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 براسبسچبرچوةببرلوهورگبى هبیکالسیکسبزهبىوهدیریتنظریه



2،عببسقربیبى1هجتبیاهیری

 تْشاى داًـگبُ هذیشیت داًـکذُ دٍلتی هذیشیت گشٍُ داًـیبس 1

 تْشاى داًـگبُ الجشص پشدیغ ػوَهی گزاسی هـی خي ٍ گیشی تلوین گشایؾ دٍلتی هذیشیت سؿتِ دکتشی داًـجَی 2



 چکیده

تَاًذ ثِ ّذفؾ ثشػذ.  ؿک هذیشیت هؼئلِ ثؼیبس هْوی دس ّش ػبصهبى اػت. ػبصهبى ّشگض ثذٍى هذیشیت هٌبػت ًویثی 

ّبی کالػیک،  ّبی هذیشیت ٍجَد داسد کِ ثِ تئَسی هذیشیت ٌّش اًجبم دادى کبسّب ثب کوک افشاد دیگش اػت. جٌگلی اص تئَسی

ّبی کالػیک هذیشیت )ػلوی، اداسی، ثَسٍکشاتیک( ثش  هـَْستشیي تئَسی ؿَد. ػِ هَسد اص ثٌذی هی سفتبسی ٍ هَقؼیتی تقؼین

ّبی هذیشیت )دس کٌبس ػبیش ػَاهل( ًیبص  اػبع چبسچَة ثَسل ٍ هَسگبى دس ایي هقبلِ هَسدثشسػی ٍاقغ ؿذُ اػت. داًؾ تئَسی

داًؾ ٍ جَاًت هثجت ٍ هٌفی هٌظَس اسائِ  ّبی ػبصهبى اػت. ثِ اػبػی ثشای هذیشاى ّش ػبصهبى ثشای سٍیبسٍیی ثب چبلؾ

ای اص فشهبى، ػجک هذیشیت  ّبی هذیشیت ثشای هذیشاى ٍ داًـوٌذاى هذیشیت ایي هقبلِ ًَؿتِ ؿذُ اػت. صًجیشُ تئَسی

حبل  ّب قذیوی ّؼتٌذ ثبایي ّبی هـتشک ًظشیِ هذیشیت کالػیک اػت. اگشچِ ایي ًظشیِ ثیٌی سفتبس، ٍیظگی اػتجذادی ٍ پیؾ

 ؿَد. ّبی هختلف دس ثیـتش ًقبى جْبى اًجبم هی ستّب ثِ كَ ایي ًظشیِ

 

واشه کلیدی:  ؿٌبػی، سٍؽ ؿٌبػی، ؿٌبخت ؿٌبختی، ّؼتی ٍثش، ثَسکشاػی فبیَل، اداسُ ػلن تیلَس، ػلوی هذیشیتهبی
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هقدهه

ثٌبثشایي ؛ ػت ثِ دػت آٍسدتَاًذ اّذاف خَد سا ثذٍى هذیشیت هٌب تشیي ثخؾ ّش ػبصهبى اػت. ّیچ ػبصهبًی ًوی هذیشیت هْن

 ایي هذیشیت قٌت ّش ػبصهبى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

ّبی  ّب ثبیذ ثب چبلؾ سػذ. ػبصهبى ّبی هذیشیت ثشای هَفقیت دس هذیشیت ٍ سّجشی اهشی هشٍسی ثِ ًظش هی آگبّی اص تئَسی

 ػٌَاى یک ػبصهبى ٍجَد داسد. ّب ًیض ثِ جّب دس هذاسع ٍ کبل ًَس کِ ایي هَقؼیت سٍ ؿًَذ. ّوبى ثؼیبسی دس دٍساى هذسى سٍثِ

ّبی  ّب هبًٌذ سقبثت، اػتفبدُ کبسآهذ ٍ اقتلبدی اص هٌبثغ ٍ خشٍجی حذاکثش، داًؾ هذیشیت ٍ تئَسی ثشای پبػخگَیی ثِ چبلؾ

ّب سا  ىّبی هذیشیت کالػیک ثؼیبس هْن ّؼتٌذ کِ آ ّبی هذیشیت، ًظشیِ آیٌذ. دس هیبى ًظشیِ حؼبة هی هذیشیت ًیبص اػبػی ثِ

 ّبی هذیشیت کالػیک اًجبم ؿذ. سٍ ایي ثشسػی تئَسی اًذ. اصایي ّبی هذیشیت اسائِ ًبهیذُ پبیِ ٍ اػبع توبم ًظشیِ

ؿذُ اػت. ایي هقبلِ   پبیِ دس ًظشیِ هذیشیت کالػیک ٍ ّوچٌیي ًقبى قَت ٍ هؼف ایي ًظشیِ پشداخت دس ایي هقبلِ ثِ داًؾ

ٍػیلِ اسائِ خالكِ ثشسػی ًظشیِ هذیشیت  هذیشیت، هذیشاى ٍ ػبصهبى دٌّذگبى ثِ ثشای داًـوٌذاى جَاى هشثَى ثِ سؿتِ

 کالػیک هفیذ خَاّذ ثَد.

