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۲ 

 

  ره آورد سازمانها :فصل اول

ل يرا تشک ياجتماع کنون ينکه سازمانها رکن اصلياول ا .توان ذکر کرد يل عمده ميم؟ دو دليا را مطالعه کنچرا سازمانه
ا يتواند خوب  يجامعه، گروهها و جوامع دارند که م يفرد، طبقه ها يرا برا يينها ره آوردهاانکه سازميدوم ا .دهند يم

   .رائه شده اندا ريز يهايدسته بندن ره آوردها در قالب يا .بد باشد

 :وردها عبارتند ازآن ره يا .باشند يسازمانها در رابطه با فرد م ياز ره آوردها يکي

  )...عوامل اقتصادي، عوامل اخالقي و (عوامل تاثيرگذار بر رابطه فرد با سازمان  •
 )سازمان به عنوان محتوا و بستر انجام کار(عوامل سازماني تاثيرگذار بر عملکرد فرد در سازمان  •

 ايجاد فرصتهايي براي ارتقاء مقام و باال بردن طبقه اجتماعي افراد توسط سازمان •

يکي از ره آوردهاي سازمانها براي گروههاي اجتماعي اين بوده است که بين اقليت و زنان از نظر احراز پست هاي 
  .سازماني و استفاده از فرصتهاي مناسب درون سازماني تبعيض قائل شده اند

  :ن ره آوردها عبارتند ازيا .باشد يم در رابطه با جامعهسازمانها  يه آوردهاراز  گر يد يکي

 و منفي آن تنفوذ و سلطه سازمانها بر جوامع محلي و آثار مثب •

 تشويق سازمان به مشارکت مديران در امور اجتماعي و تاثير آن بر رشد و رونق اقتصادي جوامع محلي •

  ره آوردهاي اجتماعي

سازمان  ياجتماع يط در قالب ره آوردهاير سازمان بر محيتاث .بر هم دارند يمتقابل يرگذاريبطه و تاثار طيسازمان و مح
 :ن ره آوردها عبارتند ازيا .باشد يمطرح م

 و گروهي افراد جامعه توسط سازمان يتامين منافع فرد •

آن ابزاري است براي  از ديدگاه مديريت سالم(عضويت اعضاي هيئت مديره در چند شرکت به طور همزمان  •
اما از ديدگاه ديگر نوعي دسيسه است که موجب انحصار قدرت و ثروت در دست  .رقابت پذيري سازمان

 .اعضاي خاصي از جامعه مي گردد

 يغالباً به گونه ا يسازمان يتهاسايس .آن دارند يب اجزايدن به جامعه و تخريان رسانيز يبرا ياديسازمانها توان بالقوه ز
 يعاد يکه پرو با عنوان تصادفها(اثرات نامطلوب سازمانها بر جوامع را  .ن شوديگردند که منافع سازمان تام يمن يتدو

  :کرد يتوان دسته بند ير ميبه صورت ز) کند يمطرح م

ن يچنهم .نکه از کنترل سازمانها خارج باشديا ايد و شجه عوامل قابل کنترل سازمانها بايتواند در نت يها م ين بزهکاريا
که واگ هان تحت عنوان نشت سلسله (ا در مقابل موجبات بزهکاري يسازمان ممکن است اقدام به بزهکاري نموده 
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۳ 

 

مسئله  يت، ممکن است بزهکاريدگاه مسئوليت از ديدر نها .وردآافراد فراهم  يرا برا) مراتب اختيارات مطرح مي کند
سازمان بر اساس مطرح شدن نقش حقوقي براي  يت براين مسئولدر نظر گرفت .در نظر گرفته شود يا سازماني يفرد يا

  .گردد ير ميسازمان امکان پذ

  يرات اجتماعييسازمان و تغ

 يرات قرار ميينگونه تغير اين رهگذر تحت تاثيشوند و هم در ا يم يرات اجتماعييک سو موجب بروز تغيسازمانها از 
  :باشد يقابل طرح م يسه موضوع اصلزمينه ن يدر ا .رنديگ

افتد که عبارتند  يورت اتفاق مبه چند ص يرگذارين تاثيا :يسازمانها بر ساختار اجتماع يرات داخليياثرات تغ •
 :از

o و ساختار  ياجتماع يآن بر الگوها يرگذاريتاث :ديافراد جدنش و استخدام يوه گزيا شير الگو ييتغ
 ...و  يتيجمع

o يتماعبر روابط اج يرگذاريتاث :کار ير دادن الگوييتغ 

 ير مين خاص به نفع سازمان بر جامعه تاثيب قوانيسازمانها با اعمال نفوذ در تصو :رييسازمان به عنوان عامل تغ •
افت که يتوان  يک ميسلزن يها ير را در بررسيياز موضوع سازمان به عنوان عامل تغ يينمونه ها .گذارند

 :عبارتند از

o ط خود يمح يط اجتمايک سازمان بزرگ است که بر محياز  ين سازمان نمونه ايا :يسازمان دره تنس
فا يمختلف نقش خود را ا ير بوجود آمد، به راههاييجاد تغين سازمان که با هدف ايا .گذارد ير ميتاث
 .کرد يم

o ک ها يرا در بطن انقالب بلشو يق موضوع اسلحه سازمانين تحقيک در ايسلزن :ک هايانقالب بلشو
ک گروه نخبه شده که درصدد يکه سازمان آلت دست  يزمان يعني .قرار داده است يمورد بررس

ک ابزار قدرت در دست گروه يست بلکه ين ياسيک ابزار سيمنظور از اسلحه  .باشد يکسب قدرت م
 .باشد ياز افراد م يخاص

تحوالت است که موجب  ياز ارکان اصل يکيست بلکه آن در واقع ير نيک تدبيتنها  ياسلحه سازمان ***
ست بلکه ين ير تنها علت کافييت تغيموفق يگر برايبه عبارت د .شود يم يرات درون سازمانييو تغ ياعاجتم

تواند  يد، ميستم کسب قدرت کند و آن قدرت را حفظ نماياگر سازمان بتواند در س .ابديسازمان  يستيعلت با
   .ز در صحنه ظاهر شوديت آمير موفقييک عامل تغيبه صورت 
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۴ 

 

که درصدد دگرگون  يت جامعه ايو حما ياز قدرت کاف يستير، ابزار موردنظر باييدر تغ تيبه منظور موفق
ر شده ييجاد تغيکه موجب تالش در راه ا يد و نظراتين عقايهمچن .ساختن آن برآمده است برخوردار باشد

   .ا با آن سازگار شوديکل جامعه سازگار باشد  يد با ارزشهاياست با
به حساب  يت کننده اجتماعيتوان سازمان را به عنوان عامل تثب يل جامع ميتحل ه ويک تجزيت در يدر نها
 .آورد

 .کندمقاومت ) خارج از سازمان(ر ييده تغيتواند در برابر پد ين ميسازمان همچن :رييت سازمان در مقابل تغممقاو •
ار يل بسين مير کنند و ال دارند که همچون گذشته کايشتر تمايل است که آنها بين دليمقاومت سازمانها به ا

  .است يقو

o ن يانجام داد به ا يدر جوامع غرب يدولت يسازمانها يپ ست بر رويکه ل ييها يبه طور مثال بررس
 يت سازمانهايبر نوع کار و فعال ياديتواند اثرات چندان ز ير حزب حاکم نمييد که تغيجه رسينت

  .داشته باشد يدولت

از منابع ثبات  يکين عنوان مقاومت چه مطلوب باشد و چه نامطلوب، يکه ا توان عنوان کرد يت ميدر نها ***
  .سازمانها به حساب آورد ياصل ياز ره آوردها يکيد به عنوان يرا با يثبات اجتماع .باشد يجامعه م يداريو پا

  يتيچند مل يسازمانها

ن يکه بر ظهور ا يليدال .باشد يم يتيملچند يش سازمانهايدايباشد، ظهورو پ ينجا قابل بحث ميکه در ا يگريموضوع د
  :توان عنوان کرد عبارتند از  يسازمانها م

 ديجد يشرکت در جهت توسعه بازارها يتوسعه طلب •

 ف هستنديضع ياسيو س يکه از نظر اقتصاد ييکشورها باالخص آنها ياقتصاد يوابستگ •

 د و مصرفيبر تول يمبن يهايدنبال کردن استراتژ •

 يابند که مي ين سبب بسط و گسترش ميبد ين الملليسازند که سازمانها ب يموضوع را روشن من يل ذکر شده ايدال
در ضمن  .نديفزايخود ب يتهايگر بر دامنه فعاليد يک سو مصون بمانند و از سويند تا از يط اعمال نفوذ نمايخواهند بر مح

کسب قدرت  يبرا ييل بااليابسته شود، پتانسشرکتها و نيکشور به ا يستم اقتصاديد که سيايش بيپ يطيکه شرا يزمان
  .ديآ يازات خاص و منحصربفرد از کشور موردنظر فراهم ميتوسط شرکت و گرفتن امت

قات يتوان گفت که اوالً با توجه به تحق يم ميکن يم که چرا سازمانها را مطالعه ميان اگر به سوال اول فصل برگرديدر پا 
و  يبه صلح، آبادان يابيدست يبرا ياً سازمانها راه مطلوبيثان .افتيهمچنان ادامه خواهد  انجام شده، رشد و توسعه سازمانها

 يگران اصليکه باز ييجا يعنيم يکن يم يزندگ يدر کشور سازمان يباشند و ثالثاً ما در زمان کنون يم يعدالت اجتماع
، ياز نظر معنوم که يرا خلق کن ييايم دنيتر بتوانشين هر قدر ما بيبنابرا .هستند ين سازمانيب يآنها سازمانها و شبکه ها
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۵ 

 

م و يم سازمانها را اداره کنيتوان يکار و شهروند، بهتر م يرويتجانس الزم را داشته باشد، به عنوان ن ياسيو س ياخالق
  .باشد ير ميک ضرورت انکار ناپذيسازمان  يپس بحث تئور .مييمقاومت نما
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  ت و نوع سازمانيماه :فصل دوم

  :باشند ير ميم که به صورت زيکن يهدف عمده را دنبال م ۳ن فصل يادر 

 .ميآن ارائه نمائ يهايژگياز سازمان و و يفيتعر .۱

 .ميک نمائيو از افراد تفک يال اجتماعکر اشيسازمان را از سا .۲

 .ميسازمانها ارائه نمائ يا طبقه بندي يگروهبند يرا برا ييراهها .۳

  ف سازمانهايتعر

ر به يدر ز .از سازمان ارائه شده است يف مختلفيتعار .دينما يم ياز سازمان ضرور يفيان ارائه تعربه منظور درک سازم
  :سازمان ارائه شده اند عبارتند از يکه در گذشته برا يف اساسيتعار .ميپرداز يده مين پديف مهم اياز تعار يارائه برخ

کند که طبق مقررات به افراد  يف ميبسته تعر يک رابطه اجتماعيسازمان را به صورت  ۱۹۴۷در سال  ماکس وبر
فه هستند و در راس ين وظيکه عهده دار ا يله افراد خاصيات بوسيعمل يدستورات برا ... دهد ياجازه ورود نم يخارج

ف قابل ذکر يعرتن يژه در ايچند نکته و .دارد يو ادار ييک ستاد اجرايشود و معموالً  يرند اعمال ميگ يسازمان قرار م
  :باشد يم

 است يسازمان مستلزم وجود روابط اجتماع •

 ياست نه روابط خانوادگ يروابط در سازمان از نوع روابط ادار •

 است  يمرز مشخص يسازمان دارا •

 است يهدف مشخص يسازمان دارا •

 ارات استيسلسله مراتب اخت يسازمان دارا •

 ستم است تا فرديد بر سيتاک •

ا چند نفر يهماهنگ و آگاهانه دو  يروهايا نيتها يکه از فعال يتمسيورت سسازمان را به ص ۱۹۳۸در  چستر بارنارد
آگاهانه، با  يه هماهنگيازمان در ساسنست که اوالً يف اين تعرينکات قابل توجه ا .کند يف ميل شده است تعريتشک

  .ستميفرد است تا س د بريثالثاً تاک .باشند ياهداف مشترک م ياً افراد دارايثان .کند يت ميهدف و مدبرانه فعال

اساس  .پرداخته است يل نظام اجتماعيه و تحليکن به تجزيو ل از سازمانها ارائه نداده است يميف مستقيتعر مارکس
شه ير يا گروهي يانسان به صورت فرد يبر اساس نظر مارکس کار عمل .قرار دارد يت انسانيده مارکس بر فعاليعق

   .باشد يم ييبازده و ره آوردها يزمان داران اساس ساين بر ايهمچن .ن داردينماد

  :ف حال سازمان عبارتند ازيف گذشته سازمان، تعاريران تعيدر مقابل ا
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۷ 

 

 يکند که به صورت يف ميتعر) از انسانها  ييگروهها( يک واحد اجتماعيسازمان را به صورت  ۱۹۶۴در  يونياتز
  .شود يد ساختار ميژه تجديو يبه هدفها يابيدست يشود و برا يم يزيآگاهانه شالوده ر

ل يو گفته اند که مقصود از تشک ...ف کرده اند يتعر يگروه يتهايسازمانها را در قالب فعال ۱۹۶۴ز در سال ين اسکات
ن نکته يد ايبا يول .نديآ يکسب آنها بر م ياست که به صورت متمرکز در پ يباً خاصيتقر يبه هدفها يابيآنها دست

ن کار يک هدف خاص و استمرار در ايبه  يابين عالوه بر دستيخاص خود را دارد و ا يهايگژيروشن شود که سازمان و
ب مدبرانه، يا ترتينظم  يو نوع يک سلسله مراتب اداريباً ثابت، يتقر يخاص عبارتست از وجود مرزها يژگين ويا .است

مشترک  ين هدفهايدرصدد تام يه همکاريدر سا يگردد افراد يکه موجب م يزشيستم انگيستم ارتباطات و سيک سي
  .نديبرآ

   .هدف و مرز :مورد توجه خاص بوده است يه اساسفوق دو نکت ياهفيدر تعر

 يشود که با هدف رابطه ا يدر سازمان انجام م ياديز ينکه کارهاياول ا :مورد هدف چند نکته قابل ذکر استدر 
آن  يمستقل از رفتار اعضا يت و رفتاريموجود يراا دايد يآدر يتواند به صورت ماهو ينکه هدف ميدوم ا .ندارد
 يگر ميکديض يمتعدد ضد و نق ين هدفها يشتر موارد اياست در ب يمتفاوت يهدفها ينکه سازمان دارايسوم ا .گردد
  .باشند

 يمرزها .دباشن ياز سازمان مطرح م يمرزها به عنوان رکن اصل.باشد يم يسازمان يگر مرزهايد ديموضوع مورد تاک
به نام (در خارج از سازمان  يزين است که چيد ايموضوع مرز مو .ا مبهم باشنديزمان ممکن است به صورت روشن سا
 يکيزيط فيز خود شامل محيط نيمح .گردد يد سازمان مشخص ميط از ديت موضوع محين اهميبنابرا.وجود دارد) طيمح

   .گردد يم يو اجتماع

ک ينسبتاً شناخته شده،  ياز مرزها يسازمان مجموعه ا :ديآ ير در ميورت زف سازمان به صيبا توجه به نکات فوق تعر
 ين مجموعه به صورتيا .ستم هماهنگ کننده اعضاستيو س يارتباط يستمهايارات، سيتخ، سلسله مراتب انظام مشخص

ن يا .از هدفهاست يا سلسله ايک دسته ياست که معموالً در مورد  ييتهايط وجود دارد و سرگرم فعاليک محيمستمر در 
   .دارد يياعضاء سازمان، خود سازمان و جامعه ره آوردها يتها برايفعال

ت که دچار سن ايسازمان ا يهايژگياز و يکينکه، ياول ا .باشد يف سازمان قابل ذکر ميگر در تعريدو نکته جالب د
جه تضاد يند و در نتيآ ين بر مگرايافراد مختلف در سازمان درصدد کسب و اعمال کنترل بر د .است ياختالف درون

   .ک سازمان هستنديخود،  يسازمان به خود ينکه اجزاء و واحدهاينکته دوم ا .گردد يجاد ميدرون سازمان ا

  ت دارند؟يا سازمانها واقعيآ
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را  يت سازمانيموضوع هو) ۱۹۶۴(مونيه پردازان همچون ساياز نظر يبرخ .نه سازمان وجود دارديدگاه در زميدو نوع د
انه از دو يفردگرا يدگاههايد .انه هستنديدگاه فردگرايقائل به د) ۱۹۹۷(گر همچون بن سانيد يکنند و برخ يمطرح م

  .فاگر نقشيدر نظر گرفتن سازمان به عنوان ا)۲رابطه سازمان و فرد )۱ :جهت ناقص اند

کند و آنها را  ين ميآموزد و تلق يرا به آنها م ياصول .دهد يخود را آموزش م يسازمان اعضا. رابطه سازمان و فرد
ن يا .نشان دهند يمشخص يکه در پست و مقام آنها وجود دارد واکنشها ييازهايدارد تا نسبت به خواسته ها و ن يوام

تواند در  يقت سازمان مين است که در حقينکته مهم ا .شوند يم يو تکرار يعاد يل به امريواکنش ها به مرور تبد
ن ين مساله توجه کرده اند و بر ايدگاه قدرت به ايز از دين يبرخ .ن کندييکار و رفتار فرد را تع از موارد نوع ياريبس

 ياست که سازمان برا ين معنيسازمان بد يبر اعضا يکنواختيو  يت در اعمال هماهنگيريا قدرت مديباورند که توان 
تواند  يتنها تا آنجا که م يت دارد وليواقع ن است که سازمانيدگاه من بر ايد .است يوجود واقع يخود دارا ياعضا
دارد، از آنجا  ينيت عيفرد واقع يتوان گفت که سازمان برا يگر ميدگاه ديک دياز  .ن کنديياز رفتار فرد را تع يبخش

   .گذرانند يک سازمان ميشتر عمر خود را در ياز افراد ب ياريکه بس

 ياز سازمان م يار محدوديد بسيان در رابطه متقابل با فرد، ددر نظر گرفتن سازم. فاگر نقشيسازمان به عنوان ا
  :ر اشاره نموديتوان به موارد ز ياز جمله آنها م .ت مستقل سازمان وجود دارديدر مورد ماه يمدارک متعدد .باشد

 يا افراد خاصيبه فرد  ين متکيکند، بنابرا ين ميگزيخود را جا يسازمان در طول زمان وجود دارد و اعضا •
  .ستين

   .شتر استيکن چرخه عمر اکثر سازمانها از افراد بيچرخه عمر باشد، ل يز دارايممکن است سازمان ن •
خود ادامه  يافراد به کار و زندگ يين کرده و بدون توجه به جابجايياز هنجارها و انتظارات تع يستميسازمان س •

   .دهد يم
   .کند ينم يب چشم پوشدهد و از تقل يم ييه هاياعالم دارد، يياستهايسازمان س •
  .کند يت ميآورد و از شهروندان حما يرا به اجرا درم يياستهايسازد، س يرا م ييسازمان کاالها •

 :دگاه وجود دارديدو د يشناس يدگاه هستياز د .ميده يقرار م يمورد بررس ينجا موضوع سازمان را با اصول فلسفيدر ا
جز مخلوق ذهن بشر  يزيخارج چ ياين باورند که دنيبر ا ين فلسفه صورطرفدارا .يدگاه صوريانه و ديدگاه واقع گرايد
ساختار نسبتاً ثابت، ملموس و  ياست و دارا يواقع يايک  دنيخارج  ياين باورند که دنيان بر ايواقع گرا يول .ستين

   .محسوس است

ر کل، متفاوت از تک تک يتصو کيسازمان  يبه عبارت .ت دارنديانه فرد، گروه و سازمان واقعيدگاه واقع گراياز د
دانشمندان  .کتاب بوده است يآت يبحث ها يبرا ين بحث مختصر ارائه چارچوبيهدف از ا .دهد يآن را ارائه م ياعضا
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 يو برخ ييده گروه گرايبه پد ي، برخييده فردگراياز آنها به پد يبرخ .هستند يمتفاوت يدگاههايد يدارا يعلوم اجتماع
  .ميينما يم يشتريد بيان تاکيدگاه ساختار گراين کتاب بر ديما آگاهانه در ا .کنند يتوجه م ده سازمانيهم به پد

  از سازمان ييگونه ها

ن يوجوه مشترک هستند و هم يتعداد يم که سازمانها داراين موضوع را مورد توجه قرار داديقبل ا يدر بخش ها
د باعث شود يت وجوه مشترک نباياست اهم يهيبد .آوردک موضوع مشخص دريتواند سازمان را به عنوان  يها ميژگيو

   .مينيم وجوه اختالف آنها را ببيکه ما نتوان

ن يکن بر اساس ايک کنند، ليسازمانها را از هم تفک يکرده اند از نظر نوع شناس يشتر پژوهشگران در گذشته سعيب
ک سازمانها بر اساس نوع يکند که تفک يعنوان م" پرو" .مختلف قائل شد ين سازمانهايب ياديتوان تفاوت ز يدگاه نميد

 يم که دارايشود به انواع گروه سازمانها برس يکه در اجتماع دارند موجب م يفه و عملکرديبر اساس وظ يعني يشناس
توان  يهر چند که م .باشد يمک سازمانها يتفک يبرا يعامل مناسب يبه نظر پرو تکنولوژ .هستند ييباال يشباهتها

 يد اذعان کرد که نکته مهميکن بايد کرده است ليتاک يداشته و تنها بر تکنولوژ يدگاه محدوديکرد که پرو د استدالل
ده يچيار پيبس ياز آنجا که سازمان نهاد .است" يسازمان يهايژگيو"سازمانها  يا اساس طبقه بنديمبنا  :شود يادآور ميرا 

که در راه طبقه  يياز تالشها يگذرا از برخ يک بررسي .باشد يدگيچين پيد نشان دهنده ايبا يوه طبقه بندياست، ش
  .کند که مورد توجه قرار گرفته اند يم ييرهايمتغ يسازمانها انجام گرفته ما را متوجه گوناگون يبند

  از انواع يبرخ

 ير انتفاعيو غ يتفاعرا به انتوان سازمانها  ين ميبنابرا .باشد يم مي، انواع بر حسب عقل سل ين شکل نوع شناسيمتداولتر
   .ا نامناسب باشديوه ممکن است مناسب ين شيا .کرد يم بنديتقس

و  يباشد مانند آموزش، کشاورز يبخش جامعه م يبر مبنا يم، طبقه بندين نوع سازمان بر اساس عقل سلييگر تعيشکل د
   .ندک يده تر ميچيست بلکه معموالً کار را پيز کارساز نين ين نوع طبقه بنديا . ...

