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تعریف سازمان
یردمیگقرارتوجهموردزیرصورتبهکهمشترکندوجوهوویژگیهادارایسازمانها❖
:
.استاجتماعینهادیک.1
.استهدفبرمبتنی.2
وفعالسیستمهایدارایوشدهطرحریزیآگاهانهصورتیبهآنساختار.3

.استهماهنگ
.داردارتباطخارجیمحیطبا.4
افرادهکهنگامی.شودمیتشکیلدارندیکدیگرباکهایرابطهوافرادازسازمان❖

رقراربمتقابلروابطیکدیگرباهدفهاتامینجهتدرضروریوظایفیانجامبرای
.آیدمیبوجودسازمانکنند
تهافرصازبتوانندآنهاتامیشودواگذاربیشتریاختیاراتافرادبهسازماندر❖

.باشندداشتهبرعهدهفعالترینقشوببرندبیشتریاستفاده
یمبرخورداربیشتریپذیریانعطافازسازمانهاودوایربینمرزهایسازماندر❖

.باشد



اهمیت سازمان

.کندنتامیوتهیهراالزممنابعنظر،موردهاینتیجهوهاهدفبهدستیابیبرای.1
.کندارائهوتولیدباالراندمانیباوکاراصورتیبهراخدماتوکاالها.2
.نمایدتسهیلوتشویقرانوآوری.3
.کنداستفادهنوینتکنولوژیهایوکامپیوتراز.4
.کندنفوذاعمالآنهابرودهدوفقتغییرحالدرمحیطیعواملباراخود.5
آنارزشبرونهدارجاستشرکتکارکنانومشتریانمالکان،نظرموردآنچهبه.6

.بیفزاید
د،کننرمپنجهودستکارنیرویناهمگونیازحاصلهایچالشباتابکوشد.7

کارکنانهماهنگیوتشویقانگیزش،موجبونمایدرعایترااخالقیمسائل
.شود



اهمیت سازمان
.کندنتامیوتهیهراالزممنابعنظر،موردهاینتیجهوهاهدفبهدستیابیبرای.1
.کندارائهوتولیدباالراندمانیباوکاراصورتیبهراخدماتوکاالها.2
.نمایدتسهیلوتشویقرانوآوری.3
.کنداستفادهنوینتکنولوژیهایوکامپیوتراز.4
.کندنفوذاعمالآنهابرودهدوفقتغییرحالدرمحیطیعواملباراخود.5
آنارزشبرونهدارجاستشرکتکارکنانومشتریانمالکان،نظرموردآنچهبه.6

.بیفزاید
د،کننرمپنجهودستکارنبرویناهمگونیازحاصلهایچالشباتابکوشد.7

کارکنانهماهنگیوتشویقانگیزش،موجبونمایدرعایترااخالقیمسائل
.شود



ابعاد طرح سازمان

:طبقه بندی ابعاد سازمان 

:ابعاد ساختاری .  1
بیان کننده ویژگیهای درونی 

سازمان

: ابعاد محتوایی .  2
معرف کل سازمان 

اهدافو
استراتژی

محیط تکنولوژی

فرهنگاندازه

ساختار
رسمیبودن.1
تخصصیبودن،تقسیمکار.2
داشتناستاندارد.3
سلسلهمرانباختیارات.4
پیچیدگی.5
تمرکز.6
حرفهایبودن.7
نسبتهایپرسنلی.8

سازمان



ابعاد ساختاری سازمان

سازماندرموجودمدارکواسناد:بودنرسمی.1
صیتخصوجداگانهوظایفبهسازمانفعالیتهایکارهاتقسیم:بودنتخصصی.2
یکسانروشبهسازمانمشابهکارهایانجام:استانداردداشتن.3
ترلکنحیطهوفردهراختیاراتحیطهکردنمشخص:اختیاراتمراتبسلسله.4

مدیران
ندرودر(فضاییوافقیعمودی،)فرعیسیستمهاییاکارهاتعداد:پیچیدگی.5

سازمان
.داردتصمیمگیریقدرتکهاختیاراتازسطحآن:بودنمتمرکز.6
سازمانکارکنانآموزشیورسمیتحصیالتسطح:بودنحرفه ای.7
دوایرومختلفوظایفبرایافرادیکارگیریبهواستخدام:پرسنلیهاینسبت.8

