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 مقدمه 

 موسسات و ها سازمان در مدیریت دانش نام به آنچه اما دارد بشر اجتماعی تاریخ در ریشه مدیریت چه گر
 است، مشهور

 از بسیاري مانند مدیریت دانش نوزدهم، قرن اواخر تا. است بیستم قرن اوایل بویژه و نوزدهم قرن واخرا به مربوط
 نیمه در. نبود محسوس و هماهنگ صنعتی، انقالب تا مدیریت پیشرفت. داشت قرار فلسفه قلمرو دیگردر علوم
 مدیریت و سازماندهی زمینه در ارزشمندي هاي گام کار تقسیم موضوع طرح با اسمیت، آدام هیجدهم، قرن دوم

 کالسیک مکتب بنیانگذار عنوان به وي و شود می شناخته تیلور فردریک با علمی مدیریت موضوع اما برداشت
 که اند آمده پدید مدیریت زمینه در مختلفی مکاتب و ها گرایش کنون تا تیلور زمان از. است مشهور مدیریت

 عبارتند مدیریت اساسی مکتب سه معتقدند برخی که اي گونه به است؛ مختف صاحبنظران دیدگاه از آن تعداد
 سیستم تئوري بر مبتنی مکتب-رفتارگرایی) انسانی روابط یا کالسیک نئو مکتب- سنتی یا کالسیک مکتب :از
 یا اطالعات مدیریت و استراتژیک مدیریت اقتضایی، مدیریت مانند مدیریتی مکاتب سایر از دیگر برخی و  ها
 .برند می نام بنیان شدان

 و مدیران با باید سرپرست چراکه است سازمان مدیریتی هاي حوزه برانگیزترین چالش از یکی سرپرستی حوزه
 ساده کار نیروي یک شدن تبدیل براي رو این از.باشد داشته ارتباط دیگر طرف از کارکنان با طرف و یک از روسا

 برقراري قبیل از مدیریتی هاي مهارت برخی به شدن هزمج و فراگیري دانش به نیاز متخصص فردي به
 می ....و ساز مشکل و دار کارکنان مشکل اداره,وري بهره بهبود,فنون خالقیت  کارکنان در انگیزه ایجاد,ارتباط

  .باشد
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تعاریف-فصل اول  

 

 چیست؟ مدیریت

 :است یرز شرح به آنها از برخی که است شده ارایه مدیریت براي مختلفی تعاریف

 هنر و علم یعنی مدیریت. هدف به نیل براي مادي و انسانی منابع کردن هماهنگ از است عبارت مدیریت

 حداکثر با هدفهاي مطلوب به نیل براي جمعی دسته هاي فعالیت کنترل و رهبري کردن، هماهنگ و متشکل

  ) کارآیی

 هدف مشترك به نیل منظور به گروهی و فردي هاي کوشش آن بوسیله که است فرایندي مدیریت(فایول هانري

 . است دیگران طریق از و بوسیله کارها دادن انجام مدیریت-. شود می هماهنگ

 هنر هم و علم هم را مدیریت هم دیگر برخی. دانند می هنر را آن برخی و علم را مدیریت صاحبنظران از برخی

 هاي روش و ها تکنیک و از باشد گیري تصمیم براي کافی تجربه داراي مدیري چنانچه معتقدند و دانند می

 .بود خواهد برخوردار مدیریت در بیشتري موفقیت از کند استفاده نیز علمی

 سرپرستی مفهوم

 سایر برخالف سازمان در و میکند اداره و هدایت را دیگران که میگردد اطالق کسی به سرپرست تعریف، بر بنا

 برده نام پیشرو عنوان به سرپرست از آمریکایی فرهنگ در. میکند ارهاد را غیرمدیر افراد مدیریتی رده هاي

 دار عهده را دیگران اداره و هدایت مسئولیت که گردد می اطالق کسی به سرپرست,مدیریت متون در .میشود

 ازاین. رسد می انجام به زیردستان وسیله به را سازمان هاي فعالیت,ارتباط برقراري طریق از و است

 :شود می برداشت زیر مشترك فاهیمم,تعاریف

 دهند می گزارش او به که دارد کارگر یا کارمند چندین سرپرست -1
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 گیرد می صورت مجموعه زیر افراد طریق از سرپرست کار -2

 مدیران طریق از که باشد می عملکردي هاي شاخص به دستیابی و اهداف تحقق جهت در سرپرست تالش -3

 شود می تعیین رتبه باال

 باشد می عملیاتی و اجرایی سرپرست فعالیت نوع -4

 سرپرستی تاریخچه

 داشته چشمگیري تحوالت گذشته اعصار طی صنعتی هاي سازمان و صنایع در سرپرست جایگاه و موقعیت

 و"تیلور"توسط"علمی مدیریت" مکتب پیدایش ولی.کرد می اداره را کارگاه تنهایی به سرپرست گذشته در.است

 تخصصی باعث,فردي سرپرستی سنتی روش جاي به تخصصی سرپرستی اعمال زمینه در او دجدی عقاید طرح

 آن در که را سازمانی هاي مشی خط تفسیر و تعبیر سرپرست چه اگر,زمان این در.گردید سرپرستی امر شدن

 .نداشت دخالتی ها مشی خط این وضع در گذشته مانند اما,داشت عهده به کرد می کار

 سرپرست علت این به فقط فرد یک آن اساس بر که ها سازمان پیشین روش به شد باعث دیدج تحول نوع این

 .شد داده پایان,بود کرده کار شغل آن در زیادي مدت که شد می گروه

 :مدیریت فرایند و گیولیک لوتر

 که ستا POSDCORB کرد، ابداع وي که هاي واژه.  کند می مشخص را مدیریت وظابف یا فرایند لوترگیولیک

  :است سازمان در مدیر یک فعالیت نماینده واژه، هر ابتداي

p    ریزي برنامه   

Organizing =O دهی سازمان 

Staffing = S انسانی نیروي کارگیري به 



٥ 
 

Directing = D هدایت   

 Coordinating = CO کردن هماهنگ 

 Reporting = R دادن گزارش و گرفتن گزارش) کردن گزارش 

 Budgeting = B بودجه 

 .باشد برخوردار را آن از حداقلی باید ولی ندهد انجام خوب را وظایف این همه ممکن مدیر یک

 از عنصر دو یا وظیفه دو عنوان به نیز را نوآوري خالقیت و و انگیزه ایجاد موضوع مدیریت، دانشمندان از برخی

 جزء را انسانی نیروي گماردن کار به یا نکرد گزارش یا بندي بودجه دیگر برخی و اند کرده قلمداد مدیریت

 مدیریت هدف مدیریت، وظابف از بخشی جاي به را هماهنگی دیگر برخی و دانند نمی مدیریت اصلی عناصر

  .کنند می محسوب

  مفهوم خالقیت و نوآوري

روشنگر  دانشمندان، خالقیت و نوآوري را به صورت هاي متعدد و متنوعی تعریف کرده اند که هر یک به نوعی،

  .بعدي از فرآیند خالقیت و نوآوري است

  .خالقیت، عبارت است از به کارگیري توانالیی هاي ذهنی براي ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید): 1968(کیزر

