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مبانی سازمان و مدیریت

جزوه آموزشی

بانی سازمان و مدیریتم
(Fundamentals of Organization and 

Management)

دکتر روح اله توالیی
1393پاییز / نسخه شماره یک عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

“ قُلْ هْل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ” 
"دانند با هم برابرند؟ تنها خردمندان هستند که متذکر می شوند دانند و کسانى که نمى بگو آیا کسانى که مى"

9آیه شریفه : سوره مبارکه زمر
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:برنامه درسی این ترم

استاد توسط جزوه تشریح و ارئه )1
 و دانشجویان توسط کالسی تحقیق انجام )3

)اضافی نمره 2 حداکثر(  برتر تحقیقات ارائه

)اصلی نمره 20(  ترم پایان آزمون برگزاري )4
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:منابع اصلی مورد استفاده در جزوه

،مدیریت، و سازمان مبانی ،)1390( علی رضائیان 
.سمت انتشارات :تهران

و پژوهشی- علمی مقاالت از برخی ISI با مرتبط 
درس موضوع
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:1فصل 
مفاهیم مربوط به مدیریت

:تهیه و تنظیم
دکتر روح اله توالیی

1393پاییز / نسخه شماره یک )عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
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:مفهوم مدیریتسیر تاریخی

 رشته علمی، هاي رشته سایر میان در مدیریت رشته 
 .آید می شمار به جدیدي

 مختلف ملل و اقوام زندگی تاریخ در تاملی با ولی 
 اتفاقاً و نیست جدیدي پدیده مدیریت که دریافت میتوان

 .است بشري تمدن بارز هاي ویژگی از یکی
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:ادامه _مفهوم مدیریتسیر تاریخی

 ساخت در میتوان را بشري تمدن در مدیریت نمونه 
 و اجتماعی سازمانهاي ها، لشگرکشی بزرگ، بناهاي

  یا آباد عباس دریاچه مثال( .نمود مشاهده محلی حکومتهاي
)ثالثه اهرام
 و احادیث قرآن، در ،اداره و مدیریت مفهوم همچنین 

 وضوح به دینی بزرگان و )السالم علیهم(اطهار ائمه سیره
)االداره فقه و اسالم اجتماعی احکام( .شود می مشاهده
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:مکاتب مدیریت

:کار تقسیم نظریه -1
قرن اواخر به علمی رشته یک عنوان به مدیریت ظهور  

Adam) اسمیت آدام کار تقسیم نظریه با میالدي 18

Smith) میگردد بر.  
دارد تاکید مشاغل شدن تخصصی به کار تقسیم نظریه.  

صندلی تولید :مثال
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:ادامه _مکاتب مدیریت

:علمی مدیریت مکتب -2
تیلور فردریک ،20 قرن اوایل در (Taylor) با 

 مکتب کار، انجام براي علمی روشهاي یافتن ادعاي
 سودآوري کردن حداکثر براي را علمی مدیریت
.کرد گذاري پایه سازمان
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:ادامه _مکاتب مدیریت

 در اي بسته سیستم سازمان ،علمی مدیریت مکتب در  
 و میشوند تشویق کار به مادي انگیزه با انسانها که بود نظر

.بودند استاندارد و تخصصی کارها
 راندمان یا کارایی علمی، مدیریت اصلی مسئله (O/I) 

 .است یافته توسعه مرور به مکتب این و است
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:ادامه _مکاتب مدیریت

:)انسانی روابط( سازمان رفتاري مکتب -3
آمده بوجود علمی مدیریت ایرادات از مکتب این 

 نت فقط که بود شده ماشین یک مانند انسان زیرا .است
.میخواهد

مادي فقط ها انگیزه که شدند متوجه مکتب این در 
 نشان واکنش روانی و روحی شرایط به افراد و نیستند

 .دهند می
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:ادامه _مکاتب مدیریت

از روحی عوامل میکند بیان سازمان رفتاري مکتب 
 صمیمیت توجه، خودشکوفایی، احترام، امنیت، قبیل

.شود می سازمان بازدهی افزایش موجب نیز ...و
کارخانه در ارگونومیکی تغییرات مثال
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:ادامه _مکاتب مدیریت

  :سیستم قالب در مدیریت مکتب -4
 این در .است آمده بوجود نگري جزئی ایرادات از مکتب این 

