
 دهد؟یم یمعن یزیچه چ یانیم رانیمد یاز راه دور برا تیریمد

 

  را دارند، وجود دارد. ییهاسمت نیکه چن یرانیمد ای یانیم تیریمدبه  یعالقه محدود رسد این موضوع است کهچیزی که به نظر می

ها درون سازمانکار  هاییرویکل ن میان در ینتردهیدآموزش و نیترشدهتیشرکت قرار دارد، هدا در مدیریت میانیبخش که در  یفرد

 است.

 یکوچک ساز و  یانیم تیریقرار گرفته است. حذف مشاغل مد یها مورد حمله و در حالت تدافعسال یانیم تیریمدتوان گفت که  یم

 وارد کرده است. زده یضربه سخت یانیم تیریمدبه  اسیدر مق ییبه نام صرفه جو

مدیریت  دانند.میتر  یعملکردگوتر و متقابلتر، پاسخروان تر،عیسر ندیفرآ یطراح بیرا منبع اصطکاک در تعق یانیم رانیمد یبرخ

 . دهندبه خود اختصاص میسازمان  کیمشاغل را در  نیتردهیچیپ یانیم

 کدامند؟ رانیسطح مد 4

 .میخط اول و رهبران ت ،یانیهستند: باال، م تیریمد یچهار سطح اساس یها هنوز داراسازماناکثر 

 سازمان هستند.سیارشد( "رئ رانیمد ایسطح باال ) رانیمد " 

 یانیم رانیمد  

 رده اول. . رانیمد 

 میت رهبران 



مانع از ارتباطات  یانیم رانیکه مد ندیگو یاز رهبران م یشوند. برخیاغلب هنگام بروز مشکالت سرزنش م یانیم رانیواقع، مد در

ارشد  تیریمد یرا برا ییهایامر شگفت نیدارند و ا دیبه باال ترد نییاز پا یشوند و در انتقال اطالعات منفیم نییموثر از باال به پا

 کند.  یم جادیا

عامل جالب تر  رانیمد کنیمدر عصر حاضر مدت زمان کمتری را به دنبال جستجو وتفحص در رابطه با مدیران میانی صرف می ما

 یریگیپ یموجود برا یهاوهیو ش هااستیس یاجرا تیریاغلب به عنوان مد یانیم مدیریتاست.  رییتغ جادیاآنها  ینقش اصل رایهستند ز

اما با  کنند،یم یاز همکاران را رهبر یتعداد کمتر یانیم رانی. مددشویم شرح داده شوند،یم نییتع گرانیدبه وسیله که اغلب  یاهداف

 .تعادل سازی کنندتر را بزرگ کیرفتار سازمان و مسائل استراتژ دیبا دتر،یتعامل شد

. میدادیخود را انجام م تیریو مد یرهبر یها مهارت هاکرد که از آن یم یاز دفاتر ینیهمه ما را ملزم به عقب نش بیمای کرونا بحران

ما در دسترس بودند.  یهاها و تلفنانهیرا قیها قبالً از طر. خوشبختانه، ابزارمیکردیم دایارتباط پ یبرقرار یبرا یدیجد یهاراه دیما با

 .داده است یارتباط یهایفناور نیاستفاده از ا یبرا ییهازهیکار از راه دور به رهبران ارشد انگ

 یها امیاز پ شتریب رندهیگ کیشوند، فقط  یم دهیدهند کمتر د یکه به آنها گزارش م یکسان یبرا یانیم رانیاز موارد، مد یاریبس در

 ارشد.  تیریمد

 کرده است؟  یرا کمتر ضرور یانیم ریمرتبط با کار از راه دور، نقش مد یروابط سازمان رییو تغ یفناور ایآ

 ایآ ایحفظ کنند؟  یحت ایخود را گسترش دهند  یقبل یانیم رانیتوانند تعداد مد یکنند م یرقابت م نهیکه بر اساس هز ییشرکت ها ایآ

 یمشاوره و نظارت بر افراد ،ییراهنما ،یگریدر امر مرب یگریاز هر زمان د شیرا ب یانیم رانیمد« کار از هر کجا» یهااستیس

کمک  یالزم را برا یبانیآموزش و پشت یانیم رانیمد ایاگر مورد دوم باشد، آ کند؟یتر محساس کنند،یم کار یادار طیکه دور از مح

 کنند؟ یم افتیدر دیجد یتیریمد طیمح نیدر ا تیبه موفق

 کار از راه دور یرویدر ن یانیم تیریمد تیاهم

 



