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  بسمه تعالي

  همايش هاي شايستگي هاي رهبران

   مرتضي روغنيآقاي دكتر  -)سبك نظام مند -سبك چريكي( اجراييشايستگي هاي 

 ايران سالن همايش مركز تحقيقات مخابرات -17الي  8ساعت  -1398 ارديبهشت 4هارشنبه و چ 3شنبه سه 

  

اين دوره توسعه توانمندي هاي پايه مديران است تا آنها بتوانند به خوبي و با مهارت از ابزار هاي مديريتي هدف اصلي 
 در راه تحقق اهداف سازمان، بهره گيري نمايند. 

درك شايستگي هاي اجرايي و آشنايي با ابعاد آن و در نهايت تجزيه  ،هدف اين بخش از دوره شايستگي هاي مديريتي
  فتار ها و عملكرد اجرايي افراد است.و تحليل ر

استراتژي ها در مرحله جاري سازي و عملياتي شدن با شكست روبرو مي شوند زيرا تنها واژه هاي نوشته شده بر  70%
دو مشكل همزاد در اجراي امور  "عمل بدون انديشه"و  "انديشه بدون عمل"روي كاغذ نمي توانند سازمان را دگرگون سازند. 

  هستند.

  بهره مي برند. "اجراي چريكي"و  "اجراي نظام مند"مديران در اجراي امورغالبا ازيكي از دو سبك 

آغاز فعاليت بعد از پيش بيني هاي الزم و پايش منظم  رويكرد منظم و مرحله به مرحله به كارها،:اجراي نظام مند

  كيفيت 

  عمل در مواجهه اقتضايي با انتظارات و شرايط جديد انرژي و شتاب در آغاز، پيگيري برنامه ها و سرعت:اجراي چريكي

  

در هر سازمان، وجود عده اي با توانمندي هاي مرتبط با سبك چريكي و عده اي با توانمندي هاي مرتبط با سبك 

  نظام مند، مورد نياز است.

  سلسله مراتب برنامه ريزي راهبردي:

1. Vision 
2. Mission 
3. Values 
4. Goals 
5. Strategies 
6. Tactics 
7. Action Plans 

  

  

  

  نياز به تفكر و عمل: مراتبسلسله 

  مديريت عالي
  نياز به فعاليت عملي           ميانيمديريت         نياز به تفكر                                   

  مديريت عملياتي
  

  طبقه بندي مسايل و تصميم هاي سازماني:
  

  ) بد ساختار2    ) خوش ساختار1     نوع مساله :
) 2  برنامه ريزي شده برنامه ريزي نشده) 1   نوع تصميم گيري :

  
 

 

 

  مهارت هاي مورد نياز در سطوح مختلف مديريتي:

  مديريت عالي  هاي ادراكيمهارت   مهارت هاي انساني  مهارت هاي فني
  مديريت مياني  مهارت هاي ادراكي  مهارت هاي انساني  مهارت هاي فني

  سرپرستي  مهارت هاي ادراكي  مهارت هاي انساني  مهارت هاي فني
  

  تفاوت هاي تدوين برنامه و اجراي برنامه:

  اجراي برنامه  تدوين برنامه
  تاكيد بر كارايي  تاكيد بر اثربخشي
  فرآيند عملياتي  فرآيند ذهني
  گيري و سازماندهيي، تخصيصي،پنيازمند مهارت هاي تعاملي  ، تحليلي و تركيبينيازمند مهارت هاي تشخيصي

  نياز به هماهنگي با تعدادي زيادي از افراد  نياز به هماهنگي با تعدادي اندك
  ساله 5دوره زماني يكساله تا   ماهه يا يكساله 6دوره زماني 

  

  كارآمد تر است يا سبك نظام مند؟سبك چريكي 

  توصيه مي شود اگر ماهيت نقش شغلي، سلسله مراتبي است، هرچه سطح شغلي باالتر باشد، اجراي نظام مند

  .بيشتر باشد اجراي چريكي توصيه مي شودهر چقدر  محيط پوياترو محدوديت ها 

  .صيه مي شودهرچقدر اهداف و استراتژي ها، بلند مدت تر باشد اجراي نظام مند تو

  

  

