
  کند؟امروزه چگونه معنی پیدا می های مدیراننقش

 

شیوه فعالیت افراد تغییراتی صورت پذیرفت بر  19-دیکوو مدت یاثرات طوالن بیماری کرونا و یریگهمه با گذشت مدتی از

با  یبیترک یایاز کارمندان در دن یاریبس بعد از این اتفاق تغییر پیدا کرد. امروزه های مدیراننقشبه طبع همین تغییرات  .

 ینیب شیپ تحقیقات نشان دهنده این بوده است که. روبرو هستندکار خود  زانیدر مورد مکان، زمان و م یشتریب یهاانتخاب

 فعالیت خواهند کرد. یبیترک طیمح کیدر  کینزد ندهیدر آمتوسط  یهاکار شرکت یرویدرصد از ن 46شود یم

گذارد. در پنج سال یم ریتأث زین(  هامروز های مدیراننقش) یعنی  هستند یتیریمد یکه در نقش ها یبر افراد راتییتغ نیا

باشند. اما  متبحرو معلمان  انیمرب قادر هستنداند که کرده یرانیشروع به استخدام و توسعه مد یمنابع انسان رانیگذشته، مد

 شده است.  تست این بیماری یریگهمهاز زمان شروع  تیریمد یاصلکارکرد توانایی مربی بودن و فرض که  نیا

 کشند:یرا به چالش م امروزه بودن ریمدنقش  یسنت فیتعار تغییر دهندهمخرب و  فرآیندسه 

 کار از راه دور انگاری یعاد 

درصد  70از  شیکه در ب استبرآورد شده شده است.  ناهماهنگ تر گریکدیروابط آنها با  ران،یکارکنان و مد شتریب عیتوز با

 های مدیراننقش. خواهند کرداز راه دور کار  ندهیآ یهااز زمان یکارمند حداقل برخ ای ریو کارمند، مد ریاز روابط مد
 یرو شتریبه تمرکز ب آغاز . کارکنان خود خواهند داشت یزندگ یهاتیتر به واقع کوچک بسیار یاچهیدر امروزه

 افتد.اتفاق میآنها  دیتول یمورد استفاده برا یندهایافراد و کمتر بر فرآ یهایخروج

 کارکنان تیریمد یبرا یدر استفاده از فناور عیتسر 



 تکنولوژی یرو ،مدات این بیماریدر طول به خصوص نظارت بر کارمندان از راه دور خود  یها برااز شرکت یاریبس

را  ییهایفناور یو حت هانهیگزارش هز یحسابرس یابزارها ،یبندافزار زمانها نرماند. سازمانکرده یگذارهیسرما دیجد

 . تهیه کرده و مورد استفاده قرار داده اند یبا استفاده از هوش مصنوع رانیبازخورد مد ینیگزیجا یبرا

 

کند، اما  اتوماتیککارکنان را  فیوظا تواندیم یفناور هچگونکه ، اندموضوع تمرکز کرده نیها بر اشرکت با وجود این که

 شود. امروزه های مدیراننقش نیگزیجا یطور مؤثربه تواندیم

 انتظارات کارکنان رییتغ 

توسعه  یریگهمه مدتمانند سالمت روان و مراقبت از کودکان در  ییهانهیخود را در زمپشتیبانی ها که شرکت ییآنجا از

شود. کارگران در حال حاضر اغلب  تر کنندهتیکرده است تا حما تحولآنها شروع به  رانیکارکنان و مد نیروابط ب داده اند

 تجربه کارمندانشان. فقط، نه بهتر کنندخود را  یکه به آنها کمک کنند تا زندگ دخود انتظار دارن رانیاز مد

دهند  یآنچه کارکنان انجام م دنیکه در آن د میرو یم شیپ تیریاز مد یدیما به سمت دوره جد بر اساس مطالب ذکر شده

 نیدر ا امروزه های مدیراننقش تیموفق ی. براکارمندان استدرک احساس . چیزی که اهمیت دارد، دارد یکمتر تیاهم

 یکارمند جهان 4787از  2021 های انجام شده در سالبر اساس نظرسنجیکنند.  یرهبر یبا همدل دیبا رانیمد د،یجد طیمح

 نیکار بودند. مؤثرتر نیآماده انجام ا رانیدرصد از مد 50کمتراز کردند،یم یابیرا ارز تیریکه نقش در حال تحول مد

و آینده چیزی  امروزه های مدیراننقش برقرار کنند.با کارکنان خود  یمتفاوت یکه روابط اساس افرادی هستند ندهیآ رانیمد

