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رویکردهاي 

کمی

رویکردهاي 

سیستمی

استعاره هاي 

نظریه سازمان

ترویکرد هاي عمده در سیر تکوین نظریه هاي سازمان و مدیری

3مریم غنوي

رویکردهاي 

سنتی

رویکردهاي 

نیمنابع انسا

رویکردهاي 

کمی

رویکردهاي 

سیستمی

مقدمه

 

 

 

 

 

به مدیریتسنتی رویکردهاي 

4مریم غنوي

 :کار محیط در افراد درباره مشترك فرض

.است اقتصادي -عقالیی انسان

مکتب مدیریت 

علمی

مکتب اصول 

علم اداره

مکتب 

برورکراسی

 

رویکردهاي   

سنتی
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مدیریت علمی

5مریم غنوي

 :علمی مدیریت پدر

انتخاب کارکنانتیلور فردریک علمی کردن فعالیت ها

حمایت از کارکنان آموزش کارکنان

اصول    

مدیریت علمی

 

رویکردهاي   

سنتی

 

 

 

 

اصول علم اداره

6مریم غنوي

مدیریتیایمنیحسابداريمالیبازرگانیفنی

 

رویکردهاي   

سنتی

 

 

 

 

اصول علم اداره

7مریم غنوي

انضباطاختیارتقسیم کار
وحدت 

فرماندهی

وحدت 

مدیریت

ترجیح منافع  

عمومی به منافع 

فردي

سیستم 

پاداش
تمرکز

عدالتنظمسلسله مراتب
ثبات و 

پایداري

ایجاد وحدتابتکار عمل

 

رویکردهاي   

سنتی

 

 

 

 

نظریه بوروکراسی

8مریم غنوي

تقسیم کار  

روشن

سلسله مراتب 

اختیارات 

روشن

قواعد و 

رویه هاي  

رسمی

برخورد  

غیرشخصی

مسیر ترقی 

مبتنی بر 

شایستگی

:وبرویژگی هاي خاص بوروکراسی 

رباب رجوعتامین باالترین سطح کارایی، عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ا

 

رویکردهاي   

سنتی
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رویکردهاي منابع انسانی به مدیریت

9مریم غنوي

 :کار محیط در افراد درباره مشترك فرض

.است خودشکوفا و اجتماعی انسان

نظریه روابط 

انسانی

نظریه نیازهاي 

انسانی

 yو xنظریه 

نظریه 

شخصیت و 

سازمان

 

رویکردهاي   

منابع انسانی

 

 

 

)مطالعات هاثورن(نظریه روابط انسانی 

10مریم غنوي

امکان انگیزش با عواملی غیر از پول

تاثیر غیرقابل انکار نگرش هاي فردي بر رفتار کارکنان

اهمیت سرپرستی اثربخش درحفظ روحیه کارکنان و بهره وري آنان

کردعدم وجود دانش کافی درباره ماهیت گروه هاي غیررسمی و تاثیرشان بر عمل

  .ازمانس از آنها رضایت میزان رفتن باال و کارکنان به سازمان بیشتر عالقه ابراز

 

رویکردهاي   

منابع انسانی

 

 

 

نظریه نیازهاي انسانی

11مریم غنوي

اصل منسجم  

بودن وجود  

انسان

اصل موقتی 

ازبودن ارضاي نی

اصل تنوع  

 نیازهاي آگاهانه

انسان

اصل کاهش  

ا  شدت نیاز ارض

شده

اصل توالی

:مزلو نظر به

 داللت روانی یا جسمانی کمبودي بر نیاز

 عرف براي تالش به مجبور فرد که دارد

.است آن

 مهم نیازهاي ارضاي به مدیران کمک

 را آنان بهره وري کار، محیط در کارکنان

.می دهد افزایش

 پیش فرض هاي

عمده درباره  

ماهیت انسان

 

رویکردهاي   

منابع انسانی

 

 

 

Yو نظریه Xنظریه 

12مریم غنوي

:مک گریگور نظر به

.اوست نگرش بر مبتنی کارکنانش با مدیر رفتار

xیه نگرش مبتنی بر مفروضات نظر

کنترل تفصیلی 

انگیزش فقط با محرك هاي مادي

yه نگرش مبتنی بر مفروضات نظری

تلفیق اهداف فردي و سازمانی  

تشویق خالقیت و نوآوري  

کنترل حداقلی

تالش در جهت جذاب تر کردن کار

 

رویکردهاي   

منابع انسانی
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نظریه شخصیت و سازمان

13مریم غنوي

:آرجریس نظر به

 آمرانه رهبري سازمانی در چنانچه

 خاطر به کارکنان و بوده حاکم

  ،نده اندما نابالغ شده آنها با که رفتاري

 د،رش زمنیه هاي کردن فراهم با باید

  .کرد کمک آنها بلوغ به

منفعل•

وابسته•

رفتار محدود•

 تمایالت نامعقول و•

سطحی

حال نگر•

تابع•

ناآگاه به خود•

فعال•

مستقل•

رفتار گسترده•

تمایالت معقول و •

عمیق

آینده نگر•

برتري طلب•

خودآگاه و خودکنترل•

بالغنابالغ

 

رویکردهاي   

منابع انسانی

 

 

 

رویکردهاي کمی به مدیریت

14مریم غنوي

:مشترك فرض

.است پیچیده انسان

 ودبهب به ریاضی روش هاي از استفاده و

 یمدیریت مسائل حل و تصمیم گیري

.می کند کمک

»اتعملی در تحقیق« یا »مدیریت علم«

برخی از 

کاربردها

پیش بینی هاي 

ریاضی

مدل سازي  

موجودي انبار

برنامه ریزي 

خطی

نظریه صف

مدل هاي شبکه

شبیه سازي

 

 

 

 
رویکردهاي   

کمی

دیریترویکردهاي سیستمی و اقتضایی به م

15مریم غنوي

:مشترك فرض

.دارد متعددي و متنوع نیازهاي که است پیچیده موجودي انسان

نظریه  

اقتضایی

نظریه 

سیستمی
)یبیتفکر ترک. (سازمان، چیزي متفاوت با مجموع اجزاي آن استکل       

...)دارد بستگی. (براي حل مسائل مدیریتی وجود نداردراه، بهترین یک 

دیدگاه 

اقتضایی

دیدگاه 

سیستمی

دیدگاه 

وضعیتی

لیبسیار ک

بسیار خاص
 

 

 

 

رویکردهاي   
سیستمی

استعاره هاي نظریه سازمان

16مریم غنوي

:»سازمان سیماي« کتاب در مورگان

.می کنند کمک سازمان نظریه هاي تحلیل و شناخت به استعاره ها

مغزموجود زندهماشین

زندان روحینظام سیاسفرهنگ

بزار سلطهاجریان سیال

  ار سازمان از جنبه اي استعاره هر

 شناخت براي و می دهد نشان

  اب را استعاره ها همه باید کامل

.گرفت نظر در هم

 

 

 

 
استعاره هاي   

سازمان


