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  اصول سرپرستی

دی و غیر مادی از طریق وظایف  پنج گانھ مدیریت افرآیند بکارگیری  موثر و کارآمد منابع م: مدیریت 
  .جھت تحقق اھداف بر اساس نظام ارزشی حاکم بر جامعھ 

  : وضایف پنج گانھ 

  برنامھ ریزی-١

  سازماندھی-٢

  کنترل-٣

  ھدایت و رھبری-۴

  بسیج منابع و امکانات-۵

فردی است کھ از طریق برقراری ارتباط فعالیت ھای سازمان را بھ وسیلھ زیردستان بھ انجام : سرپرست 
  . میرساند

  .علم و ھنر ھدایت و رھبری و نظارت و کنترل بر زیر دستان را سرپرستی می گویند: سرپرست 

و متعددی را انجام  ایف پیچیدهوظعبارتست از یک رشتھ روابط منظم ومنطقی بین افراد کھ : سازمان 
  .قرار می گیرند  دھد و بھ منظور تامین ھدف ھای مشترک خاصی در کنار ھممی

  :از نظر اسالماھمیت سرپرستی و مدیریت 

  ) :ع(سرپرست از دیدگاه حضرت علی ونقش ھای مدیریت 

  )نخ تسبیح (نقش ھماھنگی -١

  )عمود خیمھ (نقش بنیادی -٢

  ) محور وسط سنگ آسیاب(نقش محوری -٣

  : انواع سرپرستی 

  یا مستبداتوکرات  -١
 دموکرات  وآزادمنش  -٢
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  : جایگاه و موقعیت سرپرستی 

 مدیران عالی  -١
 مدیران میانی -٢
 مدیران عملیاتی -٣

آینده نگری  ,تصمیم گیری    ,کار سیاست گذاری تعیین خط مشی و برنامھ ریزی  معموَال: مدیران عالی 
بر عھده دارند این مدیران از نظر تعداد در سطح سازمان کم و سایر موارد کالن مربوط بھ سازمان را و

از تحصیل کرده ترین افراد سازمان و نوع کار انھا بیشتر  ات و قدرت باالیی ھستند  و عمومَادارای اختیار
  .از نوع مھارت ادراکی و ذھنی است 

التر دریافت و پس از تبدیل بھ برنامھ ھا و سیاست ھای کلی سازمان را از گروه مدیران با: مدیران میانی 
  .برنامھ ھای اجرایی در اختیار سرپرستان قرار می دھد و دارای مھارت ادراکی و ذھنی و فنی ھستند 

بھ طور مستقیم با کار عملیات اجرایی کھ ھدف سازمان است در ارتباط ھستند و با : مدیران عملیاتی 
این .وقتشان بھ حل و فصل مسائل جاری طی می شوندارباب رجوع و مشتریان سر و کلھ دارند تا بیشتر 

و از نظر درمان و یا خدمات نظارت مستقیم دارند   ,آموزش   ,تولید  ,مدیران بر نیروھای خط مقدم کار 
این مدیران از نظر مھارت ھای ادراکی پایین تر و . تعداد در سطح سازمانی زیاد ولی قدرتشان کم است 

  .باالتری برخوردار ھستند از نظر مھارت فنی تخصص 

  : وظایف ده گانھ مدیریت 

 .اتخاذ روش  و تعیین اھداف و پیگیری ھدف تا رسیدن بھ آن  -١
تامین و تدارک ابزار آماده سازی محیط کار و ایجاد فضای مطبوع و مناسب بھ منظور تامین  -٢

 .بھداشت و ایمنی کار 
و تعیین زمانبندی و زمان سنجی  برنامھ ریزی و تعیین وظایف سرپرستان  ,اتخاذ تصمیم  -٣

 .کارھا 
ایجاد ارتباط موثر و برقراری روابط انسانی در سازمان و ایجاد ھماھنگی صحیح  میان  -۴

 .واحدھا 
 .آموزش دادن و ارئھ الگوھای صحیح مھارت فنی و حرفھ ای بھ زیر دستان  -۵
ه از نفوذ از ایجاد انگیزش و رضایتمندی کارکنان جھت تحقق اھداف سازمانی با استفاد -۶

 .دیگران
نصیحت زیردستان و ارئھ الگوی رفتاری  ,راھنمایی و اشاره کردن  ,ھدایت و رھبری  -٧

 . مناسب بھ کارمندان 
 . نظارت و کنترل مستمر و تقویت روحیھ خود کنترلی در افراد  -٨
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ارزش یابی و ارزش گذاری بر عملکرد افراد ومقایسھ عملکرد موجود با اھداف و تعیین  -٩
  ,اقدامات اصالحی و انتخاب معیار مناسب برای تشویق میزان انحراف از ھدف و انجام 

 ....................تنبیھ و   ,پاداش 

  رشد و تعالی سازمان توانایی بھبود روش ھا و تغییر پذیری و تحول در سازمان بھ منظور- ١٠

