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از.تندهسروبروخودحیاتدرماهویدوگانگینوعیباوبودهپویاوزندهموجوداتیهاسازمان•
محیطده،زخالقیتونواوریبهدستخودشدهتعیینپیشازاهدافبهرسیدنبرایطرفیک

کنندمیهمسوخویشهایخواستهباراآنودهندمیتغییرراخودپیرامونی
(Manipulating)آنباسازگارییامحیطباانطباقبهنیازخودبقایبرایدیگرسویازو

تعیینوگذاریسیاستبرایاستراتژیکیاعالیمدیرانکهنیستشک(Adapting)دارند
مداخلهباانها.دارندآنهادویهربهنیازخودنظرموردسازماناساسیهایمشیخط

(Intervention)ارسازگآنهااستراتژیباوخواهندمیخودکهایگونهبهراآنمحیط،در
.آورندمیدراست



یدانمازیکبارهمحیطباجدالدرداده،ادامهخودحیاتبهسازمانکهآنبرایدیگر،طرفاز•
کهنجاآتاویازنددستمحیطباخویشانطباقبهایمالحظهقابلحدتااستالزمنرودبدر

.گردندسازگارخویشپیرامونبااستمقدور



بیشترییاثربخشازکهجویندمیبهرهمعینیهایاستراتژیازمدیرانمحیطباسازگاریبرای•
ایناهم.رسانندمیآنهاینیازوهاخواستهبهبهتروترراحتراسازمانبوده،برخوردار
استراتژیکمدیریتدرودهندمیشکلراویژههایسازمانکهسازگاریهایاستراتژی

:ازعبارتندشودمیبردهنامآنهاازمشخصا
(Defender)تدافعی•
،(Perspector)نگرآینده•
(Analyser)گرتحلیل•
.(Reactor)واکنشینهایتدرو•



تدافعیهایسازمان(Miles)مایلزوSnow))«اسنو»اصیلهایپژوهشاساسبرنوشتهایندر•
نظروردمهموارهمذکورتحقیقدرکهاساسییمقولهسهدرراآنهاسازگاریکلیاتوبررسی

:ازارتندعبمقولهسهاین.باشندمیاندساختهمیجدایکدیگرازرامختلفهایسازمانوبوده
Entrepreneurial)سازماندهیشکلتاسیسبهمربوطمسائل• problems)
Engineering)تکنولوژیکییافنیومهندسیمسایلو• problems)
Administrative)اداریمسائلو• Problems)



میشکلرانظرموردسازمانکلدروداشتهتنگاتنگایرابطهیکدیگربامسائلازدستهسهاین•
زیرنهگوبهنظرموردچرخه.کنندمیمشخصمحیطباراآنسازگاریوانطباقدرجهودهند
:است





وهاوشتهنازاستآمدهعملبهاستفادهبیشترینمایلزواسنوهایپژوهشازکهنوشتهایندر•
رهاشاهابدانخودجایدرکهگردیدهاستفادهنیزنظرانصاحبدیگرهایپژوهشحاصل
سازمانیبراراانطباقیاوسازگاردشواریکهشدهذکرمسائلازدستهسهبرعالوه.شدخواهد

حلایبرکهتدافعیهایسازمانمدیریتوسازماناستفادهموردابزارباشکافندمیبازها
یاوهاژیاستراتمعایبومزایابهنهایتدر.استشدهاشارهنیزروندمیکاربهآنهاهایدشواری

.شدخواهدپرداختهشدهاتخاذهایمشیخط



وشدهمطرحاندبودهتدافعیاستراتژیدارایاخصطوربهکهسازمانیچهارشده،یادپژوهشدر
اولردمودر.گیرندمیقراربررسیمورداجراییعملیاتطراحیوسازمانیمحیطباآنهاپیوند

دهکرانتخابرابازار-محصولازمحدودیقلمرومنابع،بودنمحدودجهتبهسازمانمدیریت
استهشدطراحیدقتباایگونهبهسازمان،آنبهرسانیخدمتوقلمرواینحفظبرایواست

.باشدمهماینجوابگویکامالکه

قلمرو محدودی از 
بازار-محصول محدود بودن منابع



Trucker)«فارمزتراکر»شرکت• Farms)ایکالیفرنیدرکهاستغذاییآوریفنموسسهیک
Barbara)بورستبارباراخانمشرکتاینمدیربامصاحبهاساسبر.استشدهواقعشمالی
Borst)رقابتیحلهمرواردوکردهرشدنسبیسرعتباوتدریجبهشرکتگیری،شکلازپس

