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نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند

رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر 
.شدیدترین نیاز قرار می گیرد

سلسله نیازهای مازلو: نمونه یک تئوری
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راهکار حل مسائل حوزه
منابع انسانی چیست؟



تاریخ

(1760)

(1۹40-1۹10)

(1۹80-1۹40)

(2000-1۹80)

(2000-تا کنون)

نام دوره

انقالب صنعتی

دوره رفاه

مدیریت کارکنان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت سرمایه انسانی

واژه

نیروی اسب
horse force

نیروی کار/قدرت یدی
Work force/Manpower

کارکنان
Personal

مدیریت منابع انسانی
HRM: Human Resource Management

مدیریت سرمایه انسانی
HAM: Human Asset Management

منابع انسانیمدیریت سیر تحول 

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره پنجم

دوره چهارم

دوره



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادنظریه پرداز یا عاملتاریخ

.ارائه داده است بخش و ایده آل رااثر برای یک رهبر مشخصتدوین مجموعه ای از صفات فارابیمیالدی900سال 

شایسته ساالری در گزینش ، انتخاب و انتصاب افراد به مشاغلرعایتدرکیکاووس بن اسکنمیالدی1082سال 

غزالیامام محمدمیالدی1100سال
رح یک حاکم را ارائه داده و برای اولیین بیار مشیورت را بیرای حاکمیا  م ی      فهرستی از خصوصیات

.نموده است 

.اده اندم البی بیا  کرده که نظریات وی اساس حسابداری را تشکیل ددرباره دفتر داری دوبلالپاکلیمیالدی1340سال 

.حسابداری صنعتی را به کار برده است فرانسیس دیمارکومیالدی1359سال 

ساعت مکانیکیهین ریخ فن ویکمیالدی1370سال 

.شیوه ثبت اقالم در دفاتر روزنامه را بیا  کرده استبرادرا  سورانزومیالدی1410سال 

(سطیدوره قرون و)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

.تجاری را بیا  کرده است انواع سازما  هایباریاریگومیالدی1418سال 

ونیزی هامیالدی1436سال 
، شییماره گیی اری تییواز  و بازرسییی بییرای کنتییرل : حسییابداری قیمییت تمییام شییده شییامل  

ارکنیا  ،  موجودی کاال ، استفاده از تکنیک خط زنجیر تولیدی ، استفاده از میدیریت امیور ک  
.را ارائه داده اند ... کنترل هزینه و 

سرتوماس مورمیالدی1500سال
ه داده در تأیید تخصصی کرد  کار و همچنین تشریح نقیا  عیعم میدیریت ، م یالبی ارائی     

.  است 

ماکیاولیمیالدی1525سال 
کرده تأیید قرارداده ، برای رهبر خوب خصوصیاتی بیا همبستگی در سازما  را مورد

است و برتری رهبرا  و اتکای پییروا  آنهیا را اصیل اول پیشیبرد هید  هیای جامعیه        
.قرارداده است 

انقالب صنعتیانگلیسیهامیالدی1750دهه 

.درباره تئوری مبانی اختیار و همچنین اثر اتوماسیو  م البی ارائه داده است جیمز استوارتمیالدی1767سال 

(سطیدوره قرون و)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

آدام اسمیتمیالدی1776سال 

اصیل  دفوائی . انتشار کتاب ثروت ملیل و تأکیید بیر اهمییت تقسییم کیار و تخصیص گراییی        
تخصصی کرد  کارها را بیرای کیارگرا  کارخانیه میورد تجیوه قیرارداده و دربیاره مفیاهیم        

ر از وی بییه عنییوا  مبتکیی. نظییارت و محاسییبات بییازده سییرمایه ، م ییالبی ارائییه شییده اسییت 
.تقسیم کار یاد می کنند 

.توجه متخصصا  را به قسمت های قابل تعویض سازما  جلب نمودتوماس جفرسو 1785سال 

انقالب کبیر فرانسهفرانسویهامیالدی1789سال 

الی ویتینیمیالدی1796سال 
کیفییت  روش علمی مورد استعمال در حسابداری قیمت تمام شده ، کنترلم البی درباره

.و حوزه مدیریت ارائه داده است 

(سطیدوره قرون و)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

میالدی1800سال 
جیمییییییییییییییز وات ، 

وهومایتوبولتن و س

، متدهای کار ، طرح ریزی ، دستمزد  ،زمانهیای  در مورد روش های استاندارد عملیاتی
ابرسی ، استاندارد ، اطالعات استاندارد ، بیمه کارمندا  و موارد استعمال بازرسی و حس

.م البی بیا  کرده است 

رابرت او میالدی1810سال 
ری او احتییا  بیه اسیتفاده و کیارب    . میی داننید   منیاب  انسیانی   پیدر میدیریت  برخی وی را 

دیریت عملیات کارگزینی را صراحتاً بیا  کرد و مسئولیت آموزش کارکنیا  را بیه عهیده می    
.نهاد ، برای کارگرا  خانه های تمیز و مرتب در نظر گرفت 

.را تجزیه و تحلیل و تلفیق نمودحرکات انسانیجیمز میلمیالدی1820سال 

چارلز ببیجمیالدی1832سال 

د ، روش های علمی را میورد تأکیید قیرار دا   .علمی بوده استوی از پیشقراوال  مدیریت
اری تقسیییم کیار ، م العیه حرکیات و زمیا  حسییابد    . را تأییید کیرد   تشیریح مختصیات شی ل   

حی   قیمت تمام شده و اثر رنگ های مختلیم در کیارآیی کارمنیدا  را بیه تفصییل میورد ب      
قرار داد ، 

.یتانیاپیشگامی در مدیریت مناب  انسانی و هدایت و رهبری جنبش اتحادیه تجارت بررابرت او میالدی1834سال 

(مدیریتقرن نوزدهم ، ظهور اندیشه های)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

میالدی1835سال 
مارشال الفلین و  
همکارانش

ایانیه  می شود که ، به مثابه طالییه داری بیرای ر  از اولین مخترعا  ماشین حساب محسوب 
.اهم اقدامات وی بوده استهای امروزی از

جیمز استوارت میلمیالدی1850سال 
را درباره حوزه نظارت ، وحدت فرمانیدهی ، نظیارت کیاری و اداری ، تقسییم کیار و     مباحثی

