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کارآفرینی

مانی شجاعی
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کار و زیر شاخه های آن  اداره کسب و 
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چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان

نه به دستی ظرفی را چرک می کنند

نه به حرفی دلی را آلوده

تنها به شمعی قانعند

…و اندکی سکوت

زنده یاد حسین پناهی
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تعاریف مدیریت
گیریتصمیمفرآیندازاستعبارتمدیریت:سیمونهربرت•

.گرددمیمنجرهدفبهکههاییفعالیتبکارگیرییعنیمدیریت:کارلیسنهاوارد•

،سازماندهیریزیبرنامهوظایفطریقازاستسازمانیاهدافبهدستیابیفرایندمدیریت:بارتول•

کنترل،و،رهبری

ازتاسعبارتمدیریت).دادارائهمدیریتازرازیرتعریفتوانکلی،میبندیجمعیکضمن•

(شدهعیینتپیشازاهدافبهدستیابیجهتدرهافعالیتسازماندهیومنابعبکارگیریفرایند



www.mshojaie.comMani Shojaie 7

وظایف مدیریت
:نمودخالصهمورد5دررامدیرانوظایفمهمترینتوانمیمجموعدر•

ریزیبرنامه-1

سازماندهی-2

امکاناتومنابعبسیج-3

سرپرستیوهدایت-4

کنترل-5
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مراحل برنامه ریزی

ی این کار تا حد زیادی سلیقه ا.برنامه ریزی،به شکل ها و روش های مختلف به انجام می رسد•

استفاده است و هرکس یا سازمان،بسته به شرایط خود می تواند از روش  خاصی برای برنامه ریزی

(1993موریس و جونز،)با این حال،به طور کلی مراحل برنامه ریزی عبارتند از.کند



مراحل برنامه ریزی

موجودامکاناتومنابعشناخت.1

اصلیهدفهایتعیین.2

فرعیاهدافبهاصلیاهدافتقسیم.3

هافعالیتبهاهدافتبدیل.4
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مراحل برنامه ریزی

دسترسدرمنابعتعیین.5

حداکثریمنابعتعیین.6

(کوچکبسیارفرعیاهداف)هافعالیتبهمنابعاختصاص.7

هافعالیتکردنمرتب.8
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مدیریت کسب و کارها

مدیرت کسب و کارهای کوچک و متوسط در معنی کارآفرینی

شاخصه های کمی

:کیفیشاخصه های 

مستقلمدیریت .1

سرمایه از طریق یک یا چند نفرتامین .2

فعالیت ها به صورت عملیانجام .3

بودن در مقابل بزرگترین رقیبکوچک .4
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مدیریت کسب و کارها
کسب و کارهای کوچک و متوسط در معنی کارآفرینیمدیرت *

های کمیشاخصه *

:شاخصه های کیفی*

مدیریت مستقل.1

تامین سرمایه از طریق یک یا چند نفر.2

انجام فعالیت ها به صورت عملی.3

کوچک بودن در مقابل بزرگترین رقیب.4



کارآفرینی

«شناخت فرصتها و پذیرش ریسک برای ارضای نیازها است » :کارآفرینی*

و پول و کارآفرین کسی است که بهره وری باالئی دارد  و با تخصیص مناسب بازار و تجهیزات* 

.مواد خام ونیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان میگردد
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مدیریت

.دیگرانکسب اهداف به صورت کارا و اثربخش از طریق *

برنامه ریزی .2کارایی و اثربخشی                      .1

رهبری .4سازماندهی                               .3

بسیج منابع .6کنترل                                     .5
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مدیریتتاریخچه

تیلور*اسمیت آدام *

دیکسون*التون مایر                                   *

نظریه سیستمی *مک للند                                    *

برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، کنترل*نظریه مقتضیات                           *
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گیری در ریزی عبارت است از پیش بینی و تدوین برنامه ها و اقدامات الزم و الزمه آن تصمیمبرنامه *

ده مطلوب ریزی طرحی برای یک آینبرنامه . استارزیابی راه کارها و انتخاب بهترین روشهای انجام کار 

.است که بتوان راههای موثر و قابل حصول را تعیین نمود

.فرایند تصمیم گیری برای رسیدن به وضعیت مطلوب در آینده است: عبارت دیگر به *

وظایف مدیریت 



کار کرد های مدیریت 

.رد منظور از کار کرد اشاره به فعالیتی مهم واساسی است  که در نیل به هدف ضرورت تام دا*

