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 آئینه شو ات خدمت آن مارهو کنی                             خاک سیه مباش هک کس ربنگیردت                                                                 
 مقدمه:

دانش مدیریت که در دهه های اخیر براساس نظریه های جدید و برمبنای تحوالت سریع علم وتکنولوژی، 

پیشرفت زیادی کرده است، منابع انسانی را بعنوان مهمترین وسیله توسعه ورشد اقتصادی، اجتماعی و 

جامعه معرفی می نماید. شاید مدیریت را بتوان یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی بشر امروز فرهنگی هر 

دانست. در عصر حاضر، به مدد این موضوع است که ماموریت ها و اهداف سازمان ها تحقق می یابند، از منابع 

از قوه به فعل مبدل می گردد. در این  وامکانات موجود بهره برداری می شود وتوانایی و استعداد انسان ها

میان حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریت به شمار می آید. چرا که سرپرست از 

یک طرف باید همنوا با مدیریت عالی سازمان به دنبال آرمان ها و اهداف ایده ال باشد، از سوی دیگر خود را 

 ن گیر اجرا هستند، وفق دهد.با واقعیت ها ومشکالتی که گریبا

انتظارات مدیران ارشد از یک طرف و دغدغه های کارگران از سوی دیگر کار را مشکل می کند.مدیران اورا 

یکی از کارکنان تلقی می کنند که دائما از مجموعه حمایت می کنند ومشکالت را مطرح کرده و مانع 

 پیشرفت سازمان است.

فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی همچون برنامه ریزی،  سرپرستان در انجام وظایف خود

 سازماندهی، نظارت وکنترل، ارتباطات، هدایت وتصمیم گیری است.

 مجموعه این فعالیت هاست که سرپرستی را شکل می دهد و هماهنگی و نیل به هدف را میسر می سازد.
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 بخش اول

 مبانی و اصول کلی مدیریت و سرپرستی

 اول:فصل 

 مفهوم سرپرست و سرپرستی1 -1

از دو واژه )بزرگ گستره بینایی( یا )قدرت تصور( تشکیل شده  1از نظر لغوی در زبان انگلیسی سرپرست

است و رد زبان فارسی سرپرست مترادف با سرور، بزرگ ورئیس است و سرپرستی به معنای مواظبت و 

 نگهداری اشخاص، اشیاء و یا سازمان ها وموسسات می باشد.

و اداره دیگران را عهده دار است و در متون مدیریت، سرپرست به کسی اطالق می شود که مسئولیت هدایت 

از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله زیر دستان به انجام می رساند. سرپرستی به 

عنوان اولین سطح مدیریتی در سازمان تعریف می شود و با مسائلی چون ترغیب و تشویق اعضای یک واحد 

برای تحقیق آرمان ها واهداف سازمان سروکار دارد. به عبارت کاری به همیاری و مشارکت مثبت و سازنده 

دیگر یک سرپرست کار اجرایی نمی کند، بلکه براجرای آن توسط دیگران نظارت می کند. حال این نظارت 

 می تواند در یک سازمان، نهاد، باشگاه ورزشی، یک تیم و یا یک حزب باشد.

                                                           
1
superviser 



 

 

سمت یا مجموعه خود را اداره کند باید دارای اطالعات و یک سرپرست برای اینکه بتواند به نحو احسن ق

مهارت هایی باشد. باید به کار تخصصی واحد تسلط کامل داشته باشد، روش های انجام کار، ابزار کار و 

 وسایل، محیط کار وسرانجام مهم تر ازهمه، کارکنان، زیردستان و نیازهای آنها را بشناسد.

 فاهیم مشترک زیر برداشت می شود:به هر حال در تمامی تعاریف، م

 

 سرپرست چندین کارمند، زیردست، بازیکن و کارگر دارد که به او گزارش می دهند. -1

 کارسرپرست ازطریق افراد زیر مجموعه صورت می گیرد. -2

تالش سرپرست در جهت تحقق اهداف و دستیابی به شاخص های عملکردی است که از طریق  -3

 مدیران ارشد تعیین می شود.

 نکته: نوع فعالیت سرپرست، اجرایی و عملیاتی است.

 وعهمیم، سازمان، مججایگاه سرپرست در ت2-1

برای تبیین جایگاه سرپرست ابتدا باید رده های مدیریت در سازمان را مورد بررسی قرارداد. معموال سه 

عالی، مدیران  سطح زیر را برای طبقه بندی سطوح مدیریت در نظر می گیرند که عبارتند از، مدیران

 میانی و مدیران عملیاتی یا سرپرستان.
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 سلسله مراتب مدیراننمودار -1

مدیران عالی: این سطح از مدیران معموال کسانی هستند که اهداف، خط مشی ها و راهبردهای کالن 

 پرداخته و واکنش های سازمان را در برابر محیط معین می کنند.

مدیران میانی: مدیرانی که یک رده پایین تر ازمدیران ارشد بوده و به طور مستقیم به آنها گزارش می 

دهند. این مدیران در اصل پل ارتباطی میان مدیران عالی و مدیران عملیاتی هستند. آنها راهبر ها و خط 

ختیار مدیران عملیاتی قرارمی و اهداف کوتاه مدت تبدیل کرده و برای اجرا در ا مشی ها را به برنامه ها

 دهند.

مدیران عملیاتی یا سرپرستان: در پایین ترین سطح سلسله مراتب مدیریت قرار دارند و به طورمستقیم 

 با کارکنان درارتباط هستند. 

به طور کلی سرپرست در برابر باال دستان، زیردستان، سایر سرپرست ها، محیط کار مسئولیت های 

 توان آنها را بصورت زیر برشمرد: متعددی دارد که می

  مسئولیت در برابر افراد زیردست: آموزش، حفاظت در برابر خطرات، هدایت و راهنمایی افراد، ایجاد

 نظم و هماهنگی، رهبری کارگروهی، ایجاد انگیزه تغییر و تحول و...

