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مدیریت استراتژیک :بخش اول :فصل دوم

و هدف های عملیاتی چه ( رسالت یا ماموریت سازمان)ف های رسمیهد

تفاوت هایی دارند؟

در یک سازمان کدام پنج نوع هدف عملیاتی مشاهده می شود؟

 استراتژی مبتنی بر کاهش دادن هزینه ها، استراتژی مبتنی بر تفکیک واحدها

و فعالیت ها و استراتژی مبتنی بر تمرکز فعالیت ها چه تفاوت هایی باهم 

دارند؟

 در زمینه هایی چون جهت گیری های استراتژیک، مدیریت ارشد، طرح ریزی

سازمان و فرهنگ سازمانی، مدیران چگونه می توانند در سازمان ویژگی های 

درونی به وجود آورند؟

 برای محاسبه یا تعیین میزان اثر بخشی سازمان از چه روش هایی استفاده می

کنند؟

 



ّذف ساصهاًٖ

 ًٖقصذ  اػت مِ ػبصهبى  ًَػٖ ٍضؼ٘ت هغلَةّذف ػبصهب
.ثِ آى سا داسد سس٘ذى

 اػت ًت٘جِ ٗا ًقطٔ ًْاّٖٗذف ػبصهبًٖ ًوبٗبًگش ٗل.



سّبشٕ استشاتژٗك هذٗشٗت عالٖ ساصهاى

 ،تع٘٘ي ّذفْا، هؼإل٘ت اصلٖ هذٗشٗت ػبلٖ ػبصهبى
ػبصهبى اػت تب ثذٗي ٍػ٘لِ ػبصهبى سا   استشاتژٕ ٍ طشح

. هٌبػت هح٘غٖ ًوبٗذ مِ ّوَاسُ دس حبل تغ٘٘ش اػت



سّبشٕ ساصهاى

اسصٗبثٖ فشصتْب،اهنبًبت ٍ تْذٗذّبٕ هح٘ظ خبسجٖ؛1.

ثشسػٖ ًقبط ضؼف ٍ قَت ػبصهبى؛2.

تؼ٘٘ي هأهَسٗت ملٖ ٍ ّذفْبٕ سػوٖ ػبصهبى؛3.

(.عشح ػبصهبى)هذٗشٗت ٍ اجشإ ثشًبهِ ّبٕ اػتشاتظٗل4.



