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«ن والقلم و ما یسطرون»
کلمه نزد خدا بود و خدا آن را با قلم بر ما نازل کرد.
به پاس تشکر از چنین موهبت الهی ،موسسه ماهان درصدد
برآمده است تا در راستای انتقال دانش و مفاهیم با کمک اساتید
مجرب و مجموعه کتب آموزشی خود برای شما داوطلبان ادامه
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ،گام موثری بردارد .امید است
تالشهای خدمتگزاران شما در این موسسه پایهگذار گامهای
بلند فردای شما باشد.
مجموعه کتابهای کمک آموزشی ماهان بهمنظور استفاده
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد تالیف
شدهاند .در این کتابها سعی کردهایم با بهرهگیری از تجربه
اساتید بزرگ و کتب معتبر داوطلبان را از مطالعه کتابهای
متعدد در هر درس بینیاز کنیم.
دیگر تالیفات ماهان برای سایر دانشجویان بهصورت ذیل
میباشد:
مجموعه کتابهای  8آزمون :شامل  5مرحله کنکور
کارشناسی ارشد  5سال اخیر به همراه  3مرحله آزمون
تالیفی ماهان همراه با پاسخ تشریحی میباشد که برای
آشنایی با نمونه سواالت کنکور طراحی شده است .این
مجموعه کتابها با توجه به تحلیل  3ساله اخیر کنکور و
بودجهبندی مباحث در هریک از دروس ،اطالعات مناسبی
جهت برنامهریزی درسی در اختیار دانشجو قرار میدهد.
مجموعه کتابهای کوچک :شامل کلیه نکات کاربردی در
گرایشهای مختلف کنکور کارشناسی ارشد میباشد که
برای دانشجویان جهت جمعبندی مباحث در  2ماهه آخر
قبل از کنکور مفید میباشد.
بدینوسیله از مجموعه اساتید ،مولفان و همکاران محترم
خانواده بزرگ ماهان که در تولید و بهروزرسانی تالیفات ماهان
نقشموثری داشتهاند ،صمیمانه تقدیر و تشکر مینماییم.
دانشجویان عزیز و اساتید محترم میتوانند هرگونه انتقاد و
پیشنهاد درخصوص تالیفات ماهان را از طریق سایت ماهان
به آدرس  mahan.ac.irبا ما در میان بگذارند.
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

مجموعهاي كه اينك پيش روي شماست تالشي است در جهت پاسخ به نياز شمار بسياري از
داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد در گرايشهاي مختلف مدیریت و مهندسی صنایع
از آنجا كه درس تئوريهاي مديريت و سازمان يكي از دروس مهم و كليدي در كنكور ميباشد،
داوطلبان همواره به دنبال منابعي بودهاند كه از جامعيت كافي برخوردار بوده و بتواند نياز آنان را در
پاسخ به سواالت تئوريها و نظريههاي عمومي مديريت برآورده سازد .همچنين گستردگي منابع این
سرفصل از يكسو و محدوديت زماني اغلب داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد از سوي ديگر ،داوطلبان
را با مشكل و نگراني مواجه ساخته و حس اعتمادبهنفس آنان را تا حد زيادي كاهش ميدهد.
اين مجموعه درواقع كليدي است براي حل مشكالت دانشجويان و داوطلبان .در اين مجموعه سعي
شده تمام مطالب مهم و كليدي با تكيه بر منابع اصلي آزمون كارشناسي ارشد جمعآوري و تدوين
شود و بهصورتي مختصر و مفيد در اختيار داوطلبان قرار گيرد.
اين كتاب در چهار قسمت تهيه و تدوين شده است:
قسمت اول :مديريت عمومي
قسمت دوم :مديريت رفتار سازماني
قسمت سوم :مديريت منابع انساني
قسمت چهارم :تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
قسمت پنجم :مفاهیم نوین مدیریت (ضمیمه کنکور )95
این چهار قسمت اول دربرگیرنده چهار حوزه مختلفی است که محور طراحی سواالت تئوریهای مدیریت و سازمان
در آزمونهای مختلف قرار گرفتهاند .همچنین در انتهای هر فصل ،تستهای آزمونهای سراسری مجموعه
مدیریت و مدیریت اجرایی ( )84-94مربوط به آن فصل همراه با پاسخ تشریحی اضافه گردیده است و قسمت
پنجممفاهیمنوینمدیریت میباشد.
این کتاب از زمان تهیه و تدوین (سال  )1383تاکنون ،هر ساله برحسب تغییر منابع کنکور کارشناسی
ارشد ویراستاری شده و سال به سال ،مطالب تکمیلی بیشتری بدان اضافه شده و مطالب اضافي حذف
گرديده است .بهطوریکه هر ساله بیش از  90%سواالت تئوریهای مدیریت در رشتههای مدیریت
(مجموعه مدیریت و اجرایی) و مهندسی صنایع را پوشش میداده است.
از آنجا که این مجموعه ،خالصه و چکیده پانزده کتاب مربوط به «تئوریهای مدیریت و سازمان»
میباشد ،بیشتر به توضیح نکات کنکوری و کلیدی مدیریت پرداخته و مجالی برای تشریح و ارائه
مثالهای کاربردی پیدا نکرده است .لذا به دانشجویان -خصوص ًا دانشجویانی که رشته دوره کاردانی
یا کارشناسی آنان ،غیرمدیریتی میباشد -توصیه میگردد که جهت فهم بهتر مطالب این کتاب ،در
کالسهای «تئوریهای مدیریت» موسسه آموزش عالی آزاد ماهان شرکت نمایند.
در پایان الزم به ذکر است با توجه به حجم وسيع مطالب تئوريهاي مديريت و سازمان و وجود منابع
متعدد براي اين سرفصل ،تالش بسياري بهعمل آمده كه اين مجموعه از جامعيت كافي برخوردار
باشد و بتواند كليه مباحث را پوشش دهد .با اين وجود ،اين كتاب همانند هر اثر ديگري داراي
كاستيها و كمبودهايي است .نظرات و پيشنهادات سازنده شما ميتواند ما را در تهيه مجموعهاي
كاملتر و جامعتر براي داوطلبان سالهاي آتي ياري نمايد .خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود
را به آدرس « »info@alireza-salami.comارسال نمایید.
با آرزوي موفقيت شما
عليرضا سالمي

www.alireza-salami.com
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فصلِاول

تعاریفِاولیه
تئوریهای سازمان ( 1)OTو رفتار سازمانی ()OB

2

در تئوریهای مربوط بهسازمان و مدیریت دو واژه «تئوریهای سازمان» و «رفتار سازمانی» به بحث پیرامون نظریههایی میپردازند که با یکدیگر متفاوتند:
تئوریهای سازمان ،دیدگاهی کالن نسبت به سازمان دارد و واحد تحلیل آن ،سازمان و واحدهای فرعی آن است و رشتهای است که ساختار و طراحی
سازمان را مورد مطالعه قرار میدهد و به هر دو جنبه توصیفی 3و تجویزی 4سازمان میپردازد.
در دیدگاه توصیفی (تشریحی) فقط اصول راهنما بیان میشود که این اصول میتواند در بعضی مواقع مؤثر یا نامؤثر باشد .اما دیدگاه تجویزی
(دستوری) حالت بایدی دارد و تئوریپرداز ،آنرا با قاطعیت برای همه جا مناسب میداند.

برخالف تئوری سازمان ،رفتار سازمانی ،دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروههای کوچک تأکید دارد و موضوعات رفتار فردی (همچون
ادراک ،ارزشها ،یادگیری ،انگیزش و شخصیت) و رفتار گروهی (همچون نقشها ،موقعیت افراد ،رهبری ،قدرت ،ارتباطات و تعارض) را مورد مطالعه
قرار میدهد .رفتار سازمانی حالت تجویزی ندارد و فقط توصیفی است.
این دو مفهوم از نظر موضوعی در بعضی جهات با یکدیگر همپوشی و نقاط مشترکی دارند؛ از جمله آنها میتوان به تضاد اشاره کرد ،بهگونهای
که هم تضاد رفتاری و هم تضاد ساختار وجود دارد.