  نوع تصميم گيري  نوع مساله  سطح سازماني
  برنامه ريزي نشده  بدساختار  سطوح باال
  برنامه ريزي شده  خوش ساختار  سطوح پايين
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  گانه برنامه هاي سازماني:4 ابعاد

  چريكي  نظام مند  شيوه اجرا /بعد سازماني
  برنامه هاي عملياتي  برنامه هاي راهبردي  بعد سطح

  برنامه يكباري  برنامه هاي هميشگي  استمراربعد 
  برنامه هاي محدود به بخش هايي از سازمان  برنامه هاي فراگير  قلمروبعد 

  برنامه هاي كوتاه مدت  برنامه هاي بلند مدت  زمانبعد  
  

  تعريف و اهميت اجرا:

  اجرا يعني بالفعل كردن افكار بالقوه. اهميت اجرا در اين است كه دانستن آنچه كه بايد انجام شود كافي نيست.

  :ح شايستگي اجراي چريكيوسط

  

  :مندح شايستگي اجراي نظاموسط

   

 :هاشايستگياجرايي و ساير  هايارتباط شايستگي

براي اجراي چريكي ما نيازمند شايستگي هايي همانند روحيه جنگنده و تفكر خالق هستيم در صورتي كه براي اجراي نظام 
  مند نيازمند شايستگي هايي همانند روحيه مقاوم و تفكر تحليلي هستيم.

  

  

 

  :مروري بر مقوله بهره وري

كارا و اثربخش عمل كنند. بهره وري حاصل تركيب كارايي و اثربخشي است كه در  ،راددر سطوح عملياتي مهم است كه اف  
كيفيت متجلي مي گردد. بنابراين بهره وري صرفا كارايي و افزايش خروجي نيست بلكه به اثربخشي هم توجه دارد تا كيفيت كار مورد 

  تعريف مي كنند. "از كمترين دادهكسب بيشترين ستاده  "غفلت واقع نشود. برخي به سادگي بهره وري را 

  وريتعريف رياضي بهره

  
  تعريف كارايي :

 

  وروديدر مقابل همان مقدار  خروجيافزايش ميزان 

  خروجيدر مقابل همان مقدار  وروديكاهش ميزان  

  وروديو كاهش ميزان  خروجيافزايش ميزان  

  وروديبا سرعت و نرخ بيشتري نسبت به افزايش  خروجيافزايش ميزان   

  وروديبا سرعت و نرخ كمتري نسبت به كاهش  خروجيكاهش ميزان  

  : اثربخشيتعريف 

 مان طراحي شده باشد.(اثربخشي)شدن اهداف كنيم بايد با در نظر گرفتهفرايندي كه ما از كارايي آن استفاده مي 

 است. اثربخشيو  وري تجميعي از كاراييبه عبارتي، بهره 

  : در سطح سازمان عوامل موثر بر بهره وري
 فرهنگ  
 سيستم و ساختار  
 نگرش، ارزش ها و شيوه مديريت  
 فناوري  
 محصوالت  
 ارك هاي روش  

  
  : عوامل موثر بر بهره وري در سطح فردي

 هاارزش و باورها 
  نگرش  
 مهارت و دانش  
 انگيزش 



5

  گانه برنامه هاي سازماني:4 ابعاد

  چريكي  نظام مند  شيوه اجرا /بعد سازماني
  برنامه هاي عملياتي  برنامه هاي راهبردي  بعد سطح

  برنامه يكباري  برنامه هاي هميشگي  استمراربعد 
  برنامه هاي محدود به بخش هايي از سازمان  برنامه هاي فراگير  قلمروبعد 

  برنامه هاي كوتاه مدت  برنامه هاي بلند مدت  زمانبعد  
  

  تعريف و اهميت اجرا:

  اجرا يعني بالفعل كردن افكار بالقوه. اهميت اجرا در اين است كه دانستن آنچه كه بايد انجام شود كافي نيست.

  :ح شايستگي اجراي چريكيوسط

  

  :مندح شايستگي اجراي نظاموسط

   

 :هاشايستگياجرايي و ساير  هايارتباط شايستگي

براي اجراي چريكي ما نيازمند شايستگي هايي همانند روحيه جنگنده و تفكر خالق هستيم در صورتي كه براي اجراي نظام 
  مند نيازمند شايستگي هايي همانند روحيه مقاوم و تفكر تحليلي هستيم.

