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ارائه مدلی برای تعیین گدتر ننترلی مدیرا در
سازما های مالی
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احراا صفری
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چکید
گدتر ننترل به تعداد افرادی اطالق میشود نه به یک مگدیر واحگد گگ ارش مگیدهنگد و تحگت سرپرسگتی و
هدایت مدتقیم وی قرار دارند .مدیرا با گدتر ننترلی زیاد ممکن اسگت قگادر بگه نظگارت نارآمگد و هگدایت مگ ثر
نارننا نباشند .بطور متقابل وجود مدیرا ِ با گدتر ننترلی اندک نشا از نانارآمدی ساختار سگازمانی دارد .دولگت
ایرا با جمعیتی  75میلیو نفری  1/5برابر نل نارننا دولت ژاپن (با  110میلیو جمعیت) مگدیر دارد .همننگین بگه
ازای هر  5نارمند واحدهای عملیاتی و ستادیِ دولت یک رئیس تحت عنگاوین مصتلگف وجگود دارد .لگیا اگگر نظگاا
اداری نشور اصالح نشود در چند سال آیند ندبت ه ینه دولت به  100درصد بودجگه جگاری خواهگد رسگید آنگگا
دولت ناچار است عالو بر منابع موجود برای حفظ ساختار خود دست به استقراا ب ند .تعیین گدتر ننترلی مناسب
در م سدات مالی و بانکها با توجه به حجم فعالیتها و خدمات قابل ارائه آ ها دارای اهمیگت قابگل تگوجهی اسگت.
مقاله حاضر برای پاسخ به این نیاز و ارائه مدلی نارآمد برای تعیین گدتر ننترلی م سدات مالی با توجه به معیارهگای
تکثیرگیار در این زمینه ارائه شد است تا به واسگطه آ مگدیرا م سدگات مگالی قگادر بگه بهبگود اثربصشگی و نگارایی
سازما های متبو خود باشند.
واژ های نلیدی :ساختار سازمانی گدتر ننترلی م سدات مالی

 .1نارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگا علم و صنعت ایرا تهرا ایرا .

kh.naboureh@gmail.com

 .2استادیار گرو توسعه ندب و نار و نار آفرینی فاوا پژوهشکد راهبردی و سیاستگیاری فاوا عضو هیات علمی پژوهشگا
ارتباطات و فناوری اطالعات تهرا ایرا
تاریخ دریافت مقاله74/1/31 :؛ تاریخ پییرش مقاله74/10/20 :

e.safari@itrc.ac.ir
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مقدمه
واژ گدتر ننترل به تعداد افراد تحت سرپرستی مدیر واحد اشار دارد .در صگورتی
نه گدتر ننترلی یک مدیر خیلگی وسگیع باشگد مدگشولیت هگدایت و ننتگرل تعگداد افگراد
زیادی به وی محول شد و مدیر با گدتر ننترلی زیاد ممکن است قادر به نظارت نارآمگد
و هدایت م ثر نارننا برای ایجگاد انگیگ

نگوآوری نگارایی و رضگایت شگيلی مناسگب

نباشد .بطور متقابل وجود مدیرا با گدتر ننترلی اندک نه در برابر عملکرد تعداد نمگی
از افراد مدشول است م ید ساختار سازمانی نانارآمد است .هگر دو سگناریوی ذنگر شگد بگه
دلیل ضعفهای مطرح شد میتواند بواسطه ننترل نانارآمد یا اتالف منگابع ه ینگه مگالی
زیادی را به سازما تحمیل ننند .تعیین دقیق گدتر ننترلی مدیرا هر بصگم بگا توجگه بگه
عوامل تکثیرگیار و با همکاری بصم فناوری اطالعات راهکار مناسبی است نگه میتوانگد
نظارت سازمانی اثربصشی و نارایی را در سازما بهینه سازد.
از سال  1718میالدی مفهوا گدتر ننترلی جایگا مهمی در مدیریت ندگب نگرد
است .ناربرد وسیع آ در تج یه و تحلیلهای علمی و موارد عملگی ایگن دورا م یگد ایگن
مطلب است .از آ زمگا بگه بعگد تعیگین گدگتر ننترلگی نقگم مهمگی در فعالیگت نارآمگد
سازما ها ایفا نرد و اب ار مناسبی جهگت تعیگین مناسگبتگرین سگاختار سگازمانی بگه شگمار
میآید .این نه تعامالت بگین سرپرسگتا و زیردسگتا چگونگه صگورت گیگرد و تاگمیمات
چگونه و از طریق چه فرایندی اتصاذ شوند همه از جمله مواردی هدتند نه بگا تعیگین دقیگق
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گدتر ننترلی مدیرا مشصص میشوند.
مطالعگگات گیشگگته (سگگیمو  1745یگگورویچ  1751و ودوارد  )1715بگگا اسگگتفاد از
مفهوا گدتر ننترلی بر آ بود اند تا ندبت مناسب مدیر به نارمند را تعیین ننند (هاسگین
 .)2010با وجود این نه این مقاالت بگیم از  50سگال پگیم نگگارش شگد اند ولگی مفهگوا
گدتر ننترلی در سازما های امروزی نی با تيییراتی در معیارها و عوامل تکثیرگیار در ایگن
انتصاب همننا پابرجا ماند است .در تشگوری و نیگ در عمگل چهگار روش بگرای محاسگبه
گدتر ننترلی بالقو معرفی شد است نه عبارتند از:
 -1روش تناسب ( شباهت و همانندی)
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 -2روش وابدته به درک مدتقیم (ناشی از درک مدتقیم شعوری)
 -3روش ریاضی
 -4روش عاملی (عوامل تکثیرگیار بر گدتر ننترلی)
طبق قدیمیترین منابع را باستا قانو گدتر ننترلی یگک فرمانگد بگه د نفگر سگپا
رومی بر مبنای تناسب با تعداد انگشتا دست بود است (روش اول) .این عادتِ ناپلشو نه
یکی از انگشتا خود را در جیب سینهاش نگگه میداشگت بگه نگوعی نشگانگر اعتقگاد وی بگه
گدتر ننترلی یک به د بود .در واقع وی را میتوا یکی از ب رگترین مگدیرا پایبنگد بگه
تعیین گدتر ننترلی بر مبنای تناسب برشگمرد .ویلدگت.ا  .فگایول بوسگیله درک مدگتقیم و
مشاهد شهودی و مشاهد موارد متعددی مبنی بر نارآمدی گدتر ننترلیِ یک به پان د به
این نتیجه رسید نه مناسبترین و نارآمدترین گدتر ننترلی از منظگر میگ ا تکثیرگگیاری و
می ا نارآمدی گدتر ننترلی  15است (روش دوا) .براساس مشاهدات وی تعگداد یگک
مدیر در برابر هر  15نارمند بهتگرین انتصگاب در زمینگه گدگتر ننترلگی بگه شگمار میرفگت
(زیلوندکی .)2000
گرایکاناس روش متفاوتی (روش ریاضی) را دنبال نرد و مقدار نل روابط (  ) Zبین
یک مدیر و  nزیر دست را از فرمول زیر محاسبه نرد:
رابطه ()1

