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 «بخش اول : مدیریت » 

 

 تعریف مدیریت : 

به تعداد مولفان و نویسندان کتب مدیریت، تعریف مدیریت وجود دارد. وجه مشترکی که در همه این تقریبا 

تعاریف به آن اشاره می شود، توجه مدیر به تحقق بخشیدن اهداف یا مقاصد سازمانی است. در اینجا 

 ت را به شرح زیر تعریف می کنیم : مدیری

 « کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی » 

 

 تمایز میان مدیریت و رهبری : 

با وجود این گمان می رود میان این دو مفهوم وجه  غلبا مدیریت و رهبری را یکی و یکسان تلقی می کنند.

 تمایز زیادی وجود دارد. 

رهبری ماهیتا مفهومی وسیع تر از مدیریت است. مدیریت نوع خاصی از رهبری تلقی می شود که در آن 

« سازمان»حصول و تحقق اهداف سازمانی اهمیت دارد. بنابراین فرق اصلی میان این دو مفهوم در کلمه 

ه وسیله افراد است، نهفته است. رهبری نیز ضمن اینکه برای تحقق اهدافش مستلزم کار کردن با افراد و ب

لیکن این اهداف، لزوما اهداف سازمانی نیستند. یک فرد ممکن است برای تحقق اهداف شخصی خود بارها 

 عالقه چندانی به اهداف سازمانی نداشته باشد. تالش کند، ولی 

 رهبر اصوال وظیف هدایت را بر عهده دارد، در حالی که وظیفه اصلی مدیر، اداره امور است. 
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 ارکردهای مدیریت : ک

)که به نوعی می توان از آن ها به عنوان  برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترلکارکردهای 

وظایف مدیریت نیز یاد کرد( ، در بحث مدیریت اهمیت دارند. این کارکردها صرف نظر از نوع سازمان یا 

 . سطح مدیریتی که مد نظر است، شایان توجه و قابل بحث می باشند

متضمن تعیین اهداف و مقاصد سازمان و تهیه نقشه و برنامه کار است. برنامه ها نشان می  برنامه ریزی

 سازماندهیدهند که اهداف چگونه باید تحقق یابند. با تهیه برنامه ها، سازماندهی اهمیت پیدا می کند. 

شیوه برای حصول اهداف فراهم  مستلزم آن است که منابع )یعنی افراد، سرمایه و تجهیزات( به موثرترین

 شوند. بنابراین سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. 

در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده ایجاد انگیزش همراه با برنامه ریزی و سازماندهی، 

زه موثر و اثربخش دارد. عملکرد آنان به نوبه خود تعیین می کند که حصول اهداف سازمانی تا چه اندا

صورت خواهد گرفت. در بعضی از مواقع ایجاد انگیزش همراه با برقرار کردن ارتباط و رهبرای به عنوان 

 قسمتی از فعالیت هدایت یا فرماندهی محسوب می شود. 

پیگیری برای  است. کنترل عبارتست از توجه به نتایج کار )بازخورد( کنترلکارکرد دیگر مدیریت اعمال 

سه فعالیت های انجام شده با برنامه ها و اعمال اصالحات مقتضی در مواردی که از انتظارات، انحرافی مقای

 صورت گرفته باشد. 

 عموما توافق بر این است که حداقل سه حوزه مهارتی در فراگرد مدیریت ضرورت دارد :

انجام وظایف خاص توانایی به کار بردن دانش، روش ها، فنون و ابزار که الزمه مهارت فنی :  .1

 است و از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود.

توانایی و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار به وسیله آن  مهارت انسانی : .2

 ها که شامل درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری موثر است. 

سازمان و آگاهی از اینکه آیا خود شخص توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل  توانایی ادراکی : .3

درخور شرایط سازمان عمل می کند یا نه . این آگاهی موجب می شود که فرد به جای اینکه فقط 
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بر مبنای اهداف و نیازهای گروه تزدیک خود عمل کند، اقدامات خود را بر مبنای اهداف کل 

 سازمان استوار سازد. 

 

با ارتقای فرد در سطوح مدیریتی از سرپرستی تا مدیریت کل تغییر  ترکیب مناسب و مقتضی این مهارت ها

، به نظر می رسد که برای می کند. همچنان که شخص از سطوح پایین به سطوح باالی سازمان ارتقا می یابد

اعمال مدیریت اثربخش، به مهارت فنی کمتر ولی به مهارت ادراکی بیشتر نیازمند است. سرپرستان در 

تر به مهارت های فنی قابل مالحظه ای نیاز دارند، زیرا که غالبا از آن ها خواسته می شود تا سطوح پایین 

کارکنان قسمت های خود را تعلیم دهند. در مقابل مدیران سطح باالی یک سازمان نیازی به دانستن مهارت 

رابطه متقابل همه این های فنی برای انجام وظایف خاص عملیاتی ندارند، بلکه آن ها باید قادر باشند که 

 کارکردها و وظایف را در تحقق اهداف کل سازمان تشخیص دهند. 

در حالی که میزان مهارت های فنی و ادراکی مورد نیاز در سطوح مختلف مدیریت، متغیر است، شاخص 

 مشترکی که در همه سطوح اهمیت دارد، مهارت انسانی است. 

 شکل

 

 منابع قدرت مدیریت : 

این قدرت بستگی به میزان پاداش دارد. که این پاداش ممکن است مادی یا غیر  :قدرت پاداش  .1

 مادی باشد. مثل تشویق و ارتقا به مقام باالتر و یا دریافت پول.

معموال در اختیار همه مدیران است، اما همه مدیران به یک میزان از آن استفاده  قدرت اجبار : .2

 و اضافه کاری، توبیخ و نظایر آن. نمی کنند. مانند جریمه کردن، قطع حقوق

دانش و تخصص پیوسته مورد احترام بوده است. این قدرت مدیر به او  قدرت تخصص : .3

 فرصت می دهد که در زیر دست نفوذ کند و این نفوذ نیز در نوع خود بسیار سازنده می باشد. 
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ن و تشکیالت و این قدرت از مقام و منصب مدیر ناشی می شود و قبول سازما قدت قانونی : .4

از طرف زیردستان، به مدیر این امکان را می دهد که بتواند به استناد قدرت ناشی از سلسله مراتب 

 قانون و مقررات موسسه، عمل نماید. 

قدرتی است که مدیران از نظر فردی دارند. یعنی قبول بی چون و چرای قدرت شخصیتی :  .5

 اتیک. مدیر از طرف زیردستان. مانند رهبران کاریزم

 

 مدیر موفق و مدیر موثر : 

مدیری که تنها از قدرت سازمانی ، یعنی تنبیه، تشویق و اعمال قدرت استفاده نماید و کار سازمانی را با 

موفقیت به انجام برساند، مدیر موفق است، اما موثر نیست. مدیری که عالوه بر استفاده از قدرت سازمانی، 

تحت تاثیر قرار دادن دیگران امر مدیریت را به سرانجام می رساند، به از قدرت شخصی خود و با نفوذ و 

 طوری که انجام وظایف از روی میل و رغبت باشد، مدیری موثر در سازمان است. 
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 « بخش دوم : انگیزش و رفتار» 

 

برانگیخته می  است. به عبارت دیگر رفتار ما عموما با میل رسیدن به هدفی خاص« هدف مدار»رفتار اساسا 

شود. شخص همیشه به این هدف خاص به طور آگاهانه واقف نیست. به عبارت دیگر دلیل رفتار ما همیشه 

برای ذهن ما آشکار نیست. عواملی که الگوهای متمایز رفتاری فرد )شخصیت( را برمی انگیزند، تا اندازه 

 بررسی و ارزشیابی نیستند. قابل مالحظه ای ناخودآگاه هستند و از این رو به آسانی قابل 

انگیزش ناخودآگاه را تشخیص داد. وی باور داشت  تیکی از اولین کسانی بود که اهمی رویدفزیگموند 

مردم همیشه از چیزهایی که می خواهند، آگاه نیستند و از این رو بسیاری از رفتارهای آنان تحت تاثی 

بیان داشت که می توان مقایسه ای میان انگیزه اغلب مردم نیازها یا انگیزه های ناخودآگاه قرار می گیرد. وی 

و ساخت یک توده یخ شناور به عمل آورد. بخش ممی از انگیزش انسان زیر سطح آگاهی رخ می دهد که 

برای خود فرد همیشه معلوم نیست. این ناآگاهی از آنجا ناشی می شود که افراد برای کسب درون بینی 

 نمی آورند.  شخصیف کوشش چندانی به عمل

است. در واقع، هر رفتاری سلسله ای از فعالیت هاست. برای پیش بینی « یک فعالیت»واحد اساسی رفتار 

رفتار مدیران باید بدانند که کدام انگیزه ها یا نیازهای مردم، عمل معینی را در زمان بخصوصی موجب می 

 شوند. 

