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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه

با آينده مي توان به صورتهاي . راه و مسير پيشرفت و توسعه آن را مشخص مي كند ، نوع رويكرد هر جامعه يا سازماني به آينده

ان مي تو ، مي توان غيرفعال در انتظار آينده ماند تا آينده بر ما فرود آيد و خودش را بر ما تحميل كند. مختلف برخورد كرد

همراه با روند آينده رفت و دائما تطابق يافت ، آينده را مي توان پيش بيني كرد و براي آن برنامه و آمادگي داشت و در حالت 

اين علم با زيرساخت . امروز علم آينده پژوهي دريچه اي براي تسخير آينده فراهم آورده است. آرماني مي توان آينده را ساخت

در اين دنيايي كه ديگران به  است كه  جاي تاسف .ر سناريوهايي كه ترسيم مي كند مي سازدهاي نظري خود آينده را د

  .داشته باشيم يساخت آينده كشور خود و حتي جهان مشغولند ما قادر نباشيم از آينده نزديك خود ترسيم نسبتا شفاف

گر ما در چاله هاي تاريك و بحران هاي آينده درون برنامه هاي راهبردي يكي از ابزارهايي است كه مي تواند راهنما و هدايت    

سازماني كه براي آينده نينديشد و تفكر سيستماتيك و راهبردي نداشته باشد و از چشم  و  جامعه. باشد  اجتماع يا سازمان

درگير مي ات نفس گير جهاني و ملي رضاعانداز و ماموريت شفافي پيروي نكند در چرخه چالش هاي فكري و ايديولوژيك و ت

با نگاهي . نگي ، سياسي و اجتماعي فرو مي رود هبيشتر در باتالق هاي اقتصادي ، فر خود  شود و با تالش و تقال براي نجات

به پيرامون خود براحتي مي توان پي برد كه يكي از مشكالت پيچيده و بنياني جامعه ما فقدان اعتقاد و عملكرد برنامه اي در 

كبر و استبداد نهادينه شده از گذشته  ،گرش در جامعه ناشي از ساده انديشي هايي است كه از غرور اين نوع ن. كشور است 

  .بطوري كه انديشه خود را بر فراز برنامه ها و خرد جمعي مي نشانيم. ما سرچشمه مي گيرد افكارهاي دور در

 انقتي آشكار مي شود كه عقالنيت حاكم بر مديرجايگاه ويژه برنامه ريزي بخصوص نوع راهبردي آن براي جامعه و سازمانها و

بي شك گام زدن در . كالن جامعه ما پي ببرد كه بقيه راهها مسدود است و اين مسير تنها راه برون رفت ما از معضالت است

ي بار اصل. بيشتر مشخص كندرا چنين مسيري مي تواند جايگاه ارزشمند نيروهاي انساني كه موتور محركه توسعه هستند 

توانمندسازي منابع انساني از بعد آموزشي و مهارتي يكي . توسعه بر دوش نيروهاي انساني توانمند و آگاه جامعه و سازمانها است

از زيرساخت هاي ضروري براي برنامه ريزي راهبردي است كه مي بايد با بهره گيري از روشهاي نوين علمي و نظام مند به اجرا 

  .درآيد

ي گيالن در راستاي اهداف يادشده فوق اقدام به برگزاري دروه هاي آموزشي در زمينه برنامه راهبردي براي دانشگاه علوم پزشك

اهداف اين دوره هاي آموزشي آشنايي مديران و كاركنان با ادبيات و مفاهيم برنامه راهبردي . مديران مياني و پايه نموده است 

  .و ارتقاء مهارت آنهاست
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اين مجموعه كه از هفت فصل تشكيل . دريس دوره هاي فوق آماده شده استتعنوان يك منبع براي كتابچه آموزشي حاضر ب

شده مباني برنامه راهبردي را با زبان ساده بيان مي كند و همچنين اقدامات انجام يافته در تدوين برنامه ريزي راهبردي 

وه بر آموزش مباحث برنامه ريزي راهبردي كه از جديدترين خواننده در اين كتابچه عال. دانشگاه را در هر قسمت ارايه مي دهد

از دست آوردهاي يكساله شوراي راهبردي دانشگاه در تدوين  ،استخراج شده   EFQMكتب و روشهاي مديريت بخصوص 

  .برنامه آگاه مي شود

آقاي دكتر  "راي راهبردي دانشگاه اعضاء دبيرخانه شو ،  رابيانهدكتر م  آقاي هالزم مي دانم از گروه تدوين كننده اين كتابچ

دكتر رحيمي كه تالش آنها موجب شد اين مجموعه به بار بنشيند  آقاي  و  " هاجر جاويد و ليلي عظيميان هافرحناك ، خانم

  .تشكر و قدرداني نمايم
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  تاريخچه برنامه ريزي

آثار بجاي مانده از زندگي بشراوليه طي  صـد  .  )1(برنامه ريزي يكي از مهم ترين و با اولويت ترين اركان و عناصر مديريت است

و سـاده تـرين    از بـدوي تـرين  . ها هزارسال پيش نشان مي دهد كه در هرزماني برنامه ريزي به نوعي صورت مي گرفتـه اسـت   

تـا جديـدترين و پيچيـده تـرين فعاليـت هـاي       ) نظير شـكاريا خوشـه چينـي    ( فعاليت هاي گروهي بشر در رفع نيازهاي خود 

رونـق گرفـت و در دوران انقـالب     صنعت وتجـارت اقتصادي ، اجتماعي و صنعتي كه عمدتاً از اواخر قرن هفدهم و در چارچوب 

مراكز بزرگ تمدن باستان نظير چين ، مصر ، ايران ، يونـان و  . نامه ريزي را به ثبوت رساند عموماً نياز به بر. صنعتي متجلي شد

  )2(. روم هركدام به سهم خود داراي برنامه ريزي هاي ضمني بوده اند

پس  كمي. هير سوسياليستي شوروي سابق برمي گردد مااولين برنامه ريزي توسعه به اوايل دوران زمامداري استالين دراتحاد ج

).  3( ميالدي عقيده ماكياولي مبتني بر لزوم حداكثر استفاده از هرچيز درخدمت حاكم طرافداران زيـادي يافـت   1500از سال 

روزمره و شيوه حكومت خـود را براسـاس يـك زمـان      زندگي ميالدي ، لويي چهاردهم ، امپراطور فرانسه،  1650درحدود سال 

برنامـه ريـزي بـا     17دراواخر قرن . دولت نيز تاحدودي ملزم به رعايت اين برنامه ريزي بودبندي دقيق قرارداده بوده كه طبيعتاً 

دهه هاي مياني قرن بيستم شاهد دونوع برنامه ريزي متمركز برگرفته از نظـام   جهان در.) 2( اهدافي صرفاً اقتصادي متجلي شد

مديريت علمي فردريـك تيلـور در اواخـر قـرن     . بوده است  سوسياليستي و برنامه ريزي غيرمتمركز ، ناشي از نظام كاپيتاليستي

هانري فايول با برنامه ريزي استفاده از . نوزدهم پديد آمد كه چيزي جزيك ساختار برنامه ريزي و به تبعيت آن سازماندهي نبود

زده و نـيم سـاعت ، فقـط    شيوه توليد زنجيري در يك كارخانه توليد اتومبيل نشان داد كه مي توان يك اتومبيل را به جـاي دوا 

  )4(.دريك و نيم ساعت مونتاژ كرد

  

  : در متون اسالميبرنامه ريزي 

در قرآن مجيـد بـه عناصـر و    . قرآن كريم ، اين هديه الهي تامين كننده نيازهاي زندگي بشري براي رشد و تعالي و تكامل است 

اشاره شده است كه اينك به برخي از ايـن وظـايف اشـاره    جمله اهميت برنامه ريزي و نظم و انضباط دقيقاً  وظايف مديريتي من

   : مي شود

 :برنامه ريزي براي انتخاب بهترين روش  •

اگرچـه در برخـي شـرايط داشـتن     . دربرنامه ريزي بايد بهترين استراتژي و شيوه را انتخاب نمود و آن را با تمام قوا انجـام داد  

  . مي كندن يمديريت اقتضايي ، مفهوم بهترين اقدام را تبي
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  1 ...وَكَتبنَا َله في األلواحِ من ُكلِّ شَي ء َفخُذها ِبقوه و أمر َقومگ يأخُذُواً بِأحسنها 

آنها را با قوت اجـرا كـن و بـه قـوم خـود فرمـان ده كـه        : به موسي درهر موردي پندي دايم و به او گفتيم ] تورات [و در الواح 

   .د و اجرا نمايندبهترين آنها را انتخاب كنن

 : برنامه ريزي و اجرا •

  . علم براي تدوين برنامه و قدرت براي اجراي نيكوي آن. برنامه ريزي دقيق و اجراي كامل برنامه ها ، نياز به علم و قدرت دارد 

  2 يزِالعليمِفَالقُ اإلِصباحِ و جعلَ اللَّيلَ سَكناً والشَّمس والَقمرَ حسباناً ذَلك ًتقدِيرُالعزِ

اين است اندازه گيـري  . خداوند، شكافنده سپيده دم است و شب را مايه آرامش و خورشيد و ماه را وسيله شمارش ايام قرارداد 

  .و برنامه ريزي خداوند قدرتمند و دانا 

 : بينش هاي برنامه ريزي  •

  دربرنامه ريزي ، راههاي مختلف رسيدن به هدف را بررسي و تجزيه كنيد 

إالَّل كمن شَي ءإنِ الحن اهللاِ منكُم مي عاً أغنم َتَفرَِّقة واب منِ أبوادخُُلوا ماحد واب ون بلِ  الَتَدخُُلوا م ّله عَليه َتوكَّلت وعَليه فَليَتوكـَّ

  3المَتوكُّلونَ 

با ايـن حـال نمـي تـوان     : تلف وارد شويد و سپس گفت از يك دروارد نشويد ، بلكه از دروازه هاي مخ: يعقوب به پسرانش گفت 