  : وظایف شش گانھ مدیریت و سرپرستی 

 .خالقیت و نوآوری  -١
 .مسئلھ یابی و برنامھ ریزی  -٢
 .انتخاب و گزینش کارکنان  -٣
 .رھبری و انگیزش و ایجاد تعھد در کارکنان  -۴
 .آموزش کارکنان  -۵
 .ارزشیابی عملکرد زیر دستان  -۶

  : مھارت ھای سھ گانھ مدیریت 

 .فنی  -١
 .ذھنی  ,ادراکی  -٢
 .انسانی  -٣

فنون و ابزاری کھ الزمھ انجام  ,روش ھا  , دارایی و توانایی بھ کار گرفتن  دانش : مھارت فنی 
خاص است اطالق می گردد و از طریقھ تجربھ بھ تحصیل دو وظایف ورزیدگی در کاربرد فنون 

  .کار ورزی کسب می شود 

توانایی و قدرت تشخیص در کارکنان با زیر دستان و  انجام کار بھ وسیلھ ی  :مھارت انسانی 
آنھا کھ شامل درک و فھم  و انگیزش و بھ کار بردن رھبری موثر و تاثیر گذاری بر رفتار 

  . کارکنان است 

توانایی درک و فھمیدن پیچیدگی ھای کل سازمان و آگاھی از اینکھ آیا  :مھارت ذھنی و ادراکی 
  . شخص متناسب با شرایط سازمان عمل می کند یا نھ اطالق می گردد خود 

  

  مدیریتمھارتھاي 

  فنی  انسانی  ادراکی  
        عالی 
        میانی 

        عملیاتی
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  : منابع چھار گانھ مدیریت در سرپرستی 

 .منابع انسانی  -١
 .منابع مالی   -٢
 .منابع مادی  -٣
 .منابع اطالعاتی  -۴

دستورالعمل ھایی کھ مدیران بر اساس آن فعالیت  ,آیین نامھ ھا   ,شامل برنامھ ھا : منابع اطالعاتی 
  .سازمان را بھ پیش می برند 

وسایل و امکانات و تجھیزات مورد نیاز سازمان نظیر ساختمان و زمین    ,شامل اشیاء   :منابع مادی 
  .است ................. و خودرو و تجھیزات و 

  .شامل بودجھ و اعتبارات و سرمایھ ھای مالی سازمان است  :منابع مالی 

شامل افراد و کارکنان کھ بھ عنوان عنصر حیانی و سرمایھ اصلی سازمان محسوب  :انسانی  عمناب
  .می شوند و جزء مھمترین و اثر بخش ترین منابع سازمانی بھ شمار می روند 

  :ارکان میز مدیران 

 .علم  -١
 .ھنر  -٢
 .تجربھ  -٣
  .اخالق  -۴

و آموزش مدیریت کسب می کنند و مدیران علم مدیریت را از طریق دوره ھای دانشگاھی : علم 
قدرت علم و آگاھی و دانش کامل در خصوص پیچیدگی ھای سازمان و درک صحیح از آنھا از این 

  .  طریق بدست می آورند 

امر ذاتی است و مدیران باید ھنر اداره کردن در وجودشان باشد تا بھ طور غریزی بھ مدیریت  :ھنر 
  .عالقھ مند باشد 

مجموعھ ای از اندوختھ ھا  ودانش عملی افراد کھ از طریق آزمون و خطا کسب می شود و  :تجربھ 
  .از راه تمرین و  ورزیدگی در کار بدست می آید 

تر بھ انسان و شأن و کرامت آن در کار و سازمان توجھ می شود و بیشتر در مکاتب غرب کم :اخالق 
  .تأکید بر انسان بھ دید ابزاری و مادی دارند 
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  :ویژگی ھای اخالقی سرپرست ایده آل 

در برخورد با بینش و اخالق پسندیده  ,داشتن مھارت ھایی نظیر دانش : شایستگی و امانتداری  -١
 .زیر دستان 

و درک صحیح  خالقیت  ,زکاوت  ,برخورداری از ویژگی ھای شخصیتی نظیر ھوش :شخصیت  -٢
 .از خود و دیگران 

شور و اشتیاق بھ کار و رسیدن بھ ھدف باید در رفتار فرد ظاھر گردد و تنھا بھ  :شور و اشتیاق  -٣
 .ابراز عالقھ و اشتیاق نباید اکتفا کرد 

با مشکالت در خود بھ استقبال ی برخورد سرپرست باید با تقویت توانای :شھامت و جسارت  -۴
مشکالت برود و با مقاومت در برابر موانع و مشکالت زمینھ را برای رسیدن بھ پیروزی و ھدف 

 .آماده نماید 
سرپرست نباید بھ قضاوت خود اطمینان کامل داشتھ باشد زیرا امکان اشتباه برای  :اعتماد بھ نفس  -۵

 .مینان از صحت اطالعات ضروری است ھمھ وجود دارد و در تصمیم گیری اط
 .خیرخواھی و خوش قولی  ,وفاداری  ,صداقت  -۶
 .مھربانی و ھمدلی  -٧