حالینه با اف ایم تعداد زیردستا به عدد  4تعداد روابط  44و بگا تعگداد  5زیردسگت برابگر
 100و با  1زیردست تعداد روابط برابر  222خواهد بود .گرایکاناس معتقگد بگود نگه بیشگینه
تعداد زیردستا باید  5و در انثر موارد  4باشد .ایراد این روش آ است نه دامنه و مقیگاس
نار نی در آ لحا نشد است .بعنوا مثال مدائل و مشگکالت و پینیگدگی نگاری یگک
گرو  1نفری از نارگرا نارخانه نه به یک سرپرست گ ارش میدهند ندبت به  1مگدیر
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مدتقل نه به مدیر ارشد یک شرنت ب ر

گ ارش میدهند نمتر است .همننگین مدگائل

 1مدیر نه در واحدهای جداگانگه و مدگتقل فعالیگت مگینننگد نمتگر از مدگائل  1مگدیر در
واحدهای ندبتاً یکپارچه است .وی فرمولهگایی را بگرای تعیگین گدگتر ننترلگی در حالگت
بیشینه (روابط یکطرفه بین زیردستا ) و نمینه (روابط دوطرفگه بگین زیردسگتا ) نیگ معرفگی
نرد است .نکته حائ اهمیت این است نه در هر دو حالت تعداد روابط به صگورت نمگایی
اف ایم مییابد (گرایکاناس .)1773
جدول  -1حالت بیشینه روابط ممکن برحدب روش گرایکاناس (گرایکاناس )1773
فرمول

انواع روابط
تعداد روابط يکطرفه مستقيم (مافوق با زيردستان)

n

تعداد روابط متقابل (روابط متقابل زيردستان)

)N(n-1

تعداد روابط گروهي مستقيم (مافوق با تركيبي از زيردستان)

)N ((2n/2)-1

روابط گروه كلي (روابط افراد با مافوق  +روابط متقابل افراد)

N2

كل روابط مستقيم (روابط مافوق با زيردستان  +روابط مافوق با تركيبي از زيردستان)
كل روابط مستقيم و گروهي

)N(2n/2
)N((2n/2)+n-1

جدول  -2حالت نمینه روابط ممکن برحدب روش گرایکاناس (گرایکاناس )1773
انواع روابط
تعداد روابط يکطرفه مستقيم (مافوق با زيردستان)
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روابط متقابل (روابط يکطرفه زيردستان)

فرمول
n
)N/2 (n-1

تعداد روابط گروهي مستقيم (مافوق با تركيبي از زيردستان)

2n-n-1

روابط گروه كلي (روابط افراد با مافوق  +روابط متقابل افراد)

)n/2(n+1

كل روابط مستقيم (روابط مافوق با زيردستان  +روابط مافوق با تركيبي از زيردستان)
كل روابط مستقيم و گروهي

2n-1
2n+ n/2(n-1) -1

وجود سازما هایی با گدتر ننترلی ب رگتگر از  5یگا  1نگه بگه خگوبی در حگال انجگاا
فعالیت هدتند مفهوا محدودیت گدتر ننترلی مطرح شد توسط وی را غیرمعتبر میسازد.
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اید مطرح شگد توسگط گرایکانگاس اغلگب بوسگیله برخگی از محققگا لهدگتانی در حگوز
مدیریت مورد نقد قرار گرفته است زیرا از نظر آنا ساختار سازمانی زیردستا و مدیرا و
نی روابطِ دقیقاً یکدا بین سازما های مصتلف نمیتوا متاور شد و بر این اساس تعیگین
گدتر ننترلی بالقو نمیتواند ناشی از تج یه و تحلیل انت اعی باشد و الزا است معیارهگای
مرتبط زیادی برای تعیین آ مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد نه به نوعی ل وا بکگارگیری
روش عاملی (روش چهارا) را بگرای تعیگین دقیگق گدگتر ننترلگی مگدیرا در سگازما های
مصتلف آشکار میسازد (نوزمیندکی .)2000
زیلنوسکی بر اساس روش عاملی دو گرو عوامل تکثیرگیار بر گدتر ننترلی مدیرا
را به شرح ذیل تعیین نرد است:
عوامل گرو اول:
 پینیدگی تامیماتی نه بوسیله مدیر گرفته میشود ( به وی مرتبط است) و
زما مورد نیاز برای اتصاذ تامیمات
 حجم فعالیتهای غیرمدیریتی (اجرایی) مافوق
 حجگگم نگگاری مگگافوق مگگرتبط بگگا ارتبگگاطالت بیرونگگی (برو سگگازمانی یگگا
برو واحدی)
عوامل گرو دوا:
 توانایی و درجه استقالل مافوق در تامیمگیری و انجاا مدشولیتها

