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و تحلیل و طراحی تجزیه 
سیستمها

(خانم دکتر زاهدی)کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها : منبع 

کوشیار: دانشگاه
پویا نخجیرکان: استاد
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:  فصل اول 

میسیستم و نگرش سیست
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اهداف کلی فصل اول

طبقه آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و-1

بندی و خواص سیستمها

آشنایی با نظریه عمومی سیستمها -2

آشنایی با نگرش سیستمی -3
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هدفهای رفتاری فصل اول 

سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید -1

اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید -2

اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید -3

سیستم باز و بسته را مقایسه کنید -4

آنتروپی منفی و گونه های مختلفف آ  را شفرد دهیفد و ن فوه رمل فرد-5
آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرد دهید 

سیستم های اصلی و فرری را با ذکر مثال توضیح دهید -6



وب سایت مدیریتی ایران 6

سیستم چیست ؟

سیسففتم مومورففه ای اسففت کففه از اجزاءبففه هففم وابسففته کففه 

ز وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیفد را احفراز کفرده و ا

نظم و سازما  خاصی پیروی می نماید و در جهت ت قق هفد  

معینی که دلیل وجودی آ  است فعالیت می کند 
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مفهوم کلیت

سیستم

سه خصلت اساسی سیستم ها

اءروابط متقابل بین اجز

وجود هد 
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ترکیب سیستم 
:اجزاءچهار گانه سیستم 

آنچه بن وی وارد سیستم می شود و سفب ( : input)درونداد-1
ت رک سیستم می شود 

جریا  تغییفر و تبفدیل آنچفه وارد ( :process)فرایند تبدیل-2
سیستم می شود 

 ل به ش)آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم ( : output)برونداد-3
خارج می شود (کاالیا خدمات 

فراینففدی دورانفی کففه  سففمتی از ( : feed back)بفازخورد -4
ستاده به رنوا  اطالرات به درونداد پس خورانده می شود 
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ارتباط بین اجزاءسیستم

درونداد 
ورودی

برونداد
فرایند تبدیلخروجی

باز خورد 
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محیط سیستم 

 یفه م یط سیسفتم شفامل کل. هر سیستم در م یطی  رار دارد

ند و یفا متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باش

واملی از سیستم تأثیر پذیرند روامل م یطفی در بفر گیرنفده رف

ی همچو  روامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتمفاری ،سیاسف

،ا تصادی و غیره هستند 
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طبقه بندی سیستم ها 

سیستم های اصلی و فرعی 

که در بر گیرنده موموره ای از : سیستم های اصلی

سیستم ها فرری می باشد 

ر بوده که جزئی از یک سیستم بزرگت: سیستم های فرری

و جهت ت قق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند 
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سیستم های باز و بسته 

بفا  سیستمی ساده است کفه بفا م فیط خفود ارت: سیستم بسته 

بر رار نمی کند و در بر خورد با م یط سازما  خود را از دسفت

می دهد 

ت سیستمی است که با م یط خود در ارتبا  اس: سیستم باز 
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آنتروپی 

در هر سیستم رواملی وجفود دارنفد کفه بفر خفال  جهفت نظفم 

سفتند سیستم رمل می کنند و مختل کننده انتظام سیسفتم ه

این روامل را آنتروپی می نامند 
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انواع آنتروپی 

رمل ردش در خال  جهت نظم سیستم است: آنتروپی مثبت -1

برای رمل رش خال  جهت آنتروپی مثبت است و: آنتروپی منفی -2

قفاء ایواد تغییرات تعدیالتی در جهت اصالد ان رافات بفه منظفور ب

سیستم  در م یط رمل می کند 
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خواص سیستم های باز 

گرایش به فنا -8کلیت و جامعیت وجودی    -1

گرایش به تکامل -9سلسله مراتب                 -2

گرایش به تعادل یا خود  -10همبستگی بین اجزاء        -3

تناسب بین اجزاء                  نگهداری -4

گردش دایره وار -5

خاصیت تولید مثل -6

همپایانی -7
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کلیت و جامعیت وجودی -1

سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سفازد کفه در 

ایفن کلیفت. اجزاء تش یل دهنده آ  به تنهفایی وجفود نفدارد 

زما  نتیوه ارتبا  اجزاء با ی دیگر و ن وه ترکیف  اجفزاء و سفا

یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد 
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سلسله مراتب -2

و در سیستم ها نوری سلسفله مراتف  از نظفر سفاختاری ،رمل فرد

در هر سیستم رناصری وجود دارد کفه بفه . رفتاری وجود دارد 

اده نوبه خود رناصر کوچ تری هستند که ساخت و رمل فرد سف

تری دارند
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سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه 
بولدینگ 

ندی می شونداز دیدگاه بولدینگ سیستم ها از ساده به پیچیده به نه مرتبه تقسیم ب
سیستم های اجتماری: ایستا یا بافتها                    سطح هشتم : سطح اول 

سیستم های نمادین یا : و چارچوب وجودی                             سطح نهم 
دینامیک ساده                                   استعالیی     :سطح دوم 
سایبرنتیک: سطح سوم 

سطح یاخته یا سیستم های باز : سطح چهارم 
نباتات یا ارگانیسم ها: سطح پنوم 
سطح حیوا : سطح ششم 

سطح انسا    : سطح هفتم 
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همبستگی بین اجزاء-3

ت هر جزءدر سیستم به ن وی با سایر اجزاءمرتبط اسفت و بفه رلف

ر وجود این همبستگی چنانچه در جزئی خللفی وارد شفود ،سفای

اجزاءنیز از آ  خلل متأثر می شوند 
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تناسب بین اجزاء-4

موجود بین اجزاءسیستم تناس ، سنخیت وکمال متقابل

ستم است و وجود تناس  سب  حفظ هویت و کلیت سی

می شود 
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گردش دایره وار -5

بفه . فرایند درونداد ،تبدیل و برونداد جریانی مستمر و مداوم است
سف  این معنی که با صدور برونداد ،سیستم بفار دیگفر آمفاده ک
شفی نیرو و تودید فعالیت گردیده و این جریفا  بفه شف ل گرد

دایره وار ادامه می یابد 
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خاصیت تولید مثل -6

سیستم ها گرایش به جاودانه سازی خفود دارنفد و تفا جفایی کفه 

ام ا  داشته باشد به حیات خویش ادامه مفی دهنفد و چنانچفه 

رای در کار سیستم نقصی پدید آید دررفع آ  مفی کوشفند و بف

ید ادامه حیات تالش می کنند ، در غیر این صورت از طریق تول

مثل وجود خود را در دیگری ادامه می دهند 
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همپایانی -7

اههفا همپایانی بدین معنی است که سیستم مفی توانفد از ر

ومسیرهای متفاوتی به هد  واحدی برسد 
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گرایش به فنا -8

ت در درو  سیستمها رواملی بوجود می آیند که سیستمها از جه

اصلی آ  من ر  می سازند و به سمت ردم تعادل سوق می 

این روامل را آنتروپی می خوانند . دهند
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گرایش به تکامل -9

نچه منظوراز ت امل از پیچیدگی سا خت و تنوع خواص است و چنا
سففاختار سیسففتم پیچیففده تففر شففود و در اثففر آ  پیچیففدگی 
،رمل ردهای متنفورتری از سیسفتم بفه ظهفور رسفد و خفواص 

بیشتری ارائه شود سیستم مت امل تر شده است 

تکامل سیستم هاا باه دو شاکل تادریجی و یاا 
.جهشی و ناگهانی انجام می گیرد 



وب سایت مدیریتی ایران 26

گرایش به تعادل یا خود نگهداری-10
پویا 

ش این خصیصه که به هوموستاسیس معرو  است بیانگر تال

سیستم در حفظ متغیرهای ضروری خود در م دودهای معین 

به منظور ادامه حیات سیستم می باشد 
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نظریه عمومی سیستم ها 

ظریه یفک این نظریه توسط برتاالنفی ارائه گردید و بر اساس این ن
تمی ارگانیسم ،صرفاًموموع رناصر جداگانه ای نبفوده بل فه سیسف
ر و است که دارای نظام و کلیت می باشد که مرتبفاًدر حفال تغییف
ف فر و تبدیل است به ارتقاد وی ارگانیزم را نمی تفوا  بفا شفیوه ت

 فر روشهای معمول در م ت  م انیسمی شناخت و بایفد طفرز تف
نوینی را برای شناخت موجفودات ارگانیفک ابفداع کفرد ایفن نظفر

.برتاالنفی به نظریه رمومی سیستم ها شهرت یافت 
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نگرش سیستمی 

ی این نگرش چارچوبی منطقی و رلمی ارائه می دهد که چند بعفد

و بوده و چارچوبی برای در نظر گرفتن روامل م یطفی ،داخلفی

ه و بف.خارجی سیستم به رنوا  یک کل متش ل ارائه می دهفد 

. د پدیده های اطرا  بصورت یک کل به هم پیوسته می نگر
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یست؟ تجزیه و تحلیل سیستم چ:فصل دوم 

و تحلیل کننده سیستم کیست ؟



وب سایت مدیریتی ایران 30

اهداف کلی فصل دوم 

شناخت تجزیه و تحلیل سیستم -1

آشنایی با نحوه ارتباط مدیریت با تجزیه و -2

تحلیل سیستم 

شناخت نقش تحلیل کنننده سیستم -3
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هدفهای رفتاری فصل دوم 

ر این را د« شیوه»و « روش»توزیه و ت لیل سیستم را تعریف ومنظور از-1

باب بیا  کنید 

ن وه ارتبا  سیستم با روش و شیوه را با رسم ش ل نشا  دهید-2

ید مهمترین وظیفه مدیرا  را در ارتبا  با توزیه وت لیل بیا  کن-3

مهمترین وظایف واحد توزیه و ت لیل سیستم ها را بیا  کنید -4

مهمترین فوائد توزیه وت لیل سیستم ها را شرد دهید -5

وغیره -6
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تعریف تجزیه تحلیل سیستمها 

توزیه ت لیل سیستم ها ربارت است از شناخت جنبه های 

یل مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی رمل رداجزای تش 

دهنده آ  و بررسی ن وه و میزا  ارتبا  بین اجزای آ  به 

تم منظور دستیابی به مبنایی جهت طرد و اجرای یک سیس

مناس  تر 
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تعریف سیستم در یک سازمان 

ه در یک سازما  سیستم را موموره ای از روشها نیز تعریف کرد

ز هد  اند که به ی دیگر وابسته بوده و با اجرای آنها  سمتی ا

سازمانی م قق می شود 
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تعریف روش

ربارت است از یک رشته رملیات و مراحلفی کفه بفرای

. د اجرای کل یا  سمتی از یک سیستم انوفام مفی گیفر

ش مانند روش استخدام در یک سیسفتم پرسفنلی یفا رو

انبارداری دریک سیستم تدارکاتی 
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تعریف شیوه

