




فهرست مطالب
تعاريف و مفاھيم

مديريت مديريت
مدير
سرپرست سرپرستي
 ،سازمان

ز ه نا ،برنامه ريزي
 ،سطوح مديريت

ا از ا ت ا ا ان ،انواع مھارتھا درسازمان
  ،وظايف سرپرست

ا ل ،مسئوليتھاي سرپرستي
  مديريت) نظريه ھاي(مكاتب 3



يريتعريف مديريت ري

،منابع کارآمد و موثر کارگيری به فرايند مديريت 
،ريزی،برنامهدرانسانومادی سازماندھ  سازماندھی،ريزی،برنامهدر انسانیومادی
 که است کنترل و ھدايت امکانات، و منابع بسيج
نظاماساسبروسازماناھدافبهدستياببرای  نظام اساسبروسازمانیاھداف بهدستيابیبرای

.گيرد می صورت قبول، مورد ارزشی
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کيست؟ مدير کيست؟مدير

 طبق مشھورترين و ساده ترين تعريف ، مدير كسي است

كه كارھا را به بھترين نحو ممكن ، با ديگران و از طريق 

.ديگران انجام مي دھد
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ي:سرپرستي رپر
مديريتي ھاي حوزه ترين برانگيز چالش از يكي  

ا ااز .استسازمان
روسا و مديران با بايد  
زيردستان و كاركنان با

  و آنھا قبال در بسياري مسئوليت نتيجه در و . باشد داشته ارتباط
داردسازمان ن .رز
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سرپرستي مفھوم supervision:
بينايي واژه دو از  لغوي نظر از visionبزرگ و super 

  شده گرفته
فارسي فرھنگ در :

نگھداريومواظبتمعنايبهورئيسبامترادفسرپرستي ي يس ب ررپر بيبور ري و و  ھ
.باشد مي موسسه و سازمان و اشياء، اشخاص،

و”پيشروفرد“عنوانبهسرپرستامريكاييفرھنگدر ييرھر ري رو ر وانبرپر ا  و پي
.ميكنند معرفي ”مسئول“ عنوان به ھا انگليسي

كهميشوداطالقكسبه: كه ميشوداطالقكسيبه:
طريق از و است دار عھده را ديگران اداره و ھدايت مسئوليت 

انجامزيردستانوسيلهبهراسازمانفعاليتھاي،ارتباطبرقراري
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 انجام زيردستان وسيلهبهراسازمانفعاليتھاي،ارتباطبرقراري
.ميدھد



فعاليتوكارھدايتمسئوليتمستقيمطوربهكهاستفرديسرپرست فعاليت و كار ھدايت مسئوليتمستقيمطوربه كهاستفرديسرپرست 
.دارد عھده به را زيردستان و كاركنان

كفا شت :مشتركمفاھيم

ميدھند گزارش او به كه دارد كارمند يا كارگر چندين سرپرست.

ميگيرد انجام مجموعه زير افراد طريق از سرپرست كار.

ھايشاخصبهدستيابيواھدافتحققجھتدرسرپرستتالش بيوقجھررپرش  ي ص ب ي
.ميشود تعيين باال مديران طريق از كه ميباشد عملكردي

ع تن ال ايتف تعملياتواج ا استعملياتيواجراييسرپرستفعاليتنوع.
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سازمانتعريف: نري ز
است اجتماعی نھاد يک،
ادازاهازکه زااف لا افتهتشک يافته تشکيلاجزاوافراداز ایمجموعهازکه،
بوده، تعامل و درارتباط ھم با که
باشند درحرکت معين ھدفی سمت به و. 

طراحی خاصی ھدف به نيل برای اجتماعی نھاد يا سازمان ھر 
،شده،شده

خاص ھدف آن به رسيدن برای ساختارش به توجه با که  
اتاا
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.استمديريتيا و رھبرینوعینيازمند



)مديريتظايف(:مديريتتعريف )مديريتوظايف(:مديريتتعريف
“ در انسانی و مادی منابع کارآمد و موثر کارگيری به فرآيند

 ريزی برنامه،  
سازماندھی، 

)امکاناتومنابعبسيج(،  )(
ھدايت،  
استکنترل استکنترلو 

قبول مورد ارزشی نظام براساس و سازمانی اھداف به دستيابی برای 
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.“)اساسنامه(سازمان



