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 ذَىيت َاي مديريت ي رَبري در يك سازمان

 

 وًيسىدٌ : باستاوي پًر مقدم، مُشيد

 5831سال اوتشار : 

 

 چكيدٌ

ػٕذٜ دس پشٚسش رٞٙيت ٚ  ايٗ ٔمبِٝ ٔٛضٛع سٚش تفىش ٔذيشاٖ ٚ رٞٙيت ٞبي آ٘بٖ سا ٔٛسد ثشسسي لشاس ٔي دٞذ. ضبخع ٞبي

ٚسص )ٔذيشيت ثش خٛيطتٗ(، رٞٙيت تحّيٍّش )ٔذيشيت ثش سبصٔبٖ يب  ا٘ٛاع رٞٙيت ٞبي ٔذيشيت ٚ سٞجشي ضبُٔ رٞٙيت ا٘ذيطٝ

ٔجٕٛػٝ(، رٞٙيت جٟبٖ ديذٜ )ٔذيشيت ثش ٔحيظ(، رٞٙيت ٕٞىبسي )ٔذيشيت ثش سٚاثظ( ٚ رٞٙيت الذاْ )ٔذيشيت ثش تغييش( سئٛس 

 ٝ سا تطىيُ ٔي دٞٙذ.ٔغبِت ايٗ ٔمبِ

 ٔذيشيت ٚ سٞجشي ؛ تفبٚت ٔذيشيت ٚ سٞجشي ؛ رٞٙيت ٞبي ٔذيشاٖ كليدياژٌ :

 

 مقدمٍ -5

ٕٞيطٝ ثشايٓ ايٗ سؤاَ ٔغشح ثٛد وٝ ثٝ ساستي ا٘ذيطيذٖ ثٝ ضيٜٛ ٔذيشاٖ، ثب ا٘ذيطيذٖ ػبدي چٝ تفبٚتي ٕٔىٗ است داضتٝ 

ا٘ذ.  ا٘ذ وٝ اغٛالً ٔذيشيت سا اص يبد ثشدٜ لذس غشق دس ٔفبٞيٓ سٞجشي ضذٜٞبي اخيش آٖ  وٙٓ ٔذيشاٖ دس سبَ ثبضذ؟ ٌبٞي فىش ٔي

وٙذ، ثّىٝ تٕبيُ آ٘بٖ ثيطتش دس سٞجش خٛة ضذٖ است. دس ٔشٚس ثش ٔفبٞيٓ  ديٍش ٔذيش خٛة ثٛدٖ ثشايطبٖ دغذغٝ خبعش ايجبد ٕ٘ي

ن است ٚ ٔذيشيت ثذٖٚ سٞجشي، فضبيي ايٓ وٝ جذا وشدٖ ٔذيشيت اص سٞجشي خغش٘ب ٔذيشيت ٚ سٞجشي ٕٞيطٝ ضٙيذٜ ٚ خٛا٘ذٜ

 ا٘جبٔذ. سشي ٔي آٚسد ٚ سٞجشي ثذٖٚ ٔذيشيت ثٝ خيشٜ خطه پذيذ ٔي

ضٛد: جٟب٘ي ثبضيٓ ٚ جٟب٘ي فىش وٙيٓ، ِٚي ٔحّي  ٔٙذ٘ذ. ثٝ آ٘بٖ ٌفتٝ ٔي ٞبي دسٞٓ ٚ ثشٞٓ ٔسئٛالٖ ٌّٝ ٌبٞي ٔذيشاٖ اص تٛغيٝ

ثت سا فشأٛش ٘ىٙيٓ. ٘ظٓ سا ٔشاػبت وٙيذ، ِيىٗ پيٛستٝ دس حبَ تغييش اي ػُٕ وٙيٓ. ٕٞىبسي وٙيٓ دس ػيٗ حبَ سلب ٚ ٔٙغمٝ

 ٞب ٕٞضٔبٖ ا٘جبْ ضذ٘ي است؟ ٞبيي اص ايٗ لجيُ. آيب ايٗ تٛغيٝ ثبضيذ ٚ... تٛغيٝ

تفىش ٔذيشا٘ٝ ٚ ٔذيش ٔتفىش غبِجبً ثشاي پبسخٍٛيي ثٝ ايٗ سؤاالت ٚ ثشاي دستيبثي ثٝ وٙٝ ايٗ ٔٛضٛػبت ثٝ ظبٞش ٔتٙبلض ٚ ثٝ 

