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فصل چهارم

نظریه سیستمهای اجتماعی



تعریف سیستم

مجموعه ای از اجزای مرتبط به هم که در جهت تحقق هدف خاصی فعالیت می کنند سیستم نامیده می شود 

در تعریف دیگر ، سیستم مجموعه ای از اجزا بهم پیوسته و هدفدار می باشد که با ارتباط و پیوند متقابل یک 

کل واحد را تشکیل می دهند

از دیدگاه رابینز سیستم عبارت است از اجزا پیوسته و مرتبط بهم که به نحوی تنظیم گردیده اند که یک کل 

متشکل از تک تک اجزا را به وجود می آورند

براساس تعاریف فوق هر سیستم حداقل بایستی از دو جز تشکیل شده باشد و هرجز حداقل بایستی با یک جز

دیگر در ارتباط باشد ، هرگونه تغییر در هریک از اجزا کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و مهمتر از 

.همه اینکه کل ، مجموعه خصوصیاتی متفاوت از صفات اجزا را دارا می باشد



ترکیب سیستم

هر سیستم از اجزای مختلفی تشکیل می شود که این اجزا هریک نقش به خصوصی را در جهت تحقق هدف 

نشان داده4-1عوامل سازنده اصلی هرسیستم در شکل شماره (. 65زاهدی ص)های سیستم ایفا می نمایند

:شده است 



بازخورد

وارده فرایند عملیات  خروجی

محیط



ورودی

مقصود از ورودی کلیه انرژیها و موادی است که به نحوی در سیستم وارد می شوند و باعث تحرک سیستم 

مثل مواد اولیه ، نیروی انسانی و انرژی که برای ادامه حرکت و بقای سیستم ضروری است و با . می شوند 

آرد، شکر ، نمک ، کارگر و سایل : برای مثال در یک کارخانه شیرینی پزی . قطع آن سیستم محکوم به زوال خواهد بود

.و تجهیزات کارخانه بعضی از وارده ها هستند



فرایند یا جریان عملیات

در این قسمت وارده ها در سیستم طبق برنامه هایی که سیستم دارد 

در جریان تغییر و تبدیل قرار می گیرند و عملیاتی روی آنها انجام می 

زیرا در این . گاهی فرایند را جعبه تبدیل یا جعبه سیاه می نامند. شود 

مرحله یا در داخل این قسمت ، عملیاتی انجام می شود که ممکن است 

.قسمتی از آن یا حتی تمامی آن برای انسان یا بیننده ، ناشناخته باشد

بعنوان نمونه در مثال قبل ، مواد اولیه از قبیل ارد ، شکر و شیر به 

اندازه های مشخصی توسط نیروی کار با هم ترکیب و آمیخته می 

.شوند و تغییراتی بر روی آنها انجام می شود



ستاده یا صادره 

داده های سیستم پس از انجام فعل وانفعاالتی که روی آنها انجام شد و 

یا تغییراتی که در آنها به وجود آمد بصورت ها ی مختلف خارج 

در مثال قبلی آماده شدن . میگردند که به آن بازده یا بازداده می گویند 

.شیرینی یک نوع بازده می باشد



بازخورد

اگر سیستم بخواهد به حیات خود ادامه بدهد ناچار است به بازخورد توجه کند و

در طول جریان وارده ، فرایند عملیات و صادره . در رفع اشتباهات بکوشد 

همواره یک مدار ارتباطی در سیستم وجود دارد که وضع سیستم را از هرنظر 

مشخص می نماید و منجر به برقراری تعادل در سیستم می شود



:در حقیقت عبارت است از وظیفه بازخورد

مقایسه صادره با یک معیار خاص و مشخص کردن تفاوتها و انحرافات بین آن دو( الف

بررسی محتوا و اهمیت این انحراف( ب

محاسبه وارده مورد نیاز( ج

ایجاد اصالح و حل مشکالت در جهت تحقق هدفها( د



محیط سیستم

هرسیستم توسط محیطی خاص احاطه گردیده است و عوامل محیطی در او تاثیر 

این تاثیر و . دارند مثل عوامل فرهنگی ، سیاسی ، طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی 

