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:تعریف سازمان

شدهنتعییپیشازومنظمساختاربامحیطیدرکهتنچندیادوازمتشکلگروهی

دارندمتقابلمیکنندوارتباطهمکارییکدیگربامشخصاهدافبهنیلبرای
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:سازمان های انتفاعی•

.هستند که با هدف کسب سود تشکیل می شوندسازمان هایی

:سازمان های غیر انتفاعی•
مذهبی و سیاسیفرهنگی،با اهداف اجتماعی،این سازمان ها،

.های مذهبیهای کارگری و انجمنمی شوند مانند اتحادیهتشکیل



:سازمان های تولیدی•

هدای همانندد کارخاند.این سازمان ها از مواد خام یا مواد اولیه برای تولید کاال استفاده می کنند

.تولید کفش و تلویزیون

:سازمان های خدماتی•

.این نوع از سازمان ها خدمات ارائه می کنند مانند خدمات مشاوره عمومی و خدمات پزشکی



•

•





:انواع محیط سازمانی

:محیط خارجی(  2

مواد اولیه
پول

انرژی
اطالعات

نیروی انسانی

:محیط داخلی(  1

عواطف
ارزشها

اعتقادات
منافع کارکنان

منافع سهامداران



:انواع مدیران

:ازنظر فعالیت های سازمانی( 2

مدیران وظیفه ای

مدیران عمومی                      

:از نظر سطح سازمانی( 1

مدیران عملیاتی

مدیران میانی 

مدیران عالی



•

•

•



•

•



:مهارت های مورد نیاز مدیران

مهارت های ادراکی(  1

مهارت های انسانی(  2

مهارت های فنی(  3



:مهارت های ادراکی

ودبگیرنظردرکلیکصورتبهراسازمانکهمی دهدامکانمدیربهمهارتاین
کلدرقسمتهرتغییرتاثیرچگونگیومختلفهایبخشمتقابلروابط

.کندبینیپیشراسازمان



:مهارت های انسانی

این مهارت به مدیر امکان می دهد تا با افراد، در کنار آنها و بده طدور
مددیران در همده سدطوه بده ایدن مهدارت . موثر با آنهدا کدار کندد