ھنر؟ يا است علم مديريت :سوال
؟استعلمیحدچهتا  ی چ

کرد؟ کسب بايد چگونه را مديريت دانش  *     
داردوجودمديريتدانشيادگيریوفراگيریبرایروشدواساسا دارد وجود مديريتدانشيادگيریوفراگيری برایروشدواساسا.
يادگيری، و آموزش طريق از اول1.
.تجربهکسبوکارانجامضمندوم2. منوم2. .جربب ورج

آموزش"طريقازميتوانرامديريتدانشازبخشیاستبديھی" يھی یاب شاز ب وانرايريا وزش ريق از ي  آ
 .آموخت "کار ضمن" بايد را ديگر بخش ولی فراگرفت

مديريت علم" ميشود، فراگرفته آموزش با که بخشی" ،
درشرايط ھا اندوخته و علوم آن بستن کار به موجب که ديگر بخش و 

.ميشود ناميده "مديريت ھنر" ميشود، گوناگون
ت ات کگفت تازات ت)ل(ان ان )ن(ت
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.)ھنر(توانستن و )علم(دانستنازاستترکيبیمديريتگفتميتوانترتيببدين



؟؟؟؟؟:درسازمانھا مديريت اھميت
معتقدند بعضی:
مديريت به و دھند انجام را مديريت وظايف قادرند خود سازمانی ھر کارکنان 

االا .ندارندنيازمستقلیوجدا

ديگرطرفاز: ديگرطرفاز:
دانند می آنھا مديريت تفاوت در را نھادھا شکست يا و موفقيت علت

 است آن مديريت سازمانی ھر حياتبخش عضو.
مديران اصلی وظيفه،
 اداری و صنعتی بازرگانی، مختلف واحدھای درھمه و سطوح تمام در،
تحيطنگھداریطراح ا است محيطینگھداریوطراحی
 کارکنند يکديگر با گروھی طور به بتوانند اعضا درآن که
برسندسازمانیشدهتعييناھدافبهو.
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تعريف برنامه ريزي 
افنا گا ا ان ا آن ، به )آنچه بايد انجام بگيرد(ريزي به اھدافبرنامه 
چه (، و به زمان )چگونه بايد به ھدف رسيد(ابزار )()

.شود مربوط مي) زماني و در چه مدتي بايد انجام شود
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:انواع برنامه ريزی
برنامه ريزی از نظر افق زمانی

ميشوددسته عمده طبقه بندی3به:

مدت1 ماه(کوتاه يک يا ھفته يک برای معموال ه 1. ه ( و وال برای ي ھ ي ي 
.)برنامه ريزی انجام ميگيرد

)از يک تا شش ماه( ميان مدت2.

مدت3 مدتبلند دراز بيشتر(يا يا سال )پنج
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ز ب 3. ر ر(ي  ل ي بي ج  )پ



سرپرستمختلفھاینقش: پ
 دارد وجود سازمانھا در سرپرست موثر نقش باره در مختلفی نظرات:

.ميآيندشماربهمديريتدرکادر سازمانموثرعضوسرپرستان1. پ

 مافوق مديران اوامر و نظرات کننده تامين و است عالی مديريت مستقيم نماينده کارکنان نظر از2.
.باشند می

.است کارکنان و عالی مديريت احتياجات و توقعات بين واسطه يک3.

 )کارکنان نماينده( کارکنان گروه به متعلق را او آيد حساب به مديريت کادر عضو اينکه جای به4.
.ميدانند

 طالب و تشريح باال مقامات برای را آنھا ھای خواسته کارگران نماينده و سخنگو عنوان به سرپرست موقعيت دراين1.
ميکندحمايتکارگرانازوآنھاستمنافعوحقوق .ميکندحمايتکارگرانازوآنھاستمنافعوحقوق

.باشد می مربوطه فصل و حل مسئول و متخصص .است انسانی روابط کارشناس5.

 او به اختياری نه و ميکشد يدک را سرپرستی عنوان فقط که است نشين حاشيه فردی سرپرست6.
.دارندتوقعیاوازکارگراننهو،شدهداده نو ر ی وزر .رو

اصلی نقش که شود کوشش بايد موثر، درکارآيی سرپرست موقعيت بھبود منظور به 
.درآيد مديريت کادر در موثر عضو صورت به او
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مديريت• :سطوح :سطوح مديريت•
مديريت عالی1.
مديريت ميانی2.
پمديريت عملياتی و سرپرستی3.

