
 بٌرىوريدرصازمان
 



 مكدمي

مٌمجريناصجراثژيهياهشاهٌاياولييبرايدصجيابيبيًدؼاهجخابهردهدثبديو
.ياصازماهدًيخٍدظانوظنودادنصازمانبٍد« ما»بي« من»  

صازمانيمابزارغكالهيبرايدصجيابيبيًدؼاصتومديريتبااصجفادىازاين
. ابزارغكالهياصتهيبرايثدكقبخطيدنبيًدؼثالشميهود  

.مٌمجرينًدؼمديريتدصجيابيبيبٌرىورياصت  



 بٌرىوريچيشت؟

: بٌرىورييػوي  

 ايجادارزظيافزودى

 هشبتصجادىبيدادى

  امروزبٌجرازديروزوفردابٌجرازامروز



  يغمدىبٌرىوريمؤلفيًا

 

ادادناهجامدرصت) هارايػػي ااهجامگرودرهارايػػي:(هاًر  زمانهٍثاًجرين درهاًر
  .اصتًزيويهمجرينبا

ايدادناهجام) اثربخطي و اًداؼبيدصجيابي گرودراثربخض:(درصتهاًر
.اصتهارهوانرضايجمودي  



 چگٍهيميثٍانبيبٌرىوريدصتيافت؟

بٌرىوريصازماندرگروبٌبٍدغملنردوبٌرىوريهيروياهشاهيصازمانومديريت     
ناصت

 
. ا  

: بوابراين  

 هخشتبايدبيبٌرىورهردنمديريتپرداخت؛

ورد؛
 
 صپسبيبٌرىوريهيروياهشاهيرويا

.وصراهجامبيبٌبٍدغملنردوبٌرىوريصازماهيمبادرتورزيد  



  بٌرىوريمديريت

مديريتبرايدصجيابيبيبٌرىوريدرصازمانبايشجيهماؿجٍيػػيوثٍاهمودصازي
الراردًد . بيضازپيضرادررابعيباخٍددرصرلٍخيهاًر  

اوهگرظٌايمثبجي هماؿجٍيػػيوثٍاهموديمديريتدرگروثرهيبمجواصبباوًر
مدواثربخضرابيًمراىخٍاًدداظت

 
ايهارا   .اصتهيرفجاًر



اوهگرظٌايمثبتثػٌداثيرافرارويمديرخٍاًدگذاظتهيغبارثوداز : باوًر  

 ثػٌدهشبتبيصازمان 

   ثػٌدهشبتبيخٍد 

 (هيروياهشاهيصازمان)ثػٌدهشبتبيافرادوگروىهاري  

 ثػٌدهشبتبيمطجريان 

 ثػٌدهشبتبيهارووظيفيمدٍلي  



 ثػٌدهشبتبيصازمان

يديثػٌدمديريتهشبتبيصازمانازصيظريق،بيدصتم
 
:ا  

هطاندادنوبرجشجيهردنجوبيًايمثبتصازمان:صاخجنفضايصازمان  

ايفايهكضچالطيخمايتازمديرانغاليدرغيندرهظر:خمايتازمديرانغالي
 گرفجنمشؤوليتخٍددرلباؿهارهوان

رغايتهردنارزظٌايػػيهيفلشفةوجٍديصازمان:رغايتارزظٌاياصاصيصازمان
  .راهيزهطانميدًد



 ثػٌدهشبتبيخٍد

ازظريقپذيرشمشؤوليتثصميماتوهجايجيهيدر:هطاندادناصجكالؿدرفنروغمو
مدىاصت

 
. مجمٍغيثدتامربيدصتا  

مديرانبيصيدصجيمٌارتهظري،اهشاهيوفوي:هشبمٌارثٌايالزمبراياغماؿمديريت
هيازمودًشجودهيازاينصيدصجيمٌارثٌاياهشاهيدرًمةصعٍحمديريتبييمهشبت
. برايًميضرورتدارد  

