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  فی تعر ن یتر یرا مطرح کرد، اما کل  یادی ز   فی توان تعار   ی م ری مد ف یتعر ی برا

سازمان،    کی  یو رهبر ت یهدا  فهی است که وظ  یشخص ر یاست: مد   نی ا ر یمد

آنها ذکر شده که    فی و وظا  ری مد فی پروژه را بر عهده دارد. در تعر  ا یمجموعه 

نظارت بر حضور و   ،عملکرد ی ابیقدرت استخدام، اخراج، نظم و انضباط، ارز د یبا

 .را داشته باشند  یو مجوز مرخص یاضافه کار  د ییقدرت تأ  اب،یغ

 

 مدیر کیست و چه وظایفی دارد؟ 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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  یبه بررس  یآب  انوس ی شرکت اق یتی ری مد ی مطلب از آموزش ها ن یادامه ا   در 

  یم ی رهبر  فی تعر ت یو در نها ت یری و اصول مد  ری مد فی تعر ت،ی ریمد  فی تعر

 .میپرداز 

 

 ست؟ ی چ   ت ی ر ی مد 

بر کارمندان،   ینفوذ و زان ی را م ت ی ریمد  فی توان تعر ی جمله کوتاه م ک ی  در 

جهت تحقق اهداف شرکت   ی زی شرکت و برنامه ر   ینظارت بر نحوه انجام کارها

 .نمود ان یب

 ست؟ یک ریمد 

شرکت است،    کی است که مسئول  ی شخص ر ی : مدمییگو یم ر یمد فیتعر   در 

ورود، خروج،   دات یمدارک، تول ی کند. کنترل تمام ی م ت«یری شرکت را »مد یعنی

در   ر یمد نکهیاست. خالصه ا  ر یمد عهده  بر …شرکت و    یبرنامه ها نی تدو

 .باشد یبدن م  یشرکت مانند مغز در اعضا

 

باشد.   ی م ریکه قرار است در شرکت انجام شود به دستور مد  یی کارها یتمام

را   ی سازمان کار   یکه اعضا یبماند. در صورت یمخف ر یاز نظر مد  د ینبا یکار  چیه

  ی کس ن یانجام دهند اگر با مشکل مواجه شوند اول ر یبدون مشورت و اطالع مد

است که کنترل سازمان    او  فهیاست. چرا که به وظ  ری پاسخ گو باشد مد دیکه با 

 .بماند یاو مخف د یاز د ی اتفاق چیو نگذارد ه رد ی و پرسنل آن را در دست بگ
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 شود؟   یچگونه انتخاب م   ری مد

  کی  ی حت ا یو   د یکسب و کار جد یراه انداز ند یکه فرا ی زمان  ر یمد فیتعر   در 

است که    از ین رد،ی گ یمقدمات الزم صورت م یشود و تمام  ی تمام م دی پروژه جد

که شرکت   ی. معموال همان شخصردیکار را بر عهده گ یو رهبر ت یر ینفر مد  کی

 .شود ی م ب رهبر گروه انتخا  ای شرکت  ر ی کرده به عنوان مد سی را تاس 

 

از روش   ط یشرا  ن یاست. در ا اد ی دهندگان شرکت ز  لیتعداد تشک یموارد در 

شود و هر    یم یر یگ ی شود. مثال را یاستفاده م   ری جهت انتخاب مد ی مختلف یها

  یاصل  تیمسئول ر یشود. مد  یانتخاب م ر یآورد به عنوان مد  ی شتریب ی را  یکس

 .بر عهده دارد یگروه  ا یرا در هر شرکت و  

 

 ست؟ یچ  تیریمد  اصول

اصول هم مانند   ن ی ا د،ی ا ده یرا شن  ت یر یتاکنون نام اصول چهارگانه مد حتما

دو در   ن یمورد با هم تفاوت دارند. تفاوت ا  کی باشند. اما در  یاصول پنجگانه م

  ی است، که در اصول پنجگانه به نام گماردن و هماهنگ یمورد به نام رهبر  کی

بهتر است با   دی شده ا شنا آ   ری مد فی است. حاال که با تعر دهی گرد ی نام گذار 

 .دیآشنا شو   زی ن ت یر یاصول مد
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. به اصل  می کن یاصول پنج گانه را به شما معرف  میمقاله قصد دار نی در ا ما