شرایط بازار ، آخرین اطالعات و . تاثر یک جانبه نبوده ، بلکه جنبه متقابل دارند

پیشرفت های تکنولوژی و تغییرات سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی هستند 

.که با توجه به آنها برای بقای سیستم ضروری است



خواص سیستم

کلیت یک سیسستم ، خواصی را به ظهور می رساند : کلیت واحد ، نه مجموعه ای از اجزا متفرق و پراکنده  

که در تک تک اجزا به تنهایی موجود نیست و این کلیت نیز نتیجه جمع تعدادی اجزا مجرد نبوده بلکه ارتباط 

موجود بین اجزا، نحوه ترکیب و چگونگی نظم و سازمان یافتگی اجزا است که به سیستم معنی می دهد 

براساس این بینش از مجموع اجزا سیستم یک کلیتی ایجاد می شود که دارای خاصیت کامال متفاوت از اجزا 

)بعنوان مثال هیدروژن دارای صفاتی است متمایز از اکسیژن ولی از ترکیب این دو یعنی. ان است  O 2H )

نمونه ای دیگر ، موجود زنده ای . ، آب تولید می شود که ماده ای است کامال متفاوت از هیدروژن و اکسیژن

را در نظر بگیرید که دارای خواصی است که این خواص در یکایک اجزا آن موجود نیست



:گردش دایره ای

فرایند وارده ، عملیات و صادره جریانی است مداوم و مستمر که این جریان به 

مثال با فروش محصولی که . شکل گردشی و مداوم و دایره وار ادامه پیدا می کند 

برای بدست " به محیط صادر می شود در آمدی کسب می شود و این درامد مجددا

آوردن مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد وسیستم را به حرکت در می آورد



آنتروپی مثبت و آنتروپی منفی:دو دسته اندآنتروپی ها

حال اگر سیستم بخواهد دوام یابد باید . آنتروپی مثبت آن دسته از عواملی است  که مخل نظم سیستم است

یعنی ضدضد خودش . آنتروپی مثبت را خنثی کند بطوری که یک آنتروپی برای آنتروپی مثبت به وجود آورد

در یک سازمان اجتماعی و یا یک موسسه " مثال. را ایجاد کند که در اصطالح به آن آنتروپی منفی می گویند

، سازمان غیر رسمی را گاهی اوقات می توان به عنوان آنتروپی مثبت مثال زد که مخل کار سیستم بوده و 

موجب کارشکنی هایی در سیستم می شود و افراد را به مقاومت در برابر سازمان رسمی وامی دارد ، و به 

مدیریت بایستی این آنتروپی مثبت را بشناسد . هدفهای خود بیش از هدف های سازمان رسمی تاکید می ورزد

و با آموزش کارکنان و یا مشاوره با آنان آنتروپی منفی ایجاد نموده و انگیزه انجام کار را در آنان تقویت کند 

.و به این ترتیب آنها را در جهت نیل به اهداف سیستم فعال تر نماید



سیستم بسته

سیستمی است که ارتباطی با محیط خارج ندارد و تا یک نیروی خارجی بر آن 

اجزای این سیستم ها دارای ماموریت و . وارد نشود در حال تعادل باقی می ماند

ساختمان مشخص و ثابت می باشند وقادرند وظایف تعیین شده و خاصی را بدون 

انحراف انجام دهند



ا سیستمی است که با محیط خود به یک تعادل پویسیستم باز

رسیده باشد بدین ترتیب که از تغییرات محیط ( دینامیک)

متاثر شده و خود نیز روی محیط اثر می گذارد و تعادل آن 

دائما در حال تغییر است و از یک تعادل به تعادل جدیدی می 

.رسد



سیستم های اصلی و فرعی

در . زیرا هر سیستم می تواند جزیی از سیستم بزرگتر باشد. محدوده و مرزهای یک سیستم قراردادی است

ه اینصورت سیستم بزرگتررا سیستم اصلی و سیستم های تشکیل دهنده آن را سیستم های فرعی می نامند و ب

تم بنابراین سیس. همین ترتیب سیستم های فرعی نیز می توانند از سیستم های کوچکتری به وجود آمده باشند

بایستی توجه داشت که وابستگی جدید ، سبب. اصلی از به هم پیوستگی چند سیستم فرعی به وجود می آید

