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 مقدمه
انسان،  وده وبمدیریت به عنوان یکی از وجوه عمل انسان و یک تجلی از قدرت تفکر بشر، همزاد او 

ز انش آن ااشت ددود، این وجه را به ظهور می رساند. لذا می توان انتظار خواه ناخواه در فعالیت خ

 با و تجارئوریهوم بهره گیری از تریت به مفهیفردی به فرد دیگر قابل انتقال باشد. علمی کردن مد

 .استمدون بشری در چرخاندن چرخه مدیریت 

اخت شناخت طبیعت و پدیده های آن مستلزم گذر از الیه های متعدد است. هر تالشی در شن

دی د. فرآیننمای هستی، منجر به پرده برداری از الیه ای شده و درک انسان را از طبیعت عمیق تر می

. ی باشدعمل م –در شناخت و بهره گیری از مواهب هستی طی می کند ، همان چرخه تفکر  که بشر

دام ست به اقوری، دو بر مبنای این تئانسان با تفکر در پدیده ها، در ذهن خود تئوری ای بنا می کند 

د و خشبامل می تئوری خود را تک ،در اقدام خود و نتیجه حاصل از آنمی زند. سپس با تامل و تفکر 

ر وارد ارت دیگحاصل این فرآیند یادگیری است. به عب می سازد. آن را به واقعیت پدیده، نزدیک تر

تیجه نیم و کردن نتیجه اجرای تصمیم در حوزه تفکر و اندیشیدن به رابطه علی بین این دو )تصم

ددی متع وحبسته به عمق و گستره تفکر، این رابطه سط ، یادگیری را سبب می شود کهاجرای آن( 

یری یادگ بین اجرا و تفکر برقرار می کند. تاکنون سه سطح برای آن شناخته شده است سطح اول

 گردد تر میمنجر به یادگیری در انجام بهتر اقدامات و کسب مهارت های باال تک حلقه ای است که

غییر و تبه م یادگیری دو حلقه ای است که فرد و گروه اقدا ،سطح دوم )تغییر تکنیکها و روشها(،

ا اور یبتصمیم گیری انجام می شود )تغییر  اصالح مدل های ذهنی ای می کنند که بر اساس آن

گونه که چ باورها( و باالخره سطح سوم، یادگیری سه حلقه ای است که فرد و سازمان می آموزند

 (دناد بگیریونه گکه چ ندمبدل نمایند.)یاد بگیریادگیری دو حلقه ای را به فرآیندی دائمی برای خود 

 و هجرتهای بزرگ نیازمند حرکت در سطح سوم یادگیری است

 د و ازتغییری عمیق در نگرش انسان به طبیعت ایجاد ش قرن هجدهمبدنبال انقالب صنعتی در 

ادگیری مکتب ی  اواخر قرن بیستمدر و  گردیدنگرش علمی به مدیریت آغاز اواخر قرن نوزدهم 

 مدیریت شکل گرفت. 

ه کین شد ا در نیمه اول قرن بیستمخالصه می توان گفت نتیجه کار و تحقیق صاحب نظران بطور  

 یپو در  (کنترل -رهبری -انسانی تامین منابع -سازماندهی -برنامه ریزی: )مدیران پنج وظیفه دارند 

 -خصیقابلیتهای ش -تفکر سیستمی)نتیجه تحقیقات، بشریت را به پنج دیسیپلین  1990آن در سال 

رساند که همچون روحی در کالبد پنج وظیفه  (یادگیری تیمی -رمان مشترکآ -مدلهای ذهنی

 دمیده شد و از آن موجودی دیگر برای خدمت به بشریت خلق کرد. 
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 ه عبارتب است؟ ما چقدرمدیریت  میزان صحتسوال است که این کارگاه ، برای پاسخگویی به این 

یستم سازی ابر جام پنج وظیفه مدیریت در سازمان )یکپارچه سبررسی نحوه انهدف این کارگاه   دیگر

ه ب ن منظوربدی واست  مدیریت سازمانی( و تعیین میزان انطباق یا عدم انطباق آنها با ادبیات موجود

تیم  به .دهرتیم، یک وظیفه از وظایف پنج گانه واگذار گردید تا براساس ادبیات، محک زده شو

 نایی کارگاهتئوری زیر ب در بخشگردید . سازماندهی واگذار فهوظی (خلفی -خفایی– اصغری)

مدل س سپبیان میگردد  وظیفه ابرسیستم مدیریت 5به عنوان یکی از  سازماندهیوظیفه چیستی 

ه یسآیند مقافرآیند شناسایی وضع موجود، فر، برگ ادبیات فرآیند تنظیمکه شامل  اجرایی کارگاه

واع رت در انمغای ن مغایرتها، فرآیند تحلیل مغایرتها و تعیین نوعیوضع موجود با وضع ادبیات و تعی

CFTOP  حی در دوجمع بندی اقدامات اصال بررسی راه حلها و تعیین اقدامات اصالحی، ، فرآیند 

و  ددگرمی است تشریح فرآیند اجرای برنامه ولوپ مقطعی و اساسی، فرآیند تصمیم گیری مدیریتی 

علمی  ابتدا از مراجع مطابق مدل اجرایی مدل و دستاوردهای آن،فرآیندهای اجرای در بخش 

ه با ، در ادامکشف می شودمعتبر یک تئوری و مدل انتخاب نموده و سپس وضع موجود سازمان 

وشتن ند از می گردد. بع تبیینمقایسه وضع موجود و ادبیات، مغایرتها شناسایی، تحلیل و مسئله 