مواد)محصوالتازمشخصتعدادیبهخودبازارسهمحفظبرایسازمان.استشدهدیگرانبا
بیشترسعهتووبسطازکرده،مقاومتسختیبهخودقلمرویحفظجهتدرکرده،اتکاء(غذایی
.استکردهنظرصرف



بنیاناوپدربزرگکهاست«بورست»خانوادهاعضایازیکیوشرکتعاملمدیر«بورست»خانم•
در«تبورس»خانم.استدادهشکلبودهمندعالقهخودکهایگونهبهراانبودهسازمانگذار

کردهبسندهمیوهآبوکردهخشکمیوهقلمچندبهخودحفظبرایما»،کهاستگفتهمصاحبه
میوهقیهببرایزمینکمیامراینعلت.ایمکردهخودداریهافعالیتوهابخشبقیهبهوروداز
.استسبزیجاتوها

ها خودداری از ورود به بقیه بخش



آوریفنتصنعکوچکاعضایازیکینسبتاشرکتکارگر،وکارمندنفرصدیکحدودبا•
واستشدهسازماندهی(Functional)وظیفهاساسبر«تراکر»شرکت.باشدمیغذاییمواد

هکمالیمدیروفروشمدیرمزارع،عملیات،مدیرتولید،مدیر:ازعبارتنداناولخطمدیران
ماشینیمقدورالحتیتولیدتدریجبههاسالطولدر.باشندمیمدیرعاملنظرزیرمستقیماهمگی

تولیدشدنماشینیباه،داشتبستگیدستمزدهزینهرفتنباالبهتولیدشدنماشینیشتاب.استشده
آنمراحلوفرآوریمختلفخطوطدرشدهدروتولیداتسریعحملبرایشدیدیفشار

.استشدهاحساس



خودمالیرمدیوتولیدمدیربانزدیکیهمکاریعاملمدیرعنوانبهمن»:گویدمیبورستخانم•
با.شویممییعدهبلهابزرگترتوسطسرعتبهنباشیمکارآمدیاگرکهکوچکیمقدریبهما.دارم
اهکوتدرویژهبهآن،بههموارهوایمنبودهغافلفروشسازمانقدرتوفروشازماهمهاین

».ایمداشتهتوجهمدت



توانستنمیدرستیبهکهمواردیتنهادربوده،موفقخودهایفعالیتکردنعادیدرشرکت•
اساسبرابترقجوی،وضعیتونمایداتکاءشدهانجامهایبینیپیشبهیاوکندبینیپیش

دنیشانجامهواکاریمورددرشکبی.استبودهکارروابطبهمربوطهایدشواریوقیمت،
آثارلیلتقدرسعیوکردهدرگیرراخودشدتبهدیگرمورددودرشرکتامانیست،ونبود
سعیکمیتوتکیفیحفظضمنکهشدتوصیهمزارعمدیریتبهابتداء.استکردهمتغیردواین
ارزانیهبمنحصراآنمحصوالتوشرکتبازارآنهانگذاردوداشتهخویشهایهزینهتقلیلدر

راخودتانمودهپرداختمیانگینیحدازبیشترکمیدستمزدیشرکت،نهایتدر.نشوندشناخته
.یابدتدسکاریوضعیتثباتبهونمایدبیمهکارنیرویهایناراحتیواعتصابمقابلدر

شرکت در دو مورد دیگر به شدت خود را درگیر اما ...
...کرده



استکردهحلراخودمحیطیسازگاریبامرتبطاساسیمسائلکهایناز«تراکر»مزارعشرکت•
هاینیدگرگومندعالقهمدیریتبوده،اندککارکنانخدمتترکباشدمیخشنودبسیار
البته.وندشمیکشیدهفروشیخواربارهایقفسهبهمزارعازآرامیبهمحصوالتونیستشدید

رایبمناسبیهدفشرکتوداردوجودهاقیمتمحدودهدرویژهبهفشردهرقابتهراسهمواره
تداومصورتدرکهاستباوراینبر«تراکر»مدیریتهمهاینبا.باشدمیانبهتاختنجهترقبا

