
جامعه شناسی سازمان: نام کتاب
منوچهر صبوری: نویسنده

شب تاب: نشر



چرا سازمان ها را مطالعه می کنیم؟: فصل اول 



جامعه شناسان معموالً ساخت و کارکرد تظامهای اجتماعی را در چارچوب زمینه های سازمانی•
9ص . گوناگون مطالعه می کنند



سطوح مطالعه سازمان ها

در سطح ( 2)در سطح فرد ( 1: )سازمانها را می توان درسه سطح مورد مطالعه و بررسی قرار داد•
.در سطح سازمان رسمی( 3)گروههای کوچک محیط کار 



سطوح مطالعه در سازمان ها

مامطالعة،استفردماتحلیلواحدیعنیکنیم،میبررسیفرددرسطحراسازمانکههنگامی-1•
در.شودمیمحدود«کارینقشهای»وروانشناختیعواملبینمتقابلروابطتوصیفبهاغلب
میزانیاواروحیّةدروگذارندمیتأثیرفردبرکهسازمانینیروهایببینیمخواهیممیاینجا

11ص.کدامندکنندمیاثرشغلیرضایتوخستگی
:تاساهمیتدارایزیرمتغیّرهایازبرخیبررسیکارمحیطکوچکگروههایسطحدر-2•

منافعردپیشببرایکارمحیطدرکوچکگروههایپیوستگیبهممیزانیاگروهیانسجام
روابطمکمّلمیتوانداندازهچهتاروابطایناینکهوکارگروهدررسمیغیرروابطمشترک؛

12ص.باشددرسازمانرسمی
واندازهازصرفنظرسازمانهاهمة.استسازمانکلماتحلیلواحدرسمیسازمانسطحدر-3•

باارکردیکارتباطدارایکهرانقشهاییکهاندشدهتشکیلافرادیازییاندازهتاآنهاشکل
12ص.کنندمیاجراهستندنقشهاسایر



سطوح مطالعه سازمان ها

کهییگونهبهتندهسمرتبطیکدیگرباکهقضایاییوفرضهاازیییگانهمجموعةراتئوریمرتن•
13ص.استردهکتعریفکنند،بینیپیشوتبیینرامتغیّرچندیادوبینروابطتوانندمی



فرضیات مربوط به سازمان ها

:برای مثال برخی فرضیاتِ مربوط به سازمانها ممکن است چنین باشند•
.در همة سازمانهای رسمی یک سلسله مراتب اقتدار وجود دارد(1)•
.درهمة سازمانهای رسمی تقسیم کاروجود دارد(2)•
13ص . درسازمانهای رسمی وابستگی متقابل کارکردی بین نقشها وجود دارد(3)•



رویکرد جامعه شناختی: قضایا

طوربهمانسازوگروهفرد،چگونهاینکهمطالعهلزوماًسازمانهامطالعةدرشناختیجامعهرویکرد•
تأثیروانسازماعضاییاکارکنانبرگروههایسازمانمتقابلتأثیرواندشدهیکپارچهکلی

15ص.سازدمیضروریراسازمانبرویکدیگربرسازماندرونگروههای



اهجامعه شناسی کالسیک و سازمان : فصل دوم



جامعه شناسی کالسیک و سازمان ها

آیدنایلییکارآدرجةعالیترینبهتواندمیکهعقالنیسازمانعنوانبهکهاستسازماننوعاین•
17ص.شودمیشناختهصنعتیجامعةدرمناسبسازمانعنوانبهوبروسیلةبه



نظریه مارکس

ارتباطدرارکفرآیندسازماندهیوکارفرآیندتاریخیتکاملزمینةدررامارکسنظریةهمچنین•
گرگونیدبهاشارهبانوینداریسرمایهساختارظهوروداریسرمایهماقبلساختارهایتحوّلبا

18و17ص.دهیممیقراربحثموردصنعتیوتولیدیسازمانهایشکلهای



مراحل سه گانه کنت

:تکنت می گوید ادراک بشر و همچنین جامعة انسانی از سه مرحلة تکاملی گذر کرده اس•
.مرحلة نخست، مرحل، ربّانی ست که با چیرگی الهیات و کاهنان مشخص می شود-1•
فیلسوفان است که با چیرگی اندیشه های( متافیزیکی)مرحلة دوم، مرحلة مابعد طبیعی -2•

.مشخص می شود
چیرگی انسان مرحلة سوم مرحلة علمی است که ویژگی برجستة آن پیشرفت علوم طبیعی و-3•

18ص . بر طبیعت است



افکار آگوست کنت

نوینسازمانهایاست،گردیدهجامعهنظامیومذهبیانواعجانشینکهصنعتی،وعلمیجامعة•
19ص.شودمیمذهبیتفکّرجانشینعلمیتفکّرجامعهایندر.آوردمیبوجودراامروزین

رابطة،نعتیصفعالیّتبهنظامیفعالیّتوعلمبهالهّیاتتبدیلیعنیعمده،دگرگونیدواین•
بهکدیگر،یضدّبرافرادجنگازتحوّلبهمنجرهمعلمیتفکّرطرز.دارندیکدیگربانزدیک

19ص.شودمیناشیتحوّلاینازییاندازهتاهموگرددمیاوطبیعیمحیطباانساننبرد



افکار آگوست کنت

دیگرازتربیشوکندتسریعراجامعهاینظهورتواندمیمثبتعلمیکعنوانبهشناسیجامعه•
19ص.دهدتحقّقراجدیدسازمانوجدیداجتماعینظماثباتیعلوم

نامگراییمدیریّتبعدهاکهبودچیزیآنکنتنظرازنوظهوراجتماعینظمویژگیهایازیکی•
ص.شودمیایلقبانکدارانبرایبویژهوماشینیصنایعمدیرانبرایاساسینقشیکنت.گرفت

20



افکار کنت

ة صنعتی ست و با وی معتقد است تضاد بین کارگر و کارفرما فرعی و نتیجة سازمان نامتناسب جامع•
21و 20ص . اصطالحات می توان آن را برطرف کرد

21ص . در جامعه دارداعمال قدرت و اقتدار نظم دنیوی رابطة نزدیک با •
کار تضمین (علمی)به عقیدة او در جامعة صنعتی پیشرفت اقتصادی ازطریق سازمان دادن عقالنی •

21ص . می شود
و « سمیتآدام ا»در تحلیل جامعة روزگار خود کنت تا اندازه یی از اندیشه های اقتصاددانانی مانند •

23ص . نیز سود جسته است« ژان باتیست سی»



افکار کنت

اززنیگاهیکهچندهرستود،میبسیاررااسمیتآدامکنت،•
23ص.کردمیانتقاداوهایاندیشهبرخی

مفاهیمازاریبسیبلکهاثباتگرایی،عمومیفلسفةنطفةتنهانه•
جودومبهمییگونهبهسیمونسنهاینوشتهدرکنتیخاصّ
24ص.دارند



افکار اسپسنر

اجتماعی از نظر اسپنسر جامعه را مانند یک ارگانیسم. اسپنسر نیز ازجامعه شناسان تکامل گرا است•
24ص . ساختار، کارکردها و رشد آن در نظر می گیرد

مجموعه.شودمیمشخصادغاموتمایزدوگانهفرآندیکباصنعتیجامعةکهبودآنبراسپنسر•
میازآغمتمایزینسبتاًحالتهایازرارشدشانارگانیک،هایمجموعهنیزماننداجتماعیهای
25ص.همدیگرندمانندمجموعهیکاجزایحالتها،آندرکهکنند



یجامعه جنگجو و جامعه صنعت: افکار اسپنسر

ترکیبیومضاعفترکیبیترکیبی،ساده،جوامعبهآنهاتکاملیمرحلةحسببرراجوامعاسپنسر•
به.بوداختاریسپیچیدگیدرجهحسببربندیطبقهنوعیواقعدراین.بودکردهتقسیمشدید

وداشتندتیموقریاستکهجوامعینداشتند،رئیسکهییسادهجوامعمیاناسپنسردیگربیان
25ص.بودشدهقایلتمایزبودند،ثابتریاستنهاددارایکهجوامعی



افکار اسپنسر

ابط ستیزآمیز، در روابط صلح آمیز، نظامهای تنظیم داخلی به نسبت ضعیف و پراکنده اند، اما در رو•
26ص . نظارتهای تمرکز یافته و زورمندانه بر جامعه حاکم اند

عه یی پیش از آن اسپنسر از این اندیشه ها برای تبیین ظهور جامعة صنعتی به گفتة او از شکل جام•
پنسر، مانند در تقابل جامعة صنعتی با جامعة نظامی، اس. یعنی جامعة نظامی جنگجو پدید آمده است

27ص . کنت، مفهومی ضدفئودالی را مطرح می کرد



امیل دورکهایم

سودجویینآدرکهبوداستواربازاردرخودخواهانهفردگراییفرضمبنایبرلیبرالیاقتصاد•
27ص.بودشدهتصورکنندهمتعادلاثریدارایفردی



افکار دورکیم

28ص.دکنمیبرقرارتمایزارگانیکهمبستگیومکانیکیهمبستگیمیاندورکهایم•
ازتقلمسستواقعیّتیجامعهکهعقیدهاینیعنیدورکهایمهایاندیشهمشهورترینازیکی•

وسیلةبهالًقباستآناجزایمجموعازبیشترچیزیجامعهیاودهندمیتشکیلراآنکهافرادی
29ص.بودشدهبیانسیمونسن

قوانینواستفردبرمقدمجامعهدیگرسخنبهیااستجامعهتابعانسانمتفکّر،دوهرایننظراز•
29ص.استآدمیترقّیبرحاکمجامعه



افکار دورکهیم

صادی اشتغال دورکهایم هم مانند سن سیمون عقیده داشت که تنها افرادی که در فعالیتهای مولّد اقت•
30ص . دارند افراد مفیدی درجامعه هستند

به نظر . رمی شودهر چه جامعه پیچیده تر می شود، گسیختگی همبستگی درجامعة ابتدایی بیشت•
نجر می شود، یا می دورکهایم توسعة تقسیم کارپیچیده و گسترده به شکل جدیدی از همبستگی م

31ص . تواند بشود
31ص . می نامدچرا دورکهایم همبستگی مبتنی بر تمایز افراد یا ناشی از تمایز افراد را ارگانیک•



افکار دورکیم

ژه به تعارض طبقاتی برخالف نویسندگان دیگر که معتقدند تقسیم کار به تقسیمات اجتماعی و بوی•
ت فردی می می انجامد، دورکهایم تقسیم کار را بر مبنای همکاری و عامل توسعه و تکامل شخصی

32ص . داند
باعثرافردآرزوهایبیشترچههرارضاءکهراگراییفایدهفلسفهمهماصلدورکهایمبنابراین•

میتأمینورتیصدرفقطخوشبختیکهاستمعتقدوپذیردنمیداند،میفردیخوشبختیتأمین
32ص.شوندمحدوداجتماعیهنجارهایتحمیلبافردیآرزوهایکهشود

33ص . ستانحراف آسیب شناختی برای دورکهایم این تعارض که صرفاً یک •
نها را بر دورکهایم به جای آنکه این بحرانها را ناشی از ماهیت شیوة تولید سرمایه داری بداند، آ•

33ص . حسب ناسازگاری میان کارکردهای جامعه در نظر می گرفت



افکار دورکیم

برای اگرچه می توان گفت که دورکهایم دیدگاهی کنتی داشت، اما در واقع او از راه حلّ کنت•
34ص . نظم اجتماعی دور شد

تار فرد به بدین گونه از طریق تنظیم رف. صنفها نقش داوران اخالقی جامعه را نیز اجرا خواهند کرد•
34ص . وسیلة جامعه چیرگی بر بی هنجاری که ویژگی جامعة دورکهایم است ممکن خواهد شد

پیداکلیدینقشجامعهوفردبینهمبستگیعاملعنوانبهسازماندورکهایمنظریةدربنابراین،•
34ص.کندمی



ظهور سازمان عقالنی :فصل سوم



ماکس وبر و عقالنیت در سازمان ها

ت و در آن عقالنیّت، فکر و عملی است که آگاهانه و مطابق با قواعد منطق و معرفت تجربی س•
ل استفاده هدفها  و مقاصد دارای انسجام و هماهنگی هستند و برای نیل به آنها از مناسبترین وسای

35ص . می شود



افکار وبر

:انواع کنش انسانی را در چهار دسته طبقه بندی می کندوبر•
بهلنیوسایلوبودهروشنومشّخصهدفهاکهستعملیهدفبهمعطوفعقالنیکنش-1•

36ص.شودانتخابمناسبوصحیحطوربههدفها
ص.تاسآگاهانهارزشیمعیارهایبامطابقکهعملییعنیارزشبهمعطوفعقالنیکنش-2•

36
نهوگیردمیصورتفرداحساسیوروانیوضعیاروحیحالتتأثیرتحتکهعاطفیکنش-3•

تعلّ بهزندمیراکودکشکهمادریعملمانندهدفها،ووسایلمعقوالنةانتخابوسنجشدر
37و36ص.استبودهبدیاتحملقابلغیررفتارشاینکه

بیعتطوعادتجزءکهاعتقاداتیازیاگیردمیسنتهاازراخودمشروعیتسنّتی،کنش-4•
آگاهییاهدفیکتصوربهنیازیکنشگرسنت،طبقبرعملبرایکهطوریبه.استشدهثانوی

37ص.نداردبرانگیزد،راآنکهآنیاحساسییاارزش،یکاز



وبر

رصتهایفازبرداریبهرهوسیلةبهسودانتظارمبنایبرداریسرمایهدرجامعةاقتصادیکنش•
37ص.استسودآمیزمسالمترسماًفرصتهایاساسبریعنیمبادله،

تحتتربیشچههرافرادرفتارکهاستجامعهایندروبرنظربهغربیجامعةتحوّلمورددراما•
38ص.استدرآمدههدفبهمعطوفعقالنیتسلطة

پیروانویژهبپروتستانهایفرقه.استسادهپروتستانآیینونوینداریسرمایهظهورارتباط•
راخودگزیدةبربندگانخداوند.داشتندباورتقدیربهمهماعتقادیاصلیکعنوانبهکالونیزم

39ص.استکردهمعینپیشازشدخواهندرستگارکه



وبر

کهکنداررفتهاییشیوهبهداردقصدفردکهدهدمیرخهنگامیاجتماعیکنشگویدوبرمی•
میفهمیوندراوکهروشیازاستفادهباشناسیجامعهکهپنداشتمیوبر.دارندانتظاردیگران

40ص.نامید



خاصیتینابودنواقعیغیروجودباآرمانینمونة»فروندژولینگفتةبه•
مینآباکهابزاریسازد،میمجهزمفهومیابزاریکبهراماکهداردرا

عیتواقعناصرمهمترینوکنیمگیریاندازهراواقعیتحولتوانیم
41ص.«سازیمروشنراتجربی



هانجدرراخودآرمانهایوسازددگرگونراجهانکهشدآنبرگراییریاضتکههنگامیاز•
اندکردهسبکانسانهازندگیبربیرحمانهسرانجاموفزایندهقدرتیمادیکاالهایبخشد،تحقّق

42ص.استنداشتهسابقهدرتاریخاینازپیشییدورههیچدرکه
آمدهپدیدیفئودالجامعةاقتصادیساختارازداریسرمایهجامعةاقتصادیساختارمارکسنظربه•