  

  

 

  :مروري بر مقوله بهره وري

كارا و اثربخش عمل كنند. بهره وري حاصل تركيب كارايي و اثربخشي است كه در  ،راددر سطوح عملياتي مهم است كه اف  
كيفيت متجلي مي گردد. بنابراين بهره وري صرفا كارايي و افزايش خروجي نيست بلكه به اثربخشي هم توجه دارد تا كيفيت كار مورد 

  تعريف مي كنند. "از كمترين دادهكسب بيشترين ستاده  "غفلت واقع نشود. برخي به سادگي بهره وري را 

  وريتعريف رياضي بهره

  
  تعريف كارايي :

 

  وروديدر مقابل همان مقدار  خروجيافزايش ميزان 

  خروجيدر مقابل همان مقدار  وروديكاهش ميزان  

  وروديو كاهش ميزان  خروجيافزايش ميزان  

  وروديبا سرعت و نرخ بيشتري نسبت به افزايش  خروجيافزايش ميزان   

  وروديبا سرعت و نرخ كمتري نسبت به كاهش  خروجيكاهش ميزان  

  : اثربخشيتعريف 

 مان طراحي شده باشد.(اثربخشي)شدن اهداف كنيم بايد با در نظر گرفتهفرايندي كه ما از كارايي آن استفاده مي 

 است. اثربخشيو  وري تجميعي از كاراييبه عبارتي، بهره 

  : در سطح سازمان عوامل موثر بر بهره وري
 فرهنگ  
 سيستم و ساختار  
 نگرش، ارزش ها و شيوه مديريت  
 فناوري  
 محصوالت  
 ارك هاي روش  

  
  : عوامل موثر بر بهره وري در سطح فردي

 هاارزش و باورها 
  نگرش  
 مهارت و دانش  
 انگيزش 



6

  MEPI (Measure, Evaluate, Plan, Improve) مدل
  هاي ارتقاي بهره وري را ارائه مي دهد:اجراي برنامه راهكاري براي  MEPIمدل   

 

    
  مدل دمينگ

  :كندارائه مي يز راهكاري براي بهبود مستمر كيفيت ن  (PDCA) دمينگيا چرخه  مدل

  
  

  هاي الزم براي رسيدن به نتيجه مطلوب.به دست آوردن اهداف و فرايند ريزي:برنامه
  آوري داده پيرامون ميزان موفقيت آن.و جمعسازي برنامه به دست آمده در مرحله قبلي پيادهانجام:
  آوري شده در مرحله پيشين و شناسايي عواملي كه جاي بهبود دارند.هاي جمعبررسي دادهپايش:
  ها.هاي به دست آمده جهت اصالح فراينداستفاده از دادهعمل:

  
  :اصل براي بهبود مستمر 10

 ها را انجام دهيد، كنار بگذاريد. تمامي عقايد ثابت خود را درباره اين كه چگونه كار ) 1
 فكر كنيد كه روش جديد چگونه كار مي كند، نه اين كه چگونه كار نمي كند. ) 2
 بهانه ها را نپذيريد، در كل وضعيت فعلي را نپذيريد. ) 3
 هم خوب است اگر به يكباره انجام شود. %50به دنبال كامل بودن نباشيد، پياده سازي  ) 4
 همان موقع كه پيدا مي شوند، رفع كنيد. اشتباهات و ايراد ها را درست ) 5
 پول زيادي براي بهبود خرج نكنيد. ) 6
 كه از مغز خود استفاده كنيد.مشكالت و مسائل اين شانس را به شما مي دهند  ) 7
 تا علت اساسي و ريشه اي را پيدا كنيد. "چرا؟"بار بپرسيد  5حداقل  ) 8
 نفر هميشه بهتر از يك نفر است. 10عقيده  ) 9

 نمي شناسد. بهبود، حد ومرز ) 10
   

  

 

    رابطه بهره وري و شايستگي هاي اجرايي :
است و  "نتيجه گرا"است و كارايي را هدف قرار مي دهد در صورتي كه اجراي چريكي  "فرآيند گرا"سبك اجراي نظام مند   

  از مهم ترين شاخص ها است. "زمان"در سبك چريكي اثربخشي را در اولويت قرار مي دهد. 
  

