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  دمهمق
 د.دار هبرعهد را نمازسا پشتیبانی و اداري تخدما هماهنگی و یتاهد ي،یزر برنامه اداري رموا مدیر

 ندابتو نمازسا تا کند می یتاهد و هماهنگی ي،یزر برنامه را تخدما از سیعیو مجموعه اداري رموا مدیر
 و هااردستاندا نشد عایتر رب او دارد. هعهد بر را سیعیو و دهگستر ظایفو او. کندرکا يموثر رتصو به
 .دارد رتنظا اداري اتتجهیز و آوري فن از دهستفاا ژي،نرا فمصر يلگوهاسازمان، ا يهااردادقر در نیناقو
  .ستا موثر نکنارکا ضایتر و وري هبهر انمیز در مدیر ینا رکا

 اردمو ،میاتخدسا رموا منجاا جمله: از باشد می نکنارکا به طمربو اداري رموا مدیر ظایفو از بخشی
 شیابیارز ،میاستخدا يها نامه یینآ و ها لعملراستود ايجرا ،جابجایی ،ترفیع مانند: مانیزسا خلدا

 ايجرا مسئولیت ها شرکت و ها نمازسا ريبسیا در اداري رموا .. . مدیر.و فاهیر رموا ن،کنارکا دعملکر
و تهیهکاالها  ،کاالها یمنیا و ارينگهد هنحو ،ردارينباا رموا بر و شتهدا هبرعهد را ها هیدامز و ها مناقصه
  .دارد رتنظا ها همایش و تجلسا اريبرگز مانند عمومی تخدما به طمربو رموا ز،نیا ردمو اتتجهیز
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  اداري مدیریت
 ینا از دارد. ساسیا نقش ننساا نیدرو يها ناییاتو وزبر در اربزا و اتتجهیز ر،کا محیط چگونگی

 دن،کر رکا سخت نه ننددا می دنکر عمل نهاهوشمند را وري هبهر که موسساتی و مانهازسا که سترو
 نیز شتیابهد و اردستاندا رکا اربزا و سایلو ،محیط دیجاا به نسبت وري هبهر یشافزا و شنگیزا دیجاا ايبر
  .ندداربر مگا. .. و ها نمازسا تعالی مسیر در نهاآ نسانیا منابع تا نمایند می امقدا ارثرگذا ملاعو انعنو به

  اداري لتحو
 از نوین يقالبها در یجرتد به و رجخا گذشته سنتی حالت از 1320 يسالها از انیرا اداري منظا
 میاستخدا و اداري رموا نمازسا تشکیل ،بینی پیش با ندرو ینا ید.دگر رداربرخو توجهی قابل گیدگستر
 اداري منظا تکوین و حصالا ل،تحو عموضو و شد ینهدنها 1345 بمصو ريکشو امستخدا نقانو در ر،کشو
  .مددرآ نمازسا ینا ظایفو هعمد بخش انعنو به سمیر شکل به

  اداري لتحو ممفهو
 یفظاو مدرآکا يیفاا جهت در اداري منظا يها ينمنداتو : تقویت از ستا رتعبا اداري لتحو از فهد

 حصالا ن،کنارکا ومیعم کترمشا نهمچو ديمتعد يیندهاافر اداري لتحو دولت. فعلی نقش و
  .کند می لنباد را...  ان ومدیر و نکنارکا زينمندسااتو رات،ختیاا و ظایفو تناسب اداري، يهارساختا

  اداري لتحو و اداري رساختا
 اي هیژو همیتا از آن اريثیرگذات نیز و هارساختا سایر با تنگاتنگ طتباار لیلد به اداري رساختا

 که گانیار تشکیل الذ. ددگر می یگرد تتحوال سساا آن در لتحو که ريطو به می باشد؛ رداربرخو
 مصوبه سساا بر اداري عالی رايشو .باشد می وريضر ربسیا گرفته هعهد به را تتحوال ینا لیتئومس
 اداري لتحو يیزر برنامه دستا راتختیاا و ظایفو و ءعضاا ر،ساختا 19/2/1377 رخمو1/12/2056 رهشما
 لتحو تحقق ايبر هنیذ يها مینهز دیجاا و زيسا فرهنگ يها برنامه منجاا. دمون غبالا و تعیین را رکشو
 و سمعی يها برنامه تولید و تخصصی يهادمیزگر زش،موآ تخصصی يهارسمینا اريبرگز نظیر اداري
  .هغیر و يبصر
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  اداري لتحو مختلف يها برنامه
 دولت ازهندا دننمو منطقی برنامه
 یا فحذ و لتدو نکال تتشکیال حصالا اداري عالی رايشو ظایفو از یکی ف،هد ینا به نیل رمنظو به

 الیحه ینا صلیا فهد ،لتدو نکال تتشکیال الیحه نحااطر هعقید به هاست تخانهوزار برخی مغااد
 تصدیها ینا از بخشی اريگذوا و لتیدو يتصد کاهش و دنکر مدتررآکا جهت لتدو ازهندا دنکر کوچک

  .ستا لتیدوغیر بخش به

 دولت تشکیالتی يهارساختا در لتحو برنامه
 نمازسا يسو از که ستا ظایفیو جمله از ستانیا يمانهازسا تجمیع و لتدو تشکیالتی رساختا حصالا

 پوشش تحت ستانیا يمانهازسا ترتیب ینا به ست.ا هشد لمحو ییاجرا يستگاههاد کلیه به مدیریت
  .شد هداخو مغااد نستاا هر در ،حدوا نمازسا یک يستگاههاد و ها تخانهوزار

  یتیمدیر ينظامها در لتحو برنامه
 در شگرفی ربسیا تغییر به نداتو می منظا یک ورودي در کوچک تغییر یک مدیریت عنو ینا در
  .دشو منجر منظا جیوخر

 امیستخدا ينظامها در لتحو
 12 یشافزا و یپلمد يهاونیر بجذ کاهش ادواري، يمونهاآز اريبرگز ،سمیر يمهااستخدا کاهش

 حطر ینا در که ستا جمله مواردي از نیکولکترا لتدو بحث ،باالترو لیسانس  يهاونیر بجذ يدصدر
  د.شو می انعنو

 نینساا يهاونیر زيبهسا و زشموآ يها برنامه
  :نچو تهاییورضر

  مینه.ز ینا در نگر هیندآ يها بینی پیش و قبلی و ريجا يهادعملکر نقایصرفع - 1

 فعالیتها. کیفیت دبهبو وملز -2 
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 جدید. ظایفو ینا با شهازموآ لنتقاا وملز و مانهازسا ظایفو یشافزا  -3 

از جمله جتماعی ا و ديقتصاا يها عرصه در اريفزا منر و اريفزا سخت جدید يیهاورفنا ورود  -4 
  موارد ضروري براي انجام آموزش ضمن خدمت می باشد.

 اداري يورفنا توسعه و رکا منجاا يشهارو و یندهاافر حصالا برنامه
 ینا. دکر ینوتد را يتر قیقد و تر صرفه به و مدتررآکا يشهارو انتو می جدید يیهاورفنا از دهستفاا با
 به سریعتر لحصو نتیجه در و ژينرا فتالا ونبد و صحیح ايمجر در مانیزسا ظایفو منجاا به شهارو

 دخو فهد به يبهتر کیفیت با و کوتاهتر نماز در نیز عجور بباار نهایت در که ددگر می منجر نتیجه
  .یابد می ستد

 اداري منظا در دممر متاکر حفظ و ءتقاار برنامه
 انتو می را بمطلو خدماتی منظا يیژگیهاو ،ستا یگرد برنامه ماحصلدر این مورد  نتیجه لحصو

 هارکا منجاا در سهولت ن،جعاامر نظر ردمو تعملیا تسریع و س بودنسترد در ،قیق،د سریع سانیر عطالا
 که دبر منا انتو می را جعهامر عمل نظم و یباییز ،تبعیض معد نیناقو و بطاضو به يپایبند ر،موا دشگر و