.حقوق و دستمزد ارائه داده است 

هنری یورمیالدی1855سال 
رده سازما  ، ارتباطیات و اطالعیات میورد اسیتفاده سیازما  مبیاحثی بییا  کی        درباره اصول

.است 

ممکالیو. ی.دانیل میالدی1856سال 
ظم نشیا  داد  ترکییب سیازمانی و کیاربرد مین     درباره موارد اسیتفاده چیارت و نمیودار در   

.مدیریت در سازما  راه آهن مباح  خود را بیا  داشت 

رجنیون. ی . دبلیو میالدی1871سال 
ارائه حرکت و خستگی کارگرا  و اثر وسایل مختلم روی کارم العات و مباحثی درباره

.داده است 

.را در س ح کالج به وجود آورد درس مدیریتجوز  وارتو میالدی1881سال 

(مدیریتقرن نوزدهم ، ظهور اندیشه های)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

هانری میکالممیالدی1886سال
درباره هنیر میدیریت و علیم اداره و همچنیین شیرکت در سیود کارخانیه ، مباحی  خیود را          

.م رح کرده است 

میالدی1886سال
.  ار.گیلمن هنری 
تاو 

.مباح  خود را درباره دانش مدیریت عرعه داشته است 

.درباره سیستم پاداش ، م البی را بیا  کرده است فردریک هالسی

.پیشگامی در تأکید بر مزایای مشارکت گروهی و عرورت تفکر گراییمری پارکر فالتمیالدی1898سال 

(مدیریتقرن نوزدهم ، ظهور اندیشه های)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

میالدی1900سال 
فردریک وینسلو  

تیلور

، هنیر  1903در تحقیقات و آثار خود ، م البی نظیر سیستم دسیتمزد میدیریت کارگیاه در    
در میوارد زییر تحیت عنیوا  میدیریت      1911برش فلزات و اصیول میدیریت علمیی را در    

: علمی بیا  کرده است 
اطر کیار  مدیریت امور کارکنا  ، لزوم همکاری بین کارگر و مدیر ، میزا  دستمزد باال به خ

اء در کارگیاه ،  بیشتر ، تقسیم کار مساوی بین مدیر و کارگر ، کاربرد اصل میدیریت اسیتثن  
قابیل  سیستم هزینه ، م العه روش ها و فنو  ، م العه زما  ، تعریم مدیریت علمیی در م 

تحقیییق و: مییدیریت غیییر علمییی ، تأکییید روی شیی ل مییدیریت ، تأکییید روی مبییاحثی چییو    
استانداردها ، طرح ریزی  ، نظارت ، همکاری و م الب بسیار دیگر

گودنومیالدی1900سال 
سیت  مباح  خود را در اداره امور دولتی به خصوص مسأله سیاست و اداره بیا  داشته ا

.

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

میالدی1900سال 
فرانییییک گیلبییییرت ، 

لیلیا  گیلبرت

. مباح  و م العه خود را در مورد معرفی علم حرکات بیا  کرده اند 
و در 1911، م العیه حرکیت   1908سیسیتم قالیب سیازی    : کتابهای مهم آنهیا عبارتنید از   
.زمینه روانشناسی کارگرا  

هانری گانتمیالدی1901سال 

ر ، مباح  خود را در مورد سیستم کیار و پیاداش و کیاربری شییوه انسیانی در میورد کیارگ       
هیم او  کتابهیای م . نمودار گانت و مسئولیت مدیریت در آموزش کارگرا  ارائه داده است 

و سیازما  بیرای کیار    1916، رهبیری صینعتی   1910کیار ، دسیتمزد و سیود    : عبارتنید از  
1919.

هوگو مونستربرگمیالدی 1910سال 
گر و درمیورد کیاربری علیم روانشناسیی دربیاره کیار      . پدر روانشناسیی صینعتی میی باشید     

را روانشناسییی و کییارآیی صیینعتیمییدیریت ، م الییب خییود را بیییا  داشییته اسییت و کتییاب  
.داده است انتشار

امرسو میالدی1910سال 
عملیی  کاربرد عمومی مدیریتمباح  خود را مورد اصول و مهندسی کارایی بیا  داشته و

مزد کارایی به عنوا  اسیاس عمیل و دسیت   : را افزایش داده است و کتابهای او عبارتند از 
.1913، و انتخاب علمی کارکنا  1912اصل کارایی 12، 1900

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

پیرسو . اس.هرلومیالدی1911سال 
یت علمیی  برای اولین بار تشکیل کنفرانس مدیریت علمی را در آمریکا ابداع کرد و میدیر 

.را از دیدگاه دانشگاهی مورد بح  قرار داد 

.اولین کتاب درسی مدیریت را در س ح دانشگاه نوشت دنکن. سی . جیمیالدی1911سال 

میالدی1914سال 
.  فردریک دبلیو
لنچستر

د بر مبنیای  تالش برای کمی کرد  برآوردها در مورد عملیات نظامی و پیش بینی نتایج نبر
.توا  نیروهای انسانی و تسلیحات جنگی

.و اصالح مدیریت علمی بیا  داشته است مباح  خود را در انتقاددروری. بی. اچ میالدی1915سال 

میالدی1915سال 
هاکسی. .ا.ا
هاریس.دبلیو.ا

.مباح  خود را درباره مدل میزا  مقرو  به صرفه ارائه کردند

میالدی1916سال 
.بازی جنگ را برای نابودی زیردریایی به وجود آورد توماس ادیسو 

میالدی1916سال 
هانری فایول

.  اری کیرد اولین تئوری نسبتاَ کامل مدیریت را پایه گدر کتابش به نام اصول فن اداره ،
م وظیای : نکیات عمیده آثیار او عبارتنید از     . وی از بانیا  اصلی مدیریت به شیمار میی آیید    

مدیریت ، اصول مدیریت ، لزوم آموزش میدیریت در میدارس و سیازمانها کیه تمیامی بیه      
.زبا  فرانسه می باشند 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

الکساندر چرچمیالدی1916سال 
ت کیه  مباح  خود را درباره مفهوم مدیریت تخصصی بیا  داشیته و اولیین آمریکیایی اسی    

تم ، م العه مدیریت براساس سیستم را که عمن هر جزء مدیریت بیا هیم و بیا کیل سیسی     
.همبسته فرض می شود ، پیشنهاد می کند 

