   TQM.(ھایی مثل کنترل کیفیت خامع را بھ اجرا در آورند 

:ھای مدیریت کیفیت جامع ویژگی

توجھ بیش ازحد بھ مشتری -١

توجھ بھ بھبود -٢

مدیریت سنتی
٣٢%

ارتباطات
٢٩%

مدیریت منابع 
انسانی

٢٠%

ایجاد شبکھ
١٩%

منابع انسانی
١١%

ارتباطات
٢٨%

مدیریت سنتی
١٣%

مدیران موفق
ایجاد شبکھ

١١%

منابع انسانی
٢۶%

مدیران اثر بخش

:مدیران اثر بخش و مدیران مو فق

مدیر تحقیق کردند ، و بھ ۴۵٠آنھا بر روی بیش از . رانش  از دیدگاھی متفاوت بھ موضوعی کھ مدیران انجام می دھند نگاه کردند و ھمکازفرد لوتان
:الیت ھای زیر مشغول بھ کار ھستنددستھ از فع۴این نتیجھ رسیدند کھ ھمھ ی مدیران بھ 

.برنامھ ریزی ، تصمیم گیری  ، کنترل : مدیران سنتی .١
.مبادلھ اطالعات و انجام کارھای ارتباطی : ارتباطات .٢
.رکنان ، حل مسئلھ تعارض ، تامین نیروی انسانی و آموزش کارکنان ایجاد انگیزه در کا: مدیریت منابع انسانی .٣
.توجیھ پذیری کارکنان ، سیاست بازی ھا و ایجاد ارتباط با افراد و نھادھای خارج از سازمان: ایجاد شبکھ کاری.۴

:مدیران متوسط 

درصد مدیران متوسط مھم است!!!.

یعنی مدیرانی کھ عملکردشان از لحاظ کمی و کیفی خوب بوده و از نظر تامین رضایت شغلی کارکنان و ( مدیران موفق در مقایسھ با مدیران اثر بخش 
صرف ایجاد شبکھ می نمایند موفق تر ھستندو مدیری کھ وقت و نیروی مدیرانی کھ بیشتر وقت خود را ) ایجاد تعھد در آنھا بھ نتایج ملموسی دست یافتند 

اگر مدیری وقت زیادی را صرف امور ارتباطات کند و کمترین وقت را برای شبکھ . زیادی را صرف مدیریت منابع انسانی مینماید چندان موفق نیست
.ھای کاری صرف نماید مدیر اثر بخشی خواھد بود

: وری بھبود کیفیت و بھره

رقبای این شرکت اکثرا از آمریکا و ژاپن و حتی . این شرکت متعلق بھ شرکت جنرال الکترونیک است. تام راسی رئیس یک واحد تولیدی المپ میباشد

او در کار خود . و کیفیت محصول را بھبود ببخشدتولید و بازدھی را باال برده . ھا را کاھش دھد مجبور بود ھزینھبرای حفظ بقای خود .چین ھستند

این شرکت ھمواره در راه . ،کاھش دھد %٨این واحد تولیدی بطور متوسط حدود ،ھزینھ ١٩٩٣تا١٩٨٨موفق بوده و در فاصلھ زمانی بین سال ھای 

حاضربیشترمدیران بامسائل درعصر. ھزینھ ھا را کاھش دھد و واحد را سود آور نماید . بھبود کیفیت کوشش میکند و توانستد فرآیند تولید را بھبودببخشد 

مدیران باید پیوستھ ،کیفیت را ارتقا . مدیر واحد مزبور آن را تجربھ کرده و توانستد بھ یک شرکت موفق تبدیل شود و مشکالتی رو بھ رو ھستند کھ 

فیت و افزایش تولید و یا بھره وری باید برنامھ مدیران سازمان ھا برای کی. ببخشد تا بازدھی و راندمان باال رود و خدمات شایستھ بھ مشتریان ارائھ دھند 

)  Total Quality Management3   TQM.(ھایی مثل کنترل کیفیت خامع را بھ اجرا در آورند 

:ھای مدیریت کیفیت جامع ویژگی

توجھ بیش ازحد بھ مشتری -١

توجھ بھ بھبود -٢

مدیریت سنتی
٣٢%

ارتباطات
٢٩%

شبکھ کاری
۴٨%

مدیران موفق



بھبود کیفیت در مورد ھمھ امور سازمان -٣

سنجش یا محاسبھ دقیق -۴

دادن اختیارات بھ کارکنان -۵

:نقش رشتھ ھای دیکر در رفتار سازمانی 

: روانشناسی -١

روانشناسان بھ موضوع درک رفتار . در روانشناسی سعی می شود تا از رفتار انسان و سایر حیوانات ارزیابی،توجیھ وگاھی در آنھا تغییرایجاد شود 