 

  :ویژگی سرپرستی از دیدگاه اسالم 

 .عفو و گذشت زیر دستان  -١
 .مشورت نمودن در امور  -٢
 .رازداری  -٣
 .اشتباھات خود را بپذیرند  -۴
 .برای نظرات دیگران احترام قائل شوند  -۵
 .مساوات در امور داشتن عدالت و  -۶
  .خدا ترس باشد  -٧

  :اصول مدیریت ھانری فایول 

تفکیک وظایف میان افراد بھ طوری کھ ھر فرد بھ جای انجام دادن ھمھ کارھا مسئول : تقسیم کار  -١
 .وظیفھ خاص یا مسئولیت معین شود 

ران و اختیار یعنی قدرت تصمیم گیری برای ھدایت فعالیت ھا و اعمال دیگ :اختیار و مسئولیت  -٢
مسئولیت عبارت است از  ,حق دستور دھی بھ زیر دستان و اطالعات پذیری از طرف آنھا 

 .پاشخگو بودن در مقابل وظیفھ ای کھ در برابر فرا دستان بھ عھده گرفتھ است 
 .اصل سلسلھ مراتب  -٣
 ) .فرماندھی (وحدت دستور  -۴
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 .وحدت مدیریت  -۵
باید جای معینی در سازمان و ھر چیز  بھ موجب این اصل برای ھر کس: اصل نظم و ترتیب  -۶

 .وجود داشتھ باشد و ھر چیز و ھر کس باید در مکان خاص خود قرار گیرد 
 .انظباط  -٧
 .اصل حقوق و مزایای پرسنل  -٨
 .اصل انظباط یا برابری  -٩

مدیری کھ بھ موفقیت خود و کارکنانش توجھ : اصل ثباط و استمرار خدمات کارکنان  -١٠
تامین ثبات و استمرار خدمات پرسنل است بھ عبارتی باید بھ ھر کارمند داشتھ باشد بھ دنبال 

فرصت داده شود تا بھ کار خود تسلط یابد مدیران نیز بھ زمان دارند تا کارکنان خود را خوب 
 .بشناسند 

  .اصل ابداع و ابتکار عمل  -١١
  .اصل تمرکز و عدم تمرکز  -١٢
  .تقدم منافع گروھی بر منافع فردای  -١٣
 .نگی و گروھی اصل روحیھ یگا -١۴

  

  :اصول ھفت گانھ سرپرستی 

 .روشن باشد " ایف و مسئولیت ھای افراد باید کامالظو -١
 .افراد باید در انجام وظیفھ خود ھدایت شوند  -٢
 ) .در جمع (کار رضایت بخش مستخدم باید مورد تشویق قرار گیرد  -٣
 ) .بصورت فردی (کار نامطلوب باید مورد انتقاد قرار گیرد  -۴
سرپرست کاردان کسی :باید پرورش استعداد ھا و نو آوری ھا در کار خود ترغیب شوند کارکنان  -۵

است کھ افراد تحت سرپرستی خود را برای فرا گرفتن معلومات عقاید و افکار جدید ترغیب و 
 .تشویق نماید کھ این کار مستلزم دارا بودن تخصص و ابتکار است 

 .مسئولیت ھای بیشتری را بپذیرند بھ مستخدمین باید میدان داد تا بتوانند  -۶
 .محیط کار باید بھداشتی و مصون از استرس ھای روحی و روانی باشد  -٧

  

  :نقش و مسئولیت ھای خطیر سرپرستی 

  .از مدیر و رولی است کھ وی ایفا میکند میگویند بھ مجموع انتظارات و توقعات : تعریف نقش 

است کھ بھ عھده مدیر و سرپرست در قبال  مسئولیت در واقع رسالت خطیری :تعریف مسئولیت 
  .وظیفھ ای کھ بھ عھده ی وی گذاشتھ  اند و باید بر اساس نیاز پاسخگو باشند تعریف نمود 
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 ,زیر دستان  ,سرپرست در برابر باالدستان  مھمترین مسئولیت: مھمترین مسئولیت ھای سرپرستان 
  .ھمکاران و محیط کار است 

 ,ھدایت و راھنمایی  ,آموزش دادن  ,برای ایجاد نظم وھماھنگی : مسئولیت در برابر زیر دستان  -١
 ..................ایجاد انگیزش و 

تحول و نوآوری  ,ایجاد ھماھنگی  ,ارائھ گزارش کار بھ  مافوق : مسئولیت در برابر باال دستان  -٢
 .و پیش برد امور 

وحدت رویھ با سایر سرپرستان و  ,ھماھنگی  ,اد ارتباط ایج: مسئولیت در برابر ھمکاران  -٣
 .ھمکاران 

 ,صحیح ماشین آالت نگھداری و کاربرد  ,ایجاد نظم و ترتیب  :مسئولیت در برابر محیط کار  -۴
 ...............بھداشت و مزایای آن و 