گوناگون



ابعاد محتوایی سازمان

سازمانکارکنانیاافرادتعداد:سازماناندازه.1

رایندفروشهایوعملیاتشاملتولیدزیرسیستمماهیت:سازمانتکنولوژی.2

تولید

.دارندوجودسازمانمرزازخارجکهعواملی:سازمانمحیط.3

وسازمانفعالیتهایدامنهمشخصکننده:سازماناستراتژیواهداف.4

.داردرقبایومشتریانکارکنان،باسازمانکهاسترابطهای

استتفاهمهاییوهنجارهاباورها،ارزشها،ازمجموعهای:سازمانفرهنگ.5

.داردمشترکوجوهکارکنانباآنهادرسازمانکه



تئوری سازمان

صورتیبهسازمانهاتحلیلوتجزیهومشاهدهبرایاستراهیسازمانتئوری

وگوهاالبراساسسازمان،دربارۀاندیشیدنشیوۀیادیدگاهاین.عمیقترودقیقتر

رههمواسازمانیصاحبنظرانواندیشمندان.داردقراررفتاروسازمانیطرحمقررات،

ورآورنددسنجشبهنمایند،تعریفراآنهاتامیکوشندوهستندمقرراتاینپیدر

نینچازکهواقعیتهایی.دهندقرارمااختیاردرراآنهاسرانجاموکنندگیریاندازه

ردعملکدرژرفنگرکلی،الگوهایاندازهبهدرستمیآینددستبهتحقیقاتی

.دارنداهمیتسازمانها،



تاریخچه مکاتب مدیریتی
کالسیکمکتب
تیلورفردریکعلمیمدیریت❖
فایولهنریاداریمدیریت❖
وبرماکس(دیوانساالری)بوروکراسی❖

نئوکالسیکمکتب
هاثورنتحقیقات❖

مدرنمکتب
سیستمینظریه❖
اقتضائیمدیریت❖
مدیریتینقشهای❖

مدرنپستمکتب



دیدگاه اقتضایی
هویژگیاقتضاییبهمعنیایناستکهیکچیزبهچیزهایدیگروابستهاست،بااینک❖

د،درچیزیکهدریکمحیطموثرواقعمیشو.یکسازمانبهکلموقعیتبستگیدارد

.دنداردراهمنحصربهفردیکهبهترینباشدوجو.محیطدیگرینمیتواندموثرواقعشود

«.آنبستگیدارد»:معنیتئوریاقتضاییایناست

برخیازسازمانهادرمحیطویژهایقرارمیگیرندووضعخاصیراتجربهمیکنند،❖

در.تندودرپیکاراییهس(تکنولوژیبکنواخت)هموارهیکتکنولوژیرابهکارمیبرند

یوۀدراینروش،ش.یکچنینوضعی،مدیریتسازمانازروشمکانیکیاستفادهمیکند

کبههمینگونهدری.کنترلدیوانساالری،ساختاروظیفهایوارتباطاترسمیاست

ناسبمقتضیوم)محیطنامطمئن،مدیریتازروشارگانیکوتکنولوژیغیریکنواخت

انروشمدیریتدرستهماناستکهمناسبوضعسازم.استفادهمیکند(وضعسازمان

.باشد



سطوح تجزیه و تحلیل
تشکیلیفرعسیستمزیرتعدادیازسیستمهرکهمیشودگفتهسیستمهاتئوریدر

عیینتبرایوداردآشیانهوالنهبزرگترسیستمیکدروندرسیستمیهر.میشود
مانسازهر.کردتعیینراتحلیلوتجزیهسطحبایدمرکزیهستهواصلیکانون
:میشودتحلیلوتجزیهسطحچهاردرمعموالً

سازماندرانساننقش.استسازمانهرزیربنایسنگواساسوپایه:فرد.1
.استزندهموجودیکدرسلولنقشهمانند

باگروهیکارهایدادنانجامبرایکهافرادازایمجموعه:سازمانواحدیاگروه.2
.میکنندهمکاریهم

.واحدهاستوگروهازمجموعهای:سازمان.3
ودرمیآیندگروهیکصورتبهکهسازمانهاستازمجموعهای:سازمانیمحیط.4

.میآورندوجودبهراجامعه
بهیولاستتاکیدموردسازمانسطحدرتحلیلوتجزیهمسالۀسازمانتئوریدر❖

.میشودتوجههممحیطوگروه



نمودار سطوح تجزیه و تحلیل در سازمان

محیط خارجی
(سازمان ها، جامعه)

تجزیه و تحلیل در سطح سازمان

تجزیه و تحلیل در سطح گروه

تجزیه و تحلیل در سطح فرد

سازمان بسازمان ج سازمان  د

سازمان الف 

واحد الفواحد ب واحد ج 



تئوری سازمان و رفتار سازمانی 
.می گیردقرارتوجهموردافرادرفتارمجموعهسازمانتئوریدر*
ارقرتحلیلوتجزیهاینکانوندرآنهاولیدارندزیادیاهمیتافرادچهاگر*