 يرا طبقه بند ين نوع طبقه بندينخست .کرده است يگريد يهايرا وادار به ارائه طبقه بند يل گران سازمانين مسائل تحليا
ا يفه ياو سازمانها را بر اساس وظ .توسط پارسونز ارائه شده است ين طبقه بنديونه ساده امن .نامند يم) خاص(آگاهانه 

که اهداف  ييسازمانها) ۲ يديتول يسازمانها) ۱ار نوع  هسازمانها به چ يبقه بندن طيبر اساس ا .کرد يهدف طبقه بند
 يم بنديکند تقس يت ميکه حفظ وضع يسازمان) ۴گردند و  يکه موجب انسجام جامعه م ييسازمانها) ۳دارند  ياسيس
ک ينکه ياول ا .اه استهمر يکن با مشکالتيل. دارد ياديت زيجامعه اهم يبرا يم بندين تقسيهر چند که ا .شوند يم

 يفرق قائل نم يسازمان يهايژگين ويب ين طبقه بندينکه در ايدوم ا .رديک گروه قرار گيش از يسازمان ممکن است در ب
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رند مطالب يگ يک گروه قرار ميکه در  ييتواند درباره سازمانها ينم يوه طبقه بندين شيتوان گفت ا يت ميدر نها .شود
   .ان کنديب ياديز

 ياستفاده م يستم طبقه بنديس يبرا ييبه عنوان مبنا ياز سازگار يونياتز .ارائه شد) ۱۹۶۱( يونيله اتزيگر بوسيروش د
دگاه ياز د .دهند يمات باال واکنش نشان مان سازمان در برابر مقيله مقامات پائياست که بدان وس يروش يسازگار .کند 

گانه گردند، به يا از خود بيشوند که افراد سازگار شوند،  ياعث مب) زور، پاداش و دستور(قدرت  يگاههايپا يونياتز
 ينوع سازمان م ۹ يي، شناساين نوع طبقه بنديجه اينت .توجه کنند يمعنو يا به جنبه هايند يله درآيا وسيصورت ابزار 

ها قرار از گروه يکيدر  توان ياز سازماها را نم يبرخ ينکه به سادگيوارد است ا يونيکه بر روش اتز يانتقاد اصل .باشد
   .داد

گروه طبقه  ۴برند سازمانها را به  يکه از سازمان نفع م ييبا توجه به گروهها يگريد يدر طبقه بند) ۱۹۶۲(بلو و اسکات  
که منافع  يتجار يسازمانها)۲برند،  يآن سود متقابل م يکه اعضا ييسازمانها)۱ن سازمانها عبارتند از يا .کردند يبند

که منافع عموم  ييسازمانها)۴کنند و  ين ميکه منافع ارباب رجوع را تام يخدمات يسازمانها)۳کنند،  ين ميا تاممالکان ر
کند،  ين ميرا تام آن که سازمان منافع يکپارچه ايتوان گروه ثابت و  ين است که نميا يمشکل اصل .کنند ين ميرا تام

 يا کسانيکنند  يکه سازمان را کنترل م يبه مساله مهم کسانن روش ين در ايگذشته از ا .مشخص کرد يبه صورت قطع
از سازمانها را به طور منحصر بفرد  يتوان برخ ين نميهمچن .نشده است يکند، اشاره ا ين نميکه سازمان منافع آنها را تام

  .از گروهها قرار داد يکيدر 

است و به صورت  ين روش چندوجهيا. باشد يم) ۱۹۷۹(نتزبرگ يمربوط به کار م ين نوع طبقه بندين مثال از ايآخر
 يکه مواجه م يط مختلفيشوند تا خود را با شرا يم يزيقرار دارد که سازمانها شالوده ر ييعمده بر اساس راهها و روشها

، يحرفه ا ي، بوروکراسينيماش يانواع سازمانها عبارتند از سازمان با ساختار ساده، بوروکراس .نديشوند سازگار نما
 ينتزبرگ در مورد طبقه بنديم .ژه و موقتيو يت سازمانهايمتعدد و درنها يبخش ها و شعبه ها يدارا يمانهاساز

وه يش(، در مورد اختالف سازمانها يطبقه بند يوه هاين شين است که اينکته مهم ا .کند يده ارائه ميچيپ يسازمانها طرح
   .ستيم سازگار نيبا عقل سل) و علت اختالف

  و عمل يتئور يسازمانها بر مبنا يطبقه بند

از  .کنند يدهند طبقه بند يکه انجام م يو نوع کار ياز صاحبنظران درصدد برآمدند تا سازمانها را بر حسب تئور يبرخ
 يگروه مختلف طبقه بند ۹ر، توانستند سازمانها را به يمتغ ۱۰۰سازمان در قالب  ۷۵ يجمله هاس، هال و جانسون با بررس

بر اساس  يبود که طبقه بند يوه ايق نبود و همانند شيک طبقه ها چندان روشن و دقيتفک يسفانه مبنامتا .ندينما
   .سازمان قرار داشت يهايژگيو
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بود و بر اساس  ين کار هم تجربيا .نمودند يطبقه بند يساختار يهايژگيو ينگز سازمانها را بر مبنايکسان و هنيهاف، ه
 .ان کار بوديزان کنترل جرين مييتع)۳و   يارات سازمانيتمرکز بر اخت)۲رد کردن کارها درجه استاندا)۱ يسه بعد ساختار

  .سازمان ها را ارائه نمودند يگروه طبقه بند ۷سازمان،  ۵۲ ين پژوهشگران با بررسيا

است که  يهرا اتنه يوه طبقه بندين شيکنند که ا ين استدالل ميو عمل چن يسازمانها بر اساس تئور يطرفداران طبقه بند
   .شود يبهتر يک و نظريتئور يدگاههايباعث ارائه د يل سازمانيه و تحليتواند در تجز يم

 يرا مشخص کرد و گام يريمس يوه طبقه بندين شيجهت دادن به ا يانجام داد و برا يپژوهش يمک کلو ۱۹۸۲در 
ک ياو  .ا علم مطالعه تفاوتها گذاشتيک يستماتيوه سيروش خود را بر شه و اساس ياو پا .ن راه برداشتيبزرگ در ا

  .کرد يتوان بر آن اساس سازمانها را طبقه بند يده ارائه کرد که ميچيروش جامع و پ

نخست او بر  .ميکن يرا ارائه م يمک کلو يدگاههايم، تنها دو جنبه از دين کتاب داريکه ما از ا يبا توجه به مقصود
 ياعضا يستگيا شايت يمورد توجه قرار داد، صالح يکه مک کلو يمهم  ن نکتهيمدو .کند يد ميجامعه سازمانها تاک

 .کند ين ميسازمان را تضم يت است که بقايريرت و فنون مداسازمان در گروه خود است، و مقصود همانا دانش، مه
  .ک سازمانهاستيدر تفک يت عامل اصلين باور است که نوع صالحيبر ا يمک کلو

  کرد؟ يوان سازمانها را طبقه بندت يم ييرهايبر اساس چه متغ

 .کرد مهم توجه يرهايک دسته از متغيد به يدهند، با يکه انجام م ييو کارها يتئورسازمانها بر حسب  يطبقه بند يبرا
گر يده ديچير پيک متغي .رديد مورد توجه قرار گياست که با ير مساله ايمتغ يا بزرگيدکه اندازه يگو يم به ما ميعقل سل

ر يمتغ .رديگ يقرار م ياسير قدرت سياست که سازمان تحت تاث يزانيا مير، درجه ين متغيمقصود از ا .است "تيعموم"
 .وجود دارد يرانتفاعيو غ يانتفاع ين سازمانهايب يراجتماعيغ يرش خطر و رفتارهاينه پذياست که در زم يگر تفاوتيد

رنده يط در برگيت محيا حاکميزان قدرت بازار يت ميادر نه .در سازمان است) يدموکراس( يساالر ممرد ير بعديمتغ
  .باشد يرگذار مير تاثيک متغيسازمان 

ن باورم که هر تالش يرا بر ايز .کنم يشنهاد نميسازمانها پ يطبقه بند يرا برا ين همه بحث، من روش خاصيپس از ا
ن يدر آخر .گرفت يانجام م نيش از ايد پياست که با يد مراحلييرد مستلزم تايگ ينه صورت مين زميکه در ا يمعقول

  .مينما يدارند، ارائه م ياديت زيرا که اهم ييرهاياز متغ يعبارت، مجموعه ا

  داوطلب دارند يکه اعضا ييسازمانها

 يينها سازمانهايا .ميشو يم يآنها دچار مساله مشکل تر يطبقه بند ياز سازمانها وجود دارند که برا يگريمجموعه د
ل يه و تحليه و اساس کار خود را بر تجزي، پايريجه گينت ين دو پژوهشگر برايا .آنها داوطلب هستند ياست که اعضا
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 يو اثربخش يطيط محيارات، شرايو اخت ي، رهبريزش، مشارکت و تعهد به مشارکت، ساختار رسميانگ يستمهايس
  .سازند ين نوع سازمانها را آشکار ميا يگذارند و تفاوتها يسازمان م

ک طبقه خاص مورد توجه يبه عنوان  .دهند يل ميآنها را افراد داوطلب تشک يکه اعضا يي، سازمانهايکنون در بحث
 ييهايژگينسبتاً مشخص و روشن دارند و از همان و يگردد که مرزها يمعطوف م ييشتر توجه ما به سازمانهاياست و ب

  .ش ارائه شديف پيبرخوردارند که در تعر
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  فصل سوم

  شکل و ره آورد : يمانساختار ساز

 .کرد يتلق يسازمان يا نظام بخشهايرا به عنوان نظم  يتوان ساختار سازمان يم .ار ساده استيبس يدرک ساختار سازمان
متفاوت هستند  يشکلها يکه ساختارها دارا ييدر فصل بعد به علتها .ميکني ت ساختار بحث ميماه ين فصل در بارهدر ا

  .ميپردازي م

  ياز ساختار سازمان يفيتعر ارائه

 يدر پستها ،يدن و انتخاب افراد در نقاط مختلف نمودار سازمانيگمار" :ميکن يف مينگونه تعريرا ا يساختار سازمان
م کار ياد شده در تقسيف يتعر ياز کاربردها يکي .گذارد ين افراد اثر ميا يکه بر روابط سازمان ييپست هاي و سازمان
 ت روابطيگر به اهميد يف هايدر تعر .پست ها و سلسله مراتب است يکه سازمان دارا ن استيگر ايکاربرد د .است

کار افراد هم  ي نحوهول کند، يساختار نحوه کارکرد افراد را مشخص مرا يز .شود يد ميساختار تاکمتقابل انسانها در 
سازمان  ين هدفهايتام)۱:بارتند ازبر عهده دارد که ع يفه اصليساختار سازمان سه وض .شکل ساختار است ن کنندهييتع
   .اعمال قدرت در سازمان ا محدودهين حوزه ييتع)۳ع قدرت در سازمان يتوز نحوه نييتع)۲

  شکل ساختار

 هياساس و پا .ميکن يمراجعه م" کيکالس"ات ينه به ادبين زميدر ا .است يگوناگون يشکلها يدارا يساختار سازمان
انه از ساختار يآرمان گرا ياو گونه ا .قرار دارد) ۱۹۴۷(وبر يشد بر اساس کارهاساختار انجام  يکه بر رو ييکارها
 ارات،يک سلسله مراتب اختي يدارا يوان ساالريد يو به گفته .ارائه کرد) يبوروکراس( يوان ساالريبه نام د يسازمان

متفاوت  يو پاداشها يمقررات الزام ن ويقوان ،وه انجام کاريا شيه يرو ت،يافراد با صالح م کار،يتقس ،ارات محدودياخت
از اعتبار  ييباال کار کند و از درجه ييشود که با راندمان باال يم يزيطرح ر يوان ساالر به گونه ايک سازمان دي .است

  .م داشتيخواه يوان ساالر مطلوب و آرمانيک ساختار دين حالت يدر بهتر .بر خوردار باشد

متعدد  يساختارها يکه دارا ييالگو رائهدر ا يتوانستند گام مهم) ۱۹۶۱(اکر برنز و است يدو پژوهشگر به نام ها
دارد و نوع  ياديشباهت ز يوان ساالريد يکردند که با نوع آرمان ييشناسا يکيک ساختار مکانيآنها  .دارندراست،ب

م يترس يسازمان را به گونه ا ن دو پژوهشگر شکليا .ن ساختار استيباً نقطه مقابل ايدند تقرينامک يرگانا گر که آن رايد
ن يرد و ايگ يکه مورد استفاده  سازمان قرار م يژه از نظر تکنولوژيبه و تنگاتنگ دارد، يط رابطه ايکردند که با مح

  .قرار گرفت)۱۹۶۷(الرنس و لورش  يبه نام هاپس از آن مورد توجه دو پژوهشگر  است که يا نکته ايهمان مطلب 
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وگفت که در ) و تمرکز تي،رسميدگيچيمثل پ(را بر شمرد  يساختار  يها يژگيو )۱۹۶۵(جيبه نام ه يپژوهشگر
 ير و روند بررسيباعث شد که در مس ين رو وياز ا ار متفاوت است،يها بس يژگين ويا مقدار ايزان يمختلف م يسازمانها

  .اردي ما بر اساس اين فرمول قرار دبعد يها يبررس .بلند برداشته شود يشکل سازمان گام

   يدگيچيپ

ن يو رابطه ب يدرون سازمان يندهاي، فرايط ساختارير شرايل رفتار اعضاء، ساياز قب يبر عوامل  مختلف سازمان يدگيچيپ
با  ياست که و يزين چينخست يدگيچيشود، پ يم يوارد سازمان يکه شخص يهنگام .گذارد ير ميط تاثيسازمان و مح
و سطوح  يمتعدد سازمان يشغلها، بخش ها يم کار، عنوان هايت از تقسعبارتس يدگيچين پيا .شود يآن روبرو م

رسد احتماالً  يک سازمان که در وهله اول ساده به نظر مي  .ارات سازمان وجود دارديکه در سلسله مراتب اخت يمختلف
م که بخش يتوجه کن تين واقعيشود که ما به ا يده تر ميچيپ يمساله زمان .باشد يم يدگيچياز پ يمختلف يشکلها يدارا

اصل  .ستين يمساله ساده ا يدگيچياصل پ .هستند يدرجات مختلف يدارا يدگيچيزان پيمختلف سازمان از نظر م يها
خاص خود  يمعن يکپارچگيات سازمانها، واژه يدر ادب .د متفاوت باشندين رکن است که الزاماً نبايچند يدارا يدگيچيپ

شان را هماهنگ کرد و هر قدر يد آنها را کنترل و کارهايهستند که با يفرع يواحدها يده دارايچيپ يسازمانها .را دارد
، يافق :شوند يم يبه سه گروه طبقه بند يدگيچيسازمانها از نظر پ .شود يتر م ين مسائل جديده تر باشد ايچيسازمان پ

  .پراکنده يا واحدهاي يعمو

م يتقس يکوچکتر و فرع يسازمان را به واحدها يارهاد کيکه بان است يمقصود ا .يک کارها در سطح افقيتفک
از کارها را به افراد  يعين است که دامنه وسيراه نخست ا .م شونديوجود دارد که کارها طبق آن تقس يدو راه اصل .کرد

ک کرد تا افراد يق تفکين است که کارها را به صورت دقيار متخصص واگذار کرد و راه دوم ايآزموده و بس
 .دارد  يبه تعداد افراد متخصص مشغول در سازمان بستگ يدگيچين نوع پينخست .ص هم قادر به انجام آن باشندرمتخصيغ
ه يز بر پاين يدگيچين نوع پيدوم .گردد يمختلف م ين بخش هايدر ب يجاد هماهنگياز به ايک موجب نيتفک يوهن شيا

  .شود يقرار دارد که در سازمان مشاهده م يتعداد عنوان شغل

م کار يرا هر دو به تقسيداشته باشد، ز يشه مشابهير يک کارها در سطح افقيوه تفکين دو شيرسد که ا ين به نظر مينچ
د در يدارد که با يبستگ يين دو روش به وسعت و دامنه کارهاين ايتفاوت عمده ب .کنند يافراد در درون سازمان توجه م

ق شمارش بخش ها، يا از طريدهند  يکه افراد در سازمان انجام م يددتوان با شمارش مشاغل متع يم .سازمان انجام شود
  .ن کردييتع يسازمان را از نظر افق يدگيچيزان پيک سازمان ميدرون  يا واحدهاير يدوا

ا بر حسب سلسله مراتب ي يسازمان در سطح عمود يدگيچين پييتع يبرا .يسازمان در سطح عمود يدگيچيپ
از  يبرخ .استفاده کرده اند يارات سازمانيو سلسله مراتب اخت يند ارتفاع هرم سازمانمان ييارات از شاخص هاياخت

و کارکنان خط  ييت ارشد اجرايرين مديکه ب يي، تعداد پستهايگر عبارتند از تعداد سطوح سرپرستيد يشاخص ها
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نهايت ميانگين سطوح کل  و در قرار دارد ين واحد سازمانيت که در مرتفع تريريد قرار دارد، تعداد سطوح مديتول
در  .به هنگام کاربرد اين شاخص ها، فرض بر اين است که اختيارات بر حسب سطح سازمان توزيع شده است .سازمان

 يباشد، از لحاظ کنترل، ارتباطات و هماهنگ يدگيچيپ يکه دارا) يو چه از نظر عمود يچه از نظر افق(ک سازمان ي
   .وجود دارد يمسائل و مشکالت

ابد که کارها و کارکنان سازمان ي يتحقق م يزمان ين پراکندگيا .واحدها يسازمان از نظر پراکندگ يدگيچيپ
همانند و با همان  يتواند کارها يابد ميک سازمان دريابد که ي يتحقق م يده زمانين پديا .در نقاط مختلف پراکنده اند

 يدگيچيش پيتها، باز هم موجب افزاين پراکنده شدن فعاليبنابرا .را در نقاط مختلف و متعدد انجام دهد ينظام ادار
د و کارخانه ها را يد تعداد واحدها و دفاتر و مراکز تولي، با يدگيچين نوع پيزان اين مييتع يبرا .سازمان خواهد شد

  .را شمارش کرد يکار خارج از مراکز اصل يروهايا تعداد نيشمارش کرد و 

ن يد کرد اييمستند تا يتوان با مدارک يگر را که ميفرض د .هستند يدگيچيپ يه داراا دو جنبيک يشتر سازمانها از يب
شتر يد که هر چه بيآ يدر سازمان به وجود م يديل شديده تر شود، تمايچيط سازمانها پيتها و محياست که چون فعال

با  يرابطه متقابل يدگيچيو رشد و پ کنند يرشد م ياز نظر اندازه و بزرگ ،ابندي يکه بقاء م ييسازمانها .ده تر شوديچيپ
به وجود  يشتريمسائل و مشکالت ب يجاد کنترل و هماهنگينه ايشود که در زم يباعث م يدگيچيش پيافزا .هم دارند

  .ميکن يسازمانها توجه م يدگيچينک به ره آورد پيا .ديآ

  و کنترل يهماهنگ

آنها وجوه  .قرار دادند يرا مورد بررس يدگيچيج پينتا سازمانها، منابع و يق بر رويدر تحق) ۱۹۶۷(الرنس و لورش 
ن به يهمچن .م کرده بودنديتنظ ستها را بر آن اساير فعالين دوايکه ا ندمشاهده کرد يا درجه ايزان ير را در مياختالف دوا

  .شود ير مختلف ميدوا يدند که تفاوت در ساختار منجر به تفاوت در نگرش و رفتار اعضايجه رسين نتيا

کا جمع ياستفاده شداز سه صنعت بزرگ آمر ير سازمانين وجوه اختالف دواييتع يکه برا ييق داده هاين تحقيدر ا
دارد که  يبستگ يطيم به محيتفاوت در نوع کار، رفتار و نگرش به صورت مستقاز آن بود که  يج حاکينتا .شدند يآور
 يدگيچيزان پيش از حد به ميب يدگيچين پيبنابرا .نديت نمايلکوتاه مدت و بلندمدت در آن فعا يد در دوره هاير بايدوا
   .دارد يط بستگيمح

با  .سازمان هم توجه کردند ين به مساله اثربخشيهمچن .قات خود را بر اساس اصل انسجام انجام دادندين محققان تحقيا
 .انجامد ياء سرانجام به تعارض مو نگرش و رفتار اعض يسازمان يواحدها يدگيچيشود که پ يتوجه به داده ها مشاهده م

 ياست اگر مساله تعارض حل نشود، آن به خود يهيبد .شود يم يموجب اثربخش ين تعارضين سازمانها، وجود چنيدر ا
  .ان آور خواهد بوديسازمان ز يخود برا
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به  يسازمان يلگوک اي يريق به کارگيتوان از طر ين است که نميق به دست آمد اين تحقيکه از ا يج مهمياز نتا يکي
وجود ) ن راه حليبه عناون بهتر( يچ راه حل مشخصير هيار متغيط بسيک محيگر در يان ديبه ب .افتيدست  ياثربخش

  .باشد يار مورد توجه ميبس يياقتضا يالگو يبه عبارت .گوناگون از آن استفاده کرد ين هدفهايتام يندارد که بتوان برا

نه ارتباطات و يدر زم يجاد مسائل و مشکالتيموجب ا يدگيچيضوع بودند که پن مويگر نشان دهنده ايقات ديتحق
 يش اثربخشيتواند موجب افزا يم يف باشد، هماهنگينان ضعيده عدم اطميکه پد يطيحال در شرا.گردد يم يهماهنگ

   .شوند يبدون برنامه موثرتر واقع م يار نامطمئن، الگوهايط بسيراشدر  يگردد، ول

در  ييتواند موجب صرفه جو ين است که هر چند توسعه سازمان ميتوان گرفت ا ين موضوع ميکه از ا يجه ايحال نت
   .شوند يج ممکن است خنثي، نتاياز به هماهنگيش نيو افزا يدگيچيش پيل افزاياس گردد، لذا به دليمق

ده يچيتواند پ يز مينجام امور نند ايفرا .ستين يساختار يدگيچيش از پيب يزيسازمانها چ يدگيچيد گفت پين بايبنابرا
 .ده هم موثر باشنديچيپ يتوانند در سازمانها يشوند، م يک ساختار ساده موثر واقع ميکه در  يا فنونيک ها يتکن .باشد

 يشوند و دارا ينان روبرو ميده عدم اطميزان مختلف با پدير مختلف به ميده، دوايچيک سازمان پين در يهمچن
   .واهند بودگوناگون خ يساختارها

سازمان گره خورده  ياست که با سرنوشت سازمان و سرنوشت اعضا يساختار سازمان ياصل يهايژگياز و يکي يدگيچيپ
 يسازمان و بقاء و دوام سازمان رابطه ا يدگيچين نوع پيژه، بيط وياز شرا يرسد که در برخ ين به نظر ميچن .است

را  ينوع ساختار نامناسب )يانسان يرويا عامل ني ي، رهبرينت، سياقتصاد( يک سازمان به هر علتياگر  .محکم وجود دارد
 يد، محکوم به شکست خواهد بود و با مسائل و مشکالتير سازگار نماييط در حال تغيد و نتواند خود را با شراياتخاذ نما

  .روبرو خواهد شد

  ت سازمانيرسم

را رفتار يد، زيآ يبه حساب م يدر ساختار سازمان ير اصليغک متيفرد، ،  يبودن سازمان برا يدگاه، رسمين دياز چند
زان يعمل شخص در سازمان با م يو آزاد يارات فرديزان اختيم .رديگ يبودن سازمان قرار م يزان رسمير ميفرد تحت تاث

  .شده سازمان رابطه معکوس دارد يزيبرنامه ر يبودن و رفتارها يرسم

 .کنترل بر فرد است يبودن به معنا يرسم .است يريم گيوه تصميانگر شيازمان ببودن کارها در س يزان رسميدر واقع م
   .نامند يبودن م يآن را رسم است که يزياز چ يکند بخش يانجام کارها وضع م يکه سازمان برا ين و مقرراتيقوان

ار يبس يز سازمانهاا ينه اونم .ف باشنديا ضعيد يار شدين و مقررات ممکن است بسيقوان .يار رسميبس يسازمانها
خط مونتاژ مشاهده  يدارا يديتول يتوان در شرکتها يد ميآ يق به اجرا در ميکه در آنها مقررات به صورت دق يرسم
  .کرد
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ا مورد ياست و هر کار  يررسميقرار دارند که امور آنها غ ييف سازمانهايگر طيد يدر انتها .يررسميسازمانها کامالً غ
با  يريم گين حالت تصميدر ا .در نظر گرفته نشده است ير مشخصيانجام آن مس يه برادارد ک يحالت منحصربفرد

  .يقاتيتحق يباشد مانند سازمانها يسازمان م ياعضا

ا يباشد  يا شفاهي يتواند به صورت کتب ين و مقررات در سازمان ميقوان .بودن سازمانها يا سنجش رسميمحاسبه 
توان از  يدر هر حالت به منظور سنجش آن م .ان داشته باشدينوشته در سازمان جرنا يدر قالب هنجارها و استانداردها

