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السالم علی الحسین (ع)

 

برنامه ریزی، سازماندھی، بسیج منابع و امکانات، ھدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای ھمه ی این اصول از مھارت کافی برخوردار

باشند.

جستجو... عمومی  فناوری اطالعات   مباحث مرتبط مدیریتی   موضوعات طبقه بندی شده مدیریت    

شما اینجایید :   صفحه نخست  موضوعات طبقه بندی شده مدیریت  مديريت اجرايي  ھماھنگی در مدیریت  ھماھنگی در سازمان  

ھماھنگی در سازمان

چھارشنبه, 17 تیر 1388 ساعت 14:19

ھماھنگی در سازمان

دکتر وردی نژاد

مقدمه

با طراحی واحدھای سازمانی و تعییین اداره ھا و بخشھای داخلی، کارھای سازمان میان واحدھای اصلی تقسیم می شود و امکان

استاندارد کردن کارھا و تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراھم میگردد ولی موفقیت سازمان در تحقق اھدافش مستلزم ھماھنگ

ساختن فعالیتھای مذکور است.

در واقع بدون ھماھنگی احتمال بروز تاخیر و اتالف وقت در انجام فعالیتھا پروژه ھا و برنامه ھا افزایش می یابد و ممکن است سازمان با

عجز و ناکامی مواجه شود. سازماندھی از طریق تفکیک افقی و عمودی و تلفیق انجام میشود. در تفکیک از تخصص گرایی و تقسیم

کار و در تلفیق از استاندارد سازی فعالیتھا و مشخص کردن اختیارات استفاده می شود.

یک سازمان برای نائل شدن به اھداف مورد نظرش نیاز به چارچوبی دارد که فعالیتھای افراد مختلف سازمان را ھماھنگ نموده و ارتباط

مناسبی بین آنھا برقرار کند.ھمین که تعداد پرسنل یک سازمان از چند نفر تجاوز نمود ھماھنگ نمودن فعالیتھای آنان امری اجتناب

ناپذیر است . بخصوص زمانی که سازمان از وسعت و بزرگی نیز برخوردار باشد ، در این وضعیت بدون ھماھنگی مناسب و ایجاد

ارتباطات منطقی میان وظایف افراد مختلف سازمان تحقق ھدفھای مشترک به دشواری میسر میگردد.

برای جلوگیری از تداخل مسئولیت و ایجاد وحدت عمل در روند کلی حرکت سازمان ھماھنگ نمودن عملیات واحدھای مختلف یک

سازمان از اھمیت ویژه ای برخوردار است.

مفھوم ھماھنگی

ھماھنگی فراگردی است که طی آن ھمه بخشھای تشکیل دھنده یک کل برای کسب ھدف مشترک ترکیب می شوند.

ھماھنگی با مجموعه ای از سازوکارھای ساختاری و رفتاری تحقق می یابد که برای مرتب ساختن اجزای سازمان با یکدیگر به کار می

روندو نیز اھداف سازمانی را تھسیل می کنند.

ھماھنگی عبارت است از فرایند ھمسو نمودن ھمه قسمتھای سازمان به گونه ای که تصمیمات، وظایف ، فعالیتھا و تخصص ھمه

کارکنان و گروھھا برای نایل آمدن به اھداف از قبل تعیین شده در حداکثر مطلوبیت ممکن ترکیب و ھمسو گردد.

« ھانری فایول» مساله ھماھنگی را به عنوان عمل ھمسو نمودن ھمه فعالیتھای یک موسسه برای نایل شدن به موفقیت و اھداف

مورد نظر سازمان تلقی می نماید. وی معتقد است سازما نی که دارای ویژگیھای زیر باشد،عملیات ھماھنگی را به نحو مطلوبی دنبال

می کند :

الف . ھر واحد و زیر شاخه ھای مربوط به آن با سایر بخشھای سازمان ھماھنگ باشد.

ب. ھر واحد و زیرشاخه ھای مربوط به آن به طور مشخص میداند که چه وظیفه ای برایش در نظر گرفته شده است.

ج. ھر واحد برای رسیدن به کیفیت مورد نظر ، برنامه و کارھایی را که باید انجام دھد خود به خود تنظیم و تعدیل می نماید.

«ھیمن و اسکات » ھماھنگی را چنین تعریف کرده اند:

فرایند آگاھانه ھمسونمودن و تطبیق دادن فعالیتھای مختلف سازمان به طوری که تخصصھای گوناگون ضمن ھماھنگی سازمان را در

کمال بخشیدن و نیل به ھدفھای مورد نظرش یاری میدھند.

ماھیت ھماھنگی

ھماھنگی از مھمترین وظایف مدیریت است به طوری که گفته اند مدیریت یعنی ھماھنگی. پس، ماھیت ھماھنگی را می توان از

بررسی ابعاد سه گانه زیر درک نمود :

الف: ھماھنگی مھم تر از سایر وظایف مدیریت محسوب میشود.

ھماھنگی باال تر از سایر وظایف مدیریت است ، زیرا ھماھنگی الزمه انجام صحیح وظایف مدیریت از قبیل برنامه ریزی و سازماندھی و

کارگزینی و کارمندیابی و ھدایت نمودن افراد سازمان در کلیه موارد ذکر شده میباشد.

«مونی ورایلی» ھماھنگی را به عنوان نخستین اصل سازماندھی شناخته و سایر اصول سازماندھی را زیر شاخه ای از ھماھنگی

تلقی می نمایند.

بنابر این ھماھنگی ھمه وظایف مدیریت را می پوشاند و آن ھم متضمن ھماھنگ نمودن فعالیتھای تمامی قسمتھا و یا زیر
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بنابر این ھماھنگی ھمه وظایف مدیریت را می پوشاند و آن ھم متضمن ھماھنگ نمودن فعالیتھای تمامی قسمتھا و یا زیر

سیستمھای یک سازمان است که برای حصول اھداف موثر و کارامد ایجاد شده اند.

ب:ھماھنگی و مشارکت

سازمانھا برای نائل شدن به اھداف مورد نظرشان نیاز به ھمکاری و کوششھای ھمه جانبه افراد و گروھھای خود دارند.

یافته ھای دیوتچ بر این داللت دارد که مشارکت و ھمکاری کارکنان اساس ھماھنگی را تشکیل میدھد. بدون ھمکاری و مشارکت

اعضای گروه ھماھنگی مطلوب به سختی ایجاد می شود در نتیجه سازمانی خواھد توانست سریعتر به اھداف مورد نظرش برسد که

بتواند ضمن کسب مشارکت کارکنان ھماھنگی الزم را نیز ایجاد نماید. البته مشارکت به طور خودکار باعث ایجاد ھماھنگی نمیشود

بنابراین مشارکت و ھمکاری در ھماھنگی شرط الزم ھست اما شرط کافی نیست. برای جلب مشارکت افراد و ھماھنگ کردن مطلوب

عملیات نیاز به طرح و تصمیمات ھوشیارانه و مشاوره با کارکنان است.