یف کرد؛ او هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکرد هاتقسیم وتعر

:پنج وظیفه اساسی رادر مدیریت تشخیص داد 
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کار کرد های مدیریت 
.پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده یعنی (: (planningریزیبر نامه -1

.ار ترکیب وتخصیص افراد ومنابع دیگر برای انجام دادن کیعنی (: (organizingسازماندهی-2

.هدایت وجهت دهی افراد در انجام دادن کار یعنی (: (commandingفرماندهی-3

ها به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه فعالیتها وکوششیعنی (: coordinating)هماهنگی -4

میگیرد یا رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات ودستورات صوتیعنی (: control)کنترل-5

نه
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واژه های مرتبط
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گیریتصمیم 
نامه براساسی وظایف . شودمهمی از وقت مدیران صرف حل مشکل وتصمیم گیری می بخش *

.ریزی ،سازماندهی، رهبری وکنترل مستلزم تصمیم گیری است 

:تصمیم گیری تعریف *

.تصمیم گیری فراگردتشخیص و گزینش وحل مسئله یا مشکل ویژه است 

ه توضیح و یا مشگل گشایی اشاره شد که نیاز ب)و حل مسئله مفهوم گزینش در این تعریف به دو 

.تعریف دارند 



تصمیم گیری

وق راه مجموعه فعالیتهای محدودی که برای انتخاب راه حلی از میان شقدارد به گزینش اشاره عمل *

ی کند به مشکل گشایی اشاره م. حلها صورت می گیرد بنابرین جزئی از عمل تصمیم گیری است 

موقعیتی مجموعه وسیعی از فعالیتها یی که الزمه یافتن راه حل یا شیوه عمل واجرای آن برای اصالح

.نامساعد است 
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تصمیم گیری

،تالشی تصمیم گیری در مدیریتعمل . استیابی اساس تصمیم گیری موثردر مدیریت مشکل *

تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،

.شیوه عمل از میان شقوق راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود 

ها،جریان امور بر اثر تصمیم ،خط مشی.تصمیم گیری ،در تاثیر آن بر رفتار سازمانی است اهمیت *

فراگرد اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی.واقدامات آتی مشخص شده دستورات الزم صادر میگردند

.استمشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت 



خالقیت مدیران

ای ایجاد یک مدیری باید خالقیت داشته باشد خالقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برهر *

ا از تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ه. فکر یا مفهوم جدید

طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصالح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام

.  می شود
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چه کسی خالقیت و نوآوری می کند ؟ 

قط در انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خالقیت برخوردار است بنابرین نباید خالقیت فهر *

از زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خالقیت است جلوگیریباشد، انحصار مدیران خاصی 

عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های 

و زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خالقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان د

.  برابر افزایش داد



مدیریت موفق و مؤثر

لیام وی» . اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن کسب »موفق و مؤثر عبارت است ؛ از مدیریت *

تی ، تقریباً با با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساع« جمیز

خراج درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و ا30الی 20میزان کاری در حدود

«.نشوند
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مدیریت موفق و مؤثر

90الی 80ریباً با تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفاین *

ز امکانات مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده ا. درصد توانای خود، کارمی کنند 

مؤثر فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر.... توبیخ ، کسر حقوق و : مدیری مانند 

. درصد توانای های افراد را به کار گیرد 90الی 80کسی است که بتواند 
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چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟ 

توانایی از به مدیر مؤثر نی. موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی الزم است برای *

عینی یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های م. های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد 

اثر و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی...( اضافه حقوق ، ارتقاء و )پاداش های سازمانی . دارد

.  دارد 
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برنامه ریزی

برد، پی خویشکه آدمی در مسیر رشد عقالنی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی هنگامی *

داد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ، مورد توجه قرار 

ی های و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند ، که بدون برنامه ریز

.بخشنددقیق نمی توانند به حیات خود تداوم 
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فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی
نای اندیشه ، ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبفلسفۀ برنامه *

است؛ فرد تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفالک ناپذیر مدیریت

نامه ریزی ، و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت بر

از این نیاز به برنامه ریزی. برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است 

.همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند» .واقعیت نشأت گرفته است 



تعریف  برنامه ریزی

ار، تالش دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تالش فیزیکی یا اقدام به انجام کبرای *

.دهدبرنامه ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می. ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد
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تعیین اهداف وبرنامه ریزی