  .سازمان عمل کرد ياعضا يپنداشتها و نگرش ها يا بررسيسازمان  يم از اعضايق پرسش مستقيطر

  سازمان يهايژگير ويبودن و سا يرسم

م يزان تمرکز امور و تصميا توجه به مع قدرت بيمعموالً توز .از ارکان مهم سازمان است يکيقدرت  .تمرکز قدرت
م يستم متمرکز تصميبودن سازمان با س ين است که رسمياز ا يقات انجام شده حاکيجه تحقينت .شود ين مييها تع يريگ
از  يگريسازمان است و امکان دارد در بخش د يتهايفعال ياز جنبه ها يکيبودن  يرسم .دارد يفيار ضعيرابطه بس يريگ

  .شود يريانعطاف پذسازمان موجب 

د رابطه يجد يبرنامه ها يرش و اجرايبودن با پذ يزان رسميمعموالً م) ۱۹۶۷(کن يج و ايق هيبر اساس تحق .ر برنامهييتغ
   .شود يت و ابتکار افراد کمتر بروز داده ميتر، خالق يرسم يدر سازمانها يبه عبارت .معکوس دارد

دادند  يکنواخت انجام ميو  يتکرار يکه کارها يين بود که سازمانهايز اا يکن حاکيج و ايق هيجه تحقينت .يتکنولوژ
زان تکرار و يبودن سازمان، م يد که روند رسميجه رسين نتيبه ا) ۱۹۷۸(سان ين حال گليدر ع .داشتند يشتريت بيرسم

 يخاص ياز تکنولوژ شود که يدر مورد نوع ساختار باعث م يريم گيتصم يبه عبارت .کند ين مييکارها را تع يکنواختي
  .استفاده شود

 يپا به عرصه وجود م يخيمختلف تار ين باورند که سازمانها در دوره هايبر ا) ۱۹۷۷(ر و بران ي يم .سنت و فرهنگ
ن تفاوتها به نوبه خود بر يا .کنند يارائه م يمتفاوت يجه سنتهايشوند که در نت يروبرو م يط متفاوتيگذارند و با شرا

  .گذارد يبودن سازمان اثر م يزان رسميآنها بر م يوه اثرگذاريو ش) يتکنولوژ( يگريعوامل د

وه يه ها، شين رويين مقررات، تعيتدو .رديگ يات سازمان قرار ميت در کانون و مرکز حيبودن از نظر ماه يده رسميپد
در  .کنند ين مييازمان را تعک سيوه رفتار در درون يهستند که ش يخ از جمله عوامليه و توبيپرداخت پاداش و نوع تنب

ست و سازمان ين يتصادفک امرين رفتار يچون ا .ن کننده و معرف سازمان استييتع يهايژگياز و يکيبودن  يواقع رسم
  .ن هدف موردنظر گام بردارديبودن امور، در جهت تام يزان رسمين مييق تعيد از طريبا

  فرد يبودن برا يرسم يره آوردها
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ن نوع سازمان يا .بودن کارها را ارائه کرد يد از رسميار شديبس ينمونه ا يدو سازمان فرانسو يررسدر ب) ۱۹۶۴(ر يکروز
آورد که در آن تنها به خاطر مقررات،  يره باطل را بوجود ميک داي يسازمان يهايژگير ويو با توجه به سا يار رسميبس

 يازهايتواند در مقابل ن ينم ين سازمانين چنيا .دهند يت خود را از دست ميشوند و اهداف اهم يت ميمقررات رعا
 ياست که افراد م يستميا سي يطين شرايدر چن.ديسازگار نما يطير محيط متغيان پاسخگو بوده و خود را با شرايمشتر

 .د و شرط مقررات کننديق يع بيرا سرکوب کنند و به اصطالح خود را بنده و مط يت و نوآوريکوشند هر نوع خالق
هر چند سازمانها با انواع رفتار  .باشد يبت نميک مصيجز  يزين چيدهند ا يت مياهم يفرد يکه به ارزشها ينکسا يبرا

  .شود يده ميافراد هم کش يخصوص ين نوع کنترل ها تا زندگيدامنه ا ياعضاء سر و کار دارند لذا گاه يکار

  بودن يواکنش نسبت به رسم

بودن سازمان با هم  ين است که تخصص و رسميانگر ايم، بيد بحث قرار داده ارا که تا کنون مور يقاتيشتر تحقيجه بينت
بودن کارها موجب  يداشته باشد، وجود مقررات خشک و رسم يشتريکار تخصص ب يرويهر قدر ن .ستنديسازگار ن

د مقررات يقع بادر وا :ن استين دستاوردها ايا ياصل ياز کاربردها يکي .شود يآنها م يگانگيد تعارض و از خود بيتشد
مشخص کرد که هر  يف افراد متخصص را به گونه اينمود و وظا يرسم ين کرد، کارها را به گونه ايتدو يرا به گونه ا

است که سازمان  ينديبودن فرا يرسم .د مشخص کرديسازمان را با يف اعضايتکل يعنين کنند، يک هدف را تاميدو 
ده يا پديک امر يگر تخصص يد ياز سو .کند ين مييآنها را تع يله اجرايسه ها و ابزار و ويله مقررات، رويبدان وس

د از هر يشود با يکه کار انجام م يدگاه سازمان، تا زمانياز د .ن کار استيانجام هم يبرا يله اياست و وس يرسازمانيغ
  .روش مناسب استفاده کرد

افت که ياو در .ديان رسانين مطلب را به پاير آن اساس ابتوان  يد که ميرس يجه ايز انجام داد به نتتيکه زا يقيدر تحق
ت اعضاء اثرات مثبت و يزان رضايز بر سطح و ميکه آنان از جو سازمان دارند و ن يسازمان بر نوع پنداشت يساختار رسم

ت يرضازان يکند و اعمال مقررات، بر م ين مييفرد تع يکه شغل برا ييتهاين زمان، محدوديدر هم .گذارد يم ميمستق
ند که کارها ين نمايين را تعيمع يتوانند چهارچوب ين شده باشند ميکه خوب تدو يظاهراً مقررات .دارد يآنها اثرات منف

 يبستگ يدهد که واکنش افراد نسبت به سازمان به رابطه متقابل يج نشان ميت نتايدر نها .چوب انجام شودردر آن چها
  .سازمان وجود دارد يات اعضابودن کارها و انتظار ين رسميدارد که ب

  تمرکز

توان گفت که  يم ميه تمرکز به موضوع توجه کنيچون از زاو .ع قدرت در درون سازمان استيمقصود از تمرکز، توز
 ياز سو .کند يد در سازمان انجام داد، مشخص ميرا که با يين جهت سازنده است که نوع کارهايده تمرکز از ايپد
ده يکنند و پد يد کسب ميجد يا قدرتهايدهند  يد با گذشت زمان قدرت خود را از دست مگر چون گروهها و افرايد
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ا آن يدهد  يده شکل مين پديد گفت که سازمان به اين رو بايرد، از ايگ ير قرار مييع قدرت دستخوش تغيتمرکز و توز
  .کند ين مييرا تع

زان و نوع يموجود در سازمان، م يگروهها يتعداد اعضابا توجه به " :کند يف مين گونه تعريتمرکز را بد) ۱۹۸۰(ج يه
تجمع " :ن گونه استيز از تمرکز بدين) ۱۹۸۰( يف وندوون و فريتعر ."کيمات استراتژيمشارکت افراد در تصم

 يارات سازمانيمات بر اساس سلسله مراتب اختيشتر تصميکه ب يهنگام .ک سازمانيدر درون  يريم گيارات تصمياخت
است  ين معنيرمتمرکز بديک واحد غيمعموالً  .ديآ يا مرکز در ميک واحد سازمان به صورت کانون يد، شو يگرفته م
كاركنان و زير دستان آنها از اين فيض بهره  مي شود و مديران صفي،ض يمتعدد تفو يريم گيارات به مراکز تصميکه اخت

  .اهميت ويژه اي برخوردار استهمچنين آنها عنوان مي كنند كه ماهيت تصميم از  .مند مي گردند 

  تمركز يا تمركززدايي؟

در چندين حالت مي توان گفت  .از جمله مسائل بسيار روشن است" يحق تصميم گير"از بين جنبه هاي مختلف تمركز؛
دوم اينكه تصميمات در رده هاي  .هرم سازمان گرفته شوند اول اينكه تصميمات در راس :كه يك سازمان متمركز است

افرادي در راس سازمان  سوم اينكه ارزيابي به وسيله .ندسازمان اما بر اساس سياستهاي سازماني مشخص گرفته شو ينيپا
در سازمان هايي كه امور به صورت دموكراسي و تصميمات به صورت جمعي و گروهي گرفته مي شود  .انجام مي شود

  .بيشتر مي توان شاهد تمركز زدايي بود

  اي سازمانيتمركز و ساير ويژگي ه

دازه يا بزرگي سازمان بيشتر شود، به اين نتيجه رسيدند كه هر قدر ان) ۱۹۷۱(بلو و شوئن هر .اندازه يا بزرگي سازمان
خطر  اگر افراد و كاركنان از نظر تخصص واجد شرايط الزم باشند؛ .تيار و تمركز زدايي بيشتر مي شودمساله تفويض اخ

كه ميزان تخصص يا شرايط الزمي ين چنين به نظر مي رسد ابنابر .كمتر مي شود يا ريسك مربوط به تفويض اختيارات
  .مستقيم دارد عدم تمركز رابطه تمركز و با مسئلهي سازمان بايد داشته باشند كه افراد و اعضا

اين امر  .ردايش قوانين و مقررات ارتباط دامنس فيلد نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه بزرگ شدن سازمان با افز
  .موجب غير متمركز شدن فرايند تصميم گيري مي شود ولي سازمان كنترل خود را از دست نمي دهد

تهاي سازمان برخي از زيرا با افزايش فعالي ؛اندازه سازمان و تمركز چندان روشن نيست بين بزرگي و بنابرين رابطه
دارند بايد مقررات را طوح مختلفي كه حق تصميم گيري س ولي معموالً ؛در برخي از شرايط  تفويض مي شود اختيارات

  .سازمانهاي بزرگتر متمركزتر مي شوند ين معموالًا؛ بنابررعايت كنند

  تكنولوژي
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يك پژوهشگر به  .داردنتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ميزان تمركز يا عدم تمركز به نوع كار و تكنولوژي بستگي 
  .ي و كنترل آنها به افراد متخصص واگذار مي شوداين نتيجه رسيد كه كارهاي تكرار

در مواردي كه تكنولوژي  .ديگري از تكنولوژي موجب مي شود كه بحث مذكور اندكي مخدوش شود توجه به جنبه
تحقيقي انجام دادند و ثابت ) ۱۹۶۷(ايكن هيج و .موفقيت آميز خواهد بود مديريت مشاركتي احتماالً ،ه وجود داردپيشرفت

 .قوانين سازماني در آن رعايت شود ه مشاركت در تصميم گيري مربوط به مواردي است كه نبايد مقررات وكردند ك
براي حل مسائل اخت نيست و نوع كار نامطمئن است، شرايطي كه كارها به صورت تكراري و يكنو بنابرين در موارد و

  .استفاده كرد بايد از پديده اي چون تشكيل شورا

  روابط محيطي

اصلي اين  مسئله .براي سازمان نقش بسيار مهمي دارددهد كه محيط  نشان مي) ۱۹۶۷(تحقيقات الرنس و لورش  هنتيج
نشان مي دهد كه شرايط  )۱۹۷۲(نتيجه تحقيق نگاندهي و ريمان  .است كه سازمان تا چه اندازه با رقابت روبرو است

 .كند جه اين تحقيق همان ديدگاه الرنس و لورش را تاييد مينتي .كند رقابت بازار سازمانهاي غير متمركز را موفق تر مي
دهد كه هر قدر محيط بيشتر رقابتي تر باشد كنترل و هماهنگي بايد  نشان مي )۱۹۷۳(يچي بتحقيق ففر و لبل در مقابل نتيجه

  .افزايش يابد يا به عبارت ديگر كارها بايستي بيشتر متمركز شود

بخشي از اين مشكل  .اثرات رقابت بر تمركز به نتايج مهمي دست يافت ارهنتوان در ب اين نتايج متضاد باعث مي شود كه
  .در اين واقعيت قرار دارد كه ويژگي هاي كلي تر محيط سازماني به صورتي دقيق مشخص نشده بودند

 .انجاميده استضوع به نتايج متضاد تحقيق بر روي اين مو .ديگري از محيط سازماني است ا پايداري جنبهيدرجه ثبات 
حيط مناسب شرايط متشنج يا م ،بر اين باورند كه تمركز زدايي )۱۹۷۹(آلدريچ )  ۱۹۶۱(نويسندگاني چون برنز و استاكر 

در حالي كه ديگران بر اين باورند كه چنين شرايطي ايجاب مي كند كه سازمان متمركز تر  .هاي  ناپايدار  و متزلزل است
در آن صورت مي توانستيم  ط در حال انقباض يا انبساط  بود،م مشخص كنيم كه آيا محيباز هم اگر مي توانستي .شود

  .مسئله تناقض نتايج حاصل را حل كنيم

هنگامي كه  .ي است كه سازمانها تجربه مي كنندعدم اطمينان ر محيط وجود دارد ميزان يا درجهعامل مهم ديگري كه د
  .ر متمركز مي شوندمحيط بسيار نامطمئن است سازمانها بيشتر غي

اين نظريه در مورد شرايطي است كه واحد  .تمركز و وابستگي رابطه تنگاتنگ دارند واحدهاي درون سازمان با پديده
اين وابستگي اندك يا عدم وابستگي واحدهاي سازماني مناسب  .هاي سازماني وابستگي بسيار كمي به يكديگر دارند

باره بايد انعطاف پذيري بيشتري از خود نشان ن ياسازمان در  .ان زياد باشدشرايطي است كه فشارهاي محيط بر سازم
  .دهد
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  ره آوردهاي سيستم متمركز

اگر سازمان بسيار متمركز باشد بايد هماهنگي در سطحي وسيع صورت  .عمده اي براي سازمان دارد يردهاتمركز ره آو
مي شود؛ ولي امكان  ن و به صورت مستمر تدوين و اجراگيرد و انعطاف پذيري كاهش يابد؛ سياستهايي براي كل سازما

 .كند كه سازمان به هنگام ضرورت تصميماتي سريع بگيرد اشد و ايجابدارد اين سياستها براي شرايط مختلف مناسب نب
  .گردد ولي كانالهاي ارتباطي به شدت شلوغ مي شود و از اين بابت بار سنگيني بر مقامات ارشد سازمان تحميل مي
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 سازماني ساختار: چهارم فصل

 عوامل .كند فعاليت مي درآن سازمان كه است محتوايي نخست عامل: گذارد مي اثر ساختار بر عمده عامل دو

 فرهنگ عوامل و ، محيط)سازماني جو(داخلي فرهنگ تكنولوژي، سازمان، بزرگي يا اندازه: از عبارتند محتوايي

 صورت به شرايط اين .كند مي درآن فعاليت سازمان كه است شرايطي يا وضع محتوا از مقصود اينجا در .ملي

 به ساختار بحث در كه است اي مقوله دومين سازماني طرح .است سازمان كنترل از خارج و كنترل تحت همزمان

از  عبارتند اصلي روشهاي .باشد گونه بدان بايد سازمان ساختار كه است اي طرح شيوه از مقصود .پردازيم مي آن
  .استراتژيك روشهاي بر يا مبتني نهادي الگوهاي

  محتوايي عوامل

 سازمان بزرگي يا اندازه

 فيزيكي، ظرفيت : دارد جنبه ۴ سازمان بزرگي و اندازه كه داد نشان خود مقاله در برلي كيم نام به پژوهشگري

 .دارييها خالص يا ثروت ورتص به سازمان براي موجود منابع مقدار و ستادها يا ها داده مقدار كاركنان، تعداد

 تحقيقات .دارد اي عمده نقش سازمان بزرگي يا اندازه ساختار، تعيين براي بودند معتقد كه بود پژوهشگراني از بلو

 يا اندازه كه دهد مي نشان تحقيقات نتايج .شد انجام هادواح تفكيك نيز و سازمان بزرگي يا اندازه روي بر بلو

 سرپرستان كنترل قلمرو و كمتر اداري سربار بزرگ، ايهسازمان در .شود مي واحدها تفكيك باعث سازمان بزرگي

 و مستقيم اي رابطه قلمروكنترل با و معكوس رابطه سازمان بزرگي يا اندازه با اداري سربار كه آنجا از .است بيشتر
 بزرگي يا اندازه سو يك از .نمايند مقياس به جويي صرفه زيادي ميزان توانند مي بزرگ سازمانهاي دارد، مثبت

 تعداد و گوناگوني اين ديگر سوي از و دارد مستقيم رابطه سازمان دوايرگوناگون و واحدها تعداد با سازمان

 واحدهاي تعداد و سازمان بزرگي يا اندازه بنابراين .نمود هماهنگ و كنترل را امور كه كند مي ايجاب مشاغل

  .كنند مي تأمين را متضادي هاي هدف گوناگون

 مورد سازمان ساختار و بزرگي يا اندازه بين مستقيم رابطه وجود نيز، تحقيقات از ديگر برخي در اينكه وجود با

 نشان هال آقاي تحقيقات نتيجه .اند داده قرار ترديد مورد را رابطه اين پژوهشگران از برخي ولي گرفت قرار تاكيد

 موارد از بسياري در .نيست يكسان و مستمر پايدار، موارد همه در سازمان ساختار و بزرگي بين رابطه كه داد

 تعداد به توجه با تنها ولي شد مي نجاما رسمي صورت به بيشتر كارها و بودند تر پيچيده بزرگ سازمانهاي

 رابطه توان نمي ها متغير ساير به توجه با و است قوي رابطه اين كه داد نشان توان مي متغير شماري انگشت

 .كرد مشاهده را محكمي و مشخص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

www.takbook.com

http://www.softwarelabs.com


۲۳ 

 

 تكنولوژي

 و انبوه توليد شركتهاي محصولي، تك شركتهاي: كرد تقسيم گروه سه به را سازمانها خود تحقيقات در وودوارد
 مديريت ساختار بر تكنولوژي كه گرفت نتيجه چنين او .كردند مي استفاده مستمر توليد فرآيند از كه سازمانهايي

 با تكنولوژي تناسب به سازمان بخشي اثر بلكه ساختار، تنها نه .دارد شديدي بسيار راتاث تحقيق مورد سازمانهاي

 مناسب تكنولوژي داراي ساختاري نظر از كه بودند آنهايي موفق سازمانهاي گروه هر در .داشت بستگي ساختار

  .بودند

 سازمانها .فشرده و وابسته، تواليم اي، واسطه تكنولوژي :داند مي تكنولوژي نوع سه داراي را سازمانها تامپسان

  .كنند مي استفاده هماهنگي مختلف روشهاي از يكديگر به وابستگي ميزان با متناسب

 مواد اين كه نمود زيادي توجه" اوليه مواد" به داد انجام تكنولوژي روي بر كه تحقيقي در پرو نام به پژوهشگري

 بر اوليه ماده ماهيت پرو، ديدگاه از .باشد روح بي موجود يك يا نماد انسان، زنده، موجود يك تواند مي اوليه

 در بايد كه است تكنولوژي نوع كننده تعيين نيز عامل همين و گذارد مي اثر سازمان عملكرد شيوه و ساختار نوع

 و تجزيه بعد و - دارد اشاره منتظره غير رويدادهاي به كه- تنوع بعد دو از استفاده با پرو .شود كارگرفته به سازمان
 تحليل و تجزيه به كه- بودن پذير تحليل

 دست به آن از متفاوتي نتايج محققان گوناگون تحقيقات در كه نمود ارائه را چارچوبي -  دارد اشاره يندافر پذيري

 .آمد

 واحد يك ساختاري هاي ويژگي كه دريافت او .شد مطرح گليسان وسيله به ساختار و تكنولوژي بين رابطه مسأله

 را كارها بودن تكراري يا يكنواخت ميزان تواند مي شود انجام واحد آن در كارها بايد كه اي شيوه و مانساز

 .شد خواهد مشخص شود، ارائه انسانها از اي مجموعه وسيله به بايد كه خدماتي ماهيت گونه بدين و كند تعيين
  .كند مي معكوس را علّي رابطه پژوهشگر اين گونه بدين

  سازمان داخلي فرهنگ

 و ارزشها مفروضات، از اي مجموعه يعني است، مالكيت نوعيسازماني  فرهنگ اسميرسيچ تحقيق به توجه با
 باثبات و پايدار عاملي سازمان داخليفرهنگ  .دهند مي قرار حمايت مورد و تأييد را عمليات كه مشترك تفاهم

 تغيير راحتي به را آن توان نمي كه بگوييم بايد نبنابراي است استوار داخلي فرهنگ كه باوريم اين بر اگر .است

  .آورد حساب به مديريت حقيقي ابزارهاي از يكي عنوان به را آن نبايد رو اين از داد

 محيط
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۲۴ 

 

 شدت به كه سازمانهايي براي البته .گيرد مي قرار توجه مورد كه است چيزي نخستين سازمان، اجتماعي محيط

  .است مهم نيز فيزيكي محيط برند، مي استفاده آن از يا دهستن خود فيزيكي محيط تاثير تحت

 محيط يك .است شدهدوست واقع  يا دشمن محيط در سازمان ياآ كه است اين محيط بررسي براي ديگر راه

 مورد را آن ارزشي نظر از و كند مي تامين و تهيه را وجوهي آن براي است، سازمان حامي صميمي و دوست

 .دهد مي قرار تهديد مورد را سازمان همواره كه است شرايطي يا وضعيت دشمن محيط .دهد مي قرار حمايت
 گروههاي و كميته مثل مكانيسمهايي از دوستانه محيطهاي در .است متفاوت سازمانها ساختار محيط، نوع با متناسب

 .شود مي استفاده عمليات كردن استاندارد از دوستانه غير محيطهاي در و كاري

 ژاپني و مريكاييآ شركتهاي بين تفاوتهاي متوجه آمريكا، در ژاپني شركتهاي روي بر خود حقيقاتت در اوچي

 .باشد مي سازماني ساختار بر ملي فرهنگ تاثير اهميت بيانگر مسأله اين .گرديد

 ملي فرهنگ

 در يعني دهيم قرار توجه مورد ديدگاه دو از را آن كه باشد اين ملي فرهنگ ارائه براي راه ترين ساده شايد

 نگاه موضوع به ديدگاه اين از اگر .كند نمي دخالت فرهنگ كه مواردي و كند مي دخالت فرهنگ كه مواردي

 اين .گيرند مي قرار ملي فرهنگ از غير عواملي بر سازمان هاي ويژگي كند، نمي دخالت ملي فرهنگ كه كنيم

 كنون تا باشندكه عواملي يا داخلي فرهنگ وژي،تكنول سازمان، بزرگي يا اندازه صورت به توانند مي عوامل

 كند مي دخالت ملي فرهنگ كه بگوييم و كنيم نگاه موضوع به ديگري ديدگاه از اگر ولي اند نشده شناخته

 خواهيم مشاهده كه همانگونه .كرد خواهيم مشاهده سازمان عمليات در نفوذ ذي عاملي صورت به را آن آنگاه

 .است نداشته قوام و دوام ديدگاه دو از امكد هيچ افراطي حالت نمود

 تاثير تحت كه گونه همان درست دارند، قرار آن در كه شوند مي واقع محيطي و فرهنگ تاثير تحت سازمانها

 و دارند يكديگر بر متقابل اثرات عوامل اين .گيرند مي قرار تكنولوژي و سازمان بزرگي يا اندازه چون عواملي
 .كند ايفا باالتر و برتر نقشي تواند نمي عاملي هيچ

 چنين آن در كه است فرهنگي تأثير تحت خود سازمان ريزي طرح هاي استراتژي محتوايي، عوامل بحث در