ًقص هذٗشٗت عالٖ ساصهاى دس سّبشٕ،طشاحٖ ٍ 
اثشبخطٖ ساصهاى 

هذٗشٗت استشاتژٗك  

اًجام 
ّذفْإ 
عولٖ ٍ  

استشاتژْٗإ 
سقابتٖ 

تع٘٘ي  
هأهَسٗت

  ،
ّذفْإ 
سسوٖ  

هح٘ط خاسجٖ  
فشصتْا

تْذٗذات  
عذم اطوٌ٘اى

ه٘ضاى دس دستشس بَدى هٌابع 

هح٘ط داخلٖ  
ًقاط قَت  
ًقاط ضعف

ضَ٘ٓ هذٗشٗت  
عولكشد گزضتِ  

هذٗش عاهل 

ت٘ن هذٗشٗت عالٖ 

طشاحٖ ساصهاى

ؿنل ػبختبسٕ 

تنٌَلَطٕ اعالػبت ٍ 
ػ٘ؼتوْبٕ مٌتشل 

تنٌَلَطٕ تَل٘ذ

ػ٘بػتْبٕ هٌبثغ اًؼبًٖ 

فشٌّگ ػبصهبًٖ  

 سٍاثظ ث٘ي ػبصهبًٖ

سُ آٍسدّإ

اثشبخص 

هٌبثغ 

مبسآٖٗ 

تأه٘ي ّذف 

گشٍّْبٕ رٌٗفغ

اسصؿْبٕ سقبثتٖ  



هأهَسٗت : ّذفْإ ساصهاًٖ

دل٘ل ٍجَدٕ  ٗؼٌٖ )سا هأهَسٗت هٖ ًبهٌذ ّذف ملٖ ػبصهبى
(.ػبصهبى

 ٓاسصؿْب، آسصٍّب ٍ فلؼفٔ ٍجَدٕ ػبصهبىهأهَسٗت ث٘بى مٌٌذ 
.اػت



ّذفْإ عول٘اتٖ 

  ثِ ٌّگبم تؼ٘٘ي ّذفْبٕ ػول٘بتٖ،آًچِ سا مِ ػبصهبى ثبٗذ اص
ثِ آًْب دػت ٗبثذ، تؼ٘٘ي هٖ   اقذاهبت ٍ ػول٘بت ٍاقؼٖعشٗق 

اػت،هـخص    ٍاقؼبً ثِ چِ مبس هـغَلمٌٌذ ٍ اٌٗنِ ػبصهبى 
.هٖ ًوبٌٗذ

 دػتبٍسدّبٕ قبثل ػٌجؾ ٍ اًذاصُ گ٘شٕاٗي ّذفْب دس قبلت  ،
.ث٘بى ٍ دس مَتبُ هذت تأه٘ي هٖ ؿًَذ



:  ّذفْإ عول٘اتٖ ضاهل

؛(ػَدآٍسٕ)ػولنشد ملٖ ػبصهبى1.

؛(هبلٖ ٗب هٌبثغ اٍلِ٘)هٌبثغ2.

سؿذ ٍ پ٘ـشفت مبسمٌبى؛3.

ًَآٍسٕ؛4.

ثْشُ ٍسٕ؛5.



ًَع ٍ هقصَد اص ّذف

هقصَد اص ّذفًَع ّذف  
:ّذفْإ سسوٖ،هأهَسٗت

:ّذفْإ عول٘اتٖ
هـشٍػ٘ت 

ّذاٗت ٍ اًگ٘ضؽ مبسمٌبى
ساٌّوبٖٗ ثشإ تصو٘ن گ٘شٕ

اػتبًذاسدّبٕ ػولنشد



خالصِ

ًَع ، تؼ٘٘ي مٌٌذٓ ّذفْإ سسوٖ ٍ هآهَسٗتْإ ساصهاى
ّذفْإ عولٖ ٍ ػبصهبى اػت؛دس حبلٖ مِ  ػ٘ؼتن اسصؿٖ

اػت مِ ػبصهبى  كاسّإ اصلٖهـخص مٌٌذٓ  استشاتژْٗا
.ثبٗذ اًجبم دّذ



استشاتژْٗإ ساصهاًٖ 

 ساثغٔ هتقبثل ثب  ثشإ اٗجبد  ثشًبهِاػتشاتظٕ ػجبست اػت ٗل
جْت تأه٘ي  ّؼتٌذ،  ضذ ٍ ًق٘ضمِ هؼوَالً  ػَاهل هح٘غٖ