:کھ در شکوفایی علوم رفتاری ،نقش اساسی را ایفا می کنند عبارت اند ازکسانی . بسیار توجھ می کنند 

.روانشناسان مشاور و از ھمھ روانشناسان سازمانی و صنعتی - نظریھ پردازان شخصیت- نظریھ پردازان آموزشی

کھ مربوط بھ شرایط کاری افراد می باشد و از حالی و عوامل دیگری بیروانشناسان صنعتی ،توجھ خود را بھ مسائل چون خستگی،در گذشتھ بیشتر

: بھ تازگی نقش آنھا در این سھم ھا فعال تر شده و شامل موارد زیر می باشد . کارایی آنھا می کاھد معطوف می کردند 

، فشارھای کاری و ، طراحی مشاغل، فرآیندھای تصمیم گیری، رضایت مندی شغلی، موثربودن، رھبری، یادگیری، شخصیتادراک،آموزش

.روش ھای گزینش انتخاب کارکنان 

:جامعھ شناسی -٢

د یعنی در در حالی کھ روانشناسی بھ مطالعھ فرد می پردازد ،جامعھ شناسی بھ مطالعھ سیستم اجتماعی می پردازد کھ افراد در آنھا ایفای نقش می کنن

ھ از طریق بیشترین نقشی را کھ جامعھ شناسی در علوم رفتاری داشت. جامعھ شناسی ، افراد در رابطھ با ھمکارانشان مورد مطالعھ قرار می گیرند 

بھ ویژه در سازمان ھای رسمی بزرگ و بسیار پیچیده برخی از زمینھ ھایی کھ رفتار سازمانی . مطالعھ و بررسی رفتار گروھی در سازمانھاست 

: توانستد است از دانش جامعھ شناسان بھ طریقی عالی تغذیھ کند عبارت اند از 

.، تعارض، قدرتارتباطات) دیوان ساالری(سلسلھ مرابت اداری،، ساختار سازمانی، فرھنگ سازمانیپویایی گروه

:روانشناسی اجتماعی-٣

. این رشتھ بر تاثیر و تاثر مردم بھ یکدیگر تاکید می شود. ، گرایشی از روانشناسی است کھ ترکیبی از روانشناسی و جامعھ شناسی می باشداین رشتھ

:کنند روانشناسان اجتماعی در موارد زیر ایفای نقش می

الگو ھای ارتباطی کھ فعالیت ھای گروه می توانند نیاز ھای فردی را تامین کنند و ،، تغییر دادن نگرش ھافھیمت، سنجش یا اندازه گیری، درک

.فرآیندھای تصمیم گیری گروھی

:مردم شناسی-۴

محیط بیاموزند کار این پژوھشگران بر روی فرھنگ ھا یا ھاییچیزمتخصصان مردم شناسی بر روی جوامع تحقیق می کنند تا درباره انسان و رفتارش 

. و این تحقیق ھا بھ ما کمک کرده تا بھ تفاوت اصول درارزش ھا،پنداشت ھا و رفتارمردم بین کشورھای مختلف پی برد . ھای انسانی صورت می گیرد 

:علوم سیاسی-۵

اھمیت زیادی دارد دانشمندان علوم سیاسی، رفتار افراد و گروه ھا را حول محورھای سیاسی نقش دانشمندان علوم سیاسی در زمینھ درک رفتار سازمانی 

:مورد مطالعھ و بررسی قرار می دھند مطالب مھمی کھ دراین زمینھ مورد توجھ ھستند عبارت اند از 

سال پیش این رشتھ نقشی در رفتار سازمانی نداشتند ولی ٢۵توزیع قدرت بھ شیوه ای کھ افراد از قدرت بھ نفع خود استفاده می کنند زیربنای تعارضات،

.در حال حاضر یکی از رشتھ ھای اصلی مرتبط با رفتار سازمانی می باشد



برنامھ ریزی:فصل دوم

:تصمیم گیری 

ظایف برنامھ ریزی، سازماندھیزیرا ھر مدیری برای اجرای ھر یک ار و. تصمیم گیری رکن اساسی کلیھ وظایف و فعالیت ھای مدیران بھ شمار می آید

بعضی از تصمیم ھا بر عده زیادی از افراد در سازمان ھا تاثیر می . ، ھدایت و کنترل ھمواره با مواردی مواجھ می شود کھ نیاز بھ اخذ تصمیم دارد