 پینیدگی و تکرارپییری فعالیتهای زیردستا ؛
براساس روش زیلنوسکی مدت زمانی نه مگافوق بایگد بگرای ارتبگاط بگا زیردسگتانم
صرف نند با رشد قابلیتها ناهم پرانندگی فضایی و پینیدگی فعالیتهگای زیردسگتا
نمتر خواهد شد.
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 می ا وابدتگی متقابل واحدهای سگازمانی و گدگتردگی فضگائی زیردسگتا
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روش دیگر برای تعیین گدتر ننترلی بالقو روش ایدتیقلیت  1است نه در دو مرحلگه
قابل انجاا است:
گاا  :1براساس این روش گدتر ننترلی به  1عامل بدتگی دارد نه مقادیر آ ها طبق
قضاوت صحیح و تجربه در جدول  3مشصص شد است.
جدول  -3حجم ناری مافوق به عنوا تابعی از شدت عوامل تاثیرگیار برگدتر ننترلی بالقو روش ایدتیقلیت
(نوزمیندکی )2000
عامل تأثيرگذار
شباهت وظايف

گستردگي فضايي

حجم كاري مافوق
يکسان

شباهت زياد

مشابه

تشاوت اساسي

كامالً متشاوت

1

2

2

4

5

همگي در كنار

مستقر در يک

مستقر در يک گسترده در سطح

گسترده در سطح

هم

ساختمان

مجتمع

شهر

كشور

1

1

2

4

5

ساده ،تکراري

روزمره

پيچيده

خيلي پيچيده

2

4

6

8

10

نيازمند حداقل

نيازمند كنترل

نياز مند كنترل

نيازمند كنترل

نيازمند كنترل منظم

تذكر و كنترل

محدود

دورهاي

منظم مکرر

مکرر و شديد

2

6

9

12

15

كمترين

ارتباطات

ارتباطات زياد،

تماس دائم در

تماس گسترده و

ارتباطات

محدود

هماهنگي آسان

موارد مهم

غيرقابل تکرار

2

4

6

8

10

برنامهريزي مورد

كمينه

محدود

متوسط

زياد

گسترده

نياز

2

4

6

8

10

زيردستان

پيچيدگي وظايف

صالحيت و شرايط
كاركنان
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هماهنگي مورد نياز
بين واحدها

خيلي پيچيده و
متنوع (متغير)

1 Stieglitz
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گاا  :2در این مرحله بر مبنای تج یه و تحلیل تجربگی و مقایدگه تعگداد زیردسگتا در
سازما های مصتلف با توجه به فانتورهای مگینور گدگتر ننترلگی بگالقو طبگق جگدول 4
تعیین شد است .براساس این روش گدگتر ننترلگی بگالقو بگرای هگر سگازما بگا توجگه بگه
ویژگیهای آ عددی بین  4تا  11خواهد بود (هوپج .)2001
جدول -4حجم ناری مافوق به عنوا تابعی از تعداد زیردستا (نوزمیندکی )2000
مجموع امتيازات عوامل
مؤثر بر گستره كنترلي
تعداد زيردستان

42-40

39-37

36-34

33-31

30-28

27-25

24-22

5-4

6-4

7-4

8-5

9-6

10-7

11-8

به نظر میرسد در گاا  1روش ایدتیقلیت (جدول  )3عوامل دیگگری از جملگه درجگه
فوریت فعالیتها و فرهنگ سازمانی را نی میتوا در نظر گرفت.
در مطالعه جولی والف و همکارانم (گرو لویدز) از دانشگگا هگاروارد سگعی شگد
است روشی برای تعیین گدتر ننترل استاندار ارائه شود .براساس نتایج این مطالعه گدگتر
ننترلی مدیرا ارشد در بیم از  300سازما ب ر

ایگاالت متحگد آمریکگا طگی  20سگال

گیشته تقریباً دو برابر شد اسگت بطگوری نگه در سگالهای  1781-1770متوسگط گدگتر
ننترلی مدیرا ارشد اجرایی  4/7بود است نه طی سالهای  2004-2008این عگدد بگه 7/8
اف ایم یافته است.

بطوری نه با حضور این دو مدیر مدیر ارشد اجرایی زما بیشتری برای اختااص به سگایر
حوز های ندب و نار خواهد داشت .همننین در این تحقیق مشگصص شگد نگه تقریبگاً 80
درصد زما مدیر ارشد اجرایی صرف شگرنت در جلدگات بگیم از دو نفگر بگا نارمنگدا
داخلی میشود .زمانی نه گدتر ننترلی ب رگتر میشود مدیرا تمایل دارند جلدات آ ها
)1 Chief Operations Officer (COO
)2 Chief Financial Officer (CFO
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مطالعات گرو لویدز نشا داد نه تفوی

