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 مدیریت های اندیشه تحول سیر -3جلسه 

 نظریه مدیریت علمی .1

 نظریه مدیریت علمی .1.1

 كارگر  –مختلف رابطۀ میان ماشین های  : تعریف جنبههدف نظریه -

گیری و ابزارهای كار را نیز  ای از مشاغل كارگری را تحلیل و از نظر زمانی اندازه تأكید بر روشهای سنتی كار، مجموعهبه جای  -

 مطالعه كردند.

تعیین « یك بهترین روش»های كاركنان و نوع سرپرستی آنها را مورد توجه قرار دادند تا بتوانند برای اجرای هر كار  انگیزه -

 كنند.

 و حركتمطالعات زمان  .1.1

 شود.  گیری می حركات فیزیكی كارگر در حال انجام كار بررسی و اندازه -

 كنند. شود حذف می سپس نتیجۀ این بررسی را تحلیل و حركات زایدی را كه موجب كاهش تولید و افزایش هزینه و زمان می -

 سرپرستی تخصصی .1.1

دار است تسلط و نظارت  ی كه سرپرستی آنها را عهدهتواند بر تمام مراحل كار كسان اعتقاد بر این است كه یك سرپرست نمی -

 داشته باشد. 

 شود. بنابراین حوزۀ خاص تخصص هر سرپرست حوزۀ اختیار او محسوب می -

 هاي فردي انگيزه .1.1

 كند. در این نظریه عقیده بر این است كه پول انگیزه ایجاد می -

دهند و در  های مالی پاسخ می كنند، به انگیزه اجرا میشود كه كارگران افرادی منطقی هستند، دستورهای مدیر را  فرض می -

  .آوردند دست می نتیجه پول بیشتری به

 میاصول مدیریت عل .1.1

 ایجاد علم واحدی برای اجرای هر جزء از كار كه جایگزین روش غیر علمی متداول شود. -

 كاركنان و آموزش و تربیت آنان برای اجرای بهتر وظایف خود.گزینش  -

شود بر اساس اصول علمی تعیین  صمیمانۀ مدیریت با كاركنان تا اطمینان حاصل شود كه تمام كارهایی كه اجرا میهمكاری  -

 شده است.

ریزی به عهدۀ مدیریت باشد و پیروی از  طرحطوری كه وظیفۀ  تقسیم تقریباً مساوی كار و مسئولیت بین مدیریت و كاركنان به -

 فۀ كارگران محسوب شود.تعیین شده وظی استانداردهایروشها و 

 نظریه مدیریت اداری .2
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 فعاليتهاي سازمانهاي تجاري .1.1

 فعالیتهای فنی )تولید( -

 فعالیتهای بازرگانی )خرید، فروش، مبادله( -

 گذاری، استفادۀ مطلوب از سرمایه(. )بررسیهای الزم برای سرمایه فعالیتهای مالی -

 فعالیتهای امنیتی )حفظ اموال و افراد( -

 اری ) تدارك اطالعات آماری(فعالیتهای حسابد -

 ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و كنترل( فعالیتهای مدیریتی )برنامه -

 نظریه مدیریت اداري .1.1

 و نیازی به تربیت خاص برای مدیر شدن ندارند.« مدیران مادرزاد مدیر هستند»قبل از طرح این  نظریه عقیده بر این بود كه  -

توان با توجه به اصول مدیریت آن  د داشت كه مدیریت نیز مهارتی مانند همۀ مهارتهاست و میپرداز این نظریه تأكی ولی نظریه -

 را به دیگران آموزش داد. 

 اداري اصول مدیریت .1.1

شود كه هر فرد در زمینۀ كار خود مهارت نسبتاً زیادی كسب كند و در نتیجه میزان  گرایی(: موجب می تقسیم كار )تخصص -

 تولید افزایش یابد.

 گویند. . حق دستور دادن و به اجرا درآوردن آن را به كمك پاداش یا تنبیه اختیار مییاراخت -

 . اعضای سازمان باید به قوانین و مقررات سازمان احترام بگذارند و از مقام باالتر خود در محدودۀ مقررات اطاعت كنند.انضباط -

 ستور بگیرد و در برابر او مسئول باشد.. هر عضو سازمان فقط باید از یك مقام باالتر دوحدت فرماندهی -

. هر بخش از فعالیتهای سازمانی كه هدف واحدی دارد باید فقط تحت یك برنامه و به وسیلۀ یك مدیر هدایت وحدت جهت -

 شود.

 اولویت منافع عمومی بر منافع فردی. هدفهای سازمانی بر هدفهای فردی ارجحیت دارد. -

 مناسب به كاركنان و مدیرانحقوق . پرداخت جبران خدمات كاركنان -

 نامند. گیری را عدم تمركز می گیری را تمركز و افزایش نقش آنان در تصمیم . عدم مشاركت زیردستان در امر تصمیمتمركز -

ترین سطح  . خط فرمان یا مسیر دستور، در هر سازمان، به ترتیب رتبه و مقام از باالترین سطح مدیریت به پایینسلسله مراتب -

 یابد.  ادامه میعملیاتی 

 آنها استفاده شود.  . مواد و نیروی انسانی باید در جای مناسب خود در سازمان قرار گیرند و در زمان مناسب ازنظم -

شناسی انجام  . رفتار مدیران با زیردستان باید توأم با عدالت و انصاف باشد تا زیردستان وظایف خود را با تعهد و وظیفهانصاف -

 دهند.