  .دشو می نگیرندگا خدمت يضایتمندر موجبدر نتیجه 

  اداري رموا مدیریت ظایفو حشر
v و عمتبو وزارت تفضیلی تتشکیال به توجه با نمازسا نسانیا وينیر يهازنیا مینات جهت در امقدا 
 مرکز. يهازمجو بچورچها در

v می.استخدا اداري، يلعملهاراستود و ها نامه ئینآ رات،مقر و نیناقو ايجرا 

v ن.مازسا شیزموآ يهازنیا آوردبر جهت در یربطذ يها مدیریت با اداري رموا مدیریت هنگیهما 

v لی.پرسن جهدبو آوردبر و بینی پیش در بربطذ يها مدیریتد با اداري رموا مدیریت هماهنگی 

v ن.ستاا نکنارکا کلیه ردمو در پرسنل تطالعاا و رماآ تحلیل و تجزیه ي،بند طبقه آوري، جمع 

v ن.مازسا مسکونی زلمنا و امهمانسر یعزتو و مینات ربمنظو زمال تمااقدا منجاا و يیزر نامهبر 

v و اشهد زمعز يها ادهخانو ايبر ريکادمد ،تبلیغی ،فرهنگی يها برنامه ايجرا و يیزر برنامه 
 ن.مازسا نکنارکا سایر و ننشستگازبا ن،گادفتاراکااز ان،گرریثاا
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v و...مرخصی  ت،نتقاالا و نقل ات،تغییر ت،ترفیعا شامل نمازسا نکنارکا پرسنلی رموا کلیه منجاا 

v ان.بگیر يمستمر و ننشستگازبا به طمربو رموا کلیه منجاا 

    یفرتعا
 قتاا قبیل از. دشو می  منجاا نهاآ در مستقیما اداري صلیا رکا که فضاهایی: اداري صلیا يفضاها - 1
  ... و ريجا يها بایگانی ي،فترد رموا منجاا يفضا ،شناسیرکا ،مدیریت يها

 پست با متناسب ییاجرا يها هستگاد نکنارکا که ماتیوملز و سایلو مجموعه: اداري اتتجهیز - 2
 مانیزسا افهدا تحقق يستارا در ایفظو منجاا رمنظو به دموجو اداري يفضا و شغلی يهازنیا ،مانیزسا
  .نددار زنیا

  نکنارکا گزینیرکا رموا ايجرا یندافر
  مندرکا امستخدا -1

 مانی.زسا يها لیست به توجه با حدهاوا میاستخدا يهازنیا آوري جمع §

 مشاغل. و شغل تمشخصا تعیین گبر تهیه §

 ام.ستخدا گهیآ تنظیم §

 . نامهروز در گهیآ پچا منجاا §

 . مصاحبه جهت هشد يبند نماز برنامه معالا و نمتقاضیا اركمد یافتدر §

 علمی. و تخصصی مصاحبۀ و نموآز اريبرگز §

 ز.نیا ردمو ادتعد برابر دو نسبت به نموآز در نشدگا پذیرفته معرفی §

 گزینش. هستۀ به نشدگا پذیرفته معرفی §

 پیشینه. ءسو معد هیاگو خذا جهت حیصالذ جعامر به متقاضی معرفی §

 ارك و...مد تکمیل و هندوپر تشکیل §
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  شغلی ءتقاار -2
 نویس پیش لساار ،حدوا نظر یافتدر و آن خالصه و هندوپر سیربر م،مستخد ستاخودر :وهگرءتقاار

  حکم. ورصد ،جهدبو فترد به حکم
 و خذا ه،ندوپر خالصه تهیه و سیربر م،مستخد ستاخودر :تحقیقی و تخصصی مشاغل وهگر ءتقاار

 حطر ،مشاغل يبند طبقه حطر کمیته تشکیل زات،متیاا دپیشنها و سیشنارکا ،علمی رثاآ آوري جمع
  حکم. ورصدو  جهدبو فترد به حکم نویس پیش لساار ،مترهاراپا زمتیاا و عموضو
 جمع و خذا ه،ندوپر خالصه تهیه سیربر م،مستخد ستاخودر :انمدیر وهگر ءتقاار و مشاغل یابیارز

 يبند طبقه حطر ییاجرا کمیته تشکیل ع،موضو شناسیرکا ه،ندارز يطرحها ر،وثاآ ت،مااقدا آوري
  حکم. ورصد و...مشاغل 

  بنتصاا -3
 گزینی.رکا به متقاضی حدوا از دپیشنها لساار §

 . هندوپر خالصه تهیه و سیربر §

 .کمیته بیرد توسط تجلسهرصو غبالا و تنظیم ، تهیه §

 جه.دبو فترد به حکم نوشترو لساار و حکم ورصد §

  یترموما -4
 شش از بیش مانیزسا پست حفظ ونبد یترماموه، ما شش تمد به مانیزسا پست حفظ با یترمامو

  ن.کنارکا شیزموآ یترمامو ه،ما

  نکنارکا لنتقاا -5
 ل.نتقاا دپیشنها ستاخودر یافتدر §

 نظر. کسب ايبر یربطذ حدوا به لساار §

 ئیس.ر به ارشگز §

 جه.دبو فترد به حکم لساار و حکم نویس پیش تهیه §

 متقاضی. هستگاد به هشد مهر و كال هندوپر لساار §
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  نکنارکا نشستگیزبا -6
 متقاضی. کتبی ستاخودر §

 لتی.دو خدمت بقاسو خالصه مفر تکمیل §

 ن.یشاا فقتامو کسب و هستگاد ئیسر به متقاضی خدمت ارشگز لساار §

 نشستگی.زبا غبالا ورصد §

اري برقر ییدتا ايبر زنیا ردمو تطالعاا میک(فر رهشما مفر تکمیل و اجستخرا و هندوپر سیربر §
 نشستگی).زبا قحقو

 خدمت). خرآ لسا2 در دو یاامز و قحقو اتتغییر و خدمت محاسبه م(فر  2رهشما مفر تکمیل §

 نشستگی.زبا قحقو اريبرقر حکم ورصد §

 ري.نشستگیکشوزبا نمازسا مدیریت به امستخدا هندوپر اههمر به بقاسو لساار §

 و...مالی  رموا به هشد تایید حکم لساار §

  يخریدزبا -7
 ط.مربو حدوا فقتامو اههمر به متقاضی کتبی ستاخودر §

 لتی.دو خدمت بقاسو خالصه مفر دننمو تکمیل §

 ئیس.ر به ارشگز لساار §

 ب.حسا تسویه جهت مختلف يحدهاوا از مستعالا §

 ي و...خریدزبا حکم ورصد §

  وراث ظیفهو محکاا ورصد -8
 ق.حقو قطع جهت مالی رموا به تفو یخرتا غبالا §

 ه.ندوپر تشکیل جهت ممرحو هثور از تعود §

 ثه.ور تمشخصا و طالعاتیا يفرمها تکمیل §

 م.مرحو هندوپر سیربر §

 وراث. ظیفهو اريبرقر حکم ورصد §

 ن.ستاا نشستگیزبا نمازسا به بقاسو لساار §
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 ق و...حقو ختداپر جهت مالی رموا به حکم لساار §

  لشتغاا حالت -9
 ضعیتو از شوند می داده تشخیصده فتاا رکا از زانجانبا دبنیا معالا سساابر که زيجانبا انمندرکا

  نمایند. می دهستفاا لشتغاا حالت
  گیدفتاراکا از محکاا ورصد -10
 .متقاضی کتبی ستاخودر §

 معتمد. کترد فقتامو کسب §

 پزشکی. رايشو به ربیما بقاسو هندوپر و پزشکی اركمد لساار §

 می.استخدا و اداري رموا رايشو به آن لساار و مثبت رأي کسب §

 گی.دفتاراکا از غبالا ورصد §

 و دو.یک  رهشما مفر تکمیل §

 ق و...حقو اريبرقر حکم ورصد §

  ستعفاا یا اجخرا محکاا ورصد -11
 متقاضی. دفر کتبی ستاخودر §

 ئیس.ر به متقاضی ارشگز لساار §

 ط.مربو قانونی ادمو برابر ستعفاا یا و اجخرا حکم ورصد §

 مختلف. يحدهاوا با بحسا تسویه جهت غبالا §

 ستعفا.ا یا و اجخرا حکم لساار §

  ها مرخصی -12
  ق.حقو ونبد مرخصی -3ستعالجیا مرخصی -2ستحقاقیا مرخصی -1انواع مرخصی:

 به خدمت تمد نسبت به خدمت هما نخستین از ممستخد ستحقاقیا مرخصی :ستحقاقیا مرخصی-1
 دهلعاا قفو و قحقو از دهستفاا با مرخصی حق هما یک سالی لتدو سمیر ممستخد د.گیر می تعلق او
 مندرکا هر د.شو می رمنظو ستحقاقیا مرخصی ءجز روز یک از کمتر مرخصی را دارد. طمربو يها

 حدوا ونمعا یا ئیسر و نماید ستاخودر را دخو سالیانه ستحقاقیا مرخصی لسا لطو در ستا موظف
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 انمیز به یانهسال مرخصی از انمندرکا دهستفاا نمکاا تا نمایند ذتخاا ترتیبی موظفند نیز طمربو
 ینکها مگر نماید دهستفاا مرخصی آن متما از باید گرفته مرخصی که مستخدمی دد.گر همافر قستحقاا
 ستحقاقیا مرخصی لحا در که مستخدمی کند. رکا به تعود را او طمربو ئیسر ورتضر به بنا ینکها
 از دهستفاا لحا در که مستخدمی مانیزسا پست حفظ د.شو تمدید او مرخصی کند تقاضا نداتو می ستا

  ت.سا میالزا ستا ستحقاقیا مرخصی
 باید باشد او خدمت از مانع ريبیما آن و دشو ربیما شاغل ممستخد ههرگا :ستعالجیا مرخصی-2
 ريبیما به ممستخد ءبتالا تشخیص هد.د عطالا عمتبو اداره به ممکن تمد ترین هکوتا در را تبامر

  ست.ا پزشکی نکمیسیو ههدبع وي یتورمعذ تمد تعیین و جلعالا صعب
 فقتامو با زنیا رتصو در نداتو می پیمانی ممستخد پیمانی: ممستخد -لفا :قحقو ونبد مرخصی-3
 - ب.  نماید دهستفاا اردادقر تمد انبمیز کثراحد و قحقو ونبد مرخصی از هکنند امستخدا هستگاد

  ست.ا مایشیآز دورة مختتاا به فموقو قحقو ونبد مرخصی از دهستفاا سمی:ر ممستخد

  مدیریت يها نظریه
 ،می شود گرفته رکا به سنتی و لمعمو يشهارو ،مدیریت در ،صنعتی بنقالا از پیش :علمی مدیریت

  که اچر.دنبو صنایع و جامعه زنیا يبگواجو شهارو ینا یگرد ه،نبوا تولید و صنعتی بنقالا عقوو با لیو
 در اديستبدا روش از دهستفاا و کوشا ادفرا تشویق معد ان،گررکا فیدتصا بنتخاا آن صلیا معایب

  .شد می هعدید تمشکال وزبر موجب صنایع و ها نمازسا يهبرر
  :علمی مدیریت لصوا

  مدیریت در علمی غیر روش يبجا  علمی روش دنکر جایگزین.1 
  هی.وگر تمااقدا در هماهنگی دیجاا .2
  . ادفرا نمیا ريهمکا دیجاا .3

  هی.زدبا نساندر ثرکاحد به ايبر شتال و رکا .4 
  ن.مازسا و نناآ شدر جهت در نکنارکا هیزدبا نساندر کثراحد به .5
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  اداري مدیریت
  .ستا لفایو يهنر اداري مدیریت دازپر نظریه
  :ستا بخش سه شامل وي نظریه

  ست:ا ءجز 6 شامل نمازسا يفعالیتها :مانهازسا فعالیت لف)ا 
  اري.فعالیتحسابد.5یمنیافعالیت.4فعالیتمالی.3گانیزرفعالیتبا.2فنی فعالیت.1 

 می رتنظا و هماهنگی ،ماندهیزسا ي،یزر برنامه: شامل ءجز ینا که: اداري یا مدیریتی فعالیت.6
  .شود

  .است دهکررهشااصلا ردهبهچها مدیریتلصوا زمینه در لفایو :مدیریتلصواب) 
. 8آورينو و اعبدا.7نکنارخدمتکاارستمرا.6تباسلسلهمر.5تمرکز.4مدیریتتحدو.3رختیاا.2رتقسیمکا.1
  ... و نگییگا حیهرو
 ناییاتو.1: باشند یلذ يها یژگیو داراي باید انمدیر که دبو معتقد لفایو: انمدیر يها یژگیو)ج

 .تجربه.5تخصصی تمعلوما.4عمومی تمعلوما.3جسمی اییناتو.2يفکر

 سیاکروبر نظریه
 ببا در جامع ستا اينظریه ، سیاکرروبو .ستا لتیدو تحکومتمقاما يمعنا به سیاکروبر علمی نظر
 طریق سه از رتقد لعماا به برو. میباشد لمانیآ شهیر ففیلسو  برو ماکس آن ضعوا که جامعه اداره

 . ستا دهکر رهشاا

  هبر.ر شخص ذنفو يبرمبنا یزماتیکرکا رتقد لعماا.1
 شپذیر ردمو سنن و آداب و مسور ستقد يبرمبنا سیاکروبر عنو ینا در هبرر: سنتی رتقد لعما.ا2

  .دمیگیر ارقر وانپیر
 راتمقر و نقانو به دممر دعتقاا از رت،قد لعماا عیتومشر سیاکروبر عنو ینا در: قانونی رتقد اعمال.3

  .دمیشو ناشی
  : باشند رداربرخو یرز يیژگیهاو از باید تیکاکرروبو يمانهازسا ، برو هیدگاد از

  :مثبت تنکا
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  عضا.ا بین نهاآ یعزتو و کوچک ايجزا به لعماا و فعالیتها تقسیم- 1
  ن.ناآ رکا بر مستقیم رتنظا لعماا با نکنارکا ماندهیزسا- 2
  ن.مازسا بر رراتمق و نیناقو حاکمیت- 3
  اداري. اركمد و اتمستند بر تکیه- 4
  مانی.زسا مهر در رختیاا تبامر سلسله دجوو- 5
  پایین. به باال از اداري مینافر و راتستود يگیر جهت-6
  ل.شتغاا جهت گزینشی يمالکها و هارمعیا قیقد تعایر- 7
 مهمترین .هستند نیااگررفتار آن، انمنتقد رأس در ستکها هشد سیاکرروبو نظریه به ديیاز يهادنتقاا
  :میباشد یرز حشر به ستا هشد سیاکرروبو نظریه به که هاییدنتقاا

  :منفی تنکا
  او. با تعامل و نمازسا در دفر نقش از غفلت.1
  هد.دمی مکانیکی و ماشینی جنبه ادفرا به که راتمق ّ و نیناقو بر تأکید. 2
  د.میشو منجر ادفرا میآرانا به که مستقیم رتنظا و يسختگیر. 3
  یکدیگر. با سیاکرروبو لصوا از برخی تناقص. 4
  ن.مازسا بر حاکم محیط و یطاشر به بیتوجهی. 5
 به توجهی و ستا متمرکز ديقتصاا دسو و هبهر و ییراکا یشافزا رمحو لحو کالسیک تنظریا کل در
  ند.ارند نکنارکا نیروا دبعاا

  نئوکالسیک مکتب
 و شد بنا مدیریت کالسیک مکتب يمبنا بر که دبو نئوکالسیک مکتب زغاآ نقطه رن،هاثو تتحقیقا

 که همانگونه کل در لیو.دکر شدر مختلف يها شاخه در نوئکالسیک مکتب.دنمو تعدیل و تکمیل انرآ
  . دبو هشد یافته تکامل ينحو به که دبو کالسیک مکتب ههندد مهادا و ورپی شد گفته

  :مکتب نئوکالسیک نسبت به کالسیک  تمایز جهو
  .ستا وري هبهر یشافزا در نیروا و نسانیا ملاعو به توجه.1
  می کند. هنگا فهد و زنیا ي،معنو هنگیزا داراي ديموجو انعنو به ننساا به اسیککل نئو نظریه .2
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 ارگذ تاثیر نمازسا رفتار و رکا بر که دارد دجوو سمیر غیر نمازسا چند یا یک نمازسا هر وندر .3
  ست.ا