ج:ھماھنگی داوطلبانه

بیشتر ین ھماھنگی در مورد فعالیتھای سازمان یافته از طریق کوششھای داوطلبانه انجام می شود. آماده کردن طرح قبلی برای

ھماھنگی فعالیتھای متنوع ھمه کارکنان نه نیاز است و نه ممکن ، زیرا خیلی اوقات ھماھنگی تحت شرایط مختلف و احتیاجات خاص

ایجاد ایجاد می شود.

بناربراین خود ھماھنگی نه فقط منجر به اخذ تصمیمات بھتر و تطبیق دادن سازمان به طور پویا با مسائل و مشکالت احتمالی می شود

، بلکه باعث افزایش فعالیت ،مشارکت و نبوغ افراد نیز در سازمان می گردد.

چنانچه عملیات ھماھنگی در سازمان برای کارکنان به طور مشروح و تفصیلی از قبل طراحی گردد خستگی و عدم خالقیت را برای

کارکنان ببار می آورد.

ھماھنگی و طراحی واحدھای سازمانی

نیاز به ھماھنگی در یک سازمان بستگی به وسعت ، اندازه و میزان پیچیدگی دارد. به ھمان صورت که سازمان رشد می یابد به طور

فزاینده ای نیاز به ھماھنگی بیشتر احساس می شود.

ھمواره میان نیروھای طرفدار ھماھنگی و نیروھای طرفدار تفکیک و بخش بندی تننش وجود دارد. به طوری که گاه این نیروھا با ھم

برابری دارند و گاه نیز یکی از آنھا مغلوب دیگری می شود.

تفکیک

برخی از پژوھشگران با مطالعه نحوه عملکرد بخشھای مختلف یک سازمان تولیدی به این نتیجه رسیده اند که ممکن است بخشھای

مختلف یک سازمان ، حتی در پاسخ به نیازھای یکسان نیز به صورتھای متفاوتی واکنش نشان دھند. این تفاوت در عملکرد از تفاوت

موجود میان اجزای درونی سازمان ناشی می شود.

برای تفکیک خرده سیستمھای ھر سیستم سازمانی چھار منشا مشترک مد نظر قرار می گیرد :

الف: افق برنامه ریزی و عمل مدیران- که از کوتاه مدت تا بلند مدت در نوسان است.

گاھی این تفاوت در افق زمانی ویژگی برخی از واحدھای کاری محسوب میشود، برای مثال خرده سیستم تولید تحقیق و توسعه از

افق زمانی کوتاه تری برخوردار است وجود این تفاوتھا ممکن است ھمکاری میان نیروی انسانی دو واحد مختلف را دشوار می سازد.

ب: کارھا و وظایف متفاوت- ارجاع کارھای متفاوت به واحدھای مختلف ممکن است موجب ایجاد تفاوت در ھدفھای آنھا شود برای مثال

مدیران تولید به کاھش قیمت تمام شده تمایل دارند ، در حالی که مدیران فروش متقاضی افزایش کیفیت بسته بندی و زرق و برق کاال

و تسھیل در ارئه خدمات پس از فروشند. چنین تمایالتی دستیابی به توافق راه حلھای مناسب برای مسائل مورد نظر را دشوار می

سازد .

ج: تفاوت گرایشھای اساسی در روابط شخصی متقابل- این حالت ممکن است روابط میان خرده سیستمھا را تحت تاثیر قرار دھد و

الگوھای ارتباطی ، تصمیم گیری ، وتعامل اجتماعی در آنھا را متفاوت سازد به گونه ای که افراد خرده سیستمھای مختلف نتوانند با

ھم کار کنند.

د: تفاوت در ساختار رسمی- وجود تفاوت در ساختار رسمی ممکن است بر رفتار خرده سیستمھا اثر بگذارد برای مثال کسی که به

کار در محیطھای پویا و ارائه راه حلھای منعطف برای حل مسائل عادت کرده است ھنگام کار در محیطھایی که تحت سلطه

سیستمھای مقرراتی خشک و غیر منعطف قرار دارند با مشکل مواجه خواھد شد و حتی ممکن است ادامه کار به یاس و ناامیدی وی

منجر شود.

ترکیب

ترکیب بر ایجاد ھماھنگی میان اجزای درونی سازمان داللت دارد. ھنگام طراحی سازمان ضمن تفکیک افقی و عمودی کارھا ، از ساز و

کارھای ترکیب نیز برای ایجاد ھماھنگی میان فعالیتھا استفاده می شود. بدین ترتیب مدیران با معضل مھمی مواجه می شوند که آنان

را به چالش وا می دارد زیرا ھر چه تفکیک بیشتری میان خرده سیستمھا صورت پذیرد نیاز به ھماھنگی افزایش می یابد یعنی ھر چه

تفکیک افزایش یابد ھماھنگی دشوارتر می شود.

برای ھماھنگ ساختن خرده سیستمھای سازمانی از ساز و کارھای متنوعی استفاده می شود. برخی از این ساز و کارھا بر ایجاد

ھماھنگی به صورت عمودی تاکید دارند و از روابط سلسله مراتبی در خط فرمان استفاده می کنند مانند (تدوین قواعد ورویه ھا) ،

(ارجاع سلسله مراتبی) و (برنامه ریزی). این ساز و کارھا ھنگامی که میزان تفکیک کم باشد مناسب ھستند. سایر ساز و کارھا بر

ایجاد ھماھنگی به صورت افقی و از طریق بھبود روابط مورب تاکید دارند مانند (برقراری تماس مستقیم میان مدیران)، (ایجاد نقش رابط

)، (استفاده از گروھھای رابط )، (تشکیل تیمھای کاری)، و(به کار گیری ساختارھای ماتریسی). این ساز و کارھا ھنگامی که تفکیک

زیاد باشد بھترین کارایی را دارند.

افرادی که میتوانند با ھم ھمکاری کنند سرمایه بسیار با ارزشی برای سازمان محسوب می شوند . مدیران موظفند که کارکنان را

تشویق کنند تا منافع گسترده سازمان را به منافع فردی خود ترجیح دھند. گاھی گفته می شود که افراد توانمند می توانند ھر نوع

ساختار سازمانی را اثز بخش سازند ولی این گفته ممکن است گزافه باشد.

