
 به نام خدا

 

 

جهت تامين سالمت زیستی روانی، اجتماعی و معنوی مردم و تامين درخواست ذی نفعان نظام سالمت           

پرستاری و مامایی رو به افزایش است و تعليم وتربيت افرادی با چنين مسئوليت  خدمات  وجامعه، تقاضا برای

خطيری در جامعه، وظيفه ما در دانشکده پرستاری و مامایی می باشد. لذا کيفيت خدمات آموزشی، پژوهشی، 

مامایی  ری ومدیریتی و بالينی دانشکده از اهميت خاصی برخوردار است. اعتقاد ما بر این است که دانشکده پرستا

دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن نيروی انسانی خالق و توانمند، شرایط و امکانات مناسب و تسهيالت مطلوب؛ 

 نیانسا نيروی تربيت و مامائی پرستاری،  نقش عمده ای در هدایت برنامه های آموزشی، پژوهش و مدیریت خدمات

اره در عرصه های علمی و پژوهشی پيشرو بوده و از نظر سابقه همو دانشکده این. دارد را کشور سطح در کارآمد

وکيفيت آموزش، شهرت ملی دارد و از لحاظ فعاليت های پژوهشی، در قالب انتشار مقاالت بين المللی و جذب 

دانشجوی خارجی در سطح ملی و بين المللی مطرح است و اکنون با افتخار به پيشينه درخشان خود سعی بر آن 

در دانشکده، عالوه بر ارتقای سطح کيفيت برنامه ها و  (EFQM) با پياده سازی مدل بنياد کيفيت اروپادارد تا 

خدمات و ارزش افزایی برای تمامی ذی نفعان درون و برون سازمانی، به دانشکده متعالی با عناصر، کارکنان و 

ی خواهی و تغيير پذیری و نوسازی سازمان، دانشجویان متعالی تبدیل شود. تحقق این مهم در بدو امر نيازمند برتر

هم اندیشی و گفتمان مدیران و باور همه مجموعه به توانایی خود و همچنين با تدبير و هوشمندانه عمل کردن 

کارکنان در همه حوزه ها می باشد. از آنجایی که این دانشکده پيش از این نيز دانشکده ای موفق و سرآمد بوده 

اسالمی و اخالقيات  -و نهادینه ساختن آن در دانشکده ضمن احترام به ارزشهای انسانی  است؛ حصول به تعالی

حرفه ای در عين اهميت و ضرورت؛ به همت مدیران، اساتيد، کارکنان و دانشجویان امری قابل دستيابی خواهد 

ار ای دانشکده، به اختصبود. بنابراین الزم است علت انتخاب مدل بنياد کيفيت اروپا، به عنوان مدلی جهت ارتق

تشریح شود تا همکاران محترم و دانشجویان عزیز که تشریک مساعی فعاالنه آنان در این زمينه ضرورتی انکار 

 .ناپذیر می باشد با جوانب آن بيشتر آشنا شوند



 

ها خشبه لحاظ نگاه فرآیندگرایی که دارد در جهت دستيابی به نتایجی متوازن در همه ب EFQM مدل          

و فعاليت های سازمان گام برمی دارد و این ویژگی و حساسيت مدل سبب می شود تا تمامی امور جاری در سازمان 

متعالی به شکل یکپارچه و به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی نقاط قوت و ضعف، اصل بهبود 

ج است و هدف از پيروی از این مدل در دانشکده ایجاد مستمر در سازمان تحقق یابد. تمرکز این مدل بر بهبود نتای

شرایط و محيط کاری مناسب و هم چنين ارائه خدمات بهتر به دانشجویان، اساتيد، کارکنان، مردم و به طور کلی 

همه ذی نفعان آن از جنبه کيفی می باشد. به عالوه رفته رفته در تمام سطوح دانشکده و در ميان سایر دانشکده 

 املش مامایی و پرستاری رشته ای پایه ارکان  فعاليت و خدمات مشابه رقابت سازنده ای در جهت پيشرفتها با 

 سال در ایران سالمت نظام انداز چشم با همسو که گرفت خواهد شکل بالينی وخدمات مدیریت پژوهش، آموزش،

پا بر اساس مدل بنياد کيفيت ارو سازمانی تعالی مدل. باشد می تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی نقشه و 1404

 .اصل است که تعدادی از آنها در حقيقت توانمندساز و برخی دیگر نتایج عملکرد سازمان هستند 9مبتنی بر 

 

 



 تعالی سازمانی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت   (EFQM)مدل تعالی سازمانی