بازارازهموارهدبتوانتادهدادامهعملیاتیفرایندبهخودفعالیتزمینهدرشرکتاثربخشی،رشد
.گرددمندبهرهآمدهدستبه

!  به آرامی



شاراتیانتموسسهاست،گرفتهقرارتوجهمورد«اسنو»و«مایلز»هایپژوهشدرکهدومیسازمان•
Willard)«ویالرد» Publishing Co)ثابتومحدودقلمروییداراینیزموسسهاین.باشدمی

یمشخطوکارهایروشدرستودقیقانتخابنتیجهدراینواستبازار-محصولنظراز
ژیتکنولوبهتدریجبههاسالطولدرسازماناینعالوهبه.استمدیریتتوسطگذاری

میرکتشمحصوالتمحدودتولیدبهباالکارآییباکهاستکردهپیدادسترسیکارامدی
.پردازد



Fedrated)اویلفدرتیتنامبهبزرگسنبتانفتیشرکتیک،سومسازمان• Oil)برکهاست
محصوالتابیبازاری.وتصفیهحمل،بازیافت،اکتشاف،زمینهپنجدرشدهانجامسازماندهیاساس

وداندمینفتیوادمتصفیهببرایسازمانیراخوداساسیصورتبهشرکت.کندمیفعالیتنفتی
بقیهونزینببازاریابیدر.باشدمیمتکیخاورمیانهمنطقهخامنفتبهخامموادنظرازبیشتر

باقایسهمدرشرکت.نیستبازارپیشتازانشماردرونداردتوفیقیچنداننهاییمحصوالت
.استمحدودیمحصوالتدارایصنعتدرمشابههایشرکت



وودهبکارآمدبسیارآنهایمحدودیتبهتوجهباکهاستکردهطراحیراسازمانیعالوه،به•
وتشرککهداشتتوجهبایدپایاندر.نمایدمیآنمحدودمحصوالتآوریفنمهیایراآن

اینازدباشمقدورکهجاهروداشتهوقوفشرکتداخلیهایقدرتبهکامالآنباالیمدیریت
.کنندمیاستفادهشرکتکلیهایهدفوهارسالتپیشبردجهتدرهاتوانایی

التپیشبرد رس



ت،اسگرفتهقرارتوجهمورد«اسنو»و«مایلز»هایپژوهشدرکهسازمانیآخرینوچهارمین•
Pioneer)پایونیربیمارستاننامبهخدمتدهندهارائهسازمانیک Community Hospital)
دماتخکهاستاینعلت.استتدافعیسازمانیکمعنیتمامبهبیمارستاناین.باشدمی

داراییمدیریتنظرازودارد،کارآمدیوپیشرفتهکامالتکنولوژیکند،میارائهمحدودی
.باشدمیبمناسسازمانکارآییوثباتحفظبرایدلخواهایگونهبهوکامالکهاستساختاری

حفظ ثبات



پخشکتشربامینوپارسشرکتمثال.نمودمشاهدهتوانمینیزایراندرراهاسازماناینمشابه•
خطدرهرویهمرفتدارد،راانهایفرآوردهتوزیعوظیفهکه«ایرانقاسم»نامبهخودبهوابسته

بعدبه1340هایسالازدرازسالیانطیوداشتهراتدافعیحالتخودنمکیپفکوویفر
یا.ندبرآیکاراینعهدهازاندتوانستهتاکنونوداشتهخودبازارسهمحفظدرسعیهمواره
راآندتوانمیکهفراوانهایتواناییداشتنوجودباخودبازارسهمحفظبرایمهرامشرکت

پربازاربرابردرسهمحفظجهتکهاستدادهترجیحگرداند،موفقتولیدمختلفخطوطدر
صورمحراخودتولیدازمحدودیخطدرسرکهوغذاییهایسسوفرنگیگوجهربرقابت
وایستادهخوبیبهرقبانیزقیمتنگهداشتنپاییندرسعیخودکیفیتمداومبردنباالباوکرده

.نمایدمیدفاعخودبازارسهماز



بودن مناسب فرایند های مدیریت شرکت نیز با وجود تنگناهای فراوان کم و بیش برای تدافعی•
. است

جغرافیاییمنطقهتوزیع،تولید،دربنیادینهایتفاوتوجودبافوقهایسازمان•
نظرازهاسازماناینتمام.اندموفقخودنوعوصنعتدرهمگیفرهنگومدیریتهایشیوه،