.ّذفْبٕ ػبصهبى



مدیریت استراتژیك

 هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابي : مدیریت استراتژیك

تصمیمات وظیفه اي چندگانه كه سازمان را قادر میسازد به 

.هدف هاي بلند مدت خود دست یابد



:مراحل مدیریت استراتژیك

-1منظور از تدوین شناسایي عوامل : تدوین استراتژي ها

محیط خارجي، كه سازمان را تهدید میكنند یا براي سازمان 

ایجاد فرصت میكنند، شناسایي نقاط قوت و ضعف داخلي 

سازمان، تعیین هدف هاي بلند مدت، درنظرگرفتن 

.استراتژي هاي گوناگون و خاص جهت ادامه فعالیت

2- اجراي (: مرحله عملي مدیریت)اجراي استراتژي ها

استراتژي ها ایجاب میكند كه سازمان هدف هاي ساالنه در 

نظر بگیرد، سیاست ها را در نظر بگیرد، در كاركنان 

انگیزه ایجاد كند و منابع را بگونه اي تخصیص دهد كه 

.استراتژي هاي تدوین شده را به اجرا در آورد



مراحل مدیریت استراتژیك

مدیران نیاز شدید دارند كه بدانند استراتژي : ارزیابي استرتژي ها

بدان سبب . هاي مورد نظر آنان در چه زماني كارساز است

استراتژي را باید مورد ارزیابي قرارداد كه موفقیت امروز نمیتواند 

بنابراین دست به ارزیابي میزنند كه . موفقیت دیروز را تضمین نماید

:این ارزیابي داراي سه فعالیت عمده میباشد

بررسي عوامل داخلي و خارجي كه پایه و اساس استراتژي ( الف

كنوني قرارگرفته

محاسبه و سنجش عملكرد( ب

اقدامات اصالحي( ج



استشاتژْٗإ ساصهاًٖ اص دٗذگاُ پَستش

مبّؾ ّضٌِٗ 1.

هتوبٗض ػبختي هحصَل2.

توشمض3.



استشاتژٕ كاّص ّضٌِٗ

افضاٗؾ مبسآٖٗ؛ ثِ ّو٘ي جْت مٌتشلْبٕ  :ّذف ساصهاى
.ؿذٗذٕ سٍٕ ّضٌِٗ ّب اػوبل هٖ مٌذ

آٗذ ثشهٖ ّب ّضٌِٗ دادى مبّؾ صذد دس سّجشٕ اػتشاتظٕ اٗي دس 
 ؿشمت ثب هقبٗؼِ دس ّب ّضٌِٗ دادى مبّؾ عشٗق اص مَؿذ هٖ

  اٗي اجشإ دس.ٗبثذ دػت ثبصاس اص ث٘ـتشٕ ػْن ثِ سق٘ت ّبٕ
  دس اٗذ ثشهٖ مبساٖٗ افضاٗؾ دسصذد هْجب ثٖ ػبصهبى اػتشاتظٕ

 ٍ مٌذ ًوٖ فشٍگزاس اقذاهٖ ّ٘چ اص ّب ّضٌِٗ دادى مبّؾ جْت
 ؿذٗذ ّبٕ مٌتشل تب مَؿذ هٖ سق٘ت ّبٕ ؿشمت ثب هقبٗؼِ دس

.مٌذ اػوبل تشٕ



استشاتژٕ كاّص ّضٌِٗ

اولویت در پایداری و ثبات حفظ استراتژی این اجرای در 

 پذیری خطر و نوآوری فکر به شرکت و گیرد می قرار

نیست

ٌِٗثِ اٗي هؼٌٖ اػت مِ   سّبشٕ هبتٌٖ بش كاّص ّض
ؿشمت، هحصَالت ٍ خذهبت سا ثِ ق٘وتْبٕ سقبثتٖ ػشضِ هٖ  
مٌذ، ٍلٖ اص م٘ف٘ت هحصَل ًوٖ مبّذ ٍ ثِ ػَدٕ هؼقَل تي 

.  دس هٖ دّذ



استشاتژٕ كاّص ّضٌِٗ
ٍٗژگْ٘إ رٕ سبط ساصهاًٖ اص پَستش

ثنبس گ٘شٕ سٍؿْبٕ ػول٘بتٖ ػبدُ ٍ اػتبًذاسد؛
ثنبسگ٘شٕ تنٌَلَطٕ ػبدُ دس فشآٌٗذ تَل٘ذ؛
ػشپشػتٖ هؼتق٘ن؛
دادى اخت٘بسات هحذٍد ثِ مبسمٌبى؛
ثنبسگ٘شٕ ػ٘ؼتوْبٕ ػبلٖ تَصٗغ ٍمبّؾ ّضٌِٗ ّب.
ٌِٗاػوبل مٌتشل ؿذٗذثش ّض
گشفتي گضاسؽ هفصل جْت اػوبل مٌتشل



استشاتژٕ هتواٗض ساختي هحصَل

 سا مِ دس آى  هحصَالت ٍ خذهبتٖػبصهبى دسصذد ثش هٖ آٗذ تب
؛هتوبٗض ًوبٗذصٌؼت اسائِ هٖ مٌذ، 