 اقدامات هدر ادامو  اقدام می گرددو تعیین اقدامات اصالحی ها راه حل بررسینسبت به مسئله، 

ی، یاستگذاراز طریق فرآیند برنامه ریزی )سو  جمع بندی شدهاصالحی در دو لوپ مقطعی و اساسی 

 یافته ءاود ارتقعملیاتی می گردد. سپس با اجرای برنامه، وضع موجتصمیم مدیریتی هدفگذاری و....( 

 ؛قاتیو تحقی ی، پژوهشتوسط مراکز علمیعلم مدیریت نظر به اینکه یابد . و مجدداً چرخه ادامه می 

ت ثر ادبیاحداک م در حال تکامل و پیشرفت است بنابراین آنچه را که ما با ادبیات تنظیم کردیمدائ

ر م یک امحالی که کار علمی خاتمه پذیرفتنی نیست و همگام شدن با علدر جاری حال حاضر است 

ق افق )مطاب دوره بعدیشروع  واجرایی هر دور پایان  بانیز  AMIF/MAMIFدل مدر  .مستمر است

ان آرمای با فرآیندههر بار که مدل می خواهد  پسمدیریت سازمان(، این کارگاه تکرار می شود 

وده و طبیق نمتخودش را با آخرین ادبیات روز اجرایی شود؛ گذاری؛ برنامه ریزی استراتژیک و ... 

ی مهمگام  تدیریمی علم ا براساس آخرین ادبیات انجام می دهد و به این ترتیب با دنیامدلها و کار ر

    شود.   
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 تئوری زیربنایی کارگاه
به  م دهدسازماندهی فرآیندی است که طی آن کاری که الزم است سازمان برای نیل به هدف انجا

می  مشخص ارکنان سازمانهر واحد و هر یک از آحاد کفعالیت اجزاء کوچکتری شکسته شده و 

بادل ت، رتباطنحوه ایجاد امعین می گردد و  ، اختیارات و مسئولیتهای اجزاء سازمانوظایفشود و 

 مشخص می گردد. اجزاء سازمان اهنگیمه اطالعات، روشهای مشارکت و

 .سازماندهی فعالیتی است که بصورت دوره ای انجام می شود نه بصورت مستمر و روزانه

ر ی بنبتشکل دادن به سلسله مراتب سازمانی و تنظیم روابط م ،دهی تقسیم قدرتمانجوهره ساز

درت منبع قدرت در سازماندهی ناشی از ویژگیهای  ساختاری در سازمان رسمی )ققدرت است 

 ( و در سازمان غیر رسمی)نزدیکی به صاحبان قدرت( است.قانونی

 عالیت بهف قسیمت ازمند انجام دو کار است : اولمینتزبرگ معتقد است هر فعالیت سازمان یافته ، نی

انجام  نظر به ساختن این وظیفه ها به گونه ای که فعالیت مورد هماهنگ دوماگون و وظیفه های گون

 برسد.

تصمیم  به عنوان ظرفوظیفه مدیریت است که  5فرآیند سازماندهی جزئی از کل بزرگتری بنام 

رآیند ف، ه خودبه نوب تغذیه می شود و« برنامه»ی تحت عنوان از خروجی برنامه ریزگیریهای برنامه 

  تغذیه می نماید.« سازمان کار یا ساختار سازمان»تامین نیروی انسانی را با 

بر  ست کها، سیستمی ابر سیستم مدیریتدر  در بیان کلی میتوان گفت هر یک از چهار وظیفه دیگر

 ی شود. ساختار طراحی شده فرآیند سازماندهی، ایجاد م

عملیات و  بوسیله ساختار سازمانی .ساختار در سیستمهای سازمانی خروجی فرآیند سازماندهی است

 ختیارا، آرایش می یابد و خطوط مسئولیت و )اعم از صفی و ستادی( فعالیتهای داخل سازمان

اختار ر سد. می باشدساختار برای سازمان مک به جریان اطالعات از تسهیالت می شود. ک   مشخص 

ارت، طه نظیا نمودار سازمانی حجم کل نیروی انسانی، تمرکز یا عدم تمرکز در تصمیم گیری، حی

می ان نمای روابط اختیار، کانالهای ارتباط رسمی و گروههای کاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی

 ت.سطی اساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توان آن در پاسخگویی به چالشهای محی .گردد

ارمنشاء یر ساختبه عبارت دیگر تغییر در رفتار با شناسایی و تغیو ساختار منشا رفتار سیستم است 

  .آن رفتار امکان پذیر است
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وند که ب می شدر نتیجه سازماندهی خوب، نیروی انسانی و منابع، به گونه ای هماهنگ و ترکیفلذا 

 مدلست الزم اای دستیابی به این مهم بر .به هم افزایی نیرو و کارایی منابع منجر می شود

 -طی( وامل اقتضایی )عوامل داخلی و محیعبا توجه به  -که فرآیند این  گامهای متوالییا سازماندهی 

 ور فرآیندبدین منظ . تعیین گردد ،می شودیکی از الگوها یا نمودار سازمانی منتهی به طراحی 

ا یترکیب افقی  -قسیم بندی عمودیت -بندی افقیتقسیم ) تقسیم شده است چهار گامبه  سازماندهی

 . (طراحی مشاغل -ارتباطات مورب

 مدل اجرایی کارگاه
 دیریت درمظیفه برمبنای آنچه در تئوری بیان گردید، در این کارگاه  جهت بررسی نحوه انجام پنج و

 آنها با نطباقاسازمان )یکپارچه سازی ابر سیستم مدیریت سازمانی( و تعیین میزان انطباق یا عدم 

ه ، محک زددبیاتادبیات موجود؛ به هرتیم، یک وظیفه از وظایف پنج گانه واگذار گردید تا براساس ا

پس وضع سده و شود . بدین منظور هر تیم ابتدا از مراجع علمی معتبر یک تئوری و مدل انتخاب نمو

، شناسایی ایرتهاو ادبیات، مغموجود سازمان را شناسایی می نماید، در ادامه با مقایسه وضع موجود 

امات ین اقدبعد از نوشتن مسئله، نسبت به بررسی راه حلها و تعیتحلیل و مسئله کشف می گردد. 