  هماهنگی، پیشبرد کار و....مسئولیت در برابر باال دستان: ارائه گزارش کار به مدیران مافوق، ایجاد 

 مسئولیت در برابر سایر سرپرستان: ایجاد هماهنگی 

 مدیران عالی

 مدیران میانی

 مدیران عملیاتی یا سرپرستان



 

 

 مسئولیت در برابر کار: کمیت)مقدار( کار، کیفیت) مرغوبیت( کار و رعایت استانداردهای زمانی کار 

  مسئولیت در برابر محیط کار:ایجاد نظم و ترتیب، نگهداری و کاربرد صحیح ابزار های موجود در محل

 کار

 وظایف سرپرستی 3-1

حوزه طبقه بندی می شود که اصطالحا آنها را وظایف مدیریتی یا 5کارپیچیده سرپرستی اغلب در 

وظایف سرپرستی می نامند. این وظایف عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، کارمند یابی وبه کارگماری 

 ته می شود.کارمندان، رهبری وکنترل که به تشریح هریک از این وظایف پرداخ

 برنامه ریزی: -1

یکی از وظایف مهم سرپرست، برنامه ریزی می باشد که انجام آن باید با در نظر گرفتن بقیه وظایف یعنی 

سازماندهی، هدایت وکنترل انجام پذیرد. برنامه ریزی، عبارت از پیش بینی، تدوین برنامه ها و اقدامات 

در ارزیابی را کارها و انتخاب بهترین راهکار، الزم و  الزم می باشد. در این صورت فرآیند تصمیم گیری

ضروری است. اجرای صحیح دیگر وظایف سرپرست مانند سازماندهی، هدایت، کنترل و بسیج منابع نیز 

بستگی به برنامه ریزی دارد. برنامه ریزی، طرحی برای یک آینده مطلوب است که بتوان توسط آن راه 

ین نمود و یا بعبارتی برنامه ریزی، یک فرآند تصمیم گیری جهت رسیدن های موثر و قابل حصول را تعی

 به وضعیت مطلوب آینده است.

در فرآیند برنامه ریزی ابتدا مسئله تعریف خواهد شد سپس وضعیت فعلی در مقابل اهداف بررسی 

مورد شرایط آینده به تجزیه  گردد که بدانیم در کجا قرارداریم وبعد از آن با ارایه فرض هایی در می

وتحلیل و انتخاب بهترین راه عملی و کاربردی پرداخته می شود و بعد از انتخاب، آن را اجرا و سپس 

نتایج را مورد ارزیابی قراردهیم. برنامه ریزی در سرپرستی همواره قبل ازسازماندهی انجام می شود و 

شته های محیطی و همچنین سیاست های اساسی شامل شناخت هدف و تعیین هدف ها، منابع و پیش دا
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، میان مدت و کلی، رویه ها و روش های چگونگی انجام کار می باشد. برنامه ریزی ممکن است بلند مدت

 و کوتاه مدت باشد.

 سازماندهی: -2

بعد از تعیین اهداف و فعالیت های سازمان، آن سازمان باید توانایی انجام اهداف تعیین شده و دستیابی 

آن ها را داشته باشد. بنابراین سازماندهی نیل به هدف را میسر می سازد، از این رو باید قادر به ایجاد  به

ساختار سازمان باشد که براساس ارتباط بین مشاغل و واحد ها، حدود اختیارات شاغلین و میزان 

ت از شناسایی و گروه پیچیدگی های آنها ، طراحی می شود. از این رو گفته می شود، سازماندهی عبارتس

بندی فعالیت ها، تعیین اختیار و مسئولیت های شاغلین، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین 

 وظایف و فعالیت ها.

هر سازمان که با اندیشه و قصد تحقق اهداف معینی تعریف می شود، ممکن است دارای اهداف متعددی 

 ا کارکردهای ابزار وتجهیزات تحقق می یابند.باشد، که این اهداف از طریق فعالیت افراد ب

 هدایت: -3

است که به عقیده برخی از صاحب نظران شامل سه بحث رهبری،  هدایت از وظایف مهم سرپرست

انگیزشو ارتباطات می باشد. ارتباط و تعامل مناسب در بین اجزای انسانی سازمان در جهت انجام فعالیت 

د. مدیران با ایجاد نظام ارتباطات مناسب زمینه نفوذ خود را در های هدفمند برنامه ریزی شده می باش

کارکنان فراهم نموده و در نتیجه توان برانگیختن آنان را در جهت نیل به هدف میسر می سازند. در هر 

حال داشتن رهبری اثر بخش موجب خواهد شد که حداکثر توان کارکنان در خدمت اهداف سرپرست و 

 سازمان قرارگیرد.



 

 

ف( رهبری: فرآیند نفوذ در دو یا چند نفر که به پسند رهبر عمل کنند را رهبری می نامند. این قدرت ال

 -3تشویق قدرت -2قدرت جایگاه قانونی)مقام(-1اعمال نفوذ می تواند از چند طریق به دست آید:

 قدرت مرجعیت. -5قدرت تخصص -4قدرت تنبیه

باشد که عبارتست از حالتی درونی که انسان را به انجام  ب( انگیزش: انگیزش به معنای چرایی رفتار می

یک سری فعالیت وامی دارد. انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف و همسویی اعداف فردی با اهداف 

سازمان نقش اساسی در پیشبرد شرکت دارد. در نظریات، انگیزش مبتنی بر انگیزش های مادی بود، ولی 

به این نکته پی برده شد که ارضای نیاز اجتماعی، احترام به کارکنان، مشاوره و بعدها از طریق آزمایش 

 مشارکت آنها در تصمیم گیری موجب اثربخشی است.

ج(ارتباطات: فرآیندی است که اشخاص از طریق انتقال عالمت های پیام به دریافت معنی، مبادرت می 

با افراد ودرک  ت است. درواقع ارتباط موثرورزند. این فرآیند یکی از ارکان موثر و وظایف سرپرس

، جهت انجام وظیفه، رهبری را موجب می گردد و ریشه بسیاری از انگیزهای آنان، توفیق در سرپرستی

، نقش سیستم ارتباطی یا به مشکالت فردی، سازمانی و اجتماعی را می توان در کمبود ارتباطات موثر

جستجوکرد، لذا باید گفت ارتباط موثر برای سرپرستان به طور کلی سوء تعبیر و تفسیرهای ارتباطی 

 دالیل زیر مهم است:

ارتباط فرآیندی است که وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل توسط آن انجام  -

 می شود.