مفهوم «سازمان»

5

سازمان عبارت است از «پدیدهای اجتماعی که بهطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای مرز نسبت ًا مشخصی است و برای تحقق هدف یا اهدافی بهصورت
مستمر فعالیت میکند».
در این تعریف دو واژه کلیدی وجود دارد:
* واژه «پدیدهاجتماعی» :به این معنی که سازمانها از دو یا چند نفر تشکیل شده ،با یکدیگر تعامل برقرار میکنند.
* واژه «آگاهانه هماهنگ شده» :نیز داللت بر مدیریت دارد.
هرچند که یک سازمان از عناصر و عوامل متعددی تشکیل شدهاست ،ولی مهمترین عنصر سازمان ،مدیریت است .پیدایش سازمانها و ایجاد عمومی
آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان -مدیریت الزم و ملزوم یکدیگرند.
در همه سازمانها از انسانها استفاده میشود و همه آنها هدفمند بوده و از «تقسیم کار» بهره میگیرند.

10

- Organization Theories
- Organization Behavior
- Description
- Prescription
- Organization

1
2
3
4
5

نظریه مراحل رشد سازمانی

گرینر از صاحبنظران سازمانی معتقد است که سازمانها پنج مرحله تکاملی را طی میکنند و معتقد است هریک از این مراحل با بروز یک بحران به
پایان میرسد و سازمان وارد مرحله جدیدی میشود .مراحل رشد سازمانی عبارتند از:
1
2
3
4
5

رشد از طریق خالقیت یا کارآفرینی (بحران بعدی :بحران رهبری)
رشد از طریق هدایت (بحران بعدی :بحران استقالل)
رشد از طریق واگذاری اختیار (بحران بعدی :بحران کنترل و نظارت)
رشد از طریق هماهنگی (بحران بعدی :بحران محدودیت و تشریفات زائد اداری)
رشد از طریق همکاری (بحران بعدی :احتماالً بحران اشباع روانی)

افزایش کارآیی مدیر ،مستلزم «سازگاری عملکرد داخلی با کارکردها ،فنآوریها ،نیازهای کارکنان و محیط خارجی سازمان» است.
هر دوره بحرانی حا کی از وجود یک مسئله مدیریتی است که تداوم رشد سازمان در گرو آن است .به این ترتیب ،در هر دوره بحرانی نیز از یک
سبک مدیریتی غالب استفاده میشود که ضمن کنترل بحران ،رشد سازمان را نیز تضمین میکند.
هنگامی که سازمان بیش از حد بزرگ و پیچیده شود بهطوریکه ادارهکردن آن از طریق برنامههای رسمی و خشک دشوار گردد ،عالج بحران
تشریفات زائد اداری ،افزایش روحیه همکاری است که از طریق تشکیل تیمها و تاکید ماهرانه بر وجوه اشتراک افراد متفاوت صورت میپذیرد.
به این ترتیب ،فراگرد «کنترل اجتماعی» و «خود کنترلی» جای «کنترل رسمی» را میگیرد.
گرینر در مورد بحران بعد از مرحله پنجم ،نامطمئن است .با وجود این پیشبینی میکند که اشباع روانی بعضی از کارکنان مسئلهای جدید ایجاد
کند .به اینصورت که با تشدید کار گروهی و تحمل فشارهای سنگین برای یافتن راهحلهای خالق ،کارکنان از نظر جسمانی و احساسی تحلیل
میروند و نهایت ًا منجر به اشباع روانی جامعه میشوند.

مدیریت

1

تعــاريف اولــيه

مدیریت فرایند بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شد ه است که از طریق وظایفی همچون:
برنامهریزی ،2سازماندهی ،3بسیج منابع و امکانات ،4هدایت 5و کنترل 6برای دستیابی به اهداف تعیین شده ،صورت میگیرد.
این تعریف ،پنج نکته اساسی زیر را که زیربنای مفاهیم کلی مدیریت در حوزههای نظریهپردازی و کاربرد هستند ،دربر دارد:
 1مدیریت یک فراگرد است.
تغییر به سوی هدف با استفاده از سازوکار بازخور را «فراگرد» گویند .هر فراگرد دارای هدف ،ساختار و نتیجه است .ساختار فراگرد ،بر نحوه
بههم پیوستن فراگردها و عوامل متعدد ،برای دستیابی به یک نتیجه معین داللت دارد.

 2مدیریت بر هدایت تشکیالت انسانی داللت دارد.
 3مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است.
 4مدیریت کارآ ،متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است.
 5مدیریت بر فعالیتهای هدفدار ،تمرکز دارد.
در تعریف دیگری ،مدیریت عبارت است از :انجامدادن کارها بهوسیله و از طریق دیگران .در این تعریف بر دو موضوع تأکید شدهاست:
* به انجام رسانیدن کار
* وجود اشخاص برای انجام کارها
بعضی معتقدند که خود کارکنان قادرند وظایف مدیریت را نیز انجام دهند و به واحد مدیریت جدا و مستقل نیاز ندارند؛ ولی هنوز مورخین و
جامعهشناسان ،نهادی را نیافتهاند که بدون داشتن سلسله مراتب اداری پایدار مانده باشد.
به اعتقاد پیتر دراکر ،عضو اصلی و حیاتبخش هر سازمان ،مدیریت آن است.
مدیریت تنها عامل تولید است که چگونگی استفاده از دیگر عوامل تولید در سازمان ،به آن بستگی دارد.
- Management
- Planning
- Organizing
- Staffing
- Directing
- Controlling

1
2
3
4
5
6
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وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرﺧﻴﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﻬﺎدي را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ ،ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و ﺣﻴﺎتﺑﺨﺶ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن اﺳﺖ.

 ﻧﻜﺘﻪ :ﻫﺎروﻟﺪ ﻛﻮﻧﺘﺰ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻃﺮاﺣـﻲ ،اﻳﺠـﺎد و ﻧﮕﻬـﺪاري
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوﻫﻲ در آن ،ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

سازمانﺷﻮد.
اﻃﻼق ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ایجاد وﺑﻪ ﻫﺮ
طراحی ،ﺧﻮد
اﻋﻤﺎلرا دﻳﺪﮔﺎه
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﻨﻈﻴﻢ
زمینهﺑﺮاي
ﻣﺪﻳﺮان
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اعضای
زﻣﻴﻨﻪکند که
نگهداری
ﻃﺮﻳﻖمحیطی
موظفاز است
داند که
انسان می
فعالیتی
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲترین
مدیریت را مهم
کونتز،
 ﻧﻜﺘﻪ:هارولد
بتوانند با فعالیت و همکاری گروهی در آن ،به اهداف معین خود دست یابند.
1
ﻛﺎرآﻳﻲ2توانایی مدیران برای تنظیم کنترل سازمان از طریق اعمال دیدگاه خود به هر زمینه فعالیت اطالق میشود.
مدیریوتگرایی به
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ

ﻛﺎرآﻳﻲ« ﻋﻮاﻣﻞ 2ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه »ﺑﻬﺮهوري« 3ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ 4آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ )اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ( و اﻧﺠـﺎم
»اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ« و »
اثربخشی 1و کارآیی
درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ )ﻛﺎرآﻳﻲ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﻛﺎرآﻳﻲ ،راهﻫﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ )زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ؛ وﻟـﻲ
«اثربخشی» و «کارآیی» عوامل تشکیلدهنده «بهرهوری» 3هستند که پیتر دراکر 4آنها را انجام کارهای درست (اثربخشی) و انجام درست کارها
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﺧﻮد ﻫﺪف را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻪﻃﻮري ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
(کارآیی) تعریف میکند .در کارآیی ،راههای رسیدن به هدف با کمترین منابع (زمان و هزینه) مورد توجه است؛ ولی اثربخشی ،خود هدف را مورد بررسی
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺪف درﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻬﺮهوري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
قرار میدهد 5که اگر این هدف بهطوری مطلوب و مناسب انتخاب شود ،اثربخشی تضمین میگردد.
ﭘﻴﺘﺮکهﺳﻨﺞ
ﺑﻬـﺮهوري ﺻـﻮرت
ﺑﺎﺷـﺪ،
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ
و
ﻋﺎﻟﻲ
اﭘﻴﻤﺎ
ﭼﻘﺪر ﻫﻮ
زمان وﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ
ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﺸﻲ«با اﺳﺖ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ» ،ا
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
تحقق یابد ،بهرهوری حاصل شده است.
کمترین هزینه
کمترین
هدفﺛﺮدرستی
ﺟﻬﺖهعبارتی
کارآیی و یا ب
اثربخشی و
زمانی
ﻧﻤﻲ 5
.
اﺳﺖ
«
ﻛﺎرآﻳﻲ
»
…
و
ﺳﻮﺧﺖ
ﻫﻤﭽﻮن
ﺎﻧﺎت
اﻣﻜ
و
ﻣﻮﺗﻮر
و
ﮔﻴﺮد
پیتر سنج معتقد است جهت هواپیما« ،اثربخشی» است که اگر نباشد هر چقدر هواپیما عالی و پیشرفته باشد ،بهرهوری صورت نمیگیرد و موتور و
امکانات همچون سوخت و« ...کارآیی» است.