.نیازدارند



:مهارت های فنی

ها و دانش این مهارت ها به معنی توانایی به کار بردن ابزار، شیوه

.مورد نیاز برای اجرای یک زمینه تخصصی است



:های موردنیازرابطه بین سطوه مدیریت و مهارت

سطوه 
مدیریت

مدیریت 
عالی

مدیریت 
میانی

نیاز داردمدیریت عملیاتی

نیاز دارد

مهارت های نیاز دارد
ادراکی

مهارت های انسانی

مهارت های فنی

مهارت های 
موردنیاز



اصول مدیریت در نظریه مدیریت اداری

تقسیم کار
اختیار

انضباط
وحدت فرماندهی

وحدت جهت
فردیالویت منافع عمومی بر منافع 

جبران خدمات کارکنان

تمرکز
سلسله مراتب

نظم
انصاف

ثبات شغلی و استخدام
ابتکار

روحیه کار گروهی



:تعریف نقش

.ینقش یعنی الگوهای رفتاری مورد انتظار از هر فرد در یک واحد اجتماع



های مدیریتینقش

مدیر

نقش های 
:ارتباطی

تشریفاتی   •
رهبری•
رابط•

نقش 
:   اطالعاتی

ارزیاب •
توزیع کننده•
سخنگو •

نقش 
:  تصمیم گیری

نوآور•
آشوب زدایی•
دهنده تخصیص•

منابع
مذاکره کننده•



هاانواع فعالیت نقش طبقه

وظایف تشریفاتی و نمادین

آموزش، ایجاد انگیزه و هماهنگی دیگران

توسعه روابط با افراد خارج از محیط کار

آوری اطالعات از منابع مختلفجمع

انتقال اطالعات به سایر مدیران

انتقال اطالعات به افراد خارج سازمان

ها  تغییر اساسی برای اصاله واحدها و استفاده ازفرصت

بینیایجاد تغییرات برای حل مسایل غیرقابل پیش

باره که کدام مدیر یا پروژه چه مقدار از کدامگیری در اینتصمیم
.منابع دریافت کند

گفتگو با افراد خارج از سازمان برای جلب حمایت آن از اهداف 
سازمان

تشریقاتی

رهبری

رابط

ارزیاب

کنندهتوزیع

گوسخن

نوآور

زداییآشوب

دهنده منابعتخصیص

کنندهمذاکره

های ارتباطینقش

های اطالعاتینقش

گیریهای تصمیمنقش

ده نقش مدیریتی



فرآیند عملیات
فعالیت های •

تولیدی و 
بازاریابی

سازوکارهای •
یرنامه ریزی، 

سازماندهی، و 
کنترل

ه تحقیق، توسع•
...و 

دادستاده
ه

انسان
مواد

اطالعات
سرمایه

...و

محصول
ات

خدمات
اندیشه 

ها
اطالعات
ضایعات

÷

محیط

سازمان به عنوان سیستم



(نگرش موقعیتی)نگرش اقتضایی

ریت اساس نگرش اقتضایی بر این استوار است که یک الگوی مدی

.  برای همه موقعیتها به عنوان بهترین راه وجود ندارد



:وظایف مدیر

ریزیبرنامه( 1

سازماندهی( 2

هدایت( 3

نظارت( 4

خالقیت( 5



وظایف مدیر

سازماندههدایتنظارت
ریزیبرنامهی خالقیت اهداف 

سازمانی



تصمیم گیری



:تصمیم گیری

انتخاب یک راه از میان راههای مختلف و در 

.حقیقت بهترین راه برای نیل به اهداف



:مشیخط

اند و چارچوب وسیعی را ایجاد می کنند خط مشی ها راهنمای تصمیم گیری

.که مدیران باید در محدوده آنها تصمیم های آتی را اتخاذ کنند



:روشها

های مشخص،یا گامهایی معین را برای اجرای روشها شیوه
.اندفعالیت های آینده تعیین می کنند و راهنمای عمل

:قوانین
(.بایدها و نبایدها)اقدامات الزامی ویژه ای را معین می کنند



:فرآیند تصمیم گیری
تعریف مسئله-1

ارزیابی راه حلها-2

انتخاب )اتخاذ تصمیم-3
(راه حلها

اجرای تصمیم-4

ارزیابی نتایج-5



:انواع مسئله

خوش ساختار-1

بدساختار-2

:انواع تصمیمات
ریزی شدهبرنامه-1
ریزی نشدهبرنامه-2



رابطه انواع تصمیمها و مسائل و سطوه سازمانی

تصمیمهای 
برنامه ریزی

نشده
ساختاربد 

ساختار        خوش 

سطوه سازمانینوع مسئلهنوع تصمیم گیری

سطح باال

سطح پایین

تصمیمهای

برنامه ریزی

شده



تعریف مسئله1مرحله  ایجاد راه حلها2مرحله  ارزیابی راه حلها3مرحله 

اجرای تصمیم5مرحله اتخاذ تصمیم4مرحله 
ارزیابی نتایج و 6مرحله 

فراهم آوردن بازخور

فرآیند عقالیی  تصمیم گیری



:مزایای تصمیم گیری گروهی

ترفراهم کردن اطالعات بیشتر و کامل(1

ایجاد راه حلهای بیشتر(2

پذیرش بهتر یک راه حل(3

افزایش مشروعیت(4



:معایب تصمیم گیری گروهی

صرف وقت بیشتر(1

تسلط اقلیت(2

فشار برای هماهنگی(3

مسئولیت مبهم(4



برنامه ریزی



:ریزیتعریف برنامه

تعیین ماموریت سازمان، مشخص کردن هدفها و پدید آوردن 

.هاستبرنامه



:تعریف ماموریت سازمان

.تصویری استوار و بلند مدت از وضعیت آینده سازمان



:های سازمانیهدف

منابع و تالشهای سازمانی را در جهت اجرای ماموریت سازمان 

.کندهدایت می



بیانیه ماموریت

هدف های راهبردی

هدف های راهکاری

هدف های عملیاتی

سطوه هدفها



ماموریت

فراهم آوردن خدمات غذا و جا برای 
مسافران در سراسر دنیا به طور سود آور

هدف های راهبردی مدیر عامل
درآمد خالص ساالنه% 15افزایش -
سود سالیانه منصفانه17%-
حفظ موقعیت رهبری  بازار از نظر کیفیت جا و غذا-
ایجاد فرصتهای بازرگانی جدید در بازارهای بین المللی  رو به گسترش-

هدف های راهکاری 
معاونت مالی

کاهش هزینه های وام -
%10تا 

%  6حصول میانگین -
بازده از 
های گذاریسرمایه

کوتاه مدت

هدف های راهکاری 
معاونت عملیاتی

هتل در 150گشایش -
همه جهان

%  99نایل شدن به -
رضایت مشتری

هدف های 
معاون راهکاری 

بازاریابی
افزایش درآمد هر اتاق -

%20هتل تا 
اجرای فعالیت تبلیغی -

داخلی
هدف های عملیاتی مدیر 

هتل
اجرای برنامه آموزش -

کیفیت خدمات برای 
همه کارکنان

کاهش هزینه عملیاتی-
افزایش بهره وری -

هدف های عملیاتی 
فروش -مدیر   
جشنها

توسعه فروش -
افزایش هزینه الزم-

هدف های عملیاتی 
حسابهای -مدیر    
دریافتی

ماشینی کردن -
گزارشهای حسابهای 

دریافتی
فرستادن فاکتور -

بانک 



:هاابعاد برنامه

بعد سطح•

های عملیاتی های راهکاری              برنامههای راهبردی             برنامهبرنامه

بعد زمان•

بلند مدت                          میان مدت                            کوتاه مدت 

:بعد قلمرو•

های محدود به بخشهای فراگیر                برنامهبرنامه

بعد استمرار•

های یکباریهای همیشگی            برنامهبرنامه



برنامه سازمانی

ابعاد چهارگانه برنامه های سازمانی



:ریزیانواع برنامه

ریزی غیررسمیبرنامه• ریزی رسمیبرنامه•



اجرابرنامه هاهدفهاماموریت

فرآیند برنامه ریزی



:مشیهای خطویژگی

صراحت و وضوه(1

قابلیت اجرایی(2

قابلیت انعطاف(3

جامعیت(4

هماهنگی(5

مستدل بودن(6

از قوانین قابل تفکیک باشد(7

مدون و مکتوب باشد(8



:مشیانواع  خط

های اساسی مشیخط(1

های کلیمشیخط(2

های واحدیمشیخط(3



ريزيبرنامهمسئوليت

عهدهبرمسئوليتياستممكنريزيبرنامهبزرگسازمانهايبخصوصسازمانهادربرخي
يوسيلهبهاستممكنياباشدستاددرريزيبرنامهمتخصصانازتنچنديايكي

