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 2016/ 02/ 23 صالحه واهب واصل

 اصطالحات کاری و دفتری )قسمت اول(
از مدت زمان کوتاهی به این سو طی بعضی مکالمات و مباحثات با بعضی از دوستان، عدم شناخت و تعاریف 

محتوای این  زاداری توجه ام را به خود جلب کرد. این بدین معنی نیست که ایشان امشخص بعضی از اصطالحات 
اصطالحات آگاهی ندارند، بلکه هنگام صحبت متوجه شدم که تعریف یک اصطالح زیر عنوان اصطالح دیگر قرار 
می گیرد و بعضی از دوستان با اطمینان کامل به درست بودن آن پافشاری می کنند. لهذا اکنون که وقت تا حدی با 

عریف یک تعدادی ازین اصطالحات را مطالعه و گرد آوری نموده ، از امکانات انترنت استفاده نموده تهمن یاری کرد
 ام تا توانسته باشم ممدی برای آنعده عزیزانی که به این معلومات ساده ضرورت دارند، بوده باشم.

عبارت از یک سیستم و یا یک دستگاه مرکزی اداری دولت در سطح عالی است، که دارای تشکیالت  وزارت:

وزیر مدبر و کارآگاه را در رأس خود میداشته باشد. وظائف محولۀ آن ادارۀ أمور داخلی یک منظم و منسجم بوده، 
کشور، امنیت، استقرار نظم و آسایش، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطالعاتی نظامی و انتظامی، موجبات تأمین 

ین قانون اساسی و باقی قوانین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حفاظت سرحدات و غیره را در محدودۀ مع
 قابل اجراء در مملکت عهده دار می باشد. 

با کلمۀ سیستم همۀ ما آشنائی کامل داریم و همه روزه با یک سیستم در ارتباط و در تماس می باشیم، بطور  سیستم:

، سیتم یکیمثال سیستم یک فامیل، یک اجتماع، یک سازمان، یک مملکت، یک کلتور، سیستم کاری، سیستم تخن
سیستم های خاص قانونی و قضائی، سیستم اجرائی، سیستم نظامی، و باالخره سیستم جسمانی  تربیوی، سیستم تدریسی،

و یا دماغی ما. تمام سیستم های را که در باال تذکرداده شد به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با همدیگر در ارتباط 
م دارند، که تغییر و یا ایجاد یک نقیضه در یکی از اجزای سیستم تأثیرات اند و یک همبستگی و وابستگی نامرئی با ه

سیستم عبارت است از یک مجموعه ای است که دارای مستقیم باالی اجزاِء دیگر سیستم میداشته باشد. به عبارۀ دیگر 
 چندین جزء وابسته به هم بوده و همه با هم مشترکاً فعالیت میکنند.

و منجمنت یا مدیریت؛ سیستم یک مجموعه ای از ارگان ها و دیپارتمنت های داخلی یک  اما از نقطه نظر اداره
سازمان است که جهت نایل گردیدن به یک هدف مشخص، تحت یک سلسله اصول، قواعد و مقررات خاص، به شکل 

 .دسته جمعی فعالیت مینمایند

برنامه ای کامل و واحد یک سازمان است که بر اساس رسیدن به اهداف اصلی و اساسی  آن تعیین   ی:جستراتی

سیط شود. به شکل ساده و ب گردیده و منحیث یک پالن بسیار وسیع و جامع پالیسی فعالیت های آن سازمان شناخته می
ن یدن به یک هدف و یا اهداف تعیی یک طرح عملیاتی است به منظور سازماندهی و تنظیم و هماهنگی رسیجستراتی

ی از عرصۀ حربی و نظامی نشأت نموده و آهسته آهسته در عرصه های دیگر مانند اقتصاد، جشده. کلمۀ استراتی
 سیاست، تجارت و غیره، موارد استفادۀ زیادی پیدا کرده است. 