 مي تنظيم خود خاص هاي استراتژي براساس يك هر چيني و ژاپني آمريكايي، شركتهاي .شود مي انجام تالشهايي

 .گردند

 ساختار

 راه بين آنها .است شده تشريح نيستروم و استارباك نامهاي به پژوهشگر دو وسيله هب سازماني طرح پيچيده ماهيت

 است آن امر اين دليل .شوند مي قائل تفكيك آورند مي در تصور به سازمان و فرد كه اي لهامس ماهيت و حل
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۲۵ 

 

 كه آورند مي در صورت به اي گونه به را مسائل و ندارند مسائل از درستي برداشت يا پنداشت سازمان، و افراد كه

 بگذارند اين بر را خود فرض بايد سازماني طراحان. كند مخدوش را آنان پنداشت نوع است توانسته مزبور پديدة

 طرح هنگام به .باشند سازماني مسائل ويژگيهاي متوجه بايد و ندارند مسائل از درستي برداشت يا پنداشت افراد كه

 نشده بيني پيش و شده بيني پيش نتايج به و گرفت نظر در را حلها راه مهه همزمان صورت به بايد سازمان ريزي

 راه همواره بتوان كه يابد مي بهبود درصورتي سازمان طراحي .شود تفكيك بد از خوب حل راه تا كرد توجه آنها

 طراحي، رنظ از واقع در .نمود ارائه بيشتري حلهاي راه اساس آن بر و داد قرار توجه مورد را واقعي حلهاي

 پيش كه مسائلي براي بتواند كه است عالي سطح در سازماني

 .نمايد ارائه مشخصي و ثابت حل راه مسائل براي اينكه نه و باشد داشته ينديافر آيد مي

 استراتژي

 الزاماً استراتژيك راههاي كه است اين مقصود و دارد قرار "محدود عقالني" روش پايه بر استراتژيك راههاي

 درون در سياسي يندافر اساس بر كه تصميماتي نتيجه در كه هستند راههايي همان آنها .باشند نمي مطلوب راههاي

 متعددي راههاي نظر، مورد اهداف به رسيدن براي سازمانها .رسند مي نظر به مطلوب ظاهراً اند شده گرفته سازمان

  .دارد اهميت راه انتخاب كه است دليل همين به .شود مي منجر گوناگوني اهداف به كه دارند خود پاي پيش را

 تصميم يندافر سياسي محتواي .گيرند مي خود به متفاوتي ساختار محيط، اطمينان عدم ميزان با متناسب سازمانها

 به نسبت دهند مي انجام تكراري غير كارهاي كه افرادي .دارد محكم اي رابطه سازماني ساختار با نيز گيري

 .دارند بيشتري قدرت دهند مي انجام كراريت كارهاي كه كساني

 قدرت، دارنده يعني .دارد بستگي سازمان در موجود قدرت نظام به استراتژيك راه انتخاب مورد در گيري تصميم

 به قدرت نظام مورد در سازمانها در كه اصطالحي ترين متداول .كند مي مشخص را مسأله يك نبودن يا بودن مهم

 كاركنان، واحدها، سازش سايه در حاكم ائتالف يا قدرت ائتالف .است " حاكم ائتالف" انهم شود، مي برده كار

 و عمودي محورهاي و مستقيم غير و مستقيم نيروهاي از اي مجموعه هم روي بر كه سهامداران يا مالكان مديران،
 ساختار هدهند تشكيل افقي

 حاكم ائتالف .باشند مي نقيض و ضد انتظارات داراي عوامل اين .آيد مي وجود به دهند، مي تشكيل را سازماني

 مشخص سازمان براي را استراتژيك راههاي و دهد مي تشكيل را سازمان قدرت مركز كه است مصالحه نوعي

  .گردد مي تعيين سازمان محتوايي بعد در استراتژيك راههاي .كند مي

 گلدمن چون پژوهشگراني .ددارن متفاوتي يدگاهد سازمان طرح درباره ماركسيسم طرفداران .ماركسيستي ديدگاه

 ساير در .شود مي استفاده ماركسيستي هاي شيوه از )بوروكراسي( ديوانساالري مسير در كه معتقدند هوتان وان و
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۲۶ 

 

 وجود بحث مستقيم غير طور به شد، انجام ماركسيستي شبه و ماركسيستي ديدگاه اساس بر كه تحقيقاتي

 توانند نمي اينكه نخست :دارند اصلي مشكل دو ماركسيستي هاي ديدگاه .شود مي طرحم سازمانها در بوروكراسي

 ساز لهامس و محدود عقالني هاي راه اينكه دوم مسأله .كنند ارائه كار نيروي رفتن بين از درباره قطعي مدرك

 كامل كنترل اعمال رد مديريت اقدامات لذا ندارد، وجود كامل حل راه يك ريزي طرح لهامس براي بنابراين .است

  .بود خواهد شكست به محكوم سازمان

 .برند مي سر به مشابه هاي حوزه در سازمانها كه معتقدند پاول و جيو مگ دي .سازمانها همگوني نام به عاملي
 به سازماني يا نهادي زندگي يا حيات از شده شناخته و مشخص حوزه يك مجموع در كه، سازمانهايي يعني حوزه

 .شوند مي همگون يا متجانس اي فزاينده صورت به شده، شناخته هاي حوزه درون در سازمانها .آورند مي وجود
 :شود مي ارائه دليل سه سازمانها بودن همگون براي

 مي فشار سازمان بر قانونگذاري نهادهاي يا دولتي قوانين مثل خارجي عوامل اجباري، پذيري شكل در •

 .باشد داشته زمانهاسا ديگر مشابه رفتاري تا آورند

 مي تقليد مشابه سازمانهاي از اطمينان عدم پديده با رويارويي هنگام به سازمان تقليدي، پذيري شكل در •

 .كند

 ايجاد تغييراتي خود در اي حرفه استانداردهاي يا معيارها رعايت براي سازمان دستوري، پذيري شكل در •

 .كند مي

 بلكه است، نشده گذاشته بخردانه يا عقالني فرآيند پايه بر ازمانس طرح سازمانها، بودن همگون ديدگاه از

. كند سازمانها ساير همانند را خود كه كند مي وادار را آن آيد مي وارد سازمان بر كه خارجي و داخلي فشارهاي
 .شود مي ميسر سازماني نظم طريق از استراتژيك مسير انتخاب ديدگاه، اين در

 سازماني ساختار شرح

 هر كه است معتقد استين فليگ. داد قرار توجه مورد را عوامل از اي مجموعه بايد سازماني ساختار رحش در

 كه داند مي اصلي محمل را خود نظر مورد تئوري و آيد مي بر خود ديدگاه و تئوري تأييد پي در فكري مكتب

 توجيه آيد، مي سازمان پديده سر رب كه را آنچه و برشمرد را رويداد علت و كرد استدالل وسيله بدان توان مي

 تازه مسير سازمان براي كه است اين سازمان پردازان نظريه اصلي كارهاي از يكي كه است آن مؤيد امر اين. كرد

 پايه وي ديدگاه. شوند واقع مؤثر گوناگون هاي تئوري سازمان پديده درك جهت كه اي گونه به كنند تعيين اي

 .دهد مي تشكيل را سازماني تحليلهاي و تجزيه
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۲۷ 

 

 واسطه به بلكه آيد، نمي وجود به خود به خود سازمان، ساختار يا شكل. است محتوايي لهامس يك ساختار تعيين

 اين و گذارد مي اثر سازماني فرآيندهاي بر سازماني ساختار .شود مي گرفته باره اين در كه است تصميماتي

  .دگذارن مي اثر ساختار بر متقابالً هم فرآيندها
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۲۸ 

 

 

  قدرت: پنجم فصل

 : است كرده تقسيم طبقه  ۶ به را آورد مي وجود به سازمان در قدرت كه را اي رابطه مورگان نام به پژوهشگري
 دموكراسي، متقابل توافق، ساالر تخصص، بوروكراسييا  ديوانساالر خودكامه، صورت به سازمان دارد امكان

 . شود اداره مستقيم دموكراسي يا انتخاباتي

 سازمان در قدرت ماهيت

 رفتار كه شود مي مربوط) مجري يا عامل( صحنه بازيگر چند يا دو بين موجود رابطه به قدرت .قدرت تعريف

 كه زماني تا: "كند مي تعريف گونه اين را قدرت دال رابرت. گيرد مي قرار ديگري رفتار تأثير تحت نفر يك

 مي قدرت اعمال ب بر كرد الف نمي چنان صورت اين غير در دهد كه انجام كاري كند وادار را ب بتواند الف

 متغير يك قدرت متغير: نمايد مي اشاره مهم اي نكته به و دهد مي نشان را قدرت ماهيت ساده تعريف اين." كند
 است آن قدرت ويژگي مهمترين. داشت نخواهد مفهومي و معنا هيچ نباشد، اعتماد قابل قدرت اگر است، عقالني

 . است وابستگي از عيتاب كه

  قدرت روابط

 دو هر يا گروه دو هر كه است معني بدان اين. باشد داشته وجود متقابل وابستگي كه كند مي ايجاب قدرت رابطه

 به افراد و واحدها زيرا دارد وجود سازمان در فطري طور به وابستگي پديده. دارند احتياج يكديگر به طرف

 از سازمان از سطح هر كه است صورت اين به ديوانساالر سازمانهاي در قدرت رابطه. دارند وابستگي يكديگر

 .برخوردارند بيشتري قدرت از باالتر سطوح و است برخوردار قدرت مشخصي ميزان

 كه است چيزي ؛آن است عمل نوعي قدرت نخست،. است برخوردار بااليي اهميت از نيز قدرت ديگر جنبه دو

 به تنها و نشده توجه قدرت عمل به قدرت پديده بررسي در كه شده مشاهده بارها. كرد اعمال يا برد كار به بايد

. تعارض يا سازش است جمله آن از كه گيرند مي خود به شكل چندين نتايج اين. است شده اكتفا عمل نتيجه
 قدرت اعمال آگاه خود صورتي به بايد قدرت حفظ براي افراد. ماست نظر مد قدرت اعمال موضوع اينجا در ولي

 او بر كه كسي ياآ اينكه دوم نكته. دارند قرار شرايطي و موضع درچه شوند يادآور ديگران به همواره تا كنند

 او بر كه كسي اگر كه است اين جالب نكته خير؟ يا آورد مي حساب به قدرت را آن شود مي قدرت اعمال

 اعمال قدرتي نوع هيچ كه كرد اذعان بايد رتصو آن در نياورد، حساب به قدرت را آن شود مي قدرت اعمال

 . است نشده

 قدرت انواع
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۲۹ 

 

. شود مي قائل فرق اختيار و قدرت بين او. است شده انجام وبر وسيله به باره، اين در بندي طبقه ترين معروف
 نوعي اختيار ديگر، سوي از. آيد مي حساب به سازماني درون فرآيند يا عامل يك تنها و است زور مستلزم قدرت

.  ندازدا مي تعويق به را قضاوت شود مي اعمال قدرت او بر كه كسي بلكه كرد، استفاده زور از نبايد .است قدرت
 وارد فرد چون كه است اين معني به اختيار. كنيم بيان را نفوذ اعمال و اختيار بين تفاوت تا است الزم اينجا در

 يا آگاهانه كه شرايطي يا وضع يعني نفوذ اعمال كه اليح در بپذيرد، را سازمان قدرت سيستم شود سازمان

 . شود آن اعمال خواستار قدرت دارنده خاص لحظه يك در و شود گرفته تصميمي ناآگاهانه

 .سنتي اختيار) ۳ منديهرف بر اختيارمبتني )۲قانوني اختيار )۱كند مي تفكيك يكديگر از را اختيار انواع وبر

 هاي مقام اساس، اين بر و دارد وجود كنوني سازمانهاي در كه است قدرتي رابطه ترين متداول قانوني اختيار

 اي عده كه دارد قرار اساس اين بر فرهمندي بر مبتني اختيار. كنند قدرت اعمال دستان زير بر توانند مي باالتر

 سنتي راتاختيا. دارد بستگي قدرت صاحب شخصي هاي ويژگي به و كنند مي خاصي قدرت سپرده سر را خود

 . كرد مشاهده سلطنتي هاي حكومت و ها نظام در توان مي را آن نمونه بهترين و دارد قرار سنتي نظم اساس بر

 قدرت هاي پايگاه و منابع

  . آورند مي دست به قدرت منابع يا و قدرت پايگاههاي كنترل مجراي از را خود قدرت سازمان اعضاي و واحدها

 پايگاه. بگذارد اثر ديگران رفتار بر تواند مي وسيله بدان قدرت دارنده كه است چيزي قدرت پايگاه از مقصود

 .زور اعمال نتوا و پاداش نداد نتوا تخصص، مشروع،: قرارند اين از قدرت هاي

 قدرت پايگاه طريق بدان گروه يا فرد كه است اي شيوه منبع از مقصود. دارد وجود قدرت منبع چهار سازمان در

 تخصص، مندي فره مثل شخصي هاي ويژگي، سازماني يا اداري پست از دنعبارت منابع اين. كند مي كنترل را خود

 تركيبي و در نهايت آيد مي حساب به قدرت پايگاه عنوان ديگربه سوي از و قدرت منبع عنوان به سو يك از كه

  .كنند استفاده قدرت پايگاههاي از بتوانند افراد شود مي باعث كه عواملي از

 قدرت افقي وابطر

 از هايي نمونه سازمان با متخصص افراد رابطه و ستاد و صف مديران وجود يكديگر، به سازمان دواير وابستگي

 برابر كامالً قدرتهاي داراي افراد اگر.  است شده سوءتعبير مواردي در افقي قدرت واژه. هستند سازمان افقي بعد

 مطرح عمودي بعد صورت اين در. شود مي تمام ديگر فرد ينههز به نفر يك قدرت كسب صورت آن در باشند،

 .دارند قرار افقي سطح يك در كه است افرادي و واحدها درباره بحث اينجا در. شود مي

 آشكار صورتي به قدرت پديده هنگامي. دهد مي تشكيل را روابط كل زا مهمي بخش قدرت افقي، سطح اين در

 . سازد هموار دارد رو پيش در كه را راهي يا مسير تا شكند درهم را رانديگ مقاومت فرد كه گردد مي نمايان
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۳۰ 

 

 هاي زمينه در افراد اين كه رسيد نتيجه اين به او. است پرداخته تحقيق به ستاد و صف رابطه زمينه در دالتون

 مي ضتعار بروز موجب قدرت پديده كه مواردي بر عالوه. دارند دائمي برخوردهاي و هميشگي تعارض مختلف

 جامه خود هاي خواسته به آيند برمي درصدد صفي مقامات كه شود مي گذاشته نمايش به قدرت زماني شود،

 .بپوشانند عمل

 بر مبتني قدرت سيستم. شود مي توجه سازمان و متخصصان رابطه به ستاد، و صف رابطه جاي به كنوني زمان در

 ساير همانند پاداشي و حقوق خواهان آنها. است دشوارتر نسازما اعضاي ساير با مقايسه در متخصصان براي پاداش

 سازمان اگر. كنند نگاه آنها به خاصي ديد به همكارانشان كه خواهند مي حال درعين و هستند سازمان اعضاي

 اگر و كنند مي مقاومت آنها كند راكنترل متخصصان اختيارات، مراتب سلسله و قانوني قدرت طريق از بخواهد

 ساير به ا ر صصانمتخ كنترل

 آنها ياآ كه شود مطمئن تواند نمي ،دهد مي دست از را كنترل اينكه بر عالوه كند، واگذار متخصصغير اعضاي

 كنترل مسئول را متخصص افراد سازمان مشكل، اين حل براي. نه يا كنند مي عمل سازمان اهداف راستاي در

 . نمايد مي متخصصان ساير كارهاي

 ها ائتالف و ها دسته تشكيل

 از افرادي. هستند سيستم در قدرت اصلي اركان از يكي ها دسته كه رسيد نتيجه اين به خود تحقيق در دالتون

 تشكيل گروه يا دسته بلندپروازانه اهداف يه دستيابي يا شخصي منافع تامين براي سازمان مختلف دواير و واحدها

 اين ائتالف تشكيل از هدف. كنند طي را سازماني اختيارات اتبمر سلسله تا ندارند الزامي ها دسته اين. دهند مي

 هاي ائتالف بر تا دينآ مي بر درصدد ها ائتالف گاهي. كنند تامين را خود منافع اند خواسته مي افراد كه است

 هوايي تصوير يك صورت به را سازمان كه شود مي باعث ها ائتالف و ها دسته بررسي. كنند قدرت اعمال ديگر

 و دواير از آن اعضاي و كنند مي تغيير سرعت به ها ائتالف و ها دسته آن در كه آوريم نظر در غريب و يبعج
 .آيند مي گرد سازمان مختلف بخشهاي

 سازمان در قدرت طيف

 مي يادآور بام تانن است، شده سازمان در قدرت مقدار يا ميزان درباره كه تحقيقاتي با رابطه در. قدرت ميزان

 از خارج در نخست شود؛ مي سازمان در قدرت گسترش و بسط موجب مختلف شرط دو يا وضع دو كه شود

 كه است موردي به مربوط دوم حالت. كند مي نفوذ اعمال سازمان محيط بر و يابد مي گسترش قدرت سازمان

 بر ء ااعض كه شوند باعث ساختاري شرايطممكن است . شوند قدرت افزايش موجب داخلي شرايط از تعدادي

 كنترل موجب ءاعضا از برخي منافع افزايش كه باشد اي گونه به انگيزشي شرايط يا و كنند نفوذ اعمال يكديگر

 . شود بيشتر شود، مي اعمال كنترل آنها بر كه كساني مسئوليت و شود بيشتري
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۳۱ 

 

 در قدرت ميزان كه،آن يكي كرد؛ توجه نكته دو به بايد مختلف سازمانهاي در قدرت متغير ميزان با رابطه در

 يك قدرت مقدار يا ميزان زمان، از مقطعي هر در آنكه، ديگر و كند نمي تغيير ناگهاني صورت به سازمانها

 . دهد مي دست از را آن ديگر گروه كند، قدرت كسب گروه يك اگر. است ثابت سازمان

 توزيع فرآيند در اطمينان عدم پديده با سازش توانايي. گذارند مي اثر قدرت توزيع فرآيند بر كه عواملي

 قرار سازمان كانون در مزبور واحد كه شود مي موجب اطمينان عدم پديده با سازش. دارد مهمي نقش قدرت

 و مالي منابع كه سازمان از واحدهايي. شود آن جايگزين نتواند ديگري واحد هيچ كه آيد در اي گونه به و گيرد
 قدرت از هستند منابع اين فاقد كه واحدهايي به نسبت دارند، ختيار درا را واحدها ساير نياز مورد منابع ديگر

 چون عواملي. كنند مي آيفا مهمي نقشهاي هم خارجي عوامل سازمان، قدرت سيستم در. برخوردارند بيشتري
 نهادهاي سازمان، محصوالت كنندگان مصرف و اوليه مواد كنندگان عرضه با روابط مشابه، سازمانهاي شوراي

 قدرت توزيع فرآيند و ميزان بر دارند، عهده بر را نقشي مستقيم غير صورت به كه گروههايي ساير و قانونگذاري

  .گذارند مي اثر سازمان درون در

 قدرت آوردهاي ره ساير و تعارض: ششم فصل

 قدرت آوردهاي ره

 )قدرت به نهادن گردن(اجابت 

 در مقاومت با در مقايسه. آيد مي حساب به قدرت اعمال از كه است اي نتيجه ترين شده شناخته قدرت اجابت

 شود مي تعارض بروز موجب كه مقاومت آنجا از. است شده كمتري توجه قدرت اجابت پديده به قدرت، برابر

 مي بندي طبقه زير هاي گروه به قدرت اجابت از ديدگاه را افراد اتزيوني .است برخودار بيشتري اهميت از لذا

 .اخالقي امور در مشاركت و حسابگر، بيگانه، دخو از: كند

 سازمان در تعارض

 است اين سازمان در تعارض پديده طبيعي واكنش. باشد داشته وجود منافع تضاد كه آيد مي پديد هنگامي تعارض

 مي وجود به كننده مشمئز شرايط تحت كه آورد حساب به بازدارنده نيروي يك عنوان به را آن توان مي كه

 از مطلوب شرايط و اوضاع در ولي آيد مي حساب به بار تأسف حالت يك يا وضع يك عنوان به تعارض. آيد

 . بندد برمي رخت ديار آن

 رقيب گروههاي نيب يا نفر دو بين شخصي، است ممكن تعارض. دارد وجود تعارض سازماني هر در و جا همه در

 تضاد در ريشه حال، هر در و هميشه ولي دارد عدديمت داليل تعارض. باشد حاكم هاي ائتالف بين سرانجام و

 . دارد منافع
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۳۲ 

 

 تعارض هاي پايگاه

 نخست: است شمرده بر تعارض پايگاه سه و شده سازمانها در تعارض نوع سه وجود متوجه كتز نام به شناسي روان

 اين تعارض منبع يندوم. آيد مي بوجود آنها وظيفه به توجه با سازماني هاي واحد بين كه است تعارضي و تضاد

 ويرانگر رقابت يا سازنده رقابت صورت به تعارض حالتي چنين در. دارند مشابه وظايف ها واحد كه است واقعيت

 مي وجود به سازماني اختيارات مراتب سلسله اساس بر كه است تعارضي تعارض، نوع آخرين. گردد مي پديدار

 حقوق، پاداش، در اختالف سبب به گيرند مي قرار سازماني مراتب سلسله اين در كه افرادي و گروهها و آيد

  . كنند مي پيدا تعارض يكديگر با سازماني مقام و حيثيت

 بودن نامتجانس سازمان، بزرگي يا اندازه سازمان، در موجود شرايط و سازماني ساختار ناقص، و ضعيف ارتباطات

 صورت به تعارض منابع اين. شوند مي محسوب ازمانس در تعارض بروز منابع جمله از سرپرستي شيوه و كاركنان

 حساب به سازمان در ذاتي و فطري پديده يك عنوان به را تعارض بايد بنابراين دارند؛ وجود سازمان در فطري

 اجتناب امري سازمان در تعارض بروز كه گرفت نتيجه نبايستي سازمان در تعارض منابع وجود به توجه با. آورد
 .دارند برخورد ديگر گروه با كه بپندارند چنين بايد درگير گروههاي تعارض، ايجاد ايبر. است ناپذير

 تعارض فرايند

 تعارض زمينه )۲باشند داشته وجود) دعوا طرفين( گروههايي بايد نخست )۱است ركن ۴ بر مبتني تعارض فرايند

 حالتي( دارد وجود اجتماعي يستمس يك در كه است حالتهايي تمام يا مجموعه آن، از مقصود و است بعدي عامل

 يعني تعارض پويايي) ۳ )است متفاوت ديگر طرف معقول حالت با كه بداند معقول را آن دعوا طرفين از يكي كه

 آخرين) ۴ دارد قرار وضع آن در ديگر طرف آنها نظر به كه رسانند مي شرايطي يا وضع به را خود دعوا طرفين

 جويي صلح و سازشكاري جانبه، يك اقدام. شود مي ارائه مديريت توسط كه است تعارض مسأله حل راه ركن،

 .شوند مي محسوب تعارض حلهاي راه جمله از

 تعارض آوردهاي ره

 دارد، مناسبي مفهوم عبارت اين. گويند يم آمد پي را آن كه شود مي اي مرحله بروز موجب تعارض مسأله حل

. باشد شده كامل صورت به مسأله حل مؤيد كه شود نمي لتيحا يا وضع پيدايش موجب تعارض مسأله حس زيرا
 و لهامس همان مجدداً آينده در كه دارد وجود امكان اين باشند، نرفته بين از مسأله ايجادكننده اصلي عوامل اگر
 بين همكاري و آزاد ارتباطات ايجاد به منجر تعارض مسأله حل اگر. آيد وجود به شديدتر صورت به بسا چه

