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 مقدمه

 و فنهی  جنبهه  زمان آن در . گرفت شکل اول جهانی جنگ از بعد اروپا در شغل یک عنوان به سرپرستی
 کارسرپرسهتان  اهمیت به ها سازمان گسترش با . داشت قرار توجه مورد بیشتر افراد کار انجام بر نظارت

 . نبود مقدور کار ادامه سرپرستان وجود بدون بزرگ های سازمان در زیرا .شد افزوده نیز

 اهمیهت  یهافت   فزونهی  لحها   به و گردید مطرح سرپرستان آموزش تفکر دوم جهانی جنگ از بعد

 تحقیقهاتی  و آموزشهی  ههای  سهازمان  ، عملیات یاجرا در کار نیروی مدیران عنوان به سرپرستان نقش

 و آمهوزش  امهر  بهه  حهال  به تا که سازمانی مهمتری  اما. گردید ایجاد سرپرستی آموزش برای گوناگون
 المللی بی  سازمان. است پرداخته آنها فنی و نظری نیازهای به پاسخگویی و سرپرستان مورد در تحقیق

 زمینه در نیز (W.H.O) جهانی بهداشت سازمان البته. است دحمت ملل سازمان به وابسته (I.L.O) کار

 . است داشته فراوانی های فعالیت نهاآ کار محیط بهداشت سرپرستان شغلی های استاندارد تهیه

 با باید سرپرست که چرا؛ است سازمان مدیریتی های حوزه برانگیزتری  چالش از یکی سرپرستی حوزه

 ههای  مسهوولیت  رو ایه   از. باشهد  داشهته  ارتبها   دیگهر  طرف از کارکنان با و طرف یک از رؤسا و مدیران

 طریهق  از ابتهدا  ایهران،  در سرپرسهتی  آمهوزش . دارد محهیط  و سازمان کلی طور به و آنها قبال در بسیاری

 .شود می دنبال شیزآمو سازمان چند وسیله به امروز به تا و گردید آغاز اجتماعی امور و کار وزارت

 نظهام  ،یهک  هر مدیریت مختلف های مکتب و نویسندگان شود، می استنبا  فوق مطالب از چنانکه

 غیهر  و قهانون  اصهالت  مبنهای  بهر  وبهر  نظهام . انهد  کرده پیشنهاد سازمانها عقالئی رفتار برای را خاصی

 بهه  اجهرای  طریق از نیز، مدیریت کالسیک علمای اعتقاد به و است، استوار سازمان امور کردن شخصی

 در را عقالئهی  رفتهار  تهوان  مهی  اسهت  معتبهر  سازمانها جمیع در که عمومی اصول رشته یک اصطالح

 از مطلهوبی  نتایج زمان طی و روش  «مدیریت اصول» منطق گرچه. کرد تضمی  مختلف دستگاههای

 اسهت،  شهده  واقع توجهی قابل محدودیتهای مشمول مزبور« اصول» معذلک آمده، بدست آنها اجرای

 گرفتهه  نادیهده  مهدیریت  کالسهیک  های نظریه در انسانی مهم ارزشهای از بسیاری که ای  بخصوص

 و پیچیهده  مسهائل  کهه  اسهت  واقعی شرایط با انطباق قابلیت عدم و محدودیتها همی  سبب به و شده،
 نظارت و کنترل. داد قرار مطالعه مورد بدقت مزبور های نظریه چارچوب در توان نمی را سازمانی غامض

 یا اصالح و سازمانی اهداف تحقق میزان آن یوسیلهبه که است ها سازمانمدیران مهم وظایف از یکی

 .گرددمی معلوم سازمان در الزم تغییرات

 و عملیهاتی  مهدیران  و میهانی  مهدیران  عهالی،  مهدیران  کهه  هستند وظایفی مدیریتی، وظیفه چهار
 ای  از یک هر سرپرست، دیدگاه از .دهندمی انجام مدیریت سطوح تری پایی  تا باالتری  از سرپرستان

 میهزان  افهزایش  بهرای  مهدیریت  ابهزار  مهمتهری   از ریهزی  برنامهه . اسهت  خاصی مفهوم دارای وظایف

 صهحی   ریهزی  برنامهه  قابلیت توانمند، مدیر یک. است کارکنان همت و کار نتایج از سازمان مندی بهره

 . است دارا را اهداف به رسیدن مسیر در سازمان در نظم انجام برای



 اهمیهت  اخیر هایدوره در که است ایمسوله کارکنان استخدام و انتخاب ،  شغل تحلیل و تجزیه مسولۀ

 مهدیریت  مسهائل  مهمتهری   از یکهی  مناسب کارکنان استخدام و کردن پیدا. است نموده کسب زیادی

  .دشومی احساس یشپ از بیش حاضر عصر در مسولۀ ای  اهمیت آید،می حساب به انسانی منابع

 و پنههان  ههای هزینهه  سبب سازمان کارکنان گزینش و انتخاب شغل وتحلیل تجزیه که آنجایی از
 عهدم  یها  و موفقیهت  در بسهزایی  نقهش  مسوله ای  که آنجایی از دیگر طرف از و شود، می زیادی آشکار