مدیر با بكارگیري : متمایز كردن محصول یا خروجي

ساختار ارگانیك با ایجاد هماهنگي زیاد بین دوایر، تشویق 

كاركنان به خالقیت و تحقیقات اصولي، افزایش توانایي 

هاي بازاریابي، نوآوري در پاداش ها و ارائه محصول با 

.كیفیت سعي میكند از شدت رقابت بكاهد



استشاتژٕ هتواٗض ساختي هحصَل
ٍٗژگْ٘إ رٕ سبط ساصهاًٖ اص پَستش 

ػبختبس اسگبً٘ل؛
تـَٗق ٍ تشغ٘ت ثِ خالق٘ت؛
تـَٗق ثِ تحق٘قبت اصَلٖ؛

ثنبسگ٘شٕ تنٌَلَطٕ پ٘ـشفتِ؛



استشاتژٕ هتواٗض ساختي هحصَل
ٍٗژگْ٘إ رٕ سبط ساصهاًٖ اص پَستش 

اص ًظش اسائِ هحصَالتٖ ثب م٘ف٘ت ثبال؛ افضاٗؾ ؿْشت ؿشمت
ٕدس دادى پبداؽ ثِ مبسمٌبى؛ افضاٗؾ تَاًبْٗ٘بٕ ثبصاسٗبثٖ ًَآٍس
ًٖٗؼجت ثِ ق٘وت  هَسد ّذف قشاس هٖ گ٘شًذ مِ  هـتشْٗب

.حؼبػ٘ت صٗبدٕ ًذاسًذ



استشاتژٕ توشكض

در این وضعیت سازمان میكوشد تا بر بخش هاي : تمركز

خاص از بازار متمركز شود كه این امر با داشتن انعطاف 

پذیري در پاداش ها، برقراري روابط صمیمي با كاركنان، 

ارائه خدمات الزم به مشتریان جهت افزایش وفاداري آنها و 

همچنین دادن اختیارات بیشتر به كاركنان از سوي مدیریت 
صورت میگیرد



استشاتژٕ توشكض
ٍٗژگْ٘إ رٕ سبط ساصهاًٖ اص پَستش 

 اسائِ خذهبت الصم ثِ هـتشٕ جْت افضاٗؾ ٍفبداسٕ هصشف
مٌٌذگبى؛

  داؿتي اًؼغبف پزٗشٕ دس دادى پبداؽ ٍ ثشقشاس مشدى سٍاثظ
صو٘وٖ ثب مبسمٌبى؛

  ٕدادى اخت٘بس ًؼجتبً صٗبد ثِ مبسمٌبى جْت توبع ٍ تأه٘ي ً٘بصّب
.هـتشٗبى



هؤثش دس اثشبخطٖ  عَاهل :بخص دٍم 
ساصهاى

گشاٗؾ اػتشاتظٗل؛1.

هذٗشٗت ػبلٖ؛2.

عشاحٖ ػبصهبى؛3.

.فشٌّگ ػبصهب4ًٖ.



گشاٗص :عَاهل هؤثش دس اثشبخطٖ ساصهاى 
استشاتژٗك

توبع ثب هـتشٕ؛1.

ٍامٌؾ ػشٗغ؛2.

.مبًَى تَجِ ٍ اّذاف سٍؿي تجبس3ٕ.



هذٗشٗت  : عَاهل هؤثش دس اثشبخطٖ ساصهاى
عالٖ

سؤٗبٕ سّجشٕ؛1.

تؼصت ًؼجت ثِ ػولنشد؛2.

.توشمض ثش اسصؿْبٕ اصل3ٖ.



طشاحٖ : عَاهل هؤثش دس اثشبخطٖ ساصهاى
ساصهاى

ؿنل ػبدُ،مبسمٌبى اًذك؛1.

؛(مبسآفشٌٖٗ)توشمض صداٖٗ ٍ افضاٗؾ ًَآٍس2ٕ.

.ثصَست ّوضهبى ػخت گ٘شٕ ٍ ػْل گ٘ش3ٕ.