به عنوان  یکه گاه یانیم تیریمدبه دست آورد. اما  ندهیدر داخل سازمان، نما «یانیمرد م»دارد به عنوان  لیتما یانیم تیریمد

که کار از  ییحال، از آنجا نی. با اکندیم یبزرگ باز یهارا در شرکت یمهم ینقش نظارت شود،یشناخته م« سطح متوسط تیریمد»

 .باشدتحول میشود، نقش در حال  یم لیتبد ارراه دور همچنان به هنج

 ست؟یچ یانیم تیریمد

شده:  رفتهیپذ یعموم فیتعر کی ست؟یچ یانیم تیری: مدمیدهیسوال پاسخ م نیابتدا به ا م،یفکر کن یانیم تیریبه نقش مد نکهیاز ا قبل

 نظارت بر کارکنان را بر عهده دارند. فهیشرکت قرار دارند و وظ کیسلسله مراتب  یانیم فیکه در رد یرانیمد

 یموثر را بر عهده دارند. آنها برنامه ها یکار طیمح کی جادیسازمان و ا کیدر  ازیمورد ن رییهر گونه تغ لیتسه فهیوظ یانیم رانیمد

 شود. یسازمان انجام م یازهایمطابق با ن زیشوند که همه چ یکنند و مطمئن م یمکنند، عملکرد را نظارت  یم تیریروزمره را مد

کنند و آن دستورالعمل ها را به افراد  یم افتیارشد در یکنند و اطالعات را از رهبر یرابط عمل م کینظر، آنها به عنوان  نیا از

 تیری: مدشود کهمطرح میسوال  نیدور، ا یهاطیوکارها در محروزافزون کسب شیحال، با افزا نیکنند. با ا یخود منتقل م ردستیز

 ست؟یچ حاضردر قرن  یانیم

 

 رانیبه روز دارد. مد فیتعر کیبه  ازین نیشود. ایتر و ارزشمندتر م دهیچیپ زتر،یچالش برانگ یانیم ریعصر حاضر، نقش مد در

بلکه بر تفکر  ست،یمتمرکز ن یدفتر فن یهاو مهارت یکه فقط بر منابع انسان نندیبیآموزش م ینقش یفایا یبرا یمدرن امروز یانیم

 متمرکز است زین یکل

  یانیم رانیاز مد ییها نمونه

 

که  یانیم رانیآموزش مد کنند،یم رییتغها مرتبط با تکنولوژی یروهایو ن یاجتماع عیسر راتییوکارها تحت تغکه کسب همانطور

 ،یارتباط یهامراقبت کنند و از مهارت نبدانند که چگونه از کارکنا دیسازگار و قادر به حل مشکالت باشند، مهم خواهد بود. آنها با

 کسب و کار سازنده تر کنند. یکل یاستراتژ یرا با اجرا یکار طیاستفاده کنند تا هر مح یو رهبر یفناور



 یمال ریمد 

جوان  گرانش لیتحل میشرکت هستند، اما ت یاطالعات یهاستمیاز س تریکاربرد یهارهبران ارشد به دنبال داده داندیکه م یمال ریمد کی

 هستند. تجربهیو ب

 یابیبازار ریمد 

 کیخود به کار گرفته شده است به  میتبه وسیله را که  تالیجید یابیبازار شرفتهیپ هایها و تکنیکفناوری دیکه با یابیبازار ریمد کی

 کند، منتقل کند. یابزارها را درک نم نیسال تجربه که به طور کامل ا 30با  یابیبازار ریمد

 ریمد معاون 

 کیو  رفعالیغ کیشر کی یکند و دستورالعمل ها یتجربه را رهبر یب میت کی دیشرکت مشاوره که با کیکاردان در  ریمد کی

 خواستار را متعادل کند. یمشتر

 ییشرکت کنند، تقاضاها یبیترک یساختار کار کیدر  ایاز خانه کار کنند  دهندیاجازه م یشتریها به کارگران بکه شرکت ییآنجا از

 .ابدییم شیتنها افزا شودیمطرح م یانیم تیریمد یکه برا

 

 یانیم ریمد کی یها یژگیو

چشم  ،یاستراتژ ،یها بر رهبر یژگیو ،یدرک کرد. در اول یمثبت و منف چهیتوان از هر دو در یرا م یانیم ریمد کی یها یژگیو

 متمرکز است. یریپذ تیانداز و مسئول

دهد به  یکنند که به کارکنان اجازه م جادیکار مولد ا طیمح کیتوانند  یاند، م دهیآموزش د یکه به درست یانیم رانیعنوان مثال، مد به