ام ربارت است از تشریح جزئیات و ن وه انو

داد  کار مثل استفاده از کارت جهت حضور و

غیاب کارکنا  
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ارتباط بین سیستم ،روش و شیوه
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ه تجزیه و تحلیل سیستم ها در موارد زیر ب
مدیران کمک می کند 

بررسی دوباره هدفهای سازمانی -1

آشنایی بیشتر با ن وه کارها -2

کمک در پی برد  به کمبود ها و نقایص مش الت -3

با استفاده از روشهای رلمی ،راههاو شیوه های بهتری را -4

انتخاب و به مرحله اجرا بگذارند 
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تم ها برخی از وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیس

ور بررسی و توزیه و ت لیل ترکیف  سفاخت سفازما  بفه منظف-1
ایواد تش یالت مناس  با احتیاجات سازما  

کار استقرار مناسبترین سیستم ها ،روشها و شیوه ها ی انوام-2

بررسی توزیه و ت لیل ن وه تقسیم کار -3

بررسی و توزیه و ت لیل ن وه تخصیص جا و م ا  -4

بررسی و کنترل فرمهای مورد نیاز سازما  -5

وغیره -6
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روشها اهم فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و
ا دامی مناس  جهت بررسی مسائل و مش الت سازمانی است -1

کمک به ساده کرد  کارها و افزایش بهره وری سازمانها -2

ا دامی مناس  جهت کمک بفه مفدیرا  در امفر سیاسفت گفذاری و -3
تصمیم گیری 

با کمک توزیه و ت لیفل سیسفتم هفا مفی تفوا  سفاختار سفازمانی-4
مناس  تر و روشهای اجرایی کارآمدتر بوجودآورد 

کمک به دستیابی به اطالرات د یق و بهنگام از وضع موجود -5

وغیره -6
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یستم برخی از ویژگیهای یک تحلیل گر س

معتقد و رال مند به کار توزیه و ت لیل باشد -1

دارای ذهنی پرسشگر باشد -2

متوجه نقش مهم کارکنا  سازما  باشد -3

بففه اجزاءسیسففتمها را در ارتبففا  بففا ی ففدیگر ببیننففد و آنهففا را-4
صورت هماهنگ و مت د در آورد 

لول ها را بایستی با بررسی کافی و برخورد سیستمی رلت و مع-5
تشخیص و برای حل مش ل ا دام کرد 

وغیره -6
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نی فرمول لهرر در زمینه اهمیت عامل انسا
:رامل انسانی

ت نولوژی 
+

ابزارها وفنو  ساده کرد  کار
+

فلسفه و نگرش نسبت به ساده کرد  کار
 =

توفیق در ساده کرد  کار 
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سیکل تجزیه و تحلیل 

تنظیم گزارش پیشنهادی شناخت کل سیستم و هدفهای آ             

بررسی و تشخیص مش الت                       پیگیری جهت اجرا 

ارزیابی مودد روش نوانتخاب مهمترین مش ل                     

تعین رلل مش ل                                     جرد و تعدیل روش نو 

استقرار روش نوبررسی راه حل های مش ل                    

ارزیابی  هر یک از راه حل ها یا روشها

انتخاب روش مناس 
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مراحل تجزیه و :فصل سوم 
تحلیل سیستمها

آشنایی با مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها

هدف کلی
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هدفهای رفتاری فصل سوم 

مراحل روش رلمی را به ترتی  برشمارید -1
برخی از روشهای گردآوری اطالرات را ذکر کنید -2
هید تفاوت بین مشاهده مستقیم و غیر مستقیم را توضیح د-3
مهمترین مالحظاتی که در مشاهده و در تهیه پرسشنامه -4

بایستی ررایت شود را بیا  کنید 
متد ترکیبی را شرد دهید -5
همبستگی خطی مستقیم و غیر خطی را تشریح کنید -6
و غیره -7



وب سایت مدیریتی ایران 45

مرا حل تجزیه و تحلیل سیستمها 

ه در توزیه و ت لیل سیسفتمها توصفیه مفی شفود کف

.  آنالیست از روش پژوهش رلمی استفاده کند
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تعریف روش علمی 

پژوهش رلمی اصوالً کوشش نظام منفدی بفرای

ی پاسخ داد  به پرسشهاست و سفاختار آ  مت ف

یده بر یک نظام منطقی است که روش رلمی نام

. می شود
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مراحل روش علمی 

توضیح و توجیه مش ل -1
ایواد فرضیه هایی درباره مش ل و رلل آ  -2
انتخاب فرضیه اهم -3
جمع آوری اطالرات درباره فرضیه -4
طبقه بندی اطالرات م تسبه -5
توزیه و ت لیل اطالرات -6

اخذ نتیوه -7
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تم تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیس
شناخت مشکل و تبیین آن : مرحله اول 

مقامفات مسفلول مش ل یا مشف الت مربوطفه مم فن اسفت از سفوی مفدیرا ،
سازمانی و یا شخص آنالیست شناسایی گردد

:مشکل مربوطه بایستی 
.رد به اندازه کافی اهمیت داشته باشد که و ت و هزینه را بتوا  صر  آ  ک-
ی برای تشخیص مهم بود  مش ل باید ارتبا  آ  با هفد  سفازما  را بررسف-

.کرد 
.در شناخت مش ل باید د ت کرد رلتها با معلولها اشتباه نشوند -
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ایجاد فرضیه : مرحله دوم 

ز مش ل پس از شناخت مش ل بایستی درباره رواملی که سب  برو

شففده انففد حففد  زد و فرضففیاتی را مطففرد کففرد و فرضففیه اهففم 

. را برگزید(مهمترین و م تمل ترین راه حل )
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جمع آوری اطالعات : مرحله سوم 

ای در این مرحله بایستی اطالراتی را پیرامفو  مشف ل و راه حلهف

مال هر چه ص ت و د ت اطالرات بیشتر باشد ،احت.آ  کس  کرد 

یشفتر شناخت وا عیت و دستیابی به راه حل مناس  برای مش ل ب

.خواهد بود 
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روشهای گرد آوری اطالعات 

استفاده از کتابخانه -1
ا کس  اطالرات از اسناد و مدارک و بایگانی ها و آرشیوه-2
مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی -3
مشاهده -4
تهیه و تنظیم پرسشنامه -5

انوام مصاحبه -6
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کتابخانه -1

تفاده  بل از استفاده از روشهای دیگر م قق باید از کتابخانه اس

نماید تا از ا دامات ت راری جهت جمع آوری اطالرات خود داری 

.کند 

اطالرات موجود در کتابخانه از طریق کت  ، نشریات رلمی و 

تخصصی ، جراید روز مره ، می روفیلم ،نوار و غیره

. جمع آوری می گردند 
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ی ها  استفاده از اسناد و مدارک و بایگان-2

آنالیست با مراجعه به اسفناد ، مفدارک و پرونفده هفای موجفود در 

بایگانی ها و آرشیو ها اطالرات زیادی دربفاره موضفوع مفورد نظفر 

.کس  می نماید 
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جداول و نمودارهای سازمانی -3

جداول ،نمودارها ، فرمها و نمونه های موجفود در سفازما  منفابعی 

هر چه برای اطالرات مورد نیاز هستند که ت لیل گر برای شناخت

.بیشتر از آنها استفاده می کند 



وب سایت مدیریتی ایران 55

مشاهده -4

و نیز منظور از مشاهده ثبت و ضبط د یق کلیه جوان  بروز حادثه

رفتارو گفتار ففرد یفا اففراد خاصفی در حفین و فوع حادثفه اسفت 

:  مشاهده به دو طریق ذیل صورت می گیرد .

مشاهده مستقیم (الف 

مشاهده غیر مستقیم (ب
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:مشاهده مستقیم ( الف

در این مشاهده آنالیست شخصاً به مشاهده ن فوه انوفام کفار مفی 

پردازد ومشاهده شوندگا  نیفز از این فه رفتفار و کردارشفا  مفورد

.مشاهده  رار گرفته است آگاهی دارند 
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:مشاهده غیر مستقیم ( ب

ت در این روش آنالیست بدو  این ه بفه اففرادی کفه کارشفا  ت ف

بررسی است اطالع دهد رمل رد آنها را مورد مشاهده  رار می دهد 

.و اطالرات مورد نیاز را جمع آوری می نماید 
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کرد مالحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت

. اهد آنالیست بایستی از دخالت داد  نظرات شخصی در مشاهده ب(الف

. آنالیست باید مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط کند(ب

برای جبرا  م دودیت حوزه دید توصیه می شفود از چنفد آنالیسفت(ج

.استفاده شود 

در صورت ام ا  از وسایلی همچو  فیلم و ضفبط صفوت هفم کمفک (د

. گرفته می شود
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پرسشنامه -5

وانفد پرسشنامه وسیله ای است که توسط آ  ت لیل گفر مفی ت

.رقاید گروهی از افراد را به ش ل ی نواختی ثبت کند 
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انواع پرسشنامه 

چند پرسفش کفه در آ  م فدودیتی بفرای)پرسشنامه آزاد –الف 

( پاسخ در نظر گرفته نمی شود

نظفر در آ  برای سواالت پاسخهای ثابت در)پرسشنامه ثابت –ب 

(گرفته می شود 
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امه مالحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشن
رعایت نمود 

در مقدمه پرسشنامه آنالیست خود را معرففی و هفد  آ  راشفرد-الف
.دهد 

مبفر و مثالًت. )تمهیدات کافی برای پاسخ داد  در نظر گرفته شود–ب 
...(پاکت و 

تری چو  تعدادی به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند به تعداد بیشف–ج 
. پرسشنامه ت ویل گردد

.از طرد سواالت گنگ و کلی بپرهیزد –د 

.سواالت با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته باشد –ه 
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مصاحبه -6

ا مصاحبه ربارت است از یفک گففت و شفنود مسفتقیم و رودررو بف

  فردی که  رار است درباره موضوع مورد نظر از وی اطالراتی کس

.کنند 
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انواع مصاحبه 

مصاحبه آزاد-1
به مصاحبه ای که در آ  یک هد  کلی برای مصاحبه تعیفین  ومصفاح
ی کننده م دود و مقید نیست و در صفورت لفزوم سفواالت بیشفتری مف

.پرسد

مصاحبه منظم-2
مصففاحبه ای سففازما  داده شففده اسففت و طبففق برنامففه معینففی جلسففه 

.مصاحبه اداره می شود 
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ایت شود مهمترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رع
صی مصاحبه کننده بایستی از هر نوع پیش داوری و ارمال نظر شخ-1

.  در طول مصاحبه بپرهیزد

الزم مصاحبه کرد  هنری است که مصاحبه گر بایستی ویژگیهفای-2
.آ  را داشته باشد 

احبه مصاحبه گر سعی کند نقطه نظرات و نگرشهایش را در طی مص-3
.ابراز ن ند 

د را چنانچه مطلبی خال  میل مصاحبه گر گفته شد مخالففت خفو-4
.ابراز ندارد 

. شرایط مصاحبه برای همه مصاحبه شوندگا  ی سا  باشد-5
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طبقه بندی اطالعات :مرحله چهارم 