خالقیت فرآیند تکامل بخشیدن به دیدگاه هاي بدیع و تخیلی درباره موقعیت هاي مختلف تعریف شده : مورهد 

  .است 

ستاد رفتار  سازمانی، خالقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت هاي افراد و گروه ا) : 1992(لوتاز

  . ها در یک روش جدید، تعریف کرده است

  مشترك در ولی یک عامل  معانی مختلف است  خالقیت همچون عدالت، دموکراسی و آزادي براي افراد داراي 

ل خالقیت در ممیشه عبارت است از پرداختن به عوامل جدیدي که عاتمام خالقیت ها این است که خالقیت ه
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آن ها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کنند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل 

  .در الگویی  جدید است

 . وآوري استتالش هاي خالقیت وسیله اي براي ن) : 1992(نبتون  وهالوران  :تفاوت خالقیت و نوآوري 

خالفیت بیشتر یک فعالیت فکري و ذهنی است و نوآوري بیشتر جنبه علمی دارد و در حقیقت محصول نهایی 

  .فکري نو تعریف کرده است ) تولید(یکی از نویسندگان، خالقیت را به عنوان پدیدآوري .عمل خالقیت است

ست، در حالی که نوآوري عملی ساختن آن خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو ا) : 1995(استونر 

  .اندیشه و فکر است

خالقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین براي بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفت فعالیت هاي سازمان؛ مثال افزایش بهره  

  .، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیرهوري، افزایش یا خدمات، کاهش هزینه ها

  :را در خالقیت افراد موثر دانسته اند شش عاملاوهارا در بررسی هاي خود  ترنبرگ و اس

 .داشتن پایه اي در زمینه اي محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادي: دانش  -1

 .ئه ایده خالق از طریق تعریف مجدد و برقراري ارتباطات جدید در مسائلاتوانایی ار: توانایی عقالنی  -2

افراد خالق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکري :  سبک فکري -3

 .ابداعی را برمی گزینند

 .افراد خالق عموما براي به فعل در آوردن ایده هاي خود برانگیخته می شوند: انگیزش  -4

ن در مقابل افراد خالق عموما داراي ویژگی هاي شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بود: شخصیت  -5

 .فشارهاي بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند

 .افراد خالق عموما در داخل محیط هاي حمایتی بیشتر امکان ظهور می یابند: محیط  -6
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:مدیریت سطوح و فایول هانري  

درباره مدیریت در  اداره فن صولا منا به را خود کتاب م1916 سال در که است سازمانی نمودار مبتکر فایول

 سازمان هر براي فایول. کرد مطرح را وظایف تفکیک اصل که است کسی اولین وي. نوشت اداريسازمانهاي 

:از عبارتند که است شده قایل اساسی وظیفه شش  

 - اداري امور-  حسابداري امور- ایمنی امور- مالی امور- تجاري امور- فنی امور

 :است قایل مدیریت براي را زیر گانه پنج وظایف همچنین وي

 هماهنگی کنترل، هدایت، سازماندهی، ریزي، برنامه

 : کند می مطرح مدیریت در را توانایی سه فایول هانري

  صرف مدیریت -1

  تخصصی فنی -  مهارتی مدیریت -2

  انسانی روابط مدیریت 3 

 : کند می مطرح را مدیریتی سطح سه و

  عامل مدیران ها، سازمان روساي وزرا،: عالی مدیران*

  کل دفاتر روساي اجرایی، مدیران ها، مدیرکل مانند میانی مدیران*

  )فنی قسمت سرپرست آموزش، مسئول چاپخانه، سرپرست(  پایه)  سرپرستی مدیران 3
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 سرپرستی نیاز مورد هاي مهارت

 خود فعالیت آغاز در سرپرست یک اگر.ارندد کاربرد مدیریتی سطوح تمام در و ها سازمان همه در ها مهارت انواع

 انواع.گیرد بهره آنها از تواند می کارها همه انجام براي و مدیریت مدت طول تمام در,بیاموزد را ها مهارت این

  .گیري تصمیم مهارت و ادراکی هاي مهارت,انسانی هاي مهارت,فنی هاي مهارت: از اند عبارت ها مهارت اصلی

 سرپرست وظایف

 انجام سازمان دیگر مدیران که دارند عهده بر را وظایفی همان دقیقا و هستند مدیریت از مهمی بخش انسرپرست

 :از اند که عبارت دهند می

 نظارت-5 هماهنگی-4 هدایت-3 دهی سازمان-2 ریزي برنامه 1-

 سرپرست هاي مسئولیت

 دیگران نهی و امر و بودن زیردست از را آنها سرپرستی و مدیریت پست تصدي کنند می گمان افراد از بسیاري

 مسئولیت بار مدیریتی پست هر یا سرپرستی پست تصدي که دانند نمی آنها احتماال اما.میکند راحت شنیدن

 اما,لست بیشتر معمولی کارکنان از سرپرستان اختیارات چه اگر دیگر به عبارت.کند نمی تر سبک را کس هیچ

 .شود می آنان گذاشته هدهع بر مضاعفی هاي مسئولیت حال عین در

 :از اند عبارت سرپرست هاي مسئولیت ترین مهم

-4 سرپرستان سایر برابر در مسئولیت -3 باالدستان برابر در مسئولیت-2 زیردست افراد برابر در مسئولیت 1-

  کار محیط برابر در مسئولیت-5 کار برابر در مسئولیت
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  موفق سرپرست یک هاي ویژگی

 تواند می مدیریتی خاص هاي ویژگی بودن دارا,سازمان بقاء و حیات در سرپرست مهم و اسحس نقش به توجه با

 :از اند عبارت موفق سرپرست یک هاي ویژگی از بعضی.باشد موثر بسیار سرپرست موفقیت کاري در

 مثبت نگرش-6 شغل به عالقه-5 اختیار تفویض توانایی-4 عدالت-3 ارتباطی هاي مهارت-2 وفاداري 1

 مدیریت هاي نظریه و بمکات

 مطرح بخش اثر مدیریت به دستیابی براي,فراگیر دانش ارائه منظور به مختلفی هاي روش گذشته قرون طی

 شود می گفته "نظریه"یا"مکتب آن به مدیریت در و است خود خاص هاي سودمندي یک داراي هر که,گردیده

  .مدیریت جدید هاي نظریه و کنئوکالسی,کالسیک نظریه :از اند عبارت آنها ترین مهم که

  السیککنظریه هاي نئو

انسانی روابط یا نئوکالسیک مکتب  

 برنامه سرپرست و هاروارد دانشگاه استاد و استرالیا از مایو التون نئوکالسیک یا انسانی روابط مکتب بنیانگذار

شرکت به متعلق{ تورنها کارخانه در 1932 تا1927 از او ساله پنج تحقیقات آن، ترینمعروف هک تحقیقاتی  

.شیکاگوست شهر در الکتریک وسترن  

:انسانی روابط مکتب و هاثورن مطالعات نتایج  

 و نامزاس یجورخ و راک عون. است موثر افراد کارآیی در فیزیکی متغیرهاي از بیش انسانی و اجتماعی عوامل

 می مربوط رفتاري و روانشناسی مسایل به شود، مربوط فیزیکی و اقتصادي مسایل به که آنچه از شیب ...و تعنص