شاپیش ریزی عبارت است از فراگرد تعیین و تعریف اهداف سازمان و تدارک دقیق و پیبرنامه *

پش : ازاقدامات ووسایل مورد نیاز عبارتند .که تحقق اهداف را میسر می سازند ووسایلی اقدامات 

نگری وبر بینی روشها ،زمان ،مکان ،منابع وافراد به طور کلی بر نامه ریزی عملیات سازمانی را پیش

.اهداف سازمان متمر کز ساخته عمل نظارت وکنترل را تسهیل می کند 
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برنامه ریزی
(( goal settingآنهاگزاری اولویت هدف تعییین اهداف و -1

(forecasting)کند؛پیش نگریبرسی وپیشبینی منابع و امکاناتی که به تحقق هدفها کمک می -2

ه اقدامات تشخیص فعالیتها واقداماتی که برای تحقق هدفها ضرورت دارند تبدیل امکانات ب-3

 (budgeting)عملی دقیق یا بود جه بندی

تعیین خط مشی ها و روشها ومالک عمل -4



تعریف سازماندهی

میان ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگیسازماندهی *

.گیردآنان ، به منظور کسب اهداف صورت می 
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سازماندهی

یمقرارساختارمندیوروابطساختاردرگروهیصورتبهافرادسازماندهیفرایندطریقاز*

.دهندمیانجاممعینهدفهایبهرسیدنبرایراموثریکارکافیوالزمتواناییهایباتاگیرند

.شودیماستفادهوشایستهمناسبطوربهافرادوتواناییهایقابلیتها،ازسازماندهینتیجهدر

هانامهوبرهامشی،خطفرعیاهدافوتدویینکار،اهدافتعیینازپس:سازماندهیفراگرد

:گیردمیصورتزیرمراحلطیسازماندهی،جریان
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سازماندهی

هاوبرنامهمشیخطواجرایاهدافبهرسیدنبرایالزمفعالیتهایتشخیص.1

استفادهطریقهبهترینتشخیصوموجودمادیوانسانیمنابعبهتوجهبافعالیتهابندیگروه.2

.آنهاازکردن

.روهگهرمسئولبهکاردادنانجامبرایگیریتصمیمودهیدستوروحقعملاختیاردادن.3
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سازماندهی

افقیوعمودیصورتبهیکدیگربهشدهبندیگروههایواحددادنارتباط.4

:ازعبارتنداصولایناهم.استمدیریتسنتیاصولبرمبتنیفوقمراحلاجرای*

تمرکزبمراتوسلسلهفرماننظارت،وحدت،حیطهظایفوبندی،گروهتخصصمبنایبرکارتقسیم

تمرکزوعدم
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انواع مختلف سازماندهی

.  یرسمهای بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر روش *

ل ، حدود رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغسازمان .1

ند؛ هستساختارهای رسمی در واقع تخیلی . وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود

.کندزیرا سازمان آن گونه که باید عمل نمی 
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انواع مختلف سازماندهی

اقعی سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور و. 2

چوب بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چار. نشان می دهد 

دیل ، آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تع

.  دهدتحکیم یا گسترش می 
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تعریف سازمان رسمی

چه سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هردر *

ه طور رسمی یا تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند ب. بیشتر برای کارکنان تشریح می کند 

.غیر رسمی انجام شود
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تعریف سازمان غیر رسمی

یناودهدمیتوضیحکارکنانبرایشفاهیطوربهراسازمانیروابطمدیر،سازماندراین*

.دهدمیتغییرنیازحسببرراروابط

دهد؟میانجامراکاراینمدیرفقطآیا*
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ابعاد ساختار سازمانی 

و تمرکز رسمیتپیچید گی ،از جمع نظرات نظریه پردازان ساختار سازمانی می توان سه بعد 

.شمردبر "مهمترین ابعاد ساختار سازمانی"را به عنوان 
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پیچیدگی

ه صورت ، به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد ، اشاره می کند که ممکن است بپیچیدگی *

اس موقعیت تفکیک افقی ، به میزا ن تفکیک بین واحد های سازمانی بر اس. عمودی باشد افقی یا

اره می و سازمان، ماهیت و وظایف انها ، میزان تحصیالت و اموزش هایی که فرا گرفته اند ، اشاعضا

سلسله تفکیک عمودی،به عمق یا ارتفاع ساختار سازمان اشاره دارد لذا با افزایش سطوحنماید و