.کردزادآراداریسرمایهجامعةاقتصادیساختاراصلیعناصر،فئودالیجامعةفروپاشی.است
43ص



سازمان صنفی

صادیاقتحوزةدرحداقلداری،سرمایهتولیداجتماعیروابطظهورازپیشسازمانویژةشکل•
–استادنظاموکارگاهیکوچکسازمانهایپایةبرکهتولیدسیستماین.استبودهصنفینظام

تاوگردیدآغازچهاردهموسزدهمقرنهایازکهستطوالنیتاریخیدارایستشاگردی
43ص.داشتوجوداخیردوران

درمیشوددیدهییکارخانهدرنظامکهگونهآنسازمانی،کنترلمراتبسلسلههرمیِشکلبنابراین•
44ص.آیدنمیوجودبهاینجا

44ص.داردوجوداستادکاروماهرکارگرشاگرد،بینگانهسهکارتقسیمنوعی(4)•
44ص.استنخستینروابطنوعازصنفیتولیدیدرسازماناجتماعیروابط(5)•
ولیدیتسازمانفرهنگیمحیط.تکنولوژیدگرگونیبرابردرمقاومتوکارآییعدم(6)•

44ص.حرفهرموزواسرارحفظونگهداریسرّ.کردمیراتشویقگراییسنتصنفی



فروپاشی سازمان صنفی

وسیعاراضییسطحکشتوتکنیکنازلسطحباارتباطدراساساًفئودالیتولیدمحدودیتهای•
.کردکمکظامناینفروپاشیبهکهبوددیگریعواملازنیزشهرهاتوسعةوجمعیتافزایش.بود

.یافتزایشافدهقانیشورشهایاحتمالنیزواربابیاراضیازدهقانانفرارامکانشهرهاتوسعةبا
45ص



سازمان تولید در نظام سرمایه داری و تجاری

سازماندرتعارضوستیزهایجادعواملازیکیصنفدروندرشغلی–اجتماعیتحرّکفقدان•
46ص.بودصنفی

.گذاردوالزبهروتجاریداریسرمایهتوسعةوپیدایشباکارفرآیندسازماندهیصنفینظام•
46ص.بودزمانهمفقراقانونتصویبباانگلستاندربارنخستینبرایتجاریداریسرمایهظهور

ص.شودمیعریفتسودحداکثرجستجویدرقیمتتغییراتباانطباقوسیلةبهکارفرماعقالنیّت•
47



:ی وجود داردتفاوتهای اساسی میان این نظام و نظام قبل و بعد از آن یعنی نظام صنفی و نظام کارخانه ی•
ا نه از نظر ظهور آنه. این سه نظام به صورت توالی زمانی ساده یی که گفته شد به وجود نیآمدند-1•

ص . ندآنها هم از نظر زماین و هم از لحاظ مکانی منفصل بود. زمانی و نه از جهت مکانی تک خطی نبود
47

47ص . در این نظام کارگر هنوز خارج از کارخانه، معموالً در خانه اش، به تولید می پرداخت-2•
را تاجر مواد خام را در اختیار او می گذاشت و محصول نهایی. کارگر مالک ابزار کار خود بود-3•

رما و کارگر یا ساخت طبقاتی روابط اجتماعی در این نظام ساده عبارت بود از کارف. کالً تصاحب می کرد
47ص . سرمایه و کار

47ص. در مقابل تبدیل مواد خام به محصول نهایی کارگر دستمزد نقدی دریافت می کرد-4•
عقالنیت و تفاوت دیگر این نظام با نظام تولید کارخانه یی عدم کارآیی ذاتی آن در مقایسه با-5•

48ص . کارآیی زیاد نظام کارخانه یی بود



 محصول را کارگر معموالً. بین کارگر و بازار وجود نداشتواسطه یی در سازمان تولیدی صنفی •
48ص . می فروخت نه کار خود را و بنابراین هم بر محصول و هم بر فرایند کار کنترل داشت



:افزایش بهره وری ناشی از چیست؟ اسمیت دو علت برای آن ذکر می کند•
صرفه جویی در زمان در نتیجة تقسیم کار-1•
49افزایش مهارت هر یک از کارگران   ص -2•



انقالب صنعتی و ظهور سازمان تولید کارخانه ای

شاملصنعتیقالبان.استشدهنامیده«صنعتیانقالب»ییکارخانهتولیدبهخانگیتولیدازانتقال•
بهصفرشدرمیزانوپایینوریبهرهباراداریسرمایهقبلماجامعةکهستاقتصادیتغییرات

49ص.کندمیتبدیلزیاداقتصادیرشدوباالوریبهرهباییجامعه
زمانیدورةیکطیشهرهابهکشاورزیازجمعیتتدریجیانتقالاروپاقسمتهایبعضیدر•

وهمدیگرباراتتغییاینکهبوداینافتاداتفاقانگلستاندرآنچهاما.گرفتمیصورتطوالنی
راگرگونیدورشدازشوندهمتراکمفرآیندیکامراینوآمدندپدیدگستردهبسیارمقیاسدر

50ص.کردآغاز



بایدمیناچاربهودهستنتولیدوسایلفاقدکهمیشودانجامافرادیوسیلةبهکارتولید،نظامایندر•
صاحبانیبترتاینبهص.هستندوسایلاینمالککهبفروشندکسانیبهراخودکارنیروی
50ص.شوندمینیزشودمیتولیدآنچهوتولیدفرآیندمالکتولیدوسایل

طبقاتیروابطودانشدهتقسیممتمایزطبقاتبهافرادپیشرفتهداریسرمایهتولیدشیوةیکدر•
51ص.استآمیزتعارضذاتاًواساساً



عقالنیارگرکظهورعقالنیسازمانیتوسعةبرایضروریوظیفةیککهبوددریافتهوبرکسما•
51ص.ودبکارسنتیهایشیوهومفاهیمعقالنیسازمانوعقالنیکارگرظهورعمدةمانع.ست

اینسختانةسربسیارمقاومتباببرد،باالکارشدتافزایشباراکارانسانینیرویوریبهره•
52ص.استگردیدهروبروداریسرمایهماقبلکاربرجستةویژگی

ازمذهبیاییگرریاضتروحوبرگفتةبهکههنگامیداریسرمایهنظامدرکارخانهنوینسازمان•
ازوریبهرهشافزایبرابردرکارگران«سرسختانهمقاومت»برچیرگیبرایاستگریختهقفس
52ص.کندمیاستفادهنظارتوانضباطازکار،شدتبرافزودنطریق



گسترش سازمان عقالنی

باهمراهبازار،یکایجادومحلیبازارهاینابودیباهمراهآهن،راهگسترشاستممکن•
حاملنوانعبهرازمانیجدولوساعتشناسی،گاهپایةبرروزانهزندگیآهنگکردناستاندارد

53ص.کردتصورجهانکردنیعقالنی



شرکت های خانوادگی

مدیریتوسرمایهمالکیت،کهبودندخانوادگیشرکتهاینوعاًنوزدهمقرناولنیمهشرکتهای•
54ص.بودخانوادهدردستآنها

میزانکردمیسعیدرنتیجهوبودشرکتبدهیهایمسئولخانوادگیشرکتمالکآنازپیش•
کتشرورشکستگیدرصورتکهراکارفرمادخالتمیزانوکندمحدودراگذاریسرمایه
54ص.برساندحداکثربهافتادمیخطربهاششخصیثروت



توسعه شرکت های بزرگ

دادمینشانکاهشسودهرگاهکهدادنشانبزرگصنعتیشرکت200مطالعةباآلنمایکل•
کهحالیدرکردندمیتعویضراخودکلرییسسریعاًمدیریتنظارتتحتشرکتهای
55ص.کردندنمیچنینخانوادگیشرکتهای

.اندشدهاجبهجاسرمایهصاحبانبامدیرانداریسرمایهصنایعدرکهاستمعتقدبرنهامجیمز•
نظربنابر.دانشدهتبدیلطبقهیکبهخوددهندمیتشکیلرامسلطگروهیککهمدیراناین

نظربنابر.نداشدهتبدیلطبقهیکبهراخوددهندمیتشکیلرا«مدیریتطبقة»اعضایبرنهام
مسلطنیزفتهپیشرصنعتیجوامعتمامدردولتیبوروکراسیبر«مدیریتطبقه»اعضایبرنهام

56ص.گیردمینظردر«جدیدطبقة»یکعنوانبهرامدیرانبرنهام.اندگردیده



انواع شرکت های فراملیتی

جانبهچندراتانحصااینگونهاز«صنعتوکشت»سازمانهاییاغذاییموادکنندةتولیدشرکتهای•
هارواردگانیبازرمدیریتدانشکدةاستاد«گلدبرگری»وسیلةبهصنعتوکشتاصطالح.اند

.استشدهصنعتیزیادیاندازهتاغذاییموادتولیدکهدارداشارهواقعیتاینبهوگردیدابداع
57ص



حکومتهایبرایخارجیارزمنبعیکصنعتوکشتشرکتهایمالیاتاینکهباگیدنزگفتةبه•
محلینایعصدرآنچهازباالتردستمزدهاییاشتغالامکاناتاغلبشرکتهااینواستسومجهان

زیادیدازةانتاآنهافعالیتنتایجرفتهرویهماماکنند،میفراهمداردوجودسومجهانکشورهای
58ص.ستمنفیمیزبانکشورهایبرای



تعریف شرکت های فراملیتی

58ص : شرکتهای فراملیتی را به سه دسته تقسیم می کند« پرلموتر»•
داء تعیین می سیاست این شرکتها از یک ادارة مرکزی در کشور مب–فراملیتی های قوم مرکزی -1•

58ص . شود  و تا آنجا که ممکن است به اجرا درمی آید
ابع خارجی خود این فراملیتی ها شرکتهای وابسته یا کارخانه های ت–فراملیتی های چند مرکزی -2•

59و 58ص . را مستقیماً از کشور اصلی اداره نمی کنند
.  للی هستنداین فراملیتی ها از نظر ساختار مدیریتشان بین الم–فراملیتی های جهان مرکزی -3•

رک زیاد نظامهای مدیریت دراین شرکتها بر اساس جهانی ادغام شده اند و مدیران باالتر دارای تح
59ص . بوده و بسته به نیازها از یک کشور به کشور دیگر  انتقال پیدا می کنند



رشد فراملیتی

سازمانها این. استسوگو شوشا یک نوع فراملیتی مشخص ژاپنی شرکتهای عظیم تجاری یا •
59ص . ستاری کاراساسی آنها تأمین مالی و حمایت تجشرکتهای ترکیبی غول آسایی هستند که 

ونقلوحملاینظامهدرکهپیشرفتهاییبدونگذشتهسالدرسیفراملیتیرشدنظرگیدنزبه•
60ص.نبودپذیرامکاناستدادهرخارتباطات

وشرکتهایشانعمودیادغاموسازییکپارچهکهبودندگروهینخستیناتومبیلتولیدشرکتهای•
جهانلفمختمناطقدرکهراشرکتهاوهاازکارخانهگوناگونیانواعوکردندآغازراانهاشعبات
60ص.پیوستندهمبهاداریواحدچارچوبیکدروندرکردندمیفعالیت



نظریه های سازمان: فصل چهارم



نظریه های سازمان: فصل چهارم

راانسازمرفتارهایوساختارهادرشدهمشاهدهنتایجتحلیلامکاناگرچهسازمانهاینظریه•
ص:ازرتندعبامحدودیتهااین.نیزهستندمحدودیتهاییدارایاماسازندمیفراهمپژوهشگربرای

63



خصوصیات و محدودیت های نظریه های سازمان

ودی از هر یک از نظریه ها برتعداد محد. فراگیر نبودن و کاربر محدود نظریه های سازمان-1•
63ص . سازمانها تطبیق می کند و بر سازمانهای دیگر قابل تطبیق نیست

تأکید قرار همة نظریه ها ابعاد متفاوتی از سازمانها را مورد. تأکید بر ابعاد متفاوت سازمانها-2•
63ص . بسیاری از این ابعاد به یک اندازه مهم هستند. می دهند

نظریه های دیگر بسیاری از نظریه ها از نظریه های دیگر گرفته شده و صورتهای تغییر یافته-3•
.  وند ناهمسازندهستند و اصطالحاتی که برای طبقه بندی این نظریه های سازمانی به کار برده می ش

64و 63ص 
.بسیاری از نظریه ها برای مطالعة جنبه های ایستای سازمان طرح شده اند-4•
رق می همه نظریه ها بر اساس واحد تحلیلی که برای بررسی و پژوهش انتخاب می شود ف-5•

64ص .  کنند



وقادانتموردهنوزجدیدترهاینظریههموسازمانکالسیکهاینظریههماینکهبهتوجهبا•
64ص.گیرندمیقرارآزمون

میمنعکسراآنهادرونهایگروهوسازمانهابهنگرشخاصهایشیوهسازمانیهاینظریه•
64ص.کنند

سیستمیکردهایروواندبستهسیستمیاوبازسیستمرویکردهاییاهانظریهکانوکاتزنظربه•
65ص.کنندمیکیهتسازماندرونفرآیندهایبرکاملطوربهتقریباًسازمانیرفتارتبییندربسته

سازمانی،رفتار«لعل»عنوانبهبیرونیعواملگرفتننظردربدونسازمانبسته،سیستمرویکرددر•
65ص.گیردمیقرارمطالعهمورد

هاینظریّهةهمپیشآهنگاستشدهنامیدهنیزماشینینظریّةگاهیکهسازمانکالسیکنظریة•
65ص.استبودهسازمانهاامروز



ظهور نظریه سازمان

کوچکیگروههادرمردمبیشتر(داریسرمایهماقبلوصنعتیماقبلنظامهای)سنتیجوامعدر•
65ص.نداشتندپیچیدهسازمانیترتیباتبهنیازجوامعاین.کردندمیزندگی

بهوازدهبافزایشنوزدهمقرندرصنعتیکارفرمایاناساسیهدفهایکهدیدیمپیشفصلدر•
66ص.ودبشانشخصیثروتافزایشصنعتدرآنهاموفقیتمعیار.بودسودرساندنحداکثر

تماعیاجبافتواقتصاددرکهسریعیدگرگونیهایدنبالبهنوزدهمقرنسالهایآخریندر•
66ص.آمدپدیدشمالیآمریکایوغربیاروپایپیشرفتهجوامع

.ستندهسازمانهانظریّةدرعمدهتحوالتنخستینعلمیمدیریتنظریّةوبوروکراسینظریّة•
بهوستندنیخانوادگیکوچکشرکتهاییاصنفیسازمانهایماننددیگرسازمانهاکههنگامی
66ص.آینددرمیامروزیبزرگسازمانهایصورت



مفهومبانامروزیجامعةناپذیرگریزشدنبورکراتیکوعقالنیدربارةوبرنظر–بیگانگی•
سازماندهیننویهایشیوهکهبودندمعتقددوهرآنها.داردآشکارهمانندیهاییمارکسبیگانگی
67ص.دهدمیافزایشییسابقهبیگونةبهراکارآیی

روابطوقدرتماهیتسازمانها،درقدرتپدیدةبهشدنبوروکراتیکبوفرآیندبرعالوهوبر•
میاطالعتآنهادستوراتازدیگرانودهندمیدستورسازمانهادرافرادبعضیچرا–اقتدار
براقتدارانواعازبندیطبقهنوعیاستکوشیدههمچنینواستدادهنشانتوجهبویژه–کنند

67ص.دهددستبهآنمنابعحسب



نظریه بوروکراسی: ماکس وبر

ا، فرقه مذهبی مفهوم سازمان از نظر وبر شامل پدیده های متفاوتی مانند دولت، حزب سیاسی، کلیس•
68ص . و شرکت خصوصی ست