  اجرا در اثربخش و كارايي در جدول زير مي بينيد:جايگاه تفكر و   
  

  
  

  مند را در تصوير زير مشاهده مي كنيد.همچنين جايگاه كارايي و اثربخشي در دو سبك چريكي و نظام

  
  

  
  سبك اجرا در مدل دمينگ :

  اجراي نظام مند  اجراي چريكي  مرحله/ سبك اجرا
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Do  به ترتيب  اقتضاييسريع و  

Check عيني  كلي و شهودي  
Act  عميق  كوتاه مدت  

  جمع بندي :
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  اجراي استراتژيي مروري بر مقوله

و طول و تفصيل بيش از حد آن  تدوين استراتژي يا برنامه بلند مدت سازمان بايد توجيه اقتصادي داشته باشد
مقرون به صرفه نيست. همواره مي توان بخشي از برنامه ريزي را در حين اجرا تكميل نمود. گاهي اوقات اختصاص وقت بيش 

  از حد به مراحل برنامه ريزي به اصل كار لطمه مي زند و كل كار را زير سوال مي برد.

توانمندي هايمان برنامه ريزي كنيم. استراتژي را مي توان به شكل زير ما نمي توانيم بدون توجه به محيط بيروني و 
  تعريف نمود.

  تعريف استراتژي

عبارت است از يك برنامه براي ايجاد رابطه متقابل با عوامل بيروني و دروني كه معموال ضد و نقيض هستند، جهت  استراتژي •
 هاي سازمان.تامين هدف

  رسيدن به آن هدف است. شيوهها نيمي از آن و باقي شامل مترادف نيست، اما تعيين هدف با استفاده از داده هدفاستراتژي با  •

  سازمان جهت نزديك شدن به يك و يا چند هدف دانست. ميان اجزاي متفاوت يكهماهنگي ثمربخش توان استراتژي را  مي •

  و هدف در سطوح مختلف استراتژي
ها نيز اهداف  تاكتيكتعيين كننده اهداف كالن است و  استراتژيدر سازمان ها، برمبناي چشم انداز، ماموريت و ارزش هاي سازمان، 

كيفي را تعيين مي كنند و در نهايت پروژه ها مرتبط با اهداف كمي هستند. سطوح باالي سازمان در گير استراتژي و تا حدودي تاكتيك 
  يين سازماني نيز درگير عمليات و تا حدودي تاكتيك ها هستند.ها هستند و سطوح پا

  و تاكتيك استراتژيتفاوت 
 .استراتژي، تصميمات كلي در زمينه تخصيص منابع موسسه براي تحقق اهداف آن است  
 .تاكتيك به حركت درآوردن اين منابع يا به اجرا گذاشتن آنها است 
 را در بر مي گيرد. تصميمات تاكتيكي، جزييات تصميمات استراتژيك 
  .تاكتيك ها، تصميماتي در جهت استفاده موثر از منابع موجود هستند 

  
  و تكنيك : تفاوت تاكتيك

  تاكتيك نقشه يا برنامه اجراي كار است و تكنيك، چگونگي استفاده از منابع مختلف براي انجام اين نقشه يا برنامه است. (به عنوان مثال،
  يد در مقايسه با اين كه در چه زماني و چگونه اين امتياز را مي دهيد از اهميت كمتري برخوردار است).چه امتيازي مي دهاين كه 

  
  : استراتژيچالش هاي اجراي 

ي در اغلب سازمان ها، افراد توانمندي كه اهل فكر كردن، برنامه ريزي و تدوين استراتژي باشند وجود دارند، اما بيشتر سازمان ها در اجرا
  استراتژي هاي تدوين شده با مشكالت زيادي روبرو مي شوند. تحقيقات و مطالعات نشان مي دهد:

  استراتژي هاي خوب در عمل با موفقيت اجرا مي شوند. %10كمتر از  
  كيفيت خود استراتژي است.توانايي اجراي استراتژي مهم تر از  
 ان آن را عملياتي نمود.در تدوين استراتژي بايد كمال گرايي را كنار گذاشت تا بتو  

  
  برخي از موانع اجراي استراتژي :