 فعاليت خأل در سازمان كه آنجا از .گويند آمد پي آن به كه است اي نتيجه همان نيز اين شود، مخالف ايگروهه

 صفا و صلح در هميشه براي ديروز خورده قسم دشمنان كه نيست معني بدان مسأله آميز موفقيت حل كند، نمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

www.takbook.com

http://www.softwarelabs.com


۳۳ 

 

 همان بين جديد مخالفتهاي و دهاتضا بروز موجب سازمان شرايط شدن دگرگون و محيط در تغيير .بمانند باقي

 . شد خواهد گروهها

 پديده دو. نيست بد يا خوب ذاتي و فطري صورت به تعارض پديده جامعه، كل يا سازمان درگير، طرفين براي

 شده شناخته مجموعه يك. دارد قرار آن در سازمان كه هستند شرايطي دهنده تشكيل عوامل از تعارض و قدرت

 تعارض فرآيند و قدرت دوام موجب كه آورد مي وجود به را وضعي دارد، قرار آن در سازمان كه شرايطي از

 به ديدگاه اين از چون و شود مي سازمان ساختار تجديد موجب تعارض فرآيند و قدرت توازن بنابراين، شود؛ مي

 و كند مي ايفا مهم ربسيا نقشي سازمانها تحول و توسعه فرآيند در تعارض كه بينيم مي كنيم، توجه موضوع
 به و گيرد قرار تهديد دستخوش آن بقاي شود، منحرف خود مسير از سازمان كه شود مي موجب احتماالً

  . برود بين از اصطالح

 قدرت اجتماعي آوردهاي ره

 سلسله در اساس آن بر افراد كه است اي وسيله سازمان اينكه يكي: است ضروري نكته دو به توجه زمينه اين در

 هم به سيستماتيك صورت به و كنند برقرار ارتباط سازمان دو چون آنكه، ديگر و گيرند مي قرار اجتماعي اتبمر

  .آورند مي دست به شگرف قدرتي بپيوندند
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۳۴ 

 

 

  رهبري: فصل هفتم

 در اين فصل. اما آن تنها عامل تعيين كننده موفقيت و شكست سازمانها نيست. است یرهبري داراي اهميت بسيار زياد
برانيم تا با بررسي تحقيقات و تئوريهايي، نحوه تاثير گذاري عواملي همچون ساختار سازماني، ائتالف قدرتها و شرايط 

  .محيطي را بر رهبري درك كنيم

  رهبري چيست؟

همچنين در شرايط خاصي رهبري اهميت زيادي دارد . رهبري ساده ترين راهكار براي عالج يك سازمان بيمار مي باشد
. رابطه اي تنگا تنگ دارد" مرجع " رهبري شكل خاصي از قدرت است كه با نوع قدرت . سرنوشت ساز است و حتي

زيرا آن مستلزم داشتن توانايي است و به شخصيت رهبر بستگي دارد تا بتواند پيروان خود را هدايت و رهبري كند به 
وجه تمايز رهبري از قدرت در . فرمانبردار وي گردند گونه اي كه آنها در بسياري از موارد به صورت داوطلبانه مطيع و

دهند، در حالي قدرت تنها  اين است كه رهبري موجب اعمال نفوذ  مي شود، يعني افراد ديدگاه و سليقه خود را تغيير مي
در حالت  كند كه نظرات و سليقه هاي خود را براي خود نگه دارند  و آنها را بدان معنا است كه زيردستان را وادار مي

پيروان در سليقه و نظر خود تجديد  نظر مي كنند تا ديدگاههاي خود را "طبق تعريف استزيون . بي تكليفي نگه مي دارد
از اين  رو  رهبري با قدرت رابطه اي تنگاتنگ دارد "  .با ديدگاه رهبر سازگار نمايند، چون آن را بسيار مهم مي دانند

رهبري چيزي . سازمان مدعي داشتن آن است دهد يا عضو ست سازماني به فرد ميولي چيزي بيش از قدرتي است كه پ
  .است كه پيروان به فرد اعطاء مي كنند

  وظايف رهبري

رهبري مستلزم گرفتن تصميمات سرنوشت ساز است و آن چيزي بيش از حفظ و نگهداري ) ۱۹۵۷(از ديدگاه سلزينك 
ماموريت و نقش سازمان را تعريف ) ۱: دسته تقسيم مي شوند  ۴ي به از ديدگاه وي كارها يا وظايف رهبر. گروه است

از تماميت ) ۳. مظهر هدفهاي سازمان باشد يعني سياستهاي سازمان را مشخص نموده و منابع الزم را تدارك ببيند) ۲. كند
  .به تعارض يا تضادهاي داخلي رسيدگي نمايد) ۴. سازمان حمايت كرده و آن را حفظ  نمايد

ان گفت كه رهبري در تمام سطوح سازمان وجود دارد ليكن رهبري در يك سطح سازمان نمي تواند مناسب سطح مي تو
توجه به : اتزيوني در تحقيقات خود دو نوع متفاوت رهبري را شناسايي كرد كه عبارتند از  .ديگري از سازمان باشد

كند چه نوع رهبري ي ضاهاي سازماني مشخص متقا بر اساس نظر وي، .تخصص در مقابل توجه به عواطف و احساسات
  .موفق خواهد بود

  اركان رهبري
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اين پست به رهبر يك پايگاه  .مهمترين عامل پست سازماني است. رهبري سازمان از چندين عامل تشكيل شده است
كند كه اقدامات قدرت مي دهد و پيروان از اين امر آگاهي مي يابند كه شخص با احراز چنين پستي حق قانوني پيدا مي 

  .يا كارها ي خاصي انجام دهد و فرايند رهبري مي تواند بر نوع فكر و شيوه عملكرد رهبر اثر بگذارد

عالوه بر پست سازمالني، نقشي كه فرد به عنوان رهبر در سازمان بر عهده مي گيرد ايجاب مي كند كه وي به گونه اي 
كند  در اينجا تناسب بين ويژگيهاي فرد و پستي كه او احراز مي. مين شودرفتار كند كه انتظارات و خواسته هاي پيروان تا

شواهد و مدارك نشان مي دهد كه تنها  .مطرح مي شود و وجود چنين رابطه اي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است
شود كه با  بلكه ويژگيهاي خاص فرد باعث مي يك مجموعه از ويژگي هاي خاص و شناخته شده رهبري وجود ندارد،
  .توجه به شرايط و موقعيتهاي مختلف، رهبر رفتارهاي متفاوتي داشته باشد

 ۱اين در نمودار . پژوهشگري به نام يوكل توانست به شيوه اي عالي عامل تشكيل دهنده ي رهبري را شناسايي كند
  .پيوست نمايش داده شده است

  ره آوردهاي رهبري براي سازمان 

ه مساله رهبري در راس سازمان توجه كمي شده است، ليكن بيشتر تحقيقات مربوط به بررسي در تحقيات انجام شده ب
  .رهبري در مورد مديران رده پايين و سرپرستان مي باشد

  سبك يا شيوه رهبري

رهبري حمايتي بيشتر به . نتيجه تحقيقات حاكي از تاكيد بر دو شيوه رهبري متضاد يعني خودكامه و حمايتي مي باشد
كنان توجه مي كند در صورتي كه رهبري خودكامه بيشتر به قدرت پست سازماني خود تكيه كرده و درصدد تنبيه كار

  : ويژگيهاي اصلي شيوه رهبري حمايتي بدين شرح است) ۱۹۶۹(بر اساس نظر فيلي و هاوس . كاركنان بر مي آيد

  سرپرستي عمومي - ۳تصميم گيري جمعي   -۲رعايت حال زيردستان   - ۱

دو پژوهشگر نتيجه گرفتند كه رهبري حمايتي موجب رضايت زير دستان و در نتيجه موجبات افزايش بهره وري را اين 
در حالي كه برخي . به نگرش افراد روشن و مشخص نيست البته مساله بهره وري به اندازه مساله مربوط. فراهم مي آورد

جود رهبري حمايتي افزايش مي يابد، نتيجه تحقيقات ديگر از مدارك و شواهد مويد اين است كه بهره وري در سايه  و
شيوه  نشان مي دهد كه ميزان بهره وري تغيير نمي كند يا حتي در مواردي مشاهده شده است كه چون رهبر سبك يا

    .خودكامه در پيش گيرد، بهره وري افزايش مي يابد

در آن  ،كاركنان باشد تسازمان به دنبال كسب رضاياين سوال مطرح است كه كاركنان و سازمان چه مي خواهند؟ اگر 
تواند موثر واقع شود و اگر كاركنان و سازمان هر دو طرفدار افزايش بهره وري و حقوق بيشتر  صورت روش حمايتي مي

همچنين اگر كاركنان طرفدار . كند رهبري خودكامه نتايج بهتري حاصل مي باشند، درآن صورت در كوتاه مدت،
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امه باشند، در اين صورت رهبري حمايتي راه به جايي نبرده و نمي تواند موجبات رضايت افراد را فراهم رهبري خودك
  .آورد

  :بر طبق تحقيقات فيلي و هاوس در شرايط زير رهبري حمايتي بسيار موفق است

  .تصميمات از نظر ماهيت تكراري و يكنواخت نباشند - ۱
  .استاندارد و متمركز نباشنداطالعات الزم براي تصميمات اثربخش به صورت  - ۲
  .نياز به تصميم گيري سريع نباشد - ۳
  .شته باشندزيردستان احساس نياز به استقالل عمل دا - ۴
  .زماني كه زير دستان مشاركت خود را در تصميم گيري مشروع بدانند - ۵
  .زماني كه زير دستان بتوانند در فرايند تصميم گيري مشاركت نمايند - ۶
  .د اعتماد كامل دارند و تمايل به نظارت توسط ديگران ندارندكاركنان نسبت به توانايي خو - ۷

بر اساس توضيحات فوق در سازمانهايي كه تصميمات به صورت تكراري و اطالعات استاندارد است، رهبري خودكامه 
  .و نوع رهبري كه به كار توجه كند ، موثر و موفق خواهد بود

فيدلر به اين نتيجه رسيد كه در شرايط پايدار كه سازمان مبتني بر . ي كندقيقات فيدلر  را تاييد محاين تفسير ها نتيجه ت
ساختار مشخصي باشد رهبري خودكامه بسيار موفق است، در حالي كه اگر شرايط پيوسته تغيير كند، عوامل خارجي 

ايتي يا مشاركتي در آن صورت، سرپرستي حم ،دهند و ابهام و سردرگمي وجود داشته باشدقرار سازمان را مورد تهديد 
هاي خاصي تغيير مي كند و لذا با  بديهي است در بسياري از سازمانها شرايط به گونه اي و در جهت .موثر خواهد بود

  .تغيير شرايط و اوضاع بايد سبك و شيوه رهبري تغيير يابد

  گذارد عواملي كه بر ره آوردهاي رهبري اثر مي

عالوه بر سطح، شرايط و اوضاع و نيز افراد مورد نظر، از . نوع رهبري استسطح سازمان يكي از عوامل تاثير گذار بر 
همچنين شاخص . عوامل تعيين كننده نوع رهبري هستند كه مي توان در آن شرايط و با آن گروه كاركنان موفق شود

  .ارزيابي عملكرد كاركنان نيز نوع نگرش كاركنان در شيوه رهبري نقش مهمي دارد

امكان دارد اين محدوديت بوسيله . ه اين نكته توجه كرد كه سازمان نوع رفتار  رهبر را محدود مي كنددر نهايت بايد ب
  .تكنولوژي صورت گيرد  يا بوسيله محيط اعمال شود

  جانشين رهبر
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ايگزين بوسيله يك فرد جديد ج... در بسياري از موارد مدير يا رهبر به داليلي از قبيل انتقال، استعفاء، اخراج و مرگ و 
جايگزين كردن رهبر، براي تعيين نقش يا اثر رهبري در سازمان، آزموني مناسب است زيرا شرايط قبل و بعد  .گردد مي

  .از جايگزيني كردن رهبر بسيار روشن و مشخص خواهد بود

شگرف بر  باتوجه به تحقيقات انجام شده مشخص مي شود كه مديريت ارشد سازمان، به صورت بالقوه مي تواند اثراتي
با وجود اين مي . سازمان بگذارد ولي نمي توان مدعي شد كه تغيير عملكرد كاركنان به سبب نقش رهبري بوده  است

گذرد و بر سر سازمان مي آيد، نقش حياتي  توان رهبري را به عنوان عاملي دانست كه بر آنچه در درون سازمان مي
بجايي مديران ارشد و اندازه سازمان انجام شد كه نتيجه آنها وجود رابطه تحقيقات ديگري نيز در زمينه رابطه ي جا. دارد

يعني هر چه قدر سازمان بزرگتر باشد مقامات ارشد با سرعت بيشتري جايگزين . مستقيم را بين اين دو عامل نشان مي داد
بزرگتر باشد اثر جايگزين نكته ديگري كه مشخص شد اين كه اگر ساير عوامل ثابت بمانند، هر قدر سازمان . مي شوند

اين به دليل رسميت و پيچيدگي باالي سازمانهاي بزرگ مي باشد كه در نتيجه در  .كردن مقامات ارشد كمتر خواهد بود
  .كنند ت بيشتر ميومبرابر پديده تغيير مقا

مي تواند بر سازمان يكي از نتايج مهم تحقيقات اين است كه شرايط ساختاري تعيين كننده ميزان اثراتي است كه رهبر 
عوامل محيطي خارج از سازمان مجموعه ديگري از عواملي هستند كه در بسياري از موارد مسير رهبري ارشد . بگذارد

وسيعي از تحقيقات  مشاهده مي شود اين است كه رهبري اثرات  هدر نهايت آنچه از مجموع .سازمان را سد مي كنند
ت رهبر جديد بر سازمان زياد است، آن مي تواند موجب تحول و دگرگوني در دامنه اثرا .متفاوت و گوناگوني دارد

ت پيروان شود و در نتيجه كل سازمان را متحول سازد، يا اينكه اثرات رهبر او احساس موجب تغيير رفتار. سازمان شود
  .بسيار اندك است و تقريبا هيچ اثري بر روي رخدادها و كارهاي سازمان ندارد

  مانهايي كه اعضاء آنها را افراد داوطلب تشكيل مي دهندرهبري در ساز

در اين سازمان همچنين پديده . در اين سازمانها، مقامي كه در راس سازمان قرار مي گيرد، مسئول اداره سازمان مي باشد
 .حكومت متنفذين تشديد مي شود زيرا گروهي كه قدرت را در دست مي گيرد خواستار حفظ هميشگي آن است

بررسي احزاب سياسي نشان داده است  .اين سازمانها با ساير سازمانها متفاوتند ،ين با توجه به نقش مضاعف رهبريهمچن
  .رهبر پشت صحنه و رهبر علني: كه در اين سازمانها دو نوع رهبر وجود دارد
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 گيري تصميم: هشتم فصل

 استراتژيك تصميمات

 مي ناميدهتصميمات استراتژيك  شود مي گرفته سازمان ارشد تمديري و باال مقامات وسيله به كه را تصميماتي

 تا اند كوشيده نويسندگان از دياتعد. ها اولويت تعيين و افراد استخدام جديد، بازار يك به ورود مانند شود

 مدعي ويك، نام به پژوهشگري مثال براي. نمايند ارائه گيري تصميم بغرنج و پيچيده فرايند از جالب تصويري

 در هدف بي بازيكنان آن در كه است متعارف غير آمريكايي فوتبال مسابقه يك همانند گيري تصميم كه است

 باتلر گفته به. شود مي ها دروازه وارد تصادفي بصورت هم توپها و وندد مي طرف آن و طرف اين ،ميان

 ندارد وجود نظر اقاتف كه هم مواردي در حتي و كنند تشديد را تصميمات توانند مي خارجي رويدادهاي
 .شود مي گرفته تصميماتي

 كننده محدود عوامل و متغيرها

 اعتقاد )۲ معلولي و علت رابطه به قادتاع )۱ هستند اصلي بعد دو داراي تصميمات هميشه است معتقد ناتامپس جيمز

 ناآگاهانه يا اهانهآگ صورت به توانند مي اساسي متغيرهاي گيري تصميم فرايند در .حاصل نتايج يا آوردها ره به

 غير و مطمئن بعد دو از توان مي را متغير هر دارد عقيده تامپسان ، فرايند اين درك به كمك براي .كنند عمل

 پنداشت در توانند مي گيرندگان تصميم كه باورند اين بر ،رفف و اسنو مايلز، ديگر سوي از. كرد بندي طبقه مطمئن

 گونه هر ايجاد از مانع افراد يعني قلمرو، از دفاع: از عبارتند پايگاهها اين. اشندب پايگاه چهار داراي خود برداشت يا

 يعني ،مضطرب تحليلگران .فشار گونه هر برابر در واكنش مفهوم به) مرتجع(اراده بي واكنش. شوند مي تغييري

. انديشند مي تغيير امكان رهدربا كه كساني يعني مندقعال نگرهاي آينده سرانجام و انديشند مي تغيير درباره افراد
 . انديشند مي آميز تهديد مسائل به باشند فرصت پي در نكهآ از بيش گيرندگان تصميم زياد احتمال با

 را اطالعات انتشار مسير تواند مي ارتباطات فرايند. است ارتباطات فرايند از بخشي اطالعات سازمان درون در

 نقش اطالعات گيري تصميم در نكهآ وجود با حال اين با. كند حريفت يا دستكاري منتشر، را آنها كند مسدود

 . دارد اهميت اندازه همان به نيز معلولي و علت رابطه وجود به اعتقاد، كند مي ايفا حياتي

 دو از يك هر در انسان دخالت، دارند متقابل روابط جامعه اب كه هستند اجتماعي واحدهاي سازمانها آنجائيكه از

  .شود روبرو اطمينان عدم پديده با معادله اركان كه شود مي موجب معلول و علت عامل

 جبهه مقدم خط در كه سازمانهاييدر  شود مي يادآور تامپسان ناقص اطالعات و دانش اثرات درباره بحث در

 كه شود مي باعث اطالعات ضعف و نواقص وجود) پزشكي تحقيقات و غذايي صنايع مثل(دارند قرار جديد دانش
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 تحت و شده شناخته امكان حد سر تا متغيرها تمام كه است حالي در اين و كنند استفاده قضاوتي استراتژي از

 .هستند كنترل

 يعني كرد، خواهد تغيير معلولي و علت رابطه يابند دست جديدي دانش به سازمانها يا افراد چون كه اين فراتر

 نوع يابد، تغيير كند معالجه را مربوطه بيماران يمارستانب كه اي شيوه و شود كشف جديدي داروي كه هنگامي

 . كند مي تغيير) اقدام از حاصل نتيجه( معلولي و علت رابطه درباره گيري تصميم

) معلولي و علت رابطه موضوع با مقايسه در( گيرندگان تصميم نظر مورد نتايج موضوع تامپسان، الگوي به توجه با
 در كه است اي عمده مسائل از يكي )هدفها يا( گيري تصميم از حاصل نتيجه مورد در نظر توافق. است تر مبهم

 متشنج شرايط به حد از بيش توجه ديگر سوي از. آيد مي وجود به تعارض يا تضاد و شود مي قدرت اعمال آن

 چنين رائها. شود انگاشته ناديده سازمان بر حاكم نظم يا مقررات و قوانين كه شود مي باعث مرج و هرج پر و

" قدرت"پديده   دو هر آن در كه درآوريم تصور به فرايندي عنوان به را گيري تصميم تا شود مي باعث تصويري
 .اند آفرين مشكل و ساز مسأله "بخردانه" و

 بخردانه روش

 حثب مورد مساله مورد در كند مي كار خود منافع تامين براي تنها: است زير هاي ويژگي داراي اقتصادي انسان

 هر كه داند مي خوب نيز و است مطلع حلها راه همه از دارد، كامل اطالعات بگيرد، تصميم آن درباره بايد كه

 ،گيري تصميم فرايند در. است خود منافع رسانيدن حداكثر به پي در همواره انجامد، مي اي نتيجه چه به تصميمي
 تصميمات داشت، ابراز ۱۹۵۷ در كه سايمون گونه همان. است محدود و مشخص بخردانه روش مرزهاي و حدود

 و ذهن نظر از گاه هيچ سازمان آينده و حال رهبران سايمون گفته به. شود مي گرفتهمحدود  اساس عقالنيت بر
 قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد را عوامل اين همه بتوانند كه بود نخواهند و نيستند حد آن در فكري قدرت

 و ديدگاه همين )شوند مي متأثر تصميمات اين از كه است كساني خواست و نظر مورد كه حد بدان البته( دهند
 بر كه شديد انتقادهاي وجود با. كرد سايمون نصيب را اقتصادي امور در نوبل جايزه كه بود اي نظريه چنين ارائه

 و نويسندگان گوي و گفت و بحث مورد همواره مزبور الگوي هم باز ،است آمده وارداقتصادي  الگوي انسان
  .است بوده شناسي روان و اقتصادي امور متخصصان

 از غير عنصر اين و شود مي )اخالقي اصول و معنويت حتي( ارزشها به كه است توجهي به مربوط انتقادها از يكي

 گاهديد اين از همچنين مزبور الگوي. گيرد مي قرار توجه مورد گيري تصميم صحنه در كه است اقتصادي منافع

 رفتار مرز از مالحظات اين دامنه و كند مي توجه اجتماعي مالحظات يا عوامل به كه است گرفته قرار انتقاد مورد

 . رود مي فراتر فردي
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 تصميم مورد در كه است الگويي نمونه، بهترين. اند گذاشته كنار را اقتصادي عقالني الگوي ،تحليلگران از برخي

 پاسخهاي اي مساله هر براي سازمانها كه شود مي استدالل چنين اصوال و شد ارائهآشغال  نام ظرف به گيري

 اين برآشغال  الگوي ظرف در. كنند مي ارائه شده تعيين پيش از تكراري دررا  آن اصطالح به كه دارند مشخصي

 آشنايي و شابهم عالئم يا ها نمونه ها، نشانه يافتن پي در همواره گيرنده تصميم افراد كه شود مي تاكيد نكته

 .اند برده كار به گذشته در كه هستند

 حل راه ارائه"مسير  تعيين كه رسيد نتيجه اين به آمد عمل به گيري درتصميمپديده عقالنيت  از كه ديگري بررسي

 پيش عمل اين و شود مي تعيين شهود و رسمي غير صورت به، شد خواهد سازمان نصيب آن نتايجکه " تصميم يا

 .شود مي انجام گيري تصميم از حاصل نتايج ارزيابي از

 اوتفمت كنند، مي مشاركت گيري تصميم در كه افرادي قدرت كه است اين كند، مي تر پيچيده را موضوع آنچه

 . كنند مي تغيير پيوسته قدرتها اين و است

 گيري تصميم و قدرت

 منافع معموالً. شود مي مشاهده آنها بين تضاد گاهي و است هماهنگ سازمان منافع با ذينفع گروههاي منافع گاهي

 از كنند مي مشاركت گيري تصميم در كه افرادي اگر. است متفاوت قدرت صاحب گروه با نفع ذي گروههاي

 كارساز آنها مشاركت نوع نمايند، استيصال احساس )متعدد شوراهاي در مشاركت مثالً( گيري تصميم فرايند دست

 .دندار مثبتي فايده و باشد نمي

 اگر كه است اين گفت توان مي گيري تصميم در افراد مشاركت با رابطه در كه جالب و مفيد بسيار نكته يك

 اگر ولي. شود نمي داده مشاركت اجازه افراد به احتماالً باشد، داشته زيادي اهميت سازمان براي نظر مورد تصميم

  . كنند مشاركت آن در آنان كه شود مي سعي باشد داشته اهميت زيردستان براي مزبور تصميم

 گيري تصميم فرايند

 پديده، دو به صورت همزمان به بايد گيري تصميم درباره بحث هنگام به كه است باور اين بر )۱۹۸۷( هيكسان