  .دارد نکنارکا شدر و وري هبهر یشافزا در مهمی نقش يهبرر و مدیریت عنو. .4
  :مثبت تنکا

  د.بو نسانیا بطروا به توجه زغاآ نقطهپکالسیک نئو مکتبرن در هاثو تمطالعا.1
  . کالسیک مکتب به نسبت مکتب ینا هیژو يپویا .2
  نی.نساا بطروا تمطالعا نتیجه در نناآ دخو شدر و تولید ضعیتو دبهبو در نکنارکا نیروا دبعاا تاثیر.3

  :منفی تنکا
 به را نکنارکا کالسیک مکتب وانپیر گرا که ستا ینا هشد وارد کالسیک مکتب بر که ساسیا دنتقاا

 و نددبو رداربرخو قتیاصد از کم ستد ماا دبو سمحسو نناآ رتاگف از رستعماا يبو و کشیدند می بند
  .نددنمیکر حمطر را نسانیا مسائل

 و دسو خدمت در اريبزا انعنو به ننساا روان و ها هنگیزا و هازنیا از حتی کالسیک نئو مکتب در لیو
  .نددبر هبهر بیشتر هبهر

  ملسالا علیه علی تحضر تفرمایشا
  :انینسا عنصر بر مماا کیدتا -1

 صلا را نناآ با نسانیا رفتار و نناآ به عنایت و توجه و نستادیرز نیروا و حیرو یطاشر عایتر مماا
 خاطر به تو ریاد ورزانکشا ، بعد ما(ا:  مینویسد خویش ارانگزرکا از یکی به اينامه در و رد.میشما
  میزآ هم به را نرمی و شتیدر نناآ رکا در پس  ندا دهنمو شکایت تو ناپسند ردبرخو و رتحقا و خشونت

  تر).دور مانیز و آور نیکشادنز مانیز ، تند هگا و شبا نمهربا هگا

  :گاهیآ و تجربه بر کیدتا -2

 و دارد تأکید و تکیه مسئولیت صاحب شخص توسط گاهیآ و تجربه دنبو دارا به مینهز ینا در تحضر
  . نددامی طاعتا شایسته را او رتصو ینا در تنها
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 .میکنم رشسفا ، نیستید ورمعذ نهاآ نیدانا و جهل به که کسانی از طاعتا به را شما:  فرمایدمی چنانکه
 سیاکرونظریهبر در که حالی در.  کنید طاعتا نناآ از نباید و ندورمعذ ، نددبو جاهل شما يسارو گرا یعنی

 مهم يمالکها اننوع به را گاهیآ و تجربه فطر یک از ایرز دمیشو هیدد ريشکاآ تناقض مینهز ینا در
 ییوافرمانر و ارقتدا تبامر سلسله به يشدید دعتقاا یگرد يسو از و و داده ارقر مدنظر بنتصاا و گزینش

 يعلو و سالمیا مدیریت در که تیرصو در ، نددامی وريضر و زمال یطیاشر هر در را مدیر از طاعتا و دارد
 بنابراین نباشد. خالق از نافرمانی و باشد حق اب مطابق که ستا ورمقد جایی تا لمسئو و مدیر از طاعتا ،

  ارد.ند معنا مدیر از مطلق و طشر و قید ونبد طاعتا اداري سیاکرروبو فخال بر يعلو مدیریت در

 :نکنارکا و مدیر بطهرا -3

 و ستا اداريتبامر سلسله صلا بر مبتنی نکنارکاو مدیر بین بطهرا ،تیکاکرروبو سیستم در
 .اردند راتبامر هسلسل ینا فهیچکسحقحذ

 و سانیر ريیا بر مبتنی و محبت سساا بر یستابطهرا ،مندرکا و مدیر بطهرا ،سالمیا مدیریت در ماا
 ینا و نددانمی لمسئو غیر و  وتبیتفا شمندرکا مشکل مقابل در را دخو ههیچگا سالمیا مدیر ت،مساعد

 سالمیا مدیریت در»کنید حل را آن باید نتادخو ،شماست مشکل ینا« که غربی مدیریت در یجرا حصطالا
 .اردند جایگاهی

 از هید منجاما امستقی دتخو باید را هایترکا از برخی : میفرماید شترا مالک به بخطا )ع( علی مماا
 به که قتیو در دممر يهازنیا آوردنبر و ننداناتو آن از نمنشیا که نلیاوا و ارانگزرکا به پاسخگویی جمله

  ند.ارندر صدح شرن ناآ به نسبت تو نفیااطرو ا رانیا و ندآوردها روي تو

 فضایی ستا موظف او بلکه نیست نستادیرز با تمالقا و اریدد تنها ، سالمیا منظا در مدیر ظیفهو لبتها
 ، هلهرد و ستر ونبد و نمایند اریدد او با اداري تتشریفا ونبد و نهآزادا نندابتو نستادیرز که آورد دجوو به

 بکوشد. نهاآ فعر جهت در انتو متما با نیز او و نمایند گوزبا او با را دخو تمشکال و مسائل

  :نکنارکا رتنظا و لکنتر -4
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 نظر در ونبد شغلی بطاضو و هارمعیا.  ستا نهامستبد و مستقیم ، رتنظا المعمو ، سیاکرروبو منظا در
 مالکها ینا يمبنا بر قیقد رطو به ادفرا رکا و ستا هشد تعیین پیش از شیارز و نسانیا يیژگیهاو گرفتن

 تانهای و مندرکا و مدیر بین هتیر بطروا ، ادفرا میآرانا معمو ً ديیکررو چنین. دمیگیر ارقر لکنتر ردمو
  . شتدا هداخو لنباد به را رکمکا زدهبا

 و اربزا لکانا از بایدو  ستا اريمانتدا به نسیدر ايبر ادفرا به دننمو ريیا و توجه ، سالمیا مدیریت در
 شخصی يهوسها و اهو از هم و باشد النهدعا هم تا دگیر رتصو دارفاو و دقصا ينسانهاا قبیل از سایلیو

 و ستگورا سانیزربا و کن سیربر را نتاراگزرکا راـــفتر:  میفرماید مالک به رهبا ینا در مماا.  بماند نمصو
  ر.بگما نناآ بر فاپیشهو

 میبیند خویش لعماا بر ناظر و حاضر را لهیا نفرشتگا و نداوخد ل،حا همه در نمسلما ننساهمچنین ا
 منظا در که حالی در ندزنمی فخال لعماا به ستد ، نیز هادژ پنهانترین و مکانها مخفیترین در الذ
 نبسا و دهکر حس هار و آزاد را دخو ، دفر ستا ممکن رت،نظا و لکنتر نشد قطع محض به تیکاکرروبو
  بزند. خالفی هرگونه به ستد ،گریخته انندز از ننساا

  پنیژا مدیریت
 می پنیژا مدیریت گرفته شکل نیز حاضر عصر در که مدیریت مینهز در موفق ربسیا يها نظریه از یکی
 شدر که هددمی ننشا سمیر رماآ یکهربطو. ستا دهنمو دیجاا مدیریت در شگرفی تتحوال نظریه ینا.باشد
 در حالیکهدر ،ستا هشد برابر رچها پنیژا مدیریت يمبنا بر 1978 تا 1960 لسا از پنژا صنایع وريبهر

 ههندد ننشا ینا و نداشتهدا وريبهر شدر ارمقد ینا نصف از کمتر نلماآ و نگلیسا ، مریکاآ ، تمد همین
  . ستا دهبو غربی مدیریت بر پنیژا مدیریت يبرتر

  پنیز مدیریت ژاممتا یژگیو چهار
    .نناآ يتالشها از نیرداقد و لعمرا دامما امستخدا با نکنارکا به شغلی منیتا يعطاا.1

  ست.ا ادفرا ربتکاا و تجربه ، نکنارکا ءتقاار كمال آن يمبنا بر که شدیتار منظا دجو.و2