مفهوم بوروکراسی

سازمانهای(2)اداریمقاالتمجموع(1):استبردهکاربهمعنادوبهرابوروکراسیاصطالحوبر•
68ص.امروزیجامعةدررسمیبزرگ



مشروعیت و اقتدار در سازمان های بوروکراتیک

ند، به این برای وادار کردن افراد به اطاعت، سازمان می تواند تا اندازه یی از قدرت خود استفاده ک•
از قدرت )کنند ترتیب که با استفاده از قسمتی از منابع خود به کسانی که با هنجارها همنوایی می

69ص . پاداش بدهد و ناهمنوایان یا نافرمانها را جریمه کند( اطالعت می کنند



مشروعیت

اینماهیتکهاستمهموشودمیقدرتافزایشباعثقدرتبهدادنمشروعیتواقعدر•
رافردادیممنافعهمنوایی،اینگونه:بشناسیماستآنمشروعیتازناشیکهراقدرتافزایش
بلکهباشد،دهکننارضاءیاخوشآیندفردبرایدستورکهنمیشودباعثهمچنیندهد،نمیافزایش

ارزشهایباکههنجارهاییازپیرویبهنیازازاستعبارتکهکندمیبرآوردهرادیگرینیاز
70و69ص.مخالفنهموافقندشخص



نوع شناسی اقتدار

:وبر بر سه گونة اصلی اقتدار را تشخیص می دهد که عبارتند از•
که دستور می که ناشی از اعتقاد به ویژگیهای استثنایی شخصی ستاقتدار کاریزماتیک -1•

.دهد
ام به اطاعت از دستور به علت احتر. که ناشی از رسم، عادت و سنت استاقتدار سنتی -2•

.سنتهاست
قالنی وضع که بر مبنای قانونی بودن مقرراتی ست که به شیوه عقانونی –اقتدار عقالنی -3•

70ص . گردیده اند و مشروعیت رهبرانی که مطابق قانون تعیین شده اند



نوع شناسی اقتدار

در . ت رهبر استکه منشاء اقتدار اعتقاد به ویژگیهای استثنایی در شخصیسازمانهای کاریزماتیک (1)•
ثنایی ست این سازمانها رهبر از افراد عادی متمایز است چنانکه گویی دارای قدرتی فوق طبیعی یا است

71ص (. مانند پیامبران، ناجیان و رهبران خودرأی)
سازمان به طور کلی بر طبق نظریّة وبر، در سازمان بوروکراتیک که تعهد افراد نسبت به–بحران جانشینی •

71ص . و نسبت به شغل است نه شاغل، بیشتر مقامات سازمان قابل تغییر هستند
.  سنتهاستکه در آنها منشاء اقتدار عادت و سنت است و تعیین رهبر نیز بر اساسسازمانهای سنتی (2)•

71ص 
شوند و مقامات اداری دراینگونه جوامع از میان بردگان یا بندگان، خویشاوندان یا مباشران انتخاب می•

72ص . نوکر شخصی فرمانروا محسوب می گردند
. استدر این سازمانها منشاء اقتدار قانون و مقررات( بوروکراتیک)قانونی –سازمانهای عقالنی (3)•

72ص . استمرار اجرای وظایف که به وسیله قانون مقرّر شده است



:دادسطح تطبیقسهطبقه بندی انواع اقتدار وبر را می توان حدّاقل در« اتزیونی»به نظر •
72ص . درسه سطح جامعه با مقایسة جوامع سنتی بوروکراتیک و کاریزماتیک-الف•
نای در سطح واحدهای اجتماعی میتوان انواع مختلف واحدهای اجتماعی را بر حسب نوع مب-ب•

73ص . اقتدار مقایسه کرد
افراد و در درون سازمان این طبقه بندی را می توان برای مشخص کردن روابط بین هر یک از-ج•

73ص . رؤسای مافوق آنها درداخل یک سازمان معین بکار برد



.  تعیین کرده استوبر ویژگیهای ساخت بوروکراتیک را که موجب دستیابی به حداکثر کارآیی می شد
:  این ویژگیها عبارتند از

ص.استاتمقرروقوانینتابعویافتهسازمانمنظمومستمربراساسسازماندررسمیوظایف:رسمیوظایفاستمرار-1•
74

:مقرراتوقوانیننظامیکوجود-2•
شدهتقسیمافرادرسمیوظایفعنوانبهثابتطوربهستضروریسازمانمقاصدبرایکهمنظمیفعالیتهای:کارتقیسم-3•

74ص.است
باالترمقامکنترلونظارتتحتپایینترمقامهریعنی.استمراتبسلسلهپایةبرکارکنانسازماندهی:مراتبسلسلهوجود-4•

74ص.است
هردر.باشدقانونیهنجارهاییافنیقواعداستممکنشودمیانجامآنطبقبرکارکهقواعدی:تخصصوشایستگی-5•

75ص.استضروریتخصصیآموزشعقالنیطوربهآنهاکاربردبرایمورددو
عواطفوساساتاحدخالتبدونوبیطرفانه)شخصیغیرییگونهبهراخودوظایفبوروکرات:رفتاربودنشخصیغیر-6•

یاعانمراجسازمان،خدماتازکنندگاناستفاده)سازمانازخارجافرادیاهمکارانمورددرخواه(منفییامثبتشخصی
75ص.دهدمیانجام(مشتریان

گیریکنارهی،بازنشستگوخدمتدورةشغلی،ارتقاءوترفیعاستخدام،وگزینششامل:خدمتوپاداشنظامیکوجود-7•
75ص.برکنارییا



بررسی بورکراسی از دیدگاه وبر

ایط گزینش در سازمان بوروکراتیک بر اساس دارابودن شایستگی و شر( 1: )وبر می گوید•
75ص . تخصصی و فنی ست

سمی مقامات بوروکراسی بر اساس قرارداد استخدام می شوند یعنی مشاغل اداری و مقامات ر( 2)•
75ص . بوروکراسی بر اساس یک رابطه قراردادی آزادانه اشغال می شود

75ص . مقامات بوروکراتیک انتصابی اند و انتخابی نیستند( 3)•
ه مراتب حقوق بر طبق موقعیت فرد در سلسل. مقامات اداری، حقوقِ نقدی دریافت می کنند( 4)•

75ص . اداری درجه بندی شده است
یشرفت امکان ترفیع منظم و ارتقاءشغلی به منظور برآورده شدن آرزوهای تحرک شغلی و پ( 5)•

76ص . بوروکرات وجود دارد



بررسی بوروکراسی از دیدگاه وبر

یک دوره خدمت وجود دارد که پس از طیّ آن فرد بازنشسته می شود و معموال حقوق ( 6)•
76ص . بازنشستگی دریافت می کند

76ص . شغل یا پست اداری بوروکرات یگانه شغل یا اشتغال اصلی اوست( 7)•
دمت او مقام اداری می تواند از سمت خود استعفاء کند و تحت شرایط معینی می توان به خ( 8)•

76ص . خاتمه داد



بررسی بورکراسی از دیدگاه وبر

ه آن مقام اداری نمی تواند نه از سمت خود و نه از منابع مربوط ب-جدایی اموال سازمان و اموال شخصی-•
76ص . که در اختیار اوست برای مقاصد شخصی خود استفاده کند

ونت محل کار و اجرای وظایف رسمی بوروکراتیک از محل سک-جدایی محل کار و محل سکونت-9•
76ص . جداست

معینی پستهای سازمانی را نمی توان در انحصار متصدی یا مقام-انحصاری نبودن مقامات سازمانی-10•
76ص . گذاشت

ر اساس یک نظام بایگانی منظم وجود دارد و اجرای وظایف اداری ب-وجود یک نظام بایگانی منظم-11•
77ص . اسناد کتبی ست

ت انضباط و مقام اداری تابع یک نظام یکسان و یکنواخ-وجود یک نظام انضباط و نظارت یکنواخت-12•
77ص . نظارت است و نظارت دقیق و منظم در اجرای وظایف مربوط به شغل وجود دارد



ند ماشین درمقایسه با مکانیزم کامالً توسعه یافتة بوروکراتیک در مقایسه با سازمانهای دیگر عیناً مان•
وحدت فرماندهی ر به نظر وبر این نوع بوروکراسی که مبتنی ب. شیوه های غیرمکانیکی تولید است

77ص . ست
او نقش . ماکس وبر توسعة بوروکراسی امروزین را مهمترین پدیدة دولت امروزین غربی می داند•

یه داری نمی سرمایه داری را در توسعة بوروکراسی مهم دانسته، و معتقد است بدون آن تولید سرما
78ص . توانست ادامه پیدا کند

روز به روز به عقیدة وبر رشد و توسعة بوروکراسی گرایش عمدة زمان ماست و نفوذ بوروکراسی•
78ص . در زندگی جامعه بیشتر می شود



بوروکراتیککنترلازحدیتاتوانندمیاقتصادیکارفرمایانفقطامروزیدرجامعةوبرعقیدةبه•
تابعناپذیراباجتنطوربهکهاندیافتهسازمانبزرگموسساتدرجمعیتبقیّة.باشندبرکنار
79ص.هستندبوروکراتیککنترل



ارزیابی نظریه بوروکراسی وبر و محدودیت های آن

زایداتتشریفتواندمیبوروکراسیکهپذیردمیوبراینوجودبا•
79ص.آوردوجودبهرااداری

میمتصدرتأخیرباعثواستکندبوروکراتیکروشهای(1)•
79ص.شودمیتصمیماتاجرایوگیری

میدوجوبهناپذیریانعطافنوعیبوروکراتیکسازمانهای(2)•
79ص.دهدمیکاهشراکارآییکهآورند



مینیزنددارپذیریانعطافایجادبهگرایشبوروکراتیکسازمانهایکهاستداللاینمورددر•
80ص.کرداشارهداردوجودبوروکراتیکساختدرکهمنفیکارکردهایهمانبهتوان

است،ردیدهگمطرحوبرمنتقدانسویازبوروکراتیکساختبادرارتباطکهدیگریموضوع•
تساخویژگیهایعنوانبهکه)سازمانیاصولازبرخیبینوبرنظریّةدرکهاستاین

اساسیناقضیت(اندگرفتهقرارتأکیدموردشود،میکارآییحداکثرموجبکهبوروکراتیک،
یسازماناصلدوعنوانبهتخصصومراتبسلسلهبینکهتناقضیجملهازدارد،وجود

80ص.شودمیمشاهدهبوروکراسی



نرو،ایاز.داردوجودسازمانمراتبیسلسلهپایینسطوحدراساساًتخصصواطالعات•
سازمانهایدرمراتبسلسلهبرمبتنیاقتداروتخصصبرمبتنیاقتداربینتعارض

81ص.استناپذیراجتناببوروکراتیک
شخصییرغمورددرشودمیواردوبربوروکراسینظریّةبرکهانتقاداتیازدیگریکی•

81ص.استبوروکراتیکساتدرروابطبودن
ازوآنانتواناییهایوشایستگیبراساسبایدکارکنانارتقاءوگزینشاینکهبروبرتأکید•

قوممانندصیخصووشخصیروابطکهاستدلیلاینبهنیزباشدمسابقهوامتحانطریق
ترینهشایستوباشدنداشتهدخالتسازماندرافرادارتقاءوگزینشدربازیخویشو

82ص.کننداشغالرابوروکراتیکمشاغلافراد
.کردمطالعهیدولتسازمانیکدررارسمیغیرروابطکالسیک،بررسییکدر«پیتربال»•

برمالیاتاجتماعیتخلفاتمورددرتحقیقشاملسازمانایندراداریمقاماتوظایف
82ص.بوددرآمد

رفتارینماشمانندسازمانیشخصیغیرمحیطدرافرادکهانتظاراینکهرسدمینظربه•
ص.استواقعگرایانهغیرکامالًکنند



نقد بوروکراسی

شتر سازمانها موضوع دیگری که به وسیلة برخی منتقدان مطرح گردیده است این است که در بی•
:قوانین و مقررات نمی توانند تمام موقعیتها را درگیرند زیرا

چ اغلب حوادثی رخ می دهد که به طور آشکار و صریح در محدودة صالحیت قانونی هی(1)•
.قسمت معین از سازمان نیست

مت باشند، همچنین ممکن است حوادثی پدید آیند که آشکارا در صالحیت قانونی یک قس(2)•
.  اشته باشداما هیچ مقررات مشخصی که چگونگی برخورد با آن موقعیت را تعیین کند وجود ند

83ص 



کنندمیسبکسازمانهادرشخصیتجربةوتخصصعنوانبهافرادکهمهارتهاییگویدمیمرتن•
عطافانمانعمرتبطةحالعیندرومختلفموقعیتهایبهرسیدگیوبرخورددراستممکن
84و83ص.شوندپذیری

کهاآنجاز.ستدگرگونیبرابردرمقاومت«حدّازبیشهمنوایی»اینمهمپیامدهایازیکی•
ص.اندهدهندپاسخنوآوریبهنسبتهموارهوپویابیرونینظرازهمودرونینظرازهمسازمانها

84



هتجدراینکهجایبهسازماناداراتوقسمتها«سلزنیک»نظربه•
کردندایمیبهاستممکنزمانمروربهافتدکاربهسازمانمنافع

84ص.یابداختصاصواحدهااین
بهکهستفرعیهدفهایدارایسازمانیواحدهراوگفتةبه•

84ص.کنندمیکمکسازمانکلیهدفهایبهدستیابی



ولی،ودشمیمشخصزیادیتولیدیکارآییبااگرچهبوروکراتیکسازمانتامسننظربه•
85ص.کندمیایجاداندکینوآوریظرفیت

ازمان را در مسئله نادیده گرفتن روابط درونی بین خرده نظامهای گوناگون درون سمارچ و سایمون •
85ص . نظریّة بوروکراسی مطرح می کنند



ازمان را در مسئله نادیده گرفتن روابط درونی بین خرده نظامهای گوناگون درون سمارچ و سایمون •
85ص . نظریّة بوروکراسی مطرح می کنند

اعی مبالغه کرده وبر در مورد برقراری تمایز قاطع بین سه شیوة اقتدار و ساخت اجتماتزیونیبه نظر •
برای مثال در مصر قدیم، امپراطوری چین و . اقتداروجود دارد« مختلط»اوالً انواع ( 1: )است

(  2. )ود داشته استامپراطوری قرون وسطایی بیزانتین سازمانهای نیمه سنتی و نیمه بوروکراتیک وج
د و سپس مجدداً ثانیاً سازمان ممکن است از ساخت بوروکراتیک به ساخت کاریزماتیک انتقال یاب

86ص . به ساخت بوروکراتیک برگردد



چگونگیبینیشپیقابلیتبوروکراتیکقواعداینکهبروبرمبنیکاربردیتحلیلمثالبرای•
بیانهاتنکند،میحذفرا(ستیزهیا)اصطکاکوکندمیتضمینراسازمانعملیاتاجرای
87ص.استبوروکراتیکمقرراتوقوانینکارکردهایناقصورسمی

کنندمیساساحکهکارگرانازبسیاریهایگفتهدرمقرراتوقوانینساختدرتفاوتهااینگونه•
وجودأمینتوشودمیفصلوحلمستبدانهودلبخواهطوربهمسایلدرآنکهستجاییکارخانه

87ص.یابدمیبازتابندارد،



ارکردهای متفاوتی در بوروکراسی جامعة صنعتی قوانین و مقررات بوروکراتیک کگولدنربه گفتة •
88ص . برای رده ها و مراتب متفاوت سازمان انجام می دهند

