
 

 

 سرپرستان و نقش آنها در سازمان

 ؟دنتهس یناکسچه سرپرستان 
 یهاتیواحد از سازمان مشغول فعال کیاز کارکنان را که در  یگروه تیکه فعال دنتهس یدافراسرپرستان 

 کند.ی، عهده دار و هماهنگ ممرتبط هستند

 یهااستیها و سبرنامه یاجرا یرا برا رموظفیدارد کارمندان غ فهیاست و وظ خط مقدم ریمد کی سرپرست

 .ردیبه عهده بگ تیریشده توسط مد نییتع

 و  تیریدم نیرابط ب نیاول یو رایشود زیبعضاً بعنوان سرپرست خط مقدم فراخوانده م زین سرپرست کی

 است. رموظفیکارمندان غ

 
 تسرپرس فیاوظ
انجام  نیدر ح ، نظارت و مشاهده کارکنانیی، راهنماسرپرست نظارت است که به عنوان راهنما کی یاصل فهیوظ

 super آن نظارت که در یعنیاز دو کلمه است ،  یبیشود. کلمه نظارت ترکیم فیخود در سازمان تعر فیوظا

 است. دنید یبه معن یینایاز حد و باالتر و ب شیب یبه معن

هستند و از  تیریو مدکارمندان از باال و باالتر است. سرپرستان عض یها تیفعال دنید ی، نظارت به معنانیبنابرا

نترل را انجام کو  تی، هدای، سازماندهیزیبرنامه ر یعنی یتیریچهار عملکرد مد زیرو آنها در خط مقدم ن نیا

 .دهندیم

و نظارت  زهیانگ جادی، اتی، هدایزیسازمان برنامه ر یاتیدر سطح عمل رموظفیناظر بر کار کارمندان غ کی

 کند.یم

دهند. یزارش مگدارند که به آنها  ییاجرا ریفقط کارمندان غ هاآن رای، زسطح اول هستند رانی، مدسرپرستان

توانند ناظر ی، مکنندینظارت م ییاجرا ریسرپرستان و کارمندان غ ریاز سا یبیبر ترک یوقت نیناظران همچن

 سطح دوم باشند. 

https://www.ispatguru.com/supervisors-and-their-role-in-the-organization/


 

 

 
  یسرپرستان در ساختار سازمان یجا

 

 سرپرستان نقش
عملکرد آنها  ودارند. تفکر  در عملکرد سازمان یمهم اریخود رهبر هستند. آنها نقش بس میت یبرا سرپرستان

فکر  کیستماتیس یبه روش دیکار داشته باشند. آنها با طیبه مح یمثبت کردیرو دیو منظم است. آنها با یاحرفه

 کنند.

 . سازمان هستند اتفاقات بهتر تیملزم به قبول مسئول هاشوند. آن کیبه کار نزد، یانفعال یبه جا دیآنها با

 
 سرپرستن انوعبه  ییاجرا ریکارمندان غ
نبال کردن که فقط د یخود را از کسان فی، وظاشوندیسرپرست منتقل م یهاکه به سمت ییاجرا ریکارمندان غ

دارند  یریگ میدر حل مشکالت و تصم گرانی، کمک به دفیتکال نییبه تع ازیکه ن یی، به کارهادستورات هستند

آگاه  یسازمان یهاتیاز فعال دهیچیپ ستمیس کیاز مشارکت خود در  یاندهیبه طور فزا دی. آنها باددهن رییتغ

 .شوند و طبق آن رفتار کنند



 

 

 یری، انعطاف پذتیحساس نیو از ا نفوذ خود یاز عوامل موجود در حوزه ها یاریدرک کنند بس دیبا ناظران

 دارند. یارزشمند اریبس

درست را در زمان مناسب انجام  یکه با آن روبرو هستند کارها یتیهر موقع یسازد برایامر آنها را قادر م نیا

 .دهند

 خرآسخن 
کنند. آنها کارمندان را یرا اشغال م یمهم گاهی، در ساختار سازمان جادارند یاز آنجا که نقش محور سرپرستان

 لیاطالعات در داخل سازمان تبد انیجر یرو به کانال اصل نیکنند و از ایو بالعکس متصل م تیریبه مد

 شوند.یم

 نیتوانند به بهتریدهد که میسرپرستان ارائه م قیطرخود را از  یهااهداف و ارزش تیری، مدنییاز باال به پا

 بگذارد. ریبه چه معناست و چگونه ممکن است بر کارکنان تأث نهایدهند که ا حیکارمندان توض یوجه برا

آنها  یهای، به نگرانشودیم دهیکارمندان شن یصداکنند که یحاصل م نانی، ناظران خط مقدم اطمنییاز پا

 .کنندیمنتقل م تیریبازخورد را به مد نیو ادهند یآنها پاسخ م هدهند و بیگوش م