 

 انگیزه ها : 

با « انگیزش»یا همان « میل یا اراده انجام کار»جام کار، بلکه از لحاظ انسان ها نه فقط از لحاظ توانایی ان

یگدیگر تفاوت دارند. انگیزه ها را گاهی به عنوان نیازها، تمایالت یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند. 

 انگیزه هایی که به سوی اهداف معطوف می شوند، ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشند. 

رفتار هستند. آن ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد « چراهای»انگیزه ها 

 انگیزه ها یا نیازها، ماهیتا دالیل اصلی عمل به شمار می روند.را معین می کنند. 
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هر فردی صدها نیاز دارد، همه این نیازها در شکل دادن به رفتار او رقابت می کنند. نیازی که بیشترین 

 قدرت را دارد، در لحظه خاصی از زمان، موجب فالیت می گردد.

 

 ناکامی : 

بی نتیجه شدن تالش در راه حصول هدف یا مواجه شدن آن با مانع، ناکامی خوانده می شود. این پدیده نه 

 بر حسب محیط خارجی بلکه به موجب وضعیت فردی تعریف می شود.

یابد و ناکامی به وجود می آید، رفتار غیر عقالیی ممکن  وقتی وجود مانع در راه حصول هدف ادامه می

 است به اشکال گوناگون بروز کند. 

: ناکامی ممکن است به حدی افزایش یابد که فرد به رفتار پرخاشگرانه دست بزند.  پرخاشگری .1

پرخاشگری می توند به رفتار ویرانگر نظیر خصومت و خشونت منجر شود. به عنوان مثال کارگر 

ن ممکن است بکوشد کار و شهرت رئیس خود را از طریق بد گویی و سایر رفتارهای خشمگی

 بدخواهانه خراب کند. 

 

: به زبان ساده به معنی بهانه سازی است. مثال فرد ممکن است در مقابل ناتوانی  دلیل تراشی .2

« فتم.تقصیر رئیسم بود که ترفیع نگر»خود در تحقق یک هدف خاصی، کس دیگر را سرزنش کند : 

 « به هر حال نمی خواستم آن شغل را قبول کنم.» یا ظاهرا از نامطلوب بودن آن سخن بگوید : 

 

 

اصوال متناسب با سن خود عمل نکردن است. افراد ناکام تمایل دارند که :  برگشت یا بازگشت .3

. مثال و به رفتار کودکانه و خیلی ابتدایی برگشت کنند در حل مشکالت خود از تالش سرباز زنند

شخصی که نمی تواند اتومبیل خود را روشن کند، شروع به لگد زدن به آن می کند و همین طور 

 است مدیری که به هنگام ناکامی وبستوه آمدن، حالت غیض و غضب به خود می گیرد. 
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تثبیت، در مدیریت عبارتست از ناتوانی برای پذیرفتن تغییر . امتناع کورکورانه و :  تثبیت .4

ه در مقابل پذیرش حقایق تازه و به هنگامی به وجود می آید که شخص الگوی رفتاری سرسختان

خاصی را به کررات از خود ظاهر می سازد با اینکه به تجربه دریافته است که این رفتار نمی تواند 

مشکلی را حل کند. از این رو ناکامی می تواند پاسخ های رفتاری عادتی و کهنه را ثابت نگه دارد 

 مانع کاربرد رفتارهای تازه و مثرتر بشود.و 

 

: یا القیدی یا بی تفاوتی هنگامی بوجود می آید که شخص پس از ناکامی طوالنی، امید  تسلیم .5

تحقق هدف یا اهداف خود در یک وضعیت بخصوص را از دست می دهد و میخواهد که از 

رادی است که به مشاغل کسل کننده واقعیت و منشا ناکامی خود کناره بگیرد. این پدیده ، ویژگی اف

اشتغال دارند و در کار خود غالبا به این واقعیت تسلیم می شوند که در محیط کارشان چندان 

 امیدی به بهبود و پیشرفت نیست .

 

 

یک مدیر باید به خاطر داشته باشد که پرخاشگری، دلیل تراشی ، برگشت، تثبیت و بی تفاوتی، همه 

امی هستند و شاید شاخص هایی باشند که به وجود مشکالت و مسائل داللت می عوارض درماندگی و ناک

 کنند. 

 

 رشد شخصیت : 

همچنان که فرد بالغ می شود، نسبت به محرکات گوناگون، پاسخ های شرطی یا الگوهای عادت به وجود 

می شود، شخصیت می آورد. مجموعه این الگوها یا انگاره های عادت به گونه ای که از طرف دیگران درک 

 او را مشخص می سازد. 
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وقتی که فرد تحت شرایط مشابه به طرق یکسانی رفتار می کند، این رفتار چیزی است که به موجب آن 

دیگران یاد می گیرند که او راف یا شخصیت او را تشخیص دهند. در نتیجه آن ها انواع معینی از رفتارها را 

 توانند آن رفتارها را پیش بینی کنند. از این افراد انتظار دارند و حتی می

 

 نظریه های انگیزشی در محیط کار :

دانشمندان زیادی در مورد ایجاد انگیزش و رابطه آن با نیازها در محیط کارف نظریه های متعددی را بیان 

 نموده اند که در اینجا به تعدادی از این نظریات می پردازیم : 

 

 ظر آبراهام مازلونظریه سلسله مراتب نیازها از ن .4

 

قبال استدالل کردیم که رفتار یک فرد در یک لحظه خاص معموال به وسیله قوی ترین نیاز او معین 

می شود. لذا کسب آگاهی و اطالع از نیازهایی که عموما بیشترین اهمیت را برای افراد مردم دارند، 

 برای مدیران حائز اهمیت به نظر می رسد. 

رچوب نظری جالب توجهی که ساخته است، به توضیح نیروی برخی از آبراهام مازلو در چها

 نیازهای انسان کمک می کند. 

 

 :  نیازهای فیزیولوژیکی .1

این نیازها در راس سلسله مراتب نشان داده می شوند، چون تا موقعی که قدری ارضاء نشده 

قاء و ادامه زندگی اند، از بیشترین نیرو برخوردارند. این ها نیازهای اساسی انسان برای ب

هستند، نظیر خوراک، پوشاک و مسککن . تا زمانی که این نیازهای اساسی به اندازه ای که 

برای فعالیت کافی بدن ضروری است، ارضاء نشوند، احتماال بیشترین فعالیت شخص در این 

 سطح متمرکز خواهد شد و سایر نیازها، کمتر انگیزشی در وی ایجاد خواهند کرد. 

این نیازها معموال با پول تداعی می شود. از طرفی پول در برآوردن نیازهای هر سطحی  ارضاء

می تواند نقش بازی کند.  پول محرکی است که عالوه بر نیازهای فیزیولوژیکی، می تواند 
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موجب ارضاء نیازهای ایمنی و اجتماعی گردد. ولی از طریق پول نمی توان به نیازهای احترام 

 دست یافت و در دستیابی به آن ها، پول اهمیت کمتری دارد.  و خود شکوفایی

 

 :  نیاز ایمنی .2

اهم نیازهای ایمنی یا تامین عبارتست از نیاز به فارق بودن از ترس از خطرات جانی و مالی و 

محرومیت های فیزیولوژیکی. این نیاز به عبارت دیگر، عالوه بر توجه به وضع فعلی، متضمن 

 آینده است. مالحظاتی در مورد 

نیازهای آگاهانه ایمنی کامال آشکار و در بین مردم کامال متداول است. مانند موصون ماندن از 

 آسیب ها و تصادفات، جنگ ها و امراض، بی ثباتی اقتصادی و .... .

اما در سازمان ها بیش از حد به انگیزه ایمنی از طریق تدارک آگاهانه برنامه های مزایای شغلی 

 ه های درمانی و طرح های بازنشستگی و ... می پردازند. نظیر بیم

 

 : نیاز تعلق اجتماعی .3

هنگامی که نیازهای فیزیولوژیکی و تامین در حد متناسبی ارضاء شدند، نیاز اجتماعی یا تعلق  

با تسلط در ساخت نیازها ظهور خواهد کرد. چون انسان موجودی اجتماعی است، نیاز به تعلق 

های گوناگون دارد. به هنگام تسلط نیازهای اجتماعی، شخص برای برقرار  و پذیرش به گروه

ساختن روابط آگاهانه و معنی دار با دیگران تالش خواهد کرد. به همین دلیل انسان ها تمایل 

دارند در سازمان ها و ادارات نیز با دیگران معاشرت کنند و در یک گروه قرار بگیرند و حتی 

 دهند.  گروه غیر رسمی تشکیل 

میل به معاشرت اجتماعی برای مردم هدفی فی الذاته دارد. یعنی آن ها به کنش و واکنش می 

پردازند، صرفا به این دلیل که از آن لذت می برند. در برخی از این موقعیت ها، از تعلق و 

 وابستگی اجتماعی ، هیچگونه پاداش ملموسی نظیر پول حاصل نمی شود. 