أکید کرده است غیر شخصی بودن رفتار در بوروکراسی که وبر بر آن بسیار تگولدنربه گفتة •
رفته و آنها را متضمن رفتاری ست که خصوصیات منحصر به فرد افراد یا مسایل آنها را نادیده گ

88ص . در نظر بگیرد« چیزها»مسایل و یا « موارد»مانند 



ه است و به سازمان نشان داد« نظامی»می گوید وبر عالقه زیادی به نوع کارل فریدریش برای مثال •
89ص . انواع مشورتی و همیاری توجهی ندارد

.  می بیندرب ی صنعتی غو سازمانهادولتهای نوین اروپایی ویر برترین شکلهای بوروکراسی را در •
دی آن است او معتقد است که این فرهنگ غرب با ویژگی خاص آن و بویژه شالودة فنی و اقتصا

ازمانی که که ظهور این شکل عقالنیت، یعنی سازمان بوروکراتیک امروزین را طلب می کند، س
89ص . نتایج فعالیتها را محاسبه پذیر و قابل پیش بینی می سازد

ه بنیادگذار را در افراطیترین شکل آن در نظام مدیریت علمی می یابد ک« انسانیت زدایی»وبر این •
90ص . آن فردریک وینسلور تیلور است



نظریه مدیریت علمی: تیلور

در.کردنبالدراغربیجوامعبیتشربامتفاوتمالحظهقابلطوربهمسیریژاپنشدنصنعتی•
شغلیسیماتتقفاقدکهبود،کارگروههایازاستفادهاصلی،عناصرازیکیآغارازژاپنصنایع
90ص.کردندمیارایهراییمالحظهقابلشغلیپذیریانعطافوبودنددقیق



اندیشه های تایلور

90ص . داشته استنگیزشاندیشه های تیلور همچنین تأثیر مهمی بر نظریّة ا•
«  ارخانهمدیریت ک»و « اصول مدیریت علمی»نظریّة مدیریت علمی تیلور در دو کتاب معروف او •

91ص . مطرح گردیده است



تایلور و مدیریت علمی

یلور به این ت. تیلور افزایش تولید از طریق بهبود کارآیی کارگران استیت علمی هدف مدیر•
:منظور دو راه پیشنهاد می کند

استفاده ار روش علمی(1)•
91ایجاد انگیزش از طریق افزایش دستمزد  ص (2)•
ه تولید یک در سازمانها با تجزیة همة وظایف مربوط بکارآییبه نظر تیلور به حداکثر رساندن •

91ص . رشته حرکات و عملیات ساده امکان پذیر می شود



روش مدیریت علمی تایلور

وکاررایبمطلوبکمالحدّدرراکارمحیطشرایطکهاستاینمنظور:کارشرایطکردنستانداردا-1•
فواصلواستراحتمدتنورکافی،رطوبت،حرارت،درجهمانندمحیطیشرایط.کنیمتأمینتولید

92ص.استکارموثربازدهیدرکهکارگراناستراحت
العةمطاساسبرکهاستکارانجامروشهایبهترینیافتنهدف:کارروشهایکردناستاندارد-2•

92ص.شودمیتعیینحرکات
ص.گرددعیینتکارانجامشیوةمناسبترینتاشودمیانجامزمانمطالعةازاستفادهبا:کارگیریاندازه-3•

92
کارانجامشیوهنبهتریوشودتقسیمآناجزاءترینسادهبهبایدکارتنهانه:روزانهوظایفریزیمهبرنا-4•

توالیعیینتوکارمرحلةهرانجامبرایالزمزمانحداقلگیریاندازهوتحلیلوتجزیهبا)گرددتعیین
نوشتهاستردیدهگتعیینگونهبدینکهکارگرهروظایفازروشنیشرحبایدبلکه(کارمختلفمراحل

93ص.گرددابالغکارگربهوشود
ودادتوضیحگرکاربرایراموضوعاینوکردتعیینقیمتیکارقسمتهربرایباید:دستمزدتعیین-5•

93ص.داردبستگیشدهتعیینبازدهمیزانبهرسیدنبهاودستمزدپراختاینکهدیگر



نظریات تایلور

تأمینوبیشترهبازدبهرسیدناوعلمیروشهایهدفکهبودکردهتأکیدتیلور-کارتقسیم•
میاهمیتاربسیهدفاینبهرسیدندرمدیریتنقشبهاو.کارفرماستبرایسودحداکثر

93ص.داندمیبینیپیشوریزیبرنامهرامدیریتاصلیوظیفهودهد
فعالیتنوعهرابانسانیروابطپردازاننظریهبرخالفتیلور-فردیفعالیتیعنوانبهکار•

94ص.بودمخالفگروهی
اکثربرایلیاصمحرکنیرویفردیسودجوییکهبودمعتقدتیلورکهگفتیم-انگیزش•

94ص.استافراد
رایزشغاساساًرااومحرکنیرویکهغیرعقالنیعمیقاًموجودیراکارگرتیلورواقعدر•

ستوژیکیفیزیولاساساً هایشخواستهچونبودمعتقدوکردمیتصوردهندمیتشکیل
94ص.کندعملهدفمندایشیوهبهاستقادرپولتأثیرتحتفقط

.میشودقایلمایزتمدیروکارگرنقشهایبینتیلورکه،گفتیمزایناپیش-مدیریتنقش•
بهودهندانسازمراکارتوانندمیدارند،ریزیبرنامهتوانایینگرند،آیندهمدیراناونظربه

95ص.کنندنظارتآنبرموثرطور



ییویژهینقوانتوانمیکهمفهوماینبهگرفت،مینظردرعلمیکعنوانبهرامدیریتتیلور•
.استمرتبطارکانجامهایشیوهودستمزدمیزانبابویژهقوانین،اینوکردتنظیممدیریتبرای
95ص



ارزیابی و انتقاد نظریه تایلور

گسترده،کارمتقسی.استبودهموثرسازمانهاساختشکلتغییردرتیلورهایاندیشهگمانبی•
متخصصانازادهاستفباشغلیترکیبدردگرگونیایجادریزی،برنامهتکنیکهایبودنمعمول
96ص.اندبودهموثرکارسازمانجدیدشکلهایایجاددرهمهغیره،وجدید

ستچیزینهماتیلورنظریّةدرسازمانیرفتارکردنرسمیوکردناستانداردبرتأکیدواقعدر•
96ص.تاسگرفتهنامانسانیرفتارابزاریهایجنبهسازمانامروزیمولفانهاینوشتهدرکه

وی.استدهآمعملبهبریورمنوسیلةبهعلمیمدیریتنظریّةازدیگراساسیانتقاداتازیکی•
مدیریتینابرعالوه.بودهمزمانفنی–علمیانقالبباعلمیمدیریتنظریّةپیدایشگویدمی

غییراتتبهنیازکهبودرسیدهییمرحلهبهداریسرمایهتوسعةکهکردظهورزمانیدرعلمی
97و96ص.داشتصنعتیتولیدسازمانهایدرسازمانی



العةمط»راآناوکهکارگیریاندازهبهمهمیجایگاهتیلورنظریّةدر•
ییشالودهبررامدیریتآنکهبرایاو.استشدهدادهنامدمی«کار

تجربهاساسبرتدریجبهکهراسنتیروشهایبایستمیدهدقرارعلمی
97ص.بزندکناربودآمدهوجودبهشخصی

:بودیلقاکارگرانصحیحآموزشوگزینشبرایزیادیاهمیتتیلور•
فردایدبکارهرنوعبامتناسبکهکردمیتلقیمهمرامسئلهایناو

یاخالقواجتماعیهایجنبهاواما.شودانتخابکارآنبرایمناسب
نظرردبارکشاسبهمچوناساساًراکارگروگرفتمینادیدهراکار
98ص.گرفتمی



ویژهاهمیتاو.ستضرورینیزمدیریتحوزةدرکارتقسیمکهداشتاظهارتیلورترتیباینبه•
«لوبمطکمال»حالتدرکهبودآنبرودادمیریزیبرنامهتخصصیوظیفةجداییبهیی

قسمتوسیلةهببکلهسرکارگر،یاوناظرومدیروسیلةبهنهبایدکارخانهتمامواقعدروکارگاه
99ص.شودادارهریزیبرنامه



نظریه های سازمان رسمی

:در چارچوب نظریّة ماشینی می توان سه رویکرد متمایز را مالحظه کرد•
(1911)رویکرد مدیریت علمی که در آثار تیلور ارایه گردیده است (1)•
رهرویکرد نظریّة پردازان مدیریت عمومی و بازرگانی، گیو لیک، گیلبرت و غی(2)•
ر ساخت همة این رویکردها ب. رویکرد جامعه شناسی که ابتدا در آثار وبر مشخص می گردد(3)•

100ص . رسمی سازمان تأکید می کنند
تیلور و مونی و رایلی، گیولیک و ارویک،« فایول»نظریّة های رسمی سازمان بهتر از همه درآثار •

101ص . وبر بیان گردیده اند
101ص. تفاوت مهم بین تیلور و نظریّة پردازان سازمان رسمی در محور اصلی تحلیل آنهاست•



هانری فایول

کهتسپردازینظریّةترینبرجستهتیلورازبعد(1841-1925)فایولهانری•
زنیفایولهایاندیشه.استدادهقرارمطالعهموردرارسمیسازماناصول
سازمانینیماشنظریّةدروبروتیلورورایلیومونیارویک،وگیولیکمانند
101ص.شودمیبندیطبقه



افکار فایول

ید می کند که یکی از نخستین مولفانی ست که مدیریت را به عنوان یک علم مطرح می کند و تاکفایول•
102ص . فعالیت اداری باید به صورت یک موضوع خاص تحقیق درآید

مدیریت به عقیدة او هر چه در سلسله مراتب سازمانی باالتر می رویم اهمیت نسبی مسئولیت اداری و•
103ص . افزایش می یابد و برعکس

دفهای ، فرآیند سازمانی عبارت است از تعریف و ایجاد ساخت کلی سازمان بر طبق هفایولاز نظر•
گاه و کارکرد مشخصی آن و بنابراین شامل نیزا به شکل دادن به کل ساخت سازمانی و تعریف دقیق جای

103ص . هر یک از اجزاء تشکیل دهندة آن می گردد
. یعتر استاست، که حوزه یی بسیار وس« حکومت»باید توجه داشت که در نظر فایول کار اداره جزیی از •

ص . جود استحکومت کردن به مفهوم هدایت سازمان به سوی هدفش با بهره گیری بهینه از تمام منابع مو
104

« ماندهیوحدت فر»منظور از . بویژه تأکید می کند« وحدت هدایت»و « وحدت فرماندهی»بر اصول فایول•
104ص . این است که کارمند باید فقط از یک سرپرست دستور بگیرد



افکار فایول

اصولایاجر)اودستوراتاجرایکهداند،میسازمانرییسارگانیکراستادفایولبنابراین،•
وجودبهرا«ادست»تخصصیفرماندهیمراتبسلسلهکناردراو.کندمیتضمینرا(اقتداراساسی

میطرحاراساسیپیشنهادهایوهاتوصیهواستمدیریتباالیسطحبهکمکنوعیکهآورد
105ص.کند

تأکیدهتجازمثالبرای)استتیلورعلمیمدیریتنظریّةمکملفایولنظریّةجهاتبعضیاز•
دربویژه(فایولوتیلوروبر،)نظریّةسههرتشابهدرجة(کندمیریزیبرنامهبرفایولکهفراوانی
106ص.ازمانساجتماعیبُعدگرفتننادیدهوکنندمیسازمانرسمیساختبرکهستتأکیدی



مونی و رایلی

.وندشمیناشیآنازدیگرهمةاصولواستسازماناصلمهترینونخستین-هماهنگیاصل•
هدفیکتعقیبدرعملوحدتایجادمنظوربهگروهیکوشهایمیاننظمبرقراریهماهنگی

107ص.استرهبریواقتدارشاملواستمشترک
:استزیرةوظیفسهازیکیشاملحداقلمشاغلهمةرایلیومونینظربه–وظایفتقسیماصل•

اینازبایدمدیرانگیریتصمیم(3)وهدفهابهرسیدنجهتدرفعالیت(2)هدفهاتعیین(1)
107ص.باشندداشتهلزومدرمواردراآنهااجرایآمادگیوباشندآگاهوظایف

خطدرهیدستوردبهطرفیکازکهستفعالیتهایصفوظایفازمنظور-ستادوصفاصل•
107ص.شودمیمربوطمستقیمتولیدیاکاربهدیگرطرفازوفرماندهی



گیولیک و ارویک

اساسی کار آنها هدف. هم از تیلور و هم از فایول تأثیر پذیرفته اندلیندال ارویک و لوتر گیولیک •
108ص . استطریق تمرکز وظایف مشابه در یک واحد از عقالنی کردن فرآیند کار 



ک سرپرست در این نظام به گونه یی ست که هر مجموعة وظایف متمرکز به وسیلة یاقتدار روابط•
.  شونددر واقع واحدهای تخصصی متمرکز  به وسیلة مدیران متخصص رهبری می. اداره می شود

108ص 



انواع سازمان ها

تلف می یعنی وظایف می تواند به طور عقالنی توزیع شود و فعالیتهای مخ–سازمان بر حسب هدف 1-•
ص . کمک کندتواند گروه بندی شود به گونه یی که به دستیابی به هدف یا اجرای یک وظیفة مشترک

109
ان یا استفاده در این مورد تمام فعالیتهایی که شامل اجرای عملیات یکس-سازمان بر حسب نوع عملیات-2•

110و 109ص . از تجهیزات و وسایل یکسانی ست در یک واحد فرعی اداری متمرکز می شود
خدمات در این صورت، تقسیم کار بر حسب گروهی ست که از-سازمان برحسب یک گروه خاص -3•

110ص. سازمان استفاده می کنند مانند ادارة امور بازنشستگان یا اداره امور پناهندگان سازمان ملل
عبات مانند سازمانهای منطقه یی یا ش-(یا منطقه جغرافیایی)-سازمان بر حسب محل اجرای عملیات-4•

110ص . شرکتهایی که در مناطق جغرافیایی مختلف به وسیلة مدیران محلی اداره می شوند
ند ارویک معتقد یعنی تعداد افرادی که یک سرپرست می تواند مستقیماً کنترل ک-درمورد حیطة نظارت•

ص . ر نظارت داشته باشداست که هیچ سرپرستی نمی تواند مستقیماً بر کار بیشتر از پنج یا حداکثر شش نف
110



محدودیت های نظریه سازمان رسمی

ة ماشینی یکی از انتقادات اساسی در مورد محدودیتهای نظریّة سازمان رسمی یا به اصطالح نظریّ•
111ص . استمبهم و متناقض این است که آنچه را به عنوان اصول سازمان مطرح می کنند 



ی همچنین در مورد لزوم محدود بودن حیطة نظارت که در نظریّة سازمان رسمی مطرح مسایمون•
تباطات را به دلیل اینکه ار)گردد تعارض بین این اصل و ضرورت محدود بودن سلسله مراتب را 

112ص . یادآور می شود( آسانتر می کند



سازمان غیر رسمی

که در فرآیند آنها یادآور شدند که تنها کارگران کارخانه و گروههای سطوح پایین سازمان نیستند•
ص . می دهندکنش متقابل با یکدیگر در سازمان الگوی رفتار غیر رسمی قابل مالحظه ای نشان