ارتباط، فعالیتی است که مدیران جهت هماهنگ کردن و متناسب نمودن وقت خود از آن بهره می  -

 د.گیر

 کنترل:-4
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سنجش عملکرد ها براساس برنامه ها نیز ازجمله وظایف مهم همه مدیران و سرپرستان درهر رده و سطح 

سازمانی است. با انجام این وظیفه می توان از انحرافات برنامه ها جلوگیری نمود و به انجام اقدامات 

 اصالحی 

 هار مرحله بیان نمود:در راستای برنامه پرداخت. فرآیند کنترلرا می توان در چ

 تعیین استانداردها، مالک ها و معیارها -1

 سنجش عملکرد با استانداردها -2

 و تحلیل علل آنها تشخیص انحرافات -3

 اقدامات اصالحی -4

کنترل یا قبل از انجام عملیات به طورکلی انجام می شودو با پیش بینی انحرافات از استانداردها، اقدامات 

یا اینکه در حین اجرای برنامه انجام می شود و یا بعد از انجام عملیات جهت  اصالحی انجام خواهد شد و

 بررسی نتایج به کار می رود.

 

 

 کارمندیابی و به کارگماری کارکنان: -5

کارمند یابی عبارتست از جذب و پرورش و به کارگماری نیروهای خوب. از آنجا که سرپرستان کار خود را 

توان  می، این وظیفه ای بسیار مهم به شمار می رود. کار یک سرپرست را از طریق دیگران انجام می دهند

براساس نوع مهارت های الزم نیز بررسی کرد. این مهارت ها را به چهار دسته اصلی می توان تقسیم 

 بندی کرد:

الف(مهارت های فنی: که به آگاهی و دانش فرد از چیزهایی چون ماشین آالت و تجهیزات، فرآیندها و 

 وش های تولید برمیگردد.ر



 

 

ب( مهارت های ارتباطی: که به آگاهی و دانش فرد از رفتار انسانی و به توانایی او در برقراری ارتباط و کار 

 با دیگران برمی گردد.

 ج( مهارت های اداری: که به آگاهی و دانش فرد از سازمان و نحوه کار سازمان بر می گردد.

د(مهارت های تصمیم گیری و حل مشکل: که به توانایی فرد در تجزیه و تحلیل اطالعات و تصمیم گیری 

 هدفمند بر می گردد. 

 مسئولیت سرپرستان:4-1

نتایج آخرین تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که مسئولیت های اساسی سرپرستکه در همه حال 

 قرار است:معرف نقش رهبری او به شمار می رود بدین 

 تامین هدف: -1

مسئولیت اساسی سرپرست بعنوانیک رهبر، هدفمند نمودن کارکنان و توجیه برنامه ها و مسئولیت 

هاست. بدیهی است هدف هایی که با مشارکت کلیه افراد تعیین می شوند بیشتر از هدف هایی که به 

 گیرند.وسیله یک مقام صاحب اختیار سازمانی تعیین شده مورد پذیرش قرار می 

 

 

 

 حفظ و ارتقای همبستگی گروهی: -2

برای این منظور سرپرستان بایستی همواره با سایر کارکنان و افراد گروه خود دارای روابط و تماس های 

نزدیک باشند تا بدین وسیله بتوانند ضمن انتقال اطالعات، از نیازهای آنها مطلع گردند. هرچه 

ی آن از سوی اعضاء بیشتر خواهد بود اگر این نگرش ها همبستگی گروهی بیشتر باشد، تامین هدفها
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مساعد باشند، بازده کار، کیفیت، همکاری با افراد خارج از گروه و استعداد گروهی، بسیار رضایت بخش 

 خواهد بود.

 شناسایی افراد و نیاز های آن ها: -3

ن منابع انجام کار و سرپرست بایستی به شناخت تواناییها و محدودیت های کارکنان به عنوان مهمتری

به طور کلی رفتار  ایجاد خالقیت توجه داشته باشد و برای رشد و شکوفایی توانایی های آنها اقدام نماید.

 را می توان تابعی از ویژگی های فردی از یک سو و ویژگی های محیطی و موقعیتی از سوی دیگر دانست.

 سرپرستی و فرمان پذیری:5-1

سرپرستان تازه کار مرتکب می شوند این است که فکر می کنند نقش آن ها یک اشتباهی که بسیاری از 

نقش هدایتی است، یعنی باید به دیگران بگویندکه چه کار بکنند وچگونه آن کار را انجام دهند و 

این شاید بخشی از کار مدیریت که گاهی الزم باشد. اما  اطمینان حاصل کنند که کار انجام شده است.

اعث موفقیت شما و کارمندانتان در درازمدت می شود این است که کاری کنید کارمندان، چیزی که ب

خودگردان شوند. منظور این است که با حمایت و تعهد آن ها را جلب کنید، قدرت را با آنها تقسیم 

نمایید و تا حد ممکن موانع را از سر را موفقیت آن هابردارید. مفهوم تقسیم قدرت آن است که 

ولیت ها را مسئوالن و سرپرستان رده پایین تر تقسیم کرده و از آن ها بخواهیم در هدایت و انجام مسئ

 امور و غعالیت ها مسئولیت پذیر باشند.

سرپرستان تازه کار اغلب مسئولیت هدایت گروه بزرگی رابرعهده ندارند. بنابراین ممکن است این 

ارمند خود بیش از حد دخالت کنند. هرچه از نردبان وسوسه وجود داشته باشد که در کارشش یا هفت ک

سلسله مراتب شرکت باالتر می روند، مسئولیت افراد بیشتر و بیشتری را به عهده می گیرند. به هیچ 

نفر دخالت کرد، لذا از همین حاال سعی کنید از جزئیات امور فاصله 35وجه نمی شود در جزئیات کار 



 

 

ایید. این در طبیعت انسان است که فکر کند کاری که می کند مهمتر از بگیرد و روی کل پروژه تمرکز نم

کار دیگران است، اما وقتی سرپرست هستید، این تصویر مفید نیست. باید در برابر وسوسه که کار سابق 

خود را صرفا به این دلیل که برای شما آشنا و راحت است، به یک سرگرمی شغلی تبدیل کنید، مقاومت 

 کنید.