بب در صدد وابستگی بر می آیند که عقاید و باورهایشان از این طریق افراد گاهی به این س

تایید و تحکیم شود، به همین سبب در جهت ایجاد ارتباط با یکدیگر گام بر می دارند تا به 

 توافق مشترکی نایل شوند و در مورد آن به گفتگو بنشینند.
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 : نیاز احترام .4

ی، معموال خواهان آن است که بیش از یک فرد پس از شروع به ارضای نیاز تعلق اجتماع 

عضو ساده گروه خود باشد، لذا نیاز دارد عالوه بر احترام به نفس خویش، احترام از طرف 

دیگران را نیز دریافت کند. اغلب مردم نیاز دارند که برای خود ارزش زیادی قائل شوند و می 

احترام و شناسایی از طرف دیگران  خواهند که این ارزش مبتنی بر واقعات باشد. از این رو به

نیازمندند. ارضای این نیازها در فرد احساس اتکا به نفس، اعتبار، قدرت و تسلط به وجود می 

 آورد. 

 

 : )خود شکوفایی( نیاز خودیابی .5

وقتی که نیازهای منزلت و احترام به اندازه کافی ارضاء شدند، نیازهای خودیابی و تحقق ذات 

ری پیدا می کنند. خودیابی یعنی نیاز به تحقق یا فعلیت بخشیدن اهمیت و تسلط بیشت

 استعدادهای شخصی صرف نظر از نوع آن ها. 

از آنجا که افراد این نیاز را به طرق مختلفی ارضاء می کنند، خود یابی از لحاظ شناختن و 

 تشخیص آن، نیازی مشکل است. 

« شایستگی»ده است، اما پیرامون دو انگیزه با وجود آنکه تحقیقات زیادی در این مورد ارائه نش

 تحقیقات وسیعی به عمل آمده است. « توفیق یا کسب موفقیت»و 

 

 الف( شایستگی : 

یکی از انگیزه های عمل در یک انسان، آرزو یا شوق تبحر یا شایستگی است. شایستگی به 

دارند، نمی خواهند به معنی تسلط بر عوامل طبیعی و اجتماعی است. افرادی که این انگیزه را 

طور منفعل منتظر بمانند که چیزی اتفاق بیفتد، بلکه می خواهند محیط خود را تحت تسلط 

  درآورند و موجب اتفاق چیزی شوند.
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حس شایستگی با وجود اینکه در اوایل زندگی پدید می آید، لزوما دائمی و پایدار نیست . 

ه تبحر و ورزیدگی شغلی  و رشد حرفه ای انگیزه شایستگی در بزرگساالن به صورت میل ب

آشکار می شود. شغل یک فرد، میدان مبارزه ای است که در آن می تواند در رقابتی که چالش 

و تالش می طلبد، ولی در هم شکننده نیست، توانایی و مهارت های خود را بیازماید. در 

می تواند آزادانه ابراز شود و مشاغلی که امکان چنین رقابتی وجود دارد، انگیزه شایستگی فرد 

پاداش های شخصی مهمی کسب گردد. ولی در مشاغل راهوار یا روتین و تحت سرپرستی 

مستقیم، این رقابت غالبا غیر ممکن است. چنین وضعیت هایی کارگر را به سیستم متکی می 

 می سازد.  کند و از این رو افرادی را که نیازهای قوی شایستگی دارند، کامال عاجز و ناکام

 

 

 ب( کسب موفقیت :

صاحبنظران علوم رفتاری طی سال ها مشاهده کردند که برخی افراد نیاز شدیدی به کسب   

موفقیت دارند، ولی افراد دیگر شاید اکثریت مردم، به نظر نمی رسد که چندان دربند کسب 

 موفقیت باشند. 

ز به کسب موفقیت، انگیزه انسانی مک کلند بر اساس تحقیقاتی که انجام داده معتقد است نیا

مشخصی است که می توان آن را از سایر نیازها متمایز ساخت. مهمتر اینکه انگیزه کسب 

موفقیت را می توان در هر گروهی تجربه و ارزیابی کرد. افرادی که انگیزه موفقیت دارند، قمار 

انس و تصادف، روی مشکل باز نیستند، آنان ترجیح می دهند به جای واگذاری نتیجه کار به ش

 یا مسئله خود کار کنند. 

 

افرادی که انگیزه قوی کسب موفقیت دارند، به دنبال موقعیت هایی می گردند که در آن از 

طریق بازخورد محسوس بتوانند اطالع دقیق به دست آورند که تا چه اندازه خوب عمل می 

قیت و کمال شخصی دارد. در نتیجه این کنند. این تمالی رابطه نزدیکی با عالقه آن ها به موف

قبیل افراد ب ارتقای مقام سریع تر و ترقی بیشتری نایل می شوند، زیرا که دائما درباره طرق 

 بهتری برای انجام دادن کارها می اندیشند. 
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ی افراد نیازهای بسیاری دارند که همه این نیازها به طور مداوم در تعیین رفتار آنان رقابت م:  نکته

کنند. ترکیب این نیازها یا نیروی آن ها در همه افراد یکسان نیست. کسانی وجود دارند که اساسا به 

  وسیله پول انگیزش پیدا می کنند و کسان دیگری که در درجه اول به تامین توجه دارند.

 

 داگالس مک گریگور : Yو  Xتئوری  .2

مرئوسی و کنترل  –یری متمرکز، هرم رئیس عم مک گریگور سازمان سنتی با مشخصاتی نظیر تصمیم گزب

فرض میکند که  x  مستقیم کار، بر مفروضاتی درباره طبیعت انسان و انگیزش انسان مبتنی است. تئوری

اغلب مردم ترجیح می دهند هدایت شوند، به قبول مسئولیت عالقه ندارند و بیش از هرچیز تامین می 

است که پول، مزایای شغلی و تهدید به تنبیه در مردم انگیزش ایجاد خواهند. این فلسفه با این اعتقاد همراه 

 می کند. 

را می پذیرند، کوشش می کنند رفتار کارکنان خود را ساخت دهند و آن را  xمدیرانی که مفروضات تئوری 

نیافته  از نزدیک کنترل و سرپرستی کنند. آن ها گمان می کنند که افراد، غیر قابل اعتماد، غیر مسئول و رشد

 رفتار می کنند و در نتیجه، کنترل مستقیم کامال ضرورت دارد. 

درباره  x تحت تاثیر شدید سلسله مراتب نیازهای مزلو، مک گریگور نتیجه گرفت که مفروضات تئوری 

طبیعت انسان عموما نا درست است و شیوه های مدیریت مبتنی بر این مفروضات، غالبا از ایجاد انگیزش 

برای اینکه در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کنند، ناتوان خواهند بود. بزعم مک گریگور، در افراد 

مدیریت به وسیله هدایت و کنترل، ممکن است در نیل به هدف موفق نشود، زیرا این روش از لحاظ ایجاد 

یازهای اجتماعی، انگیزه در افرادی که نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی آن ها به طور معقول ارضا می شود و ن

 احترام و خودیابی آن ها در حال بروز و تسلط یافتن است، روش تردید آمیزی است. 
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مک گریگور دریافت که مدیریت به اقدامات و اعمالی که بر درکی صحیح و دقیق از طبیغت انسان و 

ردم طبیعتا تنبل را وضع کرد. این تئوری فرض می کند که م yانگیزش او مبتنی است، در نتیجه وی تئوری 

و غیر قابل اعتماد نیستند. به موجب این تئوری انسان اصوال می تواند در کار خود، خالق و خود فرمان 

 شود، به شرطی که به طور مناسب برانگیخته شود. 

دارند، معموال محیط کار کارکنان خود را شکل نمی  yمدیرانی که از طبیعت انسان، تصوری مطابق تئوری 

ترل نمی کنند و تحت سرپرستی مستقیم قرار نمی دهند. در عوض کوشش می کنند به کارکنان دهند، کن

خود کمک کنند تا با مواجهه با کنترل کمتری رش پیدا کرده و بیش از پیش بر اعمال خود کنترل شخصی 

 داشته باشند. 

 yتئوری  x تئوری

 برای اغلب مردم کار ذاتا نا مطلوب است. .1
باشد، کار مثل بازی اگر شرایط مطلوب  .1

 است.

افراد تمایل کمی به پذیرش مسئولیت دارند  .2

 و باید هدایت شوند.

برای نیل به اهداف سازمان کنترل به وسیله  .2

 خویشتن ضروری است.

افراد قابلیت اندکی برای خالقیت در حل  .3

 مشکالت سازمانی دارند.

. قابلیت برای خالقیت در حل مشکالت سازمانی 3

 ود در بین همه افراد وجود دارد.به طور نامحد

. انگیزش فقط در سطوح فیزیولوژیکی و تامین 4

 ایجاد می شود.

