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 ساسان و نژاد ایران تالیف عمل، تا تئوري از مدیریت و سازمان
1390 سال ایران، بانکداري آموزش موسسه انتشارات گهر،

  تالیف مدیریت، و سازمان مبانی
سمت انتشارات رضاییان،

  دفت، .ال ریچارد سازمان، طراحی و تئوري
  پارسائیان علی و اعرابی محمد سید  :مترجم

فرهنگی پژوهشهاي دفتر :انتشارات

 ، الوانی مهدي سید تالیف ، عمومی مدیریت
   ن ی انتشارات

منابع پیشنهاديمنابع پیشنهاديمنابع پیشنهاديمنابع پیشنهادي
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qتعاریف، مفاهیم و تئوري ها
qبرنامه ریزي و تصمیم گیري
qسازماندهی
qهدایت و رهبري
qکنترل
qعلم مدیریت و تکنیک هاي کاربردي آن

رئوس مطالبرئوس مطالبرئوس مطالبرئوس مطالب
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q تئوري، مدیریت و سازمان
qمکاتب کالسیک
qنظریه هاي نئو کالسیک و جدید سازمان و مدیریت
qروندها و مباحث نو در مدیریت
qاخالقیات و مسئولیت هاي اجتماعی مدیریت

بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول
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بررسی مفاهیمبررسی مفاهیم
مدیریت و سازمان مدیریت و سازمان 
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 و )مفاهیم( سازه ها از مجموعه اي )تئوري(نظریه یک
 ساختن مشخص طریق از که است مرتبط هم به تعاریف
 پدیده ها بینی پیش و تبیین هدف با متغیرها، بین روابط

. می کند ارائه پدیده ها از یافته اي نظام دید ،

تعریف تئوريتعریف تئوريتعریف تئوريتعریف تئوري

 جنبه یا و  ریاضی هاي نظریه مثل باشد داشته تجربی غیر جنبه کامالً می تواند نظریه
  .گیرد قرار استفاده مورد آن از بخش هایی براي تجربی
 داراي ریاضی و  منطق  .کرد پایه گذاري نیز تجربی نتایج اساس بر می توان را نظریه

 نظریه هاي پایه بر  پزشکیو  فیزیک  شیمی  جمله از دیگر علوم و هستند اولیه نظریه هاي
.می باشند آنها بر مبنی
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از فرایندي براي حل مسایل مربوط به تامین هدف :  مدیریت عبارت است
هاي سازمانی به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر و کارآمد از منابع 

.کمیاب در یک محیط در حال تغییر

عناصر 
تشکیل دهنده

عناصر 
تشکیل دهنده

Problem Solving Process

goal of Organization

Efficiency

Scarce Resources

Changing Environment

kreitner , 1980 

تعریف مدیریت تعریف مدیریت تعریف مدیریت تعریف مدیریت 
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 و موثر شیوه به سازمان هاي هدف حصول از است عبارت مدیریت
 منابع کنترل و هدایت سازماندهی، ریزي، برنامه طریق از کارآمد
.سازمانی

Daft and Marais,2001

برنامه ریزي

هدایت

منابعکنترلسازماندهی عملکرد

تعریف مدیریت تعریف مدیریت تعریف مدیریت تعریف مدیریت 

فرایند مدیریت فرایند مدیریت فرایند مدیریت فرایند مدیریت 
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مقاالتی در باب علم “در کتابی به نام 1937گیولیک و ارویک در سال 
انتشار دادند که در آن وظایف مدیریت را در قالب کلمه ” اداره

POSDCORB معرفی نمودند:

Planning

Organizing

Staffing

Directing

Coordination

وظایف مدیریتوظایف مدیریت

Reporting

Budgeting

Luther Gulick and  L. Urwick,1937

وظایف مدیریت وظایف مدیریت وظایف مدیریت وظایف مدیریت 
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بررسی مفاهیمبررسی مفاهیم
در  سازمان در  سازمان 
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 را الزم منابع موردنظر، هاى نتیجه و ها هدف به دستیابى براى -1
.نماید تأمین و تهیه