 .پرداخت م یدر ادامه مقاله خواه ی رهبر

 

 اصل کنترل  .1

کسب و کار   یکنترل همه جنبه ها تیکه مسئول  یکس مییگو یم ر یمد فیتعر   در 

  یباشد که در ادامه به بررس  ی را بر عهده دارد. اصل کنترل شامل چند بخش م

 :می پرداز  یبه صورت جداگانه م ک یهر  

 

و   یبانیپشت ینظارت است. نظارت به معن ر یمد  کی  فهیوظ ن یتر  ی : اصلنظارت

تحقق اهداف شرکت   ی در راستا فشانیجهت انجام وظا یمنابع انسان  تی ریمد

و تحت    ری نظر مد ری ز   دی شود با یکه در شرکت انجام م یاست. در واقع هر کار 

را    یا  هودهیب ی کارها ی. وگرنه ممکن است کارمندردیصورت پذ ی مراقبت و

سبب انحراف شرکت از    یحت  ست،ین  ی و یکار  ف یانجام دهد که نه تنها جزء وظا

مراقبت باشد که در مجموعه تحت   دیبا  ر یاهدافش شود. در واقع مد  ر یمس

 .ردیانجام گ د ینبا  ییو چه کارها رد یانجام گ  دی با ییچه کارها  ی نظارت و

اختالفات در    یسر ک ی  یاختالف ها و انحرافات: معموال در هر شرکت  صی تشخ

داشته  وجود   د یاز اختالفات نبا یسر  ک یوجود داشته باشد و  د یبا یکار  طهیح

وجود اختالفات مهم و برطرف کردن   صی او تشخ فه یو وظ ری مد فیباشد. در تعر 

اقدامات   د یبا مشکل شده باشد  جاد یسبب ا   یکه اختالف یآن هاست. در صورت 

 .ردی الزم جهت برطرف کردن آن صورت پذ
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در   ست،ی قبل از انجام کار ن  ایفقط شامل بعد    ری کنترل: کنترل مد ند یفرآ

و بعد از انجام کار بر   نی مراحل قبل، در ح یاو موظف است در تمام ر یمد  فی تعر

 .و نظارت داشته باشد تیر ی عملکرد سازمان مد

 ارتباط ی کارمندان و برقرار   نشی اصل چ  .2

شرکت و    یفقط معطوف به روند کار   ز یاو، همه چ  فیو وظا  ر یمد فیتعر   در 

زمان در جهت  سا   ی موظف است عالوه بر رهبر ی. وستیاهداف آن ن  شرفت یپ

 .کنترل و نظارت داشته باشد ز ی تحقق اهداف، بر رابطه پرسنل سازمان ن

 

و دوستانه   یمیصم  یکارمندان رابطه ا ن ی است که بتواند ب ی قدرتمند کس ر یمد

اتحاد داشته باشند،   گر یکدیمجموعه با  ا یگروه  ک ی  یکه اعضا یبرقرار کند. زمان

کارمندان   زش ی الش کنند و انگتحقق اهداف شرکت ت   یدست در دست هم برا

  یبهتر تی فیو با ک عتر یبه اهداف شرکت سر دن یقطعا رس رد، یدرست صورت بگ

 .ردی پذ یصورت م

 

 ی ز ی اصل برنامه ر .3

برنامه جامع و مشخص را جهت   کی دارد  فه یکه او وظ مییگو یم ر یمد فیتعر   در 

  یبه هدف دنی جهت رس  ی. قطعا هر شرکتدینما  ن یتحقق هدف کسب و کار تدو 

هدف مشخص نباشد و هر    نی به ا دنیرس  ر یکه مس  یکند، در صورت یتالش م

هدف   ه ب دن یبه هدف را نداند، نه تنها رس   دنی و راه رس   شی خو فه یوظ ی فرد

 .نکند دایآن هدف هرگز تحقق پ افتد بلکه ممکن است که   یاتفاق م  رترید
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  ر ی و مس نی برنامه مشخص را تدو  ک یاو است که   فهی و وظ ر یمد فیتعر   در 

  رند،ی مورد استفاده قرار گ دیبا  ر یکه در مس ییبه هدف، ابزارها   دنی رس 

انجام شوند را در آن مشخص   دی که نبا ییانجام شوند و کارها د یکه با یی کارها

 .دینما

 