اختیار از سوی مگدیرا ارشگد اجرایگی بگه
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با تعداد نارمندا داخلی بیشتر و نی با تعامالت از پیم برنامهری ی شد (و نه آنی) برگ ار
شود (باندیرا .)2011
در داخل نشگور مطالعگهای مگرتبط بگا تعیگین گدگتر ننترلگی انجگاا نشگد اسگت .در
حالینه ل وا بکارگیری مدل مناسب در این زمینه مصاوصاً در سازما های دولتگی نگامالً
ملموس است .براساس آخرین اطالعات مرن آمار بیم از  300هگ ار مگدیر در واحگدهای
عملیاتی و ستادی دولت حضور دارند .همننین تعداد مگدیرا واحگدهای سگتادی و اسگتانی
نشور به بیم از  441ه ار نفر میرسد .دولت ژاپن با جمعیتی  110میلیو نفری تنها با 300
ه ار نارمند ادار میشود و لیکن دولت ایرا با جمعیتی  75میلیگو نفگری  1/5برابگر نگل
نارننا دولت ژاپن مدیر دارد! در واقع به ازای هر  5نارمند واحدهای عملیاتی و سگتادیِ
دولت یک رئیس تحت عناوین مصتلف وجود دارد نه باید در این زمینه ساالنه  20درصد
اصالح صورت گیرد و پدتهای مدیریتی سازمانی ساالنه  20درصد ناهم یابند زیرا اگر
نظاا اداری نشور اصالح نشود در چنگد سگال آینگد ندگبت ه ینگه دولگت بگه  100درصگد
بودجه جاری خواهد رسید آ گا دولت ناچار است عالو بر منگابع موجگود بگرای حفگظ
ساختار خود دست به استقراا ب ند (سایت مرن آمار ایرا ).
بطور نلی تعیین ندگبت مناسگب سرپرسگتا بگه نارننگا در سگازما های امگروزی از
اهمیت شایا توجهی برخوردار است نه مقدار آ بگه نگو وظگایف اسگتانداردها و میگ ا
مدشولیتهای هر دو گرو (مافوق و زیردست) وابدته است .در حالت نلی در سازما های
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امروزی می ا متوسط این نر بین  8تا  12نارمند در برابر یگک نگاظر اسگت .البتگه تفگاوت
قابل توجهی با توجه به نو صنعت وجود دارد .بعنوا مثال شگرنتهگای بیمگهای و ؤمگالی
تمایل دارند در طیف انتهگایی ایگن گگرو قگرار گیرنگد یعنگی سرپرسگتا بیشگتری نارننگا
نمتگگری را مگگدیریت نننگگد .در حگگالی نگگه ارائهدهنگگدگا خگگدمات ارتباطگگات از را دور و
خرد فروشا آنالین تمایل دارند تا در بصمهای باالیی این طیف قگرار بگیرنگد .عگالو بگر
این استثناهایی نی وجود دارند بعنوا مثال برخی مران رزرو (مثل رزرواسیو هتگل و)...
گدتر ننترلی ندبتاً وسیع دارند نه گاهی بیم از  20نارمند به ازای هر مدیر وجود دارد و
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مران پشتیبانی فنی و محیطهایی با فرایند ناری پینید ممکن نمتگر از  5نارمنگد بگه ازای
هر سرپرست داشته باشند.
نکته حائ اهمیت این است نه در تعیین ندبت مدیر به نارمند باید بدگیار هوشگمندانه
عمل نگرد .در واقگع هگیچ نتیجگهگیگری مطلقگی براسگاس گدگتر ننترلگی برشگمرد بعنگوا
استاندارد به تفکیک هر صنعت قابل احاا نیدت .به بیا دیگر هیچ جگواب سگاد ای بگرای
این مدشله بدین مضمو نه" اگر شما در صنعت  Xفعالیت میننید باید  mتعداد نارمند به
ازای هر مدیر در نظر بگیرید" وجود ندارد .همننین ندصه واحدی نی بگرای تعیگین ندگبت
نارمند به مدیر برای صنایع مصتلف نمیتوا تجوی نرد .لیا الزا اسگت بگرای هگر یگک از
صنایع عوامل م ثر بر تعیین ندبت نارمند به مدیر به همرا فرایند تعیین آ مشگصص شگود
تا با استناد به آ سازما های فعال در آ حوز قادر به تعیین مناسب این ندبت باشند.
یکی از صنایعی نه تعیین گدتر ننترلی در آ بدیار حائ اهمیت است صنعت مالی
است .با توجه به این نه این صنعت طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد و هریک از
فعالیتهای مربگوط بگه آ دارای پیجیگدگیهای خاصگی اسگت الزا اسگت در مرحلگه اول
عوامل تکثیرگیار بر تعیین این ندبت به دقت احاا شوند .اهمیت و تنو تعیین ندگبت مگدیر
به نارمند در صنعت مالی آنقدر پینید و با اهمیت است نگه بعنگوا نمونگه در بانگک ملگی
پاندتا سه نو گرو بندی برای شعبهها درنظر گرفته شد است نه گدتر ننترلی مدیرا
در هر یک از این سه دسته شعبه نامالً با یکدیگر متفاوت است بطورینه در شعب گرو

ل وا تعیین گدتر ننترلی مناسب در سازما های مالی
براساس تشوریهای علم مدیریت گدتر ننترلگی سگازما های مگالی شگامل سگه نگو
گدگگتر ننترلگگی بگگالقو رسگگمی و واقعگگی اسگگت .گدگگتر ننترلگگی بگگالقو نمایگگا گر تعگگداد
زیردستانی است نه یک مدیر بطور اثربصم بگا توجگه بگه توانمنگدیهای خگود در شگرایط
مفروا قادر به مدیریت آ ها است .گدتر ننترلی رسمی اشار به تعداد افرادی دارد نگه
مدتقیماً و باورت رسمی (با توجه به سگاختار سگازمانی) زیردسگتا یگک مگدیر محدگوب
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 1گدتر ننترلی مدیرا  4در شعب گرو  2گدتر ننترلگی مگدیرا  11و در نهایگت در
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میشوند و گدتر ننترلی واقعی مقدار واقعیِ ندبت مدیر به نارمند در سگازما ها را نشگا
میدهد یعنی نشا دهند تعداد زیردستانی است نه باورت مدگتقیم بگه یگک مگدیر واحگد
گ ارش داد و تحت سرپرستی وی هدتند .هر اگرچه براساس ساختار سگازمانی یگا توانگایی
بالقو مدیر چنین گدتر ننترلی ممکن است برای آ سازما مفید نباشد.
تفاوت بین گدتر های ننترلی ذنر شد مشکالتی را به دنبال خواهد داشگت .بعنگوا
مثال وقتی نه گدتر ننترلی بالقو ب ر تر از دو مورد دیگر باشد مدیر این احدگاس را
پیدا مینند نه به انداز نافی نار برای انجاا داد ندارد .همننین زمانینه گدتر ننتگرل
رسمی و واقعی ب رگتر از گدتر ننترلی بگالقو باشگد مگدیر قگادر نیدگت بطگور رسگمی و
واقعی زیردستانم را خوب سرپرستی و مدیریت نند بطوری نه برخی از نارننا ممکگن
است خارج از محدود ننترلی و تکثیر مدتقیم وی قگرار بگیرنگد در چنگین شگرایطی ممکگن
است یک جانشین و نمایند مدیریتیِ غیررسمی نی از طرف مدیر جهگت ادار امگور تعیگین
شود .موارد ذنر شد ل وا مطابقت گدتر ننترل بالقو با گدتر ننترل رسمی و واقعگی را
آشکار میسازد .گدتر ننترلی بالقو میتواند با توجه به نو سازما و ماهیت فعالیتهگای
آ نوچک یا ب ر