تحلیل سیستم فرعی در سیستم بزرگتر نشده ، بلکه سیستم فرعی در عین حال که به انجام وظایف خویش

بعنوان مثال کارخانه جزیی از . مشغول است ، فعالیتش در جهت تحقق هدف های سیستم بزرگتر نیز می باشد

یک شرکت ، شرکت جزئی از یک صنعت ، صنعت جزئی از مجموعه صنایع و مجموعه صنایع خود جزئی از 

سیستم اقتصادی کشور است



سیستم های ذهنی و عینی

سیستم های ذهنی یا تصویری ، سیستمهایی هستند که بشر تصوری از آنها در 

ذهن خود به وجود می آورند ودر خالل تصورات و فعالیتهای ذهنی وجود آنها را 

هرگونه پروژه اجتماعی و ایده آلی که به واقعیت نپیوندد . تداعی و درک می کند

مثل مدینه : و از عالم تخیل خارج نشود نمونه سیستم های ذهنی هستند 

سیستم های عینی یا واقعی از مواد مادی و ملموس تشکیل می . فاضله،افالطون 

دسته تقسیم می شوند3شوند و به 



:سیستم های طبیعی یا بیولوژیکی( الف

ان از کامل ترین نوع سیستم ها هستند و ساخته دست بشر نیستند و طبق نظام طبیعت آفریده شده اند مثل انس

.  ، جانوران و گیاهان که انسان در راس آنهاست و عالی ترین و دقیق ترین سیستم طبیعی به شمار می رود

جانداران در واقع سیستم های عینی بیولوژیکی هستند که سلول کوچکترین جز ساختمان آنها می باشد

ه و سیستم های مکانیکی ، سیستم هایی هستند که اکثرا ساخته اندیش:سیستم های مکانیکی یا فیزیکی( ب

دست بشر هستند وبشر بنابر احتیاجات خود آن ها را اختراع کرده و به وجود آورده است مثل ساعت ، 

.اتومبیل، تلویزیون و کوچکترین جز یا ذره تشکیل دهنده سیستم های فیزیکی اتم می باشد

سیستم هایی هستند که از ترکیب سیستم های طبیعی و مکانیکی به :سیستم های ترکیبی یا اجتماعی( ج

سازمان یک سیستم اجتماعی فنی بشمار می رود سیستم –اجتماع و انسان –وجود آمده اند مثل سازمان 

های طبیعی کامل ترین نوع سیستم ها هستند



سیستم های قطعی و احتمالی

این تقسیم بندی توسط استافوردبیر انجام شده است به عقیده او در سیستم های

قطعی نتایج کار یک سیستم را می توان کامال پیش بینی کرد ، درحالی که در 

به . سیستم های احتمالی ، پیش بینی دقیق و قطعی نتایج امکان پذیر نیست 

عنوان مثال در یک کارخانه که دارای چندین ماشین است می توان با در دست 

داشتن اطالعات کافی از مواد موجود و مشخصات ماشین، مقدار ونوع محصول 

تولید شده را پیش بینی کرد، اما هراندازه این کارخانه پیچیده شود میزان پیش 

تقسیم بندی سیستم ها به قطعی و احتمالی. بینی محصوالت آن مشکل تر می گردد

ی یک تقسیم بندی نسبی است و میزان قطعین آن، تابع درجه احتماالت در پیش بین

نتایج آن می باشد



(تقسیم بندی الزلو)سیستم های مصنوعی و طبیعی

یکی از طبقه بندی های دیگر سیستم ها طبقه بندی آنها به 

سیستم های طبیعی و مصنوعی می باشد که توسط اروین 

الزلو ارائه شده است که هر یک از این دو دسته نیز خود به 

سیستم های طبیعی که به : سه دسته دیگر تقسیم می شوند

سه مقوله زیر ارگانیک ، ارگانیک و فوق ارگانیک تقسیم می

شوند



شامل قلمرو علوم فیزیکی است که از اتم شروع می شود و به ویروس ختم :زیر ارگانیک(الف

.می شود

شامل قلمرو علوم زیستی است که از یاخته شروع می شود و به پستانداران در سطح :ارگانیک(ب