بخش اول كليات سازمان ،مديريت و مكاتب

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
رویکردهای چهارگانه اثربخشی سازمانی

 -1روﻳﻜﺮد ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف :اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ )دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻘﻼﻳﻲ(.
 1رویکرد نیل به هدف :این رویکرد ،اثربخشی را رسیدن به هدف و تحقق نتایج تعریف میکند (دیدگاه عقالیی).
 -2روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ :ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد؛ ﻳﻌﻨﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻛﺴـﺐ دادهﻫـﺎ،
 2رویکرد سیستمی :بر وسائل و امکانات نیل به هدف تاکید دارد؛ یعنی اثربخشی را بهعنوان توانایی سازمان در کسب دادهها ،پردازش آنها و حفظ
ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و ﺗﻮازن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ثبات و توازن در سیستم تعریف میکند.
نمونهﻧﻤﻮﻧﻪ
ذیل،ذﻳﻞ،
ﺟﺪول
در در
ﺳﺎزﻣﺎناند:آورده ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻠﻒ
ﻣﺨﺘ
اﻧﻮاع
ﺑﺮاي
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
روﻳﻜﺮد
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﻫﺎﻳﻲ از
معیارهای اثربخشی رویکرد سیستمی برای انواع مختلف سازمان آورده شده
هایی از
جدول
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺠﺎري

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

داﻧﺸﻜﺪه

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﻜﺪه

ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎده

ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش

ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات داده ﺑﻪ ﺳﺘﺎده

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪه

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎده ﺑﻪ داده
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت دروﻧﻲ ﺑﻪ داده

 ﻧﻜﺘﻪ :دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮد روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ،ﻣﻤﻴﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ »ﺟﺎﻛﺴﻮن ﻣﺎرﺗﻴﻦ دل« 6اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻣﻤﻴـﺰي

دیگر کاربرد رویکرد سیستمی به اثربخشی ،ممیزی مدیریت است که بهوسیله «جاکسون مارتین دل» ارائه شد .ممیزی (حسابرسی) مدیریت،
ﺳـﺎزﻣﺎن
)ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ
فعالیتهای کلیدی یک سازمان را در زمان گذشته ،حال و آینده ،بهمنظور حصول اطمینان از اینکه سازمان حداکثر نتیجه از منابع خود را برای
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﻫﺪایف
ﺗﺤﻘﻖ
کرده،ﺑﺮاي
ﺧﻮد را
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺘﻴﺠﻪ از
کند.
تحلیل م
تجزیه و
دریافت
اهداف
ﺣﺪاﻛﺜﺮ تحقق
6

 3رویکرد عوامل استراتژیک :اثربخشی را برآوردن خواستههای عوامل کلیدی میداند که حمایت آنها بقا سازمان را تداوم میبخشد .بر این اساس،
1- Effectiveness
موفقیت سازمان عبارت است از توانایی همراه نمودن این افراد ،گروهها و نهادها (عوامل سیاسی) که تداوم عملیات سازمان متکی به آنهاست.
2- Efficiency
3- Productivity
4- Peter Drucker
جدیدترین دیدگاه ارائه شده درخصوص اثربخشی سازمانی ،رویکرد «عوامل استراتژیک» است.
5- Peter Senge
6- Jackson
ارزش
 Martindellبرای آنها
 4رویکرد ارزشهای رقابتی :موضوع اصلی رویکرد ارزشهای رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان

قائل بوده و مورد استفاده قرار میدهید متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید .بهعبارت دیگر این رویکرد با این فرض
شروع میشود که برای ارزیابی اثربخشی سازمانی ،بهترین معیار وجود ندارد .این رویکرد ،استدالل میکند که عناصر مشترکی وجود دارند که در هر
فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار گرفته و میتوانند به شیوهای با هم ترکیب شده و مجموعهای از ارزشهای رقابتی را ایجاد کنند .هرکدام از این
مجموعه ارزشها ،مدل اثربخشی منحصر بهفردی را تعریف میکند.
رویکرد ارزشهای رقابتی با یک بررسی پیرامون معیارهای مختلف ،سه دسته اساسی از معیارهای اثربخشی سازمانی را بهشرح ذیل مطرح میکند:
* انعطافپذیری در مقابل کنترل
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- Effectiveness
- Efficiency
- Productivity
- Peter Drucker
- Peter Senge
- Jackson Martindell

1
2
3
4
5
6

ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻳﺪ .ﺑﻪﻋﺒـﺎرت
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣـﻲﻛﻨـﺪ
ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮهاي ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﺪه و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ارزشﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزشﻫﺎ ،ﻣﺪل اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدي را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
روﻳﻜﺮد ارزشﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ
سازمان در مقابل توجه به افراد
* توجه
ﻣﻄﺮح بهﻣﻲﻛﻨﺪ:
مقابل نتایج نهایی سازمان
سازمانی
امکانات
وسائل و
درﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻞﭘﺬﻳﺮي
اﻧﻌﻄﺎف
ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻮﺟﻪدرﺑﻪ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ**ﺩﺭ
این سه دسته ارزش ،در قالب مدلهای چهارگانه قرار داده میشوند که هرکدام از این مدلها بر مجموعه ارزشهای ویژهای متکی بوده و برحسب
ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻓﺮاد
ﻧﺘﺎﻳﺞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ* ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥخود باشد ،یکی از این مدلها در اولویت قرار میگیرد:
چرخه حیات
ﻣﻘﺎﺑﻞهای از مراحل
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰدرﺩﺭچه مرحل
اینکه سازمان
* وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ارزش ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪلﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزشﻫﺎي وﻳـﮋهاي ﻣﺘﻜـﻲ
ﺑﻮده و ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد:

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻝﻫﺎ
ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺭﺯﺵ ،ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻗﻊﮔﻴﺮﺩ:
ﭼﻪ ﻣﻰ
ﺗﻌﺮﻳﻒﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ؟
روﻳﻜﺮد
ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهاي اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ...

e
¦Ëرا ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم

ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ

z]iYﻛﻠﻴﺪي
ÃY|¿YيÉYﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
dYرا¯... Ä
Ä] ½Z»Z ®Ë
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
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ارزشﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ

Ê¼fÌ

ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ.

{Zﺑﺎ.
ª¬v» Y Ã| ¾ÌÌ e Ìa Y ¥Y|ÅY
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞYﻛﻠﻴﺪي
¯\ ¯.|À
ﻋﻼﺋﻖ¹Ó
»]ZÀ

.dY
داده و»«Â
ﭘﻴﻮﻧﺪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﻦÄq
»¨|Ìدارد
ﺳﺘﺎده وﺟﻮد

تعــاريف اولــيه

Ê¿Z»Z Êz]iY Ä¿Z³ZÆq
»¬ÉZÅ{°ËÁ ÄËZ
اﻫﺪاف روﺷﻦ ،داراي زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.

ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف

{°ËÁ

وﻗﺘﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ...

