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دس هحيط كست ٍ كبس جذيذ اغلت ٍيژگيْبيي هخل آضفتگي ٍ اغتطبش، پيچيذگي،  سشػت، سقبثت ٍ تغييرش اربكن   

ثشاي احشثخطي سبصهبى دس چٌيي ضشايطي تَصيِ هي ضَد ًيشٍي كبس اًؼطبف پزيش، خَيص فشهبى ٍ كبسآفشيي . است

كورشٍى، ٍتري، كرين    )اهرب پژٍّطرْب   . ثبضذ ٍ ساٌّوبيي ٍ كٌتشل، تصوين گيشي هتوشكض،  سّجشي آهشاًِ كوتش ثبضذ

ًطبى دادُ است دس هحيطْبي ثِ سشػت دس ابل دگشگًَي افشاد ثِ جبي تفَيط اختيبس ٍ پزيشش هسئَليت ( 1987

دس چٌيي ضرشايطي دس سبصهبى ّب دٍاصدُ گرشايص هٌفي ديرذُ . توبيل داسًذ خَد هذيشيتي كوتشي داضتِ ثبضٌررذ

 .ًبهيذُ اًذ(  (The Dirty Dozenهي ضَد كِ آًْب سا دٍاصدُ پليذ 
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 تَظيح ٍيژگي  

 .قذست كوتشي تقسين هي گشدد. تصوين گيشي ثِ سأس سبصهبى كطيذُ هي ضَد توشكض گشايي

 .قبثليت هخبطشُ پزيشي ٍ خالقيت پبييي هي آيذ. يبدگيشي هجتٌي ثش آصهَى ٍ خطب هتَقف هي ضَد اص ثيي سفتي ًَآٍسي

 .جٌگ قذست ٍ سٍايِ پبييي سبصهبى سا فشا هي گيشد كِ ضَخي ثشداس ًيست پبييي آهذى سٍايِ

 .سّجشاى، اػتوبد صيشدستبى سا اص دست هي دٌّذ ثي اػتوبدي ثيي كبسكٌبى ثشجستِ تش هي ضَد اص ثيي سفتي اػتوبد

.خَد هحَسي ثش هٌبفغ سبصهبى ثشتشي هي يبثذ. جٌگ قذست ٍ سقبثت ابدث هي ضَد تؼبسض فضايٌذُ  

.ًبّوبٌّگي پيص هي آيذ. فشدگشايي ٍ ػذم اًسجبم، هبًغ كبس گشٍّي هي ضًَذ ًقصبى كبس گشٍّي  

.ثش دفبع اص خَيطتي تأكيذ هي ضَد. تؼْذ ثِ سبصهبى ٍ ثِ سّجش كبّص هي يبثذ اص ثيي سفتي ٍفبداسي  

 .اص ثشًبهِ سيضي ثلٌذ هذت ٍ اًؼطبف پزيشي اجتٌبة هي گشدد. يك ًگشش ثحشاى پزيشفتِ هي ضَد ديذگبّْبي كَتبُ هذت
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 تَظيح ٍيژگي  

ٍاكٌص اًؼطبف ًبپزيش دس 
 ثشاثش تْذيذات ٍ تغييشات

دس هقبثرل تغييرش   . ػبدتْبي قذيوي ترذاٍم هري يبثٌرذ   . سفتبس هحبفظِ كبساًِ ٍ خَد هحبفظ سيطشُ هي يبثذ
 .هقبٍهت هي ضَد

دس هَسد ّش چيضي ثحج ٍ جرذل هري   . گشٍّْبي داساي هٌبفغ ٍيژُ سبصهبى هي يبثٌذ ٍ جٌجبل هي آفشيٌٌذ سيبسي ضذى هحيط
 .ضَد

اطالػبت ثِ طَس ٍسيغ تقسين ًوي گشدد ٍ هخفري ًگربُ   . تٌْب اخجبس خَة ثِ ثبالي سبصهبى جشيبى هي يبثذ استجبط هحذٍد
 .داضتِ هي ضَد

سّجشاى ثال گشداى  
سّجشاى ٍ هذيشاًي كِ  )

تقصيش سا ثِ گرشدى  
 (ديگرشاى هيبًذاصًذ

. ّوچٌبًكِ سّجشاى هَسد اًتقبد قشاس هي گيشًذ، سّجشي سشصًذگي ٍ ضربداثي خرَد سا اص دسرت هري دّرذ     
 .اٍلَيتْب اثْبم پزيش هي ضًَذ ٍ سٍايِ تذافؼي ضكل هي گيشد
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دس چٌيي سبصهبًي كبسكٌبى ابلت هحبفظِ كبس داسًذ، ٌّگبم هَاجِْ ثب تغييش اًتخبثْبي كوتشي سا هَسد تَجِ قرشاس  

ثيي كبسكٌبى استجبط كوتشي ثشقشاس هيطَد، ااسبس آسريت پرزيشي ٍ   . هيذٌّذ ٍ ثِ ػبدات كبسي قجلي هيچسجٌذ

تصويوبت دس ساس سلسلِ هشاتت سربصهبى اتخربر   . ػذم اطويٌبى داسًذ ٍ هيتشسٌذ ايذُ ّبي جذيذ سا آصهَى كٌٌذ

اص طشف ديگش افشاد سرطَ  پربييي ترش دس تصروين     . هيطَد صيشا هذيشاى ااسبس هيكٌٌذ ًيبص ثِ كٌتشل صيبد است

 . گيشي ثذٍى ًظش هقبم هبفَق تشديذ داسًذ

اگش هذيشاى دس تَاًوٌذ سبختي كبسكٌبى هْبست داضتِ ثبضٌذ، سستي، سخَت ٍ فطبسي كِ سربصهبى سا ثرِ سروت    

كليذي است ثرشاي آصاد  (   (Empowermentتَاًوٌذ سبصي. دٍاصدُ گشايص ٍيشاًگش هيكطبًذ هتَقف خَاّذ ضذ

 .كشدى تَاى ثبلقَُ كبسكٌبى

 : هٌجغ
 (1383)كمرون  ترجمه دكتر اورعي يسداوي موسسه تحقيقات و آموزش مديريت . وته  و كيم اس. ديويد اي -تواوا سازي و تفويض اختيار 