.ختم می گردد( انسان)باالی آن 

شامل قلمرو علوم اجتماعی اسن که از اوکولوژی شروع می شود و جامعه :فوق ارگانیک( ج

.جهانی را در بر می گیرد



(تقسیم بندی کنت بولدینگ)تقسیم بندی بر اساس پیچیدگی 

معروفترین طبقه بندی سیستم ها توسط بولدینگ انجام شده است وی 

طبقه یا سطح تقسیم می کند این طبقه بندی 9سیستم ها را به 

بصورت سلسله مراتبی بوده ، بطوری که سیستم های باالتر دارای 

خواص سیستم های سطوح پایین تر بوده و خاصیت جدیدی را نیز از 

طبقه بندی سیستم ها طبق نظر بولدینگ به . خود ظاهر می نمایند

:شرح زیر می باشد



سطح سیستم / ایستا/ ساختار/ سطح چهارچوبها:طبقه اول

های ایستاتیک که در حقیقت مربوط به جغرافیا یا کالبد 

مثل نقشه های زمین یا منظومه شمسی . شناسی جهان است 

یا نمودار سازمانی



سیستم های متحرک وساده / سطح چرخش ساعت:طبقه دوم 

که در برگیرنده قوانین دینامیک می باشد مثل گردش منظومه 

این طبقه را . شمسی و ماشین بخار ، دوچرخه وماشین 

طبقه چرخش ساعتی اجسام و ستارگان می نامند



ط سیستم های سایبرنتیک یا ترموستات می باشند که توس:طبقه سوم 

خصوصیت این سطح ، .مکانیزم پس خور یا بازخور کنترل می شود

انتقال وتبادل اطالعات است ترموستات نوع ساده و کامپیوتر نوع 

مثال در ترموستات وقتی درجه حرارت باال می رود . پیشرفته آن است

بطور خودکار یک ارتباطی برقرار می شود و درجه حرارت همواره 

در یک سطح معینی باقی می ماند پس در اینجا ارتباط و کنترل الزمه 

تعادل بوده و خود به خود انجام می شود



سطح سیسنم های بازیا یاخته :طبقه چهارم 

است که در حقیقت مرز جدایی موجو زنده 

از جماد می باشد و گاهی آن را طبقه سلول 

نیز می نامند مثل خصوصیت تولید مثل



سطح ژنتیک اجتماعی یا سطح نباتات یا :طبقه پنجم

سطح روئیدنی یا گیاه  که مربوط به زندگی گیاهی 

است مثال گیاه یا کمک ریشه، ساقه ، برگ، گل وسایر 

اجزای خود گرما یا سرما و یا تاریکی و روشنایی را 

حس می کند و عکس العمل مناسبی از خود نشان می 

دهد پس در اینجا ساده ترین سطح تقسیم کار بین 

سلول ها انجام می گیرد



سطح زندگی حیوانی یا آگاهی نسبت به :طبقه ششم 

وجود خود یا سطح خود آگاهی است مثال حیوان دارای 

گیرنده های مخصوص همچون چشم و گوش بوده و 

نسبت به وجود خودآگاهی دارد یعنی قادر است 

اطالعات گرفته شده را تنظیم کرده و نسبت به ان 

عکس العمل مناسب نشان دهد



سطح انسانی ، که دارای خودآگاهی بوده :طبقه هفتم 

و شاید تنهاموجودی است که می داند انسان عالوه بر 

هدف جویی ، کمال جو نیز هست و به دنبال ایده 

آلهایی است که گاهی رسیدن به آن مشکل و یا محال 

ه است حافظه انسان نسبت به حیوان بسیار تکامل یافت

است وقادر است با مطالعه تاریخ گذشته و کاربرد 

نتایج آن به پیش بینی و ساختن آینده خود  بپردازد



سیستم سازمان اجتماعی است که پیچیده ترین :طبقه هشتم

سیستم های موجود می باشد و باالترین طبقه ایت که تا به 

در این . حال مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفته است

سطح خصوصیات فرهنگی و نظام ارزشها و رفتارهای 

اجتماعی بشر مورد بررسی قرار می گیرد و بیشتر نقشی که 

افراد بازی می کنند مورد بررسی قرار می گیرد وبه آن سطح 

نقش افراد و سازمان های اجتماعی نیز می گویند مثل 

