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 نویسنده مقدمه            
ر علم و هنر کا» به عنوانمدیریت آن باشد. مدیریت  وهیشای جامعه وکننده میزان پیشرفت و توسعه هر سازمان ترین عامل تعیینشاید مهم

ای فراهم سازد که با ایجاد و زمینهبرداری کند ای اثربخش و کارا بهرهبه گونهها و منابع موجود باید از ظرفیت «دیگران لهیوس بهو  ،کردن با

های این وری و تعالی مستمر سازمان را فراهم سازد. آشنایی با اصول و نظریهمختلف سازمانی امکان موفقیت، بهرهترکیبی موزون از عناصر 

 رشته. از این رو بخش قابل توجهی از واحدهای آموزشی کندکمک میاین مهم در دستیابی به ها رشته تا حدود زیادی به مدیران سازمان

 پردازند. آموزی مدیران به تشریح مبانی نظری این رشته و وظایف مدیریت در سازمان میهای مهارتمدیریت در دانشگاه و همچنین دوره
یکی از منابع اصلی دروس  به عنوان« و مدیریتسازمان  مبانی»دکتری مدیریت نیز درس  های کارشناسی ارشد ودر آزمون رو  نیااز 

گستردگی منابع این سرفصل از دارد. با وجود این،  را ای در موفقیت در این آزمونکنندهتخصصی معرفی شده و این درس نقش بسیار تعیین
 سو و محدودیت زمانی اغلب داوطلبان از سوی دیگر، نیاز به منبعی جامع برای پاسخ به سواالت این درس را ضروری ساخته است.یک

چندین سال تجربه نویسنده در تدریس این درس در دانشگاه و تدوین کتاب حاضر تالشی برای برآورده ساختن موثر این نیاز و نتیجه 
ارگیری مؤثر و کارامد منابع انسانی و مادی کبه "به عنوانب مفهوم مدیریت را های آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. این کتادوره

در نظر گرفته و  "هدایت و کنترل جهت تحقق اهداف مشخص  ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات،سازمان با انجام وظایفی همچون برنامه
 ضمیمه( تدوین شده است: 8فصل و 14بر این اساس در قالب هفت بخش )

   :؛های سازمانبندی تئوری( طبقه2( مفاهیم پایه سازمان و مدیریت، و 1بخش اول با عنوان کلیات شامل دو فصل است 

  خالقیت، نوآوری و کارآفرینی؛4گیری و ( تصمیم3شامل دو فصل است: گیری اثربخش بخش دوم با عنوان تصمیم ) 

  مدیریت راهبردی؛6ریزی و ( برنامه5ریزی شامل دو فصل است: بخش سوم با عنوان برنامه ) 

  ابعاد ساختاری و محتوایی 8یند سازماندهی؛ ( اصول و فرآ7ی شامل سه فصل است: بخش چهارم کتاب با عنوان سازمانده )
 ( انواع ساختارهای سازمانی؛9زمان و سا

   :ارتباطات ؛12( انگیزش و 11( رهبری، 10بخش پنجم کتاب با عنوان هدایت شامل سه فصل است ) 

   الگوهای ارزیابی اثربخشی سازمان14و نظارت سازمانی، کنترل (13کتاب نیز شامل دو فصل است: بخش ششم ). 

   مسئولیت اجتماعی و  (1ه شده است: ضمیمه ارائ 9در قالب  مدیریتسازمان و  هایموضوع از تئوری 9در بخش هفتم کتاب نیز
 ( مدیریت دانش،6مدرنیسم، پست ( 5های سازمان، استعاره (4( مدیریت بحران، 3( مدیریت محیط سازمانی، 2 اخالق سازمانی؛

 .( سرمایه فکری8و  ( سرمایه اجتماعی7

سازد شیوه نگارش آن است؛ این کتاب تالش دارد سیاری که در این زمینه وجود دارد، متمایز میهای بآنچه این کتاب را نسبت به کتاب
 مؤثرترتر و چارچوب ذهنی ارایه کند تا امکان یادگیری سریع های عمومی مدیریت را در قالب الگوهای یادگیری مؤثر و مدلاصول و تئوری

ها، های مفهومی، نمایش نموداری، جداول راهنما، خالصهبندیطبقه به شکلمطالب را فراهم سازد. بدین منظور مفاهیم عمومی مدیریت را 
 هایبندیها را در قالب دستهتواند همه مفاهیم اصلی و جزئیات مرتبط با آن که خواننده می یبه طورکند؛ نکات و تعاریف ساده و جامع ارایه می
فرد این کتاب است. های منحصربهبندی و استفاده از اشکال و نمودارهای مرتبط از ویژگیبندی، شمارهاصولی و مرتبط مطالعه نماید. دسته

های آزمون. آورده شده است ها آنگان و اصطالحات کلیدی در مقابل معادل فارسی افزون بر این در همه فصول کتاب، معادل انگلیسی واژ
های گذشته های سالآزمون یها سوالهای خاص این کتاب است؛ در پایان هر فصل بندی شده نیز یکی دیگر از ویژگیای طبقهنهچهارگزی

های ی سالهای دکترکتاب نیز مجموعه آزمون در پایان بندی و ارائه شده است.فصل طبقهبهفصل به شکلسراسری کارشناسی ارشد های آزمون
ها مفید خواهد بود. های سراسری دانشگاهها جهت مرور مطالب و کسب آمادگی الزم جهت آزموناین آزمون ه شده است.گذشته این درس ارای

  شود.های گذشته دیده میتکراری از سال ها سوالافزون بر اینکه در بسیاری از موارد در آزمون این درس، 
های آخرین سال گفتار مجزا تقسیم شد. همچنین سواالت آزمون 7آن به در ویرایش جدید کتاب فصل دوم تکمیل و به دلیل حجم زیاد 

 هایی که در دو سال گذشته به منابع آزمون افزوده شدند نیز به مطالب فصول کتاب افزوده شد.و مطالب مربوط به کتاب
سازمان و مدیریت شود، حجم محدود های با وجودی که در این کتاب تالش شده خالصه ساده و جامعی از چندین کتاب مربوط به تئوری

های کاربردی وجود نداشته باشد. از این رو به داوطلبان آزمون کتاب باعث شده فرصت کافی برای تشریح عمیق و ارائه چارچوب کالن و مثال

های این درس در مونهای سازمان و مرور تحلیلی آزشود برای کسب شناختی عمیق و چارچوبی جامع از تئوریدکتری این رشته توصیه می

 شود، شرکت کنند.های حضوری یا مجازی این درس که در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان که توسط نویسنده این اثر برگزار میکالس
 و کارشناسی ارشد با امید به اینکه کتاب حاضر بتواند در اعتالی سطح دانش دانشجویان و مدیران و نیز قبولی داوطلبین کنکور دکتری

 مدیریت مفید باشد، موجب امتنان خواهد بود که با ارائه نظرات پیشنهادی و اصالحی خود به اعتالی این اثر یاری فرمایید.

 Nasgari@ut.ac.ir  ناصر عسگریدکتر 
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 اول فصل           

 مدیریت کلیات سازمان و
 

 مدیریت پردازیمفهومگفتار اول( 

 ریف تع 
به اهداف مشخص که از راه  یابی دستمنابع مادی و انسانی برای  کارآمدو  مؤثرکارگیری  فرایند به (:Managementمدیریت )

 ای استوار است.شدهشود و بر پایه نظام ارزشی پذیرفتهریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات انجام می برنامه

 

 نکات موجود در این تعریف
یا فلسفه وجودی  تیمأمور) آن ایجاد شده است به یابی دستمدیریت رسیدن به هدفی است که سازمان برای  نهایی( هدف الف

 سازمان(.

