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مفاهیم کلیدی
بعد از مطالعه در این فصل قادر به تعریف اصطالحات زیر در مورد سرپرستی خواهید بود:
■

سازمان

■

صالحیت فکری

■

سازماندهی

■

کنترل

■

برنامه ریزی

■

تاثیر

■

صالحیت سیاسی

■

بهره وری

■

فرآیند

■

مدیران تراز اول

■

مهارت

■

صالحیت بین فردی

■

سرپرستان

■

رهبری

■

صالحیت سرپرستی

■

مدیریت

■

شایستگی های فنی

■

عملکردهای مدیریت

■

مدیریت ارشد

■

مدیران میانی

■

کارکنان موثر (کارکنان اجرایی)

فصل اول

تعاریف سرپرستی

۳

نتایج فصل
بعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود تا :
 -۳تفاوت میان سرپرستان ،مدیران میانی و مدیریت ارشد را توضیح دهید.
 -2سرپرست را تعریف کنید.
 -۱چهار عملکرد در فرآیند مدیریت را شناسایی کنید.
 -۹توضیح دهید چرا نقش سرپرستان پر ابهام در نظر گرفته میشود.
 -۱چهار صالحیت فردی سرپرستی را شرح دهید.
 -۶عناصر مورد نیاز برای یک مدیریت موفق را بشناسیم.

بخش اول  :تعریف سرپرستی و چالشهای آن

۹

پاسخ به یک معضل سرپرستی
سازمان ها در حال تغییرند اما آیا ساختارهای سنتی خود را هم تغییر میدهند؟ روی هم رفته جواب این سوال آری
است و امروزه ساختارهای سنتی سازمان ما هنوز مشهودند .با این حال ب رخی از سازمان ها برای جذب تواناییهای
بالقوه کارکنان در حال تغییر ساختار سنتی خود هستند .یکی از آنها گوگل است .بر اساس گزارشات مجله fortune
(لینک گزارش در متن اصلی) گوگل به عنوان بهترین محل برای کار در رتبه پنجم قرار دارد و این جایگاه را به
مدت پنج سال مت والی حفظ کرده است چه چیزی این سازمان را نسبت به بقیه متفاوت کرده است؟ چرا کارکنان برای
کار در شرکتهایی مثل گوگل هجوم میآورند.
در هرم سنتی سازمان کارکنان اجرایی در پایین مثلث هرم و سرپرستان در باالی آنها و مدیران میانی در باالی سرپرستان و
مدیریت ارشد در باالی همه قرار دارد (شکل )۳-۳
هنگامی که تصمیمات در باال گرفته می شود به سمت کارکنان اجرایی در پایین سلسله مراتب سازمان فرستاده
میشود ،کارکنان اجرایی در عملیات سازمانی چندان حرفی نمیزنند.
گوگل از یک ساختار سازمانی عملکرد متقابل که با یک فلسفه منحصر به فرد ترکیب شده است استفاده میکند .ساختار
سازمانی آنها بیشتر از یک رویکرد تیمی به مدیریت و ساختار افقی است .بر طبق سایت گوگل آنها به صورت هدفمندی القای
حس کوچکی به شرکت میدهند و بر این عقیده دارند که هریک از کارمندان یک عامل هستند و همه به طور مساوی قسمتی
از موفقیت گوگل محسوب می شوند .مزایای خوب شرکت گوگل نیز نقشی اصلی در جذب کارکنان دارد .گوگل میگوید از
صندوق های بازنشستگی کارکنان به آنها ناهار رایگان میدهند و برای شام ایشان نیز برنامه دارد .آنها تالش میکنند تا
برنامه های متناسب با نیازهای هر کدام را پیشنهاد دهند .یک کارمند بیشتر چه چیزی میخواهد؟ به نظر شما کدام یک از این
ساختارها بهتر کار میکنند؟ چرا؟ آیا فکر می کنید ساختار عمودی در برخی موارد خوب است و از طرفی ساختار افقی در
مواردی دیگر؟ آیا بیشتر ترجیح میدهید در محیط کاری آرامش داشته باشید یا ترجیح میدهید بیشتر ساخت یافته باشد؟

این کتاب درباره میلیونها سرپرست است که امروزه در سازمانهای پویا شاغل هستند و کار آنها این است که به
سازمان در رسیدن به اهدافش کمک کنند .این کتاب فعالیت های چالش برانگیز و تغییرات سریع در دنیای امروز
سرپرستی را به شما معرفی خواهد کرد.