  پایین. به باال از مدیریت مقابل در ، باال به پایین از مدیریت.3
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  ها.راشو ینا در مانیزسا تتصمیما تمامی خذا و يگررکا يهاراشو دجوو .4

 ن،کنارکا از : دکر نبیا رتصو بدین را پنیژا يمانهازسا و تمؤسسا صلیا يهارمحو انیتوم کلیربطو
  .نکنارکاراي ب و نکنارکا بوسیله

  يعلو مدیریت
 و دمیگیر رتصو حساسیت و قتد نهایت مسئولیت شپذیر ايبر ادفرا بنتخاا در ، يعلو مدیریت در
 حیطه در دفر که ستا مانیز تا شغلی منیتا ینا اما ستا رداربرخو شغلی منیتا از دفر ، بنتخاا از پس

  نکند. خطا خویش مسئولیت

 از پس:  میفرماید ،مینماید شترا مالک به قاضی بنتخاا در را زمال يتوصیهها که قتیو (ع) علی مماا
 به و ددگر فبرطر هایشزنیا که ببخش او به رنقدآ و بیندیش او يتهاوقضا در بیشتر چه هر ، قاضی بنتخاا

 طمع او در ذنفو به ، تو نیکادنز که دار میاگر را او رنقدآ ، منزلت و ممقا نظر از و نباشد مندزنیا دممر
  نکنند.

 یژگیو.  داردشد ار منظا ادفرا بنتصاا و گزینش در يکلید نقش تجربه عامل نیز يعلو مدیریت در
 نیز پنیژا مدیریت موفقیت زمور از یکی انعنو بهوزه مرا و شتهدا دجوو يعلو مدیریت در که يیگرد

 وتبیتفا حاکم به نسبت دممر ، يعلو مدیریت در.  میباشد باال به پایین از مدیریت ، دمیشو بمحسو
  نیست. درايخو و مستبد ، حاکم و نیستند

 رتمشو و گفتگو به نادا دممر و دخر هلا با رموا کلیه در که دارد ظیفهو )مدیر(  حاکم یگرد يسو از
 نهمچو پشتیبانی هیچ:  میفرماید یباییز سخن در مماا.  برگزیند را نظر و رأي نبهتری و بنشیند
  نیست. رتمشو

 مدیریت در يگررکا يهاراشو و یافت يعلو مدیریت در انمیتو را کتیرمشا مدیریت شکل عالیترین
 ينظریهها تطبیقی مقایسه از. ندا همدآ نایل شگرفی توفیفات به صلا ینا از يگیرهبهر با وزهمرا ،پنیژا

 وزمرا مدیریت کامیابی و موفقیت مایه و پایه نچهآ دمیشو طستنباا خوبی به يعلو مدیریت با رمذکو
  است. همدآ يعلو و سالمیا مدیریت در پیش نقر دهسیز در شکل کاملترین به ، دمیشو بمحسو
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  :نتیجه

  ند.ارگزرکا و رکا بر ناظر و حاکم بلکه نیستند عمل و رکا ل،صوا.1

  نند.ک می تعیین را صخا طریقی ،ها فهد به نیل در و هایندرفتار هکنند ودمحد،لصوا .2

  ند.ا عمل يهنمارا و لگوا ،مبهم و هپیچید یطاشر در و یندزدا مبهاا لصوا .3

  .ندزسا می شنرو عمل در را ها نباید و ها باید و نددار نهامرآ هویتی لصوا.4

 حمطر سالمیا مدیریت لصوا منا به نچهآ با مقایسه در مطرحند وزمرا مدیریت در لصوا مبنا نچهآ
  :شرحند ینا به که هستند هایی یژگیو داري نددمیگر

 مفاهیم با هگا و نیستند رداربرخو حدوا مفهومی و تعریف از ،نوین تا علمی مدیریت در رمذکو لصوا •
 .نددار خلاتد نیز ها روش و ظایفو

 دارند. نظر مدیریت عناصر و نکاار از صخا اي عرصه به هگا وزمرا مدیریت در رمذکو لصوا •

 مانیزسا از رتعبا ،مدیریت لصوا عرضه و حیاطر ايبر ،نوین  علمی مدیریت تجربه و تحقیق انمید •
 است. صخا فرهنگی با اديفرا و صخا

 اش، ساسیا يگیر جهت لیو دارد نظر هم نکنارکا و نمازسا به چه گرا ،نوین علمی مدیریت لصوا  •
  .ستا بیشتر جوییدسو و منافع ايبر بیشتر تولید

  سالمیا مدیریت لصوا با مقایسه
 رساختا ه،شوند اداره ه،کنند اداره:مدیریت يها عرصه متما در ،سالمیا مدیریت در هشد حطر لصو)ا لفا

  ند.دار یتاسر و ذنفو اداره و... ظایفو اداره،
 نجها يها ندیشها و هستی بر حاکم يسنتها ،نسانیا تفطر بر که نجاآ از سالمیا مدیریت لصوب) ا
  ست.ا دهستفاا قابل و منددسو ها مدیریت اعنوا ايبر دارد، تکیه مسالا لشمو

  .ستا نگر جامعه و نگر ننساو ا نگرا خد صولیا  سالمیا مدیریت لصوا ج)
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  ؟باشیم شتهدا هنگیزا با و ژينراپر نیامندرکا رچطو
 لیونز سیر و انمندرکا هنگیزا کاهش ،دیآ می پیش نفرمایارکا ايبر گاهی که مشکالتی از یکی
 ژينراپر و دشا نیامندرکا شتندا و هنگیزا دیجاا ايبر که نددار دعتقاا انمدیر از اي ستهد. نهاستآ دعملکر

 نکاتی به باید سیستم ینا تعیین ردمو در دجوو ینا با. ستا وريضر داشپا و ترفیع يها سیستم دجوو
  .دنشو وارد اي لطمه رکا و کسب فقیتمو و شرکت افهدا به تا کنید توجه

  هنگیزا از تر مهم اريگذ فهد
 هنگیزا گوید می و هدد می هنگیزا نشامندرکا به روز هر که هست يمدیر شرکت یک در کنیم ضفر

 ینا يجا به. کند نمی رکا خیلی مختلف ادفرا ايبر کلمه ینا... و ستا چنین دافر و ستا ینا وزمرا
 افهدا ستا بهتر قعوا در. هیمد قسو مشخصی افهدا سمت به را مندرکا و رهمکا ستا بهتر عموضو
  شوند. تبدیل مشخصی و ونمد يها هنگیزا به که کنیم تعریف بلندمدتی و تمد نمیا ت،مد هکوتا
 نمبز مقد مختلف يها حدوا در که ستا ینمی توانیم بگیریم ا نظردر داشپا انعنو به که هاییرکا از یکی

 سپس ندا شتهدا يبهتر دعملکر گیزتا به اديفرا چه که بپرسیم حدوا لمسئو از لقب کمی لبتها و
  کنیم. تشویق لفظی رطو به را نهاآ نشادعملکر با متناسب

  نیست کافی لپو
  .شوند می عشباا بابت ینا از مدتی از بعد کنیم دیجاا ديما يها هنگیزا فقط رانهمکا ايبر هیمابخو گرا

 ،جتماعیا هجایگا دي،ما مسائل شامل که باشیم شتهدا پکیجی هیزنگا یشافزا ايبر باید پس
 منیتا دیجاا و يمعنو مسائل به توجه ي،گیر تصمیم در کترمشا ژي،نرا از پر و دشا محیط

  .باشد خالقیا
  کلمات

 و کند می رکا دفر روي اي واژه چه یدد باید. ستا بخو تعهد و نیست خوبی کلمه هنگیزا گفت انتو نمی
 ارتاثیرگذ ما پیشرفت در هنیذ يگوهاو گفت و نددار ديیاز رتقد تکلما. دارد تاثیر او موفقیت و شدر در

  .هستند



23 
 

  ها داشپا يعطاا منفی نکته
 ینا بر وهعال. کند بینی رگبزدخو و توهم رچاد را دفر دارد لحتماا که ستا ینا داشپا منفی نکته

 بیشتر که کنانیرکا و ادفرا بین و دشو می یابیارز ادفرا دعملکر که ستا ینا داشپا رگبز يیاامز از یکی
 شتهاند داشپا سیستم گرا. شویم می قائل تمایز انیگرد به نسبت نددار توجهی قابل شدر و کنند می رکا