.نمی گبرند
.داردتقاوتسازمانیرفتارباسازمانتئوری*

مبحث،آندرزیرامی شودتوجهسازمانبهخردسطحدرسازمانیرفتاردر*
رارقتوجهموردتحلیلوتجزبهفراینداصلیاجزایعنوانبهسازماندرونافراد

رارقتوجهکانوندرشخصیتورهبریشیوۀانگبزش،چونمطالبیومیگیرند
خاصتوجهیافراداحساساتیوشناختیتفاوت هایمسالۀبهنیزومی گیرند

.می شود

کلآن،درکهزیرامی شود،توجهسازمانبهکالنسطحدرسازمانتئوریدر*
ایردوکهافرادیبهسازمانتئوریدر.می آیدحساببهواحدیکعنوانبهسازمان

دراریرفتوساختارینظرازکهتفاوت هاییبهنیزومی دهندتشکیلراسازمانی
شناسیجامعهسازمان،تئوری.می شودخاصتوجهیداردوجودسازمانسطح

.آنهاستروان شناسیسازمانی،رفتاروسازمان ها



تئوری متقابل

هایجنبهازیکیبهمدیریتدرس هایوسازمانمطالعاتوتحقیقاتبیشتردر

دموردر«متقابلتئوری»در.می شودتوجهسازمانیرفتارباسازمانیتئوری

برگروههاوافراد.می شودبحثتحلیلوتجزیهکالنوخردسطوحیکپارچگی

.می گذارداثرگروههاوافرادبرخود،نوبهبههم،سازمانومی گذارداثرسازمان

رکدراسازمانیمختلفسطوحهمزمانطوربهبکوشند،بایدکارکنانومدیران

.کنند



تئوری سازمان و مدیران 
پایینردهمدیرانهماندکیومیانیمدیرانباال،ردهمدیرانتوجهموردمستقیمصورتبهسازمانتئوری

.است

رایخارجمحیطتدوین،رااستراتژی هاتعیین،راهدف هابایدوهستندسازمانکلمسئولارشدمدیران

.کنندتعیینراسازمانطرحوساختاروتفسیر

اینطرواببهبایدودارندکارو سربازاریابییاتحقیقواحدهایمثلسازمانی،واحدهایبامیانیمدیران

باکهکنندطرح ریزیگونه ایبهراخودواحدهایبایدمیانیمدیران.کنندتوجهسازمانکلباواحدها

سیستموه هاگروبینتعارضسیاست،وقدرتبهمربوطمسائلبابتواندوباشدسازگارسازمانتکنولوژی

تئوری.کنندنرمپنجهودست(استسازمانتئوریازبخشیآنهاازیکهرکه)اطالعاتوکنترل

کهمی شودکارگرانیبهمربوطسرپرستیازسطحاینزیرادارد،اندکیرابطهپایینردهمدیریتباسازمان

تئوری.می فروشندراکاالهاومی دهنددرسکالس هادرمی نویسند،نامهمی کنند،کاردستگاه هابا

.داردکاروسربزرگ ترواحدهایوسازمانازبزرگ تریتصویرباسازمان



سازمانحيات هچرخ
یکی دیگر از مفاهيمی که ميتوان با استفاده از آن درباره رشد و تغيير سازمان 
.  اندیشيدمقصود از چرخه زندگی این است که یک سازمان روزی متولد ميشود

. رشد ميکند و سرانجام از بين ميرود

كارآفرینیهلمرح.1
(همكاری گروهی)اشتراك مساعیلهمرح.2
رسمی شدن سازمانلهمرح.3
تدبيراندیشیلهمرح.4

16



كارآفرینیهمرحل

نوعی محصول جدید و بقا در بازارهعرضتوجه سازمان عطف به .1
بنيانگذاران، افرادی مبتكر،نوآور و خالق هستن.2
.  سازمان، غير رسمی است.3
دیوانساالری، منتفیهقضي.4
نياز به رهبری؛بعلت وجود تعداد زیاد كاركنان: بحران•

17



(همكاری گروهی)اشتراك مساعیهمرحل

رهبری سازمان حل شود،سازمان صاحب یك سيستمهمسألاگر .1
.مدیریتی كارآمد خواهد شد

سيم تشكيل دوایر و واحدهای سازمانی و در نتيجه شرح وظایف، تق.2
كار و سلسله مراتب اداری

میارتباطات و كنترل غير رسمی؛وجود تعداد اندكی سيستم رس.3
عتماد پایين از اۀمدیران رد. نياز به تفویض اختياردارد: بحران •