. انگیزش در سطوح اجتماعی، احترام و خودیابی و 4

 نیز سطوح فیزیولوژیکی و تامین ایجاد می گردد.

. افراد باید تحت کنترل و اجبار قرار گیرند تا 5

 اهداف سازمانی را تحقق بخشند.

افراد اگر به طور مناسب انگیزش داشته باشند، می  .5

 توانند در کار خود خالق و خود رهبر باشند.
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 جرج هومانز : نظریه گروه انسانی  .9

مدیریت غالبا به گروه های غیر رسمی نیرومند بدگمان است، زیرا که آن ها بالقوه، قدرت دارند که رفتار 

 مان را کنترل کنند. اعضای خود و در نتیجه سطح تولید ساز

از نظر جورج هومانز در یک سیستم اجتماعی سه عنصر وجود دارند که عبارتند از : فعالیت ها، کنش های 

متقابل و گرایش ها . فعالیت ها وظایفی است که افراد انجام می دهند. کنش های متقابل رفتارهایی است که 

نگرش ها و تلقیاتی است که میان افراد و  ،و گرایش هادر حین انجام آن وظایف، میان افراد بروز می کند 

د می آیند. هومانز استدالل می کند که این مفاهیم با وجود مجزا بودن از یکدیگر، درون گروه ها به وجو

رابطه خیلی نزدیکی با هم دارند. در واقع همان طور که در شکل زیر مشخص است، آن ها متقابال به 

    یکدیگر وابسته اند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییری در دوتای دیگر به وجود خواهد آورد. برای بقای یک سازمان، تغییری در هر یک از این سه عنصر، 

فعالیت ها، کنش های متقابل و گرایش های معینی ضروری یا از اعضای سازمان مورد انتظار است. به 

می کند افراد با هم کار کنند )کنش های عبارت دیگر کارها )فعالیت ها( یی که باید انجام شوند، ایجاب 

متقابل( و این کارها باید به اندازه کافی برای افراد ارضا کننده باشند )گرایش ها( تا آن ها به کار خود ادامه 

 دهند. 

 

 فعالیت ها

کنش های 

 متقابل
 ها گرایش
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 رشد یافتگی و رشد نیافتگی کریس آرجریس : تئوری  .1

 

، دیگر مناسب نست، یگورمک گر X وی معتقد است با وجود اینکه مدیریت مبتنی بر مفروضات 

 ولی هنوز به طور وسیعی به کار بسته می شود. در نتیجه امروزه با اکثریت مردم در محیط کارشان

 مثل موجودات انسانی نابالغ و رشد نیافته رفتار می شود. 

به عقیده او برای اینکه یک فرد طی سال های فعالیت خود در سازمان به شخصی پخته و بالغ مبدل 

 نوع تغییر در شخصیت وی به وجود می آید :  7شود، 

 

 

 

 رشد نیافتگی )عدم بلوغ(                                 رشد یافتگی )بلوغ(

 فعال. 1 منفعل. 1

 مستقل  .2 متکی. 2

 . به چندین طریق رفتار می کند3 . به چند طریق رفتار می کند3

 ئق عمیق و قوی. دارای عال4 . دارای عالئق سطحی و اتفاقی4

 . چشم انداز زمانی وسیع5 . چشم انداز زمانی محدود5

 . وضعیت برابر یا برتر6 . وضعیت زیر دست و تابع6

 «خود». آگاه و کنترل بر 7 «خود». ناآگاه از 7

 

انسان های بالغ و  پیروی می کنند، Xان آن ها از تئوری ، سازمان هایی که مدیربه نظر آرجریس

را به سمت رفتارهای نابالغ هدایت و تشویق می کنند. بسیاری از سازمان ها انتظار دارند رشد یافته 

کارکنان آن ها به جای اینکه مانند بزرگساالن بالغ رفتار کنند، همچون افراد نابالغ عمل کنند. به زعم 

 آرجریس، راز نابالغ نگه داشتن افراد، در ماهیت خود سازمان رسمی نهفته است. 

سطه ناهمگونی تقاضاهای سازمانی و نیازهای انسان بالغ، کارمند مجبور است یکی از راه های به وا

 زیر را انتخاب کند :
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 . فرار :1

کارمند ممکن است با ترک شغل، غیبت زیاد و منتقل شدن در پستی که در آنجا آزادی و 

 خودگردانی بیشتر دارد، فرار کند. 

 

  حمله :. 2

، کم کاری و اعتراض به وضع موجود و کارشکنی، زیان رساندن به دیگرانکارمند می تواند با 

 حمله کند و حالت گارد تدافعی به خود بگیرد. 

 

 . تطابق : 3

ناسالم ترین رفتار از نظر آرجریس، پذیرش توام با بی تفاوتی و تطبیق با موقعیت های مختلف 

 د. است که منجر به ناهنجاری های روانی شدید در فرد می شو

 

 

 بهداشتی فردریک هرزبرگ :  –تئوری انگیزشی . 5

، توسط هرزبرگ پیشنهاد شد. این نظریه، با انسان طبیعت ز نظریه های قابل بحثایکی 

و فرایند بلوغ آرجریس سازگار است. به عقیده او بشر دو نیاز  Yخودشکوفایی مازلو و تئوری 

و دیگری نیاز رشد یافتن و بهبود در محیط اساسی دارد، یکی دوری جستن از درد و بقا داشتن 

 کار. 

این دو دسته نیاز، اساسا مستقل از یکدیگرند و به طرق مختلفی رفتار را تحت تاثیر قرار می دهند. 

، شامل خط مشی ها و مدیریت سازمان، سرپرستی، شرایط کار، روابط متقابل . عوامل بهداشتی1

تنهایی موجب ایجاد انگیزش نمی شوند، بلکه از بروز  افراد، پول و مقام هستند. این عوامل به

نارضایتی در سازمان جلوگیری می کنند و باعث بقای فرد در سازمان می شوند. در صورتی که این 

عوامل در سازمان فراهم شوند، کارمند احساس خوشنودی می نماید. عوامل بهداشتی در قابلیت 

ند و فقط مانع ضایعات ناشی از کم کاری در عملکرد تولید و بازدهی کارگر تاثیر محسوسی ندار

 کارمند می شوند. 
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کسب موفقیت، قدردانی  ، در ایجاد انگیزه برای افراد موثرند که عبارتند از عوامل انگیزاننده. 2

از افراد و کار آن ها، توسعه شغلی )از نظر نوع انجام کار و وظایف( ، مسئولیت فزاینده و امکان 

افراد در جهت رشد و بالندگی خود و همچنین پیشرفت در  با وجود این عوامل، ت .رشد و پیشرف

استفاده از این عوامل، حس تبحر و شایستگی، اعتماد به نفس و خود سازمان حرکت می کنند. 

 مختاری را در افراد تقویت می کند. 

 

 

 

 رابطه میان تئوری هرتزبرگ و سلسله مراتب نیازهای مازلو :

 

مطابقت می کندو مازلو به نیازها و انگیزه ها اشاره ظریه هرزبرگ با سلسه مراتب نیازهای مازلو چارچوب ن

می کند، در حالی که هرزبرگ ظاهرا از اهداف و محرک هایی که این نیازها را ارضاء می کنند، بحث می 

 کند. 

کنند. روابط متقابل انسانی و مثال پول و مزایا معموال نیازهای سطوح فیزیولوژیکی و ایمنی را ارضاء می 

سرپرستی، مثال هایی از عوامل بهداشتی هستند که نیازهای اجتماعی را ارضاء می کنند. در حالی که 

مسئولیت فزاینده و رشد و توسعه، انگیزه هایی هستن که نیازهای سطوح احترام و خودیابی را ارضاء می 

ین، اجتماعی و قسمتی از نیاز به احترام، همه از عوامل کنند. به عبارت دیگر، نیازهای فیزیولوژیکی، تام

 بهداشتی به شمار می روند و نیاز به خودیابی یا خودشکوفایی، از عوامل انگیزشی می باشد. 
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 « رهبری:  سومبخش » 

 

 و آن وجود رهبری پویا وسازمان موفق مشخصه مهمی دارد که آن را از سازمان نامفق متمایز می سازد، 

موثر است. در همه زمینه ها برای جستجوی اشخاصی که توانایی الزم برای رهبری موثر داشته باشند، 

کوشش مستمری به عمل می آید. وقتی از کمبود استعداد رهبری در جامعه انتقاد می کنیم، از فقدان افرادی 

فراوانی داریم، آنچه ما را رنج « مدیران»می گوییم. ما که مقام های اجرایی و اداری را پر می کنند، سخن ن

می دهد، کمبود افرادی است که آماده پذیرش نقش های رهبری در جامعه باشند و کار خود را به طور 

 موثر به ثمر برسانند. 