برخيودركوچكترهايسازماندرياوشودهدايتريزيبرنامهضربتگروهيك
عهدهبرراريزيبرنامهمسئوليتشخصيطوربهمديرانرشدحالودربزرگسازمانهاي

 .گيرند



:ریزی مسئولیت برنامه

ریزیمتخصصان برنامه•

ریزیگروه ضربت برنامه•

بر عهده خود مدیران•



ريزيبرنامهمتخصصاننقش
طوربه ”عموماكنندميريزيبرنامهسازمانكلبرايريزيبرنامهستادهايدر”معموالريزيبرنامهمتخصصان

 .ميكنندسربرستينيزرابخشهاقسمتهايابرايريزيوبرنامهدهندميگزارشسازمانرئيسبهمستقيم

ريزيبرنامهضربتگروهنقش
اندوشدهجمعهمگردسازمانمختلفقسمتهايازكههستندمديرانازموقتگروهيضربتگروه

اجرايتاثيرتحتآنانواحدهايكهاستمديرانيشاملگروهاين.دارندعهدهبررابرنامهتنظيممسئوليت
.باشدنهاآنيازهاومنابعيكنندهتامينميتواندبرنامه.گرفتخواهندقراربرنامه

مديرانفردينقش

سازمانيهايبرنامهآوردنبديددرارزشيبانقشهايريزيبرنامهضربتوگروهريزيبرنامهمتخصصاناگرچه
امكاناتبهتوجهبامديريهر.آيندميشماربهمؤثرريزيبرنامهاصليعاملفرديطوربهمديرانكنندميايفا

ميكنداتخاذسازمانيهدفهايبهنيلجهتضرورياقداماتبرايراتصميمهاييسازمانش



هدفهاتعیین

دريكديگربااهدافوارتباطگذاريهدفهدفمبنايبرمديريتيبرجستهوجه

زماندرمشاغلازانتظارموردوكميكيفينتايجاهدافاين.استسازمانسراسر

:ميكنندتعيينراخاصي

.كنندميراتعيينآنمهماهدافوسازمانماموريتعاليمديران_

.كنندميمعينراخاصيراهبردياهدافسازمانوميانيعاليمديران_

.كنندميتعيينراقسمتهااهدافاولخطومديرانميانيمديران_

.كنندميمعينرافرديمشاغلاهدافكاركنانواولخطمديران_



فصل دوم 
سازماندهی



:سازماندهی

.فرآیند سامان دادن افراد و سایر منابع برای اجرای وظایف در جهت اهداف مشترک



:تعریف ساختار سازمانی

عضای چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیتهای ا
.سازمانی آن را ایجاد می کنند



:اهداف ساختار سازمانی

جهت دادن اطالعات به سوی مدیران مربوط(1

توزیع اختیار برای تصمیم گیری به طور موثر(2

تعیین و کنترل روابط میان واحدهای کاری(3



انواع ساختار سازمانی

ساختار رسمی

ساختار غیررسمی



عداد ساختار رسمی را مسئوالن به طور قانونی بنیان و تصویب می کنند و در ان ت

شودمشاغل و حدود  وظایف و اختیارات و چگونگی اجرای ان ها مشخص می 

ساختار رسمی



:های ساختار رسمیویژگی

.حالت آرمانی دارند( 1

.دارای ماهیت غیر شخصی می باشد( 2

روابط سازمانی به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت زیاد( 3
.برای کارکنان تشریح می شود



بعد از اینکه ساختار رسمی ایجاد شد سازمان غیر رسمی به طور طبیعی در 
سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی .چار چوب آن پدید می اید

مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل و تحکیم می کند یا ان را گسترش  
دهدمی 

ساختار غیر رسمی



:ویژگی های ساختار غیررسمی

.بیانگر حالت واقعی است( 1

.ماهیت سازمان غیر رسمی شخصی است( 2

مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح( 3
.دهدمی



:انواع نمودار سازمانی

نمودارهای هرمی( 1

نمودارهای افقی( 2

اینمودارهای دایره( 3



مدیر رستوران

سرپرست کمکسرآشپزمهماندارسر پیشخدمت
پیشخدمتها

1کمک پیشخدمت4پیشخدمت 
کمک 

2پیشخدمت  1آشپز  2آشپز  3آشپز  1پیشخدمت 2پیشخدمت  3پیشخدمت 
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:کاربرد نمودارها