پذیر است. به جز عامل انسانی همه منابع دیگر کارگیری منابع انسانی و مادی در دسترس انجاماین اهداف با به یابی دست( ب

 .روندمی به شمارموجود در سازمان جزو منابع مادی 

 شوند:در ادامه دو مفهوم اساسی اثربخشی و کارایی تشریح میو کارآمد مورد استفاده قرار گیرند.  مؤثر صورت به( این منابع باید ج

 (:Effectivenessاثربخشی ) - 

  میزان تحقق اهداف 

   کار درست انجام دادنDoing right things 

  کارکنانر + رضایت خاطتوجه به عملکرد عالی 

   (:Efficiencyکارایی ) - 

 هزینه رسیدن به اهداف 

 درست انجام دادن کار راDoing things right  

 رسیدن به اهداف با صرف بهینه منابع 
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 بخشیکارایی + اثر: (productivity) وریبهره   

   

هر . به سوی هدف، با استفاده از سازوکار بازخور رییتغ: که عبارت است از است (process) یند()فرا ندیفرآ( مدیریت یک د

فرآیند  و بر نحوه ارتباط عوامل متعددی برای رسیدن به یک نتیجه معین داللت دارد. د دارای هدف، ساختار و نتیجه استفرآین

 وظیفه اصلی است: 5مدیریت شامل 
 : فرایند تعیین هدف و راه رسیدن به آن؛(Planningریزی )برنامه .1
 ابزار تحقق اهداف سازمانی؛ عنوان به: فرآیند طراحی ساختار سازمانی (Organizingسازماندهی) .2
و تخصیص منابع مادی و انسانی الزم  نیتأم: (Mobilization of Resourcesبسیج منابع و امکانات) .3

 ؛تار سازمانیهای مورد نیاز در ساخنجام فعالیتبرای ا
: ایجاد انگیزش، ارتباط و رهبری منابع انسانی برای تالش مشتاقانه به منظور تحقق (Directingهدایت) .4

 اهداف سازمانی؛
ها و بینی شده در برنامهفرآیند مقایسه نتایج حاصل شده از عملیات با اهداف پیش (Controlling) :کنترل .5

 انجام اقدامات اصالحی در صورت نیاز. 
 
های مدیریت شیوه یریکارگ بهشود: میزان موفقیت در و تسلط نظام ارزشی حاکم بر جامعه انجام می ریتأث( فعالیت مدیریت تحت ه

های حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. هر جامعه دارای یک نظام ارزشی است که بر سبک و نحوه ارزش ریتأثو رهبری، تحت 
 ریتأثگیرند تا حدود زیادی تحت ای مورد استفاده قرار میدر هر جامعههای مدیریتی که مدیریت در آن جامعه اثرگذار است. سبک

 گیرد. به عنوان مثال: این نظام ارزشی شکل می
 ی ت: دیدگاه اومانیسداریفرهنگ سرمایهو  اند مکانها نسبی و تابعی از زمان و انسان موجودی است مجهول، ارزش

 یابند.گیرند و تغییر میحاکم بر جامعه شکل می یها قدرتدر جهت منافع 
 دیدگاه اصالت جامعهجوامع کمونیستی : حاکمداند. منافع قدرت فرد را قابل قربانی شدن برای طبقه خاصی می 

 کند.ها و بایدها و نبایدها را مشخص میارزش
 هدف نهایی تعالی و تکامل  اند.چون توسط خداوند تعیین شده نیستند؛نسبی و تابع زمان و مکان  ها: ارزشمکتب اسالم

 انسان است.

 (Science or Art) مدیریت: علم یا هنر

 جنبه هنری: ممدیریت نیز مانند هر رشته دیگری هم جنبه علمی دارد و ه 

 شود، جنبه علمی دارد.آن بخش از مدیریت که از طریق آموزش فراگرفته می 

  شود جنبه آن در شرایط گوناگون حاصل می یریکارگ بهآن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجربه و

 هنری دارد.

  شودانجام میکسب تجربه ضمن انجام کار  راهآموزش و هم از  راهیادگیری مدیریت هم از  رو  نیااز. 
 

 آموزش مدیریت
 ها برای کسب و افزایش توان  یشتر از ترکیبی از هر دو این روشکلی دو روش برای یادگیری مدیریت وجود دارد و ب طور به

 شود:مدیریتی افراد استفاده می

 کسب دانش نظری در ارتباط با مدیریت از راه آموزش؛ .1

 های عملی ضمن انجام کار.کسب تجربه .2
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 پذیر است.مدیریت امکانهای اسوه مشاهدهتوان گفت کسب توان مدیریتی از راه تلفیق نظریه و عمل و کلی می به طور 

 
 

 عمل کسب توان مدیریت نظریه
 تعاریف 
 های مربوطواقعیت 
 مفاهیم 
 فنون 
 رهنمودها 

تلفیق منظم نظریه و عمل  الف(
مفید و  یها راهبه  لین یبرا

 دارمعنی

 سازی شده:الف( تجربه شبیه
 های عملی مشارکت در تمرین

 تحت هدایت مربی
 مطالعه موردی 
 ایفای نقش 

های درسی، نوارهای منبع: کتاب
های آموزشی، شرکت در کالس

 رسمی آموزش مدیریت
 منبع: خود فرد

 به نسبتهای تمرین منبع:
 در کالس افتهیساختار

 ب( تجربه واقعی: های مدیریتب( تقلید از اسوه ------------------
 افتهیساختارهای تالش

 اجرایی موفقمنبع: عملکرد مدیران  ------------------
وقت منبع: فعالیت مستمر یا نیمه

 مدیر عنوان به
 

 های ای نیز نیازمند پیروی از اصول و روشهر نوع آموزش و یادگیری نوعی تغییر است. موفقیت در هر تغییر و یادگیری 
 ای است.ویژه

 

 (Levels mentManag) سطوح مدیریت
  و هر یک وظایف خاصی را در سازمان بر عهده دارند: استسطوح مدیریت در سازمان شامل سه سطح اصلی 

 

 عنوان مقام و منصب تیریسطح مد

 انمعاون – مدیر عامل معاونت –ریاست  (Top level)عالی

 مدیر خرید مدیر کل (Middle Level)میانی

 تولید سرپرست سرپرست (Operational Level)عملیاتی
 

 

 

 وظایف مدیران
 عالی میانی عملیاتی

. هدایت کارکنان در انجام امور 1
 روزانه؛

. نظارت مستقیم بر کار کارکنان 2
 سازمان؛

ابی عملکرد و ارائه بازخور به . ارزی3
 مدیران فرادست؛

. محول نمودن وظایف و تکالیف 4
 خاص به کارکنان؛

ریزی امور روزانه بر اساس . برنامه5
 اهداف تعیین شده

 . رابط مدیران عالی و سرپرستان؛1

کالن به  یها یمش خطو  ها یاستراتژ. تبدیل 2
 عملیاتی؛ یها برنامه

 ؛مدت ریزی میان. برنامه3

ها و اطالعات الزم برای ها، طرحسازی گزارش. آماده4
 گیری مدیران ارشد؛تصمیم

 ها در سازمان؛. تسهیل همکاری و جریان فعالیت5
 های مختلف سازمان؛. ایجاد هماهنگی بین بخش6
 . افزایش شور و شوق برای فعالیت در سازمان؛7
 . آموزش و پرورش کارکنان شایسته و کارآمد8

 . مسئول کل سازمان؛1

 ؛زی جامع و بلندمدت برای سازمانری. برنامه2

 . ارزیابی کلی واحدهای سازمانی؛3
 سازمان؛انداز و اهداف . تعیین مقاصد چشم4
 ها و ساختار سازمانی؛. تعیین چارچوب5
-. برقراری و حفظ روابط موثر با عوامل برون6

 سازمانی؛
گیری برای انطباق با الزامات . تصمیم7

 محیطی
 

 

  

 

 مدیران عالی
 

 سطح میانی
 

 سطح عملیاتی
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 مؤثرمدیر موفق و مدیر 

  ( مدیر موفقSuccessful Manager) ابزارهایی نظیر تنبیه، : مدیری که بتواند حداقل نتایج قابل قبول را با استفاده از
 درصد توانایی خود را برای انجام کارها به کار  30تا 20در این حالت کارکنان حدود  توبیخ، کسر حقوق، و... فراهم سازد.