 

  تعریف رهبری : 

هداف گروهی تالش برای ا رهبری عبارست از عمل تاثیر گذری بر افراد به طوری که از روی میل و عالقه

کنند. گروهی دیگر از محققان، رهبری را به عنوان تاثیرگذاری بین افراد تعریف می کنند که در وضعیتی 

خاص اعمال می شود و به وسیله فراگرد ارتباط به سوی تحقق هدف معطوف می گردد. رهبری 

 تاثیرگذاری بر افراد است تا تحقق هدف صورت گیرد. 

 

 رفتار رهبر :

 بر زیردستان خود را به یکی از دو طریق زیر تحت تاثیر قرار می دهد : یک ره

  . وی می تواند به زیردستان خود بگوید چه کار کنند و چه کار نکنند.1

و آنان را در برنامه ریزی و اجرای آن  . می تواند مسئولیت های رهبری خود ر با زیردستانش نقسیم کند2

 مشارکت دهد. 

سنتی است، که بر جوانب کار و وظیفه تاکید می کند و دومی سبک دموکراتیک غیر اولی سبک آمرانه 

 آمرانه است که روباط انسانی را مرد تاکید قرار می دهد. 

تفاوت های این دو سبک رهبری مبتنی بر مفروضاتی است که رهبر درباره منشاء قدرت یا اختیار خود و 

تار رهبر غالبا بر این فرض مبتنی است که قدرت رهبر ناشی طبیعت انسان قائل می گردد. سبک آمرانه رف

(، در حالی که Xاز مقامی است که اشغال می کند و اینکه انسان ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد است .)تئوری 
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سبک دموکراتیک فرض می کند که قدرت رهبر به وسیله گروهی که وی رهبری آن ها را بر عهده دارد، به 

د و اینکه انسان اگر به طرز شایسته ای انگیزش پیدا کند، اساسا می تواند در کارش خالق و او داده می شو

مرانه همه خط مشی ها به وسیله رهبر تعیین می شود. آ( . در نتیجه در سبک Yخود فرمان باشد. )تئوری 

 عرض بحث و تصمیم گیری گروهی است.در حالی که در سبک دموکراتیک، خط مشی ها در م

ه سبک های رهبری دیگری میان این دو حالت وجود دارد. شکل زیر پیوستاری را نمایش می دهد که البت

 رفتار آمرانه رهبری در یک انتها و رفتار دموکراتیک رهبری در انتهای دیگر آن قرار می گیرد.

  

 
 

 

داری دارند و برای نفوذ ، گرایش به وظیفه مرهبرانی که رفتار آنان در انتهای آمرانه پیوستار قرار می گیرد

در زیردستان خود، اعمال قدرت می کنند. در حالی که رهبرانی که رفتارشان در انتهای دموکراتیک قرار می 

خود آزادی عمل قابل مالحظه ای قایل می گیرد، تمایل به گروه مداری دارند و از این رو برای زیردستان 

 گردند. 
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  مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو

 

، مطالعاتی به منظور تشخیص رفتار گوناگون رهبر 1445اه اوهایو در سال بخش تحقیقات بازرگانی دانشگ

آغاز کرد. محققان این مرکز رهبری را به عنوان رفتار یک فرد هنگامی که در حال هدایت فعالیت های یک 

و « ساخت دهی»دو بعد  گروه در جهت تحقق هدفی است، تعریف کردند و رفتار رهبر را به اختصار در

 توصیف نمودند. « مراعات»

رفتار رهبر در مشخص کردن رابطه میان خود و اعضای گروه کار و »اشاره می کند به : « ساخت دهی»

 « کوشش او برای ایجاد الگوهای دقیق سازمانی، مجاری ارتباط، رویه ها و روش ها. 

حاکی از دوستی، اعتماد متقابل، احترام و مالیمت در رفتار » اشاره می کند به : « مراعات»از طرف دیگر 

 « رابطه میان رهبر و اعضای گروه. 

در مطالعه رفتار رهبر محققان اوهایو دریافتند که رفتار رهبر را با هر نوع ترکیبی از دو بعد می توان 

یفه مدار( و توصیف کرد. در نتیجه چهار ربع به وجود آمد که ترکیبات گوناگون ساخت دهی )رفتار وظ

 مراعات )رفتار رابطه مدار( را نشان می دهد. 
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 شبکه مدیریت : 

ری انجام وظیفه و ایجاد روابط، در تمامی مطالعات رفتار رهبری به روشنی یافت می دومفهوم نظ

شود. رابرت بلیک و جین موتن، این مفاهیم را در کتاب شبکه مدیریت به طور گسترده ای در برنامه های 

 سعه سازمان و مدیریت به کار برده اند. تو

در شبکه مدیریت، پنج نوع مختلف رهبری بر اساس توجه به تولید )وظیفه( و توجه به افراد 

 )روابط( در چهار ربع مشخص شده به وسیله مطالعات اوهایو قرار می گیرند. همانند شکل زیر : 

 

 

. با باال رفتن رتبه رهبر بر روی مقیاس افقی، تولید توجه به تولید بر روی محور افقی نشان داده می شود

 .بر روی محور افقی، واجد حداکثر توجه به تولید است 4برای وی با اهمیت تر می شود. یک رهبر با رتبه 

توجه به افراد بر روی محور عمودی نشان داده می شود. با باال رفتن رتبه رهبر بر روی محور عمودی، افراد 

بر روی محور عمودی، دارای  4برای او اهمیت بیشتری پیدا می کنند. یک رهبر با رتبه  و روابط آن ها

 حداکثر توجه به افراد است. 
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 پنج سبک رهبری فوق به شرح زیر توصیف می شوند : 

: برای حفظ عضویت سازمانی، کافی است که حداقل کوشش و تالش را در انجام کار  بی خاصیت. 1

 مقرر به کار برد. 

: توجه مالحظه گرانه به نیازهای افراد از حیث روابط رضایت بخش، به پیدایی جو سازمانی  باشگاهی .2

 دوستانه راحت و سرعت جریان کار منجر می شود.

: کارایی در عملیات، موقعی حاصل می شود که شرایط کار به نحوی ترتیب یابد، که  . وظیفه مدار3 

 آن داشته باشند. عناصر انسانی حداقل دخالت را در 

امکان عملکرد سازمانی موثر هنگامی میسر می شود که میان ضرورت انجام کار و حفظ . میانه رو : 4

 روحیه افراد در یک سطح رضایت بخش، تعادل برقرار شود. 

« عالقه مشترک»موفقت در کار از عهده افراد متعهد بر می آید، وابستگی متقابل به واسطه یک  . تیمی :5

 هدف سازمان، به روابط توام با اعتماد و احترام منجر می شود . در 
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 « فرهنگ سازمانی:  چهارمبخش » 

 

فرهنگ به معنای ارزش های مشترک میان افراد یک گروه از قبیل یک خانواده، یک سازمان یا یک کشور 

شاین مطرح شد. شاین در  است. واژه فرهنگ سازی، واژه ای بسیار جوان است که اولین بار توسط ادگار

گوید: اگر شما فرهنگ را هدایت نکنید فرهنگ شما را هدایت می کند و ممکن است حتی  این باره می

به عقیده ادگار  متوجه نشوید فرهنگ سازمانی پدیده ای ملموس نیست و به راحتی قابل شناسایی نیست.

اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و  عنوان یک پدیده که در تمام مدت توان به شاین فرهنگ را می

کوه یخی است که تنها قله آن آشکار است و بخش عمده آن ناپیدا و پنهان است ولی در  تحلیل قرار داد.

واقع نمایانگر شیوه زندگی واقعی اعضای سازمان است. فرهنگ را روح سازمان و انرژی اجتماعی تعریف 

ه جلو راند یا از حرکت باز دارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است می کنند که می تواند سازمان را ب

 که فرهنگ بر رفتار کارکنان دارد.