.ای از ساختار هر سازمان استنمودارهای سازمانی تصویر خالصه( 1

.دهنده کانون توجه هر سازمان استنمودارها نشان( 2

اغل، از نمودارها به عنوان راهنمایی برای کارشکافی، تنظیم شره و مشخصدات مشد( 3

ارزیابی مشداغل، تعدیین مشخصدات مددیریت سدازمان و نیازهدای آموزشدی 

.کننداستفاده می

.خواهند با سازمان ارتباط برقرار کنندراهنمای افراد خارج از سازمان هستند که می( 4



:محدودیتهای نمودار سازمانی

.دهندنمودارهای سازمانی الگویی ایستا از فرآیند و موقعیتهای پویا ارائه می( 1

.دهندنمودارها فقط ساختار رسمی هر سازمان را نشان می( 2

.شوندنمودارها معموال در برابر تغییرات سازمانی کهنه و منسوخ می( 3

شوند غالبا مدانع پیددایش روابط رسمی و مجاری ارتباطی که در نمودارها نشان داده می( 4

.شوندروابط و مجاری ارتباط غیر رسمی می



:حیطه نظارت

ک شامل عده افراد و تعداد واحدهایی است که به طور مستقیم به ی
.مدیر گزارش می دهند



:زنجیره فرماندهی بر دو اصل استوار است

اصل وحدت فرماندهی( 1

اصل سلسله مراتب( 2



مدیر عامل

معاونمعاون

مدیر کلمدیر کل

سرپرست

مدیرکل

زنجیره فرماندهی



:عوامل موثر برحیطه نظارت

پیچیدگی کار( 1

استاندارد کردن کار( 2

محل کار کارکنان( 3

سطح مهارت( 4

فعالیتهای غیرسرپرستی( 5

اولویتهای شخصی( 6



حیطه نظارت وسیع

حیطه نظارت محدود



:تمرکز و عدم تمرکز

:تمرکز

وقتی تحقق می یابد که اختیار در سطوه عالی مدیریت جمع شده و باقی مانده
.است

:تمرکزعدم 

.تر مدیریتیعنی واگذاری اختیار به سطوه پایین



درجات مختلف واگذاری اختیار حداکثر واگذاری اختیار در سازمانعدم واگذاری اختیار در سازمان

سازمان غیر متمرکزسازمان متمرکز درجات گوناگون تمرکز و عدم تمرکز

سازمانهای متمرکز و غیر متمرکز بر پیوستار واگذاری اختیار



:عوامل موثر در غیرمتمرکز کردن سازمان

اندازه فعلی سازمان(1

مشتریان سازمان(2

تجانس خط تولید سازمان(3

عرضه کنندگان کاالهای مورد نیاز سازمان(4

اتخاذ تصمیمات سریع(5

مطلوب بودن خالقیت در سازمان(6



رابطه بلندی ساخت سازمانی،حیطه نظارت و درجه تمرکز

درجه تمرکز

حیطه نظارتبلندی ساخت سازمانی



:تعریف قدرت

ظر توانایی اعمال نفوذ بر دیگران، به طوری که رفتار آنان مطابق ن
.صاحب قدرت تغییر کند



:منابع قدرت

قدرت پاداش(1
قدرت قانونی(2
قدرت اجبار(3
قدرت تخصص(4
قدرت مرجع(5



:تعریف اختیار

آن قوه شود تا فرد بتواند بر مبنایحقی است که به پستی داده می
ان به تشخیص خود را برای اتخاذ تصمیماتی جهت تاثیر بر دیگر

.کار بندد



:های اختیارنظریه

نظریه کالسیک اختیار(1

نظریه پذیرش اختیار(2



اساسی حق مالکیت فردی و قانون 
کنترل کسب و کار را تضمین می کند

مدیر دستورات را صادر می کند

دستورات اطاعت می شوند

نظریه کالسیک

مدیر دستورات را صادر می کند

دریافت کننده پذیرش
دستور را مطالعه می کند

نمی پذیرد                   می پذیرد

نظریه پذیرش



:اصول واگذاری اختیار

ت به واگذاری اختیار نسبت به قسمتی از اختیارات ممکن است نه نسب(1
.تمام آنها

.کندواگذاری اختیار از واگذارنده اختیار سلب مسئولیت نمی(2

.واگذاری اختیار قابل فسخ است(3

.واگذاری اختیار باید با نظارت توام باشد(4

.تناسب بین اختیار و مسئولیت باید حفظ شود(5



:مزایای واگذاری اختیار

.پردازدفرصت بیشتری خواهد داشت تا به مسئولیتهای مهمتر خود در سطح عالی مدیریت بمدیر ( 1