ده و ندی شباصالحی اقدام می گردد و در ادامه اقدامات اصالحی در دو لوپ مقطعی و اساسی جمع 

ردد. گتی می تصمیم مدیریتی عملیااز طریق فرآیند برنامه ریزی )سیاستگذاری، هدفگذاری و....( 

 ینکه علمابه  . نظرسپس با اجرای برنامه، وضع موجود ارتقاء یافته و مجدداً چرخه ادامه می یابد

ین آنچه نابرامدیریت توسط مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی؛ دایم در حال تکامل و پیشرفت است ب

 می خاتمهار علری حال حاضر است در حالی که کرا که ما با ادبیات تنظیم کردیم حداکثر ادبیات جا

یان نیز با پا AMIF/MAMIFپذیرفتنی نیست و همگام شدن با علم یک امر مستمر است. در مدل 

پس هر  ی شودمهر دور اجرایی و شروع دوره بعدی )مطابق افق مدیریت سازمان(، این کارگاه تکرار 

دش شود؛ خو جرایی؛ برنامه ریزی استراتژیک و ... ابار که مدل می خواهد با فرآیندهای آرمان گذاری

ه این دهد و ب ام میرا با آخرین ادبیات روز تطبیق نموده و مدلها و کار را براساس آخرین ادبیات انج

هی توسط تیم دراین کارگاه انطباق وظیفه سازماند[ترتیب با دنیای علم مدیریت همگام می شود.   

    ]می شود اصغری( انجام  -خفایی– )خلفی

 مالحظه می گردد. صفحه بعدآنچه که بیان گردید به شکل یک مدل ترسیمی در شکل 
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 مدیریت سازمانیمدل یکپارچه سازی ابرسیستم  -1شکل شماره 
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 فرآیندهای اجرایی مدل
 هر یک از باکسهای شکل شماره یک خود فرآیندی است به شرح ذیل:

تقاء رای اراین فرآیند مبنایی است بالف( فرآیند تنظیم برگ ادبیات)برای وظیفه سازماندهی(: 

 از سه مرحله تشکیل یافته استو 

 راجعه به منابع معتبر و مطالعه آنهام-مرحله اول

 نتخاب یک تئوری و مدل بهینه برای سازمانا-مرحله دوم

ی و مدل مدل( از تئور-ماجزا و مفاهی-جایگاه-بیات درچهار فرمت )تعریفتدوین برگ اد-مرحله سوم

 انتخاب شده

رای ببرگ ادبیات راهنمایی است ظیفه سازماندهی(: ب( فرآیند شناسایی وضع موجود)برای و

مرحله  ی پنجطشناسایی و ارتقاء این فرآیند، لذا برای شناسایی وضع موجود )سازماندهی( سازمان 

 ذیل مورد نیاز است:

ناخت شندهی و جایگاه آن در مدیریت سازمانی بدلیل نیازمند بودن به تعریف سازما -مرحله اول

رای بوبی ظیفه مورد بررسی در سازمان )سازماندهی سازمان( نقاط خکامل از موضوع یا و

یم لذا هست شروع        نمی باشند و حالی که ما در اولین قدم برای شناختن وضع موجود

ت با دبیاقدم اول تطبیق واژه های علمی سازماندهی )اجزا و مفاهیم( مطروحه در برگ ا

 د.واژه های بکارگیری شده در سازمان می باش

دامه می ااژه های وظیفه سازماندهی که در وضع موجود بکارگیری شده کار با شناسایی و-مرحله دوم

 یابد.

 رآیند اینتیابی به فرآیند تهیه هر واژه شناسایی شده. در صورت فقدان فتالش برای دس-مرحله سوم

 واژه نیز جزو مغایرت قرار می گیرد

شده در مرحله قبل را در قالب باکسهایی کنار هم  فرآیندهای اجرایی شناسایی -مرحله چهارم

قرارداده و نحوه ارتباط آنها را مشخص می نماییم بدین ترتیب مدل وضع موجود سازمان 

 )در وظیفه سازماندهی( خلق می گردد.   
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و  وضع موجود سازمان حاصل از مرحله قبل را در باکسی قرارداده مدل خلق شده -مرحله پنجم

یگاه یب جاچهار وظیفه مدیریت سازمانی دیگر را بررسی می کنیم بدین ترتارتباط آن با 

وضع موجود سازمان )در وظیفه سازماندهی( در سیستم مدیریت سازمان مشخص می 

 گردد.     

وق و شناخت حاصل از وضع موجود سازمان )در وظیفه سازماندهی( فبا طی مراحل -مرحله ششم

 تعریف سازماندهی تدوین می گردد.

ه واژه مقایس در این فرآیند باج( فرآیند مقایسه وضع موجود با وضع ادبیات و تعیین مغایرتها: 

رتها مغای های علمی برگ ادبیات )در وظیفه سازماندهی( و واژه های بکار گیری شده در سازمان

م در ه مشخص شده و تعیین می گردد. منتهی این مقایسه در عمل با فرآیند قبلی )باکس دوم(

م شده انجا تنیده است ما نمی توانیم باکس دوم را تمام کنیم مگر اینکه بخشی از باکس سوم هم

 باشد. 

