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 سازمان و مدیریت تعاریف و مفاهیم: 1جلسه 

 چیست؟ سازمان .1

 تعریف سازمان .1.1

 .نامند جوامع امروزي را جوامع سازمانی می -

در  شود. ها معموالً در بیمارستانی)یك سازمان( متولد می انسان دهد. سازمانها بخشی از زندگی روزانة همة مردم را تشكیل می -

 .خواند اي )یك سازمان( درس می مدرسه

عبارتست از گروهی متشكل از دو یا چند تن كه در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده براي نیل به اهداف  سازمان -

 كنند. میگروهی با یكدیگر همكاري 

 خصوصیات مشترک بین همه سازمان .1.1

 توضیح خصوصیات

 هدف
o ترین عامل براي تشكیل هر سازمان روشن 

o سازمان وجود ندارد. بدون هدف هیچ دلیلی براي تشكیل 

 برنامه
o كنند.  هایی را تنظیم می سازمانها براي نیل به اهداف خود برنامه 

o توانند فعالیت مؤثري داشته باشند.  بدون برنامه نمی 

 منابع
o ها باید منابعی در اختیار داشته باشند. سازمانها براي نیل به اهداف و اجراي برنامه 

o ظر اختصاص دهند.و آنها را به فعالیتهاي مورد ن 

 مدیر
o ها و تأمین منابع به مدیرانی نیاز دارند كه آنها را در این  سازمانها براي نیل به اهداف و اجراي برنامه

 جهت هدایت كنند.

 سازمان و محیط .1.1

 توضیح محیط

 .گیرد می دربر را مدیره هیئت و سهامداران كاركنان، اعتقادات، ارزشها، عواطف، احساسات، o داخلی محیط

 خارجی محیط
o به را آنها و دریافت را انسانی نیروي و اطالعات انرژي، پول، اولیه، مواد تا دهد می امكان سازمان به 

 .بازگرداند خارجی محیط به مجدداً و كند تبدیل خدمت یا كاال

 گذارند. میافراد و گروههایی هستند كه با پیگیري اهداف سازمانی بر سازمان تأثیر  o سازمان ذینفعان

 كنندگان، رقیبان، مشتریان، گروههاي با منافع ویژه، سازمانهاي دولتی و مانند آنها. ها، عرضه اتحادیه o ذینفعان خارجی

 كاركنان، صاحبان سهام و هیئت مدیرة سازمان o ذینفعان داخلی
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 مدیریت چیست؟ .2

 تعریف مدیریت .1.1

 كند. را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح، تقویت و راهنمایی می: مجموعة وظایفی كه رفتار و فعالیت سازمان مدیریت -

 معناست.  سازمان و مدیریت الزم و ملزم یكدیگرند، وجود یكی بدون دیگري بی -

 نیاز نیست. كند و هیچ سازمانی از مدیریت بی مدیر در سازمان فعالیت می -

كاربرد كلیة منابع قابل دسترس براي رسیدن به  ریزي، سازماندهی، هدایت و نظارت و مدیریت عبارتست از: فرآیند برنامه -

 هدفهاي تعیین شدة سازمان

 ویژگي های مدیریت .1.1

 اي فرآیندي از فعالیتهاي مستمر و مرتبط است. مجموعه -

 متمركز بر تحقق اهداف سازمانی است. -

 .یابد از طریق همكاري با افراد و استفاده از سایر منافع سازمانی به این اهداف دست می -

 مدیران از نظر سطح سازماني انواع .1.1

 توضیح خصوصیات

 مسئول مستقیم تولید كاالها و خدمات  ان عملیاتی)سرپرست(مدیر

 پل ارتباطی بین مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی سازمان و به مدیران عالی گزارش می دهند. مدیران میانی

لی )مدیر عامل، مدیر مدیران عا

 كل، رییس(

سازمان، تدوین اهداف، خط مشیها و راهبردها را تدوین ، و تعیین واكنشهاي مسئول ادارة كل 

 سازمان در برابر محیط

 های مورد نیاز مدیران مهارت .1.2

 دهند متفاوت است. ها اختصاص می با توجه به سطوح مختلف مدیران، میزان وقتی كه هر یك از آنها به این مهارت -
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 توضیح انواع

 هاي مهارت

 ادراكی

o دهند می مدیر به را سازمان فعالیتهاي همة وحدت و كردن هماهنگ توانایی ها مهارت این. 

o متقابل روابط و مشاهده، است كرده احاطه را آن كه محیطی در كل یك صورت به را سازمان بتواند تا 

 .كند بینی پیش را سازمان كل در قسمت هر تغییر تأثیر چگونگی و مختلف بخشهاي

 هاي مهارت

 انسانی

o كند كار آنها با مؤثر طور به و آنها كنار در افراد، با تا دهند می امكان مدیر به مهارتها این . 

o اند وابسته افراد به سازمان اهداف به نیل براي چون دارند، نیاز مهارت این به سطوح همة در مدیران . 

o در تا كنند تشویق را آنان و درك را افراد هاي انگیزه توانند می دارند خوبی انسانی مهارتهاي كه مدیرانی 

 .باشند داشته مشاركت گیریها تصمیم

 هاي مهارت

 فنی

o تخصصی زمینة یك اجراي براي نیاز مورد دانش و ها شیوه ابزار، بردن كار به توانایی معنی به مهارتها این 

 .است

 

 وظایف مدیر .1.2

 توضیح وظایف

 ریزي برنامه

o  شود و مدیر باید این اهداف و وسایل نیل به آنها را معین كند میسازمان براي تحقق هدفهایی ایجاد . 