.شوداختیار موجب اتخاذ تصمیمهای معتبر میواگذاری ( 2

.تصمیم گیری سرعت می بخشدبه ( 3



فصل سوم
هدایت



هدایت

ارتباطرهبریانگیزش



:تعریف انگیزش

.شودهر نوع تاثیری است که موجب تقویت،جهت گیری و بروز رفتار انسانها می



محیطتواناییانگیزش

موفقیت

عوامل موفقیت در سازمان



نظریه های انگیزش

نظریه های سنتی انگیزش

نظریه های معاصر انگیزش

(الگوی سنتی)نظریه مدیریت علمی(1

نظریه روابط انسانی(2

نظریه منابع انسانی  (3

 Yو  xنظریه (4

نظریه های محتوایی 
انگیزش

نظریه های فرآیندی انگیزش

سلسله مراتب نیازهای مازلو

جی.آر.نظریه ای

رشد نیافتگی–نظریه رشد یافتگی 

نظریه دو عاملی انگیزش

نظریه نیازهای اکتسابی

نظریه های انتظار

نظریه برابری

نظریه تعیین هدف



الگوی منابع انسانیالگوی روابط انسانیالگوی سنتی 

کار به طور ذاتی برای بیشتر مردم(1
.ناخوشایند است

ز افراد برای درآمد حاصل از کار بیش ا(2
.اندخود کار اهمیت قایل

ری عده کمی مایل اند یا می توانند کا(3
را که مستلزم خالقیت، خودهدایتی و

.خود کنترلی باشد انجام دهند

اند که احساس افراد مایل(1
ه اهمیت و مفید بودن داشت

.باشند

اند احساس افراد مایل(2
ان تعلق خاطر کنند و برای آن

.شخصیت قایل شوند

این نیازها در انگیزش (3
افراد در کارشان اهمیت 

.بیشتری دارد

.  تکار به طور ذاتی خوشایند نیس(1
مردم می خواهند در تحقق هدفهای 

داری که خود در تنظیم آن معنی
کمک کرده اند مشارکت داشته 

.باشند

وانند بسیار بیشتبیشتر افراد می(2
از آنچه که کار فعلی آنان تقاضا 

خالق،خودهدایت و (نیاز دارد)دارد
.خود کنترل باشند

های ابتدایی انگیزشنظریه



الگوی منابع انسانیالگوی روابط انسانیالگوی سنتی 

مدیر باید از نزدیک بر (1
نان زیردستان سرپرستی کند و آ

.را کنترل کند

مدیر باید وظایف را به (2
عملیات ساده تکراری که به 

.ندآسانی آموخته شود تقسیم ک

مدیر باید روشها و جریانهای (3
کاری تقسیم شده را تنظیم و

آنها را به طور منصفانه اما جدی
.و محکم اعمال کند

مدیر باید برای هر کارگر (1
احساس مفید و مهم بودن 

.ایجاد کند

مدیر باید به زیردستان (2
آگاهی دهد و به ایرادات آنها 

ه نسبت به برنامه هایش توج
.کند

ازه مدیر باید به زیردستان اج(3
دهد که خودهدایتی و 

خودکنترلی را در امور تمرین 
.کنند

ر مدیر باید از منابع انسانی که کمت(1
.استفاده شده است بهره گیرد

او باید محیطی ایجاد کند که در (2
آن کلیه اعضا امکان مشارکت در 

محدوده تواناییشان را داشته 
.باشند

او باید مشارکت کامل در موارد (3
مهم را تشویق کند و به طور دایم 

خودهدایتی و خودکنترلی زیردستان
.را گسترش دهد

های ابتدایی انگیزشهای نظریهخط مشی



الگوی منابع انسانیالگوی روابط انسانیالگوی سنتی 

می توانند کار (افراد)مردم (1
را تحمل کنند اگر پرداخت 
به آنان مناسب و رییس 

آنان منصف باشد

اگر وظایف به اندازه کافی (2
آسان باشند و افراد از 

نزدیک کنترل شوند آنان تا
سطح استاندارد تولید 

خواهند کرد

ر تبادل اطالعات با زیردستان و درگی(1
آنان در (مشارکت دادن )کردن 

تصمیمهای عادی،نیازهای اساسی آنان
به تعلق و احساس اهمیت را ارضا 

.خواهد کرد

ارضای این نیازها روحیه را باال می (2
برد و مقاومت در برابر فدرت رسمی را 

زیردستان مشتاقانه .کاهش می دهد
خواهند (همکاری)تشریک مساعی و 

کرد

گسترش نفوذ زیردست،خودهدایتی،و (1
خودکنترلی موجب افزایش کارایی 

عملیاتی می شود

رضایت کاری به عنوان محصول فرعی (2
استفاده کامل زیردستان از منابعشان 

ممکن است افزایش یابد

های ابتدایی انگیزشانتظارات نظریه



Yنظریه Xنظریه

برای اغلب مردم کار ذاتا نامطلوب است(1

کی اغلب مردم جاه طلب نیستند و تمابل اند(2
د به پذیرش مسئولیت دارند و ترجیح می دهن

هدایت شوند

ر اغلب مردم قابلیت اندکی برای خالقیت د(3
حل مشکالت سازمانی دارند

انگیزش فقط در سطوه فیزیولوژیکی و (4
تامین ایجاد می شود

ار اغلب مردم باید تحت کنترل و غالبا اجب(5
.ندقرار گیرند تا هدفهای سازمانی را تحقق بخش