به نفس برخوردار می گردند و در خواست استقالل و 
.خودمختاری بيشتری می كنند

18



رسمی شدن سازمانهمرحل

.مستلزم تلفيق دیدگاهها و اعمال مقررات،روشها و اجرای سيستم كنترل.1

ضعيف و رسمی: ارتباطات.2

...  برنامه ریزی، تعيين خط مشی و:مدیریت عالی سازمان درگير.3

اجرای سيستمهای انگيزشی.4

دیوانساالری افراطی: بحران•

19



تدبيراندیشیهمرحل

!شيدبرای حل مسائل مربوط به كارهای دست و پاگير باید چاره ای اندی.1
دیوانساالریۀاوج پدید.2
كنترل اجتماعی و خویشتن داری افراد مانعی در برابر دیوانساالری.3
تقسيم سازمان به بخشها و دوایر زیاد.4
نياز به تجدید حيات: بحران•

20



21



22



23



24





خاستگاه فرهنگ
می شود؟فرهنگ از کجا تغذیه

امعه عامل بعنوان خاستگاه فرهنگ در میان جپنج خاستگاه فرهنگ کجاست؟

:شناسان مطرح است

زبان و ادب. 1

دین و آیین. 2

معیشت و اقتصاد. 3

تاریخ و رویداد. 4

جغرافیا و شرایط اقلیمی. 5

.تندیا بنیانگذاران سازمان هسمنبع غائی فرهنگ یک سازمان همان موسسین







اساس فرهنگ
سازمانیبرخیصاحبنظرانبراینباورندکهترکیبوهماهنگیویژهدهگانهزیراساسفرهنگ

:راتشکیلمیدهد

هدایت و سرپرستی. 3ی                       خطرپذیر. 2ابتکار فردی. 1

کنترل. 6حمایت مدیریتی. 5انسجام. 4

تحمل اختالف سلیقه.9نظام تشویق.8هویت. 7

(1997رابینز)الگوی ارتباطی.10



مطالعه فرهنگ سازمانی ضرورت

مییادانسانبهفرهنگ.سازدمیراانسانهمفرهنگوآفریندمیرافرهنگانسان

فوظایکهایپیچیدهگروههایقالبودربیاموزدراپایداریوثابتهایاندیشهتادهد

وهنجارهاباورها،دربایدراسازمانهرفرهنگریشه.یابدساماندارندویژهوجداگانه

)1388کاووسی).نمودجستجوآنارزشهای

آندرفرهنگراسازمانهرهایشکستوهاموفقیتریشهمدیریت،علماندیشمندان

وفردبهمنحصرشخصیتدارایهاانسانکهطورهمانمعتقدندوکنندمیجستجو

شخصیتیدارایشانفرهنگواسطهبهنیزهاسازمانباشند،مییکدیگرازمتمایز

(1378شاین).هستندجداگانهوفردبهمنحصر



Observable Symbols

Ceremonies, Stories, 

Slogans,

Behaviors, Dress, 

Physical Settings

محیط فیزیکی و قابل مشاهده،
رفتارها،نوع لباس،جشن ها،داستانها،

شعارهاو عالئم ؛زبان خاص
و یا نشانه های قابل رؤیت

Underlying 

Values,

Assumptions,

Beliefs, Attitudes, 

Feelings

ارزشهای اصولی،باورها
اعتقادات،نگرشهاواحساسات



یکپارچه سازی داخلی

.اعضا دارای هویت مشترک گردند وشیوه همکاری موثر را یاد گیرند
روابط کاری روزانه را مشخص می کند،شیوه روابط افراد،نوع  رفتار قابل قبول و شیوه تخصیص و 

.اعمال قدرت را تعیین می نماید

سازشکاری خارجی

.به سازمان کمک می کند تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد
.دراین شیوه سازمان هدفها را تامین می کند و با عوامل خارج از سازمان رفتار می نماید

سازمان بر این اساس می تواند در برابر نیازهای مشتریان یا شرایط رقابتی واکنش مناسب 
.نشان دهد



:مراسم و جشن ها

.مراسموجشنهاازویژگیهایمهمفرهنگسازمانیهستند

گونههاییازفعالیتهایبرنامهریزیشدههستندکهبهصورت

.رویدادهایخاصبهنفعاعضایحاضردراینجشنهابهاجرادرمیآیند

:درسازمانچهارنوعجشنیامراسمبرپامیشودعبارتنداز

مراسممعارفه،مراسمتشویق،مراسمبازپروری،مراسمانسجام



نتایج اجتماعی

Social Consequences

نمونه

Example

انواع مراسم

Type of Rite

موجب تسهیل در امر پذیرش نقش اجتماعی افراد 
ی می شود و در نتیجه آن پستهای جدید را راحتتر م

