
 

 اصول اولیه مدیریت چیست؟ 
 
 

برای اینکه سازمان محیطی موثر و کارآمد داشته باشد، مدیریت باید بتواند با تضمین در دسترس بودن مواد 

اولیه، تدوین حقوق و دستمزد و اجرای قوانین و مقررات، شرایطی را در سازمان ایجاد کند تا همه افراد بتوانند 

 آشنا مدیریت اولیه اصول  باالیی فعالیت کنند. برای رسیدن به این هدف باید ابتدا با وریبهره و اثربخشی با

 .کنیم تالش وریبهره و اثربخشی افزایش جهت در هاآن از استفاده با و باشیم

گذارد. اثربخشی به معنای میزان رسیدن وری و اثربخشی سازمان اثر میبنابراین این مدیریت است که روی بهره

ایم. های انجام شده چه مقدار به نتایج مطلوب رسیدههداف است )انجام کار درست(، اینکه از تالشبه ا

ها از هدر رفتن منابع وری هم به معنای استفاده درست از منابع است )انجام درست کار( تا با حداقل هزینهبهره

 جلوگیری کنیم و با کارایی مناسبی فعالیت انجام شود.

شناسند. اما به طور کلی ها و وظایف مختلفی میعاریف متعددی بیان شده است و آن را با نقشبرای مدیریت ت

 های زیر پیدا کرد:توان اصول اولیه مدیریت را در نقشمی

 

 مدیریت به عنوان فرایند 

 مدیریت به عنوان فعالیت 

 مدیریت به عنوان نظم و تربیت 

  به عنوان گروهمدیریت 

 مدیریت به عنوان علم 

 مدیریت به عنوان هنر 

 مدیریت به عنوان حرفه 

 مدیریت به عنوان فرایند

های مرتبط و در راستای هم اشاره دارد. این فرایندی است که مدیریت مدیریت به عنوان یک فرایند به فعالیت

کند تا سازمانی هدفمندتر زمان اجرا میهای منظم، هماهنگ و با همکاری منابع انسانی در سابه کمک تالش



ایجاد کند. در حقیقت مدیریت به عنوان فرایند، با کمک منابع انسانی و سایر منابع سازمانی در جهت رسیدن به 

 گیرد:کند. به عنوان یک فرایند، مدیریت سه حوزه زیر را در برمیاهداف، سازمان را هدایت می

 .مدیریت یک فرایند اجتماعی است. ۱

مدیریت به عنوان یک فرآیند اجتماعی، دغدغه توسعه روابط بین منابع انسانی را دارد. وظیفه مدیریت آن است 

 که تعامل و ارتباطات موثری بین نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف سازمان ایجاد کند.

 سازی است.مدیریت فرایند یکپارچه. ۲

ها و منابع مورد نیاز را تهیه کند. در ا برای رسیدن به اهداف، سرمایهسازی وظیفه دارد تمدیریت برای یکپارچه

 کند تا هماهنگی و کارکردی موثر بین عوامل مختلف ایجاد کند.حقیقت مدیریت تالش می

 مدیریت یک فرایند پیوسته است.. ۳

رسد. مدیریت با انجام اقدامات کافی، همیشه به دنبال گاه به پایان نمیمدیریت یک فرایند پیوسته است و هیچ

 ها است.ها و حل کردن آنکشف مشکل

 مدیریت به عنوان فعالیت

این جمله یعنی مدیریت خود یک « دهد.مدیریت همان چیزی است که یک مدیر انجام می»گوید: کونتز می

دهد. مدیریت، یابی به اهداف انجام میشود که مدیر برای دستهایی را شامل میست و فعالیتفعالیت ا

 گیرد:های زیر را در برمیفعالیت

 های اطالعاتیفعالیت. ۱

ها در سازمان مدیر وظیفه دارد تا تمامی اطالعات را به صورت شفاهی یا کتبی از افراد دریافت کند یا به آن

 کند.نفعان ایجاد میها و ذیها در حقیقت ارتباطی موثر بین افراد زیردست، مافوقبدهد. این فعالیت

 گیریهای تصمیمفعالیت. ۲

گیری محسوب گیری در ارتباط است و نوعی فعالیت تصمیمهای مدیریت به نحوی با تصمیمتمامی فعالیت

کنند. برای مثال این ن تصمیمات را اجرا میگیرند و سایر افراد آتصمیم می شوند. مدیران در شرایط مختلف،می

 گیرد از تبلیغات محتوایی و رسانه استفاده شود.مدیر فروش است که تصمیم می



 های بین فردیفعالیت. ۳

های بین فردی را به خوبی اجرا کند. این مدیر است که باید با اشخاص و مدیریت وظیفه دارد تا فعالیت