.شود  
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 به دادن شکل در یجمع و گروهی هنجارهاي و ها ارزش و است گروهی هاي خواسته اساس بر کارکنان مراودات

.است برخوردار زیادي اهمیت از کارکنان فتارر  

مدیریت جدید هاي نظریه  

 سیستمی نظریه

 یک اجزاي و عناصر تمامی که سازد می روشن را حقیقت این بیشتر و است کمی روش پیامد واقع در نظریه این

 خود واحد کردن یستمیس بر عالوه سرپرست یک. اند پیوسته هم به سیستم یا نظلم یک از بخشهایی,سازمان

 .شود برقرار بخش اثر ارتباطی سازمان سیستم در ها بخش سایر و قسمت او بین که کند مراقبت باید

 اقتضایی نظریه

 موقعیت هر که کنند می تاکید و بوده جلوتر گام یک را سیستم نظریه,مدیریت جدید نظران صاحب از بسیاري

 به چیز هر که"نگرش این.شود برخورد متفاوت مشکلی عنوان به آن با و شده بررسی با دقت باید سازمانی

 مدیر آن در که شود می شناخته اقتضایی نظریه یا برموقعیت ي مبتنی شیوه عنوان به"دارد بستگی موقعیت

  است روبرو باآنها که دهد انجام خاصی هاي موقعیت به توجه با را امور باید

 Z نظریه

 و مسئولیت بر A نظریه.شد ارائه,آمریکایی " A "و ژاپنی" J "مدیریت ي شیوه مطالعه از پس " Z "نظریه

 استخدام J نظریه در.نداشت وجود افراد مدت بلند استخدام براي تعهدي و داشت تاکید فردي گیري تصمیم

 حقیقت در که,Z نظریه.بود توجه مورد مشارکتی گیري تصمیم و گروهی مسئولیت,خدمتی عمر همه براي

 که برداشت در را نظریه دو هر مثبت هاي جنبه.است وآمریکایی ژاپنی مدیریتی هاي شیوه از انیآرم ترکیبی

  .است مشارکتی گیري تصمیم و فردي مسئولیت,خدمتی عمر همه براي استخدام به تعهد:شامل
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 :از اند عبارت به Z نظریه عمده خصوصیت دو

 خدمتی عمر همه براي استخدام 1-

 مشارکتی گیري تصمیم 2-

 نوآوري و سرپرستی وظایف

تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص می شود، اما نوآوري سازمان 

اولین سازمانی که . اتخاذ یک ایده یا رفتار است که براي نوع وضعیت ، سازمان، بازار و محیط سازمان جدید است

ن نوآور در نظر گرفته می شود وسازمانی که کپی می کند یک تغییر را اتخاذ این ایده را معرفی می کند به عنوا

  .تحقق نوجویی وابسته به خالقیت است. بر اساس این تعاریف، خالقیت الزمه نوآوري است. کرده است

ت بنابراین، در یک تعریف کلی می توان نوآوري را به عنوان هر ایده اي جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنع

 . و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد

گام نهادن در راههاي نوي تجاري، که مبتنی بر اقتصاد دانش . گذاري می شود امروزه مبالغ هنگفتی صرف سرمایه

مدار است، فرصت فراگیري را در اختیار افراد قرار داده و راههاي جدیدي را براي دستیابی به پیشرفتهاي سریع 

ورود به عرصه نوآوري، زمینه را براي گسترش سطح رقابت و ایجاد فرصت . ممکن ساخته استدر سرتاسر جامعه 

  .بیشتر به مصرف کنندگان می شود جهت رشد سودمند، هموار می سازد و موجب ارائه مطلوبیت

ام پذیري، القا، اله: بنابراین، نوآوري به عنوان اصلی حیاتی در زندگی امروزه، تعـابیر گوناگونی دارد، از جمله

  .خالقیت بازآفرینی، تغییرات پیچیده و فشرده در فرایند یادگیري و زیباتر از همه تعابیر، سفر به ناشناخته ها است

  تاثیر دانش بر مدیریت نوآوري 

اهمیت روزافزون دانش به عنوان گرداننده اقتصاد، تاثیر بسزایی بر مدیریت نوآوري که یک عامل کلیدي           

حضور و دخالت دانش . محرك جهانی محسوب می شود، دارد –بت ملی و منطقه اي در اقتصاد دانش در رقا

اما این . اي با کاهش هزینه هاي معامالتی بین شرکتها و دیگر بازیگران، تحقق می یابد درزمینه نوآوري تا اندازه
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تصمیم گیري، سیاستهاي حضور زمانی محسوس تر است که دانش در زمینه تحقیقات و اطالعات، خرید و 

  .نوآوري و کارهاي اجرایی نیز دخیل باشند

در صورتی که نوآوري را با رویکردي سیستمی بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که نوآوري و دانش در 

نتیجه فعالیتهاي گوناگونی تولید می شود که اکثر این فعالیتها خارج از حوزه فرایند رسمی تحقیق واقع می 

بنابراین دانش، تنها در دانشگاه ها و مراکز تحقیق تولید نمی شود، بلکه در عرصه هاي گوناگون اقتصاد نیز . شوند

توان به یادگیري هنگام تولید و یا انجام کار و یا یادگیري هنگام استفاده  شکل می گیرد که از همه مهمتر، می

ش بازدهی کار دانشی صورت گیرد و افزایش این بازدهی در اقتصاد کنونی، اساسا رشد باید از راه افزای. اشاره کرد

مهمترین دارایی شرکتها در قرن بیست ویکم دانشگران و . مهمترین کاري است که مدیریت می تواند انجام دهد

چه فقط یک شرکت تامین خدمات باشد و چه  ،سازمانهاي به شدت دانش محور. بازدهی آنها است

ر باشند، باید فرایند نوآوري خود را مدیریت کنند، تا میزان بازدهی دانش افزایش هاي با فناوري برت تولیدکننده

  .یابد

در قیاس با مدیریت سنتی و ماشینی، مدیریت نوآوري، مستلزم تغییر بنیادي در درك استراتژیک سازمان است 

  :که پس از آن باید چالش هاي مدیریتی زیر را مورد توجه قرار دهد

مدیریت مدرن باید با چالش قرار . هاي انسانی و انفرادي از دیدگاهی استراتژیک شایستگیمدیریت کردن ) الف

باید دریابند که یک سازمان ) مدیران(دادن همیشگی انسانها در راس تمامی عملیات، دست و پنجه نرم کند و 

  .مجموعه اي از انسانهاي متفاوت است

افراد تمایالت گوناگون، عادتهاي مختلف و پس زمینه . یکار گروهی و شبکه اي با شرکاي داخلی و خارج) ب

مدیریت باید تمرکز خود را بر روي یکپارچه ساختن شبکه اي از روابط رسمی و . حرفه اي متفاوتی دارند

  .غیررسمی، چه در داخل و چه در خارج از شرکت قرار دهد 

هد به تغییرات خارجی پاسخ بدهد، وجود یک اگر سازمانی بخوا. ایجاد ساختارهاي سازمانی سازگار و تعاملی) ج

  .ساختار سازمانی انعطاف پذیر و مناسب ضروري به نظر می رسد
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همچنین می توان با . افزایش دادن کارآمدي در برابر نوآوري تخریب کننده: ایجاد توازن میان نظم و آشوب) د