.پذیرند
توجیه و آموزشهای اصولی در بدو استخدام

معارفه

Passage

ماعی موجب شناسایی بیشتر افراد و معرفی نقش اجت
.آنان می شود جشن های ساالنه

تشویق
Enhancement

ی تاکید بر ساختارهای اجتماعی و بهبود سازمانی م
.شود

ه فعالیت هایی که در رابطه با رشد و توسع
.سازمانی انجام می شود

بازپروری

Renewal

ازمان بر انگیختن احساسات و تقویت روابط اعضا با س
یدا به گونه ای که آنان تعهد بیشتری به سازمان پ

.کنند
جشن مناسبت ها در سازمان

انسجام

Integration



:داستان ها
حکایت هایی هستند در مورد رویدادهای واقعی که بسیاری از اعضای سازمان 

شاهد آنها بوده اند و برای افراد تازه وارد نقل میکنند و بدین گونه آنان را از 
.وضع سازمان آگاه می نمایند

بسیاری از این داستان ها در مورد قهرمانانی است که به صورت الگو درآمده اند 
.و نمادی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی می باشند

بسیاری دیگر از این داستان ها حالت افسانه ای به خود گرفته اند،زیرا رویداد 
.های تاریخی هستند

سایر داستان ها به صورت روایت ها یا اساطیری هستند که با ارزش ها و باورهای 
.سازمان سازگارند،ولی قابل اثبات نیستند



:نشانه ها وعالیم
ازیکنظرجشنها،داستانها،شعارهاو.بیانگریانشاندهندهیچیزدیگریمیباشد

آنهانمادهاییازارزشهایعمیقتریکسازمانمی.مراسمهمگیعالیمونشانههستند
وضعفیزیکیسازماننمونهایازعالمتیانشانهاستکهدارایقدرتزیادیاست.باشند

.کهموضوعخاصیرابسیارموردتوجهقرارمیدهد

:زبان خاص
دراثرگذاریدرفرهنگمورداستفادهقرارمیگیرددربسیاریازشرکتهاازعالیم،اشاره
ها،استعارهها،کنایههایاشکلخاصیاززباناستفادهمیشودوافرادبدینوسیلهمقصود

.خودرابهدیگرانتفهیممیکنند



فرهنگ سازشکار در 
سازمان

فرهنگ ناسازشکار در 
سازمان

ارزش های 
اصولی

دی سهامداران  و کارکنان توجه زیا،مدیران به مشتریان
.می کنند

رات آنها همچنین به مردم و فرایندهایی که موجب تغیی
ارج می نهند،ارزشمند در سازمان می شوند 

اطرافیان ونزدیکان ،بیشتر به خودشانمدیران
محصوالت متعلق به نورچشمی ها توجهی خاص می،

.کنند

مل و مدیریتی با نظم را به مدیریتی با با ابتکار ع
خطرپذیر ترجیح می دهند

رفتارهای 
متداول

و ابواب جمعی سازمان از جمله مدیران به تمام گروهها
.مشتریان توجه خاصی دارند 

هرگاه تغییری موجب کسب منافع مشروع گردد می 
.  دپزیندحتی اگرمستلزم پذیرفتن مقداری خطر شو

سیاست و اهل،مدیران خود را منزوی می کنند
.طرفدار دیوان ساالری می شوند

.دهنداستراتژی خود را با تغییرات محیط تغییر نمی



ست که تحقیقاتی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده به این نتیجه رسیده ا❖
ن را با محیط و فرهنگ به گونه ای است که می توان آ،رابطه مناسب بین استراتژی

:توجه عوامل  زیر  در چهار گروه گنجاند

(ینیازهای محیط.)میزانی که محیط رقابتی باید تغییر کند یا ثابت بماند-1

کانون. )میزانی که توجه سازمان باید به امور داخلی یا خارجی منعطف گردد-2
(توجه



فرهنگ 
انعطاف 
پذيري

فرهنگ 
ماموريتي

فرهنگ 
مشاركتي

فرهنگ 
بورکراتيك



:انعطاف پذیری
ه در این نوع فرهنگ به محیط خارجی توجه داشته و برای محیطی مناسب است ک

.ثبات و پایداری ندارد
.تالش میشود تا نیازهای مشتری برآورده شود

ده و رضایت مشتری رابرآور.در برابر طرح های جدید به سرعت واکنش نشان میدهد
میکند
شرکت های بازاریابی،الکترونیک،لوازم آرایش: مانند

:مأموریتی
.در این فرهنگ می کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تامین کند