فشٌّگ  :عَاهل هؤثش دس اثشبخطٖ ساصهاى 
ساصهاًٖ

جَٕ آمٌذُ اص اػتوبد؛
ثْشُ ٍسٕ اص هجشإ مبسمٌبى؛

دٗذگبُ ثلٌذهذت.



ساصهاًٖتعشٗف اثشبخطٖ 

ػجبست اػت اص دسجِ ٗب ه٘ضاًٖ مِ ػبصهبى ثِ  : اثشبخط1ٖ.
.ّذفْبٕ هَسد ًظش خَد ًبئل هٖ آٗذ

ػجبست اػت اص هقذاس هٌبثؼٖ مِ ثشإ تَل٘ذ ٗل  : كاسآ2ٖٗ.
.ٍاحذ هحصَل ثِ هصشف سػ٘ذُ اػت



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ ساصهاًٖ

سٍش هبتٌٖ بش تأه٘ي هٌابع سٍش هبتٌٖ بش فشآٌٗذ دسًٍٖ سٍش هبتٌٖ بش ّذف

كاالّا ٍ خذهات 
(ستادُ ّا)

ساصهاى 

فعال٘تْإ دسًٍٖ ٍ )
(فشآٌٗذّا

هٌابع

(دادُ ّا)



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
هبتٌٖ بش تأه٘ي ّذفسٍٗكشد -1ساصهاًٖ 

ثِ جٌجٔ هحصَل ٗب تَل٘ذ ػبصهبى تَجِ هٖ ؿَد؛
آٗب ػبصهبى ثِ ّذفْبٕ خَد سػ٘ذُ اػت ٗب خ٘ش؟
ػَدآٍسٕ،سؿذ،ػْن ثبصاس،ثبصدُ ػشهبِٗ گزاسٕ ٍ: ضاخصْا...

 از آنجا که سازمان ها هدف های چندگانه و ضد و نقیض

دارند ، بنابراین اغلب نمی توان اثربخشی سازمان را با 

سازمانی که در تأمین یک هدف . یک شاخص ارزیابی کرد

بسیار مؤفق بوده است ممکن است در مورد هدف دیگری 

باشدضعیف عمل کرده 



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
سٍٗكشد هبتٌٖ بش تأه٘ي ّذف-1ساصهاًٖ 

اثربخشی سنجش برای تجاری های سازمان در .کاربرد 

 زیرا شود، می استفاده هدف تأمین بر مبتنی روش از سازمان

 گیری اندازه آسانی به را شرکت تولید های هدف توان می

 سودآوری حسب بر را خود عملکرد ها سازمان "معموال .کرد

 می گیری اندازه گذاری سرمایه بازده و بازار سهم ، ،رشد

 عملکرد اندازگیری و عملی های هدف تعیین همیشه ولی .کنند

 شوندعبارت حل باید که مسأله دو . نیست ساده چندان سازمان

 های شاخص از استفاده -2، گانه چند های هدف -1: از اند

 شده تأمین هدف محاسبه در (عینی نه و) ذهنی



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
سٍٗكشد هبتٌٖ بش تأه٘ي ّذف-1ساصهاًٖ 

ارزیابی نظر از) هدف بر مبتنی روش که رسد می نظر به چنین 

 را اثربخشی .است تر معقول ها روش همه از (سازمان اثربخشی

 به .کنند می تعریف ، هایش هدف تأمین در سازمان توانایی برحسب

.است پیچیده واقعی اثربخشی گیری اندازه یا سنجش مسأله ، هرحال

از اثربخشی برای توان نمی بنابراین ، است هدف چندین دارای سازمان 

 هستند ذهنی ها هدف از برخی .کرد استفاده فردی به منحصر شاخص

 اثربخشی ارزیابی .نماید می تعیین را آنها سازمان، درون در مدیر، و

 شخص که کند می ایجاب ( هدف بر مبتنی روش اجرای در) سازمان

 قافل آنها از ارزیابی هنگام به و باشد آگاه ها مسأله این وجوه از ارزیاب

.نماند



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
هبتٌٖ بش تأه٘ي هٌابعسٍٗكشد -2