  .را افزایش دادایجاد دید استراتژیکی در زمینه نوآوري، انگیزه هاي فردي و گروهی 

  :بندي کرد محرك جدید را می توان در گروه هاي زیر طبقه –چالشهاي اقتصاد دانش 

به این معنا که بازار بیشتر به سمت و سوي جهانی می . بازار دائم در حال تغییر است: ویژگیهاي جدید بازار) الف

وز به روز پیچیده تر می شوند، چرخه کاالها عالوه بر این، تکنولوژي ها ر. رود و رقبا در یکدیگر ادغام می شوند

. در حال کاهش است و موقعیت دانش، به عنوان یک امر اساسی، هر روز مستحکمتر می شود) عمر مفید کاال(

  .تمامی ویژگیهاي جدید بازار، نیازمند افزایش رقابت از سوي شرکتها است

می توان به نوآوري در زمینه تکنولوژیکی، . گیرد هاي متنوعی به خود می نوآوري قالب: انواع جدید نوآوري) ب

. نوآوري در الگوهاي تجاري و شیوه هاي جدید سازمان دهی کارها، نوآوري در طراحی و یا بازاریابی اشاره کرد

همچنین نوآوري می تواند در زمینه یافتن کاربردهاي جدید و یا بازارهاي جدید براي کاالها و خدمات موجود 

  .باشد

اي فزاینده، ارزش یک سازمان را برابر با  مشتریان، صاحبان بازارهاي سهام، به گونه: زهاي جدید سهامدارننیا) ج

  .توانایی آن سازمان در رساندن کاالي پرسود و برتر به بازار مقصد، در زمان مناسب می دانند

دي است که باید براي تولید مدیریت نوآوري دربرگیرنده تمامی مناطق کلی: رویکرد جدید در زمینه نوآوري) د

ظرفیت یک شرکت براي پیاده سازي مدیریت نوآوري، بستگی به موفقیت . کاالها و خدمات مناسب کنترل شوند

  .کارایی درآمد. 2رشد سود . 1: آن شرکت در رویارویی با دو چالش عمده دارد

شرکتها را برآن داشته است تا  پیشرفت سریع تکنولوژیهاي جدید: مهارتهاي جدید سخن نوآوري تکنولوژي) ه

  .براي حفظ موقعیت رقابتی خود، مناسب ترین تکنولوژي ها را ارزیابی کرده، به کار گیرند

توسعه مدیریت نوآوري دانش محور، به ظرفیتی نیاز دارد که در آن : نیاز به ابزارهاي جدید مدیریت نوآوري) و

ابزارهاي تکنیکی اشاره به اکتساب و استفاده از تکنولوژیهاي . بتوان ابزارهاي تکنیکی و ارتباطی را به کار برد

این ابزارها در موقعیت رقابتی، برتري به وجود نمی آورند زیرا آنها به سهولت در . جدید اطالعات و ارتباطات دارد
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ابزارهاي . دبوجود آمدن برتري در موقعیت رقابتی، با تکیه بر ابزارهاي ارتباطی صورت می پذیر. اختیار همگانند

  .ارتباطی شامل نحوه انجام تجارت، چه در محیط داخل و چه در خارج از شرکت است

  

 چیست؟ انگیزش

 است ها انگیزه نقش بنابراین .میشوند تعریف نیز افراد درونی قواي یا تمایالت خواسته ها، نیازها، مفهوم به انگیزه

 .میکند هدایت سازمان اهداف کسب جهت در را افراد که

 :از عبارتند انگیزش مهم عوامل

 کار بودن چالشی )الف

 اجتماعی اعتبار و مقاوم )ب

 رهبري انجام انگیزه )ج

 رقابت )د

 پول)  ه

 :انگیزشی مطالعات

 تعامل نتیجه انگیزش که یابد دست موفقیت به خود افراد رضایتمندي و تعهد تالش، بی نمیتواند سازمانی هیچ

 نظر از فردي تفاوتهاي دلیل به افراد که است بدیهی دارد قرار آن در فرد که است موقعیتی و شرایط با فرد

 .نمایند نمی عمل مشابه انگیزش پویایی

 :عملکرد و انگیزش

 .میباشد آنان انگیزههاي و توانایی از تابعی افراد عملکرد که دارد وجود دیدگاه این

 ارتباط از تعریف ترین تازه در. میشوند تعریف فرد درونی محرکهاي یا غرایز ها، خواسته نیازها، به گاهی انگیزهها

  است .گردیده لحاظ صاحبنظران توسط نیز فرصت مفهوم انگیزش با عملکرد
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 :هدفگذاري نظریه

 برانگیخته شده تعیین اهداف به نیل جهت شود تعیین هدفی شخص هر براي اگر گزاري، هدف نظریه طبق

 هدایت و اهداف تعیین در مهمی بسیار نقش محیط، درونی مفاهیم دیگر و خواستهها نیازها، بر عالوه. میشوند

 .دارد افراد عملکرد

 انسان رفتار نوع با ارتباط در نیازها

 هاي محرك با بلکه,ندارد بستگی وي هاي توانمندي به تنها انسان یک کار نیروي که است شده ثابت تجربه به

 و کند می ایجاد تنش نشده ارضاء نیاز یک.است ارتباط در او هاي زهانگی و,کاري توان ارائه براي آمادگی,درونی

 در رفتار نوعی بروز موجب صاعقه یا پویایی این.آورد می وجود به پویایی یا صاعقه نوعی فرد درون در نتیجه در

 شده یاد نیاز کند می تامین را هدف آن چون که آید می بر اي ویژه هاي هدف تامین پی در واو شود می فرد

 .یابد می کاهش تنش نتیجه در و شده ارضاء

 انگیزش

 می معین را فرد رفتار کلی جهت و شوند می فعالیت ي ادامه و آغاز موجب آنها.هستند رفتار چراهاي,ها انگیزه

 جدي وظلیف از یکی کارکنان انگیزش.شود می نامیده انگیزش فرد در انگیزه ایجاد یا شدن برانگیخته.سازند

 .یافت دست کارکنان مثبت انگیزش به توان می آنها هدایت و نیازها شناخت با.باشد یم سرپرستان

 که شد ارائه نظریه سه دهه این در.بود انگیزش مفاهیم ارائه نظر از پربار بسیار هاي دوره از یکی 1951 دهه 

-بهداشت-انگیزش نظریه و "گریگور مک" Y و X نظریه,"مازلو"نیازهاي مراتب نظریه سلسله:از اند عبارت

  "هرزبرگ"
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 نیازها مراتب سلسله نظریه

 بر را خود فرض اساس او.است انگیزش هاي نظریه مشهورترین از که شد ارائه"مزلو ابراهام"وسیله به نظریه این

 نیازها این.دارند وجود(شده بندي طبقه صورت به)نیاز دسته پنج انسان هر درون در که -.است گذاشته این

 .خودشکوفایی -5 احترام-4 اجتماعی3 ایمنی-2 فیزیولوژیکی-1 :از اند عبارت

 دارد اختصاص,سطح همان به که دهد می بروز خود از را هایی ارزش و رفتارها مرحله هر در آدمی "مزلو"نظر از