  مقدرات خدا را تغيير داد

 :داشتن طرح و برنامه  •

  . مديران   بايد براي انجام اهداف و پياده سازي وظايف خود طرح و برنامه داشته باشند

  4...وما أرسلنَا من ًقبلك من رسول ولَاَنبِي إلَّا إِذَاَتمنَّي 

  .ران الهي براي پيشبرد اهداف خود آرزوهايي در ذهن داشتند همه پيامب

  

  

                                                
1
١۴۵قرآن کريم ، سوره مبارکه اعراف ، آيه    

2
٩٦قرآن کريم ، سوره مبارکه انعام ، آيه    

3
٦٧قرآن کريم ، سوره مبارکه يوسف ، آيه    

4
٥٢قرآن کريم ، سوره مبارکه حج ، آيه    
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  تعاريف و ويژگي هاي برنامه ريزي 

ا رائـه  : برنامه ريزي عبـارت اسـت از   ) .آكاف ( برنامه ريزي طرحي براي يك آينده مطلوب و راههاي مؤثر وصول به آن مي باشد 

برنامـه ريـزي   ) .هودسـن  ( نه مشخص و در دوره زماني معلـوم اسـت   راههايي براي عمليات آينده كه متضمن نتايج معين با هزي

برنامـه ريـزي شـامل تعيـين     ) .  راسـل آكـوف   ( ينده نگرانه و فرآيند تصميم گيري قبل از عمل مي باشـد  آ نوعي تصميم گيري

  ) گوداشتاين( اهداف و انتخاب مناسب ترين وسيله براي رسيدن به آن هدف ها پيش از هرگونه اقدام است 
  : ويژگي عمده به چشم مي خورد كه عبارتند از  3درتعاريفي كه از برنامه ريزي به وسيله پژوهشگران ارائه شده است 

 .برنامه ريزي ماهيتاً با پيش بيني همراه است  -1

 برنامه ريزي يك نظام تصميم گيري است -2

 .برنامه ريزي بر نتايج مطلوبي تاكيد دارد كه درآينده بدست مي آيد -3

  :ويژگي هاي يك برنامه خوب را بدين صورت بيان مي كند  چندان

  .هدف هاي برنامه بايد روشن ، مشخص و قابل فهم باشد -1

 .يك برنامه خوب بايدساده و جامع باشد -2

 .برنامه بايد كامالً متعادل و درعين حال قابل انعطاف باشد -3

 .هربرنامه بايدداراي محدوديت زماني باشد -4

 .ركنان تهيه شودبرنامه بايد با همكاري كا -5

 . وحدت برنامه ريزي از جانب مديران مختلف مورد تاكيد قرار گيرد - 6

 

  :طبقه بندي روش هاي برنامه ريزي 

  :  انواع برنامه ريزي از نظر تمركز و عدم تمركز –الف 

 برنامه ريزي متمركز -1

 برنامه ريزي غيرمتمركز  -2

سازمان و يا كشور به صورت يكسان انجام مي شود ، سطوح پايين تـر   درنظام متمركز ، معموالً برنامه ريزي براي كل سيستم يا

سازمان دخالتي دربرنامه ريزي ندارند ، ارتباط به صورت يكطرفه و از جانب مقامات بـاال بـه طـرف مجريـان در سـطوح پـايين       

  . جريان دارد 
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جرايي اتخاذ مي شـود، ارتبـاط بـه صـورت     در نظام برنامه ريزي غيرمتمركز ، تصميمات درپايين ترين سطوح يعني واحدهاي ا

  . دوطرفه و درتمام سطوح جريان دارد و نهايتاً امكانات و انتظارات درمناطق مختلف كشور يا سازمان بيشتر لحاظ مي شود

  : فوايد برنامه ريزي متمركز 

 .بعلت آنكه تصميم گيري توسط عده معدودي انجام مي شود ، تصميم ها سريع تر اتخاذ مي شود  -1

 .تربيت و تامين نيروي انساني سريعتر انجام مي شود -2

  يكسـاني   و امكانـات مـالي نسـبتاً     به خاطر آنكه همه استانها و مناطق كشور از نظرمالي وابسته به مركز هستند از بودجـه  -3

 . بهره مند مي شوند

 ).وحدت دراتخاذ تصميمات . ( مشكالت و مسائل اجرايي مشابه و معدودي وجود دارد -4

  :  برنامه ريزي متمركز يبمعا

به علت اتخاذ تصميم توسط مديران عالي و دور بودن آنها  از محيط اجرايي اكثر تصميماتشان با نيازها ، شرايط ، امكانـات   -1

 . موجود مطابقت نمي كند

ناديـده گرفتـه    به لحاظ آنكه برنامه ها بطور يكسان براي تمامي نقاط كشور تهيه مي شود نيازها و شرايط و امكانات محلي -2

 . مي شوند

 . دراين برنامه از فرصت بهره مند شدن از نظرات مجريان برنامه ، به ويژه متخصصان و مديران واحدها محروم مي مانند -3

 .ميزان آزادي عمل دربرآوردن نيازهاي محلي وحل و فصل مسائل مالي و اداري دراين نوع برنامه كم است  -4

 .يا سازمان مي شود ن حاصله شامل تمام كشورزياا ، درصورت وجود نقص دراين برنامه ه -5

مجريان و مديران قادر نيستند كه برنامه هاي ابالغي را در راستاي پاسخگويي به نيازها و شـرايط و امكانـات محلـي تغييـر      - 6

 )2(.دهند

  :فوايد برنامه ريزي غيرمتمركز

 . ايي دارندتصميم گيريها توسط افرادي انجام مي شود كه با محيط سازماني آشن -1

 . به نيازها و تفاوت هاي انسان ها توجه بيشتري معطوف مي شود -2

 . به نيازها ، مختصات ، شرايط و كميت و كيفيت منابع و امكانات محلي و منطقه اي توجه بيشتري مي شود -3

 .آزادي بيشتر و ارتباط آسان تر بين مسئوالن ، برنامه ها و مجريان برنامه ها قرار دارد  -4

ريزي با شركت مسئوالن و مجريان برنامه در سطوح مختلف انجام مي گيرد و در نتيجه نظـرات و پيشـنهادات و راه   برنامه  -5

 . حل هاي آنها را شامل مي شود
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  :  برنامه ريزي غيرمتمركز معايب

 .وجود اختالف نظرها و تفاوت درسليقه ها و در نتيجه اشكاالت درتصميم گيري ها -1

 .ميمات اتخاذ شده در سطوح و واحدهاي مختلفكندي و عدم هماهنگي درتص -2

 .مشكالت متنوع و متفاوت ، به ويژه درراه ايجاد هماهنگي و ارتباط -3

 .و مواد متنوع تر و فراوان تر منابعاحتياج به  -4

 .تر تمام شدن برنامه ريزي براي كل جامعه  رانگصرف هزينه هاي بيشتر ، دوباره كاري و  -5

 )2(.كننده ، هماهنگ كننده و وحدت دهندهلزوم ايجاد يك سازمان نظارت  - 6

 

  :برنامه ريزي از نظر دوره زماني –ب 

 : صورت اساسي و مهم انجام مي پذيرد 3امروزه در سازمانهاي پيشرفته و درسطوح مختلف سازمانها ، برنامه ريزي به 

  

  
  ملياتيبرنامه ريزي استراتژيك ، تاكتيكي و ع:  1 - 1شكل 

 

ايـن  . در اين برنامه ريزي اهداف و خطوط كلي و رسالت سازمان در بلند مدت تعيين مي گردد :  برنامه ريزي استراتژيك. 1

نوع برنامه ريزي ، جامعيت داشته و در سطوح عالي سازمان شكل مي گيرد و چارچوب مشخص براي برنامـه ريـزي تـاكتيكي و    

اين برنامه داراي ديد بلند مدت است و با الخره در حكم چتري است كه كل سازمان را . يد برنامه ريزي عملياتي ترسيم مي نما

  به نحوي در بر مي گيرد 

استراتژيك

 ي تاكتيك

 عملياتي
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سازمان هاي نظامي به كار گرفته شد ، فرايندي است كه به وسـيله آن  اين برنامه ريزي كه ابتدا در :  برنامه ريزي تاكتيكي. 2

ر ، برنامه ريزي تاكتيكي بـه  گبه عبارت دي.را در اجراي يك استراتژي تصوير مي كنند  ، مديران دسته اي از فعاليت هاي مرتبط

ايـن نـوع   . توسط برنامه ريزان سطوح عالي سازمان ترسـيم مـي شـوند    مسايلي مربوط مي شود كه براي رسيدن به هدف هايي 

چـار چـوب زمـاني برنامـه ريـزي      . ها است  برنامه ريزي شامل تدوين هدف ها و انتخاب وسايل الزم براي دستيابي به آن هدف

در نهايت ، اين برنامه ريزي به وسيله سطوح مياني سـازمان انجـام مـي    . تاكتيكي كوتاه تر از زمان برنامه ريزي استراتژيك است

  . گيرد 

را در راسـتاي   فرايندي است كه به وسيله آن ، مديران اجرايي ، فعاليـت هـا و گـام هـاي ويـژه اي     :  برنامه ريزي عملياتي. 3

برنامه ريزي عملياتي چـارچوب زمـاني كوتـاه تـري نسـبت بـه دو برنامـه ريـزي         . رسيدن به اهداف مورد نظر ترسيم مي كنند 

استراتژيك و تاكتيكي دارد و اغلب توسط مديراني صورت مي گيرد كه مسئوليت محدود براي اجراي هدف هاي محـدود دارنـد   

 . آنها نسبي مي باشدامه ريزي استراتژيك ، تاكتيكي و عملياتي كامال روشن نيست و تفاوت بين الزم به ذكر است كه مرز بين برن

  

  

  :منابع فصل اول 

  ، تهران ، روشن كتاب)1395(مديريت بهداشت و درمان . كيانمهر ، شيال . مهرابيان ، فردين  .1