 شرح مغايرت عنوان مغايرت رديف

 فقدان وجود واژه مورد بررسی نوع اول 1

 واژه وجود دارد ولی فرآیند ندارد  نوع دوم 2

علمی واژه وجود دارد فرآیند دارد ولی با فرآیند  نوع سوم 3

 مطابقت ندارد

  

غایرتهای در این فرآیند م:  CFTOPد( فرآیند تحلیل مغایرتها و تعیین نوع مغایرت در انواع 

 حاصل از فرآیند قبل را تحلیل نموده و نوع مغایرتها بدین ترتیب تعیین می گردد:

ن دچار چالش مغایرتی است که اگر برای رفع آن اقدام نماییم، سازما -C(challenge)مغایرت نوع 

چالشی است که کل سازمان درگیر  مغایرت نوعاین اساسی خواهد شد به عبارتی 

یا  Cهای نوع مغایرت است و در اصل برای آن سیستم و فرآیندی وجود ندارد.

هایی هستند که اصالح آنها نیازمند یک مغایرت (Challenges)های چالشی مغایرت

ارهای جدیدی بر سازمان حاکم شود و سازمان جریان جدید سازمانی است و باید رفت



10 

 

بایستی حداقل از بخشی از گذشته خود جدا گردد. این امر باعث بروز چالشهایی در 

 شوند.ها با این نام بیان میسازمان خواهد شد لذا این مغایرت

که  پس از بررسی و شناسایی مغایرتها، اگر متوجه شویم -F(fragmentation)مغایرت نوع 

ی نیاز ورت جزئی بوده و ناشی از عملکرد سیستمی است که در حال کار می باشد مغای

 اشد.می ب Fبه تغییر عمده در کلیت سیستم نیست در این صورت این مغایرت از نوع 

. باورهای زیرینی که حداقل یکی از هرم های استباور نوع این مغایرت از -T(trap)مغایرت نوع 

 است و در عمل مانع از حرکت آنها می شود.قدرت سازمانی به آن معتقد 

رکتی آغاز پس از بررسی و شناسایی مغایرتها، اگر متوجه شویم که ح -O(Obstacle)مغایرت نوع 

ه انع بمشده و کارها تا حدی جلو رفته ولی در برخورد با مانعی متوقف شده است و 

 می باشد. Oمنزله دیواری عمل کرده است. در این صورت این مغایرت از نوع 

را آغاز  کتیپس از بررسی و شناسایی مغایرتها، اگر متوجه شویم که حر -P(Pitfall)مغایرت نوع 

 قف شده ور متونموده ایم و کارها تا حدی جلو رفته ولی با بروز عوارض جانبی، ادامه کا

د. به می باش Pمدیریت را در رفع عوارض جانبی زمین گیر کرده است مغایرت از نوع 

ن گودال آه به ارت دیگر، گودال هایی ناپیدا بوده و عمالً سازمان در حین اجرای پروژعب

 سقوط کرده و عوارض جدیدی برای سازمان به بار آورده است.

ن نوع است و به عنوا نیز داریم و مغایرتهایی که از هرسهیا ...  CTیا  CFضمناً مغایرتهایی از دو نوع 

CFT  یاCFO ایی از هر چهار نوع و به عنوان یا ... و مغایرتهCFTOP ی می کنیم. آنها را شناسای

 بدین ترتیب مسئله کشف شده و تبیین می شود. 

یرت مغا های رفعدر این فرآیند راه حل :ها و تعیین اقدامات اصالحیه( فرآیند یافتن راه حل

 مشخص و به عبارت دیگر اقدامات اصالحی معین می گردد

اقدامات اصالحی  در این فرآیند :در دو لوپ مقطعی و اساسی صالحیاقدامات ا جمع بندیه(

دو اقدام جداگانه انجام می دهیم ابتدا تمرکز کردن روی راه  ،بمنظور یکپارچه سازییک کاسه شده و 

بر راه حلهای ارائه شده تمرکز و طی فرآیند مخصوص به آن و سپس حلهای کوتاه مدت )مقطعی( 
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طریق فرآیند برنامه ریزی )سیاستگذاری، هدفگذاری از اینکه  تا، فرآیند آنطی اساسی )توسعه ای( و 

 آماده اجرا گردد.راه حلها اتخاذ و و....( تصمیم مدیریتی 

 

 اجرای فرآیندهای مدل و دستاوردهای آن
ات با رگه ادبیبنظیم خفایی برای ت-برمبنای آنچه که در مدل بیان گردید تیم نصیبی :برگه ادبیات

قدام انها آیی مشاور محترم به دو منبع علمی به شرح ذیل مراجعه و نسبت به مطالعه راهنما

 نمود.

وم، دیرایش و، تهران، بازتاب، چاپ سوم، «مبانی مدیریت و سازمان یاد گیرنده»، ( عجمی محمود1

 1394آبان 

 1393، تهران، سمت، «مبانی سازمان و مدیریت»( رضائیان علی، 2

ادبیات  ز برگبا مطالعه منابع علمی فوق تئوری زیر بنایی کارگاه تدوین گردید و برمبنای آن نی

 دل( بدین شرح تنظیم گردیدم-جزا و مفاهیما-ایگاهج-درچهار فرمت )تعریف

 تعریف سازماندهی:

د به ام دهسازماندهی فعالیتی است که طی آن، کاری که الزم است سازمان برای نیل به هدف انج

ود شاجزاء کوچکتری شکسته و فعالیت هر واحد و هریک از آحاد کارکنان سازمان مشخص می 

رتباط، ایجاد همچنین در این فرآیند، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای اجزاءسازمان و نیز نحوه ا

 تبادل اطالعات، روشهای مشارکت و هماهنگی بین آنها مشخص می گردد.