؛ثِ ًقغٔ آغبص تَل٘ذ ػبصهبى تَجِ هٖ ؿَد

توجه سازمان (ورودی بخش) مصرف بخش به روش این دراجرای 

 مرحله وارد و گیرد می محیط از را اقالم این سازمان .شود می

 که است شده گذاشته فرض این بر مزبور روش اساس کند می تبدیل

 و حفظ در نیز و نیاز مورد منابع تأمین و تحصیل در سازمان

 وضعی در بتواند تا باشد، مؤفق باید سازمانی سیستم نگهداری

 از را کمیاب و ارزشمند منابع باید ها سازمان .بماند باقی اثربخش
  .بگیرند ها سازمان سایر



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
هبتٌٖ بش تأه٘ي هٌابعسٍٗكشد -3

اثربخشی سازمان به وسیله شاخصی سنجیده می شود که سازمان 1.

می تواند بدان وسیله منابع مورد نیاز را تأمین و سیستم سازمانی 

:کند این شاخص ها عبارتندخود را حفظ 

ػبصهبى دس ثْشُ ثشداسٕ اص هح٘ظ ٍ تأه٘ي هٌبثغ مو٘بة ٍ  تَاى  2.
اسصؿوٌذ؛

تَاى تصو٘ن گ٘شٕ ػبصهبى دس دسك ٍ تفؼ٘ش دسػت اص ٍٗظگٖ ّبٕ  3.
ٍاقؼٖ هح٘ظ خبسج؛

حفظ فؼبل٘تْبٕ سٍصاًِ دس داخل ػبصهبى؛4.

تَاى ػبصهبى دس اسائِ ٍامٌؾ هؼبػذ دس ثشاثش تغ٘٘شاتٖ مِ دس هح٘ظ سخ  5.
.هٖ دّذ



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
سٍٗكشد هبتٌٖ بش تأه٘ي هٌابع-3

 از دیگری های شاخص به نتوان که هنگامی .کاربرد 

 واقع مفید منابع، تأمین بر مبتنی روش یافت، دست عملکرد

شد خواهد

دیگری های شاخص سازمان اثربخشی سنجش برای اگر 

 واقع مفید منابع تأمین بر مبتنی روش باشد، نداشته وجود

 .نیست ضعف نقاط بدون هم روش این ولی شد، خواهد

 تحصیل در سازمان توان که میرسد نظر به چنین اغلب

 شدن مند بهره و کردن استفاده شیوه اندازه به ، منابع وتأمین

.باشد نداشته اهمیت آنها از



سٍٗكشدّإ سٌتٖ بشإ سٌجص اثشبخطٖ 
هبتٌٖ بش فشآٌٗذ دسًٍٖ سٍٗكشد 

یک.سازمان کارایی و سالمت میزان یعنی اثربخشی روش، این در 

 و دغدغه بی ، یکپارچه سازمانی درون کارآمد،فرآیند سازمان

 و خوشی احساس آن اعضای و کارکنان ای گونه به دارد، هماهنگ

 بهره تا دهند می هم دست به دست سازمانی دوایر .کنند می رضایت

 محیط به روش این اجرای در .برسانند حد باالترین به را وری

 کاری پایه بر روش این اصلی رکن .شود نمی توجهی خارجی

 این و کند، می خود موجود منابع با سازمان که است شده گذاشته
گردد می متجلی کارایی و سازمانی درون سالمت صورت به اقدام



سٍٗكشد هبتٌٖ بش فشآٌٗذ دسًٍٖ

ضاخصْا :
ٍجَد ٗل فشٌّگ ثؼ٘بس قَٕ ٍ غٌٖ ٍ جَٕ هؼبػذ دس ػبصهبى؛1.
سٍح٘ٔ ّونبسٕ،ٍفبداسٕ ثِ گشٍُ ٍ مبس گشٍّٖ؛2.
اػتوبد،اعوٌ٘بى،تفبّن ٍ ساثغٔ هتقبثل ث٘ي مبسمٌبى ٍ هذٗشٗت  3.