 ی اصل سازمان ده  .4

کارمندان   نی شرکت را ماب  یموظف است که کارها ر یمد ت یر یمد فیتعر   در 

شرکت به    کی کار در  م ی. تقسردیافراد را بر عهده گ   تی ریکرده و مد  م یتقس

گردد، سپس به   م یکوچک تر تقس یبزرگ به کارها  ی است که کارها  یمعن ن یا

 .از آن کارها محول شود ی بخش یهر فرد

 

  یصورت اگر قرار است کارمند ن یا  ری است. در غ ف یانجام وظا یبر برابر  اصل

که کار کمتر انجام   یبا کارمند سهی در مقا  ی انجام دهد و حقوق و ی شتری کار ب

نکند، نه تنها    افتی در  یپاداش   ای اضافه حقوق   چگونهیر باشد، هدهد براب

با   ز یشرکت ن  فبه اهدا  دنی بلکه ممکن است رس  د یآ یم  نیی شرکت پا  یبازده

 .مشکل مواجه شود
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 ت یاصل هدا  .5

و   ییزورگو  یبر کارمندان خود نفوذ داشته باشد. نفوذ به معن دی با ر یمد

در   یبه حد  ریاست که مد  ن ی. بلکه منظور ا ستین انه یاستفاده از رفتار زورگو

  ینمود و از درست ن یبرنامه شرکت را تدو ی شرکت قدرت داشته باشد تا وقت

توجه نباشند و   یجوانب آن مطمئن بود، کارمندان نسبت به انجام آن ب یتمام

 .باشند ینسبت به عمل به آن برنامه کامال جد

 

مندان، تحت کنترل و نظارت اوست  عملکرد سازمان و کار  یتمام  ر یمد فیتعر   در 

  ی. مدی نما یو رهبر  ت یبه اهدافش هدا دنی رس   ر یآن ها را در مس  دیو با 

 .است  تی ریاصول مد  5 ن یا  ت یاز رعا  یشرکت گوگل نمونه بارز  م ییبگو  م یتوان

 

 در سازمان  رانیمد   انواع

  ی سازمان را مورد بررس در   ر یدارد. در ادامه انواع مد یانواع مختلف   تی ریمد

 .میده یقرار م

 

 سطح باال   تی ری مد

سازمان را    کی تفکر استراتژ فهیشود که وظ  یسطح باال گفته م  ر یمد فیتعر   در 

  یاست که سازمان را در راستا ن یا  یاصل  تی ریمد  فهیبر عهده دارد. وظ

جابز   ویمثال است د،ی نما ت یها هدا  تی به اهداف، چشم اندازها و مامور  دنی رس 

 .ارشد شرکت اپل بوده است ر یمد
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 ارشد   تی ری مد

  یارشد تمام ران یکسب و کار را بر عهده دارد. مد  ت یهدا فهیارشد وظ  ر یمد

شرکت بر   ان یسود و ز ت یدهند. مسئول  یابعاد کسب و کار را تحت نظر قرار م

دارد کسب و کار را   فه یارشد وظ  ری مد ن یباشد. همچن یارشد م   رانیعهده مد

 .شرکت شود  ب یسود نص  نی شتریکند که ب  یرهبر  یبه گونه ا

 

 ی ات ی عمل   تی ری مد

واحد از شرکت را بر عهده دارد، مثل    کی  ی و رهبر تی هدا  فهیوظ ی اتیعمل ر یمد

  یسازمان م ت یو موفق  یمسئول سودآور  ر یمد  نی . ایمنابع انسان ر ی شغل مد

  ی گروه ا یسرپرستان و    یی و راهنما  ت یارشد کار خود را تحت هدا  ری باشد. مد

است   ی اتیران عملی از مد  گرید ی کی زی فروش ن  ری دهد. مد  ی انجام م ران ی از مد

  ی م تی ارشد فعال رانی نظر مد ر یسازمان به اهداف فروش، ز دن یرس   یکه برا

 .کند

 

 کارکنان و خط   رانی مد

  یو رهبر ت یهدا  فهیاست که وظ یکه او فرد مییبگو د یخط با ری مد ف یتعر ی برا

  دیخط تول  م یمسئول مستق ر یمد نی از کارمندان را بر عهده دارد. ا  یگروه

 .باشد  یبه خدمات و نظارت بر کارمندان م یی شرکت، پاسخ گو
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 پروژه   رانی مد