دافعیتوموفقهایسازمانعنوانبههاانهمهکهاینآنودارندشباهتتچیزیکدرمدیریتی
رانهاآوکردهنزدیکهمبهراآنهاکهایعمدههایویژگیکهدیدبایدحال.اندشدهشناخته

چیست؟دهندمیعینیتمابرایتدافعیهایسازماننامبه
وعواملیس،تاسوگذاریبنیانعواملدستهسهبهنیزما«اسنو»و«مایلز»بندیتقسیمبراساس•

.پردازیممیمدیریتیمسایلوعواملومهندسیوفنیمسایل



: مسائل بنیان گذاری

خودیاراختدررابازارازایمالحظهقابلبخشکهکندمیسعیمدیریتها،سازماناینتمامدر•
دستثابتایونهگبهمعینیخدماتیاکاالهاتوزیعوتولیدبهبتواندآنپرتودرتاباشدداشته

بهایران،درچهوآمریکادرچهها،سازماناینمدیران.نمایدحفظراخودبازارسهموزند
به.شندبامیخودسازمانبرایثابتمحیطیخواستارهمگیاندداشتهاظهارخودکهایگونه
وناعتصدرچهوسیاستدرچهتدافعیهایسیاستپیروانیاوتدافعیسازمانکلی،طور

.باشندمیخودپیرامونیمحیطثباتوموجودوضعخواستارتجارت،

ثبات محیط 
پیرامونی خود



وتحولازایصهعردرچیزهمهکهچه.نیستیافتنیتحققراحتیبهمواقعبیشتردرخواستهاین•
امروزینمحیط.باشندمیدگرگونیمعرضدرباالیینسبیشتابباهموارهوگرفتهقرارتغییر

سازمانبرایشدتبهاقتصادیوسیاسیهایدگرگونیوتکنولوژیکتحوالتاثربرهاسازمان
درهمهنایبا.نمایدمینایافتنیدستمواردبرخیدرآنانبرایراثباتآرزویوبودهآرامناها

اجرایواتتصمیمبرخیاتخاذبااستادیومهارتباتدافعیهایسازمانسازمان،وصنعتسطح
اتجریانکامالکهگذارندنمیوسازدمیترآمادهراخویشپذیری،آسیببرابردرآنها،

.ببرندپیشبهخودباراآنهاونمایندغلبهآنهابرمحیطی



هاازمانسانواعدیگرباتدافعیهایسازمانتمایزوجوهترینمالحظهقابلوترینمهمازیکی•
درافعیتدسازمان.استآنحفظوگیریپیوجوییپیوفعالیتوبازارقلمرویاستقرار

استخصصیتاوبرایودقیقکامالکهنمایدمیفعالیتمعنیتولیدیقلمرودرومعینایمنطقه
هایسازمان.تولیدخوددرهمواستبازارزمینهدرهمثباتاین.داردآنثباتدرسعیو

.مایندنمیارائهوسیعبازاریکازمحدودیبخشبهراخودخدماتومحصوالتاغلبتدافعی
دیگر،بارتعبه.شودمیانتخاببالقوهبازارازبخشترینسالموبهترینازاکثرابخشاین

.کندمیزمتمرکراخودفعالیتانرویوکندمیانتخابخودبرایرابازارگلتدافعیسازمان



ربوطهمرشتهدرکهخدماتیوکاالهاتمامارائهوعرضهدرسعیتدافعیسازمانبازار،ایندر•
دادنکلشبا.نمایدمیاوستتوجهموردومهمکنندهمصرفیامشتریانبرایوباشندمیمطرح

خودازاربازبخشآنباراخودروابطاستقادرتدافعیسازمانراضی،کامالمشتریانیحفظو
هایدگرگونیازودهدسوقثباتسویبهراآنودهدشکلخوبیبهاوستتوجهموردکه

بیشومکنیزخوددنبالبهراآنانکهیافتخواهدراتوانایناو.نبینندچندانیرنجمختلف
درشدهادیهایسازمانتمام.استآنهاگرفتهشکلهاینیازبهپاسخهموارهاساسولیبکشد،

ضاءاروزیادصالبتوقدرتبابازاردرخودسهمحفظ.هستندهدفیچنیندنبالبهفوق
.مشتریانگرفتهشکلنیازهای