ایرالنج.کیمیالدی1917سال 
م الب خود را درباره تئوری خط نوبیت و لیزوم کیاربردی میدیریت علمیی در امیور اداری و      

. دفتری بیا  کرده است 

.در مورد استعالم علم روانشناسی در صنعت ، م الب خود ر ارائه داده است تید. اردی میالدی1917سال 

استفاده از نمودار میله ای به مثابه یک روش برنامه ریزیگانت. هنری المیالدی1917سال 

.موارد استعمال مختلم علمی را نشا  داده است کوک.ال. ملوریسمیالدی1919سال 

اسکالت. وای.والترمیالدی1921سال 
نیا   خود مورد استعمال علیم روانشناسیی را در تبلی یات و میدیریت امیور کارک     در مباح 

.مورد تأیید قرارداده است 

.درباره فلسفه و اصول مدیریت مباح  خود را بیا  داشته است اولیور شلد میالدی1923سال 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

اسلو . آلفرد پیمیالدی1923سال 
دیل به کارگیری فنو  جدید در مدیریت کارخانه های اتومبییل سیازی جنیرال موتیور و تبی     

آ  به یک غول صنعتی

میالدی1924سال 

دو .ا .اچ
فیشر.ا.رونالد
استوارت.ا.دبلیو
رومیگ.جی.اچ

ونیه ای ،  و استنبا  آماری ، تئوری احتماالت در بازرسیهای نممباح  خود را درباره کاربرد
ییری  کنترل کیفیت ، تئوری ها و متدهای مدر  آماری ، طرح های تجربی و تئیوری نمونیه گ  

. بیا  نموده اند ... و 

آلتن مایومیالدی1927سال

، مسیائل اجتمیاعی تمید     1933در کتابهای خود به نام مسائل انسانی تمید  صینعتی در   
، نظرات خود را درباره روابط انسانی و جنبه های اجتمیاعی فیرد و گیروه در   1933صنعتی 

کید بیر  سازما  بیا  نموده و تأکید زیاد بر فنو  را مورد سوال قرار داده است و لزوم تأ
بیری  مهارتهای انسانی را برای مدیر م رح سیاخته ، تحقیقیات بسییار وسیی  هیاثور  را ره     

.کرده است 

.در مورد مبانی آماری تئوری صم مباح  خود را بیا  کرده است فریتی.سی .تی میالدی1928سال 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



تاریخ
نظریه پرداز یا 

عامل
ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویداد

میالدی1928سال 
لودویک و   
برتاالنفی

ارائه نظریه سیستمی

ماری پارکرفالتمیالدی1928سال 

جمی  آوری شیده ،   «اوروییک »کیه بیه وسییله    “ اداره دینامییک ”در اثر خود به نام چکییده  
ل نظرات خود را درباره فلسفه مدیریت براساس انگیزش افراد ، به روش گروهیی در حی  

م یرح  مسائل و مشکالت مدیریت ، بییا  داشیته ، میدیریت اقتییایی را بیرای اولیین بیار       
.کرده است

لوترگیولیکمیالدی1930سال 
بیییا  ( POSDCORB)اداری بییه خصییوص وظییایم مییدیر  مباحیی  خییود را دربییاره مییدیریت 

.داشته است

مونی.د.جیمز 1931سال 
بییا  داشیته و سیسیتم میدیریت    “ اصیول جهیانی میدیریت   ” م الیب خیود را تحیت عنیوا      

.نظامی را برای سازما  های صنعتی و تجاری مفید قلمداد کرده است 

پایه گ اری آکادمی مدیریت برای توسعه م العات مدیریتیایالت متحدهمیالدی1936سال 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادعامل/ نظریه پرداز تاریخ

چستر بارناردمیالدی1938سال 

، سازما  و میدیریت در  1938کتابهای معرو  خود را به نام وظایم مدیرا  بلند پایه در 
هبیری  ، درباره تئوری سازما  ، جامعه شناسی مدیریت و لزوم ارتباطات ، مسائل ر1982

بیر عیدم   با تأکیید .سازما  ، سازما  غیر رسمی و سیستم به رشته تحریر درآورده است 
.عرورت فرمانروایی از باال به پایین و مزایای دعوت کارکنا  به همکاری

الی 1938سالهای 
میالدی1945

جنگ عملیات در در تحقیقاستفاده  از فنو  متفقین

کونتز و اودانلمیالدی1940سال 

مرده از صاحبنظرا  و استادا  بسیار مشیهور میدیریت شی   در حال حاعر این دو نویسنده
یقیات و  آنا  مکتب عملیاتی مدیریت را عمن ادغام میدیریت کالسییک در تحق  . می شوند 

اسیی ،  نظریات جدید سایر رشته ها ارائه داده ، معتقدند که سایر رشته هیا نظییر روانشن  
نید  هرکدام در پیشبرد هدفهای میدیریت میرثر بیوده ا   ... جامعه شناسی ، ریاعی ، آمار و 

ه بیا  ولی مکتب اصیل و اصلی مدیریت هما  اصول و وظیایم کالسییک میدیریت اسیت کی     
.بهره گیری از رشته های دیگر روز به روز در حال گسترش می باشد 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادعامل/ نظریه پرداز تاریخ

.نموده و طی مجموعه ای بیا  داشته است اصول مدیریت را جم  آوری و تلفیقلیندال اوریکمیالدی1943سال 

برل و مینزمیالدی1943سال 
احبا  انتشار کتاب شرکت سهامی جدیید و داراییی خصوصیی بیا تأکیید بیر اینکیه نفیو  صی         

.سهام بر مدیرا  کاهش یافته است

هربرت سایمو میالدی1947سال 

نیه  نامی میدیریت کیه یکیی از محکمتیرین مبیانی نظیری سیازما  اداری را در زمی       صاحبنظر
ایزه علمیی  رفتار و اتخا  تصمیم بیا  کرد و تنها دانشمند مدیریت است که به دریافت جی 

تییار رف»نظرییات اییین دانشیمند نییز در کتییاب بسییار معیرو       . نوبیل نائیل گردیییده اسیت    
ه قیرار  میورد توجی  ”معقولییت نسیبی تصیمیم   "و "تصمیم گیری"با نگاهی علمی به « اداری