مدیریتی، سازمانها را این مدل به عنوان یکی از رویکردها و ابزارهای  .فعالیتهای سازمان ها در جهت بهبود مستمر می گردد

ارزیابی کرده و با اندازه گیری عملکرد آنها و ارائه تصویر واقعی از فعالیت های سازمانی، تفاوت های موجود را با وضعیت 

سازمان ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت ها می شود تا به سطوح عالی  اقدام باعث و کند می شناسائی  مطلوب

 .ندسازمانی دست یاب

حمایت از مدیران به عنوان عامل و محرک اصلی حرکت کیفیت و همچنین یاری  EFQMمأموریت و هدف غایی 

 .است  رساندن به همه شرکت ها جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و تعالی

 

 تعالی سازمانی:

 رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد 

 کسب رضایتمندی کلیه ذی نفعان 

  تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذی نفعانایجاد 



 تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت 

 کاربرد های مدل تعالی سازمان 

  ،کمک به درک فاصله بین اهداف و ابزاری برای خود ارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمان ها در مسیر تعالی

 ود.واقعیت ها و ترغیب سازمان ها به یافتن راه حل های بهب

 .مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزه های عملکرد 

 چارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف شده، حذف دورباره کاری ها و تشخیص انحرافات 

 ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان 

 ارزش ها و مفاهیم بنیادین:

ادین تعالی سازمانی بدون توجه به بخش و اندازه سازمان ها برای کلیه آنها قابل کاربرد بوده و مدل ارزش ها و مفاهیم بنی

 تعالی سازمانی را پشتیبانی می نماید.

 .نتیجه گرایی: تعالی دستیابی به نتایجی است که رضایت کلیه ذی نفعان سازمان را در بر داشته باشد 

 وب مشتری است.مشتری مداری: تعالی خلق ارزش های مطل 

 .رهبری و ثبات در مقاصد: تعالی رهبری دور اندیش و الهام بخش همراه با ثبات در مقاصد است 

  مدیریت مبتنی بر فرایند ها و واقعیت ها: تعالی مدیریت سازمان ها از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور

 است.

  موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های به چالش طلبیدن وضع یادگیری و بهبود مستمر: تعالی

 بهبود با استفاده از یادگیری است.

  توسعه همکاری های تجاری: تعالی توسعه و حفظ مشارکت هایی است که برای سازمان ارزش افزوره ایجاد می

 کند.

  است که سازمان در آن فعالیت مسئولیت اجتماعی سازمان: تعالی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی

 میکند و تالش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذی نفعان سازمان در جامعه است.

 معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی

سازمانها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمانها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی می باشند 

 .ای تعالی دارای این ویژگی استکه مدله



این مدل دارای نه معیار است که پنج معیار اول توانمندسازها هستند و آنچه را که یک سازمان انجام میدهد پوشش میدهند 

و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می سازد و چهار معیار بعدی نتایجی هستند که یک 

 .ت می آورد و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستندسازمان بدس

 .انجام هر یک از این شاخص ها سازمان را در حرکت به سمت تعالی سازمانی کمک می کند

 رهبری -1معیار

 آنها خود، مناسب رفتار و عمل با و  رهبران متعالی آرمان و ماموریت سازمان را تدوین و دستیابی به آنها را تسهیل می کنند

تغییر و تحوالت سازمان، در مقاصد خود ثبات دارند و هر کجا که الزم باشد قادر هستند  دوران در آورند، می در اجرا به را

 جهت گیری سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پیروی آن ترغیب کنند

قی سازمان را ایجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را ایفا می الف ( رهبران ، مأموریت ، آرمان ، ارزشها و اصول اخال

 .کنند

ب( رهبران ، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد ، توسعه و استقرار سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها ، مشارکت 

  دارند 

 ج( رهبران با مشتریان ، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تشریک مساعی می کنند

 د( رهبران ، در کارکنان ایجاد انگیزه نموده و از آنها حمایت و قدر دانی می کنند

 ه( رهبران ، تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می کنند

 خط مشی و استراتژی -2معیار

ذینفعان و با در نظر سازمانهای متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع 

 .گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند

 .الف ( خط مشی و استراتژی بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذینفعان پایه ریزی می شوند

و فعالیتهای خالقانه پایه ب(خط مشی واستراتژی بر اساس اطالعات حاصل از اندازه گیری عملکرد،تحقیقات ، یادگیری 

 ریزی میشوند



 .ج( خط مشی و استراتژی ، تدوین شده ، مورد بازنگری قرار گرفته و به روز می شوند

 د( خط مشی و استراتژی از طریق چهارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می شوند