 می دیده سازمان روابط و اجزاء همه نگر کل دیدي با مکتب
.است باز سیستم یک مثابه به سازمان و شود
 اجزاي و کند توجه افراد همه به باید خود تصمیمات در مدیر 

.دارند اثر هم  بر محیط و سازمان
 ی مدلسازي و گیري تصمیم هاي تئوري مکتب این دل ازکم  

.دارد بینی پیش قابلیت که برآمده )واقعی شرایط در(

جزوه آموزشی
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:ادامه _مکاتب مدیریت

:سیستم تعریف
داراي که هم با مرتبط عوامل و اجزاء از اي مجموعه 

 هم با اهداف به رسیدن راه در و باشند می کلی هدف
.نمایند می کامل را دیگر هم و دارند تعامل دیگر
سیستم از جزیی و دارد مشخص بندي مرز سیستم هر 

  .دارد ارتباط ان با و است بزرگتر
گذارد می تاثیر و پذیرد می تاثیر محیط از سیستم.
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:ادامه _تعریف سیستم
جزوه آموزشی
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:ادامه _تعریف سیستم
جزوه آموزشی
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:ادامه _تعریف سیستم
جزوه آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت

:تعریف مدیریت
جزوه آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت

بر انسانی و مادي منابع کارآمد و موثر بکارگیري فرایند 
 طریق از که است شده پذیرفته ارزشی نظام یک مبناي
 هدایت امکانات، و منابع بسیج سازماندهی، ریزي، برنامه

  شده تعیین اهداف به دستیابی براي عملیات کنترل و
.)9 :1390 رضائیان،( پذیرد می صورت
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:ادامه _تعریف مدیریت

برنامه ریزي

کنترلسازماندهی

هدایتبسیج منابع

جزوه آموزشی
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:ادامه_تعریف مدیریت

فرد اصالت و اومانیستی :داري سرمایه
فرد کردن قربانی و جامعه اصالت :کمونیست
جامعه هم و فرد هم .نیست نسبی ارزش :اسالم 

دارند مسئولیتی و حقوق

نظام 
ارزشی
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:ادامه_تعریف مدیریت

بستگی جامعه، هر مدیریت و رهبري شیوه که داشت توجه باید  
.دارد آن تمدن و فرهنگ ساخت به
حاکم غرب، تمدن در نسبی ارزشی نظام مهم پیامدهاي از یکی  

  فعالیتهاي روند بر (Utilitarianism) نفع اصالت مکتب شدن
  که است درست آنجا تا عمل هر یعنی .است تولید و اقتصادي
  افراد یا فرد براي را آسایش و خوشی و سوددهی بیشترین

  آن نتایج عمل یک درستی مالك دیگر بیان به .کند ایجاد
.آن انجام شیوه نه است،
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:ادامه_تعریف مدیریت
آن واضع زیرا نیست؛ نسبی ارزش مفهوم اسالم، مکتب ارزشی نظام در  

  .است »متعال خداوند« بلکه نیست )محدود بینش با( انسان
الزم لذا باشد، حاکم باید الهی ارزش هاي اسالمی سازمان هاي در  

.گردد اجرا آنها در نیز اسالمی مدیریت خاص شیوه تا است
ابعاد تمام به جامع نگاهی با که هستیم مدعی اسالمی مدیریت در ما  

 درنظر با و( او نیازهاي تمام دادن قرار نظر مد با و انسان وجودي
  سازمان براي را ارزش هایی می خواهیم ،)نیازها اولویت بندي گرفتن
  را آن سازمان، هر رسالت و وجودي فلسفه به توجه با که کنیم تعریف

.برساند انسانی و سازمانی تعالی و بفرد منحصر موفقیت هاي به
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:تعریف سازمان

معین اهدافی تحقق براي که افراد از اي مجموعه 
.)11 :1390 رضائیان،( کنند می همکاري

گروهی از واحدها و افراد که برای رسيدن به هدفی مشترک با ضوابط و ارتباطهای مشخص با هم همکاری مي نمايند.