.گرفته است

کرت لوینمیالدی1948سال 

، تئیوری مییدانی در علیوم    1925حیل تییادهای اجتمیاعی در    در کتاب هیای خیود بیه نیام    
، در زمینه تحریک گروهی و تئوری ها ، تحقیقات مهمیی را ارائیه داده   1915اجتماعی در 

نزله بر عوامل محی ی به مفرد را م رح نموده است وت ییر رفتار مدل و همچنین . است 
.ی یکی از عوامل تعیین کننده ی رفتار تأکید دارد 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادعامل/ نظریه پرداز تاریخ

میالدی1948سال 
لستر کوچ و  

فرنچجا  
م العه در مورد مسأله مقاومت در برابر ت ییر

.بیا  داشته است مباح  خود را له و علیه انقالب اداری در امور دولتیمریام.ا.چااللزمیالدی1948سال 

ماکس وبرمیالدی1948سال 
، تئیوری مییدانی در علیوم    1925معرو  خیود بیه نیام سیازما  هیای اجتمیاعی در       در آثار

، در زمینه تحریک گروهی و تئوری ها ، تحقیقات مهمیی را ارائیه داده   1915اجتماعی در 
.است 

والتر استوارتمیالدی1948سال 
اسییتنباطی و احتمییاالت را در ، تئییوری آمییار1930در“کنتییرل کیفیییت اقتصییادی”در کتییاب 
.رد در مسائل اقتصادی به کار گرفت و نمودارهای آماری را به وجود آو« بل»کارخانجات 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادعامل/ نظریه پرداز تاریخ

اداری را در افکار مدیریت  در مباح  خود مسأله سیاستنوربرت وینرمیالدی1949سال 

میالدی1950دهه 
طرفدارا  مکتب 
روابط انسانی

ظهور مکتب روابط انسانی

میالدی تا  1950دهه 
کنو 

باکس وجنکینیز
کا  و توکر ،  
ربولدینگ ، فورست

م بیه حسیاب آورد کیه هرکیدا    این دانشمندا  را باید از صیاحبنظرا  بنیام علیم میدیریت    
سعی بر آ  دارند مبانی ریاعی ، مقداری و سیستمی سازما  را محکم نموده  

برتاالنفیمیالدی1950سال 
ت صیاحبنظرانی کیه بیه میدیری    به خاطر نظریه عمومی سیستم هیایش میی توانید در زمیره    

کمک فراوانی کرده اند دانست

هومانزمیالدی1950سال 
شمار میی  ا  سازما  به عنوا  یک سیستم اجتماعی بههومانز نیز یکی از اولین صاحبنظر

.آید که اولین نظریات را درباره سیستم سازما  ارائه داده است 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادعامل/ نظریه پرداز تاریخ

سیلز و اشتراوسمیالدی1950سال 

هیای میدیریت   سازمانی و نویسندگا  یکی از بهترین کتاببه عنوا  صاحبنظرا  نامی رفتار
زمینیه  ایین دو نویسینده تجربیه و تحقیقیات طیوالنی در     . مناب  انسانی به شمار میی آینید   

ک رفتار سازمانی داشته و سعی نمیوده انید کیه مباحی  خیود را از قالیب محیدود و کالسیی        
و مدیریت نیروی انسانی بییرو  آورده ، مباحی  وسییعتری چیو  اثیر محییط بیر فین آوری        

.ساخت سازما  را روی افراد مورد بح  قرار دهند 

تنن باممیالدی1950سال 
ه ، رفتار نظریه موقعیت رهبری سازمانی را م رح ساختاز کسانی است که برای اولین بار

.دانسته است ... رهبر سازما  را تاب  موقعیت ، روابط بین رهبر و پیرو و 

روممیالدی1950سال 

یقیاتش  صاحبنظر مدیریت و از روانشناسیا  بنیام اسیت کیه تحق    یکی دیگر از دانشمندا 
ییر  در زمینه انگیزش و رهبری سازمانی بسییار معیرو  اسیت بیه خصیوص در سیالهای اخ      
ی نظریه هنجاری خود را در رهبری م رح نموده و گفته است که به جای توصیم رهبری می 

.توا  رهبری را بر تجویز رفتار خاص پی ریزی کرد 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادعامل/ نظریه پرداز تاریخ

رایسمیالدی1950سال 
-اجتمییاعی)اسییت کییه سیسییتم  از جامعییه شناسییا  معییرو  مرسسییه تاویسییتاک لنیید    

.سازما  را م رح نموده است (فنی

اودیورنهمیالدی1950سال 
صیاحب نظیرا  جدیید محصیوب میی شییود کیه در زمینیه آمیوزش بیه کمیک هیید  و           وی از

.مدیریت به کمک هد  ، از صاحبنظرا  نامی بحساب می آید 

لویتمیالدی1951سال 
ت میی  لویت از روانشناسا  نیامی میدیریت و صیاحب کتیاب کالسییک روانشناسیی میدیری       

ی مسیأله  است که عالوه بیر نکیات روانشناسیانه میدیریت    این دانشمند سعی نموده. باشد 
.ت ییر در سازما  را از ابعاد ساختی ، فن آورانه و انسانی مورد بح  قرار دهد 

نیومن و وار میالدی1951سال

ونتز و آنیا  ماننید کی   . در فرآیندهای مدیریت داشته انید  این دو دانشمند سابقه طوالنی
ه رشیته  اودانول معتقدند که مکتب اصیل مدیریت مکتب فرآیندی مدیریت است و بقیی 
نیدهای  ها فقط به این رشته اصلی کمک می کنند ، کتاب قدیمی و تجدیید نظیر شیده فرآی   
.مدیریت آنها هنوز جای خود را بین متخصصا  و اهل نظر بازنگاه داشته است 

فرانک آبرامز1951سال 
ه دوباره میورد بررسیی قیرارداد   در مباح  خود مسأله ساست اداری را در افکار مدیریت

.است 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

تولید و توزی  نخستین سیستم پردازش الکترونیکی داده هاام. بی. آیمیالدی1952سال 

"ارتباطات خوشه ای"تشریح اهمیت سازماندهی اطالعات و ابداع واژه کیت دیویسمیالدی1953سال 

ژوز  ماسیمیالدی1954سال 

مار آورد ژوز  ماسی را باید از مبتکرا  اصلی مکتب به اص الح مدیریت فرآیندی بیه شی  
ه یکی از اولین کارها را در زمینیه طبقیه بنیدی تئیوری هیای میدیریت ارائی       این دانشمند. 