هدیریت

؛ آٍسد ثِ دػت هٌبػت تیشیهذ ثذٍى سا خَد اّذاف تَاًذ یًو یػبصهبً چیّ. اػت ػبصهبى ّش ثخؾ يیتش هْن تیشیهذ

.اػت ؿذُ گشفتِ ًظش دس ػبصهبى ّش قٌت تیشیهذ يیثٌبثشا
ٍػیلِ دػت گشفتِ ؿذُ اػت. سّجشی ثب دػت ثِ هؼٌبی  ثِ هؼٌبی سّجشی ثِ ”Manu agree“کلوِ هذیشیت اص کلوِ التیي 

خَاّذ پیشٍاى خَد سا ثفشػتذ  سٍد کِ اٍ هی جْت دادى اػت. ّوچٌیي حبکی اص آى اػت کِ فشد پیـشٍ ثشای اٍلیي ثبس جبیی هی

 (.2010، 1)ؿیلذ

هذیشیت، اًجبم دادى کبسّب ثب کوک افشاد دیگش ٍ هٌبثغ اػت. ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ هذیشیت یک  (1974ثِ گفتِ پیتش دساکش )

 فشایٌذ ثِ اًجبم سػبًذى کبسّب کبس ثب کوک افشاد دیگش اػت.

)ٍیجشیچ ٍ  هٌظَس دػتیبثی ثِ اّذاف اػت سیضی، سّجشی، ػبصهبًذّی ٍ کٌتشل افشاد دس یک گشٍُ ثِ هذیشیت فشایٌذ ثشًبهِ

دّذ کِ ثبیذ ثشًبهِ  ّوچٌیي، ّذایت ٍ کٌتشل فؼبلیت هَسدًیبص ثشای اجشای یک ثشًبهِ اػت. ایي ًـبى هی(. 1993، 2تضکًَ

 (.2010 ؿیلذ،) قٌؼی ثشای هذیشیت هؤثش ٍجَد داؿتِ ثبؿذ

اّذاف،  سیضی اػتشاتظیک، تؼییي تَاى ًتیجِ گشفت کِ هذیشیت یک فشایٌذ اػت کِ ؿبهل ثشًبهِ ثش اػبع ایي تؼشیف هی

ّبی اًؼبًی ٍ هبلی هَسدًیبص ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف ٍ ًتبیج اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت. ایي ّوچٌیي  هذیشیت هٌبثغ، تَػؼِ داسایی

 ّبی ثؼذی ثب تَجِ ثِ ًیبص اػت. ؿبهل هجي حقبیق ٍ اًالػبت ثشای اػتفبدُ

 تیشیهذ اّذاف، يییتؼ ک،یاػتشاتظ یضیس ثشًبهِ ؿبهل کِ اػت ٌذیفشا کی تیشیهذ کِ گشفت جِیًت تَاى یه فیتؼشاص ایي 

 يیّوچٌ يیا. اػت ؿذُ یشیگ اًذاصُ جیًتب ٍ اّذاف ثِ یبثیدػت یثشا هَسدًیبص یهبل ٍ یاًؼبً یّب ییداسا تَػؼِ هٌبثغ،

 .اػت بصیً ثِ تَجِ ثب یثؼذ یّب اػتفبدُ یثشا اًالػبت ٍ قیحقب هجي ؿبهل

  چبرچوةببرلوهورگبى

گشدیذ کِ ًـبى اص ثحشاى  60کًَتض دس دِّ  ّب اص ػَی ّبسٍلذ ّب هَجت ًشح جٌگل ًظشیِ اكَل ٍ ًظشیٍِجَد تٌبقن دس 

سفت اص ایي ثحشاى، تَجِ ثِ هجبًی فکشی ٍ اكَل ثٌیبدیي  داد. ساُ ثشٍى ّبی ػبصهبى ٍ هذیشیت هی ػبختبسی ٍ هحتَایی ًظشیِ

ّب  ثشای دسک ػویق، ؿٌبخت ٍ ًقذ ًظشیِ، ػجبست دیگش ثِ ؛هیٌِ اػتّب ٍ دػتیبثی ثِ یک ًشح ًظشی جبهغ دس ایي ص ایي ًظشیِ

ّبی داًـوٌذاى ٍ هحققبى آى سؿتِ، ػشهٌـبء ٍ  دس ّش سؿتِ اص جولِ هذیشیت ٍ ػبصهبى، الصم اػت کِ ػالٍُ ثش هٌبلؼِ ًظشیِ

                                                           
1 Shield 
2 Weijrich and Koontz 
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هٌبلؼِ ٍ دسک دسػتی اص ًَس کِ ؿٌبخت یک سؿتِ ػلوی ثذٍى  هٌبلؼِ کشد. ّوبى ّب سا ػشچـوِ صایؾ ٍ پیذایؾ فکشی آى

ّب اص آى  ّبیی کِ ًظشیِ ّبی یک سؿتِ ًیض ثذٍى ؿٌبخت هٌبثغ ٍ سیـِ ّبی آى سؿتِ هوکي ًیؼت، ؿٌبخت ًظشیِ ًظشیِ