  ، تهران ، مولفين)1383(استراتژيك  برنامه ريزي. دلگشايي ،بهرام . طيبي ،سيد جمال الدين ملكي ، محمد رضا  .2

  ، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي)1377(اصول و مباني سازمان و مديريت . جاسبي ، عبداهللا  .3
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  فصل دوم

  مديريت استراتژيك

) Strategic Management(  
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  اهميت برنامه استراتژيك

 كـه  سـازماني  هـر . كنـد  مي بيشتري تأكيد ريزي برنامه اهميت و ضرورت بر وكار كسب  محيط در عمده و سريع تغييرات امروزه

 خواهـد  نيـاز  اسـتراتژيك بلندمـدت   برنامـه  يك به بماند، باقي رقابتي شكل به و كند عمل خود مشتريان انتظار از فراتر بخواهد

 بهبود جهت در بايد حال درعين. نيز باشد يافتني دست و بوده انداز چشم داراي باشد، داشته آينده به نگاه بايد برنامه اين. داشت

 ريـزي،  برنامـه  كه آنجا از ) 1(كند حركت موفقيت سوي  به عمل در و كرده تالش سازمان وكار كسب  كليدي فرايندهاي مستمر

 هـا  سـازمان  عملكـرد  ريـزي، بهبـود   برنامـه  هدف در نتيجه است، آن به وصول هاي مؤثر از راه و مطلوب آينده يك براي طرحي

. شـود  مـي  محسـوب  مـديريت  وظـايف  تـرين  كليدي از يكي همواره ريزي برنامه فرايند پايش اثربخشي و ارزيابي بهبود، .باشد مي

 ها، فرصت از گيري و بهره ها قوت بر تكيه  با تا كند مي كمك ها سازمان به كه است توانمندي مديريتي ابزار استراتژيك ريزي برنامه

  .دهند تطبيق محيط شده بيني پيش تغييرات با را خود رقابتي، صورت به
  

 استراتژيك مديريت  تعريف

 مديريت اسـتراتژيك  ديويد، ديدگاه از. اند كرده ارائه استراتژيك از مديريت گوناگوني تعاريف استراتژيك مديريت حوزه متفكران

 خـود  مـدت  هاي بلند هدف به سازد مي قادر سازمان را كه چندگانه است اي وظيفه تصميمات ارزيابي و اجرا تدوين، علم و هنر"

 و طراحي به منجر كه دانند مي هايي فعاليت و ها از تصميم اي مجموعه را استراتژيك مديريت رابينسون و پيرس.  )4("يابد دست

 مديريت گريدي تعريف در .)5(گيرند مي قرار استفاده مورد سازمان هايبه هدف دستيابي براي كه شود مي هايي استراتژي اجراي

منظـور   بـه  وكـار  كسـب   مـديريت  توسط كه شود گرفته نظر در اقداماتي و تصميمات از اي مجموعه عنوان به تواند مي استراتژيك

 از اسـت  عبـارت  اسـتراتژيك  جانسون مديريت و هريسون ديد از ديگر، طرف از ) .3(شود مي انجام بلندمدت هاي فعاليت تعيين

 آن بر عالوه كنند، مي كسب شناخت آن از و تحليل كرده را خود خارجي و داخلي هاي محيط ها مانساز آن طريق از كه فرايندي

 كمـك  شده تعيين اهداف به رسيدن براي را ها آن كه كنند خلق مي را هايي استراتژي كرده، گذاري پايه را خود استراتژيك مسير

 كه سازماني تشكيالت كليدي اعضاي ارضاي براي است تالشي اقدامات تمامي اين. گذارند مي اجرا به را ها استراتژي و آن نمايد

 شناسـايي  نگـري،  آينـده  تـوان  شـد،  تعريف استراتژيك مديريت عنوان به آنچه به توجه با. شوند مي ناميده ها نفعذي عنوان تحت

 براي بتواند كه جامعي راهبردهاي تدوين فراگرد و گويند راهبردي تفكر را آينده در موفقيت براي اثربخش ريزي و برنامه محيط

 )6(.شود مي ناميده راهبردي ريزي برنامه كند، ايجاد محيط در رقابتي مزيت نوعي سازمان
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  مراحل مديريت استراتژيک

مديريت استراتژيك هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه اي اسـت كـه سـازمان را قـادر مـي      
 ارزيابي استراتژي مي باشد  و  مديريت استراتژيك شامل سه بخش اصلي تدوين ، اجرا. د دست يابدسازد به مقاصد خو

 بايد توجه داشت كه هر بخش داراي اجزا و مراحل خاص خود است. اين سه بخش ارتباط تنگاتنگ و متقابل دارند . 

 
 

 ت استراتژيکتعامل بخش ھای سه گانه مديري:  ٢- ١شکل 

  

  ھا تدوين استراتژي

  

پس از ارزيـابي منـابع سـازمان و محـيط، امكـان      . شود ، ابتدا وضعيت موجود سازمان بررسي مي)راهبرد(براي تدوين استراتژي 

هـا ايـن اسـت كـه      منظور از تدوين اسـتراتژي  .شود انتخاب استراتژي مناسب براي استفاده بهينه از مقتضيات موجود فراهم مي

هـايي را بـه    كنند يا فرصت تعيين شود، شناسايي عواملي كه در محيط خارجي سازمان را تهديد مي موسسه يا سازمانريت مأمو

هاي گونـاگون   هاي بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژي آورند، شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف وجود مي

: انـد از  شـوند، عبـارت   ها مطرح مـي  هايي كه در زمينه تدوين استراتژي مسئله. تهاي خاص جهت ادامه فعالي و انتخاب استراتژي

هـا خـارج شـوند، شـيوه تخصـيص       خواهند از آن هايي را كه مي خواهد به آن بپردازد، فعاليت مي سازمان تعيين نوع فعاليتي كه

المللـي، تعيـين    ر مورد ورود با بازارهاي بـين گيري د ها، تصميم گيري درباره گسترش دادن يا متنوع كردن فعاليت منابع، تصميم

 اجراي
  استراتژي

ارزيابی 
 استراتژی

تدوين 
 استراتژی 
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هاي ديگر ادغام شود يا يك مشاركت تشكيل دهد و شيوه مصـون مانـدن از حركـات     اينكه آيا شركت بر آن است كه در شركت

  .آيند هاي رقيب كه درصدد بلعيدن آن برمي تند شركت

هـاي   يـك از اسـتراتژي    ها بايد در اين مورد كه كدام تراتژيستتواند منابع نامحدود داشته باشد، اس از آنجا كه هيچ سازماني نمي

هـا   تصميماتي كـه در زمينـه تـدوين اسـتراتژي    . گيري نمايند ترين منفعت را به سازمان برسانند، تصميم توانند بيش مختلف مي

كنـد، در بازارهـاي    سازد كه براي يـك دوره نسـبتاً بلنـد مـدت محصـوالتي خـاص توليـد        شود، سازمان را متعهد مي گرفته مي

  )4(.اي استفاده نمايد شده ها و منابع شناخته ورينامشخصي به فعاليت بپردازد و سرانجام از ف
  

  انواع استراتژي

اي از  اسـتراتژي هولـدينگ، مجموعـه   . شـود  وكار، وظيفه يا عمليات، تـدوين مـي   استراتژي اصوالً در سه سطح هولدينگ، كسب 

وكار، در سطح سـازماني اسـت    استراتژي كسب . كند گذاري شركت مادر را تعيين مي د سرمايههاي اصلي است كه سب استراتژي

وكار را بـه    اي يا عمليات هم در سطح بعدي است كه استراتژي كسب استراتژي وظيفه. وكار تمركز دارد  كه روي يك نوع كسب

عمومي كسب و كار و بر اساس مدلهاي كالسيك بـه   هاي اصلي در فضاي انواع استراتژي .شكند ساير سطوح فعاليت سازمان مي

  :قرار ذيل هستند 

 هاي يكپارچگي استراتژي

 يكپارچگي عمودي رو به باال �

 يكپارچگي عمودي رو به پايين �

 يكپارچگي افقي �

 هاي تمركز استراتژي

 رسوخ در بازار �

 توسعه بازار �

 توسعه محصول �

 هاي تنوع استراتژي

 تنوع همگون �

 تنوع ناهمگون �

 قيتنوع اف �
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 هاي تدافعي استراتژي

 مشاركت �

 كاهش �

 واگذاري  �

 انحالل �

 تركيب �

 

   اجراي استراتژي

طور صحيح اجـرا   كه به شده درصورتي هاي تدوين بهترين استراتژي. ريزي كرد پس از تدوين استراتژي بايد براي اجراي آن برنامه

شت كه اجراي اثربخش هر استراتژي مستلزم عهد كامل در اينجا بايد به اين نكته توجه دا. نشوند، فاقد ارزش عملي خواهند بود

هـا ايجـاب    اجراي استراتژي ). 6(همه مديران به هدايت واحدهاي سازماني تحت امر خود براي حمايت از استراتژي مذكور است

يـد و منـابع را   هـا را تعيـين كنـد، در كاركنـان انگيـزه ايجـاد نما       هاي ساالنه را در نظر بگيرد، سياست كند كه سازمان هدف مي

هـا مسـتلزم توسـعه فرهنگـي اسـت كـه        اجراي اسـتراتژي . شده به اجرا درآيد هاي تدوين اي تخصيص دهد كه استراتژي گونه به

بنـدي   هاي بازاريابي را هدايت نمايـد، بودجـه   ريزي كند، تالش ها را تقويت نمايد، يك ساختار اثربخش سازماني شالوده استراتژي

ها استفاده نمايد و سرانجام با توجه بـه عملكـرد سـازمان خـدمات كاركنـان را       عاتي به وجود آورد و از آنهاي اطال كند، سيستم