 )دوگانه يا مضاعف عقالني يا بخردانه روش( كرد توجهها  سياستها و مسالهيعني 

 قضيه يا اصلي شرط. داد قرار توجه يابي مورد حقيقت براي ناظرهم ديدگاه از را گيري تصميم فرايند توان مي

 ثابتي و مشخص نسبتا كاركنان داراي و كند مي رشد پايداري و باثبات نسبتاً محيط در سازمان كه است اين اصلي

 . است

صميمي ت بي را آن كه چيزي شويم، يادآور بايد هم را ديگر موضوع يا نكته يك گيري تصميم فرايند مورد در
 اي گونه به گيري تصميم فرايند ولي شده گرفته تصميمي )۱ آنها در كه است شرايطي به مربوط اين .نامند مي
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 اي گونه به مسائل شود نمي داده اجازه ) ۲. است نداشته وجود چيزي چنين هرگز گويا كه شود مي رعايت

 ارزشهاي به توجه با رود مي صورت كه است مطرح مسائلي) ۳  باشد گيري تصميم مستلزم كه شود مطرح

 .انديشيد آن درباره توان نمي هرگز سازمان در قدرتمند گروههاي

 وجود مواردي  ولي آورند مي حساب به فعال كار از نمونه يا الگو يك عنوان به را گيري تصميم معموالً بنابراين

 .بود نخواهد عملي يا اقدام نوع هيچ مستلزم كه دارد
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 اطاتارتب: فصل نهم

 ارائه سازمان از زيبا تصويري يا عبارت نامورگ نام به پژوهشگري . ت اطالعا پردازش سيستم يك يعني سازمان

 سازمان كه كند مي القا راانديشه  شيوه اين تصويري، چنين ارائه. پندارد ميعنوان مغز  به را آن كند و مي

 كند، مي پردازش را آن هايش آموخته به توجه با گذراند، مي خود هاي صافي از را آن و گيرد مي را اطالعات

  . كند مي عمل اساس آن بر سرانجام و دهد مي تغيير را آن نمايد، مي تفسير

 ساختار. دارند زيادي اهميت سازماني و فردي نظر از كه است عواملي دربرگيرنده ارتباطات فرايند سازمان، در

 در ارتباطات فرايند وارد كه است اطالعاتي كننده تعيين انسازم در شخص مقام يا پست و ارتباطي كانالهاي

 .شود مي سازمان

 ارتباطات اهميت

 چنين) ۱۹۸۳(بارنارد  مثال براي اند شده قائل ارتباطات فرايند براي اهميت از متفاوتي درجات سازمان تحليلگران

 و گسترده ساختار زيرا گيرند، مي رارق مركز يا كانون در ارتباطات سازمان، فراگير تئوري در: " كند مي ابراز
 . شوند مي تعيين ارتباطي هاي شيوه وسيله به تقريبا سازمان حدود

 - مقصود انتقال و اطالعات مبادله - ارتباطات :گويند مي چنين )۱۹۷۸(كان و كتز نامهاي به ديگر پژوهشگر دو
 . دهد مي تشكيل را سازمان اجتماعي سيستم اساس و روح

 كه رسيد نتيجه اين به )۱۹۷۷( كانتر دارند حياتي نقش دهند مي انجام كه كاري و سازمان مديران ايبر ارتباطات

 . كنند مي ارتباطات صرف را خود وقت از بااليي درصد مديران

 فردي عوامل

 چيزي يا پيام كند، دريافت را آن بايد پيام گيرنده نام به كسي و است پيام ارسال مستلزم ارتباطات، كه آنجا از

 درك براي بنابراين. آيد مي حساب به سيستم اين كل اجزاي ترين مهم از كند مي دريافت را آن گيرنده كه

 .نمود توجه پيام از پيام گيرنده برداشت يعني اصلي، عامل اين به بايد، سازمان در ارتباطات

 نوعي از كه پيام ارسال براي كه يزمان حتي ،شود مي انجام نفر دو بين اي مبادله ارتباطات سازمان در اصوالً

 پيام دهندة تأثير تحت پيام گيرنده. بود نخواهد نفر يك جز كسي پيام دهنده هم باز، شود استفاده رسانه يا نوشته

 آن در كه شرايطي يا محيط اين از گذشته. كند مي ايفا مهمي نقش پيام تفسير در اثر اين بنابراين و گيرد مي قرار

 شود مجلل و تميز بسيار دفتر يا اتاق يك وارد كسي اگر. گذارد مي اثر پيام گيرنده بر نيز شود يم ايجاد ارتباط

 . داد خواهد نشان خود از متفاوتي واكنش
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 و شده ظلم او حق در كند مي احساس فرد كه باشد يم سازماني، مراتب سلسله در فرد مقام يا پست به توجه با
 نام به پژوهشگري. گذارد مي اثر وي ارتباطات بر تصور يا احساس نوع اين .اند شده قائل تبعيض وي به نسبت

 ظلم آنها حق در كردند مي احساس سازمان در كه زناني رسيد؛ نتيجه اين به خود اتقتحقي در) ۱۹۷۴( آتاناسايدز

 مي وظيفه انجام مقام همان در كه همكاراني با مقايسه در اند، شده قائل تبعيض آنان به نسبت و است شده

 دسته اين كه شد مي اطالعاتي تحريف موجب خود نوبه به امر اين. نمودند مي عمل آزادي احساس كمتر كردند،

  .دادند مي سازمان باالتر مقامات به افراد از

 سازمان عمودي سطح در ارتباطات

 عمليات در زيرا است، گرفته قرار زيادي توجه مورد دارد وجود سازمان عمودي سطح در كه ارتباطاتي نوع

 بهترين بنابراين دارد، حياتي ارزش سازمان براي هم ارتباطات كه آنجا از ديگر سوي از. دارد حياتي نقش سازمان

 عمودي سطح در كه ارتباطاتي. شود توجه موضوع اين به سازمان عمودي سطوح ديدگاه از كه است اين كار

 مي طي را متفاوتي مسيرهاي ،هانسازما در ارتباطات. دارد پايين به رو و باال به رو مسير شود مي برقرار سازمان

 كه است ارتباطاتي سازمان، حياتي و مهم هاي جنبه از يكي(شود نمي محدود عمودي و افقي مسير به تنهاو  كند

 .)شود مي توزيع افقي سطح در

 هيچ صورت آن در باشد، ممكن غير كامال افقي ارتباطات كه است اي گونه به سازمان بر حاكم نظام اگر

 . گردد برقرار سازمان در ارتباطي كه ندارد احتمالي

. است سازمان در افقي ارتباط شكلهاي از يكي تنها آيد مي وجود به همتايان و همكاران بين كه متقابلي رابطه
 سازمان ختلفم واحدهاي اعضاي بين )دارد زيادي اهميت كارها هماهنگي ايجاد براي كه(ارتباطات ديگر شكلهاي

. است گرفته قرار تحقيق و آزمايش مورد ارتباطي شبكه سه كاري، گروههاي اعضاي مورد در.  آيد مي وجود به
 همگي و گيرند مي قرار چرخ پيرامون در افراد آن در كه نامند مي چرخي الگوي را ارتباطي هاي شيوه از يكي

 آن در كه شود مي اي ناميده الگوي دايره ارتباطي، بكهش از ديگري نوع. كنند مي برقرار ارتباط چرخ محور با

 ديگري، به يك هيچ و كنند برقرار ارتباط دارند قرار ديگر طرف در كه اعضايي ساير با حق دارند گروه اعضاي

 مي سازمان و اعضاي افراد جانبه، همه ارتباط همه نام به ديگري ارتباطي سيستم در. ندارند اولويت نظر از اين

 . كنند برقرار ارتباط يكديگر با ندتوان

 ارتباطي مسائل

 پيام از بخشهايي حذف •

 پيام تحريف •

 پيام تراكم •
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 ارتباطي مسائل حل در پذير امكان حلهاي راه

 پيام يك از متعددي هاي نسخه فرستادن و تهيه ارتباطي شبكه مشكالت و مسائل بردن بين از راههاي از يكي

 ارتباطي شبكه در جمعي ارتباط وسايل ساير كارگيري به و كاغذبازي يشافزا موجب كار اين چه اگر. است

. برسد افراد از زيادي تعداد گوش به پيام يا خبر يك كه آورد مي وجود به را امكان اين ولي شود مي سازمان
 كننده ادايج و كنترل متخصصان از يا افزود ارتباطات ميزان بر كه است اين ارتباطات مسائل حل براي ديگري راه

 يا گردهماييها مرتب طور به كه است اين ارتباطات مسائل براي متداول حلهاي راه از يكي. كرد استفاده هماهنگي
  . داد تشكيل را هايي جلسه
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  تغيير :فصل دهم

ا در اين فصل راههايي ر .تجزيه و تحليل قدرت، رهبري، تصميم گيري و ارتباطات نشان داده است كه سازمان پويا است
  .مي شماريم بر بررسي مي كنيم كه موجب تغيير سازمان مي شود و علتهاي آن را

  ماهيت تغيير سازمان

تغيير سازماني را از ديدگاه هاي مختلف مي توان مورد توجه قرار داد از جمله از ديدگاه سياست داخلي سازمان، ديدگاه 
از تغيير و  تتغيير سازماني عبارت اس) ۱۹۸۰(عريف هيج بر اساس ت.... تاريخي، ديدگاه توسعه، ديدگاه چرخه حيات و 

ليكن نكته اي كه وجود دارد،  .تحول در شكل سازمان به گونه اي كه آن بتواند، با توجه به عوامل محيطي بقا و دوام يابد
ييرات بديهي است تغ .هيج تنها در تعريف خود به هدفهاي سازمان توجه نكرده است و اين موضوع بسيار مهمي است

سازماني در جهت افزايش سود يا حفظ اعضاء صورت مي گيرد و هر دو اقدام در جهت رويارويي با عوامل محيطي و 
  .تامين هدفها صورت مي گيرد

  تغييرات بالقوه در درون سازمان

نها براي ايجاد ليكن توان سازما. سازمان را به عنوان موجودي مي پندارند كه دائم در حال تغيير است ،برخي تحليل گران
معموالً در سازمان به  افراد. كنند فرد و تشكلهاي سازماني در برابر پديده تغيير مقاومت مي غالباً .تغيير بسيارمحدود است

  . دنبال حفظ موقعيت و پست و مقام خود هستند، لذا در مقابل تغيير مقاومت مي كنند

تغيير است و از سوي ديگر مي كوشد تا هر چه بيشتر ديوانساالري در پي منابع الزم براي ايجاد  نلذا از يك سو، سازما
  . خود را حفظ كند و در برابر پديده تغيير مقاومت نمايد

تركيب و تفكيك نيروي كار، به نوبه خود بر الگوي تغيير اثر مي گذارد، زيرا اين ويژگي مي تواند بر مساله جايگزيني و 
  .گون اثر بگذاردتفكيك قدرت بين گروههاي متجانس و هم

ان مي كند كه تغيير همواره رو در روي سازمانها وبه عنوان يكي از پيشروان پژوهش در زمينه تغيير عن) ۱۹۷۱(كافمن 
اين نيروها عبارتند از منافع . ولي نيروهايي نيز در درون سازمان در برابر آن مقاومت مي كنند. بوده و بر آن فشار مي آورد

ا حفظ وضع موجود تامين مي شود، آشنايي با الگوهاي موجود، مخالفتهاي حساب شده در برابر يا مزاياي جمعي كه ب
  . ز و ناتواني در برابر پديده تغييرجتغيير و در نهايت اظهار ع

  :داليل مقاومت سازمان در مقابل تغيير را به صورت زير بر مي شمارند) ۱۹۷۸(كنز و كان

  .داري استساختار سازماني متضمن ثبات و پاي- ۱
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  .تغييرات منطقه اي بر كل سازمان تاثير گذار نيستند وجود اين ديدگاه كه- ۲

  .فرد و گروه در برابر تغيير مقاومت مي كنند- ۳

  .تغيير مي تواند تخصص و شغل گروهها را به خطر اندازد - ۴

  .تغيير مي تواند سيستم قدرت را در سازمان به هم بزند- ۵

  .راد را به خطر بيندازدتغيير ممكن است منافع اف- ۶

عوامل ديگري هم هست كه موجب مقاومت  .مطلب اصلي اين است كه سازمانها به صورت فطري محافظه كارند
برخي از اين عوامل  .كافمن اين عوامل را موانع سيستماتيك در برابر تغيير مي نامد. سازمانها در مقابل تغيير مي شود

كند، گذرانيدن قوانين و مقرراتي كه مويد  زمان براي حفظ وضع موجود ميگذاريهايي كه ساسرمايه  عبارتند از
رفتارهاي متخصص و اداري است، عواملي كه به صورت غير رسمي و برنامه ريزي نشده مانع از هر نوع تغيير عادات و 

عدم در اختيار داشتن منابع همچنين  .وندرسوم سازمان مي شوند و قراردادها يا موافقت نامه ها كه بين سازمانها بسته مي ش
  .انساني و مالي مورد نياز براي تغيير از جمله موانع سيستماتيك تغيير مي باشد

  فرايند تغيير

درباره تغييراتي كه در سازمان رخ مي دهد دالئل متعددي ارائه مي شود تغيير ممكن است از مجراي جابجايي كاركنان 
در برخي موارد نيز  .بور مي كنند كه در خود تغييراتي ايجاد كنندگاهي عوامل محيطي، سازمان را مج. رخ دهد

  .دستوراتي صادر مي شود كه سازمان بايد در جهت اجراي آن ها تغييراتي را بپذيرد

  چرخه حيات سازمان

چرخه حيات بدان  .مرگ سازمان بحث مي شود تحول و رشد، در چرخه حيات سازمان در مورد مسائلي همچون تولد،
ولي با اندكي تعديل مي توانيم سازمانها را  .ه در مورد انسان صادق است نمي تواند در مورد سازمان صادق باشدگونه ك

پيدايش آنها به روشهاي مختلف  و مثالً  سازمانها دوره عمر مشخص ندارند .نيز بر اين اساس مورد مطالعه قرار دهيم
  .ممكن است انجام شود

يقات نشان مي دهند كه عوامل محيطي موجب پيدايش، تولد، تاسيس يا خلق تحق. تولد و تاًسيس يك سازمان
ي كه از قبل در يك محيط وجود دارند به صورت منابعي براي ايجاد يا پيدايش سازمانهاي يسازمانها .دنسازمان مي شو

همچنين  .گذارد اثر مي بنابرين محيطهاي اجتماعي سازمان بر نرخ يا ميزان پيدايش سازمانهاي جديد. مشابه در مي آيند
  .براي درك كامل فرايند مورد بحث بايد به ويژگي هاي بنيانگذار يا موسس سازمان هم توجه كرد
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همان ) تغيير(شناخته شده ترين شكل تحول. رشد مي كند و متحول مي شود) تولد(سازمان پس از تاسيس  .تحول
ل ناتواني آنها در يافتن منابع تامين حيات در محيط خود مي مرگ سازمانها را به دلي ،نظريه پردازان .پديده مرگ است

در نظريه زيست محيطي مطالب زيادي درباره تغييرات و تحوالت سازمانهايي كه ادامه حيات مي دهند مشاهده مي  .دانند
ين است فرض ديگر ا. يكي از فرضهاي تئوري مزبور اين است كه سازمان بايد خود را با شرايط محيط وفق دهد .شود

  .كه محيط شكل و نوع سازمان را تعيين مي كند

چهار اصل  .چهار اصل را ارائه مي كنند كه در فرايند زيست محيطي موثر واقع مي شوند) ۱۹۸۳(مك كلوي و آلدريچ 
اصل نخست . توانند ادامه حيات دهند و كدام يك محكوم به فنا هستند مزبور مشخص مي كنند كه چه سازمانهايي مي

با  .انتخاب طبيعي دومين اصلي است كه در اين زمينه ارئه مي شود. تغيير بايد تا حد زيادي هدفدار باشد. تغيير است همان
و دوام مي يابند با احتمال زياد دست به تغييرات سودآور و مفيد مي زنند تا بتوانند  ءگذشت زمان، سازمانهايي كه بقا

سازمانها براي بقاء . اصل سوم را بقاء و حفظ نسل مي نامند. منابع داشته باشند همگام با تغييرات محيط دستيابي مناسبي به
دوام  با اين كار قبل از هر چيز بقاء و. مهارتها و دانش هاي خود را به اعضاي سازمانهاي بعدي مي دهند و دوام خود،

ن كار مستلزم رقابت و مبارزه بر سر اي. تالش در راه هستي آخرين اصلي است كه بر شمرده اند. خود را تضمين مي كنند
  .منابع كميابي است كه براي سازمانها وجود دارد

اين اقدام  .در تحول سازمان، عامل ديگري مشاهده مي شود كه به هيچ وجه با موضوع زيست محيطي رابطه ندارد
تحول مي ) ۱۹۸۴(و كوين از ديدگاه كيم برلي . حركتي است در گسترش فعاليتها و ورود به صحنه هاي جديد فعاليت

تغيير موضع سازمان در بازار يا محيط و تجديد حيات سازماني باشد كه دچار  تواند به صورت تجديدساختار سازمان،
از ديدگاه آنها سازمان مي تواند دست به اقداماتي بزند كه الزاماً با فشارهايي كه عوامل محيطي وارد مي .لغزش شده است

  .كار آفريني در درون سازمان و اين موضوع چيزي نيست جزآورند ارتباط ندارد  

ايفا مي كنند ) مديران(ماند و آن نقشي است كه تصميم گيرندگان غافل در بحث پديده تغيير نبايد از يك عامل ديگر 
  .زيرا آنها عوامل محيطي را تفسير مي كنند و بر اين عوامل نظارت و اشراف دارند

. سازمانها يكي از داغ ترين بحث هايي است كه در ادبيات سازمانها مشاهده مي شودموضوع مرگ  .مرگ سازمانها
سير قهقرايي عبارت است از وضع يا حالتي  .مرگ سازمان آخرين ره آورد سازمانهايي است كه سير قهقرايي مي پيمايند

ويت زل . ه شدت كاهش مي يابدكه منابع سازمان به ميزان بسيار زياد يا به صورت مطلق، در يك دوره زماني مشخص ب
  .ارائه كرده اند پيوست ۲طبق نمودار مراحل فرايند قهقرايي سازمان را در )۱۹۸۹(و جانسان 

فرايند سير قهقرايي سازمان به دليل ضعفي است كه از نظر فعاليت و عملكرد از خود نشان مي دهد و در طي آن 
  .را در مي آورد كه موجب بروز مسائل و مشكالت بيشتر مي شوداستراتژيهاي شديد و پرنوسان يا متزلزلي را به اج
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ليكن آن مي تواند شامل موضوع ادغام  .سير قهقرايي مي دانند معموالً مرگ سازمان را به عنوان ره آورد فرايند يا
  .در نهايت اين نكته قابل ذكر است كه مرگ سازمانها يك موضوع پيچيده است . سازمانها  نيز گردد

  در سازمان نوآوري

كند كه سازمان نوع كار يا عمل  نوآوري يعني دست بر داشتن از تكنولوژي يا روش كار كنوني  و هنگامي تجلي مي
همچنين نوآوري مي تواند . نوآوري مي تواند از لحاظ دامنه اندك يا بسيار وسيع باشد. جاري را به كلي كنار بگذارد

تحقيقات نشان داده است كه پذيرش تكنولوژي بسيار سريعتر از . بر گيرد تكنولوژي يا امور اداري و سازماني را در
  .پذيرش امور اداري اتفاق مي افتد

  .نوآوري مي تواند  در درون سازمان صورت گيرد يا از خارج سازمان اقتباس شود

آوري برنامه ريزي نخست سازمان از طريق  تحقيق و توسعه، نو. در سازمان سه گونه نوآوري يا تغيير صورت مي گيرد
در صورتي كه منابع مازاد در سازمان وجود داشته باشد، نوآوري برنامه ريزي نشده مي تواند  .شده را به اجرا در مي آورد

زالتمن، دانكن و  .گاهي نيز نوآوري بر سازمان تحميل مي شود و سازمان بايد آن را تحمل كند و بپذيرد .اتفاق بيفتد
كنند كه اگر نوآوري داراي ويژگي هاي زير باشد سازمان آنها رامي پذيرد و با احتمال زياد  عنوان مي) ۱۹۷۳(هالبك 

  :اين ويژگي ها عبارتند از .مي تواند از آنها استفاده كند

 -روشن بودن نتيجه - ريسك پايين و عدم اطمينان باال - كارايي باال - بازده سرمايه مناسب -هزينه هاي مورد قبول
 - امكان بازگشت به گذشته - زمان مناسب -اعتبار منشاء - مزاياي نسبي بيشتر - باالي جنبه علم - گي كمپيچيد - سازگاري

سرآغاز  - امكان انجام تغييرات بعدي - طي مراحل تصويب- عمومي يا خصوصي -یبرهم نزدن روابط شخص - تعهد بيشتر
  .هموار كردن راه - فعاليت

  ويژگيهاي سازماني

ايكن در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند  هيج و .هاي سازماني رابطه اي متقابل دارندويژگي هاي نوآوري با ويژگي 
  :كه ويژگي هاي سازماني زير موجب سودآوري در سطوح بسيار باال مي شوند

 تخصص باالي اعضاي سازمان •

 متمركز نبودن قدرت •

 رسمي نبودن امور سازمان •

 متفاوت نبودن حقوق و پاداش كاركنان •

 ن بر حجم توليدتاكيد نكرد •

 تاكيد نكردن بر كارايي •
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 رضايت شغلي اعضاء سازمان •

در تحقيق ديگري  عنوان شده كه پذيرش نوآوري به اندازه و بزرگي سازمان، ميزان تخصص افراد و اعضاء، متفاوت 
 ن در مقايسهدر مورد اهميت نسبي ويژگي هاي سازما. بودن ساختار واحدها و دواير سازماني و تمركززدايي بستگي دارد

  . با نگرش اعضاء سازمان ديدگاههاي ضد و نقيض وجود دارد

 .عالوه بر اين وضيعت محيط و سازماني كه نوآوري در آن رخ مي دهد نيز در پذيرش نوآوري داراي اهميت مي باشد
  :مرحله را به شرح زير مي توان عنوان كرد ۴در مورد مراحل نوآوري  

ورت كار جاري در آوردن ما به اين نتيجه رسيده ايم كه نخبگان، ائتالفهاي متخصصان و ارزيابي، آغاز، اجراء و به ص
از جمله عوامل عمده اي هستند كه در ) از جمله سياستهاي دولت(گروههاي حاكم بر سازمان، همچنين شرايط محيطي 

 .ايجاد تغيير و نوآوري در سازمان نقش مهمي ايفا مي كنند
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 سازماني محيط: فصل يازدهم

 او. داد انجام اساسي كار يك هانسازما پيدايش و تشكيل و محيطي عوامل بين رابطه درباره )۱۹۸۵( كامب استينچ

 اجتماعي مختلف و متعدد وظايف توانند مي شوند، مي تشكيل خاص هدفهاي با كه سازمانهايي شود مي يادآور

 قبيل اين از و نظامي امور آموزش، سياستگذاري، توليد، كار دنتوان مي سازمانها نمونه براي. گيرند عهده بر را

 . است متفاوت گوناگون جوامع در مختلف سازمانهاي فعاليت ميزان كه دهند، انجام را كارها

 داخلي فرايند و سازماني ساختار سايرين و لورش الرنس، پرو، پژوهشهاي به توجه با كه است يادآوري به الزم

 در كه سازمانهايي با مقايسه در، كنند مي فعاليت نامطمئن و پويا تكنولوژي از آكنده يمحيطها در كه سازمانهايي

 تغييرات جذب يا پذيرفتن طريق از تنها سازمانها. است متفاوت بسيار دارند قرار مطمئن نسبتاً محيطهاي

 را تغيير پديده و شود مي عمل وارد سياسي فرايند بلكه. دهند نمي نشان واكنش پديده اين برابر در تكنولوژيك