ی دیگر از جمله بسیاری از مدیران تازه کاری که از یک پست پایین به این مقام رسیده اند، چنان گروه

 درگیر جزئیات هستند که هدف کلی گم می شود. مثل موقعی که درختان مانع از دیدن جنگل می شوند.

خصوصا اگر  کسانی که زیر دست شما کار می کنند، کامال می دانند که شما چه خصوصیت اخالقی دارید،

آدم دمدمی مزاجی باشید. باید بدانید که بدخلقی و عصبانیت جایی در عادات کاری یک سرپرست پخته 

و پختگی نیز هیچ ربطی به سن وسال ندارد. هرچند نشان دادن خشم گاهی مواقع الزم است، اما  ندارد

 به شرط اینکه ساختگی و فریبکارانه نباشد.

 

 

 

 

 

 اعتماد سازی:6-1

اعتمادسازی یک فرآیند تدریجی است. یکی از مهمترین اهداف شما جلب اعتماد و اطمینان کارمندان 

 است، هم نسبت به توانایی های آنها و هم نسبت به نظر آنها در موردشما.
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اعتماد سازی در میان کارمندان کار ساده ای نیست. اعتماد در سایه موفقیت ساخته می شود. لذا اسبی 

 مندان خود بدهید که بتوانند سوار شوند و برانند.را به کار

 فصل دوم: 

 سبک های سرپرستی1-2

برای انتخاب یک سبک برای سرپرستی بهتر است که سبک ها و مکاتب مدیریتی مورد بررسی قرار 

گیرد.گرچه هزاران سال است که فعالیت های سازمان یافته منابع انسانی در کارند، اما زیربنای مدیریت 

ن متعددی با طبقه بندی های مختلف ولی از قرن هجدهم به بعد می باشد و توسط صاحب نظرامحص

عرضه شده است.نظریه تقسیم کار)آدام اسمیت( که از او چهره ای ماندنی در مدیریت بجای گذاشت، بر 

ور به دوره کالسیک ها مشه1011افزیش تولید و بازدهی افراد، تاکید دارد. مدیریت در سه دهه اول 

. از مهمترین دانشمندان است.در واقع تکامل نخستیننظریه های مدیریت مربوط به این عصر می شود

این دوره تیلور بود که اورا )پدرعلم مدیریت علمی( می نامند. مکاتب مختلف مدیریت علمی را می توان 

 به شرح زیر برشمرد:

 مدیریت علمی: -1

در مدیریت علمی، اهم وظایف سرپرست بدین شرح است) مطالعه دقیق شغل یا مشاغل به طریق علمی، 

 تعیین روش های مناسب انجام کار و اطمینان از اینکه کارکنان روش های دیکته شده را دنبال می کنند.

 

 مدیریت روابط انسانی: -2



 

 

کارکنان از بعد انسانی، تعیین روش  در این مکتب به سرپرستان توصیه هایی داده شدهکه ه نیازهای

های انسانی انجام کار، رعایت عدالتدر کار و ارتباط با کارکنان، رفع نیاز های شخصی کارکنان در حد 

امکان و هماهنگ ساختن نیازهای افراد در سازمان . در این مکتب، فرض می شود که هرگاه سرپرست با 

عطوف دارد، کارکنان پاسخ مطلوب می دهند و عملکرد کارکنان خوب باشد و توجه کافی به آن ها م

 بیشتری دارند.

 مدیریت اقتضایی: -3

در اینجا سرپرست به تکنیک ها و فلسفه انجامکار با توجه به شرایط فعلی توجه دارد. از این رو در جایی 

ری به شیوه مدیریت علمی یعنی به کمک تحلیل سیستمی مشاغل و اجرای مقررات و روش های مفید کا

متوسل می شود و درجای دیگر از مدیریت روابط انسانی، یعنی دوستی و روابط غیر رسمی استفاده می 

 کند.

 مدیریت مبتنی براصول: -4

در این نگرش که طرفداران آن عقیده دارند که برای اداره امورسازمان بایداز یک سلسله اصول کلی و 

رد: برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، ارتباطات، عام استفاده کرد، سرپرست، وظایف زیر را برعهده دا

هدایت و کنترل. لذا سرپرست باید فنون و روش های تدوین کند که این وظایف کلی به درستی تحقق 

 یابند.

 

 

 

 به این ترتیب می توان تصویر سرپرست را در چهار مگتب و نگرش مورد بحث به شرح ذیل خالصه نمود:
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 الل مشکالت، پژوهنده، تحلیلگر، کنترل کنندهتکنسین، ح مدیریت علمی-1

مدیریت روابط -2

 انسانی

مشاور، حلقه ارتباطی، متخصص روابط انسانی، انسان حدوسط یا واسطه 

 مدیران ارشد با کارکنان صف)اجرایی(، عامل انگیزشی، آموزش دهنده

 تابع شرایط زمان، مکان وامکانات مدیریت اقتضای-3

 رهبر، سازمان دهنده، برنامه ریز، تصمیم گیرنده اصول کمی مدیریت-4

 

 ویژگی های یک سرپرست ایده آل2-2

سرپرست برای اینکه بتواند از عهده وظایف و مسئولیت های خود برآید، باید دارای صفات و ویژگی های 

 خاصی باشد. در اینجاب به برخی از آنها اشاره می نمائیم:

 :شور واشتیاق به کار 

  وجسارت:شهامت 

 :تسلط به نفس 

 :صداقت و وفاداری 

 :خیرخواهی و بزرگواری 

 :نگرش مثبت 

 :مشگل گشایی 

 :مسئولیت پذیری 

 :گوش دادن فعال 

 :قدرت تشخیص 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم:    مسئولیت واختیار

 سازماندهی: 1-3

تصمیم  پس از آنکه اهداف تعیین و اولویت بندی شدند، سرپرست باید در خصوص نحوه دستیابی به آنها

بگیرد. این مرحله از فرآیند برنامه ریزی، برنامه یزی عملی نامیده می شود. هنگام طراحی یک برنامه 