o اي از  ایجاد مجموعهو ریزي شامل: تعریف اهداف سازمان، تعیین راهبرد تحقق این اهداف  وظیفة برنامه

 ها براي هماهنگ كردن فعالیتها در جهت نیل به هدفها برنامه

 سازماندهی

o توانند با هم یك  شامل تعیین وظایفی است كه باید در سازمان اجرا شوند و تعیین وظایفی است كه می

 گروه شغلی تشكیل دهند. 

o .مشخص كردن افرادي است كه باید آن وظایف را انجام دهند 

o شود. دهد و تصمیمهاي سازمان در كجا اتخاذ می تعیین این كه چه كسی به چه كسی گزارش می 

 هدایت

o كند كه فعالیتهاي افراد مختلف سازمان را هدایت و آنها را با هم هماهنگ كند.  شغل مدیر ایجاب می 

o دهد. مدیر با ایجاد انگیزه در زیردستان فعالیتهاي آنها را جهت می 

o كند. مؤثرترین مجاري ارتباط را انتخاب و تعارض میان اعضاي سازمان را برطرف می 

 نظارت

o ها تنظیم، چارچوب سازمان طراحی و افراد مورد نیاز منصوب شدند. رنامهوقتی هدفها تعیین، ب 

o  .و پس از آموزش انگیزة الزم پیدا كردند 

o .مدیر براي اطمینان از اجراي درست و به موقع همة كارها باید عملكرد سازمان را ارزیابی كند 

 زمینة ایجاد

 براي الزم

 خالقیت

o موجب شده است كه مدیران براي سازگاري با تحوالت شتابان  تغییرات سریع محیط پیرامون سازمانها

 ها راههایی نو براي اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنة رقابت با رقباي متعدد دوام بیاورند اندیشه

o هایی فراهم شود. و همچنین شرایطی در سازمان خود ایجاد كنند كه امكان بروز چنین اندیشه 
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 های مدیر نقش .1.2

 كنند.  مدیران وظایف خود را با بازي كردن نقشهاي مختلف اجرا می -

 هر مدیري، نقشهاي متعددي بر عهده دارد تا بتواند سازمان را به سوي اهداف تعیین شدة آن هدایت كند.  -

 نقش یعنی الگوهاي رفتاري مورد انتظار از هر فرد در یك واحد اجتماعی.  -

 .انتظار از شخصی كه پستی را اشغال كرده استنقش عبارت است از رفتار مورد  -

 توضیح ینقش ها

 بخشند. كنند و آن را گسترش می مدیران با اجراي نقشهاي ارتباطی روابط خود را در سازمان حفظ می ارتباطی

 .دارد اطالعات ارسال و دریافت در فردي به  منحصر موقعیت متقابل، ارتباطات برقراري با مدیران اطالعاتی

 گیري تصمیم
 و اهداف به نیل در را سازمان تعهد چگونگی و زمان تا برند می كار به گیري تصمیم براي را اطالعات مدیران

 .كنند تعیین نظر مورد فعالیتهاي
 

 توضیح نقش های ارتباطي

 كند. مدیر وظایف تشریفاتی را به عنوان مقام مسئول سازمان اجرا می نقش تشریفاتی

 .شامل مسئولیت هدایت و هماهنگی فعالیتهاي زیردستان در راستاي نیل به اهداف سازمانی است نقش رهبري

 نقش رابط

این نقش مربوط به ارتباط مدیر با افراد داخل و خارج از سازمان است كه جلب حمایت آنان در 

قامهاي مانند اعضاي هیئت مدیره، ارباب رجوع، م سزا خواهد داشت. موفقیت سازمان تأثیري به

 كنندگان مواد اولیه و مانند آنها. رسمی دولتی، مشتریان، عرضه
 

 توضیح نقش های اطالعاتي

 .است سازمان خارج و داخل از نیاز مورد و مفید اطالعات انتخاب و دریافت جستجو، شامل نقش این ارزیاب نقش

 .كنند می توزیع زیردستانشان بین را مهم اطالعات مدیران نقش این در كننده توزیع نقش

 نقش سخنگو
در نقش سخنگویی مدیران اطالعات را به افراد خارج از سازمان، خصوصاً مقامهاي باالتر، 

 كنند. سیاستمداران و مانند آنها منتقل می
 

 توضیح نقش های تصمیم گیری

 نوآور نقش
 سازمانشان اصالح و تغییر به كنند؛ آغاز را جدیدي طرح كه كنند می بازي را نقش این زمانی مدیران

 .شوند وارد جدیدي كسب و شغل به یا بیازمایند را نویی بازار بسنجند، را سازمان فعالیتهاي بپردازند،

 زدایی آشوب نقش

 توسط قرارداد فسخ كنندگان، عرضه ورشكستگی كارگري، اعتصابات قبیل از مشكالتی بروز هنگام

 و معمول غیر تصمیمهاي اتخاذ با حتی رود می انتظار مدیران از آنها مانند و مالی مشكالت مشتریان،

 .شود تبدیل بحران به مسائل این نگذارند و شوند چیره مشكالت این بر حلهایی راه یافتن با

 دهندة تخصیص نقش

 منابع

 وقت از استفاده براي آنها همة كه است مواجه انسانی نیازهاي و مسائل اهداف، تعدادي با مدیري هر

 .كنند می رقابت هم با او منابع و

 كننده مذاكره نقش
 و آگاهی واجد آنان فقط زیرا دهند می اختصاص مذاكره به را خود اوقات از مهمی بخش مدیران

 .دارد نیاز آن به نقش این كه هستند اختیاري

 