و سایر تصمیمات ممکن است از اھمیت زیادی . دو یا تاثیری بلند مدت بر سازمان بھ جای می گذارنبرای اجرای آنھا نیاز بھ پول زیادی دارند ،اردذگ

چگونگی ،نھا کم باشد و اثرات آنھا کوتاه مدت در ھر صورت کیفیتھزینھ اجرای آ. برخوردارنباشدوفقط برعده کمی از اعضای سازمان اثر بگذارد

.تصمیمات اتخاذ شده بھ پیشرفت و موفقیت مدیر در سازمان کمک می کند

:تعریف تصمیم گیری

تعریف دیگر تصمیم گیری .برای رسیدن بھ ھدفتصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از بین راه ھای مختلف و در حقیقت انتخاب بھترین راه 

) رین راهانتخاب بھت(تصمیم گیری را می توان بھ عنوان فرآیندی تعریف کرد کھ شامل تعریف مسالھ، ارزیابی راه حل ھا، اتخاذ تصمیم:بھ این شکل است

.اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجھ می باشد

روش . راھنمای تصمیم گیری اند و چارچوبی وسیع را ایجاد می کنند کھ مدیران باید در محدوده آنھا تصمیمات آتی را اتخاذ کنندخط مشی ھا،-

)بایدھا، نبایدھا(کنندھا،شیوه ھایی مشخص یا گام ھایی معین را برای اجرای فعالیت ھای آینده تعیین می 

:لھانواع مسئ

انواع تصمیم گیری                                   انواع مسئلھ                                        مدیران

مسائل مدیریتی دارای . جود دارد کھ مدیر باید برای رفع آن تالش کند مسالھ ای و. معموال وقتی موقیعتی با موقعیت مورد عالقھ مدیر تفاوت داشتھ باشد

آن مواجھ است قالبا چگونگی مقابلھ با آن مسالھ را در وضعیت یری بالھ ای کھ مدیر در موقعیت تصمیم گنوع مسا. اندازه ھا و شکل ھای متظوت ھستند

ھدف تصمیم گیری در آنھا روشن . سر راست و بدون پیچ وخم ھستندآشنا،می آیند،ی مسائلی کھ در سازمان بوجود عضب. تصمیم گیری تعیین می کند

بازگرداندن کاالی خریداری شده بھ مغازه خرده فروشی در زمان تعیین : است و اطالعات درباره این مسائل بھ آسانی در دسترس است بھ عنوان مثال

ھا کھ بھ سادگی قابل حل شدن باشند،اصطالحا مسائل خوش ساختار می شده و یا تقاضای حذف یک درس دانشجویی در دانشگاه و مسائلی از قبیل این

کھ بد ساختارند این مسائل جدید،غیر معمول و اطالعات درباره آنھا مبھم و ناکافی است برای مثال گویند ولی مدیران غالبا با مسائلی مواجھ می شوند 

.عموما با مسائل بد ساختارمواجھ خواھد شدیھ گذاری کند،سرماشرکتی کھ مایل است در زمینھ فناوری ھای جدید و ناشناختھ 

:انواع تصمیم گیری

:عموما تصمیم گیری را بھ دو دستھ تقسیم می کنند

برنامھ ریزی نشده- ٢برنامھ ریزی شده                            -١

ارشد

میانی

عملیاتی

برنامھ ریزی:فصل دوم

:تصمیم گیری 

ظایف برنامھ ریزی، سازماندھیزیرا ھر مدیری برای اجرای ھر یک ار و. تصمیم گیری رکن اساسی کلیھ وظایف و فعالیت ھای مدیران بھ شمار می آید

بعضی از تصمیم ھا بر عده زیادی از افراد در سازمان ھا تاثیر می . ، ھدایت و کنترل ھمواره با مواردی مواجھ می شود کھ نیاز بھ اخذ تصمیم دارد

و سایر تصمیمات ممکن است از اھمیت زیادی . دو یا تاثیری بلند مدت بر سازمان بھ جای می گذارنبرای اجرای آنھا نیاز بھ پول زیادی دارند ،اردذگ

چگونگی ،نھا کم باشد و اثرات آنھا کوتاه مدت در ھر صورت کیفیتھزینھ اجرای آ. برخوردارنباشدوفقط برعده کمی از اعضای سازمان اثر بگذارد

.تصمیمات اتخاذ شده بھ پیشرفت و موفقیت مدیر در سازمان کمک می کند

:تعریف تصمیم گیری

تعریف دیگر تصمیم گیری .برای رسیدن بھ ھدفتصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از بین راه ھای مختلف و در حقیقت انتخاب بھترین راه 