ثبات



درنظرموردبازاردرخودحفظدرآنهاتواناییتدافعی،هایسازماناساسیهایویژگیازیکی•
کهاسترقابتدرخشونتاین.استخشونتگاهوقدرتتوسلباخواهندمیخودکهحدی
محصولبادهدمینشانراخودغیرهوبهترکیفیتتر،پایینقیمتبرتر،تکنولوژیباعمدتا
توزیعوولیدتهایهزینهتقلیلمعطوفراخودتوجهتواندمیتدافعیسازمانمعین،بازاروثابت

.داردتوجهنیزخودمحصولکیفیافزایشبهزمانهمکهحالیدرنموده،

توسل قدرت و گاه 
خشونت



سترشگمعموالتدافعیسازمانآن،حفظوموجودبازاربهاندازهازبیشتوجههمینخودشاید•
باطمرتبهایزمینهدرگسترشآنغاییحددروبوده،پیشینمحصوالتیامحصولساده

.استفعلیمحصوالت



حرکتاطانهمحتبسیارگسترشدرسازماناینتدافعی،سازمانگرفتهشکلقلمرویدرحتی•
.داردگرایشریسکبهتوسلوجوییخطربهکمتر.شودمیپیگیرگامبهگامراکاروکرده

از.بازاریتهخواستاشودمیانجامداخلیهایدرخواستاساسبربیشترتولیدظرفیتافزایش
ناتوانیزنعرصهآندرواستناتوانخودموجودبازارسریعبسطدرتدافعیسازمانگاهرو،این
.نمایدمی



مهندسیمسائل فنی و 

الی،ممنابعازعظیمیبخشتدافعی،هایسازمانشد،ذکرهامثالدرترپیشکهطورهمان•
.رندگیمیکاربهخویشمهندسیوفنیدشواریهایحلجهتدرراخودانسانیومدیریتی
یاکاالهاآمدکارتوزیعوتولیدچگونگیهمانکهخودمهندسیمشکلحلبرایتدافعیسازمان

وباشدمیکارامدوکمهزینهبرمبتنیتکنولوژیبهمتکیتمامسنگینیوشدتبهاستخدمات
خودنوبههبتکنولوژیکیکارایی.افکندمیزحمتبهراخوداستمقدورکهجاآنتاراهایندر
.برداردگامخودبازار-محصولقلمروثباتجهتدرکهدهدمیرافرصتاینسازمانبه



وسیعجمیحدرومستمرایگونهراسازمانمحصوالتخوبیبهکهثابتبازاردیگر،عبارتبه•
اهایتقاضوزیانازبررسیبدونکهسازدمیقادرراتدافعیسازمانمدیریتکندمیجذب

بیکهداشتنظردردبایعالوه،به.بپردازدخودتکنولوژیتوسعهوتغییربهبازارنشدهبینیپیش
وجستنچوهاییهزینهتقلیلبهخودقلمروازخارجدرتوسعهبرایتدافعیسازمانعالقگی

کهکندمیکمکسازمانبهامرهمینوانجامدمیباشندمیپرهزینهبسیارکهابزاربررسیوجو
.بپردازدخویشهایهزینهبیشترتقلیلبه

ودبی عالقگی سازمان تدافعی برای توسعه  در خارج از قلمرو  خ



بهبیشتریمهندسوفنیمسایلجهتدرتدافعیسازمانعمدهفعالیتکهگفتتوانمیروایناز•
تولید،زیریبرنامهمواد،ترارزانتهیهمحصول،وانبارهایموجودیکارآییوکیفیتافزایش

وثابتاریبازشدهاستانداردمحصوالتبا.انجامدمیتوزیعهایروشومحصولکیفیتبهبود
سازمانارآترکوبهترعملکردموجبفوقهایزمینهدرویابدمیگسترشوبسطاطمینانقابل

.شدخواهد



بسیارکهایهستهتکتکنولوژیازنوعیاستقراربهفقطتدافعیسازمانموارد،ازبسیاریدر•
میدهدمینجاتبحرانازراآنوایدمیسازمانکاربهدشواریزماندرواستکارآمد
کهستانیازدهد،ادامهخودکاربهموثرایگونهبهدایماتکنولوژیاینکهاینبرای.پردازد
اینکارامدانبارهایموجودیباوکردپشتیبانیراآنکارامد،خریدوتدارکاتباهمواره