  ).4()اي معقول برقرار كند بين عملكرد و جبران خدمات كاركنان رابطه(جبران نمايد 

. هـا تأكيـد دارنـد    آميز استراتژيتمديريت استراتژيك بر عوامل تقريباً مشابهي جهت اجراي موفقي  پردازان در حوزه اغلب نظريه

اغلـب،   0)7( ها بر چهار عامل كليدي ساختار، سيستمها، افراد و فرهنـگ تأكيـد دارد   براي نمونه، آكر در بحث اجراي استراتژي

ان ها اين است كه كاركنـان و مـدير   مقصود از اجراي استراتژي. نامند ها را مرحله عملي مديريت استراتژيك مي اجراي استراتژي

اي  هـا بـه شـيوه    بـراي اينكـه مرحلـه اجـراي اسـتراتژي     . شده را بـه مرحلـه عمـل درآورنـد      هاي تدوين بسيج شوند و استراتژي

 .هاي بااليي برخوردار باشند آميز انجام شود، مديران بايد از نظر ايجاد ارتباطات فردي از مهارت موفقيت
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  ارزيابي استراتژي

هاي خاص و مورد  مديران نياز شديد دارند كه بدانند استراتژي. آيد حساب مي آخرين مرحله به ،  در مديريت استراتژيكارزيابي 

ها بدين معنـي اسـت كـه بايـد در ايـن مـورد اطالعـاتي را         اصوالً ارزيابي استراتژي. شود نظر آنان در چه زماني كارساز واقع نمي

صـورت دائـم در حـال     گيرند، زيرا عوامل داخلي و خارجي بـه  ميها دستخوش تغييرات آينده قرار  همه استراتژي. گردآوري كرد

بررسي عوامل داخلي و خارجي كه پايـه  ) 1: شود ها سه فعاليت عمده به شرح زير انجام مي براي ارزيابي استراتژي. تغيير هستند

ها را  بدان سبب بايد استراتژي. اقدامات اصالحي) 3محاسبه و سنجش عملكردها ) 2. اند هاي كنوني قرارگرفته و اساس استراتژي

تواند موفقيت فردا را تضمين نمايد؛ موفقيت هميشه موجب بـروز مسـائل جديـد و     قرارداد كه موفقيت امروز نمي  مورد ارزيابي

  ).4( شود؛ سازماني كه به وضع كنوني خود بسنده كند محكوم به فنا خواهد بود گوناگون مي
  

  :مزاياي برنامه ريزي استراتژيك 

 .نديشيدن به روش استراتژيك و تدوين استراتژيهاي مؤثر ا �

 .مشخص نمودن جهت گيري آينده سازمان  �

 .مشخص نمودن اولويت ها �

 .اتخاذ تصميم هاي امروز در پرتو پيامدهاي آينده  �

 .حل مسائل عمده سازماني �

 )8(بهبود عملكرد سازماني و نهايتا ًانجام كار بصورت گروهي و تشكيل گروه كارشناسي �

  

  :ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيك 
 .در برنامه ريزي منعكس مي شود جهان بيني ها، اعتقادات و سنتهاي جامعه انعكاسي از ارزش هاي حاكم بر جامعه است -1

 .توجه اين برنامه ريزي معطوف به سواالت اصلي سازمان است  -2

 . هم مي آوردچارچوبي براي برنامه ريزي عملياتي و تصميم گيري هاي مديريت فرا -3

 .داراي ديد درازمدت است و افق هاي دورتري را در سازمان مواج مي سازد  -4

 . درسطوح عالي سازمان شكل مي گيرد -5

 . فراگيربوده و برنامه اي عملياتي سازمان را در بر مي گيرد و به آنها جهت مي بخشد - 6

 .گ نموده و به آنها پيوستگي مي بخشدعمليات و اقدامات سازمان را در دوره هاي زماني نسبتاً طوالني هماهن -7
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  :موانع فرا راه برنامه ريزي استراتژيك 

 فقدان نيروي انساني ماهر براي برنامه ريزي  �

 .دود دست اندركار برنامه ريزيحعدم صرف وقت كافي توسط همان نيروي انساني م �

 .دراختيار نبودن اطالعات كلي و تخصصي الزم براي برنامه ريزي استراتژيك  �

 .كافي نبودن مشاركت كاركنان اجرايي بخش بهداشت و درمان در برنامه استراتژيك  �

 .تدوين نامطلوب بيانيه رسالت ، دورنما و تحليل ارزش هاي سازمان  �

 )8(. قوانين و مقررات نامناسب موجودر در محيط خارجي �

  

  :مدلهاي برنامه ريزي استراتژيك 

 : د دارند كه بطور خالصه عبارتند از مدلهاي مختلف برنامه ريزي استراتژيك وجو

  

 مدل استراتژي صنعتي  - 1

، اين مدل را مطرح كرد ، استراتژي صنعتي يك موسسه عبارت اسـت از الگـوي تصـميم هـايي كـه       1980اندروز در سال 

سپس سياست ها و برنامه ها و فعاليت هـا جهـت تحقـق    . براساس آنها هدف هاي عمده و جزئي معين و مشخص مي شود

  .ين اهداف مشخص مي شودا

پيونـد  . اين مدل درجستجوي استراتژي است كه تركيب مناسبي از فرصت هاي محيطي و توانمندي داخلـي را ارائـه كنـد   

  )9(اهداف ، سياست ها برنامه ها و فعاليتها براي موفقيت استراتژي درمحيط متالطم امري حياتي و ضروري است 
  

 مدل هيل  -2

دراين مدل از تحصـيل محـيط درونـي و محـيط بيرونـي اسـتراتژي مناسـب        . را مطرح كرد اين مدل  1992هيل درسال 

درصورت تعارض بين استراتژي آينده و گذشـته ، مـوارد   . مشخص مي شود و با استراتژي گذشته سازمان مقايسه مي شود

رل ايجاد مي شـود و نهايتـاً   تعارض مشخص شده و با استفاده از سيستم اطالعات ، تغييرات الزم در ساختار و سيستم كنت

  )9( براي اجراي استراتژي جديد ساختار و سيستم كنترل مناسب طراحي و اجرا مي شود
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 مدل رايت  - 3

دراين مدل همه مراحل تحت تأثير نظام . مرحله اصلي است  5اين مدل داراي. اين مدل را مطرح كرد 1992رايت درسال 

دروني و بيروني سازمان بررسي شده و سپس براساس شناخت نقاط فوت ، فرصت دراين مدل ابتدا محيط . اطالعاتي است 

پس از تعيين اهداف به تدوين استراتژي مـي پـردازيم كـه ايـن     . محيطي ، اهداف و مأموريت هاي سازمان تعيين مي شود

  .سطح تنطيم مي شود  3استراتژي در 

 .شامل استراتژي هاي كالن و دور برد سازمان: مديريت  -1

 . شامل تبديل استراتژي ها به فعاليت هاي واحدها و بخش ها : ليت فعا -2

 .شامل وظايف افراد و كاركنان در قالب استراتژي هاي تعيين شده : وظيفه  -3

عنصـر زيـر قابـل     3براي اجراي استراتژي توجه بـه  . پس از تدوين استراتژي ، اجراي استراتژي را مورد تاكيد قرارمي دهد

  )9(.  فرهنگ سازماني -3رهبري   -2ار  ساخت -1. توجه است 
 

 مدل ديويد  - 4

مرحله طراحي و براي هرمرحله ، گام هـايي طراحـي شـده     3اين مدل در. ارائه شد  1994اين مدل توسط ديويد درسا ل 

  )9(. ارزيابي استراتژي: مرحله سوم  ،ژيتاجراي استرا: مرحله دوم  ،تدوين استراتژي : مرحله اول : است كه عبارتند از 
  

 مدل دانكن و همكاران  -5

  :ارائه شده است شامل مراحل زير است  1995اين مدل كه توسط دانكن و همكاران در سال 

 -4تعيين رسالت ، دورنماي آينـده ارزش هـا و اهـداف سـازمان      -3تحليل محيط خارجي   -2ليل محيط داخلي  حت -1
 )8(كنترل  -5تنظيم استراتژي 

 

 مدل استونروفريمن - 6

  .مرحله بيان مي كنند  9فريمن فرايند برنامه ريزي استراتژيك را  در استونرو

 و شناسايي فرصـت هـا  -5تحليل منابع   -4تحليل محيط   -3شناسايي استراتژي و هدفهاي كنوني   -2تعيين هدف  -1

انـدازه   -9 اجراي اسـتراتژيك  -8تصميم گيري استراتژيك  -7تعيين ميزان تغييرات استراتژيك  -6استراتژيك  هايتهديد

 )8( .گيري و كنترل پيشرفت
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 مدل منيتزبرگ  - 7

دراين استراتژي منيتزبرگ بحث ارزيابي نقـاط  . ژي ارائه داده است ات، مدلي را براي انتخاب استر 1990منيتزبرگ درسال 

تـأثير  درايـن مـدل ، ارزيـابي هـا تحـت      . بي فرصت ها و تهديدات محيطي را مطرح مـي كنـد   اقوت و ضعف داخلي و ارزي

باورهاي مدير ، باورها و ارزش هاي اجتماعي قرارگرفته است و استراتژي مناسب انتخاب شده و درگام هاي بعـدي ارزيـابي   

   )9(استراتژي و اجراي آن را مورد تاكيد قرار مي دهد
  

 مدل گوداشتاين  -8

  :مراحل برنامه ريزي استراتژيك براساس اين مدل به شرح زيراست 

 برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي براي  -1

 مداقه ارزش ها  -2

 تدوين رسالت -3

 مدل سازي براي كارهاي استراتژيك  -4

 مميزي عملكرد  -5

 تحليل شكاف - 6

 تدوين برنامه عملياتي -7

 برنامه ريزي رويدادها  -8

 اجراء -9

  

  مدل پورتر-9

اروارد ، در اوايـل دهـه   يكي از روش هاي جديد برنامه ريزي راهبردي ، روشي است كه بوسيله مايكـل پورتراسـتاد دانشـگاه هـ    