 عملی، یک سرپرست باید به پرسش هایی زیر پاسخ دهد:

چه باید انجام شود؟دقیقا چه اقداماتی برای حصول به اهداف بیان شده باید اتخاذ شود؟ آیا گزینه خوبی 

چرا باید آن کار انجام شود؟ کجا وکی باید انجام شود؟ کار چگونه باید انجام شود؟ آیامی وجود دارد؟ 

 توان از رویه های موجود استفاده کرد یا باید از روش ها ورویه های جدیدی استفاده کرد؟

عصر ما، عصر سازمان های بزرگ وپیچیده است وسرپرست امروز باید از چگونگی سازماندهی و نحوه 

این سازمان ها و اصالح و تغییر آنها آگاه باشد. در سازماندهی، وظایف و اختیارات و مسئولیت های  ایجاد

سازماندهی فعالیتی  واحد ها و پست ها مشخص و نحوه هماهنگی و ارتباظ بین آنها معین می شود.

ابتدای آن مستمر و مداوم است که سرپرست همواره با آن روبه روست و منحصر به طراحی سازمان در 

نمی شود. برای سازماندهی، مبانی مختلفی وجوددارند و انتخاب نوع ساخت و مبنای آنها باید با توجه به 

عوامل مختلفی چون نوع فعالیت سازمان، محیط سازمان و خط مشی های کلی آن صورت پذیرید. یکی 

در انواع دیگر نیز غالبا به از رایج ترین مبانی سازماندهی، سازمان بر مبنای وظیفه یا هدف است که 

 نحوی از آن استفاده می شود.

سازماندهی فرآیندی است که از طریق آن سرپرست هرج ومرج را منظم ساخته، تضادهای بین افراد را 

در مورد کار یا مسئولیت از میان برداشته و محیطی مناسب برای کارهای گروهی فراهم می نماید. نکنه 
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تعاریف این است که سازماندهی یک فرآیند دوره ای است و نه روزانه و شامل سه حائز اهمیت در این 

 مرحله می باشد:

 طراحی کارها و فعالیت های مورد نیاز -1

 دسته بندی فعالیت ها در قالب پست های سازمانی -2

 به منظور دستیابی به یک هدف ایجاد رابطه میان پست ها  -3

 یل می شود:یک سازمان ازدو نوع واحد متمایز زیر تشک

الف(واحدهای صف: این واحد ها، مامور اجرای عملیاتی هستند که سازمانرا در رسیدن به هدف هایاری 

می کنند. دستورهای که به این واحدها داده می شود از سرپرستان و مدیران یا فرماندهی صادر می 

رت دارند و از آنها تاثیر می زیرا اینها به ترتیب بر فعالیت های واحد های زیر دست خودشان نظا گردد.

 پذیرند.

ب( واحدهای ستاد: وظیفه این واحدها محدود به فراهم آوردن وسایل پیشرفت و تسهیل کار واحد های 

صف ازطریق انجام خدمات مشورتی و کمکی یا تخصصی است. یعالوه هدف های عمده سیاست های کلی 

 سازمان نیز توسط واحد های ستادی تعیین می شود.

 تقسیم کار2-3

کلیه فعالیت های امروزی جهان از طریق گرو های انسجام یافته صورت می پذیرد و فرد به تنهایی قادر 

به انجام آنها نخواهد بود. این گروه ها از افراد متخصص و متعهد تشکیل شده است که در کنار هم وظایف 

و نقش خود آگاه تر باشند مفید تر کار  خود را به خوبی انجام می دهند. این افراد هر چه قدر به وظایف

 می کنند.

 ارائه گردد. رهبمنظور شناخت دقیق موضوع می بایست از دو واژه مسئولیت و اختیار تعریفی دوبا

مسئولیت: قدرت و حق قانونی که سازمان به هنگام احراز پست به فرد می دهد تا با اتکا به آن قدرت و 

امور را صادر نمایند را اختیار می گویند و مرئوسان ملزم به اجرای  ات الزم در جهت انجامحقوق دستور



 

 

آن هستند. اهم اختیارات در محیط کار شامل : دادن دستور کار، نظارت، تشویق، تنبیه و مواردی از این 

 قبیل هستند.

عبارت  مسئولیت: الزام به انجام  کار و پاسخگویی در مقابل نتایج حاصل از آن را مسئولیت گویند. به

دیگر مسئولیت یعنی مورد سوال و بازخواست قرارگرفتن در مقابل اختیاراتی که به فرد واگذار شده 

 است.

حیطه نظارت: حیطه نظارت)کنترل( که به آن حیطه مدیریت نیز می گویند عبارتست از، تعداد افراد وزیر 

اید وآنها مستقیما به وی گزارش دستانی که یک سرپرست می تواند آنها را به طور موثروکارا هدایت نم

 می دهند.این حیطه ممکن است محدود یا نامحدود باشد.

سرپرست موظف می باشد که شرح وظایف تک تک اعضا و چارچوب کلی و حوزه فعالیت آنها را تشریح 

قسیم و به آنها ابالغ نماید. سپس افراد زیرمجموعه را ارزیابی و نسبت به توانمندی آنها ، مسئولیت ها ت

نماید. پس از تعیین فرد مناسب برای کار مورد نظر، نیاز است که پیشنهاد را به صورت روشن به وی 

 منتقل سازید.

 اصول واسپاری3-3

اصل همبستگی: اصل همبستگی بیان می دارد که اختیار و مسئولیت باید همزمان باشد. سرپرست باید 

کارکنان انتظار داشت تا  زبدهد. در همان حال، می توان ابه کارکنان برای انجام امورشاناختیار الزم را 

بعبارت دیگر، اگر قرار است  حوزه هایی را قبول کنندکه در رابطه با آنها اختیار دارندمسئولیت تنها آن 

کارمندی مسئولیت هایی خاص بپذیرد، پس سرپرست باید به آن کارمند اختیار کافی برای انجام آن 

 مسئولیت را بدهد.