باشد (شکل 1و() 2نیکالس 2003؛ بدیا 1774؛ اورویک .)1722
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شکل  :1گدتر ننترلی ب ر
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شکل  :2گدتر ننترلی نوچک

در صورتی نه گدتر ننترلگی سگازما بگه اشگتبا ب ر تگر یگا نوچگکتر از مقگدار
مناسب آ انتصاب شود مشکالتی را به دنبال خواهد داشت .بعنگوا مثگال در صگورتی نگه
تعداد مدیرا در مقایده با نارمندا خیلی زیاد باشد میتوانگد فراینگد تحقگق سیاسگتهگای
ادار را بگگا مشگگکل مواجگگه سگگازد و حتگگی بگگه بنبدگگت برسگگاند در سلدگگله مراتگگب سگگازمانی
سردرگمی ایجاد نند وظایف مدیریتی را تقلیل دهد و منجر به ایجگاد محگیط مگدیریتی بگا
ننترل شدید و رعبآور شود .از طرفی اگر ندبت تعداد مگدیرا بگه نارمنگدا خیلگی نگم
باشد باعث میشود پروژ ها در پیچ و خمهای متعدد گرفتار شوند زیرا ممکگن اسگت مگدیر
زما نافی برای تصایص به همه نارننا و رفع مشگکالتی از پگروژ نگه نیازمنگد نظگارت
مدتقیم وی است نداشته باشد و مجبور شود بصشگی از وظگایف خگود را بگه زیردسگتانی بگا
تجارب ناری نانافی محول نماید نه منجر به گ ارشگات عملکگرد نگامتواز و نادرسگت و
گا تحریف شد در مورد نارننا خواهد شد .بنابراین برای ایجاد یک محیط ناری سالم

ماهیت و اهمیت فعالیتهای این بصم از اهمیت ویژ ای برخوردار است.
در حال حاضر به ازای هگر  3500نفگر ایرانگی یگک شگعبه بانگک و بگه ازای هگر 350
ایرانی یک نارمند بانک وجود دارد .بررسیها نشا میدهد تعگداد بگاالی نیگروی اندگانی
تکثیر چندانی در عملکرد بانک ندارد .برای مثال براسگاس رتبهبنگدی نشگریه بَنکِگر در سگال
 1371بین  13بانک ایرانی بانک ملی نه بیشترین نیروی اندانی را در اختیگار دارد در رتبگه
نهم قرار گرفته و بانک پاسارگاد با یک دهم نیروی اندگانی بانگک ملگی در رتبگه دوا ایگن
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و متواز برای مدیرا و سرپرستا و نارمنگدا سگازما های مصتلگف بکگارگیری مناسگب
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رتبهبندی قرار گرفته است (سایت مرن آمار ایرا ) .عگالو بگر تعگداد زیگاد نیگروی اندگانی
شاغل در بانکهای دولتی معضل دیگر ندبت باالی تعداد مدیرا بگه نارمنگدا بانکهگا
است نه ضمن ایجاد ه ینههای باالی نیگروی اندگانی منجگر بگه نگاهم چگابکی واحگدهای
مصتلف بانک نی میشود .تمامی موارد عنوا شد لگ وا بکگارگیری مگدل مناسگب گدگتر
ننترلی بانک بمنظور تعیین دقیق ندبت مدیر به نارمند را مشصص میسازد.

عوامل تکثیرگیار بر افرایم گدتر ننترلی
امروز فشار زیادی برای اف ایم گدتر ننترلی مدیرا در سازما ها وجود دارد نگه
دالیل نلی آ شامل موارد زیر است:
 ترجیح نارننا برای ارائه گ ارشات مدتقیم و بدو واسطه به مدیر
 تمایل مدیرا برای ایجاد امپراطوری
 فشار برای ناهم ه ینههای سربار مدیریتی
 مطلوبیت نوتا نرد سلدلهمراتب سازمانی
 ایجاد ساختار سازمانی افقگیتگر و نگاهم برونراسگی و در نتیجگه گدگترش
گدتر ننترلی؛
در ادامه برخی عوامل تکثیرگیار بگر گدگترش گدگتر ننترلگی مگدیرا در سگازما ها
عنوا شد است:
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محدودیتهای ظرفیتی

با این نه گدتر ننترلی نمتر بگرای سگازما های مصتلگف حالگت ایگد آل محدگوب
میشود ولی با توجه به این موضو نه بودجه نافی برای موقعیتهای سرپرستی /مگدیریتی
در دسترس نیدت به منظور صرفهجویی در منابع الزا است گدتر ننترلگی تگا حگد ممکگن
اف ایم یابد .در واقع زمانینه سازما ها به سمت تجدید سگاختار یگا نگاهم بودجگه پگیم
میروند الزا است تعداد ندبی سرپرستا را ناهم دهند (اف ایم گدگتر ننترلگی) (اوس
.)2007
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رشد گرو ها و تیمها

امروز یکی از توسعههای مثبتی نه در سازما ها به وقو پیوسته است در زمینه رشگد
محیطهای ناری بر مبنای فعالیتهای گرو نارشناسی است نه تا حدی نقگم سرپرسگتا
را با چالم مواجه نرد و باعث شد سازما ها افقیتر و گرو گراتر شوند .در بدگیاری از
موارد رهبرا گرو ها انجاا دهنگد وظگایفی هدگتند نگه قگبالً در حگوز فعالیگت مگدیرا و
سرپرستا تعریف میشد و این خود منجر به اف ایم گدتر ننترلی شد است.
توسعه مهارت های نارننا و نیاز به دوبار ناری نمتر