سازمان ها و سطوح آنها
organization

سرپرستان در محلی به نام سازمان کار می کنند .قبل از اینکه سرپرستان و کاری را که انجام میدهند بشناسیم
درک معنای اصطالح سازمان بسیار مهم است .سازمان یک گروه بندی سیتماتیک از مردم برای انجام برخی از
اهداف خاص است .برای مثال کالج یا دانشگاه شما یک سازمان است .بنابراین سوپرمارکت ها ،سازمانهای
خرید ،کلیساها ،ایستگاههای گاز ،انجمن دندانپزشکی استرالیا ،تیم فوتبال  ،Coltشرکت نوکیا و بیمارستان
 Cedar-Sinaiهمه اینها سازمان هستند زیرا هر کدام دارای ویژگیهای مشترک خاص هستند.

A systematic grouping of people
brought together to accomplish some
specific purpose.
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ویژگیهای مشترک سازمان ها چیست؟
مدیریت
ارشد

مدیران
میانی

سرپرستان

کارکنان اجرائی

شکل ۳-۳
سطوح در هرم سازمانی سنتی

با توجه به اندازه و تمرکز ،سازمانها دارای سه ویژگی مشترک هستند.
اوالً هر سازمان یک هدف دارد .تمایز هدف یک سازمان به اصطالح
یک هدف یا مجموعه ای از اهداف است که سازمان امیدوار به انجام آن
میباشد .دوما ً هر سازمان از افراد تشکیل شده است .سازمان از افراد
برای ایجاد هدف و همچنین اجرای انواع فعالیت ها در جهت انجام هدف
بهره میبرد .سوما ً توسعه تمام سازمان ها یک ساختار نظام مند است که
نقش های مختلف اعضاء آن را تعریف میکند و اغلب رفتارهای کاری
آنها را محدود می کند .این ممکن است شامل ایجاد قوانین و مقررات،
دادن مسئولیتهای سرپرستی کارکنان دیگر به برخی از اعضاء ،تشکیل
تیم های کاری و یا نوشتن شرح کارها به طوری که اعضاء سازمان
مسئولیت های خود را دریابند باشد ،اگر چه سازمان ها و ساختارهای
آنها به طور گستردهای متفاوتند اغلب با محیط خود را تطبیق می دهند
محیطی که سازمان در آن عمل میکند.
میتوانیم ساختار سازمان را به صورت یک هرم حاوی چهار دسته کلی نشان دهیم( .شکل  ۳-۳را ببینید)

سطوح سازمانی چه هستند؟
به طور کلی میتوان سازمان ها را به چهار سطح مجزا تقسیم کرد:
کارکنان اجرایی ،سرپرستان ،مدیران میانی و مدیریت ارشد .بیاییم به طور خالصه نگاهی به آنها بیندازیم
operative employees
Employees who physically produce an
organization’s goods and services by
working on specific tasks.

top management
A group of people responsible for
establishing an organization’s overall
objectives and developing the policies
to achieve those objectives.

middle managers
All employees below the top management level who manage other managers and are responsible for establishing
and meeting specific departmental or
unit goals set by top management.

