
 فصل سوم: سازماندهی

 : سازماندهیپنجمدرس 

 :رود یم انتظار ریفراگ از فصل نیا انیپا در 
 .کند فیتعر را یسازمانده واژه .1

 .کند انیب را کارکنان نیب کار مناسب و عادالنه میتقس یبرا الزم اقدامات .2

 .دهد حیتوض مختصر را )یسازمانده( اه سازمان یبند طبقه یمبنا .3

 .کند فیتعر را اریاخت ضیتفو .4

 .کند حیتشر را یهماهنگ .5

 .کند فیتعر را یسازمان ارتباطات .6

 فرایند و مدل ارتباط سازمانی را تبیین کند .7

 

 

 یسازمانده

 کردن هماهنگ و مختلف افراد به متعدد اراتیاخت و فیوظا کردن محول :از عبارتست یسازمانده.است تیریمد مهّم فیوظا از یسازمانده

 شرح که است ریز عمل سه یاجرا مستلزم )یسازمانده( سازمان لیتشک گرید عبارت به .سازمان مشترک هدف نیتأم جهت در آنان روابط

 :شود یم داده

 فیوظا یبند طبقه و کار میتقس .1

 تیمسئول و اریاخت ضیتفو .2

 .مشترک هدف کسب ورمنظ به سازمان افراد نیب مناسب ارتباطات یبرقرار .3
 

 کار میتقس و فیوظا یبند طبقه

س  سعه با همزمان شد گفته که همانگونه :کار میتق س سازمان، اتیعمل تو صص و کار میتق  یاجرا یبرا کرده، دایپ یشتریب تیاهم تخ

 را افراد تیصالح و مهارت ،کارها کردن کوچک با توان یم که آن ای و شود یم استفاده کار آن ماهر و متخصص افراد از مختلف یکارها

 .داد شیافزا

 .ردیگ صورت ریز اقدامات است الزم کارکنان نیب کار مناسب و عادالنه میتقس یبرا

 .شود یبند طبقه اداره نام به ییواحدها در و شود مشخص سازمان یها تیفعال .1

 .کار محل ای کار زمان مانند شود مشخص ادارات یبند طبقه یمبنا .2

 .گردد واگذار متخصصان به فیوظا عنوان به مختلف یها تیفعال و کارها .3

 .شود داده کارها یاجرا یبرا الزم اریاخت ای کار یاجرا اجازه .4

 .شود خواسته کارکنان از کارها یاجرا تیمسئول .5

  

 تمرکز عدم و اریاخت ضیتفو
 یها تیفعال یداراکه  یامروز دهیچیپ و بزرگ یها سازمان تیریمد .است توجه مورد یسازمانده در تمرکز عدم و اریاخت ضیتفو واژه دو

 با کارها، در تمرکز عدم نظام آوردن وجود به نیهمچن و نییپا سطوح رانیمد به تیریمد اراتیاخت از یقسمت ضیتفو بدون هستند، یگوناگون

  شود. یم روبرو یا دهیعد مشکالت



محول شددده وظایف سددنگین و متعددی اسددت و حوزه علمیه کز مدیریت برای مثال وظایفی که در حکم رهبری معظم انقالب به مدیر عالی مر
شده  سیم بندی  سئولیت را به تنهایی انجام دهند، قطعا یک تنه از پس آنها بر نخواهند آمد. لذا این وظایف تق شان بخواهد این م و به چنانچه ای

 معاونین و ادارات مربوطه آنها تفویض اختیار گردیده است.

 یساز چهکپاری و یهماهنگ
 و مشترک یها هدف کسب منظور به و گریکدیبا سازمان هر یاجزا ساختن مرتبط یبرا که است ییها تیفعال از یا مجموعه یهماهنگ

 .ردیگ یم صورت یسازمان یکپارچگی

شکل ها تیفعال نیب در یهماهنگ جادیا :یهماهنگ جادیا یها راه ست م ستفاده ینگهماه جادیا در توان یم ریز یها روش از . لذاا  ا

 :کرد

 .کارها کردن استاندارد قیطر از یهماهنگ .1

 .مقررات وضع .2

 .کننده هماهنگ یسازمان یواحدها جادیا قیطر از یهماهنگ .3

 .یگروه جلسات قیطر از یهماهنگ .4

سات گروهی   شهای و رایج ترین روش های هماهنگی برگزاری جل ساتیکی از بهترین رو سات ای و مرتب یگروه جل  لزوم تصور در که یجل

 .باشد سازمان مختلف یواحدها نیب در یهماهنگ جادیا یبرا یخوب لهیوس تواند یم شود، یم لیتشک
سئولین آموزش  سات ماهیانه مدیران و م سات منظم و متعددی با عناوین جا سازمان بزرگ روحانیت جل سازی  در حوزه علمیه و برای یکپارچه 

 .، جلسات دانش افزایی اساتید برای گروههای مختلف اساتید و... برگزار می شودمدارس، جلسات ماهیانه مسئولین فرهنگی مدارس

 
 ضرورت ارتباط موثر

 به سازمان در حیصح ارتباطات جادیا تیمسئول .است سازمان در کارآمد و منظم ارتباطات ستمیس یبرقرار ،یسازمانده در ریمد فیوظا از یکی

 سازمان وحدت و یکپارچگی موجب داده، وندیپ هم به را سازمان پود و تار لهیوس نیبد تیریدم و است تیریمد سطوح هیکل در رانیمد عهده

 .شود یم

 امیپ ای خود مقاصد و میمفاه اطالعات، تا کوشند یم افراد آن ضمن که است یانیجر سازمان، در ارتباطات :یسازمان ارتباطات فیتعر

 دهند انتقال گریدکی به فهم قابل طور به یخاص لهیوس با را خود

صر و ارتباطات ندیفرآ س عنا سا صر پنج شامل  ارتباط ساده یالگو مطابق ارتباطات یکل ندیفرآ :آن یا ست عن  :از اند عبارت که ا

 چه به …لهیوس چه با …دیگو یم چه …یکس چه :کرد خالصه صورت نیا به توان یم را ندیفرآن یا .دبازخور و رندهیگ له،یوس ام،یپ نده،یگو

 .یریتأث چه  با…یکس

 هم است افتهی انتقال چه آن مهم این است که مؤثر ارتباطات ندیفرآ در .شود یم قطع ارتباط انیجر شود، حذف ارتباط عناصر از یکی هرگاه 

 .باشد داشته یکسانی مفهوم و معنا رندهیگ یبرا هم و فرستنده یبرا
ولین مرکز مدیریت که از طریق پورتال اداری به صورت کامال الکترونیک و با حذف در سازمان حوزه علمیه عالوه بر ارتباطات سازمانی میان مسئ

ستقیم ارتباط برقرار کند  سئولین به طور م صی خود با م شخ شود، این امکان برای هر طلبه ای وجود دارد که از طریق پورتال  و کاغذ انجام می 
مانه انتقادات و پیشنهادات نیز که در پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه قابل دسترس پیام خود را به سمع و نظر آنان برساند. همچنین از طریق سا

 است.مستقیم، امن و بدون نام امکان پذیر انتقال پیام به صورت  ،است
 

 اندکی تامل: 
یک استان پیشنهادات یه علمبا توجه به روشهای دیگر هماهنگی بین سازمان سعی کنید در مورد هماهنگی بین فعالیت های فرهنگی در مدارس 

 خود را در جمع دوستان و هم مباحثان خود مطرح و جمع بندی کنید.
 