 و ه اندازی معنی میدهدنترول و راعبارت از هدایت تشکیالت انسانی است که هدایت، ک منجمنت یا مدیریت:

پروسه ای سازماندهی، رهبری،  ،هدایت با دست. مدیریتیعنی ( manu agree) ترکیبی است از دو کلمه التینی
بوده، هنر انجام أمور کاری به وسیلۀ  یا مؤسسه کنترول، هماهنگی، پالنگذاری و باالخره تصمیم گیری یک سازمان

ی منابع اطالعاتی، رابط و هماهنگ کنندۀ مساعی و جد و جهد دیگران تعریف می گردد. منجمنت  یا مدیریت راهنما
اعضای یک سازمان است که فعالیت های آن برای نیل به یک هدف مشخص انجام می شود. مؤثریت یک منجمنت 
یا مدیریت مبنی بر پنج عنصر عمدۀ )پالنگذاری، سازماندهی، تشکیالت منابع انسانی، رهبری و کنترول(، در تصمیم 

 دبرانه و مناسب و نتیجۀ نهایی مطلوب که رضائیت خاطر جانبین را حاصل کرده باشد، میباشد. گیری م

مکانی اداری را گویند که افراد مختلف تحت عنوان وظیفۀ فردی در یک ناحیۀ تجارتی، در آن  اداره یا دفتر:

فعالیت می کنند. اداره یک نظام اجتماعی میباشد که مبنی بر روش ها و شالوده های خاصی برای هدف یا اهداف 
لت، در کاِر رسیدن به هدِف تعیین پروسه ای در کنار هم قرار دادن افراد جهت سهو ،معین بنا گردیده باشد. در اداره

که مرام آن مؤثریت و مثمریت استفاده از منابع مختلف برای نتیجۀ قناعت بخش جوانب ذیدخل  ،شده ای مورد نظر
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است، ایجاد و عملی می گردد. موفقیت کاری در یک اداره استوار و وابسته به دستور مدبرانه پنج اصل وظیفوی ذیل 
:) هدف، منابع، مؤثریت، مثمریت و جوانب ذیدخل(. اصول اساسی یک اداره را میتوان میگردد که عبارت اند از

عناصر ذیل دانست: )هدف واحد و مشخص، تخصص، تعادل، هماهنگی، سلسلۀ مراتب، شناخت صالحیت و 
 تداوم و باالخره انعطاف پذیری(. مسؤولیت، یگانگی دستور دهی، حیطۀ نظارت،

ت که تیر به طرف آن پرتاب می گردد. اما، در اصطالح عام، هدف آیدیا و آرمانی معنی لغوی هدف نشانیس هدف:

را گویند که تمام امکانات، نیرو، احساسات، افكار و حتی سرمایۀ فرد یا افراد به سوی آن سوق داده شده متمركز می 
نیازها و ضرورت هایش گردد. داشتن هدف ممد خوبی است برای انسان که در مسیر معین و مناسب گام برداشته، 

را بشناسد و به موقع برای رفع آنها از توان و انرژی مثبت استفاده نموده، آغاز کار نماید. چناچه گفته اند "بی هدفی 
 قاتل انسان است"

هدف میتواند تصویری باشد یعنی )خود را در یک مقام باال و برتر تجسم کردن و برای رسیدن به آن مقام، مبارزه 
ا میتواند مهارتی باشد یعنی )برای اینکه به هدف تصویری بتواند برسد به مهارت احتیاج است و این مهارت کردن( وی

و یا مهارت ها هدف مهارتی گفته میشود(، همچنان میتواند عادتی باشد به این معنی که ) تا مهارت ها به عادات مبدل 
ر مهارت ها،  اعمال خود را باید به عادت ارتقاء دهیم تا به نگردند نتیجۀ مطلوبی از آن بدست ناید( ازین رو با تکرا

 هدف برسیم. قابل یاد دهانیست که این اهداف در حقیقت مکمل همدیگرند. 
اهداف باید دارای خصوصیات ذیل باشد: دقیق از لحاظ بیان جزئیات و زمان مطلوب، دارای کمیت و کیفیت، متعالی 

جب سقوط و انحطاط، به صالح ما باشد یعنی تأئید شده از نظرعقالنی، مقدور یعنی باعث رشد و پیشرفت شود نه مو
باشد و اولویت در آن رعایت گردیده باشد، قابل دستیابی باشد و منطقی. فراموش نباید کرد که برای رسیدن به هدف 

هدف  شده بتواند بهاصلی همیشه نیاز است تان نخست اهداف کوچکتری را بدست آوریم تا پله های بلند رفتن ممکن 
 اصلی و بزرگ.