 و تولید باال راندمانى با و کارا صورتی به را خدمات و کاالها-2
.نماید ارائه

.نماید تسهیل و تشویق را نوآورى - 3
  نماید دهد وفق تغییر حال در محیطى عوامل با را خود- 4
 است شرکت کارکنان و مشتریان ، مالکان موردنظر آنچه به -5
  .بیفزاید آنها ارزش بر و نهد ارج

Richard L.Daft, 2005

اهمیت سازمان در جامعهاهمیت سازمان در جامعهاهمیت سازمان در جامعهاهمیت سازمان در جامعه
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 آن ساختار که باشد می دار هدف اجتماعی نهاد یک سازمان
 و فعال هاي سیستم داراي و شده ریزي طرح آگاهانه صورت به

.دارد ارتباط خارجی محیط با که است هماهنگ

Social Institution

Objective

Consciously Structured System

Clear Boundaries

عناصر کلیديعناصر کلیدي

تعریف سازمانتعریف سازمانتعریف سازمانتعریف سازمان

Richard L.Daft, 2005
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به سازمان توجه شده و افراد درون سطح خرد در رفتار سازمانی در 
.  سازمان در کانون تجزیه و تحلیل قرار می گیرند

به سازمان توجه می شود سطح کالن در تئوري سازمانی، در 
اگرچـه در  . و سازمان به عنوان یک واحد به حساب می آیـد 

این تئوري تجزیه و تحلیل در سطح سازمان انجام می گیـرد  
نیـز، توجـه مـی    محیط خارجی و روابط بـین گروهـی   ولی به 
.گردد

Stephen P. Robbins,2012

تعریف تئوري سازمانتعریف تئوري سازمانتعریف تئوري سازمانتعریف تئوري سازمان
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تئوري سازمانی

رفتار سازمانی
Organizational Behavior

Organizational Theory

  شناسی جامعه معناي به سازمانی تئوري
  روانشناسی معناي به سازمانی رفتار و سازمانها

  . سازمانهاست

تعریف تئوري سازمانتعریف تئوري سازمانتعریف تئوري سازمانتعریف تئوري سازمان
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مکاتب مدیریتمکاتب مدیریت
و سازمانو سازمان

بررسی سیر تاریخی مکاتب مدیریت و سازمان



مکاتب 
کالسیک

پیش 
کالسیک

تمدن 
باستانی

قرون 
وسطی

بروکراسی مدیریت 
عمومی

مدیریت 
علمی

مکاتب مدیریتمکاتب مدیریت
و سازمانو سازمان

انقالب 
صنعتی

روابط 
انسانی

نئو کالسیک 
و مدرن
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صنعتیانقالب 
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انقالب صنعتی اصطالحی است که به تغییرات اقتصادي و تکنولوژي 
دوم قرن - ي-طور ویژه در انگلستان در نیمه-خاص مربوط می شود و به

.دادروي  19قرن هیجدهم و اوائل 

The Third Wave
Alvin Toffler, 1984

Technology development

Mass production

Immigration and Urbanization 

The use of fossil energy

خصوصیات 
کلیدي

خصوصیات 
کلیدي

Changing family structure

مدیریت در عصر انقالب صنعتیمدیریت در عصر انقالب صنعتیمدیریت در عصر انقالب صنعتیمدیریت در عصر انقالب صنعتی
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The Wealth of Nations, Adam 
Smith,2000
Commentary by R. H. 
Campbell

 :کند می بیان1776 سال در ملل ثروت کتاب در اسمیت آدام
 کار تقسیم از کار، مولد نیروي زمینه در پیشرفت بزرگترین که

.باید می افزایش بازدهی یعنی  یابد، می بدست

تئوري تقسیم کارتئوري تقسیم کارتئوري تقسیم کارتئوري تقسیم کار

Skills

Times

learning

تقسیم کار
افزایش بازدهی
تقسیم کار

افزایش بازدهی
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مکتب کالسیک
مکاتب 
کالسیک