قدمديران عالی ت ی ن ر

نیمديران ميانی
زما
سا

ت 
در

ان
رکن
 کا
داد
تع

مديران عملياتی

ی
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عالیمديران: ن یير
را عمده واحدھای عملکردو ھستند سازمان کل اداره مسئول 

کنندمیارزيابی بی یرزي
ميدھند انجام را مدت بلند و جامع ريزی برنامه.
آنامثالورئيس،مدير،عامل،مديرراسطحاينمديريت آن امثال و رئيس،مدير،عامل،مديررا سطحاينمديريت 

.مينامند
سايرعالیمديرانباصحبتصرفراخودوقتبيشتر ساير عالی مديرانباصحبتصرف راخودوقتبيشتر 

.ميکنند سازمان از خارج افراد و موسسات
که مديران مديرانی که

   درنقشھای عملياتی و ميانی موفق بوده اند، معموال
يابند راه عال مديريت به ميتوانند
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.ميتوانند به مديريت عالی راه يابند



ميانیمديران: ن یير ي
عالی مديريت به مستقيم طور به که عملياتی مديريت و عالی مديريت بين ارتباطی پل 

ميدھندگزارش .ميدھندگزارش

در و تبديل ھا برنامه و ويژه اھداف به را عالی مديران توسط شده ارائه ھای مشی خط 
ا اناخت اتد ال دھندق .ميدھندقرارعملياتیمديراناختيار

ھا داده تحليل و ھا گزارش تھيه و ھا جلسه در حضور صرف را خود وقت بيشتر 
.ميکنندک

یتر جامع ھای برنامه و کنند می ريزی طرح مدت ميان و مدت کوتاه ريزی برنامه 
اا االانظاظ ازنآ .ميسازندآماده عالیمديراننظراظھاربرای

 ھستند کمتر فکری فعاليت و بيشتر عملی فعاليت دارای عالی مديران به نسبت.
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کننده کسل و بيشتر فکری فعاليتوکمترعملیفعاليت دارایعملياتیمديرانبهنسبت 
.ھستند تری



 سرپرستان( عملياتی مديران(:
ھستند خدمت و کاال توليد مسئول مستقيما.

ميشوند ناميده متصدی يا سرپرست قسمت، رئيس.

غشا لاشل اشافظااا باشندامدورفتدرنظارتبرای مجبورنداغلبواستشلوغسرشان.
 کنند تعيين خاصی کاری ھای برنامه و وظايف خود سرپرستی تحت افراد برای بايد.
ميکنندريزیطرح مدتکوتاهوتفصيلیعملياتی،برنامه. یبر یي يريزیرحووي

کنند می بازبينی و اظھارنظر خواندن، نويسی، گزارش ريزی، برنامه صرف کمی وقت.

می سازمان از خارج افراد يا باالتر مديران با را کمی زمان . ميشود صرف کارگران با وقتشان بيشتر 
.گذرانند

و انسانی نيروی حداقل از بيشتر گيری بھره و ھماھنگی ايجاد با ولی نيستند سازمان اجرايی عامل 
)منابعوامکاناتبسيج(ميرسانندانجامرابهسازمانیامورمادی،امکانانت )منابعوامکاناتبسيج(.ميرسانندانجام رابهسازمانیامورمادی،امکانانت

آيد وجود به انسانی نيروی در کاری انگيزش و رغبت تا ميسازند مساعد را کاری محيط.
 نمايند ريزی طرح را مدت کوتاه و تفصيلی عملياتی، برنامه بايد مديران اين.
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سرپرستیسازمانيجايگاه: ه ي يج یز :رپر
ميباشند سازمان پايين رده مديران جزء مديريت، بندی درتقسيم.  

دارد قرار کارکنان و مديريت بين جايگاه نظر از.

اتااخالف تتن اکا غاف غير افراد که است مديریتنھامديريتی،ھایردهسايربرخالف 

.ميکند اداره را مدير

بلکه نيست، سازمانی امور اجرايی عامل

فعاليتھا و کارھا انجام در عمليات و اجرا به مديريتی رده نزديکترين 

ميدھدگزارشميانیمديربهوبودهکارگاهدر
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.ميدھدگزارشميانیمديربهوبودهکارگاهدر



درسازمان مھارتھا انواع مھارتھا درسازمانانواع
مجھز خاصی مھارتھای به بايد باشند، که مديريتی سطح ھر در مديران 

:ازعبارتندکهشوند :ازعبارتندکه.شوند

  کی مھارت ادرا
استراتژی تدوين به  سازمانعالیدرسطوح کهاستمھارتی،   

 تحليل توانايی و .ميپردازد سازمان آينده راھبردھای و  ،مشی خط
ت نق نائلشهت هتد لانانا  حل برای مناسب برنامهتدوينومسائلريشه تعيينوموقعيت