 ¾ËYزﻳﺎدي
ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ
داﺷﺘﻪ و»... Ä¯ {ÂÊ
ﺳﺎزﻣﺎن {Ã{Y
رويtÌme
{°ËÁ
ﻋﻮاﻣﻞ Êf«Á

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮÁدر.|¿Ë~anÀ
ﺑﻮده»و ¾Ì
»½Z
ÉYY{ ,¾Á ¥Y|ÅY
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﺒﻬﻢ
ﺳﺎزﻣﺎنÁاﺳﺖ.
|¿ÂÌaﻃﻲ زﻣﺎن
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در
{Y{ {ÂmÁ Ã{Zf
ﻧﻔﻊ {Ã{Y
ÊÀÁﺑﻪ]¾Ì

Á ÄfY{ ½Z»Z ÉÁ É{ZË ÌiZe É|Ì¸¯ ¶»YÂ
Y É|Ì¸¯ ¶»YÂ Ä¼Å ÉZÅÄfYÂy
مدیر موثر
موفق و
ﻣﺪﻳﺮ مدیر
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﻮﻓﻖ و
®ËeYfY ¶»YÂ
نامیده].|¿ZÂb
¼¶
آوردÄ»Zm
دﺳـﺖZÆ¿M
ÄfYÂyﻪZÅ
ﻗﺎﺑﻞ]Ä
½Z»Z
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¯.|À
]Ã{ÁM
تواناییZe
موفق»
«مدیر
ً Éا
اصطالح
دست
]|ËZه
ﻧﺘﻴﺠﻪرا ب
قبول
قابل
نتیجه
حداقل
ﺧﻮد کند و
استفاده
خود
مجموعه
ﺎﻳﻲ زیر
ﺗﻮاﻧافراد
ﺑﺘﻮاﻧﺪ20از %تا
بتواند از
مدیری
اﺻـﻄﻼﺣﺎً
آوردرا ﺑـ
ﻗﺒﻮل
ﺣﺪاﻗﻞ
ﻛﻨﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده
 É{Á|uزﻳﺮ
اﻓﺮاد
30%20ﺗﺎ%30 %
که ﻛﻪ
ﻣﺪﻳﺮي
میشود و «مدیر مؤثر» به کسی میگویند که بتواند از  80تا  90توانایی افراد زیر مجموعه خود استفاده کند.

»ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻓﻖ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و »ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ« ﺑﻪ ﻛﺴﻲ%ﻣﻲ %
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  %80ﺗﺎ  %90ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
]{ ÌÌ¤e Á Ã{Â
ºÆ^» |À¯ |Ì¯Ze ½Z»Z |ËZ] Är¿M
Z] Ê¸Y Ä¿Z³ZÆq
ÉZÅÃÂu { ½Z»Z |Ì¯Ze
Êf]Z« ÉZÅY
عوامل تعیینکننده موفقیت مدیر
» .dY ½Z»Z ¨¿ Ä] ½Z» Ê { ZÅZÌ
.dY \ZÀf» É|Ì¸¯ ¶»YÂ ªWÔ

ﻣﺪﻳﺮ

* میزان تطابق تواناییها ،مهارتها ،نگرشها و انگیزههای افراد با شغل آنان
* نحوه ارزیابی مقامهای مافوق و میزان همکاری کارکنان
ها وﻣﺪﻳﺮ
ﻣﻮﻓﻖتﻭ
ﻣﻮﺛﺮپیشبینی نشده
محدودیتهای
* فرص

1
«مدیریت»:2
 ٪کردن»
«اداره
تمایز
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣ ًﺎ »ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻓﻖ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ وﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ
بینﺗﺎ 30
ﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ
٪20
وجود دارد:
«مدیریت»٪سهﺗﺎنظر
کردن» و
واژه «ادار
ﺑﻪ ارتباط
درخصوص
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ 80
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻛﻪ
ﻛﺴﻰدوﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﻭ »ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ«
٪90
* دیدگاه آمریکایی :ادارهکردن در سطح باالتری از مدیریت قرار دارد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮاست.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ مدیریت
ﻛﻨﻨﺪﻩهکردن جزئی از
اروپاییها :ادار
ﻋﻮﺍﻣﻞ* دیدگاه
* اداره کردن و مدیریت مترادف یکدیگرند.
ﻴﺰﺍﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎ ،ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ،ﻧﮕﺮﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺁﻧﺎﻥ
ﺤﻮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
1 - administration
13 2 - management
ﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪﻩ

ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺩﺭﺍﻛﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺪ؛ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻭ

18

ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ
* ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن
* ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎمﻫﺎي ﻣﺎﻓﻮق و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اولیور شلدون« ،اداره کردن» را بهعنوان فرایندی فکری و «مدیریت» را فرایندی اجرایی معرفی میکند؛ به عبارت دیگر ،مدیریت شرط الزم
* ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه
اداره کردن است.

بخش اول كليات سازمان ،مديريت و مكاتب

بریچ« ،مدیریت» را بهعنوان فرایندی اجتماعی در نظر میگیرد و «ادارهکردن» جزئی از آن است که با بهکارگیری و اجرای رویهها سروکار
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻄﻮح
بازبینی قرار میگیرد.
نظارت و
دارد و پیشرفت فعالیتها با توجه به برنامهها مورد
ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﮔ
سطوح مدیریت
اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻮاع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ

پیتر دراکر معتقد است تمامی مدیران در هر سطحی باید وظایف مدیریت را انجام
دهند؛ منتهی بستگی به سطح و گستره فعالیت آنها ،این وظایف از پیچیدگی و
گستردگی متفاوتی برخوردار است .بر همین مبنا انواع مدیریت را به سه سطح کلی
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ
تقسیمبندی مینمایند:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ
همانطور که مالحظه میگردد سطوح مدیریت به سه سطح عالی ،میانی ،عملیاتی
1
Middl M
تقسیم شده است .در سطح عالی ،مدیریت اقدام به «برنامهریزیهای جامع»
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
و بلندمدت نموده و تصمیمات عموم ًا برنامهریزی نشده است .مدیران عالی درباره
موضوعات و مسائل کالن سازمان با مدیران سطوح پایین تبادل نظر میکنند و بیشتر
کارکنانﮔﺮدد ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﻛﻪ نیز با
اندکی را
وقت خود را با مدیران همسطح یا افراد خارج از سازمان و زمان
1
ﺟﺎﻣﻊ« و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣـﺪﻳﺮان ﻋـﺎﻟﻲ در
ﻫﺎي
رﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»
ﺑﻪ
میگذرانند .در سطح میانی ،مدیریت بهعنوان حلقه واسطاﻗﺪهام
ای مدیریت عالی و عملیاتی
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﻢﺳﻄﺢ ﻳﺎ اﻓﺮاد
ایفای نقش میکند و بر کار سرپرستان نظارت نموده و بیشتر به تحلیل دادهها ،آمادهسازی اطالعات برای تصمیمگیری ،تنظیم برنامه و طرحهای عملی
زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲﮔﺬراﻧﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻄﻪاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴ
برمبنای تصمیمهای مدیریت عالی و برنامهریزی فعالیتهای سرپرستان و هدایت آنها برای نیل به اهداف سازمانی میپردازد .مدیران سطوح عملیاتی
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻛﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ،آﻣـﺎدهﺳـﺎزي اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي
نیز بیشتر وقت خود را با کارکنان و برای حل و فصل مسائل جاری و آنی آنها میگذرانند و بیشتر تصمیمات مدیران عملیاتی ،برنامهریزی شده میباشد.
ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑ
بهعبارتی میتوان در یک وزارتخانه وزیر و معاونین را مدیران سطح عالی ،مدیران کل را بهعنوان مدیران میانی و مسئولین ادارات و واحدها را بهعنوان
ﻣﻲﭘﺮدازد .ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺮاي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟـﺎري و آﻧـﻲ آﻧﻬ
مدیران عملیاتی درنظر گرفت.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮان در ﻳﻚ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ وزﻳﺮ و ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ
ﻋﺎﻟﻲ ،ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ادارات و واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
￼بخش عمده کار مدیران عالی ،از حیث پویایی و میزان مشغله ،با کار مدیران عملیاتی شباهت دارد.
 ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ ،از ﺣﻴﺚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻐﻠﻪ ،ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ﻧﻬﺎدي،معادل
دﺳﺘﻪنهادی
استﺑﻪکهﺳﻪسطح
تقسیم نمود ه
مدیریتی و
ﺑﻨﺪي به سه
مدیریت را
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را
فنی ﺳﻄﻮح
اﺳﺖ و
نهادی،اﻧﺠﺎم داده
دستهﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ
دﻳﮕﺮي را
سطوح دﺳﺘﻪ
البته دستهبندی دیگری را پارسونز انجام دادهاست و اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ( ،ﺳﻄﺢ ﻣـﺪﻳﺮﻳ
مرتبﻳﺎطﺳﻄﺢ
کهﻛﻨﺪ
(سطحی ﻣﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا
ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ
سطحﻋﺎﻟﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
سطحﻣﻌﺎدل
کند یاﻧﻬﺎدي
ﺳﻄﺢ
کننده سطح
است
سطح ﺑﺎمیانی
اﺳﺖ )معادل
مدیریتی
سیاسی)،
مدیریت عالی است (سطحی که با محیط تعامل پیدا می
است.رﺟﻮع و ﺗﺪاركدﻫﻨﺪه واردهﻫﺎي ﻣـ
عملیاتیارﺑﺎب
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(
سطح اول
ﻛﻨﻨﺪهو ﺳﻄﺢ
نیازﻛﻪ
ﺳﻄﺤﻲ
واردهاﺳﺖ
اول (عملیاتی) و مشتریان و ارباب رجوع و تدارکدهندهﻣﻴﺎﻧﻲ
همان وسطح
فنی) نیز
ﻣﺮﺗﺒﻂاست)
سازمان
های )مورد
اﺳﺖ( و ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ.