اين روش برنامه ريزي به رقباي بالقوه و بالفعل سـازمان يـا بـه عبـارت بهتـر ،      . ابالغ شد و تا اواخر آن دهه تكامل يافت  1980

  .و به همين جهت به روش رقابتي براي طراحي راهبر معروف شده است . نمايد هي خاص مييتوليدات آن توج

، پـنج نيـروي رقـابتي مـؤثر هسـتند ، حاصـل جمـع ايـن نيروهـا ميـزان جـذابيت صـنعت را                                                    طبق اين مدل درصحنه رقابـت  

  )9(. نشان مي دهد
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 مدل پيكلز وروجر - 10

پيكلـز و روجـر درمـدل خـود بـه      . اين مدل شامل هشت مرحله متوالي و شش وظيفه موازي براي پشتيباني برنامه ها مي باشـد 

ت تفصيلي و تحليلي به محيط ، بازار و خدمات اشاره نموده و همچنين به ارزيـابي منـابع ا نسـاني ، مـالي و عوامـل درونـي       صور

  .درمدل خويش پرداخته اند

از ويژگي هاي بازر اين مدل ، توجه به تحليل فرصت ها و تهديدهاي محيط خارجي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف محـيط داخلـي   

 )8(.پشتيباني استوظيفه  6درقالب 

  

 ) BCG)Boston Consulting Group    مدل  -11

دراين مدل براساس مقادير رشـد بـازار و سـهم    . اين مدل توسط گروه مشاورين بوستن و براساس منطق چرخه عمر به وجود آمد

  )9(  ع فوق الذكر مشخص مي كند نوبازار تنظيم شده است و جايگاه صنعت را با توجه به دو
 

 س مدل فيليپ -12

. اف استخراج مـي شـوند   دمشخصه خاص اين مدل ، برنامه ريزي استراتژيك آن است و درآن استراتژي ها مستقيماً مبتني بر اه

بنابراين براي استفاده از آن ابتدا مي بايست اهداف بلند مدت سازمان را در زمينه هـايي مشـخص دسـته بنـدي نمـود و سـپس       

شايان ذكـر اسـت درصـنايع وخـدمات مختلـف اهـداف بـا        . رسيدن به اهداف اتخاذ كرد استراتژي هايي را بعنوان مسير و روش 

  )9(.تركيب هاي مختلف دسته بندي مي شوند
  

 مدل برنامه ريزي استراتژيك براسيون  -13

توسط يكي از صاحبنظران بـه همـين نـام بـراي برنامـه ريـزي        1988مدل براسيون از قديمي ترين مدل هايي است كه درسال 

آغـاز فراگـرد برنامـه ريـزي     : يك درسازمانهاي غيرانتفاعي ارائه شده است ، مراحل اصلي اين مدل برنامه ريزي عبارتند از استراتژ

استراتژيك ، تعيين و شناسايي دستورهاي سازماني روشن سـاختن رسـالت و ارزش هـاي سـازماني ، ارزيـابي محـيط داخلـي و        

  .)8(اتژي و تبيين دورنما خارجي شناسايي مسايل استراتژيك ، تنظيم استر
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  BSC (1(مدل كارت امتيازي متوازن  -14

ايـن  . ، مجموعه اي از شاخص ها را پديد آوردند كه آن را كارت امتيازي متوازن ناميدند 90روبرت كاپالن و ديويدنورتون دردهه 

عملكرد سازمان در اختيار مديران قـرار  مجموعه كه شامل شاخص هاي فرايند و نتايج نهايي مي باشد به سرعت تصوير جامعي از 

  . مي دهد تا چگونگي پيشرفت سازمان را در رسيدن به اهداف استراتژيك اندازه بگيرند

دريك كارت امتيازي متوازن ، شاخص هاي مربوط به فرآيندهاي داخلي و نتايج مالي و غيرمالي درون يك شـبكه از علـت هـا و    

رت امتيازي متوازن بعنوان وسيله اي قدرتمند درتحليل اسـتراتژيك ، در پـي پوشـش دادن    كا. معلول ها به هم پيوند مي خورند

از اين رو از شـاخص هـاي مـالي و غيرمـالي بعنـوان جزئـي از سيسـتم هـاي         . تمامي فعاليت هاي كليدي يك سازمان مي باشد

  . اطالعاتي براي كاركنان تمامي سطوح استفاده مي نمايند

جامعيت شاخص ها و درك تصويري روشن از سازمان پيشنهاد مي كنند كه مديران اطالعـاتي درخصـوص   كاپالن و نورتون براي 

منظـر   :اين چهار منظر عبارتند از . ري نمايند و به تحليل آنها بپردازندآو ، جمع هچهار منظر رادر يك كارت يادداشت تعديل شد

 )8(.منظر مالي  -4و نوآوري و يادگيري سازماني   منظر رشد -3منظر فرآيندهاي داخلي و كسب و كار  -2مشتري  
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  فصل سوم

  )، ارزش  زماموريت ، چشم اندا(بيانيه سازماني

Mission  ،  Vision ، Value 
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  مأموريت دانشگاه علوم پزشكي گيالن

سازي  فرهنگ  بر تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت جامعه با تكيه "

 " و اعتالي بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش

 مأموريت سازمان 

اين فلسفه و مأموريت كـه هـر گونـه فعاليـت     . هر سازمان چه مكتوب كرده باشد چه نباشد، داراي يك فلسفه يا مأموريت است

ويـژه   بـه . گيـرد  هاي صاحبان و مـديران سـازمان شـكل مـي     بنا به عقايد و ارزشكه دهد،  را شكل مي سازمان و رفتار كاركنانش

پـذيري اهـداف اسـتراتژيك     كننده در چگـونگي تحقـق   ترين دليل موجوديت هر سازماني است و چارچوبي تعيين مأموريت، مهم

ازنظـر   ماموريـت  مفهـوم . شـود  و يا اجتماع گفته مـي مأموريت به اعتبار معني كلمه به وظيفه مخصوص يك فرد . سازماني دارد

منظور جهت دادن و معنا بخشيدن به اعضاي سـازمان   هدف و يا وظيفه دراز مدت مشخص شده به«: مديريت سازمان، به شكل 

  ).1( تواند تعريف شود مي» هاي مشابه استفاده براي تميز دادن سازمان از سازمان و قابل

هـا،    مأموريت سازمان مبناي اولويـت . عنوان اولين قدم در مديريت استراتژيك شناخته شده است يت بهتعيين دقيق بيانيه مأمور

ريـزي   هـا بـراي طـرح    ريزي مشاغل مديريت و باالتر از همه ايـن  براي طرح ماموريت .وظايف كاري است و  ها  ها، برنامه استراتژي

  . آيد حساب مي عنوان يك نقطه آغاز به هاي مديريت به ساختار

آوري اصلي  ها، فلسفه و فن مقصود، مشتريان، محصوالت يا خدمات، بازار شده باشداي خوب تهيه  ه در بيانيه مأموريت كه به شيو

  : هاي زير باشد  مأموريت سازمان بايد داراي ويژگي 1از ديدگاه ورن مك جنينيز . مشخص خواهند شد

  . د شود، معرفي نمايدسازمان را بدانگونه كه هست و آنچه در نظر دار •

آميز را حذف نمايد و بدان اندازه گسترده باشد كه نويد رشـد   ه هاي مخاطر اي محدود باشد كه برخي از فعاليت اندازه به •

 . خالق و نوآوري را بدهد

 .ها متمايز نمايد سازمان را از ساير سازمان •

 .ني و آينده را ارزيابي كردهاي كنو عنوان چارچوبي عمل كند كه بتوان بدان وسيله فعاليت به •

 .حد كافي واضح و آشكار باشد تا همه اعضاي سازمان بتوانند آن را درك نمايند به •

 

 

 

  

                                                
1  -  Vern Mc Ginnis 
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   علوم پزشكي گيالن چشم انداز دانشگاه 

پيشــرو در دانشــگاه هــاي    "

نســل ســوم، كارآمــد در ارائــه 

ــگام در   ــدمات و پيشــــ خــــ

  "شاخصهاي سالمت

  انداز سازمان  چشم

ترسـيم  . دهد مدت نشان مي انداز، تجسم يا تصويري از آينده مطلوب سازمان است كه جهت گيري سازمان را در افق بلند چشم

  .  شود ريزي استراتژيك در سازمانها قلمداد مي ب از وظايف مهم رهبران و از اركان برنامهانداز مناس و تدوين چشم

 يطـوالن  يـد انـداز با  افق چشم ينكهعالوه بر ا يعني. يمداشته باش يندهاز آ يروشن يرتصو يدبا يتتحقق اهداف و كسب موفق يبرا

رقبـا   ياست كه به راحتـ  يگاهيانداز جا چشم. يدنما يانما ب يبرا يزرا ن يندهآ روشن از يريتصو يدانداز با حال چشم باشد درعين

دهـد و   نظر قرار مـي  سازمان مد يقابل تحقق و جذاب را برا يانه،واقع گرا يندهانداز آ چشم. پيدا كنند يتوانند به آن دسترس نمي

  .سوي آن حركت كند به يداست كه سازمان با يسرنوشت يحصر يانب

تـدوين  نظرگرفتن چنين مشخصاتي  با در سازمان انداز  شايسته است چشم لذا. ي مشخصات خاصي استانداز سازمان دارا چشم

  : اين مشخصات در ذيل ارائه گرديده است. گردد 

  . هاي موجود براي شركت را نشان دهد فرصت •

   .ها را بنماياند جويي از فرصت راه بهره •

   .بلند پروازانه باشد •

  .فرد باشد  به منحصر •

  .نان رضايت شغلي ايجاد نمايددر كارك •

  .استانداردهاي بااليي را بنا گذارد •

  .در كاركنان ايجاد تعهد، عالقه و غرور نمايد •

  .مسير حركت شركت را به وضوح بيان كند •

  .مشوق يادگيري باشد •

  .مخاطب را مشخص سازد •

، در سـند  »مشـغول هسـتيم؟   يكـار  چـه ما به «شود به اين پرسش پاسخ داده شود كـه   سازمان سعي مي مأموريتدر بيان 

