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 هدف گذاری سازمانی

 ?خص های توصیف اهداف سازمانی چیستشا

 :تعريف 

 سازمان مختلف ابعاد آنها کمک به که کیفی، و کمی متغیرهای از ایمجموعه از عبارتست

 .گرددمی توصیف

 تعداد سازمانی، هایاليه تعداد وری،بهره مقدار مالی، گردش مقدار پرسنل، تعداد: مثال

 ... روز، در تولید

 :سازمان هایشاخص اهمیت

 وضعیت به رسیدن ارزيابی و میزان.باشدمی زمان طول در سازمان حرکت نمایقطب حکم در

 .شودمی سنجیده آنها اساس بر آينده

 :سازمانی هایشاخص انواع

 سازمان وضعیتی هایشاخص 

 (درونی هایشاخص) سازمان درون وضعیتی هایشاخص 

 (محیطی هایشاخص) سازمان بیرون وضعیتی هایشاخص 

 سازمان عملکردی هایشاخص 

 توصیف را سازمان توسط شده انجام کار مقدار سازمان درون عملکردی هایشاخص 

 .نمايدمی

 محیط در تغییرات روند و مقدار سازمان( بیرون) محیط( عملکرد) روند هایشاخص 

 دهدمی نشان را سازمان

 

 فاکتورهای اساسی در موفقیت سازمان

 قشن بیشترين سازمان، موفقیت میزان ارزيابی در که عواملی يا هاشاخص مجموعه از عبارتند

 .باشندمی دارا را اهمیت و

 .شوندمی شناخته Critical Success Factors يا CSF عنوان تحت مخفف بصورت
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 نجاما راستای در آن حرکت يا پیشرفت میزان اساس بر سازمان موفقیت میزان معموال: نکته

 .شودمی سنجیده مأموريت

 اهداف سازمانی چیست؟

 دارمق يا وضعیت بايد که( محیطی يا درونی) سازمانی هایشاخص از ای مجموعه زير از عبارتند

 .نمايد تغییر ريزیبرنامه دوره طول در آنها

 دوره طول در بايد که آن محیط يا سازمان با مرتبط موضوعات و محورها مجموعه از عبارتند

 .نمايد تغییر ريزیبرنامه

 :(سازمان اقتصادی اهداف)  مثال

 فروش، حجم افزايش مالی، گردش حجم افزايش سود، میزان افزايش سهام، ارزش افزايش

 ... و اتالف هزينه کاهش ها،هزينه مقدار کاهش

 فاکتورهای اساسی در تعیین اهداف سازمانی

 قشن بیشترين سازمان، موفقیت میزان ارزيابی در که عواملی يا هاشاخص مجموعه از عبارتند

 .باشندمی دارا را اهمیت و

 .شوندمی شناخته Critical Success Factors يا CSF عنوان تحت مخفف بصورت

 نجاما راستای در آن حرکت يا پیشرفت میزان اساس بر سازمان موفقیت میزان معموال: نکته

 .شودمی سنجیده مأموريت

 سازمان موفقیت اجزای: نکته

 مطلوب وضعیت در محیط گرفتن قرار جهت در تاثیرگذاری بیشترين :محیطی

 محیط روند راستای در هایفعالیت موثرترين انجام در عملکرد حجم بیشترين :عملکردی

 دارمق يا وضعیت بايد که( محیطی يا درونی) سازمانی هایشاخص از ای مجموعه زير از عبارتند

 .نمايد تغییر ريزیبرنامه دوره طول در آنها

 دوره طول در بايد که آن محیط يا سازمان با مرتبط موضوعات و محورها مجموعه از عبارتند

 .نمايد تغییر ريزیبرنامه
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 :(سازمان اقتصادی اهداف)  مثال