مشخصات اهم در هدف یا اهداف قرار ذیل اند: )واضح و مشخص، واقع بینانه، قابل سنجش، قابل حصول و دستیابی، 
موجودیت منابع مورد ضرورت )اعم از محسوس و غیر محسوس(، محدودۀ زمانی مشخص، موجودیت سرمایه، 

 تخصصی.توان و نیروی انسانی و اداره و منجمنت 

شود. زمان یک شغل میتواند از یک  می است که در برابر دریافت مزد انجام میوادعمل و فعالیت منظم و مت ُشغل:

ساعت باشد تا برابر به طول عمر اشخاص. اشتغال میتواند کارمندانه، داوطلبانه و یا اجباری باشد. اشتغال در ممالک 
بنا بر نیاز های خانوادگی به شغل پدری رو آورده و بدون داشتن تخصص عقب مانده اکثراً ارثی و جبری بوده افراد 

به آن ادامه میدهند  و با گذشت عمر و زمان تجارب شان را به اطفال شان انتقال میدهند. تعداد تحصیل کرده های که 
به  های تخصصیدرین ممالک به شغل تخصصی بپردازند در حد اقل قرار میداشته باشد و زیاد تر اوقات برای شغل 

افراد متخصص از خارج ضرور میرود. اما اشتغال در ممالک انکشاف یافته که سطح دانش در حد عالی و اوسط 
قرار دارد، اکثراً تخصصی بوده و خواست اشخاص شاغل در اولویت قرار میگیرد. اشخاصی که برای رشته های 

پیشه میگویند. تمام مشاغل را که شخصی در  مشخصی تربیت میشوند و تخصص حاصل میکنند به آن حرفه و یا
 طول عمر خویش انجام میدهد ، آنرا سوابق کاری و یا شغلی آن شخص نامیده این اشخاص ر کارآزموده مینامند.

مدیر در لغت به معنی اداره کننده و در اصطالح، شخص مسؤول انتظام عملکرد افراد یک تیم را گویند.  مدیر:

یم در حقیقت نقش یک کارگردان را بازی میکند که کنترول فعالیت ها  و أمور کاری همان مدیر در تشکیالت یک ت
د. و مسؤولیت جوابدهی ی نمایهدف معین را اداره و کنترول م تیم در اجراِء کار یک پروژه برای رسیدن به یک

 اشد. وظیفۀ مدیر شاملانکشاف و پیشرف و یا تأخیر و عقب ماندگی کار ها در اخیر کار پروژه هم به دوش وی میب
ولیت و مشارکت وی منتج به نتایج نهایی پروژه در یک سازمان یا مؤسسه است. ؤابعاد مدیریتی وی شده، اهمیت مس

البته قابل تذکر است که در کارها و فعالیت های که انجام آن از توان یک نفر بیرون است و به دلیل غیر قابل تقسیم 
ردیده سازماندهی شود، مدیر در مدیریت و ادارۀ درست آن نقش به سزایی را بازی بودن آن باید به تیمی محول گ

 میکند.
زمانیکه پروژۀ کاری راه اندازی شده، سرمایه گذاری مادی و معنوی و حیثیتی صورت میگیرد، مدیر باید توانائی 

باشد و احتمال شكست و سقوط  اداره و مدیریت درست آنرا هم داشته باشد تا برای نائل شدن به هدف موفقیت داشته
در حد اقل آن خود نمائی کند. زیرا مدیریت یک علم است علمی كه دانشمندان صدها سال باالی آن كار و تحقیق نموده 
اند و جهت انجام كار درست و مثمر نظریات و روش های مختلفی پیشنهاد کرده اند. علم مدیریت و وظائف مدیر در 
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با توجه به تغییرات شرائط اقتصادی و وظیفوی انکشاف و تكامل مزیدی پیدا کرده است. البته  یطول سالیان متوال
فلهذا معرفی وظائف اصلی و اساسی یک مدیر در کار پروژۀ یک سازمان  و یا نهاد را درین جا به صورت بسیار 

 مختصر الزم می بینیم که در چند عنوان ذیل خالصه گردیده است:
در حقیقت طرح بنیادی مدیریت است که پیش بینی فعالیت های اساسی پالنگذاری یا برنامه سازی  :پالنگذاری-    1

 و تطبیق طرق اجرای آن را به منظور رسیدن به هدف اصلی مؤسسه، شامل میباشد. 
تعیین حدود اختیارات افراد شامل در پروژۀ کاریست که مطابق آن وظائف اعضای مشمول  تنظیم یا سازماندهی:-    2

  .میگردد از هم تفکیک
داشتن ارتباطات مؤثر مدیر با افراد توظیف شده در سازمان، پس از تعیین و مشخص  هدایت و راهنمائی:    -3