اصل استثنا)که مدیریت برمبنای استثنانیز نامیده می شود و ارتباط نزدیکی با اصل ل استثنا: اص

همبستگی دارد( بیان می دارد که سرپرستان می باید تالش های خود را روی مسائلی مطرح کنند که 

 د.معمول و عادی نیستندو بگذارند که کارکنانشانروی مسائل روزمره و معمولی تمرکز و کار کنن

اصل وحدت فرماندهی: این اصل بیام می دارد که هر کارمند باید تنها و تها یک رئیس مستقیم داشته 

باشد. در جاهایی که کارکنان برای چند واحد کار می کنند)مثل شرکت های کوچک( یک کارمند تنها 
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منابع باید به یک سرپرست گزارش دهد. نقض اصل وحدت فرماندهی، عامل اصلی یک سوم مشکالت 

 انسانی در صنعت می باشد.

اصل سلسله مراتب: اصل سلسله مراتب بیان می دارد که جریان اختیار در یک زمان، از یک مسیر 

ارتباطی مشخص و از باالی سازمان به پایین تسری و جریان می یابد. اصل سلسله مراتب را اصل زنجیره 

، یک یا چند مسیر ارتباطی فرعی دیگر ایجاد می فرماندهی نیز می نامند. وقتی که در زنجیره فرماندهی

 شود، این اصل نقض می شود.

اصل حیطه کنترل: اصل حیطه کنترل) که در اصل حیطه مدیریت نیزنامیده می شود( به تعداد کارکنانی 

 که یک سرپرست به نحوی موثر می تواند مدیریت کند، برمی گردد.

 گروه کاری:4-3

 وهی:تفاوت های کارتیمی و کارگر

مجموعه ای را تصور کنید که برای انجام کارمشترکی در کنار هم قرارمی گیرند. مسئولیت ها و وظایف، 

به طور کامال دقیق بین شان تقسیم شده است و هر کس عهده دار انجام کار مشخصی می شود. در بین 

ی، بدون توجه به اعضای این مجموعه چیزی به نام مسئولیت هماهنگی وجود ندارد و هرکس به تنهای

ارتباط خود بادیگران و با حداقل تعامل، به وظایف خود عمل می کند. بنابراین علی رغم اینکه کارتوسط 

مجموعه ای از افراد انجام خواهد شد ولی روح گروهی و تعامالت جمعی وجود ندارد. حال مجموعه ای را 

شخص شده است. این فرق اساسی گروه تصور کنید که روح جمعی دارند و هم مسئولیت ها به تفکیک م

 و تیم می باشد. امروزه تیم کاری از روش های موثر در جهت نیل به اهداف سازمان ها می باشد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 جدول ذیل به برخی از تفاوت های تیم وگروه اشاره دارد.

 افراد تیم افراد گروه

 وابستگی متقابل نسبت به هم دارند کنند مستقل کار می

گذاری هاسهیم نبوده و ممکناست اهدافشان در تضاد با در هدف 

 یکدیگر باشد.
 در هدف گذاری ها سهیم بوده و اهداف واحد دارند

 در انجام کارها، ابتکار و آزادی عمل دارند به آنها گفته می شود دقیقا چه کار می کنند

 خالف تشویق می شوندبه بیان عقاید و نظارت م بیان عقاید مخالف نوعی دشمنی محسوب می شود.

 به طور جدی در تصمیمات گروه شرکت نمی کنند
در تصمیم گیری ها شرکت کرده و تالش می کنند تا هویت و 

 ماهیت تیم را کشف و آشکار کنند.

 به هم اعتماد و اطمینان داشته و ارتباطشان باز و صادقانه است همرنگی با جماعت، مهمتر از دستیابی به نتایج مثبت است.

معموال دارای آرمان مشترک نبوده و ممکن است هریک با انگیزه و 

 دالیل مختلفی به گروه پیوسته باشند

آرمان مشترک داشته، همه به آن اعتقاد دارند و نسبتبه تیم 

 احساس تعلق و تعهد می کنند.

 حاصل کارشان، حاصل جمع کار تک تک یا کمتر از آن است
د دارد. به این معنی که حاصل در کارشان وجو2خاصیتهم افزایی

 کارشان بیش از حاصل جمع کار تک تک آنها است.
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 فصل چهارم:   هدایت وکنترل

 کنترل1-4

کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در 

هست، به رفع و اصالح آنها اقدام می شود. و صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه 

همچنین می توان گفت: کنترل عبارتست از فعالیتی منظم که ضمن آن نتیج مورد انتظار در قالب 

، سیستم دریافت اطالعات طراحی می شود، عملیات پیش استانداردهای انجام عملیات معین می شوند

ف و انحرافات مشاهده شده ارزیابی و میزان اهمیت بینی شده انجام شده باهم مقایسه می شوند، اختال

آنها مشخص می شود و سرانجام اصالحات الزم برای تحقق هدف ها و ماموریت های سازمان انجام می 

 گیرند.

 فرآیند کنترل مستلزم سه کار اساسی است:

 تعیین استانداردهای عملکرد-1

 نظارت برعملکرد و مقایسه آن با استاندارد ها-2

 خاذ اقدامات اصالحیات-3

 اولین الزام بخشی ازفرآیند برنامه ریزی است در حالی که دوالزام بعدی، منحصرافرآیند کنترل هستند.

مقایسه عملکرد 

 با استاندارد

تعیین استاندارد 

کیفی-کمی  

انجام اقدامات 

 اصالحی

 آیا عملکرد

با استاندارد 

 مطابقت دارد

خیر

خیر



 

 

 

  

 

 

 

 

 انواع کنترل:

به سه دسته تقسیم بندی نمود که این روش ها را می توان به تنهایی یا تلفیقی مورد روش های کنترل را می توان 

 استفاده قرار داد: 

کنترل قبل از عملیات: این کنترل ها در اصل مانع بروز انحرافات می شوند. کنترل های مزبور به گونه ای طرح  -1

 ریزی می شوند که از وقوع انحرافاتی که بعداً ممکن است رخ دهد، جلوگیری کند. 

  کنترل هنگام عملبات: در این روش می توان اقدام اصالحی در حین انجام عملیات انجام داد. -1

کنترل بعد از عملیات: در این روش نتایج اقدامات انجام شده ارزیابی شده و نتایج با استانداردهای معین تطبیق  -3

 داده شود. این روش را کنترل بازخوردی نیز می نامند. 