موثری داشته باشد و این ارتباط را حفظ کند تا بتواند از مشکالت جلوگیری  های سازمانی خود ارتباطگروه

 های بین فردی یک مدیر است.دهی یا تنبیه از فعالیتگیری برای پاداشکند. تصمیم

 مدیریت به عنوان نظم و تربیت

و قوانین آن مرتبط  شود که به اصول اولیه مدیریتای از دانش گفته میمدیریت به عنوان نظم و تربیت به شاخه

کند تا از منابع سازمانی با است. این اصول اولیه مدیریت شامل رویکردهایی است که به مدیر کمک می

تری استفاده کند. در حقیقت مدیریت به عنوان نظم و تربیت با مشخص کردن اصول اولیه وری مناسببهره

کند. به همین دلیل است که مدیریت ا معرفی میهای مختلف مدیریت یک سازمان رمدیریت و قوانین آن، روش

توانند به عنوان یک مدیر شود که افراد پس از دریافت مدرک، مییک رشته تحصیلی دانشگاهی شناخته می

 فعالیت خود را شروع کنند.

 ای باید دو شرط زیر را داشته باشد تا به عنوان یک دانش معرفی شود و مدیریت هم از این قاعدههر رشته

 استثنا نیست:

باید محققان و دانشمندانی در آن حوزه فعالیت داشته باشند تا نتایج تحقیقات خود را منتشر کرده و در . ۱

 دسترس عموم بگذارند.

 های آموزشی به افراد منتقل شود.دانش باید به صورت رسمی از طریق برنامه. ۲

 شود.به عنوان یک دانش شناخته می با توجه به اینکه رشته مدیریت هم دو شرط باال را دارد،

 مدیریت به عنوان گروه

 تواند با دو نگرش مختلف بررسی شود:مدیریت به عنوان یک گروه می

 تمامی مدیران در کنار هم 

 رتبهفقط مدیر عالی 

 انتخاب این نگرش به سازمان و شرایط آن بستگی دارد، اما به طور کلی سه نوع مدیر وجود دارد:

 

 

 



 مدیران خانوادگی. ۱

 اند.افرادی هستند که به دلیل ارتباطات خانوادگی به عنوان مدیر یک سازمان انتخاب شده

 ایمدیران حرفه. ۲

 اند.افرادی هستند که به دلیل تخصص و دانش باالی خود به مدیریت رسیده

 مدیران سیاسی )یا کارمندان دولت(. ۳

 اند.های دولتی انتخاب شدهه واحدافرادی هستند که توسط دولت برای ادار

ها و افراد شوند، به عنوان یک گروه از نخبهچون مدیران معموال در سطوح باالتری از افراد در جامعه شناخته می

 شوند.متخصص هم معرفی می

 مدیریت به عنوان علم

دهد. علم توضیح میعلم ساختار سیستماتیکی از یک حوزه مشخص مطالعاتی است که حقایق مربوط به آن را 

کند. یک علم ها تاکید میکند و بر اصول حاکم بر روابط آنها و متغیرها را بیان میروابط علی و معلولی پدیده

 چهار اصل دارد:

 اصل پذیرش جهانی . ۱

کند باید با اصل پذیرش جهانی هم مطابقت داشته باشد، علم که حقیقت اساسی را در مورد یک موضوع بیان می

نی آن حقیقت بدون توجه به زمان و مکان در هر جایی ممکن باشد. مثال قانون گرانش در هر کشوری و در یع

 هر زمانی پایدار است و مخصوص به منطقه خاصی نیست.

یکی از اصول اولیه مدیریت هم اصل پذیرش جهانی است، یعنی اینکه تنها یک مدیر باید وحدت سازمانی را 

ها اجرا توانند وحدت سازمانی در یک شرکت ایجاد کنند. این اصل در همه سازماننمیایجاد کند و چند مدیر 

 شود و مخصوص به سازمان خاصی نیست.می

 مشاهده و تجربه. ۲

شوند و کامال منطقی هستند. مثال ها( معرفی میهش)تحقیقات و پژو اصول علمی بر اساس مشاهده و تجربه

چرخد، از لحاظ منطقی به اثبات رسیده است. اصول اولیه ور خورشید میگوید زمین به داصل علمی که می



دست آمده است. برای مثال از طریق مشاهده در مدیریت هم درست مانند علم بر اساس مشاهده و تجربه به

 ها شود.تواند باعث افزایش رضایت شغلی در آندهی به افراد میها مشخص شده است که پاداشسازمان