ه و در این مرحله آنالیست داده های پراکنده را طبقه بنفدی نمفود

های این اطالرات به روشف.به آنها نظم می بخشد تا معنی دار شوند 

و کفد منطقی و رقالیی و با توجه به ماهیت و نوع آنها طبقه بندی

. گذاری می شوند
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روشهای طبقه بندی اطالعات 

استفاده از جدول -1

استفاده از نمودارها -2
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جدول 

ه جدول بندی ی ی از روشهای طبقه بندی اطالرفات اسفت کفه بف

ات را آنالیست کمک می کند تا وجوه  تشفابه و همبسفتگی اطالرف

های که به کمک طبقه بندی منطقی به صورت ردیفف هفا و سفتون

.  افقی و رمودی در آمده است به چشم ببیند
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نمودار 

ات نمودارها از وسایل ترسیمی طبقه بندی و نظفم بخشفی بفه اطالرف

ورتی هستند و آنالیست با استفاده از آنها می تواند اطالرات را بفه صف

ارش تنظیم و منع س کند که درک آ  بفرای بیننفده و خواننفده گفز

.آسا  تر شود و با صر  و ت کوتاهی از پیام آ  مطلع گردد 
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:محاسن نمودارها 

.مقایسه اطالرات را آسا  می کنند -1

و چو  از رالئم در آنها استفاده می شود از طوالنی شد  کفالم جلف-2

.گیری می کنند 

چنفد با کمک آنها بهتر میتوا  روند تغییرات و تففاوت بفین دو یفا-3

.روند را مشاهده کرد 
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برخی از مهمترین انواع نمودارها 

نمودار خطی( الف

نمودار میله ای یا ستونی ( ب

نمودار دایره ای ( ج

نمودار فضایی (چ

نمودار سازمانی ( د
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نمودار خطی 

سته نموداری است که برای نشا  داد  ارتبا  بین دو یا چند د
ی فی از م ورهفا بفرای انفدازه گیفری . اطالرات ب فار مفی رود 

اسفته متغییر مستقل و م ور دیگر برای اندازه گیفری متغییفر و
فروش.                           است 

3
2
1

 یمت
4321
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نمودار میله ای یا ستونی 
شود در این نمودار برای نشا  داد  اطالرات از میله یا ستو  استفاده می

.                                            یر است و در آ  ارتفاع میله یا ستو  نمایانگر میزا  فراوانی یک متغی
میزا  اشتغال 

0سال 

20

40

60

80

100

120

140

160

1360136113621363

North

West

East

درصد مردان شاغل

درصد زنان شاغل
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نمودار دایره ای

در برخی مفوارد از شف ل دایفره بفرای نشفا  داد  اطالرفات مختلفف 

یک کل استفاده می شود این نمودار برای نشا  داد  چگونگی تقسیم

.به اجزاءخود مناس  است 

دانشوویا دانشچویا  

%40پسر%            60دختر



وب سایت مدیریتی ایران 74

نمودار فضایی
تغیر این نمودارها نمایش سه بعدی اطالرات هستند و در مواردی ب ار می روند که بیش از دو م

.در این گونه نمودارها ،متغیردر یک فضای سه بعدی نشا  داده می شوند . موجود باشد 
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نمودار سازمانی

این نمفودار بفرای نشفا  داد  سلسفله مراتف  سفازما  ، لمفرو 

ع اس وظایف و مسلولیتها و ارتبا  بین مشاغل و همچنین برای ان

الت چگونگی انوام کارها و ن وه استقرار منفابع سفازمانی و تسفهی

. فیزی ی ب ار می رود
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تجزیه و تحلیل اطالعات:مرحله پنجم 
در این . دراین مرحله ت لیل گر می کوشد تا ارتبا  بین اطالرات  را کشف کند
:مرحله سواالتی از  بیل سواالت ذیل درباره اطالرات پرسیده می شود

چه فعالیتی انوام می شود ؟-1
چرا آ  فعالیت انوام می شود ؟-2
آ  فعالیت را چه کسی انوام می دهد؟-3
آ  فعالیت چگونه انوام می شود ؟ -4
آ  فعالیت در کوا انوام می شود ؟-5

آ  فعالیت در چه زمانی انوام می شود ؟ -6
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العات طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اط

 انو  توافق مثبت ( الف

 انو  توافق منفی ( ب

متد ترکیبی با تغییرات مالزم( ج
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قانون توافق مثبت ( الف

هرگاه در دو یا چند مورد یک رامل مشترک وجود داشته باشد و 

خورد بدنبال آ  رامل مشترک یک پدیدار مشترک نیز به چشم ب

.می توا  گفت آ  پدیدار معلول رامل مشترک است 
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قانون توافق منفی ( ب

هر گاه در دو یا چند مورد فقدا  راملی ،ردم وجود پدیداری را بفه

.ست دنبال داشته باشد می توا  گفت آ  پدیدار معلول آ  رامل ا
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متد ترکیبی با تغییرات مالزم (ج

متفد این روش ترکیبی از دو  انو  توافق مثبت و منفی اسفت در ایفن

قفط چنانچه به دو یا چند مورد برخورد کنیم که در یک دسته از آنها ف

ده یک رامل مشترک به چشم بخورد و هر جا که این رامل مشترک دی

امفل شود پدیدار خاصی نیز موجود باشد و در دسته دیگر نبفود  آ  ر

آ  مشترک نبود  هما  پدیدار را بارث می شود آنگاه می توا  گففت

.  رامل مشترک رلت پدیدار مورد نظر است
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عات روش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطال

ه گونفه زمانی که بین دو یا چند رامل رابطه بف: تعریف همبستگی 

غییفر ای موجود باشد که تغییر در یک متغیفر ،متغیفر دیگفری را ت

.دهد بین آ  دو متغییر همبستگی موجود می باشد 
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انواع همبستگی 

همبستگی خطی و مستقیم -1

همبستگی خطی و مع وس -2

همبستگی غیر خطی و من نی -3
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همبستگی خطی و مستقیم -1
زایش سب  کاهش یفا افف( متغییر مستقل )و تی کاهش یا افزایش در یک رامل 

و گفردد بفین آ  دو رامفل همبسفتگی خطفی( متغییر وابسفته )در رامل دیگر 
مستقیم وجود دارد رابطه این همبستگی در شف ل زیفر نشفا  داده شفده اسفت 

سارات کار.        

خستگی
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همبستگی خطی و معکوس -2

سفب (متغییفر مسفتقل )و تی کفاهش و اففزایش در یفک رامفل 
گی افزایش یا کاهش در رامل دیگر گردد بین آ  دو رامل همبسفت

:ش ل ذیل . خطی و مع وس وجود دارد 

 یمت

تقاضا
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ل همبستگی غیر خطی و منحنی شک-3

مفل چنانچه کاهش یا افزایش یک رامل سب  کاهش یا افزایش را
ین دیگر و پس از مدتی سب  افزایش یا کاهش هما  رامل شود بف

ش ل ذیل         . آ  دو رامل همبستگی غیر خطی موجود است 
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حل نتیجه گیری و ارائه راه: مرحله ششم 

ش در این مرحله آنالیسفت بفه تعبیفر و تفسفیر یافتفه هفای خفوی

ه پرداخته و چنانچه فرضیه های اولیه او تأییفد گردنفد او موففق بف

دنبال راه کشف رلت شده است و اگر تأیید نشده باشند بایسفتی بف

. حلهای دیگری برای مش ل باشد
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نحوه ارائه راه حل 

یش و دراین مرحله ت لیل گر با کمک  درت خال یت و ابت ار خفو

به مدد شناختی که نسبت بفه وضفع موجفود بدسفت آورده اسفت

رائفه پیشنهاداتی معقول و منطقی جهت رفع مشف الت و نقفائص ا

. می دهد
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ردندنکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گ

همخوانی راه حل با برنامه های سازما  -1

ارائه چند راه حل بوای یک راه حل -2

مطابقت با  وانین و مقررات -3

 ابلیت ارمال -4

تناس  بین هزینه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرد -5

مسلولیت اجرا -6
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تهیه و تنظیم گزارش : مرحله هفتم 

یفک ا داماتی که تا این مرحله انوام گرفته اند توسفط ت لیفل گفر در

گزارش منظم تدوین و در دسترس مدیرا  و مقامات ذیفربط  فرار مفی

.گیرد 
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اجرا : مرحله هشتم 

ا در این مرحله آنالیست طفی برنامفه ای پفیش بینفی هفای الزم ر

جهت اجرای پیشنهادات مصوب و پیاده کرد  طرحهفای جدیفد و 

. ایواد تغییر در نظام  دیم انوام دهد
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نجام مهمترین نکاتی که بایستی در مرحله اجرا ا
پذیرد 

آنالیست طی برنامه ای از کادرهای ستادی و اجرایفی نظفر بخواهفد و از-1
آنها کمک بگیرد 

یت اجفرای آنالیست بایستی جلسات توجیهی برای کلیه افراد که مسفلول-2
دهد طرد را داشته و سایر کارکنانی که با طرد در گیر هستند تش یل

اجرای برنامه آموزشی در خصوص نقائص روش موجود ،لزوم طرد جدید -3
،آشنایی با طرد جدید و غیره برای کلیه مسلوال  اجرای طرد 

فراهم سازی ابزار و تسهیالت مورد نیاز -4

کس  حمایت از سوی مدیریت و سرپرستی کارکنا  -5
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آزمایش طرح جدید: مرحله نهم 

دراین مرحله جهت کس  اطمینا  از نتفای  طفرد ،طفرد در یفک 

 لمرو م دود به مرحله اجرا گذاشفته مفی شفود تفا م فدودیتهای 

.حین رمل مشخص و جرد و تعدیلهای الزم انوام پذیرد 
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استقرار طرح جدید : مرحله دهم 

را  چنانچه نتای  حاصل از اجرای آزمایش طرد مثبت باشد و مفدی

ر و مقامات مسلول ادامه اجرای آ  را تصوی  کنند طرد مربوطه د

.رمل پیاده و استقرار می یابد 
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روشهای استقرار طرح 

روشهای موازی یا همزما  ( الف

روش تدریوی یا مرحله ای( ب

روش ی باره ( ج

روش آزمایشی ( د
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روش موازی یا همزمان ( الف

دراین روش نظام جاری و نظام جدیفد بطفور همزمفا  اجفرا مفی 

لیفت شوند و این مرحله ادامه می یابد تا نسبت بفه کفار آیفی و  اب

اجرای روش جدیفد اطمینفا  حاصفل شفود و سفپس روش  فدیم 

. حذ  گردد
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روش تدریجی یا مرحه ای ( ب

دراین روش طرد جدید به تدری  پیاده مفی شفود و طفرد جفاری 

ار بر اساس بدینترتی   سمتی از ک. بتدری  کنار گذاشته می شود 

ر نظام  دیم که در حال کنار گذاشتن اسفت انوفام و بقیفه کفار بف

.رهده نظام جدید است 
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روش یکباره ( ج