 گیرند، تا اخراج نشوند.می
   مؤثرمدیر (Effective Manager) افراد را به کار گیرد. یها ییتوانادرصد  90الی  80: مدیری که بتواند 

 نکته: 

   های ذاتی و اکتسابی معینی ضرورت دارد.از توانایی مندی، بهرهمؤثربرای مدیریت موفق و 

 های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و توان حل مسئله است.مستلزم داشتن توانایی مؤثرمدیریت 

  ها در موفقیت مدیر نقشی اساسی دارند.و میزان همکاری کارکنان و مافوق ها آنافراد با شغل انتخابی  هایتواناییمیزان تطابق 

 

 
 (Managerial Skills) های مدیریتیمهارت

  از سطوح  در هر الیهها هر یک از این مهارت ؛ میزان اهمیتنددار نیازاساسی مدیران به سه نوع مهارت  «کان»و « تزک»به باور
 است. متفاوتمراتب سلسله 

  از: اند عبارتها این مهارت 
ها، فنون و تجهیزات مورد نیاز برای روش ،دانش یریکارگ بهتوانایی  :(Technical Skill) مهارت فنی. 1

 آید. انجام یک وظیفه تخصصی که از طریق تجربه، آموزش و کارآموزی به دست می

)توانایی ایجاد ارتباط و درك « دیگران لهیوس بهو  با» کردنکار  :(Human Skill) مهارت انسانی. 2

 رهبری مناسب(. یریکارگ بهنیازهای انگیزشی و 

های نیازها و درك پیچیدگی تشخیص :(Conceptual Skill( )مفهومی)تحلیلی یا مهارت ادراکی . 3

 کلی سازمان.گیری با در نظر گرفتن اهداف تحلیل مسائل و قدرت تصمیم و هیتجزکل سازمان، 

 
 مهارت فنی

 
 مهارت انسانی

 
 مفهومیمهارت 

 

 سطح عالی   
 سطح میانی   

 سطح عملیاتی   
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به مهارت  (فنی)مدیران عملیاتی  در مقایسه با (نهادی)مدیران سطح عالی  شوددیده می نمودار باالکه در  گونه همان

مدیران  که یحالدر  ؛است ترکمبه نسبت )مدیران عالی( به مهارت فنی  ها آنادراکی بیشتری نیاز دارند و نیاز 

 . باید توجه داشتبه مهارت ادراکی و مفهومی کم است ها آنو نیاز  دارند عملیاتی به مهارت فنی خیلی بیشتری نیاز

 .است مهارت انسانی ،استاز درجه اهمیت یکسانی برخوردار مدیریت  هایهمه الیهتنها مهارتی که برای 

 

 (Management Competencies)  های مدیریت شایستگی
 نیاز مدیران نیز  های مورد کنند متفاوت است و به همین اندازه رفتارها و مهارت فعالیت می مدیرانای که در ژن  بافت و زمینه

 متفاوت است.

 صورت زیر است ها به آنسه عامل اساسی برای موفقیت مدیر وجود دارد که رابطه لند کلهاز دیدگاه مک. 

 

توانایی = موفقیت مدیر                   × انگیزه × فرصت                           S = A × M ×𝑶 

 

  ها آن نیرتکه مهم شده  انیبی مختلفی ها دگاهید ،مدیر موفق باید از چه خصوصیاتی برخوردار باشد که نیا تشریحدر 

 ی مدیریت است.ها یستگیشا

 تعریف

ی مرتبط با عملکرد ها نگرشو  ها مهارتای از دانش،  مجموعه :(Management Competencies) ی مدیریتها یستگیشا

 است. اثربخشمدیریتی 
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  از: اند عبارتمورد نیاز برای موفقیت مدیران ی ها یستگیشاانواع 

 شامل دو شایستگی اساسی است: ی هوش شناختی:ها یستگیشا . 1

o  رویدادهای علی و درك روابط میان عوامل درون و سازمان  عنوان به: دیدن رویدادها سیستمیتفکر

 با یکدیگر و با محیط

o :تصادفی ظاهر بهدیدن مضامین موضوعات یا الگوها در رخدادهای  تشخیص الگو 

 ها آنشناخت احساسات خود و اثرات  عاطفی(: یخودآگاهی هوش عاطفی )ها یستگیشا . 2

 ی زیر است:ها یستگیشاشامل  ی خود مدیریتی:ها یستگیشا . 3

o ی از دیگران،مند بهرهو میل به  کننده مختلزیستن با عوامل مزاحم و  ی عاطفی:خودکنترل 

o ی در حال تغییر و کنترل شرایطها تیموقعی در انطباق با ریپذ انعطاف ی:ریپذ انطباق 

o :یدرآمددستیابی به استانداردهای نهایی  منظور بهبرای بهبود عملکرد  موفقیت گرایی 

o گرایی درباره افراد، رویدادها و آینده. : اشتیاق مثبتاندیشیمثبت 

منظور  ها و رفتارهای خود و دیگران به توانایی درك حاالت درونی، انگیزه هوش اجتماعی: های شایستگی .4

 شده. سازی احترامات با توجه به اطالعات حاصل بهینه

 شامل دو شایستگی زیر است: آگاهی اجتماعی: های شایستگی. 5

o :ها دیگران و فعال نمودن عالیق در آن های دیدگاهدرك عواطف، احساسات و  همدلی 

o  ها در سازمان های تصمیمات و سیاست توانایی تغییر وضع جاری، شبکه سازمانی:آگاهی 

 های زیر است: شامل شایستگی مدیریت روابط: های شایستگی .6

o هدایت کردن و برانگیختن افراد با بینش جذب و گیرابخش رهبری الهام : 

o و ترغیب دیگران متقاعدسازیهای  : توانایی استفاده از تاکتیکنفوذ 

o از طریق بازخور و هدایت دیگرانهای  : توسعه و تواناییگری و مرشدی یمرب 

o شوند. در اثر عدم توافقات مخرب ایجاد می که: حل مسائل و مشکالتی مدیریت تضاد و تعارض 

o سازی: همکاری و گروهکار تیمی 

 های تحقیق در مدیریتروش
 

 از: اند عبارتها در سازمان مؤثرهای متداول مطالعه مدیریت روش 

 
 های افراد و مدیران موفق؛مطالعه سرگذشت و قضاوت .1
 های دیگر؛مطالعه قضایا و موارد خاص در سازمان .2
 های تحقیق علمی؛های مورد نیاز با استفاده از روشآوری و تحلیل منظم داده: جمعهاآوری منظم دادهجمع .3
-نحوه تصمیم کنترل و یا ثابت فرض کردن برخی متغیرها و مطالعه عوامل خاص مانند: مطالعه آزمایشگاهی .4

 هی کنترل شده؛اگیری مدیران در یک محیط آزمایشگ
 : مطالعه مسائل مدیریتی در محیط واقعی سازمانی.بررسی میدانی .5
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 پردازی سازمانمفهومگفتار دوم( 

 تعریف 

 به نسبتدارای مرزهای و  آگاهانه هماهنگ شده طور بهاست که  اجتماعیپدیده سازمان (: Organizationسازمان )

 کند. فعالیت می یک سلسله مبانی دائمیبر اساس  تحقق هدف یا اهدافیو برای  است یمشخص
 

 داللت بر مدیریت دارد. :به طور آگاهانه هماهنگ شده .1

 .اند تعاملتشکیل شده که با هم در  ییها گروهسازمان از افراد و  پدیده اجتماعی: .2

ا باید بتوان اعضاء را از ؛ امروشن نیستکامل  طور بهمرزهای سازمان  هرچند :مشخص به نسبتمرزهای  .3

 غیر اعضا شناسایی کرد.

یک فرد  لهیوس به ها آنشود که انجام  می یی تشکیلها و فعالیت برای انجام امور یهر سازمان :تحقق اهداف .4

 ممکن نباشد.

 یافته است.یعنی دارای ساختاری منسجم و تشکل :سلسله مبانی دائمی .5

 

 ارکان سازمان
 های اساسی سازمان را نشان دهد برای  گیری از مدلی که بتواند ویژگیرو، بهره ایناند؛ از ها بسیار گسترده و پیچیده سازمان

و  یفنّاوردهنده، ساختار اجتماعی، اهداف، از: افراد تشکیل اند عبارتشناخت سازمان مفید خواهد بود. ارکان اصلی سازمان 

 محیط. 

