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 :قدمهم   (الف

 عوامل مجموعه ارزیابی و تحلیل و تجزیه و محیط شناخت و مطالعه استراتژی، تدوین ادبیات در اصلی مفاهیم جمله از

 ریتأث آن ماتیتصم وها  طرح و زمانساهای  تیفعال و کار ندیفرا بر سازمان رونیب ای درون از که است یطیمح

 بهها  یاستراتژ نیتدو و یطراح و کیاستراتژ تیریمد ندیفرا در مطالعات گونه نیا ریتأث و نقش تیاهم .گذارند می

 طیمح تیریمد یمساو و معادل را استراتژیک مدیریت ،یسازمان پردازان نظریه و پژوهشگران اغلب که است یا اندازه

 قوت) داخلی عوامل صیتشخبنابراین  .دانند می محیطیهای  وتالطمها  چالش به پاسخی ساساًا را آن و دانسته

 و( Threats/ تهدیدها و / Opportunitiesها فرصت) خارجی عوامل و( Weaknesses/ ها  وضعف  Strengths/ها

 سازمان درهر کیتراتژاس ماتیتصم و یاستراتژ نیتدو و یزیر طرح در عوامل نیا از کی هر ریتأث زانیم نییتع

 خوبی به سازمان خارج و داخل محیط بایست می ابتدا سازمان در/بعد از تعیین قلمرو بخش کار این برای و است الزامی

نام برده    SWOT  ANALYSISکه در بیشتر منابع از آن بعنوان تجزیه و تحلیل محیطی یا  شوند شناخته و تعریف

ژی و دستورالعمل اجرایی اشاره شد جهت تدوین  برنامه راهبردی استان گلستان  همانگونه که در متدولو .شده است

های  از روش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تدوین برنامه ششم الهام گرفته شده است که در آن کل بخش

بر این به کمک عالوه  .زیر بخش موضوعی تفكیک و تجمیع گردیده است 19، اجتماعی و فرهنگی کشور در اقتصادی

را از ها  و ضعفها  تعیین قلمرو تقریبی صورت گرفته است تا بتوان قوتها  گانه  برای هریک از بخش 19های  کارگروه

 .و تهدیدات را از محیط خارجی آنها شناسایی و فهرست نمودها  محیط داخلی آنها و فرصت

 :گانه  13های  شبخ یکی از  خلی و محیط خارجیامحیط ددایره ای نمودار نمونه 
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قبل از اینكه به تشریح مختصر عوامل محیطی داخلی و خارجی بپردازیم الزم است در پاسخ به سواالت متعددی که 

 .بنماییمدر این پروژه مطرح شد اشاره مختصری به انواع برنامه ریزی 

 با سایر برنامه ها و تفاوت آن( راهبردی)برنامه ریزی استراتژیک( ب
رنامه ریزی استراتژایک به عنوان تالشی منظم و سازمان یافته به منظور اخذ تصمیمات بنیادی که شكل دهنده ب

 .فعالیت های آتی و بلند مدت سازمان هست ، تنظیم می گردد
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آن را هدفگذاری می در این نوع برنامه ریزی مقاصد و هدفهای مشخص و اهداف بلندمدت به هدفهای کمی و کوتاه که 

 .همچنین سیاست های اساسی ، کلی و برنامه های عملیاتی طرح ریزی می گردد. نامند ، تجزیه می گردد

بلندمدت تفاوت های زیادی قائل هستند که در زیر به  استراتژیک و برنامه ریزی بسیاری از محققان  بین برنامه ریزی

 :برخی از آنها اشاره شده است 

در حالی که  برنامه ریزی . ی استراتژیک بیشتر بر تشخیص و رفع مسائل مورد اختالف ، نظر داردبرنامه ریز-1

برنامه های کاری جاری توجه دارد، ضمن آنكه برنامه ریزی . بلندمدت بیشتر براهداف و مقاصد و تبدیل آنها به بودجه 

 .ندراهبردی با مقتضیاتی که جنبه سیاسی یافته اند ، تناسب بیشتری دار

بر ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان بیشتر تاکید می کند ، اما در برنامه ( راهبردی)برنامه ریزی استراتژیک-2

 .ریزی بلندمدت به ادامه روندهای جاری تا آینده توجه می شود

مه ریزان بلندمدت به برنامه استراتژیک بیشتر به برنامه های ایده آل و با چشم انداز موفقیت تاکید دارد ، اما برنا-3

نوعی قیاس و استنباط اط وضع موجود پای بندند و آن را در قالب هدفهایی مطرح می نمایند ، که بازتاب روندهای 

 .جاری می باشند

درواقع آنها . خیلی بیشتر از برنامه ریزی بلندمدت جهت گیری عملی و اقدامی دارد برنامه ریزی استراتژیک-4

اما برنامه ریزان . امات را لحاظ نموده تا بتوانند پاسخگوی مقتضیات پیش بینی نشده باشندمجموعه متنوعی از اقد

بلندمدت ، طرح های خود را در یک روند تصمیم گیری  واحد منطبق ساخته و ممكنست انعطاف پذیری چندانی 

 .نداشته باشند

 به رسیدن منظور به ها روش و ها اهر بهترین انتخاب برای منظم و متشكل است کوششی:برنامه ریزی منطقه ای

 که هستند منطقه های ساختاری برنامه و توسعه های راهبرد ای منطقه درسطح ها برنامه. منطقه یک در هدفهای خاص

 .دارند تمرکز ..... ، قابلیت ها و امكانات ، محدودیت ها و نگرانی های مناطق منطقه های زیرساخت روی

 ارایه را راهبردی های برنامه اجرای چگونگی جزئیات و تفصیلی شرح که هستند هایی برنامه: عملیاتی های برنامه

 طور به و جاری است ممكن برد نام مقررات و ها روش ها رویه و سیاست ها از توان می برنامه این نوع از دهند می

 و بینی پیش قابل اوضاع یاو شرایط با رابطه در استاندارد روشهای صورت به و آید کار به طوالنی زمان در نسبی

 .درآید اجرا به تكراری

 استقرار نیز و آن پایدار و متوازن توسعۀ و بهینه زیست فضای به دستیابی بمنظور فضائی ریزیبرنامه: برنامه آمایش

 متعیّن و چهارم بعد فضا، در کالبدی و فیزیكی نهادهای و هافعالیت انسانی، هایگروه سیستماتیک و منطقی

 علم وظیفه در که دهد می تشكیل را کشور یک فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، توسعه هایریزی برنامه ندفرآی

 به …و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، عوامل مند نظام ارزیابی سرزمین، آمایش .است جغرافیدانان و جغرافیا

 پایداری و افزایش برای مناسب هایی گزینه بانتخا در برداران بهره جامعه به کمک و تشویق برای راهی یافتن منظور

 کلیه جغرافیای هماهنگ و متوازن توزیع دیگر بیانی به. است جامعه نیازهای برآورد جهت در سرزمینی توان