اصول ایجاد ھماھنگی

برای ایجاد ھماھنگی سه اصل مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از : اصل وحدت فرماندھی ، اصل ایجاد ھماھنگی و اصل حیطه نظارت

سایت مدیریار ھیچ گونه مسئولیت

در قبال صحت تبلیغات در سایت را

ندارد

افراد آنالین

ما 116 مھمان و 1 عضو آنالین داریم
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برای ایجاد ھماھنگی سه اصل مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از : اصل وحدت فرماندھی ، اصل ایجاد ھماھنگی و اصل حیطه نظارت

الف: اصل وحدت فرماندھی-

بر اساس این اصل ھر کارمند فقط باید در برابر یک مدیر پاسخگو باشد. افراد باید بدانند که به چه کسی گزارش میدھند و مدیران نیز

باید بدانند که در برابر چه کسی مسئول و پاسخگو ھستند ضمن اینکه باید کامال روشن باشد که چه کسانی تصمیم میگیرند و چه

کسانی باید اجرا کنند.

ب: اصل خط فرمان-

خط فرماندھی یا مسیر صدور دستور از مقامات عالی سازمان شروع می شود و تا کارکنان سطح عملیاتی امتداد می یابد. وحدت

مدیریت فقط ھنگامی امکانپذیر است که ھمه ارتباطات رسمی از طریق خط فرمان برقرار گردند. البته گاھی خط فرمان بیش از حد

طوالنی می شود و موجب کندی ارتباطات و تصمیم گیریھا می شود. در چنین مواردی برای افزایش سرعت به جای خط فرمان از

شورای ھماھنگی استفاده می شود.

ج: اصل حیطه نظارت-

تعداد کارکنانی که به طور مستقیم به یک مدیر گزارش می دھند نباید زیاد باشد. بر اساس مطالعات انجام شده ، افراد تحت نظارت

مدیران عالی نباید بیش از ھفت نفر باشند تا مدیران مذکور بتوانند کارھای آنان را ھماھنگ سازند.

ھر چه حیطه نظارت مدیر محدودتر باشد ارتفاع سلسله مراتب سازمانی افزایش می یابد و در نتیجه سطح ھزینه ھای نظارت مستقیم

مدیریت باال می رود زیرا به دلیل افزایش تعداد مدیران ، به ھزینه ھای پرداخت فوق العاده مدیریت و فوق العاده مسئوولیت سرپرستی

افزوده می شود.

عوامل تعیین کننده حیطه نظارت

اندازه حیطه نظارت موضوع بحث انگیزی برای بسیاری از نظریه پردازان بوده است و مطالعات متعددی برای تعیین اندازه مطلوب حیطه

نظارت انجام شده است. در بیشتر این مطالعات فقط حیطه نظارت مدیرن عالی بررسی شده و نتایج ذیل به دست آمده است:

الف: ھر چه سازمان گستردھتر گردد حیطه نظارت مدیران افزایش می یابد

ب: حیطه نظارت مدیران عالی معموال مشتمل بر حد اکثر پنج تا ھفت نفر از مدیران میانی است.

در مورد حیطه نظارت مدیران میانی و سرپرستان واحدھای عملیاتی مطالعات چندانی انجام نشده است با این حال بیشتر محققان بر

این باورند که حیطه نظارت مدیران نباید فقط بر حسب تفاوتھای فردی آنان تعیین شود بلکه برای تعیین حیطه نظارت آنان باید به عوامل

متعددی نظیر عوامل شغلی ،ویژگیھای شخصی ، متغیرھای محیطی و ھم چنین نوع سازمان و سطح مدیریت توجه شود.

حدود حیطه نظارت تعیین کننده شکل و تعداد طبقات سازمان می باشد. ھر چه حیطه نظارت سازمان گسترده ترباشد ، تعداد طتقات

سازمانی کمتر و عمل ارتباطات با سھولت بیشتری انجام می گیرد و بالعکس ھر چه حیطه نظارت محدودتر باشد تعداد طبقات سازمان

بیشتر خواھد بود در نتیجه مجاری ارتباطات طوالنی تر و عمل ارتباطات با کندی بیشتری صورت می گیرد.

ویژگی ھای شخصی

از میان ویژگی ھای فردی مدیر دو مورد تاثیر بیشتری بر حیطه نظارت وی دارند:

چگونگی نگرش و میزان توانایی و لیاقت وی .

اگر مدیر متمایل به متمرکز ساختن قدرت در دست خود باشد ، ممکن است حیطه نظارت گسترده تری را ترجیح بدھد. ھم چنین اگر

نیازھای اجتماعی مدیر شدید باشد عالقه مند به ارتباط با ھمکاران بیشتری خواھد بود. ضمن آنکه برخی از مدیران داشتن حیطه

نظارت وسیعتر را نوعی تشخص به حساب می آورند. باال بودن سطح لیاقت و توانایی مدیر نیز ویژگی شخصی دیگری است که بر تعیین

حیطه نظارت مناسب اثر میگذارد. ھم چنین وجود کارکنان الیق و توانمند استفاده از حیطه نظارت گسترده تری را امکانپذیر می سازد.

عوامل شغلی:

ماھیت وظایف شغلی مدیراثر حائز اھمیتی بر تعیین حیطه نظارت مناسب برای وی دارد. اگر مدیر بتواند وقت بیشتری را به نظارت و

سرپرستی واحدھای تحت امر خود اختصاص دھد می تواند حیطه نظارت گسترده تری را انتخاب کند. ھم چنین عواملی نظیر اھمیت

نسبی مشاغل کارکنان تحت سرپرستی و میزان نیاز آنان به مشورت با مدیران مافوق بر اندازه حیطه نظارت تاثیر می گذارند. ھر چه

میزان تنوع وظایف شغلی کارکنان کمتر باشد می توان حیطه نظارت مدیر را افزایش داد. درجه تشابه وظایف کارکنان تحت امر و میزان

استاندارد بودن کار آنان نیز از عوامل موثر بر تعیین حیطه نظارت محسوب می شوند. ھم چنین ھمبستگی و وابستگی وظایف اداری از

جمله عوامل موثر بر حیطه نظارت به حساب می آیند. به این ترتیب که اگر وظایف اداری کارکنان یک واحد وابستگی بیشتری به ھمدیگر

داشته باشد انجام آنھا به نظارت و ھماھنگی بیشتری نیاز خواھد داشت و باید حیطه نظارت محدودتری را برای مدیران آن واحد انتخاب

کرد.

نتایج به دست آمده از مطالعات صاحبنظران علوم رفتاری در مورد (اندازه گروه) حاکی از آن است که گروھھای پنج الی ھفت نفره اندازه

مناسبی دارند. این صاحبنظران متوجه شدند که اگر اندازه گروه بزرگتر شود ممکن است در درون آن گروھھای غیر رسمی کوچکتری

تشکیل شوند و به دلیل تضادھای درون گروھی مشکالت ایجاد ھماھنگی و جلب مشارکت اعضا افزایش یابد و رضایت شغلی کارکنان

کاھش پیدا کند.