هٌارامػوادارثرميصازدو:پذيرشاهجكادصازهدى
 
اينويژگيبيدوبػدلبليجٌتدادىوا

نباگرفجنبازخٍرازديگرانمديرانراًٍظمودويادگيرهدىخٍاًدهرد
 
  .غالوىبرا



 ثػٌدهشبتبيهيروياهشاهي

هان
 
ازظريقثكٍيت:هطاندادنغالليخٍدبيهارهوانباثمرهزبرهكاطلٍتا

 غملنردمثبتوارايةپاداشبيهارهوان

هان:بازخٍرارظاديدادنبيهارهوان
 
ازظريقبرخٍردخنيماهيباضػفغملنردا  

ور
 
ايخالؽوهٍا وردنفرصجٌاوپديد:ثرغيبافرادبيارايةفنًر

 
ازظريقفراًما

وري
 
وردنفضايمطٍؽخالليتوهٍا

 
  ا



 ثػٌدهشبتبيمطجريان

ظنار:اًميتدادنبيمطجري
 
ايا ازظريقظواختمطجريوظواصاهدناووهياًز

ايمخربدربارةمطجري ٍگيريازاظٌارهظًر  وپوٌاهضبيهارهوانوجل

ظناروپوٌان:خدمتبيمطجريان
 
ايا ازظريقپاصخگٍيػػيمواصببيهياًز

 مطجريان



گرايػػيدرصازمان  راًناًرايهٌاديويهردنمطجري



 ثػٌدهشبتبيهار

گاًيوظواختهشبتبيپيٍهدهارمدٍليبا:ثمرهزدرصتبرهار
 
ازظريقا

رصالتواًداؼاصليصازمانوثٍجيداظجنهشبتبياًميجٌاواولٍيجٌايهاري
 . 

نبياجزايلابوخصٍؿ:صادىهردنهار
 
ازظريقثكشيما  

هٌابرپايةاهجظارات:غموگرايػػي
 
اواهجاما ازظريقدرصتاهجامدادنهاًر

 صازمان

هچيازهظرصازماناًميتدارد:روظنهردناًميتهار
 
. ازظريقروظنهردنا  



 بٌبٍدغملکردمديريتيمدؿماًٍارىا

 بٌبٍدغملکردمديريت

 
 ثلفيق

 ثػٌدهشبتبي 
 خٍد

 ثػٌدهشبتبي
 صازمان

 ثػٌدهشبتبي
 مطجريان

 ثػٌدهشبتبي
 هػػػار

 ثػٌدهشبتبي
 هيروياهشاهي

 خدمتبي
 مطجري

 هٌاديويهردن
 مطجريگرايػػي
 درصازمان

 اصجكالؿدر
 فنروغمو

 هشبمٌارثٌاي
 الزم

 ايفايهكضچالطي
 خمايتاصٍلي)