حمایتتوانمندروشفوتوزیعطریقازدیگرسویازتکنولوژیکارآیی.نمودتقویتراپشتیبانی
مهماینهدهعازدرستیبهمینوپارسشرکتپخشسازمانعنوانبهایرانقاسمشرکت.شودمی
.استموضوعگربیاندرستیبهوآیدمیبر



دوایدبتدافعیهایسازماندرآنتوسعهوتکنولوژیکهداشتنظردربایدخالصهطوربه•
دومولید،تفرایندطریقازموادجریانکنترلتواناییاول:برآورداساسیصورتبهرامنظور

توسعهوریکارگیبهازکههاسازماندیگرخالفبر.تولیدهایهزینهصحیحمحاسبهتوانایی
آنتاژیتکنولواین.باشدسازمانجاریمحصولوبازارخدمتدرکهباشندمیایتکنولوژی

بستهتکنولوژیمثل.باشدکارامدمحصولوبازارحفظبرایکهاوردمیدرروزبهراخودجا
.کشورمانبازاردراخیرهایسالدرمهرامبندی



ورگونیدگرساندنحداقلبهبرایراتکنولوژیتدافعیهایسازمانکهگفتبایدخاتمهدر•
رااشینموکردهعادیرافراینداستمقدورکهجاآنتا.گیرندمیکاربهبازاردراطمینانعدم

کمونیروکموکارامداغلبهاسازماناینروایناز.سازندمیانسانیکاروانسانجایگزین
ابیارزیدرامرهمینودهندمیانجامزیادیکارکمسرمایهونفراتباآنها.باشندمیسرمایه

.دهدمیجلوهعالیعملکردباهاییسازمانراآنهاآنها،عملکرد

نفرات و 
سرمایه کم



مسائل مدیریتی 

میپیروییخاصمدیریتیتمهیداتازتدافعیهایسازمانحداکثر،کارآییبهیابیدستبرای•
این.باشندمیهاآنگذاریبنیانوتکنولوژیکیتمهیداتازگرفتهنشاتتمهیداتاینکهکنند

میاعمالایهگونبهوباشدمیکنترلوسازمانیساختاربرنامه،هایزمینهدربیشترتمهیدات
بادمتخومحصولارائهدرراآنکرده،حفظبازاردرراسازمانفعالیتقلمروبتوانندکهشود

مدیریتیهبخود،مدیریتیهایدشواریحلبرایهاسازماناین.دهندیاریترارزانوترکیفیت
.اشدبداشتهمتمرکزصورتبهراسازمانهایفعالیتکنترلتواناییکهدارندگرایش

انی برنامه، ساختار سازم
و کنترل



ایرجستهبنقشسازمانگیریتصمیمدرچشمگیرینحوبهکهاعضایییاکلیدیهایمهره•
هیاتایاعضرانقشاینتدافعیهایسازمانبیشتردر.شوندشناختهبایدسازمانهردردارند

در«نواس»و«مایلز»پژوهشدر.نمایندمیایفاءفروشومالیوتولیدمدیرانوعاملمدیرمدیره،
بهاثیرتوبودهرهبریگروهاصلیعضومالیمدیروتولیدمدیرمطالعهموردهایشرکتتمام

قاسمشرکتدرنقشاین.اندداشتههاشرکتمشیخطوهااستراتژیدهیشکلدرسزایی
یاتیحهاقدرآنفروشمدیرنقشمهرامدرولیشدهتکمیلبازاریابیوفروشمدیرباایران
.استبرخوردارایویژهاهمیتازبازاریابیاستنبوده



(promption)فروشترویجعملیاتوبازارتحقیقاتمعموالهاسازمانایندربازاریابیبخش•
مهرامجزهبهاشرکتاینبیشتردر.دهدمیانجامراکاراینفروشبخشبلکهنداردعهدهبهرا
مستقلویقعمچندانرااوکاروکندمیوظیفهانجامتولیدمدیرنظرزیربازاریابیایرانقاسمو

ومالیمدیران.استتکنولوژیکیکاراییوآراموثابتبازارازگرفتهنشاتخوداین.باشدنمی
.برندیمبهرهباالیینسبیقدرتازتدافعیهایسازماندرهارشتهاینکارشناسانوتولید