 سطح در مردم اکثر که است باور این بر او.کند درك دارند قرار باالتري سطوح در که را رفتارافرادي تواند نمی و

 .اند کرده محبوس اولیه نیازهاي زندان در را خود و دارند قرار معاش امرار پایین

 Y و X نظریه

 که است منفی,اصل در یکی.کرد ارائه انسان از متمایز دیدگاه دو آمریکایی شناس جامعه"گریگور مک داگالس"

 .نهادند نام Y ي نظریه را آن و است مثبت,اصل در ودیگري X نظریه را آن

 :است زیر فرضیات بر مبتنی X نظریه تئوري

 است بیزار کار از و تنبل ذاتا انسان 1

 پرهیزد گریزدیامی می وازآن است هراسان مسئولیت خودازقبول وامنیت راحتی براي انسان 2

 است اقتصادي و مادي هاي مشوق انسان براي انگیزه و مشوق بهترین 3

 است ها انسان از محدودي تعداد رد فقط نوآوري و ابتکار,خالقیت قابلیت 4

 دارد مستمر نظارت و مستقیم هدایت به نیاز و نیست کنترل خود انسان 5

 مبتنی زیر فرضیات بر و دارد انسان به نسبت اي بینانه خوش دید و نگرش X تئوري برخالف درست Y تئوري
 :است

 داند می واستراحت بازي,تفریح مانند را وآن دارد دوست را کار انسان 1-
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 است پذیر مسئولیت موجودي یعنی است مسئولیت پذیراي,اشتیاق و میل با انسان 2-

 است درونی خاطر رضایت,افراد براي مشوق بهترین 3-

 دارند ابتکار و نوآوري,خالقیت ي قوه ها انسان غالب 4-

 مستمر و مستقیم نظارت و هدایت به نیازي و هستند"کنترل خود"فطرت و عقل,وجدان وسیله به ها انسان 5-
  ندارد

 بهداشت-انگیزش نظریه

 یک وسیله به و است شغلشان از افراد نارضایتی یا رضایت درباره اي گسترده مطالعات نتیجه,نظریه این

 نارضایتی احساس خود کار از افراد وقتی نظریه این مطابق.است شده ارائه"فردریک هرزبرگ"نام به روانشناس

 از دسته این,دلیل همین به.کنند می کار آن در که شود می عواملی مربوط و محیط به آنها نارضایتی,کنند می

 این,کنند می ورضایت خشنودي احساس کار خود درباره افراد وقتی مقابل در.نامید بهداشتی عوامل را عوامل

 رضایت موجب,نموده انگیزه تواند ایجاد می,کار بودن مساعد صورت در که است مربوط کار ماهیت به خشنودي

 عوامل را این عوامل دلیل همین به.شد نخواهد شغلی نارضایتی باعث,نبودن مساعد صورت ودر گردد شغلی

 برانگیزنده عوامل تاثیر از ناشی,رضایت که است مهم بسیار مدیران براي نظریه این درك.نامید انگیزشی

  .است بهداشتی عوامل به ونارضایتی مربوط

 شده شاغل ودرآن شده سازمان وارد که هنگامی و دارد انتظاراتی,کند می زندگی آن در که اي جامعه از فرد هر

 آنها از برخی ولی است متفاوت و شمار بی افراد انتظارت.گردد می سازمان یامدیریت کارفرما متوجه,این انتظارات

 اساسی انتظارات,وقعاتازت گروه این.شوند می شناخته قبول قابل و واقعی انتظارت به عنوان و بوده مشترك

-6 پیشرفت- 5 کارباارزش- 4 شخصیت شناسایی- 3 انسانی رفتار-2 تامین 1  :از اند عبارت که شوند می نامیده

  ابتکار دادن نشان براي فرصت
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 سایرین با خوب رابطه ایجاد و رهبري

 اهمیت کم تنها نه نیز ایرینس با ارتباط.کند می برقرار روابطی نیز دیگر افراد با خود افراد بر عالوه سرپرست یک

 زمینه این در.گذارد می اثر نیز افرادش با سرپرست روابط برروي مستقیم غیر طور به این ارتباط بلکه,نیست

 :باید مافوق با حسنه رابطه ایجاد براي

 قبال,است موثر مدیر وضع در که تغییراتی از. نمائید تشویق موقع به را مدیر. سازید مطلع کارش وضع از را مدیر

 فردیش خصوصیات طبق باید مدیر با. نمائید استفاده نحو بهترین به مدیر قابلیت و از استعداد. سازید آگاهش

 .کنید رفتار

 آنان عملکرد نحوه بر باید کارکنان با مناسب برخورد و انسانی روابط به توجه منظور به مدیر: افراد بر نظارت

 تو نزد در بدکار و نیکوکار که مبادا:آموزد می چنین اشتر مالک نامه درعهد( ع)علی امام.باشد داشته نظارت

 آن,آنان از یک هر ودرباره نماید وادار بدي به را و بدکار کند کم نیکی در را نیکوکار رغبت,آن که,باشند یکسان

  .گرفت خود برعهده او که باش دار عهده را

 کنیم نظارت را عملکرد چگونه

 شده تعریف استانداردهاي با آن مقایسه و عملکرد میزان هاي ونشانه ها مالك مشاهده شامل عملکرد بر نظارت

 .است

 مشاهده+قضاوت= نظارت

 نظر مورد استاندارد الزامات با عملکرد مطابقت و مقایسه=قضاوت

 بیفزاید؟ کارکنانش نفس برعزت تواند می سرپرست یک چگونه
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 :باید سرپرست عنوان به کار این براي

 بدهید خاطر امنیت احساس خود کارکنان به-2 کنید اشاره کارها آن وبه باشید آنها وخوب کاردرست جهمتو 1-

 خوش روي با-5 شماست موفقیت,آنها موفقیت - 4 بدهید ترتیب و نظم درس کارکنانتان به شدن الگو با -3

 آورید در برندگان درشمار را خود گروه 6 ببخشایید را کارکنانتان هاي اشتباه

 کار انجام سنجی زمان و کارها بندي زمان اصول

 مختلف هاي روش به را مشخص کار یک افراد که بینیم می دهیم قرار بررسی مورد را مختلف هاي فعالیت اگر

 انجام براي بهتري تاروش کنیم تالش ما اگر.است صادق تقریبا کارها تمام مورد در مسئله این.دهند می انجام

 اگر حال.ایم یافته دست نیز مطلوب نتیجه به و ایم کرده ارزیابی و سنجیده را کار گوییم می,نماییم پیدا کار یک

 محاسبه مختلف هاي روش به را آن انجام زمان و قرارداده تر دقیق توجه مورد را کار مختلف هاي روش

 انتخاب را زمان بهترین تا نماییم تالش اگر و متفاوتند نیز کار مختلف هاي روش انجام زمان هک بینیم می,نماییم

 .ایم داده انجام را ارزیابی عمل یعنی است گرفته قرار توجه مورد کار سرعت مساله,کنیم

 کار مطالعه

.  کآرایی بهبود براي سنجی کار و سنجی روش مانند هایی تکنیک کارگیري به از است عبارت کار مطالعه
 که باشد می منظم طور به کار تحلیل و تجزیه و بررسی علمی شیوه,کار مطالعه.سازمان در بخشی اثر افزایش
 .شود می کار انجام از هایی روش به رسیدن و ضروري غیر هاي فعالیت خذف موجب