 .(4، 1385ًجبًی، شاًذ هوکي ًیؼت )هیضسایی اّ ػشچـوِ گشفتِ

ٍ تحقیق اػت کِ هقجَلیت ػبم ٍ ػوَهی پیذا ای ًؼجت ثِ ًظشیِ  گیشی ٍ ساّجشد پبیِ اص دیذگبُ کَّي، پبساداین ثِ هؼٌبی جْت

آٍسد. پبساداین ثب تؼییي هؼیش  هی ی ػلوی فشاّن ثشای جبهؼِ ای اص صهبى، هذلی سا جْت حل هؼبئل کٌٌذ ٍ دس یک دٍسُ هی

تي ثِ پشداخ پشداصد. ثشای تجییي ساثٌِ ثیي ًظشیِ ٍ سٍؽ، ّبی تحقیق هی تحقیقبت ػلوی ثِ چگًَگی ساثٌِ هیبى ًظشیِ ٍ سٍؽ

 هبّیت اًؼبى ٍ هبّیت جبهؼِ هشٍست داسد. ؿٌبػی، سٍؽ ؿٌبػی، هؼشفت ؿٌبػی، چْبس ایذُ ّؼتی

ّبی پیچیذُ، اص هذل دٍ ثؼذی هبتشیؼی  ( دس ثشسػی سٍیکشدّبی تَػؼِ ػبصهبًی، خبكِ ػؼیؼتن1995ّیشکبم ٍ کلیي )

گیشد. دس ثؼذ  ذ دیگش آى، ًظن ٍ توبد قشاس هیگشایی ٍ دس ثؼ رٌّیت -گشایی کٌٌذ کِ دس یک ثؼذ آى ػیٌیت اػتفبدُ هی

ػٌَاى اثضاس  گشایی هجتٌی ثش سٍیکشد پَصیتیَیؼتی اػت ٍ اص هذل ػلَم ًجیؼی، ثِ گشایی، سٍیکشد ػیٌیت ػیٌیت-گشایی رٌّیت

کِ ٍاقؼیت ی ثش دیذگبُ تفؼیشگشای اػت کِ ایذُ پَصیتیَیؼتی سا ٌگشا هجت کٌذ. سٍیکشد رٌّیت ّبی ػلوی اػتفبدُ هی ثشسػی

ًوبیذ. دس  سد هی ،کٌذ هتذّبی ػلَم ًجیؼی ثشسػی هیٍ ّبی پیچیذُ( سا ثب اثضاس  داسای ػبخت اجتوبػی )یؼٌی ػبصهبى ٍ ػیؼتن

 کٌذ. هقبثل دیذگبُ تفؼیشگشایی تحلیل تجشثِ رٌّی افشاد سا دًجبل هی

داًذ، ٍلی دیذگبُ توبد چْشُ  ق ٍ ّوبٌّگ هیدس ثؼذ ًظن ٍ توبد، دیذگبُ ًظن جْبى اجتوبػی سا داسای ًظن، هٌؼجن، هَاف

کٌذ. دس ًتیچِ چْبس خبًِ ایي هبتشیغ ػجبست اػت اص  جْبى سا دسحبل تغییش، تؼبسم، هتوبیض ٍ تحت اججبس تلقی هی

 گشایی ًَیي توبد( ٍ اًؼبى-ًظن(، ػبختبسگشایی ثٌیبدی )ػیٌیت-گشایی اجتوبػی )رٌّیت ػیٌیت(، ًؼجی-کبسکشدگشایی )ًظن

ٍ کلیي هؼشٍف اػت. آًچِ دس ایي هذل هَسد تَجِ اػت ایٌکِ اغلت  ای ّیشکبم توبد(. ایي هذل ثِ هذل ؿجکِ-یت)رٌّ

ّب ثش خبًِ کبسکشدگشایی ٍاقغ  ّبی کبسکشدگشایی ؿکل گشفتِ ٍ اکثش ػٌبكش آى ّبی اًالػبتی ػبصهبًی ثش اػبع هتذٍلَطی ػیؼتن

ًذست  کٌذ کِ ثِ ػٌَاى ٍاقؼیت دقیق ٍ ػیٌی تلقی هی این کبسکشدگشا، ػبصهبى سا ثِ( پبساد1989اًذ. ثِ ثبٍس ّیشکبم ٍ کلیي ) ؿذُ

هشاتت ػبصهبًی  سیضی اػتشاتظیک ٍ ػولیبتی، ػلؼلِ ؿَد ٍ هـخلِ اكلی آى دسجِ ثبالی ثشًبهِ تغییش ثٌیبدی دس آى هـبّذُ هی

هـخق ٍ داسای هشص هؼیي اػت کِ کبسکشد ای اص ػبختبسّبی فیضیکی  هـخق ٍ ػٌبٍیي ؿغلی ثبثت اػت ٍ ػبصهبى هجوَػِ

 .(14، 2004گیشی ػقالیی اػت )ػبهَئلیٌکَ،  اكلی آى تلوین

ؿٌبػی کبسکشدگشایی، ػبختبسگشایی ثٌیبدی،  کٌٌذ کِ ؿبهل جبهؼِ ثبسل ٍ هَسگبى چْبس پبساداین سا دس یک چبسچَة اسائِ هی 