 سرزمین آمایش را انسانی و طبیعی منابع و ها قابلیت به نسبت سرزمین پهنه در اجتماعی-اقتصادی های فعالیت

 .می باشد  (DSS)یش  برای برنامه ریزان استراتژیک در حكم یک سیستم حمایت تصمیم برنامه آما .گویند می
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 تعریف عوامل محیط خارجی -1

 
ها،  سازمان .است خارج سازمان میمستق کنترل از که است سازمان بر مؤثر عوامل شامل سازمان یخارج طیمح

 ریتأث تواند می یخارج طیمح اما دارند، خود یجخار طیبرمح یرکمیتأث فقط ..... کارها و کسبموسسات وها،  شرکت

 که شود می گفته یطیمح به کالن طیمح .باشد داشته آن یکار طیمح و ....و شرکت، سازمان کی برای  مالحظه قابل

 در را سازمان آن از رییگ بهره که است ای نهفته پتانسیل  فرصت .دده می قرار ریتأث تحت راها  و فعالیتها  بخش یتمام

 نفوذ از خارج که آنچه .است نشده بالفعل هنوز که است ای بالقوه منفعت دیگر عبارت به داد، خواهد رشد مثبت هتج

 گذاشته جا به سازمان عملكرد در منفی اثر تواند می مستقیم غیر یا مستقیم طور به و داشته قرار استراتژیک مدیران

 .شود می نامیده تهدید ،شود اضمحالل سمت به آن گرایش و عادی مسیر از سازمان شدن خارج باعث و

 عوامل اقتصادیتعریف مختصر-1-1

 نرخ بودن نییپا و  بهره نرخ بودن نییپا، تورم نرخ بودن نییپا با که یاقتصاد خوب طیشرا دیدان می که همانطور

 قدرت کاهش عدم باعث، رهبه نرخ بودن نییپا .کند ها می سازمان بینص یادیز منافع، کند می دایپ معنا... و، یكاریب

های  یگذار هیسرما جهت یمال منابع نهیهز کم و آسان نیتأم باعث، بهره نرخ بودن نییپا، کنندگان مصرف دیخر

 یدارا نفرات تعداد شیافزا باعث، یكاریب نرخ بودن نییپا وها  شرکت ازین مورد گردش در هیسرما نیتأم و دیجد

 رونق یعنی هم کنار درها  نیا همه و گردد می خدمات از یبرخوردار ای و تمحصوال دیخر به قادر عتایطب و درآمد

 یخدمات و یدیتولهای  سازمان یبرا فرصت نیبزرگتر که خدمات و محصوالت یتقاضا شیافزا یعنی، یاقتصاد

 و معكوس ریتأث، باال یكاریب نرخ و بهره نرخ، تورم نرخ یعنی یاقتصاد بد طیشرا که است یمنطق و یعیطب. باشد می

 یاقتصاد موثر عوامل گرید از. باشد ها می آن یبرا بزرگ دیتهد کی و داشتهها  شرکت سازمان، بخش بر ینامطلوب

، اتیمال نرخ، یمل ناخالص دیتول، هیسرما و بورس بازار طیشرا، یخارجهای  پول برابر در یمل پول ارزش به توان می

ها  آن ینزول و یصعود ریس و عوامل نیا مقدار که کرد اشاره جامعه در ینگینقد زانیم و یالملل نیب یاقتصاد طیشرا

 . آورد می وجود بهدستگاه و سازمان /برای بخش ها  آن بودن فرصت ای و دیتهد لحاظ به را یمتفاوت طیشرا

 فرهنگی-عوامل اجتماعیتعریف مختصر-1-2

 . باشند می ییباال یگذار ریتأث یدارا و متنوع اریبس دارند قرار یفرهنگ و یاجتماع یروهاین دسته در که یعوامل

، التیتحص زانیم، یسن یپراکندگ، تیجمع بیترک در راتییتغ از یناش که ییها فرصت و دهایتهد و عوامل نیا اثرات

 و یاجتماع مسائل به دولتمردان متفاوت یكردهایرو  یفرهنگ و یاجتماع راتییتغ روند. مردم رفتار و فكر طرز

توان به  می از جمله این موارد .است شده ما کشور درو اجتماعی  یفرهنگ تحوالت سرعت رفتن باال ثباع یفرهنگ

                                     :                                                                                                                            عوامل زیر اشاره نمود

اعتماد -سطح تحصیالت جمعیت-نرخ طول عمر-نرخ مهاجرت-نرخ مرگ و میر-میزان ازدواج و طالق-نرخ زاد و ولد

نگرش به -نگرش جامعه به کار و فعالیت اقتصادی-مسئولیت پذیری اجتماعی  -شیوه و سبک زندگی-به دولت

نگرش نسبت -... تغییر جمعیت در روستاها، شهرها و-استانتعداد زنان و جایگاه آنها در -سرمایه گذاری و پس انداز

اوقات  ، امید به زندگی ،انتظارات مشتری، تنوع قومیت، دین، مذهب، زبان و رنگ ها، .به محصوالت و کاالهای ایرانی

 میزان،  ستیز طیمح به نگرش، تیقوم -نژاد – تیجنس- سن لحاظ به تیجمع یپراکندگ ، مناطق جغرافیایی، فراغت
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 جمعیت نرخ بخش،های  یکاربرتغییر به  نگرش رییتغ، اجتماعی خدمات پوشش سطح، کاری های فرصت به دسترسی

 ...و شهری و  ییروستابخش  در

 قانونی –عوامل سیاسی تعریف مختصر-1-9

 ما کشور در نیهمچن دولت، کنند می بیتصو و نیتدو را یمقررات که هستند یاصل ینهادها، مجلس و دولت، حكومت

 خدمات افتیدر ای و والتصحم دیخر یبراها  سازمان وها  شرکت از یاریبس بزرگ یمشتر و باشد می کارفرما نیبزرگتر

 وها  فرصت جادیا منشا ها  سازمان یبرا ردیگ می شیپ در که یاقدامات و دولت نگرش، لیدال نیهم به بنا . باشد می

 کار و کسب رونق بانیپشت و یحام نیبزرگتر، مقررات و امور لیهتس با تواند می دولت.باشد می یشماریب یدهایتهد

 یجد یدیتهد، ریپاگ و دست نیقوان وها  تیمحدود جادیا با ای و باشدها  سازمان تیفعالهای  نهیزم و عیصنا هیکل در

 نیقوان و راتمقر لیتحل و یبررس صرف را یادیز زمان دیباها  آنهای  ستیاستراتژ وها  سازمان .باشدها  شرکت یبرا

. ندینما یدولتهای  ییوگردهما نارهایسم در حضور، یدولت مسئوالن با تماس، ندهیآ یاسیس طیشرا ینیب شیپ، یدولت