بروکراسی مدیریت 
عمومی

مدیریت 
علمی

روابط 
انسانی
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 مربوط امور منظم مطالعه و مشاهده اثر بر که است مکتبی )تیلوریسم(علمی مدیریت
 اصلی هدف .آمد پدید کارگاه سطح در کار انجام چگونگی تحلیل و تجزیه و تولید به

  .باشد می تولید و کارایی

مکتب مدیریت علمیمکتب مدیریت علمیمکتب مدیریت علمیمکتب مدیریت علمی

Frank Gilbreth
1868-1924

Frederick Taylor
1856-1915
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  افراد وسیله به کارها آن طریق از که است فرایندي مدیریت
.شود می انجام گروهی یا و انفرادي بصورت

مکتب مدیریت علمیمکتب مدیریت علمیمکتب مدیریت علمیمکتب مدیریت علمی

Scientific Method

Selection Staff
اصول مدیریت 

علمی
اصول مدیریت 

علمی
Cooperation

Division of responsibilities

Frederick Taylor,1911

 توانایی حداکثر به کارکنان از یک هر بازدهی رساندن تیلور هدف
.باشد می بدنی کارهاي از فکري کارهاي تفکیک قالب در آنها
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Timing

Standardization مکانیزم هاي 
مدیریت علمی
مکانیزم هاي 
مدیریت علمی

Encourage

Help systems

:است داده قرار استفاده مورد را زیر هاي مکانیزم تیلور علمی، مدیریت اعمال منظور به
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 بر انسان که هایی مسئولیت تمام با که است فعالیتی مدیریت
  .دارد ارتباط )کار و کسب اداره یا خانواده اداره خواه (گیرد می عهده

مکتب مدیریت عمومی فرانسويمکتب مدیریت عمومی فرانسويمکتب مدیریت عمومی فرانسويمکتب مدیریت عمومی فرانسوي

Technical

Businesses

)  فعالیت هاي(عناصر 
مدیریت

)  فعالیت هاي(عناصر 
مدیریت

Financial

Protection 

 سازمادهی، ریزي، برنامه از درجاتی شده، یاد امور کلیه اداره در
.باشد می الزم کنترل و هماهنکی فرماندهی،

Accounting

Administrative

Henri Fayol,1949
General and Industrial Management
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13. Initiative 

10. Order

14
اصل علمی 

فایول

14
اصل علمی 

فایول
9. Scalar Chain

8. Centralization

1. Division of Work

2. Authority and Responsibility

3. Discipline

4. Unity of Command

5. Functional Supervision 

6. Subordination of Individual 
Interest  
7. Remuneration of 
personnel  

12. Stability

11. Equity

14. Spirit of Group 

مکتب مدیریت عمومی فرانسويمکتب مدیریت عمومی فرانسويمکتب مدیریت عمومی فرانسويمکتب مدیریت عمومی فرانسوي
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 شناخت براي اصلی ضابطه دو دیوانساالري و قدرت مشروعیت
.باشد می نظریه این در سلطه

))دیوانساالريدیوانساالري( ( بوروکراسیبوروکراسی ))دیوانساالريدیوانساالري( ( بوروکراسیبوروکراسی

Charismatic

)سلطه(انواع  قدرت Traditional)سلطه(انواع  قدرت

Legal

 بنیان وبر ماکس توسط اجتماعی پدیده یک عنوان به بروکراسی
 نحوه و ها سازمان وجودي علت به بیشتر تئوري این  .شد نهاده
 .دارد تمرکز قدرت اعمال

Bureaucracy, Max Weber

Organization and

Bureaucracy

Mouzelis, Nicos
1971
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مدل ایده آل بوروکراسیمدل ایده آل بوروکراسیمدل ایده آل بوروکراسیمدل ایده آل بوروکراسی

تخصصی شدن کارها در حد عالی
خصوصیات مدل

بوروکراسیایده آل 
خصوصیات مدل

بوروکراسیایده آل 
ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب

استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی

 به پرداختن اساس بر را خود بوروکراسی آل ایده مدل وبر ماکس
.نمود ایجاد است  "منطقی - قانونی اقتدار" داراي که سازمان نوعی