ػبصهبى؛
تصو٘ن گ٘شٕ دس مٌبس هٌجغ اعالػبتٖ؛4.
ٍجَد استجبعبت قَٕ دس ػغَح افقٖ ٍ ػوَدٕ ػبصهبى5.
.6ٍ...



سٍٗكشد هبتٌٖ بش فشآٌٗذ دسًٍٖ

جهت آن از سازمان درونی فرایند بر مبتنی روش .کاربرد 

 اثربخشی گیری اندازه و سنجش برای که دارد اهمیت

 و شود می استفاده کارا بصورتی موجود منابع از سازمان

 هماهنگ و موزون بصورتی سازمان درون فعالیتهای

 بحث کتاب اول فصل در که همانگونه.گیرد می صورت

 داده زیادی اهمیت انسانی منابع مسأله به تازگی به کردیم

 رقابت هم با زمینه این در سازمانها واقع در و شود، می

 مدیریت روشهای که باورند این بر مدیران بیشتر . کنند می

 و اصلی اجزای از سازمانی مساعد فرهنگ و مشارکتی

.است بخشی اثر دهنده تشکیل مهم



سٍٗكشد ًَٗي بشإ سٌجص اثشبخطٖ ساصهاى

سٍؽ هجتٌٖ ثش سضبٗت گشٍّْبٕ رٌٗفغ؛1.

سٍؽ هجتٌٖ ثش اسصؿْبٕ سقبثتٖ؛2.



سٍش هبتٌٖ بش سضاٗت گشٍّْإ رٌٗفع

 گروه ذی نفع یکی از گروههای داخل یا خارج از سازمان یا سازمان یگری

بستانکاران، عرضه . است که در عملکرد سازمان نقش و سهمی دارد

کنندگان مواد اولیه، کارکنان و صاحبان شرکت از جمله افراد و گروههای 

که )روش مبتنی بر تأمین رضایت گروههای ذی نفع در . ذی نفع هستند

تعیین میزان ( همچنین آن را روش مبتنی بر ابواب جمعی هم می نامند

هر .آیدرضایت این گروهها بعنوان شاخص عملکرد سازمان به حساب می 

یک از این گروههای ذی نفع، برای محاسبه اثربخشی دارای شاخص ویژه 

.  زیرا منافع ویژه ای در سازمان دارد. ای می باشد



سٍش هبتٌٖ بش سضاٗت گشٍّْإ رٌٗفع

در که است این نفع ذی گروههای رضایت بر مبتنی روش مزیت 

 سازمان اثربخشی به وسیعتری بسیار دیدگاه با مزبور روش اجرای

 ارزیابی مورد سازمانی درون و محیطی عوامل و شود می توجه

 مسئولیتهای از جامعه استنباط همچنین روش این در .گیرند می قرار

 روشهای در رسمی بصورت که چیزی یعنی) سازمان اجتماعی

 در .گیرد می قرار مالحظه مورد نیز (نبود توجه مورد سنتی

 و تبدیل فرایند مصرفی، اقالم) شاخصها همه مزبور روش اجرای

 این بر و گیرند می قرار توجه مورد همزمان بصورت ( محصول

 تواند نمی فردی به منحصر شاخص هیچ که شود می تأکید نکته

.کند تعیین را سازمان اثربخشی



سٍش هبتٌٖ بش اسصضْإ سقابتٖ

؛(دسٍى ٗب ث٘شٍى ػبصهبى)مبًَى تَجِ: بعذ اٍل اسصش ساصهاى
ثجبت ٗب پبٗذاسٕ مِ ثِ هؼٌٖ  )ػبختبس: بعذ دٍم اسصش ساصهاى

؛(اػوبل مٌتشل اص ثبالػت



چْاس الگَٕ اسصضْإ اثشبخطٖ 

الگَٕ هبتٌٖ بش س٘ستوْإ باص  
سؿذ،تأه٘ي هٌبثغ  : اسصضْإ ّذف
اًؼغبف پزٗشٕ،دس حبل آهبدُ : ّذفْإ فشعٖ