درصد مشارکت رای -های خاص تعرفه-تغییر در قوانین مالیاتی-مقررات زدایی :از جمله این عوامل عبارتند از

بودجه -های پولی و مالی دولت سیاست-ای  سیاست یارانه-قوانین حفظ محیط زیست-قوانین بخشی  -دهندگان

 قانون تجارت، قانون،مقررات صادرات و واردات-شرایط سیاسی در کشورهای خارجی-انتخابات محلی و ملی-دولت

قوانین ضد   ،سیستم اداری دولت، سیاست داخلی، سیاست خارجی، شوراها و فرآیندهای تصمیم گیری دولتی کار،

 عوارض وها  تعرفهقوانین  ، روابط خارجی، مقررات تجارت خارجی، روابط خارجی، ن مصرف کنندهقوانی، انحصار

 در یخارج یگذار هیسرما نیقوان، یالملل نیبهای  سازمان و یخارج یکشورها با روابط ، کار یمنیا نیقوان، یگمرک

    یساز یخصوص ای امور درهمه دولت یتصد، کشور

 وریعوامل فنآتعریف مختصر-1-1

 شدت به علم شدن برابر دو یزمان دوره که گفت توان می جرأت به و افتهی شگرف یسرعت، جهان در علم دیتول زانیم

 به دیجد محصوالت دیتول و یمهندس علوم در را خود ریتأث، هیپا علوم در دیجد یدستاوردها . است افتهی کاهش

            شدن نهیبه و شرفتیپ حال در سرعت به دیتول یندهایفرآ و ساختهای  یتكنولوژ . است داده نشان یخوب

، باالتر تیفیک با یمحصوالت اما کنند می طلب را ییباال یگذار هیسرما، دیجدهای  یآور فن وها  یتكنولوژ . باشند می

 ریتأث تتح شدت به را انیمشتر ذائقه و قهیسل، عیسر تحوالت نیا. کنند می دیتول، یمتفاوت یکارکردها و کمتر متیق

 راتییتغ سرعت. است نموده زیمتما یکارکردها با و نینو محصوالت طالب و تشنه، شیپ از شیب راها  آن و داده قرار

 یاریهوش باها  شرکت یبرخ . کند می حذف تیفعال صحنه از راها  شرکت از یتعداد روزه هر و است ادیز اریبس ینوآور

ها و  رسانه- دولت الكترونیک-تجارت الكترونیک. کنند می یبردار بهرهها  صتفر نیا از و دارند نظر ریز را تحوالت نیا

  :داشت اشارههم  ریز موارد به توان می فناوری عوامل  -در محیط خارجی عالوه بر این  . اینترنت    -فضای مجازی

، قوانین ضد انحصار، R&D بودجه ،توسعه و قیتحق خدمات ارائه د،یتول روشهای نانو، ارتباطات، و اطالعات فناوری

 انتقال تكنولوژی، اتوماسیون ، الگوی بانكداری، رابطه دانشگاه و صنعت

 

 

 



  

1 

 

 عوامل زیست محیطیتعریف مختصر-1-5

 هوا، مانند یستیز اثرگذار عوامل .بگذارد ریتاث مردم و دولت وکار، کسب بر است ممكن که یستیز طیمح جنبش کی

 نه؟ ای دارد وجود ستیز طیمح از یناش داتیتهد ای و ها فرصت ایآ دینیبب و دیکن یبررس را رهیغ و یانرژ آب،

نسبت اراضی مناطق حفاظت شده به مساحت کل -زیست محیطی غیر دولتیهای  تعداد تشكل- سرانه فضای سبز 

نسبت فاضالب صنعتی بازیافت شده به کل فاضالب -ها نسبت فاضالب صنعتی به کل آب مصرفی کارگاه-استان

 بهره ،ها به مساحت کل استان نسبت مساحت جنگل-های دارای پسماند صنعتی درصد کارگاه-ها کارگاه صنعتی

جزء موارد مطرح در این دسته  زیست محیط ندهیفزا تخریب، ینیرزمیزهای  سفره از یراصولیغ و هیرو یبهای  یبردار

 .عوامل هستند

 عوامل بین المللتعریف مختصر-1-6

ها و  عضویت ایران در پیمان  -تجارت و اقتصاد جهانی-روابط ایران با کشورهای منطقه- کشورهاروابط ایران با سایر 

بین های  سازمان، ،استانداردهای جهانی،قوانین بین المللالمللی های بین تحریم-المللی ای و بین های منطقه سازمان

 .گیرند می ه بندی قرارجزء مواردی هستند که در این دست ...المللی و عضویت ایران در آنها و

 (...وقانون گذاران ، رقبا، ارباب رجوع)انتظارات ذینفعان خارجیتعریف مختصر-1-1

ذینفع  .یكی از عوامل اصلی در تدوین برنامه راهبردی تجزیه و تحلیل ذینفعان و همچنین تعیین انتظارات ذینفع است

شناخت ، شناخت ذینفعان خارجی.یرگذارند یا تاثیر پذیرندهستند که بر سازمان تاث ... ها و ها، سازمان افراد، گروه

مالیات ، قانون گذاران، در این تحقیق  رقبا .ارات آنها بسیار مهم و حیاتی استانتظارات آنها و چگونگی پاسخ به انتظ

 .باشند می دستگاه/ بخش نجزء ذینفعا ....ارباب رجوع و مشتریان  و، دهندگان

 برداران بهره و گذاران هیسرما موارد به توان می (...ارباب رجوع و) ت ذینفعان خارجیانتظارا  -در محیط خارجی 

 .اشاره نمود نقانون گذارا ، خریداران ،یالملل نیب و یداخل

 

 سایر عوامل محیط خارجی-1-8

ی را دیگر  خارجیمحیطی  عوامل اگرخود  بنا به تشخیص کارشناسی  ....سازمان و/ بخش خاص طیشرا به توجه با

 .مدنظر دارید که در هیچ یک از موارد هفتگانه فوق دسته بندی نمی شود را  در این مرحله وارد نمایید
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 تعریف عوامل محیط داخلی-2

 
 را آنها سازمان/ بخش که گیرند می قرار سازمان/بخش  کنترل قابل های فعالیتامکانات و  زمرة در ضعف و قوت نقاط

 سیستم درون در عناصری و عوامل قوت نقاط .دهد می انجامبهره برداری و یا  ضعیف بسیار یا عالی بسیار ای شیوه به

 ضعف نقاط و تأمین ای شایسته نحو به نظر مورد اهداف داشت انتظار توان می آنها، مؤثر کارگیری به با که هستند

 های چالش و تنگناها ها، محدودیت ها، کمبودها،  ییناتوانا مجموعة سازمان ضعف نقاط .یابند کاهش سازمان احتمالی

 یاجرا برای عامل چنانچه. گردد می آنها تحقق عدم یا و اهداف به وصول در منفی تأثیر موجب که است سیستم داخلی