توجھ بھ کمیت یا مقدار آن یا کیفیت یا مرغوبیت کار یا استاندارد ھا و  :مسئولیت در برابر کار  -۵
 .زمان سنجی کار 

  

  وظایف مدیران و سرپرستان

برنامھ ریزی عبارتست از فراگرد تعیین و تعریف اھداف سازمان و تدارک : تعریف برنامھ ریزی 
  .دقیق و پیشاپیش اقدامات و وسایلی کھ تحقق اھداف را میسر می سازد 

  :اھداف برنامھ ریزی 

 .افزایش احتمال رسیدن بھ ھدف از طریق تنظیم فعالیت ھا  -١
 ) .مقرون بھ صرفھ بودن عملیات (افزایش جنبھ اقتصادی  -٢
 .تمرکز بر روی مقاصد و اھداف و جلو گیری از تغییر مسیر -٣
 . تھیھ ابزاری برای کنترل عملیات و فعالیت ھا -۴

  .وسعت و نحوه ی میزان  ,از نظر زمان : انواع تقسیم بندی برنامھ ھا 

 .بلند مدت  ,میان مدت    ,کوتاه مدت  : برنامھ ریزی از نظر زمان  -١

برای ھدایت اجرای عملیات جاری برنامھ ریزی کوتاه مدت می نمایند کھ " مدیران عمدتا: کوتاه مدت 
این برنامھ . مشخص می شوند در این برنامھ ھا ابزار و اھداف بھ طور دقیق عملیاتی و زمانبندی شده 

از یک روز تا یک سال برنامھ ریزی می شوند و بستھ بھ سازمان و مسئولیت ھا زمان آن " ھا عمدتا
  .گسترش پیدا می کند 

  .مدیران اغلب برای تداوم واستمرار عملیات برنامھ ریزی میان مدت می نمایند :میان مدت 

  .ت سازمانی و بقای آن برنامھ ریزی بلند مدت می نمایند مدیران برای رشد و توسعھ فعالی :بلند مدت 
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 .راھبردی و استراتژیک.٢عملیاتی یا اجرایی    .١: وسعت  -٢
 .ثابت یا مستمر .٢موقت و تک کاربردی   .١: نحوه میزان  -٣

 

  :سلسلھ مراتب برنامھ ھا 

 .مقاصد یا مأموریت ھا  -١
 .ھدف ھا  -٢
 .استراتژی ھا  -٣
 ).سیاست کلی (خط مشی ھا  -۴
 .ھا  روش -۵
 .روش ھا  -۶
 .برنامھ ھا و طرح ھا  -٧
 .بودجھ ھا  -٨

اغلب اوقات برنامھ ریزی بھ عنوان اولین وظیفھ مدیر محسوب می شود زیرا برنامھ ریزی زمینھ و 
  .بنیاد تمام دیگر وظایف و اولین گام برای انجام ھر کاری است 

  : اھمیت برنامھ ریزی 

مادی و مالی و اطالعاتی سازمان کھ موجب   ,صرفھ جویی در وقت و انرژی و سرمایھ انسانی  -١
 .بھره بری سازمان و توسعھ استراتزی ھای سازمان می شود 

 .دست یابی بھ ھدف اسانتر خواھد شد  -٢
از طریق برنامھ ریزی فعالیت ھای سازمان جھت دار و تصمیم گیری ھی منطقی و ھر مرحلھ از  -٣

 .فعالیت ھا بھ طور منظم و سلسلھ وار است 
امھ ریزی از انجام کارھای غیر ضروری جلوگیری شده و مانع دوباره کاری و تکرار می با برن -۴

 .شود 
با برنامھ ریزی ھر فرد در سازمان با وظایفشان آشنا شده و از طریق فرآیند برنامھ ریزی کارھا  -۵

 .بھ طور منظم و در زمان خود انجام می شود 

  

  :فرآیند مراحل برنامھ ریزی 

 .ھدف گذاری  -١
 .تجزیھ و تحلیل و ارزیابی موقعیت ھا و فعالیت ھا  -٢
 .شناسایی راه کارھا  -٣
 .ارزیابی راه کارھا  -۴
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 .انتخاب بھترین راه کار  -۵
 .اجرای برنامھ  -۶
 .کنترل و ارزشیابی  و نتایج آن  -٧

  :ویژگی فنون و شیوه برنامھ ریزی   

 .موضوعات بیشتری را در فضای کمتری مطرح می کند  -١
 .آسانتر فھمیده می شوند " لبابسیار سریع تر و غا -٢
 .اجرای فرآیند کنترل ارزیابی و تجدید نظر در برنامھ ھا را  تسھیا می کند  -٣