اگر شرایط مطلوب باشد کار مثل بازی (1
طبیعی است

ه برای نیل به هدفهای سازمانی کنترل ب(2
وسیله خویشتن غالبا ضروری است

قابلیت برای خالقیت در حل مشکالت (3
سازمانی به طور نامحدود بین همه مردم 

توزیع شده است

انگیزش در سطوه اجتماعی،احترام و (4
امین خودیابی و نیز سطوه فیزیولوژیکی و ت

ایجاد می شود

ه مردم اگر به طور مقتضی انگیزش داشت(5
باشند می توانند در کار خود خالق و خود 

رهبر باشند

Yو  Xفهرست فرضیه های 



نیازهای
خودیابی

نیازهای 
زیبا شناسی

نیازهای شناختی

نیازهای اجتماعی

نیازهای احترام

نیازهای ایمنی

نیازهای زیستی

سلسله مراتب نیازهای مازلو



:جی.آر.نظریه ای

نیازهای زیستی(1

نیازهای تعلق(2

نیازهای رشد(3



زکار تالش برانگی
موفقیت

پیشرفت کاری
مسئولیت

رشد و 
شناساییتوسعه

شان و مقام
روابط متقابل فردی

کیفیت سرپرستی

خط و مشی و اداره امور 
سازمان

شرایط کاری
امنیت شغلی

دستمزد

خودیابی

احترام

اجتماعی

ایمنی

زیستی

مقایسه نظریه های انگیزشی مازلو و هرزبرگ



طراحی شغل

راهبردهای پیشین

راهبردهای نو

چرخش کاری

توسعه شغل

غنی سازی شغل

وقت کاری شناور



معایبمزایا
بهبود نگرش در روحیه کارکنان-

سازگاری با والدین مشاغل-

کاهش تاخیرات-

مشکالت ترافیکی کمتر-

سازگاری با کسانی که آرزومندند قبل از ایجاد-
مزاحمتی به کارشان برسند

افزایش تولید-

ایر تسهیل برنامه های پزشکی،دندانپزشکی و س-
قرار مالقاتها برای کارکنان

سازگاری با فعالیتهای اوقات فراغت کارکنان -

کاهش غیبت-

کاهش جا به جایی-

فقدان سرپرستی در طول برخی ساعتهای کاری-

عدم دسترسی به افراد مهم در زمانهای خاص-

فقدان نیروی انسانی کافی در برخی زمانها-

مسئله همراهی کارکنان که بازده کارشان داده کار-
کارکنان دیگر است

دشواری در برنامه ریزی جدولهای کاری-

ستمسئله پی گیری ساعتهایی که کار انجام شده ا-

عدم امکان برنامه ریزی جلسه ها در اوقات مناسب-

عدم توانایی در هماهنگی پروژه ها-

مزایا و معایب وقت کاری شناور



مدیریت

جنبه های 
رفتاری

(نمونه ها)

جنبه های غیر رفتاری
(نمونه ها)

تشکیل گروههای موثر

ایجاد جو حمایتی

انگیزش 
کارکنان

برنامه ریزی
مطالعه گزارشات

نظارت

سازماندهی
بررسی محصوالت

نامه نگاری

رابطه رهبری با مدیریت



دار
 م

ند
رم

 کا
ی

هبر
ر

دار
 م

س
رئی

ی 
هبر

مدیر تصمیم می گیرد و آن را ابالغ می کند(1ر
مدیر تصمیم را می قبوالند(2
مدیر اندیشه ها را معرفی و سوالها را مطره می کند(3
مدیر یک تصمیم موقتی می گیرد و انتظار دارد این (4

تصمیم تغییر کند
مدیر مسئله را مطره می کند،پیشنهادات را می پذیرد و (5

تصمیم می گیرد
مدیر محدودیتها را تعیین می کند و از گروهها می خواهد (6

که تصمیم بگیرند
مدیر به زیر دستان اجازه می دهد که در چارچوب (7

محدودیتهای تععین شده توسظ باال دست اقدام کنند

پیوستار رفتار رهبری که بر تصمیم گیری تاکید دارد



چهار سبک رهبری هرسی و بالنچارد 
:در نظریه چرخه زندگی

سبک آمرانه(1

سبک متقاعدکننده(2

سبک مشارکتی(3

سبک تفویضی(4



(:رابطه مداری کم-وظیفه مداری زیاد)سبک آمرانه 

گوید که چگونه، چه وقت و کجا کند و به افراد میها را تعیین میدر این سبک رهبر نقش

.وظایف مختلف را انجام دهند



(رابطه مداری کم-مداری زیادوظیفه )متقاعدکننده سبک 

کننده دارد و در این سبک رهبر هم رفتار آمرانه و هم رفتار حمایت
های مربوط به حمایت دستورالعملهای مربوط به کارها و بخشنامه

.کنداز کارکنان را صادر می



(:رابطه مداری زیاد-وظیفه مداری کم)سبک مشارکتی

نقش .کنندگیری مشارکت میرهبر و پیروان در این سبک در تصمیم
.اصلی رهبر ایجاد تسهیالت و ارتباطات است



(رابطه مدار زیاد-وظیفه مدارکم)سبک تفویضی

چ در این سبک رهبر در رابطه با کار در زمینه حمایت از کارکنان،هی
.کندای صادر نمیدستورالعمل یا بخشنامه



: دالیل اهمیت ارتباط موثر برای مدیران

ریدزی، سدازماندهی، ارتباط فرآیندی است کده وظدایف برنامده(1
.شودهدایت و نظارت مدیریت توسط آن انجام می