 و کند ایجاد ضیق مأموریت یاجرا در عامل چنانچه. شود می منظور قوت نقطه باشد داخلی و کند ایجاد سعه مأموریت

 .شود منظورمی فضع نقطه باشد داخلی

 عوامل مدیریتیتعریف مختصر-2-1

برنامه ریزی یک پل الزم و ضروری  است که بین حال و  : برنامه ریزیتعریف مختصر : عوامل مدیریتی-2-1-1

برنامه ریزی که به فرآیند پیش بینی و  .برد می موردنظر را باالهای  هدف شود و احتمال دستیابی به می آینده زده

و اقدامات، ها  در این فرایند جهت تدوین برنامه .شود می ت آتی و چگونگی رسیدن به اهداف اطالقتجسم اقداما

برنامه ریزی دربرگیرنده همه  .فرآیند تصمیم گیری در ارزیابی راهكارها و انتخاب بهترین راهكار ضروری است

 زمینه انجام کارهای خاصی که در این . دهد می شود که مدیر برای تدارک دیدن امور آینده انجام می فعالیتهایی

ودر نظر گرفتن ها  تعیین سیاست، ها تدوین استراتژی، بلندمدتهای  تعیین هدف، بینی پیش: شود عبارتنداز  می

 . کوتاه مدتهای  هدف

آن سازمان باید ، بعد از تعییین اهداف و فعالیتهای سازمان   : سازماندهی تعریف مختصر: عوامل مدیریتی-2-1-2

 . سازد می بنابراین سازماندهی نیل به هدف را میسر . توانایی انجام اهداف تعیین شده و دستیابی به آنها را داشته باشد

ن مراتب یتعی، شاغالنهای  تعیین اختیار ومسئولیتها،  سازماندهی عبارت است از شناسایی و گروه بندی فعالیت

هدف از سازماندهی این است که از طریق تعیین کارها و  . باشد یها م سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت

 سازماندهی دربرگیرنده همه فعالیتهایی .و اختیارات سازمانی به نوعی هماهنگی دست یافتها  روابط بین پست

 . شود می (اختیارات )دهد و منجر به یک ساختار از کارهای تخصصی و روابط قدرتها  می شود که مدیریت انجام می

حیطه ، شغلهای  ن ویژگیییتع، شرح وظایف، تعیین شرایط احراز شغل، طرح ریزی سازمان: مزبور شامل های  کار

به طور خالصه  . شود می طرح ریزی شغل و تجزیه ووتحلیل شغل، ایجاد هماهنگی، وحدت فرماندهی، نظارت

  . شود می تنظیم روابط و تعیین مراتب اطالق، سازماندهی به فرآیند تقسیم کار

به فرآیند ایجاد ارتباطات به گونه ای که زمینه نفوذ در  : هدایت تعریف مختصر :عوامل مدیریتی-2-1-9   

  . اطالق میگردد، کارکنان فراهم گشته تا آنها جهت کسب هدف برانگیخته شوند

 موجب ها  نآهدف را در  سببه گونه ای که انگیزش به ک است وظیفه هدایت بر اساس یگانه سازی افراد با سازمان

یگانه سازی اهداف  -یگانه سازی اهداف افراد با اهداف سازمان : گیرد می در برد زیر را موار اصولی همچون  .شود می

تسهیل در جهت همكاری رهبران گروهها ی غیر رسمی با عناصر رسمی سازمان در جهت  -با اهداف سازمانها  گروه

تفویض اختیار متناسب با وظایف -ی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیریزمینه ساز-سازمانهای  کسب هدف
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ویژه از طریق تنظیم  ایجاد ارتباطات موثر در جهت هدایت افراد به-شود  می ایی که به کارکنان سپردهومسئولیت ه

ارتباط وتعامل -ضعیف مبتنی بر رشد در افراد نه مبتنی بر سوء ظن و ت کنترل موثر بر اساس نظارت -واع برنامه هانا

، کاریهای  تشكیل گروه، ایجاد ارتباط، اتب نیل به هدفمر، در کارکنان ذنفویزان م.ناجزای انسانی سازمامناسب در 

 . تغییر ساختار، نیاز تامین، رضایت شغلی، غنی سازی شغل، یارتتفویض اخ، تعدیل در رفتار

تان در مقایسه با ین اندازه گیری فعالیتهای زیر دسکنترل مب: کنترلتعریف مختصر: عوامل مدیریتی -2-1-1

مقصود از اعمال  .جهت نیل به هدف میسر گردد شده است تا انحرافات مشخص و اصالحات های تعیینبرنامه و معیار

کارهایی که  .باشد می نتایج واقعی با نتایج برنامه ریزی شده جام دادن فعالیت هایی  جهت حصول اطمینان از کنترل ان

کنترل کیفیت، کنترل امورمالی، کنترل هزینه ها، تجزیه و تحلیل   :شود، عبارت اند از می در این زمینه انجام

 مرحله به شرح زیر 4اعمال کنترل اهمیت ویژه ای دارد و شامل  .انحرافات، دادن پاداش و تشویق و ترغیب افراد

مقایسه عملكرد واقعی با  .3  ،     ه عملكرد فرد و سازمانمحاسب .2    ،    تعیین معیارهای عملكرد.1:      باشد می

                                                                                                                                                         اقدامات اصالحی .4و                  معیارهای عملكرد برنامه ریزی شده

   عوامل منابع انسانیتعریف مختصر-2-2 

بنابراین هر .گویند می مدیریت منابع انسانی  رشد و جانشین پروری در نیروکار ، نگهداشت ، آیند جذببه کل فر

ج تواند بر حسب نتای می لذا.گیرد در عملكرد سازمان نقش بسزایی خواهد داشت می اقدامی که در این حوزه انجام

الزم به ذکر است برخی .بدست آمده از هر یک از عوامل و میزان تاثیراتش بر سازمان جزو نقاط قوت و یا ضعف باشد

کارگزینی، مدیریت نیروی انسانی،  :مختلفی مانندهای  صاحب نظران مدیریت در بیان مسائل انسانی سازمان از واژه

شود تعیین  می از جمله کارهایی که در این زمینه انجام .نموده انداداره امور کارکنان، مدیریت منابع انسانی استفاده 

های  اخراج، اجرای قانون، اجرای سیاست آموزش،دستمزد و حقوق، مزایای کارکنان، مصاحبه، گزینش، استخدام،

 .و روابط عمومی استها  انضباطی، رسیدگی به شكایت

  (خدمات)عوامل تولید و عملیاتتعریف مختصر-2-9

تولیدی با استفاده از نیروی کار، سرمایه، ماشین آالت و تشكیالت مواد اولیه را به کاالهای ساخته شده و  عملیات

فرآیند، ظرفیت،  :شود می وظیفه یا حوزه ی تصمیم گیری 5شامل ( عملیات)مدیریت تولید  .کنند می خدمات تبدیل