توسعه مثبت دیگر در سازما ها رشد مهارتها و توانمندیهای نارننانی است نگه
باورت مدتقیم بدو نیاز به ننترل بدیاری از فعالیتها را انجاا میدهند یا ننترل نمتری
را نیاز دارند .تعداد دوبار ناریها به دلیل مهارت پایین نارننگا در حرفگه روز بگه روز در
حال ناهم است نه این خود باعث میشود نیاز به تعداد سرپرستا نمتگری بگرای ننتگرل
فعالیتها احداس شود و در نتیجه گدتر ننترلی اف ایم یابد (باندریا .)2011
اف ایم طول دور مدیریتی مدیرا

یافتهها حانی از آ است نه محدود گدتر ننترلی بر اسگاس طگول دور مگدیریتی
مدیر نوسا مینند .در ابتدا بدیاری از مدیرا سگعی مینننگد در صگورت امکگا گدگتر
ننترلی خود را بطور قابل توجهی پگایین نگگه دارنگد تگا ایگن فرصگت را بدسگت آورنگد نگه
توانگگاییهگگای مگگدیریتی خگگود را ارتقگگا بصشگگند نیازهگگای ندگگب و نگگار را ارزیگگابی نننگگد و
استراتژی خاصی را برای مدیریت خود تگدوین و فرمولگه نننگد سگپس گدگتر ننترلگی تگا

اف ایم مییابد بطوری نه اغلب مدیرا با افگ ایم طگول دور مگدیریتی معمگوالً جانشگینی
برای خود تعیین میننند تا در برخی فعالیتها به آ ها نمک نند.
رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

هر چقدر استفاد مگ ثرتری از تکنولگوژیهگای موجگود شگود نارننگا از مجراهگای
ارتباطی سریعتری با سرپرستا ارتباط برقرار خواهند نرد در عین حال تماسهگای روتگین
برای برخی امور از جمله ندب مجوز سرپرست برای مرخای رفتن به مکموریت شرنت
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تا مدتی پایدار میماند در ادامه بعد از گیشت  12-18ما گدتر ننترلی مجدداً تا حگدی
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حدی اف ایم مییابد و به مرور مدیر مربوطه نمتر در ج ئیات درگیر میشود .این حالگت
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در دور های آموزشی ضروری و  ...ناهم خواهد یافت زیرا بدیاری از فعالیتها نه قگبالٌ
باورت دستی و با مراجعه شصای به سرپرست برای ندب مجوز و اخگی اطالعگات انجگاا
میگرفت امروز به راحتی از طریق سیدتم قابل انجاا و پیگیری است (اوس .)2007

عوامل تکثیرگیار بر تعیین گدتر ننترلی
عوامل زیادی وجود دارند نه موضو تعیین ندبت مدیر به نارمند را بگا چگالمهگای
ب رگی مواجه میسازند از جمله این نه وظایف سرپرسگتا از سگازمانی بگه سگازما دیگگر
بطور گدترد ای تيییر مینند بطوری نه برخی مدیرا بیشگتر وقگت خگود را بگه رهبگری و
هدایت مدشولیتهای نارننا اختااص میدهند .در چنین شرایطی آ ها در عین حال نه
یک تیم را رهبری میننند در ناهم بار ناری نارننا نی م ثرند .ولگی برخگی دیگگر از
مگگدیرا بیشگگتر درگیگگر وظگگایف مگگدیریتی هدگگتند و نمتگگر در ج ئیگگات و نظگگارت مدگگتقیم
نارننا دخیل هدتند .عالو بر این مدت زمانی را نه سرپرستا صرف بازبینی و رهبگری
میننند (وقتگیرترین فعالیت انثر مدیرا ) برحدب انوا متعدد پدتهای مدیریتی متيیگر
است .بنابراین در تعیین گدتر ننترلی اید آل هر سازمانی مگوارد عنگوا شگد بایگد لحگا
شوند .در جدول  5برخی عوامل م ثر در تعیین گدتر ننترلی مدیرا آورد شد است.
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جدول  -5عوامل تکثیرگیار بر تعیین گدتر ننترلی مناسب (زیلوندکی )2000
گستره كنترلي كم

گستره كنترلي وسيع
غير پيچيده

ماهيت كار

پيچيده

مشابه

شباهت فعاليتهاي انجام شده (تغييرپذيري وظيشه)

متشاوت

صريح و روشن

ششافيت (وضوح) اهداف سازماني

ناواضح

وظايف مشخص

درجه اطمينان (قطعيت) كار

فازي

پايين

ميزان ريسک فعاليت

با

پايين

درجه رسيدگي (تحقيق ،بررسي) عمومي

با

قوي

ميزان تجربه و تواناييهاي سرپرستان (واجد شرايط بودن)

ضعيف

پايين

بار مسئوليتي كاركنان غير سرپرست

با

پايين

ميزان هماهنگي مورد نياز براي انجام وظايف

با

فراوان

دسترسي به نيروها و برنامههاي كمکي مورد نياز كاركنان

هيچ

قوي

مهارت و تجربه و ميزان آموزش كاركنان

ضعيف

با

تحليل پذيري وظايف

پايين

در كنار هم

موقعيت جغرافيايي زيردستان

پراكنده

سرپرستان كمتر

سرپرستان بيشتر

بعنوا نمونهای از تبیین گدتر ننترلی سازما با استفاد از معیارهای فوق در جدول
اول /شمار  /1پایی و زمدتا 1374
1 portland
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 1ندبت مدیر به نارمند در ادارات مصتلف شهر پورتلند 1آورد شد است.
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جدول -1گدتر ننترلی ادارات مصتلف شهرپورتلند (سایت مرن آمار ایرا )
ادار

نسبت مدير به كارمند

اداره دادگستري

 1به 6

اداره حسابرسي

 1به 7/7

خدمات بهسازي محيط زيست

 1به 6/6

آزادسازي ارتباطات تلگرافي

1

 1به 1

توسعه خدمات

 1به 23/5

ارتباطات اضطراري

 1به 8/5

امداد و آتشنشاني

 1به 3/52

صندوق حمايت از بازنشستگان وناتوانان پليس و آتشنشان

 1به 5

روابط دولتي

 1به 4

روابط انساني

 1به 8

مسکن و خانهسازي

 1به 4

مشاركتهاي محلي

 1به 5

مديريت و امور مالي

 1به 5/9

پارکها و تشرجگاهها

 1به 3/52

كميسيون توسعه شهري

 1به 29/9

برنامهريزي و توسعه پايدار

 1به 4/3

پليس

 1به 6

حمل و نقل

 1به 5

اداره آب

 1به 8/3
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اعداد جدول  1تکییدی بر این نکته است نه گدتر ننترلی بگا توجگه بگه نگو صگنعت
متفاوت است.