 فروش، حجم افزايش مالی، گردش حجم افزايش سود، میزان افزايش سهام، ارزش افزايش

 :(سازمان اطالعات فناوری اهداف) مثال... و اتالف هزينه کاهش ها،هزينه مقدار کاهش

 هایسیستم تنوع افزايش اطالعاتی، سیستم خدمات پوشش جغرافیايی سطح افزايش

 افزايش اطالعاتی، هایسیستم پوشش تحت سازمانی هایجريان تعداد افزايش اطالعاتی،

 دتعدا افزايش ها،داده امنیت ضريب افزايش اطالعات، فناوری خدمات به دسترسی سهولت

 ... اطالعاتی، هایسیستم کاربران امنیت افزايش سازمان، اطالعات فناوری کاربران

 :سازمان اهداف بیان در اصلی مفهومی اجزاء

 ... تثبیت، کاهش، افزايش،: مثال:تغییرات روند

 :تغییرات محور و موضوع

 هک باشد تریکالن موضوعات و مفاهیم يا سازمانی هایشاخص از يک هر بر مشتمل تواندمی

 مندیرضايت فروش، بازار در سهم فروش، حجم: مثال.گرددمی تعريف هاشاخص بر مبتنی

 گاهی،آ ارتقاء ،( باشد مشتريان شکايت تعداد و فروش حجم به وابسته تواندمی که) مشتری

... 

 بیان ار آنها بر مبتنی مفاهیم يا هاشاخص مقدار در تغییر مقدار کمیت به تغییرمعموال مقدار

 .گردد بیان مطلق صورت به است بهتر. نمايدمی

 :انواع اهداف سازمانی

 عملکردی اهداف:  

 يا درونی) عملکردی هایشاخص بر مبتنی آنها در تغییرات موضوع که اهدافی از عبارتند

 .گردند تعیین هاشاخص نوع اين بر مبتنی مفاهیم يا( محیطی

o عملکردی اهداف انواع: 

 مصرفی هایهزينه کاهش تولید، تعداد افزايش: مثال درونی عملکرد اهداف 

 محیطی روند يا عملکرد اهداف 
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 هایشاخص بر مبتنی آنها در تغییرات موضوع که اهدافی از عبارتند :وضعیتی فهداا 

 تعیین هاشاخص نوع اين بر مبتنی مفاهیم يا( محیطی يا درونی) سازمان وضعیت

 .گردند

o وضعیتی اهداف انواع 

 انسانی نیروی تعداد کاهش وری،بهره افزايش: مثال درونی وضعیت اهداف 

 بیرونی وضعیت اهداف 

 کمی اهداف: 

 .گردد بیان( عددی) کمی صورت به آنها تغییرات روند يا مقدار که اهدافی از عبارتند

 درصد 01 میزان به ثابت دارايی حجم کاهش درصد، 01 میزان به هاهزينه کاهش: مثال

 کیفی اهداف: 

 عیینت عبارات قالب در و توصیفی صورت به آنها تغییر روند يا مقدار که اهدافی از عبارتند

 یفن دانش سطح ارتقاء آگاهی، میزان افزايش مشتريان، رضايت میزان افزايش: مثال.گردد

 محصول طراحی در

 بیان کمی اهداف از ایمجموعه اساس بر کیفی، اهداف که است آن بر سعی همواره: نکته

 .گردد

 کیفی اهداف ارزيابی نحوه شدن شفاف و دقیق: مزيت

 تغییرات جهت بیان در خطا ايجاد: عیب

 کمی و کیفی اهداف بین ایيافتهساخت ارتباط يا فرمول تواننمی موارد از بسیاری در: نکته

 .نموده پیدا

 درازمدت اهداف: 

 و گرفته صورت کندی به آنها راستای در تغییرات روند که اهدافی مجموعه از عبارتند

 .باشدمی زيادتری زمان مدت صرف مستلزم
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 مدت کوتاه اهداف: 

 کمتری زمان مدت در توانمی را آنها راستای در تغییرات روند که اهدافی مجموعه از عبارتند

 .رساند نتیجه به

 