رده داده است و در نظریات و تحقیقات خود ، تأکید خاصی به جنبه های علمیی میدیریت کی   
.است 

"مدیریت بر مینای هد "انتشار کتاب عمل مدیریت و ترویج نظریه پیتر دراکرمیالدی1954سال 

.و ساخت گرای سازما  بوده است این نویسنده ، از جامعه شناسا  معرو گلدنرمیالدی1954سال 

ویلیام اسکاتمیالدی1954سال
انی وی جیزو اولیین کسی   . مشهور معاصر در میدیریت میی باشید    اسکات نیز از صاحبنظرا 

اسییت کییه سییعی نمییوده روش سیسییتم و مفهییوم سیسییتم را در سییازما  مییدیریت ب ییور  
.کاربردی م رح نماید 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

میالدی1954سال
میالدی1975سال 
میالدی1954سال 

سلزنیک
مرتو 
میشل

ته انید و  نظریات جیالبی داشی  راج  به آثار منفی و پیش بینی نشده بروکراسی در سازما 
بییه خصییوص سییلزنیک . در عییین حییال از طرفییدارا  بورکراسییی نیییز بییه شییمار مییی آینیید  

ی را ارائیه  تحقیقات ممتدی در سازما  دره تنسی آمریکا داشته و نظریات و تحقیقات جالب
.داده است 

میالدی1955سال 
ماینر

دانشییمندا  رفتییاری سییازما  بییوده و در زمینییه تئییوری سییازما  و فرآینییدهای        وی از
.مدیریت و مباح  امور کارکنا  ، کتب با ارزشی ارائه داده است 

1958الی 1956سالهای 
میالدی

شرکت مشاوره  
بوزمدیریت 

همیلتو   ، الن
کلی.ئی.جی( پرت)

واکر  . آر.و ام
(ام.پی.سی)

ام برای برنامه ریزی.پی.ارائه فنو  پرت و سی

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

اسکینرمیالدی1957سال
، اسیی یکی از روانشناسا  پیشرو است که آثارش عالوه بیر آمیوزش و پیرورش و روانشن   

ی نظرییه ییادگیر  . در رشته میدیریت نییز دارای ارزش و تیأثیر قابیل تیوجهی بیوده اسیت        
.شرطی ، به خصوص انگیزش مدیریت وی مورد استفاده فراوا  قرار گرفته است 

بالورمیالدی1957سال
رییات و  مسأله تفکیک و تقسیم کیار در سیازما  رسیمی ، صیاحب نظ    در زمینه بوروکراسی
.تحقیقات جالبی است 

تامپسو ویکتور میالدی1958سال 
یکییی از سییاخت گرایییا  و جامعییه شناسییا  معییرو  اسییت کییه در زمینییه سییاخت رسییمی و  

.و ابداع و نوآوری در آ  نظریات جالبی ارائه داده است بوروکراتیک سازما 

میالدی1959سال 
داگالس مک 
گریگور

در مورد مفروعات مدیرا Yو نظریه Xارائه نظریه 

.است به معروفیت رسیده” انسا  سازمانی ”کتاب معروفش ویلیام وایت نیز به خاطرویلیام وایتمیالدی1959سال 

اشتراوسمیالدی1960سال 
ته در هم به تنهایی و هم با همکاری دانشمند دیگیر سییلز ، دارای آثیار برجسی    اشتراوس

.زمینه علوم رفتاری مدیریت می باشد 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

فرنچمیالدی1960سال 

سیازی  بهفرنچ نیز از صاحبنظرا  مشهور علوم رفتاری سیازما  بیوده ، خصوصیاً در زمینیه    
قبیل از ایین کیار مشیهور ، ایین دانشیمند      . سازمانی کتاب ارزنده ای را ارائه داده اسیت  

ریییر یکیی از کتابهییای مشیهور مییدیریت امیور کارکنییا  را از دییدگاه سیسییتم بیه رشییته تح     
ل بیوده  بیشتر سعی او در کتاب اخیرش تصویر مفاهیم سیسیتمی در عمی  . درآورده است 

ور و همبسییتگی اییین م الییب را در سییازما  و امیی ( فرآینیید)مییثالً مسییأله سیسییتم . اسییت 
.کارکنا  بح  کرده است 

آرگریسکریس میالدی1960سال 

ر و نظرییات دیگیر او د  دانشمند و روانشناس نیامی عصیر حاعیر اسیت کیه نظرییه امتیزا        
زمینه ی آثار سازما  هیای رسیمی بیر رشید و عالقیه فیرد ، شیهرت عیام داشیته ، نظرییات           
. د دیگرش نیز در زمینه آموزش های آزمایشگاهی و بهسیازی سیازمانی معیرو  میی باشی     

ار بجیای  فیرد از آثی  کتاب شخصیت و سازما  و بح  در مورد تیاد میا  سیستم و انتشار 
.دیگر از او بشمار می آید ماندنی

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

هرزبرگمیالدی1960سال 
میل  ی است که در زمینه انگییزش افیراد بیه کیار و عوامیل انگیزشیی و عوا      از روانشناسان

ا  در ناراعی کننده در کار نظریه معروفی ارائه داده است که در نظرییات سیایر متخصصی   
(ارائه نظریه دو ساحتی انگیزش).این زمینه مرثر بوده است 

میالدی1960سال 
ادوارد لورنز

(ریاعی دا )
.ساختآشوب را فراهم زمینه ی نظریه م العاتی که 

و مایرپیگورزمیالدی1961سال 
ده کیه اثیر   نیز ، از نویسندگا  مشهور کالسیک مدیریت امور کارکنا  بواین دو دانشمند

تیه  آنها مورد توجه خاص استادا  و دانشجویا  دانشگاه ها و همچنیین میدیرا  قیرار گرف   
.است 

.تند نیز از روانشناسا  سازما  ، صاحب نظریه بلوغ در مدیریت هسهرسی و بالنچاردهرسی و بالنچاردمیالدی1961سال 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