ؿٌبختی اص دٍ ثؼذ هفَْهی  ّبی جبهؼِ ایي پبساداین. (3، 2000 )جکؼَى، ؿَد ؿٌبػی تفؼیشی هی ؿٌبػی ثٌیبدی ٍ جبهؼِ اًؼبى

ؿٌبػی  گشایی ٍ هٌبلؼِ جبهؼِ گشایی، رٌّی ػَ ٍ ػلَم اجتوبػی دس ػَی دیگش کِ ؿبهل ػیٌی تَجِ ثِ هٌبلؼِ اجتوبػی دس یک

 ّبػت. ؿٌبػی آى ؽاكبلت تحقیقبت ػلوی هشتجي ثب سٍ .(29، 2003ثٌیبدی اػت، تـکیل ؿذُ اػت )لَکت،  ًظن/ تغییشات
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 هذل هفَْهی ٍ چبسچَة ثبسل ٍ هَسگبى-2ؿکل

هبیکالسیکسبزهبىوهدیریتنظریه

هدیریتعلویتیلور

آغبصگش هجبحثی ” اًقالة رٌّی“ثب پذیذآٍسدى یک “ شیت ػلویاكَل هذی“ٍ “ هذیشیت کبسگبُ“تیلَس دس دٍ اثش اكلی خَد ثِ ًبم 

هَسد تَجِ ّوگبى قشاس داد. هْوتشیي هَهَػی کِ رّي ” پذس ػلن هذیشیت“ػٌَاى  ؿذ کِ ػلن هذیشیت سا پذیذ آٍسد ٍ اٍ سا ثِ

ٍقت ّب آى سا  ٍ اًگلیؼی یکبس کنثِ ػجت آى چیضی ثَد کِ اهشیکبئیبى آى سا  کبّؾ کبساییسا ثِ خَد هـغَل کشدُ ثَد “ تیلَس“

 تیلَس ساُ دسهبى ایي دسدّبی کٌِْ سا دس ایي یبفت کِ:ًبهیذ. کبسی هٌظن ٍ اسادی کنًبهیذًذ کِ تیلَس آى سا  هی تلف کشدى



 هٌبلؼبت هذیشیت ٍ کبسآفشیٌی

154 -162، كفحبت 1396 ثْبس، 1، ؿوبسُ 3دٍسُ   

158 

 

هجبدست ٍسصد تب آًبى سا ٍاداسد کِ دس ؿیَُ ًگشیؼتي ثِ  ّبی رٌّی افشاد ٍ پذیذ آٍسدى یک اًقالة رٌّی تغییش هذلثِ  ًخؼت:

 .س کبس، سٍؽ اًجبم کبس ٍ سٍاثي کبس تجذیذ ًظش کٌٌذاثضا

ّب سا ٍاداسد تب ثب تجشثِ کشدى ایي ًَع اص هذیشیت ٍ اكَل ٍ ًتبیج آى ٍهؼیت  ٍ آى هذیشیت ػلوی ٍ ًتبیج آى سا تجییي کٌذ دٍم:

 .خَد سا دس گزؿتِ ٍ آیٌذُ ثشسػی ٍ هقبیؼِ کٌٌذ

 

رلوهورگبىنظریههدیریتعلویتیلورازدیدگبهچبرچوةبب

جْبًی ػیٌی، هؼتقل اص رّي آدهی ثب اجضایی هحؼَع ٍ  : جْبًی کِ تیلَس سا ثِ خَد هـغَل ػبختِ ثَدشنبسیهستی

 .هلوَع ٍ قبثل ؿٌبخت ٍ دػتکبسی ٍ ػشاًجبم کٌتشل ثَد

لی ٍ هٌؼجن یب دّذ کِ ایي داًؾ یک داًؾ تحلی : تجضیِ ٍ تحلیل داًـی کِ تیلَس اسایِ کشدُ اػت ًـبى هیشنبسیشنبخت

کبسی ٍ ًبکبساهذی هٌظن ٍ اسادی  یکپبسچِ )داًؾ هکبًیکی( اػت کِ ثِ اػتقبد اٍ ساّگـبی هْوتشیي هـکل ػبصهبى یؼٌی کن

 اػت.

گشایی ثب سٍیکشد تجشثی اػت کِ ثب فشم  اؽ سٍؿی هجتٌی ثش اثجبت تیلَس دس دػتیبثی ثِ داًؾ هکبًیکی سٍؽ :شنبسیروش

دًجبل حزف ػٌبكش غیشػقالًی ٍ یبفتي هؼیبس ٍ اػتبًذاسد ثَد ٍ ػشاًجبم اكَلی سا فشاسٍی  ثِ“ ًجبم کبسثْتشیي سٍؽ ا“ٍجَد یک 

 ًبهیذ“ اكَل هذیشیت ػلوی“سا  افشاد ًْبد کِ آى

داًذ کِ دس ثؼذ  گشایی هٌٌقی هْوتشیي اسصؽ سا افضایؾ هَفقیت ٍ کبهیبثی )کبسایی( هی : تیلَس ثب سٍیکشد اثجبتشنبسیارزش