) رین راهانتخاب بھت(تصمیم گیری را می توان بھ عنوان فرآیندی تعریف کرد کھ شامل تعریف مسالھ، ارزیابی راه حل ھا، اتخاذ تصمیم:بھ این شکل است

.اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجھ می باشد

روش . راھنمای تصمیم گیری اند و چارچوبی وسیع را ایجاد می کنند کھ مدیران باید در محدوده آنھا تصمیمات آتی را اتخاذ کنندخط مشی ھا،-

)بایدھا، نبایدھا(کنندھا،شیوه ھایی مشخص یا گام ھایی معین را برای اجرای فعالیت ھای آینده تعیین می 

:لھانواع مسئ

انواع تصمیم گیری                                   انواع مسئلھ                                        مدیران

مسائل مدیریتی دارای . جود دارد کھ مدیر باید برای رفع آن تالش کند مسالھ ای و. معموال وقتی موقیعتی با موقعیت مورد عالقھ مدیر تفاوت داشتھ باشد

آن مواجھ است قالبا چگونگی مقابلھ با آن مسالھ را در وضعیت یری بالھ ای کھ مدیر در موقعیت تصمیم گنوع مسا. اندازه ھا و شکل ھای متظوت ھستند

ھدف تصمیم گیری در آنھا روشن . سر راست و بدون پیچ وخم ھستندآشنا،می آیند،ی مسائلی کھ در سازمان بوجود عضب. تصمیم گیری تعیین می کند

بازگرداندن کاالی خریداری شده بھ مغازه خرده فروشی در زمان تعیین : است و اطالعات درباره این مسائل بھ آسانی در دسترس است بھ عنوان مثال

ھا کھ بھ سادگی قابل حل شدن باشند،اصطالحا مسائل خوش ساختار می شده و یا تقاضای حذف یک درس دانشجویی در دانشگاه و مسائلی از قبیل این

کھ بد ساختارند این مسائل جدید،غیر معمول و اطالعات درباره آنھا مبھم و ناکافی است برای مثال گویند ولی مدیران غالبا با مسائلی مواجھ می شوند 

.عموما با مسائل بد ساختارمواجھ خواھد شدیھ گذاری کند،سرماشرکتی کھ مایل است در زمینھ فناوری ھای جدید و ناشناختھ 

:انواع تصمیم گیری

:عموما تصمیم گیری را بھ دو دستھ تقسیم می کنند
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برنامھ ریزی:فصل دوم

:تصمیم گیری 
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.تصمیمات اتخاذ شده بھ پیشرفت و موفقیت مدیر در سازمان کمک می کند

:تعریف تصمیم گیری

تعریف دیگر تصمیم گیری .برای رسیدن بھ ھدفتصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از بین راه ھای مختلف و در حقیقت انتخاب بھترین راه 

) رین راهانتخاب بھت(تصمیم گیری را می توان بھ عنوان فرآیندی تعریف کرد کھ شامل تعریف مسالھ، ارزیابی راه حل ھا، اتخاذ تصمیم:بھ این شکل است
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روش . راھنمای تصمیم گیری اند و چارچوبی وسیع را ایجاد می کنند کھ مدیران باید در محدوده آنھا تصمیمات آتی را اتخاذ کنندخط مشی ھا،-
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:لھانواع مسئ

انواع تصمیم گیری                                   انواع مسئلھ                                        مدیران
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آن مواجھ است قالبا چگونگی مقابلھ با آن مسالھ را در وضعیت یری بالھ ای کھ مدیر در موقعیت تصمیم گنوع مسا. اندازه ھا و شکل ھای متظوت ھستند

ھدف تصمیم گیری در آنھا روشن . سر راست و بدون پیچ وخم ھستندآشنا،می آیند،ی مسائلی کھ در سازمان بوجود عضب. تصمیم گیری تعیین می کند

بازگرداندن کاالی خریداری شده بھ مغازه خرده فروشی در زمان تعیین : است و اطالعات درباره این مسائل بھ آسانی در دسترس است بھ عنوان مثال

ھا کھ بھ سادگی قابل حل شدن باشند،اصطالحا مسائل خوش ساختار می شده و یا تقاضای حذف یک درس دانشجویی در دانشگاه و مسائلی از قبیل این

کھ بد ساختارند این مسائل جدید،غیر معمول و اطالعات درباره آنھا مبھم و ناکافی است برای مثال گویند ولی مدیران غالبا با مسائلی مواجھ می شوند 

.عموما با مسائل بد ساختارمواجھ خواھد شدیھ گذاری کند،سرماشرکتی کھ مایل است در زمینھ فناوری ھای جدید و ناشناختھ 