ارائه مدل سیستمهای رهبری با رهیافتی اقتیاییرنسیس لیکرتمیالدی1961سال 

آلفرد چندلرمیالدی1962سال 
ا  از و م یالبی در میورد نحیوه تبعییت طراحیی سیازم      “ سیاختار و اسیتراتیی  ”انتشار کتیاب  
استراتیی آ 

بالو و اسکاتمیالدی1962سال 
از جامعییه شناسییا  نییامی سییازما  بییوده و در زمینییه سییازما  رسییمی و  اییین دو دانشییمند

.بوروکراسی دارای تحقیقات و نظریات با ارشی هستند 

و مارچدرت . سیمیالدی1963سال 
یاسیی  رفتارهیای س "انتشار کتاب نظریه رفتاری شرکت بزرگ و م البی در میورد ممانعیت   

."دستیابی سازما  به حداکثر سود"از "درو  سازما 

پرستوسمیالدی1964سال 
ینجیا  سازما  به عنوا  یک واحد مهم اجتمیاعی در ا نام پرستوس نیز به خاطر م رح کرد 

.شایسته  کر است 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

جیمز تامپسو میالدی1964سال 

ه بیه شیمار میی رود کیه در زمینی     از جامعه شناسا  و نظریه پردازا  ساخت گرای مشیهور 
آ  اثیر  ارتبا  محیط با سیستم سازما  ، اثر محیط بیر سیاخت ، فین آوری و اتخیا  تصیمیم     

ا  به رشته تحریر درآورده و برای نظرییه پیرداز  « سازما  در عمل»مشهور خود را به نام 
.اقتیایی اثر جالبی باقی گ اشته است 

میالدی1964سال 
رابرت بلیک و جین

موتن
(  شبکه مدیریت) سبک سنج مدیریت ارائه مدل

استاگدایلمیالدی1964سال 
ه رهبیری ارائی  از صاحبنظرا  و محققا  روز میدیریت میی باشید و کتیاب کیاملی در زمینیه      

.داده و به مباح  امور کارکنا  ، کتب با ارزشی ارائه داده است 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

آبراهام مزلومیالدی1954-65سال 
له مراتیب  نظرییه سلسی  . و رهبر معنوی جنبش روانشناسی انسانگرا میی باشید   بنیانگ ار

نظرا  نیازهای او و همچنین روانشناسی عالی مدیریت وی ، تأثیرات زیادی بیر آثیار صیاحب   
.معاصر گ اشته است 

ادگارشاینمیالدی1965سال 
ینیه  نامی سیازما  سیازما  میی باشید کیه آثیار و تحقیقیات متعیددی در زم        از روانشناسا 

روانشناسییی سییازما  ، مشییاوره فرآینییدی و مییوارد دیگییر از خییود بییاقی گ اشییته و از        
.صاحبنظرا  مهم سازما  به حساب می آید 

فیفنر و شروودمیالدی1965سال 

ک را نییامی سییازما  مییدیریت هسییتند کییه یکییی از کتابهییای کالسییی دو نفییر از صییاحبنظرا 
بییا اییین کتییاب شییکا  بییین    . دربییاره سییازمانهای اداری بییه رشییته تحریییر درآورده انیید     

. ت صاحبنظرا  مدیریت دولتی و صاحبنظرا  میدیریت خصوصیی بیه حیداقل رسییده اسی      
ر موارد مشترک زیادی در این کتیاب میورد توجیه ایین دو دانشیمند میدیریت دولتیی قیرا        
ه و گرفته است که صاحبنظرا  مدیریت خصوصیی نییز بیه طیور مشیابه آنهیا را میورد توجی        

.تأکید قرار داده اند 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

پرومیالدی1965سال 
اصیلی  گرای سازمانی است که معتقد است محیط عامیل چارلز پرو از جامعه شناسا  محیط

.در مدیریت بوده و فن آوری ساخت سازمانی را دیکته می نماید 

اتزیونیمیالدی1965سال 

تابهیای  مدیریت اسیت کیه در ک  یکی دیگر از جامعه شناسا  ساخت گرای بسیار سرشناس
ی را نظرییات بسییار جیالب   ... مقایسیه ای و  و سازمانهای معرو  خود چو  سازمانهای جدید 

ی در زمینه اثر بخشی و کارایی ، هد  تشریحی و هد  علمی ، فرق سازما  هیای حرفیه ا  
.و غیر حرفه ای و مسائل دیگر ارائه داده است 

جو  وودواردمیالدی1965سال 

یقیات  یکی دیگر از دانشمندا  معرو  انگلیسیی اسیت کیه بیا تحق    خانم جو  ووداورد نیز
زو ایین دانشیمند جی   . ممتد خود به نظریه اقتیایی مدیریت کمیک فیراوا  نمیوده اسیت و    

تییا را در  اولین نویسندگا  انگلیسی است کیه قبیل از نویسیندگا  آمریکیایی مسیأله اق     
ای یافتیه هیایی در بیاره تیأثیر فین آوری بیر سیاختار و روشیه        .مدیریت م رح نموده است 

.نیز داشته است سازماندهی

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

وار  بنیسمیالدی1965سال 
ی نامی مدیریت می باشد کیه در طرفیداری از دموکراسیی و رد بوروکراسی    از روانشناسا 

ازی در جوام  موقت امروزی ، آثار معروفی از خود باقی گ اشته و در زمینه ت ییر و بهسی 
.سازما  نیز آثار و نظریات مهمی ارائه داده است 

کاتز و کا میالدی1965سال 

ازما  یکی از آثار بسیار جالب آنهیا در زمینیه سی   . معرو  سازما  هستند از روانشناسا 
را از به عنوا  یک سیستم باز و اهمیت نقشهای سیازمانی در میدیریت میی باشید کیه آ      

رار خود به یادگار گ اشته انید و بیا نگرشیی سیسیتمی مباحی  میدیریت را میورد بحی  قی         
.داده اند

برنزو استاکرمیالدی1965سال 
ارائیه  ،نظریه معرو  خود را تحت عنوا  سیستم مکیانیکی و سیسیتم ارگیانیکی سیازما     

اص دادند و مشخص ساخته اند که هرکدام از سیستم های فوق مناسب شیرایط محییط خی   
.خود می باشند 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

فیدلرمیالدی1965سال 

دی در تحقیقیات ممتی  . و روانشناسا  صیاحب نیام میدیریت میی باشید      یکی از صاحبنظرا 
شیده و  « اثربخشیی رهبیری  »زمینه ی رهبری دارد که منجر بیه پیی رییزی نظرییه معیرو       