اسان مدیران مالی و تولید و کارشن
این رشته ها



پرقدرتومرکزیایبرنامهدارایداردکهثابتیقلمرووتکنولوژیخاطربهتدافعیسازمان•
ریزیرنامهبهاسازمانایندرآنهایافتنتابودهمشکالتحلجهتدربیشترآنتوجهکهاست
نسبتاهایمحیطسویبهتدافعیهایسازمانتمایلکهآنجااز.استعملیوفعالیتهربرمقدم
وبزننددستزمتمرکوعمیقریزیبرنامهبهشودکهمیدادهتواناییاینآنهابهاستثابتوساده
.دهندقرارتوجهموردراسازمانیمسایلومحیطازباریکیبخشیفقظ



احلمرتوالیآنهایفعالیتوسازمانجاریقلمرودراساسیوچشمگیرتهدیدهایغیابدر•
پیشرامحیطیشرایطصحتوراحتیبهکهآیدمیدراجرابههاییگامطریقازریزیبرنامه

زمانسامعینهایهدفوکلیهایهدفواضحایگونهبههاگامومراحلاین.کنندمیبینی
.دهندمیشکلاندآمدهدربودجهوعملیاتیهایهدفصورتبهکهرا

هدف های عملیاتی  و بودجه



.باشندمیسازمانعالیاجراییمدیراناکثرتدافعیهایسازمانریزانبرنامهگروهکلیدیافراد•
استمکنمگاه.باشندمیریزیبرنامهگروهاصلیاعضایفروشمدیرومالیمدیرتولید،مدیر
رنامهبفراینددرخودنموده،ارائهریزیبرنامهتیمبهراویژههایهدایتوالزمدستوراتآنها

وشدهبینیپیشلیدتوبرنامهآنازپستدوین،فروشبرنامهابتدا.باشندنداشتهچندانیتاثیرریزی
نیروییبرنامههابرنامهاینهمهاینازبعد.شوندمیتدوینخریدوانبارموجودیبرنامهسپس

.گیردمیشکلانسانی



هایزمینهدرزتمرکوگراییتخصصکهاستاینمالحظهقابلنکتهسازمانیساختارفراینددر•
ازیکهر.دگذارنمیعمیقیاثرساختارگیریشکلدرفنیاموروفروشوبازاریابیتولید،

ساختارهبعالقهتدافعیهایسازمان.اندشدهتقسیمکوچکترهایواحدبهفوقتخصصیامور
یکدرمتخصصانازگروهیساختارنوعایندر.دارند(Functional)وظیفهبرمبتنیسازمانی

ساختار.شوندمیتقسیمزمینههماندرجزییاتبهکارهامجموعهزیردروگیرندمیقرارواحد
تکوسادهیتکنولوژدارایهاسازمانانکهباشدمیمناسبهاییسازمانبرایوظیفهبرمبتنی
هرمندبباالییمهارتازخودبهمربوطعملیاتانجامدرکوچکواحدهرکهچههستند،بعدی
رسمیتبهخودساختاردرتدافعیهایسازمان.دهدمیانجامراخودکارخوبیبهواست

(Formalization)دارندتوجهباالیی.



کردهمشخصرسمیتوووضوحبهراعملیاتانجامهایرویهروشن،مشاغلشرحوبندیطبقه•
کارآییوتثبابرتمرکزوتاکیدبا.کندمیمعینهمبهنسبتراسازماناعضایتکلیفو

.کنندتحملتوانندنمیراشدهتعیینرفتارهایازانحرافتدافعیهایسازمان



اصالحوریجلوگیاست،برخوردارباالییاهمیتازتدافعیهایسازماندرکهکنترلفراینددر•
میتنهانهتدافعیسازمان.استکنترلینظاماساسیوظیفهبرنامه،ازخارجوناهنجاررفتارهای

بااتدهدتشخیصراهااستانداردازانحرافعملیاتانجامازقبلومقررموعدازترزودخواهد
میسازمان،اتعملیوبازاردرمستترثباتعلتبهبلکهدهد،ادامهخویشکاربهباالییکارایی

اشارهکهطورمانهوظیفه،برمبتنیسازمانیساختارویژگی.کندبینیپیشراانحرافاتتواند
.طلبدمیرامتمرکزکتنرلینظامخودکهاستآنباالیگراییتخصصشد،

تخصص گرایی



های فقط مدیران رده های باال دارای اطالعات الزم می باشند و از طریق آنها  و از باال امور سازمان•
د و ظاهرا از تصمیم گیری نیز در سطوح باالی سازمان انجام می پذیر. زیرمجموعه کنترل می شود