 

 تعریف فرهنگ :

ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم،  فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم

 .علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است

 ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار  ستر، فرهنگ را مجموعهفرهنگ لغات وب

 .کند اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می

  به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از

ای از الگوهای رفتار  صورت مجموعه کند و در جایی دیگر، فرهنگ به مجزا می دیگر گروهها

اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصوالت انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت 

 .شود تعریف می
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 فرهنگ های ویژگی

 تفاوتهای رغم علی که آید می نظر به چنین آمده، عمل به مختلف فرهنگهای از که زیادی بررسیهای با

 :کرد معرفی زیر شرح به توان می را آنها از تعدادی که هستند ویژگیهایی دارای فرهنگها همه موجود،

 از پس که است نظامی فرهنگ. نیست ذاتی و است غریزی خصوصیتی فرهنگ. است آموختنی فرهنگ •

 .شود می آموخته زندگی سراسر در انسان شدن زاده

 .کند منتقل دیگران به را خود شده آموخته عادتهای تواند می انسان. شود یم آموخته فرهنگ •

 و گروهها در که مردم از شماری و دارند اجتماعی های ریشه فرهنگی، عادتهای است اجتماعی فرهنگ •

 .اند شریک آن در کنند می زندگی ها جامعه

 صورت به آید می پدید آنها از فرهنگ که گروهی عادتهای. است تصوری و ذهنی ای پدیده فرهنگ •

 .آیند می کالم در یا شوند می ذهنی آرمانی رفتاری، الگوهای یا هنجارها

 برآوردن از برآید زندگی اعالی هدف تعیین عهده از نتواند که فرهنگی هر. است بخش  خشنودی فرهنگ •

 نهایی خشنودی جامعه یک افراد بر که زمانی تا فرهنگی عناصر. است ناتوان نیز حیات عالی آرمانهای

 .بمانند پایدار توانند می بخشد می

 سازگاری و تطبیق با همراه آن دگرگونی گرد فرا و شود می دگرگون فرهنگ. یابد می سازگاری فرهنگ •

 .است

 سازگار و بافته هم به و یکپارچه پیکری تا دارند آن به گرایش فرهنگ هر عناصر. است ساز یگانه فرهنگ •

 .دارد نیاز زمان به سازگاری این و دآورن پدید
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 مفهوم فرهنگ سازمانی

تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است.  فرهنگ سازمانی موضوعی است که به

شود. ولی درباره فرهنگ سازمانی  فرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می

 .به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده استآنچه مربوط 

یک از آن دو واژه این اندیشه را  ای تازه پدید آمده است که هیچ از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه

که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با  در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت است درحالی

شود  کند تا درباره چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می م. فرهنگ کمک مینظ

توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند  بنابراین می .نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید

 .شخصیت در یک انسان است

اعضاء اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد ای است که در سازمان است و همه  فرهنگ سازمانی پدیده

سازد، شیوه  کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می را در جهت نوعی رفتار نا مرئی هدایت می

 .کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم ایجاد و دوام آن به ما کمک می

 

 تعریف فرهنگ سازمانی

هنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و مقصود از فر

شود. کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی  همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

سازند، راهی که بر آن پایه  خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می زنده می

کند.  کنند تعریف می طور واقعی با هم رفتار می ای که به کنند و شیوه اندیشند و احساس می طور واقعی می به

 اند همگی توافق دارند که فرهنگ؛ توان گفت که همه افرادی که در این زمینه مطالعه نموده می

 کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است. 

 کند تاریخچه سازمان را منعکس می. 

 شود شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می به مطالعه انسان. 
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 اند شکل گرفته است توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده. 

 حرکت آن کند و سخت است. 

 گیرد تغییر آن به سختی صورت می. 

عنوان  فرهنگ سازمانی بهرسیم که تقریباً تمامی پژوهشگران از  شده به این نتیجه می با توجه به تعریف عنوان

کنند. در واقع  ای از ارزشها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می مجموعه

شود  عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می فرهنگ سازمانی همان چیزی است که به

 .و آن بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است

 

 های فرهنگ سازمانی یژگیو

که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از  در صورتی

نهد یا برای آنها ارزش قائل  ای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج می مجموعه

 :ویژگی عبارتند از 11است. این 

 .ئولیت، آزادی عمل و استقاللی که افراد دارندخالقیت فردی: میزان مس .1

شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای  پذیری: میزانی که افراد تشویق می ریسک .2

 .آمیز بزنند و بلند پروازی کنند مخاطره

 .نماید رود انجام شود، مشخص می رهبری: میزانی که سازمان هدفها و عملکردهایی را که انتظار می .3

 .کنند ای که واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ عمل می پارچگی: میزان یا درجهیک .4

کنند، آنها را  ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار می حمایت مدیریت: میزان یا درجه .5

 .کنند دهند و یا از آنها حمایت می یاری می

 .کنند یم که مدیران بر رفتار افرادی اعمال میکنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستق .6

ای که فرد در آن تخصص  ای که افراد، کل سازمان )و نه گروه خاص یا رشته هویت: میزان یا درجه .7

 .دانند دارد( را معرف خود می
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یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام( بر )ای که شیوه تخصیص پاداش  سیستم پاداش: میزان یا درجه .8

 .بازی و از این قبیل شاخصها ی عملکرد کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتیاساس شاخصها

شوند با تعارض بسازند و پذیرای  ای که افراد تشویق می سازش با پدیده تعارض: میزان یا درجه .4

 .انتقادهای آشکار باشند

حتیاجات رسمی محدود ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب ا الگوی ارتباطی: میزان یا درجه  .11

 .شود می

 

 برای فرهنگ سازمان می توان سه پرده تودرتو در نظر گرفت:

 پرده اول: جلوه های ظاهری

این بخش از فرهنگ چیزهایی هستند که در بدو ورود در یک سازمان یا بنگاه قابل لمس هستند مثل نحوه 

 مشخص هستند. چیدن مبلمان یا معماری ساختمان که در بدو ورود به یک سازمان

به طور مثال با ورود به یک سازمان مشخص می شود که همه افراد دارای شور و شوق هستند حرکت در 

سازمان جاری است جلسه های فراوان و لباس های غیررسمی کارکنان جلب توجه می کند این ها جلوه 

 ظاهری سازمان هستند ولی هنوز معنی این ظواهر برای شما مشخص نشده است.

 

 پرده دوم: ارزشهای مورد حمایت

در این قسمت باید چراهای جلوه های ظاهری )پرده اول( مشخص شوند به طور مثال چرا کارمندان لباس 

غیر رسمی دارند چرا افراد با یکدیگر آهسته صحبت می کنند. چرا جلسه های خیلی محدود برگزار می 

ازمان وجود دارند در این پرده مورد بررسی قرار می شوند. در واقع مبانی فرهنگی که به عنوان ارزش در س

گیرند به طور مثال ممکن است در بنگاهی مشورت همه افراد با یکدیگر برای رسیدن به یک نتیجه بهتر 

ارزش به شمار آید ولی در بنگاه دیگر ارزش در اندیشه فردی است که به طور مشخص حریم اشخاص 
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داده می شود پیش از دست زدن به هر کاری خوب آن را سبک و محترم شمرده شود و به افراد مهلت 

سنگین کنند. با این مقایسه شاید شخص بتواند راحت تر تصمیم گیری کند که در کدام یک از دو بنگاه باال 

می تواند کارکند. در عین حال ممکن است که مبانی پرداخت حقوق و پاداش هردو سازمان یکسان باشد و 

 ا در این مورد دچار سردرگمی کند.به عبارتی شخص ر

 

 پرده سوم: باورهای مشترک

برای این منظور باید ببینیم که در گذشته باورها و پندارهای پایه گذاران و رهبران اصلی که آنها را به سمت 

پیروزی هدایت کرده اند چه بوده است هر سازمانی در ابتدا توسط یک یا چند نفر یا گروه راه اندازی می 

از ابتدا باورها و ارزشهایی در این سازمان جاری می شود که اگر این ارزش ها با محیط همسو نباشند  شود

سازمان از بین می رود در صورتی که این افراد با این ابزار چند دور موفق شوند این ارزش ها و باورها کم 

 کم به یک فرض مسلم و ارزش عمومی تبدیل می گردند.

رهنگ نشان می دهد که این مفهوم، مفهومی پیچیده است و ساده انگاشتن آن می تواند چند پرده ای بودن ف

 بزرگترین ریسک باشد. بنابراین باید پذیرفت که:

تغییر داد و یک پدیده سطحی است  راحتی به را آن توان می که کنیم فکر اگر. است ژرف فرهنگ    -1

فرهنگ را شروع می کنیم ولی فرهنگ به زندگی بدون درنگ شکست خواهیم خورد و در واقع ما ساخت 

ما شکل می دهد و مواردی که می بینیم به زندگی روزمره مان معنی می دهد جزو باورها و عقاید و ارزش 

 های ما می شوند.

 …با رییس، مشتری، همکاران، چگونه می توانیم ترفیع گرفت و  ارتباط. است گسترده فرهنگ    -2

 .دارند فرهنگ یگستردگ از نشان همگی

 داشته پایداری وضعیت که دارند دوست و ندارند دوست را ناپایداری ها انسان. است پایدار فرهنگ    -3

 اری فرهنگ است.پاید نمایانگر ها سرپیچی از جلوگیری و ها ارزش به اعتقاد اساس این بر باشند
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 « ساختار سازمانی:  پنجمبخش » 

 

ات انگشتانند. هر سازمانی ساختار منحصر به فرد خود را داراست. با این سازمان ها از جهتی شبیه به اثر

وجود هیچ ساختاری نمی توان یافت که به طور کامل منحصر به فرد باشد. اگر به سازمان های فعلی 

 موجود نگاهی بیندازیم، به وضوح می بینیم که اکثر این سازمان ها عناصر مشترکی دارند. 