 روابط علی و معلولی. ۳

کند. مدیریت هم درست مانند علم دارای روابط علی و علم از روابط علی و معلولی بین متغیرها صحبت می

شود یا اگر با کارمندان معلولی است. برای مثال عدم تعادل بین اقتدار و مسئولیت باعث ناکارآمدی سازمانی می

 شود.می ها کموری آنناعادالنه رفتار شود، بهره

 بینی پذیریروایی و پیش. ۴

روایی به معنای آن است که یک تحقیق علمی هر بار که تکرار شود، دوباره همان نتیجه یکسان را خواهد 

بینی بینی کرد. مدیریت هم مانند علم دارای روایی و پیشتوان بعضی موارد را پیشداشت و بر اساس آن می

سازمان یک مدیر وجود داشته باشد و در سازمان دیگری دو مدیر، سازمان پذیری است. برای مثال اگر در یک 

 وری باالتری خواهد داشت.اول بهره

 …شناسی، فیزیک، شیمی و درست است که مدیریت در بعضی اصول شبیه علم است اما قطعا با علوم زیست

با انسان سروکار دارد و  که است این علم، یک عنوان به مدیریت کارآیی عدم اصلی دلیل. است متفاوت

بینی کردن رفتار انسان بسیار سخت و حتی غیرممکن است. با توجه به اینکه مدیریت یک فرایند اجتماعی پیش

 گیرد.های علوم اجتماعی و انسانی قرار میاست، در حوزه رشته

 ثابت نیست. تواند در طول زمان تغییر کند و همیشهبه همین دلیل مدیریت یک علم رفتار است که می

 مدیریت به عنوان هنر

های شخصی و نتیجه مطلوب است.هر هنری هنر به معنای تالش و استفاده از اصول برای رسیدن به دیدگاه

 دارای پنج اصل زیر است:

 دانش عملی. ۱

دانش عملی به اندازه دانش نظری برای یک هنرمند اهمیت دارد و فقط دانستن دانش نظری کافی نیست. یک 

تواند مدیریت کند بلکه باید تجربه عملی الزم برای استفاده از ر هم فقط با داشتن مدرک دانشگاهی نمیمدی

 های مختلف را داشته باشد.دانش نظری در موقعیت



 مهارت شخصی. ۲

ها سبک و سیاق خاص خود را دارند. به شاید همه هنرمندان دانش نظری یکسانی داشته باشند اما هر کدام از آن

ین دلیل است که کیفیت کارهای هنرمندان با هم متفاوت است. مدیریت به عنوان هنر هم دقیقا هم

سازی شده و بر پایه مهارت شخصی است. هر مدیری با استفاده از روش و سبک مخصوص به خود از شخصی

دیگر به  شود تا بعضی مدیران خوب و بعضیکند و همین اتفاق باعث میدانش و علم مدیریت استفاده می

 عنوان مدیر بد معرفی شوند.

 خالقیت. ۳

کنند، مدیران هم با همانطور که هنرمندان از خالقیت برای ایجاد چیزهایی که تاکنون وجود نداشته استفاده می

 ایجاد را کارایی بهترین تا پردازندمی …ها و کمک خالقیت خود به ترکیب ماهرانه انواع منابع سازمانی، سرمایه

 .کنند

 کمال به کمک تمرین. ۴

ای شود. تواند در کار خود حرفهتواند انسان را به تکامل برساند. یک هنرمند با تمرین است که میتمرین می

ای تبدیل تواند به یک مدیر حرفهها تجربه و آزمون و خطا مییک مدیر هم درست با تمرین و در طی سال

 شود.

 گراهدف. ۵

گرا است و و هدفی از پیش تعیین شده است. مدیریت هم کامال هدف هر هنری در تالش برای رسیدن به نتیجه

های سازمانی به دنبال به دنبال رسیدن به اهداف و نتایج مشخصی است. مدیران به کمک انواع منابع و سرمایه

 یابی به رشد، توسعه و پیشرفت سازمان هستند.دست

 علم و هنر مدیریت به عنوان

شود چون دارای ساختار مدیریت هم علم و هم هنر است. مدیریت به عنوان یک علم در نظر گرفته می

های شخصی مدیران را هم ها و تواناییشود چون مهارتمشخصی از حقیقت است و به عنوان هنر شناخته می

 گیرد.در برمی



انجام »و هنر روی « دانستن»نایی داشته باشد. علم روی یک مدیر موفق باید بتواند هم در هنر و هم در علم توا

کند و به همین دلیل یک مدیر موفق باید علم را بداند و با هنر از آن استفاده کند. علم و هنر تاکید می« دادن