متغیرھای محیطی:

متغیرھای محیطی نقش حائز اھمیتی در تعیین حیطه نظارت دارند برای نمونه فن آوری و نوع آن در شمار مھمترین متغیرھای محیطی

موثر بر حیطه نظارت در نظر گرفته می شوند. بر اساس مطالعات انجام شده ، در فراگردھای تولید انبوه از حیطه نظارت گسترده تری

استفاده می شود برای مثال در صنایع دستی ، حد مطلوب حیطه نظارت در حدود پنج الی شش نفر است در حالی که در تولید انبوه

می توان چھل الی شصت نفر را تحت نظر یک سرپرست قرار داد.

پراکندگی جغرافیایی نیز از جمله عوامل موثر بر حیطه نظارت است در واقع ھر چه پراکندگی جغرافیایی افزایش یابد باید از حیطه نظارت

محدود تری استفاده شود. ھم چنین میزان تالطم موجود در محیط بر تعیین حد مطلوب حیطه نظارت موثر است زیرا ھر چه محیط

متالطم تر باشد باید از حیطه نظارت محدود تری استفاده شود در حالی که در محیطھای آرامتر می توان از حیطه نظارت گسترده تری
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استفاده کرد.

ھماھنگی و فن آوری

فن آوری تاثیر عمده ای بر ساختار سازمانی دارد به طوری که می توان گفت انواع گوناگونی از فن آوری ، انواع متفاوتی از وابستگی

درونی را میان واحدھای تشکیل دھنده ھر سازمان ایجاد می کند. ھر چه نیاز به ھماھنگی افزایش یابد بر نیاز به فن آوری برای

ھماھنگ سازی افزوده می شود و در نتیجه وابستگی سیستم ھماھنگ کننده به فنآوری افزایش می یابد. وابستگی به فن آوری

صورتھای گوناگونی دارد: وابستگی مجموعه ای و وابستگی ترتیبی و وابستگی طرفینی. مدیران می توانند با ایجاد این وابستگیھا

تالشھای کارکنان برای دستیابی به نتایج مطلوب را ھماھنگ سازند.

وابستگی مجموعه ای

در این حالت واحدھای سازمانی به گونه ای آرایش داده می شوند که در قالب مجموعه ای کلی به طور مشترک در تحقق اھداف

سازمان سھیم باشندبدون آنکه به ظور مستقیم با ھم مرتبط گردند. در وابستگی مجموعه ای نیاز به تبادل اطالعات و منابع میان

واحدھای گوناگون یک سازمان یا کارکنان یک واحد سازمانی در کمترین حد است. البته واحدھای مختلف در تالشھای کلی سازمان

سھیمند ولی ھر واحد کار تخصصی خود را انجام می دھد، برای مثال در بانکھای تجاری واحدھای مستقل حسابھای (پس انداز)،(وام)

و(سرمایه گذاری) ھر یک کار تخصصی خود را انجام میدھند و مدیریت بانک از طریق ملزم ساختن واحدھای مذکور به رعایت

استانداردھا و تبعیت از قواعد معین آنھا را ھماھنگ می سازد. در این روش منابع بسیار ناچیزی صرف ایجاد ھماھنگی می شود.

وابستگی ترتیبی

در این حالت فعالیت ھر واحد به عملکرد واحد قبلی وابسته است. در وابستگی ترتیبی جریان اطالعات و کار در میان واحدھای

سازمانی یا میان کارکنان ھر واحد به گونه ای است که (بازداده ھر واحد) یا محصول کار ھر فرد برای فرد بعدی و یا واحد بعدی به

منزله داده تلقی می شود برای مثال در خط تولید خودرو نوعی وابستگی ترتیبی قابل مشاھده است. در این حالت مدیران باید به

منظور ایجاد ھماھنگی در کار افراد و واحدھای مختلف ، جداول زمانبندی دقیقی برای تعیین زمان ورود و خروج محصوالت ھر واحد تھیه

کنند. وابستگی ترتیبی در مقایسه با وابستگی مجموعه ای به ھماھنگی بیشتری نیاز دارد.

وابستگی طرفینی (دو جانبه)

در این حالت بازداده یک واحد به مثابه داده ورودی واحد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در مرحله بعد ممکن است بازداده واحد دوم

به مثابه داده ورودی واحد اول به کار گرفته شود. در وابستگی طرفینی ھر کارمند یا واحد سازمانی به کار با فرد یا واحد سازمانی

دیگر تشویق می شود و جریان کار میان افراد و واحدھا آنقدر رفت و برگشت می کند تا کار تکمیل شود. برای مثال در بیمارستانھایی

که از چندین متخصص نظیر بیھوشی وپرستار و جراح و متخصص آزمایشگاه برای معالجه بیماران استفاده می شود ھر متخصص یا ھر

واحد تخصصی خدماتی را برای کمک به معالجه بیمار در اختیار پزشکان قرار می دھدو در صورت لزوم جلسات متعددی میان پزشکان و

سایر متخصصان برای بررسی روشھای معالجه بیمار تشکیل می شود یعنی به منظور ھماھنگ ساختن فعالیت متخصصان گوناگون از

طریق تشکیل جلسات گروھی و تطبیق طرفین اقدام می شود. ھم چنین پس از اینکه واحد تعمیرات و نگھداری فرودگاه از یک ھواپیما

بازدید می کند ھواپیماھای سالم و آماده پرواز را به مثابه بازداده ھای خود به واحد پرواز روانه می کند ، در حالی که ھمین ھواپیماھا

پس از طی عملیات پرواز به مثابه بازداده ھای واحد پرواز به واحد تعمیر و نگه داری بر می گردند و به منزله داده ھای ورودی مورد

بازدید مجدد قرار می گیرند تا پس از تعمیرات ضروری به منزله داده ھای ورودی جدید برای واحد پرواز مجددا در اختیار آن واحد قرار

گیرند. در این حالت به دلید ارتباط وابستگی شدید کار واحدھای عملیات پرواز و تعمیرات و نگه داری ضرورت ایجاد ھماھنگی آنھا بسیار

زیاد است.

ھدف از ایجاد ھماھنگی

ایجاد ھماھنگی ممکن است با ھدف نیل به یکی از مقاصد زیر صورت پذیرد :

الف: بازداشتن ، پیش بینی مسائل و مشکالت آتی و ایجاد ھماھنگی برای مقابله با آنھا ؛

ب: اصالح کردن ، تشخیص وضعیت غیر عادی و تعیین نقایص سیستم و ایجاد ھماھنگی برای رفع آنھا ؛

ج: تنظیم کردن و شناسایی مختصات نظم موجود و ایجاد ھماھنگی برای حفظ آنھا

د: بھبود دادن و بررسی عملیات خرده سیستمھای موجود و ایجاد ھماھنگی برای بھبود آنھا ؛

البته به طور معمول ایجاد ھماھنگی با اصالح وضع موجود یا تنظیم عوامل برای حفظ وضع موجود انجام می شود .