ٞب، ساٞجشدٞب ٚ ساٞىبسٞبي اجشايي دليك ٚ ػٕيك ضٛيٓ ٚ ثتٛا٘يٓ  ص٘ذ. ٔب ٞٓ ثشاي ايٗ وٝ ثش ٞذف اص آٟ٘ب دست ٔي« تّفيك ػٕيك»

 ٞب سا يبدآٚسي وٙيٓ. ٞبي ٔختّف رٞٙيت ٞبي ٔختّف سا دس خٛد پشٚسش دٞيٓ، ثبيذ جٙجٝ رٞٙيت

 

 شاخص َاي عمدٌ در پريرش ذَىيت -2

 اي ثشخٛسداس است. ٚسش رٞٙيت ٚجٛد داسد وٝ ٞش وذاْ دس جبيٍبٜ خٛد اص إٞيت ٚيژٜپٙج ضبخع ػٕذٜ دس ساٜ پش

 تٛا٘ذ ضٙبختي ٘سجت ثٝ سبيش افشاد پيذا وٙذ. ٔذيش يه ٔجٕٛػٝ، تب خٛد سا ٘طٙبسذ، ٕ٘ي   : ًدــخ 
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 ٞيبي   فؼبِييت تٛا٘يذ ثيٝ تحّييُ سيسيتٕبتيه      ٞبي ٔجٕٛػٝ تحت پٛضص خٛد سا ٘طٙبسذ، ٕ٘يي  ٔذيش تب ثخص  : سازمان

 .ثض٘ذ دست  آٖ

 ٔحيظ دس ٚالغ ٔتٙي است وٝ سبصٔبٖ ٚ ٔجٕٛػٝ دس آٖ لشاس داسد.   : محيط 

 ٔجبصي يب ٚالؼي اص اػٓ. داسد ٞب ثخص سبيش ثب ٚ ديٍشاٖ ثب ٔذيش وٝ استجبعبتي  ضجىٝ اص است  سٚاثظ ػجبست   : ريابط. 

 دس خٛد، سبصٔبٖ، ٔحيظ ٚ استجبعبت. تحَٛ ٚ دٌشٌٛ٘ي ايجبد اص است  تغييش ٘يض ػجبست   : تغيير 

 

دا٘ٙذ، أب خٛة ثّذ ٘يستٙذ اص ثيشٖٚ ثٝ لضيٝ ٍ٘بٜ  ٘ىتٝ لبثُ تٛجٝ ايٗ است وٝ ثسيبسي اص ٔذيشاٖ اجشاي وبس ٚ ٔشاحُ آٖ سا ٔي

. يؼٙي آٖ وٙٙذ ٔي غص ثبْ عشف آٖ اص ٞٓ ٔذيشاٖ اص تؼذادي. ثىطٙذ  وٙٙذ ٚ ثبصتبة ٚضؼيت ثيشٖٚ سا دس ا٘ذيطٝ خٛد ثٝ چبِص

افتذ. ثشخي اص ٔذيشاٖ استبد ثٛسٚوشاسي،  ضٛ٘ذ وٝ وبس اص سشػت ٔي ٞبي جٛسٚاجٛس غشق ٔي چٙبٖ دس ثٝ چبِص وطيذٖ ا٘ذيطٝ

سيضي دس وبغز )ثذٖٚ اجشا(، وبغزثبصي ٚ ديٛاٖ سبالسي ٞستٙذ. أب دس ٚاوٙص ثٝ اسثبة سجٛع، ٕٞىبس، دٚستبٖ، ٕٞشديفبٖ،  ثش٘بٔٝ

پشداص٘ذ، أب ثذٖٚ  ٚ... ضؼيفٙذ. تؼذاد صيبدي اص ٔذيشاٖ ثب وٛچىتشيٗ سخٙي اص سٛي فشد ٔمبثُ ثٝ ٚاوٙص ٔي ٕٞتبيبٖ، ثبال دستبٖ