.برای محیط ثابت و پایدار مناسب است
.توجه زیادی می شود( ازنظر هدف سازمان)به دیدگاه های مشترک 

رکت  که مثل شرکت پیسی که هدف بلندمدت مبنی بر شناخت به عنوان بهترین ش
.  محصوالت مورد نظر مشتریان را تولید و عرضه می کند



:مشارکتی
از اعضا خواسته می شود که در امور مشارکت کنند تا شرکت بتواند از عهده

.انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر برآید
به نیازهای کارکنان توجه می شود

رکنان مثل شرکتهای تولید و عرضه لباس وپوشاک و صنایع خرده فروشی به کا
.ندآزادی عمل داده تا در برابر تغییر سلیقه مشتریان ابتکار عمل به خرج ده

:بروکراتیک
به محیط داخلی توجه دارد و برای مناسب است که از ثبات نسبی برخوردار

.برای انجام کارها از روشی مشخص و با ثبات استفاده می شود.است
.ودافراد مشارکت کمتری دارند و کارها با رویه با ثبات وبا هماهنگی انجام می ش

مثل شرکتهای بیمه طبق قرارداد خدمات بیمه ارائه می شود و سیاستهای 
می شود مشخصی اجرا





فرهنگ وکنترل

مشخصتنهانهمراتبیسلسلهقسمتهای،شکلهرمیسازمان:(مداروظیفه)مدارقانونفرهنگ-1
افاهدبرایمحدودعقالئیابزارگیریبکار،انتظاراتبرانطباقتاکید،اداریامتیازاتدارایبلکه

مشخص

درادزیزمانکنندهصرفوانرژیباکارکناندارایکهطلبیموفقیتسازمان:مدارتوفیقفرهنگ-2
دارندکارانجامبهشخصیتمایلوبرندمیلذتوظایفانجاماز،افرادسازمان

ونیراساسبررهبریحالتبهتریندر،تابعدیگربرخیومسلطافرادبعضی:مدارقدرتفرهنگ-3
ترساعمالبهتمایلبدحالتدروساالنهپدرسخاوتمندیو

مینشانراخودلیاقتاتصالوتعلقروابططریقازافرادسازمانهاایندر:مدارحمایتفرهنگ-4
اندشدهعضونیتخلوصباخودشانکهشوندمیسازمانسپردهسراحساساینباافراد.دهند



فرهنگ و طراحی سازمان

طراحی سازمانی یعنی ایجاد ساختارهائی که فعالیتها،اختیارتصمیم گیری و روابط کار را مشخص کند 

کهزیادیمتخصصانگرفتننظردر،سنتیبوروکراسیمناسبساختارمداروظیفهفرهنگدر
،وپاسخگباالترسطحمقابلدرسطحهر،شوندمیهماهنگمراتبساسلهدرهایشانفعالیت

مقرراتبرمبتنیورسمیروابط

بهارکماهیتبرمبتنیارتباطاتمتمرکز،غیرساختارهایمناسبساختارمدارتوفیقفرهنگدر
رکمشتهدفبهرسیدنراهتخصصهادررودمیانتظار،مستقلگیریتصمیم،تحمیلیصورت

کنندهمکاری

ترلکنویکپارچگیبرایکوشش،متمرکزساختارهایمناسبساختارمدارقدرتفرهنگدر
آمیزاحتراموعمودیارتباطات،متمرکزگیریتصمیم،عملیات

(مدیریتخودگروه)آفرینکارمجموعهمناسبساختارمدارحمایتفرهنگدر
صمیمیورسمیغیرروابط،متغیربازارشرایط



فرهنگوطراحیمشاغل

یعنی مشخص کردن محتویات ، روشها و روابط بکار رفته در انجام کارطراحی شغل 

فنی –به منظور ایجاد یک سیستم اجتمائی فرهنگ وظیفه مدار در 

و گانه از طراحی بخش اجتمائی وبخش فنی سیستم و روابط مناسب بین بخشهای د
استفاده می کنند

ی  و به منظور هماهنگ سازی محیط و انسان از اکولوژی انسانفرهنگ توفیق مدار در 
ارگونومیک استفاده می کنند

ساده سازی)از طراحی مهندسیبه منظور کنترل نیروی کار فرهنگ قدرت مدار در 
استفاده می کنند( جهت افزایش کارائی

لی ،به منظور غنی سازی کیفیت زندگی کاری از گردش شغفرهنگ حمایت مدار در
گسترش افقی شغلی و گسترش عمودی شغلی استفاده می کنند 