مطالعه موردی :تعیین گدتر ننترلی مدیرا در بانک ملت ایرا
روش پیشنهادی برای تعیین گدتر ننترلی بهینه واحدهای مصتلف معاونت نظگارت و
پشتیبانی ادار نل فناوری اطالعات بانک ملت ایگرا بگدین صگورت اسگت نگه بگا مطالعگه
1 cable communications franchise
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مراجع گونگاگو و اخگی نظگرات مربگوط بگه خبرگگا صگنعت بانکگداری ایگرا  10عامگل
تکثیرگیار بر تعیین گدتر ننترلی شناسایی شد ( 1عامل مطگرح شگد توسگط ایدگتقالت و 4
عامل احاا شد از طریق مطالعه و نظر خبرگا ) .عوامل اف ود شد شامل  4عامگل :امکگا
دسترسی به نیروها و برنامگههای نمکگی مگورد نیگاز نارننگا درجگه فوریگت فعالیتهگای
نارننا عواقگب ناشگی از بگروز خطگا در انجگاا وظگایف و طگول دور مگدیریتی مگدیر در
موقعیت ننونی است .شاخص "امکا دسترسی به نیروها و اب ارهای نمکی مورد نیاز برای
تحقگگق اهگگداف" بگگه امکگگا دسترسگگی بگگه امکانگگات موردنیگگاز بگگرای انجگگاا فعالیتهگگا ماننگگد
سگگصتاف ارها و نرااف ارهگگا و امکگگا اسگگتفاد موقگگت از نیروهگگای سگگایر واحگگدها در مگگوارد
اضطراری اشار دارد.
در جدول  7حجم ناری مافوق بعنگوا تگابعی از شگدت عوامگل تکثیرگگیار برگدگتر
ننترلی بالقو ( 10عامل پیشنهادی) تبیین شد است .مقداردهی به هر یک از این عوامل بگر
اساس درجه تکثیرگیاری آ ها در تعیین این ندبت انجاا شد است .این عوامل به سه گرو
عوامل مرتبط با  -1شرایط احراز شيل و توانمندیهای نارننا و مدیرا  -2ماهیت انجاا
نار و مل ومات انجاا آ و  -3شرایط محیطی و بیرونی تکثیرگیار بر نحو انجاا نار طبقه
بندی شد و مقداردهی طبق الگوی جدول ایدگتقالن صگورت گرفتگه اسگت .گگرو اول بگه
خاطر رابطه مدتقیم با نارننا بیشترین تکثیر را بر بار ناری مدیرا داشگته و تگکثیر عوامگل
گرو دوا و سوا ن دیک به هم در نظر گرفته شد است.
عامل تأثيرگذار
ميزان شباهت شاخص
وظايف
گستردگي
فضايي
زيردستان

امتياز
شاخص
امتياز

كامالً يکسان و
تکراري

شباهت زياد

همانندي
فعاليتها

تشاوت اساسي كامالً متشاوت

1

2

2

4

5

مستقردر اتاق

مستقر در يک

مستقر در يک

گسترده در

گسترده در

يا طبقه

ساختمان

مجتمع

سطح شهر

سطح كشور

1

1

2

4

5
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حجم كاري مافوق
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جدول -7حجم ناری مافوق به عنوا تابعی از شدت عوامل تاثیرگیار برگدتر ننترلی بالقو
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حجم كاري مافوق

عامل تأثيرگذار
پيچيدگي
وظايف
صالحيت و
توانايي
خودكنترلي
كاركنان
هماهنگي مورد
نياز با

شاخص ساده ،تکراري
امتياز
شاخص
امتياز

شاخص

واحدهاي ديگر
امتياز

برنامهريزي

شاخص

امکان دسترسي
به ابزارهاي
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كمکي
درجه فوريت
فعاليتهاي
كاركنان
عواقب ناشي
از بروز خطا در
انجام وظايف

4

6

8

10

كنترل محدود

كنترل دورهاي

كنترل منظم

كنترل منظم

مکرر

مکرر شديد

3

6

9

12

15

كمترين

ارتباطات و

ارتباطات زياد

ارتباطات دائم

نيازمند

ارتباطات و

هماهنگي

با هماهنگي

در مورد

ارتباطات

هماهنگي

محدود

آسان

مسائل مهم و

مداوم و

اساسي

غيرقابل تکرار

2

4

6

8

10

نيازمند

نيازمند

نيازمند

برنامهريزي در

برنامهريزي در

برنامهريزي در

ميزان محدودي

محدوده بزرگي

فعاليتهاي

از فعاليتها

از فعاليتها

زياد

2

4

6

8

10

هميشه

در اكثر موارد

در موارد

گاهي

در موارد بسيار

امکانپذير و

امکانپذير و در

ضروري در

امکانپذير و

محدودي

در دسترس

دسترس

دسترس

در دسترس

امکانپذير

2

4

6

8

10

انعطاف متوسط

انعطاف محدود

انعطاف بسيار

غير قابل

پايين

انعطاف

2

4

6

8

10

هميشه قابل

در اكثر موارد

در موارد

غير قابل

محدودي قابل

جبران و

جبران

برگشتپذير

8

10

2
نيازمند حداقل
كنترل

فعاليتهاي
بسيار كم

براي انجام
وظايف

پيچيده

خيلي پيچيده

برنامهريزي در

لزوم

امتياز
شاخص
امتياز
شاخص
امتياز

انعطاف
حداكثري

شاخص جبران و تکرار
امتياز

روزمره (جريان

خيلي پيچيده و

عادي)