  ).2(»خواهيم چه بشويم؟ ما مي«: شود  به اين پرسش پاسخ داده مي انداز سازمان چشممربوط به 

و دربرگيرنـده   »پـذير از سـازمان اسـت    بيان آينده مطلـوب و امكـان  «هاي سازمان  انداز چشمبه نظر كمپبل و يانـگ  

  .هاي خاص مي شود  هدف
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  علوم پزشكي گيالن بيانيه ارزشهاي دانشگاه

 اي عدالت محوري و پايبندي به اخالق حرفه �

 آفريني براي ذينفعان ارزش �

 محوري، خالقيت و نوآوري دانش �

 چابكي در ارائه خدمات �

  ھای سازمانی ارزش

 تـوان  يم يحت. كرد ينها را تدو ها سياست كه براساس آن يرندگ استفاده قرار مورد ييعنوان مبنا به توانند يم يسازمان هاي ارزش

بـه   بايسـت  يهـا مـ   سـازمان . نمـود  در محل كار را مشخص ها يريگ يمتصم يرفتار روزانه كاركنان و مبنا يوهها، ش بر آن  با تكيه

را  يماتيعملكرد، تصم يابيكنند و به هنگام ارز يتمشخص شده خود را رعا يهاي محور رزشا ت،بلندمد هاي يزير هنگام برنامه

و منـافع و   ينوشتار در ابتدا به ارائه مفهوم ارزش سـازمان  ينا. خود بگذارند يهاي محور ارزش يهبرپا گيرند يم ينهزم ينكه در ا

  .دهد را شرح مي يهاي سازمان ارزش ندويت يندپردازد و سپس فرا يها م ها در سازمان وجود آن يايمزا

سـازمان   يرانكاركنان و مـد  يشهنداگر رفتار، كردار و  يتاشاره دارند كه هدا يهاي به آن دسته از ارزش ي،سازمان هاي ارزش    •

  .گذارند يها تأثير م بوده و بر آن

  .معرف فرهنگ آن سازمان هستند ،گيرند توجه همگان قرار مي مورد يعوس ياسسازمان كه به مق يهاي اصل ارزش    •

  .قضاوت امور هستند يبوده و راهنما يريگ يمتصم يمبنا ي،هاي سازمان ارزش    •

دهنـد و مشـابه    مطلـوب را شـكل مـي    يسازمان، رفتارهـا  يكهستند كه در  ييسازمان، مجموعه باورها يهاي محور ارزش    •

  .كنند ها عبور مي از آن يازمانس يماتكنند كه همه اقدامات و تصم عمل مي ييها يصاف

 يتوسـط اعضـا   »يسـاز  يدرونـ « ينـد هسـتند كـه از فرا   يسـازمان   مشترك در حوزه فرهنگ ياتيفرض ي،هاي سازمان ارزش    •

  .شوند مي يسازمان ناش

  .است يگرهاي د سازمان از سازمان يك يزكنندهبوده و متما يسازمان  فرهنگ يربنايز ي،هاي سازمان ارزش    •

  .سازمان قرارگرفته است يهستند كه سرلوحه كار اعضا يارزش يستميسازمان، س ياخالق ينمواز    •

 يسـازمان  يها اي و حوزه مأموريت اخالق حرفه يهاي سازمان از جنبه ها كننده باورها و اولويت منعكس ي،هاي سازمان ارزش    •

  .ن هستندگر رفتار كاركنا يترهبران و هدا يريگ يمتصم يبوده و راهنما
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  :منابع فصل سوم 

  90ص .1381تهران، انتشارات نگاه دانش ،  يك،استراتژ يريترضا، مد يعل يركبيري،ام .1

. 1391ديويد، فرد آر، مديريت استراتژيك، ترجمة علي پارساييان و سيد محمد اعرابـي، دفتـر پژوهشـهاي فرهنگـي،      .2

  174 -173صص 
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  فصل چهارم

  تحليل محيطي و تجزيه

Environmental analysis  
  

  

  

  

  



  27    كتابچه آموزشي برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

  :تحليل محيطي  و  تجزيه

كـه ممكـن    اسـت هاي كنوني و آينـده   و تحليل محيطي روند نظارت بر محيط سازمان براي شناسايي تهديدات و فرصت تجزيه 

ي و خـارجي  محيط سازماني در واقع مجموعه تمامي عوامـل داخلـ  . است بر توانايي سازمان در رسيدن به اهداف تأثيرگذار باشد

  .سوي اهداف كالن تأثير حياتي دارد سازمان است كه بر پيشرفت سازمان در حركت به

 بيرونـي ها در محيط  نقاط قوت و ضعف دروني و تهديدها و فرصتو تحليل محيطي فرايندي است كه سازمان از لحاظ  تجزيه 

هاي مختلف داراي تفاوتهاي بسياري است،  ط در سازمانشده براي تحليل محي كار گرفته  روشهاي به. گيرد مورد بررسي قرار مي

طور كلي هدف آنان ارزيابي محيط پيرامـون خـود    به. هايي دارند ها داليل عمده و مشابهي براي انجام چنين تحليل اما بيشتر آن

  .ا افزايش دهنداست، به نحوي كه مديران بتوانند واكنش مناسبي نسبت به آن نشان دهند و بدين طريق موفقيت سازمان ر
  

  و تحليل محيط بيروني تجزيه :الف 

كه با هـدف شناسـايي عوامـل     استريزي استراتژيك  عنوان يك حلقه از فرايند يكپارچه برنامه و تحليل محيط بيروني به  تجزيه

. گيـرد ورت مـي ها ص ها و سازمان ها و تهديدهاي پيش روي شركت وكارها و استخراج فرصت تأثيرگذار محيطي بر عملكرد كسب

هـا و تهديـدات محيطـي و تعيـين جايگـاه       بندي فرصت توان شناسايي و اولويترو هدف نهايي تحليل محيط بيرون را مي از اين

و تحليل   غالباً در جريان تجزيه. صنعت،كشور، منطقه و يا عرصه جهاني دانست/رقابتي شركت يا بنگاه اقتصادي در حوزه فعاليت

هـا و نهادهـاي    ، از جمله آمار و اطالعات منتشر شده توسـط دسـتگاه  هاي محيط خارج سازمان عات و دادهاطالمحيط بيروني از 

. شـود  اسـتفاده مـي   هـاي اطالعـاتي معتبـر    المللي همچون بانك مركزي، صندوق جهاني پول، بانك جهاني و پايگاه رسمي و بين

  .دنريگ مورد توجه قرار هاگيري در تصميمولي بايد  ،ممكن است اين عوامل خارج از كنترل سازمان باشند

  : باشد محيط بيروني شامل چهار قسمت مي و تحليل  تجزيه

  تحليل محيط كالن يا دور .1
  محيط عملياتي يا صنعتتحليل  .2
  تحليل ذينفعان بيروني .3
 . ها و تهديدها تحليل فرصت .4
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  :اند از ي نتايج عبارتبند و تحليل محيط خارج و اولويت  عمده ابزارهاي مورد استفاده در تجزيه

محـيط سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فناورانـه،      (براي تحليل محيط كـالن  PESTLE 1و تحليل   تكنيك تجزيه •
 ):محيطي و قانوني زيست 

هـا را قـادر    شـده و سـازمان    بخش تقسيم 6درك شرايط محيط خارجي و ارتباط بين سازمان و محيط خارجي كه به 

 .ها را اخذ و از تهديدها اجتناب نمايند سازد تا مزاياي فرصت مي

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و تحليل محيطي چارچوب جامع تجزيه :  4-1شكل                

                                                
1
- Political-سياسی   Economical- یاقتصاد     Social- اجتماعی   Technological- تکنولوژيک   Environmental- محيط زيستی   

Legal- قانونی 

 

اندازچه فرصتها و چه موانعي  كند تا مالحظه گردد براي دستيابي به چشم تحليل محيط كالن كمك مي

  . در سطح كالن وجود دارد تا با اخذ استراتژيهاي مناسب به سوي اهداف سازماني قدم برداشت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل اجتماعي
 رشد  جمعيت •

 منابع انساني متقاضي كار •

وضعيت هرم سني  •

 جمعيت 

 

 محيط زيست
 

الزامات توجه به مسائل محيط  •

 زيست

 
 

 

 

  فناوري

 روند تغييرات فناوري •

دانش و تخصص در حوزه  •

 بهداشت و درمان

 عوامل سياسي
 سياستهاي كلي دولت  �

سياست  هاي دولت در  �

 عرصه سالمت 

 تحريمهاي بين المللي �

 روابط با كشورهاي جهان �

 

 

 عوامل اقتصادي
 توليد ناخالص داخلي �

 تورم يا ركود. �

 نرخ رشد اقتصادي �

 نرخ بيكاري �

 

 

تامين 

 كنندگان

 رقبا

 

 تازه واردان

 

مشتريان/ 

 بيماران

 محصوالت

 جايگزين

 عوامل قانوني
 قانون پنجم و ششم توسعه •

 قانون كار •

 قانون تجارت •

 قوانين مالياتي •
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 :نيروي رقابتي پورتر براي تحليل محيط عملياتي 5و تحليل   تكنيك تجزيه •

 

ريزي استراتژيك،  در برنامه. شودكنندگان و رقبا در صنعت و رقابت مشخص  كند تا تأثير مشتريان، عرضه اين الگو كمك مي

گونه كـه متوجـه خـويش اسـت بايـد رقبـا و        سازمان همان. ها دارند رقبا و محيط رقابت هميشه اهميت خاصي نزد سازمان

صـورت مسـتقيم و    توانـد بـه   رقابـت مـي  . طور پيوسته و منظم مـورد بررسـي قـرار دهـد     ها را نيز به تغييرات در وضعيت آن