مهارتهای مدیریتی

ﺗﻌﺎرﻳﻒ
اول /
اوﻟﻴﻪبا 19
سطوح مدیریتی،
متناسب
مهارتها
ﻓﺼﻞاین
نوع مهارت نیازمندند و هریک از
مدیران به سه
«کتز» و «کان» دو تن از صاحبنظران مدیریت معتقدند که
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
اهمیت متفاوتی دارند .این مهارتها عبارتند از:
»ﻛﺘﺰ« و »ﻛﺎن« دو ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣ
2
1
 -2ﻣﻬﺎرت 2
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي
ﻪ
ﺑـ
و
اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي
درك
و
ارﺗﺒﺎط
اﻳﺠﺎد
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
)
«
دﻳﮕﺮان
وﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ
و
ﺑﺎ
»
ﻛﺎرﻛﺮدن
ﻋﺒﺎرتاز اﺳﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ:
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
برایﻣﻬﺎرت
نیاز .اﻳﻦ
مورددارﻧﺪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،
تواناییاز بهکارگیری ﺑﺎ
وظیفهاز:تخصصی که از طریق تجربه،
انجامﻫﺎیک
تجهیزات
فنون و
ﺳﻄﻮحشها،
دانش ،رو
عبارت است
 1مهارت فنی:
2
رﻫﺒﺮيو ﻣﻨﺎﺳﺐ(.
 -1ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ،روشﻫﺎ ،ﻓﻨﻮن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ و
کارآموزی بهدست میآید.
آموزش
3
4
3
ﻣﻲآﻳﺪ.
دﺳﺖ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﻛﺎرآﻣﻮزي
دركو
دیگران» وآﻣﻮزش
درك ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ﻃﺮﻳﻖ
مناسب).
کارگیری
انگیزشیو و به
نیازهای
درک
ارتباط و
(توانایی ایجاد
اﺳﺖبه ازازوسیله
ﻋﺒﺎرت«با و
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ:کارکردن
عبارت است از
انسانی:
-32مهارت
رهبریﻗـﺪرت
ﻣﺴـﺎﺋﻞ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻛﻞ
ﻫﺎي
ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ادراﻛﻲ و
ﻣﻬﺎرت
5
ﺳﺎزﻣﺎن .نیازها و درک پیچیدگیهای کل سازمان ،تجزیه و تحلیل مسائل و قدرت تصمیمگیری با
ﻛﻠﻲ از درک
اﻫﺪاف است
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ عبارت
در مفهومی:
ادراکی و
مهارت
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ
3ﺗﺼﻤﻴﻢ
درنظرگرفتن اهداف کلی سازمان.
ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ

ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﻬﺎرت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ

nnings
ll

ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ

ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳـﺎ ﻓﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت ادراﻛـﻲ و
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ )ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ( ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻓﻨـﻲ
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ادراﻛﻲ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ از درﺟـﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

- Strategic Plannings
- Technical Skill
- Human Skill
- with & by others
- Conceptual Skill

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ؟
آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد» ،ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ« و ﺑﺨﺸﻲ از آن را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫـﺎ و

1
2
3
4
5

همانطور که در شکل مالحظه میگردد مدیران سطح عالی یا نهادی نسبت به مدیران عملیاتی یا فنی به مهارت ادراکی و مفهومی بیشتری نیاز دارند و
نیاز آنها (مدیران عالی) به مهارت فنی کم است ،درحالیکه مدیران عملیاتی یا فنی به مهارت فنی خیلی بیشتری نیازمندند و نیاز آنها به مهارت ادراکی
انسانی می
مهارت
برخوردار است،
اهمیت یکسانی
مدیریت ازﻳﺎ درجه
ﻋﺎﻃﻔﻲ،سطوح
ﻫﻮشبرای تمام
مهارتی که
مفهومی کم است و
و
باشد .اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﺎﻃﻔﻲ(:
)ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
اﺣﺴﺎﺳﻲ
تنهاﻫﺎي
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
*

مدیریت
شایستگیهای
آﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺛﺮات
ﺧﻮدﺷﺎن و

با توجه به مطالعات صاحبنظران مختلف ،مجموعه مهارتها و شایستگیهای مدیران را میتوان در قالب شش خوشه اصلی تقسیمبندی نمود که میزان
ﻣﻨﺪي از
* ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ :ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ )زﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺨﺘﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه

این شایستگیها در مدیران کشورهای مختلف ،متفاوت است .این «خوشههای شایستگی مدیران» عبارتند از:

*

ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻬﺎم آﻟﻮد( ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ )ﺗﺤﺮﻳﻚ
دﻳﮕﺮان( ،اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي )اﻧﻌﻄﺎف در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و
شایستگیهای هوش شناختی (کیفی) :شامل تفکر سیستمی (دیدن موقعیتها بهعنوان رویدادهای علّی و پی بردن به جریان اطالعات ،تعامل افراد و تولید
ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
)داﺷﺘﻦ
ﻣﺜﺒﺖ
مضامین،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﺮآﻣﺪي(،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮاي
تصادفی است).
دﻳﺪﮔﺎهبه وظاهر
رخدادهای
الگوها در
موضوعات یا
ﻧﻬﺎﻳﻲ (دیدن
تشخیص الگو
یک جامعه) و
یک سازمان یا
درون
خدمات در
محصوالت و
اﺑﺘﻜﺎر اﺳﺖ.
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و
روﻳﺪادﻫﺎ
ا
(خودآگاهی عاطفی) :شامل شناخت احساسات افراد توسط خودشان و تشخیص اثرات آنها و ایجاد
هیجانی
آﻳﻨﺪه(،احساسی یا
هوشوعاطفی،
ﻓﺮاد،یهای
شایستگ