 کارکنان -3معیار

دی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فر

بهره می گیرند. آنها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفویض اختیار می کنند. این 

و تقدیر قرار می دهند که در سازمانها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشویق 

 .آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود

 الف ( منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند 

 ب( دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود

 ج( کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفویض اختیار می شود 

 د( کارکنان و سازمان گفتمان دارند 

 ه ( کارکنان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و به آنها توجه می شود 

 شراکت ها ومنابع سازمانی -4معیار

منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط  سازمانهای متعالی مشارکتها و همکاریهای تجاری بیرونی، تامین کنندگان و

 .مشی و استراتژی و اجرای اثر بخش فرآیندها و برنامه هایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند

 الف ( همکاری های تجاری بیرونی ، مدیریت می شود

 ب( منابع مالی ، مدیریت می شود

 ج( ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، مدیریت می شود 

 فناوری ، مدیریت می شود  د(



 ه( اطالعات و دانش ، مدیریت می شود 

 فرآیندها -5معیار

سازمانهای متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان 

 .طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشند

 الف ( فرآیندها به گونه ای نظام مند طراحی و مدیریت می شوند 

ب( فرآیندها به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان در صورت نیاز ، با استفاده 

 از نوآوری ها بهبود می یابند

 ی و ایجاد می شوند ج( محصوالت و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراح

 د( محصوالت و خدمات ، تولید ، تحویل و پشتیبانی می شوند 

 ه( ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می شود 

 نتایج مشتری -6معیار

یابند. در اینجا  -سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می

 .مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد

 نتایج کارکنان -7معیار

سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. در اینجا 

 .منابع انسانی خود چه نتایجی بدست می آورد با  مشخص می گردد که سازمان در ارتباط

 نتایج جامعه -8معیار

سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. در اینجا مشخص 

 .ردمی گردد که سازمان در ارتباط با جامعه محلی، ملی و بین المللی چه نتایجی بدست می آو



 نتایج کلیدی عملکرد -9معیار

سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها 

دست می یابند. در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می 

 .آورد

 دهی به معیارها امتیاز

 

 

 

 

 

 



 منطق رادار برای ارزیابی و امتیاز دهی به معیارها

 (RADAR)آشنایی با مفاهیم منطق رادار 

 ( Approach)رویکرد 

 تعریف :

آنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه 
ریزی کرده و دالیلی که برای انجام آن دارد 
را دربرمی گیرد. یک رویکرد مناسب ، منطق 
روشنی دارد که بر نیازهای حال و آینده 
سازمان تمرکز می کند .از طریق فرآیندهایی 
که بخوبی تعریف شده اند عینیت می یابد. و 

ای ذینفعانی دارد که تمرکز روشنی بر نیازه
این رویکردها را به کار می گیرند. عالوه بر 
این ، رویکردها یکپارچه می شوند. بدین 
معنی که یک رویکرد یکپارچه ، مبنای 
روشنی در استراتژی دارد و در موارد مقتضی 
با سایر رویکردها نیز در ارتباط است . 
اصالحات در رویکردها نیز در طول زمان 

 ود. اعمال می ش

 :  (Sound)مناسب 

 رویکرد منطق روشنی دارد. -
 رویکرد فرآیندهای تعریف شده ای دارد.  -
 رویکرد برنیازهای ذینفعان تمرکز دارد. -
 اصالحات در طول زمان در رویکرد اعمال می شود. -

 : ( Integrated )یکپارچه 

 رویکرد استراتژی را پشتیبانی می کند. -
رویکرد در موارد مقتضی با دیگر رویکردهای در  -

 ارتباط است . 

 Deployment)جاری سازی) 

 تعریف :

آنچه که یک سازمان برای اجرای رویکرد 
انجام می دهد، را در برمی گیرد. در یک 
سازمان متعالی، رویکردها به روشی نظام مند 
در نواحی مرتبط اجرا می شوند. اجرای نظام 
مند رویکرد به خوبی برنامه ریزی شده و به 
روشی که برای رویکرد و سازمان مناسب 

ی مدیریت باشد ، ارائه می شود. توانای
تغییرات در رویکرد ها در یک چارچوب 

 زمانی مناسب ، وجود خواهد داشت. 

 :  (Implemented)اجرا شده 

 رویکرد در نواحی مربوطه اجرا شده است  -

 : ( Systematic)نظام مند 

رویکرد به موقع و به روشی ساخت یافته اجرا شده و در 
 صورت نیاز توانایی مدیریت تغییرات در محیط را دارد. 