 سازمانیرابطه ی اهداف با ماموريت های 

 :نکته

 اساس بر, سازمان هایماموريت حداکثری تحقق جهت در بايد سازمان اهداف کلی بطور 

 .گردد تعیین زمان هر در آن محیط شرايط و وضعیت

 مختلف، هایدوره در تواندمی محیطی شرايط اساس بر سازمان، هایماموريت حداکثری تحقق

 .باشد متفاوتی های مولفه دارای

 :مأموريت انجام متفاوت اشکال مصاديق

 زا متفاوت حجم ارائه محصول، متفاوت هایترکیب ارائه سازمانی، متفاوت هایفعالیت انجام 

 محصوالت

 :نتیجه

 در بر مشتمل تواندمی موجود هایشاخص مقدار در تفاوت بر عالوه سازمان، اهداف

 هگرفت نظر در و تعريف نیز آينده وضعیت مبنای بر هاشاخص از جديدی مجموعه نظرگرفتن

 .شود

 اوتمتف آينده، وضع و موجود وضع در سازمان هایشاخص عنوان بین تفاوت امکان اصلی علت

 .باشدمی مختلف هایزمان در آن مأموريت انجام شکل بودن

 :نکته

 .است کمتری عمر طول دارای معموال آن، مأموريت با مقايسه در سازمان اهداف
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 :نتیجه

 در بر مشتمل تواندمی موجود هایشاخص مقدار در تفاوت بر عالوه سازمان، اهداف

 هگرفت نظر در و تعريف نیز آينده وضعیت مبنای بر هاشاخص از جديدی مجموعه نظرگرفتن

 .شود

 اوتمتف آينده، وضع و موجود وضع در سازمان هایشاخص عنوان بین تفاوت امکان اصلی علت

 .باشدمی مختلف هایزمان در آن مأموريت انجام شکل بودن

 :نکته

 .است کمتری عمر طول دارای معموال آن، مأموريت با مقايسه در سازمان اهداف

 :نکته

 آنها به دستیابی میزان از مرتب ارزيابی بايد سازمان، برای ایدوره اهداف تعريف از پس

 .گردند اصالح گرفته، صورت اشتباه آنها تعريف چنانچه تا شود انجام

 مأموريت تحقق بیان در هاشاخص اهمیت میزان: نکته

 يکسان يکديگر با هاشاخص تمامی اهمیت و نقش سازمان، مأموريت تحقق میزان برای

 .باشدنمی

 مأموريت تحقق بیان در هاشاخص اهمیت میزان تعیین برای مختلف هایروش از استفاده

 .رسدمی نظر به ضروری

 مأموريت تحقق در جانبه همه ديدگاه اهمیت: نکته

 ابعاد و هاشاخص تمامی بر مبتنی همواره بايد را سازمان يک مأموريت تحقق میزان بیان

 (جانبه همه ديدگاه. )داد انجام سازمان

 و ريزیبرنامه قطعا سازمان، مأموريت ابعاد و هاشاخص از بخشی بر اندازه از بیش تکیه

 (نگر بخشی يا بعدی تک ديدگاه. )کشاند خواهد اشتباه به را مديريت
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 توانمندی هایشاخص دادن دست از و اقتصادی هایشاخص بر حد از بیش تاکید: مثال

 (دانش) معنوی دارايی هایشاخص يا علمی و نوآوری

 :نکته

 ريزیبرنامه از دوره هر در شده تعیین اهداف تمامی به يکباره و همزمان دستیابی معموال

 .باشدمی دشوار بسیار يا ناممکن راهبردی،

 تاخر و تقدم با و تدريجی صورت به بايد را دوره يک طول در شده تعیین اهداف: نتیجه

 .داد قرار نظر مد مشخص

 :سئوال

 داد؟ انجام روشی چه اساس بر بايد را اهداف بندیاولويت تشخیص

 جامان اساسی چه بر بايد را مختلف ابعاد در شده تعیین مختلف اهداف به رسیدن زمان مدت

 داد؟

 