 جایگاه سازماندهی:
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 جزا و مفاهیم سازماندهی :ا

 واحد سازی

 سیستم سازمانی

 ساختار)نمودار(

 فرآیند سازمانی

 مهندسی مجدد

 راهنمای سازمان

  صف و ستاد

 سازمان رسمی و غیر رسمی

 سطوح سازمانی

 حیطه نظارت

 زنجیره فرماندهی

 درجه تمرکز 

 قدرت

 اختیار و تفویض اختیار 

اره، نظیر اددر آن مشاغل و فعالیتها در گروههای منطقی)واحدسازی ترتیبی است که  واحد سازی :

شود تا کل سازمان را بندی و هر گروه در بخش و واحد بزرگتری ترکیب میبخش یا شعبه( دسته

 .شکل دهند

جموعه سیستم سازمانی نظامی برای انجام یک فعالیت یا چند فعالیت از م سیستم سازمانی :

 است فرآیندو  ل از دو جزء اصلی ساختارفعالیتهای سازمانی است که متشک

ه ساختار بوسیل .ساختار در سیستمهای سازمانی خروجی فرآیند سازماندهی است ساختار)نمودار( :

 خطوط وسازمانی عملیات و فعالیتهای داخل سازمان )اعم از صفی و ستادی(، آرایش می یابد 

ی مازمان از تسهیالت ساختار برای سمسئولیت و اختیار مشخص می شود. کمک به جریان اطالعات 

 یم گیری،ر تصمباشد. در ساختار یا نمودار سازمانی حجم کل نیروی انسانی، تمرکز یا عدم تمرکز د

سمی حیطه نظارت، روابط اختیار، کانالهای ارتباط رسمی و گروههای کاری رسمی و خطوط ر

ه بگویی یزان توان آن در پاسخساختار هر سازمان تعیین کننده م پاسخگویی نمایان می گردد.

 شناسایی ار باساختار منشا رفتار سیستم است و به عبارت دیگر تغییر در رفت چالشهای محیطی است.

 و تغییر ساختارمنشاء آن رفتار امکان پذیر است. 

م هو در  فرآیندها بین واحدهای سازمانی و ساختارهای مختلف جریان دارند فرآیند سازمانی :

طی  نشود(فرآیند یعنی قدمهایی که بطور پیوسته )پشت سر هم( و بصورت مستمر )رها تنیده اند

 .میشوند

 وظیفه ای مدیریت و جایگاه سازماندهی در آن 5مدل  -2شکل شماره 

 مدیریت سازمانی
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بی به ساختار برای دستیا تجدید نظر و بهینه سازی فرآیند ها بدون تجدیدمهندسی مجدد : 

 .روشهای کارآمدتر در سازمان

استها و نی، سیاهداف سازماابزاری برای معرفی سازمان  شامل اطالعاتی از قبیل راهنمای سازمان : 

ظایف اره وخط مشی ها ؛ نمودارهای سازمانی؛ شرح شغل مدیران اجرایی اصلی و رهنمودهایی در ب

ان ن، نشمدیران اجرایی است راهنمای سازمان سند مهمی از سازمان  است که علیرغم حجم کم آ

 دهنده بلوغ سازمانی است. 

رند. و قیم با ماموریت اصلی و اهداف سازمان دافعالیتهای صفی ارتباط مست  صف و ستاد : 

 فعالیتهای ستادی بطور غیر مستقیم با اهداف اصلی سازمان مرتبط هستند.

اموریت رسمی آن است که به طور قانونی و برای تامین مسازمان سازمان رسمی و غیر رسمی : 

تعداد  ایف،ختیارات و وظسازمان، بنیانگذاری و تصویب می شود و سطوح سازمانی، واحدها، حدود ا

صی یر شخغمشاغل و نحوه انجام فعالیتها در آن مشخص می گردد در سازمان رسمی ساختار وظایف 

ایجاد  ه محضبوده و روابط سازمانی معین و مکتوب می باشد. سازمان غیر رسمی به طور طبیعی و ب

ن آی همزاد زمان ت، اما از نظرسازمان رسمی پدیدار میشود از نظر مرتبه ای بعد از سازمان رسمی اس

دلهای از م است.  در سازمان غیر رسمی روابط سازمانی بصورت شفاهی و  شخصی بوده و ساختار آن

 ذهنی افراد تشکیل دهنده آن تبعیت میکند.

انی برحسب تعداد سطوح سازمانی، شکل هرم سازم سطوح سازمانی)ارتفاع ساخت سازمانی( : 

کند شدن  مرتفع در بیاید در ساختار مرتفع امکان تحریف اطالعات، ممکن است به صورت تخت یا

می  فزایشاجریان تصمیم گیری، افزایش احتمال اختالل در مجاری ارتباطی و کاهش روحیه افراد 

الت در ا مشکبیابد و در ساختار تخت امکان سخت شدن امر کنترل و نظارت در سازمان و نیز مواجه 

ش می ی کاهایش می یابد. با افزایش توان مدیران ارتفاع ساخت سازمانهماهنگ سازی عملیات افز

اع ارتف یابد و در صورتیکه مدیران در صدد کسب قدرت و متمرکز ساختن آن در دست خود باشند

 ساخت سازمانی افزایش می یابد.