عمن آ  اظهار داشته که میی تیوا  شیرایط شی ل را بیر قامیت رهبیرا  بیه طیور مناسیب           
.دوخت و آ  را به جای استراتیی ت ابق رهبر خاص با ش ل خاص به کار گرفت

هاوسمیالدی1965سال 
ر وی د( جیاده مقصید  )نظرییه معیرو    . معرو  سازما  بوده یکی از محققا  و صاحبنظرا 

تیب  رهبری ، کمک مرثری در رهبری سازما  نموده است و با همکاری صاحبنظرا  دیگر ک
.مختلفی در زمینه بهسازی سازمانی ، رفتار سازمانی و فرآیندهای سازمانی دارد

کرت و مارچمیالدی1965سال 

تناداز صاحبنظرا  نامی سازما  بوده ، نظریه رفتاری آنها در سازما  ، مشهور و میورد اسی  
ه کمیک  عمن اینکه مارچ خود نظریات مشهوری را ب. دانشمندا  متعدد قرار گرفته است 

1965پرورش داده و خود نییز بیرای اولیین بیار در     « سازمانها»هربرت سایمو  در کتاب 
.را جم  آوری نمود« متو  سازما »کتاب 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

.و همچنین اندازه گیری عوامل محی ی سازما فعالیت در زمینه تئوری سازما پیومیالدی1966سال 

فیلی ، هاوس و وکرمیالدی1967سال 
میی آینید   جدید و بالقوه توانای رفتار سازمانی به حساباین سه دانشمند از صاحبنظرا 

.آنها با اقبال خوبی روبرو شده است « مدیریت سازمانی»و کتاب 

الرنس و لورشمیالدی1969سال 
ازما  بر اساس تحقیقات دیگیر دانشیمندا  و جامعیه شناسیا  انگلیسیی و تحقییق در سی       

رییه خیود   ، نظهای صنعتی انگلیس ، برای اولین بار تحت عنوا  تئوری اقتیایی میدیریت 
.ارائه داده اند“محیطو سازما  ”را در کتاب معروفشا  به نام 

لیتررمیالدی1969سال 
” نیوا   و محققا  تئیوری میدیریت بیوده ، آخیرین کتیابش تحیت ع      لیترر نیز از صاحبنظرا 
.، با دیدگاه جدید سیستمی مورد بح  قرار گرفته است “ مقدمه ای بر مدیریت

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

لوتانزمیالدی1970سال 

زمینه رفتیار  نیز از صاحبنظرا  رفتاری سازما  بوده ، کتابهای نسبتاً معروفی را درلوتانز
ت کیه  این دانشمند جزو کسانی اس. سازمانی و روش اقتیایی مدیریت ارائه داده است 

داده مبح  رفتار سازمانی را از حالت پراکنده خار  ساخته و چارچوب منظم علمیی بیه آ   
.است 

میالدی1970سال 
پرتر ، الولر و  

هاکمن
-جییاده)رفتییاری سییازما  هسییتند ، نظریییه معییرو  آنهییا در زمینییه تئییوری از صییاحبنظرا 

.می باشند « رفتار در سازما »معرو  و صاحب یکی از کتابهای معرو  (مقصد

میالدی1970سال 
جیمز یورک

(ریاعی دا )
م العاتی که مبنای نظریه آشوب قرار گرفت

میالدی1970سال 
نظریه پردازا   

اقتیایی
."مدیریت و رهبری بر مبنای مقتییات"ارائه نظریه اقتیایی و تأکید بر 

شرکت اینتلمیالدی1971سال 
و تسیری  و توسیعه کامپیوترهیای شخصیی   ( تراشیه کیامپیوتر  )تولید و توزی  ریزپردازنده 

.فن آوری اطالعات برای استفاده مدیرا  س وح مختلم

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

هیگز و گولتمیالدی1972سال 
نویسییندگا  جدییید مییدیریت بییوده و سییعی بییرآ  دارنیید کییه مییدیریت را از      اییین دو از

.دیدگاهی فرآیندی مورد بح  قرار دهند 

میالدی1974سال 
هونس و  .رابرت جی

ترنس آرمیشل
هد -ارائه نظریه رهبری مسیر

1981الی1974سال 
میالدی

هاینز و ماسی  
هربرت

یگییر دبییه طییور مشییترک کتییب مختلفییی در اقتصییاد مییدیرتی نوشییته انیید و از صییاحبنظرا 
.مدیریت در رفتار سازمانی به حساب می آیند

کانترزابت مارس میالدی1977سال 
ری از انتشار کتاب مردا  و زنا  سازما  و م یالبی در میورد ممانعیت سلسیله مراتیب ادا     

پیشرفت خانمها در سازما 

میالدی1980سال 
صاحب نظرا   
مدیریت

توسیییعه رشیییته میییدیریت در دو بخیییش عمیییده علیییوم رفتیییاری و میییدیریت راهبیییردی و  
استراتییک

1980و 1979سالهای 
میالدی

هنری مینتزبرگ

او رفتیاری سیازما  و از صیاحبنظرا  بسییار جدیید سیازما  بیوده ، نظرییه        از دانشمندا 
قشیها و  نظرییه ن )درباره انواع ساختار پنجگانه و نقشهای مدیری سازما  مشهور می باشید  

وی کتیب و مقیاالت متعیددی را در دودهیه آخیر قیر  منتشیر       . (الگوهای ساختار سیازمانی 
.ساخته است 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

شرکت مک کنزیمیالدی1981سال 
میدیریت را راییج سیاخته انید کیه      “ اس7”شرکت مشاوره ای مک کنزی ، به تازگی نظریه 

.آ  شامل کلیدی در مدیریت به حساب می آید “ اس”هر 

میالدی1981سال 
و  توشی ویلیام 
جورا . ژوز  ام

در میورد چگیونگی اسیتفاده از سیبک میدیریت ژاپنیی بیه وسییله میدیرا          zارائه نظرییه  
اسیتخدام تمیام  )به بعد مدیریت ژاپن با وییگی های خاص خیود  1970از دهه . آمریکایی