 ساختن اهداف و تعیین وظائف و اختیارات افراد سازمان در کار پروژه،  هماهنگ سازی فعالیت های افراد کارگر
الفات بین مأمورین در وظائف ه ها و حل مشکالت  و اختدر جهت درست برای نتیجۀ مثمر و باالخره ایجاد انگیز

 همه نکاتی اند که شامل مفهوم هدایت و راهنمائی  می گردند. یک نهاد،ان یا ۀ سازممعین
یک مؤسسه جهت اطمینان خاطر بر اساس مسؤولیت کاری اش مکلف است تا فعالیت  مدیر نظارت و کنترول:    -4

شود یا خیر، باید بر به صورت درست، به موقع و با كیفیت الزم انجام مي های کارگران مشغول در پروژه را که
نحوه ای اصول عملكرد نهاد ذیربط تحت کنترول و نظارت داشته باشد تا اگر این عملکرد ها از مسیر اصلی منحرف 

 ردد.شده باشد و یا مستلزم اصالحات باشد، با توجه به اهداف تعیین شده ارزیابی و به موقع تصحیح گ
همه میدانند که تکنالوجی به سرعت بی سابقه ای به پیش در حرکت است  زمینه سازی برای خالقیت و نوآوری: -5

و این سرعت سریع السیر سبب تغییرات غیر قابل باور در عرصۀ انکشافات اقتصادی و غیره در بازار رقابت ها 
ی نوآوری و خالقیت را در سازمانش ایجاد کند تا میگردد لهذا بر مدیر یک مؤسسه است که زمینه ها و فرصت ها

 بتواند متوازی السیر با انکشافات به پیش رفته و عوامل سقوط کاری را در مؤسسه یا سازمانش مانع گردد.
هم یکی از مهمترین وظایف مدیر است که تنظیم طرح مالی عواید و مخارج و نظارت بر بکاربرد  بودجه بندی: -6

شامل میباشد. تعیین بودجه دارای انواع مختلف است که در کتب بودجه ریزی به شکل مشرح مطرح و اجرای آن را 
 شده است.

همچنان استخدام افراد کار آگاه و متخصص و آموزش کاری برای تأمین شرائط مساعد کار، صدور دستور الزم  -7
هدف مطلوب از جمله فنون خاص و به منظور هدایت و رهبری، هماهنگی مشاغل مختلف به منظور تحقق یافتن 

 سازنده از مسؤولیت ها و وظائف حتمی مدیر میباشد.

هداف( یک مؤسسه به شکل پالن طرح قبل از آغاز کار است که جهت رسیدن به هدف )ا پالن و پالنگذاری:

جام ندر آینده تصمیم بر ا تیک توسط یک شخص ویا اشخاص دارای تخصص طرح ریزی میگردد کهتماسمنظم و سی
. به عبارت دیگر پالنگذاری عبارت است از تهیه، توزیع و تخصیص امکانات جهت رسیدن به مقاصد آن است

پالن گذاری یعنی تحقق، جست و جوی وضع  مطلوب، در زمان محدود تعیین شده با هزینِۀ در دست داشتۀ ممكن. 
به  پالن جهتمؤثر و پیدا نمودن راه حل برای تطبیق اهداف تعیین شده و ترتیب فعالیت ها در یک موضع میباشد. 

و  مهم وظایف میشود و پالنگذاری یکی از تنظیم و اهداف معینه که از قبل در ذهن خود داریم مقاصد کرسی نشاندن
اهداف فردی و شخصی  تحقق ه و در قطار وظایفش اولویت دارد.  بدون شکارزنده مدیران بود

جه بود مدیر پالن گذاری این است که چگونه میتواند یک ارزنده پالنگذاری میباشد. هدف اصلی و مستلزم همچنان
 دست داشتۀ خود را موفقانه به مصرف برساند با منفعت بیشتر.

 
 : با درنظر داشت رشد و انکشاف، معموالً به سه قسمت تقسیم میگرددپالن و پالنگذاری  انواع پالنگذاری:

 )استراتیجیک ،تخصصی و عملیاتی (از نظرسطوح سه گانۀ مؤسسه 
 )کوتاه مدت، وسطی و طویل المدت(از نظر زمانی 

 یک باره( )متداوم وز نظر تناوب ا
 
 

 پایان قسمت اول 
  ادامه دارد...
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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