      موجودی، نیروی کار و کیفیت

                                                                                                                                                                            (چگونگی گردش کار).شود می (از نظر فیزیكی) بوط به فرآیند تعیین کننده سیستم تولیدمرهای  تصمیم گیری :فرآیند 

                                                                                                                                                                  (نه بسیار زیاد نه بسیار کم) .نماید می مربوط به ضرورت ها، سطح مطلوب تولید سازمان را مشخصهای  تصمیم گیری :ظرفیت

چه چیزهایی را باید گزارش داد، در  :شامل موارد زیر است .شود می تصمیمات خاصی در این باره گرفته :موجودی کاال

 .را جا بجا کردها  چه زمانی باید گزارش داد، مقدار سفارش چقدر باشد، چگونه باید آن

، نیمه ماهر، ه باید درباره ی کارکنان ماهرشود ک می تصمیمات مربوط به نیروی کار شامل تصمیماتی :نیروی کار  

                                  . طرح ریزی شغل: شوند شامل  می تصمیمات خاص در این باره گرفته . دفتری و مدیریتی گرفت

غنی ، سنجش عملكرد کار و روشهای ایجاد انگیزه در کارکنان و محاسبه و سنجش کارهای انجام شدههای  شاخص

  . شود می ی شغلساز
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شود که سازمان اطمینان حاصل کند کاالها وخدمات تولیدی  می تصمیمات مربوط به کیفیت از این بابت گرفته :کیفیت 

: تصمیمات خاصی را که باید در این زمینه گرفت شامل   . دارای مرغوبیت الزم وکیفیت مورد نظر هستند یا خیر

 . شود می لید شدهمحصوالت تو، کنترل هزینه، کنترل کیفیت

  اطالعاتیهای  عوامل فنآوری و سیستمتعریف مختصر-2-1

ارزیابی یا تعیین نقاط قوت وضعف سیستم اطالعاتی سازمان از ، به هنگام تجزیه وتحلیل عوامل درونی سازمان 

عی را انجام داد توان طبقه بندی متنو می با استفاده از نظام اطالعاتی رایانه . اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

به . ومیزان کارایی افراد را اندازه گیری نمود و به راحتی  تامین نیروی انسانی از داخل سازمان را برنامه ریزی نمود

درباره ، در درون سازمان، آوردیک سازمان مواد اولیه را بدست در مجرای ارزیابی داخلی  توان می کمک این سیستم

مدیریت را فراهم های  یم گیریبستر تصم . نمودوری آرا گرد  داده هایی و نیروی انسانیتولید ، بازاریابی امور مالی

الگوهای تجزیه وتحلیل و پایگاه ، سخت افزار، یک سیستم اطالعاتی اثر بخش اطالعات رایانه ای از نرم افزار . درآو

، درک بهتری از واحد وظیفه ای سازمان :منافع سیستم اثر بخش اطالعاتی به شرح زیر است  . کند می استفادهها  داده

یک سیستم اطالعاتی  . تجزیه و تحلیل مسائل واعمال کنترل بهتر، آگاهانه ترهای  تصمیم گیری، وجود ارتباطات بهتر

و طبقه بندی . مدیران داده هایی را گرد آوریهای  اثر بخش همانند یک کتابخانه است که سازمان با توجه به نیاز

  . ایدنم می پردازش

  عوامل تحقیق و توسعه تعریف مختصر-2-5

چاره ای ندارند جز اینكه به صورت دائم محصوالتی جدید تولید و عرضه کنند یا اینكه محصوالت ها  بیشتر سازمان

کنند و از سوی  می به سرعت تغییرها  مشتریان و فنآوریهای  و سلیقهها  قدیمی را اصالح نمایند زیرا از یک سو نیاز

) کم شدن خالقیت ، داخلی وخارجی رو به افزایش استهای  ر چرخه حیات محصوالت کوتاه است و رقابت شرکتدیگ

، افزایش بخش بندی بازار، ت در سطح جهانیابافزایش رق، برای محصوالت جدید( جدی های  ونظریهها  کاهش عقیده

ررات دولتی از جمله عواملی هستند که تولید ه هایی که دارای منافعی خاص هستند و سرانجام افزایش مقوافزایش گر

دایره   .شود می پرهزینه تر و مخاطره آمیز تر، روز به روز مشكل تر( به شیوه موفقیت آمیز )و عرضه محصوالت جدید 

 بهکمک ، کنونیهای  حمایت یا پشتیبانی از فعالیت   : تحقیق وتوسعه گسترده شده است و شامل موارد زیر است 

بهبود کیفیت محصوالت ، تولید و عرضه محصوالت جدید، (تازههای  جهت فعالیت در زمینه)جدید های  دگشایش واح

تحقیق وتوسعه برای .وریاو ظرفیت فنها  باالبردن کارایی واحد تولید وگسترده تر نمودن یا افزایش توانایی، کنونی

تحقیق وتوسعه دارای دو شكل اصلی  های  واحد .تعیین نقاط قوت و ضعف درونی سازمان باید مورد بررسی قرار گیرد

    :است 

تحقیق و توسعه که در درون سازمان انجام شود که در چنین حالتی سازمان دایره ای به نام تحقیق و توسعه -1  

                                                                                                                                                                         خواهدداشت 

          . خصوصی یا مستقل برای تحقیق در باره محصوالتی خاصها  سازمان، بستن قرارداد با پژوهشگران-2
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  عوامل زیرساخت و پشتیبانی تعریف مختصر-2-6

ژوهش قوانین وزارت متبوع و سازمان و نظارت ومدیریت بر منابع انسانی  وبرنامه ریزی پشتیبانی را میتوان مطالعه و پ

 و ایجاد:(یبانیپشت).کردجهت بهسازی روش انجام کار و به روز نگهداشتن استاندارهای کیفی در مراحل مختلف بیان 

 قبول و شهری درون ونقل حمل خدمات انجام ، پذیرائی و اقامتی ، تفریحی ، خدماتی های مجتمع از برداری بهره اداره

 نیاز مورد خدمات انجام و سبز فضاهای و محوطه نگهداری و بهداشتی و نظافتی وامور دهی سرویس خدمات انجام و

 و اقدام هر انجام و قبول کلی بطور و تكثیر و مطالبات،تایپ انبارداری،مخابراتی،ارزیابی:  قبیل از بانكها و سازمانها

 .میگیرد قرار خدمات عام نوانع تحت که عملی

ای، رایانه و فنّاوری اطالعات، رمزشناسی،  جاده-شهری ونقل درون حمل-(های مصوّب فرهنگستان واژه)زیرساخت 

ونقل مانند حریم راه، خطوط  های حمل تمام اجزای ثابت سامانه[ ای جاده-شهری ونقل درون حمل] [مهندسی مخابرات

رایانه و ]های اتوبوس و امكانات نگهداری  های پیاده ـ سوار، ایستگاه ها، محوطه ستگاهدهی، ای مسیر، تجهیزات عالمت