113



سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

حدودةمدررامعینوظایفیاوظیفهوبودهاستمراردارایکهسازمانی-رسمیسازمانتعریف•
اقدامات،سوابقنگهداریازاستفادهباسازماندرتداومواستمرار.کندمیاجرامقرراتوقوانین

113ص.شودمیتأمینکتبیصورتبهمقرراتوتصمیمات
استعبارتمیغیررسسازمانتامپسونواسیمتبرگسایمون،گفتةبه-غیررسمیسازمانتعریف•

طرحباکه-کنندمیرفتارواقعاًسازماناعضایکهییشیوهیعنی–واقعیرفتارهایالگویاز
114ص.نداردمطابقتسازمانرسمی



تماعی زیرا جبنه های اج. با وجود این هنوز میان سازمان رسمی و غیر رسمی تمایز برقرار می شود•
ص . ده استو روانی رفتار انسانس در سازمان در نظریّة ماشینی یا رسمی سازمان در نظر گرفته نش

114



مکتب روابط انسانی

خاطبهکهاستهمراهمیوالتونآمریکائی،شناسجامعهنامباانسانیروابطمکتبظهور•
ارخانهکدرمطالعاتشوآزمایشهابویژهوصنعتیروابطشناسیجامعهرشتةدرپژوهشهایش

115ص.استمعروفشیکاگودرهاتورن



التون مایو و مفاهیم اساسی مکتب روابط انسانی

اگو انجام شرکت وسترن الکتریک در شهر شیکهاتورنمطالعات خود را در کارخانه التون میو •
نفر در آن به 400000یک سازمان بزرگ بوروکراتیک بود که بیش از « هاتورن»کارخانه . داد

115ص . کار اشتغال داشتند
انگیزشدریاقتصادهایانگیزهکهبوداینآمددستبه«هاتورن»مطالعاتازکهمشخصینتیجة•

ازاجتماعییهمبستگبهکارگراننیازودارندکمینسبتاًاهمیتوریبهرهافزایشوکارگران
116ص.استبرخورداربیشتریاهمیت



مطالعات هاتورن: التون مایو

هنجاریکازآنها.کردندمیتولیدداشتندتولیدتواناییآنچهازکمتربسیارعمداًکارگران•
گردیدمیمیلتحهمکارانشانوسیلةبهوکردمیتعیینراروزانهتولیدمناسبمیزانکهاجتماعی

«طبیعی»ازدهبمقابلدر«بازدهمصنوعیکردنمحدود»راپدیدهاینپژوهشگران.کردندمیتبعیت
مدیریتتصورهاانگیزهمورددرتبلورنظریّةطبقبر.بودپذیرامکانطبیعیطوربهکهنامیدند،

سختترچههریرا،زکنند،تولیدبیشترکهکردخواهندراخودکوششمنتهایکارگرانکهبوداین
یکدیگرباردکخواهندسعیبنابراینوکردخواهنددریافتبیشتریساعتیدستمزدکنندکار

117ص.کنندهماهنگراخودکوششهایکرده،همکاری



ینبآندرکهآوردندپدیدمفهومیچارچوبیکانسانیروابطپژوهشگرانمطالعاتایناز•
118ص.گردیدندقایلتمایزسازمانرسمیغیرورسمیساخت



نتایج مطالعات هاتورن

:نتایج آزمایشها و مطالعات هاتورن را می توان به صورت زیر خالصه کرد•
ن موضوع در ای)تعیین می شود نه تواناییهای فیزیولوژیکی هنجارهای اجتماعی سطح تولید به وسیلة -1•

119ص ( مطالعات اولیه در مورد تاثیر میزان روشنایی و خستگی نشان داده شد
تا حد زیادی پاداشها و ضمانتهای اجرایی غیر اقتصادی تأثیر قابل مالحظه یی بر رفتار کارگران دارند و-2•

119ص . اثرانگیزه های اقتصادی را محدود می کنند
های هاتورن آزمایش. کارگران اغلب به عنوان اعضای گروه کنش یا واکنش نشان می دهند نه به عنوان افراد-3•

لة گروه تعیین و بلکه میزان مناسب تولید روزانه به وسی. نشان داد که هرکار در تعیین میزان تولید خود  آزاد نبود
119ص . تحمیل می گردید

ی دیگر اهمیت رهبری در تعیین و تحمیل هنجارهای گروهی و تفاوت میان رهبری غیر رسمی و رسمی یک-4•
120و 119ص . از نتایج این مطالعات است که موجب تغییرمهم دیگری در نظریّة مدیریت علمی گردید

سازمان و توضیح یکی دیگر از نتایج مطالعات روابط انسانی تأکید بر اهمیت ارتباطات میان مراتب مختلف-5•
120ص . علل تصمیمات خاص به اعضای پایینتر سازمان و یا اهمیت مشارکت افراد در تصمیم گیری ها بود



ارزیابی انتقاد نظریه روابط انسانی

کهعواملی.دیکدیگرنمقابلنقطهدرجهاتبسیاریازانسانیروابطوعلمیمدیریتهاینظریّه•
وجهیکظریّهندوهرایناما.استشدهانگاشتهنادیدهدیگریدرگرفتهقرارتأکیدموردیکیدر

آناعضاینیازهایوسازمانهدفهایمیانتعارضیهیچکدامکهاستاینآنودارندمشترک
120ص.بینندنمی

آغازدر.استگرفتهقراتأکیدموردشدتبهانسانیروابطنظریّهدرغیررسمیروابطاهمیت•
اختسدرمنفیکارکردیکعنوانبهآنهاخاصمنافعوعالیقبارسمیغیرهایگروهوجود
141ص.شدمیگرفتهنظردرسازمانرسمی



برتنهاالسیککپردازاننظریّهبرخیزیرانباشددرستاستممکنهمیشهانتقاداینستبدیهی•
122ص.اندنکردهتأکیدمراتبسلسلهطریقازهماهنگی

عقایدوهایشهاندبهتردرکوکارآمدترارتباطاتباعثهاکمیتهانسانیروابطنظریّةدیدگاهاز•
122ص.شوندمیسیاستهاموثراجراینتیجهدروسازمانیکعمومیسیاستدرکهمچنینو
اختیاردرکارگرانکردنفعلآلتبرایروشهاییکهجهتاینازهمچنینانسانیروابطنظریّة•

ردیدهگواقعانتقادموردکند،میتحمیلآنهابررامدیریتنظراتواستدادهقرارمدیریت
123ص.است



واستکردهتوجهمحدودیمتغیرهایبهتنهاانسانیروابطنظریّةکهاستمعتقداتزیونی•
123ص.استنگرفتهنظردررادیگرمتغیرهای

گروهبهنیانساروابطرویکردکهاستمعتقدآنمحیطوسازمانرابطهمورددرهمچنیناتزیونی•
قبیلةیکمطالعةدرمردمشناسانرویگردهمانندکارخانهخودبهگاهوکارخانهدررسمیغیر

میررسیبوگرفتهنظردرپیرامونشمحیطوبزرگترجامعهازجداراآنکهاستخودبسنده
124ص.کنند



امل او یادآور می شود که تحلیل سازمانی اکنون حوزة مطالعه خود را گسترش داده است و ش•
125ص : موارد زیر می شود

عناصر رسمی و غیر رسمی سازمان و رابطه آنها با یکدیگر-1•
مانوسعت و دامنه گروههای غیر رسمی و روابط میان اینگونه گروهها در درون و بیرون ساز-2•
سطوح پایین و باالی سازمان-3•
پاداشهای اجتماعی و مادی و اثرات آنها با یکدیگر-4•
کنش متقابل میان سازمان و محیط آن-5•
125سازمانهای کارگری و غیر کارگری ص -6•



سازمان رسمی و غیر رسمی

ی هستند قدرت در سازمان غیررسمی از اعضای گروه یعنی کسانی که خود تابع کنترل سازمان•
126ص . ناشی می شود

اعضای تأمین خواسته های افراد در سازمان یا به عبارت دیگر تأمین رضایت اجتماعی برای-1•
126ص . گروه که در واقع علت وجودی سازمان غیر رسمی ست

126ص . دومین وظیفة سازمان غیر رسمی برقراری ارتباط است-2•
.  ر واقعی باشندمحتوای شبکة ارتباطات غیر رسمی را شایعات تشکیل می دهند که ممکن است غی•

126ص 
127ص . سومین وظیفه سازمان غیر رسمی کنترل اجتماعی رفتار گروه است-3•



بهکهمیرساختیاراتباکندمیاعمالسازماندرفردکهرانفوذییاقدرترسمیسازماننظریّة•
127ص.داندمیبرابرشدهتفویضاو
مقرراتیوقوانینازمثالعنوانبهشود،ناشیگوناگونیمنابعازاستممکنقدرتسازمانهادر•

127ص.سترسمیقدرتمنبعکه



انواع گروه های غیر رسمی

:گروههای غیر رسمی را در سه دسته طبقه بندی می کند« دالتون»•
گروههای اتفاقی(1)•
(تهاجمی یا تدافعی)گروههای افقی (2)•
128ص ( همزیست یا انگلی)گروههای عمودی (3)•



انواع گروه ها

اینتوسعة.ندارندمجموعدرسازمانبرایخاصاهمیتگروههااین-اتفاقیگروههای-1•
متقابلکنشیکدیگرباشانرسمینقشهایدرفقطسازماناعضایکهاستعلتیاینبهگروهها

128ص.ندارند
نای.هستندسازماندروندرهمترازافرادبندیهایگروهافقیگروههای-افقیگروههای-2•

بهتهاجمیگروههایهدف.کندمیتقسیمتدافعیوتهاجمیگروههایبهدالتونراگروهها
یازهاچیبعضیازحمایتتدافعیگروههایهدفواستخودشانبرایامتیازاتیآوردندست
129و128ص.آنهاستحفظ

مراتبسلسلهمختلفدرسطوحافرادیازغیررسمیگروههایاین-عمودیگروههای-3•
دالتونهکتمایزی.دارندزیادیاهمیتسازمانقدرتساختنظرازوشوندمیتشکیلسازمانی

استیتواقعاینپایهبرشودمیقایلانگلیگروههایوهمزیستگروههایبینگروههاایندر
130ص.استافرادبینکشیبهرهرابطةشاملاغلبانگلیگروههایکه



دالتون و مطالعات گروه ها

رت مطالعات نشان داده است که گروههای غیررسمی، به ویژه گروههای عمودی برای ساخت قد•
131ص . سازمان در مجموع دارای اهمیت زیادی هستند

رد دالتون یکی از شعبات یک سازمان بزرگ ملی را مو–روابط خاص با سازمان مرکزی -4•
132ص . در آن شعبه افرادی بودند که از سازمان مرکزی مأمور شده بودند. مطالعه قرار داد



تماعی و افرادی که در سازمان دارای پایگاه متفاوتی هستند ممکن است در روابط سازمان اج-2•
شکیل اینگونه روابط به ت. داوطلبانه در خارج از سازمان دارای پایگاهی برابر و همتراز باشند

سمی باندهای عمودی نامبرده در باال و همچنین به همبستگی در درون سازمان و ثبات ساخت ر
132ص . کمک می کنند



سازمانانواع :فصل پنجم



انواع سازمان

اندازههباماهستند،معینیمشترکویژگیهایدارایکهانواعازاستییمجموعهشناسینوع•
135ص.باشندتشخیصقابلیکدیگرازکههستندمتفاوتنیزکافی



نوع شناسی هیوز

135ص . نوع شناسی شیوة توصیف و متمایز کردن تفاوتهای میان سازمانهاست•
این . پنج نوع سازمان مختلف را که در جامعة امروزی وجود دارند طبقه بندی کرده است« هیوز»•

:سازمانها عبارتند از
(ولیکانجمن جامعه شناسی آمریکا، باشگاه الینز، کلیسای کات)سازمانهای داوطلبانه (1)•
(ارتش، دانشکده های نظامی، گارد ملی)سازمانهای نظامی (2)•
(دانشگاهها، بیمارستانها و موسسات پژوهشی)سازمانهای بشردوستانه (3)•
ک ام، جنرال موتورز، شرکت فوالد آمریکا، بان.بی. آی)سازمانهای اقتصادی بزرگ (4)•

9آمریکا
136ص ( موسسات اقتصادی کوچک و مافیا)سازمانهای اقتصادی خانوادگی (5)•



اتزیونی 

درت جهت گیری اعضاء نسبت به نظام ق: اطاعت یا قبول دستورات درسازمانها نتیجة دو عامل است•
138ص .سازمان، و وسایل موجود برای اعمال قدرت

ص ( نندهبیگانه ک–اخالقی و هنجاری –برای مثال انواع اجباری )برخی نمونه های انواع روابط ناسازگار •
139

ه احساس حسابگرانه ممکن است در مورد مدیر جوان بلندپروازی مشاهده شود ک–ناسازگاریهای اجباری •
ص . ناییهای اوستاست کارهایی را انجام دهد که به اعتقاد وی پایینتر از شایستگیها و توا« مجبور»می کند 

140
ایسه بین این رابطه را می توان در مق. رابطه یی بین توزیع قدرت درسازمان و ساختار اطالعات وجود دارد•

142ص . سازمانهای اجباری و هنجاری مشاهده کرد
ف او از سازمانها قرار می گیرد و تعریچارچوب کارکردگرایانه عالوه بر این، تبیین اتزیونی اساساً دریک •

142ص . عبارت است از واحدهای اجتماعی که درجهت رسیدن به هدفهای معین فعالیت می کنند



نوع شناسی بال و اسکات

:ی کنندآنها چهار گروه را به عنوان گروههای اصلی که از فعالیت سازمان سود می برند مشخص م•
اعضاء یا افراد عادی سازمان(1)•
صاحبان یا مدیران سازمانها(2)•
ازمان که یعنی افراد خارج از س)مشتریان، یا به طور کلی افرادی که با سازمان تماس دارند (3)•

رباز، تماس منظم و مستقیم با سازمان دارند، مانند بیمار، مشتری، متخلف، زندانی، دشمن، س
(.  دانشجو

143ص . عامّة مردم، یعنی اعضاء جامعه یی که سازمان در آن فعالیت می کند(4)•



بر استفاده ازمانی دگرگونی سمعتقدند که طبقه بندی انها برای تحقیق در مورد تأثیر بال و اسکات •
144ص . کنندگان اصلی سازمان ممکن است سودمند باشند



برتمامبتواندهکنیستفراگیرکافیاندازهبهموجودشناسیهاینوعازهیچیککهگفتباید•
146ص.باشدتطبیققابلسازمانها



هدف های سازمان: فصل ششم



هدف های سازمان

وانیانسمنابعترکیبباسازمانهاهمة.دارندبنیادیاهمیتسازمانهدفهایسازمانهامطالعهدر•
147ص.کنندمیفعالیتییویژههدفهاییاهدفبهرسیدنبرایمادی

.دارندمهمیکارکردهایسازمانهدفهایاتزیونینظربه•
جهتسازمانیفعالیتهابهاستآیندهدرآنتحققدرصددسازمانکهوضعیتیترسیمباآنها(1)•

.دهندمی
.کنندمیتعیینراسازمانفعالیترهنمودهای(2)•
توجیهارسازمانوجودواقعدروآنفعالیتهایودهندمیتشکیلراسازمانمشروعیتمنبع(3)•

.کنندمی
قیتموفتوانندمیآنوسیلةبهسازمانازخارجافرادوسازماناعضایکههستندمعیاری(4)•

147ص.کنندارزیابیراآنکاراییواثربخشییاسازمان



اتزیونی و تعریف هدف ها

ربارةدگوناگوننگرشهایوجودشودمیمشاهدهمعموالًهدفهاتعییندرکهمسایلیازیکی•
148ص.سرپرستانمیاندرسازمانهدف