 ده است.متفاوت تر از چیزی است که در گذشته بو

 و خواهند رفتکار فراتر  اتیکنند: آنها از درک ساده واقع یساز نهیعملکرد و رفتار را زم قادر خواهند بودهمدل  رانیمد

است.. یک گروه در  رشیاعتماد و مراقبت و فرهنگ پذ یسطوح باال جادیا نیازمند یهمدل. فعاالنه به دنبال اطالعات هستند

بر عملکرد  دهند،ینشان م نییکه سطوح پا یرانیاز مد شتریسه برابر ب ،را دارا هستند یاز همدل ییکه سطوح باال یرانیمد



از دو  شیدارند، ب یبر همدل یمبتن تیریاز مد ییکه سطوح باال ییها. کارکنان در سازمانگذارندیم ریخود تأث ارمندانک

 بازدهی دارند.برابر 

 یهاکه شرکت یدشوار است. در حالمتوسط  یهاشرکت یبرا ژهیبه و یکرنگ متحد و رانیاز مد دیکار جد یروین جادیا

دارند.  یشتریب تیمحدود یکوچکتر از نظر مال یهاد، شرکتدارن رانیتوسعه مد  توانایی مالی باالیی برایبزرگتر 

کنند، به کار آن  تیریفقط مد نکهیا یکنند و به جا جادیا یترهمدل رانی، مدزیاد یگذارهیبدون سرما دیبامتوسط  یهاشرکت

 دهند.  استمرار رانیمد

 :تعادل طریقه رسیدن مدیران امروزه

 صحبت ارتقا دهید. نیتمر قیرا از طر یهمدل یهامهارت 

کنند اما  یدرک م یرا به صورت مفهوم یهمدل رانیاز مد یاریباشد. بس سختتواند یم یبا همدل های مدیران امروزهنقش

 نیانیازمند هستند. نیتمر یبرا ییهابه فرصت رانیاستفاده کنند. مد یتیریبه عنوان ابزار مد تیفیکه چگونه از ک ستندیمطمئن ن

 رانیمد. دهدیارائه م ریپذبیآس یشرکت در گفتگوها یرا برا منیا یشناختمکرر و از نظر روان یهامکالمات فرصت

 طیبپرسند و شرا گرانید یدرک چالش ها یرا برا یکنند، سؤاالت خاص نیخود تمر انیخود را با همتا یتوانند همدلیم

 کنند. انیبدیگران در پاسخ به سؤاالت  راخود 

 ریمد تیذهندر جهت تقویت  یبانیشبکه پشت برقراری  

. ستیآنها ن تیمسئول ییاز رفاه کارکنان به تنها نانیاطمیابد. افزایش می رانیمد زهیانگاگر یک سیستم پشتیبانی موجود باشد 

 میاز سالمت ت تیو حما یروان یمنیاعتماد و ا تیتقو .کرده است جادیا ینقش اختصاص کیکامالً از راه دور،  تشرک کی

که  یمنحصر به فرد یکنند تا به چالش هایکار م میت تیموفق یبا شرکا رانیاست. مد امروزه های مدیراننقشاز دیگر 

 شده با آن مواجه هستند پاسخ دهند.  عیکارکنان توز

 ایجاد ظرفیت برای ویژگی همدلی مدیران 

 یهمدلایجاد این نوع که باعث  یاقدامات باشد.تغییر میدر حال  یکار طیمح کی یهابا خواسته امروزه های مدیراننقش

 یبندتیخود را اولو یتا حجم کار میکمک کن رانیاست که به مد نیحل ا راه یدیکل یهااز بخش یکیبر هستند. زمان شوندیم

داشته باشند که اندازه آن از عهده آن  یمیت رانیمد یتمرکز کنند. وقت هامیبا افراد و ت رگذارتریکنند تا بر روابط کمتر و تأث

 اختصاص دهند. شتریب یبا همدل ییو پاسخگو ترقیارتباطات عم تیتقو یرا برا یزمان توانندیم ند،یبرآ

بر طبقه  یفعل یچگونه روندها نکهیدر مورد ا یبه طور کل دیدر حال تحول امروز، شرکت ها با طیدر مح تیموفق یابر

از عملکرد  یبزرگ یبازده کنند،یم زیتجه یهمدل یکه رهبران را برا ییهاگذارد فکر کنند. سازمان یم ریآنها تأث یتیریمد

 به دست خواهند آورد.