 ى ػَدآٍسی ػبصهبى ٍ دس ثؼذ خشد افضایؾ دػتوضد ٍ ثْجَد ٍهؼیت صًذگی افشاد اػت.کال

ًبپزیش  ًَس اجتٌبة : تیلَس تجضیِ ٍ تحلیل خَد سا اص ػٌح خشد ٍ کبس کبسگبّی آغبص کشد کِ ًتیجِ آى ثِوتحلیلسطحتجسیه

 ُ ؿذ.ثِ ػٌح هیبًی ٍ ػبختبس ػبصهبًی ٍ تجییي سٍاثي ثیي هذیشیت ٍ کبسکٌبى کـیذ

 علنادارههنریفبیولنظریه

اهیذٍاس ثَد کِ ثتَاًذ  ػٌگ، هذیش ػبهل هذیش هؼذى صغبل ػٌَاى هٌْذع هؼذى، هذیش اسؿذ، فبیَل ثب ػبهبًذّی تجشثیبت خَد ثِ

 ثِ یک تئَسی دػت یبثذ ٍ هؼیبسّبیی سا ثشای ثِ کبسگیشی کٌتشل دس ساثٌِ ثب ًیشٍی کبس تجییي ًوبیذ.

 بیِ چٌذ چیض اػتَاس اػت:تئَسی فبیَل ثش پ

 ّبی ػبصهبى ثِ ؿؾ دػتِ فؼبلیت فٌی، تجبسی، هبلی، ایوٌی، حؼبثذاسی ٍ هذیشیتی؛ تقؼین فؼبلیت( 1

دػتِ تَاًوٌذی ٍ ؿبیؼتگی جؼوبًی، رٌّی، اخالقی، داًؾ ٍ تؼلین ػوَهی، داًؾ تخللی ٍ  ثشخَسداسی اص ؿؾ (2

 ّبی تجشثی؛ تَاًبیی

 ّبی هشتجي ثب آى؛ ذیشیت ٍ تَاًوٌذی ٍ ؿبیؼتگیؿٌبخت هْوتشیي فؼبلیت ه (3

 .گبًِ ثشای اًجبم هْوتشیي فؼبلیت اكَل چْبسدُ (4

نظریهعلنادارههنریفبیولازدیدگبهچبرچوةببرلوهورگبى

ّبی ػیٌی، هلوَع ٍ هؼتقل اص رّي آدهی  گیشی دس دٍساى حبکویت فیضیک ًیَتٌی هجتٌی ثش ٍاقؼیت : ؿکلشنبسیهستی

 کشد دس پی داؿت. کِ ًگشؽ هکبًیکی سا ًؼجت ثِ ّؼتی ٍ جبهؼِ ٍ ػبصهبًی کِ دس آى فؼبلیت هی

ی داًؾ هکبًیکی سا دس پی داؿت ؿٌبػی فبیَل ًیض ّوبًٌذ تیلَس هجتٌی ثش تحلیل ٍ اًؼجبم اػت یؼٌ ؿٌبختی:شنبسشنبخت

کِ هْوتشیي ٍیظگی آى هٌؼجن ٍ یکپبسچِ ثَدى آى اػت؛ دس ٍاقغ اٍ تجشثیبت خَد سا ثب اجضاء ٍ ػٌبكش دیگشی تشکیت کشدُ ٍ 

ثِ اسایِ یک تئَسی ػوَهی ثشای اداسُ هبؿیٌی ػبصهبى هجبدست ٍسصیذُ اػت.دیذگبُ اثضاسگشایبًِ فبیَل ًؼجت ثِ تئَسی ًیض 

 تِ اص ّوبى ًگشؽ ٍ داًؾ هکبًیکی اػت.ثشخبػ

آى سا « آگَػت کٌت» گشایی اػت کِ یک قشى پیؾ اص اٍ ّوًَي اٍ ؿٌبػی فبیَل، دلجؼتِ اثجبت اص ًظش سٍؽ :شنبسیروش

فبیَل اص آًجب کِ ثیي  .ػلش اٍ آى سا دس ػلَم اجتوبػی اكل ٍ اػبع قشاس داسد دیگش ّوًَي ّن« اهیل دٍسکین»هٌشح کشد ٍ 
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ای  ّبی ػلوی ثِ یک تئَسی ؿبهل هجوَػِ دًجبل آى ثَد تب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی ًجیؼی ٍ اجتوبػی تفبٍتی قبیل ًجَد ثُِ پذیذ

 .ٍػیلِ تجشثِ ّوگبًی قبثل تکشاس ٍ اسصیبثی ثبؿذ ّب دػت ثیبثذ کِ ثِ ّب ٍ سٍیِ اص اكَل، قَاػذ، سٍؽ

ٍ  ّبی ػیٌی گشایی هٌٌقی، اسصؽ یذ هجتٌی ثش سٍیکشد اثجبتگَ ّب ػخي هی ّبیی کِ فبیَل اص آى : اسصؽشنبسیارزش