:انواع تصمیم گیری

:عموما تصمیم گیری را بھ دو دستھ تقسیم می کنند
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ر صورتی کھ مسائل بد ساختار باشند،مدیران مجبور می شوند و داز تصمیمات برنامھ ریزی شده بیشتر برای حل مسائل خوش ساختار استفاده می شود

. بر تصمیمات برنامھ ریزی نشده برای یافتن راه حل ھای منحصر بھ فرد اکتفا کنند

:تصمیمات برنامھ ریزی شده

مدیران بھ : برای مثال. ده اتخاذ می کندوقتی موقعیتی غالبا اتفاق می افتد و یا این موقعیت خوش ساختار و منظم شده است ،مدیر تصمیمی برنامھ ریزی ش

ال ندرت درباره سطح حفوف مستخدم جدید نگران ھستند زیرا سازمان ھا معموالمقررات حقوق و دستمزد را برای ھمھ پست ھا مشخص شده دارند معمو

موجودی ھای صندوق و مانند آنھا،روش ھای ماده کردن سفارشات مشتری،تراز کردن در سازمان ھا برای مسائل روز مره مانند نظافت ساختمان ھا،آ

خط مشی ھا روش ھا و قوانینی کھ مدیران بر اساس آنھا تصمیمات برنامھ ریزی شده اتخاذ می کنند موجب صرفھ جویی در وقت . تکراری وجود دارد

ثال تصمیم درباره چگونگی برخورد با شکایت ھای این مسئلھ باعث میشود کا مدیران بیشتر وقت خود را بھ فھالیت ھای مھم تر اتخاذ دھند م. می شود 

موضوع را بھ . روز پس از خرید مجاز است ١۴تک تک مشتریان موجب اتالف وقت و ھزینھ است اما خط مشی ای کھ بیان کند تعویض کلیھ کاالھا تا 

.میزان قابل مالحضھ ای ساده می کند

:تصمیمات برنامھ ریزی نشده 

اگر مسئلھ ای بھ اندازه کافی تکرار نشود کھ بتوان برای آن خط مشی یا . و استثنایی و بد ساختار سر و کار دارندیر معمولاین تصمیمات با مسائل غ

چگونگی تخصیص :مانند.قانونی تعریف کرد یا آنقدر مھم باشد کھ بھ برخورد خاصی نیاز داشتھ باشد  باید با تصمیم گیری برنامھ ریزی نشده حل شود

ئل مھمی کھ مدیران با آنھا مواجھ اند مستلزم تصمیم ادرواقع بیشتر مس.زمانی،چگونگی برخورد با نقص خط تولید،ارائھ محصولی جدید بھ بازار منابع سا

ای او گیری برنامھ ریزی نشده است بھ عالوه ھرچھ فرد در سلسلھ مراتب سازمانی باالتر می رود داشتن توانایی تصمیم گیری برنامھ ریزی نشده بر

اند بنابرین آنھا از تصمیمات برنامھ ریزی شده مانند روش ھای و تکراری مواجھمدیران،سطوح پایین سازمانی اساسا با مسائل آشنا . حائز اھمیت است

مدیران . نداستاندارد عملیاتی بھره می گیرند و چنانچھ مسائلی خوب،سازمان نیافتھ باشند غالبا مدیران سطوح باالتر درباره آنھا تصمیم گیری می کن

.مسائلی کھ منحصر بھ فرد و دشوار است بھ سطوح باالتر انتقال داده می شود سطوح پایین مسائل و مشکالت روز مره را خود تصمیم می گیرند و فقط

:برنامھ ریزی

برنامھ ریزی جایگاھی را ) سازمان دھی،کنترل،نظارت،ھدایت و رھبری :مانند(.مدیران می باشدبرنامھ ریزی اساسی ترین وظیفھ در میان دیگر وظایف 

.ھ این ھدف در آینده تعیین می کندسپس مجموعھ ای از اعما ل کارساز را برای رسیدن برد را تعیین می کند ونجا قرار گیکھ سازمان باید در آینده در آ

:تعریف برنام ریزی

برنامھ ریزی یعنی انتخاب ماموریت ھا ،ھدف ھا و . برنامھ ریزی مانند پلی است روی فاصلھ جایی کھ ھستیم و جایی کھ می خواھیم بھ آن برسیم 

. از میان راه ھای مختلف برای عملکرد آینده سازمان استرای رسیدن بھ آنھا کھ مستلزم تصمیم گیری و انتخاب اقداماتی ب