 ثبات شغلی و استخدامی. تشویق كاركنان، به خدمت درازمدت  -

 . به زیردستان باید فرصت داده شود كه در اجرای وظایف خود تفكر و نوآوری داشته باشند و ابتكار عمل به خرج دهند.ابتكار -

 گروهی.. ایجاد روحیه برای كار روحیۀ كار گروهی -

 نظریه مدیریت بوروکراتیک .3
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 مفهوم بوروكراسی .1.1

 شود. نگاری و اجرای مقررات است كه موجب عدم كارآیی می از قبیل افراط در نامه« تشریفات زاید»كراسی به معنی بورو -

 است.بوروكراسی شكلی از سازمان با ویژگیهای خاص مانند سلسله مراتب، اختیار، مقررات و جز آن  -

 مشخصات مدیریت بوروكراتيك .1.1

 تعریف و كنترل رفتار همۀ كاركنان هنگام اجرای وظایف است.قوانین و مقررات. خطوط راهنمای اصلی برای  -

 كند. غیرشخصی بودن. اتكا بر قوانین و مقررات، سازمان را به سوی غیرشخصی بودن هدایت می -

 دهند كه متناسب با ویژگیها و تخصص آنان تعیین شده است. . مدیران و كاركنان وظایفی را انجام میتقسیم كار -

 طور عمودی در سازمان  ی. طبقه بندی مشاغل بهساختار سلسله مراتب -

 شود. العمر نگریسته می العمر. به استخدام به عنوان تعهدی برای شغل مادام تعهد برای كار مادام -

 یعنی حق اتخاذ تصمیماتی با اهمیت مختلف در سطوح سازمان گوناگون. ساختار اختیار -

 .برای نیل به اهداف سازمانی منطقی بودن )عقالنیت(. استفاده از كارآترین وسیله -

 هایی نئوکالسیک( نظریه های روابط انسانی )نظریه .4

 مطالعات هاثورن و نهضت روابط انسانی .1.1

 آغاز شد.  1232تا  1221نهضت روابط انسانی با اجرای آزمایشهای در محل كارخانه هاثورن در سالهای  -

 .وری كارگران آغاز شد كار با بهرهدور اول مطالعات. هدف بررسی رابطۀ بین میزان روشنایی محل  -

 هدف بررسی رابطه بین تغییرات شرایط رفاهی محیط كار و بهره وری كارگران. دور دوم مطالعات -

كرد و به وسیلۀ گروه  دور سوم مطالعات. هدف شناسایی معیارهای بهتری كه بر اساس آنها بازده هر عضو را تعیین می -

 ی شد.اجتماعی یا سازمان غیررسمی نظارت م

 نتایج مطالعات هاثورن .1.1

 كنند. شوند و ضمن روابط و مناسبات اجتماعی با دیگران هویت پیدا می انسانها به وسیلۀ نیازهای اجتماعی برانگیخته می -

 شوند. انسانها از فشارهای اجتماعی گروه همكاران خود بیشتر از تشویق و كنترل مدیریت سازمان متأثر می -

 ن پاسخگو و متعهدند. پردازد نسبت به آ كه مدیریت سازمان به ارضای نیازهای اجتماعی آنان میانسانها به همان اندازه  -

 نگرش کمی مدیریت .5

 نگرش كمی مدیریت .1.1

 روش علمی برای حل مسایل فنی دارای سه شاخه:: كاربرد هدف اصلی

گیری  مدیران برای تصمیم تحقیق در عملیات: كاربرد یك نگرش علمی برای حل مسایل مدیریتی است و هدف آن كمك به -

 بهتر است.
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 ها به كاالها و خدمات نهایی تبدیل شوند. شود داده هایی است كه موجب می مند فرآیند نظارت و هدایت نظاممدیریت عملیاتی.  -

این دهند تا مدیر بتواند در اجرای وظایف خود از  آوری، پردازش و انتقال می اطالعات را جمعسیستمهای اطالعاتی مدیریت.  -

 اطالعات استفاده كند.

 نگرش سیستمی .6

 نگرش سيستمی .1.1

 به بعد، استفاده از نگرش سیستمی در مدیریت مرسوم شد. 1291از دهۀ  -

های مدیریت و دستیابی به  این نظریه می گوید: نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه -

 ای جامع است. نظریه

 عنوان سيستم سازمان به  .1.1

تولید و بازاریابی است ای از بخشهای جدا از هم از قبیل امور مالی، كارگزینی،  سازمان به عنوان یك كل، كه شامل مجموعه -

 درنظر گرفته شود.

 تأكید شود.بر روابط سازمان با محیط اطراف،  -

 اطالعات، تأكید شود.بر نقش حساس و اساسی جریان  -

جنبۀ و  شامل ابزارها، ماشینها، وسایل و روشهای عملیاتی: جنبۀ فنی سازمان «:اجتماعی –فنی »سازمان به عنوان سیستمی  -

 روابط كاركنان در درون سازمان: بیانگر اجتماعی سازمان

 نگرش اقتضایی .7

 نگرش اقتضایی .1.1

 عنوان بهترین راه وجود ندارد.  الگوی مدیریت برای همۀ موقعیتها به: یك اساس نگرش اقتضایی -

ای و در چه زمان بخصوصی بهترین زمینه را  تعیین كند چه روشی، در چه موقعیت خاص، تحت چه شرایط ویژهوظیفۀ مدیر:  -

 كند.  برای نیل به اهداف فراهم می

 .«هر چیزی به موقعیت بستگی دارد»شعار نگرش اقتضایی:  -

 