 (دوجاهبي

 صاخجنفضاي
 مواصبدر
 صازمان

 بازخٍر
 ارظاديدادن
 بيهارهوان

 هطاندادن
 غالليخٍد
 بيهارهوان

 ثمرهزبرهار

 صادىهردنهار

 غموگرايػػي

 ثرغيبافراد
 بيخالليتو
وري

 
 هٍا

 روظنهردن
 اًميتهار

 اًميتدادن
 بيمطجري

 رغايتارزظٌاي
 اصاصي
 صازمان

 پذيرشاهجكاد
 صازهدى



 بٌرىوريهيروياهشاهي

بٌرىوريهيروياهشاهيدرگروغملنردثمثمافراداصتوغملنردافرادهيزثابػيازًفت
: مجغيرزيراصت  

 مادگيهاري:ثٍاهايػػي
 
ٍغهاري)موظٍرازثٍاهايػػيافرادا هانازظريقبرخٍرداريازداهضومٌارتالزم( بل

 
ا

(داهض،ثجربيواصجػداد. )براياهجامهاراصت  

 مادگيرواهي:ثمايو
 
ٍغرواهي)موظٍرازثمايوافرادا هانازظريقاغجمادداظجن،ثػٌدوبرخٍرداري( بل

 
ا

(ثطٍيقوثوبيي. )ازاهگيزشالزمبراياهجامهاراصت  

 نچيزيهيبايداهجامدًدو:ظواختظغو
 
موظٍرازظواختظغودرؾفردازهكضخٍدياظواختا

ناصت
 
ا. )چگٍهگياهجاما ( اًداؼواولٍيجٌاوزمانوچگٍهگياهجامهاًر  



 مدل مدیریت ًضعیتی بر پایو تٌان ًتمایل کارکنان



(ادامي) بٌرىوريهيروياهشاهي  
 موظٍرازخمايتصازماهي،اغماؿهمنٌا،خمايجٌاوپطجيباهيٌايمٍردهيازجٌت:خمايتصازماهي

(بٍدجةهافي،ثجٌيزاتوثشٌيالتمٍردهياز،هيروياهشاهيهافي. )ايفايهكضفرددرصازماناصت  

 موظٍرازصازگاريمديعيثواصبداظجنهارفردباارزظٌايجامػيومديعياصت:صازگاريمديعي
نزهدگيميهود

 
(غٍامومؤثربرغملنردفرددرخارجازصازمان. )هيدرا  

 موظٍرازبازخٍرايناصتهيافرادبيظٍررصميوغيررصميدرجريانچودوچٍنغملنردخٍد:بازخٍر
(ثٍجيبيويژگيٌايبازخٍرمؤثرواثربخض. )لراربگيرهدثابجٍاهودغملنردخٍدرابٌبٍدبخطود  

 ايصازماهي:اغجبار موظٍرازاغجبارمػجبربٍدنثصميمٌايمربٍطبيهارهوانازهظرلاهٍهيوًوجاًر
(ثواصبثصميماتباارزظٌاياصاصيواًداؼوخطمطيًايصازمان. )اصت  



 بٌبٍدغملکردهيروياهشاهييمدؿماًٍارىا

 بٌبٍدغملکردهيروياهشاهي

 ثلفيق

(Achieve) 

 اغجبار

(Validity) 

 صازگاريمديعي

(Environmental 
 Fitness) 

 

 ثمايو

(Incentive or 

 Willingness) 

 ثٍاهايػػي
  (Ability) 

 

 ظواختظغو

(Clarity or job 

understanding) 

 ثوبيي ثطٍيق

 بازخٍر

(Evaluation) 

 خمايتصازماهي

(Help /  

Organizational 

 Support) 

  

 رصمي 

 غيررصمي

 لاهٍهيبٍدن

 درجٌت
 اًداؼصازماهي

 مجواصببا
 هيازمديط

 ثعابقبا
 ارزظٌايمديط

 خمايتمػوٍي

 خمايتمادي

 زميويًاي
 مشؤوليت

 اصجاهداردًا

 اصجػدادداظجن

 هشبداهض

 ثجربيهردن



 بٌرىوريصازماهي

 

 داهض

 صاخجار

 هيروياهشاهي

 مٍلػيتاصجراثژيم

 موابعغيراهشاهي



 (Knowledge)داهض

 

داهضغبارتازاظالغاتپردازشظدةبيًممرثبعياصتهيمارادراهجام
نبيغوٍانمٌارتياد

 
وظايفوفػاليجٌايصازماهيياريميهودهيميثٍانازا

. هرد؛زيرامٌارتراداهضاهجامهارهيزگػفجياهد  



 اهٍاعداهض

 (Technical Knowledge)داهضفوي

 (.Administrative K)داهضاداري

 (.Perceptual K)داهضادراهي

 (.Human K)داهضاهشاهي

 (.Systems K)داهضصيشجمي



 مٍلػيتاصجراثژيم

 