ش ر گزارشامل عده افراد و تعداد واحدهایی است که به طور مستقیم به یک مدی حیطه نظارت :

 دهند.می

ستور دختیار زنجیره فرماندهی بر دو اصل استوار است، اصل وحدت فرماندهی)ا زنجیره فرماندهی :

اندهی ط فرمدادن به هر کارمند باید مختص یک مدیر باشد( و اصل وحدت فرمان یا سلسله مراتب)خ

 یا مسیر صدور دستور بایستی مشخص باشد(

ی کز وقتصلی تصمیم گیری در سازمان داللت دارد. تمرکز بر جایگاه ادرجه تمر درجه تمرکز :

رده  ا دره. )تصمیم تحقق می یابد که اختیار در سطوح عالی مدیریت جمع شده و باقی مانده است

 یریت. تر مدیعنی واگذاری اختیار به سطوح پایین عدم تمرکز باالی ساخت سازمانی اخذ شود(
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به  ای رسیدنان براحدی از سازمان، در اعمال نفوذ بر دیگرقدرت توانایی بالقوه یک نفر یا و قدرت :

 .نتایج مورد نظر است

وه قشود تا فرد بتواند بر مبنای آن حقی است که به پستی داده می اختیار و تفویض اختیار :

عنی یتیار تشخیص خود را برای اتخاذ تصمیماتی جهت تاثیر بر دیگران به کار بندد و تفویض اخ

 ارات برای تصمیم گیری.واگذاری اختی

 

 مدل سازماندهی:

 راحی مشاغلط -ارتباطات مورب( )ترکیب افقی  -مودی عتقسیم بندی  -تقسیم بندی افقی 
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  :تهایین مغایرو تع دبیاتامقایسه وضع موجود با وضع ،  فرآیند شناسایی وضع موجود

 اژه هایبا و م( مطروحه در برگ ادبیاتقدم اول تطبیق واژه های علمی سازماندهی )اجزا و مفاهی

اژه هر و بکارگیری شده در سازمان می باشد و قدم بعدی تالش برای دستیابی به فرآیند تهیه

 مهندس شرکت جناب آقای منابع انسانیمحترم  مدیرشناسایی شده است. فلذا بدین منظور با 

 د. جلسات متعدد برگزار گردید و ماحصل آن جدول ذیل گردی بخشمند

 

 

 چک لیست ادبیات موجود رديف

 واژه بکارگیری شده درسازمان

 از نظر ماهیت فرآيندی از نظرماهیت وجودی نوع مغايرت

 فرآیند علمی دارد فرآیند سنتی دارد فرآیند ندارد وجود ندارد وجود دارد

 -        واحد سازی 1

 نوع سوم        سیستم سازمانی 2
 -        ساختار)نمودار( 3
 -        فرآیند سازمانی 4
 نوع دوم        مهندسی مجدد 5
 نوع اول       راهنمای سازمان 6
 -        صف و ستاد 7
 -        سازمان رسمی 8
 سومنوع         سازمان غیر رسمی 9
 نوع دوم        سطوح سازمانی 10
 -        حیطه نظارت 11

 نوع سوم        زنجیره فرماندهی 12
 نوع دوم        تمرکز درجه 13
 نوع سوم        قدرت 14
 نوع سوم        اختیار و تفویض اختیار  15

 

تطبیق واژه های علمی سازماندهی )اجزا و مفاهیم( در برگ ادبیات با واژه های  -2شماره  جدول

 بکارگیری شده در سازمان و تعیین مغایرت
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نحوه  وداده فرآیندهای اجرایی شناسایی شده در مرحله قبل را در قالب باکسهایی کنار هم قرار

ندهی( بدین ترتیب مدل وضع موجود سازمان )در وظیفه سازما نمودیمارتباط آنها را مشخص 

 گردید.شکل ذیل خلق مطاق 

 

 

 

 

 

رتباط از ا جایگاه وضع موجود سازمان )در وظیفه سازماندهی( در سیستم مدیریت سازمان که حاصل

صل یل حامدل خلق شده وضع موجود سازمان با چهار وظیفه مدیریت سازمانی دیگر است به شکل ذ

 گردید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاری در شرکت پاالیش نفت تبریز مدل وظیفه سازماندهی -3شکل شماره 

  جاری در شرکت پاالیش نفت تبریز یفه سازماندهیوظجایگاه  -4شکل شماره 

 واحدسازی ساختار

 

 فرآیند سازمانی

 حیطه نظارت

 رهبری

 تامین نیروی انسانی

 

 کنترل

 صف و ستاد

 

 سازماندهی

 مان رسمیساز

 

 

  

 واحدسازی ساختار

 حیطه نظارت

 

 صف و ستاد

 فرآیند سازمانی

 

 سازمان رسمی

 برنامه ریزی
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 : ئه راه حل در قالب پیشنهادو ارا CFTOPو تعیین نوع مغایرت در انواع فرآیند تحلیل مغایرتها 
در این مرحله مغایرتهای حاصل از فرآیند قبل را تحلیل نموده، نوع مغایرتها و راحل پیشنهادی برای آنها  

 بدین ترتیب تعیین می گردد:

ف
دي

ر
 

چک لیست 

 ادبیات موجود
 تحلیل مغايرتفشرده ای از شرح مغايرت

 نوع

 مغايرت
 روش پیشنهادی

 سیستم سازمانی 1
فرآیند ارتباطات  علی الخصوص 

بین ادارات ارتباطات مورب 

 مالحظه نگردید

علت عدم وجود فرآیند سیستم سازمانی 

عدم مشخص بودن فرآیند نحوه ارتباطات 

 مورب در ساختار است
F 

 ایجاد فرآیند ارتباطات در: Fرفع مغایرت

  ساختار

 مهندسی مجدد 2

در ساختار عدم مشاهده فرآیندی 

طراحی شده و عدم مشاهده 

زمانبندی برای بررسی، ایجاد 

 وتجدید نظر در فرآیندها

علت عدم و جود مهندسی مجدد تصوری 

است که از این واژه وجود دارد و تغییر 

فرآیند را با تغییر ساختار درهم آمیخته 

 میداند

FT 

ایجاد باور در سطح : Tرفع مغایرت

 دو کارشناسان مبنی بر اینکه فرآین مدیران
 ،به عنوان بخشی از سیستم مهندسی مجدد

 مستقل از ساختار است

مهندسی  ایجاد فرآیند :Fرفع مغایرت

و تعیین بازه زمانی جهت  در ساختار مجدد
 بررسی

 راهنمای سازمان مشاهده نگردید راهنمای سازمان 3

علت عدم وجود راهنمای سازمانی تصور بر 

جود نیاز به آن است و نیز کامل عدم و

 نبودن فرآیند مدل سازماندهی است
FT 

ایجاد باور در سطح : Tرفع مغایرت

مدیران مبنی بر ضرورت تدوین راهنمای 
سازمان و گنجاندن آن در برنامه عملیاتی 

 سازمان

کامل شدن و تصحیح  :Fرفع مغایرت

مدل سازماندهی و تعیین نوع آن از لحاظ 
 انیکیمکانیکی یا ارگ

4 
سازمان غیر 

 رسمی

ی جهت علم عدم مالحظه فرآیند

 و کاهش تشکیل شناسایی

 سازمان غیر رسمی

علت وجود سازمان غیر رسمی بدلیل نوع 

 و بینش  از سازمان غیر رسمی است   باور
FT 

 و تقویت باور به  ایجاد :Tرفع مغایرت

افزایش و  ، پاسخگوییشفافیت در ارتباطات
کاهش تشکیل ت جهاعتماد سازمانی 

  غیر رسمیگروههای  

علمی تعیین فرآیند : Fرفع مغایرت

مشارکت شناسایی گروههای غیر رسمی و 
 دادن کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان و

  بوجود آوردن بستر دایالوگ در سازمان

 سطوح سازمانی 5
فرآیندی مبنی بر اینکه با افزایش 

بلوغ سازمانی نوع سطوح چگونه 

 دد مشاهده نگردید  تعیین گر

چون ارتباطی بین وظیفه برنامه ریزی و 

مالحظه نگردید بنابراین وظیفه سازماندهی 

پایش درجه بلوغ سازمانی و سطح بندی 

 مناسب آن انجام نمی شود

C 

در برنامه ایجاد سیستم  :Cرفع مغایرت

ریزی سازمان جهت مشخص نمودن نحوه 
  انیسازمتعیین ساختار و سطوح سازماندهی و 

زنجیره  6
 زنجیرهبرای تعیین  علمیفرآیند 

در سازمان مشاهده  فرماندهی

برای تعیین  علمیعلت عدم وجود فرآیند 

عدم مشخص بودن  فرماندهی زنجیره
F 

ایجاد فرآیند ارتباطات در   :Fرفع مغایرت

ی آموزشی برای و اجرای دوره ها ساختار

 تعیین نوع مغایرت و راه حل پیشنهادی -3شماره  جدول
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فرآیند نحوه ارتباطات مورب در ساختار  نگردید فرماندهی

 است

 جهت ارتقاء نوع و نحوه هماهنگی مدیران

 درجه تمرکز 7
برای تعیین درجه  علمیفرآیند 

تمرکز در سازمان مشاهده 

 نگردید

علت عدم وجود درجه تمرکز نگرش بدیهی 

نسبت به آن و نیز منوط نمودن آن به 

اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شرکت 

 است

F 

دی جهت تدوین فرآین :Fرفع مغایرت

برنامه تهیه و تعیین نقاط تصمیم گیری در 
سطح تعیین و سازمان ریزی استراتژیک 

   اطالعات قابل دسترسی برای آن ها

 قدرت 8
فرآیند علمی برای آن 

 مشاهده نگردید

عدم تدوین فرآیند برای آن تصور 

اشتباه از آن و در هم آمیخته نمودن 

اختیار و تفویض آن با واژه هایی نظیر 

 استختیار ا

T 

مدیران ایجاد باور در   :Tرفع مغایرت

ی سازمان با اجرای دوره های علمی سازمانده

ر اینکه قدرت و اختیانسبت به   JCو اجرای 
 دو واژه مجزا و دارای فرآیندهای مستقل

9 
اختیار و تفویض 

 اختیار

فرآیند علمی برای آن 

 مشاهده نگردید

عدم تدوین فرآیند برای آن تصور  

تباه از آن و در هم آمیخته نمودن اش

 استقدرت آن با واژه هایی نظیر 
F 

تدوین فرآیند مشخص  :Fرفع مغایرت

 اختیار در سازمان تعیین نحوه تفویضبرای 
 اعم از اختیارات مالی، تشریفاتی، اداری،

 با تهیه دستور العمل مدون  حقوقی و ....
  به مورد هر مدیر علمی

 

 :یگیربندی و نتیجهجمع

سازی، تالش و هماهنگی در کار های مختلف منجر به متحدشهماهنگی بین بخسازماندهی با ایجاد 