  .اي سازمان را تحت تأثير قرار دهده غيرمستقيم فعاليت

كننده نوع و ميزان رقابت در يك صنعت هستند و درنهايت توان سـودآوري   به اعتقاد پورتر پنج نيرو وجود دارند كه غالباً تعيين

  . اند شده اين نيروها در نمودار ذيل نشان داده. نمايند آن صنعت را مشخص مي

  

  

  

  

  

  

  

  رقابتي پورترج نيروي پن:  4 -2شكل               
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  نتايج ارزيابي دانشگاه با استفاده از مدل پورتر

مكانيسم كار بدين شـكل بـود كـه    . نيروي مؤثر بر رقابت مايكل پورتر استفاده شد 5به منظور بررسي محيط رقابتي دانشگاه، از 

گيالن، از اعضاي شوراي راهبردي خواسـته  سازي مفاهيم آن براي دانشگاه علوم پزشكي  پس از تشريح الگو و مدل پورتر و بومي

  . اي كه بدين منظور طراحي شده را تكميل نمايند شد تا پرسشنامه

ها و طرح نتايج آن در جلسه تحليل محيط رقابتي دانشـگاه و ايجـاد تعـديل و اصـالحات در      بندي نتايج پرسشنامه حاصل جمع

  :اه به شرح ذيل  استها و اولويتها بر اساس اجماع گروهي حاصل در كارگ نمره

مي باشد كـه   6/3ميانگين كل پاسخ  نيروي شدت رقابت در بين رقباي موجوددست آمده از ميانگين نمره،  هاي به برمبناي داده

باالتر است و رتبه يك را به خود اختصاص داده است و در واقع تأثيرگـذارترين نيـرو از نيروهـاي پـنج گانـه       3از متوسط يعني 

  . است

نكه از نظر اعضاي شوراي راهبردي، تنوع و تمايز خدمات در سـاير رقبـاي دانشـگاهي بـاالترين نمـره را كسـب كـرده؛        ضمن اي

گيالن الزم است براي حضور مؤثر در عرصه رقابتي دانشگاهها و كسب جايگاه درخـور، مزيتهـاي    علوم پزشكي بنابراين دانشگاه

  . رقابتي خود را ارتقاء بخشد

باشـد و قاعـدتا    مـي  3، كه كمتر از ميانگين يعني   9/2با توجه به ميانگين به دست آمده  انه زني مشتريانقدرت چدر محاسبه 

نيروي رقابتي مؤثر در الگوي پورتر، جايگاه پنجم را به خـود   5تري نسبت به نيروهاي ديگر دارد، اين نيرو در بين  اهميت پايين

ه ، چه در حوزه آموزش عالي و چـه در حـوزه درمـان، بـه نـوعي داراي قـدرت       ، مشتريان دانشگابه عبارتي. استاختصاص داده 

  .به عبارتي مجبور و محكوم به انتخاب هستند. تري هستند زني پايين چانه

در . در رده چهـارم بـه لحـاظ اهميـت قـرار گرفتـه اسـت        كننـدگان  زني تأمين قدرت چانهدست آمده، نيروي  با توجه به نمره به

رهاي مؤثر بر اين نيرو تعداد و حجم توليدكنندگان و همچنين اهميت ما براي تأمين كنندگان نمره نسبتا خصوص بررسي متغي

كنندگان زياد باال نبوده و در صورت عدم ارائـه كـاال و    زني تأمين پاييني را كسب كرده است و در نتيجه به طور كلي قدرت چانه

  .هد داشتمحصوالت شركتهاي جايگزين براي دانشگاه وجود خوا

كننده قادر است  بر بوده و به صرفه نخواهد بود، همچنين تأمين كننده براي دانشگاه هزينه البته در برخي از موارد، تعويض تأمين

و  از گردونه رقابت خارج شـوند كنندگان  تا حد زيادي با تغيير در توليد محصوالت و يا ارائه خدمات ديگر باعث شود ساير تأمين

  .كنندگان دارو و تجهيزات، نقش به سزايي در ارائه كيفيت خدمات دانشگاه دارند كنندگان به خصوص تأمين تأمين تر اينكه مهم
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هـاي علـوم پزشـكي كشـور،      رقابت علمي  با دانشگاه :شود كه  براساس نتايج تحليل پورتر مشخص مي

توان گفت در نظـر گـرفتن    به طور كلي مي. تترين نيروي رقابتي تأثيرگذار بر عملكرد دانشگاه اس مهم

 .باشد ر كسب و كار دانشگاه ميترين موارد براي رقابت با رقبا د هاي رقابتي تمايز، كليدي استراتژي

در خصـوص بررسـي   . در رده سوم بـه لحـاظ اهميـت قـرار گرفتـه اسـت       نيروي رقباي تازه وارددست آمده،  با توجه به نمره به

كننـدگان، نمـرات بـاالي     ين به تكنولوژي، فرايندهاي ارائه خدمت و تأمينمتغيرهاي مؤثر بر اين نيرو ميزان دسترسي تازه وارد

كننـدگان و دانـش فنـي ايـن      اند كه در نتيجه، تازه واردين مسير سختي را در جهت دسترسي به تـأمين  متوسط را كسب كرده

كسـب شـده اسـت و ايـن     در خصوص ميزان سرمايه براي ورود به اين صـنعت نمـره نسـبتا پـاييني     . صنعت در پيش رو ندارند

كننـده يكـي از    متغيـر قـوانين محـدود   . باشـد  دهنده باال بودن ميزان سرمايه مورد نياز جهت ورود به اين كسب و كار مـي  نشان

كننده دولت جهـت ورود تـازه وارديـن  بـه خصـوص در       مهمترين عواملي ست كه با كسب نمره باال نشان دهنده قوانين محدود

  .و دانشگاه استكسب و كار بيمارستاني 

در خصـوص  . در رده دوم به لحاظ اهميت قـرار گرفتـه اسـت    خدمات جايگزين/نيروي تهديد كاالدست آمده  با توجه به نمره به

هزينه تبـديل  . باشد پوشي نمي بررسي متغيرهاي مؤثر بر اين نيرو، خطر ورود خدمات جايگزين نسبتا پايين است؛ اما قابل چشم

اي ميانه را بـراي جـايگزيني خـدمات     ين نمره متوسط را دارد و اين بدين معناست كه مشتريان هزينهيا تعويض خدمات جايگز

تواننـد بـه خـوبي در بـازار      ميزان قابليت سودآوري و نفوذ خدمات جديد به اين معناست كه خدمات جديد مـي . ارائه شده دارند

ات جايگزين و تمايل مشتريان بـراي جـايگزيني خـدمات هـر دو     نفوذ كنند و باعث سودآوري شوند، تمايل رقبا براي ارائه خدم

نمرات بااليي دارند و به عبارتي رقبا نيز تمايل به نفـوذ در بـازار و ارائـه خـدمات جـايگزين داشـته و مشـتريان نيـز تمايـل بـه           

زماني كه مشتريان احسـاس  هر سه نمراتي باالي متوسط دارند، به عبارتي . گيري از خدمت بهتر دارند جايگزيني خدمات و بهره

كنند بيش از حد معقول بابت اين كاالها و خدمات مي پردازند و يا در مقابل هزينه صرف شده خدمت مـورد انتظـار را دريافـت    

باشد؛ هـم بـه    خدمات جايگزين، عامل مهمي براي بررسي مي/ در مجموع تهديد كاال. آورند كنند، به خدمت جديد روي مي نمي

سودآوري و رشد در جهت تمايز در ارائه خدمات و جلب نظر مشتريان بيشتر در بلنـد مـدت و همچنـين در     لحاظ مثبت جهت

  .تر و مشتري پسندتر وجهه منفي باختن جايگاه در بازار به رقبايي با خدماتي جامع
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 :با استفاده از ماتريس نفوذ و قدرت: تحليل ذينفعان

هاست كـه بـا روشـن سـاختن      و مفيد براي شناسايي ذينفعان و عالئق آنكنيك بنيادي تحليل ذينفعان راهي سريع ت

ها در سازمان به معرفي بعضي از موضوعات استراتژيك پرداختـه و سـپس عوامـل حـامي يـا مقـاوم را        كانون توجه آن

  .كند بررسي مي

 

 

 

 نقشه ذينفعان دانشگاه علوم پزشكي گيالن :4 -3شكل      

اين دسته از ذينفعان 
 بايد ھمواره مطلع

 .باشند

  

اين دسته از ذينفعان بايد 
ھمواره تحت كنترل بوده و 

 .مديريت شوند

اين دسته از ذينفعان بايد 
ھمواره راضي نگھداشته 

  .شوند

 

ز اين دسته ا
دينفعان را بايد 
تحت نظر داشته و 

 .رصد نمود
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 :طبق ماتريس ذينفعان

شوند و استراتژي مشاركت دادن، راهكار مناسبي  گر جز ذينفعان اصلي محسوب مي كاركنان، وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمه 

 .باشد براي مديريت اين دسته از ذينفعان مي

اسـبي بـراي   گيرند و استراتژي آگاه سازي، راهكار من كنندگان در دسته ذينفعان ثانويه قرار مي كنندگان خدمت و تأمين دريافت

 .اين دسته از ذينفعان مي باشد

هاي همكار در حوزه سالمت در دسـته ذينفعـان    هاي كشور و سازمان جامعه،كشورهاي منطقه، رقبا و سازمانهاي موازي، دانشگاه

  . باشد كم اهميت قرار گرفته و استراتژي حداقل تالش و نظارت، راهكار مناسبي  براي اين دسته از ذينفعان مي

ها و سازمانهاي نظارتي جز دسـته ذينفعـان اوليـه قـرار گرفتـه و اسـتراتژي ايجـاد         دگان مجلس و مسئولين استان، رسانهنماين

  .باشد رضايت، راهكار مناسبي براي اين دسته ذينفعان مي
 

1با استفاده از ماتريس OTها و تهديدها  تحليل فرصت •
SWOT: 