 ای برای انجام یک فعالیت یا ایجاد یک سامانه مجموعۀ عناصر پایه[ فنّاوری اطالعات، رمزشناسی، مهندسی مخابرات

 

  عوامل مالی و حسابداری تعریف مختصر-2-1

 مالی یه عنوان تنها عامل یا معیار تعیین کننده وضع رقابتی سازمان به حسابوضع ، اغلب از نظر سرمایه گذاران

تواند  می مالیهای  تنگ با یكدیگر دارند نسبتتخصصی سازمان رابطه ای تنگاهای  از آنجا که فعالیت واحد . آید می

به  . ی رایانه ای باشدتحقیق وتوسعه و سیستم اطالعات، تولید، بازاریابی، نشان دهنده نقاط قوت و ضعف مدیریت

هنگام تصمیم گیری برای تامین مالی باید کوشید برای سازمان بهترین ساختار سرمایه را به وجود آورد و آن شامل 

در تصمیم  . تواند بدان وسیله سرمایه مورد نیاز را تامین کند می شود که سازمان می مختلفیهای  بررسی روش

 . کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار دادهای  سرمایه در گردش را برای دوره تامین مالی باید نیاز بههای  گیری

بلكه عوامل دیگری هم نقش ، وجه به این واقعیت مهم است که وضع مالی شرکت تنها به عملكرد مالی بستگی نداردت

  . کنند می مهمی ایفا

بنابراین به هنگام تجزیه ، نسبتهای مالی اثر بگذاردتواند بر  می حتی سازمان تعهداتی در برابر حفظ محیط زیست دارد

های  درست همانند مواردی که از سایر ابزار، مالی باید از این روش به شیوه ای معقول استفاده کردهای  و تحلیل نسبت

-میزان تعهدات مالی-میزان نقدینگی سازمان-مقدار بودجه تخصیص یافته:عواملی مانند .شود می تحلیل استفاده

های  نسبت-میزان کارایی مالی-پرسنلی سازمانهای  میزان هزینه–میزان استقراض بانكی -جم سرمایه گذاری هاح

 .از جمله این موارد هستند....مالی

   قانونی و مقررات/عوامل حقوقی تعریف مختصر-2-8

سیستم نقش بسزایی داشته  توانند بر روند شكل گیری و پویایی و بهبود عملكرد یک می موثر بر کسب و کارها قوانین

قوانین مالی و بین  -1 : شوند می ارها  به سه بخش تقسیمو کسب و کها  قوانین موثر بر سازمان بطور کلی .باشند

-سازمان داخلیهای  سایر عوامل آیین نامهبنابراین  . قوانین مدنی -3و قوانین عمومی و خصوصی    -2 ، المللی

 تواند برای  می از جمله عوامل موثر برسازمان هست که-کشوریقانون و مقررات جاری – از مرکز ارسالی های  بخشنامه

            سازمان بنا بر شرایط موجود نقاط قوت باشد یا ضعف
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 عوامل روابط عمومی و بازاریابی تعریف مختصر-2-3

. دارد سازمان برون و سازمان درون بین تعامل وایجاد ها سازمان وضعیت دربهبود مؤثر بسیار نقشی عمومی روابط

 های روش و خصوصیات سری یک واجد بایستی وخصوصی، دولتی سازمان و درهردستگاه عمومی روابط مسئول

 .گردد ها سازمان و ادارات در کاری پیشرفت ۀمای تابتواند باشد شغلی وظائف وانجام امور دراداره کارآمد

و خواست هایی که مشتریان برای محصوالت  و  ها  یجاد و تامین نیازا، پیش بینی، بازاریابی فرایندی برای شناسایی

و تمایالت مشتری باید کارهای زیر را انجام داد که ها  خواستها،  بررسی و ارزیابی نیاز.شود می گفتهخدمات دارند 

مربوط به مشتری تجزیه و تحلیل اطالعات  -2زمینه یابی در مورد مشتری -1. ردیگ می مشتری نامهای  ازیشناسایی ن

تهیه برنامه هایی برای شناسایی هر چه بیشتر -4. سازمان در بازارمربوط به تعیین جایگاه های  ارزیابی استراتژی -3

 .مطلق بازارهای  تعیین استراتژی هایی برای بخش-5. مشتریهای  خواسته

 

  عوامل فرهنگ سازمانی تعریف مختصر-2-14

 مشخص و یابند می جریان نوعی بهها  شرکتو ها  سازمان همه فضاهای در که اییه ارزش مجموعه، اعتقادات، افكار

 .است موسوم سازمان فرهنگ به پذیرد صورت افراد توسط باید که را کارهایی انجامهای  روش وها  دستورالعمل کردن

  :کرد لمس توان می زیر موارد در را سازمان در و کار محل در فرهنگ محسوس و قابل تشخیصهای  نمونه

 رود؟ می انتظار کارکنان از فردی ابتكار و فرمانبرداری  از ترکیبی چه 

 ؟ است اهمیت حائز مقرر وقت در کار رسانیدن انجام به فقط یا هستند مهم کار رسمیهای  ساعت آیا-

 پذیرد؟ می صورت وقتی چه در کار که آن نه -

به طور .صورت میپذیرد یا اینكه افرادجهت اخذ تصمیمات یا غیر رسمیرسمی های  نترل سازمان توسط گروهآیا ک-

 نسبی استقالل دارند؟

درخصوص لباس و رفتارهای غیر معمول کارکنان چطور ؟آیاسازمان طیف گسترده ای از آرایش وپوشش وهر نوع -

 کند ؟ می سختی را اعمالهای  نماید یا محدودیت می رفتار کارکنان را تحمل

 :از عبارتند که نمودند بندی رهنگ سازمان وتاثیرات آن را به صورت زیر طبقهبرخی از صاحب نظران ف 

 که است  آن مستلزم سازمانی چنین در کردن کار دارد اشاره نفوذ منبع به که قدرت فرهنگ : قدرت فرهنگ   

 بینی پیش که دهند جاموان کرده بینی پیش دارند انتظار آنها از قدرت دارندگان که را آنچه بتوانند درستی به کارکنان

 باشد خطا بینی پیش اگر اما شود هامنجر برنامه تحقق و اهداف مسیر در کارکنان سپاری تعهد به کارکنان درست

  . شود منجر کارایی افت و نارضایتی به تواند می

 بیان در که روشی همان به استدالل و منطق اساس بر شخصی که است این از نقش عبارت فرهنگ :فرهنگ نقش 

 که شود می گفته نقش فرهنگ مفهوم این به نظر این از نماید تالش نموده عمل بزرگهای  سازمان ساختار جزئیات

ها  نقشه مجموعه این توسطها  سازمان و بخشد می برترینها  موقعیت با دررابطه آنها به سازمان در افراد موقعیت

