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:مقدمه 

تعريف اختيار
اختيــار و مسئــوليت

روابط سلسله مراتبي



:اختيار از ديدگاههای مختلف

 سایمون :
قدرت تصمیم گیری برای هدایت فعالیت ها و اعمال دیگران

 هنری فایول :
حق صدور دستور و طلب اطاعت از آن 

تیلور:
تخصص تنها منبع اختیار

 چستر بارنارد :
پذیرش زیردستان

ماکس وبر :
اطاعت بال شرط و ارادی افراد از مافوق

(تحلیل کالسیک اختیار)



:ان نفوذ و تاثير بر رفتار در سازم

 قدرت:
ر اطالعت غی)توانایی وادار کردن دیگری به انجام کاری 

(ارادی
 اختیار  :

پذیرش ارادی دستورات 
 ترغیب :

تاثیر از استدلهای اشخاص دیگر



تحليل ماکس وبر درباره روابط : نمودار 
و تفاوتهای بين قدرت ، اختيار و ترغيب
:



:يارمشکالت مديريتی درخصوص قدرت و اخت

عدم قدرت متناسب با مقام

عدم استفاده مناسب از قدرت مقام

واجد اختیار ولی فاقد دانش و معلومات

واجد قدرت و فاقد اختیار



منابع قدرت از ديدگاه 
(ROVON)و راون (FRENCH)فرنج )

قدرت مبتنی برپاداش-1

قدرت مبتنی بر زور-2

(اختیار رسمی)قدرت قانونی -3

قدرت مبتنی بر تخصص-4

قدرت مرجع-5



:رانواع اختياراز ديدگاه وب

: اختیار فرمند -1

.که منشاء آن کاریزما یا فرمندی و جاذبه شخصی است

:اختیار سنتی -2

.که بر رسوم و سنتی فرهنگی و ارزشهای اجتماعی مبتنی است

:اختیار قانونی -3

.که منشاء آن قوانین و مقررات عقالنی است که بر نظم اجتماعی وضع می شوند



:اختيارات رسمیمبنای 

دیدگاه کالسیک

دیدگاه مبتنی برپذیرش



اه ديدگاههای کالسيک و ديدگ: نمودار 
مبتنی بر پذيرش



:تفويض اختيار 
 تعریف
 اصول و شرایط تفویض اختیار:

سازمان هر چه بزرگتر و گسترده تر باشد تفویض اختیار بیشتر-1
(اختیارات اجرائی)عدم تفویض کل اختیارات -2
مسئولیت غیرقابل تفویض -3
مشخص بودن دامنه اختیار و مسئولیت ناشی از آن-4
تعادل و تناسب در اختیار و مسئولیت تفویض شده-5
قابل فسخ بودن تفویض اختیار-6
عدم تفویض اختیاری که فرد خود ندارد-7
اصل استثناء-8



:رمزايای تفويض اختيا

ایجاد فرصت بیشتر برای مدیران

م بهتراستفاده از نیروهای تخصصی و اتخاذ تصیمی

 ، مشارکت زیر دستان ، مسئولیت پــذیری
خــالقیت ، نـــوآوری  اعتماد به نفس کارکنان

الف اتخاد تصمیمات بجا و به موقع و جلوگیری از ات
وقت



:علل عدم تفويض اختيار توسط مديران 

بی اطالعی از نحوه صحیح تفویض-1
گی آشکار شدن لیاقت و شایست)احساس تزلزل مقام و پست سازمانی -2

(دیگران
عدم اعتماد به زیردستان -3
ارزش اجتماعی و سنت فرهنگی-4
(محرمانه نگهداشتن مسائل)مالحظات سیاسی -5
دوست داشتن بعضی از کارها-6
...ترس از تحریص زیردستان برای تقاضای حقوق و -7
(ترس از بازخواست)جوابگو بودن به امور زیردستان -8



:علل عدم قبول اختيار از طرف مرئوسان

فرار از مسئولیت-1

عدم اعتماد به نفس-2

عدم آگاهی از وظایف محوله-3

عدم امکانات و منابع مالی و انسانی-4

نبود ضوابط صحیح ارزشیابی-5

عدم آگاهی از هدفهای سازمان و مزایای تفویض اختیار-6



وه ای شيرهنمودهايی برای تفويض اختيار به 
:بخشاثر 

:مدیران•

درک درست تفویض اختیار•
مشخص نمودن هدفها و مقاصد•
انسنجش قابلیتها و توانائیهای زیر دست•
تفاهم•
ارتباطات روشن و موثر•
توافق در خصوص کارهای که نباید تفویض•

شود
تامین منابع کافی•
عالقه مندی •
ارزشیابی نتایج•
دادن آزادی عمل و فرصت برای آموزش•
جلب اعتماد•
قبل تفاوت بین افراد•
حمایت از زیر دستان•

:زیردستان •

یاراطمینان از عملی و تحقق پذیر بودن اخت•
پذیرش اختیارات موافق هدفهای شخصی•
داشتن اطالعات الزم•
تهیه گزارش برای مافوق•
افزایش دانش و مسئولیت در زمینه •

مسئولیت



.  وب سایت مدیریتی ایران 
WWW.MANAGERIAL.IR.

 :منابع

http://www.managerial.ir/