 (Business)ماًيتهشبوهار

ٍعبازار  (Markets)ه

 (Social Policy)خطمطيًاياججماغي

 (Human Resources)موابعاهشاهي

 (Enrvironmental Change)ثغييراتمديعي



 (Structure)صاخجػػار

 

نفػاليجٌايصازماهيثكشيم،
 
صاخجارصازماهي،راىياظيٍىاياصتهيبيوصيليا

ورهدثابجٍاهوددر. صازماهدًيوًماًوگميظٍد
 
ايػػيراپديدميا صازماهٌاصاخجاًر

هٌافػاليجٌاياهجامهاريراًماًوگيهردىواغماؿاغضاءراهوجرؿ
 
چٌارچٍبا

صاخجارصازماهيدرهمٍدارصازماهيهمايانميظٍدهييمهمادلابورؤيت. هوود
  .ازفػاليجٌاوفرايودًايصازماهياصت



 (Structure)صاخجػػار

اي      هٌاباديگرمجغيًر
 
دررابعيباصاخجارثٍجيبيچٌارمجغيرزيروًماًوگيا

: بٌبٍدغملنردصازماهيضرورتدارد  

 (Organization)صازمان

 (Mgmt. Systems)صيشجمٌايمديريت

 (Info. Systems)صيشجمٌاياظالغاثي

 (Flexibility)اهػعاؼپذيري



 فرايودهيروياهشاهي

 

يدواصجفادىازموابع
 
هيروياهشاهيمٌمجرينغامواصجراثژيمصازمانبيظمارميا

.  اهشاهيبرثربيغوٍانيمصالحهارصازدربٌبٍدبٌرىوريصازمانظواخجيميظٍد
معالػاتهطانميدًدهيصازماهٌابيدوظيٍىميثٍاهودازهيروياهشاهيبي
: غوٍانمٌمجرينغامواصجراثژيماصجفادىهوود  

وردنصٌمبيطجريازمٌارثٌايهيروياهشاهي
 
 بيدصتا

 وردنبرثريهشبتبيرلبا
 
  بيدصتا



 غٍامومٌمدررابعيباهيروياهشاهي

 

 (Values)ارزظٌا

 (Attitudes)هگرظٌا

ا  (Norms)ًوجاًر

 (Interactions)ثػاملٌا



 موابعغيراهشاهي

 

 (Equipment)ثجٌيزات

 (Plant)هارگاًٌا

 (Work Environment)مديطهاري

ٍعثنوٍلٍژي  (Technology)ه

 (Capital)ميزانصرمايي

 (Discretionary Funds)هكديوگي



 

ا،غملنردصازماهيبٌبٍديافجيوبٌرىوريهيزافػزايض      باثلفيقبٌيوياينمجغيًر
مييابد؛وليبايدثٍجيداظتًمچواهنيذهرظداينبٌبٍددرصعحصازمانپديد
هنيغملنردمديريتوثمثمهيروياهشاهيهيزبٌبٍديابد

 
مدمگرا

 
  .هخٍاًدا

 



يمدؿماًٍارىايغملکردصازماه  

 يبهبود عملکرد سازمان
 

قيتلف  

 منابع 

يرانسانيغ  

 دانش

تيموقع  

کياستراتژ   

 ساختار

يند انسانيفرآ  

يفن  

طیمح  

 کار

 يادار

 کارگاه

 منابع 

 يانسان

يتکنٌلٌژ  

ساتیتجي  

ویسرما  

ينگینقد   ََ ََ ََ  نٌع  َ

 بازارىا

 منابع 

يانسان  

 نگرشيا

 انعطاف

 ارزشيا

 رات ییتغ

يطیمح  

 تعامليا

 سازمان

 ىنجارىا

 يستميایس

 يتیریمد 

  يخط مش

ياجتماع  

تیماى  

کسب    

 ً کار

 يستميایس

 ياطالعات

ستميایس  



 پايان