بررسی نارضایتی کارکنان



مربوط به دنیای ناشناخته ها ومطلق ها است که :طبقه نهم 

گیرنده های اطالعاتی بشر قادر به گرفتن اطالعات از آن 

نیست و هنوز انسان از طریق علم و دانش نتوانسته است به 

بولدینگ این سطح را به عنوان سیستم های . آن راه پیدا کند 

استعالیی که درآن سخن از مطلق ها و ناشناخته هاست در 

نظر می گیرد به نظر وی همان طور که کورمادرزاد تفاوت 

رنگ ها را تشخیص نمی دهد انسان نیز از درک خصوصیات 

.این سطح محروم است



تفكر سیستمي



سازمان در قالب سیستم

سازمان از دیدگاه نظریه سیستم ها عبارتست از یک سیستم مرکب از حداقل دو عنصر که به طور 

کلی از لحاظ عملکرد متمایزند و از طریق مشاهدات یا ارتباطات به رفتار یکدیگر پاسخ می گویند 

یکی جنبه فنی : و حداقل یکی از این اجزا نقش کنترل کننده را دارد سیستم سازمانی دو جنبه دارد

که شامل وظایف تخصصی، ساختمان وماشین آالت ، وسایل و ابزار و تکنیک های کار می شود و 

دیگری جنبه اجتماعی می باشد که مشتمل برروابط کارکنان  در داخل دستگاه می باشد اگر 

ل سازمان را به عنوان یک سیستم تلقی کنیم ، سیستم مذکور از سیستم های فرعی متعددی تشکی

افراد ، سازمان رسمی ، سازمان غیر رسمی ، نقشها و موقعیتها و : شده است که عبارتند از 

البته با توجه به کاربرد نظریه سیستم ، می توان اجزای آن را تغییر داد . عوامل فیزیکی ومحیطی 

و یا اینکه اجزای دیگر را در قالب پنج بعد اصلی فوق منظور کرد



اساسی ترین پایه و در واقع روح هر سازمان : افراد

افراد آن سازمان است که دارای تمایالت ، احساسات 

،شخصیت ، انگیزه ها و صفات و ویژگی های متفاوت 

می باشند

که از طریق شبکه ارتباطات و :سازمان رسمی 

سلسله مراتب رسمی و ساختار سازمانی به وجود می 

آید



شامل شبکه ارتباطی و :سازمان غیررسمی

رفتاری است که در نتیجه همبستگی و تعامل

.افراد و گروهها بوجود می اید



یعنی چهارمین بعد :نقش ها و موقعیت ها

سیستم که از ترکیب سازمان رسمی و غیر 

رسمیو نقس های افراد و کارکنان یک 

این نقشها و . سازمان به وجود می آید

موقعیت ها تحت تاثیر تصورات و انتظارات 

کارکنان صورت های مختلف به خود می 

.گیرد



است که عامل فیزیکی و محیطیو باالخره 

ابزار ، : شامل محیط داخل سازمان از قبیل

وسایل ، تجهیزات وبرنامه کار و محیط 

خارج سازمان مشتمل بر محیط سیاسی ، 

فرهنگی ، اقتصادی، فنی و تکنولوژی و 

.غیره می باشد



اجزای سیستم درشکل نمایش داده می شود

سازمان رسمی

افراد

محیط و عوامل فیزیکی نقشها و موقعیت ها

سازمان غیررسمی

سازمان در قالب سیستم
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فصل پنجم 

ديدگاههاي جديد مديريت

دكتر علي رضا رستمي رزقي
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:مكتب اقتضايي مديريت با نگرش اقتضايي

.  اين مكتب به ما كمك ميكند تا عقايد كالسيك و رفتاري را در موقعيت هاي صحيح شان  قرار دهيم
در يك سو سازمانهايي هستند كه كه بيشتر كارايي مورد نظرشان است، مشاغل تكراري و تخصصي 

است و رهبري امرانه و مقتدرانه است و در سويي ديگر مؤسسات با توليد محصوالت جديد و ابتكاري 
قرار دارند كه وظايف آنها غير قابل پيش بيني است و توجه بيشتر معطوف به فعاليتهاي ابداعي مي 