  :فنون برنامھ ریزی بھ ترتیب پیدایش 

 .نمودار پایان نمای گانت  -١
 .روش پرت  -٢
٣- CPM ) سی پی ام( 

  :ویژگی ھای یک برنامھ خوب 

 .روشن و قابل فھم بودن ھدف ھای برنامھ  -١
 .جامع بودن برنامھ  ساده و -٢
 .متعادل و انعطاف پذیر بودن برنامھ  -٣
 .داشتن جدول زمانی برنامھ  -۴
 .مشارکت کارکنان در تھیھ برنامھ  -۵
 .وحدت برنامھ ریزی از جانب مدیران مختلف در زمان ھای متفاوت  -۶

  :موانع برنامھ ریزی 

 .عدم دقت در پیش بینی برنامھ ھا و عدم توانایی برنامھ ریزی  -١
 .دیران و سرپرستان در برنامھ ریزی خطای م -٢
 .در اجرای برنامھ )کوتاھی کردن (قصول  -٣
 .عدم مقبولیت برنامھ  -۴
 .اطالعات نادرست و بروز نبودن برنامھ  -۵
 .عدم توافق در فرآیند برنامھ ریزی  -۶
 .فقدان تمرکز در برنامھ ھا  در درازمدت  -٧

  :علل عدم پذیرش برنامھ ریزی توسط مدیران و سرپرستان 

 .از شکست در برنامھ ھا  ترس -١
 .عدم برخورداری از دانش و فن برنامھ ریزی  -٢
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 .نداشتن ضرورت ارزش برنامھ ریزی در کارھا  -٣
 .مدیران تصور می کنند زیر دستان برنامھ ھا را اجرا نم کنند  -۴
 .فکر می کنند برنامھ ریزی وقت گیر و ھزینھ بر است  -۵

  :کاربرد برنامھ ریزی در سرپرستی سازمان 

برنامھ ریزی . سرپرستی کھ قادر است برنامھ کاری خود را تدوین کند کارکنانی راضی خواھد داشت 
ضعیف در یک بخش بھ معنای آن است کھ ھر روز کارھای فوری وجود دارد و از کارکنان خواستھ 

  .میشود کھ ھمھ کارھا را در لحظھ ی آخر انجام دھند 

  : زی نقش تصمیم گیری در مدیریت و برنامھ ری

تصمیم گیری بھ عنوان انتخاب  یک راه حل از میان راه کارھا و راه حل ھای  ممکن برای حل مسائل 
بنابراین تصمیم . برنامھ ریزی را تشکیل می دھد ) مرکزی (و مشکالت تعریف شده و ھستھ ی اصلی 

ھا و اھداف  گیری یک امر اجتناب ناپذیر در برنامھ ریزی است و در حقیقت برای آگاھی از فرصت
  .بھ عنوان نقطھ مرکزی است 

  :فرآیند تصمیم گیری 

 .تعریف مشکل : مشکل یابی  -١
 .اجرای راه حل انتخابی  ,ارزش یابی و ارزش گذاری  ,جستجوی راه حل : مشکل گشایی  -٢

گروه ھای کاری و ھماھنگی میان  ,عبارتست از فرآیندی کھ طی آن تقسیم کار بین افراد : سازماندھی 
  .آنھا بھ منظور کسب اھداف صورت می گیرد 

  .دستیابی بھبود مستمر و نظام مند سازمان است  :ھدف سازمان 

  .سازمان غیر رسمی . ٢سازمان رسمی  . ١ :انواع سازمان 

دارای شخصیت حقوقی معین می باشد داری چارت تشکیالت و مکان مشخص با : سازمان رسمی 
  .محدوده فعالیت در زمان خاص می باشد

حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل تحکیم یا گسترش : سازمان غیر رسمی 
  .می دھد 

  :مراحل سازماندھی 

 .تجدید نظر در برنامھ ھا و اھداف سازمان  -١
 .تعیین فعالیت ھای افراد واحدھا و قسمت ھای سازماندھی  -٢
 ...............دایره و  , قسمت ,طبقھ بندی و گروه بندی فعالیت ھا بھ واحد  -٣
 .اختیار بھ زیردستان و واحدھای سازمانی )محول(واگدار کردن کار و تفویض  -۴
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 .طراحی نمودن سلسلھ مراتب و نحوه ی انتخاب بین افراد و واحدھا  -۵

    مزایای سازماندھی

  مشخص کردن محیط کار- ١ 

 ایجادیک محیط ھماھنگ-٢  

  تقسیم کاربین افراد وواحدھای سازمانی-٣  

 طبقھ بندی مشاغل ومشخص شذن حیطھ نظارت-٤

  دستیابی بھ اصل وحدت مدیریت زنجیر-٥

  ایجاد زنجیرفرمان  -٦

  : ارتباط ھماھنگی با سازماندھی

سازمان بھ نحوی کھ ھماھنگی عبارت است فراگروحدت ویگانگی میان فعالیت ھای واحدھای مختلف 
ھدف ھای سازمان بھ طوراثربخش تحقق یابند وبدون آن سازمان افرادوواحدھا از ھدف ھای خودمنحرف 

  .می شوند

  :  اصول وعناصر مھم مدیریت وسازماندھی

  :صف و ستاد-١

  برای رسیدن بھ ھدف ھای سازمان تالش می کنند"بھ واحدھایی گفتھ می شود کھ مستقیما:واحدصف-الف