 .وٙٙذ ٔي ػُٕ  ثش٘بٔٝ ٚ ثيطتش اص عشيك آصٖٔٛ ٚ خغب

ايٗ وٝ  ا٘ذاصٞبي جذيذي سا ثش سٚي ٔب ثبص وٙٙذ، وذأٙذ؟ تٛا٘ٙذ چطٓ ٞبيي وٝ ثٝ ٚالغ ٔي ٞبي فىشي ٚ ٍ٘شش ثٝ ساستي چبسچٛة

ٞبي فىشي ٔب  وٙذ، ٕٞيطٝ دس تذٚيٗ چبسچٛة ٞبي ٔب سا حٕبيت ٚ ٞذايت ٔي سٚيٓ ٚ چٝ چيضي ثش٘بٔٝ ٔب وٝ ٞستيٓ، ثٝ وجب ٔي

ٞبي ا٘ذيطٝ ٔب ٞستٙذ. اٞذاف اص  ٞبي سٚضٗ، تػٛيش ضفبف اص آيٙذٜ سٝ ٔمِٛٝ ٟٔٓ دس تذٚيٗ چبسچٛة ٔٛثش٘ذ. اٞذاف ٟٔٓ، اسصش

ٞبي  ٞب، خغٛط سإٞٙبيي ثشاي چٍٍٛ٘ي ػُٕ وشدٖ ٔذيشاٖ سا فشاٞٓ آٚس٘ذ. اسصش ثٝ ٕٞشاٜ اسصشتٛا٘ٙذ  پيص تؼييٗ ضذٜ ٔي

ا٘ذاص ٚالؼي ص٘ذٜ ٚ پٛيب  ٞبي جٕؼي لشاس ٌيش٘ذ. تػٛس ٘تيجٝ ٟ٘بيي ٘يض ثبيذ سٚضٗ ثبضذ. يه چطٓ فشدي ثبيذ دس ساستبي اسصش

 ٔحذٚد ثٝ يه چبسچٛة خبظ ٘يست.

 ٟٔٓ است ػجبست است اص ايٗ وٝ: ا٘ذاص يه چطٓ  آ٘چٝ ثشاي تحمك

 چٍٛ٘ٝ تذٚيٗ ضذٜ است.

 چٍٛ٘ٝ ثيبٖ ضذٜ است.

 ٔب٘ذ. چٍٛ٘ٝ پبيذاس ثبلي ٔي

ا٘ذاص يه فشآيٙذ دس حبَ پيطشفت است وٝ ٔذاْ ثبيذ ثب  ا٘ذاص ثبيذ اص ٘ظشيبت ديٍشاٖ استفبدٜ وٙيٓ. تذٚيٗ چطٓ ثشاي ٘ٛضتٗ چطٓ

ا٘ذاص ٘طبٖ  ا٘ذاص ثبيذ تؼٟذ خٛد سا دس اجشاي چطٓ ا٘ذسوبساٖ تذٚيٗ چطٓ ٝ دستٔطبسوت فىشي ديٍشاٖ عشاحي ٚ ثٝ سٚص ضٛد. ٕٞ

ا٘ذاصٞبي جذيذي سا ثش سٚي ٔب ثبص وٙٙذ، ٔسئّٝ  تٛا٘ٙذ چطٓ ٞبي ٔب چٍٛ٘ٝ ٔي ٞبي فىشي ٔب ٚ رٞٙيت دٞٙذ. أب ايٗ وٝ چبسچٛة

ٞبي  ٞبي ػٕذٜ ثشاي پشٚسش رٞٙيت ٚ ضبخع تٛاٖ ٔذيشا٘ٝ ا٘ذيطيذ ديٍشي است ٚ ٕٞبٖ عٛس وٝ دس اثتذا ٌفتيٓ چٍٛ٘ٝ ٔي

 ٞب وذأٙذ؟ ٔذيشيت ٚ سٞجشي چيست ٚ اغٛالً ايٗ رٞٙيت

 

 اوًاع ذَىيت َاي مديريت ي رَبري - 8

 يرز )مديريت بر خًيشته( ذَىيت اوديشٍ - 8-5

اثك وبسي خٛد ٚ ديٍشاٖ ٔذيشا٘ي ثب ايٗ رٞٙيت، لبدس ثٝ ديذٖ ٔبٚساٞب ٞستٙذ ٚ ٍ٘بٞطبٖ ٕٞٛاسٜ ثٝ پيص است. آ٘بٖ ثشاي سٛ