 ( Assessment and Refinement)ارزیابی و اصالح 



 ارزیابی و اصالح 

(Assessment and Refinement 

) : 

آنچه را که یک سازمان برای ارزیابی و 
و جاری سازی آنها اصالح توامان رویکرد ها 

انجام می دهد، را در برمی گیرد. در یک 
سازمان متعالی ، کارایی و اثربخشی رویکرد و 
جاری سازی آن ، بطور منظم اندازه گیری 
می شود. فعالیت های یادگیری انجام می 
شود و روشهایی برای به کار گیری خالقیت 
در خلق ایده هابرای رویکردهای جدید یا 

، وجود دارد. برونداد اندازه گیری ، تغییر یافته 
یادگیری و خالقیت برای شناسایی ، اولویت 
بندی ، برنامه ریزی و اجرای بهبود و نوآوری 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 :  (Measurement)اندازه گیری 

کارایی و اثربخشی رویکرد و جاری سازی آن بصورت  -
 منظم اندازه گیری می شود.

 انتخاب شده ، مناسب هستند.شاخص های  -

 Creativity (Learningیادگیری و خالقیت )

and : 

از یادگیری برای شناسایی تجارب خوب داخلی و  -
 بیرونی و فرصتهای بهبود استفاده می شود.

از خالقیت برای ایجاد رویکردهای جدید یا تغییر  -
 یافته استفاده می شود.

 Innovation (Improvementبهبود و نوآوری )

and : 

از برونداد اندازه گیری و یادگیری ، برای شناسایی ،  -
اولویت بندی ، برنامه ریزی و اجرای بهبود استفاده 

 می شود.
برونداد خالقیت ، ارزیابی و اولویت بندی شده و مورد  -

 استفاده قرار می گیرد.

 (Results)نتایج 

 مرتبط و قابل استفاده بودن 

(Relevance and Usability) : 

داده های نتایج باید جامع ، به هنگام ، قابل 
اطمینان و صحیح بوده و به شکل مناسبی 
بخش بندی شده و با استراتژی و نیاز ها و 
انتظارات ذی نفعان مرتبط و تاثیرات آنها 
بریکدیگر ، باید درک شده باشد. نتایج کلیدی 

 باید شناسایی و اولویت بندی شده باشد.

 :(Relevance)محدوده ومرتبط بودن 

 محدوده نتایج ارائه شده : -
 به نیازها و انتظارات ذی نفعان مرتبط اشاره دارد.  -
با استراتژی و خط مشی های سازمان، سازگار  -

 است.
 مهمترین نتایج کلیدی شناسایی و اولویت بندی شده اند. -
 روابط میان نتایج مرتبط ، درک شده است. -

 : (Integrity )درستی 

 نتایج به هنگام ، قابل اطمینان و صحیح هستند. -

 : (Segmentation)بخش بندی 

 نتایج به شکل مناسبی بخش بندی شده اند.  -



 دستاوردهای عملکردی 

(Performance Outcomes) : 

در یک سازمان متعالی ، نتایج ، روندهای 
مثبت و / یا عملکرد خوب پایدار را نشان می 
دهند. اهداف ، برای نتایج کلیدی تعیین شده 
، مناسب بوده ، تحقق یافته و یا از آنها فراتر 
می رود. همچنین در مورد نتایج کلیدی ، 
عملکرد با سازمانهای بیرونی مقایسه شده و 
این مقایسه ها به ویژه در قیاس با بهترین در 
بخش و یا با کالس جهانی ، مطلوب می 

بین توانمند سازهای کلیدی باشد. درک رابطه 
و نتایج کلیدی ، اطمینان می دهد که عملکرد 

 مثبت در آینده نیز پایدار خواهد بود .

 : (Trends)روندها 

 روندها مثبت هستند و یا عملکرد خوب پایدار وجود دارد.  -

 : (Targets)اهداف 

 اهداف برای نتایج کلیدی تعیین شده اند. -
 اهداف مناسب هستند. -
 اهداف تحقق یافته اند. -

 :(Comparisons)مقایسه ها 

 مقایسه ها برای نتایج کلیدی انجام شده اند. -
 مقایسه ها مناسب هستند. -
 مقایسه ها مطلوب هستند. -

 : (Causes)علت ها 

رابطه میان نتایج حاصله و توانمند سازهای آن ها درک  -
 شده است.

براساس شواهد ارائه شده ، این اطمینان وجود دارد که  -
 عملکرد مثبت ، در آینده نیز پایدار خواهد بود. 