 زیر نمایش داد صورت بهتوان  روابط دوجانبه میان این ارکان را می : 
 

 

 

 
 

 اهداف      

 
 

 افراد
 

 اجتماعی ساختار              

  فناوری       

 

 

 

  

 

ن
ما

از
 س

ف
ری

تع
ی 

زا
اج

 

 محیط



  

 

 

 مبانی سازمان و مدیریت

 

18 

 

به  یابی دست منظور بهسازمان نهادی اجتماعی است و از افرادی تشکیل شده که : کنندگانافراد و شرکت .1

 کنند. اهدافی مشخص با یکدیگر همکاری می

اجتماعی به دو جزء شده میان افراد اشاره دارد. ساختار و تنظیم افتهیساختاربه روابط : ساختار اجتماعی .2

ها، هنجارها و . سیستم هنجاری شامل ارزش"نظم واقعی"و هم یک  "یسیستم هنجار"شود: تقسیم می

هماهنگ با هم، نوع هدف، رفتار مناسب و وسیله رسیدن به هدف را نشان  طور بهانتظارات هر نقش است که 

ها،  کنند. نظم واقعی )ساختار رفتاری( شامل فعالیت آنچه باید باشد را مشخص می یبه عبارتدهند و  می

 کامل با طور بهواقعی در سازمان وجود دارند. این دو نه  صورت بههایی است که  های متقابل و گرایش کنش

، بلکه در یک حالت تنش پویا قرار دارند و بر یکدیگر فشار وارد گرندیکدی، نه جدای از اند کسانیم ه

کند و  ها و بایدها و نبایدهایی را به ساختار رفتاری وارد می ساختار هنجاری محدودیت که یطور بهکنند؛  می

شود )وجود  ساختار هنجاری میکند و موجب توسعه  ساختار رفتاری نیز گاهی از این هنجارها تجاوز می

 رسمی در سازمان(. ساختار رسمی و غیر زمان هم

اند که سازمان در پی رسیدن به یکی دیگر از ارکان سازمان اهداف آن است که شامل نتایج مطلوبی: اهداف .3

 شود. به یک یا چند هدف ایجاد می یابی دست. هر سازمان برای هاست آن

کند و برای این کار به فناوری نیاز دارد. فناوری  ها تبدیل میدروندادهایی را به ستادههر سازمانی : فناوری .4

 روند.می به کارها شامل هر آن چیزی است که در فرایند تبدیل دروندادها به ستاده

واقع شده است و با آن در ارتباط است  فناورانههر سازمان در محیطی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و : محیط .5

 .کندحیطی سازگار میهای م و پیوسته خود را با شرایط و خواسته

 ها نگریستن به سازمان گانه دهلف های مخت روش

 داف به اه یابی دستی که تنها به دنبال ای عقالیپدیده عنوان بهای پیچیده و چندوجهی است. پنداشتن سازمان سازمان پدیده

 انگارانه از این پدیده پیچیده است.برداشتی سادهاز پیش تعیین شده با حداکثر کارایی است، 

 های گوناگون به آن نگریست.برای درك بهتر و جامع ماهیت سازمان الزم است از نگاه 
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 از: اند عبارتدهنده ماهیت پیچیده سازمان های تشکیلترین جنبهبرخی از مهم 

و رفتار افراد  اند برای تحقق اهدافی به وجود آمده ها سازمان: کنند می ی عقالیی که اهدافی را دنبالها پدیده .1

 ری این اهداف تشریح شود.یتواند در جهت پیگ می سازمان

 هستند که هر یک منافع شخصی خود را دنبال ییها گروهسازمان متشکل از ی قدرتمند: ها ائتالفی از ذینفع .2

 کنند. یم کنند و از قدرت خود جهت تأثیر به نحوه توزیع منافع استفاده می

 .است  متکی است که برای بقای خود به محیطش ها به ستاده ها تبدیل داده  سیستم  سازمان: ی بازها سیستم .3

 بلندمدت، اهداف اند مصنوعی ایجاد شده صورت بهکه  اند ییها پدیده ها سازمان: سازکننده مفهومهای تولید نظام .4

 شوند. می مدیریت حاصل یلهوس بهو مقاصدی دارند که 

توانند اهدافی  می که اند از واحدهای نسبتاً مستقل تشکیل شده ها سازمان: ی به هم پیوسته منعطفها سیستم .5

 مشابه و حتی متضاد را دنبال کنند.

که برای  اند آنکه هر کدام به دنبال  اند ی قدرتمند داخلیها مرکب از جناح ها سازمان: ی سیاسیها سیستم .6

 ی اثر بگذارند.گیر تصمیمافزایش منافع خود بر فرآیند 

کنند و برای  می را محدود ها دهند و آن می های شغلی قرارافراد را در قالب ها سازمان: ابزار سلطه یا حاکمیت .7

،پس از اند شدهکه برای خدمت به مردم ایجاد  ییها سازمان کند که اختیار صدور دستور دارد. می رئیسی تعیین ها آن

 .دهندرانند و از صورت خادم به حالت مخدوم تغییر ماهیت میتشکیالتی عظیم بر مردم حکم می صورت بهچندی 

عدم رعایت بهداشت صنعتی و عدم  فضای آلوده کارگاهی، های کاری نامناسب،محیطاین استعاره  از یجنبه دیگر

ها در گری سازمانای تازه و قدرتمند از سلطهلیتی نیز چهرههای چندمشرکت .استتوجه به کرامت انسانی در کار 

 .عصر ما هستند

 محیط خود را تعیین و ارزیابی کرده و فعالیت خود را با آن هماهنگ ها سازمان: واحدهای پردازش اطالعات .8

 کنند. می گیری را تسهیلمیمتص یسلسله مراتبکنند و از طریق یک ساختار  می

کنند و موجب  ها و معیارهای رفتاری، اعضای خود را محدود و مقید می ها با تدوین شرح شغل سازمانزندان روح:  .9

 ریخود گ یدرون یندهایقدر در فراآن، مدیران و کارکنان همچنین شود. هایی برای افراد می ایجاد موانع و محدودیت

 چنان آن نانیسازمان همچون غارنش یاره اعضااستعبر اساس این  .اندغافل شده یرونیب یهاتیافتاده که از واقع

و  تیریکه مد ییها. دامرندیرا بپذ یرونیب یهاتیخواهند واقعیرو نم چیاند که به هشیخو یهاباور بسته دل

-نانیاطم یکارهاسازو ،تیفق: مواز اند عبارت سازدیغافل م یرونیب  یهاتیو از واقع کندیاوهام م ریکارکنان را اس

  .یشیگروه اندو  سازمانبخش در 

 الزحمه،ای است که افراد در ازای دریافت حقنانوشتههای  از توافق ای  ها مجموعه سازمانقراردادهای اجتماعی:  .10

 دهند. میانجام سازمان را مورد نظر رفتار 

 
 

 (Organizational Theoryتئوری سازمان )

 دهد. می مطالعه قراراست که ساختار و طراحی سازمان را مورد  ای  رشته 

 :تئوری سازمان هم جنبه تشریحی دارد و هم جنبه تجویزی 
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 مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتار سازمانی

  )کوچک تأکید دارد و در مورد  یها گروهو بر افراد و  دارددیدگاهی خرد نسبت به مسائل  رفتار سازمانی:الف

 کند: می متغیرهای رفتاری و نگرشی در سطح فردی و گروهی بحث

 شخصیت انگیزش، یادگیری، ،ها ارزش فردی: ادراك، موضوعات در سطح 

 موقعیت افراد در سازمان،رهبری، قدرت، ارتباطات، تعارض.ها موضوعات در سطح گروهی: نقش، 

 )ن سازمان یا واحدهای فرعی آن است آ لیوتحل هیتجزدیدگاهی کالن نسبت به سازمان دارد و واحد  تئوری سازمان:ب

 تحقق اهدافش سر و کار دارد.و و عالوه بر رفتار و نگرش کارکنان به توانایی کلی سازمان در تطبیق با شرایط 

 افراد. ند تأثیر ساختار سازمان بر رفتارمان گذارند؛ می این دو حوزه بر هم تأثیر 

  .رفتار سازمانی  :در مورد مبحث تعارض المثبرای این دو حوزه در پی موضوعات با یکدیگر همپوشانی دارند

کند ولی تئوری سازمان در سطح سازمانی و بین  می بررسی یگروه دروناین موضوع را در سطح بین فردی و 

 واحدها.
  

