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مي باشد كه منابع را براي رسيدن  مجموعه اي از افرادسازمان 

به اهداف و ستاده هاي مطلوب با هم تركيب مي كنند و كاالها 

.را توليد و ارائه مي نمايند ييا خدمات

مديران اين است كه اعضاي سازمان را براي رسيدن به کار 

.اهداف تالش هاي جمعي، ياري رسانند



:انواع طبقه بندی های مرسوم سازمان

سازمان رسمي و غيررسمي،. 1

، و سازمان مكانيكي يا ايستا (Dynamic)سازمان ارگانيك يا پويا . 2

(Static)



:نشانه هاي يك سازمان پويا عبارتند از

دارای عملکرد مطلوب -1

دارای ساختار سازمانی مناسب -2

استراتژی های هوشمندانه و مديريت فرايندی -3

رهبری قوی و نيروی انسانی ماهر و زبده -4

بهره گيری مناسب از فناوری -5

فرهنگ سازمانی اثربخش و در راستای دستيابی به اهداف -6

وجود آمادگی برای رويارويی با تغييرات ناگهانی -7

وجود آمادگی برای بهره گيری از فرصت ها -8

وجود شرايط مطلوب برای نوآوری، خالقيت و ابتکار -9

بهبود مستمر کيفيت عملکرد -10



رفتار سازمانی عبارتست از مجموعه ای از رفتارهای بين فردی، 

فنی، اخالقی، حرفه ای که از يک فرد در سازمان به عنوان يک 

متخصص، يک کارمند، يا عضوی از گروه، و يا نماينده ای از سوی 

.سازمان انتظار می رود



Socialization:  مديران بايد به کارکنان به ويژه افراد جديد کمک کنند تا

.رفتارهای سازمانی راياد بگيرند



Organizational Culture

فرهنگ سازمانی عبارتست از سيستمی از اعمال، ارزشها، و 

عقايد که در يک سازمان به وجود می آيد و رفتارهای کارکنان را 

.در زمينه های گوناگون جهت دهی می کند

فرهنگ سازمانی می تواند تا حدودی تعيين کننده ميزان موفقيت 

سازمان و نيز تاحدود زياد تعيين کنده کيفيت زندگی شغلی کارکنان 

.باشد



Dominant Culture, Subcultures, 
Countercultures

مجموعه ای از اعمال، ارزش ها و عقايد (: Dominant culture)فرهنگ غالب 

پذيرفته شده در کل سازمان

الگوهای ارزشی و فرهنگی که مخصوص گروه (: Subculture)خرده فرهنگ 

کوچکی در يک سازمان بزرگتر می باشد و با ويژگی های سازمان بزرگتر در 

.مثالً فرهنگ يک تيم کاری خاص. تناسب و سازگاری می باشد

الگوهای ارزشی و فلسفی که با فرهنگ (: Countercultures)ضد فرهنگ 

.سازمان کالن در تضاد است و آن را نفی می کند



مديريت مؤثر دانشگاهی بايد ضمن حفظ جايگاه هر رده 

حرفه ای، باعث ترويج همکاری شده و از بروز 

.تعارض در سازمان دانشگاه جلوگيری نمايد



Building and Reinforcing a meaningful Cultural Mixture

Considering different cultures in universities, managers 
should try to clarify the roles and importance of each 
group for the others to prevent wrong comparisons and 
resulting conflicts.

For instance, faculty with highest salaries should not be 
compared with staff with lower salaries even if they have 
exact same level of education and degrees but different 
jobs.



Cultural awareness necessitates managers to 
orientate all academic as well as non-academic 
staff both at the beginning of hiring and 
periodically to make sure if everybody knows 
their job and everybody knows others jobs in the 
organization, others responsibilities, and their 
importance for the organization.



Organizational learningيادگيری سازمانی     

:عبارت است از

گردآوری و حفظ اطالعات توليد شده در طول زمان در -

حافظه سازمان برای پيش بينی تغيير و آمادگی برای 

تطابق و استفاده در موقعيت های مشابه آتی

اطالعات بايد در اختيار گروههای مختلف سازمان قرار -

گيرد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند



سازمان يادگيرنده جائی است که در آن يادگيری 

.سازمانی اتفاق می افتد



سازمان  يادگيرنده  سازماني  است  كه  با ايجاد ( 1993)به  نظر داجسون  

.ساختارها و استراتژي ها به  ارتقاي  يادگيري  سازماني  كمك  مي كند

سازماني  است  كه  داراي  توانايي  ايجاد، ” سازمان  يادگيرنده“به  زعم  گاروين  

كسب  و انتقال  دانش  است  و رفتار خودش  را طوري  تعديل  مي كند كه  

.Garvin,1993:80))منعكس  كننده  دانش  و ديدگاههاي  جديد باشد 

، می « ساختن  سازمان  يادگيرنده»در كتاب  ( 1995)ماركوارت  .  مايكل  جي

: گويد

يك  سازمان  يادگيرنده  سازماني  است  كه  با قدرت  و به  صورت  جمعي  ياد »

مي گيرد و دائماً خودش  را به  نحوي  تغيير مي دهد كه  بتواند با هدف  موفقيت  

، مديريت  و استفاده   مجموعه  سازماني  به  نحو بهتري  اطالعات  را جمع آوري

.كند



A rapid and continuous changing world, necessitates 

organizations to be flexible and have high level of 

adaptation.

Thus, managers should know that continuous 

improvement of their organizations needs their 

commitment to continuous learning.



Without continuous learning, organizations insist 

on their old methods and they become Mechanical 

(Static) rather than Organic (Dynamic).

Organizational Learning detects and reforms 

defects and errors (Argyris,1978). It is the process 

of Activity Improvement (Fayol,1985)



Communication/Information Sharing in Dynamic 
Organizations

● Information about Budgets and Profits must 
be available to everyone

● Open Communications

- Getting people talking face to face

- Across departmental lines

- Share ideas and make synergy