ظفام دراین روش نظام  دیم از تاریخ معینی کنار گذاشته شفده و ن

ر از هزینه استقرار در این روش کمتف. جدید جایگزین آ  می گردد

.روشهای دیگر است ولی ریسک آ  بیشتر می باشد 
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روش اجرای آزمایشی ( د

دیفد و چنانچه اجرای سیستم پیشنهادی ،استفاده از ت نی هفای ج

یفک تغییرات وسیعی را در سازما  ایواب کند ،سیستم جدیفد در

بخش از سازما  بصورت آزمایشی اجفرا و حفین رمفل نقفائص آ  

.برطر  و پس از تغییرات الزم در کل سازما  اجرا می گردد 
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ارزیابی عملکرد : مرحله یازدهم 

د ،آنالیسفت پس از این ه سیستم  دیم به سیستم جدید تبدیل شف

ابی بررسی دوباره ای از سیستم به رمل آورده و رمل رد آ  را ارزیف

د می نماید تا میزا  موفقیت سیسفتم جدیفد را مشفخص و تودیف

. نظرهای احتمالی را انوام دهد
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رد برخی از سواالتی که در مرحله ارزیابی عملک
قابل طرح هستند 

یده است ؟آیا سیستم به نتایوی که از فبل پیش بینی شده اند رس-1

؟چه نتای  پیش بینی نشده ای از سیستم حاصل شده است-2

آیا بهره وری افزایش یافته است ؟-3

وفام آیا پیاده سازی سیستم جدید طبق برنامه زما  بنفدی شفده ان-4
پذیرفته است ؟

؟آیا انوام کار با سیستم جدید با دشواریهایی مواجه شده است-5
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م اصول و مفاهی: فصل چهارم 

سازماندهی 
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هدفهای کلی فصل چهارم 

آشنایی با اصول و مفاهیم سازماندهی -1

شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی -2

آگاهی از ن وه تنظیم نمودار سازمانی -3

آشنایی با روشهای تهیه طرد سازمانی -4
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هدفهای رفتاری فصل چهارم 

شرد پن  بخش سازما  از دیدگاه مینتزبرگ -1

شرد دوازده مورد از مبانی سازماندهی -2

  شرد روشهای ت لیلی ، تلفیقی و ترکیبی در تهیه سازما-3

ه مواردی را که آنالیست باید درتنظفیم نمودارسفازمانی مفورد توجف-4

.   رار دهد برشمارید
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اصول و مفاهیم سازمانی 

جزاء سازما  ربارت است از سیستمی متش ل از ا: تعریف سازما  

د  بفه به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضبا  که در جهت رسفی

.هدفهای خاصی فعالیت می کند 
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ساختار کلی سازمان از دیدگاه هنری 
مینتزبرگ 

:سازمان دارای پنج بخش  اساسی است 

(مسلولیت نهایی اداره امور سازما  را دارد:)بخش مدیریت رالی -1

(د نظارت بر کار واحدها و هماهنگی فعالیت آنها را بر رهده دار:) بخش میانی -2

(مسلولیت تولید کاالها و خدمات را دارد :)بخش رملیاتی -3

از متخصصففا  فنففی تشفف یل و در مففوارد لففزوم نظففرات فنففی و :)بخففش فنففی -4
(تخصصی می دهد 

ی نقش کمک و یاری دهنده را برای سفایر واحفدها ایففاء مف:)ستاد پشتیبانی -5
(کند
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شمای کلی دیدگاه مینتزبرگ

مدیریت میانی

مدیریت رالی

بخش رملیاتی 
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مبانی سازماندهی 
سازما  بر مبنای تعداد -1
(هد )سازما  بر مبنای وظیفه -2
(تخصص)سازما  بر مبنای نوع رملیات -3
(ارباب رجوع)سازما  بر مبنای مشتری -4
(م ل جغرافیایی)سازما  بر مبنای  لمرو رملیاتی -5
(نوع تولید )سازما  بر مبنای م صول -6
سازما  بر مبنای پروژه -7
سازما  ماتریسی-8
سازما  با ساخت آزاد -9
ساخت سازمانی مدوالر -10
ساختهای ترکیبی-11
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سازمان بر مبنای تعداد -1

داد در این سازماندهی ،گروهبندی و تقسیم وظایف بفر مبنفای تعف

بفه صورت می گیرد و شامل تقسفیم بنفدی اففراد بطفور اتففا ی و

دسته های مساوی و مأمور کرد  هر دسته برای انوام یک  سمت

.از وظایف سازمانی است 
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(هدف)سازمان بر مبنای وظیفه -2

دراین نوع سازماندهی ، واحدها بر حس  وظیفه و کاری کفه  فرار 

لی است انوام دهند تقسیم بندی می شوند در این روش هد  اصف

های فررفی سازما  به فعالیتهای اصلی و فعالیتهای اصلی به فعالیت

ف فرری و فعالیتهای فرری به وظایف اصلی و وظایف اصلی به وظای

.تقسیم می شوند 
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(تخصص)سازمان بر مبنای نوع عملیات -3

هفاو دراین روش مبنای تقسیم کار نفوع فعالیفت ،تخصفص و آگاهی

.حرفه افرادی است که کارها را انوام می دهند 
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(عارباب رجو)سازمان بر مبنای مشتری -4

دراین سازماندهی به دریافت کننفدگا  خفدمات توجفه گردیفده و

سازماندهی بر اساس گروههای مختلفف مشفتریا  و اربفاب رجفوع 

.صورت می پذیرد 
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(یدتول)سازمان بر مبنای نوع محصول -6

ال یا دراین روش مبنای گروه بندی وظایف و تقسیم کارها نوع کا

.محصولی است که قرار است تولید شود 
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سازمان برمبنای پروژه -6

ل در سازمانهایی که هد  آنها در  ال  پروژه  ها و برنامه های تقریباً مستق
اجرا می شود ،می توا  به تعداد پروژه های موجود ،واحد های مستقلی را 

.ایواد نمود 
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سازمان ماتریسی -7
اسفت این سازما  تلفیقی از سازما  بر مبنای وظیفه و سازما  بر مبنفای پفروژه

بدین ترتی  کفه جریفا  اختیفار در واحفدهای تخصصفی بصفورت رمفودی و در 

ود واحدهای اجرایی بصورت افقی است و از تال ی این دو م ور یک ماتریس بوجف

مدیر سازما .می آید

پروژه الف

گروه تولید

گروه ت قیقات

پروژه ب

گروه تولید

گروه ت قیقات

پروژه ج

گروه تولید

گروه ت قیقات

بخش تولید

بخش ت قیقات
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سازمان با ساخت آزاد یا ادهوکراسی-8

و این نوع سازماندهی ساختی مو ت ، فی البداهفه و اسفتعوالی دارد

ی آید برای رسید  به هد  معینی بدو  طرد و نقشه  بلی بوجود م

ی این ساخت شباهت زیادی با ساخت ماتریسی دارد کفه از نیروهفا. 

رین اطالراتی و تخصصی بنا به مقتضای موارد مطرد شده مناسف  تف

.استفاده های تخصصی و رملیاتی را به رمل می آورد 
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سازمان با گروههای متداخل یا سازمان -9
حلقوی 

مفی این ساخت در  ال  گروههایی که بوسیله ارضای مشترک با هفم در ارتبفا 
ه رنفوا  یک فرد در گروهی بعنوا  مدیر ،در گروه دیگر بف.باشند ش ل می گیرد 

.  مرئوس و در گروه سوم به رنوا  مشاوره می تواند انوام وظیفه نماید

000 000 000000000 000
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(ماجوالر)ساخت سازمانی مدوالر -10

د دراین سازماندهی ،سازما  از واحدهای مختلفی تش یل مفی شفو

که هر واحفد بفا ضفوابط اجرایفی مشفخص و مفأموریتی کفه خفود 

تمرکز مینیاتوری از مأموریت کل سازما  است بطور مستقل ،غیر م

. و خود کفا به فعالیت ادامه می دهد
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ساختهای ترکیبی -11

هر یک از روشهای سازماندهی دارای معای  و م اسنی هستند کفه بفا 

بفر مفی توجه به شرایط زمانی و م انی و مقتضیات مو عیتی آنهفایی را

ه همفین بف.گزیند که بیشترین سود و کمترین زیفا  را داشفته باشفند 

دلیففل در بسففیاری از سففازمانها مم ففن اسففت از ترکیبففی از روشففهای 

.سازماندهی فوق بهره گرفته شود 
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تنظیم نمودار سازمانی 

:برای تهیه طرد سازما  می توا  از روشهای ذیل استفاده نمود 

ت لیلی-1

تلفیقی -2

ترکیبی-3
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روش تحلیلی در تهیه نمودار سازمانی

وام می دراین روش امر گروه بندی فعالیتها و وظایف از باال به پایین ان

ظایف بدین معنی که هد  سازما  به هدفهای فرری ،فعالیتها ،و.گیرد 

و رملیات تقسیم می شود و اجرای مومورفه ای از وظفایف و رملیفات 

.ت ت رنوا  یک شغل به شاغل واگذار می گردد
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روش تلفیقی در تهیه نمودار سازمانی

دین بف. در این روش  کار گروه بندی از پایین به باال انوام مفی گیفرد 

شخص معنا که ابتداء مشاغل مختلفی که باید در سازما  انوام شوند م

گردیده و آنگاه مشاغل مشابه و مفرتبط در یفک گفروه  فرار داده مفی 

ابفد شوند و به یک واحد سازمانی احاله می گردند و این کار ادامه می ی

.  تا سلسله مرات  سازمانی کامل گردد
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روش ترکیبی در تهیه نمودار سازمانی

ر رمفل این روش ترکیبی از روشهای تلفیقی و ترکیبفی اسفت و د

هم بیشفتر از ایفن روش اسفتفاده مفی گفردد و در رفین حفال بفه 

الیتها م توای مشاغل نیز توجه شده و ارتبا  الزم بین وظایف ، فع

.و هدفها مد نظر  رار می گیرد 
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ی باید مهمترین نکاتی که در تهیه نمودار سازمان
به آن توجه کرد 

ریت تبادل نظر با مدیریت در زمینه تمرکز ،ردم تمرکز،حیطه مفدی-1

و سطح یا بلند بود  سلسله مرات  

تعادل اختیار و مسلولیت -2

توزیع مناس  اختیارات بین واحدهای صف و ستاد -3

توجه به ارتبا  هر یک از مشاغل با هد  سازما  -4

بررسی  لمرو هر یک از واحدها و در صورت لزوم ترکی  آنها-5
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ستم هافنون تجزیه و تحلیل سی: فصل پنجم 

هدف کلی

آشنایی با فنون مختلف تجزیه و تحلیل سیستم ها
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هدفهای رفتاری فصل پنجم 
.  یدمهمترین فنو  توزیه و ت لیل سیستمها و روشها را نام ببر-1

.جدول تقسیم کار را تعریف کنید -2

.مزایا و م دودیتهای جدول تقسیم کار را بیا  کنید -3

.ید راههای از بین برد  م دودیتهای جدول تقسیم کار را بیا  کن-4

.مراحل تهیه جدول تقسیم کار را شرد دهید -5

م فرم لیست وظایف ،فعالیتهفای واحفد و فعالیتهفای سفازما  را رسف-6
.کنید 
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تم ها ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیس

بررسی تقسیم کار -1
بررسی جریا  کار -2
بررسی جا وم ا  -3
کنترل فرم ها -4
کنترل اسناد و سیستم های بایگانی -5
اندازه گیری کار -6

(پرت،سی پی ام،پی دی ام)برنامه ریزی شب ه ای -7
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جدول تقسیم کار 

جدولی است که نشا  می دهد کارکنا  یک سازما  در یک مدت

معین ،چه کارهایی را انوام می دهند و چه مقدارو ت صر  انوام 

.داد  این کارها می کنند 
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مزایای جدول تقسیم کار 

کس  آگاهی از بار وا عی کار و ن وه توزیع آ  -1
شناخت م لهای تراکم کار و تراکم نیروی انسانی -2
آگاهی از ت رار ها و تداخلهای وظایف -3
آگاهی از ن وه اختصاص و ت به هر یک از وظایف -4
کس  اطالع از او ات اضافی کارکنا  -5
آگاهی از تعداد وا عی نیروی مورد نیاز -6

ارزشیابی کارکنا  -7
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محدودیتهای جدول تقسیم کار 

چو  از اطالرات کارکنا  استفاده مفی شفود مم فن اسفت بفا -1

.وا عیت تطبیق نداشته باشد 

.  تعین زما  در مورد برخی وظایف بطور د یق میسر نیست-2
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ار مقدمات الزم برای تهیه جدول تقسیم ک

ا پیرامفو  تش یل جلسه توجیهی ،کارکنا  و سرپرست مستقیم آنه-1

.جدول تقسیم کار

تر کمک گرفتن از اطالرات ت میلی برای کس  اطالرات د یق-2

.  دآنالیست بایستی در فرایند کار از سرپرست کمک بگیر-3

ت در حین آنالیست بایستی رابطه ای دوستانه با کارکنا  و سرپرس-4

.تهیه و تنظیم جدول داشته باشد 
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مراحل تهیه جدول تقسیم کار 

انتخاب واحد بررسی -1

تهیه لیست وظایف کارکنا  -2

تهیه لیست فعالیتهای واحد -3

تهیه جدول تقسیم کار در وضع موجود -4

توزیه و ت لیل جدول تقسیم کار در وضع موجود -5

تهیه جدول تقسیم کار در وضع پیشنهادی -6
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انتخاب واحد بررسی :مرحله اول 

یم در این مرحله آنالیست کل سازما  را به واحدهای کوچک تقسف

ه و برای هر یک از واحد ها بطور جداگانه جدول تقسیم کار تهی

و سپس برای کل واحد ها از روی جداول گزارش جامعی تهیه و 

.به مدیریت ارائه می دهد 
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یم رابطه هدف ،فعالیت و وظیفه در جدول تقس
کار 

2وظیفه

هد 

1وظیفه3وظیفه 

فعالیت
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ان تهیه لیست وظایف کارکن:مرحله دوم 

هد هفر لیست وظایف کارکنا  لیستی است که نشا  می د

یک از کارکنا  یک واحد سازمانی در یک مدت معین چفه

وظایف و رملیاتی را انوام و چقدر و ت صفر  انوفام آنهفا 

.  می کنند
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اننمونه ای از لیست وظایف انفرادی کارکن
نام و نام خانوادگی               رنوا  شغل                  نام واحد سازمانی

میزا  ت صیالت              توارب   در موموع            نام سرپرست

در شغل فعلی        تاریخرشته ت صیلی                          

شماره

وظیفه
شماره شرد وظیفه

فعالیت
زما  صر  شده 

در روز

جمع کل
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واحد تهیه لیست فعالیتهای: مرحله سوم 

مانی این لیست صورتی از کلیه فعالتهایی کفه در یفک واحفد سفاز

انوام می شود می باشفد کفه در بفر گیرنفده مومورفه فعالیتهفای

.اساسی و رمده ای که کارکنا  انوام می دهند است 
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نمونه ای از لیست فعالیت های واحد

شماره

تفعالی
سارات صر  شده در شرد فعالیت

هفته

جمع کل

نام واحد سازمانی                            نام سرپرست واحد

نام آنالیست                                     تاریخ
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تهیه جدول تقسیم کار برای:مرحله چهارم 
وضع موجود 

ه دراین مرحله آنالیست بفا اسفتفاده از اطالرفاتی کفه در دو مرحلف

مفی  بلی بدست آورده نسبت به تهیه جفدول تقسفیم کفار ا فدام

مرحله چهارم در وا ع ترکیبی از دو مرحله دوم و سفوم مفی.نماید 

رادی باشد و جدول تقسیم کار نیز براینفدی از لیسفت وظفایف انفف

. کارکنا  و لیست فعالیتهای واحد می باشد
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یم کار تجزیه و تحلیل جدول تقس: مرحله پنجم 

ی دراین مرحله به بررسی انتقادی جدول تقسفیم کفار پرداختفه مف
شود و سفواالتی از  بیفل سفواالت ذیفل دربفاره اطالرفات جفدول 

.پرسیده و پاسخ آنها مشخص می گردد

.آیا کلیه فعالیتها دراین واحد انوام می شود-1

آیفا الزم کدام یک از این فعالیتها بیشترین و ت را می گیرند و-2
.است این مقدار و ت صر  آنها شود 

.چه مقدار و ت صر  کارهای غیر ضروری می شود -3

. د آیا از تخصص و مهارت افراد استفاده مناس  به رمل می آی-4
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یشنهادی تهیه جدول تثقسیم کار پ: مرحله ششم 

زمانی که پاسفخ سفواالت مطفرد شفده در مرحلفه  بفل مشفخص 

ی گردیدند معین می شود کفه در مفورد برخفی از وظفایف تغییراتف

بت ضروری می باشد مثالً مشخص می شود که تخصیص زما  نسف

لفذا . به اهمیت وظایف و فعالیتها به درستی صورت نگرفتفه اسفت

تغییرات مفذبور در جفدول جدیفدی بفه نفام جفدول تقسفیم کفار 

.پیشنهادی ارمال میگردد 
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نمونه ای از جدول تقسیم کار 
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بررسی جریان کار :فصل ششم 

آشنایی با بررسی جریا  کار 

هدف کلی
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هدفهای رفتاری فصل ششم 
نمودار جریا  کار را تعریف کنید -1

پن  رالمت مورد  بول آنالیستها را ترسیم کنید -2

موارد استفاده از نمودار جریا  کار رمفودی و افقفی را توضفیح-3

دهید 

تفاوت نمودارهای جریا  کار افقی و رمودی را شرد دهید -4

مراحل بررسی نمودار جریا  کار را ذکر کنید -5
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تعریف نمودار جریان کار 

ه نمودار جریا  کار ربارت است ز تصویری از مراحفل مختلففی کف

. برای انوام یک کار از ابتداء تا انتها طی می شود
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عالئم نمودار جریان کار 

ود برای ترسیم نمودار های جریا  کار از رالمتهایی استفاده می ش

  که هر کدام دارای مفهوم خاصی هستند این رالئم در نمودار سب

دی تسهیل و تسریع درک نمودار می شوند که در اسالید هفای بعف

.ارائه شده اند 
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عمل یا اقدام -1

برای نشا  داد  رمل یا ا دام که معر  انوام کفار اسفت و زمفانی 

بفر که چیزی بوجود آمده یا تغییری حاد  شده و یا این ه جزئفی

ه از رالمفت دایفر( مثل نوشفتن یفک نامفه)چیزی اضافه شده باشد

.   استفاده می شود
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یابازرسی یا کنترل     .2

یفق از این رالمتها برای نشا  داد  بازرسفی ، کنتفرل ،مقایسفه و تطب

.ود آنچه که صورت گرفته است با معیارهای مورد نظر استفاده می ش

.بررسی چ ی که صادر شده است :مثال
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تصمیم گیری -3

تصمیم گیری گر چه نوری رمل است و مفی تفوا  آ  را بفا دایفره

بزرگ نشا  داد ولی مم فن اسفت برخفی از آنالیسفتها از رالمفت

.لوزی برای نمایاند  آ  استفاده کنند 

اتخاذ تصمیم در مورد افزایش تولید : مثال
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یا  انبار یا بایگانی        -4

.ت این رالمت نشا  دهنده نگهداشتن کار بطور مو ت یا دائمی اس

ضبط یک نامه یا نگهداری یک کاال در  فسه : مثال 
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تأخیر یا انتظار غیر موجه-5

ا این رالمت نشا  دهنده زمانی است که کار در انتظار می مانفد تف

ه بفه تأخیر مو عی پیش می آید کف. مرحله بعدی آ  صورت گیرد 

رلت شرایط موجود ،اجفرای مرحلفه بعفدی ام فا  پفذیر نباشفد و 

.   سمتی از کار متو ف شود 
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یا(         جابجایی)حرکت یا ارسال -6

شفود این رالمت برای نشا  داد  حرکت یا نقل و انتقال استفاده می

.که معر  تغییر م ا  از جایی به جای دیگر است
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ترکیبی از عالئم-7

یارمل و حرکت                   (الف 

.هرگاه رملی در حین حرکت انوام شود ازاین رالمت استفاده می شود

یارمل و کنترل                    ( ب

ه مثل وز  کرد  شیش.این رالمت معر  انوام بازرسی در حین رمل است 
های نوشابه
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انواع نمودار جریان کار 

نمودار رمودی یا یک ستونه ( الف

نمودار افقی یا چند ستونه( ب
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نمودار عمودی یا یک ستونه(الف

این نمودار در مواردی ب ار می آید که کلیه مراحفل یفک کفار در یفک

وانفد با کمک این نمودارآنالیست مفی ت.  سمت یا یک واحد انوام شود

ی به ارتبا  کاری موجود در یک واحد پی ببفرد و از ت فرار و تفداخلها

.  وظیفه ای ورملیاتی آگاه شود
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نمونه ای از نمودار جریان کار عمودی یا یک
ستونه
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نمودار جریان کار افقی یا چند ستونه

این نمودار در مواردی ب ار می آید که مراحل انوام یک کار در چنفد

این نمودار بفه آنالیسفت کمفک.  سمت یا چند واحد انوام می شود 

 رارها می کند تا به ن وه ارتبا  بین واحدهای مختلف پی ببرد و از ت

.و تداخلها یی که در آ  واحد رخ می دهد آگاهی پیدا نماید
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هنمونه ای از نمو دار افقی یا چند ستون
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مراحل بررسی نمودار جریان کار 

تعیین کار مورد نظر : مرحله اول 

تعیین مراحل کار : مرحله دوم 

ترسیم نمودار جریا  کار در وضع موجود : مرحله سوم

توزیه و ت لیل نمودار جریا  کار : مرحله چهارم 

تنظیم نمودار پیشنهادی : مرحله پنوم 
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تعیین کار مورد نظر : مرحله اول 