Bureaucracy, Max Weber

ضبط و نگهداریی سوابق تصمیمات، اقدامات و مقررات اداري
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Elton Mayo, 1933
The Human Problems of an Industrial 
Civilization

::مکاتب انسانی مکاتب انسانی ::مکاتب انسانی مکاتب انسانی 
qتولید و بازدهی در انسانی عوامل تاثیر

qالزامات و اهداف کنار در کارکنان اجتماعی رضایت و روانی هاي نیازمندي تامین 

سازمانی

qسازمان در رسمی غیر روابط نقش و اهمیت

qسازمانی هاي تئوري در انسانی روابط در تحقیق و شناسی جامعه شناسی، روان بر تاکید

Organizational 
factors

Human 
Factors Efficiency
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qپارکرفالت ماري
qبارنارد چستر
qسایمون هربرت

:جدید مکاتب
qها سیستم نظریه
qاقتضاء نظریه
qتئوري z

مکتب 
نئو کالسیک و 
جدید سازمان
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qارزشی مبانی و حقایق مبانی به گیري تصمیم مبانی بندي تقسیم

qو نیست آن اقتصادي مفهوم به بهینه تصمیم یافتن جستجوي در معموالً گیرنده تصمیم 

.کند می اکتفا بخش رضایت تصمیم یک به غالبا

qتصمیم از را خود استقالل اي مالحظه قابل حدود تا سازمان در عضویت با افراد 

.دهند می دست از گیري

Herbert Simon, 1960
The New Science of Management Decision

Division of Work

مکانیزم هاي نفوذ 
در سازمان

مکانیزم هاي نفوذ 
Authorityدر سازمان

Communications

Work Method

Training

سایمونسایمون  هربرتهربرت سایمونسایمون  هربرتهربرت
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q پیوسته بهم اجزاي(نظام یک داخلی عوامل بررسی جهت چارچوبی سیستم تئوري( 

.دهد می دست به آن از خارج محیطی عوامل نیز و

qاست کرده بندي طبقه سطح 9 در پیچیدگی لحاظ از را ها سیستم سطوح بولدینگ.

Ludwig Von Bertalanffy, 1956
General System Theory Subsystems

خصوصیات یک 
سیستم

خصوصیات یک 
سیستم

synergy

Goals

Correlation and interactions 

::تئوري سیستمتئوري سیستم::تئوري سیستمتئوري سیستم
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Inputs Outputsprocess

Feedback

Boundary
Goals

Environment

انواع سیستم

سیستم بازسیستم باز سیستم بستهسیستم بسته

• Negative Entropy
• Synergy

::نظریه عمومی سیستمنظریه عمومی سیستم::نظریه عمومی سیستمنظریه عمومی سیستم
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qعملکرد که می گیرد نشأت واقعیت این از اقتضاء مبناي بر مدیریت ضرورت واقع در  

 ارزیابی خاص فعالیت شرایط مجموعه و موقعیت به توجه با باید زمان هر در مدیر

.نیست خاص وضعیت یک براي عمل یک تجویز  علم، و نظریه وظیفه .شود

qتشکیل را اقتضاء تئوري ساختاري زیربناي نامطمئن شرایط و باز سیستم مفهوم دو  

.دهند می

دیدگاه 
سیستمی

دیدگاه 
مکانیکی

دیدگاه 
اقتضایی

تئوري اقتضاءتئوري اقتضاءتئوري اقتضاءتئوري اقتضاء

Lex Donaldson,2001
The Contingency Theory of Organizations
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روندها و مباحث نو روندها و مباحث نو 
در مدیریتدر مدیریت



٤٠

John Baylis,2010
The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations

 اقتصادي متقابل وابستگی رشد را شدن جهانی  پول، بین المللی صندوق
 و خدمات کاال، مبادالت تنوع و حجم طریق از جهان سراسر در کشورها
.می داند تکنولوژي انتقال طریق از مرزها از خارج در سرمایه جریان