 رود می بین از نمازسا همسویی رتصو ینا در ،شوند نمی هیدد ،نددار تقدیر شایستگی که اديفرا باشیم
  . یدآ می دجوو به تخور سحساا و

   راتنتظاا مدیریت
. گیرند می نظردر نشا ايبر جایگاهی بزنند حرفی ادفرا به ینکها ونبد انمدیر که یدآ می پیش گاهی

 دجوو او در زمال يها مینهز و دشو خوبی مدیر نداتو می دفر یک که هندد تشخیص ستا ممکن مثال
 به نسیدر ايبر را جریانی و هنگیزا مبزنی حرفی دفر آن به ینکها ونبد دشو می که ینجاستا السؤ. دارد
 میولز باشیم شتهدا اي برنامه ديفر ايبر گرا. فقمامو فکر زطر ینا با که بگویم باید ؟کنیم دیجاا فهد آن
  .کنیم شمشو را او هنذ قبل از که اردند

 باال توقعش که ديفر یگرد يسو از. نیست يمدرآکا وينیر نمازسا ايبر اردند توقعی هیچ که فردي
  زاست. مشکل هم فتهر
  

  ؟هیمد ترفیع انمندرکا به باید ساسیا چه بر
 ترفیع ايبر ها بعضی د.شو تعیین تعهد و رتمها ،ناییاتو سساابر باید شغلی ترفیع و تقاار سیستم

 قابل شدر و دهکر رکا بخو خیلی گذشته در ديفر گرا. کنند می حمطر را نشا ريکا سابقه شغلی
 ترفیع ستاخودر علت و باشد شتهدا يبیشتر شدر کمتر رکا با هم وزمرا که دوش نمی لیلد شتهدا توجهی

  .هدد بطر اش ريکا قبلی سابقه به را
 نمازسا ايبر هم کند می دازيپر هیدا هیندآ ايبر فقط و اردند اي برنامه فعلی یطاشر ايبر که ديفر

 هیندآ در که کند عااد بعد و هدد ننشا را هایش ناییاتو حاضر لحا در ستا بهتر نچو نیست منددسو
  .شتدا هداخو توجهی قابل يها پیشرفت
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  ؟هستند مناسب هایی داشپا چه
 دخو حس رچاد ،ترقی و شدر مسیر در حرکت يجا به که یما داده هایی داشپا ادفرا به تقااو هیگا

  .باشد... و معج رحضو در تشویق یا شغلی ترفیع ،مالی جهو قالب در نداتو می داشپا. ندا هشد بینی رگبز

  نشوید غافل يمندرکا يیاامز يعطاا از
 ايبر و باشید شتهدا ضیرا انمندرکا که ستا ینا رکاو کسب یک موفق اداره عناصر ترین مهم از یکی

  .بدهید هنگیزا نهاآ به کافی ازهندا به وري هبهر یشافزا
 به یاامز يعطاا يابر نباید کنند می فکر هشتباا به کوچک يهارکاو کسب نصاحبا از ريبسیا

 دسو یشافزا باعث تمد هکوتا در ستا ممکن یاامز نگرفتن نظر در نیدابد باید ماا. دکر هزینه انمندرکا
  .کندمی کمتر تبلندمد موفقیت و شکوفایی ايبر را شما رکاو کسب شانس نهایت در ماا د،شو

 ستا رتعبا دگیر تعلق یقانون يیاامز بر ضافها یاییامز انمندرکا به باید که الیلید ترین مهم
  :از
    جذبه و محبوبیت یشافز.ا1

 نتارکاو کسب ايبر يقو مبنایی کند می کمک شما به دفر منحصربه و اي حرفه انمندرکا امستخدا
 از را شما رکاو کسب که کنید حس را ملموسی اتتاثیر دشو می باعث نیامندرکا چنین حفظ. کنید دیجاا
  .ستا نهاآ به بیشتر يیاامز يعطاا انمندرکا ینا حفظ يها راه از یکی و کند می متمایز انیگرد

  .ستا ها شرکت در یاامز يعطاا لیلد ترین مهم هاادستعدا حفظ و بجذ
  جایی جا به خنر سانیر قلاحد به .2

 ايبر ،کند می امستخدا جدید انمندرکا و هدد می ستد از را دخو انمندرکا ئمدا شرکتی قتیو
 شرکت و ستا ارشود نمتخصصا از تیمی تشکیل ،یطاشر ینا در. دشو می جهاوم مشکل با يجد پیشرفت

 حفظ ايبر خوبی لیلد نداتو می انمندرکا به یاامز يها بسته ئهارا ماا. دشو می جهامو هاادستعدا دکمبو با
  . باشد تبلندمد در نهاآ

  روحیه تقویت .3
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 رکا در و داده ننشا يبیشتر داريفاو نهاآ ،کنید توجه آن به و نیدابد را دخو رکا وينیر يهازنیا قتیو
 يعطاا ماا. دبگیر را وري هبهر يجلو نداتو نمی بد حیهرو از تر سریع چیز هیچ. دبو هنداخو تر يجد دخو
  .باشید شتهدا يتردشا انمندرکا دشو می باعث کافی يیاامز
  ؟دکر دهستفاا انتو می یاییامز چه از

 می انمندرکا لحا شامل که ستا قانونی يیاامز ترین وريضر و لیناو نشستگیزبا و مانیدر بیمه
 دخو رکا از ن،نشد همافر رتصو در که هستند يیگرد يیاامز نهااخو انمندرکا از ريبسیا ماا. دشو
 یا مذهبی و ملی دعیاا مناسبت به لپو ختداپر مانند یاییامز ها شرکت از ريبسیا. شوند می دلسرد

  گیرند. می نظر در دخو انمندرکا ايبر قحقو با اي هفته دو یا یک يها مرخصی

  نکنید شموافر را زيسا متناسب
 هم را سن بلکه ،نیست قومیت و جنسیت در فقط عتنو ینا و ستا دیاز ربسیاوزه مرا رکا وينیر عتنو

. باشد لسا 70 تا 18 بین انمندرکا سنی منهدا شرکت یک در ستا ممکن که ريطو به د،گیر برمیدر
 تتعامال و ندگیز و رکا بین ازنتو ،جدید يها ژيتکنولو از دهستفاا و لستقباا ردمو در که رطو نهما

 و بیمه پوشش و ندگیز يهازنیا ردمو در عموضو ینا د،شو می دمشهو کامال ها نسل بین وتتفا جتماعیا
  .دارد دجوو هم يمندرکا يیاامز يها بسته نتیجه در

 نظر در که یاییامز کنید حاصل نطمیناا و هیدد ارقر ظرن مد را نتا انمندرکا ندگیز مختلف حسطو
 رغفا هنشگادا از گیزتا به که نیامندرکا يهازنیا. باشد شتهدا تناسب نهاآ ديفر يهازنیا با یدا گرفته

 حسطو پس. ستا وتمتفا کامال نددار کوچک ندزفر دو و دهکر ازدواج که نیامندرکا با ،ندا هشد لتحصیلا
  .بگیرید نظر در هغیر و ادهخانو د،فر ايبر هایی حطر ئهارا با ار نهاآ ندگیز مختلف

  نسانیا بطروا اريبرقر در مدیر نقش
 نگوناگو يمحیطها در نسانهاا که دشو می باعث ط،تباار اريبرقر صحیح يها هشیو از گاهیآ شتناند
 بین در فختالا وزبر صلیا عامل دخو ینا و نکنند درك ستیدر به را یکدیگر ريکا و ،جتماعیا ،گیادخانو

   .دشو می نهاآ
  .ستا یکدیگر با طتباار اريبرقر ،جهانی تمشکال متما لیلد ان،صاحبنظر برخی هعقید به
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 و امحترا او شخصیت و ننساا یک به که جا هر اردبگذ امحترا انیگرد به باید دخو رفتار در ننساا
. اردبگذ امحترا دخو رانهمکا به مدیر اگر .ستا یافته ورشپر او ينائیهااتو و هاادستعدا دشو داده رعتباا
  .ندارگذ می امحترا او به مقابل در هم نناآ