اصول ھماھنگی از نظر مری پارکر فالت

الف- بررسی تاثیر متقابل عملیات واحدھای دستگاه

ھماھنگی کامل بین واحدھای مختلف یک سازمان زمانی حاصل می شود که تاثیر متقابل عملیات یک واحد درفعالیتھای واحدھای

دیگر لحاظ گردد.

ب- ارتباطمستقیم

عموما ارتباط میان سرپرستان واحدھای سازمانی بر دو نوع است . ارتباط از طریق مجاری عمودی و ارتباط از طریق مجاری افقی یا

مستقیم. ارتباط از روش اول با کندی صورت می گیرد بنابراین ارتباط مستقیم مناسبتر است.

ج- ھماھنگی در مراحل اولیه

ارتباط مستقیم میان سرپرستان باید قبل از تعیین خط مشی سازمان و تنظیم عملیات انجام گیرد زیرا تعدیل خط مشی پس از وضع آن

مشکل می باشد و از طرفی فرصت استفاده از نظرات معقول و مفید دیگران به دست نمی آید.

د- ھمانگی به صورت یک جریان مداوم
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ھماھنگی به صورت یک جریان مداوم در تمام مراحل مختلف عملیات انجام می گیرد پس از ظھور مسائل دشوار به عالوه تحوالت

گوناگون سیاسی و اجتماعی و نیازمندیھای عمومی تعدیل برنامه عملیات به مقتضای تغییرات جدید پیش بینی نشده را ایجاب می

کند. بنابر این دستگاه ھماھنگی باید طوری تنظیم شود که تعدیل عملیات بر حسب عوامل متغیر در ھر زمان بدون اتالف وقت میسر

باشد بنابراین نکات زیر باید لحاظ گردد :

الف- بررسی مسائل و تجربیات به دست آمده در جریان اجرای عملیات

ب- ثبت و ضبط تجربیات به دست آمده متشکل و مرتبط کردن تجربیات به دست آمده به منظور استفاده در مسائل مشابه آتی

ساز و کارھای ایجاد ھماھنگی

برای ایجاد ھماھنگی معموال از چھار ساز و کار استفاده می شود:

الف- ھماھنگی غیررسمی برنامه ریزی نشده

ب- ھماھنگی رسمی برنامه ریزی شده

ج- ھماھنگی به وسیله افراد

د- ھماھنگی به وسیله گروھھا

بدیھی است سازمانھا می توانند یک روش یا چند روش را به طور توام برای ایجاد ھماھنگی به کار ببرند .

ھماھنگی برنامه ریزی نشده و غیر رسمی

در این روش ھماھنگی به صورت داوطلبانه ، غیر رسمی و بدون برنامه ریزی تفصیلی انجام می پذیرد زیرا برنامه ریزی و پیش بینی یا

ایجاد ھماھنگی میان ھمه فعالیتھا بسیار دشوار و گاھی غیر ممکن است. به ھمین دلیل گفته می شود که در ھمه سازمانھا تا

حدودی از روش ھماھنگی غیر رسمی استفاده می شود. ھماھنگی غیر رسمی بر مبنای شناخت طرفین ، ساز و کارھای روانی و

وجوه مشترک در نگرشھای افراد انجام می پذیرد. در سازمانھایی که امور خود را با تقسیم کار شدید انجام می دھند اتکای صرف به

استفاده از این شیوه ھماھنگی مشکالتی را ایجاد می کند یا حل نشده باقی می گذارد . با وجود این در موارد ذیل می توان از روش

ھماھنگی غیر رسمی ، داوطلبانه یا برنامه ریزی نشده استفاده کرد :

الف- ھر یک از کارکنان بر اھداف عملکرد خود و واحدش واقف باشد

ب- ھر یک از کارکنان تصویر روشنی از نیازھای واقعی خود برای انجام وظیفه در نظر داشته باشد .

ج- دیگر اینکه ھر یک از کارکنان بتواند خود و عملکرد خود را با سازمان و اھداف سازمانی وفق دھد و سازمان به اندازه ای برای

کارکنان اھمیت بیابدکه آنان با اشتیاق به تحقق اھداف سازمانی عالقه نشان دھند

د- گروھھای کاری سازمان خود را به سازمان وابسته بدانند به گونه ای که به کار در آن افتخار کنند و پیوند افراد با سازمان تقویت شود

.

در بیمارستانھا خیریه ھا و سازمانھایی که با اھداف خیر خواھانه تاسیس می شوند و ھم چنین نھادھای مردمی و موسسه ھای

ھنری پیوند مستحکمی بین افراد و سازمان به وجود می آید. در زمان بروز بحرانھای طبیعی و اجتماعی نظیر زلزله و انقالب و جنگ نیز

میان سازمانھای دولتی و بازرگانی و کارکنان آنھا نوعی حس ھمکاری به وجود می آید و تقویت می شود.

این حس ھمکاری و تقویت پیوند کارکنان با سازمان معموال از تمایل افراد به اجتماعی شدن و دقت سازمان در گزینش نیروی انسانی

حاصل می شود. این احساس در میان کارکنانی که قبل از اشتغال به کار یک فراگرد طوالنی کار آموزی را طی می کنند نظیر تکاوران ،

اعضای یک حزب و پرستاران مشاھده می شود.

در صورتی که سازمان گسترده ترشود یا احساس عالقه و تمایل به ھمکاری میان سازمان و کارکنانش تضعیف گردد باید در کنار

ھماھنگی غیر رسمی و داوطلبانه از فراگردھای ھماھنگی رسمی و برنامه ریزی شده نیز استفاده شود ولی باید توجه داشت که

بدون استفاده از ھماھنگیھای غیر رسمی و داوطلبانه ھیچ سازمانی نمی تواند به صورت کارآ و اثر بخش به کار خود ادامه دھد.

ھماھنگی برنامه ریزی شده و رسمی

اگر استفاده از ھماھنگی داوطلبانه مقدور نباشد یا به دلیل بزرگی و پیچیدگی بیش از حد سازمان کارآیی استفاده از ارتباطات غیر

رسمی در حد مطلوب نباشد برای ھماھنگی از روش برنامه ریزی شده و رسمی استفاده می شود و با به کار گیری رویه ھای

عملیاتی استاندارد و مقررات مدون اقدام به ھماھنگی می گردد. اگر مدیر بتواند با استفاده از رویه ھا ، برنامه ھا و خط مشی ھای

اداری نحوه انجام امور جاری و تکراری را ھماھنگ کند در وقت خود صرفه جویی زادی خواھد کرد. مدیر ھم چنین می تواند با اتخاذ

شیوه ھای متنوع خط مشی گذاری رسمی برای تحقق اھدافی نظیرایجاد ارتباطات ضروری و کنترل بھتر مجاری ارتباطی استفاده کند.