فرهنگوانگیزش

فرهنگ برانگیزش از طریق ترجیح انگیزاننده های درونی وبیرونی تاثیر می گذارد

فرهنگ قدرت مداروفرهنگ وظیفه مداردر

اردگرایش به انگیزاننده های بیرونی که به وسیله پاداش و تنبیه تدارک دیده می شود ، وجود د

مورد توجه هستند ...تئوری های رفتار گرائی ، تئوری انتظار ، تئوری مقایسه اجتمائی و

فرهنگ حمایت مدار وفرهنگ توفیق مداردر 

رونی تالش برای رضایت د/ گرایش به استفاده از انگیزاننده های درونی  وجود دارد 
فرد است



فرهنگورهبری
فرهنگ از طریق ترجیح سبک مستقیم ویا مشارکتی بر رهبران تاثیر می گذارد

(5و5)بینبینارهبریسبکمداروظیفهفرهنگمناسبرهبریسبک
خواهدمیدستانزیرازاو،استاشتباهبدونوشخصیغیرکهاستکسیخوبرئیس

ندکنمیاستفادهخودشنظرموردنتایجکسبراهدرخودقدرتازاو.کنندکاررسمیسیستمطبقبرکه

(9و9)تیمیمدیریترهبریسبکمدارتوفیقفرهنگمناسبرهبریسبک
،اشدبگذارتاثیرکارشبهمربوطمسائلودرگراانسانکهاستکسیخوبرئیس

کندمیاستفادهکارانجامبرایالزممنابعتحصیلجهتدرخودقدرتازاو

(9و1)گراتولیدرهبریسبکمدارقدرتفرهنگمناسبرهبریسبک
بهنسبتاو.استمنصفاماقدمثابتوقاطعقویکهاستکسیخوبرئیس

یتاهمدستانزیروفاداریوبودهسخاوتمند،،حمایتگرشناسوظیفهزیردستان
دهدمی

(1و9)گراکارمندرهبریسبکمدارحمایتفرهنگمناسبرهبریسبک
ارزشهایوافرادنیازهایبهپاسخگوومندعالقهکهاستکسیخوبرئیس

کاریهایموقعیتدربرانگیختنورضایتایجادبرایخودموقعیتازاو.آنهاست
کندمیاستفادهکارکنانبرای



فرهنگ و توسعه سازمانی

غییرتظرفیتوتوسعهسازمانکلیبخشیاثربهبودبرایآگاهانههایرویه:(OD)سازمانیتوسعه
ایآیندهبهدستیابیبرایهموشدهشناختههایضعفبرایپاسخیعنوانبههمآیندهدر

دهدمیقرارتاثیرتحتراتوسعهابزارهایهموتوسعهاهدافهمسازمانیفرهنگدرخشان

رویکرد ها
موارد تغییر

اطالعات مهارتها..طراحی،تکنولوژی و

رویکرد وظیفه مدارانه

رویکرد توفیق مدارانه

رویکرد قدرت مدارانه

رویکرد حمایت مدارانه 

تجزیه و تحلیل سیستم هاآموزش های متعارفپژوهش عملیاتی

تقسیم کار،هماهنگی

تغییر رفتار،وظایف ، طراحی شغل

برنامه ریزی اقدام

بازخورد تحقیقات میدانی

مدیریت بر مبنای عمل 

تغییر ساختارسازمانی

جایگزینی افراد کلیدی

مشاوره و نظارت 

آموزشی
نظر سنجی ، تفسیر

مجدد سابقه تاریخی 

مشاوره در وظایف ، 

غنی سازی مشاغل

تیم سازی ، تجزیه و

تحلیل مراوده ای

مشاوره ، طرح ریزی

مسیر شغلی



تغییر و بهبود سازمانی
مقاومت در برابرتغییر

سازمانی•
مکانیزمهایساختاری.1
وابستگیسیستمهابههم.2
هنجارهایگروه.3
4....

فردی•
عادات.1
امنیت.2
...ترسازپدیدهمجهولو.3

نیروهایتغییردهنده•
رقابت.1
سیاستهایجهانی.2
تکنولوژی.3
4....

انواعتغییر•
آبهایآرام.1
آبهایکفآلود.2



روشهای تغییر و •
بهبود

برنامه های ساختاری .1
برنامه های مبتنی .2

برکاروتکنولوژی
برنامه های مبتنی .3

بررفتارها و نگرش ها

غلبه برمقاومتها•
ارتباطات.1
مشارکت.2
3....