*

پذیری
دیگران)،
مندی از
به بهره
مختلو کننده و
مزاحم و
عواطف
خودکنترلی
آﮔﺎﻫﻲ شامل
شایستگیهای خودمدیریتی:
انطباقاﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن( و
ﺳﻄﺢ
میلدر
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ
ﻤﻴﻤﺎت
ﻫﺎي ﺗﺼ
(زیستن باﺷﺒﻜﻪ
عاطفی ﺟﺎري،
)ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺿﻊ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻼﺋﻖ در آﻧﻬﺎ(،
(انعطاف در انطباق با موقعیتهای در حال تغییر و کنترل شرایط ابهام آلود) ،موفقیتگرایی (تحریک برای بهبود عملکرد جهت دستیابی به
* ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ :ﺷﺎﻣﻞ رﻫﺒﺮي اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ )ﻫﺪاﻳﺖﻛﺮدن و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺟﺬاب و ﮔﻴﺮا( ،ﻧﻔﻮذ
استانداردهای نهایی سرآمدی) ،نقطه نظر مثبت (داشتن دیدگاه و نقطه نظر مثبت درباره افراد ،رویدادها و آینده) ،شفافیت و ابتکار است.
ﺑﺎزﺧﻮر و
ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ
ﻣﺮﺷﺪي )اﻳﺠﺎد
شاملﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ
ﻃﻴﻔﻲ از
)اﺳﺘﻔﺎده
دﻳﮕﺮاندرازآنها) ،آگاهی
در عالئق
نمودن
دیگران ،و فعال
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ودیدگاههای
دﻳﮕﺮان(،احساسات و
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزيعواطف و
همدلی (درککردن
اجتماعی:
هایازآگاهی
شایستگی
ﻋ
اﺛﺮ
در
ﻪ
ﻛ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
و
ﻣﺴﺎﺋﻞ
)ﺣﻞ
ﺗﻀﺎد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﺪاﻳﺖ(،
ﻣﺨﺮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ )ﻫﻤﻜﺎري و
ﺗﻮاﻓﻘﺎت
ﺪم
سازمانی (تفسیر وضع جاری ،شبکههای تصمیمات و سیاستها در سطح سازمان) و خدمت است.
(هدایتکردن و برانگیختن افراد با بینش جذاب و گیرا) ،نفوذ (استفاده از طیفی از
بخش
ﺗﻌﻬﺪ والهام
اﻳﺠﺎدرهبری
روابط :وشامل
شایستگیهای
اﺳﺖ.
اﻟﺘﺰام
مدیریت ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎزي( ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻴﻢ
تضاد (حل
مدیریت
ﻫﺎ ووهدایت)،
بازخور
دیگران از
دركها در
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ توانایی
مرشدی (ایجاد
دیگران) ،مربیگری
تاکتی*کها برای
مسائلﺑﻪوﻣﻨﻈﻮر
دﻳﮕﺮان،
ﺧﻮد و
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
طریقاﻧﮕﻴﺰه
دروﻧﻲ،
ﺣﺎﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :وﺷﺎﻣﻞ
متقاعدسازیﻫﻮش
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي
مشکالتی که در اثر عدم توافقات مخرب ایجاد شده است) ،کار تیمی (همکاری و تیم سازی) ،عامل تغییر و ایجاد تعهد و التزام است.
ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ .ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ »ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ« ﺗﻠﻘﻲ
شایستگیهای هوش اجتماعی :شامل توانایی درک حاالت درونی ،انگیزهها و رفتارهای خود و دیگران ،بهمنظور بهینهسازی اقدامات با توجه به
اطالعاتﺷﻮد.
ﻣﻲ
حاصله است .هوش اجتماعی بهعنوان یکی از اصول بنیادین «هوش عاطفی» تلقی میشود.

*

*
*
*

اعتماد به نفس
است.ﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ )دركﻛﺮدن ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي دﻳﮕﺮان ،و ﻓﻌﺎلﻧﻤﻮدن
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
*

اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮان

ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ

ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ

تعــاريف اولــيه

اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻣﻮرد ﺧﻮد

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت

هوشمندی سازمانی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ:

مطالعات اولیه در خصوص مفهوم «هوش» عمدت ًا بر «هوش شناختی یا علمی (نظری)» متمرکز بوده است؛ اما اخیراً عالیق جدیدی به «هوش غیرنظری»

معنوی واﻣﺎ ...اﺧﻴﺮاً ﻋﻼﻳﻖ
هوش اﺳﺖ؛
فرهنگی ،ﺑﻮده
هوش ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
)ﻧﻈﺮي(«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
هوشﺑﺮ »
ﻋﻤﺪﺗﺎً
غیرنظریﻫﻮش«
هوشﻣﻔﻬﻮم »
ﺧﺼﻮص
اوﻟﻴﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻋﻠﻤﻲعملی،
عاطفی،ﻳﺎ هوش
ﻫﻮشهوش
اجتماعی،
عبارتند از:
مختلفی از
است .انواع
بهوجود آمده
ﻋﺎﻃﻔﻲ،
ﻫﻮش
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻫﻮش
از:
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻧﻈﺮي
ﻫﻮش
از
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
اﻧﻮاع
اﺳﺖ.
آﻣﺪه
وﺟﻮد
ﺑﻪ
«
ﻏﻴﺮﻧﻈﺮي
ﻫﻮش
»
ﺑﻪ
ﺟﺪﻳﺪي
«هوش فرهنگی» بهعنوان ظرفیت کاری اثربخش در محیطهای فرهنگی متنوع تعریف شده است ،به عبارت دیگر ،هوش فرهنگی عبارت است از
مختلف.
ﻫﻮشبا فرهنگ
اثربخش
ﻫﻮشتعامل
ظرفیت برای
ﻣﻌﻨﻮي و ...
هایﻫﻮش
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﻋﻤﻠﻲ،

ﻋﺒﺎرتهگونه
ارزشی مﺑﻪیپردازد؛ ب
معنایی
ﻣﺘﻨﻮعمسائل
بیان و حل
ﻫﺎي که به
هوشی
است از:
معنوی
ﻇﺮﻓﻴﺖهوش
انسانی» است.
ﻫﻮشجزئی از
معنوی»
ای ﻫﻮش
دﻳﮕﺮ،
ﺷﺪهو اﺳﺖ،
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺤﻴﻂ
عبارت در
اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻛﺎري
«هوشﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«
«هوش »

که افراد بتوانند اقدامات و زندگیشان را در محیطی غنی ،گسترده و معنادار سازماندهی نموده و با ارزیابیهایی که انجام میدهند ،اقدامات رفتاری یا
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
مسیر زندگی مشخصی را که پرمعناتر از سایر مسیرها است ،برای خود انتخاب نمایند؛ به عبارت دیگر ،هوش معنوی مجموعهای از ظرفیتهای ذهنی
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ونوعارزﺷﻲ
اینﻣﺴﺎﺋﻞ
قالبﺣﻞ
ﺑﻴﺎن و
کمک مﻛﻪی ﺑﻪ
زندگی از:فردﻫﻮﺷﻲ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
غیرمادی وﻣﻌﻨﻮي
اﺳﺖ .ﻫﻮش
اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺟﺰﺋﻲ از »
آگاهیﻣﻌﻨﻮي
است که»بهﻫﻮش
چارچوب ،چهار
کند .در
غیرتجربی در
جنب«ههای
ﻫﻮشکاربرد
کنندگی و
بخشی «،ترکیب
دارد :اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن را در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻨﻲ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻌﻨﺎدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
اي ﻛﻪ
معنویﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮدازد؛ ﺑﻪ
وجود
ﻣﻲ هوش
قلمرو برای
زندگی
خصوص
ایﻫﺎدر
* تفکر ریشه
حیات؛ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺘﺎري ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻛﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﺧﻮد
ﻣﻲودﻫﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم
ﻳﻲ ﻛﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ
اﻧﺘﺨﺎبشخصی؛
* تولید معانی
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ،ﺗﺮﻛﻴﺐﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و
آگاهی بخشی غیرتجربی؛
* ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺎدي و ﻏﻴﺮﺗﺠﺮﺑﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮاي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
* توسعه حاالت وجدانی.
وﺟﻮد دارد:
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* ﺗﻔﻜﺮ رﻳﺸﻪاي در ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻴﺎت؛
* ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ؛

* آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻏﻴﺮﺗﺠﺮﺑﻲ؛
* ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﻻت وﺟﺪاﻧﻲ.

«دیلتری»« ،1هوش سازمانی» را در قالب ایده هوش جمعی مورد توجه قرار میدهد؛ بهگونهای که دانش در درون سازمان نهادینه
گردیده ،سازمان خودش و کارکنانش را پاالیش میکند و سرمایه فکری و استفاده از ظرفیتهای بالقوه سرمایه انسانی ،در کانون توجه
قرار میگیرد .دیلتری ،برای شکلگیری «سازمان هوشمند» مدلی را در قالب «مدل »3Pبا مجموعه عناصر زیر ارائه میکند:
« )1هدف هوشمندانه» 2که با چشمانداز سازمانی مرتبط است.
« )2داراییهای هوشمندانه» 3که چشمانداز را قادر میسازد تا شناخته شده و تعیین گردد.
« )3عملیات هوشمندانه» 4که در برنامههای توسعه که به موقع و مرتبط هستند ،ظهور و بروز چشمگیری دارند.

مدیریت علم است یا هنر؟

آن بخش از مدیریت را که با آموزش فرا گرفته میشود« ،علم مدیریت» و بخشی از آن را که از طریق کسب تجارب و اندوختهها و بهکارگیری آنها در
شرایط گوناگون حاصل میشود« ،هنر مدیریت» میدانند .به دیگر سخن ،علم« ،دانستن» است و هنر« ،توانستن».