 کار مطالعه هاي هدف

 انسانی نیروي از موثر استفاده-

 اولیه مواد و تجهیزات از موثر استفاده-

  انسانی نیروي و اولیه مواد و تجهیزات مطلوب عملکرد-

 



٢٠ 
 

 کار مطالعه هاي شیوه

 خاصی کاربرد کدام هر که هستند کار مطالعه اصلی هاي شیوه,سنجی زمان و سنجی روش ي شیوه دو
 زمان عیینت براي,سنجی زمان و گیرد می قرار استفاده مورد کار انجام هاي روش بهبود براي سنجی روش:دارند
 .شود می واقع استفاده مورد کار انجام

 شغل

 و حقوق دریافت مقابل در فرد یک عهده به و سازد می را اي حرفه که مرتبطی و مشابه وظایف از است عبارت
 که,دارد وجود کلی نظریه دو انسانی نیروي گماردن کار به و مشاغل بندي طبقه در.شود می گذارده دستمزد

 .است فرد با شغل تطبیق دیگري و شغل با فرد تطبیق یکی

 شغل تجزیه

 شغل براي بایستی افرادي چه و دارد مشخصاتی چه شغل شود می مشخص وسیله بدان که است جریانی
 .شوند استخدام

 شغل احراز شرایط

 ذکر شغل هر براي رفتاري و اجتماعی,تخصصی,فکري,جسمی الزم خصوصیات معموال مشاغل احراز شرایط در
 .گردد می

 :تمرکز عدم و اختیار تفویض

 .دهد انتقال مرئوسین به را خود اختیارات از قسمتی مدیر اینکه، از است عبارت اختیار تفویض عبارتی، به

 .است سازمان سطح یک یا فرد یک در اختیارات مطلق تمرکز

 تفویض عدم از است عبارت و بوده تمرکز عدم عکس تمرکز در و داشته ارتباط هم با تمرکز عدم و تمرکز
 نشود، اختیار تفویض اصالً چنانچه گرا و گسترده سطحی در اختیار

 :اختیار تفویض فرآیند

 به را خود اختیارات از قسمتی دارد، مؤسسه که هدفهایی و اختیارات وظایف، به توجه با مدیر که فرآیندي از
 :از عبارتند که نماید،واگذار مرئوسین
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 به نیازمند مدیر امر، این انجام جهت و میشود شروع وظائف واگذاري با اختیار تفویض فرآیند: وظایف واگذاري. 1
 .است نظر مورد شغل اهداف و مسئولیت تحلیل، و تجزیه. است پست تحلیل و تجزیه

 شغلی مسئولیتهاي با متناسب و کافی اختیارات باید اینکه از است عبارت اختیار تفویض: اختیارات تفویض. 2
 است مؤثر و کارآمد بطور یشغل وظایف انجام جهت نمودن قادر اختیار، تفویض هدف. باشد داشته را شده واگذار

 .میشود خواسته مسئولیت او از که میزان همان به حقیقت در و

 و موازین و مسئولیت تعیین با که است این به شغلها و وظایف واگذاري نتیجه یک: مسئولیت تعیین. 3
 از عاقالنه ادهاستف و مؤثر رهبري بردن کار به و محوله وظایف انجام حسن براي شده تدوین قبل از معیارهاي
 .باشند جوابگو و مسئول شده تفویض اختیارات

 جهت مناسب کنترلی سیستم یک ایجاد اختیار تفویض فرآیند در مرحله چهارمین: کنترل سیستم یک ایجاد. 4
 با مدیران لذا و است، مدیریت اصلی اصول از برخاسته حقیقت در این که. است اختیار تفویض نتایج ارزیابی
 .مینمایند کنترل را فوق موارد بازخورد سیستم یک ایجاد

 :تمرکز عدم پنجگانه مفاهیم

 انجام را اصلی کارهاي شرکتها اهداف و( خدمات و کاال) تولیدات با رابطه در که کارکنانی عملیاتی، هسته( الف
 .میدهند

 کل مسئولیت که کسانی و. میگیرند قرار هرم رأس در که مدیرانی استراتژیک، سطح یا ارشد مدیریت( ب
 .دارند برعهده را سازمان

 .میکنند برقرار ارتباط سازمان ارشد مدیریت و عملیاتی هسته بین که مدیرانی: میانی رده مدیون( ج

 سازمان در آنها رعایت بر نظارت و استانداردها اجراي عهدهدار که تحلیلگرانی: فنی ساختار متخصصین( د
 .میباشند

 :هماهنگی

 مختلف افراد فعالیتهاي که دارد چارچوبی ایجاد به نیاز نظرش، مورد اهداف به شدن نائل جهت سازمان یک
 .نماید برقرار آنها بین مناسبی ارتباط و نموده هماهنگ را سازمان

 و ضروري امري آنان فعالیت نمودن هماهنگ نمود، تجاوز نفر چند از سازمان یک کارکنان تعداد که همین
 .است ناپذیر اجتناب
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 :هماهنگی هوممف

 وظایف تصمیمات، که بطوري سازمان قسمتهاي همه فعالیتهاي نمودن همسو فرآیند از است عبارت هماهنگی
 مطلوبیت حداکثر در شده تعیین قبل از اهداف به آمدن نائل جهت گروهها، و کارکنان همه تخصص و فعالیتها
 .گردد جهت هم و ترکیب ممکن

 :هماهنگی به نیاز

 به یا سازمان کل، در. دارد عملیات پیچیدگی میزان و اندازه وسعت، به بستگی سازمان یک در نگیهماه به نیاز
 حیطه ولیکن یافته افزایش سازمانی سطوح عمودي ابعاد در افقی، طور به یا و مییابد گسترش عمودي طور

 .میگردد محدود مدیریت نظارت

 :از عبارتند است ناپذیر اجتناب و ضروري امري سازمان در هماهنگی به نیاز -

 کار تقسیم. 1

 سازمان عمودي طبقات تعداد. 2

 وظایف و تخصص تنوع. 3

 ستاد و صف وظایف. 4

 محدود منابع تخصص. 5

 کارکنان فرد به منحصر اختالف. 6

 :هماهنگی روش

 مطرح سازمان در هماهنگی مکانیزم بزرگترین حال عین در و مهمترین از یکی عنوان به: اختیارات. 1:از عبارتند
 نیروها کردن هماهنگ و سرپرستی براي هدایت و سازماندهی هماهنگی، اصل اولین و اساس اختیارات است
 .است

 هماهنگ براي کنترل مکانیزمهاي عنوان به روشها و مشیها خط اهداف،: ها رویه قوانین، مشیها، خط اهداف،. 2
 .میشود ریزي پی سازمان یک در عملیات مؤثر نمودن

 .میشود استفاده رابطی افراد از سازمان، مختلف واحدهاي بین هماهنگی جهت اغلب: رابط افراد. 3
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 .است مطرح هماهنگی ابزار مؤثرترین از یکی عنوان به ارتباطات: ارتباطات. 4