ی مختلفی وجود دارد و انتخاب نوع ساخت و مبنای آن ها باید با توجه به عوامل برای سازماندهی مبان

مختلفی چون نوع فعالیت سازمان، محیط سازمان و خط مشی های کلی آن صورت پذیرد. ساخت های 

مختلف سازمانی هریک واجد خصوصیات و دارای مزایا و محدودیت هایی هستند. طراح سازمانی در 

ب، باید شرایط و موقعیت های گوناگون را با توجه به این مزایا و محدودیت ها در انتخاب ساخت مناس

 نظر داشته باشد. در اینجا با برخی از ساختارهای سازمانی آشنا می شویم :

 

 . سازمان بر مبنای هدف : 4

. برای ددر چنین سازمانی واحدها بر حسب وظیفه تقسیم شده و هریک وظیفه ای غیر مشابه با دیگری دارن

 سازماندهی بر این مبنا باید وظیفه کلی و هدف اصلی سازمان به وظایف جزئی تر تقسیم شود. 
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. ارتقای سطح تخصصی مزیتی است از مزایای این روش ایجاد حوزه های تخصصی قوی در سازمان است

بازدهی باالی آن در که بدین ترتیب در این نوع سازماندهی به وجود می آید. مزیت دیگر این نوع سازمان، 

 کارهای همیشگی و ثابت است. 

اما اگر محیط سازمان و نیازهایی که فعالیت سازمان معطوف به رفع آن هاست، تغییر کند، این نوع سازمان 

فاقد انعطاف الزم است و نمی تواند خود را با سرعت با تغییرات تطبیق دهد. به عالوه همکاری واحدها در 

نیست و هر واحد تنها به هدف خود می اندیشد و از همراهی و هکاری با سایر  این ساخت چندان قوی

 واحدها در اغلب اوقات غافل می ماند. 

 

 :  سازمان بر مبنای نوع تولید یا عملیات. 2

در این نوع سازماندهی واحد ها بر اساس تولیدات یا نوع خدمت سازمان تقسیم می شوند. سازمان بر مبنای 

 امه نیز یک نوع سازمان بر مبنای تولید عملیات به شمار می آید.پروژه یا برن

 

 

در این نوع سازمان ها مسئولیت و اختیارات مدیریان عملیاتی روشن و مشخص است و استقالل نسبی آن 

ها در عملیات حفظ می شود. سهولت ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس نوع تولید و خدمات و توجه به 
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ائه خدمات به جای اهداف واحدهای تخصصی مجزا، از دیگر مزایای این نوع سازمان هدف تولید و ار

 است. 

در واحدهای مختلف  محدودیت این ساختار، تضعیف گروه های تخصصی به علت پراکنده شدن آن ها

است. به وجود آمدن ناهماهنگی بین واحدهای تولیدی یا خدماتی در کل موسسه نیز ممکن است در این 

 ازماندهی مشکل به شمار آید. نوع س

 

 . سازمان بر مبنای منطقه عملیات : 9

هرگاه منطقه عملیات اساس تقسیم بندی های سازمان قرار گیرد، سازمان بر مبنای منطقه عملیات حاصل 

می شود. زمانی که شرایط اقتضا کند که از نیازهای منطقه به خوبی آگاه باشیم و سازمان خود را برای رفع 

 ا تجهیز کنیم، سازمان منطقه ای بسیار مفید است. آن ه

 

 

اگر  مزیت اصلی این نوع سازماندهی، سرعت و سهولت شناختن نیازهای هر منطقه و رفع آن هاست.

سازمان منطقه ای از استقالل کافی بهره مند باشد، می تواند به طور غیر متمرکز عمل کند و ساختاری 

 م تمرکز می باشد. مناسب برای اعمال سیسات های عد
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پراکندگی واحدهای منطقه ای در این نوع ساخت، ممکن است وحدت رویه در کل سازمان و هماهنگی 

بین واحدها را مشکل سازد و این امر در پاره ای از موارد محدودیتی برای سازمان منطقه ای به وجود می 

 آورد. 

 

 . سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری : 1

پاسخگوی گروهی متفاوت از ارباب  ازمان ها واحد ها به گونه ای تقسیم می شوند که هرکدامدر این س

. گروه های مختلف مشتریان سازمان ممکن است به خدمات متفاوت، رجوع یا مشتریان سازمان باشند

ای کاالهای مختلف و شیوه های گوناگون فروش نیاز داشته باشند، در این شرایط ساخت سازمانی بر مبن

 ارباب رجوع می تواند مفید واقع شود. 

 

  

مزیت اصلی این نوع سازمان، پاسخگویی سریع و صحیح به مشتریان و رفع نیازهای آن هاست. در جایی 

، ساخت سازمان بر مبنای ارباب رجوع، ساختی مطلوب که رضایت مشتری شرط اساسی بقای سازمان است

مختلف سازمان نیز ک پیوسته با یک نوع ارباب رجوع سر و کار همچنین، کادر واحدهای  به شمار می آید.

، با تجربه و آگاهی بیشتر خدمت خود را ارائه می دهند و نیاز مشتری با کیفیت بهتری برآورده می دارند

 شود. 



35 
 

شاید یکی از محدودیت های این نوع سازمان این باشد که هزینه های زیادی را به دوش سازمان می گذارد 

هت اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنین ممکن است به دلیل عدم توازن در تعداد مشتریان و و از ج

 مراجعان، از امکانات و نیروی انسانی اختصاص یافته به هر واحد، به طور کامل استفاده به عمل نیاید. 

 

 . ساختار ترکیبی :5

م، در اغلب موارد ترکیبی از سازمان های در دنیای واقع و سازمان هایی که در اطراف خود مشاهده می کنی

پیش گفته به کار می رود و هر سازمان در هر رده و شاخه ای از نمودار خود، با توجه به شرایط و نیازهایی 

 که وجود داشته، نوعی سازماندهی را به کار گرفته است. 

 

متداول ذکر این نکته ضروری است که انواع مبانی بر شمرده شده، ساختارهای سنتی 

سازمانی هستند که در گذشته در اغلب موسسات و سازمان ها از آن ها استفاده می شد. 

در حالی که انواع دیگر از ساختارهای جدید سازمانی نیز ارائه شده است که به چند مورد 

 از ان ها اشاره می کنیم : 

 

 . سازمان بر مبنای پروژه : 4

ا را می توانیم در قالب پروژه ها و برنامه هایی بالنسبه مستقل در سازمان هایی که هدف و ماموریت آن ه

، به تعداد پروژه های اجرا کنیم، این ساختار سازمانی قابل استفاده و مفید است. در سازمان بر مبنای پروژه

 در سازمان می توانیم واحدهای مستقل ایجاد کنیم. 

ای و کوچک تر تقسیم می شود و به همین دلیل  در سازمان بر مبنای پروژه، سازمان به واحدهای پروژه

مشکالت ناشی از سلسله مراتب و کندی ارتباطات به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرف دیگر، در 
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این ساختار، ضعف یک واحد، کل سیستم را تحت تاثیر قرار نمی دهد و مسئله حسابرسی مسئولیت ها در 

 هر پروژه به سادگی قابل پیگیری است. 

 

 

 

 . سازمان ماتریسی یا خزانه ای : 2

واحدهایی از یک سازمان بر مبنای وظیفه )ساختار سنتی( فرض  اگر سازمان بر مبنای پروژه را به عنوان

کنیم، ترکیب حاصله، سازمان ماتریسی خواهد بود. به عبارت دیگر سازمان بر مبنای وظیفه و سازمان بر 

اتریسی را به وجود می آورند. در ساختار ماتریسی نیروهای فعال مبنای پروژه، به همراه هم سازمان م

در خزانه های تخصصی قرار می گیرند و تحت نظر مدیر سازمان هستند و درهنگام اجرای پروژه،  سازمان

از خزانه های خود بیرون آمده و تحت نظر مدیر پروژه به فعالیت می پردازند و پس از اتمام پروژه، به 

 د باز می گردند. خزانه های خو

این ساختار در سازمان هایی که برنامه های کوتاه مدت و موقت دارند، قابل استفاده است و دارای مزایای 

بیشمار است، از جمله اینکه به علت داشتن انعطاف بسیار زیاد، استفاده حداکثر از منابع و نیروهای سازمان 

نه های ثابت سازمان جلوگیری می کند. ارتباطات را فراهم می سازد و از محبوس شدن نیروها در خا
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عمودی و سلسله مراتبی در این ساختار با ارتباطات افقی آمیخته می شوند و نوعی روابط گروهی در پروژه 

 ها به وجود می آید. 

