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ر چیست و چگونه انجام می   گیرد؟ تقسیم کا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

رسیدن به موفقیت است. یکی  ،ها و جوامعها، پروژهیکی از اهداف متعالی در کسب و کارها، سازمان

کند تقسیم کار است. تماامی ها را تصمین میاز مواردی که رسیدن به موفقیت در هریک از این حوزه

اند تقسیم کار در سازمان خود را نهادینه کنند و به نحو احسن آن ها و مؤسساتی که توانستهسازمان

ها در جهااان ااارار ها و شاارکتترین سااازمانرا بااه اجاارا درآورنااد، امااروزه در فهرساات بهتاارین و موفاا 

اند. اما در بسیاری از افراد این دیدگاه وجود دارد کاه بارای انمااک یاک کساب و کاار یاا اجارای یاک گرفته

پروژه نیازی به تقسیم کار پروژه نیست و چون خود فرد تماامی مراحاا انمااک آن را باه خاوبی بتاد اسات 
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ار را انماک داده و به تصور خودش تماک سود حاصا از انمااک کاار را تواند به تنهایی از صفر تا صد کمی

 به تنهایی صاحب شود و با فرد یا افراد دیگری تقسیم نکند.

اما عتم و تمربه ثابت کرده است که یکی از ارکان اصتی رسیدن به موفقیت در یک کسب و کار یا پروژه 

تقسیم کار به صورت اصولی بین افراد اسات.   در یک کسب و کار خانگی و کوچک یا یک سازمان بزرگ،

 از این رو در ادامه این مقاله با مفهوک تقسیم کار و مزایا و نحوه اجرای آن آشنا خواهیم شد.  

 

 تقسیم کار چیست؟

توان گفت که تقسیم کار، واگذاری وظایف مختتف به افراد در راستای ترین تعریف میبه عنوان ساده

مان کمتر است. یک ااتصاددان اسکاتتندی به ناک دیوید هیوک درباره تقسایم رسیدن به اهداف در ز

گوید اگر فردی به تنهایی مشغول به انماک کاری شاود، نیارو کار در سازمان، پروژه یا کسب و کارها می

و توانایی زیادی ندارد که بتواند یک کار چشمگیر انماک دهد. در این شرایط چون فرد ممبور است کاه 

نهایی تمامی الزامات مربوط به این فعالیت را انماک داده و تأمین نمایاد ااادر نخواهاد باود کاه در به ت

مهارت خاصی تبحر بدست آورد که دلیا آن یکسان نبودن نیرو و موفقیت است و نتیمه آن چیازی باه 

 جز نابودی نخواهد بود. 

راهم کارده اسات تاا باا پیوساتگی بر اساس نظریه دیوید هیاوک، جامعاه بارای ایان نااراحتی درماانی فا

تر به موفقیت دست پیدا کرد. با تقسیم نیروها، نیروی ما برای انماک یک کار بیشتر شده و بتوان راحت

توان وظایف مختتف در یک کسب و کار، پروژه یا سازمان را بین افاراد مختتاف تقسایم کار اجتماعی می

یش پیادا کارده و در کمتارین زماان ممکان و باا کمتارین وری ماا افازاکرد تا به این شکا توانایی و بهاره

 مشکالت به موفقیت دست پیدا کنیم. 
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 مزایای تقسیم کار چیست؟

و کسب و کار مزایایی به همراه دارد که کاربرد آن را در انماک کارها ضروری  تقسیم کار در سازمان، پروژه

 کند. برخی از مزایای تقسیم کار به شرح زیر است:می

 

 
 

تاوان رانادمان بزرگترین مزیت تقسیم کار پروژه یا ساازمان ایان اسات کاه می  وری:افزایش بهره •

وری حقیقای در ساازمان کاری هریک از اعضای گروه را افزایش داد که نتیمه آن باال رفاتن بهاره

 خواهد بود.