و در هر دو تصمیم گیری نیز متمرکز و یا شبه متمرکز است. حقوق ویژه این رده  از مدیران است
.یمصورت از جریان اطالعات به صورت عمودی در سطوح پایین سازمان کمتر نشانی می یاب



عملیاتدررافانحثباتفشرایطدر.شوندمیکشیدهسازمانپایینبهباالازدستوراتوفرامین•
موردوصادرسرعتبهاصالحیفرامینبروزصورتدروآیدمیپدیدندرتبهآنهانتیجهو

واحدهایدرراخودعملیاتنتیجهکنترلتدافعیهاسازمانرو،ایناز.گیرندمیقراراستفاده
کهاینهگوبهدهد،میانجاماطالعاتنظامعمودیبلندچرخهازاستفادهباگوناگونعملیاتی

.شوندمیکشیدهسازمانباالیبهوشروعهاواحدترینپایینازهاکنترل



یا(Efficiency)کاراییبرتدافعیهایسازماناساسیتاکیدشداشارهترپیشکهطورهمان•
کهزمانی.درستکارهایانجامیا(Effectiveness)اثربخشیبهتااستکارهادرستانجام

استمقدورهکآنجاتامداومتولیدوبازار،تصرفاهداففبهدستیابیسازماناساسیاستراتژی
یاآدهیم؟میانجامرادرستکارهایماآیاکهاستاینشودمیمطرحکهسوالیباشد،می

باشد؟میخودحداقلدرماهزینهآیااست؟خودباالیحددرکیفیت



موجوداراییکهایشاخصمقایسهبرگیرندهدرتدافعی،سازمانعملکردارزیابیروشنتیجه،در•
یگردعبارتبه.باشدمیاستاوردهدستبهگذشتههایزماندرسازمانکههاییشاخصبا

کهدباورناینبرآنانسنجند،نمیمشابههایسازمانباراخودعملکردتدافعیهایسازمان
آنهاخودابآنهاعملکردبایدرواینازودهندانجامتوانندنمیدیگرانکنندمیآنهاکهراکاری

.شودسنجیده



نتیجه

اجتماعزا.استگرفتهقراربررسیموردتدافعیهایسازمانرفتاروهاویژگینوشتهایندر•
هایسازمانخاصشکلمدیریتومهندسیوفنیتاسیس،وگذاریبنیانمختلفهایفرایندی
شکلمحیطابخودتنظیمبرایتدافعیهایسازمانتوسطکهفرایندی.استامدهپدیدتدافعی
انتخابراتیثابومحدودقلمروکارآفرینیوتاسیسنظرازکهداردمیآنبرراآناناستگرفته
درگسترشسطبازوداشتهاعتقادخودبازاروضعیتحفظسربرفشردهوسخترقابتبهکنند،
.باشندهداشتاعتقادتدریجیوکندبسیارتوسعهورشدبه.بپرهیزندخودقلمرویازخارج

فظ رقابت سخت و فشرده بر سر ح
وضعیت بازار خود



تکسادهوژیتکنولداشته،گرایشکارآیی–هزینهتکنولوژیبهمهندسیوتکنولوژینظراز•
نیرویبارازوداردتمایلکارابزارشدنمکانیکیبهبیشترکهدهندقرارتوجهموردرابعدی

اینارشناسانکوتولیدومالیمدیرانبهبیشتریتوجهمدیریت،فرایندنظرازوکاهدمیانسانی
.شودمیقلمرو



نتیجه

مرکزینیزهانترلکوبودهوظیفهبرمبتیومتمرکزنیزساختارومتمرکزوفشردهریزیبرنامه•
وکردهحفظراخودموجودوضعیتکهبرآنندنهایتدرهاسازماناین.باشدمیعمودیو

راتژیاستاینبهتوسلباهاسازمان.نمایندحرکتمشتریانخواستورضایتجهتدرهمواره
چندهروهدادانطباقخویشپیرامونمحیطباراخودراحتیبهکهیافتخواهندراانتوانکلی

باتثعدمودگرگونیازناشیواردهلطماتازالوصفمعاست،کماندراطمینانعدموتالطم
باشد،مینبازرگانیوتولیدیهایسازمانبرایلزوماکلیاستراتژیاین.بدارندمصونراخود
.گیردمیبردرنیزرادولتیبخشوخدماتدهندهارائهولورا،سازمانیهربلکه