بخش اول كليات سازمان ،مديريت و مكاتب

آیا میتوان مدیریت را در شمار «مشاغل حرفهای» قرار داد؟

16

بهطورکلی ،هر حرفه باید دارای ویژگیهای ذیل باشد:
* مشتمل بر مجموعهای از مهارتهای فنی و دانستههای نظری باشد.
* مستلزم رعایت ضوابط اخالق حرفهای باشد.
* از تشکیالتی با قدرت تنبیه یا اخراج افراد فاقد توانایی حرفهای و صالحیت اخالقی برخوردار باشد.
* برنامههای آموزشی ویژه یا ضمن خدمت ،برای افراد شاغل در آن حرفه ،قابل ارائه باشد.
با توجه به اینکه شغل مدیریت از دو ویژگی اول و چهارم برخوردار است ولی فاقد ویژگیهای دوم و سوم است ،نمیتوان آن را در شمار «مشاغل
حرفهای» قرار داد.

- Dealtry
- Intellectual Purpose
- Intellectual Properties
- Intellectual Practices

1
2
3
4

1

1در مدل رشد سازمانی ،رشد از طریق تفویض اختیار موجه موجب کدام بحران میشود ؟

2

2هیچ تردیدی در اینکه کسب مهارت انسانی (روابط انسانی) یکی از مسئولیتهای  ................است ،وجود ندارد.
سازمان
کارکنان
رهبران
مدیران

3

3زمانیکه تئوری سازمانی به ما میگوید که «سازمانها را چگونه طراحی کنیم که اثربخشی آنها افزایش یابد»؛ در چه نقشی ظاهر
(سراسری )87
شده است؟

4

4برای حل بحران تشریفات زاید اداری در چرخه رشد سازمانهای نوپا ،از کدام سبک باید استفاده کرد؟
هدایت
		
تفویضی
هماهنگی از طریق خط مشی
		
همکاری مبتنی بر اعتماد

(سراسری )87

5

5کدام گزینه به معنای تحقق اهداف است ؟

(سراسری )89

6

6انگیزه توفیقطلبی جزو کدام یک از ابعاد هوش هیجانی میباشد ؟

7

(سراسری )92
7بخش عمده کار مدیران عالی از حیث پویایی و میزان مشغله به کار کدام دسته از مدیران شباهت دارد ؟
مدیران عمومی
مدیران فروش
عملیاتی
میانی

8

(سراسری )92
8با تاکید بر تنظیم خطمشیها و ابالغ آنها بهصورت دستورالعمل و بخشنامه کدام بحران شکل میگیرد ؟
تشریفات زاید اداری
کنترل
رهبری
استقالل

		
بحران استقالل
		
بحران کنترل

بهکاوی

بهره وری

مدیریت روابط

(سراسری )84

بحران تکامل
بحران تشریفات زاید

توصیفی

اثربخشی

آگاهی اجتماعی

تجویزی

(سراسری )86

تشریحی

کارایی

کارآمدی

خود مدیریتی

خود آگاهی

(سراسری )91

9

9اگر در یک بیمارستان «سرمایهگذاری در تکنولوژی پزشکی» را معیار اثربخشی سازمان قلمداد کنیم ،از رویکرد  ................برای
(سراسری )84
سنجش اثربخشی استفاده کردهایم».

10

1تفویض اختیار در سازمان ،بحران  ................را بهوجود میآورد که برای غلبه بر آن از شیوههای هماهنگی بهره جسته میشود؛  
(سراسری )84
درنتیجه بحران ................ایجاد میگردد.

11

1مهارتهای الزم برای مدیران عالی عبارت است از:

12

1سازمانی در نظر دارد تا مدیران خود را با مالک بهرهوری ارزیابیکند.کدام گزینه باید مالک ارزیابی قرار گیرد ؟

سیستمی

حصول نتایج

		
کنترل -تشریفات زاید
		
ناهماهنگی -کنترل

عملیات درونی

تعــاريف اولــيه

مـدیریتاجـرایی

نیل به هدف

کنترل -کنترلهای بیشتر
ناهماهنگی -رهبری

مهارت ادراکی زیاد  +مهارت فنی -تخصصی کم  +مهارت انسانی زیاد
مهارت ادراکی کم  +مهارت فنی -تخصصی کم  +مهارت انسانی زیاد
مهارت انسانی کم  +مهارت فنی -تخصصی زیاد  +مهارت ادراکی زیاد
مهارت ادراکی متوسط  +مهارت انسانی زیاد  +مهارت فنی -تخصصی متوسط

مدیر توانسته است محصوالت جدیدی را وارد بازار کند.
مدیر در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شدهاش ،موفقتر بوده است.
مدیر در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شدهاش ،توانسته است با کارایی باالتری فعالیت کند.
در سال گذشته در واحد مدیر مربوطه ،نسبت محصوالت تولید شده به منابع مصرفشده افزایش داشته است.

(سراسری )84

(سراسری )84

17
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13

1به کمک کدام وظیف ه مدیریتی میتوان شاخصهای کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید و چگونه ؟

14

1در مدل رشد سازمانی ،رشد از طریق جهتدهی و هدایت ،بحران  ................را بهوجود میآورد.
رهبری
کنترل
استقالل

15

1شاخصهایی که پیتر دراکر به نام اثربخشی و کارایی ارایهکرد با دوجنبهی برنامهریزی  ............و  ...........پابهپا یا هماهنگ میباشند.

کنترل ،اثربخشی در خروجی ،کارایی در فراگرد
هدایت ،اثربخشی در ارتباطات ،کارایی در انگیزش
سازماندهی ،اثربخشی در ترکیب فعالیتها ،کارایی در تفکیک وظایف
برنامهریزی ،اثربخشی در تعیین هدف ،کارایی در تنظیم فعالیتهای دسترسی به هدف



		
بودجهی کافی ،نظارت کامل
هدفهای مناسب ،روشهای مناسب

(سراسری )85
تشریفات زاید

شرح عملیات کامل ،خط مشی مناسب
خط مشیهای شایسته ،روشهای شایسته

(سراسری )86

16

1پیشفرض رویکرد نیل به هدف در سنجش اثربخشی چیست؟
		
وجود اهداف متعارض
		
وجود ذینفعان مختلف

17

1عبارت «بهصورت آگاهانه هماهنگ شده» در تعریف سازمان داللت بر چه چیزی دارد ؟

18

1در مدل رشد سازمانهای نوپا ،رشد از طریق تفویض اختیار ،بحران  ..................را بهوجود میآورد.
رهبری
کنترل
استقالل
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(سراسری )89
1هزینه سیستم اطالعاتی در یک دانشکده ،معیار اثربخشی در کدامیک از رویکردهای سنجش اثربخشی است ؟
عوامل استراتژیک
نیل به هدف
سیستمی
ارزشهای رقابتی
(سراسری )91
2مدیریت تعارض جزو کدامیک از ابعاد هوش هیجانی است ؟
مدیریت روابط
آگاهی اجتماعی
خود آگاهی
خود مدیریتی

21

2کدام مورد نمونهای از نسبت عملیات درونی به ستاده در یک دانشکده میباشد؟
تغییر در تعداد دانشجویان ثبتنام شده
تعداد دانشجویان فارغالتحصیل شده
تعداد نشریات دانشکده
		
هزینه سیستم اطالعاتی

22

2هنگامیکه سازمان بیش از اندازه بزرگ و پیچیده شود ،بهطوریکه اداره کردن آن از طریق ،برنامههای رسمی و خشک دشوار گردد،
(سراسری )92
راهحل کدام است ؟

23

2کدام رویکرد اثربخشی استدالل میکند ،عناصر مشترکی وجود دارند که در هر فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار گرفته و میتوانند
(سراسری )93
به شیوهای با هم ترکیب شوند؟

24

2وقتی عوامل کلیدی تأثیر زیادی روی سازمان داشته و سازمان باید خواستههای آنها را جامه عمل بپوشاند ،اثربخشی کدام رویکرد
(سراسری )94
مناسبتر است؟

25

2ابزار و اهداف اثربخشی در مدل فرایند داخلی ،کدام مورد است؟

26

2توانایی درک حاالت درونی ،انگیزهها و رفتارهای خود و دیگران بهمنظور بهینهسازی اقدامات با توجه به اطالعات حاصل ،بیانگر کدام
(سراسری )94
مورد است؟ 
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سازماندهی