سطح پایه در هرم توسط کارکنان اجرایی اشغال می شود .این کارکنان محصوالت و خدمات سازمان را به طور
فیزیکی با انجام وظایفی خاص ارائه می دهند .صندوقدار برگر کینگ کارگر خط مونتاژ در کارخانه تویوتا و
تحویل دهنده  UPSمثالهایی از کارکنان اجرایی هستند .این رده نیز ممکن است شامل بسیاری از موقعیت های
حرفه ای و شغلی باشد :پزشکان ،وکال ،حسابداران ،مهندسان و متخصصان تکنولوژی اطالعات ویژگی مشترک
این ک ارگران اجرایی این است که آنها به طور کلی بر روی کار و دیگر کارکنان نظارت یا مدیریتی ندارند.
اکنون توجه خود را به دو سطح دیگر در شکل  ۳-۳معطوف کنید .اینها جایگاههای مدیریتی سنتی هستند.
مدیریت ارشد مسئول این گروه برای ایجاد اهداف کلی سازمان و سیاست گزاری در جهت به دست آوردن این
اهداف است .عناوین موقعیت های مختلف در مدیریت ارشد شامل عضو هیأت مدیره ،مدیران اجرایی ،ریاست و
معاونان ارشد میباشد .در میان سازمانهای غیر انتفاعی مدیریت ارشد ممکن است شامل عناوینی چون مدیر
موزه ،سرپرست مدارس و یا فرماندار ایالت باشد .مدیران میانی شامل تمام کارکنانی هستند که زیر نظر مدیریت
ارشد می باشند و در پایین آنها قرار دارند .این افراد مسئول ایجاد و دستیابی به اهداف خاص متناسب با بخش یا
واحد خود می باشند .با این حال اهداف آنها در انزوا مشخص شده است .در عوض اهداف تعیین شده توسط
مدیریت ارشد به مدیران میانی با توجه به انتظاری که از آنها میرود ابالغ می شود .در حالت ایدهآل اگر هر
مدیر میانی با اهداف خود مواجه شود با اهداف سازمان مواجه شده است .مثالهایی برای عنوان های این موقعیت:
معاون ریاست در امور مالی ،مدیر فروش ،مدیر بخش ،سرپرست گروه ،مدیر واحد ،مدیر منطقه.
دو مرتبه به شکل  ۳-۳بر می گردیم .تنها ردهای که شرح داده نشد سرپرستان بودند .سرپرستان هم به مانند
مدیران ارشد و مدیران میانی بخش از تیم مدیریت سازمان هستند .چیزی که آنها را منحصر به فرد می کند
نظارت آنها بر کار کارکنان اجرایی است.

supervisors
Part of an organization’s management
team, supervisors oversee the work
of operative employees and are the
only managers who don’t manage
other managers. See also first-level
managers.
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سرپرستان  ،تنها مدیرانی هستند که دیگر مدیران را مدیریت نمیکنند .شکل دیگر این موضوع در نظر گرفتن
سرپرستان به عنوان اولین سطح از مدیران است .سرپرستان اولین سطح سلسله مراتب مدیریت در یک سازمان مبتنی
بر هرم ساختار سنتی هستند.

۶

first-level managers
Managers who represent the first level
in the management hierachy. See also
supervisors.

چه نوع عناوینی یک شخص را به عنوان یک سرپرست به شما معرفی میکند؟ برخی از این نامهای سخت گاهی فریب
می دهند ،افرادی با این عناوین شغلی مثل دستیار مدیر ،رئیس بخش ،سرمربی ،مدیر و یا رهبر تیم به طور معمول جزء
سرپرستان محسوب میشوند .جنبه جالب کار سرپرستا ن امکان درگیری با وظایف اجرایی به همراه کارکنان اجرایی
است .صندوقدار برگر کینگ ممکن است سرپرست شیفت هم باشد .این مهم است که بدانیم سرپرستان با اینکه وظایف
اجرایی انجام می دهند هنوز بخشی از مدیریت هستند چنین چیزی در سال  ۳۴۹۱واضح بود هنگامی که کنگره ایاالت
متحده قانون تافت -هارتلی  Taft-Hartleyرا تصویب کرد .این قانون سرپرستان را از دیگر کارکنان مستثنی میکرد.
عالوه بر این قانون تافت -هارتلی بیان می کرد که هر شخص که بتواند :استخدام ،تعلیق ،انتقال ،اخراج ،فراخوان،
ترویج ،انفصال ،اختصاص ،پاداش و یا نظم و انضباط دیگر کارکنان را با رأی مستقل انجام دهد یک سرپرست است
چون که اولین سطح از مدیریت معموالً این صالحیت را دارند واقعیتی که آنها نیز در کاری که کارکنان اجرا میکنند
درگیرند و به هیچ طریقی وضعیت مدیریت آنها تغییر نمیکند .درواقع آنها هم انتظار دارند وظایف و مسئولیت های
مربوط به فرآیند مدیریت اجرا شود.