:انواع برنامھ ریزی

دربرنامھ ریزی غیررسمی ھیچ چیز نوشتھ شده ای وجود ندارد و مدیران معموال در تعیین اھداف . غیررسمی باشدبرنامھ ریزی ممکن است رسمی یا

این نوع برنامھ ریزی بیشتر در سازمان ھای . بھ تنھایی تصمیم می گیرند و یا سھم نا چیزی در تصمیم گیری را بھ کارکنان اختصاص می دھدسازمانی

وع کوچک و یا سازمان ھایی کھ مدیر،خود مالک آن است تصویری از آن چھ می خواھد بھ آن برسد و چگونگی رسیدن بھ آنھا را در ذھن دارد این ن

.امھ ریزی فاقد استمرار است برن

:برنامھ ریزی رسمی

آن نوع برنامھ ریزی است کھ در آن ھدفھای ویژه ای برای دوره معینی تنظیم می شود این ھدفھا نوشتھ می شوند و در اختیار : برنامھ ریزی رسمی

می در این طرح ھا مدیریت،مسیری را تعین . سر انجام طرح ھای ویژه ای برای رسیدن بھ این اھداف تدوین می شوند. اعضای سازمان قرارمی گیرند

. کند کھ می خواھد آن را طی کند تا ازجایی کھ ھست بھ جایی کھ باید برسد باشد

:فرآیند برنامھ ریزی



سپس از . باال ترین ھدف و ھدف نھایی سازمان ھاست را تشریح می کندمدیران فرآیند برنامھ ریزی را با ایجاد،اصالح،یا تایید مجدد ماموریت ھا کھ

این . کنندماموریت سازمان برای پدید آوردن ھدفھای سازمانی بھره می گیرند و بعد ،برنامھ ھای الزم برای تحقق این ھدفھا را طرح ریزی و اجرا می 

با استفاده از فرآیند برنامھ . رای سازمان ھایی کھ با ثبات می باشند تعریف می شوندفرآیند برنامھ ریزی،ھم برای سازمان ھایی کھ پویا ھستند و ھم ب

محیطی تطبیق دھند زیرا این فرآیند موجب می شود آنھا بجای آنکھ بھ فعالیت ھای روزانھ توجھ کنند بھ ریزی مدیران بھتر می توانند خود را با تغییرات 

. نتایج فرآیندھا تاکید می ورزند

:ت ھاماموری

ماموریت سازمانی،ھدف نھایی سازمان ھا برای حفظ . اولین مرحلھ در فرآیند برنامھ ریزی تنظیم کردن و یا تجدید کردن ماموریت سازمانی است

د و عالی،یکپارچھ شوتعین ماموریت سازمانی موجب می شود تا مدیریت . موجودیت و نیرویی است کھ سازمان ھا را بھ سمت اھدافشان پیش می برد

در حقیقت ماموریت . تصویر روشنی از جایی کھ سازمان باید در آن جا باشد و آنچھ کھ باید باشد و کسانی را کھ باید بھ آنھا خدمت کند،ارائھ می دھد

نمایند و حمایت آنھا سازمانی تصویری استوارازوضعیت آینده بلند مدت سازمان را ترسیم می کند ومدیران بدین وسیلھ می توانند کارکنان خود را ترقیب

حتی موفق ترین ماموریت ھا،دیر یا زود منسوخ و کھنھ می شوند زیرا بھ علت تغییرات ھای مشروع در ماموریت جلب می کندرا برای اجرای آرمان

.ماموریت ھا بھ ناچار دستخوش تغیرات می گردنددر محیط دگرگونی درنیازھا یا تاثیرعوامل محیطی،

:سازمانھدفھای

ھدفھای سازمانی منابع و تالشھای سازمانی را در جھت اجرای ماموریت ھا . برنامھ ریزی استمرحلھ مشخص کردن اھداف فرآیندد از ماموریت ھا بع

تعین اگر چھ مدیران عالی مسئول .وند و بھ چھ چیزی برسدھدفھا بطور دقیق تر تعین می کنند کھ سازمان ھا می خواھند بھ کجا بر. ھدایت می کنند

ن می کنند ماموریت ھای سازمانی بھ عنوان باال ترین ھدف ھستند ولی سطوح پایین تر ھدفھا را برای ھدایت فرآیند برنامھ ریزی در سراسر سازمان تعی

:بھ عنوان مثال.برای رسیدن بھ ماموریت ھا باید بھ اھداف کوچک دسترسی پیدا کرد تا بھ ھدف بزرگتر یعنی ماموریت ھا برسیم . و بکار می برند

وظیفھ دارند ھدف مشخص تری را برای ) عملیاتی و میانی (مدیران سطوح پایین تر. ھدف کلی و ماموریت سازمانی بھ حداکثر رساندن سود می باشد