.باشد

نگرش اقتضايي يا موقعيتي بر اين اساس قرار دارد كه يك الگوي مديريت براي همه موقعيتها و در 
همه شرايط به عنوان يك بهترين راه محسوب نمي شود بلكه با توجه به شرايط و موقعيتهاي مختلف 

.   مدير بايد تصميم گيريهاي مختلفي نمايد

مدير تعيين مي كند چه روشي در يك موقعيت خاص و تحت شرايط ويژه و در زمان به خصوص 
.بهترين زمينه را براي نيل به اهداف مديريت فراهم مي كند
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:نظريه پردازان مكتب اقتضايي

1. آلوين گلدنر اگر تكنولوژي از نوع توليد باشد يا اگر ارزشهاي اجتماعي:ديدگاه گلدنر
كاركنان مبني بر استقالل و عدم اختيار مديران باشد پس روش سرپرستي انعطاف پذير

. و دموكراتيك مؤثر خواهد بود

2. به بررسي نقش تكنولوژي در ساختار سازماني و فرايندهاي وودوارد:ديدگاه وودوارد
.  مديريت پرداخت
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:انواع تكنولوژي از ديدگاه وودوارد

محصول بر اساس مشخصات مورد درخواست (:يا تك واحدي)تكنولوزي توليد سفارشي ( الف
.مشتري و نمونه هاي اوليه توليد مي شود مانند توليد اتومبيل هاي سفارشي

محصوالت معموال روي خط توليد و به صورت انبوه يا مشخصات كلي و :تكنولوژي توليد انبوه( ب
.مشترك توليد مي گردد مانند كارخانه توليد تلويزيون

توليد به وسيله ماشين االت خودكار و به صورت جرياني و پيوسته ادامه دارد:تكنولوژي فرايندي( ج
مانند پااليشگاه نفت يا كارخانه كاغذ سازي
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:وودواردبررسينتايجخالصه

توليد فراينديتوليد انبوهتوليد سفارشيابعاد ساختار

خط فرماندهي
صف و ستاد

حيطه نظارت
تقسيم بندي ادارات

مجموعه

مبهم
غير متمايز

محدود
براساس هدف

زنده و پويا

روشن
كامال متمايز

وسيع
براساس جريان عمليات

ماشيني و ايستا

مبهم
مبهم

محدود
براساس هدف

زنده و پويا
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3 وماشيني»نظريۀانگليسيپژوهشگردواينتحقيقاتنتيجه:استاكروبرنزديدگاه.
بهبستگيآنهاازكدامهربودنمقتضيكهاستمعنيبدينوداردناممديريت«زنده

.كندميفعاليتآندرسازمانكهداردمحيطي

زندهماشينيشيوۀ مديريت

نوع محيط
موارد تاكيد

تطبيق با مكتب

ثابت
مشاغل تخصصي، مقررا و 
لروشهاي كار متعدد و مفص

كالسيك

متغير
مشاغل با تخصص كمتر، 

مقررات
و روشهاي كار معدود

(رفتاري)نئوكالسيك 

ماشينيوزندهمديريتمقايسه
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:Zتئوري 

.اوچي  به مطالعه اعمال مديريت موسسه هاي ژاپني و آمريكايي پرداخت.ويليام جي

Aاولين نگرش مديريتي را به عنوان تئوري  شرح داد كه در آن سازمانها بر مسئولت و ( امريكايي)
.تصميم گيري فردي، ارزشيابي سريع و كنترل رسمي تاكيد دارند

Jدومين گرايش را به عنوان تئوريي  ارائه داد كه خصوصيات آن استخدام مادام العمر، ( ژاپني)
. ارزشيابي كند، كنترل تلويحي، مسئوليت جمعي و تصميم گيري مشاركتي است

Zتئوري  .تركيبي از دو تئوري مطرح شده است
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(امريكايي) Aخصوصيات سازمانهاي نوع
استخدام كوتاه مدت. 1
تصميم گيري فردي. 2
مسئوليت فردي. 3
ارزشيابي و ترفيع سريع. 4
كنترل صريح و رسمي. 5
روند شغلي تخصصي. 6