  . گردند می توصیف

 .است نیافته باشدشكل شده اعطا مراتب سلسله توسط که قدرت از واحدی نبعم هیچ از این فرهنگ:فرهنگ وظیفه

        قرارها  پروژه این درترکیب که افرادی و دهد می ارجاع سازمان مختلف قسمتهای به را ها پروژه ارشد مدیریت

  .یابند می بهبود تیم شكل در پروژه به مربوط امور انجام برای مستقل طور به گیرند می
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 و شود می مشاهده امروز جهان درها  سازمان در که است فرهنگی مشترک شكل کمترین فرهنگ نوع این: شخصی هنگفر

 . گذارد می تاثیر فرد توسط کار جهت سازمان انتخاب بر و است فردی های ارزش بر مبتنی فرهنگی معمول طور به
 

 :عوامل ذینفعان داخلی تعریف مختصر-2-11

 و فعل در گذارد می اثر سازمان بر غیرمستقیم یا مستقیم طور به که هستند عواملی رایدا سازمانیهای  محیط

 بر که عوامل از دسته آن دهند می قرار تاثیر تحت را سازمانهای  مشی خط وها  تصمیم و موثرند سازمانهای  انفعال

 سازمان ذینفعان شوند می تقسیم نسازما خارجی ذینفعان و داخلی ذینفعان گروه دو به دارند مستقیم تاثیر سازمان

 صاحبان کارکنان را داخلی ذینفعان گذارند می تاثیر سازمان در سازمانی اهداف پیگیری با که هستند های گروه و افراد

  انتظارت ییشناسا، نفعانیذ ییشناسا آنچه در این مبحث اهمیت دارد .دهند می تشكیل سازمان مدیره هیئت و سهام

 .باشد می نفعانیذ انتظارات تیریمد و ذینفعان

 

 سایر عوامل داخلی-2-12

دیگری را  داخلیمحیطی  عوامل اگربنا به تشخیص کارشناسی خود   ....سازمان و/ بخش خاص طیشرا به توجه با

 .مدنظر دارید که در هیچ یک از موارد هفتگانه فوق دسته بندی نمی شود را  در این مرحله وارد نمایید

 

 محیط پژوهیهای  تکمیل فرم تشریح نحوه -9

 و اصطالحات یدیکل واژگان فیتعار -9-1

در واقع  در  .گویند ها بررسی شوند را عامل محیطی می محیط  متغیرهایی که باید در هر یک از خرده :عامل محیطی

خارجی  بخش است و در محیط/سازمانهای  یا ضعفها  وجود یا عدم وجود مطلوب این عوامل همان قوتداخلی محیط 

 .باشد می بخش/سازمانآن و تهدیدات ها  همان فرصت بخش/بر سازمان تاثیر مثبت یا منفی این عوامل

اگر عامل محیطی از درجه انتزاع باالیی برخوردار باشد یا به بیان دیگر قابل سنجش و مشهود نباشد برای  :شاخص

دیگر که قابلیت سنجش بیشتری دارند را تعریف  تر نماییم، چند متغیر اینكه عامل محیطی را قابل سنجش و ملموس

 .گویند کنیم که به آنها شاخص می می

اگر شاخص  نیز از درجه انتزاع باالیی برخوردار باشد چند متغیر دیگر که قابلیت سنجش بیشتری دارند را  :سنجه

 .گویند کنیم که به آنها سنجه می تعریف می

به بیان دیگر  .سنجه باید دارا باشند/ای است که شاخص  تاندارد، مقدار بهینهدر محیط داخلی منظور از اس :استاندارد 

  .سنجه چه مقدار باشد خوب یا بهینه است/ یعنی یک شاخص  .سنجه را استاندارد گویند/مقدار بایدی یک شاخص

 :  صفحه بعد توجه نمایید مثال به  برای تبیین بهتر عامل محیطی ، شاخص و سنجه 
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 سنجه شاخص عامل محیطی

 ها و فضای مجازی رسانه

های  درصد استفاده از پیام رسان

 مجازی

های  رسان درصد استفاده از پیام

 داخلی

های  رسان درصد استفاه از پیام

 خارجی

 های مجازی درصد استفاده از رسانه

های مجازی  درصد استفاده از رسانه

 (... یوتیوب و)خارجی

ای مجازی ه درصد استفاده از رسانه

 (... آپارات و)داخلی

 نرخ نفوذ اینترنت

 نرخ نفوذ اینترنت موبایلی

 adslنرخ نفوذ اینترنت 

 نرخ نفوذ اینترنت فیبر نوری

 نحوه تکمیل فرم محیط خارجیمختصر تشریح -2—9

الملل  ولوژیک، بینقانونی، تكن -فرهنگی، سیاسی -های اقتصادی، اجتماعی در  این فرم، محیط خارجی به خرده محیط

های فوق چند عامل  برای هر یک از خرده محیط .تقسیم بندی شده استو انتظارات ذینفعان خارجی محیط زیست  ،

اگر عامل یا عوامل دیگری است که در آن ذکر نشده با توجه به .....( و)در قسمت توانید  شما می .تعریف شده است

در ادامه باید  .به عوامل محیط خارجی همان خرده محیط اقدام کنیدسازمان خود نسبت به اضافه کردن آن /بخش

های حجم واردات  توانید شاخص به طور مثال برای عامل صادرات و واردات می .برای هر عامل یک شاخص تعریف کنید

سنجه و در ادامه برای هر شاخص یک یا چند  .به استان و حجم صادرات از استان را به عنوان شاخص تعریف کنید

 .تعریف کنید

تواند شاخص یا سنجه داشته باشد و یا  الزم به ذکر است که هر عامل بسته به میزان عینی یا قابل سنجش بودن آن می

به طور مثال نرخ ارز چون درجه عینیت آن باالست و متغیری قابل سنجش است نیازی به شاخص یا  .نداشته باشد

ی خودش است و نیازی نیست برای آن شاخص یا سنجه  یا سنجهسنجه ندارد و به بیان دیگر خودش شاخص 

 .اما عاملی مانند نرخ تورم، چون از عینیت کمتری برخوردار است نیاز است شاخص برای آن تعریف شود .بنویسید

مانند نرخ تورم بر اساس شاخص بهای مصرف کننده؛  نرخ تورم بر اساس شاخص بهای تولید کننده؛ نرخ تورم مناطق 

 .ری و نرخ تورم مناطق روستاییشه

به شاخص و در ادامه به سنجه، هدف این است که درجه قابل سنجش بودن را  یبه بیان دیگر در حرکت از عامل محیط

 .را تعریف کنیم که به صورت عینی تر عامل را بتوانیم بسنجیم( متغیرهایی)یعنی چیزهایی .افزایش دهیم

 به طور مثال  .کنیم سنجه را در ستون مربوطه تشریح می/شاخص/لدر ادامه وضعیت فعلی و آتی آن عام