الزامات قانونیا
استاندارد های 

اخالقی     

.اخالق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است

.اخالق چیزی است که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است 

رفتار قانونی ریشه در مجموعه ای از اصول و مقرراتی دارد که نوع عمل افراد را مشخص 
می کنند،عموما مورد قبول جامعه هستند ،الزم االجرا و در دادگاه ها اعمال می 

. گردند



ات اصول اخالقی بیشتر مربوط به رفتارهایی می شوند که تحت پوشش مقرر❖
.قانونی قرار نمی گیرند

القی مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می شوند که الزاما تحت پوشش اصول اخ❖
قرار نمی گیرند

اصول اخالقی در مدیریت  همان اصولی است که به هنگام تصمیم گیری و ❖
موضوع مسئولیت . رفتار،از نظر اخالقی مدیران را هدایت و راهنمایی می کند

.اجتماعی نمونه ای از اصول اخالقی است

که به یعنی به هنگام تصمیم گیری و اقدام ،سازمان باید به گونه ای عمل نماید❖
.خیر و صالح جامعه و خودش باشد





رهبري مبتني بر ارزش

سيستم ها و ساختار رسمي

شيوه افشاي حقايق

شئونات معنوي

برنامه هاي آموزشي



قرار منظور از رهبری مبتنی بر ارزش رابطه ای است که بین رهبر و پیروان❖

.دارد وآن بر اساس ارزش های مشترک قرار دارد

مدیران سعی می کنند تا جشن ها،سخنرانی ها وشعارها را باارزشهای ❖

.سازمانی هماهنگ نمایند

ر مدیران باید همواره به یاد داشته باشند که هرنوع عمل یا گفتاری ب❖

.فرهنگ و ارزش های سازمان اثر می گذارد



مدیران می توانند مسئولیت ایجاد یا رعایت ارزش های معنوی را به مقام ❖

.خاصی واگذار کنند

در بسیاری از شرکتها برای حفظ و حراست از ارزشهای اخالقی و معنوی ❖

.تشکیالت ویژه ای به وجود آورده اند

مانند واحدهای فرهنگی  و کمیته حراست در سازمانها  ❖



فشا مدیران شیوه هایی ارائه می کند تا اعضای سازمان بتوانند خالفکاری ها را ا❖

.کنند

ا می افشاگر کسی است که نقض قوانین و رعایت نکردن اصول اخالقی را افش❖

.کند

ا در سیاست سازمان باید به گونه ای باشد که از این افراد حمایت کند و آنان ر❖

طایی سازمان نگه دارد،در نتیجه آنان تشویق شوند تا هر نوع نقض مقررات یا خ

. را که از سازمان دیده اند ،بی واهمه اعالم نمایند



ا گنجاندن مقررات ویژه ای برای رعایت اصول اخالقی  در بخشنامه ها،مرامنامه ه❖

ارد یا ماموریتهای سازمان  برای بیان انتظاراتی که سازمان از افراد و کارکنان د

ونیز جنبه های اخالقی رفتار کارکنان

ت در این سندها ارزشهای اخالقی،فرهنگ سازمانی،مسئولیت اجتماعی،کیفی❖

.محصول و شیوه رفتار با کارکنان مشخص شده است



برنامه ریزی جهت آموزش اصول اخالقی ورعایت شئونات معنوی❖

ها سعی می شود به مدیران و اعضاء سازمان بیاموزند به هنگام  تصمیم گیری❖

.اصول اخالقی را رعایت نمایند

ر این برنامه های آموزشی توانسته رفتارهای معنوی افراد را تقویت کرده  و د❖

.صحنه های رقابت هم نقش مهمی ایفا کنند



ارتباطات

اهمیتارتباطات•
اساتکنترل،انگیزاننده،ابرازاحس)نقشارتباطاتدرسازمان•

)
(عمودی،افقی)مسیرارتباطات•
(گفتاری،نوشتاری،اشارهای)انواعارتباطات•
موانعارتباطات•
ویژگیهایفردی.1
زبان.2
3.....



شبکه های ارتباطی

معموال در سازمانهای ارگانیک از شبکه های ارتباطی غیر متمرکز و در سازمانهای *
مکانیک از شبکه های متمرکز استفاده می شود

زنجيره ای

ستاره ای 

همه جانبه 

دايره ای



نکات کاربردی

استفاده از نتایج بازخورد.1

بکار گیری زبان ساده .2

داشتن مهارت گوش دادن.3

توجه به ارتباطات غیر رسمی .4

5.....



نگاه متفاوت به سازمان 

سازمان؟

کيفيت؟

مشارکت؟

IQ+ دل 

عشق+علم  همدردی+همفکری+همدلی

کار؟

دست و جسم           کار فيزيکی

مغز                     انديشه

دل                       انگيزه
خانواده=نقش پدری+نقش مادری..+



به پایان آمد این دفتر 
حکایت همچنان باقیست

با تشکر وآرزوی توفیق روزافزون
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