انتقادی که ممکن است در مورد این ساختار مطرح شود، احساس عدم ثبات کارکنان است و افراد ممکن 

نابسامانی روحی شوند. از سویی دیگر به علت خطوط ارتباطی دوگانه، گاهی اوقات مشکالت  است دچار

ارتباطی در این نوع ساختار سازمانی به وجود می آید و تعارضاتی بین مدیران خزانه ها و پروژه ها ایجاد 

 می شود. 

 

 

 

 . سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی : 9

جایگزین رابطه فرد با فرد در ساختار سنتی می شود. این ساختار در بطه گروه با گروه در این ساختار، را

 قالب گروه هایی که به وسیله اعضای مشترک با هم در ارتباطند، شکل می گیرد. 

و پیوند گروه ها با یکدیگر، بسیاری از مشکالت ساختار سنتی را رفع می کند . انتقال ایجاد روابط گروهی 

و برقراری ارتباطات به سادگی و با سرعت و سهولت بین گروه ها انجام می پذیرد. وجود اعضای اطالعات 

مشترک در گروه ها همبستگی در سازمان را تقویت می کند و سازمان را به صورت یک گروه بزرگ در می 



38 
 

تار سلسله مراتبی آورد. رابطه گروهی بر روحیه افراد و انگیزش آنان به کار اثراتی مثبت دارد  عوارض ساخ

 کاهش می یابد. 

عده ای عقید دارند که سازمان با گروه های متداخل، هیچ تغییر عمده ای در ساختار سنتی نداده، جز آنکه 

خانه های معمول سازمانی را در مثلث های گروهی محصور ساخته است. گروهی دیگر بر مشکالت ناشی 

 ز آن در این ساختار اشاره کرده اند. از تصمیم گیری های گروهی و کندی های ناشی ا

 

 

 

  

 الگوی پنج بخشی مینتزبرگ :. 1

اگرچه یک چارچوب مورد توافق برای طبقه بندی سازمان ها وجود ندارد، اما کار هنری مینتزبرگ را می 

 توان یک چارچوب مناسب برای طبقه بندی دانست.   

جود دارند. این بخش ها در شکل نشان داده شده مینتزبرگ معتقد است در هر سازمانی پنج بخش اصلی و

 اند و به شرح زیرند : 
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. بدنه اصلی عملیات : کارکنانی که در ارتباط با تولید محصوالت و یا ارائه خدمات موسسه، کارهای 1

 اصلی را انجام می دهند. 

در  ا به عهده دارند.سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان ر رتبه . بخش عالی سازمان : مدیران عالی2

  قسمت فوقانی هرم سازمان قرار داشته و مسئولیت تعیین خط مشی موسسه را بر عهده دارند. 

کارکنان بدنه عملیاتی مرتبط می سازند، در این بخش را به  مدیران بخش عالی. بخش میانی : مدیرانی که 3

 قرار دارند. 

ت اجرای شکل های خاص استاندارد سازی را در . متخصصین فنی : تحلیل گران، کسانی که مسئولی4

 سازمان به عهده دارند. 

. ستاد پشتیبانی : افردای که واحدهای ستادی را پشتیبانی می کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیر 5

 مستقیم به سازمان ارائه می دهند. 

 

 

وه بر این بسته به اینکه کدام هریک از این بخش ها می توانند سازمان را تحت سلطه خود در آورند. عال

بخش سازمان را تحت کنترل خود در آورده، چارچوب ساختاری مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد. 
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بنابراین پنج نوع طرح ساختاری جداگانه وجود دارد که هر کدام از آن ها به یکی از بخش های پنجگانه 

 غالب بر بخش های دیگر، مرتبط می باشند. 

اگر کنترل سازمان در دست هسته عملیاتی قرار گیرد، تصمیمات به صورت عدم سی حرفه ای :  .بروکرا1

 تمرکز اتخاذ می شود. این امر بروکراسی حرفه ای را بوجود می آورد.

اگر مدیریت عالی حاکم بر سازمان شود، کنترل متمرکز بوده و ساختار ساده به وجود می  . ساختار ساده : 2

 آید.

اگر مدیران میانی کنترل را به دست گیرند، سازمان دارای تعداد زیادی بخش  بخشی )شعبه ای( :  . ساختار3

 های خودگردان می شود و ساختار شکل بخشی به خود می گیرد. 

و  اگر تحلیل گران و متخصصان فنی غالب شوند، کنترل از طریق استاندارد سازی. بروکراسی ما شینی : 4

 می شود و ساختار حاصله، بروکراسی ماشینی خواهد بود. اعمال ضابطه های دقیق

نهایتا در مواردی که نیروهای ستادی و پشتیبانی حاکم بر سازمان گردند، کنترل از طریق  . ادهوکراسی :5

موقت( ظهور  –نوعی تبادل و توازن دو سویه اعمال می گردد و در نتیجه ادهوکراسی )سازمان ویژه کار 

 ینجا کنترل از طریق تفاهم بین اعضای سازمان اعمال می شود. در اپیدا می کند. 

ادهوکراسی، سازمانی است که در آن قوانین و مقررات رسمی به شدت سایر ساختارها موجود نیستند، 

سلسله مراتب عمودی وجود ندارد، واحدها جنبه دائمی و ثابت ندارند، و از شیوه های استاندارد شده دقیق 

نیست. عدم تمرکز، انعطاف پذیری کامل، روابط افقی، موقتی بودن، و حداقل مقررات و یکنواخت خبری 

غیر رسمی از خصوصیات ادهوکراسی اند، که مجموعه سازمانی را که به سادگی قابل تطبیق با محیط مت

 امروزند، ایجاد می کنند. 

ی هستند. بر اساس فلسفه هر کدام از این پیکر بندی ها دارای مجموعه ای از ویژگی های مثبت و منف

 اقتضایی، هر کدام از آن ها تحت شرایط خاصی به کار گرفته می شوند. 
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 « بخش ششم : سواالت» 

 

 . کارکردهای مدیریت را نام برده و هریک را به اختصار توضیح دهید. 1

. این سه حوزه عموما توافق بر این است که حداقل سه حوزه مهارتی در فراگرد مدیریت ضرورت دارد. 2

 کدامند ؟

 .توضیح دهیدبه اختصار  مورد از آن ها را نام برده و 4مورد است.  5ابع قدرت مدیریت . من3

یابد و ناکامی به وجود می آید، رفتار غیر عقالیی ممکن  وقتی وجود مانع در راه حصول هدف ادامه می. 4

 مورد را نام برده و توضیح دهید.  4، مورد ناکامی 5از  است به اشکال گوناگون بروز کند.

 . سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو را به ترتیب نام برده و هر یک را به اختصار در دو خط شرح دهید. 5

 داگالس مک گریگور را نام ببرید.  Yو  Xمورد از ویژگی های تئوری  4. 6

 خط توضیح دهید. 5شکل زیر نظریه گروه انسانی جرج هومانز را به تصویر کشیده است. در مورد آن . 7

 

 

دارای دو عامل است. این دو عامل را توضیح داده و  هرزبرگ فردریک بهداشتی –تئوری انگیزشی .  8

 بیان کنید.و فرایند بلوغ آرجریس  Yخودشکوفایی مازلو و تئوری ارتباط آن ها را با نظریه 
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 شرح دهید . به طور خالصه و سلسله مراتب نیازهای مازلو را رگرابطه میان تئوری هرتزب. 4

 . دو سبک آمرانه و دموکراتیک در رفتار رهبری را شرح دهید. 11

  و سبک های رهبری در آن را شرح دهید.  توصیف کنیدکه مربوط به شبکه مدیریت است، . شکل زیر را 11

 

 

 . منظور از فرهنگ سازمانی چیست ؟12

 مورد ویژگی های فرهنگ سازمانی را نام ببرید . 11از مورد  5. 13

، جلوه های ظاهری، ارزش های مورد توان سه پرده تودرتو در نظر گرفتبرای فرهنگ سازمان می . 14

 حمایت و باورهای مشترک، هر یک را به اختصار توضیح دهید. 

 سازمان بر مبنای هدف را توضیح دهید. . 15

 را توضیح دهید. سازمان بر مبنای نوع تولید یا عملیات. 16

 را توضیح دهید.سازمان بر مبنای منطقه عملیات . 17

 را توضیح دهید.باب رجوع یا مشتری ن بر مبنای ارسازما. 18
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 را توضیح دهید.سازمان بر مبنای پروژه  . 14

 را توضیح دهید.سازمان ماتریسی یا خزانه ای . 21

 را توضیح دهید.روه های متداخل یا سازمان گروهی سازمان با گ. 21

پنج نوع طرح ساختاری جداگانه وجود دارد که هر  الگوی پنج بخشی مینتزبرگ به شکل زیر است.. 22

آن ها را نام برده  کدام از آن ها به یکی از بخش های پنجگانه غالب بر بخش های دیگر، مرتبط می باشند.

 و توضیح دهید. 

 

 

 