پروژه   ی و سازمان ده  یزی اهداف پروژه، برنامه ر   فی تعر  فه یپروژه وظ رانیمد

سازمان ها   نکهیا  لی آن را بر عهده دارند. به دل  از یبا استفاده از منابع مورد ن

  ت یچند پروژه را به صورت همزمان بر عهده دارند، نظارت و هدا  ی اجرا فهیوظ

  ک یهر پروژه  یبرا  نی . بنابراردی گنفر قرار ب کی بر عهد  دیاز پروژه ها با  ک یهر  

 .گردد یپروژه انتخاب م  ر یمد

 

 ؟ ستیچ  تیریمد  اصول

به   نی نو تی ریباشد. مد یم ن ی نو ت یری اصول مد  ه یشرکت بر پا  تی ری مد امروزه

.  است  …و   یاجتماع ،یاقتصاد  طیسازمان بر اساس شرا  تی ری اداره و مد یمعن

سازمان بر اساس تجربه،    ی زیاداره و برنامه ر فه یوظ ت یری مد نی نو ت یر یمد در 

 .را بر عهده دارد  ن ینو  یو راهکارها  لی تحص

 

فرد به روز باشد    کی آن  ر یشود که مد   یمحقق م ی شرکت زمان  تی واقع موفق  در 

سازمان بپردازد.    تی ری به اداره و مد ی جهان  تی ریمد یو بر اساس متدها

را در نظر    ی اصول مشخص  دیاز بخش ها با  ک ی در اداره هر  نی نو تی ریمد

 :میکن ی م یاصول را بررس   نی در ادامه ا  رد،یبگ

 

 کارکنان   تی ری اصول مد .1
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دوستانه با کارمندان خود داشته    یرابطه ا د یخوب با ر یمد  ک یاست که   درست 

مانند دوستان   یمیرابطه گرم و صم ک ی باشد. اما منظور از رابطه دوستانه 

خود   یکارمندان خود را تحت نظارت و رهبر دی خوب با  ر ی . مدستین  کی نزد

تحقق اهداف   کهکند   ت یری آن ها را مد ی نحو به  یاخالق مدار  ن یدرآورد، و در ع

 .ردی شرکت به نحو احسنت صورت پذ

 

 :باشد که عبارت اند از  یم یمختلف یجنبه ها  ی در سازمان دارا ی و رهبر قدرت 

 

ماهانه با کارمندان و صحبت در رابطه با چالش ها و   ا ی یجلسات هفتگ ی برگزار 

 اهداف شرکت 

نقاط   تی بردن نقاط ضعف و تقو نی در آنان و از ب زهی انگ  جادی به کارمندان، ا توجه

 قوت آن ها 

 جهت آموزش به کارمندان  یو تکنولوژ ن ینو  یاز ابزارها استفاده

شرکت و   ت ی ریدر نحوه مد  راتیی از کارمندان جهت تغ ی و نظرخواه پرسش

 عملکرد آن  شی افزا

 ن ی ری در سا زهیانگ جاد ی و تشکر از کارمند نمونه جهت ا ر یتقد

 اهداف ماه بعد   نیی در مورد مشکالت کارمندان به صورت ماهانه و تع صحبت

 ی رشد و  یبه کارمند و تالش برا  یگذار  ارزش 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  طهیو خارج از ح  ی کارمندان در زمان مرخص یدغدغه و استرس برا جاد یا عدم

 ی کار 

 ول ی فا تی ری اصول مد .2

  کی سازمان نوشته  ت یر یاصول مد  ن ی . ادیآ  یکه از نام آن بر م نه همانگو

است. اگر   ن ینو ت یر یاصول مد انگذاریبن ول،یفا  یمعروف به نام هنر سندهینو

کتاب را مطالعه   ن یحتما ا میکن یم  شنهادیپ د یموفق شو  ری مد ک ی  دی خواه یم

 :است که عبارت اند از  14 یکتاب دارا نی . ادیینما

 کار م یتقس  اصل .1

 یوحدت فرمانده   اصل .2

 وحدت هدف   اصل .3

 اری اخت  اصل .4

 نظم و انضباط   اصل .5

 یگروه التیاز تما  ی شخص  التیتما  ت یتبع  اصل .6

 پاداش کارکنان  اصل .7

 ییتمرکز زا   اصل .8

 یعدد رهی زنج  اصل .9

 انصاف   اصل .10

 ب ی نظم و ترت  اصل .11

 ثبات افراد   اصل .12

 ابتکار  اصل .13

 ت ی میصم اصل .14
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 لور ی ت   تی ری اصول مد .3