میرارقگروههاوافراداینهمةتأثیرتحتییاندازهتاسازمانهدفکهاستمعتقداتزیونی•
ا،واحدهبخشها،میانقدرتمبارزهدرجریانگاهیوآمیزمسالمتمشورتباگاهیوگیرد

148ص.شودمیتعیینسازمانشخصیتهایومقاماتگروهها،



تفاوت هدف های اعالم شده و هدف های واقعی

نشانآشکارامادیمنابعوانسانینیرویتوزیعآندرکهدارنداهمیتوضعیتهایاتزیونینظربه•
گرددمیاعالمشوندگانمصاحبهوسیلةبهآنچهباشدهانجامفعالیتهایجهتکهدهندمی

149ص.استمتفاوت
یواقعهدفهایمیشودقایلتمایزسازمانشدهاعالمهدفهایوواقعیهدفهایمیاناتزیونی•

آنبهفمعطوسازمانانسانیومادیمنابعاعظمقسمتکهآندهوضعیتیکازعبارتندسازمان
نمیدادهصتخصیآنهابهچندانیمنابعاماشوندمیبیانکههدفهاییباتعارضموارددرواست
149ص.دارندآشکارالویتشود



چگونه هدف های سازمان تعیین می شوند

ددارنمداخلهسازمانهدفهاییاهدفتعیینبرایمبارزهدرکهرامتعددیعواملاتزیونی•
:ازعبارتندعواملاین.کندمیمشخص

سازمانواحدهایوبخشها(1)•
(عاملمدیریاسازمانرئیسمثالبرای)شخصیتها(2)•
هدفهاییینتعبرتواندمیسیاسیفشارطریقازکهمحلیاجتماعمثالبرای)محیطیعوامل(3)•

(کندمحدودراآنهایابگذاردتأثیرسازمان
مقرراتوقوانینبرخی(4)•
کارگریهایاتحادیه(5)•
استممکنسازمانیککهراوسایلیتنهانهکهدیگرمحیطیعواملودیگرسازمانهای(6)•

150ص.ندکنمیمحدودنیزکنددنبالاستممکنکهراهدفهاییبلکهدهدقراراستفادهمورد



مسائل سنجش اثربخشی و کارایی

: ان می دهندموارد زیر نشانه هایی از مسایل و مشکالت اندازه گیری اثر بخشی و کارآیی را در شرایط مختلف نش•
151ص 

محدود هنگامیکه سازمان دارای هدف. اندازه گیری اثربخشی و کارآیی همواره با دشواریهایی روبروست(1)•
اثربخشی اگر هدف سازمان مستمر و دایمی باشد سنجش. و مشخص باشد، سنجش اثربخشی نسبتاً آسان است

151ص . آسان نخواهد بود
درصد سود داشته است، اما سال سوم هیچ 4درصد و سال دوم 3اگر هدف شرکتی سود است و در یکسال (2)•

151سودی به دست نیاورده است آیا اثربخشی آن را چگونه باید تعیین کرد؟ ص 
مثال سازمانهای برای)هنگامی که می خواهیم اثربخشی سازمانهایی را تعیین کنیم که بازده آنها مادی نیست (3)•

152ص . تعیین معیار دقیقی برای سنجش اثربخشی بسیار دشوار است(  مذهبی
زین ها همین مسایل و دشواریها در مورد سنجش کارآیی و مفاهیم مرتبط با آن مانند بازده، بهره وری و ه(4)•

152ص . نیز وجود دارند
وشش برای  اما این ک. کارآیی را اندازه گیری می کنندمنظماًبسیاری از سازمانها به منظور بهبود کارآیی (5)•

اغلب از دیدگاه ( تاگر عملکرد آنگونه که باید باشد نیس)تعیین چگونگی عملکرد خود و یافتن راههای بهبود آن 
152ص . هدفهای سازمان اثرات کامالً نامطلوبی ممکن است داشته باشد



جا به جایی هدف ها

هدفهااییجبهجاپدیدةبارنخستین«میشلزروبرت»آلمانیشناسجامعه•
کهدهدمیرخهنگامیهدفهاجاییبهجا.کردبررسیسازماندررا

برایسازمانکهرامشروعیهدفهایجایعملدردیگریهدفهای
وسایلودفهاهبینالویتیاوبگیرنداستآمدهوجودبهآنهابهدستیابی
153ص.شودمعکوس

رایشگاینکردبیانراالیگارشیآهنینقانونمیشلزکههنگامیاز•
در.استشدهدادهنشانمستندطوربهمتعددمطالعاتدرسازمانی
کههاییسازماندرحتیسازمانها،گوناگونانواعدروکشورهاازبسیاری
ود،شدادهتغییراعضاءوسیلةبهتواندمیوستانتخابیرهبری

154ص.هستندمسلطالیگارشی



راقدرتکهاستمعدودییعدهحکومتمعنایبهالیگارشی•
انسازمچههرمیشلز،نظربه.اندکردهمتمرکزخوددستدر

تعدادتدسدرقدرتتمرکزشود،تربوروکراتیکوبزرگتر
154ص.دشومیبیشترسازمانباالیموقعیتهایدرافراداندکی



قرارحثبموردبوروکراتیکسازمانهایدرراهدفهاجاییجابهازدیگرینمونة«مرتونرابرت»•
ناپذیریافانعطییگونهومقرراتبهچسبیدنبهگرایشبوروکراسیگویدمیمرتون.دهدمی
بهتیابیدسبرایییوسیلهمقرراتاینکهجایبهچنانچهکندمیتشویقسازماناعضایدررا

155ص.آینددرمیهدفصورتبهخودباشندهدفها



تعدد و گوناگونی هدف ها

رسیدنایبرآنها.آیندمیوجودبهگوناگونومتعددهدفهایبهرسیدنبرایسازمانهاازبعضی•
شوندنمیدایجاآموزشبرایتنهاامروزدانشگاههابیشتر.کنندمیفعالیتهدفهااینبههمزمان

156ص.کنندمیانتخابهمباراپژوهشوآموزشهدفهایبلکه
سازمانهاییازتربیشهستندگوناگونهدفچنددارایکهسازمانهاییکارآییمولفانبعضینظربه•

.استارآشککامالًبیمارستانهاودانشگاههامورددرموضوعاین.دارندهدفیکتنهاکهست
بودهگاههاییدانشپژوهشگرانواستادانکارحاصلگذشتهدهةچنددرمهمعلمیکشفیاتاکثر
علتوردمدردلیلدوبتوانشاید.استبودههمراهیکدیگرباپژوهشوآموزشآنهادرکهاست

.کندمیآسانرادیگرهدفبهخدمتحدیتاهدفیکبهخدمتاینکهنخست:کردارایهآن
انهاییسازماینکهدوم.کنندمیمطرحآموزشدرراجدیدیهایاندیشهپژوهشگرانمثالبرای

157ص.دارندگوناگونومتعددهدفهایکه



طبقه بندی هدف ها

تقسیم«عملیاتیغیر»یاو«عملیاتی»هدفهایبهراسازمانهدفهای«سایمون»و«مارچ»مثالبرای•
«تمدکوتاه»و«مدتدراز»هدفهایبهزمانیُبعدطبقبرتوانمیراهدفهاهمچنین.اندکرده

158ص.کردتقسیم
آنچهبهوجهتبا.استدشوارنیزهدفهارویکردکاربردبنابراینواستدشوارهدفهاتعریف(1)•

159ص.شوندمیبررسیگوناگونیدیدگاههایازسازمانهاهدفهایشدبیشترگفته



مة انواع افزون بر این، کوشش برای طبقه بندی هدفهای سازمان از نظر کاربرد عمومی در مورد ه•
159ص . سازمانها خیلی موفق نبوده است

ازمان بدون از دید گولدنر س. را مطرح کرده است« سیستم طبیعی»رویکرد « گولدنر»در این زمینه •
به ( از برای بقابه ویژه نی)تردید در جهت دستیابی به هدف فعالیت می کند، اما نیازهای سازمان نیز 

160ص . همان اندازه هدف رسمی نیروی محرک مهمی می تواند باشد



سیستمهاردازپنظریهترینبرجستهاوکهاستدرستاگرچهنیزپارسونزمورددر•
دستیابیهبنسبتگیریجهتبرحسبراسازمانهااواماشود،میگرفتهنظردر
منظادیگرانواعازراآنهااساساینبروکندمیتعریفمعینیهدفبه

161ص.کندمیمتمایزاجتماعی
تحلیلدراساسیتحریفیتوانیممیسیستمرویکردازاستفادهبااتزیونینظربه•

وهمشاهدقابلهدفرویکردارزیابیدیدگاهازکهکنیممشاهدهراسازمانها
162ص.نیستتبیین



رویکرد های بقا و اثربخشی

درراسیستمخشیاثربکهکندمیتعریفراسیستمعناصرمیانمتقابلروابطالگویرویکرداین•
حداکثرهبمشابهعناصریاعناصرهماندیگرترکیباتبامقایسهدرمعینهدفیکبهخدمت
شودیمباعثشمعنوعکدامکهاستاینشودمیمطرحاینجادرکهسئوالی.دهدمیافزایش
163صکند؟کارمنظمترموتور



ر مورد برای مثال د. رویکردهایی را که اتزیونی مطرح می کند هنوز تا اندازه یی مبهم هستند•
ص . ادل منابع دست یافترویکرد بقای سیستم گفته نشده است چگونه باید به تخصیص بهینه یا متع

164



رویکرد تصمیم: هربرت سایمون

خالصهجملهایندرراهاجنبهاین«استار»و«میلر».استجنبهسهدارایحداقلتصمیمرویکرد•
لهاییحراهمیانازراحلراهیکبرسدهدفیبهخواهدمیکهییگیرندهتصمیم»:هاندکرده

165ص«کندمیانتخاباوستدسترسدرکه
دراندشدهیلتشکمختلفاجزاءازکهعقالنینظامهایعنوانبهسازمانهاتصمیم،رویکردبرطبق•

166ص.شوندمیگرفتهنظر



رویکرد تصمیم 

رد تصمیم رویک. ، مانند رویکرد هدف، ساختار سازمانی را ایستا فرض می کندرویکرد تصمیم•
را ( قیمتهامانند رقابت با سازمانهای دیگر و موافقت با الزامات دولت برای کنترل)عوامل خارجی 

ص . ردبه عنوان عوامل مهمی که بر تصمیمات اعضای سازمان تآثیر می گذارند، نادیده می گی
166



رویکرد سیستم ها و سازمان« فصل هفتم



یکپارسونز، مرتون و سلزن: رویکرد سیستم ها

ی همان طور که دیدیم مدلهای سازمانی ناشی از نظریه های مدیریت علمی و سازمان رسمی دارا•
169ص . کاستیهایی هستند



سیستممفهوم 

ظور توصیف در جامعه شناسی هنگامی که مفهوم سیستم به کار برده می شود من-مفهوم سیستم•
ام کار یا وظیفه یی یا گروهی از پدیده هاست که متقابالً وابسته به یکدیگرند به شیوه یی که به انج

170ص . دستیابی به هدف مشترکی کمک می کنند
کالسیک سازمان، نظریه های. بررسی کردسیستم باز یا سیستم بسته سازمانها را می توان از دیدگاه •

170سازمانها را به صورت سیستمهای بسته در نظر گرفته اند،  ص 



پارسونز

رعیفواحدهایدارایسازمانها.کندمیتحلیلکارکردینظریهبراساسراسازمانهاپارسونز•
عنوانبهتوانمیراسازمانهااما.سازمانیواحدهاییابخشهاوگروههاافراد،مانندهستند

اینوجوداب.گرفتنظردرنیزآموزشینظامیااقتصادمانندبزرگتریواحدهایفرعیواحدهای
باسازمانیهاییویژگازبسیاریزیراگرفتنظردرنظامصورتبهتوانمینیزمستقالًراسازمانها

172ص.دارندشباهتکلیطوربهاجتماعینظامهایویژگیهای
امنظدرشخصیتوفرهنگینظامهایادغامکهکندمیادعاخودعمومینظریّةدرپارسونز•

دارندوجودعهجامدرکهبسیاریگوناگونهایانگیزهترتیباینبه.استپذیرامکاناجتماعی
173ص.شوندادغاماجتماعینظامیافتهنظاممدلیکدرتوانندمی



پارسونز

فرآیندهاییتوانندمیبنابراینهستندهماهنگیکدیگرباویژههنجاریالگوهایوارزشهایکهآنجااز•
174ص.کنندتنظیم.گرددمیتأمینآنهاطریقازنظامکارکردینیازهایکهرا
:ازعبارتنددهدمیتشخیصدرسازمانپارسونزکهییگانهسهسطوحکارکردهای•
تبدیلشدهریزیطرحهدافبهرسیدنبرایکهفعالیتهاییبهسازمانمبهمهدفهای،فنیسطحدر-1•

175ص.ستتکنولوژیعملکردلحاظازسطحایندراصلیمحدودیت.شودمی
یازنموردخامموادتهیةوسازمانامورادارةازاستعبارتاساسیمسئولیتمدیریتسطحدر-2•

.کندمیعملزمانسامراجعانیامشتریانوفنیسیستمبینواسطهعنوانبههمچنینسطحاین.فنیسطح
175ص

تشکیلرااصلیکارکردبزرگترجامعةوسازمانبینهمسازیوهماهنگیتأمیننهادیسطحدر-3•
ومهموعمجمدرجامعهبرایکهدارداشتغلفعالیتهایبهسازمانیهرکهاستمعتقدپارسونز.دهدمی

175ص.استکارکرددارای



محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز

176درون زا  ص -2برون زا و -1: به نظر پارسونز دو نوع دگرگونی وجود دارد•
176ص . نددگرگونی برون زا در مواردی ست که سازمان در نتیجة تغییرات در محیط تغییر می ک•
ازخارجتغییربهنسبتواکنش-1:کهاستایناستشدهگرفتهنادیدهپارسونزتحلیلدرآنچه•

-3وقعمیوناگهانییعنیباشدانقالبیتواندمیتغییر-2.نیستسازگاریوانطباقهمیشهنظام
176ص.آوردمیوجودبهتغییرداخلیتضادهایتعارضهاطریقازاجتماعیساخت



کالسیک کوشش کرده اند با استفاده از مدلمرتون و سلزنیک کارکرد گرایان دیگری مانند •
177ص . بوروکراسی وبر به عنوان پایه، طرحهای نظری خود را به وجود آورند



رابرت کینگ مرتون

178ص:استنتیجهسهدارایسازماندرافرادبودناطمینانقابلبرتاکیداین•
بوروکراتیکسازمانهایایم،کردهمشاهدهکهطورهمان.شدهشخصیروابطکاهش-1•

عنوانبهنهسازماناعضایکهطوریبه.کنندمیبرقرارنقشهامیانرسمیروابطازاییمجموعه
178ص.شوندمیگرفتهنظردرنقشدارندگانعنوانبهافراد

صلادرمقرراتوقوانیناگرچه.میشونددرونیافرادوسیلةبهسازمانمقرراتوقواعد-2•
اینازمستقلهکمثبتارزشیتوانندمیولیاندشدهریزیطرحسازمانهدفهایبهدستیابیبرای

178ص.کنندپیداهدفهاست
بهشوندمیدودمحهادستهاینجادر.گیریتصمیمتکنیکیکعنوانبهبندیدستهایجاد-3•