  قسمت تولید وفروش در یک سازمان تولیدی اثر مستقیم دارد:لمثا

کھ بھ طور مستقیمٌاتا مین ھدف ھای سازمان فعالیت ندارندبلکھ جنبھ پشتیبانی کننده بھ :واحد ستاد-ب
  واحدھای صف را دارند

آنجاکھ گانھ دارند مانند مدیریت مالی در سازمان یعنی ٢واحدھایی ھستند کھ ماھییت :واحد صف و ستاد-ج
دستورات صف را مدیر مالی بھ واحدھای زیر مجموعھ خود می دھدواحدصف و انجاکھ دستورالعمل ھای 

  وظیفھ می کند) انجام(تخصصی رابھ واحدھای دیگر ارائھ می نمایددر نقش واحد ستادی ایفای

از مافوق بھ عبارت است از انتقال وواگذاری بخشی از اختیارات ومسؤولیت رسمی :اصل تفویظ اختیار -٢
  زیردست برای انجام وظایف خاص

  بھ یک سرپرست گزارش می دھند" عبارت است از تعداد زیر دستانی کھ مستقیما:اصل حیطھ نظارت-٣
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عبارت است از تفکیک وظایف بین افراد بھ طوری کھ ھر فرد بھ جای انجام دادن ھمُھ :اصل تقسیم کار-٤
  ف معینی شودکارھا مسؤول انجام وظیفھ یا مجموعھ وظای

ھر فرد در سازمان باید بدند بھ چھ کسی باید گزارش بدھد وازچھ :اصل وحدت مدیریت ووحدت فرمان-٥
  .شخصی دستور بگیرد در ھر حال ھیچ فردی نمی تواند بھ بیش از یک سرپرست گزارش دھد

  

یین ترین سطح بھ سلسلھ روابتی اشاره می کند کھ از رُاس سازمان شروع و بھ پا:اصل سلسلھ مراتب-٦
  .ختم می شود

  کارگزینی

  استخدام و فراخوانی است.مسؤول پذیرش 

  فرآیند تُامین نیروی انسانی

 جذب نیرو-١

 آموزش بدو خدمت ضمن خدمت وبعد ازخدمت   -٢

 بھ کارگیری نیروی انسانی درمشاغل مورد نیازسازمانی  -٣

 ارتقاءوبرنامھ ریزی پیشرفت شغلی -٤

  ودستمزدپرداخت حقوق -٥

 بیمھ وبازنشستگی ومازادخدمت -٦

فعالیتی ھمھ جانبھ کھ ھمُھ نقش ھا وادارات را بر میگیردوتوجھ ھمُھ :فعالیت ھای ارزیابی نیروی انسانی-٧
  مدیران را می طلبد

  گزینش وانتخاب کارکنان

  موانع استخدام توسط مدیر

مدیران در "استخدامی سروکارندارند ومعموالفقدان اطالعات الزم نزد سرپرستان بھ آن جھت امور -١
  .سطوح میانی وعالی مبادرت جذب و استخدام نیرو می کنند

جا بھ جایی کارکنان در قسمت ھای مختلف یک سازمان کھ سبب می گردد یک مدیر نھایی ودائمی -٢
 .وجود نداشتھ باشد کھ دراتفاق وگزینش فرددخالت جدی و مؤثری اعمال نماید
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  ز اھمیت در مصاحبھنکات حا ئ

سؤاالت مصاحبھ از قبل برنامھ ریزی شود اھداف راھبرد وروش ھایی کھ در این کار باید مورد  -١
 استفاده قرار گیرد معین شود

مصاحبھ ی سرپرستی باید با آنچھ در واحد متمرکز استخدامی انجام می شود متفاوت باشد یعنی  -٢
 .نجامدیک اقدام تکراری نباشد تا بھ سود داوطلبان نی

 وظیفھ ھدایت و رھبری
  .کھ در درس کارآفرینی و پروژه بھ آن اشاره شده است

  تفاوت مدیریت ورھبری براساس اخالقی و فکری
رھبری یکی از وظایف مدیریت است نباید این مدیران وظایف دیگری را انجام دھند یک مدیر  -١

 باشدخودمی تواند رھبرخوبی باشد ولی یک رھبر ممکن است مدیر خوبی ن
الزمھ ی امر مدیریت ، رھبری نمودن می باشد ولی الزمھ امر رھبری داشتن علم مدیریت  -٢

 ومدیر بودن نیست
مدیریت زمانی کھ سازمان رسمی تشکیل شده باشد آغاز می شود ولی رھبری درسازمان ھای  -٣

 .غیر رسی نیز وجوددارد

  عوامل تاثیر گذار در رھبری

 عامل انگیزش       -١
 بخشعامل الھام  -٢

عاملی است کھ ارتباط نزدیک بتا رھبری داشتھ وشناخت عوامل انگیزشی :  عامل انگیزش -١
 و نیازھای کارکنان می تواند رھبر را در انتخاب درست کمک نماید