.شودی سازمان افزایش یافته و پیچیدگی سازمانی بیشتر متفکیک عمودی مراتب سازمانی



رسمیت

کهسازمانیلذا.دارداشاره،اندشدهاستانداردسازمانیمشاغلکهحدییامیزانبه،رسمیت*

خصوصدرروشنهایالعملدستورومدونمقرراتوقوانین،مشخصهایشغلشرحآندر

میاهشکراپذیریتغییر،رسمیت.استخورداربرباالییرسمیتاز،داردوجودکارفرآیند

میمحدودراکارکنانعملازادیولیشودمیکاردرهماهنگیواییکارافزایشباعثودهد

.سازد
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رسمیت

کنانکارواستزیاد(پیچیدگی)افقیتفکیککهجاهاییدرمعموالًانددادهنشانتحقیقات*

سازمانبالعکسوداردکاهشبهتمایل،رسمیت،اندشدهگرفتهکاربهایوحرفهمتخصص

.دارندبرخورباالتریرسمیتازمکانیکیوماشینیهای
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تمرکز

الً ، به تراکم قدرت تصمیم گیری در یک نقطه واحد از سازمان، اشاره می کند که معموتمرکز*

فزایش پیچیدگی رابطه معکوس دارد یعنی هر چه تعداد افراد متخصص و حرفه ای در سازمانی ابا

ی، حرکت آن سازمان به سمت عدم تمرکز واتخاذ تصمیمات توسط کارشناسان و خبرگان اجراییابد،

.  بین تمرکز و رسمیت ، مبهم و نا معلوم است می کند ولی رابطه
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تمرکز

ولی به . گردد رسمیت زیاد،می تواند با یک ساختار متمرکز و یا با یک ساختار غیر متمرکز مرتبط*

است، شما کارکنان حرفه ای است و پیچیدگی زیادطور کلی می توان گفت اگر سازمان متشکل از 

قات انجام شده تحقی. سازمان حکمفرما باشدباید انتظار داشته باشید که رسمیت و تمرکز کمی ، بر

.نیز صحت این موضوع را تایید می نماید
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هدفها

:دارندسه نقش مهم بر عهده هدفها *

هدفها معرف سازمان بوده ،موجودیت آن را در جامعه توجیه می کنند .1

.ازندسهدفها زمینه هماهنگی فعالیتهای سازمان را فراهم کرده وظایف گوناگون را به هم مرتبط می .2

.گیرندهدفها به عنوان مالک ارزیابی قرار می .3



نکات زیر در مورد هدف اهمیت دارند

.نتیجه مطلوبی است که رفتار در جهت آن هدایت می شودهدف *

که ایجی نت.شوندواظهاراتی که چیستی هدفها را بیان می کنند ،هدفهای لفظی نامیده می عبارتها *

.رفتار عمال در جهت آن هدایت می شوند هدفهای واقعی را تشکیل می دهند

.  گیرندسازمانی در معرض تغییر وتحول قرار می هدفهای *
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نکات زیر در مورد هدف اهمیت دارند
:مالکهای تعیین هدف وتحقق آنهاتابع شرایط وضوابط زیر است*

.  هدفها باید سنجش پذیر باشند.1

.  هدفها باید تحقق پذیر باشند.2

.هدفها باید پذیرفتنی باشند. 3

.باشندهدفها تاید همخوانی وتوافق داشته . 4

.باالخره در تعیین هدفها باید به هزینه فرصت از دست رفته یا عدم النفع توجه داشت. 5



تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف

:ازتقسیم کار برای تشکیل واحدهای سازمانی عبارتند مبانی *

(وظایف)کارکردها.2تعداد افراد                                .1

تولیدات یا خدمات .4زمان                                       .3

موقعیت مکانی یا جغرافیایی.6ارباب رجوع                              .5
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هماهنگی

.ازد وظایف وتشکیل واحد های کار وفعالیت هماهنگی آنها را الزامی می ستقسیم : هماهنگی*

ف فراگرد ایجاد وحدت ویگانگی میان فعالیتهای واحدهای مختل: ازعبارت است هماهنگی *

.سازمان به نحوی که هدفهای سازمان به طور موثر تحقق یابند 
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حیطه نظارت

یک مدیر به تعداد زیر دستانی که مستقیماً زیر نظر: کندنظارت به زبان ساده اشاره می حیطه *

شخص کنند و به او گزارش می دهند بنابرین حیطه نظارت اندازه و وسعت کار را مانجام وظیفه می

