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 مكدمي

 

ن صازمان اصت
 
کیفیت و . مٌمترین و خیاتی ترین دارای  ی ًر صازمان، هیروی اهشاهی ا

هیروی . تٍاهمودی هیروی اهشاهی، مٌمترین غامو بكاء و خیات صازمان اصت
ورد

 
رظد « دراکر »   از هظر. اهشاهی تٍاهمود، صازمان تٍاهمود را بي وجٍد می ا

یختي اصت ٍن تٍاهمود کردن کارکوان فًر صازمان تٍاهمود مدیطی . التػادی مًر
اهجام فػالیتٌا با یکدیگر ًمکاری می  اصت کي کارکوان در گروى ًای مختلف، در 

 .کوود
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  ؽرورت تٍاهمودصازي 

 

 وری بر مدیط ًای کاری
 
 اجرات فن ا

 

افزایض اهتظارات مطتریان 

 

 ؽرورت اهػطاف پذیری صازمان ًا 
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 خاصتگاى تٍاهمودصازی 

  تٍاهمودصازي بي غٍرت غام از ابتداي خلكت بطر وجٍد داظتي اصت

تٍاهمودصازي در ابتدا بي غوٍان يم فن در خرفي مددهاري و پزظني باليوي و بي موظٍر 
همم هردن بي بيماران جشمي و روخي مٍرد اصتفادى لرار گرفت هي امروزى با 

ن ياد مي ظٍد
 
 . غوٍان تٍان بخطي از ا

در رظتي مديريت مطرح ظد هي  1980بي طٍر هلي اين اغطالح بي طٍر خاص در صال 
ن را پاصخي بي ترويج روينرد تيلٍريشم براي طراخي هار هي صادى صازي 

 
مي تٍان ا

  ظغو را تٍغيي مي هرد، داهشت
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 تػریف تٍاهمودی

هشفٍرد 
 
وگ اهگليشي ا اغطاي لدرت يا اختيار بي هشي تا بتٍاهد چيزي را اهجام : فًر

اي بيطتري را اهجام دًد  .  دًد و يا ايجاد اين اخشاس در فرد تا او بتٍاهد هاًر

 

فلشفي دادن اختيار تػميم گيري و پاصخگٍي  ي " تٍاهمودي را بػوٍان( 1995)ظاهلتٍن 
  .تػريف هردى اصت"بيطتر بي افراد زيردصت در صازمان 
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  اًداف تٍاهمودصازي 

 ارتكاي هارهوان از طريق ايجاد داهض و تٍاهاي  ي 

 اصتكرار غدالت در صازمان 

ايجاد هارهوان متػٌد و مطتاق در صازمان 

اصتفادى از ظرفيت ًاي بالكٍى هارهوان 

 اطميوان دادن بي هارهوان هي در چارچٍب رصالت، چطم اهداز و اصتراتژي
  صازمان بي مٍفكيت مي رصود
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  روينردًاي تٍاهمودصازي 

 ( :  ارتباطي)روينرد مناهيني ( الف 
ا و      بر اصاس اين ديدگاى ، تٍاهمودصازي بي مػواي تفٍيؼ اختيار و لدرت از باال بي پايين ، ًمراى با مرًز

  مددوديت ًاي روظن و پاصخگٍي  ي دليق اصت هي هوترل مديريتي را افزايض مي دًد

 ( : اهگيزظي)روينرد ارگاهيني ( ب 
بر اصاس اين روينرد تٍاهمودصازي برخشب . اين روينرد ديدگاًي از پايين بي باالصت و هوترل را هاًض مي دًد     

اي ظخػي افراد تػريف مي ظٍد تٍاهمودصازي چيزي هيشت هي مديران براي هارهوان اهجام دًود .  باوًر
ن ًا در صازمان مي باظد

 
در غين خال مديريت صازمان مي تٍاهد . بلني طرز فنر هارهوان در مٍرد هكض ا

 . بشتر الزم را براي تٍاهمودتر ظدن هارهوان فراًم همايد
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 ابػاد تٍاهمودصازی 

 

خٍداجر بخطی 

     خٍد اختیاری 

  پذیرفتن ظخػی هتیجي 

  مػوی دار بٍدن 

اغتماد   
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 غٍامو مٍجر بر تٍاهمودصازی 

هارهوان اخشاس هوود  هي فكط در مٍرد اهجام دادن هار و وظايف خٍد ، بلني هشبت بي  : هگرش ًا   ( 1  

 هو صازمان هيز مشئٍليت دارهد 

هارهوان ًمٍارى بطٍر گروًي و مشتمر بٌتر مي تٍاهود هشبت بي بٌبٍد و غملنرد  :  روابط صازماهی ( 2

 صازماهطان در جٌت دصتيابي بي صطح باالي بٌرى وري صازماهي با ًم هار هوود 

صاختار يم صازمان مطلٍب مػمٍاًل بي گٍهي اي طراخي مي ظٍد هي هارهوان در مي : صاختار صازمان ( 3