و بنییا   ، اثر جالبی بر مدیریت غرب گ اشیته ( عمر کارمندا  و شیوه تصمیم گیری جمعی
گ ار تئوری جدید در مدیریت شده است که عمن آ  اصیول میدیریت ژاپین بیا فرهنیگ     

.را پی نهاده است  Zمحیط خاص غربی ها در هم آمیخته زمینه تئوری خاص 

میالدی1982سال 
توماس پیترز
رابرت واترمن

ارائه نظریه کمال مدیریت

.پرداختن به تئوری و استفاده از آ  سالوپامیالدی1982سال 

.بررسی هایی در زمینه مدیریت آمریکا با روش ژاپنی انجام داده است کوجاوامیالدی1982سال 

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های



ابتکار ،  اثر ،  فعالیت ،  یا رویدادلنظریه پرداز یا عامتاریخ

یانتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت و تعیین استراتیمایکل پورترمیالدی1985سال 

انتشار کتاب خرو  از بحرا ادوارد دمینگمیالدی1986سال 

جانسو  و کاپال میالدی1987سال 
بیرای  انتشار کتاب روائی از دست رفته و م یالبی در میورد اینکیه سیودمندی حسیابداری     

.مدیرا  کاهش یافته است

رابینزمیالدی1989سال 
ار تئیوری سییازما  ، رفتیی : از محققیا  جدییید میدیریت بییوده و کتابهییای مهیم او عبارتنیید از    

...مناب  انسانی و سازمانی ، مدیریت

.شد"نظریه یادگیری سازمانی"انتشار کتاب معرو  اصل پنجم که موجب شهرت پیتر سنجمیالدی1990سال 

کلین و پوراسمیالدی1994سال 
ا  بصییرت  انتشار کتاب بنا برای بقا و تشریح ارتبا  طول عمر یک شرکت با هیدفها و مییز  

آ 

میالدی1998سال 
مجموعه ای از 
قر   صاحبنظرا  
حاعر

د بیا  اسیتراتییهایی بیرای برخیور   و راهبردهیا بیه انتخیاب   بیا  نظریه فرانیوگرایی ، اقیدام   
...، سازما  مجازی و آیندهچالشهای قر  

(افکار مدیریت قرن بیستم)مدیریت سیر تاریخی تکوین نظریه های
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یوضعیت شغل در بازار کار فعل

%40: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن

!چرا افراد بیکار می مانند ؟

فقدان تخصص

ورود به بازار کار اشباع شده



یوضعیت شغل در بازار کار فعل

%40: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن

نفر،100ظاهراً به ازای هر 
فرصت شغلی وجود دارد و60

.نفر بیکار می مانند40

فرصت شغلی80

نفر نیروی ماهر20

نفر نیروی تحصیلکرده بدون مهارت40

فرصت شغلی ظرفیت خالی20



پروژه ای
قرارداد کار معین

استخدامی
قرارداد مدت معین

کارآفرین خویش فرما

انواع تیپ 
شغلی



انواع سابقه کار

کار غیر 
رسمی

کارآموزی
کار بدون  

بیمه
کار با بیمه



خصوصی

عمومی

دولتی

شرکت های خصوصی•

نهادهای خصوصی•

شهرداری ها•

نهادهای عمومی•

سازمان ها و شرکت های  •
دولتی

نهادهای حکومتی•

محل کار از نظر مالکیت



بخش خدمات

48%

بخش صنعت

33%

بخش  

کشاورزی

19%

سهم اشتغال بخش های اقتصادی

(1394:27)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع



بخش خصوصی

84%

بخش عمومی

16%

سهم اشتغال بخش های عمومی و خصوصی

(1394:27)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع



(1394:27)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع

(1386مصوب )قانون مدیریت خدمات کشوری 

. از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد-۴۵ماده 
.  استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی–الف 
. استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین–ب 

دامات ذیلل را  در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اق–۲۴ماده 
:  انجام دهند

حداکثرمعادل یک سلوم کارمنلدان کله بله روش هلای بازنشسلتگی، بازخریلدی، اسلتعفاء و سلایر ملوارد از خلدمت           –ج 
. دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند 



رسمی–1

پیمانی–۲

(مدت معین)قراردادی –3

(  کار معین)پروژه ای –۴

انواع کار از نظر قرارداد

ساعتی–۵



بیشترین احتمال استخدام درنکته
بخش خصوصی

است



انواع کار از نظر زمانی

تمام وقت

پاره وقت

ساعتی

پروژه ای



تفاوت در وضعیت تاهل

متاهل مجرد



تفاوت در جنسیت

خانم

آقا



هفته)آمارگیریازقبلتقویمیهفتهدرکه،(شدهتعیینسنحداقل)بیشتروساله10افرادتمام
کتمشارقابلیتازیاو(شاغل)داشتهمشارکتخدماتوکاالتولیددرکار،تعریفطبق(مرجع

.شوندمیمحسوباقتصادیفعالجمعیت،(بیکار)اندبودهبرخوردار

جمعیت فعال اقتصادی

کار
( یرنقددی نقدی و یا غ)که به منظور کسب درآمد ( فکری و یا بدنی)آن دسته از فعالیت های اقتصادی 

.صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد، کار محسوب می شود

جمعیت غیرفعال اقتصادی
وشاغالنگروهدوازیکهیچدرتعریف،طبقمرجعهفتهطولدرکهبیشتروساله10افرادتمام

.شوندمیمحسوباقتصادیغیرفعالجمعیتگیرند،نمیقراربیکاران

(1394:19)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع



. تنرخ مشارکت اقتصادی حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار اس

(نرخ فعالیت)نرخ مشارکت اقتصادی 

.است%64، (1389)2011میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا در سال 

.رسید%36.9به% 40.04از 1385-90نرخ مشارکت اقتصادی در فاصله سال های 

(1394:22)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع



(تنرخ فعالی)نرخ مشارکت اقتصادی 

(1394:24)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع



(1394:38)نتایج آمارگیری نیروی کار : منبع



ارنقش تحصیالت در بازار ک



ت در بازار ک
ال

صی
ش تح

نق
ار



ارنقش تحصیالت در بازار ک

دانشگاه چه چیز ارائه می دهد؟

دانشگاه چه چیز نمی آموزد؟

دانش نظری رشته



تحصیالت دانشگاهی
استالزمشرط صرفاً یک 

!کافی نیستو به هیچ عنوان 