شاخص نرخ تورم مصرف کننده در حال حاضر در چه وضعی است و به نظر کارگروه روند آن افزایشی است یا 

  .کاهشی
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 بانک زمانی های سری مانند مختلف اطالعاتی های  پایگاه در موجود های داده می توان از منظور بدین

یا  و ... و ،(https://www.amar.org.ir)ایران آمار مرکز آماری سالنامه سامانه ،/(https://tsd.cbi.ir)مرکزی

 .نظرسنجی در کارگروه استفاده کرد

  سنجه را  بر بخش یا سازمان در ستون بعدی تشریح /شاخص/عاملدر ادامه تاثیر وضعیت فعلی و روند آتی

  .یشی نرخ تورم چه تاثیر یا تاثیراتی بر بخش یا سازمان دارنداینكه باال بودن و روند افزا .کنیم  می

  در ادامه بر اساس تاثیراتی که در ستون قبلی تشریح کردید حاال باید مشخص کنید که این تاثیرات در

اگر برآیند تاثیرات مثبت بود آن  .سازمان دارند یا تاثیرات منفی/مجموع تاثیر مثبت بر بخش

 گیریم ای بخش یا سازمان فرصت در نظر میسنجه را بر/شاخص/عامل

   می * برعكس اگر برآیند تاثیرات منفی بود قسمت تهدید را عالمت  .می زنیم* و در قسمت فرصت عالمت

 .زنیم

 نحوه تکمیل فرم محیط داخلیمختصرتشریح  -9-9

هدایت، /ریتمدی  هی،سازماند/برنامه ریزی، مدیریت/های مدیریت در این فرم، محیط داخلی بخش به خرده محیط

اطالعاتی، مالی و حسابداری، تولید، های  منابع انسانی، تحقیق و توسعه، فنآوری و سیستمکنترل، مدیریت /مدیریت

و و پشتیبانی ها  عملیات و خدمات، فرهنگ سازمانی، حقوقی،قانونی و مقررات، روابط عمومی وبازاریابی، زیرساخت

 .تقسیم بندی شده استذینفعان داخلی 

که شما    شده استدرستون فرم اکسل آورده های فوق چند عامل تعریف داخل پرانتز  برای هر یک از خرده محیط 

توانید اگر عامل یا  شما می .سازمان را درآن محدوده شناسایی و فهرست نمایید/می توانید قوت ها و ضعف های بخش 

زمان خود نسبت به اضافه کردن آن به عوامل محیط سا/عوامل دیگری است که در آن ذکر نشده با توجه به بخش

  .داخلی همان خرده محیط اقدام کنید

 شرح عامل "هایی را تعریف کنید و در ستون  های داخلی، عامل در ادامه باید برای هر کدام از خرده محیط

انید در رابطه با تو منابع انسانی میطور مثال برای خرده محیط مدیریت  به .آن را تعریف کنید "محیط داخلی

های محیط تعریف  نگهداشت منابع انسانی، عامل حقوق و مزایای نیروی انسانی را به عنوان یكی از عامل

  .کنید

 به طور مثال میزان حقوق دریافتی، میزان  .کنید هایی را تعریف می سپس برای آن عامل شاخص یا سنجه

را به عنوان  ... و( غیر ریالی)سهیالت رفاهی کارکنان،  میزان ت(به غیر از حقوق)مزایای دریافتی کارکنان

 .شاخص یا سنجه تعریف کنید

  سازمان تشریح کنید/ ها را در بخش ها یا سنجه سپس وضعیت این شاخص.  

 توانید از میانگین  بدین منظور می .کنید در ادامه استاندارد یا مقدار بهینه آن شاخص یا سنجه را تعریف می

استفاده  ... ای و های توسعه سنجش مذکور، استانداردهای ملی، اهداف برنامه/ر شاخصهای رقیب د استان

بخش مربوطه به /به طور مثال وضعیت فعلی میزان متوسط حقوق دریافتی کارکنان در سازمان .کنید
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 میلیون 3ها یا در بخش خصوصی  اما متوسط آن در سایر استان .میلیون تومان است 2طورمیانگین ماهیانه 

 .(استاندارد یا مقدار بهینه)تومان است

 توانید تعیین کنید که شاخص نقطه  در ادامه با مقایسه وضع موجود شاخص با استاندارد یا مقدار بهینه می

اگر وضع موجود از استاندارد یا مقدار بهینه بهتر بود آن عامل نقطه قوت و برعكس اگر  .قوت است یا ضعف

  .بخش است/ سازمانبدتر بود آن عامل نقطه ضعف 

تر از  با توجه به اینكه میانگین حقوق و مزایای کارکنان پایین ر رابطه با میانگین حقوق ذکر شده ،به طور مثال د

 .توان یكی از نقاط ضعف سازمان عنوان کرد استاندارد یا مقدار بهینه است، این پایین بودن حقوق و مزایا را می

 خارجی و داخلی انتظارات ذینفعان نحوه تکمیل فرممختصرتشریح -9-1

 .یكی از عوامل اصلی در تدوین برنامه راهبردی تجزیه و تحلیل ذینفعان و همچنین تعیین انتظارات ذینفع است

بدین منظور در ابتدا .هستند که بر سازمان تاثیرگذارند یا تاثیر پذیرند ... و ییها ها، سازمان ذینفع افراد، گروه

که از قدرت و  از آنان  برخی، ان شناسایی شوند و در مراحل بعدی تحلیل بایست همه ذینفع می

شكل زیر نشاندهنده نقشه ذینفعان برای یک سازمان  .گذاشته شوند رکنا  تاثیرگذاری کمی برخوردارند،/اهمیت

ن همانطوری که در شكل زیر نشان داده شده است، ذینفعان در دو محیط درونی و بیرونی سازما .فرضی است

.قرار دارند

 شرکت فرضي/سازماننقشه ذينفعان براي يک 
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جهت نیل به شناسایی انتظارات  .در ادامه باید انتظارات هر یک از ذینفعان تاثیر گذار و مهم شناسایی گردد

 :توان سواالت زیر را از ذینفعان یا افراد مطلع از انتظارات ذینفعان مطرح نمود  ذینفعان می

 ذینفع از سازمان چیست ؟  انتظارات 

 برد؟ چگونه از موفقیت سازمان سود می 

 کدامیک از ذینفعان با منافع سازمان مخالفند ؟ 

 آیا ذینفعان عالیق و منافع متضاد دارند؟ 

 و .... 

 .در ادامه تمامی اقدامات فوق در جدول ذیل گزارش می گردد

 انانتظارات ذینفع (خارجی/داخلی)نوع ذینفع نام ذینفع ردیف
1    

2    

3    

4    

5    

6    

N    

 

 پایان

 شرکت مشاوره مدیریت نوین کارآفرین هیرکان

 مشاور پروژه

 

 

 محیط پژوهی در قالب فایل اکسلهای  پیوست  نمونه فرم -

 