،از سویی دیگر %٨بھ حداکثر رساندن سود سال جاری بھ میزان:این ھدف کوچکتر ممکن است بھ اینصورت باشد. رسیدن بھ این ھدف کلی تنظیم کنند

برای . مدیران سازمان ھا فقط یک ھدف را دنبال نمی کنند بلکھ ضمن تالش برای رسیدن بھ ھدف کلی سازمان،اھداف دیگری را نیز در نظر می گیرد

موثر و کار ساز می باشد مثال موسسات بازرگانی معموال ھدفشان بھ حداکثر رساندن سود و ھدف سازمان ھای غیر انتفاعی فراھم آوردن حدفات بھ طور 

.موسسات بازرگانی عالوه بر این ھدف،در پی افزایش سھم شرکت در بازارھا نیز می باشد

:سطوح اھداف در سازمان ھا

ھدف عملیاتی-٣راھکاری                             ھدف -٢ھدف راھبردی                  -١

بیانیھ مأموریت

ھدف راھبردی

اریھدف راھک

ھدف عملیاتی

:ھدف راھبردی. ١

م می کل سازمان برای رسیدن بھ اھداف راھبردی تالش می کنند این اھداف را مدیریت عالی سازمانھا تعین می کند و بھ عنوان ھدف ھای رسمی اعال

. رفع نیازھای حمل و نقل مشتریان می باشدشرکت راه آھن را در نظر بگیرید کھ ھدف کلی این شرکت یا بھ عبارتی ماموریت آن :شود بھ عنوان مثال

:اھداف راھبردی آن عبارت اند از 

شناخت وتامین نیازھای مشتریان-١

ارائھ خدمات باکیفیت عالی واطمینان زیاد-٢



مسئولیت دربرابرسالمت محیط-٣

قیبانرھزینھ قابل رقابت با-۴

:ھدفھای راھکاری.٢

:ی تعین می کنند از جملھ ھدفھای راھکاری در مثال فوق میتوان بھ این اھداف اشاره نموداین ھدفھا را مدیران عالی بھ کمک مدیران میان

تداوم بھره وری با کنترل ھزینھ وپیشرفت فنی-١

. افزایش درآمد با تالش ھای بازاریابی کھ باعث افزایش سھم شرکت  در بازار می گردد-٢

:ی عملیاتیاھدفھ. ٣

٣خرید:تغین می کنند با توجھ بھ مثال فوق ھدف عملیاتی آن را می توان اینگونھ بیان نمود) عملیاتی (مدیران خط اولاین ھدفھا را مدیران میانی یا 

در واقع ھدف ھای سطوح پایین . ظر سوخت برای افزایش بھره وری تجھیزات و ارائھ خدمات حمل و نقل با کیفیت بھتر لوکومتیو جدید و کار آمد از ن

.برای اینکھ سطوح باالتر تحقق پیدا کنندتر ابزاری ھستند

:سازماندھی

ترکیب می کنند عمل سازماندھی انجام می ،بھ منطور رسیدن بھ ھدفھا) نفر یا بیشتر ٢دستھ کم ( ھنگامی کھ مدیران منابع مادی را با تالشھای افراد 

ھند انجام دھند و چگونھ تالش ھای فردی آنھا بھ بھترین شکل برای در سازماندھی تعین می گردد کھ افراد در سازمان چھ کاری را می خوا. شود

.بنابراین موقعیت ھر سازمانی بھ نتیحھ فرآیند سازماندھی بستگی دارد،مشارکت در تحقق اھداف سازمانی تاکید خواھد شد

:تعریف سازماندھی

جھت اھداف مشترک است در واقع سازماندھی شامل وظایفی است کھ باید اجرا سازماندھی فرآیند سامان دادن افراد  وسایر منابع برای اجرای وظایف در 

.تشخیص کسانی است کھ باید وظایف را اجرا کنند چگونگی گروھبندی وظایف و تعین کسانی کھ باید گزارش دھند و یا گزارش بگیرند. شود

:ساختار سازمانی

ساختار سازمانی در سازمان ھای . ھنگی فعالیت ھای اجزای سازمانی آن را ایجاد می کنندساختارسازمانی چارچوبی است کھ مدیران برای تقسیم و ھما

زیرا شرایط محیطی و راھبردھا و اھدافی را کھ سازمان ھا دنبال می کنند با ھم تفاوتدارند،ساختار سازمانی الگوھای تعین شده . مختلف با ھم متفاوت اند