ظارت اوالً، حیطه ن.تعیین وسعت یا اندازه مناسب حیطه نظارت به دو دلیل اهمیت دارند .می کند 

.بر نحوه استفاده موثر سازمان از میدان و عملکرد موثر زیر دستان اثر می کند 
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حیطه نظارت

اختار اندازه وحیطه نظارت ،س.حیطه نظارت و ساختار سازمان رابطه ای برقرار است میان : ثانیاً*

ستی را سطوح مدیریت و سرپرسازد، تعداد می ((مسطح ))یا ((بلند ))سازمانی را به طور نسبی 

.دهدافزایش و کاهش می 

،از چون وسعت واندازه حیطه نظارت بر طرز کار سازمان موثر است:تعیین حیطه نظارت عوامل *

.دارداین رو انتخاب حیطه مناسب اهمیت خاصی در مدیریت وسازماندهی 

www.mshojaie.comMani Shojaie 53



www.mshojaie.comMani Shojaie 54

نظارتعوامل موثر برحیطه 

:کنندزیر در تعیین حیطه نظارت موثر موثر دخالت می عوامل *

پیچیدگی موقعیت یا کار .3.  شودزمانی که صرف کار نظارت وسرپرستی می مدت .1

سایر وظایف مدیر .4.                             قابلیت ذهنی وسازگاری مدیر . 2

شایستگی زیر دستان . 6عملیات                                                 ثبات . 5



نظارتعوامل موثر برحیطه 

،وجود نظارت مطلوبی که برای همه عزیزان ودر همه سازمانها قابل استفاده وکار برد باشدحیطه *

.ندارد 

مدیران را عوامل متعددی ،با توجه به موقعیت ،عده مناسب افراد تحت نظارت و سرپرستیهمیشه *

.سازندمشخص می 
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وحدت فرمان

برای یکی از اصول سنتی مدیریت است که به موجب آن هر زیر دست( دستور )فرمان وحدت *

.وی او باشد اجرای وظایف خود باید فقط از یک سرپرست مافوق دستور بگیرد ومستقیماًپاسخگ

.ارد فرمان با اصل دیگر مدیریت ،یعنی زنجیر فرمان یا سلسله مراتب بستگی دوحدت *
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وحدت فرمان
روع و ش( مدیر سازمان )مراتب به یک سلسله از روابطی اشاره می کند که از راس سازمان سلسله *

.شوددر پایین به کارکنان عملیاتی ختم می 

یار، مسئولیت اختزنجیر فرمان یا سلسله مراتب یا مجرای رسمی سازمانی برای تعین :مراتب سلسله *

.وارتباطات است 

رد بیشتری وحدت فرمان وسلسله مراتب در زمانی که سازمانها نسبتاً ساده وکوچک بودند کارباصول *

.داشتند



اختیار

هکاسترسمی،اختیارداردفراواناهمیتسازمانومدیریتسازماندهیدرکهدیگریمفهوم*

.آیندمیودبوجآنمبنایبرگیریتصمیممراکزومدیریتسطوحمیانمراتبیسلسلهروابط

رسیدنبرای،مسئولیتهاووظایفدادنانجاموسیلهآنازناشیوقدرترسمی،اختیارواقعدر*

.استسازمانیهدفهایبه

www.mshojaie.comMani Shojaie 58



www.mshojaie.comMani Shojaie 59

رهبری



رهبری

ای از رهبری در مدیریت ، سازوکار اثر گذاری و نفوذ در رفتار اعضمنظور : مدیریتدر رهبری *

.سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایف سازمانی است

.  در سازمانها سه ویژگی داردرهبری *
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رهبری

را با میل رهبری مستلزم وجود افرادی است که به عنوان زیر دستان یا پیروان ، دستورات رهبر: اوالً*

.  بپذیرندواراده 

.جریان رهبری ،توزیع قدرت میان رهبر وزیر دستان نا برابر است در : ثانیاً*

نین همچاست، قادر به هدایت زیر دستان ( قانونی )عالوه بر اینکه به طور مشروع رهبر : ثالثاً *

.  بگذاردتوانند اعمال نفوذ کند و بر رفتار زیر دستان اثر می
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منابع قدرت رهبر
لسله قدرت مدیران را نیشی از منابع پنج گانه زیر میدانند که در هر سطحی از س( 1959)وریون فرنچ *