 در تا شوند جهامو يمیزآ حمایت و بمطلو مانیزسا جو با نددار رنتظاا نمازسا به ورود وبد در نکنارکا
 از انمدیر ل،حا هر به. ستا انمدیر ظایفو از يجو چنین دیجاا. نمایند تأمین را دخو يهازنیا آن، میان

الب ً که هستند غافل مسأله ینا  ردمو ينحو به نددار طتباار نهاآ با که ههاییوگر و ادفرا را نهاآ رفتار غ
  . هندد می ارقر شیابیارز و داوري

  ؟ستا کسی چه ظیفهو پرسنل زشموآ
 کسب ايبر را زشموآ انمدیر ینکها با اچر ماا. باشد ها شرکت صلیا يها لویتاو از یکی باید زشموآ

 يها یژگیو از یکی به شاید مرا ینا لیلد ؟هندد نمی آن به نیاچند همیتا ،ننددا می بخو نشارکاو
. بالعکس و نیستند بخو نیمدا می که هیمد می منجاا را هاییرکا قعامو بیشتر ینکها: ددگر برمی ما نسانیا
 نتیجه به تمد هکوتا در هندد می ترجیح انمدیر ماا ،ستا مفید رکاو کسب ايبر تبلندمد در زشموآ

 ل،مثا انعنو به. کنند اريگذ سرمایه تبلندمد ايبر که هستند هم هایی شرکت ن،میا ینا در ماا. برسند
 رچها ايبر را اي ساله دو شیزموآ برنامه ،شیکاگو در نپزشکیاندد اتتجهیز هتولیدکنند يفرید هو شرکت

 در نفر رچها ینا. ستا نفر رچها ینا به بستهوا کتشر هیندآ ستا معتقد و داده ترتیب دخو مندرکا
 ستا میدا گویند می شرکت انمدیر. ندا هسیدر رتمها به تیارحر تعملیا و اتفلز ترکیب لصوا يگیرافر
 دارد، قدمت لسا 106 که را نپزشکیاندد اتتجهیز هتولیدکنند ینا ندابتو ساله دو قتو متما زشموآ ینا

  .دارد نگه قابتیر نهمچنا ،مختلف يقبار از مملو و هشد عشباا صنعتی در
 و ننادداقتصاا گفته به ماا ،کنند اپید يماهر وينیر ننداتو نمی که کنند می شکایت ئماداشرکتها 

 به اي جهدبو ها شرکت بیشتر. ندارند سهمی ها رتمها ینا توسعه در نشادخو ،نسانیا وينیر نشناسارکا
 دوش به را ربا ینا انمندرکا دخو یا ها هنشگادا نددار رنتظاا و هندد نمی صختصاا شیزموآ يها برنامه
 انمندرکا يبقا هشد باعث نمازسا درون انمندرکا توسعه به تمایل معد نددار هعقید ننادداقتصاا. بکشند

  د،شو دیجاا رکا زاربا در بستی بن و دشو تر سخت شغل یک در
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 با مطابق هیندآ در را نهاآ تا نددکر می امستخدا ار اديستعدا داراي انمندرکا مانیز ها شرکت ئسايرو
 ردمو يها رتمها بیشتر یا همه که کنند می امستخدا را اديفرا نکنوا ماا ،کنند تربیت شرکت يهازنیا
 نشانه ینا ،نیااپنسیلو هنشگادا مدیریت دستاا ،کاپلی پیتر گفته به و باشند شتهدا را شغل یک ايبر زنیا
  .ستا دهکر لتنز ريتجا معامله یک سطح در مندرکا فرمارکا بین بطروا ینکها از ستا يیگرد

 رماآ طبق که است زيمورآکا يها دوره اريبرگز ها رتمها توسعه ايبر معتبر يها روش از یکی
 2013 تا 2003 يها لسا بین واست  شتهدا لیونز ندرو خیرا يها لسا در ها دوره ینا ،مریکاآ رکا وزارت

. ستا داده صختصاا دخو زيمورآکا دوره به رالد ارهز 600 يفرید هو. ستا یافته شکاه صددر 40 ودحد
 می پوشش را شیزموآ يها يیزر برنامه و نمربیا قحقو ات،تجهیز زان،مورآکا دستمزد هزینه مبلغ ینا
  .هدد

 از تر سخت رکا تنها شاید. ستا موثر ربسیا هم نهاآ حفظ در پرسنل زشموآ بگوییم باید نهایت در
 يها مزیت از ق،حقو بر وهعال معموال بخو انمندرکا. باشد بخو انمندرکا حفظ ب،خو وينیر امستخدا

  .برند می تلذ هم دخو رکا محل نیروا

ر  کنید دعتماا انمندرکا به ،نکنید مدیریت دهخُ
بیشتر رهبران موفق تمام کارهاي روزمره را به کارمندانشان واگذار کرده تا براي یاري رساندن و 

اهنگ کردن کل پرسنل وقت کافی داشته باشند. این کار عالوه بر اینکه روحیه مدیر را باال می برد هم
مورنیان می گوید: بیشتر رهبران بیش باعث می شودبهره وري باال رفته و تنش هاي احتمالی پایین بیاید.

  نظر می آیند. از حد نیاز کار انجام می دهند و وقتی کار تمام می شود مثل مدیر خرده کار به
تصمیم گیري گفت و گو و مهارت ایجاد تشکل و کار گروهی اساسی ترین مسوولیت هاي سطح 

  مدیریت هستند. رهبران در امور روزمره نباید دخالت داشته باشند.
براي افرادي که به شغل خود عالقه دارند و به موفقیت می اندیشند سخت است که بخواهند خود را از 

کارهاي روزانه عقب بکشند.امتناع از ترك عادت هاي گذشته مشکالت زیادي به بار می  جزئیات و خرده
آورد.بساري از رهبران از گروه هایی که اعضاي شان بیکار مانده اند براي دست و پنجه نرم کردن ندارند 

گروه را ترك غافل می شوند.آنها عملکرد الم را ندارند و درنهایت ممکن است بهترین هایشان با نارضایتی 
  کنند.
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  با آزمایش بزرگ شروع کنید
براي کسانی که تازه کار هستند رهبران باید کارمندانی که توانمند تر هستند انتخاب کنند و شرایط 
مناسب را براي همکاري با آنها فراهم کنند. حرکت اولیه رهبران براي هدایت یک گروه معموال به این 

ظایف کوچک محول می شود . با این کار به تدریج هم آنها را آزمایش صورت اورده انداست که به اعضا و
کرده اند و هم اینکه درصد خطا را پایین آورده اند البته این کار هم به عقیده مورنیان درست نیست.مشق 
اول این است که با اعضاي گروه خود مشورت کنید و به فایل هاي پرسنل مراجعه کنید تا ببینید هرکدام 

به عقیده مورتیان کنند. ایا می توانم شرایط کار کردن را براي شما تسهیل کنم؟زمینه اي کار می در چه
مهم ترین کار این است که در راهرو قدم بزنید و از کارمندان دو سوال ساده بپرسید : حال شما چطور 

ی دهد.اگر ششما است؟ این دو سوال نشان می دهد که مدیر هم به کارمند و هم به کارایی او اهمیت م
بدانید مدیر عامل به شما اهمیت می دهد انگیزه بیشتري براي کارآیی بیشتر به دست می آورید.یک مدیر 
می تواند به اعضا کمک کند که در آنچه اناجم می دهند به موفقیت برسند.با کمتر انجام دادن کارهاي 

  ید.روزمره شما وقت پیدا می کنید که براي آینده برنامه ریزي کن

  امتیاز مدیر همیشه محفوظ است
نیروي کار راضی -دوباره کاري کمتر -دخالت نکردن در کارهاي روزمره منافع زیادي دارد:زمان بیشتر

و مدیرانی آرام تر.همچنین اعضاي تیم شما مهارت هایی را از خود بروز خواهند داد که شما پیش از  -تر
اهند داشت که از انتظارات شما از توانایی هاي آنها فراتر می این از آنها خبر نداشتید و دستاوردهایی خو

 35رود.در این صورت مدیران می توانند کار هفتگی خود را به نصف کاهش دهند و به سبک فرانسوي 
ممکن است رقیبان شما در سازمان ساعت برسانند. البته ممکن است این کار براي شما خطر آفرین باشد.