ھماھنگی به وسیله افراد

با توجه به تفاوتھای فردی انسانھا ھمواره امکان دارد که افراد مختلف از یک خط مشی واحد برداشت متفاوتی داشته باشند. در واقع

ھر کس تمایل دارد که خط مشی ھای موجود را با در نظر گرفتن منافع خود تفسیر کند. به ھمین دلیل ھماھنگ ساختن برداشتھای

ذھنی افراد کاری دشوار است، از این رو دو راھکار برای حل این مساله ارائه می شود :

الف - استفاده از مسوول مشترک

گاھی برای حل مشکالتی که در امر ھماھنگی کارکنان پیش می آید از یک مسوول مشترک استفاده می شود . یعنی واحدھایی را

که قادر به ھمامنگ ساختن کارھای خود نیستند را تحت نظر یک مقام مسوول قرار می دھند ، به این ترتیب مدیر با اخذ نظرھا و

دیدگاھھای متنوع واحدھای تحت امر خود ، باید سعی کند تا ھمه منابع موجود را به کار گیرد و واحدھای مذکور را به نحوی ھماھنگ

اداره کند.

مدیر ھماھنگ کننده می تواند با استفاده از اختیارات خود به حل مشکل بپردازد و با اتخاذ رویه ھای معین ھماھنگی ھای بصری را

تسھیل نماید بدین ترتیب ھر چه واحدھای تحت امر تصمیمات مدیر خود را منصفانه تر و عملی تر ارزیابی کنند مشکل ھماھنگ ساختن
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تسھیل نماید بدین ترتیب ھر چه واحدھای تحت امر تصمیمات مدیر خود را منصفانه تر و عملی تر ارزیابی کنند مشکل ھماھنگ ساختن

آنھا به نحو بھنری حل خواھد شد.

ب - ایجاد واحد ھماھنگ کننده

ھرگاه ھماھنگی مستلزم فعالیت در محیطی پیچیده و توام با دشواریھای زیاد باشد بھتر است واحد سازمانی جداگانه ای برای آن

ایجاد شود. برای مثال موارد ذیل را در نظر بگیرید :

- استفاده از فردی به عنوان مدیر محصول برای ھماھنگ ساختن ھمه واحدھای فعال در امر تولید یک محصول

- استفاده از فردی به عنوان مدیر طرح یا پروژه برای ھماھنگ ساختن ھمه واحدھای فعال در اجرای یک طرح در طول مدت اجرای آن ؛

- استفاده از فردی به عنوان مسوول ھماھنگی مشتریان برای راھنمایی مشتریان و ایفای نقش رابط آنان با کلیه قسمتھای سازمان ؛

- ایجاد دفتر مرکزی به عنوان واحد ھماھنگ کننده برای ارائه کلیه اطالعات مورد نیاز مشتریان و ارباب رجوع .

راھکار دوم پر ھزینه تر است زیرا با افزایش تعداد مدیران ھزینه ھای سرپرستی و مدیریت افزایش می یابد. ضمن آنکه بر اساس این

راه کار انجام وظیفه ھماھنگ کنندگان بسیار دشوار خواھد بود زیرا آنان مسوول نتایج کارند در حالی که اختیارات رسمی محدودی

دارند.با وجود این در شرایطی که زمان اھمیت حیاتی داشته باشد و ھزینه در مقایسه با آن چندان حائز اھمیت نباشد راه کار مفید

موثری خواھد بود.

ھماھنگی به وسیله گروھھا

ایجاد ھماھنگی به وسیله گروه نیز امکانپذیر است و از طریق تشکیل گروھھای کاری دائمی یا موقت جلسات گروھی نیز میتوان امور

مورد نظر را ھماھنگ ساخت. البته ایجاد ھماھنگی توسط گروه کار آسانی نیست زیرا توجه به امکان جناح بندی اعضای گروه در مورد

نحوه اولویت بندی اھداف سازمانی در اھداف فردی یا گروھی احتمال دارد که نیل به توافق در گروه دشوار گردد.

انواع ھماھنگی

ھماھنگی ممکن است به طریق عمودی یا افقی و یا مورب تمیز داده شود. ھر نوع ھماھنگی مکانیزم و مشکالت ویژه خود را دارد.

ھماھنگی عمودی- ھماھنگی عمودی برمی گردد به ھماھنگی میان فعالیتھای یک مدیر و زیر دستانش که بر اسا س خط مشی ھا ،

قوانین، رویه ھا و روشھا تالش در جھت کسب اھداف دارند.

ھماھنگی افقی- ھماھنگی افقی به ھماھنگی میان ھم ردیفان عملیاتی که در یک سطح و یا میان واحدھای متنوع سازمان مشغول

به انجام کار باشند، برمی گردد .

ھماھنگی میان سرکارگران عمومی بر میگردد به قسمت باالی سازمان که این خود یک مشکل ھماھنگی افقی است . ھماھنگی

میان واحدھای مختلف مثل تولید، بازاریابی و کنترل کیفیت وجه دیگری از ھماھنگی افقی تلقی می شود.

ھماھنگی مورب - ھماھنگی مورب در سازمانھایی ظاھر می شود که دارای واحدھای خدماتی تمرکز یافته ای مانند "سیستم

اطالعاتی متمرکز " ھستند و کارکنان در سطوح مختلف سازمان مجوز مستقیم برای ارائه خدمات مشابه در میان فرامین متغیر به

دست می آورند .

قوانینی نظیر (اولین وارده ، اولین خدمت و سرویس را دریافت نماید)، می تواند به عنوان ھماھنگی مورب مطرح باشد.

رویکرد اقتضایی به ھماھنگی و سازماندھی

مدیران معموال تمایل دارند که سازمان خود را به بھترین نحو ممکن سازماندھی کنند و ھماھنگ سازند. برای نیل به این مقصود تالش

می شود تا سبکھا و شیوه ھای مطلوب سازماندھی و ھماھنگی ابداع گردند و به کار گرفته شوند. در این زمینه گروھی بر این باورند

که اگر سبک مطلوبی برای سازماندھی و ھماھنگی ابداع شود ھمواره می توان آن را به کار گرفت و گروھی دیگر معتقدند که اتخاذ

سبک مطلوب برای سازماندھی و ھماھنگی تابع متغیرھای مربوط به موقعیت و شرایط تصمیم گیری خواھد بود.