توانایی خاصی است کھ آن قدرت الھام بخش رھبری می توان نام گذاشت : عامل الھام بخش -٢
 .رد این قدرت بھ ندرت درتمام رھبران وجوددا

  

  

  

  

  

  



Afkhamimhd.blogfa.com 

[14] 
 

 فرق اساسی بین مدیران دررھبری براساس کارایی واثربخشی براساس وظیفھ

  

  اثربخشی–کارایی                       انجام دادن کارھای درست –درست انجام دادن کارھا 

  رھبران                           مدیران                      
توجھ  مدیران بھ فروش بھره وری وکارایی-١

  دارند
رھبران بھ مٔاموریت ھا اھداف وافق دور برد -١

  توجھ دارند
مدیران خودرابھ عنوان حفظ کننده موقعیت -٢

  می بینند
رھبران می خواھند موقعیت را در جھت بھبود ٢

  تغییردھند
  رھبران دارای نگاه بلند مدت ھستند-٣  مدیران اغلب چشم انداز کوتاه مدت دارند-٣
ر می خواھند بدانند چھ گونھ مدیران بشت-٤

  کاراانجام دھند
رھبران می خواھند بدانندکارراچھ گونھ بھ -٤

  سرانجام برسانند
مدیران امورراکنترل کرده ومشکل را حل -٥

   می کنند
کارکنان .رھبرا ن دیگران را تشویق می کنند -٥

  خودشان را کنترل ومشکالت را حل می کنند
  

  ھایی بستگی دارند؟ورھبری بھ چھ چیز ھدایت*  

  ارزش گذاری،فرھنگ سازمانی وفضاسازی -١

  تعریف مًاموریت-٢

  شناسایی ھستھ ی مرکزی قابلیتھا وشایستگی ھا-٣

  ارزیابی محیط-٤

  درک احساسی نیاز برای تغییر-٥

  خالقیت و تیز بینی برای آیند٦

  ایجادرضایت کارکنان ومشتریان-٧

  سبک ھای رھبری وسرپرستی

قدرت خودرا ازمنابعی مثل مقام ،دانش ،زور،یا ):رھبر اقتدار گرایا اتوکرات(سبک استبدادی-١
توانایی تشویق یاتنبیھ می گیرد واین قدزت را بھ عنوان یک اصل یایک ارزش برای انجام امور بھ 

  .کار می برد

مثل رھبر اقتدارگرامی گویند کھ برای چھ وچھ گونھ کارکنند اما پایھ ھمھ :سبک بروکراتیک-٢
  ستورات وسیاستھا،روش ھا ودستورالعمل ھای سازمانی استد
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ھنرپیشھ ای است کھ مثل فروشنده بااستفاده ازھنرخودبرای متقاعدکردن افراد :سبک دیپلماتیک-٣
  تالش می کند

بھ صورت باز مردم رابھ شرکت در تصمیم گیری ھا :رھبرمشارکتی: (سبک دموکراتیک-٤
ونام )رایی برای زمینھ محدود ویا گستره دعوت می نماید،سیاست گذاری ھا وتعیین روش ھای اج

  دیگر آن رھبرمشارکتی است

رھبر آزاد منش برای پیروان خود یک ھدف رامشخص : سبک آزادمنش یا لجام گسیختھ-٥
وعوامل آن مثل سیاست ھا ،زمان انجام کار وبودجھ راتعییم می کنند وسپس آن ھا را بدون ھدایت 

  .سازد مگراینکھ خودپیروان تقاضای کنترل کنندو کنترل بیشتررھا می 

  

  نظارت و کنترل

نظارت بھ معنی ناظربودن برفعالیت ھا واقدامات کارکنان وزیر دستان درراستای :تعریف نظارت
  .تحقق افراد است

  انواع کنترل

کنترل (این کنترل قبل ازاینکھ عملیات انجام شود صورت می گیرد :کنترل پیش نگر-١
  )ده نگر،بازدارندھیاتشحیفی معروف استمقدماتی،آین

این نوع کنترل درحین عملیا ت انجام می شود کھ کنترل مستمر یا تدریجی نام :کنترل حال نگر-٢
  دارد

 .این نوع کنترل برنتیجھ اجرای عملیات تمرکزدارد:کنترل گذشتھ نگر-٣

  

  کنترل وظیفھ

با شرایط الزم بھ منظورنیل بھ اھداف  شامل آن دستھ از فعالیت ھایی است کھ درصدد ایفای وظیفھ
  .از پیش تعیین شده

  کنترل ارزیابی

عبارت است از ارزیابی تصمیم گیری ھا وبرنامھ ھا واجرای آنھا واقدامات الزم برای جلوگیری 
  از انحراف عملیات نسبت بھ ھدف ھای برنامھ
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  کنترل مقایسھ

