
 مکاتب مدیریت



 دانش مدیریت برای مدیریت سازمانها مربوط به

 تا قبل از آن . اواخر قرن نوزدهم و بیستم است

 سازمانها در مقیاس کوچک و با استفاده از روش

 های ساده اداره میشد که با پیشرفت علم و صنعت

 وبزرگتر شدن سازمانها نیاز به یک سیستم

 گسترده تر و قابل کنترل تر الزم و ضروری شد



 محسنات تقسیم کار را مطرح  1776آدام اسمیت در سال 

 .کرد







 مکتب کالسیک یا سنتی یا تیلوریسم1.

 مکتب نئوکالسیک یا روابط انسانی2.

 مکتب سیستمی یا مبتنی بر روابط3.
 سیستمها     









 مدیریت علمی        فردریک تیلور

 اصول علم اداره     هنری فایول

 بوروکراسی          ماکس وبر



 بنیانگذار مکتب مدیریت کالسیک شخصی بنام

 است( 1856-1915)فردریک وینسلو تیلور 

 .که بحث مدیریت علمی بنام وی ثبت شده است

 
 







 انتخاب کارکنان

 باید اساس علمی
 داشته باشد

 روابط نزدیک

 و روحیه همکاری
 بین کارکنان باشد

 آموزش و تربیت

 کارکنان باید جنبه
 علمی داشته باشد



 بنظر تیلور منافع کارگران و صاحبکاران مغایرتی با

 افزایش بلکه در یک راستا میباشند وکلید.یکدیگر ندارند

 که بر اساس کارآیی کارگران استفاده از مدیریت علمی ست 

 آن میتوان میزان تولید را افزایش داد و در نتیجه هم اجرت

 بیشتری به کارگران پرداخت و هم سود بیشتری عاید 
 .صاحبکار نمود



 هنری فایول یک مهندس معدن 

 فرانسوی بود که بطور مستقل از 

 جنبش مدیریت علمی آمریکایی یک 

 تئوری عمومی درباره مدیریت 

 قابل توجه ترین.بازرگانی ارائه نمود

 اثر وی کتابی تحت عنوان مدیریت 

 عمومی و صنعتی بود که در سال

 وی بر خالف .منتشر گردید1925

 تیلور و پیروانش که به مدیریت

 فرآیندهای منفرد پرداختند بر وظایف  
 .مدیران ارشد تاکید نموده است



posdCorb 

 .کردنامیده میشود را بصورت عناصر زیر طبقه بندی 

 هماهنگی

 هدایت

 کارگزینی

 سازماندهی

 برنامه ریزی

 بودجه بندی

 گزارش دهی

 



 تقسیم کار بگونه ای که هر کاری به حداکثر کارآیی 1.

 .خود برسد
 تعیین اختیارات .2

 نظم. 3

 وحدت فرماندهی بطوریکه یک مرئوس به بیش از . 4

 .یک رئیس گزارش نکند

 وحدت رویه و اعمال تمامی کنترلها از یک منبع. 5

 مرتبط نمودن عالئق فردی به عالئق سازمانی. 6



 اگر چه فایول عالقه) توزیع عادالنه پاداش برای همه . 7

 (ای به تسهیم مزایا نداشت

 تمرکز کنترل و قدرت. 8

 سلسله مراتب معین بگونه ای که هر کارمند از موقعیت. 9

 .و وظایف خود در سازمان مطلع باشد

 آگاهی از مقاصد و اهداف. 10

 .تساوی و عدالت در تعامالت میان کارکنان و مدیران. 11

 ثبات شغل و موقعیت جهت حصول اطمینان از حداقل. 12

 .گردش شغلی کارکنان و مدیریت

 .توسعه نبوغ و ابتکار فردی. 13

 ایجاد روحیه صمیمیت ودلگرمی جمعی و حفظ. 14

 .روحیه کارکنان و مدیریت

 



 مارکس وبر پایه گذار مکتب

 بوروکراسی وآخرین مکتب مدیریت

 افکار و نظریه های وبر.سنتی است

 تاثیر عمده ای بر رشته های مدیریت

 .و جامعه شناسی سازمانها داشت

 وی بر این باور بود که افراد بدلیل 

 موقعیت اجتماعی و خاص و

 او شکل .اعتبارشان اقتدار میابند

 سازمانها را بر اصول منطق و نظم
 .وبرمبنای اختیار مشروع میدانست



 تقسیم کار روشن1.

 سلسله مراتب اختیارات روشن2.

 قواعد و رویه های رسمی3.

 برخورد غیرشخصی4.
 





 مکتب نئوکالسیک یا روابط انسانی









 به عقیده خانم فالت کارکنان باید بتوانند مسائل را از طریق گفتگو

 فالت وظیفه مدیران را کمک به افراد سازمان به.حل و فصل نمایند

 .منظور همکاری در جهت کسب تلفیقی از منافع میدانست

 وی معتقد بود هریک از کارکنان را مالک بخشی از شرکت کنیم

 بنظر وی اشتغال .تا احساس مسئولیت جمعی ایجاد و تقویت شود

 بکار نوعی خدمت است بنابراین باید سودهای شخصی رادر ارتباط
 .با حسن نیت و رضایت عامه مردم در نظر گرفت



 هماهنگی از طریق ارتباط مستقیم .1

 میان افرادی که وظایف آنها به هم 

 .مربوط میشود

 هماهنگی در نخستین مراحل شروع .2

 کار

 هماهنگی بصورت یک جریان مداوم. 3

 هماهنگی از طریق بررسی تاثیر .4

 متقابل جنبه های مختلف یک کار



 مکتب سیستمی یامبتنی بر 

 سیستمها توسط لودویک ون

 برتاالنفی زیست شناس آلمانی

 دراین نگرش از جز.مطرح شد

 به کل رسیدن مورد توجه قرار

 گرفت وبیان شد که برای 

 بررسی هرنوع سیستم از جمله 

 یک سازمان باید قبل از هرچیز

 سازمان را بصورت یک کل در 
 .نظر گرفت



 (تعامل)در این مکتب موقعیت روابط متقابل اجزا 

 و نقش هر جز را بصورت یک مجموعه در تامین
 .مورد بررسی قرار گرفت( کل)اهداف سازمان 



 تیلور،گیلبرت و1900مدیریت علمی کالسیک 

 فورد نیاز به توجه به عامل تولید انبوه 

 .بازارهای منتظر محصول 

 فایول نیاز به توجه به عامل 1920اداریون 

 نظم و ترتیب

 وبر نیاز به توجه به عامل1920بوروکراسی 

 مستندسازی





 تا کنون 1930مکتب مدیریت سیستمها 

 بولدینگ،چرچمن،چستربارنارد نیاز به نگرش 

 سیستمی و جامع و توجه به سیستمهای 

 .اجتماعی و اقتصادی

 فیلدر،گالبرایت،وودارد، 1980نظریه اقتضایی 

 پرو،پارسونز برخورد با وضعیتهای پیچیده و 

 نیاز به اتخاذ رویکردهای چند وجهی در مدیریت

 لورنز برخورد با وضعیتهای  1980نظریه آشوب 

 پیچیده در مقیاس جهانی و کشف تاثیرات سیستمها

 بر یکدیگر

 سنگه،آدیزس،اوچی1990نظریه تغییر و سازمان یادگیرنده 

 افزایش پیچیدگی،آشوب و بی ثباتی در سطح محیط و
 .سازمانها و توسعه فناوری اطالعات