به ھر حال در یک تقسیم بندی سه سبک ذیل به عنوان سبکھای کلی سازماندھی و ایجاد ھماھنگی مطرح شده اند :

- سبک بوروکراتیک محافظه کار

- سبک مشارکتی لیبرال مآب

- سبک میانه رو

در سبک بوروکراتیک محافظه کار که مورد حمایت نظریه پردازان کالسیک و مدافعان بوروکراسی بود بر مستند سازی ، تخصص گرایی و

استاندارد سازی رویه ھا تاکید می شد و از ساختاری با سلسله مراتب زیاد و ھرم مرتفع ، حیطه نظارت محدود ، تمرکز زیاد و

ھماھنگ کننده ھای رسمی استفاده می گردید .

در سبک مشارکتی لیبرال ماب ضمن ادعای کشف انگیزاننده ھای انسان و انتقاد از سبک بوروکراتیک محافظه کار بر کاھش تخصص

گرایی ، رسمیت کم و طراحی سازمان بر مبنای ھدف و حذف مقررات و رویه ھای استاندارد تاکید می شد و از سلسله مراتب تخت ،

حیطه نظارت گسترده، تصمیم گیری غیر متمرکزو ھماھنگ کننده ھای غیر رسمی و گروھی استفاده می گردید. لیبرال مآبان بر

اھمیت توجه به سبک رھبری و آثار آن بر سیستم کنترل، تعیین ھدف، ارتباطات و تصمیم گیری تاکید می کردند.

در سبک میانه رو که بیش از دو سبک قبلی مورد استفاده قرار می گردد گاھی از ویژگی ھای سبک لیبرال مآب و گاھی از ویژگی

ھای سبک محافظه کار استفاده می شود و معموال مدیران بخشی از خصوصیات این دو سبک را انتخاب می کنند و به کار می گیرند.

ھر چند این سبک مناسبتر از سبکھای قبلی به نظر میرسد ولی معین نمی کند که چه موقع باید از سبک لیبرال مآب و چه موقع از

سبک محافظه کار استفاده کرد.

در رویکرد جدیدتر به ھماھنگی و سازماندھی محققان معتقدند به امکان یافتن بھترین الگوی سازماندھی برای ھر نوع سازمان و ھر

موقعیتی نیستند. بلکه معتقدند سازماندھی مناسب تابع عواملی نظیر محیط سازمان (از حیث سرعت تحول و تغییرات فن آوری و

وابستگیھای سازمان به محیط ) و ویژگی ھای خود سازمان(از حیث میزان پیچیدگی و اندازه و مشخصات کارکنان) است. بنابر این با

رویکرد اقتضایی سازمانھای مختلف را با توجه به وضعیت خاص آنھا سازماندھی کرد. بیشتر مظالعات جدید نیز رویکرد اقتضایی به

سازماندھی را تایید می کند.

در سبک بوروکراتیک مسوولیت ھماھنگی بر عھده مدیر مسوول است تا با اتخاذ ساز و کارھای رسمی مبادرت به ایجاد ھماھنگی

کند. در سبک میانه رو از ھماھنگ کننده یا رابط استفاده می شود در حالی که در سبک لیبرال از ساز و کارھای غیر رسمی و

ھماھنگی به وسیله گروه استفاده می شود.
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( 4 رای )

سازمانھای بوروکراتیک به رسمیت و مستند سازی تمایل بیشتری دارند در حالی که در سازمانھای لیبرال مآب برای حذف و کاھش

رسمیت تالش می شود.

ھماھنگی پس از تقسیم کار افقی و عمودی

یکی از راھھای ایجاد ھماھنگی پس از تقسیم کار افقی افزایش رسمیت است . مشاھده اینکه چگونه بوروکراسیھای محافظه کار

کامال رسمیت می یابند آسان است. سازمانھای محافظه کار به رسمیت یافتن گرایش دارند در حالی که سازمانھای لیبرال مآب برای

حذف و کاھش رسمیت تالش می کنند. مدیران دارای سبک میانه رو نیز بخشی از ایجاد رسمیت (مورد مطالعه گروه آستون) را می

پذیرند.

گروه آستون طی مطالعات خود به تعدادی از سازمانھا برخورد کردند که در حد میانه پیوستار بوروکراسی کامل (محافظه کار) تا

سازمانھای غیر رسمی (لیبرال مآب) قرار داشتند.

گر چه پژوھشگران آستون ھمبستگی زیادی میان اندازه و رسمیت به دست آوردند ولی در تایید تاثیر رسمیت بر افزایش اثر بخشی

شواھد اندکی وجود دارد. به ھر حال مفروضات ذیل در این خصوص قابل تامل ھستند :

الف-ھر چه سازمانھا گسترده تر شوند از مستند سازی و رسمیت بیشتری استفاده می کنند .

ب- اگر در محیطی پایدار ، فن آوری و بازار با ثبات باشند ، سازمانھای گسترده تر از ساخت رسمی تری استفاده می کنند .

راه دیگری که برای ایجاد ھماھنگی پس از تقسیم کار افقی و تخصصی شدن فعالیتھا اتخاذ می شود ، استفاده از روشھای مناسب

برای طراحی واحدھای سازمانی است. در بوروکراسی محافظه کار از روش طراحی بر مبنای فراگرد استفاده می شود در حالی که در

سازمان مشارکتی لیبرال مآب از روش طراحی بر مبنای ھدف استفاده می شود ، درسبک میانه رو سازماندھی ماتریسی به کار

گرفته می شود.

راه سوم برای ایجاد ھماھنگی پس از تقسیم کار افقی استاندارد کردن فعالیتھاست. مقایسه نسبت رویه ھایی که به طور طبیعی

شکل می گیرند با رویه ھایی که از قبل توسط سازمان معین می شوند میزان استاندارد بودن سازمان را نشان می دھد .

در سبک لیبرال مآب اعتقاد بر این است که با صدور دستورات کلی برای کسب اھداف سازمانی رویه ھای مناسب خود به خود توسط

افراد تعیین می شوند. در حالی که در سبک بوروکراتیک محافظه کار اھداف سازمانی به ھمراه دستورات تفصیلی در مورد نحوه تحقق

آنھا و رویه ھای معین برای نیل به آن اھداف به کارکنان ارائه می گردد.

در سازماندھی محافظه کارانه تالش میشود تا رویه ھا را ھر چه بیشتر استاندارد کنند ، زیرا این کار به افزایش کارایی می انجامد و

موجب کنترل بیشتر عملیات می شود در حالی که در سازمانھای لیبرال مآب استاندارد شدن را عامل کاھش خالقیت به حساب می

آورند.

در تقسیم کار عمودی نیز با توجه به متغیرھایی نظیر ارتفاع ساخت سازمانی ، سلسله مراتب، تمرکز و حیطه نظارت سبکھای متفاوتی

مطرح می شوند.

به طور کلی ساخت تخت برای افزایش بھره وری و رضایت خاطر کارکنان و پیشرفت و پرورش آنان مناسبتر است.