178ص.گیردنمیقراراستفادهموردحداکثربهمسئلهحلدرجستجوامکاناتکهطوری



فیلیپ سلزنیک

ک با سلزنی. کار سلزنیک در مورد سازمانها تا اندازة زیادی در همان چهارچوب نظری مرتون است•
تواند استفاده از نتایج آزمایشهای هاتورن استدالل می کند که ساخت غیررسمی سازمان می

179ص . هدفهای اولیه سازمان را تغییر داده و گسترش دهد
می شود که او یادآور. سلزنیک با این نظریّة به مطالعة تجربی سازمان عمران درة تنسی می پردازد•

ق رفتار چگونه سازمان باید نیازهای ثبات و دستیابی به هدف را برآورده سازد و این امر از طری
180و 179ص . دفاع از خود تحقق می یابد



الوین گولدنر: توسعه دیدگاه سیستم باز

سیموننسکهحالیدر.داشتتفاوتسیمونسنبانظراینازکنتدیدگاهگولدنرنظربه•
ص.ودستمیرا«خودجوش»و«طبیعی»سازمانکنتداد،میقرارتاکیدموردراعقالنیسازمان

180
:ازاستعبارترویکردایناساسیفرضسهشودمیمالحظهکههمانگونه•
ییگونهبهاند،دهشتشکیلیکدیگربهوابستهمتقابالً اجراءازوسیستمصورتبهسازمانها-1•

181ص.کندمیکمکسیستمکلبقایبهجزءهرکه
راعینیمنیازهایبایدخودبقایبرایسازمانیعنیهستندبقاءبراینیازدارایسازمانها-2•

181ص.استسازمانهدفهایبهدستیابیبهنیازنیازهااینمهمتریناحتماالً.سازدبرآورده
دهندةاننشهدفهاکردندنبال.کنندمیعملورفتارکههستندهدفمندنظامهایسازمانها-3•

181ص.استعملمفهومگونهاین



ارزیابی رویکرد سیستم ها

د می توان برخی از با مقایسه رویکرد سیستم طبیعی سازمان با مدل عقالنی که گولدنر مطرح می کن•
182ص . کاستیهای رویکرد سیستمی را مشاهده کرد

سمتهای یک سازمان گولدنر همچنین به محدودیتی که ناشی از تأکید بر وابستگی متقابل اجزاء یا ق•
182ص . است، اشاره می کند

ظریّة سیستمها در مقایسه با نظریات وبر و مارکس و دیگران شاید مهمترین و آشکارترین ویژگی ن•
183و 182ص . نادیده گرفتن تقریباً کامل تاریخ و دگرگونی اجتماعی است



قدرت و کنترل در سازمان ها: فصل هشتم



مفاهیم گوناگون قدرت

اجرایبهردیگافرادیافردکردنواداردرفردیکتوانایی:کردتعریفچنینتوانمیراقدرت•
شکلعنوانبهراقدرتیاگیردمینظردرمفهومدوبهرااقتداروقدرتپارسونز.دستورات

رفتارتواندمیروهگیکیافردیککهییشیوهعنوانبهیاگیردمینظردراقتدارنیافتةتکامل
185ص.کندتنظیمرادیگران

معنیاینبهدکننمیمتمایزاقتدارازراقدرتنگرندمیقدرتبهپارسونزدیدگاهازکهکسانی•
بالفعلتواناییقدرتکهصورتیدرسترسمیموقعیتبرمبتنینفوذبالقوةتواناییاقتدارکه

185ص.ستسازمانیموقعیتجملهازوعواملازتعدادیبرمبتنینفوذ



اینبراستدادهرخامروزیداریسرمایهدرجامعهکهدگرگونیهاییبهتوجهبامولفانبعضی•
استدادهیمتشکیلراقدرتمنبعوبودههمراهکنترلوقدرتباهموارهکهمالکیتکهباورند
مترادفلزوماًدیگرمالکیتبنابراینودهدنمیتشکیلامروزیسازمانهایدرراقدرتمنبعدیگر

186ص.نیستقدرتبا



صنعتینهایسازمادررامالکانبامدیرانجایگزینیومدیریتانقالبمفهومتنهانه«برنهامجیمز»•
جوامعمههدولتیبوروکراسیهایدر«مدیریتطبقه»اعضایاستمعتقدبلکهکندمیمطرح

186ص.شوندمیمسلطپیشازبیشنیزپیشرفتهصنعتی
طبقه»کیمدیرانوبوروکراتهاکهرابرنهاماستداللاینجامعهونخبگاندرکتاب«باتومور»•

دهندمیاننشکهکندمیاشارهمطالعاتیوتحقیقاتبهوکندمیرددهندمیتشکیلرا«جدید
متوسططبقهاکثراً هستندصنعتیپیشرفتهکشورهایاداریبوروکراسیباالیسطوحدرکهافرادی

.دهدمینشانیبورژوایمنافعبهراآنهاوابستگیآنهاتحصیلیوخانوادگیهایزمینهوبودهباال
187و186ص



:ازاعمال قدرت به وسیلة یک فرد درسازمان از چند عامل مهم تأثیر می پذیرد که عبارتند•
ن را محدود که از طریق سیاستها و مقررات تعیین شده اعمال قدرت سرپرستاساخت سازمان -1•

187ص . می کند
ود موجب می ش( حیطه نظارت)تعداد افرادی که سرپرست بر آنها اعمال قدرت می کند -2•

تغییر افرادی که در موقعیت قدرت هستند شیوه نظارت خود را متناسب با اندازه حیطه نظارت
دگی و ارزیابی با افزایش افراد تحت نظارت سرپرست وقتی که او می تواند به هدایت یا رسی. دهند

187ص . اعمال هر یک از افراد زیر نظر خود اختصاص دهد کاهش می یابد
رمدیریت گولدنر در مطالعه کارگران یک معدن گچ تأثیر تغیی–شخصیت سرپرست -3•

187ص . سازمان را بر کارگران نشان داده است



انواع قدرت مشروع: ماکس وبر

رهبرمیانهرابطدروبودهفردایزدیفرهیاوشخصیجاذبهاساسبرکهکاریزماییاقتدار-1•
.شودمیتاطاعپیروانوسیلهبهچراوچونبیرهبرااینگونهدستورات.استآشکارپیروانو

188ص
مرگازسپپدرحقوقکهتباریپدرخویشاوندیدرنظامهایاقتدارنوعاین.سنتیاقتدار-2•

188ص.کندمیپیداانتقالارشدذکورفرزندبه
نسازماازبحثدرپیشترکههمانگونهاقتدارنوعاین–قانونی–عقالنیاقتدار-3•

188ص.استقانونیهنجارهایوقواعدازناشیدیدیمبوروکراتیک
188ص.هستنداقتدارالگویایندارایامروزیجامعهدربزرگسازمانهایبیشتر•



شالوده های قدرت اجتماعی: فرنج وریون

توانندمیکهندهستموقعیتهاییدردارنداقتداردیگرانبرکهافرادیریونوفرنجنظربه–پاداشقدرت•
مرخصیدادنار،کانجامحسنبرایشفاهیتشویقترفیعات،شاملپاداشهااینگونه.بدهندپاداشآنهابه

189ص.حقوقودستمزدکاهشبدونکارازخارجفراغتاوقاتگذراندنبرایبیشتر
اجباریقدرتنوانعبهمثبتظرفیتهایکاهشیاحذفیامنفیظرفیتهایتوزیعتوانایی-اجباریقدرت•

189ص.شودمیتعریفمافوقرییس
زیردستانای)داردسرپرستکهتخصصییادانشمیزانبهداردبستگیقدرتاین-متخصصقدرت•

190ص(باشدداشتهکهکنندمیگمان
.استستوارامافوقبهنسبتمادونعالقهمیزانودوستیرابطةمبنایبرقدرتنوعاین-ارجاعیقدرت•

190ص
استواردهدبدستوراوبهداردحقمافوقاینکهبهمادوناعتقادمبنایبرقدرتنوعاین-مشروعقدرت•

190ص.است



انواع قدرت در سازمان ها: اتزیونی

سهانواعباارتباطدرترتیببهرااخالقی-3وحسابگری-2بیگانگی-1رابطهنوعسهاتزیونی•
191ص.دهدمیتشخیصهنجاریومادی،اجباریقدرتگانه



سادهرابطهنسازمادرزیردستافرادرفتارهایوواکنشهانوعومیشوداعمالکهقدرتیبینرابطه•
راآنوذارندگمیتأثیرآنبرکهدیگربیرونیعواملتأثیرازجداراآنتواننمیونیستیی

192و191ص.گرفتنظردردهندمیتغییر



برخی عوامل موثر در رابطه بین سرپرستان و کارکنان

وارتنظحیطهنظارت،سطوحتعدادسازمان،پیچیدگیسازمان،اندازه:ازعبارتندعواملاین•
192ص.تکنولوژی

ات رسمی بیشتر تأثیر اندازه سازمان بر ماهیت روابط سرپرستان و کارکنان را می توان در تشریف-2•
192ص. بین مقامات در سازمانهای بزرگتر در مقایسه با سازمانهای کوچکتر مالحظه کرد

پیچیدگی . استیپیچیدگعامل دیگری که بر روابط میان سرپرستان و کارکنان تأثیر می گذارد -3•
ازه را می توان به عنوان تعداد وظایف مختلفی که یک سازمان انجام می دهد صرفنظر از اند

192ص . سازمان یعنی تعداد اعضای آن تعریف کرد



شیوه های رهبری و کنترل در سازمان ها

ر مطالعات بیشت. رهبری همواره مورد توجه نظریّه پردازان سازمان و پژوهشگران سازمانها بوده است•
کنان سازمان، مربوط به رهبری توجه خود را به تأثیر انواع مختلف رفتار رهبری برانگیزش کار

193ص . روحیه افراد و عملکرد افراد یا گروهها کار معطوف کرده اند
ند و می گویند در برخی دیگر از مولفان برموقعیتی که فرد در آن قرار گرفته است تأکید می کن•

ت رهبری دست شرایط معینی افرادی که فاقد به اصطالح ویژگیهای ذاتی رهبری هستند به موقعی
194ص . یافته اند

های باالی از طرفی موقعیت. در سازمانها معموالً رهبری به وسیله قوانین و هنجارها تعریف می شود•
ین شده یی مشخص رهبری نیز تعریف شده و روابط متقابل میان نقشها به وسیله الگوی از پیش تعی

194ص . می گردد



جنبهازاستنممکگروهدرمختلفافرادکهکندمیاشارهمسئلهاینبهمشابهیشویهبه«واتسن»•
واناییتگروهدرنظمایجادجهتازبرخی:باشندرهبریتواناییونفوذدارایگوناگونیهای

195ص.دارندراپرتنشوضعیتهایکردنآرامتواناییدیگربعضیدارند،بیشتری
اعضایعیاجتماواحدهایهمهاتزیونیگفتةبهکنند،میکنترلراخوداعضایمعموالًسازمانها•

عنوانهبهاسازمان.استشدیدویژهبهسازمانهادرکنترلمسئلهاما.کنندمیکنترلراخود
ودهشریزیطرحقبلازاندآمدهوجودبهمعینهدفهایبهرسیدنبرایکهاجتماعیواحدهای

195ص.شوندمیدادهسازمانآگاهانه
عملکردطبقربراهاتنبیهوپاداشهابایدسازمانکنترل،کارکرداجرایبرایاتزیونیگفتهبه•

افرادیورندبگیپاداشاستهماهنگسازمانهنجارهایباعملکردشانکهکسانیتاکندتوزیع
196ص.شوندمجازاتشودمیمنحرفسازمانهنجارهایازعملکردشانکه



طبقه بندی وسایل کنترل

:وسایل کنترل را می توان به سه دسته تقسیم کرد•
فیزیکی قدرت کنترل بر اساس کاربرد وسایل-(تفنگ و تازیانه و زندان)وسایل فیزیکی -1•

196ص . اجباری نامیده می شود
مادی استفاده از وسایل–( کاالها، خدمات و پاداشهای مادی دیگر مانند  پول)وسایل مادی -2•

196ص . به منظور کنترل قدرت مادی نامیده می شود
نمادها به استفاده از–( پرستیژ، احترام، نمادهای اجتماعی، محبت و پذیرش)وسایل نمادی -3•

.        دنامیده می شو( اجتماعی یا قدرت اجتماعی–قدرت هنجاری )منظورکنترل، قدرت هنجاری 
196ص 



مانکاربرد وسایل کنترل در سازمان های گوناگون و در سطوح مختلف ساز

ها را طبقه بندی با مقایسه شیوه های کنترل افراد مراتبِ پایین سازمانهای مختلف می توانیم سازمان•
بیشتر . ازمانهاستکنیم، زیرا تفاوت در ماهیت کنترل نشان دهندة تفاوتهای بسیار دیگری در میان س

198ص . سازمانها در بیشتر اوقات از بیش از یک نوع قدرت استفاده می کنند



تواکنش افراد نسبت به انواع وسایل کنترل و اعمال قدر

وسیلة استفاده از واکنش افراد نسبت به استفاده از یک نوع قدرت یا ترکیب انواع قدرت نه تنها به•
صیت افراد قدرت بلکه همچنین به وسیلة فرهنگ جامعه، محیط اجتماعی و فرهنگی سازمان و شخ

199ص .        تعیین می شود



رهبری و کنترل در سازمان ها

یا(ادارهرییس)ستسازمانیموقعیتومقامبهمربوطیااعضایشکنترلبرایسازمانقدرت•
199ص.استدوهراینترکیبیاوشخصیویژگیهای

تیمتسرپرس)نباشدرهبردیگریحوزهدرلزوماً اماباشدرهبرحوزهیکدرفردیاستممکن•
200ص.(نداردبیشترینفوذسیاسیلحاظازلزوماًفوتبال

آنهاایینپمراتبافرادوکنندمیاستفادهاجباریقدرتازگستردهطوربهکهسازمانهاییدر•
معموالًزمانسادررفتاروسازمانکارکنترل(زنداننمونهبرای)اندشدهبیگانهشدتبهمعموالً

200ص.شودمیتقسیمرسمیغیررهبرانورسمیمقاماتبین
آنرسمیاماتمقوسازمانکنترلدربیشترکاروغذاتوزیعویژهبهزندان،درابزاریفعالیتهای•

201ص.است



کنترل در سازمان های هنجاری

.اجباریانهایسازمدرتااستوابستهشخصیویژگیهایبهبیشترهنجاریسازمانهایدرکنترل•
202ص

موفقربیانگوابزاریکنترلاعمالدرهنجاریسازمانهایدررسمیرهبراناتزیونیگفتهبه•
202ص.دارندتوجهبیشترابزاریفعالیتهایکنترلبهرهبرانایناگرچههستند،

ازکهکنداعدمتقرابیماربایدپزشککهنظرایناز،هستندهنجاریسازمانهاینیزبیمارستانها•
203ص.کندپیرویویدستورات

مقاماتنبیهماهنگترییگونهبهکنندمیاستفادهمادیقدرتازکهسازمانهاییدرکنترل•
203ص.استشدهتقسیمرسمیغیررهبرانورسمیرهبرانسازمانی،



گران هم در مطالعات خود موردی را گزارش می کنند که گروه کار« دیکسون»و « روتلیسبرگر»•
.  ان می داددارای رهبر ابزاری و هم رهبر بیانگر بوده است و گروه نارضایتی عمومی یا ناآرامی نش

204ص 
ری رسمی در کارخانه هایی که کارگران کمتر بیگانه شده اند و در سازمانهای یقه سفیدان، رهب•