در  .کندهدایت می سازمان منابع مختلف را به سمت مأموریت مشترکبه عبارتی سازماندهی  شودمی

یه برگه ابتدا پس از ته سازی ابرسیستم مدیریت سازمانیاین کارگاه بر اساس مدل مفهومی یکپارچه

ای ادبیات سازماندهی و تعریف وظیفه سازماندهی و شناسایی جایگاه سازماندهی در مدل پنج وظیفه

اقدام به تهیه برگه وضعیت موجود  ،واژه 15مدیریت کالسیک و تعریف اجزا و مفاهیم آن به تعداد 

ادبیات مقایسه  وظیفه سازماندهی در شرکت پاالیش نفت تبریز نمودیم، سپس وضع موجود را با وضع

راهنمای "ها به جز واژه نموده و مغایرتها را شناسایی کردیم به طوریکه از نظر ماهیت وجودی واژه

مورد( در  14ها )، بقیه واژهخواهد داشتکه ذاتا موجود نیست و به تبع آن فرایندی نیز ن "سازمان

واژه فرایندی وجود ندارد و  4رای شوند که بشرکت پاالیش نفت تبریز وجود دارند و به کار گرفته می

باشند. پس از شناسایی واژه دارای فرایند علمی می 6واژه دارای فرایند سنتی و غیرعلمی هستند و  4

هایی کنار هم قرارداده و نحوه ارتباط آنها را هایی که فرآیند علمی دارند، آنها را  در قالب باکسواژه

ود سازمان در وظیفه سازماندهی مشخص گردید، پس از مشخص نمودیم بدین ترتیب مدل وضع موج

مدیریت  با چهار وظیفه دیگر و ارتباط آنآن جایگاه وضع موجود سازمان در وظیفه سازماندهی 

، وظیفه سازماندهی فقط با وظایف تبریزشناسایی شد که مشخص گردید در شرکت پاالیش نفت 
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ریزی و کنترل در ارتباط نبوده و از وظیفه برنامه رهبری و تامین نیروی انسانی در ارتباط است و با

لذا باشد و ای مدیریت نمیوظیفهمدل پنجمطابق گیرد و جایگاه سازماندهی ریزی ورودی نمیبرنامه

گردد چرا که اگر به اصالح مدل موجود بر مشاهده می Сدر مدل موجود در سازمان، مغایرت از نوع 

ان دچار چالش اساسی شده و کل سازمان درگیر خواهد شد و اساس مدل علمی بپردازیم، سازم

و باید رفتارهای جدیدی بر سازمان حاکم شود  خواهد بوداصالح مدل نیازمند جریان جدید سازمانی 

و سازمان بایستی حداقل از بخشی از گذشته خود جدا گردد. در پایان بر اساس وضع ادبیات و اجزا و 

ای که موجود نبوده و واژه 9ضع موجود، نسبت به تحلیل نوع مغایرت مفاهیم وظیفه سازماندهی و و

 4واژه،  9پیشنهاد گردید، از این  هاهایی برای رفع مغایرتحلیا دارای فرایند علمی نبودند اقدام و راه

مورد  1و  Cمورد دارای مغایرت  T  ،1و هم  Fمورد دارای مغایرت هم  F  ،3مورد دارای مغایرت نوع 

  ارائه گردیده است. 4باشند. خالصه آنچه بیان گردید در جدول شماره می Tدارای مغایرت نیز 

 

 

 تعداد  نوع مغايرت رديف

1 C 1 

2 F 4 

3 T 1 

4 F & T 3 

5 O صفر 

6 P صفر 

 9 جمع مغایرتها

  

 جمع بندی کلی : 

وظیفه  ی شناسایی شدهمغایرتهای  متوجه می شویم ،در نگاه کالن و از منظر دینامیک سیستم

پیشبرد د نمی توان ،پنج وظیفه مدیریت جاری در شرکت پاالیش نفت تبریز مدلسازماندهی در 

به  از وظیفه برنامه ریزی هیچگونه ورودی چراکه دنخلل نمایشرکت را دچار اهداف سازمانی 

 در نتیجه ومتبلور نشده سیاستهای سازمان در سازماندهی لذا  وجود نداردوظیفه سازماندهی 

مورد نظر علمی منتخب مدل به سلیقه مشاور طراح ساختار بر مبنای  ساختار سازمانی شرکت

 

خالصه جمع بندی مغایرتها برای مفاهیم فاقد فرآیند علمی در وظیفه  -4شماره  جدول

  جاری در شرکت  سازماندهی
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داشته ن تطابقشرکت  با سیاستهای سازمانیگرفته و ممکن است صورت  ایشان )مشاور ساختار(

اعث در عمل ب سازمانی طراحی گردد که فاقد توانایی کافی برای اجرای برنامه بوده و فلذا .باشد

پنج  مدلدر . همچنین بین فرآیند کنترل و فرآیند سازماندهی سازمان گرددشکست برنامه 

گزارشهای  جایرابطه ای مشاهده نگردید لذا وظیفه مدیریت جاری در شرکت پاالیش نفت تبریز 

اصالح ساختار یا  می توانند درو  دارندبر سازماندهی مستقیم  توانایی تاثیر گذاریکنترلی که 

هر و این در حالی است که  .خالی استدر سازمان  موثر باشند،یر در دیدگاههای سازماندهی تغی

یک از چهار وظیفه دیگر، سیستمی است که بر ساختار طراحی شده فرآیند سازماندهی، ایجاد 

 می شود. 

 

 