فلسفه وجود سازمان

بافت و ترکیب سازمان

جزوه آموزشی
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:ادامه _تعریف سازمان
 هدفمند آنها وهمه شود می استفاده انسانها از سازمانها درهمه  

.گیرند می بهره »کار تقسیم« از بوده،
 اهداف از هایی زنجیره گرفتن نظر در با خوب، کار تقسیم یک،  

  به دستیابی براي ابزاري مثابه به را سطح هر عملکردي هدفهاي
.گیرد می کار به )غایتها( باالتر سطح عملکردي هدفهاي

محیط به را ارزشی با خدمت یا  محصوالت موفق سازمانهاي  
  با کنند می سعی آن ازاي در .کنند می ارائه خود خارجی
.بخشند استمرار را خود عملیات نیاز، مورد اولیه منابع دریافت
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:انواع سازمان از نظر نوع ساختار
 :مکانیکی سازمان .1 
اثر در که ثابت نسبت به فرایندي و تشکیالتی ساختار داراي  

.آید می پدید ثابت محیط و ها برنامه

:ارگانیکی سازمان .2
و ها برنامه اثر در که متنوع و پیچیده کاري فرایندهاي داراي  

.آید می پدید پویا و متنوع هاي محیط

جزوه آموزشی
مبانی سازمان و مدیریت

:انواع واحدهاي سازمانی ازنظر وظایف اساسی

:صف واحدهاي .1
سازمان اصلی هاي هدف انجام به مربوط عملیات اجراي مسؤول

:ستادي واحدهاي .2
به وکمک پشتیبانی و مشورت ارایه برنامه، و طرح اجراي مسؤول  

صف واحدهاي

جزوه آموزشی
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:نوپاپنج مرحله رشد سازمانهاي 
جزوه آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت

1مرحله  2مرحله  3مرحله  4مرحله  5مرحله 

کوچک

اندازه 
سازمان

بزرگ

کم عمر سازمانزیاد

رشد از طریق  
خالقیت بحران  

رهبري

رشد از طریق  
هدایت بحران  

استقالل

بحران  
کنترل

بحران تشریفات  
زائد اداري

بحران  
!بعدي

رشد از طریق  
واگذاري 
اختیارات

رشد از طریق  
هماهنگی

رشد از طریق  
همکاري

مدیریت علم است یا هنر؟

می فراگرفته آموزش با که را مدیریت از بخش آن  
 طریق از که بخشی آن و است، »مدیریت علم« شود،

 شرایط در آن بکارگیري و ها اندوخته و تجارب کسب
  افراد در فطري بصورت یا و شود می حاصل گوناگون

.است »مدیریت هنر« دارد، وجود
است توانستن هنر و است دانستن علم. 

جزوه آموزشی
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:یادگیري مدیریت

ًاز -1 .دارد وجود مدیریت دانش یادگیري براي روش دو اساسا 
  .کار انجام ضمن -2 ؛آموزش طریق

نیست؛ مطلوب فوق روشهاي از یکی به صرف کردن اکتفا البته  
.کاربرد به نیز را روش دو این از ترکیبی بایستی

براي باشد چگونه فوق هاي روش تأخر و تقدم شما نظر به  
است؟ موثرتر مدیریت یادگیري

جزوه آموزشی
مبانی سازمان و مدیریت

:ادامه _یادگیري مدیریت

شود می گرفته نظر در سطح چهار افراد، رفتار در تغییر براي:
وي، دانش در تغییر -1
وي، نگرش در تغییر -2
فردي، رفتار در تغییر -3
)دارد عضویت آن در فرد که گروهی( گروهی رفتار در تغییر -4

جزوه آموزشی
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:ادامه _یادگیري مدیریت
جزوه آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت

سطوح مختلف تغییر از حیث میزان دشواري و زمان مورد نیازمقایسه 

زیاد

زیاد

کم
کم زمان مورد نیاز براي 

تغییر

دشواري 
ایجاد 
تغییر

تغییر   
دردانش

تغییردر 
نگرش

تغییردر 
رفتارفردي

تغییردر 
رفتارگروهی

:ادامه _یادگیري مدیریت

نظري دانش تلفیق با را مدیریت بایستی مطلوب حالت در دانشجویان  
  هاي اسوه مشاهده و )شده سازي شبیه یا واقعی( عملی تجربه و

.بیاموزند مدیریت
و مشاهدات منظم طور به تا کند می کمک دانشجویان به نظریه 

  تفسیر و تعبیر و تحلیل، و تجزیه را مدیریت زمینه در عملی تجربیات
.شود درونی و ملکه برایشان آنها مدیریتی اهمیت و کرده،