 ها استفاده شود.توانند جایگزین یکدیگر شوند بلکه مکمل هم هستند و در کنار هم باید از آننمی

که همین جمله بر « شوندمدیران ساخته می»گویند اما امروزه می« شوندمدیران متولد می»گفتند که در گذشته می

 کند.استفاده درست از علم و هنر تاکید می

 مدیریت به عنوان حرفه

امروزه تغییرات دنیای اقتصاد، پیشرفت فناوری، افزایش رقابت، جداسازی حق مالکیت از مدیر و .. باعث شده 

ای نیاز داشته باشند. مدیریت به عنوان یک حرفه شامل پنج ها بیشتر از گذشته به مدیران حرفهسازمان است تا

 اصل زیر است:

 دانش تخصصی. ۱

ای باید شود. یک فرد حرفهیک حرفه شامل دانش تخصصی است که در راستای پیشرفت کارشناسان استفاده می

ای شدن باید تالش همین دلیل است که مدیران هم برای حرفهیابی به این دانش تالش کند و به برای دست

 کرده و حتی در بعضی موارد فداکاری کنند.

 آموزش رسمی. ۲

های ای هم باید با گذراندن آموزشیک حرفه تنها به کمک آموزش رسمی قابل انتقال است. یک مدیر حرفه

 رسمی این حرفه را یاد بگیرد.

 تعهدات اجتماعی. ۳

ها و تعهدات کند تا به مسئولیتها کمک میل از اینکه برای اشخاص درآمدزایی کند به آنیک حرفه قب

گیرد. به همین ها و هنجارهای اجتماع قرار میهای افراد تحت تاثیر ارزشاجتماعی خود عمل کنند و فعالیت

تولید کند که برای جامعه  دلیل یک مدیر هم در قبال جامعه و اجتماع تعهد دارد و باید خدمات یا محصوالتی را

 سودمند باشد.

 

 

 



 نامه رفتاریآیین. ۴

نامه رفتاری معموال اعضای یک حرفه باید بر اساس قوانین و مقررات مشخص شده بین خود رفتار کنند. آیین

ها را توان آنشود و در صورت اجرا نشدن توسط اشخاص میتوسط اعضای یک حرفه یا یک انجمن نوشته می

 اجرا را آن مدیری اگر اما است کرده مشخص رفتاری نامهآیین هم مدیران برای AIMA سازمان .مجازات کرد

 .شودنمی مجازات سازمان این توسط نکند،

 نمایندگی انجمن. ۵

ای حضور داشته باشد تا از اجرای درست کارها اطمینان حاصل کند. هرچند برای تنظیم یک حرفه، باید نماینده

 ای برای مدیران در نظر نگرفته است.چنین نماینده AIMAسازمان 

 شود، هرچند در بعضی اصول با یکدیگر تفاوت دارند:بعضی اصول اولیه مدیریت شامل اصول حرفه هم می

 درک تحصیلی برای مدیران مشخص نشده است.حداقل م 

 .ورود به مدیریت استاندارد خاصی ندارد 

 نامه را برای مدیران ندارد.هیچ انجمن مدیریتی اجازه صدور گواهی 

  همه مدیران باید از سازمانAIMA .پیروی کنند 

 .امکانات آموزشی درستی برای مدیریت وجود ندارد 

 آزادی تواندمی قانون وجود دلیل همین به و هستند …، کارمندان و مدیران مسئول بسیاری از سهامدارن 

 .کند محدود را هاآن

 شوند نه با مدرک تحصیلی.مدیران با تخصص و تجربه خود شناخته می 

 هرکه »گویند هدف اصلی تجارت سودآوری است نه کمک به بهبود اجتماع. به همین دلیل است که می

 «برد.هم می مدیر بهتری باشد، سود بیشتری

 اصول اولیه مدیریت

کند تا یک سازمان به اهدافش برسد. اصول اولیه های سازمانی کمک میمدیریت با استفاده از منابع و سرمایه

 گیرد:مدیریت پنج اصل اساسی را در برمی
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 گرا است.مدیریت هدف. ۱

یریت یک فعالیت هدفمند است. در یابی به اهداف از پیش تعیین شده است. مدموفقیت مدیریت به معنای دست

های سازمانی برای رسیدن به اهداف از پیش حقیقت مدیریت یک ابزار برای برای استفاده از منابع و سرمایه

تواند با استفاده از افراد کارآمد و تخصیص درست منابع، محصوالت با تعیین شده است. برای مثال مدیریت می

 یت مشتریان شود.کیفیتی را تولید کند و باعث رضا

 کند.های مادی و مالی را یکپارچه میمدیریت منابع انسانی، سرمایه. ۲

آالت، برداری از نیروهای انسانی، امالک و مستغالت، تجهیزات و ماشینمدیریت باید بین تخصیص و بهره