 .یذ ؿوبس هی ٍ ػبصهبى اػت کِ ّذف اكلی هذیشیت ًیض ثِ یبفتِ دس هٌبفغ اقتلبدی ثشای افشاد تجلی

 کشدى اهَس آى سا اص پبییي ثِ ثبال ٍ اص ػٌح کشدى ػبصهبى ٍ ػولی کِ ػقالًی« تیلَس»ثش خالف « فبیَل» :وتحلیلسطحتجسیه

کبسگبّی ٍ تغییشات دس ٍظبیف افشاد آغبص کشدُ ثَد، فؼبلیت خَد سا ثشای ػقالًی کشدى ػبصهبى ٍ ػولی کشدى اهَس آى اص ثبال ثِ 

اًؼکبػی اص هؼیش « فبیَل»اؽ ثش کتبة  دس هقذهِ« اسٍیک»پبییي ٍ اص ػٌح ػبختبسی ػبصهبى آغبص کشد کِ ایي ًیض ثِ ػخي 

 ؿغلی هتفبٍت ایي دٍ ثَد.

 بوروکراسیهبکسوبرنظریه

تش  ؿذ ثلکِ دس هؼٌبیی جبهغ ؿٌبػی ػیبػی هٌشح ؿذ ٍ تٌْب ثِ اداسُ اهَس ػوَهی ختن ًوی ثَسٍکشاػی ًخؼت دس حَصُ جبهؼِ

 ّب ٍ ًْبدّبی اجتوبػی سخٌِ خَاّذ کشد. سفت کِ ثِ اػتقبد ٍثش دس توبهی ػشكِ ثِ کبس هی

تبثیش پزیشفتِ ٍ خَاػتِ ٍ ًبخَاػتِ ثِ دیبلَگ ثب  «ٍ اؿوَلش گَؿتب»ٍ « سکغهب»، «ًیچِ»ٍثش دس ًشح ثَسٍکشاػی خَد اص آثبس 

 ًیض اص ًضدیک آؿٌب ثَدُ اػت.” ساثشت هیـل“آًبى پشداختِ اػت اٍ ثب 

 ّبی ًظشی تئَسی ٍثش هجتٌی ثشػِ چیض اػت: پبیِ

 قذست یب ػلٌِ ٍ اًَاع آى 

 ّبی هتقبثل افشاد کٌؾ 

 ى ٍ پیشٍاىّبی اػوبل قذست دس هیبى سّجشا سٍؽ 

 یک دػتگبُ خبف اػوبل قذست ٍ اداسُ ػبصهبى اػت هجتٌی ثش: ثَسٍکشاػی

 تقؼین کبس ثبثت دس هیبى اػوبی ػبصهبى 

 ِهشاتت ػلؼل 

 هقشسات غیشؿخلی 

 جذایی هبلکیت اص هذیشیت 

 اًتخبة افشاد ثش هجٌبی ؿبیؼتگی 

 اػتخذام ًَالًی هذت 

رگبىهووببرلچبرچوةدگبهیدازبوروکراسیوبرهینظر

ّبی  : ٍثش هتبثش اص کبًت دس ػیي اػتقبد ثِ ٍجَد خبسجی ٍ هؼتقل اص رّي داًؼتي جْبى، جبهؼِ ٍ پذیذُشنبسیهستی

ّبی ػیٌی اػتَاس ًوبیذ تب ػلن ثَدى آى هَسد  ّب یب ٍاقؼیت« اػت»اجتوبػی ثِ دًجبل آى ثَد کِ ػلَم اجتوبػی سا دس حَصُ 

ّبی ػلَم اجتوبػی سا رٌّی  جبیگبّی ًذاسد. ٍثش سیـِ« ػلیت»دس ػلَم اجتوبػی  خذؿِ قشاس ًگیشد ٍ چٌیي تلقی ًـَد کِ

پٌذاؿت ٍ آى سا ثِ هي اػتؼالیی ٍ هبٍسایی  داد ًِ آًچٌبى کِ کبًت هی ّب سا ثِ هي ٍاقؼی تجشثی اسجبع هی داًؼت ٍلی آى هی

 داد. ًؼجت هی

ّب فشدی ّؼتٌذ، اص آًجب کِ  ا اص دػت دادُ اػت ٍ اسصؽجْبى اجتوبػی ٍ فشٌّگی دس ًگبُ ٍثش ٍحذت خَد س: شنبسیهستی

تَاًٌذ ّوِ چیض سا هحبػجِ کشدُ ٍ توبهی اثؼبد صًذگی سا هَسد ثشسػی قشاس دٌّذ ٍ ثش ّوِ چیض هؼلي ؿًَذ  آدهیبى هی

 .تِ اػتثیٌی ٍاحذ ٍ هجٌبی اسصؿی یکؼبًی ثش جْبى حبکن ًیؼت ٍ ثِ ّویي ػجت اػت کِ ػبهیت ٍ کلیت اص هیبى سف جْبى

کٌذ، جْبى ػیٌی ٍ هؼتقل اص رّي اهب دس  ؿٌبػی ٍثش دس ساثٌِ ثب جْبى هجتٌی ثش جْبى اٍل اػت کِ پَپش اص آى یبد هی ّؼتی