فرآیند مدیریت
به عنوان یک ویژگی مشترک در سازمانها ،مدیران در تمام سطوح سازمان کار میکنند اگرچه عناوین آنها بسیار
گسترده است ،چندین عنصر مشترک در کار آنها وجود دارد -صرف نظر از اینکه سرپرست یک سرپرستار در مرکز
قلب بیمارستان واشینگتون ،کسی که بر کار یازده متخصص بالینی نظارت دارد باشد و یا خواه یک مدیر اجرایی بر
کار بیش از  82هزار عضو شرکت آکسون در این بخش به این مشترکات نگاه میکنیم و راجع به مدیریت و کاری که
مدیران انجام می دهند بحث میکنیم.

مدیریت چیست؟

management
The process of getting things done,
effectively and efficiently, through and
with other people.

process
The primary activities supervisors
perform.

efficiency
Doing a task right; also refers to the
relationship between inputs and
outputs.

اصطالح مدیریت به فرآیندی اشاره دارد که طی آن امور به طور موثر و کارآمد از طریق افراد انجام میشود.

effectiveness
Doing the right task; goal attainment.

اگر شما خروجی بیشتری در قبال ورودی بدست آورید بهرهوری را
افزایش دادهاید همچنین اگر همان خروجی را با منابع کمتر بدست آورید
بهرهوری را افزایش دادهاید .چون که سرپرستان با منابع اندک سرو کار
دارند پول ،افراد ،تجهیزات با بهرهوری این منابع مربوطند در نتیجه
سرپرستان باید به فکر کم کردن هزینه های منابع باشند.
اگر چه کم کردن هزینه تأمین منابع مهم است ولی به تنهایی در کارآمدی
و بهرهوری موثر نیست .یک سرپرست باید به فکر تکمیل فعالیتهای
انجام شده هم باشد .ما به این «اثر بخشی» میگوییم .اثر بخشی یعنی
انجام صحیح وظیفه محوله شده .در یک سازمان این به دستیابی دو هدف
ترجمه میشود.

:معنی
بهره وری

پایان
اثربخشی

منابع
مورد
استفاده

دستیابی
به هدف

 .شکل  ۳-2نشان می دهد که چگونه بهرهوری و اثر بخشی به هم
مرتبط اند .نیاز به بهرهوری تأثیر عمیقی بر سطح اثر بخشی میگذارد.
دستیابی باال

شکل ۳-2
بهره وری درمقابل اثربخشی

اهداف

ضایعات کم

۱
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موثر بودن ساده تر است اگر بهرهوری را نادیده بگیریم .به عنوان مثال شما میتوانید محصوالت با کیفیت و
مصنوعی بیشتری تولید کنید اگر به هزینه های مواد و کارگر ورودی بی اعتنا باشید با این حال این ممکن
است به احتمال زیاد مشکل مالی جدی ایجاد کند .در نتیجه یک سرپرست خوب به این معناست که نگران
رسیدن به هردو این اهداف باشیم (اثربخشی) و انجام این کار تا کارآمدترین حد ممکن.

چهار عملکرد (تابع) مدیریتی کدام است؟
در اوایل قرن بیستم صنعتگر فرانسوی به نام هانری فایول ( )Henry Fayolنوشت که تمام مدیران باید
اجرای پنج تابع مدیریتی را مد نظر قرار دهند :برنامهریزی ،سازماندهی ،سازماندهی ،هماهنگی و
کنترل()۳

management functions
Planning, organizing, leading, and
controlling.

planning

در اواسط دهه  ۳۴۱1دو پروفسور از دانشگاه  UCLAاز توابع برنامهریزی ،سازماندهی ،کارگزینی ،هدایت
و کنترل به عنوان چهار چوبی برای رساله مدیریت خود استفاده کردند(.)2اکثر کتابهای درسی رشته مدیریت
به بررسی توابع مدیریت میپردازند گرچه به طور کلی بر پایه چهار تابع میباشد :برنامهریزی ،سازماندهی،
رهبری و کنترل (شکل  ۳-۱را ببینید) از آنجا که سازمانها به خاطر دستیابی به اهدافی به وجود آمدهاند ،کسی
باید این اهداف را تعریف کند و این دستیابی را برای سازمان معنا ببخشد ،این فرد یک مدیر است.تابع برنامه
ریزی در برگیرنده تعریف اهداف یک سازمان ،ایجاد یک استراتژی کلی برای دستیابی به این اهداف و
توسعه یک سلسله مراتب جامع از برنامهها و طرحها به منظور ادغام و هماهنگی فعالیتها میباشد .تعیین
اهداف ،کارهایی را که باید انجام شود را در تمرکز مناسب آنها نگه میدارند و کمک میکند تا اعضای
سازمان توجه خود را بر آنچه مهم است نگهدارند .همچنین مدیران هم باید کار را تقسیم کننده به اجرای قابل
کنترل و هماهنگ کردن نتایج برای رسیدن به اهداف.