فاردی  هاا و اساتعدادهایتاوان تواناییبا تقسیم کار در سازمان می  ها:شکوفایی شایستگی •

هریک از اعضا را شناسایی کرده و با محول کردن وظایف به افاراد صاحیب باه موفقیات دسات 

هاای هریاک از هاای افاراد یکساان نیسات باا شناساایی تواناییپیدا کرد. از آنماایی کاه توانایی

 ها واگذار کرد. توان وظایف مناسب را به آنها میآن
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یکی از مزایای تقسیم کار این است که فرد در آن وظیفه و کاری که به او محول   ای شدن:حرفه •

شاود و یاک کاارگر سااده باه یاک کاارگر و نیاروی ای تبادیا میشده است به فردی خبره و حرفه

کند دهد آن را تمرین میشود. در وااع واتی فردی یک کاری را مداوک انماک میماهر بدل می

 شود. ای تبدیا میک فرد حرفهو در مرور زمان به ی

هاای تقسایم کاار اگر ایان ساوال محارح شاود کاه یکای از بزرگتارین مزیت  جویی در زمان:صرفه •

هاا جویی در زمان. زیرا با تقسیم کار و وظایف بین افراد آنچیست در پاسخ باید گفت که صرفه

خوبی تماک جزئیاات آن را شوند که به ای و خبره تبدیا میدر انماک وظایف خود به فردی حرفه

 رسانند.بتد هستند و در کمترین زمان ممکن آن را به سرانماک می
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 شود؟ تقسیم کار چگونه انجام می 

برای اجرای تقسیم کار پروژه، کسب و کار یا سازمان، یک سری موارد و اصولی وجود دارد که بایاد ماورد 

بهترین شکا ممکن اجرا شده و بهتارین نتیماه از آن حاصاا شاود. توجه ارار بگیرند تا تقسیم کار به  

 این اصول عبارتند از:

در ادک اول برای تقسیم کار پروژه باید اولویت کار در نظر گرفته شود. در وااع این   اولویت کار: •

ها و افراد موف  و نااموف  را راام بندی درست و نادرست است که تفاوت بین سازماناولویت

بندی وظایف در سازمان و کسب و کار خود نهایت دات را به خرج دهیاد و زند. برای اولویتمی

 بندی کنید.ترین اولویتپراهمیت کارها را از

هاای اعضاا هاا و مهارتابا از ااداک به تقسیم کار در سازمان، بایاد توانایی  توانایی انجام کار: •

مورد بررسی دای  ارار بگیرد. در صورتی که فرد توانایی کافی برای انماک وظایف مدنظر شاما 

 بهترین نتیمه را خواهید گرفت. را داشت، آن وظیفه را به وی بسپارید و محمئن باشید که

کار باید به فردی سپرده شود که زمان و امکانات کافی بارای انمااک آن را   زمان و امکانات کافی: •

در اختیار داشته باشد. زمانی که شرایط از نظر تواناایی و مهاارت یکساان باشاد بایاد ببینیاد کاه 

 کداک فرد وات انماک دادن وظیفه را دارد. 

صات پیشارفتی کاه یکی از ارکان مهام در نحاوه تقسایم کاار ایان اسات کاه فر  پیشرفت اعضاء: •

کند در نظر گرفته شود. از آنمایی که یکی از ارکان موفقیت وظیفه محوله برای فرد فراهم می

هاای افاراد اسات هار از گااهی کاار جدیاد باه فارد روزرساانی مهارتدر سازمان و کساب و کاار به

 ال بکشد. بسپارید تا بتواند برای انماک آن مهارت جدیدی بیاموزد و به اول معروف خود را با
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بااه  باارای اینکااه یااک پااروژه، سااازمان، کسااب و کااار و حتاای یااک جامعااه بتوانااد در کمتاارین زمااان ممکاان 

های تعیین شده خود و در نهایت موفقیت دست پیدا کند نیازمند این است که تمامی اعضاء و هدف

ناد پیشارفت و ارکان آن به این ساحب از در  رسایده باشاند کاه تقسایم کاار چیسات و چاه تاأثیری در رو

تواند برای رسیدن به موفقیت تماامی کارهاا ها دارد. از آنمایی که یک فرد به تنهایی نمیموفقیت آن

توان با تقسایم کاار اجتمااعی و محاول را انماک داده و منابع مورد نیاز را تأمین کند به همین دلیا می

 داف عالیه مورد نظر رسید. کردن وظایف به سایر افراد با انماک کار گروهی به موفقیت و اه
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