هنگی ارتباط فعالیتی است که مدیران برای تحقق وظیفه همدا(2
.گیرندو استفاده بهتر از زمان بهره می



:تعریف ارتباطات

فرستد که ارتباطات یعنی آنکه فردی پیامی را به یک یا چند تن می
شود همه آن افراد مفهدوم مشدترکی از آن پیدام درک موجب می

.کنند



انواع 
:ارتباطات

ارتباط غیر 
:کالمی

ارتباط کالمی

ارتباط غیر کالمی به طور معمول با حرکات سر و 
دست،نوع نشستن و ایستادن،طنین صدا

مکالمه رودر رو،مکالمه تلفنی،مالفاتهای:ارتباط شفاهی
گروهی و خصوصی

یادداشتها،گزارشات و نامه ها:ارتباط کتبی

کامپیوتر و اینترنت:ارتباط الکترونیکی



:مزایای ارتباطات کتبی

یوتر زیادی از اطالعات را انباشته و از طریق سیستمهای کدامپحجم (1
.کنندمنتقل می

.شودتر ارسال میاطالعات سریع(2

هدره افراد بیشتری از طریدق فداکس و پسدت الکترونیکدی از آن ب(3
.گیرندمی



انتقال

مجرای ارتباط رمز گذاری (منبع)فرستنده

دریافت

گیرندهرمز گشایی

پیامپیام

پارازیت

بازخورد

انتقالدریافت





:انواع ارتباطات سازمانی رسمی

:ارتباط از باال به پایین(1

تر سلسله مراتب سازمانی در این نوع ارتباط جریان اطالعات از سطوه باالتر به سطوه پایین
.شودجاری می

:ارتباط از پایین به باال(2

تر سلسله مراتب سازمانی به سطوه باالتر در این نوع ارتباط، جریان اطالعات از سطوه پایین
.شودجاری می

:ارتباط افقی(3

در این نوع ارتباط اطالعات در عرض واحدهای سازمانی به صورت جانبی یا اریبی جریان 
.یابدمی



:های غیررسمیسه خصوصیت عمده شبکه

.شود و بدون قاعده و نظم در سازمان به کار می رودبه طور ناگهانی ظاهر می(1

.تواند آن را کنترل کند و بر آن اثر بگذاردریاست عالی سازمان نمی(2

ه کدار به طور وسیع برای خدمت به منافع کسانی که در آن شبکه قرار دارند ب(3
.رودمی



:تعریف نظارت مدیریتی

های فرآیندی است برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت
ریزی شده مطابقتانجام شده با فعالیت های برنامه

.دارد

((بین آنچه که هست و آنچه باید باشد))



تعیین استانداردها1مرحله 

سنجش عملکرد2مرحله 

مقایسه 3مرحله 
هاعملکرد با استاندارد

اقدام4مرحله 

تائید عملکرداقدام اصالحیتغییر استانداردها

فرآیند نظارت



:ازانواع اقدامات برحسب شرایط مورد نی

:اقدام اصالحی(1

ر جهدت شود که مغایرتی بین عملکرد و استاندارد مشاهده شود و بخواهند عملکرد سازمانی را دوقتی انجام می
.استانداردها پیش ببرند

:تائید عملکرد(2

.مدیران باید موفقیت را تائید کنند و قبول داشته باشنداگر عملکرد مطابق استاندارد یا باالتر از آن باشد،

:تغییر استانداردها(3

بررسدی قدرار اگر عملکرد سازمانی همیشه بیشتر یا کمتر از استاندارد باشد مدیران باید تغییر استانداردها را مورد
.دهند



:سطوه نظارت

نظارت راهبردی(1

راهکارینظارت (2

عملیاتینظارت (3



:نظارت راهبردی

های راهبردی بلند مددت آمیز برنامهفرآیندی است که اجرای موفقیت
ر این نوع نظدارت کده مسدئولیت آن بد. کندسازمان را تضمین می

.عهده مدیریت عالی است، چارچوبی بلند مدت دارد



:نظارت راهکاری

ها را در سدطح آمیز برنامهفرآیندی است که اجرای موفقیت
واحدها، با توجه به عوامل ویژه داخلی و خدارجی کده بدر 

مددیریت. کنددهایی تاثیر دارند، تضمین میچنین برنامه
.مسئول کنترل راهکاری است



:نظارت عملیاتی

های عملیاتی روزانه را با آمیز برنامهفرآیندی است که اجرای موفقیت
مدیران خط . کندهای داخلی مورد نظر تضمین میارزیابی فعالیت

