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 تئوری پدر» عنوان به که فایول هنری

 برداشت شود،می شناخته نیز «مدرن مدیریت

 یک او. داد ارائه مدیریت مفهوم از جدیدی

 تمام در تواند می که کرد ارائه کلی نظریه

. شود اعمال بخش هر و مدیریت سطوح

 سازماندهی برای مدیران توسط فایول تئوری

 سازمان یک داخلی های فعالیت تنظیم و

 کارایی به دستیابی بر او. شود می اعمال

 مدیریت اصل چهارده .کرد تمرکز مدیریتی

 توضیح زیر در فایول هانری توسط شده ایجاد

 .است شده داده

 قسیم کارت .1

 در کار تقسیم و تفکیک که بود معتقد هانری

 را محصول کیفیت انکارگر بین کار نیروی

 نتیجه این به همچنین او. دهد می افزایش

 وری، بهره بهبود باعث کار تقسیم که رسید

 این. شود می کارگران سرعت و دقت کارایی،

 فنی و مدیریتی کار سطح دو هر برای اصل

 .است مناسب

 مسئولیت و اختیار.2

  اختیار. هستند مدیریت کلیدی جنبه دو این

 و کند می تسهیل  مدیریتکار موثر را برای 

مدیریت متعهد به انجام امور محوله  مسئولیت

می کند چرا که خود را مسئول کارهای 

 .صورت گرفته  می داند

 .انظباط3

 توان نمی کاری هیچ انضباط و نظم بدون

 یا پروژه هر برای اصلی ارزش این. داد انجام

 ارتباط و خوب عملکرد. است مدیریتی هر

 جامع و آسان را مدیریت کار معقول، متقابل

 آنها به کارکنان و اظباط خوب رفتار. کند می

 خود  حرفه در راحتی به تا کند می کمک

 .کنند پیشرفت ای  حرفهاصولی و 

 .وحدت فرماندهی4

 تنها باید کارمند یک که معناست بدان این

 پیروی او دستور از و باشد داشته رئیس یک

 یک از بیش باشد مجبور کارمند یک اگر. کند

 می شروع منافع تضاد کند، دنبال را رئیس

 .کند ایجاد سردرگمی تواند می و شود

 .وحدت جهت5

 است مشغول ی که فعالیت هر به که هرکسی

 همه یعنی. باشد داشته واحدی هدف باید

 باید کنند می کار شرکت یک در که افرادی



                                                                               
 

 

 را کار که باشند داشته انگیزه و هدف یک

 شده تعیین هدف به راحتی به و کند آسان

 .یابد دست

 از منافع گروهی .تبعیت منافع فردی6

افراد در سازمان باید تابع اهداف و منافع  

سازمان باشند تا منافع شخصی خود چرا که با 

تعالی سازمان شخص نیز پیشرفت می کند. 

 شرکت یک در فرماندهی زنجیرهبند به   این

 .دارد اشاره

 .پاداش7

 در انگیزه ایجاد در مهمی نقش پاداش

. سازمان در پی خواهد داشت یک کارکنان

 با. باشد نقدی غیر یانقدی و  تواند می پاداش

 فردی های تالش اساس بر باید حال، این

 در جهت تعالی سازمان اقداماتی را که باشد

 .است داده انجام

 .تمرکز8

 مسئول مقام هر یا مدیریت ،سازمان هر در

هر اقدامی .باشد طرف بی باید گیری تصمیم

که عامل کاهش اهمیت نقش کارمندان شود 

افزایش تمرکز کارمندان شده و هر  موجب

عاملی که افزایش اهمیت نقش کارمندان را در 

پی داشته باشد موجب کاهش تمرکز  

 به بستگی حال این با کارمندان می شود.

 این بر فایول هانری. دارد سازمان یک اندازه

 و مراتب سلسله بین باید که کرد تاکید نکته

  .باشد داشته وجود تعادل قدرت تقسیم

 .زنجیره عددی9

 مراحل که کند می تاکید اصل این در فایول

 .باشد پایین به باال از باید مراتب سلسله

 زنجیره ای از مدیران یک سازمان از باالترین

 رده تا پایین رده تشکیل دهنده زنجیره فرمان

 کارمندی هر تا است ضروری امر این هستند.

 نیاز صورت در و بشناسد خودمدیران ارشد 

 .بگیرد تماس آنها از یک هر با بتواند

 نظم و ترتیب.10

 کاری فرهنگ یک داشتن برای سازمان 

 کامال را شده تعریف کاری نظم باید مطلوب

، نظم و ترتیب و رعایت مثبت جو. کند حفظ

 بهره افزایش باعث کار محل دراصول کاری 

 .شود می مثبت وری

 .انصاف11

عدالت و مهربانی دو عنصر مهم الزمی هستند 

که به اندازه آن برای مدیریت سازمان ضروری 

 و یکسان طور به باید کارکنان همه بااست.  

 مدیر یک مسئولیت این. شود رفتار محترمانه

 برخورد  تبعیض با کارمندی هیچبا   که است

 .نشود

 .ثبات 12

کاهش میزان جابجایی ها منجر به کارایی 

بیشتر کاهش هزینه تغییر نیرو انسانی می 

 خود شغل در اگر کارمندطبق تجربه  شود.

 می ارائه را ها بهترین کند امنیت احساس

 امنیت که است مدیریت وظیفه این. دهد

فراهم کند. که  خود کارکنان برای را شغلی

این خود موجی پیشگیری هزینه تغییر نیرو 

 انسانی می شود.

 .ابتکار عمل13

بیان و   به با تشویق کارکنان باید مدیریت

 سازمان  در استفاده از ایده های جدید

 تا موجب می شود به امر این. کند حمایت

با  و نسبت به شغل خود عالقه مند شوند 

 انگیزه بیشتری کار  را پیش ببرند.

 و یگانگی .صمیمیت14

 و کارکنان به دادن انگیزهمسئول  مدیریت

 اعتماد، توسعه. است یکدیگر از منظم حمایت

 در مثبت نتیجه یک به منجر متقابل درک و

 که نتیجه آن شود می کاری محیط

 یکپارچگی و هماهنگی کارکنان است.