 و مدیریت بین مذاکره. شود واقع استفاده مورد هماهنگی جهت روش، یک عنوان به مذاکره: مذاکرات. 5
 .است مطرح سازمان واحدهاي بین فروش و خرید واحدهاي و مدیریت بین کارکنان

 .شود واقع استفاده مورد هماهنگی مکانیزم یک عنوان به میتواند نیز پاداش سیستم: پاداش سیستم .6

 .گردد بیشتر اثربخشی موجب میتواند هماهنگی ایجاد در افراد تمایل و تالش: داوطلبانه هماهنگی. 7

 سازمان یک حدهايوا تخصصی بخشهاي وظایف نمودن هماهنگ براي عمده طور به پروژه یک مدیر: مدیریت. 8
 .میشود طراحی

 کار تقسیم

 تمرکز کاري ویژه هاي حوزه بر کارکنان و مدیران که شود می موجب مجزا و مختلف وظایف به کار تقسیم
 .رود می باال سازمان کارایی و یابد می پرورش آنان تخصصی هاي زمینه نتیجه در.یابند

 کار تقسیم مبانی

 :باشد ها آن از ترکیبی یا زیر اصل چهار از یکی به متکی دبای وظایف بندي وطبقه کار تقسیم

 فعالیت هدف مبناي بر کار تقسیم-الف

 عملیات نوع یا مبناي بر کار تقسیم-ب

 رجوع ارباب یا مشتري مبناي بر کار تقسیم-ج

 جغرافیایی منطقه مبناي بر کار تقسیم-د

 کار تقسیم اساسی اصول

 است مهم زمانسا تشکیل و کار تقسیم در زیر رعایت

 تخصص 1-

 جویی صرقه 2-

 کنترل 3-
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 عملیات هماهنگی 4-

 وظایف نسبی اهمیت 5-

 وظایف بندي طبقه و کار تقسیم هاي روش

 به باال از یا تحلیلی روش اول:است پذیر امکان صورت دو به سازمان داخل در کار تقسیم و سازمانی طرح تهیه
 .البا به پایین از یا ترکیبی روش دوم و,پایین

 کار تقسیم معایب و مزایا

 برسد حداقل به افراد به سازمان اتکاي درجه- یابد کاهش کارگران آموزش هزینه: مزایا-الف

 انجام را زاید و فایده بی حرکات کند می تالش کارگر,کار تکرار و کار انجام دوره بودن کوتاه علت به-
 .شود می تولید یزن بیشتري محصول و شود می کمتر اشتباهات بنابراین.ندهد

 می افزایش کار از غیبت لذا نماید برآورده شاید و باید طور به را خود روانی احتیاجات تواند نمی فرد: معایب-ب
 .بیند می خطر در را خود تامینی احتیاجات فرد,ها آن مهارت به سازمان اتکاي شدن کم با -یابد

 کاري نوبت یا کاري هاي شیفت

 بین کار تقسیم هاي روش از یکی کاري هاي شیفت شده اشاره باال در که کار تقسیم لفمخت هاي شیوه بر عالوه
 نظامی هاي سازمان و درمانی,صنعتی,تولیدي هاي بخش در,شیفتی یا کاري نوبت کارگران و کارمندان,کارکنان

 .باشدمی اداري حتی و

 نوبت در کارایی کاهش و شب و رعص هاي نوبت در فعالیت هزینه افزایش,سازماندهی روش این عمده مشکل
 هاي فعالیت بر مدیران نظارت اعمال روش این در همچنین.است روز نوبت با مقایسه در مذکور هاي

 .است دشوارتر,کارکنان

 متداول کاري هاي شیفت انواع

 عواق شب یا عصر یا صبح در آن هاي نوبت که نحوي به دارد گردش ماه طول در که کاري عبارت: نوبتی کار
 کاري. شود می نامیده شب کار,بامداد 6 تا 22 از کار ساعات و,روز کار باشد 22 تا 6 بین کار ساعت اگر.شود می
 تا صبح 6 از کار ساعت.شود می نامیده مختلط کار.شود می واقع شب در وبخشی روز در آن ساعات از بخشی که
 6 تا 22 از کار ساعات و, عصر شیفت یا دوم تشیف را 22 تا 14از کار ساعت و,صبح شیفت یا اول شیفت را 14
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 کارگران از بیشتر کار نوبت کارگران کار سختی که آنجا از.نامند می شب شیفت یا سوم شیفت را بعد روز صبح
 .است نموده بینی پیش کار نوبت کارگران براي را امتیازاتی قانون لذا,است نوبتی غیر

 تجاوز هفته در ساعت 44 و روز شبانه در ساعت 8 از کار ساعات است ممکن نوبتی کار در :مثال عنوان به
 .کند تجاوز ساعت 176 از نباید متوالی هفته 4 در کار ساعات جمع اما, نماید

 رهبري و ارتباطات

 اهداف و مفاهیم کسی براي سازمان یک در آن براساس گروهها و افراد که است فرآیندي ارتباطات:ارتباطات
 1986 وانکل و استونر) مییابند تفاهم عالئم و نمادها ، پیامها، از استفاده با مشترك

 نفر، چند به نفر یک نفر، یک به نفر یک صورت به و جانبه دو جانبه، یک شکل به که ارتباطات فرآیند بنابراین
 افراد نزدیکی و یگانگی ارتباطات فرآیند اصلی وظیفه کرده هماهنگ را سرپرستی اداري وظایف مییابد جریان

 .میباشد هم به نسبت سازمان

 ایفا اطالعات ارائه و احساسات بیان انگیزش، کنترل، عمده کنترل، عمده وظیفه چهار ارتباطات سرپرستی در
 .مینماید

 :از عبارتند سرپرستی مدیریتی اهداف و ارتباطی قلمرو

 منتقل را پیامی کارگران سرپرست و مدیر اوقات از ريبسیا: کار محیط در العمل عکس نظر از ارتباط انواع( الف
 .گویند جانبه یک ارتباط را پیامی چنین این نمیشود العملی عکس موجب پیام این که میکنند

 محتواي دربارة را خود نظرات و وادارد العمل عکس به را گیرنده که باشد اي گونه به شده منتقل پیام اگر اما
 :گویند جانبه دو ارتباطات را ارتباط نوع این رساند،ب فرستنده اطالع به پیام

 کار و سریعتر جانبه یک ارتباط: از عبارتند که هستند مثبتی نکات داراي شده یاد ارتباط نوع دو از یک هر
 .است آسانتر پیام فرستنده

 مورب ارتباطات. 3عمودي ارتباطات. 2افقی ارتباطات. 1:پیام جهت نظر از ارتباطات( ب

 بريره

 .میگردد اطالق معینی هدفهاي جهت در مشتاقانه کوشش به دیگران ترغیب توانایی به رهبري

 :نماید استفاده رهبري در زیر فنون از میتواند سرپرست سازمان ماهیت بر بنا -
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 .باشد آمادهاي و دقیق دهنده ارتباط و خوب شنونده. 1