  کنترل بین بایدھا وھست ھا

  مراحل فرآیند کنترل

 تعیین معیار یا ظابطھ برای کنترل       -١

  سنجش عمل کرد دربرابر معیارھا-٢

 تشخیص انحرافات وتحلیل عدل آن       -٣

  اقدامات اصالحی-٤

  خصوصیات کنترل مؤثر

 دقت                        -١

 بھ موقع بودن                      -٢

 ھداف داربودن     - ٣ 

     قابل درک بودن       -٤

 مقرون بھ صرفھ بودن             - ٥ 

  انعطاف پذیری- ٦ 

  عینی بودن                -٧

  تجدید نظر-٨  

  فنون وتکنیک ھای کنترل

 تجزیھ نقطھ سربھ سر روش -١
 پرت -٢
 گانت -٣
٤- CPM  
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  *نقطھ سربھ سر

 ھزینھ ثابت 
قیمت فروش ھرمحصول ھزینھ ھاي متغیر

  نقطھ سربھ سر=

  .مقدارسود وزیان رادر مقادیر مختلف تولید نشان می دھد:سرنقطھ سربھ 

 :مشکالت اجرایی کنترل

  .مقاومت کارکنان در برابر کنترل -١

  .مشکل دسترسی برنامھ ریزان و مدیران بھ نتایج کنترل-٢

  .انتخاب استنداردھا باید واقعی و منصفانھ باشد- 3

  مکاتب  مدیریت

  سنتی مدیریت  مکتب-١

  . مکتب کالسیک-٢

  .مکتب نئوکالسیک-٣

  .مکتب مدیریت نوین -٤

  .مکتب مدیریت قرن بیست و یکم -٥

  نقش سرپرست در روابط

  فنی ) انسانی(ادراکی فنی  : مھرت سھ گانھ سرپرستان

  :عمده مھارت ھای سرپرستان

  )ر بخشثرھبر ا.(مھارت در رھبری افراد -١

  )مطالھ رابطھ کار .(مھارت در بھبود روش کار-٢

  )ایمنی و بھداشت محیط کار .(ت در حفظ و نگھداری افراد در برابر خطرھای محیط کارمھار-٣

  )وثراموزش م.(مھارت در اموزش افراد-٤

 )کنترل.(مھارت در رھبری  نظارت و کنترل افراد-٥
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  :منابع قدرت و ابزارھای سرپرستی 

زسازمان از دید و سرپرست باید در بکارگیری زیردستان و قدرت اجرایی فعالیت اجرایی -١
  .برخوردارودارای تفکر وسیع در مسائل سازمانی باشد ش جامع نگر

قدرت در تجزیھ و تحلیل  مسائل و حل مشکالت   برای رسیدن بھ این ھدف شناخت مسائل جمع -٢
  .اوری اطالعات و تجربھ و تحلیل انھا برای پیدا کردن بھترین راه برای حل مشکل بسیار مھم است

عملکرد یک سررپرست خوب متکی بر صداقت :ھد و وجدان  کاری بین کارکنانقدرت تع-٣
سرپرست  خود الگوی مثبت در تمام زمینھ ھا برای کارکنان . راستگویی و وجدان کاری است 

  .باشد

  .سرپرست  ھمیشھ آموزگر و تعلیم دھنده است : قدرت در تعیم و تربیت -٤

  :قدرت ایجاد اعتماد و ھمکاری-٥

  :در ایجاد انگیزش در کارکنانقدرت -٦

  :قدرت در ایجاد ارتباط خوب انسانی-٧

  

  :حیطھ مسئولیت سرپرستان

  مرغوبیت و ھزینھ ھای تولید : از لحاظ مقدار   :تولید-١

  انظبات ایمنی رفاه و حقوق انھا : افراد -٢

  ....از لحاظ نظم و ترتیب نگھداری ماشین االت و تجھیزات و : دقت -٣

  :توقعات افراد از سرپرستانانتظارات و 

  رفتار انسانی  -١

  شناسایی شخصیت -٢

  کار با ارزش  -٣

  تامین امنیت -٤

  پیشرفت-٥
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  : توانایئھای ھفتگانھ سرپرستی

  . توانایی استعداد ساماندھی و کار افرینی -١

  .توانایی انگیزش کارکنان -٢

  . توانایی ایجاد کار استاندار شده  -٣

  .جمعی  توانایی ایجاد کار-٤

  . توانایی تصمیم گیری -٥

  .توانایی یادگیری روابط موثر -٦

  .توانایی برقرار ارتباط موثر با کارکنان ٧

  

  اصل مھم جھت زمان تنش و بحران در سازمان پنج 

  .با افراد طبق خصوصیات فردی  انھا رفتار کنیم-١

  . از تغییرات ناگھانی دوری کنیم و قبل از ایجاد و تغییر افراد را اگاه کنید -٢

  .افراد را بھ موقع و بجا براساس لیاقت تشویق کنید -٣

  . افراد را از وضعیت کاریشان اگاه کنید -٤

  .از استعداد و توانایی افراد بھ بھترین شکل استفاده کنید-٥

  

  

  