ی دراین مرحله آنالیست بایستی کاری که می خواهفد مفورد بررسف

.اید  رار دهد را تعیین و نقطه آغاز و پایا  آ  را د یقاً مشخص نم
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تعیین مراحل کار : مرحله دوم 

سفتی دراین مرحله آنالیست بایستی از کلیه مراحفل انوفام کفار لی

ی  و تهیه نموده و د ت نماید که صرفاً جریا  کار مورد نظر را تعق

.از آ  من ر  نشود 
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ضع ترسیم نمودار جریان کار در و: مرحله سوم
موجود 

رحله دراین مرحله آنالیست با استفاده از اطالرات کس  شده در م

ر دوم نموداردر وضع موجود را ترسیم می کند و اگر کلیه مراحل د

یک واحد انوام شود نمودار رمودی و اگر در چند واحد انوام شود 

.نمودار افقی رسم می گردد 
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تجزیه و تحلیل نمودار : مرحله چهارم 

ده و دراین مرحله آنالیست با دید انتقادی به نمودار وضع موجود نگاه کر
.سواالت ذیل را درباره اطالرات جدول می پرسد

کار این مرحله چیست یا بعبارت دیگر در این مقطع کدام یک از مراحل-1
باید انوام شود ؟

چرا بایستی این مرحله انوام شود؟-2
چرا این مرحله توسط این فرد انوام می شود ؟-3
چرا این مرحله دراین زما  انوام می گیرد ؟-4
این مرحله چگونه انوام می گیرد؟-5

چرا این مرحله دراین م ا  انوام می شود ؟-6
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یتنظیم نمودار پیشنهاد: مرحله ششم

پاسفخ دراین مرحله آنالیست تغییرات و اصالحاتی که با توجفه بفه

سواالت فوق الزم می داند در نمودار وضع موجود ایوفاد و نمفودار 

ر در اغل  موارد نمفودار د. در وضع پیشنهادی را تنظیم می نماید 

.وضع پیشنهادی دارای مراحل کمتر و روشی ساده تر می باشد
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رمهابررسی و کنترل ف: فصل هفتم 

هدف کلی

آشنایی با نحوه بررسی و کنترل فرمها
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هدفهای رفتاری 
فرم را تعریف کنید -1

مبانی طبقه بندی فرمها را بیا  کنید -2

کنید دو فرم از فرمهای طبقه بندی شده بر حس   لمرو استفاده را ذکر-3

نید چهار فرم از فرمهای طبقه بندی شده برحس  کار و وظیفه را ذکر ک-4

هد  از بررسی و کنترل فرمها را توضیح دهید -5

مراحل بررسی فرمهای سازمانی و ایواد و بهبود آنها را نام ببرید -6

ن اتی که بایستی در کنترل فرم ررایت کرد رابیا  کنید -7
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تعریف فرم

فرم ی فی از ابزارهفای بر فراری ارتبفا  اسفت کفه بفرای دریاففت 

. اطالرات خاصی به صورت م توب تهیه و تنظیم می شود
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انواع فرم 

:فرمها برحس  دو رامل ذیل دسته بندی می شوند 

 لمرواستفاده-1

.کار و وظیفه ای که انوام می دهند-2
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انواع فرم برحسب قلمرو استفاده-1

این فرمها در بخش کوچ ی از سازما  : فرمهای داخلی–الف 

.استفاده می شوند 

این فرمها در کلیه  سمتهای سازما  : فرمهای استاندارد –ب 

(مثل برگه مرخصی). استفاده می شوند
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انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که-2
انجام می دهند 

فرمهای پرسنلی -1

فرمهای مالی -2

فرمهای آموزشی -3

فرمهای تدارکاتی -4

فرمهای تعمیرات و نگهداری وسایل -5

فرمهای متفر ه -6
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هدف از بررسی و کنترل فرم 

ورد هد  از بررسی و کنترل فرم طراحی ،اصالد و بهبود فرمهای م

نیاز سازما  و حذ  فرمهای اضافی و تهیه فرمهای مفورد نیفاز بفا

.حد اکثر بازدهی و حد ا ل هزینه می باشد 
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مراحل بررسی و کنترل فرم 

بررسی فرمهای موجود -1

توزیه و ت لیل فرمهای موجود -2

تهیه طرد پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز -3
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بررسی فرمهای موجود -1

ع دراین مرحله آنالیست نمونه ای از فرمهای موجود سازمانی را جم

آوری و با د ت در ش ل ظفاهری آنهفا و مفوارد منفدرج در آنهفا و 

مت همچنین ترتی   رار گرفتن و ن وه تخصیص جا برای هفر  سف

.ماید آ  و نوع کاغذ و سایر مشخصات فرم را د یقاً شناسایی می ن
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تجزیه و تحلیل فرمهای موجود -2

دراین مرحلفه آنالیسفت بفا توزیفه و ت لیفل اطالرفات موجفود بفه بررسفی 
.نقایص،کاستی ها،ایرادات و نارسایی های فرمهای موجود می پردازد

د بفه برخی از سواالتی که در این مرحله بایستی پاسخشفا  مشفخص گردنف
.  شرد ذیل هستند

چه فرمی مورد بررسی است؟-1
آیا کلیه نسخ این فرم ضروری است؟-2
درک آیا م توای فرم برای کسانی که آ  را ب ار می برند واضفح و  ابفل-3

است؟
آیا اندازه فرم مناس  است ؟-4

آیا فرم اطالرات مورد نیاز را تأمین می کند؟-5



وب سایت مدیریتی ایران 174

نیاز تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد-3
ی دراین مرحله آنالیست با استفاده از اطالرات مراحل  بل گامهای زیفر را بفر مف

:  دارد
تعیین هد  فرم -1
تعیین رنوا  فرم -2
تعیین شماره یا کد فرم -3
نظر خواهی از ت میل کنندگا  و استفاده کنندگا  از فرم -4
تعیین اطالراتی که در فرم درج می شود -5
تهیه طرد فرم -6
استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه -7
جرد و تعدیل فرم با استفاده مؤثر از باز خور -8
تهیه فرم نهایی-9
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:  فصل هشتم 

بررسی جاو مکان 



وب سایت مدیریتی ایران 176

هدفهای کلی فصل هشتم

آشنایی با ت نیک بررسی جا وم ا  کار -

آگاهی از هد  بررسی -

ونداطالع از مالحظاتی که در بررسی جا و م ا  کار بایستی ررایت ش-

شناخت مراحل بررسی جاوم ا  -
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هدفهای رفتاری فصل هشتم 
.بررسی جا و م ا  را تعریف کنید -1

.ضرورت برسی جا و م ا  را بنویسید -2

.هد  از بررسی جا و م ا  راشرد دهید -3

ا  ن اتی که در  رار داد  میزهای کار بایسفتی ررایفت شفود را بیف-4

.کنید 

.مراحل بررسی جا و م ا  را بنویسید -5
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تعریف بررسی جا و مکان 

 ا  و بررسی جا وم ا  ربارت است از مطالعه چگونگی تخصیص م

فضای در دسفترس بفه نیفروی انسفانی از یفک طفر  و وسفایل و 

توهیزات کاری از طر  دیگر 
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هدف از بررسی جا و مکان 
ا در تأمین رضایت نیروی انسانی و توجه به رففاه و راحتفی آنهف-1

م یط کار 

تسهیل سرپرستی و نظارت بر کار کارکنا  -2

بر راری جریا  و گردش کار بطور مؤثر و کارآمد -3

ر ایواد تسریع در ارائه خدمات و کاالها به اربفاب رجفوع و تفأثی-4
روانی مثبت بر آنها 

صففرفه جففویی و ایوففاد  ابلیففت انعطففا  در مففورد تغییففرات و -5
ت والت آینده 
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ص برخی از اصول و معیار های بررسی و تخصی
جا و مکان 

.  مرا بت شود که هیچ بخش از م ا  و فضای در دسترس هدر نرود-1

ابه واحد ها و افرادی که وظایفشا  از نظر ماهیت با ی دیگر مفرتبط و مشف-2
.  است نزدیک به هم  رار گیرند

از گردش کار حتی االم ا  از یک م ل شروع و به م ل دیگر ختم شود و-3
.  تقاطع و رفت و برگشتهای غیر ضروری خوداری شود

م ل استقرار افراد و واحدها با ارباب رجوع زیاد نزدیفک در ورودی تعیفین-4
.شود

واحدهایی که کارشفا  جنبفه م رمانفه دارد دورتفر از م فل رففت و آمفد -5
.  مشتریا  باشند
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اشکال طراحی مسیر کار 

دایره یا بیضی(خط مستقیم                                    ز(الف

مثلث(خط من نی یا نعلی ش ل                       د(ب

چهار گوش(وخط ش سته                                  (ج

«T»ش ل(ه«                                 ال»ش ل (د
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مراحل بررسی جا ومکان 

بررسی جا وم ا  در وضع موجود :مرحله اول 

توزیه و ت لیل طرد جا و م ا  کار : مرحله دوم 

تهیه طرد جا و م ا   : مرحله سوم 
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سیستم ها و :فصل نهم 

روشهای بایگانی 
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هدفهای کلی فصل نهم 

آشنایی با اهمیت بایگانی در سازمانها -1

آشنایی باانواع سیستم های بایگانی -2

آگاهی از اصول بایگانی -3

شناخت روشهای تنظیم اسناد -4

آشنایی با مراحل بررسی سیستم بایگانی -5
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هدفهای رفتاری فصل نهم
بایگانی را تعریف نموده و اهمیت آ  را توضیح دهید -1

سند،پرونده و آرشیو را تعریف کنید -2

یح دهید انواع سیستم های بایگانی را نام برده و به اختصار توض-3

شوند اصولی را که بایستی در ایواد سیستم بایگانی ررایت-4
ذکر کنید 

روشهای تنظیم اسناد را برشمرده و آنها را توضیح دهید -5

مراحل بررسی سیستم بایگانی را بیا  کنید -6
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تعریف بایگانی 

ک بایگانی ربارت است از فن اداره ، نظارت وحفاظت اسناد و مدار

.سازما  به منظور نگهداری و مراجعه 
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وظیفه بایگانی 

بط و وظیفه بایگانی در هر سازما  طبقه بندی اسفناد ،ثبفت و ضف

مانی کنترل آنهاست و این وظیفه از مرحله دریافت سند آغاز و تا ز

ه که به رلت سل  ارزش و برطبق مقررات از بفین مفی رود و یفا بف

ی رلت ارزش استثنایی در م ل معینی برای همیشفه نگهفداری مف

.شود دوام خواهد یافت 
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تعریف سند 

سند ربارت است از حقایق کتبفی در خصفوص و فایع و معفامالت

سازما  که مم ن است در فرمهای چفاپی ،کفارت ،اوراق،کاغفذ یفا 

وارهفای بنابراین هر شیء ابل اسفتناد مثفل ن. کتاب منع س شود 

اشند سند مادام که  ابل استناد ب...ضبط صوت ،فیلم ،می روفیلم و 

.م سوب می شوند 
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تعریف پرونده 