Defining an organization’s goals,
establishing an overall strategy for
achieving these goals, and developing
a comprehensive hierarchy of plans to
integrate and coordinate activities.

organizing
Arranging and grouping jobs, allocating
resources, and assigning work so that
activities can be accomplished as
planned; determining which tasks are
to be done, who is to do them, how the
tasks are to be grouped, who reports
to whom, and when decisions are to
be made.

leading

این عملکرد سازمان است .همچنین شامل این است که مشخص شود چه کارها و وظایفی باید انجام شود ،چه
کسانی باید آنها را انجام دهند ،جگونه وظایف گروهبندی خواهد شد ،چه کسی به چه کسانی گزارش خواهد داد
و چه موقع تصمیمات گرفته خواهند شد.میدانیم که هر سازمان شامل افرادی میباشد ،قسمتی از کار یک
مدیر نظارت و هماهنگ کردن فعالیت های این افراد است .اجرای این قسمت اشاره به تابع رهبری در مدیریت
دارد .هنگامی که مدیران در کارکنان ایجاد انگیزه میکنند ،نظارت بر فعالیت دیگران دارند ،موثرترین کانال
ارتباطی را انتخاب میکنند و یا درگیری میان افراد را حل و فصل میکنند ،با مسایل مربوط به رهبری
درگیرند .تابع نهایی مدیران اجرای کنترل است .بعد از تعیین اهداف ،برنامهها فرموله میشوند .ترتیبات
ساختاری مشخص میشود و افراد استخدام می شوند آموزش می بینند و با انگیزه کامل آماده به کار میگردند.
چیزی ممکن است هنوز نادرست باشد .برای اطمینان از این که چیزها همان گونه که باید باشند ،هستند یک
مدیر باید حتما ً به عملکرد سازمان نظارت داشته باشد .عملکرد واقعی باید با تعیین اهداف از قبل مقایسه شود.
اگر هر گونه انحراف معنی دار وجود دارد این جزء مسئولیت مدیر است که سازمان را به مسیر صحیح
بازگرداند .این فرآیند نظارت ،مقایسه و اصالح به منزله تابع کنترل می باشد( .شکل )۳-۱

Motivating employees, directing
activities of others, selecting the most
effective communication channel, and
resolving conflicts among members.

controlling
Monitoring an organization’s performance and comparing performance
with previously set goals. If significant
deviations exist, getting the organization back on track.

دستیابی
اهداف سازمانی

کنترل

=

نظارت بر
فعالیتها

مدیریت

+

هدایت،ایجاد انگیزه
و حل و فصل
کشمکشها

سازماندهی

+

تعیین آنچه که
باید انجام شود

برنامه ریزی

+

تعیین اهداف و
جهت سازمان

شکل ۳-۱

.عملکردهای مدیریت

۳ H. Fayol, Industrial and General Administration (Paris: Dunod, 1916).
2 H. Koontz and C. O’Donnell, Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions
(New York: McGraw-Hill, 1955).

بخش اول  :تعریف سرپرستی و چالشهای آن

آیا عملکردهای مدیریت
سطوح سازمانی متفاوت است؟
سطح یک مدیر داخل سازمان بر روی عملکردهای مدیریتی او اثر میگذارد .یک سرپرست در بخش فروش
شرکت  Blaek & Deckerهمان طرح و برنامه ریزی را که مدیریت شرکت با آن سر و کار دارد را انجام
نمی دهد .چنین چیزی بدین علت است که ،اگر چه تمام مدیران چهار عملکرد مدیریتی را باید اجرا کنند تفاوتهای
مهمی با توجه به سطح آنها در سازمان وجود دارد .به طور معمول مدیران ارشد بیشتر به روی برنامه ریزی-
های بلند مدت استراتژیک تمرکز دارند به طور مثال ضوابط کلی تجاری شرکت را مشخص میکنند.سرپرستان
نیز روی برنامه های کوتاه مدت تاکتیکی تمرکز دارند مانند برنامه ریزی وظایف دپارتمان برای ماه آینده.به
طور مشابه ،مدیریت ارشد در رابطه با ساختار کلی سازمان است در حالی که سرپرستان در ساختار شغل افراد
و گروههای کاری تمرکز میکنند.