.ثبؽ ثِ ػشثشدى، اسصؿ٘بثٖ ػَاهل خبسجٖ

 خاسجٖ                                  

الگَٕ هبتٌٖ بش سٍابط اًساًٖ  
سؿذ هٌبثغ اًؼبًٖ: اسصضْإ ّذف
حفظ اًؼجبم اًؼبًٖ، ثبال  : ّذفْإ فشعٖ

ثشدى سٍح٘ٔ افشاد،آهَصؽ  

داخلٖ

الگَٕ هبتٌٖ بش ّذفْإ عقالئٖ
ثبصدّٖ،مبسآٖٗ،ػَدآٍسٕ  : اسصضْإ ّذف
.ثشًبهِ سٗضٕ ٍ تؼ٘٘ي ّذف: ّذفْإ فشعٖ

خاسجٖ                                  

الگَٕ هبتٌٖ بش فشآٌٗذّإ دسًٍٖ  
ثجبت ٍ پبٗذاسٕ،حفظ تؼبدل :اسصضْإ ّذف
اعالػبت هذٗشٗت، استجبعبت : ّذفْإ فشعٖ

 داخلٖ

ساختاس 
اًعطاف پزٗشٕ 

كاًَى 
تَجِ  

كٌتشل



Bساصهاى 

Aساصهاى 

كٌتشل

كاًَى  
كٌتشل

ساختاس
اًعطاف پزٗشٕ 

AٍBاسصضْإ اثشبخطٖ بشإ دٍ ساصهاى 

الگَٕ هبتٌٖ بش 
س٘ستوْإ باص

خاسجٖ

الگَٕ هبتٌٖ بش 
سٍابط اًساًٖ

داخلٖ  

الگَٕ هبتٌٖ بش 
ّذفْإ عقالئٖ

الگَٕ هبتٌٖ بش
فشآٌٗذّإ دسًٍٖ  



Aخصَص٘ات ساصهاى 

تبصُ تأػ٘غ ٍ جَاى؛1.

تَجِ هذٗشٗت ثِ اًؼغبف پزٗشٕ ٍ ًَآٍسٕ ٍ تأه٘ي هٌبثغ اص هح٘ظ؛2.

جلت سضبٗت گشٍّْبٕ رٌٗفغ؛3.

تَجِ ثِ سٍاثظ اًؼبًٖ؛4.

ػبصؽ ثب هح٘ظ ٍ تأه٘ي سضبٗت ػَاهل آى؛: دس دسجٔ اٍل5.



Bخصَص٘ات ساصهاى 

هإػؼِ إ قذٗوٖ؛1.

تَجِ ثِ ػَد ٍ ثْشُ ٍسٕ؛2.

ثشًبهِ سٗضٕ ٍ تؼ٘٘ي ّذف؛3.

توبم تَجْؾ ثِ تَل٘ذ ٍ ػَد هؼغَف اػت؛4.

ػذم تَجِ ثِ اًؼغبف پزٗشٕ ٍ هٌبثغ اًؼبًٖ؛5.

تَجِ ثِ ثجبت،پبٗذاسٕ،تؼبدل،ًَآٍسٕ ٍ دسحبلت آهبدُ ثبؽ ثِ  6.
.ػش ثشدى



ٍٗژگْ٘إ بشجستٔ سٍش هبتٌٖ بش
اسصضْإ سقابتٖ 

دس اٗي الگَ،هفبّ٘ن ٍ اصَل هتضبد دس ّن ادغبم هٖ ؿًَذ ٍ  1.
.دٗذگبُ ٍاحذٕ ثذػت هٖ آٗذ

دس اٗي الگَ ثِ ؿبخصْبٖٗ مِ دس هحبػجٔ اثشثخـٖ ػبصهبى  2.
هَسد اػتفبدُ قشاس هٖ گ٘شًذ،تَجِ هٖ ؿَد ٍ اٗي هؼألِ 
سٍؿي هٖ ؿَد مِ اسصؿْبٕ هغبٗش ٗب هتجبٗي هٖ تَاًٌذ 

.ثصَست ّوضهبى ثنبس سًٍذ