نها عالوه بر روش های کنترلی، ابزارها و فنون بسیاری وجود دارد که یک سرپرست برای اعمال کنترل می تواند از آ

استفاده کند. از جمله ابزارها و فنونی که بسیاری از سرپرستان از آنها استفاده می کنند، می توان به بودجه ها، گزارش 

 های کتبی، مشاهدات شخصی، مانیتورهای الکترونیکی و مدیریت بر مبنای اهداف اشاره کرد. 

 انواع روش های کنترل: 2-4

رت بر کیفیت کاالهای ارائه شده یا خدمات خود استفاده می کنند. این جنبه از سازمان ها معموالً از روشی برای نظا

کیفیت را اصطالحاً کنترل صحیح یا بایسته می نامند. اگرچه سرپرستان مسئول طراحی یک سیستم کنترل کیفی 

 نیستند اما مسئولیت اجرای این سیستم به عهده آنهاست. 

 انواع کنترل به شرح ذیل می باشد:

 ل کیفیت محصولکنتر -1

 بله



 

 
13 

  

 فرآیندکنترل  -1

 در کنترل BSCمدل امتیازات متوازن  -3

 کنترل هزینه ها -4

 کنترل موجودی -5

 )روش های اقدامات اصالحی( PDCAچرخه  -6

 

 

 مفهوم بهره وری: 

عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به بهره وری مؤثرند. بهره وری، نسبت میان کاال و خدمات 

تولید شده )برون داد( و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته )درون داد( است را مورد بررسی قرار 

و مفهوم کارایی و اثربخشی اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این می دهد. در برخی از تعاریف بهره وری به د

دو دانسته اند. با توجه به این دو تعریف می توان بهره وری را درست انجام دادن کارِ درست تعریف کرد که دو مفهوم 

، چهار حالت زیر را می توان کارایی و اثربخشی را با هم در بر می گیرد. بر این اساس بین اثربخشی و کارایی یک فعالیت

 در نظر گرفت: 

 هم کارایی دارد هم اثربخشی  -1

 کارایی دارد ولی اثربخشی ندارد -1

 کارایی ندارد ولی اثربخشی دارد -3

 نه کارایی دارد و نه اثربخشی -4

حالت، بدترین حالت ممکن که کمترین بهره وری را دارد حالت دوم می باشد یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این 

با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم ولی نه در راستای دستیابی به هدف. به عبارت دیگر با سرعت 

زیاد، از هدف خویش دور می شویم. در یک کالم می توان چنین گفت که مفهوم بهره وری به طور فزاینده، با کیفیت 

یخته است که در این ارتباط از کارایی و اثربخشی هم سخن به محصول، کیفیت نهاده و فرایند تهیه محصول در هم آم

 میان آید و منظور، تولید کاالها و خدمات با کیفیت در کوتاهترین زمان ممکن است. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : انگیزشفصل پنجم

 مفهوم انگیزش: 1-5

برای کلمه انگیزش، تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده است. در قالب این تعاریف، کلماتی چون هدف، میل، نتیجه، 

مشتق  Movereبه معنای انگیزش عمالً از کلمه التین  Motivationانگیزه، قصد و مقصود را می توان دریافت. کلمه 

مروزی، انگیزش به معنای ترغیب کارکنان به تالش بیشتر شده است که به معنای حرکت دادن است. در سازمان های ا

در کارشان است. البته یک سرپرست می تواند محیطی را خلق کند که انگیزه کارکنان را افزایش دهد. نکته قابل تأمل 

دیگر اگر دیگر در درک رفتار کارکنان، مفهوم رسالت خودپروری است که اصططالحاً اثر استتار نامیده می شود. به عبارت 

 سرپرست از کارمندی انتظار موفقیت دارد، آن کارمند موفق خواهد شد و بالعکس. 

 شناخت الگوهای انگیزشی:  1-5

 نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو؛ *

 سلسه مراتب نیازهای مازلو به وسیله آبراهام مازلو ارائه شد. او نیازهای انسان را به صورت یک سلسله مراتب مشاهده کرد

 که اصلی ترین نیازها، یعنی نیازهای فیزیکی شروع می شود و تا باالترین نیاز یعنی خود شکوفایی ادامه می یابد. 
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 آب و غذا، خواب، بهداشت، نیازهای بدنی و تمرین و استراحت می باشد. نیازهای فیزیولوژیک:  -1

و ایمنی، حمایت، صلح و آرامش، عدم تهدید یا خطر، محیط مرتب و تمیز و تضمین رفاه  امنیت نیازهای ایمنی: -1

 بلند مدت می باشد. 

 پذیرش، حس تعلق، عشق و محبت، عضویت در گروهها و مشارکت گروهی می باشد. اجتماعی: نیازهای  -3

 و هوشیاری است.  شناسایی و پرستیژ، اعتماد و رهبری، شایستگی و موفقیت و قدرت احترام:نیازهای  -4

بالفعل کردن توانایی های بالقوه، انجام کارها با هدف موفقیت، کنجکاوی ذهن، خالقیت  خود شکوفایی:نیازهای  -5

 و قدر نهادن به مسائل معنوی و پذیرش واقعیت ها می باشد. 

 *نظریه موفقیت ـ قدرت ـ تعلق

رد، ابتدا توسط دیوید مک کللند مطرح شد. بر اساس این این نظریه که رابطه نزدیکی با نظریه سلسله مراتب نیازها دا

 نظریه همه آدمها سه نوع نیاز دارند. 

 نیاز به موفقیت: نیاز به انجام چیز بهتری یا انجام آن به نحوی مؤثرتر از آنچه قبالً انجام شده است.  -1

 نیاز به قدرت: اساساً نیاز به تأثیر گذاشتن بر دیگران می باشد.  -1

 لق: نیاز به دوست داشتن است. نیاز به تع -3

 

 بخش دوم 

 مدیریت و سرپرستی مجموعه های فرهنگی و ورزشی

 تعریف نهاد یا سازمان ورزشی: 

نیاز به 
 خودشکوفایی

نیاز به احترام به 
 خود و دیگران

 نیازهای اجتماعی

 نیازهای ایمنی

 نیازهای فیزیولوژیک 



 

 

همانطور که قبالً اشاره شد، به مجموعه ای از افراد که با اهداف خاص که برای نیل به آن هدف تالش میکنند را سازمان 

می نامند. از جمله سازمانهایی که امروزه نقش بسزایی در جامعه و کشورها دارند سازمانها و نهادهای ورزشی میباشند. 