 بهه  نیهاز  کارکنهان  اسهتخدام  و گزینش انتخاب، انسانی منابع مدیریت سیستم در دارد، سازمان موفقیت

 ایه   در. دارد اسهتراتییک  و دقیهق  استانداردهای و قابلیت با مناسب سیستم یک سازی پیاده و طراحی

 مطالعات .دباشمی حس قابل و مشهود کامال کارکنان استخدام برای خاص هایمدل وجود عدم زمینه

 هر اعضای. است ضروری امری انضبا  وجود سازمانی های گروه تمامی فعالیت برای که دهد می نشان

 بهه . کننهد  همکهاری  همگهانی،  نفهع  برای و کنند کنترل را خود شخصی های خواسته و میل باید گروه

 مهدیریت  توسهط  شهده  تهدوی   رفتهاری  کدهای با منطقی نحوی به را خودشان باید آنها دیگر عبارتی

 سهازمان،  یهک  اعضهای  اگهر  . دیابنه  سازمانی،سهازگاری  اهداف با طریق ای  از و دهند تطبیق سازمان
 آن نشهوند،  پذیرفته اجتماع آن بر حاکم مقررات و قوانی  از برخی توسط ملت یک یا و اتحادیه شرکت،

 سهالم  فضهای  یهک  ایجهاد  در مههارت  سهازمان،  یهک  در. بود خواهد روبرو نابودی و تهدید با سازمان

 به تمایل میزان قادرند مسووالن از برخی. است سازمان آن مسووالن وییگیهای مهمتری  از ،انضباطی

 اعمهال  بدون کارکنان برخی. بخشند وسعت خود کارکنان بی  در را سازمان مقررات و قوانی  با تطبیق

 تطبیق مقررات با را خود حتی و کنند می سازش و همکاری خود مسووالن، و سرپرستان ظاهری قدرت

 افهراد  اکثهر  توسط که کنند عمل توانند می ای گونه به فقط مسووالن از برخی دیگر سههوی از. دهند می
 مایلنهد  که را آنچه هر که گذارند می آزاد را افراد هم دیگر گروهی و آید می تهدید یا تنبیه نوعی نظر به

 .نگرند می اغماض دیده با هم را قوانی  از ظاهری تخلفات و دهند انجام

 فهازی  ههای مجموعهه  نظریهۀ  از استفاده به را خود نیاز ،انسانی منابع مدیریت با مرتبط مسائل حل

 شرایط در گیریتصمیم هایروش به دلیل همی  به است، داده نشان معاصر هایدوره در یشپ از بیش

 .گرددمی استناد قطعیت عدم

 یهک  فازی مجموعۀ نظریۀ .بردارد میان از را قطعیت عدم کندمی سعی فازی، هایمجموعه نظریۀ

 لحها   از ههم  و کمهی  لحها   از هم، ناتمام و غیردقیق اطالعات با کار امکان که است ریاضی سیستم

  .دنمایمی فراهم را کیفی

 و رویهه  دقیق، تصویر گونه هر از استفاده بدون اطمینان، عدم شرایط در فازی هایمجموعه نظریۀ
 اطمینهان  عهدم  آن در که عاملی یا و نامشخص عامل که کندمی پیشنهاد آنچنان را مسوله حلراه طرح

 نامشخصهی  و ناتمهام  اطالعات شکل بدی . گرددمی بررسی و ارزیابی موضوعی صورت به دارد، وجود

 غیردقیهق  اگهر  حتی شود می انجام محقق خود توسط که ایارزیابی با نهایت در هستیم روبرو آن با که

 .کندمی تأمی  را مشخص گیرینتیجه یک باشد

 



 و زیهاد  مقهدار  تعهدادی،  کافی، مقدار به کم، زیاد،) کندمی استناد آنان به انسان که ایفازی هایمفهوم
 آن، در اطمینان عدم مسولۀ گرفت  نظر در با و دهدمی نشان را بررسی مورد مسولۀ کیفی تصویر (غیره

  .دشو می کمی صورت به دقیق غیر هایعامل از تصویری بیان امکان

 بها  .باشهد  مهی  سهازمان  در مسهالالن  مسائل حساستری  از و مهم بسیار فرایندی کارکنان عملکرد ارزیابی

 شهناخت . نیسهتند  راضهی  کارکنهان  هنهوز  مسهالالن؛  توسهط  کارکنان بهتر ارزیابی برای فراوان تالش وجود

 میسهر  عملکهرد  درسهت  ارزیابی راه از عملکرد بهبود برای انگیزه ایجاد آنها؛ به پاداش اعطای و قوی کارکنان

 ،ارزیهابی  ههدف  امهروزه  امها  میدادنهد  انجهام  کارکنان کار کنترل منظور به را ارزیابی ،کالسیک مدیران. است
 .است سازمان کارایی و اثربخشی افزایش منظور به گروهی مشارکت برای کارکنان ارشاد و راهنمایی

 نتیجهه  در و عملکهرد  بهبهود  به نسبت را کارکنان که شود طراحی ای گونه به باید عملکرد ارزیابی نظام

 . برانگیزاند سازمان برتری و اثربخشی وری، بهره در مشارکت

 مولفی 
 39 زمستان
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