.انداول مسئول نظارت عملیاتی



هدفهااستانداردها

کاری انجام 
نمی شود

کاری انجام 
نمی شود

علت مغایرت 
تعیین می شود

عملکرد اصاله 
می شود

آری

آری

آری

آیا با استاندارد 
تطبیق می کند

مغایرت قابل 
قبول است

استاندارد قابل
قبول است

استاندارد تجدید
نظر می شود

مقایسه عملکرد واقعی 
با استاندارد

د سنجش عملکر
واقعی

فرآیند نظارت



دادهفرآیند عملیاتبازده

نظارت گذشته نگر

رفع مشکالت 
بعد از وقوع

نظارت همزمان

رفع مشکالت 
هنگام وقوع

نظارت آینده نگر

پیش بینی مسائل

انواع نظارت



:نظارت بیش از حد و نظارت کمتر از حد

ل و نظارت بیش از حد مقررات افراطی را بر فعالیتها و اجرای وظایف افراد تحمید

ان کند و نظارت کمتر از حد ممکن است به کارکنآزادی عمل افراد را محدود می

.ای اعطا شودآزادی عمل فردی بیش از اندازه



:آنچه باید نظارت شود

افراد(1

منابع مالی (2

عملیات (3

اطالعات(4

عملکرد کل سازمان(5



:جریان اطالعات سازمانی

عملیات رقیبان،ها را از منابع متعددی مانند مشتریان،سازمانها داده
هدای خدارجی در حدوزه داخلی و کاالها و خدمات سدازمان و داده

هدا در کندد و ایدن دادهآوری مدیبازار و مانند آنهدا جمدعاقتصاد،
.آیدسازمان پردازش و به صورت اطالعات در می



:چگونگی استفاده مدیران از اطالعات

ریزیاستفاده ازاطالعات در برنامه(1

استفاده از اطالعات در سازماندهی(2

استفاده از اطالعات در هدایت(3

استفاده از اطالعات در نظارت(4



:تعریف خالقیت و نوآوری

:خالقیت
.توانایی و قدرت پرورش افکار نو در افراد

:نوآوری
یدا فرآیند دریافت فکر خالق و تبدیل آن به محصول، خددمت

. ای نو برای انجام دادن کارهاستشیوه



بازارنوآوریخالقیت

توسعه /محصول جدیدپدید آوردن فکر
فرآیند

تولید محصول

رابطه خالقیت و نوآوری



:مراحل فرآیند خالقیت

آمادگی(1

نهفتگی(2

اشراق(3

اثبات(4



:انواع خالقیت

خالقیت فردی(1

خالقیت گروهی(2

خالقیت سازمانی(3



:های افراد خالقویژگی

.اندپذیرتر از افراد غیر خالقانعطاف(1

.پیچیدگی کارها را بر سهولت آن ترجیح می دهند(2

.بیشتر تمایل به استقالل دارند(3

.هنگام چالش درباره اندیشه شان، سرسختانه از مواضع خود دفاع کنند(4

.برندصاحبان قدرت را به آسانی زیر سوال می(5

.انگیزش درونی برای آن امری حیاتی است(6

.اندبه ندرت از موقعیت اجتماعی خود راضی(7

.پردازند، حتی اگر مسئله بسیار سخت باشدمشتاقانه به حل مسایل می(8

.نسبت به خود و توانایی قضاوت آزادانه خود آگاهی دارند(9

.اندکوشتر از دیگرانوجود خود را وقف کارشان می کنند و سخت(10

.اندپر تکاپو و دارای انرژی(11



:سه شیوه مشهور همکاری خالق گروهی

توفان مغزی(1

نامتجانستلفیق (2

سازیداستان(3



:طوفان مغزی

کوشند بدا ارائده ای برای گردهمایی است که در آن گروهی میشیوه

له های تخیلی کنترل نشده و سدازمان نیافتده بدرای مسدئاندیشه

.حلی بیابندبخصوصی راه



:های سازمانهای خالقویژگی

.سازمان شرایطی را فراهم می کند که کارکنانش در رده باالی سلسله مراتب نیازهای مازلو قرار گیرند(1

.برند و آزادند تا موضوعات مورد عالقه خود را انتخاب و روی آن کار کنندکارکنان از کار خود در سازمان لذت می(2

.کارکنان سازمان از احترام برخوردارند(3

.سازمان مشتری مدار است(4

.عالوه بر نیازهای مشتری، سازمان خود منبع ایجاد تحول و تنوع در بازار به شمار می رود(5

.فضا برای کار گروهی و طرح نظرات جدید کارکنان آماده است(6

.کارکنان با این نوع سازمان روابط دایمی و بلند مدت دارند(7

.تغییر در این سازمانها ارزشی مثبت تلقی می شود(8

.اهداف این سازمانها مبتنی بر ارزشهای انسانی است(9

.امکان آزاداندیشی و فضای طرح پیشنهاد وجود دارد(10

.نظامهای نظارت از باال و نظارت بیرونی جای خود را به روابط مناسب و مطلوب بین همکاران و خود نظارتی داده است(11



:های مدیران خالقویژگی
.به استقبال خالقیت و نوآوری می روند(1

.بر تشویق بیش از تنبیه تاکید دارند(2

.کنندخود و سازمان خود را با تغییر و تحول جامعه هماهنگ می(3

.دهندبه کارکنان خود شهامت می(4

.اندیش و امیدوارندمثبت(5

.پر انرژی و با هیجانند(6

.کنندبه سرعت فرهنگ خالقیت را ترویج می(7

.گیرندهم از مغز و هم از قلب همکاران خود بهره می(8

.انداز اجرای کارهای جاری و یکنواخت دلزده و آزرده(9

.اند و استقالل تفکر و آزادی اندیشه و عمل دارندخود انگیخته(10

.قدرت تخیل و اعتماد به نفس زیادی دارند(11

.سبک رهبری مناسبی دارند(12



با آرزوی موفقیت