مدیریت

		
رشد از طریق هدایت
		
افزایش روحیه همکاری

سیستمی

سیستمی

18

(سراسری )85

عقالیی بودن سازمان
فرآیندی بودن فعالیتهای سازمان
برنامهریزی

عقالنیت

(سراسری )87

(سراسری )87
تشریفات زاید

(سراسری )92

افزایش اختیارات
ایجاد هماهنگی

مبتنی بر هدف

نیل به هدف

انعطافپذیری و دستیابی به منابع
برنامهریزی و بهرهوری و کارایی

آگاهی اجتماعی

(سراسری )87

هوش عاطفی

عوامل استراتژیک

ارزشهای رقابتی

ارزشهای رقابتی

عوامل استراتژیک

چسبندگی نیروی کار و نیروی کار ماهر
دسترسی به اطالعات و ثبات
هوش اجتماعی

(سراسری )94

مدیریت روابط

27

2در سطوح مدیریت سازمانها ،مسئولیت اصلی مدیران میانی عبارتاست از:
هدایت و رهبری فرآیندهای اصلی سازمان تا نیل به اهداف آن
اجرای سیاستهای سازمان از طریق فعالیتهای هدایت شده و برقراری توازن بین سایر سطوح مدیریتی
نقش رابط بین سایر سطوح مدیریتی را ایفا میکنند.
سرپرستی امور ،در جریان اجرا و پیادهسازی طرحها و برنامههای کالن تصویب شده توسط مدیریت ارشد

(آزاد )84

28

2مهارت اصولی در مدیریت به معنی:
توانایی مدیر در هماهنگ کردن و یکپارچه نمودن فعالیتها و منافع سازمان است.
توانایی مدیر در رعایت قوانین و اصول اساسی سازماندهی در حیطه وظایف مدیر است.
توانایی مدیر در کاربرد رویهها ،روشها و دانش در یک رشته تخصصی است.
توانایی مدیر در کار کردن با زیردستان است.

(آزاد )84

29

2کارآیی  .........................است.
اطمینان حاصل کردن از اجرای فرایند برنامهریزی
درجه ای که یک سازمان اهدافش را شناسایی میکند.

(آزاد )89

30

3رد کردن یک نظریه یعنی تالش جهت .........................
اثبات اینکه آن غلط است اگر واقع ًا غلط باشد.
اثبات اینکه آن غلط است حتی اگر درست باشد.

(آزاد )90

31

3کارآیی:

تصمیم اینکه چه چیزی قرار است انجام شود.
استفاده اقتصادی از منابع برای دستیابی به ستادههای ارزشمند.
بیان اینکه آن غلط است.
اثبات اینکه آن غلط است حتی اگر غلط باشد.

توسط تقسیم ستاده بر داده اندازه گیری میشود.
دانش زمان انجام کار است.
مرتبط است با توانایی مدیران برای انتخاب اهداف مناسب و ابزاری برای دستیابی به آنها
توانایی به تعویق انداختن ابهامات است تا کارها روشن شوند.

مـدیریتاجـرایی
32

3مفهوم صحیح کارایی چیست؟
کارایی عبارت از صرف حداقل هزینه در جهت نیل به اهداف سازمان است.
کارایی یعنی کوشش در جهت نیل به اهداف سازمان است.
کارایی یعنی درجه نیل به اهداف سازمان با صرف حداقل منابع.
کارایی عبارت از اعمال مدیریت صحیح در جهت نیل به اهداف سازمان است.

(آزاد )85

33

3مطالعهی تئوریهای سازمان و مدیریت:
ما را در امر تصمیمگیری و نهایتا اثربخشی و کارایی سازمان هدایت میکند.
ما را در نیل به اهداف سازمان یاری میکند.
موجب دستیابی به کوتاهترین راه در موفقیت سازمان میگردد.
دانش مدیر را افزایش میدهد.

(آزاد )85

34

3علت مطالعهی تئوریهای مدیریت چیست ؟

(آزاد )86

35

3آیا میتوان در سازمانهای دولتی ،دیدگاههای بخش خصوصی را مورد استفاده قرار داد ؟

تئوری ابزار کار مدیران است.
تئوری ما را در امر تصمیمگیری هدایت میکند.
تئوری ما را از واقعیتهای سازمان مطلع میکند.
آگاهی از تئوری موجب میگردد تا در ادارهی سازمان مدیر واقعبینانه عمل کند.
بلی

نه چندان

تا حدودی

خیر

(آزاد )87

تعــاريف اولــيه

(آزاد )90
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36

3کدامیک از گزینههای زیر نزدیکترین و جامعترین تعریف درباره «سازمان» است ؟
سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای برنامه بلندمدت استراتژیک و هدفمند است.
سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف میباشد و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ،فعالیتهای خاصی
را انجام میدهد و دارای مرزهای شخصی است.
سازمان یک سیستم اجتماعی است که نه تنها هدفمند است بلکه دارای مرزهای جهانی است.
سازمان یک سیستم اجتماعی است که بهصورت کل عمل میکند.

37

3کدامیک از گزینههای زیر صحیحترین تعریف درباره کارایی را ارایه میدهد ؟

38

3وظیف ه اصلی و جامع مدیران سازمانها چیست ؟

(آزاد )87

39

3آیا مدیریت میتواند علم و هنر باشد؟
		
مدیریت فقط علم است.
		
بلی
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40

4چرا مطالعه و دانستن تئوریهای مدیریت در ادار ه سازمانها الزم است ؟

41

4مفهوم کارایی در سازمان چیست ؟

42

4مهارت مدیریت سطح ارشد چیست ؟

43

4چرا مطالعه و تحقیق دربارهی تئوری سازمان و مدیریت اهمیت دارد؟
زیرا مدیر باید از این تئوریها مطلع باشد.
آگاهی از تئوریهای سازمان و مدیریت میتواند در بسیاری موارد به مدیر کمک کند.
مدیریت بدون آگاهی از تئوریهای سازمان و مدیریت درست نیست.
چون آگاهی از این تئوریها در ادارهی اثربخش سازمانها ضروری است.
4کدامیک از گزینههای زیر صحیحترین تعریف درباره کارایی است ؟
کارایی عبارت از درجهی نیل به اهداف سازمان با صرف حداقل منابع است.
کارایی عبارت از درجهی نیل به اهداف سازمان با صرف حداقل هزینه است.
کارایی همان اثر بخشی است و درجهی نیل به اهداف سازمان است.
کارایی مقدار منابعی است که برای تولید یک واحد محصول صرف میشود.
4مدیر موفق کیست ؟

44

45

20
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کارایی عبارت از درجه نیل به اهداف سازمانی با صرف حداقل منابع است.
کارایی عبارت از درجه نیل به اهداف سازمانی با صرف حداقل هزینه است.
کارایی یعنی درجه نیل به اهداف فردی و سازمانی با صرف حداقل هزینه است.
کارایی مقدار منابعی است که برای تولید یک واحد محصول صرف میشود.

		
توجه به منافع ذینفعان
توجه به منافع ذینفعان و مشتریان

نیل به اهداف سازمانی و کارکنان
نیل به اهداف سازمان که اهداف کارکنان را نیز در بردارد.
خیر
مدیریت میتواند هنر توام به تجربه باشد.

زیرا در اداره اثربخش سازمانها کاربرد عملی دارد.
زیرا بدون آگاهی از تئوریهای مدیریت نمیتوان به اهداف سازمان دست یافت.
زیرا هر مدیری باید از تئوریهای مدیریت آگاه باشد.
چون که اداره سازمانها براساس آگاهی از تئوریهای مدیریت است.
درجه نیل به اهداف سازمان با صرف حداقل منابع
توجه به رضایت کارکنان و کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان
درجه نیل به اهداف سازمان در کوتاهترین زمان و با صرف حداقل هزینه
کارایی همان اثربخشی است.
مهارت ادراکی

مهارت فنی

کسی که به عوامل انگیزشی و منابع انسانی بها دهد.
کسی که از امکانات موجود حداکثر بهره وری را به دست آورد.

مهارت انسانی

کسی که بتواند به هر ترتیبی شده سازمان را درجهت اثربخشی اش هدایت کند.
کسی که درصدد حفظ منافع سهامداران یا مالکین موسسه باشد.
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مهارت ادراکی و فنی
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