 . نمايد مي تجويز و تثبيت تأييد،

 تغييرات بايد سازمان شود، اضافه آن به اي اصالحيه تفسير، در يا برسد تصويب به جديد قانون يك كه هنگامي

  .كرد مشاهده مدني حقوقي قوانين در توان مي را آن نمونه. بدهد خود در مهمي

 سياسي شرايط

 هاي تشنج كه داد نشان آمد، عمل به ايرلند و آرژانتين در ها روزنامه شدن تعطيل و سيستا روي بر كه تحقيقاتي

 بازي مهمي نقش جهاني و كشوري محلي، سطح در سياست. اند شده ها روزنامه از برخي تاسيس باعث سياسي

 معاف محلي تهايماليا از برخي از را اپل كامپيوتر شركت كه گرفت تصميم تگزاس شهرستانهاي از يكي. كند مي

 . باشد داشته مجرد افراد و جوانان براي منافعي بود توانسته مزبور شركت زيرا نمايد،

 اقتصادي شرايط

 عوامل از ديگر يكي كند مي فعاليت آن در يا گيرد مي قرار آن در سازمان يك كه اقتصادي وضع يا شرايط

 به اقتصادي تغييرات .است نگرفته قرار شناسان جامعه توجه مورد موارد از بسياري در كه است مشخص محيطي

 برخي تواند مي سازمان اقتصادي ركود هاي دوره در گذارد نمي اثر سازمان يك بخشهاي همه بر يكسان صورت

 كه مواردي از جز به البته دهد، شكاه را ها فعاليت از بخشي اي كند حذف را خود تر اهميت كم هاي برنامه از

  .شوندتصميمات بخردانه  گونه اين از مانع يخارج سياسي فشارهاي

 از برخي و كنند تجديدنظر خود اولويتهاي در كه شوند مي مجبور سازمانها اقتصادي بد شرايط هنگام به

 .نمايند حذف خود هاي برنامه از دارند، كمتري اهميت كه فعاليتهايي
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 جمعيتي شرايط

 به كه( سازمان نوع كه شود مي باعث افراد سنج و سن ،ندك مي ارائه خدمت آنها به سازمان كه افرادي تعداد

 دهد، مي رخ سازمان درون در و جمعيتي تركيب در كه تغييراتي. باشد متفاوت) كند مي ارائه خدمت افراد اين

 جابجايي جديد، شرايط با سازش نوآوري، عملكرد، نوع مثل شود، عمده مسائل متوجه سازمان كه شود مي باعث

 تركيب كنند، مي استفاده خارجي كار نيروي بازار از كه سازمانهايي روابط در سازمان بين روابط و كاركنان

 . شود مي منعكس سازمان درون در دهد مي رخ محيط در كه تغييراتي و كار نيروي

 محيطي زيست شرايط

 محيطي زيست شرايط با عاوضا و سازمانها بين رابطه متوجه روآوريم، فيزيكي محيط به شناسي بوم ديدگاه از اگر

 اين تر ظريف نكته. نمايند مي زيادي توجه محيطي زيست سيستم كل به سازمانها تازگي به زيرا شد، خواهيم

 منابع كه كنند مي مشخص جغرافيايي منطقهو  هوا و آب چون عواملي .گذارد مي اثر سازمان بر محيط كه است

 و نقل و حمل هاي هزينه باشد، داشته زيادي فاصله خود شتريانم و بازار از سازماني اگر. يابد تخصيص چگونه
 .يابد مي افزايش ارتباطات

 تحليلي ابعاد

 مشخص را محيط تحليلي ابعاد و تحليل و تجزيه را محيط تا كوشيدند مارسدن و ريچدآل چون رانيگپژوهش

 به را محيطي عوامل مزبور پژوهشگر. كرد تلفيق هم در پيشين ديدگاههاي با را آلدريچ ديدگاه توان مي .نمايند

 :برشمرد زير شرح

 در كه است منابعي ميزان و سطح يا محيطبودن  محيط فقير بودن يا غني ظرفيت از مقصود .محيط ظرفيت

  . گيرد مي قرار سازمان دسترس

 تاس تفاوهايي و تشابه محيطي عوامل ناهمگوني و همگوني از مقصود. محيطي عوامل ناهمگوني و همگوني
 به توانند مي زيرا است، تر مناسب سازماها براي همگون محيط وجود ،چآلدري ديدگاه از. دارد قرار محيط در كه

 . دهند نشان واكنش محيطي عوامل به نسبت استاندارد، راههاي

 لتشكي عوامل و اركان جابجايي يا تغيير ميزان ناپايدار و پايدار محيط از مقصود. ناپايدار و پايدار محيط
 .است سازمان دهنده

 كه است اين محيط در عوامل پراكندگي يا بودن متمركز از مقصود. سازماني محيط در عوامل پراكندگي

 .باشند گوناگون شكلهاي به توانند مي سازماني محيط دهنده تشكيل عوامل يا اركان
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. باشند )بازار( قلمرو يا هحوز داراي توانند مي سازمانها. سازمان موجوديت مورد در نظر اختالف و توافق
 لوقب مورد سازمان وسيله به ادعا اين كه است اي درجه يا ميزان سازمان مورد در نظر اختالف و توافق از مقصود

 .خيزند مي بر مشاجره و بحث به باره آن در يا گيرد مي قرار گروهها ساير

 متشنج محيط

 . دارد وجود علي رابطه نوعي محيطي عوامل يا اركان بين كه است اين متشنج محيط از مقصود

 سازمان بر محيط اثرات

 اين در كه تحقيقاتي نتيجه .دهد مي نشان واكنش خود از محيطي عوامل برابر در باشد پذير آسيب سازماني اگر

 و شوند تر رسمي سازماني كارهاي و امور تا شود مي باعث محيطي فشارهاي كه است اين بيانگر شد، انجام زمينه
 .نمايد اعمال شديدتري كنترلهاي زمانسا

 راهي هيچ محيطي عوامل فشارهاي با سازش يا آمدن كنار براي كه شود مي تأكيد نكته اين بر اقتضايي تئوري در

 آن درون در كه تصميماتي به توجه با سازمان يك خاص پايگاه يا موضع. ندارد وجود)  راه بهترين عنوان به(

  . شد هدخوا تعيين شود، مي گرفته

 به دست خود موقعيت و وضع حفظ براي سازمانها باشد، كمياب منابع كه شرايطي در رسد مي نظر به چنين

 يا عوامل و سازمانها بنابراين. گونه اين از فعاليتهاي يا قيمتها تثبيت مثل بزنند، تجارت قانون خالف اقدامات

 را عوامل اين و گذاشته اثر خود محيط عوامل بر گاهانهناآ يا آگاهانه صورت به توانند مي آنها، داخلي نيروهاي

  . دهند قرار تغييرات دستخوش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

www.takbook.com

http://www.softwarelabs.com


۵۳ 

 

 

 سازمانها بين روابط: فصل دوازدهم

 كه كردند شروع زماني از را خود كار و اند نموده زيادي تحقيقات سازماني روابط درباره سازماني پردازان نظريه

 جامعه كه زماني نيز و شدند سازماني محيط حريم وارد و تندگذاش فراتر سازمان مرزهاي حد از را خود پاي

 اين زماني ويژه به .اند درآمده سازماني كاري ايه شبكه صورت به شهري جوامع كه شدند متوجه شناسان
 . نمودند بيشتري توجه اجتماعي خدمات سازمانهاي به پژوهشگران كه كرد پيدا زيادي اهميت موضوع

 ازمانهاس بين رابطه سطح و شكل

 ترين ساده. دارد وجود مانهازسا بين رابطه شكل سه يا نوع سه كه دارند نظر اتفاق امر اين بر صاحبنظران بيشتر

 گرفته قرا زيادي توجه مورد تجربي تحقيقات و پژوهشها در كه است )جفتي رابطه( سازمان دو بين رابطه شكل

 مشاهده سازمانها مجموعه بين رابطه بر را سازمان دو بين تيجف رابطه يك در تغيير اثرات توان مي راحتي به. است

 ،نمايند مي رسمي خاصي شيوه به را كارها باشند، مي خود خاص نظام داراي گروهها اين آلدريچ ازديدگاه. كرد
 . نمايند مي تعيينرا  ها گروه هم و خود براي رفتاري هنجارهاي و كنند مي كار تقسيم

 دو مورد در مثال براي. شويم مي روبرو خصوصي مشاركت پديده اين با سازمانها، ينب روابط بررسي هنگام به

 توجه) آنها بين رابطه نوع به مواردي در نيز و( سازمانها به بيشتر پژوهشگران دارند، هم با متقابل رابطه كه سازمان

 .است شده اي رابطه چنين پيداش باعث كه كنند مي توجه محيطي به هم مواردي در و كنند مي

 محيط عمومي هاي ويژگي

 يا اركان بين كه علي روابط درباره آن زيرا آيد، مي حساب به مهم عامل يك عنوان به محيط بودن متشنج

 متقابل روابط سازمانها ،سيستم يك در كه است معني بدان اين. كند مي بحث آيد، مي وجود به محيط عوامل

 ارتباط يكديگر با بيشتري ميزان به سازمانها اين داشت انتظار توان مي شنجت افزايش با. دارند هم با زيادي بسيار

 . كنند برقرار

 باشد پايدار محيطي چون كه رسيدند نتيجه اين به تحقيق انجام از پس ويچ كي و گاالس نامهاي به شگرهپژو دو

 سازمانها ساير با رابطه داشتن هب نياز احساس كمتر باشد داشته اطمينان رجوع ارباب يا مشتري به نسبت سازمان و

 .نمايد مي

 موقعيتي عومل

 .باشند داشته وجود بايد سازمانها بين متقابل رابطه ايجاد براي كه هستند شرطهايي پيش جمله از موقعيتي عوامل
 :قرارند اين از آنها. دارند زيادي نسبتاً اهميت عامل پنج كه رسد مي نظر به چنين
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 آگاهي •

 همگوننا و همگون مرولق •

 جغرافيايي حوزه •

 محلي وابستگيهاي •

 سازمان بزرگي يا اندازه •

 متقابل رابطه وجود دليل

 سه مورد اين در پژوهشگر يك. كند نمي برقرار متقابل رابطه ديگر سازمانهاي با تصادفي صورت به سازماني هيچ

 ،محصوالت مواد، از دنعبارت عمناب اين. است منابع تخصيص و تامين تهيه نخست دليل. است كرده ارائه مهم دليل
 هدفهاي براي است ائتالفهايي تشكيل دوم دليل. دارند زيادي اهميت سازمان بقاي براي كه تسهيالت و درآمد

 .است سازمان شدن واقع جامعه و مردم قبول قابل يا مشروعيت كسب سوم لدلي و امتياز كسب و سياسي

 عمليات فرايند

 مي توجه موضوع اين به نخست. گردد مي برقرار متقابل روابط سازمانها مجموع يا شبكه درون و سازمان دو بين

 .ميپرداز مي آنها عملياتي فرايند به سپس و شود مي تشكيل هچگون سازمانها بين متقابل رابطه كه كنيم

 روابط به بخشيدن رسميت •

 روابط كردن استاندارد •

  روابط اهميت •
 روابط بودن تكراري •

 جانبه دو روابط •

 تقدر •

 همكاري •

 تعارض •

 تعارض مسأله حل •

 هماهنگي •

 هستند مديره هيأت عضو مختلف سازمانهاي در كه افرادي

 عضو سازمان يك از مديره هيأت اعضاي يا عضو يك كه شود مي مشاهده مواردي سازمانها بين روابط زمينه در

 است بوده خصوصي بخش در شده انجام باره اين در كه تحقيقاتي بيشتر. هستند هم ديگر سازمانهاي مديره هيات
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 حالتي يا وضع به مربوط مختلف سازمانهاي مديره هيات در نفر يك عضويت اصلي شكل. عمومي بخش در نه و
 اين ديگر شكل. شود مي ديگر سازمان مديره هيات عضو سازمان يك از مدير يك يا مقام يك كه شود مي

 با سازمانها. شوند مي سومن سازما مديره هيات عضو مانساز دو اعضاي زمان يك در كه است اي گونه به پديده

 بدين و يابند دست بيشتري منابع به تا كوشند مي خود مديره هيات در ديگر سازماهاي به متعلق افراد پذيرفتن

 رساي و اطالعاتي مالي، منابع به يافتن دست طريق از توانند مي آنها. يابند مي جريان آنها بين موجود منابع وسيله
 .شوند برخوردار بيشتري رقابتي مزاياي از منابع

 سازمانها بين روابط آوردهاي ره

 يا سنجيد را آنها سادگي به توان نمي و اند پيچيده سازماني روابط آوردهاي ره رود مي انتظار كه گونه همان

 .گرفت اندازه

 پيچيدگي. دارد قرار بيننده چشم در آن سادگي. است پيچيده هم و ساده هم سازماني بين روابط آورد ره موضوع

 مي آن از متفاوتي ارزيابيهاي بنابراين كنند، مي نگاه موضوع يك به متفاوت ديدگاههاي با افراد كه است اين در

 .نمايند
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سازمان ياثربخش:زدهميفصل س  

 .ديعمل نما يعال يا وهيل است که سازمان مزبور به شيکند ما يت ميک عضوء فعاليبه عنوان  ،يکه در سازمان يهر کس
  .ن است که سازمان اثربخش باشديا يعال يوه ايمقصود از ش

سازمان  يآوردها ره يما کار خود را با بررس .زند يک دور کامل ميل ما يو تحل هيو تجز ين فصل کار بررسيدر ا
قرار  يورد بررسرا م يطيو آنگاه عوامل مح يدرون سازمان يندهايفرا ،يساختار يها يژگيسپس و .ميشروع کرد

ش يسازمان را افزا يشد ه اند که بتوانند اثربخش يزيطرح ر يندها به گونه ايو فرا يساختار يدر واقع ره آوردها .ميداد
  .دهند

است در جهت  يل مزبور اقداميتحل .ارائه شده اند ياثربخش ارهدرب يضيمتفاوت و ضد و نق يالگوها ،قيات تحقيدر ادب
و ارائه  ن موضوع قرار دارديت ايکه در بطن و ماه يضيضد و نق يدگاه هايد يبررسو » نسازما ياثربخش«ه يتجز

  .ميارائه ده يسالم تر يو در مرحله عمل مبنا يتحقق تئور ين است که برايهدف ما ا .کاربرد آن يبرا ييراهها

  يمتناقض از اثربخش ييارائه الگو

 .به تصور در آوردرا کل سازمان  يبه نام اثربخش يده ايتوان پد يمن يل اثربخشيه و تحليالزم به ذکر است در بحث تجز
ا يرا اثربخش  يست سازمانين مورد اتفاق نظر دارند که معقول نين است که صاحبنظران در ايمتناقض ا يمقصود از الگو

  .دانست يفاقد اثربخش

ا يدگاه يان ساده اگر از ديبه ب .ل خواهد شدح يظاهر يا معماين مشکل يرا بکار برد ا يمتناقض اثربخش ياگر بتوان الگو
ن آنهاست و يتام يگوناگون که سازمان در پ ي، با توجه به هدفهاميبه سازمان نگاه کن» متناقض اثربخش يالگو«ه ياز زاو

و عوامل  يالت داخلي، باتوجه به تشکبه آنهاست يابيکه سازمان درصدد دست يمنابع مختلف و گوناگونبا توجه به 
 يتوان سازمان يم ،رديگ يو قضاوت قرار م يابيده مورد ارزين پديکه ا يزمان يو سرانجام با توجه به چارچوبها يخارج

، ستر عوامل گوناگون ايدر دست وجود هدفها، منابع و سا يد اصليکل .خواند ين را بدون اثربخشآا يد يرا اثربخش نام
گر يد ينه هايا در زميگر يد يدر بخشها يک جنبه اثربخش باشد ولياست که امکان دارد سازمان در  ين بدان معنيرا ايز

  .الزم را دارا  باشد ينتواند اثربخش

  اثربخش يالگوها

  ستم و منابعيبر س يمبتن يالگو

که باعث  ييرهايتوان متغ ين نکته توجه کردند که ميارئه شد و آنها به ا) ۱۹۶۷(شور  ياچتمن و سيمزبور توسط  يالگو
ن هرم يدر راس ا يار اصليا معيشاخص  .م کرديتنظ يارات سازمانيشوند را در سلسله مراتب اخت يزمان مسا ياثربخش
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تواند استفاده  يم ين شاخص اصلياز ا ينمونه ا .توان در طول زمان آن را به سنجش درآورد يقرار گرفته است و م
  .ط باشديمطلوب از فرصتها و منابع موجود در مح

به  يابيو دست يطياز عوامل مح يريدر بهره گ ييتوانا« :ر ارائه کردنديبه صورت ز ياز اثربخشي فيتعر ،ن دويت ايدر نها
ا يت يسازمان، با حجم فعال يکه اگر چه هدفها بودن ياستدالل آنها ا .»تيحفظ و ادامه فعال ياب و ارزشمند برايمنابع کم

توانستند به صورت شاخص  يگر از هدفها نميد يبرخ يند، وليار درآيا معيان شاخص وند به عنستتوان يرسوخ در بازار م
   .نديدرآ

از سازمانها در  يبرخ .ط مورد توجه قرار داديت محيدگاه ظرفيد از ديبه منابع را با يابين است که دستيگر ايجه دينت
بهره  يير تواناف خود بين در تعريآنها همچن .پردازند يت ميف به فعاليضع يط هايدر مح يو برخ يغن يط هايمح
تواند موجب ته  يط ميمطلوب از مح يريرا بهره گيز .طيمطلوب از مح يريد کرده اند نه بهره گيط تاکياز مح يريگ

ت سازمان يش حجم فعاليا افزاين است که آيشود ا يدگاه مطرح مين دينه ايکه در زم يپرسش اصل .دن منابع گردديکش
به منابع در جهت کسب اهداف  يابيتوان گفت که دست يسازمان است؟ م يدفهااز ه يکيا يل منابع ياز تحص يتنها شکل

ران سازمان يرا تنها به منافع مديار محدود است زيدگاه بسين دين باور است که اياسکات بر ا .رديگ يسازمان صورت م
  .کند يتوجه م

  بر هدف يمبتن يالگو

ش يک سازمان هدفهايکه  يا درجه ايزان يم« :کند يف ميرر تعيبر هدف را به صورت ز يمبتن يالگو) ۱۹۶۴( يونياتز
ابد هدفها يدهدکه سازمان در يرخ م يزمان يدگيچيپ .ده استيچيهم ساده و هم پ ين الگو به نوعيا .»بخشد يرا تحقق م

که  يا نکته .شود يگر مربوط ميکديآنها با  يهدف و ناسازگار ياختالف در ساختار به گوناگون .متعدد و متضاد هستند
 يسازمان بوده و م يرنده مقصود و ره آوردهايهدفها دربرگ .باشد يم يسازمان يت هدفهايد است مربوط به ماهيقابل تائ

گردد و لذا به ندرت در طول زمان ثابت  ين مييله افراد تعين اهداف به وسيا .نديرا محدود نما يريم گيند تصميتوانند فرا
نکته  .سازند يمنحرف م ير اصلير گذاشته و آن را از مسيهدف تاثز بر يگر نيد يرجو خا يعوامل داخل .ماند يم يباق

 ياعضاء و فشارها يخواسته ها ياست که از صاف يا انتزاعي يدين است که هدف هر سازمان به صورت تجريمهم ا
   .گذر کرده است يو خارج يداخل

 .يو اهداف عمل ياهداف رسم :باشد يدسته اهداف مدو  يکند که سازمان دارا يعنوان م) ۱۹۶۱(گر پرو يد ياز سو
مقصود  ين، اهداف عمليدر کنار ا .گردد ين ميتدو يهستند که توسط سازمان به صورت رسم ي، اهدافياهداف رسم

 يدر بررس) ۱۹۵۵(بلو  .افتيسازمان به آنها دست  يو عمل يواقع ياستهايق سيد از طريکنند که با يرا مشخص م يينها
 يوه هايدارند به ش يهمانند يرسم يک سازمان که هدفهايد که دو واحد از يجه رسين نتياهداف به ا يوخود بر ر
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ا يم داشته يرابطه مستق يعمل يبا هدفها يرسم ين ممکن است هدفهايهمچن .نديآ ين آنها بر ميدرصدد تام يمتفاوت
   .ن دو نباشدين ايب يچ رابطه اينکه هيا

ل يسه دل .کنند ير مييم با گذشت زمان هدفها تغيرسد که بگوئ يسازمان به انجام م ياتيعمل يبحث درباره ارائه هدفها
ن ييند تعيافر .کند يم برقرار ميرابطه متقابل و مستق يطيعوامل محنخست سازمان با  .توان ذکر کرد ير ميين تغيا يبرا

   .يطيو ائتالف با عوامل مح ي، همکارينه زنا چايرقابت، مذاکره  :رديگ ير قرار مير عوامل زيهدف سازمان تحت تاث

نه ين کار به هزياست و ا يريراحت قابل سنجش و اندازه گ يتوجه کند که به صورت ييک سازمان به هدفهايامکان دارد 
  .مورد سنجش قرار داد يتوان به راحت ياست که نم يياز دست دادن هدفها

ط به ياست که مح ييخارج سازمان قرار دارد و به سبب فشارها شود در ير هدف سازمان ميين عامل که باعث تغيآخر
  .کند يم بر سازمان وارد ميرمستقيصورت غ

ن يامکان دارد ا .است يمتعدد يهدفها يم که سازمان دارايد کردين نکته تاکيخود به ا يل هايه و تحليتا کنون در تجز
توانند در  يم که هدفها چگونه ميکن ين باره بحث مينک در ايا .ابندير يين هدفها تغيهدفها متناقض باشند، امکان دارد ا

   .سازمان موثر واقع شوند يل اثربخشيه و تحليتجز

) ۱۹۷۷(من يهنان و فر .ابديش دست يشود که سازمان بتواند به هدفها يبر هدف تا آنجا موثر واقع م يمبتن يکاربرد الگو
سازمان  ياز ارکان اساس يکيهدف به عنوان  يستينکه باياول ا .دندرا مطرح کر ين موضوع چند مساله اساسيا يبا بررس

ن مشکل يمدو .باشد يم ياهداف متعدد و مختلف ين است که سازمان دارايا يکن مشکل اصليل .رديقرار گ يمورد بررس
هدفها موضوع ن مساله در رابطه با يسوم .ن کردييف و تعيق تعريسازمان را به صورت دق يتوان هدفها ين است که نميا

  .است يبعد زمان

با توجه به  .بر هدف استفاده کرد يتوان از روش مبتن يل سازمان ميه و تحليتجز ين باورند که برايمن بر ايهنان و فر
از  يم برخيکوش يبلکه م .نباشند يريم که قابل سنجش و اندازه گيکن ين نمييتع يمتناقض، ما هدفها را به صورت يالگو
  .ميکنند حل کن يمن مطرح مينان و فررا که ه يمسائل

ل ين دليبه چند .ا بازده سازمانيعملکرد  يعنيپردازند،  يبر هدف م يمبتن ين به بخش دوم الگويمن همچنيهنان و فر
ا قضاوت درباره ره ي يابيگر در ارزيمساله د .مطرح است يف زمانينخست مساله ط .ره آوردها مشکل است يابيارز

رون از سازمان يدادها در درون و بين اثرات رويين به مساله تبيهمچن .شود يمحدود مربوط م يستمهايآورد سازمان به س
   .شود يز مربوط مين
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 يرا نميداد، ز يد جنبه علمينبا يکنند که به اثربخش يشنهاد ميرسانند و پ يجه مين نتيمن بحث خود را به ايهنان و فر
متضاد که آن را ارائه  يدر الگو .ارائه کرد و سازمانها را آزمود يو انتزاع يديتجر يهاينها تئوراسه سازميمقا يتوان برا