ھدفھای ساختار سازمانی . است و نظامی رسمی است زیرا مدیران مالی بطور رسمی آن را پدید می آورندبرای روابط میان اجزای میان یک سازمان

:عبارت اند از

.جھت دادن اطالعات بھ سوی مدیران مربوط تا میزان عدم اطمینان آنھا ھنگام تصمیم گیری کاھش یابد-١

بتوانند بدون درد سر و با انسجام در ھر سطحی برنامھ ھای خود را توزیع اختیاربرای تصمیم گیری بطورموثربصورتی کھ اعضای سازمان -٢

.اجرا کنند

تعین و کنترل روابط میان واحدھای کاری بھ طوری کھ اطمینان حاصل شود کھ کلیھ کارھا بھ شیوھای منظم و مرتب واگذار و اجرا شده است -٣

.و کلیھ واحدھا در موفقیت سازمان مشارکت داشتھ اند

:ساختار رسمی

تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل،حدود وظایف و اختیارات و چگونگی اجرای آنھا مشخص می شود ساختار رسمی را مسئوالن بھ طور قانونی 

:ویژگی ھای ساختار رسمی عبارت اند 

.زیرا آنگونھ کھ سازمان ھا پیش بینی شده اند،عمل نمی کنند: ساختارھای رسمی آرمانی اند-١

زیرا سازمان رسمی بھ طراحی مشاغل محدود می شود و از طریق فرآیند کار گزینی افراد :ساختارھای رسمی غیر شخصی استماھیت -٢

.خاصی برای ھتدی این مشاغل انتخاب می شوند 



.بصورت مکتوب و بھ کمک نمودار برای کارکنان تشریح می شوددر سازمان ھای رسمی روابط سازمانی -٣

:ساختارغیررسمی

:گی ھای ساختارھای غیررسمی بھ شرح زیر می باشدویژ

.یعنی چگونگی عملکرد ھر سازمان را بھ طور واقعی نشان می دھد: ساختارغیررسمی بیانگرحالت واقعیت است-١

یعنی این سازمان ھنگامی شکل می گیرد کھ تصدی مشاغل بر حسب روابط اجتماعی میان افراد : ماھیت سازمان غیررسمی شخصی است-٢

.می گیردصورت

.بطور شفاھی بیان می شود و برحسب نیازھای سازمان این روابط تغییر می کنددر سازمان غیررسمی روابط میان افراد سازمان -٣

:نمودارھای سازمانی 

پست یا وظیفھ نمودار سازمانی نشھ ھایی ھستند کھ پست ھا،وظایف و روابط درون سازمان را مشخص می کنند ھر یک از مربع ھا نشاندھنده یک 

:نمودار ھای سازمانی سھ نوع اند. سازمانی می باشد و خطوط پیوستھ بین این مربع ھا روابط بین افراد را در سازمان ھا نشان می دھند

نمودارھرمی-١

ار ھای افقی دنمو-٢

نموداردایره ای یاھم مرکز-٣

نمودارھا ھستند کھ بسیارمورد استفاده قرار می گیرد این نمودارھا جریان ھای عمودی اختیار و ارتباط قدیمی ترین نوع:نمودارھای ھرمی.١

باالیی این ھرم قراردارد و سیت ھای دیگر در قسمت پایین از نظر بین کارکنان سازمان را مشخص می کنند کھ مدیریت عالی در قسمت 

.در اروپا نیز دقیقا بھ این شکل استساختار مذھب . اختار فرماندھی ارتش اقتباس شده استتاریخی گفتھ می شود ساختار ھرمی احتماال از س

از سمت چپ بھ راست حرکت می کنند کھ ھیئت مدیره در سمت چپ آن وپست ھای دیگر سازمانی در سمت راست قرار :نمودارھای افقی.٢

.دارند

ی یاھم مرکز،مدیر عامل در مرکز قرار دارد و دیگر اعضای سازمان در اطراف آن قرار در نمودارھای دایره ا:ھم مرکزنموداردایره ای یا.٣

.می گیرد
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:بھ شرح زیر می باشدھاکاربرد نمودار

.و مسئولیت افزاد را مشخص می کندنمودارھای سازمانی تصویرخالصھ ای از ساختار ھر سازمان  را روابط و اختیارات آن-١

.توجھ سازمان ھا می باشندنمودارھای سازمانی کانون -٢

.نمودارھا در سازمان ھا می توانند مبنایی برای تغییر و تحول بھ حساب آیند-٣

.ز نمودارھا می توان بھ عنوان راھنمایی برای کارشکافی تشریح،تنظیم،مشخصات مشاغل،ارزیابی مشاغل،تعین نیازھای آموزشی استفاده کردا-۴
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