 .برخي از مديران ارشد، تدوين استراتژي را تنها براي كنترل سازمان انجام مي دهند  

  انجام مي دهند.برآورده ساختن الزامات قانوني ، تدوين استراتژي را تنها براي سازمان ها برخي از  
 سازمان شكست در تفهيم برنامه به كاركنان  
 فقدان حمايت مديران ارشد از فرآيند برنامه ريزي استراتژيك  
 عدم استناد به برنامه استراتژيك هنگام ارزيابي عملكرد  
 عدم استفاده از افراد كليدي در تدوين برنامه  
 عدم استفاده از تمام مديران در فرآيند برنامه ريزي  
 نبود انعطاف و خالقيت در تدوين برنامه  

  
  اجراي استراتژي از ديد نورتون و كاپالن :موانع 
 عدم تخصيص منابع 
 عدم تعهد مديريت 
 عدم همسويي كاركنان 
 عدم انتقال تكنولوژي 

  
  

  تحقق هماهنگي اثربخش، مدل لويت

عواملي همانند محيط، ساختار، مدل لويت اثر عوامل مختلف بر چگونگي اجراي امور در سازمان ها را تجزيه و تحليل مي كند.  
  كاركنان و تكنولوژي بر اجراي استراتژي اثر مي گذارند و همه اين عوامل بايد متناسب و هماهنگ با يكديگر باشند.

شود.در مدل لويت، منظور از هماهنگي، همسويي، سازگاري و تناسب با جهتي خاص است كه در دو نوع منطقي و طبيعي ظاهر مي   
  

  
بر آن به عنوان مثال از لحاظ منطقي واحد فروش بايد با واحد بازاريابي هماهنگ باشد اما در حالت طبيعي واحد فروش عالوه 

  با انبار، مالي و پشتيباني هم هماهنگ باشد.بايد 

  پيچيدگي محيط در مدل لويت

 گوييم.ميمحيط دهد، به مجموعه الگوها و رويدادهايي كه بيرون سازمان رخ مي •

  باشد.پيچيده و يا ساده تواند محيط مي •

  گذارند و اين عوامل ارتباطاتشان با يكديگر قوت ندارد.تعداد اندكي از عوامل خارجي بر سازمان اثر ميمحيط ساده:

  گذارند.تعداد زيادي عوامل خارجي با هم ارتباط متقابل دارند و بر سازمان اثر ميمحيط پيچيده:

  تپايداري محيط در مدل لوي

 گوييم. بيني پذيري بازيگران كليدي آن، پايداري محيط ميبه ميزان پويايي محيط و پيش •
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 :باقي بماند. يتمحيطي كه در ظرف يك دوره زماني مشخص در يك وضعمحيط پايدار  

 :بيني ناپذيرند.عوامل محيطي تغييرات ناگهاني دارند و پيشمحيط ناپايدار  

  در مدل لويت:محيط و شايستگي هاي اجرايي ارتباط 

  
  

  مدل لويت:درپيچيدگي ساختار 
معموال اهداف ساختار سازماني اين است كه چگونه اطالعات بين افراد سازمان منتقل شود و اختيارات سازماني چگونه توزيع و  •

 كنترل شود.
 گوييم.در سلسله مراتب اداري به تعداد سطح مديريت در سازمان، پيچيدگي مي •
  تر نيز هستند.سازمان رابطه مستقيم دارد و سازمان وسيع تر هميشه پيچيدهپيچيدگي با اندازه  •
 شود.بديهي است كه يا بزرگتر شدن سازمان، مسئله تفكيك سطوح مديريتي مطرح مي  

  
  مدل لويت:درساختار  رسميت

هايي كه ها و فرمانملالعها شرح وظايف، دستورها و مدارك كتبي اطالق مي شود كه به موجب آنبه مقررات، روش رسميت  •
 شود.ها را رعايت و اجرا نمايند، مشخص ميكاركنان و اعضاي سازمان بايد آن

 ود.شتر اداره ميهر چه سازمان بزرگتر باشد، رسمي •

  
  مدل لويت:دراختار متمركز بودن س

گيري، در اداره سازمان بسيار مهم است و تمركز در تصميم گيري هاي سازماني و يا در نقطه مقابل ريسك پذيري و توزيع قدرت تصميم 
  .اگر بخواهيم امور اجرايي سريع تر انجام پذيرد و يادگيري سازماني افزايش يابد بايد تمركز را كاهش دهيم

