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 هاي مدیریتی چیست؟ها و مهارتایستگیش

 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

 :دهند، سه رویکرد مهم قابل شناسایی استبراي تشریح اینکه مدیران چه اقداماتی انجام می

ـــریهوگو با تلفن، خواندن گزارشچون: گفتهاي کاري مدیران همرویکرد ثبت فعالیت .1 ها، ارائه ها و نش
 سخنرانی و غیره (رویکرد رفتاري)؛

 نظرانی مانند هنري فایول و گیولیک)؛رویکرد انجام وظایف (صاحب .2

شاهدهانجام نقش .3 سبت میها که م صمیم مدیر را به یک فعالیت ن شمندانی مانند کننده، یک ت دهد (اندی
 مینتزبرگ)

 سطوح مدیریت

 :ها، سطوح مدیریت شامل موارد ذیل استدر سازمان

 .پردازندگیري میگذاري و تصمیممدیران عالی عموماً به وظیفه سیاست :سطح مدیریت عالی .1

 .وظیفه عمده مدیران میانی ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط در داخل سازمان است :سطح مدیریت میانی .2

ـــف (عملیاتی) را براي ارائه خدمات به ارباب رجوع دیرانی که مجموعهم :مدیریت عملیاتی .3 اي از افراد ص
 .شوندکنند، جزء مدیران عملیاتی محسوب میهدایت می

 هاي مدیریتیمهارت

 هارت مدیریتیدو تن از صـاحبنظران مدیریت بر این باورند که مدیران بایسـتی داراي سـه نوع م کتز و کاهن
 :ها عبارتند ازباشند، که این مهارت

 مهارت فنی .1

ست از توانایی بکارگیري دانش، روش صی عبارت ا ص ها، فنون و تجهیزات موردنیاز براي انجام یک وظیفه تخ
 .آیدکه از طریق تجربه، آموزش و کارآموزي بدست می

 مهارت انسانی .2

این مهارت به توانایی کارکردن با دیگران مربوط اســت که شــامل توان ارتباطی، درك نیازهاي انگیزشــی و 
 .بکارگیري رهبري مؤثر است
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 مهارت مفهومی (ادراکی) .3

یري، با گیل مسائل و قدرت تصمیمهاي کلی سازمان، توان تجزیه و تحلعبارت است از توانایی درك پیچیدگی
 .در نظر گرفتن اهداف کلی سازمان

ها در ها براي تمامی ســطوح مدیریت موردنیاز اســت، ولی بهر حال اهمیت این مهارتهر چند که این مهارت
هاي ادراکی اي که مدیران سطوح عالی سازمان باید داراي مهارتسطوح مختلف مدیریت، متفاوت است. بگونه

ـــت. ولی برعکس، مدیران باال ـــند و مهارت فنی براي اینگونه مدیران از اهمیت کمتري برخوردار اس یی باش
ــانی نیز  ــند و مهارت ادراکی اهمیت کمتري دارد. مهارت انس عملیاتی باید از مهارت فنی باالیی برخوردار باش

ار کنند ک» بوسیله دیگران«و  »با«براي تمام سطوح مدیریت یکسان است، زیرا در تمامی سطوح، مدیران باید 
 .و براي کار کردن با دیگران مهارت انسانی مورد نیاز است

 هاي یک مدیر اثربخشویژگی

 :کندهاي مدیر اثربخش را در قالب هشت مورد بیان میویژگی» دراکر»

 تشخیص اینکه چه چیزهایی نیاز است که انجام شود؛ .1

 کند؛لیت میاي که در آن فعادرك ماهیت موسسه .2

 هاي عملیاتی؛ایجاد برنامه .3

 هاي متخذه؛پذیري در مقابل تصمیممسئولیت .4

 پذیري براي برقراري ارتباطات؛مسئولیت .5

 ها بجاي مسائل و مشکالت؛تمرکز بر روي فرصت .6

 برگزاري جلسات سازنده و ثمربخش؛ .7

 «من«بجاي » ما«اندیشیدن و گفتن  .8

 شش حوزه مهارتی و شایستگی مدیران

ـــاحبنظرانی همچون  ـــط ص ـــورت گرفته توس میالدي)،  1974و همکاران ( «براي«با توجه به مطالعات ص
یاتزیس« هام«و  «ثورنتون« میالدي)، 1982( «کاتر«میالدي)،  2006و  1982( «یو میالدي)، 1982( «بی
ــانز« همکــاران و  «کمپبــل«میالدي)،  1988» (براي«و  «هوارد«میالدي)،  1988و همکــاران ( «لوت

http://chitgarha.com/


 5 از  4 صفحه   ؟چیستهاي مدیریتی ها و مهارتایستگیش
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ي میالدي)، مجموعه 2002و 1998و همکاران ( «گلمن«میالدي)،  1993( «اســـپنســـر«میالدي)، 1970(
ستگیمهارت شای شش حوزههاي مدیران را میها و  سیمتوان در قالب  صلی تق بندي نمود که میزان این ي ا

 :عبارتند از» هاي شایستگی مدیرانحوزه«ها در مدیران کشورهاي مختلف، متفاوت است. این شایستگی

 هاي هوش شناختیشایستگی .1

ها به عنوان رویدادهاي علی و پی بردن به جریان اطالعات، تعامل افراد و دیدن موقعیت :تفکر ســیســتمی +
 .تولید محصوالت و خدمات در درون یک سازمان و یا یک جامعه

 مضامین، موضوعات یا الگوها در رخدادهاي به ظاهر تصادفیدیدن  :تشخیص الگو +

 هاي هوش عاطفیشایستگی .2

 .شناختن احساسات افراد توسط خودشان و تشخیص اثرات آنها :خودآگاهی عاطفی +

 هاي خود مدیریتیشایستگی .3

 .مندي از دیگرانکننده و میل به بهرهزیستن با عواطف مزاحم و مختل :خودکنترلی عاطفی +

 .آلودهاي در حال تغییر و کنترل شرایط ابهامپذیري در انطباق با موقعیتانعطاف :پذیريانطباق +

 .تحریک براي بهبود عملکرد جهت دستیابی به استانداردهاي نهایی سرآمدي :ییگراموفقیت +

 .ي افراد، رویدادها و آیندهنظر مثبت دربارهداشتن دیدگاه و نقطه :نظر مثبتنقطه +

 هاي هوش اجتماعیشایستگی .4

 هاي آگاهی اجتماعیشایستگی .5

 .هاي دیگران، و فعال نمودن عالئق در آنهادرك کردن عواطف و احساسات و دیدگاه :همدلی +

 .انها در سطح سازمها و سیاستهاي تصمیمتفسیر وضع جاري، شبکه :آگاهی سازمانی +

 هاي مدیریت روابطشایستگی .6

 .هدایت کردن و برانگیختن افراد با بینش جذاب و گیرا :بخشرهبري الهام +

 ها براي متقاعدسازياستفاده از طیفی از تاکتیک :نفوذ +
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 .ها در دیگران از طریق بازخور و هدایتایجاد توانایی :مرشديو  گريمربی +

 .حل مسائل و مشکالتی که در اثر عدم توافقات مخرب ایجاد شده است :مدیریت تضاد +

 سازيهمکاري و تیم :کار تیمی +
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