 ابعاد تئوری سازمان

 (: توصیفی)  بعد تشریحی
نحوه ساختارمند شدن سازمان را همان طور که هست  

 .تشریح می کند

 (:  هنجاری)بعد تجویزی 
پیشنهاد ها و تجویزهایی برای افزایش اثربخشی سازمان  

 .ارائه می کند
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 های گذشته از فصل اولاالت سالؤس( 1آزمون 

 (73)سراسری  راکر مؤثر بودن به چه معنی است؟ د( به عقیده پیتر 1

 بودن، همان کارایی است.ر ( مؤث2 ( درست انجام دادن کارها 1

 ریزی مؤثر( برنامه4  ( تحقق اهداف3

 (73سراسری )                                                            شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدن به عامل زیر بستگی دارد؟  (2

 ( ساختار اقتصادی 4 ( ساختار فرهنگی3 ( ساختار سیاسی2 ( ساختار تاریخی1

 (76)سراسری                                           ( اثربخشی در انتخاب ......... و کارایی در ............ رسیدن به هدف نقش دارد. 3

 چگونه –( راه 4 سرعت –گزینه  (3 زمان  –فرد  (2 راه –هدف  (1

 (77)سراسری                       اشاره به چه مفاهیمی در مدیریت دارد؟ « انجام کارهای درست»و « انجام درست کارها ( » 4

 راندمان –( کارایی 4 اثربخشی –( کارایی 3 ییکارا –( راندمان 2  کارایی –( اثربخشی 1

 (77)سراسری      مسئولیت اصلی مدیریت عالی سازمان کدام است؟  (5

  های انجام کارها و شیوه( تعیین اهداف، استراتژی1
 ها و طرح سازمان( تعیین اهداف، استراتژی2
 انجام کار یهاروشها و ( تعیین برنامه عملیاتی، دستورالعمل3
 ارتباطاتی یها و کانال( تعیین اهداف، برنامه عملیاتی 4

 (80)سراسری            دانند، نه شیوه انجام آن؟ ( طرفداران و پیروان کدام مکتب، مالک صحت یک عمل را نتایج آن می6

 دینی( مدیریت فرا4 ( اصالت نفع3 ( اصالت لذت2 گرایان( اصول1

 (85)سراسری                                             کنند،کدامند؟ های کوچک مطرح میهایی که درباره مدیریت سازمان(افسانه7

  درآمد ( ورشکستگی، مشاغل کم1

 درآمد( نرخ باالی شکست، مشاغل پر2

 ( نیروی محرکه نوآوری در اقتصاد، مشاغل پر درآمد3

 ( نیروی محرکه نوآوری در اقتصاد، عامل سالمت اقتصادی هر کشور4

 (85)سراسری    های کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید و چگونه؟ توان شاخص میی مدیریتی  به کمک کدام وظیفه( 8

 ( کنترل، اثربخشی در خروجی، کارایی در فراگرد1

 ( هدایت، اثربخشی در ارتباطات، کارایی در انگیزش2

 ها، کارایی در تفکیک وظایف ( سازماندهی، اثربخشی در ترکیب فعالیت3

 های دسترسی به هدف تعیین هدف، کارایی در تنظیم فعالیتریزی، اثربخشی در  ( برنامه4

 (85)سراسری                                                                           های سازمانی است؟  جمله زیر نشانگر کدام یک از نگرش( 9

توانند انجام دهند و همچنین  ها می نچه را که آندهند که این امر آ های شغلی قرار می ها اعضای خود را در قالب سازمان»

 «. کند ها در تعامل باشند، محدود می توانند با آن افرادی را که می

 ( سازمان به مثابه یک سیستم سیاسی2  ( سازمان همچون زندان روح1

 ابزار تسلط و حاکمیت به عنوان( سازمان 4 ای عقالیی ( سازمان به عنوان پدیده3
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  مدیران عالی معموالً به اطالعات غنی و توصیفی در مورد محیط ........... نیاز دارند ولی مدیران سطح عملیاتی به( 10

 (87)سراسری                                                                 اطالعات دقیق و تفضیلی در مورد محیط ......... سازمان نیازمندند. 

 داخلی –( تخصصی 4 داخلی –( خارجی 3 خارجی –( داخلی 2 عمومی –( کاری 1

؛ در «ها افزایش یابد ها را چگونه طراحی کنیم که اثربخشی آن سازمان»گوید که  ( زمانی که تئوری سازمانی به ما می11

 (87)سراسری               چه نقشی ظاهر شده است؟ 

 ( تشریحی4 ( تجویزی3 ( توصیفی2 ( بهکاوی1

 (87سراسری )                     در تعریف سازمان داللت بر چه چیزی دارد؟« آگاهانه هماهنگ شده صورت به»( عبارت 12

 ( عقالنیت4 ریزی ( برنامه3 ( مدیریت2 ( سازماندهی1

 (89)سراسری                                                                                                   کدام گزینه به معنای تحقق اهداف است؟ (13

 ( کارآمدی4 ( کارایی3 ( اثربخشی2 وری ( بهره1

 (92)سراسری            کدام دسته از مدیران شباهت دارد؟  به کار( بخش عمده کار مدیران عالی از حیث پویایی و میزان مشغله 14

 مدیران عمومی( 4 ( مدیران فروش3 ( عملیاتی2 ( میانی1

 (92)سراسری                                                                         در نگرش اسالمی به عمل و نیت کدام مورد صحیح است؟ ( 15

 ( نتایج اعمال حائز اهمیت نیستند.1

 ( شاکله فرد با شخصیت وی تفاوت دارد.2

 ( ارزش هر عمل به نیت آن بستگی دارد.3

  شوند. گذاری می ( اعمال خیر و نیک از حیث ابزاری بودن فقط ارزش4

 (95)سراسری                                    شود؟های مدیریتی محسوب میکدام مهارت مدیریت، زیرساخت سایر مهارت( 16

 ( تعاملی4  ( مفهومی3 ( انسانی2 ( فنی 1



 فصل اول

هایسازمانتئوریتاریخی بندیطبقه

کالسیک(رویکرد)ومدیریت



 (2-1فصل دوم: )



 هدف: افزایش کارایی      

 مشترک:  هایفرضپیش      

 
       

 

 . مدیریت علمی     روش:  1                       
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 . کارسنجی و زمان سنجی1
 گرایی. تخصص 2
 کاری. پرداخت قطعه3

 . نظریه اداری فایول2

 وبر :. بوروکراسی3

 ایسرپرستی وظیفه. 1
 . مدیریت بر مبنای استثنا2
 . حسابداری هزینه3

 ال یدها بوروکراسیالگوی های  ویژگی  

 نظریه های کالسیک

 بنیادین بوروکراسیاصول 

 کژکارکردهای بوروکراسی

  :منافع کارگر و کارفرما نیتأمهدف 

 روش 

 انسان اقتصادی ) منطقی(

 سازمان ماشینی

 ادعای جهانشمولی
 

 قدرت شخصی. 1
 . قدرت سنتی2
 . قدرت مشروع3

 تعریف بوروکراسی: استانداردسازی امور و ظایف 
 تقسیم کار -
 سلسله مراتب -
 قواعد رسمی -
 برخورد غیر شخصی -
 ارتقاء مبتنی بر شایستگی -

 
 فنی، بازرگانی، مالی، حسابداری، ایمنی و مدیریتی: ی سازمانها تیفعال -

 ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل: برنامهوظایف مدیران -
 شمول جهان اصل 14 -
 POSDCORBاوریک و گیولیک: وظایف مدیریت:  -

اصول
: 