 ه های مختلف ایفا می نمایند. این سازمانها نقش های گوناگونی را در عرص

نقش اجتماعی: سازمانهای ورزشی می توانند نقش بسزایی در ارتباطات اجتماعی و همچنین ارتقاء سطح کیفی  -1

و کمی جامعه ایفا کنند. به عنوان مثال یک باشگاه ورزشی در یک شهر می تواند افراد زیادی را جهت تعامالت 

 گیری از انحرافات اخالقی و اجتماعی گردد.  ورزشی در خود جذب نموده و باعث جلو

مشابهت های عینی و عملی می توانند و نهادهای ورزشی به دلیل ماهیت گسترده و  : سازمانهانقش سیاسی -1

راهکاری برای ارتباط هرچه بهتر کشورها و تعامالت سیاسیآنها گردند. به عنوان مثال در مسابقات المپیک 

در آن حضور می یابند. الزم به توضیح می باشد که این  و نژادیه گرایشات سیاسیتمامی کشورها فارغ از هرگون

امر در نهایت می تواند به یک صنعت درآمدزا تبدیل گردد و به صورت موازی به چرخه درآمدی کشورها به 

 صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر داشته باشد. 

رشد جسمی، روحی و ارتباطات بین فردی داشته باشد. نقش روابط انسانی: ورزش می تواند نقش بسزایی در  -3

 بعنوان مثال یک ورزشکار حرفه ای غالباً از انحرافات اخالقی و اجتماعی دوری می گزیند. 

 

 سازمانهای ورزشی یا یک صنعت پولساز: 

رزشی نیز این ها به دنبال یک هدف خاص تشکیل می شوند. در سازمانهای وNGOامروزه کلیه سازمانها، مجموعه ها و 

امر مستثنی نبوده چرا که ورزش با کسب منفعت مادی و کسب سود منافاتی ندارد. اکنون نیز کم نیستند نهادهایی که از 

 راه ورزش به طور مستقیم و غیرمستقیم کسب درآمد می کنند. 

 انواع گروههای ورزشی: 

 گروه تقسیم نمود.گروههای ورزشی را از حیث چرخه حیات و درآمد می توان به سه 

است که به صورت نیمه وقت، دوره ای، فصلی و یا به فراخور  یگروه محدود: این مجموعه شامل گروههای -1

مناسبت یا اتفاقی خاص تشکیل می گردند. این گروهها عمدتاً به دنبال کسب منفعت شخصی نبوده و به صورت 

برای شرکت در مسابقات جام رمضان، برگزاری  به عنوان مثال: یک تیم محلیغیرانتفاعی فعالیت می کنند. 

 مسابقات فوتبال با هدف کمک به کودکان بی سرپرست. 
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متوسط: این مجموعه ورزش را به عنوان هدف اصلی انتخاب، ولی در کنار آن به دنبال منفعت می گردد. گروه  -1

تفاوت این گروه با گروه محدود در استمرار و طول عمر سازمان است. به عنوان مثال باشگاه فرهنگی ـ ورزشی 

 استقالل یا پرسپولیس. 

. یت همه جانبه در آن آغاز نموده اندت شناخته و یک فعالورزش را به عنوان یک صنع هاگروه بزرگ: این گروه -3

. این گر را نیز به خود معطوف نموده اندبه طوریکه نه تنها ورزش محوریت آن می باشد بلکه صنعت های دی

مثل صنعت فوتبال که نه تنها برای نهادها عمدتاً انحصاری بوده و کامالً به صورت سازمان یافته اداره می شوند. 

کنان و صاحبان تیم منفت دارد بلکه برای نهادهای دیگر از جمله برندهای کفش و لباس، تبلیغات و توریسم بازی

 نیز دارای درآمد می باشد.

 نقش سرپرست در سازمانهای ورزشی

 همانطور که در بخش های قبل به مفهوم سرپرستی اشاره شد و سرپرست به عنوان تصمیم گیرنده نبوده و صرفاً به عنوان

یک مدیر اجرایی فعالیت می نماید، در امور ورزشی این امر کمی متفاوت می باشد. به نحوی که گاه یک سرپرست 

ورزشی در مقام تصمیم گیرنده و همچنین اجرا کننده حاضر می گردد. به عنوان نمونه یک سرپرست تیم والیبال بنا به 

یداری می نماید. یک سرپرست میبایست دانش جامعی از تشخیص خود بازیکنی را برای کمک به تیم در فصل جدید خر

 سرپرست اشاره میگردد:  راهبردیتمامی ابعاد برنامه ها، نیازها و فعالیت ها داشته باشد. در ذیل به برخی از سطوح 

 

 شناخت و آگاهی کامل از موضوع و فعالیت ورزشی -1

 آگاهی از زمان و فصول فعالیت مورد نظر -1

 آماده سازی فضای ورزشی برای فعالیتانجام زمان بندی و  -3

 ارتباط همه جانبه با مدیران باالدستی )مدیر باشگاه، مدیر فدراسیون و ...(  -4

 وظایف یک سرپرست ورزشی: 

 تهیه دستورالعمل مرتبط با موضوع فعالیت و تدوین شرح وظایف هر یک از افراد تیم یا باشگاه  -1

 ب در تیم یا مجموعه تهیه چارت مناسب به منظور ایجاد سلسه مرات -1

تهیه جدول زمانبندی به منظور نیل به اهداف تیم )جدول زمانبندی مسابقات، تمرین های روزانه، استفاده از  -3

 نمودار گانت برای توانمند ساختن تیم یا مجموعه(

 ایفای نقش پشتیبانی و لجستیکی )تهیه محل تمرین، لباس، کمک های اولیه و ...( -4
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