:مراتب سازمان ممکن است مورد استفاده قرار گیرند

قدرت ناشی از پاداش .1

قدرت ناشی از اجبار .2

(مقام )قدرت ناشی از قانون .3

قدرت ناشی از تخصص .4

قدرت ناشی از شخصیت .5



منابع قدرت رهبر

این قدرت قانونی به. ،در مقام یا سمت مدیران وجود دارندقدرت، بالقوه یک از پنج مبنای هر *

اع قدرت را دلیل اهمیت دارد که به روابط سلسله مراتبی شکل می دهد و زمینه استفاده از سایر انو

.  در چهار چوب این روابط فراهم می سازد

مینهزدرسرپرستانومدیرانحساسومهمبسیاروظیفهبهرهبری،بحثخاتمهدربالخره*
.کنیممیاشارهوفعالیتکارانگیزهایجاد
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منابع قدرت رهبر

دهد،،در حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می انگیزه *

آنها از گاهی انگیزه را با هدف اشتباه میکنند ،لذا تشخیصچون .می سازد وهدایت می کند فعال 

.یکدیگر ضرورت دارد 
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منابع قدرت رهبر

بهوختهانگیبرراافرادانتظار،موردومطلوبنتایجعنوانبهودارندقرارافرادازبیرونهدفها*

کارهکزمانیتاباشندشدهوحسابدقیقکهاندازههرسازمانیوظایف.کنندمیجلبخودسوی

.آمدنخواهددرعملمرحلهبهموثرطوربهباشند،نداشتهوفعالیتکارانگیزهکنان

رکمحازمدیرکهاستغالبًاالزمولیباشدکامالًدرونیاستممکنکنانکارمحرکیاانگیزه*

.کنداستفادهآنهاانگیزشبرایبیرونی
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نظارت وکنترل

فعالیتهای قابل بحث دیگر در مدیریت کنترل است که به موجب آن معلوم می شود اقدامات ووظیفه *

.سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها، و مطابق با موازین پیش بینی شده است

:غالباً فراگردی تلقی میشود که شامل چهار مرحله استکنترل *

های مرحله اول، تعیین مالکها وروشهای سنجش عملکرد ها است که شامل همه جوانب کار وفعالیت. 1

.سازمان می شود
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نظارت وکنترل

.دوم ،مستلزم نظارت عملکردها و سنجش و اندازه گیری آنهاستمرحله *

ین شده ،بازنگری و مقایسه نتایج حاصله از سنجش عملکرد ها با مالکها و هدفهای تعمر حله سوم *

شود؛اگر تفاوتها وانحرافاتی مشاهده : است 

.مرحله چهارم ،اقداماتی برای تصحیح عملکرد ها صورت می گیرد در *

.
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نظارت وکنترل

:سازمانی را می توان تحت سه عنوان کلی طبقه بندی کرد کنترل *

کنترل پیشگیر یا مقدماتی .1

کنترل همگام عملیات .2

(نهایی)کنترل بازخوردی .3
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انواع کنترل سازمانی 

یت و کمیت این نوع کنترل در صدد است که از انحرافات در کیف: کنترل پیشگیر یا مقدماتی*

.منابع انسانی مادی ومالی مورد استفاده سازمان ، پیشاپیش جلوگیری کند

.مهمترین وسیله اعمال کنترل مقدماتی اجرای خط مشی های سازمانی است*
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انواع کنترل سازمانی 

با یران مد. استسرپرستی و هدایت کنترل، فعالیت اصلی این وسیله : کنترل همگام عملیات*

ویه های مشاهده مستقیم کار زیر دستان پی می برند که جریان کار و عملیات طبق خط مشی ها ور

.می گیرد این نوع کنترل ،شرح وظایف شغلی هر فرد مالک عمل قراردر . نهپیش بینی شده است یا 
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انواع کنترل سازمانی 

تایج کار اطالع از ن.نوع کنترل ناظر به نتایج نهایی کار است این : کنترل بازخورد*

.ندمیکومقایسه آن با مالکها ،انحرافات احتمالی واقدامات اصالحی الزم را مشخص 
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اهمیت کنترل

، کارکنان میشودآنها روز به روز پیچیده تر دارند، فعالیت در معرض تغییرات مداوم قرار سازمانها *

رای تسهیل کار سازمان افراد انسان هستند و رفتار آنها بری از خطا واشتباه نیست و تفویض اختیار ب

.سازندهمه این موارد ضرورت کنترل ونظارت و اهمیت آن را آشکار می .اجتناب ناپذیر است 
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