 . نظام یافته2انواع کم کاری: طبیعی 

 سازیسازوکارهای تخصصی

 هدف: ارائه الگویی قابل اتکا برای اداره جامعه مدرن

 انواع قدرت

 رسمیت.1
 . ابزارگرایی2
 عقالیی -اختیار قانونی . 3

 جابه جایی هدف.1
 . کاربرد نامناسبی قوانین2
 از خودبیگانگی کارکنان. 3
 . تمرکز قدرت4
 . سر خوردگی ارباب رجوع5
 . معضل اختیار6
 . الگوهای بوروکراسی7
 . قانون پارکینسون8
 . اصل پیتر9

 و نئوکالسیک کالسیکدیدگاه فالت: پل 

 ماشینی به انسان و سازمانبندی رویکرد کالسیک: نگاه جمع

 . کار علمی1
 آموزش علمی. 2
 استخدام علمی. 3
 . همکاری بین مدیران و کارکنان4



 

 دوم فصل          

 های مدیریتبندی تئوریطبقه

 
 سال قبل از  5000 دهند و برخی دیگر سابقه آن رابرخی سابقه مدیریت را به پیدایش انسان و تشکیل خانواده نسبت می

 یک رشتة کالسیک مطرح نمود، انقالب صنعتی بود.  عنوان بهای که آن را دانند. ولی تحول عمدهمیالد مسیح می
 سازی تحول عظیمی در بخش صنایع ایجاد گرایی در کارخانه سنجاقروش تولید آدام اسمیت مبنی بر تقسیم کار و تخصص

 ای در صنعت خودروسازی دست یابد.انبوه به موفقیتی افسانه نیز توانست با استفاده از روش تولید "هنری فورد"کرد. 

 های مدیریت این تنوع و تکثر نظریه "کونتز"طوری که هایی که از این دوره به بعد ارائه شدند، بسیار مختلف زیادند؛ بهنظریه
 کند. تشبیه می "هاجنگل تئوری"را به 

 بندی نمود:هار رهیافت )رویکرد( عمده طبقهها را در قالب چتوان این تئوریبا وجود این، می 
 

 الف(رهیافت ( های سنتیClassic Approach :)برای کاربرد در  شمول جهانبر ارائه اصول  تأکید
 های گوناگون؛وضعیت

 ب(رهیافت ( های منابع انسانیNeo- Classic Approach :)بر ارضای نیازهای انسان و توجه  تأکید
 به عوامل اجتماعی در محیط کار؛

 ( )ج(رهیافت کمی )علم مدیریتQuantitative Approach :)بر استفاده از فنون ریاضی  تأکید
 برای حل مسائل مدیریتی؛

 ( رهیافت سیستمی)دSystem Approach :)بر ضرورت داشتن تفکر سیستمی در حل مسائل  تأکید
 مدیریتی؛

 ( رهیافت اقتضائی )وContingency Approach) :بر این که یک بهترین راه وجود ندارد. تأکید 

 

 شود:گیرد، پرداخته میقرار می هاز آنهایی که در قالب هریک ادر ادامه به تشریح مفروضات هر یک از این رویکردها و نظریه 
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 (Classic Approach)سنتی )کالسیک(  هایرهیافتالف( 

 شمول جهان: ارائه اصول هدف (Universalبرای کاربرد در وضعیت ).های گوناگون و تالش برای افزایش کارایی سازمان 

 اقتصادی( )مشترک فرض( انسان موجودی منطقی :Rational Manاست؛ یعنی دارای انگیزه ) های مادی است و به

 باشد.دنبال حداکثرسازی منافع شخصی خود می

 های عمده این رویکرد عبارتند از: نظریه 

i.  تیلور؛ –مدیریت علمی 

ii. )فایول؛ -اصول علم اداره )نظریه فراگرد مدیریت 

iii.  ماکس وبر. –نظریه بوروکراسی 
` 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I( نظریه مدیریت علمی .Scientific management) 

  است بر این باور بود که بسیاری از کارگران نیز معروف  "پدر مدیریت علمی"تیلور که به
کنند، چون روش درست انجام کار را عصرش کمتر از ظرفیت واقعی خود کار میهم

 دانند.نمی
 :ایجاد یک انقالب فکری: رفع تضاد منافع کارگر و کارفرما و تالش برای کامیابی  هدف

 کارمند و کارفرما. زمان هم

 
و تحلیل علمی ماهیت مشاغل )کارسنجی و زمان سنجی( برای یافتن بهترین شیوه انجام هر  تجزیه .1

 (؛Time and Motions Studiesکار )

 (؛Division of Work) گرایی(تقسیم کار )تخصص .2
 (؛Piece Rate Pay Schemeکاری()برعملکرد)قطعه مبتنی پرداخت نظام .3

  

 

 رویکرد کالسیک

 

 روش مدیریت علمی
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انجام کارها و ایجاد استاندارد نمودن  حرکت،شامل تدوین قوانین  .های هر شغل( علمی کردن فعالیت1

 شرایط کاری مناسب. 

ی که یهاخوبی تجزیه و تحلیل شود و سپس مهارتهای که ابتدا شغل ب به گونه .انن( انتخاب علمی کارک2

حداقل نزدیک به آن شرایط انتخاب ، تعریف و بر اساس آن فردی با همان شرایط تخصصی یا استنیاز مورد 

 قرار گیرد. و پرورش شود و تحت تعلیم و تربیت

های مناسب برای جلب همکاری آنان به انجام  و فراهم کردن انگیزهکارکنان دقیق ( آموزش 3

با های مورد نیاز شغل باشد باید شان کمتر از مهارتصیهای تخصییچنانچه افراد جذب شده توانا علمی کار.

 آموزش این خالء پر شود. کمک

هماهنگی در اقدامات گروهی به جای پراکنده کاری و مشارکت و همکاری دوستانه و صمیمی بین ( 4

 است. های علمی تعیین شدهمدیریت و کارکنان به منظور اطمینان از کاربرد روش

 

 نکته 

های یک شغل و کاهش سنجی بر تجزیه فعالیتشوند؛ حرکت سنجی محسوب میحرکت مطالعهفرانک و لیلیان گیلبرت پیشگامان 
سازی و ها مبنایی برای سادههای ضروری و اساسی داللت دارد. این کار گیلبرتهای جسمانی آن تا حد حرکتحرکت

 کاری )کارانه( توسط تیلور قرار گرفت.پرداخت قطعه استانداردسازی مشاغل و تدوین طرح

 باالترین رتبه را داشته « کاری کم»او  تأکیدنقشه ذهنی )شناختی( تیلور نشان داده که در میان مفاهیم مورد  وتحلیل تجزیه
 او بوده و تالش کرده با ارائه نظریه مدیریت علمی آن را برطرف سازد. تأکیدترین مفهوم مورد  ترین و محوری است و کلیدی

  شود: تمایز قائل می کاری کمتیلور بین دو نوع 

شود و  میفرد باعث خستگی  مداوم کار اقتضای طبیعی و سرشت انسان است؛ناشی از  کاری طبیعی: کم .1

 طور طبیعی باید زمانی را صرف استراحت کند. به

کنند تا ظرفیت کامل کاری  هم تبانی می ناشی از روابط کارگران با یکدیگر است که با یافته: کاری نظام کم .2

 خود را بروز ندهند.