ٌفت جبٔؼٝ ثٝ ٔذيشاٖ  وٙٙذ. ظشيفي ٔي ٚسصي استفبدٜ ٔي ٞب ٚ تجبسة ثشاي ا٘ذيطٝ اسصش ٚ احتشاْ صيبدي لبئّٙذ ٚ اص تٕبْ فشغت

 ثيٙٙذ. ٕٞچٙيٗ ثٝ ٔذيشا٘ي ضيطٝ ٔب٘ٙذ ٘يبص ٘ذاس٘ذ وٝ ثيطتش اص ٌٖٛ ٘يبص ٘ذاسد وٝ دس ٕٞٝ چيض ثبصتبثي اص سفتبس خٛد ٕ٘ي آيٙٝ
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 اص دْ سپيذٜ دس وٝ ٔذيشا٘ي ٔؼٙب يه ثٝ. داس٘ذ ٞٓ ثب سا غفت دٚ ايٗ وٝ است ٔذيشا٘ي ٘يبصٔٙذ جبٔؼٝ. ثيٙٙذ ٕ٘ي سا خٛد  دٔبؽ

 ٚ تأُٔ  ٔؼٙبيي دس ٚ ثجيٙٙذ است، پذيذاسي حبَ دس وٝ سا پيشأٖٛ جٟبٖ خٛد تجبسة ٔٙظش اص تب ا٘ذاص٘ذ ٔي ٍ٘بٞي ثيشٖٚ ثٝ پٙجشٜ

ٞبي ٔتفبٚت ثٝ تػٛس  وٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ ثيشٖٚ سا ثٟتش ثجيٙٙذ ٚ چيضٞبي آضٙب سا ثٝ ضيٜٛ ٚس ٔي ٌشي ٔش ف دسٖٚٞذ ثب سا دسٚ٘ي تفىش

 آٚس٘ذ.

 ذَىيت تحليلگر )مديريت بر سازمان يا مجمًعٍ( - 8-2

س ٕٞٝ جب سخ ثٝ ٔؼٙبي سٞب وشدٖ(. تحّيُ د Legeinثٝ ٔؼٙبي ثبال ٚ  anaتحّيُ ثٝ ٔؼٙبي خالظ ضذٖ است. )اص سيطٝ يٛ٘ب٘ي 

ٞبي ٘شْ  ٍ٘شي خطه داسد اٚ ثب دادٜ ، دس سٚاثظ )خٛداسصيبثي( ٚ... ٔذيش تحّيٍّش رٞٙيتي فشاتش اص ٔٙغمي دٞذ. دس ٔحيظ ٔي

Softdata ص٘ذ. تمسيٓ وبسٞبي اٚ ٘يض  ص٘ذ. أب ٞشٌض ثذٖٚ تحّيُ دست ثٝ سبصٔب٘ذٞي ٕ٘ي ٞبي ٟ٘فتٝ( دست ثٝ ا٘تخبة ٔي )اسصش

 جتٝ أشٚصٜ ثؼضبً ٔطىُ ٔب افشاط دس تحّيُ است.تحّيُ ضذٜ است. اِ

 ذَىيت جُان ديدٌ )مديريت بر محيط( - 8-8

ضٛد وٝ پبيص ثش صٔيٗ تجبسة  دٞذ، أب ثش خالف ا٘تظبس ٚلتي د٘يب ديذٜ ٔي ٔذيش جٟب٘ي صٔبٖ صيبدي سا ثشاي سفش اختػبظ ٔي

وبسش، ٌبٜ اص سبصٔب٘ص، ضٟشش ٚ وطٛسش، سشي ٞٓ ثٝ ثيشٖٚ ثض٘ذ ٚ چٙذ ٌب٘ٝ استٛاس ضٛد. ثٝ ثيبٖ ديٍش ٔذيش ٌبٞبً ثبيذ اص دفتش 

 ٔحيظ پيشأٖٛ سا ثٝ دلت ثٍٙشد.