204ص . کنترل نسبتاً بیشتری به ویژه بر فعالیتهای ابزاری اعمال می کند
:با توجه به آنچه گفته شد برای مطالعة رهبری و کنترل در سازمانهای مختف باید•
باری، قدرت اج)نسخت ماهیت قدرت که به وسیلة هر سازمان اعمال می گردد تعیین شود -1•

205ض . و اینکه تا چه اندازه و به چه میزانی از این قدرتها استفاده می شود( هنجاری یا مادی
ندازه بیگانه تا چه ا)جهت گیری نوعی افراد عادی سازمان نسبت به قدرت باید تعیین گردد -2•

205ص ( یا متعهد هستند؟



آیا سپس می توان آن را با جایگاه رهبری در ساخت قدرت سازمان ربط داد و مشاهده کرد که•
یا در میان افراد سطح پایین سازمان که دارای( رسمی)رهبری در مقامات سازمانی قرار دارد 

ی ست ، فقط ؟ آیا رهبری سازمان فقط ابزار(غیر رسمی)هیچگونه موقعیت قدرت سازمانی نیستند 
205بیانگر است یا هر دو؟ ص 



گزینش همنوایان

برای کنترل مطالعات مختلف نشان داده اند که گزینش دقیق افراد همنواگر میتواند هزینه های الزم•
206ص . افراد را کاهش دهد



جدیداجتماعی کردن با استفاده از تکنولوژی های

وکنترلگوناگونهایشیوهتاریخیتکاملمورددر«فوکومیشل»مطالعات•
مطالعاتازبسیاریبخشالهامسازمانهادرافرادکنترلبرایآنهاازاستفاده

.استهگردیداداریواقتصادیسازمانهایدرکنترلهایشیوهدرموردبعدی
ستانها،بیمارزندانها،مانند–بازداشتگاهیسازمانهایدربارةویژهبهفوکو

یقتحق–میکنندنگهداریجامعهازجداراافرادکهمدارسوآسایشگاهها
207ص.استکرده



تاثیر عوامل محیطی بر کنترل

مهمعواملزایکی.گذارندمیتأثیرسازمانیکنترلبرگوناگونیعواملکهشدیادآورباید•
ص.اردداجتماعیمجوزکسببهنیازسازماناجبار،قدرتازاستفادهبرای.استسازمانمحیط

208



قدرت اداری و حرفه یی

واحدهایزابیشسازمانهااماکنند،میاستفادهدانشازاجتماعیواحدهایهمةاتزیونیگفتهبه•
209ص.کنندمیاستفادهدانشازتریافتهانتظامییگونهبهودیگراجتماعی

درامروزینجوامعدرییحرفهوشغلیمتمایزکارتقسیموکارهاشدنتخصصیدیگر،سویاز•
210ص.ودشمیگرفتهنظردرسازمانیکنترلونظارتتواناییهایافزایشبانزدیکارتباط

سلسلهیمبنابراداریاقتدار.شوندمیمتمایزیکدیگرازایحرفهواداریاقتداراینوجودبا•
افرادازبیشتریقدرتدارایهستندباالترمراتبدرکهافرادیآندرکهاستقدرتمراتب
.کنندکنترلوهماهنگارپایینترسطوحافرادفعالیتهایتوانندمیبنابراینوهستندپایینترسطوح

210ص



پیچیدهنعتیصجوامعهمهکارکردینیازیکبوروکراتیکانضباطاگرچهمولفانبرخینظربه•
حرفهوتخصصیدانشوتخصصتابعپیشازبیشامروزینتکنولوژیمستمرپیشرفتبااست،

211ص.گیردمیقرارای



صفوظایفایفعالیتهامعموالًاستسازمانکلیهدفهایبامستقیمارتباطدرکهفعالیتهایی•
وظایفیاعالیتهافاستسازمانهدفهایبامستقیمغیرارتباطدارایکهفعالیتهایی.شودمینامیده

211ص.شودمینامیدهستاد
یدگیپیچوپیشرفتامروزیسازمانهایدرستادواحدهایآمدنوجودبهاصلیدالیلازیکی•

212ص.ستتکنولوژیوعلمروزافزون



برتری قدرت اداری

کیت و مدیریت بزرگترین و معمولترین سازمانهای غیر تخصصی سازمانهای تولیدی هستند که مال•
213ص . در آنها به صورت خصوصی ست



اقتدار تخصصی در سازمان های تخصصی

غیرسازمانهایدرکهآنگونهستادوصفکارکنانمیانهمبستگیرابطهتخصصیسازمانهایدر•
یامرتبطهایفعالیتبامستقیمارتباطدرمدیراناینجادر.شودمیمعکوسداردوجودتخصصی

تخصصیارکنانکوسیلهبهکه)اصلیهدفبامرتبطوسایلبابلکهنیستندسازماناصلیهدف
213ص(شودمیاجرا

انگیزهموفقصصانمتخبیشتر.استمتخصصافرادانگیزهتخصصیسازمانهایایندردیگرمسئله•
ص.ندارندریاستبراییی



:ازعبارتندتخصصیسازمانهایمدیریتعمدهمنبعدو•
رشتهدرییهبرجستمتخصصاینکهبرایچندانیبختکنندمیاحساسکهمتخصصانی-1•

مشاغلهبنتیجهدرویابندمیماهرتراداریفعالیتهایدرراخوداغلبآنها.ندارندبشوند،خود
.کنندمیداپیگرایشاداریکوچکنقشهایگرفتنعهدهبهوهاکمیتهدرعضویتماننداداری

214ص
یتمدیرتخصصیآموزشهایبرنامهاخیردهةچنددر.ستتخصصیآموزشدوممنبع-2•

215ص.استیافتهتوسعه(پژوهشمدیریتوآموزشمدیریتوبیمارستانمدیریتمانند)



یرانمدوسیلهبهوشوندنمیادارهمتخصصافرادوسیلةبهتخصصیسازمانهایمواردیدر•
سازماناصلیهدفبهمربوطفعالیتهایزمینهدرآموزشیهیچگونهکهشوندمیادارهمعمولی

215ص.ندارند
موسساتاغلببیمارستانهااینامااستبیماراندرمانروانیبیمارستانهایاصلیکارکرد-1•

باعثتادکننمینگهداریراروانیبیمارانکهجایییعنیهستندنیزروانیبیماراننگهداری
215ص.نشوندمردمآشفتگییامخاطره

این.هددمیرخییحرفهمدارسبعضیدروسایلوهدفهابینرابطةدرمشابهیتحریف-2•
دنبالعدبسالهایدرکههاییحرفهدرراآموزاندانشکهشوندمیتأسیسمنظوراینبهمدارس
215ص.کنندتربیتکردخواهند



و محیط اجتماعیسازمان : فصل نهم



سازمان و محیط اجتماعی

میاریطرفدآنهاازمتخصصافرادمعموالًکهدهندمیاهمیتهدفهاییبهتخصصیسازمانهای•
هدفهایاستنممکبیشتربوروکراتیکشدیدگیریجهتبامعمولیمدیریکبنابراین.کنند

ص.داردیتخصصگرایشکهمدیرییامتخصصفردیکتاافکندمخاطرهبهراهاسازماناین
216



کهندکمیتحمیلسازمانبررامعینیمحدودیتهایمحیطکهشودمیاستداللدیدگاهایناز•
مختلفنواعاکهگفتتوانمیبنابراین.کنندتعیینراسازمانساختییاندازهتاتوانندمی

تمتفاومحیطبهمربوطییاندازهتاتفاوتاینودارندمتفاوتیساختانواعسازمانها
217ص.سازمانهاست



کنولوژیکی،تشرایطکندسازگارآنهاباراخودبایدسازمانکهمحیطیشرایط–محیطیشرایط•
218ص.هستندفرهنگیوشناسیبومجمعیتی،اقتصادی،سیاسی،حقوقی،

که(ماشینیوتیدس)فنیعملیاتوفیزیکیوسایلمجموعهبهتکنولوژی–تکنولوژیکیشرایط•
ص.گرددمیاطالقشودمیبردهکاربهصنعتوسیلةبهخدماتوکاالهاتولیددرمنظمطوربه

218
درکهانهاییسازمبهسرانجامفعالیتهایحوزهازیکهردرتکنولوژیکیتحوالتهالگفتةبه•

218ص.رسدمیکنندمیفعالیتهاحوزهآن
تغییریس،رییکتغییر:شوندمیواقعموثرکارمحیطدرتغییراتایجاددرگوناگونیعوامل•

تولیدوساختشغلی،ارتقاءوترفیعاقتدار،مراتبسلسلهدرتغییرهمکاران،وکارمحل
219ص.تکنولوژیکیدگرگونی.غیرهوکارهایشیوهدرتغییرجدید،محصوالت



کنترلاما.استکنترلسازمانهادرمسئلهمهمترینشایدومهممسایلازیکی-حقوقیشرایط•
219ص.استپذیرامکانقانونیوحقوقیچارچوبیکوجودصورتدرتنها

درکهآنچهاما.شودمیمربوطمادیکنترلبهفقطمالکیت:قانوننظراز«رنرکارل»گفتهبه•
کنترلمانند،آیدمیدرانسانهابرانسانکنترلصورتبهواقعدرستداراییواموالکنترلقانون

220و219ص.شودمیتبدیلسرمایهبهداراییکههنگامیمزدبگیربرکارگران
سازمانهاضیبع.سازمانهاستهدف،قانونیوحقوقیشرایطتأثیرباارتباطدردیگرمهممسئله•

وردعملککهمواردیدر.برسندخودهدفهایبهقانونیغیرطریقازکنندسعیاستممکن
میوجودبهدفهبهدستیابیمشروعوسایلانحرافبرایفشارگیردمیقرارتأکیدموردکارآیی

220ص.آید



آنهادرکهکاآمریشهردودرسیاسیمتفاوتشرایطچگونهکهاستدادهنشان«متیوکرنسن»مطالعات-سیاسیشرایط•
221ص.داشتسازماناینبرایمتفاوتیومهمبسیارپیامدهایداشتفعالیت(آمریکافوالدشرکت)شرکتیک

متغیریهمترینمشایدواساسیمتغیرکندمیفعالیتآندرسازمانهرکهاقتصادیشرایط«هال»نظربه–اقتصادیشرایط•
221ص.اندگرفتهنادیدهراآنتقریباًشناسانجامعهبیشتراینوجودباوگذاردمیتأثیرسازمانبرکهست

تأثیراتکهاندکردههاشارسازمانهااقتصادی–سیاسیمحیطدرتغییراتبهنویسندگانازبرخی–اقتصادی–سیاسیشرایط•
وینکلر.استشدهارایه«وینکلر»وسیلةبهزمینهایندرتحلیلهاکاملترینازیکی.دارندسازمانهاکارکردوساختبرمهمی

طبقبرراصیخصواقتصادیموسساتدولتآندرکهاقتصادینظامیکعنوانبهراآن«گرایکپارچه»اقتصادمطالعةدر
221ص.استکردهتعریفکند،میکنترلوهدایتموفقیتوناسیونالیسم،نظموحدت،:اصلچهار

دورهدر«زاییشبی»پدیدةدهدمیتشکیلراسازمانمحیطازجزییکهجمعیتیشرایطمناسبنمونهیک-جمعیتیشرایط•
222ص.استدومجهانیجنگپایانازبعد

223و222ص.کندمیبرقرارتمایزفیزیکیشناسیبومواجتماعیشناسیبوممحیطمیانهال–شناسیبومشرایط•
مطالعاتمثالبرای)استگردیدهتاییدگوناگونمطالعاتدرسازمانهابرآنتأثیروفرهنگیمحیطاهمیت-فرهنگیشرایط•

223ص.ییهمنطقفرهنگیتنوعاتتحلیلوژاپنیشرکتهایمطالعات،فرانسهبوروکراسیمورددر«کروزیهمیشل»



کنش متقابل سازمان و محیط

ارچوبچیکیاباالترسازمانیکوسیلهبهییجامعههردرسازماندوبینرابطهکهآنجاتا•
یاوهمکاریایتعارضمبادلهفرآیندهایدرعملدرمتقابلکنشالگویشود،نمیتنظیمقانونی

ص.ذیرندپمیتأثیرقدرتوفرهنگیشناختی،بومعواملازهمهکهشودمیتعیینزنیچانه
224و223



سازمان های بزرگ و محیط

.باشندودآورسملیسطحدرتنهاتوانندنمیشرکتهاازبسیاریشدگفتهپیشترکهطورهمان•
ییفزایندهگونهبهسودآورتولیدصورتهردروهستندمحدودیتدارایداخلیبازارهای

آنازبیشاشدبداشتهتواندمیسازمانیککهتولیدیمیزان.استبیشترچههرسرمایهنیازمند
224ص.کندمصرفبتواندداخلیبازارکهاست

مطالعهموردمانسازپردازاننظریهوسیلهبهسنتیطوربهکهسازمانینوعبافراملیتیسازمانهای•
گذاریسرمایهبرایآنهاتواناییوسازمانهااینپیچیدگیووسعت.دارندتفاوتاستگرفتهقرار

اکنونتکههاییشیوهبهبتوانندسازمانهااینکهشودمیباعثنظرشانموردکشورهایدر
225ص.کنندکنترلرامحیطشاناستبودهناشناخته



خودازمدتدراساسیمنافعتعقیبدرفراملیتیشرکتهایکهدهدمینشانعواملاینازیکهر•
فادهاستخودسودبهآنامکاناتازماهرانهودهندتغییرراخودمحیطزیادیحدتاتوانندمی

226ص.کنند



منظوربهدولتازهاشرکتکهبردپیموضوعاینبهکهبودنویسندگانینخستینازیکی«وبلن»•
226ص.کنندمیاستفادهخودمحیطکنترل

ازکهیسازمانشکلهایکهگردیدمطرحپیشازبیشاندیشهاین1980دهةطی-آیندهروندهای•
وفنی،اقتصادیشرایطبامتناسبدیگراندگردیدهمسلطمدرنجوامعبرنوزدهمقرننیمه

226ص.نیستندبیستمقرنپایانیهایدههدررایجاجتماعی
رهنگفیکمبنایبرکهمدرنسازمانهایبرخالففرامدرنسازمانهایدرکهاستشدهگفته•

ص.شودمیتشویقآشکاراعقیدهاختالفومشارکت،استقاللاند،گردیدهکنترلوسرکوب
227

ستییپدیدهیدارسرمایهپیشرفتهجوامعدرسازمانیکنترلومراقبتترپیچیدهشکلهایظهور•
کنترللهایشکواستتاثیرگذاشتهسازمانهابرساختاطالعاتتکنولوژیتوسعهباهمراهکه

228ص.استتغییردادهییاندازهتارابوروکراتیکمراتبیسلسلهسنتی



تغییرات در سازمان های امروزی

رخامروزیدرجوامعسازمانشدنترپذیرانعطافجهتدرمهمیتغییراتکهرسدمینظربه•
سلطهوردکمیگمانوبرکههستندآنازپذیرترانعطافذاتاًبوروکراتیکنظامهای.دهندمی

میراخواندهفرویاروییبهاندمراتبیسلسلهکمترکهسازمانهاییوگروههاانواعوسیلهبهآنها
کنیمتصوردیشندانمیبعضیکهآنگونهاگراستاندیشیسادهگیدنزگفتهبهاینوجودبا.شود

جانشینکزمتمرغیرسازمانهایورفتخواهندمیانازتدریجبهشخصیغیربزرگسازمانهایکه
229ص.دشونمیآنها