 .کند ایجاد هاآن برای را سازییکپارچه فرایند و کند ایجاد هماهنگی …بودجه و 

 مدیریت پیوسته است.. ۳

مدیریت یک فرایند مداوم و پیوسته است. این فرایند به طور مداوم به بررسی مشکالت و ارائه راهکار 

کند اما تدوین آن به پردازد. برای مثال یک سازمان با هدف رسیدن به حداکثر سود، استراتژی تدوین میمی

 شود و همیشگی است.رت یک چرخه تکرار میمعنای پایان فرایند نیست بلکه این فرایند به صو

 مدیریت فراگیر است.. ۴

هرگاه افرادی )بیش از یک نفر( برای رسیدن به اهدافی کنار هم جمع شوند، حضور یک مدیر ضرورت پیدا 

کند سازمان تجاری باشد یا فرهنگی، بیمارستان باشد یا مدرسه در هر صورت وجود مدیر کند. فرقی نمیمی

 دانند.یابی به اهداف ضروری است و به همین علت مدیریت را فراگیر میبرای دست

 مدیریت یک فعالیت گروهی است.. ۵

کند. مدیریت یک فعالیت مدیریت به دنبال اهداف شخصی نیست و به همین دلیل فقط خود مدیر تالش نمی

 کنند.ترک تالش میگروهی است که به معنای آن است که گروهی از افراد برای رسیدن به اهداف مش

 

 



 ضرورت مدیریت

 یابی به اهدافدست. ۱

آوری و به شیوه درستی تخصیص داده کند که پس از مشخص شدن اهداف، منابع الزم جمعمدیریت کمک می

تواند با کمک مدیریت در یک مسیر مشخص گام بردارد و هیچ منبعی را برای رسیدن به شوند. سازمان می

 راهنمایی و هدایت نحوی به را …ها، تجهیزات و تمامی نیروهای انسانی، سرمایه اهداف هدر نکند. مدیریت

 .باشند داشته را وریبهره و کارایی حداکثر هاآن همه که کندمی

 استفاده بهینه از منابع. ۲

ده مدیریت وظیفه دارد تا اطمینان حاصل کند که تمام منابع سازمان به صورت موثر استفاده شود. همین استفا

کند. وظیفه مدیریت این است که حداکثر استفاده از بهینه و موثر از منابع به افزایش اثربخشی سازمان کمک می

ها جلوگیری کند و کمک کند تا نیروهای انسانی با منابع کمیاب را بکند، از هدر رفتن منابع و افزایش هزینه

 وری خود کار کنند.حداکثر توان و بهره

 اهکاهش هزینه. ۳

کند تا سازمان به ها کمک میها و حداکثر خروجیریزی مناسب، استفاده از حداقل ورودیمدیریت با برنامه

 شود.های سازمان میحداکثر نتایج مطلوب خود برسد. همین استفاده بهینه از منابع باعث کاهش هزینه

 ساختار سازمانی. ۴

د. اینکه چه کسی مسئول است؟ چه کسی باید پاسخگو کنمدیریت به تهیه و تدوین ساختار سازمانی کمک می

های کاری و باشد؟ چه کسی مافوق است و چه کسی زیردست؟ مدیریت با تهیه ساختار سازمانی، چارچوب

های الزم را نسبت به سمت خود دریافت کنند. توانند آموزشکند و افراد میرفتاری افراد را مشخص می

 د را هم باید شفاف و واضح به او اعالم کند.همچنین مدیریت شرح شغلی هر فر

 تعادل سازمانی. ۵

کند تا در محیط متغیر برای برقراری تعادل سازمانی حضور مدیریت ضرورت دارد. تعادل به سازمان کمک می

امروزی منعطف باشد و دوام بیاورد. در حقیقت مدیریت با برقراری تعادل، نیازهای سازمان را برای هماهنگی با 

 کند.کند و رشد و بقای سازمان را تضمین میقاضای بازار و تغییرات اجتماع فراهم میت



 شکوفایی جامعه. ۶

گذارد. یک مدیریت کارآمد باعث رشد اقتصادی سازمان شده و در نتیجه روی افزایش رفاه اجتماع اثر می

ر درآمد و تواند برای افراد سازمان کیفیت زندگی بهتری رقم بزند و با حداقل هزینه به حداکثمدیریت خوب می

 جاد کند.اقتصادی و سودمندی ایسود برسد و همچنین با تولید محصوالت و خدمات مفید برای جامعه رشد 
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