.ميدھد مديران رابه آنھا
تصميماتميشودگرفتهسازمانعالیدرسطوحکهتصميماتی تصميمات ميشود گرفته سازمانعالیدرسطوحکه تصميماتی 

 به رسيدن مسير که تصميماتی يعنی ميشود، ناميده استراتژيک
  .ميکند رامشخص سازمان آينده و ھدف
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گيریتصميممھارتھای گيریتصميممھارتھای
تصميمات ، کرده تحليل و تجزيه را اطالعات باشند قادر بايد مديران 

نماينداتخاذصحيح .نماينداتخاذصحيحی
بتوانند بايد مثال:

رااستبرخورداربھتریشرايطازکهفردیشغل،متقاض3بيناز را است برخوردار بھتریشرايطازکهفردیشغل، متقاضی3بيناز 
.کنند انتخاب

زمانی نظر از که را ای پروژه اجراست، دردست که ای پروژه دو بين از 
.دھد تشخيص قرارگيرد اجرا دراولويت بايد
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انسان مھارت مھارت انسانی
ديگران، با ارتباط برقراری نحوه شامل که است مھارتی 

ا زا اانگ طکاف ا تش اض اشآن .ميباشد آنھا وضعيتوشرايطدرکافراد،درانگيزهايجاد

داشتن نگه راضی برای خود انسانی مھارتھای از سرپرستان 
 استفاده زيردست کارکنان به دادن انگيزه  باال، ھای رده مديران
.ميکنندک
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فنی یمھارت ر  ھ
و ھا، شيوه ابزار، کاربردن به توانايی معنای به که است مھارتی 

 باالی ھای رده در شده اخذ تصميمات اجرای برای نياز مورد دانش
.باشدمیمديريت
)سرو افرادی با مستقيم طور به اينکه به توجه با عملياتی مديران 

بايدميبرند،کاربهراخودتخصصیھایشيوهوابزارکهکاردارند  بايد ميبرند، کار به راخودتخصصیھایشيوهو ابزارکهکاردارند
).باشند مھارت اين درای

نسبت ولی ميباشند نيازمند مھارتھا ھمه به مديريت سطوح ھمه است مسلم آنچه 
يت يکاھ اعازھ اان ت تختلفطدا تتفا ا .است متفاوتمختلفسطوحدرمھارتھاانواعازھريکاھميت
به نسبت بيشتری اھميت از عالی مديريت سطوح در گيری تصميم و ادراکی مھارت 

  .است برخوردار ديگر سطوح

الا( )دارای بايد ميکنند، ريزی طرحراسازمانمدتبلندھایبرنامه کهعالیمديران 
).باشند مھارت نوع اين

استبرخوردارنسبتيکازمديريت سطوحھمهدرانسانیمھارت.
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ريزيريوحریر ور ر
ديگر سطوح به نسبت باالتری اھميت وسرپرستی عملياتی مديريت سطوح در فنی مھارت 

.دارد



انواع مھارتھای الزم در رابطه با سطوح مديريت

مھارتھا           
سطوح

مديريت
فنیانسانیادراکیتصميم گيری

مديريت

عالی

ميانی

/  عملياتی 
سرپرستی
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سازمانی سطح نظر از مديران بندی تقسيم بندی مديران از نظر سطح سازمانیتقسيم
مديريت موردنيازسطوح مھارتھای

مديريت
نياز دارد

مھارتھای ادراکی

مھارتھای موردنيازسطوح مديريت

يري
عالی

ان
نياز دارد

انسانی مھارتھای مديريت ميانی

نياز دارد

ی ی  ھ ر ھ

ف مھارتھای فنیمديريت عملياتی

26
دکتر  -دانشگاه يزد - اصول مديرت

وحدت



سرپرست نياز مورد :مھارتھاي مھارتھاي مورد نياز سرپرستي:

:ھمانطور كه مشاھده ميكنيد ر

 مھارتھاي ادراكي و تصميم گيري براي مديران عالي

ضروري است 

مھارت انساني در ھمه سطوح اھميت يكساني دارد.