 توانند تصميماتي را بگيرند.شود كه ميبه سطوحي از سلسله مراتب اختيارات اطالق ميتمركز  •

 :عمل دارند.گيري و آزاديكه در راس سازمان هستند حق تصميممديران ارشد و آنان  سازمان متمركز 

 :شود.تر و فني گرفته ميتصميمات در سطوح پايين سازمان غيرمتمركز 
  

  
  
  
  

  مدل لويت:با شايستگي ها در اختار ارتباط س
باشد بايد تمركز، پيچيدگي اگر بخواهيم امور اجرايي روان تر  ساختار سازمان تاثير بسزايي بر شيوه اجراي امور سازمان دارد.

  ورسميت را در سازمان به نحو خردمندانه اي كاهش دهيم به عبارت ديگر سازمان را از حالت مكانيكي به حالت ارگانيكي تبديل كنيم.
  

  
  :فرهنگ سازماني در مدل لويت

  ها تحت تاثير فرهنگ سازمان قرار مي گيرد. ناي تعداد افراد ، انگيزه و توانمندي آنان در اجراي امور سازمان تاثير زيادي دارد اما همه
 :كانون هاي سازماني است كه با توجه به ديدگاه سازمان، يا در محيط خارجي و يا داخلي(مظهري از نياز فرهنگ سازماني

 نمايد:گردد كه به دو صورت بروز مي)، تامين ميتوجه سازمان

 :از خود واكنش نشان داده و توان اين سرعت هاي جديد به حهايي كه در برابر طرسازمان فرهنگ انعطاف پذيري
 نمايد.تجديد ساختار بيني را دارد كه در پاسخ به عوامل غيرقابل پيش

 :بينند كه به سرعت واكنش هايي كه در برابر عوامل خارجي الزامي در خود نميسازمانفرهنگ ثبات و پايداري
   نشان دهند.

  كانون توجه سازمان مي تواند دو حالت داشته باشد:در مدل لويت به لحاظ فرهنگي، 
 :بيند.اي دارد و راه شكوفايي خود را در حل مسائل دروني ميهاي دروني خود توجه ويژهسازمان به نيازكانون توجه داخلي 

 :بيند.سازمان پاسخ دادن به موارد بيرون سازماني را بخشي مهم از مسير موفقيت خود ميكانون توجه خارجي  
  

    مدل لويت:با شايستگي ها در  ارتباط فرهنگ
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 :باقي بماند. يتمحيطي كه در ظرف يك دوره زماني مشخص در يك وضعمحيط پايدار  

 :بيني ناپذيرند.عوامل محيطي تغييرات ناگهاني دارند و پيشمحيط ناپايدار  

  در مدل لويت:محيط و شايستگي هاي اجرايي ارتباط 

  
  

  مدل لويت:درپيچيدگي ساختار 
معموال اهداف ساختار سازماني اين است كه چگونه اطالعات بين افراد سازمان منتقل شود و اختيارات سازماني چگونه توزيع و  •

 كنترل شود.
 گوييم.در سلسله مراتب اداري به تعداد سطح مديريت در سازمان، پيچيدگي مي •
  تر نيز هستند.سازمان رابطه مستقيم دارد و سازمان وسيع تر هميشه پيچيدهپيچيدگي با اندازه  •
 شود.بديهي است كه يا بزرگتر شدن سازمان، مسئله تفكيك سطوح مديريتي مطرح مي  

  
  مدل لويت:درساختار  رسميت

هايي كه ها و فرمانملالعها شرح وظايف، دستورها و مدارك كتبي اطالق مي شود كه به موجب آنبه مقررات، روش رسميت  •
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 ود.شتر اداره ميهر چه سازمان بزرگتر باشد، رسمي •

  
  مدل لويت:دراختار متمركز بودن س

گيري، در اداره سازمان بسيار مهم است و تمركز در تصميم گيري هاي سازماني و يا در نقطه مقابل ريسك پذيري و توزيع قدرت تصميم 
  .اگر بخواهيم امور اجرايي سريع تر انجام پذيرد و يادگيري سازماني افزايش يابد بايد تمركز را كاهش دهيم

 توانند تصميماتي را بگيرند.شود كه ميبه سطوحي از سلسله مراتب اختيارات اطالق ميتمركز  •
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 :شود.تر و فني گرفته ميتصميمات در سطوح پايين سازمان غيرمتمركز 
  

  
  
  
  

  مدل لويت:با شايستگي ها در اختار ارتباط س
باشد بايد تمركز، پيچيدگي اگر بخواهيم امور اجرايي روان تر  ساختار سازمان تاثير بسزايي بر شيوه اجراي امور سازمان دارد.