 :داد  شنهادیپ ” یعلم تی ریرا به عنوان “اصول مد   ر یچهار اصل ز  لوریت

 

روش آزمون و خطا استفاده    ی به جا  دی با  یباشد. روش علم یعلم دی با تی ریمد

و به کارکنان ابالغ   دایروش انجام کار را پ  ن یبهتر د یبا  یشود. با مطالعه علم

  نیی و تع ی و زمان سنج  یکار، شامل حرکت سنج ی کرد. مطالعه علم

 .و کارکرد بر اساس آن است  د یتول ی استانداردها

انتخاب کارمندان و کارکنان    لور،یدر انتخاب کارکنان: طبق کتاب ت یعلم اساس 

ها   یی توانا  دیمعتقد است که با  یباشد. و یبر اساس روش ها و اصول علم د یبا

شود و بر اساس آن کار مناسب به هر کارمند   ی کارمند بررس  یو مهارت ها

 سپارده شود 

  دی اصل معتقد است که با  نی در ا لور یکارکنان: ت تی در آموزش و ترب یعلم جنبه

 .جهت آموزش مداوم کارمند استفاده شود یاز روش علم

کار   م یو کارکنان و تقس ت یر یمد  نیب  یهمکار  ه یو دوستانه و روح کی نزد روابط 

و   ی زیکه برنامه ر یوکارکنان به طور  رانی مد ان یم ی به طور مساو ت یو مسئول

 .را کارکنان انجام دهند   یجسم یو کارها رانیرا مد  ی فکر  یکارها

 ست؟ یچ پیدرشیل

  ،یصفات ضرور  ی که دارا یباشد. به فرد یم ی رهبر  یسیمعادل انگل  پ ی درش یل

را داشته باشد    گرانی د ت یو هدا  دن یالزم جهت الهام بخش   ییو توانا  یآمادگ

 :سازمان عبارت است از   ی. از جمله صفات رهبرندیگو یرهبر م  ا یدر یل
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 گران یبه دموثر  ی ها  دهیا  انتقال .1

 عملکرد آن ها  وهیش ت ی به عمل کردن و هدا گرانید ق یتشو .2

 جهت اعمال قدرت بر کارکنان ی رهبر  یی و توانا تی شخص داشتن  .3

 ی گر ل یو تحل ی از مهارت انتقاد  یبرخوردار  .4

 از منابع سازمان   یری مناسب جهت بهره گ یاستفاده از روش ها  ییتوانا .5

 رهبران موفق  ی ها یژگی : ودی بخوان شتریب .6

 

 ت ی ری و مد  پ یدرش ی ل   تفاوت 

هم    یدو اصطالح کامال جدا از هم هستند، اما اکثرا به جا  پ ی درش یو ل تی ریمد

 .شوند  یبه کار گرفته م

 

 .است ت یر یتر و فراتر از مد  ع یوس  اری کسب و کار بس ی رهبر  ف یوظا

سازمان    ن یبر قوان هیدارد، با تک یسع  ری دارد اما مد  دیتاک ی رهبر بر نوآور   کی

 .دینما تی به اهداف سازمان هدا دنی کارکنان را در رس 

اغلب   پ یدرش ی که ل یموجود دارد، در حال یدر حفظ ساختارها یسع ر یمد  معموال

سازمان به    یرهبر  یبندیاستقالل و پا  نی کند. البته ا ی به صورت مستقل عمل م

، مثال  شود یمختلف یها نهیهز   دیخسارت و تول جاد یممکن است سبب ا ینوآور 

کارمندان   نیهرج و مرج و مشکل در ب جاد یباال ممکن است سبب ا   یفشار کار 

 .گردد
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 یبند  جمع

  ران ی مد نکه یو ا  م یدر سازمان صحبت کرد ر ی و مد تی ریمطلب درباره مد نی ا  در 

سازمان خود در هر    تی ریمد  یبر عهده دارند. اگر برا یف یدر سازمان چه وظا

  ی تا برا دیرا پر کن  ری است فرم ز   یکاف د،یبه مشاوره و کمک دار  از ین  یبخش

 : میریبا شما تماس بگ گانیوقت مشاوره را میتنظ
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