ّبی رٌّی  ساثٌِ ثب جبهؼِ ٍ اهَس آى هجتٌی ثش جْبى دٍم یب رّي اػت کِ دس ػیي ٍاقؼیت داؿتي هجتی ثش رٌّیت ٍ ثشخبػتِ
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 .افشاد اػت

ای سا پذیذ آٍسدُ اػت کِ ثش پبیِ سٍیذادّبی  بخت ؿٌبػی ٍثش هجتٌی ثش تجضیِ ٍ تشکیت داًؾ صهیٌِ: ؿٌشنبسیشنبخت

ًَع »ّبی اجتوبػی ثب ػبختي یک  ٍتحلیل اػت. ٍثش ثب فشم ػیٌیت داؿتي ٍاقؼیت پذیذُ خبف تبسیخی قبثل ثشسػی ٍ تجضیِ

 ػبصد. پزیش هی سا تؼْیل کشدُ ٍ اهکبىکِ تشکیجی اص سفتبسّب یب ٍیظگی ّبػت دسک پذیذُ اجتوبػی « خبلق

ثشسػی »ٍثش اػتجبس گشدآٍسی سٍیذادّبی اجتوبػی ٍ تبسیخی صیش چتش یک قبًَى کلی سا سد کشدُ ٍ ثِ جبی آى  ی:شنبسشنبخت

اص داًؾ ای اٍ سا  داًذ ٍ ایي هَهَع داًؾ صهیٌِ ػبصد هؼتجش هی کِ یک سٍیذاد ٍیظُ سا ثِ ػلل خبف هشثَى هی« ّب اًفشادی پذیذُ

 .گشایی ؿکل گشفتِ ثَد هتوبیض ػبخت هکبًیکی کِ هجتٌی ثش سٍیکشد اثجبت

 ؿٌبػی ٍثش: ّبی سٍؽ اػت.ٍیظگی« ّب دٍسُ ًجشد سٍؽ»ؿٌبػی ػلَم اجتوبػی دس  : ٍثش اص پیـگبهبى سٍؽشنبسیروش

 گشا غیشاثجبت 

 ُّبی اجتوبػی ثِ جبی فْن ثیشًٍی فْن دسًٍی پذیذ 

 ُّب ثشسػی اًفشادی پذیذ 

 ًَع خبلق»ٍ اػتفبدُ اص « دسٍى فْوی»گشایی دس سٍؽ اص ًشیق  کثشت» 

 پزیشی سا ًیض ثشای ػٌجؾ ایي تفْن هؼتجش ٍ هشٍسی داًؼتي دس ػیي ثبٍس داؿتي ثِ فْن دسًٍی ٍ ًَع خبلق آصهَى 

 گشایی سٍؿی تبکیذ کشدى ّبی خبف ٍ ًؼجیت ّبی ػبم ثش قبًًَوٌذی هٌذی ثِ جبی یبفتي قبًَى 

 ی ػلی ثِ سٍؽ خبف خَد دس ػلَم اجتوبػیتجییي فشه 

 ُّبی حؼی ّبی غیشحؼی ثِ جبی دادُ اػتفبدُ کشدى اص داد 

 ّبی کوی ّبی کیفی ثِ جبی سٍؽ اػتفبدُ کشدى اص سٍؽ 

 ّبی خشد ّبی کالى ثِ جبی تئَسی تالؽ ثشای دػتیبثی ثِ تئَسی 

 سا اص ًظشگبُ خبف دس قلوشٍ اسصؿْب داًؼتيّب ٍ آغبص ّش پظٍّؾ ػلوی  ّب اص ٍاقؼیت ػذم اػتقبد ثِ جذایی اسصؽ 

  گشایی، تجییي ٍ تفْن، اقتلبد ٍ دیي ٍ ... گشایی ٍرٌّیت ّبی هتوبد هبًٌذ ػیٌیت آؿتی دادى جشیبى 

دس “ ؿبسل ثَدلش“ؿوَل سا پزیشا ًیؼت ٍ ثِ ًقل اص  ّبی ػوَهی جْبى داًذ ٍ ٍجَد گضاسُ ّب سا رٌّی هی : ٍثش اسصؽشنبسیارزش

 ”تَاًذ حقیقی ٍ دسػت ثبؿذ ثشغن آًکِ صیجب یب هقذع ًجبؿذ. چیضی هی”گَیذ: هی“ ْبی ؿشگل“ کتبة 

ای کِ پیذا کشد دس  ثَد ٍلی ثِ ػجت اّویت ٍیظُ ػٌح کالىثَسٍکشاػی هحلَل تجضیِ ٍ تحلیل دس  :سطحتجسیهوتحلیل

َف داؿت، صیشا ایي ًَع ػبختبس ًظشاى ػبصهبى ٍ هذیشیت سا دس ػٌح ػبختبس ثِ خَد هؼٌ ػشكِ هذیشیت تَجِ كبحت