 یآن استراتژ یکنند، اما اجرا یم نییرا تع ییسطح باال کیلنز، رهبران ارشد جهت استراتژ نی. با استفاده از اابندیاهداف خود دست 

 است. ندیدر فرآ یو مال یابیبازار ،یاتیعمل ماتیاز تصم یعیوس فیشامل اتخاذ ط نیکنند. ا یواگذار م یانیم رانیرا به مد

بدون  یانیممدیریت که  ردیگیم یماتیارشد تصم یها، رهبراز شرکت یوجود دارد. در برخ زین یانیم رانیبه مد یسابقه نگاه منف اما

از رهبران و کارمندان  یاریبس جه،ی. در نتکنندیم تیتقو ترشاننییپا رانیمد یها را برادستورالعمل، آن نیدر ا یاعمال تفکر انتقاد

 حذف کرده اند. یرا به کل یانیم تیریاز کسب و کارها نقش مد یدانند. برخ یدر محل کار م شرفتیپ یبرا یرا مانع یانیم تیریمد



 یانیم تیریتوسعه مد برنامه

 

 یوجود دارند که برنامه ها یسطح متوسط خود را توسعه دهند، مؤسسات متعدد یتیریمد یها میخواهند ت یکه م ییهاسازمان یبرا

ها کمک کند دهند تا به سازمانیارائه م کیآکادم طیمح کیرا در  ییبرنامه ها آموزش ها نیدهند. ا یرا ارائه م یانیم تیریتوسعه مد

 گذر کنند. ایپو تیموقع نیا ندهیبه آ یانیم تیریاز درک منسوخ مد

 یارتقا ی. براشوندیم میخاص تنظ نهیزم کیدر  یانیم رانیخاص مد یهاتیمسئول یبرا یانیم تیریمد یآموزش یهابرنامه نیمؤثرتر

. آموزش ما بر اساس دیکن یمشاوره همکار تیریمد میبا ت ،یحضور ای یآموزش مجاز قیخود از طر یانیم تیریمد یها میمهارت ت

 فرهنگ و طرز فکر سازمان شما کمک کند.  رییتا به تغ تشده اس یشما سفارش میمطالب ت

 ند؟یگو یچه م یانیم رانیبه مد

اهداف  یمسئول اجرا یانیسطح م رانیبخش. مد ریمنطقه و مد ریکارخانه، مد ریکل، مد ریعبارتند از: مد یانیم رانیمد یشغل نیعناو

 هستند. یعال تیریشده توسط مد نییتع

 ست؟یسطح متوسط چ تیریمد یزیبرنامه ر

سطح  تیریمد نیواسطه ب کیشرکت هستند. آنها به عنوان  یها استیمنطبق با س یسازمان یبرنامه ها یمسئول اجرا یانیم مدیریت

 یکنند و به عنوان الگو برا یتمرکز م لیو محصوالت قابل تحو فیوظا یبر اجرا نییسطح پا رانیکنند. مد یعمل م نییباال و سطح پا

 کنند. یکنند عمل م یم ظارتکه بر آنها ن یکارکنان

 کنند؟یم یزیرا برنامه ر یچگونه توسعه سازمان یانیم مدیریت

مهم  جیها و نتاتیاولو ی. تمرکز بر رودیخود نگه دار ریوکار را در مس تا کسب کنندیطور مؤثر کار م به یدهو سازمان یزیربرنامه

 . دیاز موارد نامناسب اجتناب کن د،یرا فعال کن



 سخن پایانی

در  یدینقش کل یانیم تیریراه دور، مد طیمح کیو چه در  یکرده است. چه حضور رییتغ زین یانیم تیریزمان، نقش مد رییتغ با

 کند. یم فایا ماتینظارت بر کارکنان در سراسر تنظ

 

 یشتریدر حوزه نفوذ منحصر به فرد خود اطالعات ب یانیم تیریخواهند در مورد بهبود نقش مد یکه م یرانیو مد یرهبران تجار یبرا

  است. یارزشمند اریبس یگذار هیاغلب سرما یانیم تیریتوسعه مد یکسب کنند، برنامه ها

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

 ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیمتول

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق

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

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

 ییکسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا جادیا ده،یا یساز یاتیخلق، پرورش، ظهور وعمل شود،یانجام م یدیمشاوره س

 .باشدیم

 021-88288307-09تماس:  شماره

 