 نیبهتر نکهیا لیاز آنها به دل یاریبس .باشند یدهند عال یکه انجام م یدر کار کنندتالش میهستند  ریکه مد یاکثر افراد

 . افتندیبودند ارتقا  یخود به عنوان مشارکت کنندگان فرد انیهمتا



 

 امروزه انهای مدیرنقش کار طیمح رییتغ

 یکار طیاست. مح موضوع برداشت شده کیکند، هر دو از یرا کنترل م ندهایکه افراد و فرآ یو مفهوم کس ریمد عنوان

که کنترل  یرانیمد ا،یدن نی. در اامروزه تغییر کرده است و حضور پیدا کردن در ساعت و مکان مشخص برداشته شده است

در هر دوره ای کنترل کردن مدیران بسیار نقش مهم  کنند.ی، کمک نمبا بازدهی باال یطیمح جادیکنند، به ایم کردن را تقلید

 و سرنوشت سازی بوده و هست.

 تیریمد نی" کنند. بنابراتیریخود "مد عقایدارشد خود را با نظرات و  ای سیرود که رئیانتظار م رانیاغلب از مد امروزه

رشد سازمان با  یبرا زین رانیمد ن،یعالوه بر ا. ستین اریبر اخت یمبتن نییاز باال به پا یمحدود به مدل سلسله مراتب گرید

 کنند. یتعامل و روابط برقرار م انیشرکا و مشتر

 

 های مدیران امروزهنقش تیتقو یراه برا سه

 نقش در محل کار وجود دارد: ییایبهبود پو یبرا دهیچند ا

 

بعضی . دیاستفاده کن «ریمد»عنوان  ی، از آن عنوان به جادارد یرهبر تیمسئول یاگر نقش .دیتمرکز کن یرهبر بر .1

برخورد افراد در آن نقش طریقه ، هم در به وجود آوردتفاوت  یتواند به اندازه کافیم یینام به تنها رییتغ نیا مواقع

 نسبت به آنها. گرانیواکنش دشیوه و هم در 

 



مرتکب  های مدیران امروزهنقشکه  یاشتباهات نیاز بزرگتر یکی. دیباش حیصرکامال اهداف مشترک رابطه با  در .2

از حد بر نحوه انجام کار دارند.  شیتمرکز ب جه،یچشم انداز مشترک از نت کی جادیا یاست که به جا نیشوند ایم

 شکلکار خود را به  چگونهشود که یبه شما گفته م نکهیشود، نه از ایم یاز لذت حل مشکل ناش یدرون زهیانگ

 .دیروزانه انجام ده

 

از  یکی نی، اگیردمورد بحث قرار می شتریب هی" در مشاغل سطح پایکه نقش "هماهنگ یدر حال .دیرا بردار موانع .3

کند یکار م یزیچه چ یهر فرد رو نکهی. با درک اشودمحسوب می های مدیران امروزهنقش یهاتیفعال نیمهمتر

حاصل کند که  نانیتعارضات را حل کند، موانع را برطرف کند و اطم دیبرساند، رهبر با انیرا به خط پا میتا ت

 دهند تمرکز کنند.یانجام م که  یکار یرو توانندمی میت یاعضا . به وسیله این مدیریتهستند منابع در دستر

بودن و گفتن به مردم  سیرئ یمیقد دهینخواهد شد، ا دیناپد یمدت یهنوز وجود دارد، و احتماالً برا ریکه عنوان مد یحال در

 . موضوعی قدیمی استانجام دهند  یچه کار

 

 سخن پایانی

از  یتوانستند مجموعه خاص یکه م یعملکرد کارکنان یابیو ارز تیریآنها در مد ییبر اساس توانا یادیتا حد ز رانیمد

های مدیران نقش یسنت فیاما سه روند مخرب و دگرگون کننده، تعار کردند.پیدا میرا انجام دهند، انتخاب و ارتقا  فیوظا

در دوره  شیسه گرا نیانتظارات کارکنان. ا رییو تغ ون،یماسکار از راه دور، اتو یساز یکشند: عادیرا به چالش م امروزه

دارد و درک احساس  یکمتر تیدهند اهمیآنچه کارکنان انجام م دنیاند که در آن د دهیبه اوج خود رس تیریاز مد یدیجد

است که سازمان  آنامر مستلزم  نیکنند. ا یرهبر یبا همدل دیبا رانیمد د،یجد طیمح نیدر ا تیموفق یآنها مهمتر است. برا

 دیجد یهابه روش تیریمد یآنها را برا تیخود را توسعه دهند، ذهن رانیمد یآنها مهارت ها یمنابع انسان یها و کارکردها

 را ممکن کند.  رییتغ نیکنند تا ا جادیرا در سراسر سازمان ا یتیکنند و ظرف داریب



و  رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

برنامه  ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیر

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و کار تا  جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعملیانجام م یدیدر گروه مشاوره س

 .باشدیم ییمرحله شکوفا
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