جزء گرايي. 7

(ژاپني) Jخصوصيات سازمانهاي نوع
استخدام مادام العمر. 1
تصميم گيري مشاركتي. 2
مسئوليت جمعي. 3
ارزشيابي و ترفيع كند. 4
كنترل تلويحي و غير رسمي. 5
روند شغلي غير تخصصي. 6

كل گرايي. 7

 Zخصوصيات سازمانهاي نوع

استخدام مادام العمر. 1
تصميم گيري مشاركتي. 2
مسئوليت فردي. 3
ارزشيابي و ترفيع كند. 4
صريح كنترل تلويحي غير رسمي با تدابير رسمي. 5
روند شغلي تقريبا تخصصي شده. 6

كل گرايي، شامل خانواده. 7
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:تئوري كمال سازماني

توماس جي پيترز و رابرت اچ واترمن جونيور به تحقيق در چند شركت امريكايي موفق 
.منتشر كردند« جستجوي كمال»پرداخته و نتايج اين تحقيقات را با عنوان 

:آنها در اين موسسات هشت ويزگي يافتند

رغبت به كار داشته اند،. 1

با مشتريان ارتباط نزديك برقرار مي كنند،. 2

سعي در كسب استقالل و نوآوري دارند،. 3

از مردم به عنوان منابع كيفي بهره وري حمايت مي كنند،. 4

اعمال مشاركتي و مبتني بر ارزش دارند،. 5

به كاري مي پردازند كه به آن اشراف دارند، . 6

ساختاري ساده با كاركناني محدود دارند،. 7

. هم سازماندهي منسجم و هم غير منسجم دارند. 8
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:تئوري استعاره هاي مديريت

اين تئوري براي . استعاره ها به عنوان ابزار شناخت پديده ها از جمله سازمانها بكار مي روند
هدف از استعاره هاي مختلف ايجاد يك ديد جامع نگرانه . اولين بار توسط مورگان مطرح شد
.در مديران نسبت به سازمان است

شرحعنوان
سازمان به عنوان. 1

ماشين
رسمي و در اين استعاره رويه مادي، مكانيكي و ابزارگرايي سازمان تصوير شده و روابط

.   خشك آن جلوه دارد

سازمان به عنوان. 2
موجود زنده

در اين استعاره سازمانها همانند موجودات زنده براي بقا به منابع موجود در محيط 
.دهندوابسته اند و همواره در تالشند تا با استفاده از منابع محيط به حيات خود ادامه

سازمان به عنوان. 3
مغز

ا تجزيه در اين استعاره سازمان نظامي تحليل گر است كه اطالعات را دريافت نموده و ب
.و تحليل آن مبادرت به ارتباطات و اخذ تصميم مي نمايد

سازمان به عنوان. 4
روح

در اين استعاره سازمان به عنوان مجموعه اي كه درگير فرايندهاي دروني بوده و از
.نيمواقعيت بيروني غافل گرديده تجسم مي يابد و روابط دروني آن را بررسي مي ك

سازمان به عنوان. 5
ابزار سلطه

ان حاكم در اين استعاره سازمان به عنوان عامل خدمت به مردم تلقي نشده بلكه به عنو
.به جاي خدمتگزار بر مردم حكمراني مي نمايد
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:جنگل نظريه هاي مديريت

بيان مي « جنگل نظريه هاي مديريت»هارولد كونتز رهيافتهاي جديد مديريتي را تحت عنوان 
.كند

مفاهيمرهيافت
ا رهيافت تجربي ي. 1

موردي
تهاي اين رهيافت از طريق تجزيه و تحليل موارد و قضايا و مطالعه موفقيت ها و شكس

.   مديران به استنباط مديريتي مي پردازد

رهيافت رفتار . 2
متقابل افراد

ل بين در اين رهيافت مديريت يعني انجام كارها توسط افراد، و بر اساس روابط متقاب
.   افراد مي باشد كه توسط روانشناسان مطرح شد

رهيافت رفتار . 3
گروهي

ه بر در اين رهيافت سازمان به معني نظام يا الگويي از مجموعه روابط گروهي است ك
رفتار افراد در ميان گروهها تاكيد دارد و از جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي

.متاثر است

رهيافت سيستم. 4
فني –هاي اجنماعي 

ي و نگرشهاي شخص)در اين رهيافت نظام هاي فني اثر بزرگي بر نظام هاي اجتماعي 
.دارند و كانون توجه بر توليد و عمليات دفتري است( رفتارهاي گروهي

رهيافت تصميم . 5
گيري

ز اين رهيافت بر انتخاب يك راه حل يا جريان عملي از چندين راه حل مختلف تمرك
. دارد
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:نقش هاي مديريتي

: مينتزبرگ در مورد نقشهاي متفاوت مديران يكي از بهترين تحقيقات را انجام داده است

(:بين فردي)نقش هاي روابط فردي . 1

- انجام وظايف اجتماعي و تشريفاتي به منزله نماينده سازمان:تشريفاتي

- توانايي نفوذ در افراد جهت تحقق هدف يا اهداف:رهبري

- فعاليت هاي مربوط به معرفي اهداف، ساختار و غيره، به ويژه در مواجهه با افراد خارج :رابط
از سازمان 

:نقش هاي اطالعاتي. 2

- اخذ اطالعات مربوط به عمليات واحدهاي سازماني:گيرنده اطالعات

- ارائه اطالعات به كاركنان و افراد خارج از سازمان:نشردهنده

- انتقال اطالعات به خارج از سازمان، برمبناي تبليغات و توزيع نشريات:سخنگو
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:نقش هاي تصميم گيري. 4

- .فعاليتهاي توسعه اي كه منجر به گسترش واحدها و بهبود روش كار است:سوداگر و كارآفرين

- .حل تنشهايي كه از روابط كار و مجادله افراد و واحدها به وجود مي آيند:مشكل گشا

- .تخصيص منابع،  زمان، اعتبار و نفرات جهت كسب اهداف به واحدها:تخصيص دهنده

- .بده بستان كالمي و رفتاري به منظور محدود و منطقي ساختن انتظارات افراد:مذاكره كننده

:نقش هاي مديريتي آديزس

- .بر  قدرت تشكيالت و مسئوليت در داخل سازمان اشاره دارد:تشكيالتي-خرده نظام اداري 

- بر كسب منابع مالي، سنجش شرايط اقتصادي در رابطه با ارائه كاال و :فني-خرده نظام اقتصادي 
. خدمات تاكيد دارد

- . مدير ايفاگر نقش ابداعي است:تصميم گيري–خرده نظام اطالعاتي 

- .بر تشويق افراد ، سازمان و رهبري تاكيد مي شود:اجتماعي–انساني خرده نظام
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خرده نظامهاي مربوط به يك سازمان در يك نظام اجتماعي

نظام فرعي

تشكيالتي-اداري 

نظام فرعي

فني-اقتصادي 

نظام فرعي

تصميم گيري-اطالعاتي 

نظام فرعي

اجتماعي-انساني

هدف ها
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نوعي سبك مديريت است كه كاركنان در حوزه هاي مورد تصميم : مديريت مشاركتي
.گيري وارد شده و با مديريت همكاري و مشاركت مي كنند

:انواع مشاركت

مشاركت در مديريت. 1

مشاركت در مالكيت . 2

مشاركت از طريق مشورت با كاركنلن. 3

نظام پيشنهادات. 4

مشاركت از طريق نمايندگان. 5

گروههاي كاري خودگردان  . 6
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:سيستم اطالعاتي مديريت

كه در فارسي به سيستم اطالعاتي مديريت برگردانده شده در عين قديمي  MISاصطالح 
.بودن با مفهوم امروزي آن بسيار جديد است

در واقع سهم و نقشي است كه اين پديده در سازمان مي تواند براي بهبود سيستم ها و روش ها 
. داشته باشد

:نقش سيستم اطالعاتي مديريت در تصميم گيري

سيستم هاي اطالعاتي مديريت يك مجموعه منسجم و به هم پيوسته است كه با به خدمت 
.گيري انسان و ماشين و كنار هم قرار دادن اين دو، شكل پيدا مي كند

.يك سيستم اطالعاتي مديريت مجموعه اي از فعاليتهاي شازمان را تغذيه مي كند

.سيستم هاي اطالعاتي بايد نيازهاي اطالعاتي مديران مياني و مديران كل را فراهم نمايند


