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تعریف سازماندهی 

2مریم غنوي

سازمان راهبردهاي تغییر یا جدید مشکل بروز صورت در فقط :دوره اي فعالیتی.

براي هاآن میان هماهنگی ایجاد و کاري، گروه هاي و افراد میان کار تقسیم با که فرایندي 

.می شود تالش اهداف کسب

طراحی و تعریف 

فعالیت هاي ضروري

ت ها دسته بندي فعالی

بر اساس مشاغل و 

منصب هاي سازمانی

ن  برقراري رابطه میا

 مشاغل و منصب هاي

سازمانی

)ساخت سازمانی(ساختار 
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ساختار

محیط

فناوري

اندازه

استراتژي

قدرت 

کنترل

منابع  

انسانی

ساختار فیزیکی

)رویه اي( ساختار رسمی

یسازمان رسمی و سازمان غیررسم
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سازمان

رسمی

سازمان

غیررسمی

توسط مسئولین قانونیطور به : شکل گیري

و دقیق روابط سازمانی   مکتوبتشریح 

رسمی  طور به بعدي ابالغ تغییرات 

غیرشخصیماهیت 

در توصیف عملکرد سازمان غیرواقعی

می، به محض ایجاد سازمان رسطبیعیطور به : شکل گیري

سازمانیروابط  شفاهیتوضیح 

طبیعیایجاد تغییرات به صورت 

شخصی ماهیت

توصیف عملکرد سازماندر  واقعی
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ابزار رسمی کردن سازمان
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 تقسیم کار و مسئولیت ها؛ روابط: نشان می دهد
سرپرستی؛ مسیرهاي ارتباطی؛ واحدهاي فرعی؛  

سطوح مدیریت

ارات تفاوت میزان مسئولیت و اختی: نشان نمی دهد
پست هاي هم سطح؛ تمایز میان واحدهاي صفی و 

تمامی کانال هاي ارتباطی بین واحدها؛ ؛ ستادي
سازمان غیررسمی

براي  ،سازمان هاي بسیار بزرگاستفاده در بعضی از 
.توضیح ساختار سازمان رسمی خود

 
:شامل

اهداف سازمانی؛ خط مشی ها و رویه ها؛ نمودارها؛ 
شرح شغل براي مدیران اجرایی کلیدي؛ 
.  رهنمودهایی براي عناوین مدیران اجرایی

نمودار 
سازمانی

راهنماي 
سازمان

صف و ستاد
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صفستاد

اقتصادي در ارائه صرفه  + 

صفیخدمات به واحدهاي 

 سطح خدمات موردنیازارتقا + 

واحدهاي صفی

 دست دادن اقتدار منطقیاز  -

واحدهاي صفی

 سوءاستفاده از قدرتامکان  -
در واحدهاي ستادي

تقسیم کار عمودي
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تعداد سطوح سازمانی

درجه تمرکزحیطه نظارت

روندهاي جدید در سازماندهی
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»خط فرمان«کوتاه ساختن 

کاهش وحدت فرماندهی

گسترش حیطه کنترل و نظارت

مدیران –افزایش تفویض اختیار و توامندسازي کارکنان 

افزایش عدم تمرکز همراه با کنترل متمرکز

کاهش بخش ها و واحدهاي ستادي