 سا ُّٔ سبيش ٞبي فشًٞٙ ثبيذ. ثض٘ٙذ ػُٕ ثٝ دست آٔذٜ دست ثٝ تجبسة ثب ٚ ضٛ٘ذ تجشثٝ ثب ٚ ديذٜ د٘يب وٙٙذ تالش ثبيذ ٔذيشاٖ

 بصٔبٖ ٚ د٘يبي ثيشٖٚ ٘يض ٔذيشيت وٙٙذ.س ٔيبٖ ٔشصٞبي ٚ ٞب ِجٝ ثش ٔحيظ ثش ٚ وٙٙذ ضٙبسبيي

 ذَىيت َمكاري )مديريت بر ريابط( - 8-4

دس حميمت ٔذيشيت ٕٞىبسا٘ٝ، ٔذسيت وبسوشدٖ ثب ديٍشاٖ است. وبس وشدٖ ثب ضشوب، سٚسب، سلجب، صيشدستبٖ ٚ وبس وشدٖ ثب ٕٞٝ. ٕٞٝ 

رٞٙيت ٕٞىبسي داس٘ذ، ثيص اص آ٘چٝ ضؼبس ثذٞٙذ ػُٕ  ٕٞىبسي ٚ وبس وشدٖ سا داس٘ذ. ٔذيشا٘ي وٝ  ٔٙبثغ ا٘سب٘ي اعشاف لبثّيت

ضٛد ٕٞٝ  وٙٙذ. تطٛيك ٕٞىبساٖ، دٚستبٖ، ٕٞمغبساٖ، ٕٞتبيبٖ ثٝ ٕٞفىشي سجت ٔي وٙٙذ ٚ ديٍشاٖ سا ثٝ ٕٞىبسي تشغيت ٔي ٔي

 دس وبس دسٌيش ثبضٙذ ٚ دس ٚالغ ايٗ ٘ٛع ٔذيشيت، ٔذيشيت ثش يه ضجىٝ است.

 تغيير( ذَىيت اقدام )مديريت بر - 1 -8

ٞبي ثضسي ٕٞٝ  رٞٙيت الذاْ يؼٙي پشٚسش ٚ تٛسؼٝ ٞطيبسي ثب تأويذ ثش تغييشات ٚ تحٛالت ٘ٛيٗ. أشٚص ثب ص٘ذٌي دس ػػش خيضش

تٛا٘ٙذ ٚ  ٞبي ٘ٛيٗ اعالػبتي ٚ استجبعي. ثشاي ٔٛفك ضذٖ تغييش ٔذيشاٖ ٕ٘ي چيض دس حبَ تغييش است. تغييش دس ساستبي فٙبٚسي

 ٚسصي تشويت ضذٜ ٚ ٕٞىبسي سا دس خٛد ٔخّٛط ٕ٘بيذ. ٞبي ايستب ٚ فشِٔٛٝ ثبضٙذ. الذاْ ثبيذ ثب ا٘ذيطٝٝ سٚ ثش٘بٔ ٘جبيذ د٘جبِٝ

. دٞٙذ ٔي ٘طبٖ ثيطتشي تٕبيُ ٚ وطص آٟ٘ب اص يىي ثٝ ِٚي. داس٘ذ تٕبيُ رٞٙيت پٙج ايٗ  ٚ سخٗ آخش ايٗ وٝ تٕبْ ٔذيشاٖ ٔب ثٝ

ٞب ثب ٞٓ تشويت ٚ ٕٔضٚج ضٛ٘ذ تب ٘تبيج خٛضبيٙذي حبغُ ضٛد. ٘ىتٝ ٟٔٓ  رٞٙيتٗ اي ا٘ذاصٜ ثٝ ٚ ٔٙبست ٘حٛ ثٝ ثبيذ غٛست ٞش ثٝ

ٞبي خبغي داضتٝ ٚ ٕٞيطٝ  ٚ لبثُ يبدآٚسي ايٗ است وٝ ٔذيشيت ٚ سٞجشي دٚ سوٗ اص ٞٓ جذا٘بضذ٘ي ٞستٙذ وٝ ٞش يه ٚيژٌي

 ٚ ٕٞضٔبٖ ثبيذ ثب ٞٓ ثٝ وبس ٌشفتٝ ضٛد.
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