  .استفاده کرد ياز اثربخش ين است که در سطوح علميم، هدف ايکن يم

  ت و مشارکتيبر رضا يمبتن يالگو

بارنارد  ۱۹۳۸ر سال د .ميکن يد ميند توجه و تاکينما يت سازمان ميفيا گروه درباره کيکه فرد  ين الگو بر قضاوتيدر ا
ع يستم توزيو س يده همکاريل سازمانها به پديه و تحليت و مشارکت افراد را ارائه کرد و در تجزيبر رضا يمبتن يالگوها

ت آنها ين باور بود که اگر رضايبر ا يو .زش افراد در مشارکت سازمان توجه نموديبارنارد به انگ .پاداش توجه کرد
 ين هدف مورد توجه قرار نميت سازمان از نظر تاميدگاه موفقين ديدر ا .خود ادامه خواهد داد ن شود سازمان به کاريتام

زه در افراد آنان را يجاد انگيستم پاداش و اين سيق تضميتواند از طر يا مين بود که آيت سازمان در ايموفق يگرفت ول
   .ديوادار به مشارکت در امور سازمان نما

خود  يله به هدفهايپنداشته شود که افراد بدان وس يله ايسازمان به عنوان وس يبطه با اثربخشدگاه چنانچه در راين ديا
برقرار  ين است که افراد با سازمان ارتباطات گوناگونين مساله اياول .شود يابند موجب بروز سه مساله عمده مي يدست م

وجود  .باشد یو معنو ياخالق"ا ي" حسابگرانه"، " يگانگياز خود ب"تواند به صورت  ينوع رابطه افراد با سازمان م .کنند يم
در رابطه با  يمساله اصل .گردند يکسان و هماهنگي يهدفها يشود که افراد دارا ين ميمانع از ا ين روابطيچن
کل  يتها و کارهايم به فعاليدر دست افراد بپندار يله اين است که چون سازمان را به عنوان وسيا يروانشناس يدگاههايد

ن يد ايآ يبه وجود م يياز فردگرا يافتين رهيکه در مورد چن ين مساله ايسوم .ا واحدها توجه الزم نخواهد شديسازمان 
   .کند يرند توجه نميگ يسازمان قرار م ير کارهاياست که روش مزبور به افراد خارج از سازمان که تحت تاث

  تهايهدفها و محدود

که  يسازمان در مورد نقش کسان يات مربوط به اثربخشيادب يبا بررس) ۱۹۷۷(گودمن  نگز ويپن يدو پژوشهگر به نامها
ن دو، يا .روش آنها بر اساس اصل ائتالف حاکم قرار دارد .ارائه کرده اند يکنند روش متفاوت يدر سازمان مشارکت م

اگر عوامل محدود « :ف نمودنديرنگونه تعيرا ا يآنها اثربخش .شروع کردند ياز اثربخش يفيبحث خود را با ارائه تعر
در آن صورت سازمان  متعدد موردنظر باشد يش از هدفهايا بيج سازمان در حدود يو اگر نتا ن شونديربط تاميکننده ذ

ن عوامل عبارتند از يا .ن شونديد تاميهستند که با ييازهايا نيط يمقصود از عوامل محدود کننده شرا .»اثربخش است
ا مقصود يسازمان، حالت  يگر مقصود از هدفهايد ياز سو .ن شده اندييش تعيکه از پ ييجراا ياستها و روشهايس

  .دينما يق مشخص ميدق ين را به صورتآاست که گروه ائتالف  يزيا چيموردنظر 

تفاوت عمده  .دارد يادينگز و گودمن شباهت زينيم با روش پيريگ يش ميمتناقض در پ يرا که ما در ارائه الگو يروش
ن ين است که ايتفاوت عمده در ا .نديآ يعوامل محدود کننده به حساب ممنابع به عنوان  ،ن است که در آن روشير اد
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متناقض فرض را بر توافق نظر  يما در الگو يول .دگاه خود به توافق نظر گروه ائتالف توجه دارنديدو در ارائه فرمول و د
   .م گذاشتيگروه ائتالف نخواه

  ؟يه کسچ يبرا ياثربخش

برخوردار  ييت باالياز اهم" ؟يچه کس يبرا ياثربخش"ن پرسش يمطرح کردن ا ياثربخش يبرا يبه هنگام ارائه فرمول
ار يبس ن مسالهيرند و ايگ يات و اقدامات سازمان قرار مير عمليمتفاوت تحت تاث يبه گونه ها مختلف يگروهها .است

ا در جهت ير يکه در مس ياتيک جنبه موفق است احتماالً با عمليا ي رين مسيکه در ا ياتيا عملياقدامات  .وشن استر
   .نخواهد داشت يشود، رابطه ا يگر انجام ميد

  متناقض يالگو

) ۱۹۸۳(ن و رورباخ ياست که کو يرقابت يبر ارزش ها يمتناقض شباهت دارد روش مبتن يکه با الگو يياز روشها يکي
   .ارائه شده استپيوست  ۳مزبور در نمودار  يالگو .ار داده اندن ارزشها قريخود را بر ا ياثربخش يالگو

وجود  يادياحتمال ز يبدهد ول يين ابعاد ارزش باالين گذاشت که سازمان به همه ايتوان فرض خود را بر ا ياگر چه م 
  .داشته باشد ييباال ينتواند اثربخش يريباشد از نظر انعطاف پذ يدارد که اگر سازمان بخواهد در بخش کنترل اثربخش

  .ميپرداز يساده م يوه ايمتناقض به ش ينک به ارائه الگويا

ل ين عوامل محدود کننده بر سازمان تحمين دارد اامکا .دد و محدود کننده روبرو استسازمان با عوامل متع - ۱
کشف شوند و ن عوامل ينها روبرو شود، امکان دارد اآا مذاکره با ي يشوند، امکان دارد سازمان در اثر چانه زن

د آمدن عوامل يکه موجب پد يصرفنظر از عوامل .ل کندينها را بر خود تحمآامکان دارد سازمان خودش 
را چنانچه سازمان بخواهد يز .ت متناقض و ناهمگون عوامل هم توجه کرديد به ماهيشوند با يمحدود کننده م

ر ير با ساين اقدام مغاياحتماالً ا ،مل آوردبه ع ياز عوامل محدود کننده اقدام يا دسته ايک عامل ينسبت به 
ن حالت يدر ا .ط ارائه کرديمناسب همه شرا يتوان طرح يط نمين شرايواقع در ار د .اقدامات خواهد بود

 .ج حاصل از اقدامات بودينتا ينيش بيق به دنبال پيدق يبا بررس يستيبا

 .گوناگون و متناقض روبرو است يسازمان با هدفها - ۲

گذارد از  ياست که سازمان بر آنها اثر م يمختلف يمنظور گروهها .سازمان يو خارج يداخل يابواب جمع - ۳
آنها را به  یستيبا يبه هنگام محاسبه اثربخش .يا مردم عادي، ارباب رجوع يجمله کارگر، کارمند، عضو، مشتر

  .حساب آورد
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استفاده  يمختلف زمان يز چارچوبهاک سازمان ايدر درون  يحت .متفاوت دارند يزمان يسازمان ها چارچوبها - ۴
ن يعالوه بر ا .کند ير مييط هم تغيب عوامل محدود کننده محين با گذشت زمان درجه و ترکيهمچن .کنند يم

  .رترنديب پذيس آسيتازه تاس يرا معموالً سازمانهايز .کند يفا ميا يعمر سازمان هم نقش مهم

سازمان متفاوت، گوناگون و ضد و  يطيو عوامل مح يجمع، ابواب يم که هدفها، چارچوب زمانيمشاهده کرد
ن يا د بريبه هنگام قضاوت و عمل با .مورد همه سازمانها وجود دارندهستند که در  ييتهاينها واقعيا .ض هستندينق

ست بلکه ياثربخش ن يچ سازمانيم که هيريجه بگيشود نت يض باعث مين عوامل ضد و نقيوجود ا .اساس اقدام کرد
  .ن عوامل مد نظر باشنديدارد که ا يبستگ يزانيش بودن سازمان به ماثربخ

  متناقض يالگو يکاربردها

 ينم ياثربخش ين است که به هنگام بررسيد ايآ يکه به دست م يجه اين نتيمتناقض نخست يک الگويبه هنگام کاربرد 
د با هدفها، يعوامل متعدد و محدود کننده، با با ييارويدر ضمن به هنگام رو .کامالً بخردانه عمل کرد يتوان به گونه ا

وه يش .مصالحه کرد و با همه آنها از در سازش درآمد يمتفاوت به گونه ا يزمان يگوناگون و چارچوبها يابواب جمع
   .دارد يبستگ يخارج يدرون سازمان و به فشارها يمصالحه به روابط قدرت و ائتالفها

را کنترل کند که  يواملکوشد تا ع يسازمان م .نترل سازمان هستندکه خارج از ک يعوامل محدود کننده ا
دادها ممکن است يون ريا .توان کنترل کرد يدادها را نمياز رو ين حال برخيدر ع .دارند يد جنبه محورکن يفکر م

رقابل يغ يروهايو ندادها ينکه سازمان با رويت ايدر نها .بر سازمان داشته باشند ياديا زيرقابل کنترل بوده و اثر کم يغ
قاعدتاً  .د با آنها دست و پنجه نرم کنديهستند که سازمان با ياز عوامل محدود کننده ا يآنها بخش .کنترل روبرو است

   .ديايط کنار بين شرايد با ايسازمان با

 يطيکوشد تا عوامل مح يسازمان م .ز خود قرار داديکه امکان دارد آنها را دستاو يعوامل محدود کننده ا
ت يط تقويگاه سازمان را در محين است که پايت ارشد سازمان ايريمد ياصل ياز کارها يکي .ز خود قرار دهديرا دستاو

ن مطلب يانگر ايره شرکت بيات مديگر در هيد يره شرکتهايات مديه يموضوع مشارکت اعضا يبررس .ديت نمايو تثب
 يرماليو غ يجذب منابع مال)۲جذب افراد متخصص )۱ .کند نيرا تام يتواند چهار هدف خارج يده مين پدياست که ا

  .يقدرتمند خارج ين منافع سازمانهايتام) ۴ ياسيتحقق اهداف س)۳

عرضه  يدن واحدهايرد عبارتند از خريگ يمورد استفاده قرار م يطيز قرار دادن عوامل محيدستاو يگر که برايد يراهها
   . ...د و ن به نفع خويب قوانيه، تصويکننده مواد اول

درون  ياسيس يندهايو فرا يريم گيج حاصل از تصميا نتايتواند با توجه به ره آوردها  يسازمان م .سازمان يهايژگيو
 ياز الگو يناش يشه هاياز اند ياريبس .ديد ساختار نماين کند و در صورت لزوم تجدييعتش، ساختار خود را يمرزها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

www.takbook.com

http://www.softwarelabs.com


۶۲ 

 

که سازمان با آنها  يطين است که با توجه به شرايا ياستنباط اصل .تاسگرفته ن مساله سرچشمه يماً از ايمستق يياقتضا
    .رد تا موفق گردديبه خود بگ يگوناگون يتواند شکل ها يشود م يروبرو م
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  سازمان تئوري: فصل چهاردهم

 ها يتئور اين بررسي .دارد وجود سازمان درباره كنوني زمان در كه است هايي تئوري بررسي فصل اين هدف

 هدف. كنيم درك را آنها و ببريم پي سازمان مختلف هاي جنبه به بتوانيم كه آورد مي وجود به را امكاني چنين

 فليگ نيل ديدگاه همان كه است اين مقصود بلكه ،شماريم برتر ها تئوري ساير بر را تئوري يك كه نيست اين

 خود گاهددي از را سازمان پديده كل تا است آن بر فكري مكتب هر: گويد مي كه كنيم تأكيد را )۱۹۸۵(استين

 .كند توجيه

 مي قرار مطالعه مورد داد، قرار انتقاد و بررسي مورد را آنها ۱۹۸۲ در ففر كه روشي همانند را سازمان هاي تئوري

 ارك و سر واحد يا قدرت ائتالف فرد، عمليات با كه كرد توجه سازمان هاي تئوري به ديدگاه اين از ففر. دهيم

  . كنيم مي توجهسازماني  به سطوح بيشتر ما. كنيم نمي عمل گونه بدين ما ولي داشت،

 جمعيت و شناسي بوم بر مبتني الگوي

 با بلكه نيست، متمركز سازماني واحدهاي بر جمعيت و شناسي بوم بر مبتني الگوي ففر، و آلدريچ ديدگاه از

 آن با مقايسه در ،باشد سازگار و مناسب محيط با كه ازمانس از شكلي. دارد كار و سر سازمانها جامعه يا شكل

 و يشناس بوم الگوي مورد در ففر و آلدريچ. يابد مي دوام و بقا، دارد كمتري شايستگي كه سازمان از شكل
 درون در تيمدير يافراينده. ماند مي باقي ناشناخته اصلي تغييرات منبع يا منشأ: شدند روبرو مسائلي با هجامع

 نشان كه فرايندي يابند مي بقا مدت، بلند در موفق، سازمانهاي تنها كه آنجا از. شود مي شتهانگا ناديده انسازم
 يعني( اقتصادي هاي تئوري با مزبور الگوي مقايسه در. شود مي انگاشته ناديده باشد، محيط با سازمان تناسب دهنده

 شرايطي هيچ در تقريباً. كند مي بروز مشكالتي و ائلمس )گذارند مي كامل رقابت بر را خود فرض اساس كه آنها

انتقاد  مورد را جامعه و شناسي بوم بر مبتني الگوي نيز) ۱۹۸۹(يانگ  نام به شگريهپژو. ندارد وجود كامل رقابت
 تئوري بر زيادي ميزان به نهاآ زيرا. است شده ارائه منيفر و هنان وسيله به كه الگويي ويژه به است داده قرار

 اين مناسب جامعه و شناسي بوم بر مبتني روش كه باورند اين به هنان و فريمن .اند كرده تاكيد شناسي يستز

 دهد، قرار توجه مورد دارد، اندكي پذيري انعطاف كه پيچيده سيستم يك عنوان به را سازمان كه است ديدگاه

 نظريه. كند مي توجه سازمان پديده هب محدود بسيار ديدگاهي از مزبور روش كه است باور اين بر يانگ ولي

 روش اين كه شوند مي يادآور و كنند مي زيادي دقت جامعه و شناسي بوم بر مبتني الگوي طرفداران و پردازان

  . كند مي توجه سازمانها يكايك نه و سازماني جامعه به

 محيط به وابسته الگوي
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 توجه سازمان سرنوشت تعيين هنگام به، سازماني صحنه بازيگران نقش به جامعه و شناسي بوم بر مبتني الگوي در

 سرنوشت تعيين هنگام به اساس آن بر كه است شده ارائه محيط به وابسته الگوي نام به ديگري الگوي. شود نمي

 مي ترسيم سازماني ط،محي به وابسته گويلا در. شود مي توجه سازمان عمليات و گيري تصميم فرايند به سازمان

 توانند مي سازمان مديران كه كند مي تداعي را عقيده اين همچنين آن. دارد فعال اي رابطه محيط با كه شود

 اداره با مقايسه در محيطي عوامل بر تسلط يا اداره يعني  كار اين و كنند اداره سازمان همانند را محيطي عوامل

 . دارد بيشتري اهميت سازمان

 در تغييراتيث باع امر اين اردذبگ اثر محيط بر تا كوشد مي سازمان كه است اين مؤيد محيط به وابسته الگوي

 به نسبت سازمان كه است آگاهانه و شده ريزي برنامه واكنشهاي نتيجه تغيير زيرا شود، مي گوناگون سازمانهاي

 و محيط ديدگاه از تنها كه اين جاي به الگو اين در. دهد مي نشان خود از محيط اقتصادي شرايط و عوامل
 محيطي عوامل با بايد سازمان آنها در كه شود مي توجه راههايي به شود، توجه موضوع به منتخب محيطي شرايط

 شده تضمين و مطمئن راههايي خود بقاي و حياط ادامه براي كوشد مي وسيله بدين و كند ايجاد متقابل رابطه

 . نمايد انتخاب

 وسيله بدان سازمان كه است اي شيوه كنيم، مي بيان يطمح به وابسته الگوي مورد در كه را مطالبي آخرين

 از بسياري كه كنند مي پيشنهاد روش يا راه چندين ففر و آلدريچ. كند حفظ را خود شكل آيد مي بر درصدد

 كار به آميز موفقيت صورت به و دهند وفق محيط شرايط با را خود يلهسو بدان گذشته در اند توانسته سازمانها

 گرفتن از پس سازمان كه است فني تصميمات نمايانگر روشها اين موارد، از بسياري در. هندد ادامه خود

  . آيد مي بر مسيرهايي چنين طي درصدد استراتژيك تصميمات

 اقتضايي - بخردانه الگوي

 وجهت هدفها به نيز جامعه و شناسي بوم بر مبتني الگوي در( شود نمي توجه هدفها به محيط به وابسته الگوي در

 در كه بخشهايي در. هستند رو به رو گيري تصميم واقعيت با روش دو هر كه رسد مي نظر به چنين )شود نمي

 ديدگاه با كه پردازيم مي تئوريهايي يا يرتئو به سپس و پردازيم مي هدفها مسأله به ديگر بار يك آيد مي پي

  . دارد كار و سر هدف بر مبتني

 نامهاي به پژوهشگر دو وسيله به تئوري اين. گيرد مي سرچشمهاقتضايي  ورياز تئ اقتضايي موضوع يا عقيده

 گال چون نويسندگاني آنها از پس. نمودند  زمينه اين در اساسي كار يك آنها. شد ارائه ۱۹۶۷در لورش و الرنس

 . كردند ارائه بيشتري اساسي و اصولي نظريات و عقايد ريمن و نگاهندهي، برايت

 الگوي از او طرفداري. عادي است علوم از جزيي يا بخشي اقتضايي تئوري كه شد مدعي ۱۹۸۵ در دونالدسان

 تئوري. كرد ارائه تجربي مدارك توان مي تئوري اين كاربرد براي كه دارد قرار گيري نتيجه اين پايه بر اقتضايي
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 سازمان كه دارد بستگي حيطيم ماهيت به سازماندهي براي راه بهترين: كنيم مي خالصه زير صورت به را اقتضايي

 . باشد مرتبط يا مربوط آن به بايد

 مورد سبب بدين همچنين، است آميز سفسطه كه است گرفته قرار انتقاد مورد شدت به سبب ازاين اقتضايي تئوري

 يا يلدل سازماندهي راه بهترين شيوه يا علت مورد در تواند نمي زيرا نيست، تئوري يك اصال كه گرفته قرار انتقاد

 دست الگويي به شود مي اضافه بخردانه يا عقالني موضوع به اقتضايي موضوع كه هنگامي. كند ارائه علي رابطه
 گيرند مي قرار توجه مورد ديدگاه اين از سازمانها. نامند مي )عقالني(بخردانه -اقتضايي الگوي را آن كه يابيم مي

 شوند مي واقعيت اين متوجه و دارند كار سرو هم محيطي لعوام با و يابند دست يهدفهاي به تا كوشند مي كه

  .ندارد وجود راه نيبهتر عنوان به اهير هيچ كار انجام براي كه

 ماركسيستي گاهددي

 واقع مفيد و دارد اهميت سازماني مسائل با رابطه در نظر دو از ها ماركسيست ديدگاه كه است باور اين بر ففر

 عضو پذيرفتن مورد در سازماني رابطه دوم استخدامي، زمينه در آنان رابطه و كارگران كنترل نخست. شود مي

 بحث مورد معقول يا بخردانه كار يك عنوان به اين از بيشتر را آن كه شركت مديره هيأت در ديگر سازمانهاي

 . دارد بخردانه يا عقالني پايه سازمان كارهاي از بسياري آن طي و داديم قرار

 چون كه گذارد مي اين بر را خود فرض اساس بخردانه - اقتضايي الگوي كه شويم يادآور دباي ديگر بار يك

 و ماركسيستي ديدگاه از چه. بود خواهند بخردانه نيز امور اين الزاماً است، بخردانه كارهاي انجام درصدد سازمان
 انتخاب نتيجه در سازمان كارهاي بخردانه -اقتضايي الگوي در كنيم، نگاه موضوع به غيرماركسيستي ديدگاه از چه

 مي انتخاب سازمان در موجود موقعيتهاي و كننده محدود عوامل به توجه با كه است هدفهايي از اي مجموعه
 . شوند

 معامالت هزينه بر مبتني الگوي

 براي. تقرارگرف شناسان جامعه توجه مورد و شد ارائه اقتصادي علوم به توجه با معامالت هزينه بر مبتني الگوي

 نفع به افراد كه است اين بر فرض. آيد مي حساب به آغاز نقطه عنوان به خدمات يا كاال ستد و داد الگو اين

 كنند مي عمل خود

 بازار در معامالت اين و شود مي انجام آني صورت به معموالً ستد و داد )اقتصاددانان معقولهمان انسان  يعني(

 كه گونه همان. اند شده ساده بازاهاي گزينيجا پيچيده و نامطمئن شرايط زمان گذشت با. گيرد مي صورت آزاد

 آن به سازمانها شناسان جامعه از تعدادي كه است شده باعث ستد و داد هزينه بر مبتني روش رفت مي انتظار

 و تجزيه و بررسي در اند كرده سعي هم اي عده و دادند قرار حمله مورد را مزبور روش برخي. كنند توجه
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 صورت ستدها و داد هزينه بر مبتني روش متوجه كه اي حمله ترين منظم. كنند استفاده آن از سازمان تحليل

 چارچوب كه دهد مي قرار نقد مورد گونه بدين را مزبور روش او. گرفت صورت گرانووتر وسيله به گرفت

 خشيب يا جزئي ،اديصاقت ستدهاي و داد كه دارد قرار باور اين اساس بر بازار و سازماني اختيارات مراتب سلسله

 پديده با نوين اقتصادي جامعه ستدهاي و داد در كه كند مي اتخاذ موضعي تروگرانو. هستند اجتماعي روابط از

 روابط نه و كند مي برقرار ارتباط اجتماعي روابط با خود نوبه به هم آن و گردد، مي مرتبط اطمينان و اعتماد

  .اقتصادي

 سازمان بودن نهادي بر مبتني الگوي

 كه پژوهشهايي بيشتر .دهيم مي قرار توجه مورد كه است نظري الگوي آخرين سازمان بودن نهادي بر مبتني الگوي

 صورت اند، كرده مي استفاده آزاد تكنولوژي از كه انتفاعي غير سازمانهاي روي بر شده انجام زمينه اين در

 براي دهنكن محدود عامل يك عنوان به تكنولوژي عامل كه است ناي آزاد تكنولوژي از مقصود( .است گرفته

 )است نبوده سازمان

 به بايدکه  اي گونه به است داده تغيير را وضع اين اجتماعي تغييرات كه باورند اين بر پاول و جيو ماگ دي

 كه شوند مي واقع يهاي حوزه در سازمانها كه دارد قرار فرض اين اساس بر آنها كارهاي. رفت ديگر الگوي سراغ

 . دارند قرار مشابه هاينسازما

 خود طرح بخردانه و معقول فرايند يك با سازماها كه شود مي باعث سازمانهابودن  بر نهادي مبتني ديدگاه بنابراين

 سازماني حوزه يك در كه خارجي و داخلي فشارهاي بلكه) نشوند عقالني يا بخردانه ساختار داراي(نكنند تهيه را

 اين از اگر. شوند همانند يا مشابه مدت، بلند هاي دوره در كه كند مي مجبور را آنها، آيد مي وارد آنها بر

. شود مي تعيين سازمانها بر حاكم نظم مجراي از سازمان كنترل براي استراتژيك راه كنيم نگاه عوموض به ديدگاه
 . است نظام اين از جزيي خود سازمان كه است بديهي

 يا تمايل اين همچنين. گردند مي جايگزين جديد عقايد وسيله به هم برخي و شوند مي رد عقيده ناياز  يبرخ

  .دهند جلوه اهميت كم را آن يا نشود توجه كارايي چون مسائلي به كه دارد وجود هم شديد گرايش
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