از ن فن ا ت ا اال ا ا از ش تا  سرپرستان بيش از مديران رده ھاي باال به مھارتھاي فني نياز

.دارند
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وظايف سرپرست:
انجام سازمان ديگر مديرانكهراوظايفيھماننيزسرپرستان 

:دارند عھده به ميدھند
ريزيبرنامه: 
سازماندھي
ھدايت
ھماھنگي
نظارت
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نامه فنيزب اناھدافت ناز ت  تعيين سازمان، اھدافتعريفيعني،ريزیبرنامه
ميي الزم فعاليتھاي بينييشواھداف اينتحققراھبرد
.ھاست ھدف به نيل براي

دربايدكهاستوظايفتعيينشامل:سازماندھ  در بايد كه استوظايفيتعيين شامل:سازماندھي
 بايد كه است افرادي كردن مشخص شود، اجرا سازمان

 ميتواني كه وظايفي تعيين و .دھند انجام را وظايف آن
هيكباھ دھدتشكيلراشغلگر
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.دھدتشكيلرا شغليگروهيكباھم



فعاليتھايبايدمديرميكنندكارمختلفيافرادسازمانيھردر،ھدايت فعاليتھاي بايد مدير .ميكنندكارمختلفيافراد سازمانيھردر،ھدايت 
.كند راھنمايي را آنھا و ھدايت را افراد اين

اھنگ نھ آ قف هتلف ا انك ت ال اف اززاا از مجزا واحدھاي فعاليتھاينمودنيكپارچهو تلفيقفرآيند:ھماھنگي 
  سازماني ھدفھاي كارآمد پيگيري براي يكديگر

كنترلونظارت
بايد كارھا ھمه موقع به و درست اجراي از اطمينان براي مديران 

راآننمودمشادهانحرافياگروكندارزيابيراسازمانعملكرد  را آن نمود مشاده انحرافياگروكندارزيابيراسازمانعملكرد
.كند اصالح
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ي  :يعنيسرپرستي يرپر ي

سازمان براي اطراف به نگاه ريزي، برنامه و اينده به نگاه توانايي 

ازآگاھيبرايعقببهمنظمنگاهافراد،كردنھماھنگودادن  از آگاھي براي عقببهمنظمنگاهافراد،كردنھماھنگودادن

 مغايرت، صورت در و ميشود عمل برنامه برطبق كارھا آيا اينكه

 كنترلي ابزارھاي وسيله به آنھا تصحيح براي مسائل درون به نگاه

مشكلحلو
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سرپرست :مسئوليتھای مسئوليتھای سرپرست:
نيز آنھا مسئوليت و بيشتر معمولی کارکنان از سرپرستان اختيارات 

ف نکهاشدضا اا ت ل تندئ :ازا :ازعبارتندمسئوليتھااين کهباشدمیمضاعف
 ھدايت، ايمنی، انظباط، لحاظ از :زيردست افراد دربرابر مسئوليت1.

، ،رھبریآموزش،رفاه،راھنماي تحول،وتغييرانگيزهايجادکارگروھ  تحول، و تغيير انگيزه ايجادکارگروھی،رھبریآموزش،رفاه،راھنمايی،
....و

رري مافوق، مديران به کار گزارشارائه:باالدستاندربرابرمسئوليت2. ررز
...و کار، پيشبرد کنترل ھماھنگی، ايجاد

 رعايت آن، ھای ھزينه کيفيت، و کميت لحاظ از :کار دربرابر مسئوليت3.
....وکار، زمانیاستانداردھای

 کاربرد و نگھداری ترتيب، و نظم ايجاد :کار محيط دربرابر مسئوليت4.
ن کالنظافتآالتاش
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.......وکار،محلنظافت آالت،ماشينصحيح



ميشوند محرومآنھاشدنسرپرستاز پسافرادازکهحقوقی: ی ورومھرپرزپرزو ي

شدنعصبانی ودررفتنکورهاز1. ی

ديگران با حد از بيش جوشيدن و شدن خودمانی2.

زدنحرفآزادانه3. نرز ز

تغيير با مخالفت4.

کردنخالیشانهمسئوليتبارزيراز5. رزيرز5. يب نی و ر

حساب تسويه و کردن تالفی6.
عالقهموردچيزھاييااشخاصانتخاب7 عالقهموردچيزھاي يااشخاصانتخاب7.

شخصی عالئق و نيازھا به دادن اولويت8.
فوريپاداشانتظار9
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فوريپاداشانتظار9.
.10......



موفق سرپرستيكويژگيھاي

مھارتھاي وفاداري
ارتباطي

وفاداري
نگرش مثبت

عدالت عالقه به شغل
توانايي 

تفويض اختيار

ب
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