World Trade ویژگی هاي
جهانی شدن 

ویژگی هاي
جهانی شدن 

large Multinational Companies

International labor Immigration

Foreign Direct Investment

::جهانی شدنجهانی شدن::جهانی شدنجهانی شدن
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Joseph Alois Schumpeter ,1934
The Theory of Economic Development Opportunities 

ویژگی هاي 
کارآفرینی

ویژگی هاي 
کارآفرینی

Growth and Development

Innovation

::کارآفرینیکارآفرینی::کارآفرینیکارآفرینی
qروشی ایجاد ،جدید کاالیی تولید به منجر که سازمان در فرآیندي هر 

. است داده رخ آفرینی کار شود، جدید منابع و جدید بازار ،جدید
qفرد تالش مرکزي هسته عنوان به نوآوري وجود آفرینی کار اصلی ویژگی 

.است آفرین کار
q کار توسط که افتد می اتفاق زمانی توسعه اقتصاد، در که است معتقد شومپیتر 

.دهد رخ نوآوري آفرین،
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ITITبکارگیري بکارگیري ITITبکارگیري بکارگیري 

 تا گیرد می کار به را روز علوم تمامی دهنده، پیوند یک عنوان به اطالعات   فناوري
 را جامعه مختلف هاي قسمت در مردم همه و ها سازمان نیاز مورد اطالعات بتواند
  .نماید تامین ممکن وجه بهترین و زمان کمترین در
  مدیریت مختلف هاي جنبه در انکارناپذیري نقش اطالعات، فناوري فعلی، دنیاي در

  .دارد ها سازمان

E-Business 

ITبکارگیري ITبکارگیري 

E-Government
….

E-Commerce 

E-Banking

E-Learning

Ken Laudon, 1999
Management Information Systems:
Organization and Technology in the
Networked Enterprise



٤٣

Mary Walton , 1988
The Deming Management Method

Quality circles 

تکنیک هاي
TQM

تکنیک هاي
TQMBenchmarking

Outsourcing

 Empowerment

::مدیریت کیفیت جامعمدیریت کیفیت جامع::مدیریت کیفیت جامعمدیریت کیفیت جامع
 ، کیفیت محور ، مشتریان بر متمرکز است فرایندي کیفیت جامع مدیریت
  اهداف به دستیابی براي که کاري تیمهاي توسط دقیق گیري اندازه بر مبتنی

 ، کارکنان سازي توانا فرایندها، مستمر ارتقاي طریق از سازمان استراتژیک
. می شود رهبري سازمان ارشد مدیریت توسط

Continuous improvement (Kaizen)
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Personal Capabilities

Vision Shared

Team Learning

Mental Models

سازمان هاي یادگیرندهسازمان هاي یادگیرندهسازمان هاي یادگیرندهسازمان هاي یادگیرنده
qبه را خود هاي توانایی که است سازمانی یادگیرنده، سازمان یک 

 یادگیري، به مداوم بصورت بتواند که است داده پرورش اي گونه
.بپردازد کار انجام هاي روش بهبود و تغییر

qسازمان درون گروههاي و افراد یادگیري مفهوم به سازمانی یادگیري 
  سیستمی عنوان به سازمان یادگیري معنی به یادگیرنده سازمان و

.است کلی

Systems Thinking

Peter M. Senge,2006
The Fifth Discipline: The Art &
Practice of The Learning
Organization اصول سازمانهاي 

یادگیرنده
)فرمان 5(
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  در که یادگیري، فرهنگ یک اشاعه و ترویج از است عبارت دانش مدیریت
  را خود دانش و اطالعات مند، نظام بصورت بتوانند سازمان اعضاء آن

  و اطالعات این در وظایف، بهتر انجام براي را سازمان اعضاء دیگر و افزایش
.سازند سهیم دانایی

Carl Davidson,2002
Knowledge Management: An
Introduction to Creating
Competitive Advantage from
Intellectual Capital

Data

Knowledge

Wisdom

Information جایگاه دانش در 
سازمان

Explicit

Tacit

مدیریت دانشمدیریت دانشمدیریت دانشمدیریت دانش
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Knowledge 
acquisition