فعالیتهاي در را میگیرد یاد که هایی نظریه میتواند مدیریت دانشجوي 
  ،اجتماعی و علمی انجمنهاي و ها تشکل مانند کاربندد؛ به دانشجویی
...و دانشجویی وقت نیمه مشاغل جمعی، ورزشهاي

جزوه آموزشی
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:ادامه _یادگیري مدیریت
جزوه آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت
عملنظریه کسب توان مدیریت

تعاریف               -
واقعیتهاي مربوط    -

مفاهیم                    -
ـ فنون                      

ـ رهنمودها

تلفیق منظم نظریه و  الف
عمل براي نیل به راههاي مفید 

در ( و معنی دار براي خودش 
)مدیریت و اداره واحدها 

     : تجربه شبیه سازي شده  الف
ـ مشارکت در تمرینهاي عملی    

تحت هدایت مربی                     
ـ مطالعه و کندوکاوهاي موردي    

                            ـ ایفاي نقش
کتابهاي درسی، نوارهاي    منبع

آموزشی، شرکت در کالسهاي 
رسمی آموزش مدیریت

تمرینهاي نسبتاً    : منبع خود فرد: منبع 
ساختاریافته درکالس                          

:                   تجربه واقعی  بتقلید از اسوه هاي مدیریت ب
ـ مدیریت عملی و برعهده  
گرفتن تالشهاي ساختاریافته

مدیران  عملکرد  :منبع
اجرایی موفق

فعالیت مستمر یا نیمه : منبع 
وقت به منزله مدیر

:عملکسب توان مدیریت از طریق تلفیق نظریه و  

:ارزیابی عملکرد مدیران 
و »کارایی« شاخص دو از معموالً مدیران، عملکرد ارزیابی براي  

.شود می استفاده »اثربخشی«
معناي به اثربخشی و .است »کار دادن انجام درست« معناي به کارایی  

.است »درست کار دادن انجام«
ًوي سرپرستی تحت واحد میسنجیم ،مدیر اثربخشی ارزیابی براي مثال  

  هاي خروجی به میزان چه به ها خروجی کیفیت و کمیت حیث از
  .است کرده پیدا دست شده تعیین

ًفراگرد در شده صرف منابع هزینه ،مدیر کارایی ارزیابی براي مثال  
.میکنیم ارزیابی را هدف کسب

جزوه آموزشی
مبانی سازمان و مدیریت
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:ادامه _ارزیابی عملکرد مدیران 
جزوه آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت

زیاد

کم
خوبضعیف

کارآیی در 
استفاده از منابع

اثربخش و کارآمداثربخش و ناکارآمد

نامؤثر و کارآمد نامؤثر و ناکارآمد 

هدفها تحقق می یابند و منابع   به طور .قدري اتالف منابع وجود دارد
.                          مطلوب به کار گرفته می شوند

منابع اتالف می شوند و هدفها تحقق 
.                   نمی یابند

منابع تلف نمی شوند، ولی اهداف نیز 
.تحقق نمی یابند

اثربخشی در 
کسب هدف

:سطوح مدیریت

مقتضیات و شرایط و سازمان، سطح کار، نوع به توجه با مدیر هر  
.دارد نیاز مدیریتی مهارتهاي از درجاتی به موجود،

ًنظر در مدیریت بندي طبقه براي را زیر سطح سه معموال         
:میگیرند

)سرپرستی( عملیاتی مدیریت سطح -1
میانی مدیریت سطح -2
عالی مدیریت سطح -3

جزوه آموزشی
مبانی سازمان و مدیریت
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:ادامه _سطوح مدیریت

سطح عالی
)استراتژیک(

سطح میانی
)هماهنگی(

سطح عملیاتی
)سرپرستی(

مسوولیت سیاستگذاري وهدفمند ساختن  
سازمان

مسوولیت اجراي سیاست کلی وخط مشی هاي 
سازمان

مسوولیت عملکرد اجرایی وتولیدي  
ودرتماس دائم باکارکنان ورهبري  

وهدایت آنان

)مدیر تولید(صف مدیران 
)مدیر طرح وبرنامه(ستاد تخصصیمدیران 
)مدیر امور اداري(ستاد کمکیمدیران 

جزوه آموزشی
مبانی سازمان و مدیریت