تغییر انتظارات سرپرستان
هفتاد سال پیش اگر شما از یک گروه مدیران اجرایی ارشد راجع به شغل یک سرپرست سوال میکردید جواب
نسبتا ً استانداردی دریافت مینمودید .آنها مردی را توصیف می کردند (که به احتمال زیاد در سطح پایین تر نسبت
به آنها قرار داشت) که تصمیمات موکد میگرفت ،به کارکنان دستور میداد چه کاری انجام دهند ،از نزدیک
مراقب کار کارکنان بود تا مطمئن شود همان گونه که از آنها خواسته بود انجام دهند ،هنگامی که کارکنان قوانین
را زیر پا می گذاشتند نظم و انظباط محیط را باز گرداند و کسانی که خود را با کار و محیط وفق نمیدهند اخراج
کند .سر پرستان روسای طبقه اجرایی بودند و شغل آنها حفظ کارکنان در خط کاری و کار گرفتن از آنها بود.اگر
اکنون از یک گروه مدیران اجرایی ارشد همان سوال را بپرسید دیدگاههای کمتری نسبت به یک سرپرست به
عنوان یک رئیس درمی یابید .اما همچنان سرپرستان را با اصطالحاتی مانند :تمرین دهنده ،مشاور ،مربی و
استاد توصیف میکنند.
در این قسمت نگاهی به برخی از این تغییر انتظارات مدیران سرپرست میاندازیم

سرپرستان چه نقشی بازی می کنند؟
کار سرپرستان از این جهت منحصر به فرد است که پلی با استفاده از کارکنان اجرایی به رتبه مدیریت بر قرار میکنند.هیچ
کس دیگری در سازمان نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد .به خاطر خاص بودن شغل سرپرستان کار این دسته معنایی
دوپهلو دارد .هر کدام از موارد زیر یک نقطه نظر متفاوت راجع به نقش سرپرستان پیشنهاد میدهند)۱(.
فردی کلیدی  :سرپرستان به عنوان لینک های ارتباطی مهم در زنجیره اقتدار سازمان خدمت میکنند آنها مانند محور یک
چرخ هستند که حول فعالیت های اجرایی میچرخد.
فردی درمیانه کار  :از آنجا که آنها نه ماهی هستند و نه گربه ،سرپرستان باید بین نیروهای مخالف و انتظارات رقابت مدیران
ارشد و کارگران تعامل و آشتی برقرار کنند .اگر این تضادها حل نشده باقی بماند می تواند برای سرپرستان سرخوردگی و
استرس ایجاد کند.
کارگری دیگر  :برخی از افراد به خصوص مدیران سطح باال ترجیح میدهند به سرپرستان به دید یک کارگر نگاه کنند تا یک
مدیر .این دیدگاه زمانی که صالحیت تصمیم گیری محدود است تقویت میشود هنگامی که آنها از تصمیمگیری در سطوح باال
کنار گذاشته میشوند و هنگامی که همراه با افرادی که باید سرپرستی کنند به انجام وظایف اجرایی میپردازند.
متخصص رفتار :همگام با این اعتقاد که یکی از مهمترین تواناییهای مورد نیاز سرپرستان مهارتهای فردی است .آنها به
عنوان متخصصین رفتاری نگاه می کنند .سرپرستان برای موفقیت در شغل خود باید توانایی درک نیازهای متنوع کارکنان و
ایجاد انگیزه بین آنها را داشته باشند .باید به آنها گوش دهند و آنها را رهبری کنند.

 J. Newstrom and K. Davis, Organizational Behavior: Human Behavior at Work, 9th ed.بر اساس مقاله
(New York: McGraw-Hill, 1993), 239.
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