تعیین حیطه نظارت نیز به افزایش ھماھنگی پس از تقسیم کار عمودی کمک می کند. محافظه کاران معتقدند که حیطه نظارت باید به

اندازه ای کوچک باشد که مدیر بتواند کارھا را کنترل کند و فرصت بیشتری برای ھماھنگی با سایر واحدھا داشته باشد در حالی که

لیبرال مآبان معتقدند حیطه نظارت باید گسترده باشد زیرا کم ھزینه تر است و امکان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریھا را افزایش می

دھد و بر رضایت شغلی آنان می افزاید به این ترتیب در نھایت کارکنان توانمندتری برای سازمان پرورش می یابند.

اافزایش تمرکز نیز راه دیگری است که برخی از مدیران برای ایجاد ھماھنگی پس از تقسیم کار عمودی اتخاذ میکنند. البته باید توجه

داشت که در رویکرد اقتضایی ھیچ یک از سبکھای سازماندھی رد یا تایید نمی شوند. بر اسا س این رویکرد درصورت مناسب بودن

شرایط برای استفاده از سبک محافظه کار استفاده از سازماندھی متمرکز پیشنھاد می گردد و در صورت تناسب با ساخت لیبرال مآب

استفاده از سازماندھی غیر متمرکز توصیه می شود .

سبک سازمانی

با نگرش اقتضایی به سازماندھی و ھماھنگی می توان الگویی برای تبیین بھتر نحوه اثر گذاری عوامل تعیین کننده سبک سازمانی

ارائه کرد. عوامل تعیین کننده سبک سازمانی عبارتند از :

عوامل داخلی- نظیر اندازه و ویژگی ھای کارکنان و پیچیدگی سازمان ؛

عوامل خارجی- نظیر وابستگی به منابع محیطی و فن آوری و تغییرات محیطی و میزان عدم اطمینان .

راھبرد سازمان نیز در واقع نمود تصمیمھا و ترجیحات مدیریتی است که ھمراه با عوامل داخلی و خارجی بر نحوه سازماندھی و

ھماھنگی اثر می گذارد و میزان بھره وری و رضایت خاطر کارکنان سازمان را تحت تاثیر قرار می دھد .

دکتر وردی نژاد

مھدی درویش وند

محمد حسین عباسی

منابع وماخذ:

مبانی سازمان و مدیریت- علی رضاییان

مبانی سازمان و مدیریت - سید جوادین

مدیریت عمومی- الوانی

مدیریت- جی اف استونر

*http://www.verdinejad.com/hamahangi.htm
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مباحث ویژه و کاربردیمدیریت و حقوقمدیریت راھبردیمدیریت خدماتمبانی سازمانمدیریت آموزشمدیریت بحرانعمومی

مدیریت و تکریم مشتریگفتار مدیران اسالممدیریت بانکداریمدیریت تبلیغاتمدیریت نوآورینظارت و کنترلمدیریت مصرفمنابع کنکور

مدیریت فناوری اطالعاتمعرفی کتب مدیریتمدیریت مشارکتیمدیریت بازاریابیمدیریت انسانیمدیریت انتقادیمدیریت تعارضدلنوشته ھا
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وظايف مديريت ھماھنگي و نظارت شھرسازي

نقش ھماھنگی در مدیریت

انتخاب اعضاي گروه؛ ھماھنگي يا گوناگوني

ھماھنگی در اطالع رسانی

ساختن يک تیم موفق؛ تلفیق تفاوتھا

انتخاب اعضاي گروه؛ ھماھنگي يا گوناگوني

تمرکز گرائی یعنی چه

ھماھنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی

ھماھنگی و روابط انسانی درمدارس

ھماھنگي قرآن با فطرت و عقل

ھماھنگی خودسازی و جامعه سازی

بنیان شناخت ھماھنگی در حوزه ھای اندیشه
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مدیریت فناوری اطالعاتمعرفی کتب مدیریتمدیریت مشارکتیمدیریت بازاریابیمدیریت انسانیمدیریت انتقادیمدیریت تعارضدلنوشته ھا

مدیریت مالی و اقتصادیمدیریت و حسابداریمدیریت جھانگردیدانشجوھای منمدیریت عمومیمدیریت انگیزشمدیریت دولتیمدیریت فقیه

مدیریت و تفکر سیستمیمدیریت و کنترل پروژهمدیریت حمل و نقلمدیریت و رھبریفناوری ھای روزمدیریت صنعتیمدیریت فروشمدیریت تغییر

مدیریت اداری و سیاسیمدیریت دانش و داناییمدیریت تربیت بدنیمدیریت تکنولوژیمدیریت پزشکیمدیریت اجراییمدیریت بودجهمدیریت رفتار

مدیریت رسانه و ارتباطاتمدیریت تولید و محصولدانشمندان مدیریتمدیریت تطبیقیمدیریت بازرگانیداستان مدیریتمدیریت اخالقمدیریت زمان

جامعه شناسی سازمانمدیریت و مفاھیم نویننظریه ھای مدیریتمدیریت جلساتجمالت مدیریتیمدیریت فرھنگیمدیریت ریسکطنز مدیریتی

روانشناسی کار و مدیریتمدیریت و روش تحقیقمدیریت فناوری نانومدیریت اسالمیمدیریت بھره وریمدیریت خالقیتمدیریت شھریمدیریت علوی

مدیریت و مھندسی ارزشھماھنگی در مدیریتمدیریت سازماندھیتجارت الکترونیکیمدیریت کتابداریمدیریت عملکردمدیریت خانوادهعکس و مکث

NGO مھندسی فناوری اطالعاتخالصه کتب مدیریتمدیریت روابط عمومیمھندسی مدیریتپژوھش عملیاتیمدیریت استرسمدیریت ساختارمدیریت

مدیریت کیفیت و استانداردمدیریت تحول و توسعهمدیریت ذھن و ھوشمدیریت و تفکر ناباصول سرپرستیمدیریت گروه ھامدیریت تعاونیابیات برگزیده

مدیریت حقوق و دستمزدمدیریت و برنامه ریزیمدیریت تصمیم گیریمدیریت و مشاورهمدیریت جھانیمدیریت انرژیمدیریت بیمهمدیریت زنان

کمال و بالندگی سازمانمدیریت ھزینه و درآمدمصاحبه ھای مدیریتیمدیریت و فقه اسالمیمقاالت مدیر مسئولمدیریت صادراتمدیریت وارداتآینده پژوھی

كلیه حقوق محفوظ و نقل مطالب تنھا با ذكر منبع و درج لینك آزاد است

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مھدی یاراحمدی خراسانی , طراح سایت و مشاور عالی محمد جواد یاراحمدی خراسانی
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