مشاغل و ارائه انجام مناسب ارائه روش زیرا  ؛کند مدیریت را سرزنش می ،جای مقصر دانستن کارگران تیلور به

 . های مدیریت است گران بخشی از مسئولیتکاری کارگیزشی مناسب برای برطرف ساختن کمهای ان مشوق

تیلور است که به استانداردسازی نیز  تأکیدسازی یکی از سازوکارهای اصلی مورد تخصصی: (Specialization)سازی تخصصی

 :کند سازی کارها پیشنهاد میکند. تیلور سه عنصر اساسی را برای تخصصی کمک می
کارکنان را انجام  بهرپرست هدایت و دستور دهی های سنتی که یک س برخالف سازمان ای: . سرپرستی وظیفه1

های مختلف  داد تیلور معتقد است باید از سرپرستی چندگانه تخصصی استفاده شود و سرپرستانی با تخصص می

 زمان بر کارگران نظارت داشته باشند. طور هم به

کند مدیر تنها باید  تیلور برای کاهش بار سنگین کاری مدیران پیشنهاد می مدیریت بر مبنای استثناء: .2

کند و بر  وظایف بسیار مهم را خودش انجام دهد و وظایف دارای اهمیت کمتر را به زیردستان تفویض می

 کند. ها نظارت داشته باشد و در صورت نیاز به اصالح مداخله می عملکرد آن
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ه از دهد و با استفاد به آن را نشان می تولید و عناصر مربوط های این شیوه روند هزینه . حسابداری هزینه:3

 کند. ها را کنترل می بندی هزینه فنون ارزیابی هزینه و بودجه
 

 نکته:
باید  درگذشته انسان مقدم بود ولی در آینده سیستم»گوید:  صورت چکیده در کالم او تشخیص داد که می توان به فلسفه تیلور را می

 کنند. وی بدین منظور اصل انتخاب علمی و آموزش علمی کارکنان را تجویز می «.مقدم باشد

 

 نکته:
 ریزی دقیق هر داند. بدین منظور مدیریت باید با برنامه ترین جنبه مدیریت می تیلور برقراری روابط بین کارفرما و کارکنان را مهم

بندی انجام کار در اختیار  تفضیلی مدونی به همراه برنامه زمان های روز وظایف کاری محوله کارگران را مشخص کند و دستورالعمل

 کارگران قرار دهد.
 
 

 :نکته
مبنایی برای مدل تولید انبوه استفاده کرد و تقسیم کار،  عنوان بههنری فورد از مدیریت علمی 

استانداردسازی و طراحی مجدد مشاغل را برای تولید انبوه به کار گرفت. از این رو از فوردیسم 
 شود.انقالب صنعتی دوم یاد می عنوان به
 
 
II. ( نظریهاصول علم اداره )فراگرد مدیریت (Administrative theory) 

 داند.ای فرانسوی بود و هدف از ارائه این نظریه را شناسایی و مستندسازی تجربیات مدیران موفق مییک مدیر حرفه هنری فایول 

 نماید:بندی میدر قالب شش فعالیت اصلی طبقه های عمده هر واحد سازمانی رافایول فعالیت 

 (؛Business. بازرگانی )2 (؛  technical. فنی )1

 (Accounting. حسابداری )4 (؛Financial. مالی )3

 (.Managerialمدیریتی). 6 (؛ Safetyایمنی) .5

 

 داند و وظایف مدیریتی را ترین فعالیت در سازمان را فعالیت مدیریتی میفایول مهم

 نماید:شامل موارد زیر معرفی می

 (؛Planningریزی )برنامه .1

 (؛Organizingسازماندهی) .2

 (؛Commandingفرماندهی) .3
 (؛Coordinatingهماهنگی ) .4
 (.Controllingکنترل ) .5

 

 
  وظایف خود و بهبود  نهیبهکند و معتقد است مدیران برای انجام اصل بیان می 14فایول حاصل تجربیات خود را در قالب

 مدیریت سازمان باید از این اصول پیروی کنند:
 

 

 

 



  

 

 

 های سازمانبندی تئوریطبقه

 

29 

های ساده، محدود و مشخص تبدیل باید به فعالیت: وظایف هر فرد در سازمان (Division of work) تقسیم کار .1
تواند شود که فرد نمیفرض انجام میگرایی با این پیشتخصص شود تا افزایش مهارت و بهبود عملکرد حاصل شود؛
 ای نیاز دارد.های تخصصی ویژهکل کار را به تنهایی انجام دهد و هر شغل به مهارت

ز جایگاه تواند ناشی ااین اختیار می: حق صدور دستور و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه؛ (Authorityاختیار ) .2
  های شخصی خود فرد باشد. این دو نوع اختیار مکمل یکدیگرند.و ویژگی هارسمی فرد یا توانایی
  .میزان اختیار = میزان مسئولیت 
 لزام به پاسخگویی در مقابل نتایجمسئولیت: ا 

د ناشی از توافق مدیر با کارکنان است یا به بیان دیگر احترام و اطاعت بین اطاعت و تعه :(Disciplineانضباط ) .3
 داند.لیاقتی مدیران سازمان میهای انضباط را ناشی از ناکارآمدی و بیفایول کاستی سازمان و کارکنان است

یس دستور بگیرد و فقط به همان : هر کارمند فقط باید از یک رئ(Unity of Commandوحدت فرماندهی ) .4
 رئیس گزارش دهد؛

هر برنامه )پروژه( باید یک مدیر مسئول مشخص داشته  (:Unity of Direction) )هدایت( وحدت مدیریت .5
 های سازمان ضروری است.سازی فعالیتهای الزم را هماهنگ سازد. این اصل برای یکپارچهفعالیت باشد تا همه

 Subordination of Individual Interests to general) تبعیت اهداف و منافع فردی از عمومی .6

interests  :)این اصب راهکاری برای مقابله با احساس  تحقق منافع افراد در صورت تحقق منافع و اهداف سازمانی؛
فع دیگر کارکنان و کل سازمان آسیب کنند به مناولع افراد است؛ زیرا افرادی که تنها به منافع خودشان فکر می

 رسانند.می
 پرداخت پاداش منصفانه به ازای کار انجام شده؛ : (Remuneration of Personnel) جبران خدمات کارکنان .7
گیری درباره امور شدن سازمان توسط یک سیستم مرکزی و تصمیم هماهنگ  و  : هدایت(Centralizationتمرکز) .8

 به شرایط هر سازمان متفاوت است.میزان تمرکز با توجه مراتب سازمان. سلسله و مسائل سازمانی در راس
باالی سازمان شروع و : خط فرماندهی یا مسیر صدور دستور که از مسئوالن رده(Scholar Chainمراتب )سلسله .9

 کند.میاین اصل چگونگی تفویض اختیار در سطوح مختلف سازمان را مشخص  گردد؛ به کارمندان جزء ختم می
برای کاهش  .هر یک از کارکنان می توانند به نمایندگی از طرف کل سازمان عمل کنندهمچنین بر اساس این اصل 

پیشنهاد کرد که با کمک « پل ارتباطی»تاخیرات احتمالی ناشی از اصل وحدت فرماندهی فایول سازوکاری با عنوان 
 ن مدیران هم سطح ایجاد کرد.توان در هرم سازمانی خطوط متقاطع و افقی میاآن می

این اصل در مورد انسان نیز  : انتخاب صحیح و قراردادن افراد و اشیاء در جای مناسب خودشان؛(Orderنظم ) .10
 کاربرد دارد: فرد مناسب در جایگاه مناسب.

 آن.: برخورد منصفانه با کارکنان سازمان برای تالش جهت کسب اهداف سازمانی و وفاداری به (Equityعدالت ) .11
تسلط کامل بر  پس ازدهی کامل کارکنان : بهره(Stability of Turnover of Personnel) شغلی ثبات .12

 شود؛کارکنان می یروحهای آموزش و کاهش زود کارکنان موجب اتالف هزینه به جایی زودکار خواهد بود. جابه
 شود ابتکار عمل در دست مدیر قرار گیرد؛ریزی برای انجام کارها موجب می: برنامه(Initiativeابتکار عمل ) .13
سازی، اتحاد و همبستگی در سازمان این اصل بر هماهنگ (:Esprit of Corpsاحساس وحدت و یگانگی ) .14

 جمعیع شخصی از راه انجام خدمات سودمند دستهجمعی موجب کسب منافکار دسته هیروحوجود اشاره دارد. 
تفرقه افکنی در میان اعضای سازمان عملکرد را تضعیف خواهد « وحدت قدرت است»المثل بر اساس ضربگردد. می

 کرد.