هچي اهجام دادهض الزم و ؽروري اصت، 
 
يابود هي مي تٍاهود براي دصتيابي بي هتايج مٍرد اهتظار مديرظان و ا

 . هار هوود هي ايوني غرفًا اداي تنليف همٍدى و اهتظار پاداش داظتي باظود
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ا و صلشلي مراتب برهامي ًای تٍاهمودصازی   پیض هیاًز
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 غوی صازی ظغلی

 هظام پیطوٌادًا

 تیم صازی 

 مطارکت در 
 ًدف گذاری 

 صبک  
بری   ًر

 مدیط 
صازماهی   

 ویژگی ًای خرفي ای

 پاداش
 غدم 
 تمرکز



ای تٍاهمودصازی   پیض هیاًز

 ویژگی ًای خرفي ای( الف   

مٍزش  
 
 ا

 ارظاد 

 تػلق خرفي ای 

 ظبکي صازی  

 

 مدیط صازماهی( ب 

بری ( ج   صبک ًر
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 برهامي ًای تٍاهمودصازی 

 غوی صازی ظغلی ( الف   

 

 هظام پیطوٌادات ( ب 

 

 تیم صازی ( ج 

 

 مطارکت در ًدفگذاری ( د 
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یود تٍاهاصازی 
 
 فرا

صاهی دراختیار هارهوان لرار گیرد :تشٌيم اطالغات ( 1  
 
دصترصی بي اطالغات . یػوی اطالغات الزم بي ا

وگ اغتماد و  هان از وؽػیت فػلی صازمان ظدى و مٍجب تدنیم فًر
 
گاًی ا

 
باغث اغتماد بي هفس و ا

     .ًمدلی می ظٍد
 

اي صازمان ( 2 باید در چارچٍب : خٍد مختاري و اصتكالل هاري در صرتاصر خد و مرًز
ای مطخع باظد ٍگی      ری هود مرًز  تا از اتالف اهرژی بیٌٍدى جل

  

مزيت تيم ًاي خٍدگردان   :جايگزين هردن تيم ًاي خٍد گردان بي جاي صلشي مراتبٌا( 3
،  ، تغيير هگرش ، تػٌد هاري ، برلراري ارتباط بٌتر ميان هارهوان و مديران در فراًم هردن رؽايت ظغلي

ًا و بٌرى وري صازمان  ، هاًض ًزيوي گيري ، بٌبٍد و پيطرفت غمليات اجربخطي بيطتر فرايودًاي تػميم
 ظٍد  خالغي مي
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 مزایای تٍاهمود صازی کارکوان

ای مطتریان در خین ارائي خدمات پاصخٌای صریع و بي  -1   کارکوان تٍاهمود بي هیاًز
 .مٍلع می دًود

افراد تٍاها بي مطتریان هاراؽی در خین غٍدت خدمات پاصخٌای صریع و بي مٍلع  -2
 .می دًود

 .کارکوان تٍاهمود اخشاس بٌتری هشبت بي خٍد و ظغلطان دارهد -3

غٍش باز ارتباط برلرار می کوود -4
 
 .کارکوان تٍاها با مطتریان بي گرمی و ا

 کارکوان تٍاهمود می تٍاهود موبع بزرگی از اهدیطي ًای خدماتی باظود  -5

www.themegallery.com 



  دام ًای تٍاهمودصازی کارکوان

 

 دام ًای دروهی ( الف  

 
 تػریف لدرت بي مػوای اختیارات بی خد و مرز •

 ارتباط لدرت و خٍد اتکای  ی•

 ارتباط لدرت و اختیارات مدیریتی•

 اهتظار تػٌد از کارکوان•

 تػٍر ایوکي کارکوان از مٌارت ًای الزم برخٍردارهد•
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  دام ًای تٍاهمودصازی کارکوان

 

 دام ًای بیروهی ( ب 

 

 تػدیو هیروی اهشاهی صازمان•

 تغییر مدیریت ارظدصازمان  •

 ادغام ًا و تملک ًا •
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 ًزیوي ًای تٍاهمودی 

مٍزش
 
 افزایض ًزیوي ًای ا

افزایض ًزیوي ًای کارمودیابی 

افزایض تػارض در هكض 

افزایض ًزیوي ًای جبران خدمات 
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 لبو از تٍاهمودی بػد از تٍاهمودی

 هاتٍاهی  تٍاهمودی

 اهتظار دصتٍر برای الدام الدام 

ای درصت  ا اهجام کاًر  اهجام درصت کاًر

 اهفػالی بٍدن  خاللیت و ابتکار

 کمیت  کمیت و کیفیت

 مدیر مشئٍل اصت  ًمي مشئٍلود

 تغییر را بي گردن دیگری اهداختن مطکو را خو کردن

یود و تدٍل
 
 مدتٍا فرا
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