Knowledge 
identification

Knowledge 
retention

Knowledge 
development

Knowledge 
sharing/distribution

Knowledge 
utilization

Knowledge 
goals

Knowledge 
assessment

Feedback

ProbstProbstفرایند مدیریت دانش مدل فرایند مدیریت دانش مدل فرایند مدیریت دانش مدل فرایند مدیریت دانش مدل 
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Socialization

Tacit knowledge

Tacit
   Knowledge

InternalizationTacit
knowledge

Externalization

Tacit knowledge

Explicit
knowledge

Combination

Explicit knowledge

Explicit
knowledge

Explicit knowledge

TakeuchiTakeuchiو و   مدل مدل فرایند مدیریت دانش فرایند مدیریت دانش  TakeuchiTakeuchiو و   NonakaNonakaمدل مدل فرایند مدیریت دانش فرایند مدیریت دانش 



بخش پنجم– پیشرفتهتئوري هاي مدیریت

٤٨
صادق عابديصادق عابدي

Management Theories
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qشناخته  هنجار  عنوان به سازمان یک در که هایی ارزش و کردار قوانین، مجموعه 

گویند می سازمانی اخالق شود می

qکارها انجام در الزم ضوابط که است چارچوبی شرمرهورن دیدگاه از  اخالقیات 

.کند می هدایت را گروه یا شخص یک  رفتار صورت بدین و سازد می مشخص

اخالق در سازماناخالق در سازماناخالق در سازماناخالق در سازمان

Schermerhorn, 2008
Organizational Ethics

Utilitarian View 

نظرات در خصوص
رفتار اخالقی

نظرات در خصوص
رفتار اخالقی

Moral –Right View 

Justice View 

Individualism View 
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John R. Schermerhorn,2012
Management

OrganizationManager Environmental 
Factors

Ethical 
Behavior

Values LawsEthical 
Behavior

رفتار اخالقی رفتار اخالقی رفتار اخالقی رفتار اخالقی 

رفتار اخالقی در سازمانرفتار اخالقی در سازمانرفتار اخالقی در سازمانرفتار اخالقی در سازمان
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David Katamba,2012
Principles of Corporate Social 
Responsibility

مسئولیت اجتماعی مدیریتمسئولیت اجتماعی مدیریتمسئولیت اجتماعی مدیریتمسئولیت اجتماعی مدیریت

qطریقی به فعالیت انجام براي سازمان تعهد عنوان به مدیریت اجتماعی مسئولیت 

.شود می تعریف باشد جامعه عموم نفع به هم و سازمان سود هم که

qواسطه به نحوي به که هایی گروه و افراد یعنی هستند، نفعان ذي جامعه از منظور 

.گیرند می قرار تاثیر تحت سازمان یک رفتار

Classic Perspective نظریه هاي
مسئولیت اجتماعی  

مدیریت

نظریه هاي
مسئولیت اجتماعی  

مدیریت
Public Perspective 

Socio- Economic Perspective 
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Social 
Responsibility

Legal responsibility

Economic responsibility

سطوح مسئولیت در سازمانسطوح مسئولیت در سازمانسطوح مسئولیت در سازمانسطوح مسئولیت در سازمان



بخش ششم– پیشرفتهتئوري هاي مدیریت

٥٣
صادق عابديصادق عابدي

Management Theories
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Edgar H. Schein,2010
Organizational Culture 
and Leadership

qسازمان یک اجزاء و اعضاء مشترك ارزشهاي

qمنجر هنجارهایی ایجاد به که سازمان یک در مشترك انتظارات و باورها عقاید، از الگویی 

.دهد می شکل سازمان درون در گروهها و اشخاص رفتار به قدرتمندي طور به که گردد می

فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانی

خالقیت

توجه به 
جزییات

توجه به 
نتیجه

توجه به 
افراد

تشکیل تیم

تحول

ویژگی فرهنگ سازمانیویژگی فرهنگ سازمانیویژگی فرهنگ سازمانیویژگی فرهنگ سازمانی
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عناصر اصلی مدل هاي فرهنگی )مدل (بنیانگذاران 
مدیریت کنترل میزان - تهدید و تشویق  و تهدید پاداش، پارامتر بر مبتنی رویکرد چهار