ًقذّبیی کِ دس آغبص ثش  .آهذ ّب ثِ ؿوبس هی )ػٌتی ٍ کبسیضهب( ٍ پبیذاستشیي آى کبسآهذتشیي ػبختبس ًؼجت ثِ ػبختبسّبی دیگش

ثَسٍکشاػی ٍاسد ؿذ ًقذّبی دسًٍی ٍ هؼٌَف ثش هـکالت سفتبسی آى ثَد ٍلی ثؼذّب ثب ؿذت یبفتي تغییش ٍ تحَل هحیٌی ٍ 

 .پزیشی ػبختبسّب اص ثیشٍى ًیض هَسد ًقذ ًبقذاى قشاس گشفت اًؼٌبف هشٍست

 (هبهقبیسهتطبیقیتئوری)گیرینتیجه

ًگشًذ یب  داًٌذ ٍ ثب ًگشؽ هکبًیکی ثِ آى هی : ّش ػِ تئَسی ّؼتی سا داسای ٍاقؼیت ػیٌی هحؼَع ٍ هلوَع هیؿٌبػی ّؼتی

جبهؼِ سا ثش پبیِ رٌّیت  پشداصًذ. ثب ایي تفبٍت کِ ٍثش تحلیل هؼبیل هی ثِ ػخي پَپش دس جْبى فیضیکی ػول کشدُ ٍ ثِ تجضیِ ٍ

ًگشًذ یب ثِ ػخي پَپش دس جْبى فیضیکی ػول کشدُ ٍ ثِ تجضیِ ٍ تحلیل  ثب ًگشؽ هکبًیکی ثِ آى هی ؛ ٍکٌذ آحبد آى تجییي هی

 کٌذ. هیجبهؼِ سا ثش پبیِ رٌّیت آحبد آى تجییي  پشداصًذ. ثب ایي تفبٍت کِ ٍثش هؼبیل هی

گشا ثَدى  ثِ ػجت غیشاثجبت ٍثشاًذ ٍلی  گشا ثَدى ثِ اسائِ داًؾ هکبًیکی سٍی آٍسدُ ثِ ػجت اثجبت فبیَلٍ  : تیلَسؿٌبػی ؿٌبخت

 .ای اػت ثِ جبی اكبلت دادى ثِ فؼل، ثِ هؼٌبی فؼل اكبلت دادُ ٍ داًـی کِ اسائِ کشدُ اػت داًؾ صهیٌِ

سٍؿی ٍ یبفتي ثْتشیي سٍؽ ثَدًذ  دًجبل تک گشایی ٍ قبئل ثَدى ثِ اًحلبس دس سٍؽ ثِ بتثِ ػجت اثج فبیَلٍ  : تیلَسؿٌبػی سٍؽ

ثِ ًؼجیت سٍؿی ٍ کثشت آى دس ػلَم اجتوبػی قبئل اػت؛ اگش چِ ثَسٍکشاػی سا کبسآهذتشیي ػبختبس ثِ ؿوبس آٍسدُ  ٍثشٍلی 
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 .اػت

ػٌَاى هْوتشیي اسصؽ ثِ ؿوبس  کبسایی اقتلبدی سا ثِ ّب ّؼتٌذ ٍ قبئل ثِ ػیٌیت داؿتي اسصؽ فبیَلٍ  : تیلَسؿٌبػی اسصؽ

داًذ قبئل ثِ رٌّی ثَدى  ػٌَاى هْوتشیي اسصؽ حبکن دس ػلش هذسى هی دس ػیي حبل کِ کبسایی اقتلبدی سا ثِ ٍثشاًذ ٍلی  آٍسدُ

 .ّبػت اسصؽ

کشد ٍ  )ػٌح سفتبسی( آغبص ػٌح خشدای هتوبیض اص فبیَل ٍ ٍثش کبس خَد سا اص   گًَِ دس آغبص ثِ : تیلَسسطحتجسیهوتحلیل

ّبی ػبصهبى ٍ هْوتشیي فؼبلیت آى  ٍتحلیل فؼبلیت دس ػٌح ػبختبس ثِ تجضیِ فبیَلًتبیج کبس اٍ ثِ تغییشات ػبختبسی اًجبهیذ، 

 تشیي ػٌح ؿشٍع کشد ٍ ثِ ػبختبس سػیذ. ثشخالف آى دٍ اص کالى ٍثشیؼٌی هذیشیت پشداخت ٍ 
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Abstract 

Undoubtedly, the management is very important in any organization. The organization never can reach its goal 

without proper management. Management is an art of doing things to help other people. management theories 

are classified classic, behavior and position theories. Three of the most famous classical management theory 

(scientific, administrative, bureaucratic) according to Burrell and Morgan framework are investigated in this 

paper. Management theories knowledge (among other factors) is the basic requirement for managers of 

organizations to meet the challenges of the organization. This article is written to provide the pros and cons of 

knowledge and theories of management for managers and management scientists. Chain of command, 

authoritarian management and predicting behavior are common features of classical management theory. 

Although these theories are outdated, these theories are performed in most parts of the world in different ways. 

Keywords: Taylor's Scientific Management, Fayol’s Administrative Science, Weber’s Bureaucracy, 

Ontological, Epistemological, Methodological, Axiological. 

 