 نکته 

ها استفاده  برای آن "POSDCORB"و از اختصار  دانند یم یاصلاوریک و گیولیک وظایف مدیریت را شامل هفت وظیفه 
 کنند: می

 

 
 (؛Planningریزی )برنامه .1

 (؛Organizingسازماندهی ) .2
 (؛Staffingکارگزینی ) .3
 (؛Directingهدایت ) .4
 (؛Coordinatingهماهنگی ) .5
 (؛Reportingدهی )گزارش .6

 (؛Budgetingریزی )بودجه .7
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IIIنظریه بوروکراسی . (Bureaucracy Theory) 

 "الگوی  عنوان بهساالری( را ن بوروکراسی )دیوا هینظرشناسی آلمانی است که جامعه "ماکس وبر

 نماید.پایدار و قابل اتکایی برای اداره جوامع مدرن معرفی می

  کند:قدرت را معرفی می یمنشأها روجامعه به قدرت نیاز است، از این ادارهبه عقیده وبر برای 

 ناشی از  (:Charismatic Power) قدرت شخصی )کاریزماتیک( .1

 های شخصی ذاتی و پسندیده فرد است.ویژگی

 : ناشی از آداب و رسوم حاکم بر جامعه است.(Traditional Powerقدرت سنتی ) .2

 :ناشی از قوانین و مقررات است.(Rational (legal) powerمشروع) قدرت .3
  داند و شکلی از اداره کردن جامعه )سازمان( را که در آن مبتنی بر قانون میوبر تنها قدرت پایدار و قابل اتکا را قدرت مشروع و

 نامد.شوند، بوروکراسی میشده انجام میتعیینهمه امور بر اساس قوانین و مقررات از پیش

 
 تعریف 

پیروی کند، و بر مد باشد، از اصول منطقی آشکل سازمانی مطلوبی است که به طور منطقی طراحی گردد، بسیار کار بوروکراسی
 مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شده باشد.

  بینی را به همراه داند که برای سازمان ثبات، دقت، رعایت نظم و انضباط و قابلیت پیشمی آل دهیارا یک مدل  یبوروکراسوبر
 شود که سازمان به باالترین سطح کارایی برسد.آورد و باعث میمی

 
 آل وبر:ایدهروکراسی وهای مدل بویژگی   

 شود؛: تعریف مشاغل به صورت ساده، محدود و مشخص موجب افزایش مهارت کارکنان میقسیم کار روشنت .1

: اختیار و مسئولیت هر منصب به خوبی تعریف شده و هر مقامی به مقام مراتب اختیارات روشنسلسله .2

 ؛دهد یمباالتر از خود گزارش 

 ها؛های مکتوب برای انجام وظایف و ثبت و نگهداری پرونده: دستورالعملهای رسمیرویهقواعد و  .3

 شود؛ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می: قواعد و رویهبرخورد غیرشخصی .4

 انتخاب و ارتقای کارکنان بر مبنای توانایی و عملکرد آنان. :مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی .5
 

 بنیادین بوروکراسیاصول 
  صل محوری را برای سه ابوده است. بدین منظور « جامعه سازیعقالنی »تغییر بنیادینی که ماکس وبر به دنبال آن بود

 کند: بوروکراسی بیان می

که برای  استوار استها و وظایف شغلی  قوانین و مقررات، رویه مرکز ثقل بوروکراسی بر محور رسمیت: .1

 روند. بینی در انجام امور به کار می استانداردسازی و قابلیت پیش

رو ساختار   این نظر است، از سازمان بوروکراتیک عقالیی ابزاری کارآمد برای تحقق اهداف مورد . ابزارگرایی:2

 رود. ابزاری در خدمت مأموریت سازمان به شمار می

ترین وسیله برای جلب اطاعت اعضای سازمان  کاراترین و عقالنیاین نوع اختیار  عقالیی: –اختیار قانونی  .3

اعمال فردی دهی در سازمان بوروکراتیک مبتنی بر قانون است که از جانب رود. اختیار دستور به شمار می

 شود که از شرایط احراز و صالحیت )شایستگی( قانونی برخوردار باشند. می
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 وارد بر(  بوروکراسیکژکارکردها )انتقادهای 

 ترین آنها عبارتند با وجود فواید بسیاری که بوروکراسی به همراه دارد با انتقادهایی جدی نیز همراه بوده است که برخی از مهم
 از:

 اهداف سازمانی با اهداف شخصی یا اهداف واحدهای فرعی است. ییجا جابهاولین انتقاد به بوروکراسی  هدف: ییجا جابه. 1

o )شوند  شکلی ایجاد می به نظر وی قوانین و مقرراتی که برای ایجاد همانندی و هم رابرت مرتون: نظرالف

دهند. قوانین و مقرراتی که برای تسهیل تحقق هدف وضع  پذیری را کاهش میآورند چون انعطافزیان

مقررات متمرکز  کنند و تأکید و توجه بیشتر بر رعایت قوانین و شوند گاهی جنبه نمادین پیدا می می

شود )مثل رعایت دقیق ضوابط حذف  اثربخشی سازمان می کاهششود تا به تحقق هدف، و این موجب  می

 و اضافه دانشجو(

o :هدف و وسیله: ممکن است وسایل جایگزین نتایج و یا اهداف نهایی  ییجا جابه ب( نظر فیلیپ سلزنیک

در اولویت قرار گرفتن اهداف هر واحد  ایجاد واحدهای فرعی با اهداف متفاوت گرایی  تخصص شوند.

تقدم اهداف واحدهای فرعی تعارض اهداف بین واحدهای سازمانی نسبت به اهداف واحدهای دیگر

 به اهداف کل سازمان.

o :تعیین رفتارهای غیرقابل قبول، استاندارد حداقل رفتار و قوانین و مقررات به جای  ج( نظر آلوین گولدنر

اگر اهداف سازمان برای کارکنان نهادینه نشده باشد، تحمیل قوانین و  کنند. عملکرد قابل قبول را تعیین می

کنند حداقل کاری شود و افراد سعی می عالقگی برای انجام وظایف میها موجب بیمقررات برای تحقق آن

 رود، برای رفع تکلیف انجام دهند.ها انتظار میرا که از آن

o :گیرندگان از قوانین و  شود که تصمیم رسمیت زیاد در بوروکراسی باعث می وجود د( نظر ویکتورتامسون

رسمیت زیاد  صورت یناسپر بالیی برای خود در برابر اشتباهاتشان استفاده کنند. در  عنوان بهمقررات 

)مرا سرزنش نکنید من دقیقاً از قوانین و مقررات  شود تن بر اشتباهات میسرپوش گذاشبرای  ای  وسیله

 نامد. می «رفتار بیمارگونه ناشی از بوروکراسی»تبعیت نمودم(. وی این وضعیت را 

 شود که کارکنان همیشه در می باعث ها مرتون، وجود رسمیت باال در بوروکراسی باوربه  نامناسب قوانین و مقررات: کاربرد. 2

شود که در مواجهه با یک شرایط  می برخورد با یک وضعیت بر اساس قوانین و مقررات موجود عمل کنند. این عادت کارکنان باعث

باشند، ممکن  می جدید نیز کورکورانه تصمیمات و اقدامات قبلی را دنبال کنند. این تصمیمات که صرفاً مبتنی بر تجربیات گذشته

 نامناسب باشند. است کامالً برای شرایط جدید

ی یک چرخ ها شود که کارکنان خود را به مثابه دندانه می غیرشخصی بودن و استانداردسازی باعث از خودبیگانگی کارکنان:. 3

هویتی دنده بزرگ تصور کنند و در نتیجه نتوانند به سازمان احساس تعهد داشته باشند. تخصصی شدن زیاد وظایف باعث ایجاد بی

 شوند و افراد احساس می توسط افراد یاد گرفته یبه راحتساده و تکراری  رهای بسیابه این صورت که فعالیت شود. می در فرد

 کنند که به راحتی قابل تعویض و فاقد قدرتند. می

ی ی انسانها شناسانی که تمایل به توازن قدرت در سازمان دارند و به دنبال جنبهاین انتقاد از سوی جامعه قدرت: تمرکز. 4

کند نامطلوب و مغایر  می اینکه بوروکراسی قدرت زیادی را در دست معدود افرادی متمرکز شود. می سازمان هستند مطرح

 وکراتیک است.دمی یک جامعه ها ارزش

ی بوروکراتیک موجب طوالنی شدن ها سازمانحاکمیت قوانین و مقررات سخت بر  ارباب رجوع بوروکراسی: سرخوردگی. 5

انحصاری بوده  ها سازمان)به خصوص اگر این  شود ها می سازمانشود و این موجب نارضایتی ارباب رجوع از این  می رهاروند انجام کا

 و رقیبی نداشته باشند(.
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