.آیند می وجود به مدیریت کنترل میزان رابینز
 میزان -سازمان هاي ارزش به متعهد افراد تعداد
سازمان هاي ارزش به تعهد میانه و ضعیف قوي، فرهنگ براون- هارول

 با استراتژي در اقدام هر اهمیت میزان - استراتژي
فرهنگ

 غیر مدل اغماض، -کنترل قبول، قابل مدل چهار
قبول قابل دیویس - استانلی

محیط تغییرات میزان - محیط پیچیدگی میزان   پایدار و ساده مکانیکی، سیستم و ارگانیکی سیستم
ناپایدار و پیچیده و برنر و استاکر

 پایداري و ثبات میزان -خارج و داخل به توجه میزان
محیط قدرت و فرد نقش، وظیفه، سازمانی فرهنگ هندي و هریسون
پذیري تطبیق میزان - داخلی انسجام میزان بورکراتیک و رقابتی یادگیري، مشارکتی، فرهنگ بالنچارد و هرسی
 و انعطاف میزان - )خارج- داخل( توجه کانون
کنترل

 مراتبی، سلسله محور، بازار هاي سیستم
اي قبیله و ادهوکراسی کوئین رابرت

 و انعطاف میزان - )خارج- داخل( توجه کانون
کنترل

 ماموریتی، مشارکتی، پذیر، انعطاف فرهنگ
بورکراتیک دفت -ریچارد

 و انعطاف میزان - )خارج- داخل( توجه کانون
کنترل

 -انسانی روابط - فرایندي -باز هاي سیستم
عقالیی هال اچ ریچارد

انواع فرهنگ سازمانیانواع فرهنگ سازمانیانواع فرهنگ سازمانیانواع فرهنگ سازمانی
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انواع فرهنگ سازمانی دیدگاه هریسون و هنديانواع فرهنگ سازمانی دیدگاه هریسون و هنديانواع فرهنگ سازمانی دیدگاه هریسون و هنديانواع فرهنگ سازمانی دیدگاه هریسون و هندي

Harrison  and Charles Handy, 1976
Organizational culture
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 تغییر موفقیت احتمال افزایش و تسهیل باعث که عواملی از یکی

.باشد می تعارض مدیریت ، گردد سازمانی فرهنگ



٥٨٥٨

مدیریت تعارضمدیریت تعارضمدیریت تعارضمدیریت تعارض

Classic Perspective نظریه هاي
تعارض 

نظریه هاي
تعارض 

Interaction Perspective 

Human Resource Perspective 

qسر اعضاء سایر با مخالفت منظور به سازمان یک اعضاي ازجانب که رفتاري هر  
  . )تامپسون (نامند می تعارض را بزند

q،تا کوشد می عمدي بطور شخصی درآن که نامد می فرآیندي را تعارض رابینز 
  اهدافش و عالیق به رسیدن در دیگر  شخص ناکامی سبب بازدارنده اي گونه به

.گردد

Barbara A. Budjac Corvette, 2006
Conflict Management: A Practical 
Guide to Developing Negotiation 
Strategies
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Thesis Antithesis

Synthesis

Change

Contradiction

با  استدالل مدل دیالکتیکی تعارض تعاملی دیدگاه 

Hegel dialectic, 1974

Hegel's Theory of the Modern State 



سازمانی تعارض و عملکرد سطح رابطه

Conflict 

Pe
rf

or
m

an
ce

LOW High

H
ig

h

Stephen P. Robbins, 2010
Management
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Competition
My way

Collaboration
Our  way

Avoidance
No way 

Accommodation
Your way

Compromise
Half way

LOW High

High

As
se

rt
iv

en
es

s

Cooperation

Self

Others

Based on Thomas-Kilmann, 1970

Conflict Mode Instrument

توماستوماسمدل مدل   ::مدیریت تعارض سازمانیمدیریت تعارض سازمانی توماستوماسمدل مدل   ::مدیریت تعارض سازمانیمدیریت تعارض سازمانی
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