  ورسميت را در سازمان به نحو خردمندانه اي كاهش دهيم به عبارت ديگر سازمان را از حالت مكانيكي به حالت ارگانيكي تبديل كنيم.
  

  
  :فرهنگ سازماني در مدل لويت

  ها تحت تاثير فرهنگ سازمان قرار مي گيرد. ناي تعداد افراد ، انگيزه و توانمندي آنان در اجراي امور سازمان تاثير زيادي دارد اما همه
 :كانون هاي سازماني است كه با توجه به ديدگاه سازمان، يا در محيط خارجي و يا داخلي(مظهري از نياز فرهنگ سازماني

 نمايد:گردد كه به دو صورت بروز مي)، تامين ميتوجه سازمان

 :از خود واكنش نشان داده و توان اين سرعت هاي جديد به حهايي كه در برابر طرسازمان فرهنگ انعطاف پذيري
 نمايد.تجديد ساختار بيني را دارد كه در پاسخ به عوامل غيرقابل پيش

 :بينند كه به سرعت واكنش هايي كه در برابر عوامل خارجي الزامي در خود نميسازمانفرهنگ ثبات و پايداري
   نشان دهند.

  كانون توجه سازمان مي تواند دو حالت داشته باشد:در مدل لويت به لحاظ فرهنگي، 
 :بيند.اي دارد و راه شكوفايي خود را در حل مسائل دروني ميهاي دروني خود توجه ويژهسازمان به نيازكانون توجه داخلي 

 :بيند.سازمان پاسخ دادن به موارد بيرون سازماني را بخشي مهم از مسير موفقيت خود ميكانون توجه خارجي  
  

    مدل لويت:با شايستگي ها در  ارتباط فرهنگ
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  مدل لويت:تنوع و تكنولوژي در
  مورد استفاده(يا حتي استفاده نشده) در سازمان سرچشمه مي گيرد. جرايي سازمان ها از تكنولوژي هايبسياري از مشكالت ا

 :كند، جهت تحقق اين مسير از آن استفاده مياي يك مسير توليد دارد به ابزاري كه سازمان در سازمان هر دايره تكنولوژي
 شود:ها به اين صورت تفكيك ميگوييم، كه از تفاوت ميان آنتكنولوژي آن سازمان مي

 :سازماني نامتنوع  دهند،كارهاي يكسان انجام مي ،به سازماني كه تعداد باالتر از ميانگين كاركنان آنتنوع تكنولوژي سازماني
اي دارد، ازماني كه از نظر محصوالت توليدي و يا كارهاي انجام شده توسط كاركنان تمايزات ويژهبديهي است، س گوييم.مي

  شود.متنوع در نظر گرفته مي
  

  مدل لويت:تجزيه پذيري  و تكنولوژي در
از امور اجرايي  و استثنا هاي خاصي هم ندارند اما برخيبرخي ازامور اجرايي در سازمان ها، قابليت تجزيه و تقسيم كار را دارند 

  پيجيده تر هستند و تقسيم كار در آنها بسيار سخت است لذا در اداره سازمان بايد نوع برخورد با آنها كامال متفاوت باشد.
 توان كامل و به درستي تحليل كرد.فرايند تبديل مواد اوليه به محصوالت را نمي تجزيه پذيري كم:امور با 

  ساده با مسير و هدفي روشن و معين.كاري تجزيه پذيري زياد:امور با 

  
  مدل لويت:با شايستگي ها در  ارتباط تكنولوژي

    

    
ريكي و نظام مند در شرايط مختلف، چگونه به كار سازمان چمدل لويت به ما نشان داد كه سبك هاي همان گونه كه ديديد، 

 مي آيند.  
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