پرونده ربارت است از موموره ای از اسناد و مدارک مربو  به یک

ا موضوع ،شخص یا سازما  کفه بترتیف  خاصفی در یفک پوشفه یف

.کالسور نگهداری شده است 
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تعریف آرشیو 

آرشیو ربارت است از م ل نگهداری دائمی اسناد و مفدارک گفرا 

ی بهایی که از نظر اداری ،حقو ی ،مالی ،رلمفی ،تفاریخی و فرهنگف

.  ارزش نگهداری دائمی را دارند
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انواع سیستم بایگانی 

سیستم متمرکز -1

سیستم غیرمتمرکز -2

(کنترل مرکزی )سیستم نیمه متمرکز -3
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اصول بایگانی 
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اصل آسان بودن 

پرونده به موج  این اصل سیستم بایگانی و ن وه تنظیم مدارک و

هفوم ها بایستی آسا  و  ابل درک بوده و با صر  انفدکی و فت مف

. گردد 
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اصل قابلیت اجرا 

ه نفوع و براساس این اصل سیستم مورد استفاده بایستی بفا توجفه بف

.د ماهیت کار و ام انات در دسترس و در رمل  ابل پیاده شد  باش
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اصل قابلیت انعطاف 

با تغییرات و به موج  این اصل سیستم بایگانی باید  ابلیت تطابق

م را انوام ت والت را داشته باشد و در این زمینه نیز پیش بینی الز

.داده باشد 
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اصل دقت و سرعت 

اشفند کفه سیستم بایگانی و روشهای مورد رمل بایستی به ن وی ب

.د در رین د ت و ص ت ،ام ا  تسریع در رمل را نیز میسر سازن
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اصل افراد با صالحیت 

شفغل کارکنا  بایگانی بایستی دارای شرایط الزم برای احفراز ایفن

.بوده و مهارت و توربه کافی را در این زمینه داشته باشند 
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اصل نظم اصولی و منطقی 

ظفام در تش یل پرونده ها و تنظفیم مطالف  آنهفا ،بایسفتی از یفک ن
:د ررایت ن ات زیر توصیه می شو.اصولی و منطقی پیروی شود 

وجود ارتبا  منطقی بین رنفوا  پرونفده و موضفوع نامفه هفای -الف
مندرج در آ  

ررایت تقدم و تأخر در شماره و تاریخ نامه ها -ب

حفظ یک نسخه از هر نامه و حذ  نسخه های اضافی -ج

ررایت حد متعادل برای  طر هر پرونده -د
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روشهای تنظیم اسناد 
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مراحل بررسی سیستم بایگانی 
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یبررسی تکنیکهای کم: فصل دهم 

بررسی تکنیکهای کمی تجزیه و تحلیل سیستم ها

هدف کلی
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هدفهای رفتاری فصل دهم 

.سه الگوی برنامه ریزی شب ه ای را نام ببرید -1

.رالئم مورد استفاده در روش پرت را مشخص کنید -2

.مراحل ضروری برای روش پرت را نام ببرید -3

بیا  کنید سواالتی را که آنالیست برای تنظیم شب ه پرت مطرد می کند را-4

. دمهای ت لیل زمانی شب ه را بیا  کنید -5

.وغیره -6
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روشهای برنامه ریزی شبکه ای 



وب سایت مدیریتی ایران 204

(پرت)روش ارزیابی و بازنگری برنامه 

سفت بطور خالصه پرت را می توا  ی ی از روشهای برنامه ریزی دان

که با آرایش مقداری خود ،کلیه روامل مفؤثر را در راه رسفید  بفه

هد  ،با توجه به رامل زمفا  در شفب ه ای جهفت دار مصفور مفی 

.می خوانند«برنامه ریزی شب ه ای »از این روی پرت را . سازد 
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عالئم مورد استفاده در پرت 



وب سایت مدیریتی ایران 206

رویداد یا واقعه -1

رویدا ربارت است از ل ظه مشخصی از زما  کفه در آ  رمفل خاصفی 

ا که می تواند شروع و یفا پایفا  یفک کفار جسفمی یف. انوام می گیرد 

.ف ری باشد که دربر گیرنده طی زما  نیست 

و برای هر. در روش پرت رویداد را با رالمت دایره       نشا  می دهند

.رویداد نیز شماره ای در نظر گرفته می شود 
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فعالیت -2

از فعالیت کار و رمل خاصی است که برای انوام شد  هر  سمت

برنامه ضرورت دارد و انوام آ  مستلزم طی زمفا  اسفت و بفدیهی

رای است با طی زما  نیز بخشی از منابع سازما  مصر  می شود ب

ی اسفتفاده مف)            (  نشا  داد  فعالیت از فلش یفا پی فا   

.شود 
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فر فعالیت عاریه یا فعالیت زمان ص-3

المت برای نشا  داد  روال منطقی برنامه و ارتبا  بین فعالیتها  ،ازر

ی زما  فعالیت راریه یا زما  صفر یا بی اثر که مستلزم صر  منابع و ط

می رود خاصی نیست و صرفاً برای منع س کرد  توالی فعالیتها ب ار

)           ( دراین مورد از رالمت فلش خط چین. استفاده می شود 

.  استفاده می شود 
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مراحل روش پرت 
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نمونه ای از شبکه ترسیم شده 

1

2

3

4

5
6

8
7



وب سایت مدیریتی ایران 211

ه به آنها سواالتی که بایستی برای ترسیم شبک
پاسخ داد 

چه فعالیتها و رویدادهایی باید  بل از این رویداد انوام شود؟-1

رد ؟چه فعالیتها و رویدادهایی را نمی توا   بل ازاین رویداد شروع ک-2

د ؟چه فعالیتها و رویدادهایی را می توا   بل از این رویداد شرع کر-3
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گامهای تحلیل زمانی شبکه 
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تخمین زمان هر فعالیت -1

بفا برای تعیین زما  هر فعالیت سه زما  برآورد گردیفده و سفپس

ل می استفاده از فرمولی که بعداً ذکر خواهد شد به یک زما  تبدی

.شوند 
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سه زمان برآورد شده در پرت 

(زما  حدا ل یا کمترین زما  )برآورد خوش بینانه –الف 

(زما  حداکثر یا بیشترین زما  )برآورد بد بینانه -ب

برآورد زما  م تمل -ج
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برآورد خوشبینانه (الف

دراین مورد آنالیست سعی می کند زما  انوام هر کفاری را بفدو 

ر در نظر گرفتن مش الت و روامل نا مساردی کفه مم فن اسفت د

نشفا  Taیفا  Toاین زما  را بفا.آینده پیش آید تخمین بزند 

. می دهند
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برآورد بد بینانه (ب

و دراین مورد آنالیست می کوشد روامل نامسفارد و نیفز مشف الت

موانع را در پیش بینی خود دخالت دهد و حد اکثفر زمفانی را کفه

ن زمفا  ای. ف ر می کند برای انوام فعالیت الزم است برآورد نماید 

. نشا  می دهندTbیا  Tpرا با حر  
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برآورد زمان محتمل ( ج

ی و با دراین مورد آنالیست سعی دارد با در نظر گرفتن شرایط راد

بت بفه در نظر داشتن زمانی برای و ایع غیر  ابل پفیش بینفی نسف

برآورد زما  م تمل ا دام نماید این برآورد معر  زما  مورد نیفاز

نشفا  داده Tmبرای انوام فعالیت بطور معمول است که با حر  

.می شود 
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ت تعیین زمان انتظار برای هر فعالی-2

ردد دراین مرحله سه زما  برآوردی بایستی به یک زما  تبدیل گف
بفاً و نظر به این ه احتمال و وع زما  حد ا ل و زما  حفداکثر تقری
ر ی سا  و احتمال و وع زما  م تمل بیشتر از بفرآورد هفای دیگف
و است، لذا برای تبدیل سه زمفا  بفه یفک زمفا  بایسفتی شفانس

ز فرمول لذا ا.ارتبار بیشتری برای زما  م تمل در نظر گرفته شود 
.زیر استفاده می شود

Te=   ta+4tm+ta

6
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تعیین کمترین زمان برای هر رویداد -3
(TE)

کمترین زما  مورد انتظار برای هر رویداد ربارت اسفت از مومفوع

زمانهففای مففورد انتظففار هففر فعالیففت از ابتففداء تففا آ  رویففداد 

د کفه بنابراین و تی در یک شب ه دو یا چند مسیر وجود دار.خاص

  به یک رویداد ختم می شود کمترین زما  مفورد انتظفار بفرای آ

رویداد ربارت خواهد بود از زما  مورد انتظار مسفیری کفه بصفر 

.  بیشترین زما  احتیاج دارد
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TEفرمول محاسبه 

نوم در شب ه زیر کمترین زما  مورد انتظار برای رویداد پ: مثال 
1-3-4-5در مسیر  teربارت خواهد بود از موموع

TE(رویداد بعدی=)TE(رویداد  بلی+)te(فعالیت)

1

2

3

4 5
2 =te
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TLتعیین بیشترین زمان مجاز-4

از بیشترین زما  مورد انتظار و مواز برای یک رویداد ربفارت اسفت

ق برنامه دیرترین زمانی که یک رویداد باید ت میل شود تا پروژه طب

ازطریق پیدا کفرد  طفوالنی تفرین TL. زمانبندی شده پیش برود 

. نفیم مسیر از رویداد پایا  شب ه تارویداد مورد نظر م اسبه مفی ک

.رمل می کنیم TEبنابراین ر س م اسبه 
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(TL)فرمول محاسبه بیشترین زمان مجاز 

 TL(رویداد  بلی= )TL(رویداد بعدی)–te(فعالیت)

 TLهفته باشد12در مثال  بل چنانوه زما  انوام پروژه 

12-2= 10ربارت خواهد بود از 4رویداد
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(S)تعیین زمان آزاد -5

موفاز زما  آزاد یا فرجه ربارت است از تفاضل بین بیشترین زما 

برای هر رویداد   TEو کمترین زما  مورد انتظار؛یعنی TL؛یعنی

و منظور از آ  ربارت است از و ت اضافی موجود اسفت کفه بفرای 

میفزا  فرجفه مم فن . رسید  به هر رویداد در اختیار مفی باشفد 

. است مثبت ،صفرو منفی باشد
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(S)فرمول محاسبه زمان آزاد 

S = TL –TE                              

زما  مورد انتظار         زما  مواز              زما  آزاد  

د فرجه اگر بیشترین زما  مواز با کمترین زما  مورد انتظار مساوی باش-

.بدین معنی که هیچ و ت آزادی موجود نیست .صفر خواهد بود 

روژه اگر مسیری از نظر زمانی طوالنی تر از زمانی باشد که برای اتمفام پف-

.در نظر گرفته شده است در این صورت میزا  فرجه منفی خواهد بود
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تعیین مسیر بحرانی -6

شفب ه ، طوالنی ترین مسیر شب ه ؛ یعنی مسیری که از آغاز تا پایفا 

مسفیری بعبارت دیگفر.بیشترین و ت را می گیرد مسیر ب رانی است 

ی که دارای کمترین و ت آزادو ام ا  کنفد کفاری باشفد مسفیر ب رانف

.است 
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روژه تعیین واریانس و احتمال خاتمه پ-7