 

 پروژه های بهبود دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 5پرستاری انجام شد پروژه های بهبود حاصل از خود ارزیابی هایی که توسط کارکنان و اعضای هیئت علمی در دانشکده 

 پروژه بهبود می باشد که در ذیل به اختصار شرح داده می شود:

 بازنگری و استقرار مدیریت استراتژیک دانشکده همسو با نقشه علمی، چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران -1

 . مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند

تدوین استراتژی،  (مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی )هم محیط خارجی و هم محیط داخلی 

اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای 

 خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد

 ظام فرآیندهااستقرار ن -2



 محصول این ایجاد برای و آوردمی بوجود را خاصی محصول که بوده مرتبط و متوالی هایفعالیت مجموعه فرآیند

 فرآیندهای (.Inputسازند ) می فراهم آن نمودن عمل درست برای را زمینه که دارد نیاز دادهای خاصیدرون به

 اساسی نیازهای بهتر عملکرد با تا اند؛شده طراحی سازمان ماموریت به دستیابی برای سازمان هر در موجود

 نمایند تأمین مشتریان را

 مدیریت برداشت ها  -3

 نظرسنجی از کارکنان، مشتریان و ذی نفعان و تجزیه و تحلیل آنها

4- 5s: 

    5S  سیستمی است برای بهسازی و آراستگی محیط کار،که به منظورایجاد و مراقبت از فضای کیفی در سازمان به
  کار گرفته می شود.

براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است. جدول زیر معادل پنج « پنج اس»عبارت 

 دهد: لیسی و فارسی نمایش میواژه مذکور را به ترتیب از چپ به راست به سه زبان ژاپنی، انگ

 Sorting Out Seiri ساماندهی

 Spic and Span  Seiso پاکیزه سازی

 Systematic Arrangement  Seiton نظم و ترتیب

 Standardizing Sekitsu استانداردسازی 

 Self - discipline  Shitsuke انضباط

 

ب ترین سبک کلیه سطوح دانشکده و استقرار متناسبررسی سبک های رهبری و اثربخشی رفتار رهبران در  -5

 عالی سازمانیرهبری بر اساس مدل ت

مداری و رابطه مداری قوی و وظیفه مداری و رابطه  مداری، وظیفه مداری، رابطه توان وظیفه های مدیریتی می در سبک

 .ها دانست مداری ضعیف را از انواع مدل



شود. براساس الگوی  های کارمندان مشخص می زیاد مدیر به تعیین نقش سبک وظیفه مداری رفتاری است که با گرایش
سه بعدی اثربخشی مدیر، در صورتی که این سبک رفتاری مدیر در شرایط نامناسب به کاربرده شود رفتار مدیر غیر اثربخش 

ر برده شود مدیر اثر بخش نام می گیرد. زمانی که این سبک رفتاری در شرایط مناسب به کا« خودکامه»خواهد بود و مدیر، 
مدار تصمیم گیرنده، تعیین کننده، گرفتار، محرم راز،  شود. یک مدیر وظیفه خوانده می« مدیر مستبد خیراندیش»بوده و به نام 

 .پیش قدم، کنترل کننده، مستقل، مسوول و متکی به خود است

ثر گرایش به رابطه یا فرد را داراست. این سبک مداری مدیر حداقل گرایش به وظیفه و یا کار و حداک در مدیریت رابطه
شود ولی اگر این سبک  رفتاری در صورتی که در شرایط مناسب به کار رود اثر بخش و مدیر فردی رشد دهنده تلقی می

 .شود گر نامیده می رفتاری در شرایط نامناسب به کار رود و در نتیجه غیر اثربخش باشد، مدیر فردی مطیع یا موعظه

مداری و رابطه مداری قوی، فرد با گرایش زیاد مدیر به وظیفه مداری و نیز گرایش زیاد به رابطه  مدیریت به سبک وظیفهدر 
شود. مدیری که این سبک را در شرایط مناسب به کار گیرد، مدیر  مداری به طور هم زمان یعنی مدیریت تیمی توصیف می

شود. این سبک مدیران  نامیده می« سازشکار»نامناسب استفاده شود مدیر گیرد و در صورتی که در شرایط  نام می« مجری»
های کارمندان، تشریک مساعی، تعاون و مشارکت در کار، اهمیت دادن به مشارکت همگانی در  خواهان تلفیق کردن هدف

 .کنان هستندمند به ایجاد انگیزه در افراد و اعتالی روحیه مشاوره در کار ها، عالقه اهداف جمعی و مسوولیت

مداری و نیز حداقل گرایش به  مداری ضعیف، فرد با حداقل گرایش به وظیفه مداری و رابطه در مدیریت به سبک وظیفه
  .شود رابطه مداری توصیف می
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