 .برآید کارکنان احواالت بررسی در پیوسته. 2

 .بیابید را انگیزه مؤثرترین اینکه تا کرده بررسی را زیردستان براي یزهانگ. 3

 .آورد بعمل جمع در را تشویق و دهد انجام پنهانی بطور را توبیخ و انتقاد. 4

 .کند اعتراف صراحت به خویش اشتباهات به. 5

 :میشوند تعریف زیر ترتیب به میباشند رهبري سبک اصلی مفاهیم

 کاري رفتار. 1

 ي ا رابطه فتارر. 2

 سرپرستی در رهبري به نوین نگرشهاي

 آنچه به دادن جهت و افراد در نفوذ به رهبري که حالی در. دارد توجه منابع توسعه و سازماندهی به مدیریت
 .میگردد اطالق است رهبر مقصود

 اي گونه به را دیگران شندبا قادر افراد شرایط آن در که است شرایطی ایجاد از عبارت رهبري که معتقدند برخی
 .یابند دست رفاه و آسایش به آنها هم که گیرند کار به

 .است نگرشی نقش یک، سازمانها مدیریت در رهبران نقش امروزه که معتقدند نظران صاحب برخی

 :از عبارتند که رهبران شایستگی زمینه در را شخصی ویژگیهاي دسته چهار

 .شود جذب موجب که هدایتی یا و هدف کسب نتیجهیابی، حس ایجاد توانایی: توجه مدیریت( الف

 .باشد درك قابل و واضح که اي گونه به مفاهیم ارتباط ایجاد و خلق توانایی: مفهوم مدیریت( ب

 .باشند پذیرا را آنها افراد که اي گونه به قاطعیت و اعتبار ایجاد توانایی: اعتماد مدیریت( ج

 در ضعفهاي و تواناییها محدوده در مهارتها از استفاده و خود اییشناس توانایی: مدیریتی خود( د
  .است خودشناسی
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 کنترل اصول

 به خاص هاي هدف جهت در,بازرگانی سازمان یک خواه و مکانیکی سیستم یک خواه سیستم یک که هنگامی
 توفیق کنترل فرایند.باشد خود هدف از سیستم کردن دور جهت در که افتد اتفاق است ممکن,آید می در حرکت

 بر یابد جدي جنبه انحرافات که آن از قبل را نظر مورد سیستم تصحیح جهت الزم اثر که است فرایندي,آمیز
 .گذارد می جاي

 کنترل تعریف

 و شده بینی پیش عملیات با واقعی اقدامات یا عملیات که این از اطمینان حصول براي است فرایندي کنترل
 فعالیت با شده انجام عملیات آن طریق از که است فراگردي,کنترل دیگر عبارت به.است همانند شده يریز برنامه
 .شوند می داده تطبیق شده ریزي برنامه هاي

 کنترل فراگرد

 :باشد می ذیل شرح به اساسی مرحله چهار شمال کنترل فراگرد

 عملکرد ي ضابطه یا استاندارد نعی 1-

 استاندارد ربراب در عملکرد سنجش 2-

 ها آن علل تحلیل و انحرافات تشخیص 3-

 اصالحی اقدامات 4-

 کنترل انواع

 عملیات انجام از قبل یا نگر آینده کنترل 1-

 عملیات انجام حین در یا وقوع زمان کنترل 2-

 عملیات انجام از بعد یا نگر گذشته کنترل 3-

 کنترل هاي روش
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 تحلیل و تجزیه فنون- -گانت نمودار- سر به سر نقطه تحلیل و زیهتج- بودجه طریق از کنترل - سنتی تدابیر-
 شبکه

 کار بهداشت و فنی حفاظت

 انسان نصیب آرامش و راحتی زیادي حد تا و است داشته دنبال به را زیادي هاي دستاورد,فناوري و علم پیشرفت
 در خطرات این کاهش براي ها دولت که اي وسیله ترین مهم.است نبوده کم نیز آن مضرات است؛لکن گردیده ها

 نامه آیین و نموده مطرح را بهداشتی و حفاظتی مقررات,چهارم لفص در ایران کار قانون.است قانون دارند اختیار
 .است گردیده اعالن و رسیده تصویب به زمینه این در مختلفی هاي نامه بخش و ها

 کار بهداشت و فنی حفاظت اهداف

 وسایل بینی پیش,ها دستگاه,ساختمان وضعیت لحاظ از کار محیط امنیت برقراري فنی حفاظت عمده هدف
 داشتن نگاه مرتب و تمیز لحاظ از کار محیط امنیت برقراري کار بهداشت از هدف باشد؛و می... و ریقح اطفاء

 شغلی هاي بیماري بروز از جلوگیري و مختلف کارهاي در کارگاه براي الزم هاي لباس بینی پیش,کارگاه محیط
 کارگر داشتن نگه سالمت به و مسال کلی طور به و کارگران روحی و جسمی وضعیت با کار تناسب و شغلی غیر و
 .باشد می کار محیط و

 کار از ناشی حوادث

 براي وظیفه انجام هنگام در که است شده بیان اي حادثه,کار از ناشی حادثه ایران اسالمی جمهوري کار قانون در
 .آید می پیش فرد

 :کرد تقسیم کلی دسته دو به توان می را سانحه بروز علل.شود می حوادث بروز موجب چیز چه

 مستقیم علل 1-

 مستقیم غیر علل 2-

 کارکنان و کافرمایان وحقوق ها مسئولیت

 کارفرمایان,مثال براي.دارند حقوقی و ها مسئولیت کارکنان و کارفرمایان,کار ایمنی و بهداشت قانون به توجه با
 تامین سازمان هاي معیار براساس,هستند,شده اختهشن خطر نوع هر رفع و کار محل در ایمنی تامین مسئول

 و نمایند سازگار معیارها این با را خود ناگزیرند کارفرمایان و شده تعیین کار محل شرایط,کار ایمنی و بهداشت
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 رعایت را ها آن اگر ولی دارند؛ مشخصی هاي مسئولیت و حقوق نیز کارکنان.کنند رعایت را ها آن
 .است کارگر خود ي عهده بر تمالیاح عواقب مسئولیت,نکند

 شود؟ آغاز باید کجا از حوادث وقوع از پیشگیري

 که را حقیقت این,سرپرستان اگر.است حوادث وقوع از پیشگیري بخش نتیجه طرح آغاز نقطه,خوب سرپرستی
 نوع هیچ,باشند نپذیرفته صددرصد,است آنان عهده بر کار این مسئولیت و کرد پیشگیري حوادث از توان می

 "ایمنی اول"بپذیرید را شعار این.کند جلوگیري حوادث وقوع از تواند نمی ایمنی اصول یا محافظ

 نویسی گزارش هاي روش با آشنایی

 را خویش اصلی وظایف تا باشد داشته توجه مسائل به اي جانبه همه نگرش با باید سازمان یک سرپرست یا مدیر
 هاي زمینه در گوناگون تصمیمات اتخاذ براي اصلی هاي پایه ها سازمان در ها گزارش.رساند انجام به

 .باشد می استخدامی و فنی,مالی,داري

 فراراه چراغی همانند باشد استوار منطقی تحلیل و تجزیه اساس بر شده تهیه هاي گزارش اگر است روشن
 .بود خواهد کیفی و کمی تکامل ورشد جهت در سازمان

 گزارش تعریف

 به,آورده دست به یا و داند می را اطالعات آن که فردي از اطالعات انتقال و نظر اظهار,بیان توان می را گزارش
 .نمود تعریف بداند که دارد ضرورت و داند نمی را اطالعات آن که فردي
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