سازماندهي چيست؟

اغلت گفتِ هي شَد كِ ًيزٍّبي خَة هي تَاًٌذ ّز ًَع سبختبر سبسهبًي را كبرسبس ًوبيٌذ .حتي ثزخي ديگز چٌيي اثزاس
هي ًوبيٌذ كِ ٍجَد اثْبم در سبسهبى چيش خَثي است ،چَى آى ثبعث هي شَد كِ تين تشكيل شَد ٍ ،افزاد هيذاًٌذ ثزاي
ايٌكِ كبري اًجبم شَد ًبگشيزًذ ّوكبري ًوبيٌذ .ثِ ّز حبل ،شكي ًيست كِ اگز افزاد ثذاًٌذ در تين چِ ًقشي را ثبيذ ايفب
كٌٌذ ٍ اس راثطِ اي را كِ در ايفبي ًقش ثب ديگزي دارًذ آگبُ ثبشٌذ ،ثذٍى تزديذ ًيزٍّبي خَة ٍ افزاد تشكيل دٌّذُ
تين ثِ شيَُ اي ثسيبر اثز ثخشّ ،وكبري خَاٌّذ كزد .ايي ٍضع ّوَارُ صبدق است ،چِ در يك ٍاحذ تجبري ،يك
سبسهبى دٍلتي ٍ يب يك اركستز سوفًَي .سبسهبًذّي يكي اس ٍظيفِ ّبي اصلي هذيزيت است ،يعٌي طزح ريشي ٍ حفظ
سيستن ًقش ّبيي را كِ افزاد ثبيذ ايفب ًوبيٌذ .ثزاي ايٌكِ يك ًقش سبسهبًي ٍجَد داشتِ ٍ ثزاي افزاد هعٌي دار ثبشذ،
ثبيذ شبهل:
ّ )1ذفْبي قبثل سٌجش ٍ قبثل اًذاسُ گيزي
 )2يك ديذگبُ رٍشي درثبرُ ٍظيفِ ّب يب فعبليت ّبي هزثَطِ
 )3حَسُ يب هحذٍدُ هشخصي اس اختيبرات ٍجَد داشتِ ثبشذ تب كِ افزادي كِ پستي را احزاس هي كٌٌذ ثذاًٌذ چِ
ّذفْبيي را ثبيذ تبهيي ًوبيٌذ .گذشتِ اس ايي ،ثزاي ايٌكِ افزاد ثتَاًٌذ ًقش ّبي خَد را ،ثِ شيَُ اي اثز ثخش
ايفب كٌٌذ ،ثبيذ اطالعبت هَرد ًيبس ٍ سبيز اثشارّبي السم ثزاي ايفبي ًقش ثِ آًْب ارائِ شَد.
 )4يك سبختبر سبسهبًي ثبيذ ثِ گًَِ اي طزح ريشي شَد تب ثِ شيَُ اي رٍشي هشخص شَد كِ ّز يك اس افزاد چِ
كبرّبيي را ثبيذ اًجبم دٌّذ ٍ ّز شخص هسئَل چِ كبرّبيي است تب ثتَاى هَاًع ايجبد شذُ ثز سز راُ عولكزد
را هٌتفي ًوَد ٍ شجكِ ّبي ارتجبطبت ٍ تصوين گيزي را هشخص كزد ثِ گًَِ اي كِ آًْب ًشبى دٌّذُ ٍ
پشتيجبى ّذف ّبي سبسهبى ثبشٌذ.
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