  رید تنبلی می کنید.شایعه کنند که شما دا
زمانی که اعضاي گروه شما عملکرد عالی داشته باشند اعتبار چه کسی باال می رود؟البته شما. عملکرد 
گروه ها همیشه منعکس کننده کارآیی مدیرشان است.اگر تیم شما موفق باشد و مردم ببینند شما کاري 

  د بدانند رمز موفقیت شما در چیست.نمی کنید آنها شما را تنبل نمی پندارند و در عوض می خواهن
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  ریشه یابی بروز تعارض در سازمان
دالیل بروز تعارض در سازمان به سه دسته مجزا تقسیم بندي می شود.براین اساس این عوامل از نظر 

  رفتاري و ساختاري مورد بررسی قرار می گیرند. -ارتباطی

  جوانب ارتباطی تعارض
وجود تمایزات اساسی نیست اما تاثیر بسیاري در ایجاد  ارتباطات ضعیف هرچند منعکس کننده

تعارض در سازمان دارد. انتقال اطالعات اشتباه در طول فرآیند ارتباطی به راحتی می تواند به مانعی بر سر 
راه اجراي موفقیت آمیز فعالیت هاي مختلف تبدیل شود.بنابراین در فرآیند ارتباط عواملی نظیر فیلتر 

ا ایجاد اختالل در فرآیند انتقال اطالعات از جمله روش هاي رواج و گسترش تعارض و سوء کردن ارتباط ی
الیه ها یا افراد مختلف  تفاهم تلقی می شوند. فرآیند فیلتر کردن زمانی رخ می دهد که اطالعات از سطوح

اي ایجاد مسلما میزان مشخصی از اطالعات کاربردي است و عبور از این مرز عاملی برعبور می کند.
تعارض است. مشکالت معنایی به دلیل تمایزات زمینه اي نظیر تمایز آموزشی یا ادراك گزینشی و کمبود 
اطالعات در خصوص دیگران ایجاد می شود.ارتباطاتی که به طور کامل و به درستی درك شده باشند در 

  نهایت شانس بروز تعارض را کاهش می دهند.

  جوانب رفتاري تعارض
احساسات و نگرش هاي افراد و برداشت ها و ارزش ها نشات می گیرند و  -از افکار انسانیتعارضات 

منعکس کننده برخی از صفات عمده شخصیتی افراد هستند. بنابراین ارزش برخی از مردم یا درك آنان از 
ه در شرایط مختلف به احتمال زیاد عوامل بروز تعارض تلقی می شوند.تعرضات همچنین می توانند ریش

دیدگاه هاي مختلف نسبت به موضوعات گوناگون داشته باشند.براي مثال دو مدیر اجرایی ممکن است به 
دلیل تفاوت درنگرش ها در خصوص اجراي برنامه ها با مشکل روبرو شوند.تعارضات ارزشی نیز می تواند 

سازمان رسمی و رشد روانی ناشی از تفاوت هاي فرهنگی باشند. از نظر رفتار سازمانی تعارضی بین اهداف 
انفال و تا حدودي پیروي و اطاعت  –فرد وجود دارد. درحالی که سازمان رسمی خواهان وابستگی 

کارکنان از قواعد سازمانی است .افرادي که رشد روانی دارند طرفدار استقالل و شرکت در فرآیند هاي 
  تصمیم گیري و اجرا هستند.



30 
 

  جوانب ساختاري تعارض
ارض به دلیل وجو مشکالتی مرتبط با ساختار طراحی سازمان به عنوان یک کل قابل این نوع تع

مشاهده هستند. برخی از این عوامل عبارتند از: اندازه سازمان: هر چه اندازه سازمان بزرگ تر باشد 
ی احتمال بروز تعارض بیشتر است . این احتمال جود دارد که با افزایش اندازه سازمان تشریفات سازمان

بیشتر و وضوخ اهداف کمتر و شانس تحریف اطالعات حین انتقال افزایش پیدا کند. تمامی این عوامل از 
  جمله مهم ترین فاکتورهاي ایجاد تعارض به شمار می روند.

:یکی از عواملی که همواره به عنوان منبع تعارض معرفی می شود تمایزات میان تمایز خطی کارکنان
سازمان است. واحدهاي صف در فعالیت هایی درگیر هستند که به طور  واحدهاي صف و ستادي در

مستقیم با عملیات مرکزي سازمان در ارتباط هستند.واحد تولیدي در یک سازمان واحئد صف به شمار 
می رود و واحد فروش در سازمان مشتري محور واحد صف تلقی می شود.بخش روابط عمومی و بخش 

اي ستادي است. برخی از منابع تعارض ناشی از این تمایزات عبارت است از:از کارکنان نمونه اي از واحده
آنجا که نیروهاي ستادي معموال دخالت مستقیمی در پیاده سازي ندارند معموال احساس بی قدرتی می 
کنند.گاهی اوقات کارکنان ستادي از اینکه با ایده ها و نظراتشان به صورت محافظه کارانه برخورد می 

کارکنان ستادي معموال به راحتی با مدیریت ارشد ارتباط برقرار می کنند و ابراز نارضایتی می کنند.شود 
این موضوع قابل قبول مدیران صف نیست.کارکنان ستادي معموال از تحصیالت عالی برخوردارند بنابراین 

بودن آن کمتر می نظرات و ایده هاي آنان از نظر کارکنان صف آکادمیک و نظري است و میزان عملی 
باشد.به طور کلی کارکنان ستادي به مسائل بلند مدت فکر کرده ولی کارکنان صف بیستر درگیر مسائل 

  روزانه کوتاه مدت هستند.
همواره فرض بر این است که اگر کارکنان در ف آیند تصمیم گیري شرکت نکنند نشانه :مشارکت

اگر کارکنان از فرصت هاي استثنایی مشارکت و  هاي تعارض قابل مشاهده خواهد بود. از سوي دیگر
رقابت برخوردار باشند احتمال ایجاد تعارض افزایش پیدا می کند. به خاطر اینکه کشارکت بیشتر منجر به 

  آگاهی بیشتر از تفاوت هاي فردي می شود. 
و سمتی  نقش افراد در سازمان نشان دهنده مجموعه اي از فعالیت ها و وظایفی است که با موقعیت

اگر این وظایف به خوبی تعریف نگردد فرد وظایف خود را به گونه اي که از خاص در سازمان مرتبط است.
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او انتظار می رود انجام نمی دهد. این امر منبع تعارض محسوب می شود به خصوص میان این افراد و آنان 
  ته هستند.سکه از نظر شغلی به فعالیت هاي وي واب

ع تعارضات شامل مشکالت بین گروهی و مسائلی است که نتیجه طراحی ضعیف : این نوگردش کار
گردش کار و برنامه ریزي ناقص الزامات هماهنگی است. برخی پزوهشگران گفته اند: سازمان متشکل از 

  هایی است که با هم و در مسیر تحقق اهداف مشترك فعالیت می کنند.ه روگ
از قبیل سرمایه و تجهیزات و ... را به صورت مشترك و در  :وقتی افراد منابع محدوديکمبود منابع

این حالت از تعارض به خصوص شرایط رقابتی به کار می گیرند احتمال بروز تعارض افزایش پیدا می کند.
در شرایطی که منابع بسیار محدود هستند روي می دهد. نقش منابع سازمانی و اهمیت روز افزون آن در 

یده نیست . در فضاي سرشاز از رقابت هاي دنیاي امروز آنچه که منجر به کسب توسعه بر هیچ کس پوش
مزیت رقابتی در سازمان می شود نیروي انسانی با کیفیت و خالق است. به همین دلیل منظور مدیریت 

نظام مقدس  برايامور اداري در جهت نیل به اهداف هر سازمان با بکارگیري و حفظ منابع انسانی مجرب 
ي اسالمی ایران و برخوردار از بصیرت و انگیزه باال به منظور نقش آفرینی در سازمان ایفاي وظیفه جمهور

  می نماید.