وانفد آنالیست برای این ه از میزا  د ت برآورد خود آگاه شود می ت
د اگفر میفزا  واریفانس کفم باشف. از فرمول واریانس کمک بگیفرد 

ه ،درصد احتمال برآورد و درجه اطمینا  باالتر خواهد بود و چنانچ
دامنففه اخففتال  بففین دو بففرآورد حففداکثر و حففدا ل خیلففی زیففاد 

انس برای م اسبه واریف. باشد،میزا  ردم اطمینا  افزایش می یابد
.از فرمول زیر استفاده می شود 

o = b – a

6
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(  ( c . p . mروش مسیر بحرانی

یش این روش ی ی دیگر از روشهای برنامه ریزی است که مبنای پف

وژه بینی را با برآورد هزینه فعالیتهفای مربفو  بفه انوفام یفک پفر

.مرتبط می سازد 
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و پرتتفاوتهای روش سی پی ام

بوای برآورد سه زما  در مورد هر فعالیت  c .p .mدر روش-1

.   فقط یک زما  برآورد می شود 

مفی روش پرت صرفاً مبنای  پیش بینی زمفا  فعالیفت شف ل-2

رالوه بفر فعالیفت ،نسفبت بفه  c p mگیرد در حالی که در روش

.هزینه های انوام هرفعالیت نیز توجه می شود 
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)(C P Mمراحل روش 
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(  P D M)روش ترسیم پیش نیازها

راسفاس این روش برنامه ریزی شب ه ای برمبنای ترسفیم شفب ه ب

د در این فعالیت های مورد نیاز  بلی یا ترسیم پیش نیازها می باش

ند و روش فعالیت ها بصورت مستطیل یا دایره نشا  داده مفی شفو

. گردندروابط بین فعالیتها بوسیله فلش یا پی ا  منع س می
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P D Mجدول زمانبندی فعالیتها در 

تنظفیم جفدول زمانبنفدی فعالیتهفا  P D Mویژگی خاص روش

انی است که با آ  می توا  تعیین کرد که هر فعفالیتی در چفه زمف

اتفاق خواهد افتاد ،چه مدتی طفول خواهفد کشفید و چفه ارتبفا  

.هایی بین آ  فعالیت با فعالیتهای  بل از آ  وجود دارد 
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ی کار سنج: فصل یازدهم 
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هدفهای کلی فصل یازدهم 

آشنایی با مفهوم کار سنوی -

شناخت فوائد و اصول کار سنوی -

اطالع از پیش نیازهای کار سنوی -

آشنایی بافن بررسی حرکات -

آگاهی از روشهای معر  کار سنوی -
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هدفهای رفتاری فصل یازدهم 

کار سنوی را تعریف ،اصول و فوائد آ  را ذکر کنید -1
د پیش نیازهای کارسنوی و برخی از روشهای آ  را نام ببری-2
مقاصد اساسی بررسی حرکات را بنویسید -3
ته مراحل بررسی حرکات و مراحل روش استفاده از سوابق گذش-4

را شرد دهید 
مراحل روشهای گزارش گیری،نمونه گیری و رناصر از پیش-5

تعین شده و زما  سنوی را نام ببرید 
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تعریف کارسنجی 

ور کار سنوی ی ی از ت نی های مطالعه کار است که به منظ
ز افزایش ثمر بخشی سازمانی انوام می گیرد و ربارت است ا

ه وسیله ب ار گیری روشهایی برای تعیین زما  انوام کار معین ب
.یک فرد واجد شرایط در سط ی  ابل  بول 
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برخی از فوائد کار سنجی 

کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی -1
ایواد ام ا  کنترل و ارزیابی کارکنا  -2
کاهش هزینه تولید و  یمت تمام شده کاال -3
بهبود روابط کار -4
ه کمک به برآورد بهتر  یمت کاالها یا خدمات و برآورد بودج-5
افزایش کار آیی -6

و غیره -7
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اصول کار سنجی 

یفرد در کار سنوی باید روش کار مورد بررسی و سنوش  رار گ-1

نه کارگر یا کارمند 

روشی برای کار سفنوی انتخفاب شفود کفه  ابفل درک و ب فار-2

.گیری باشد 

هزینففه کارسففنوی بففا منففافع حاصففل از پففذیرش و اجففرای آ  -3

.مقایسه و در صورت بیشتر بود  منافع آ  انوام شود 
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پیش نیازهای کار سنجی 

اصالد و ساده سازی روش کار  بل از کار سنوی -1

رالوه برروش کار وسایل و ابفزار کفار نیفز مناسف  واسفتاندارد-2

. باشد

در مورد روش ساده شده بایستی آمفوزش کفافی بفه کارکنفا -3

.داده شوتد تا بتوانند آ  را ب ار برند 
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فن بررسی حرکات 

ام یک فن بررسی حرکات د ت در کلیه حرکاتی است که برای انو

د هد  از این کار حذ  حرکات اضافی و زائ. کار صورت می گیرد 

مند و ، تشخیص حرکات مورد نیاز و در نهایت افزایش کار آیی کار

.کارگر است 
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مقاصد اساسی فن بررسی حرکات 

حذ  حرکات زائد -1

تقلیل خستگی ناشی از حرکات اضافی -2

مثفل )برطر  کرد  نقائص و نارسایی های م یط فیزی ی کار-3

(نور ناکافی،رطوبت و غیره 
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مراحل بررسی حرکات 
انتخاب کار مورد نظر -1

انتخاب فردی که در نظر است کارش بررسی شود -2

بررسی حرکات فرد در حین کار ،دفعات و ثبت آنها -3

تعیین زما  انوام هر یک از حرکات -4

ایفی با طرد سواالتی از چر)توزیه و ت لیل حرکات انوام شده -5
(و چگونگی کار 

حذ  ،ترکی  و تغییر حرکات در صورت لزوم -6

تعیین حرکات مورد نیاز -7
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برخی از روشهای کار سنجی 

روش استفاده از سوابق گذشته -1

روش گزارش گیری -2

روش نمونه گیری-3

روش زما  سنوی -4

روش رناصر از پیش تعیین شده -5
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روش استفاده از سوابق گذشته 

نوی دراین روش سوابق و اطالرات مربو  به گذشته مبنای کار س

ینفی فرض می شود و با توجه به حوم کار موجود نسبت به پیش ب

رهفا مدت زما  الزم و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای انوفام کا

.ا دام می گردد 
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مراحل روش استفاده از سوابق گذشته

تعیین کار مورد نظر جهت اندازه گیری -1
تهیه لیستی از وظایف مربو  به کار -2
روز )تعیین واحد زمانی انوام کار با توجه به نوع و ماهیت کفار -3

(،هفته،ماه ،سال
تعیین حوم کار انوام شده در واحد زمانی منتخ  -4
ه م اسبه واحد زما  کار با در نظر گرفتن حوم کار انوام شفد-5

در واحد زما  وتعداد نیروی انسفانی ب فار رفتفه از طریفق فرمفول
واحد زما  کار=حوم کارزیر  

تعداد نیروی انسانی 
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روش گزارش گیری 

دراین روش هر یک از کارکنا  آنچه را در طی روز انوام می دهفد 

در در لیست وظایف روزانه یا فرم مناس  دیگری درج مفی کنفد و

کفل گزارشفی از(مثالً پایفا  هفتفه )پایا  واحد زمانی تعیین شده 

کارهای انوام شده تهیه و در اختیفار آنالیسفت  فرا ر مفی دهفد و 

عیین و آنالیست از اطالرات بدست آمده می تواند میانگین آنها را ت

.مبنایی جهت استاندارد بدست آورد 
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مراحل روش گزارش گیری

تعیین کار مورد نظر برای اندازه گیری -1
توجیه کارکنا  در مورد روش و جل  هم اری آنها -2
(لیست وظایف )تهیه فرمهای مربو  به جمع آوری اطالرات -3
توزیع و جمع آوری فرمها -4
استخراج اطالرات از فرمها -5
تعیین واحد زما  انوام کار با توجه به نوع و ماهیت کار -6
تعیین حوم کار انوام شده در واحد زمانی منتخ  -7
م اسبه واحد زما  کار یفا تعفدیل وتصف یح آ  و انتخفاب اسفتاندارد–8

نهایی
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روش نمونه گیری 

براساس ایفن روش مفی تفوا  کفار کارکنفا  را بطفور تصفادفی در 

ل فواصلی مورد مشاهده  رار داد و رمل رد نمونفه را نسفبت بفه کف

.تعمیم داد
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مراحل روش نمونه گیری

تعیین کار مورد نظر جهت اندازه گیری -1
آماده سازی وسایل کار -2
مشاهده کار بطور تصادفی و به دفعات م رر -3
ثبت نتای  مشاهدات -4
تقسیم نتای  حاصله بر تعداد دفعات مشاهده -5
  به تعدیل و تص یح ر م بدست آمده بمنظور نزدیک کرد  آ-6

وا عیت
تعیین استاندارد نهایی -7
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روش عناصر از پیش تعیین شده 

براساس این روش در کارهای مختلفف اجفزای هماننفد و حرکفات 

مشابهی وجود دارد که زما  الزم جهت انوام آنهفا را مفی تفوا  از 

دارد  بل تعیین کرد و برزما  سایر اجزای کار افزود و زمفا  اسفتان

.کلی کار را بدست آورد 
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ه مراحل روش عناصر از پیش تعیین شد
تعیین کار مورد نظر جهت اندازه گیری -1

مشاهده رملیات و حرکات اصلی الزم برای انوام کار -2

حذ  حرکات زائد و ساده سازی روش کار -3

تعیین زما  انوام حرکات مورد نیاز از جداول مربوطه -4

تعدیل زما  با در نظر گرفتن اضافات مواز -5

تعیین استاندارد نهایی کار -6
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روش زمان سنجی 

ر این روش ی ی از روشهای د یق و رلمی کار سنوی اسفت کفه د

آ  کار را به اجزایی تقسیم و زما  انوام هر یفک از اجفزا را بطفور 

.د یق و با کرنومتر اندازه می گیرند 
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مراحل روش زمان سنجی 

تعیین کار مورد نظر جهت اندازه گیری -1
تقسیم کار به اجزا -2
ساده سازی و بهتر سازی روش انوام هر یک از اجزا-3
ی آموزش روش کار به افرادی که  رار است کارشا  اندازه گیفر-4

شود 
جل  ارتماد و هم اری افراد برای کار سنوی -5
اندازه گیری زما  انوام هریک از اجزا و ثبت آنها -6

ادامه در اسالید بعدی 
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ادامه مراحل کار سنجی 

(NT)تعیین زما  نرمال انوام کار -7
(A)م اسبه اضافات مواز -8
ار با تعدیل زما  بدست آمده و تعیین استاندارد نهایی انوام ک-9

فرمول ذیل 

STST. NT(1+  A )=زما  استاندارد 

A100=اضافات مواز 

NT=زما  نرمال انوام کار 
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