قابل جبران و

يا تصحيح

تکرار

2

4

گاهي قابل
جبران و تصحيح
6

متغير

نيازمند
برنامهريزي در
عمده فعاليتها
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حجم كاري مافوق

عامل تأثيرگذار
طول دوره
مديريتي مدير

شاخص

 5سال و
بيشتر از آن
2

امتياز

بين  2تا  5سال

بين  1تا  2سال

4

6

بين  6ماه تا 1
سال

كمتر از  6ماه
10

8

بعد از تعیین حجم ناری مدیرا هر واحد با الگو گرفتن از روش ایدگتقالت گدگتر
ننترلی بالقو طبق جدول  8بین  4تا  13تعیین شد است.
جدول -8حجم ناری مافوق بعنوا تابعی از تعداد زیردستا
مجموع امتيازات حجم
كاري مدير با توجه به
عوامل تأثيرگذار بر

62-65 66-70

58-61

54-57

50-53

46-49

42-45

38-41

گستره كنترلي
تعداد زيردستان

5-4

6-4

7-4

8-5

9-6

10-7

11-8

13-11

نياز به تعداد مديران بيشتر

بعد از تحلیل وظایف واحدها و ادارات مورد مطالعه و بررسی حجم نگاری آ هگا بگا
توجه به اطالعات جدول  7مجمو امتیازات حجم ناری مدیرا واحدها و ادارات مینور
مشصص شد و گدتر ننترلی مدیرا  4واحد معاونت نظارت و پشتیبانی ادار نل فنگاوری

سیدتمها) بر اساس اطالعات جدول  8به شرح جدول  7تعیین شد.
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اطالعات بانک ملت ایرا (واحد سرویسهای زیرساخت ادار عملیگات پشگتیبانی واحگد
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جدول  -7گدتر ننترلی بالقو و رسمی مدیرا معاونت نظارت و پشتیبانی ادار نل فناوری اطالعات بانک ملت
ایرا
واحد
سرويسهاي
زيرساخت
گستره كنترلي
بالقوه
گستره كنترلي
رسمي

اداره عمليات
پشتيباني

واحد نظارت و پشتيباني
سختافزاري سيستمهاي
رايانهاي

واحد نظارت بر امور
پشتيباني سيستمها

9

13

10

9

8

16

8

7

با توجه به این نه گدتر ننترلی تعیین شگد از طریگق روش پیشگنهادی در ادارات و
واحدهای مورد مطالعه در انثر موارد بیشتر از گدتر ننترلی رسمی است لیا لگ وا تگدوین
برنامههایی مناسب بمنظور ناهم تعداد مگدیرا و چابکسگازی سگازما مگینور پیشگنهاد
میشود .استفاد مناسب از فناوری اطالعات انتصاب نارننا شایدته ارتقاء توانمندیهای
آنگگا در طگگول زمگگا و طراحگگی شگگيل مناسگگب در ادارت و بصگگمهگگای مصتلگگف از جملگگه
راهکارهای ممکن بمنظور اف ایم گدتر ننترلی مدیرا و صرفهجویی در منابع است.

نتیجه گیری
پیشرفتهای اخیر منجر به اف ایم گدتر ننترلگی مگدیرا طگی سگالهای اخیگر شگد
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است .بطوری نه طی  20سال گیشته گدتر ننترلی دو برابر شد است .می ا متوسگط آ
برای مدیرا اجرایی  7/8و برای سایر پدتهای مدیریتی بین  8-12است (بانگدیرا .)2011
البته در سازما های مصتلگف گدگتر ننترلگی مگدیرا در بگاز  5-20متيیگر اسگت .عوامگل
تکثیرگیار در تعیین این ندبت عبارتنداز :مکموریت سازما ؛ نو خدمات یا محاگول تولیگد
شد ؛ پینیدگی و حداسیت نار سبک رهبری مدیرا ارشد؛ میگ ا پراننگدگی نارننگا
در مکا های مصتلف؛ ال امات حقگوقی و عواقگب ناشگی از بگروز خطگا و اشگکال در انجگاا
وظایف؛ می ا مهارتهای نارننا ؛ رشد فناوری اطالعات؛ نو صنعت؛ ساعات عملیاتی؛
محدودیتهای ظرفیتی و . ...
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تعیین گدتر ننترلی مناسب در م سدات مالی و بانکها با توجه به حجم فعالیتها و
خدمات قابل ارائه آ ها از اهمیت ویژ ای برخوردار است .مطالعه حاضر برای پاسخ به ایگن
نیاز و ارائه مدلی مناسب برای تعیین گدتر ننترلی م سدگات مگالی بگا توجگه بگه معیارهگای
تکثیرگیار انجاا شد تا بواسطه آ مدیرا م سدات مالی قادر به بهبود اثربصشی و نگارایی
در سازما های خود باشند .بدین منظور در گاا نصدت روشهای تعیین گدتر ننترلگی در
ادبیات مورد بررسی قرار گرفت و سپس معیارهای تکثیرگیار در تعیین گدتر ننترلی تبیین
شد و با توجه به معبارهای ذنر شگد و نظگر خبرگگا بگانکی عوامگل تکثیرگگیار در تعیگین
گدتر ننترلی مدیرا معاونت نظارت و پشتیبانی ادار نل فنگاوری اطالعگات بانگک ملگت
احاا شد .در نهایت با استفاد از روش تعیگین شگد میگ ا گدگتر ننترلگی بگالقو مگدیرا
ادارات و واحدهای معاونت مربوطه تعیین شد نه بیشتر از گدتر ننترلگی رسگمی ادارات و
واحدهای مینور بود و ل وا تدوین برنامههای مناسب را بمنظگور افگ ایم گدگتر ننترلگی
مدیرا در بانک ملگت (و م سدگات مگالی) بمنظگور صگرفهجویی در منگابع و چابکسگازی
سازما را آشکار میسازد.
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