هـاي سـازماني را    توانند استراتژي ها مديران با استفاده از آن مي استراتژيابزار مهمي است كه در زمان تدوين  SWOTماتريس 

ها و تهديدات موجود است كه به ميزان زيادي بـه سـازمان منفعـت يـا      هدف از تحليل محيطي شناسايي فرصت. تدوين نمايند

 )مراجعه شود به بخش  پنجم    (  .رساند زيان مي

 

 

 

 

 

  

                                                
1  strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
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 یدرونو تحليل محيط  تجزيه  -ب 
د موجـب برتـري رقـابتي    نتوان تنهايي نمي ها و تهديدهاي محيطي، به براي كشف فرصت بيرونيتحليل محيط  و  بررسي و تجزيه

را نيـز شناسـايي   1درونيمديران استراتژيك بايد به داخل شركت خود نيز توجه كنند تا بتوانند عوامل استراتژيك . شركت شوند

هـا بهـره گيـرد و در همـان حـال از       كنند آيا شركت قادر خواهـد بـود از فرصـت    عيين ميهايي كه ت ها و ضعف يعني قوت. كنند

كـه بـراي موفقيـت در يـك      هسـتند هاي داخلي سـازمان   واقع عوامل استراتژيك آن دسته از توانايي در ؟تهديدها دوري گزيند

  .محيط رقابتي اهميت بيشتري دارند

بـراي ايـن كـار بايـد     . بندي و ارزيابي اطالعات مربوط بـه عمليـات اسـت    ستهبررسي عوامل دروني سازمان مستلزم گردآوري، د

تـرين   اي كـه مهـم   گونـه  بـه  ،ها اولويت داد شناسايي نموده و به آن) ازنظر قوت و ضعف سازمان(عواملي را كه نقش حياتي دارند 

توان پس از رويكـرد   مي) ها ها و ضعف قوت(براي تعيين عوامل كليدي داخلي . ن كردمجموعه نقاط قوت و ضعف شركت را تعيي

 EFQMبـه ارزيـابي سـازمان توسـط خودارزيـابي مـدل        هـاي سـازمان    زيرمجموعهمديريت سازمان و اي جهت بررسي  وظيفه

  .پرداخت

كسب موقعيت برتـر نيـاز بـه شـناخت     . استهاي سازمان  هاي سازماني، بررسي منابع و قابليت عنصري مهم در تدوين استراتژي

و تحليل سازمان سعي و كوششي است كه هويت سازمان را به ميـان    تجزيه. درون سازمان جهت يافتن نقاط قوت و ضعف دارد

و تحليل محيط داخلي شـامل چهـار بخـش     تجزيه . توان تلقي كرد عنوان نگاهي به درون مي اين سعي و كوشش را به. گذارد مي

 :است

 خودارزيابي .1

 مصاحبه با مديران ارشد  .2

 هاي عملكردي كليدي تحليل شاخص .3

 ها  ها و ضعف تحليل قوت .4

 

  

                                                
1 Internal Strategic Factors 
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EFQMروش خودارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني  •
1

 

مدلي است كه توسط انجمن كيفيت اروپا و همچنين بنياد مديريت كيفيت اروپـا، بـراي شناسـايي     EFQMمدل 

ينـد خودارزيـابي، نقـاط    افر. شده و مبنايي براي اهداي جايزه كيفيت اروپاست حيهاي اروپايي طرا برترين سازمان

هـاي اوليـه، سـازمان رونـد بهبـود را طـي        در ارزيابي و خودارزيابي ؛نمايد هاي بهبود را مشخص مي قوت و فرصت

ق مقايسه خود با رقبا، نمايد و در سطوح باالتر تعالي، اين كار را از طري هاي متوالي در درون خود، ارزيابي مي سال

  .دهد هاي كاري مشابه در جهان صورت مي كاري خود يا زمينه هاي تراز اول درزمينه سازمان ،هاي الگو سازمان
  

  EFQMمدل تعالی سازمانی 

حركـت در  . شـده اسـت   هاي سرآمد اروپا تـدوين  بر پايه هشت مفهوم بنيادين تعالي توسط شركت  EFQMمدل تعالي سازماني

مفـاهيم بنيـادين تعـالي     .هـا نيـاز دارد   الي به تعهد مديريت ارشد سازمان به مفاهيم بنيادين تعالي و پذيرفتن كامل آنمسير تع

هـا   دستيابي به اين مفاهيم مستلزم طي مراحل مختلفي توسـط سـازمان   .دنباش هاي برتر مي هاي سازمان لآ هبيانگر اهداف و ايد

   .اند شده صورت مختصر بيان ر بهدر زي 2013در سال   EFQMش مدل تعاليمفاهيم بنيادين تعالي ويراي. باشد مي

  

  

  

  

 

 

  

 مفاهيم بنيادين مدل تعالي سازماني:  4- 4شكل 

                                                
1
European Foundation for Quality Management 
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 مفاھيم بنيادين
  

    يانمشتر يبرا ييافزا ارزش

 يـي افزا ارزش يانترمشـ  يها، دائمـاً بـرا   ، انتظارات و فرصتيازهابيني و برآورده كردن ن درك، پيش يقاز طر يهاي متعال سازمان

 .كنند مي

   يداراي پا آينده خلق

ها در تماس  كه با آن يجوامع يمحيطي و اجتماع ، زيستياقتصاد يطكه شرا عملكرد خود درحالي يبا ارتقا يهاي متعال سازمان

 .دارند اطراف خود يايبر دن يدهند، تأثير مثبت هستند را بهبود مي

   يهاي سازمان قابليت توسعه

 .دهند سازمان ارتقا مي يدر داخل و فراتر از مرزها ييراثربخش تغ يريتمد يقهاي خود را از طر قابليت ياي متعاله سازمان

   يو نوآور يتخدمت گرفتن خالق به

ارزش و سـطوح   ،خـود  ذينفعـان  يـت مند و با بـه خـدمت گـرفتن خالق    نظام يبهبود مداوم و نوآور يقاز طر يهاي متعال سازمان

 كنند مي يجاداي ا هفزايند يعملكرد

  يو درست يبخش با دورانديشي، الهام رهبري

ها و اخالق  ارزش يعنوان الگو برا سازند و به كشند و آن را محقق مي مي يررا به تصو يندهدارند كه آ يرهبران يمتعال هاي سازمان

 .كنند نقش مي يفايا يسازمان

   يچابك مديريت

هـا و تهديـدها    اثربخش و كـارا بـه فرصـت    ييو پاسخگو ييشان در شناسا خاطر توانايي اي به طور گسترده به يهاي متعال سازمان

 .شوند شناخته مي

  استعداد كاركنان  يقاز طر موفقيت

 يو شخصـ  يتوأمان به اهداف سازمان يابيدست ينهند و فرهنگ توانمندسازي را برا كاركنان خود را ارج مي يمتعالي ها سازمان 

 .كنند مي يجادا

  برجسته  يجنتا رسازيپايدا

مـدت و   كوتـاه  يازهـاي يابند كه همزمـان ن  دست مي يداريبرجسته پا يجخود به نتا ياتيعمل يطدر متن مح يمتعال هاي سازمان

  .سازد نفعان خود را برآورده مييبلندمدت تمام ذ
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  EFQMروش خودارزيابي 
  

 مـدل تعـالي سـازماني    يـك سـازمان بـا اسـتفاده از    هـا و عملكـرد    ، يك بازنگري جامع و منظم از فعاليـت EFQMخودارزيابي

EFQM خودارزيابي با رويكرد كارگـاهي، مشـاركت فعـال مـديران و افـراد كليـدي اجراكننـده خودارزيـابي        . باشد مي EFQM 

  شـده در جلسـه   آوري هـا و ارائـه شـواهد جمـع     آوري داده ينـد خودارزيـابي مسـئول جمـع    ادر فر تيم مديريتي ياعضا .باشد مي

: انـد از  يند رويكـرد كارگـاهي عبـارت   اجزاي فرد اباش اتفاق نظر در تيم خودارزيابي مي تيابي بهدس براي آغازي كار اين. باشند مي

خودارزيابي بـه  . هاي اجرايي ي بهبود و بازنگري نحوه پيشرفت برنامهها تهيه برنامه ،ها، كارگاه امتيازدهي آوري داده آموزش، جمع

هـايي جهـت بهبـود ابعـاد      بهبود خود را شناسايي كند و برنامـه  هاي قابل شفاف نقاط قوت و زمينه طور دهد به سازمان اجازه مي

  .مختلف خود تدوين نمايد

  مزايای خودارزيابی  

  .هاي بهبود سازمان است نهساختار خوبي براي تعيين نقاط قوت و زمي •

  .دهد وكار و استراتژي شما را بهبود مي  تدوين و توسعه طرح كسب •

  .كند براي بهبود و مديريت سازمان ارائه مي يزبان مشترك و چارچوب مفهوم يك •

  .كند را در سطوح مختلف در فرايند بهبود درگير مي تمامي كاركنان •

  .شود ب در سازمان ميشناخت و به اشتراك نهادن تجربيات خو باعث •

  .نمايد هاي ديگر را تسهيل مي با سازمان مقايسه •

  .نمايد سازمان يكپارچه مي يهاي عاد بهبودهاي گوناگون را با برنامه تمامي •

 .كند را براي تشخيص سطح دستاوردها فراهم مي هايي فرصت •

پنج مورد از اين معيارهـا  . معيار است 9س چارچوبي غير تجويزي بر اسا پايينشده در شكل   نشان داده EFQM مدل سرآمدي

كاري را انجام  كه يك سازمان چه معيار توانمند ساز، اين. باشند مربوط به توانمندسازها و چهار مورد باقيمانده مربوط به نتايج مي

ها دسـت پيـدا    به آنمعيار نتايج چيزهايي كه يك سازمان  ؛دهد خواهد آن كارها را انجام دهد را پوشش مي دهد و چگونه مي مي

شـده از   سـازها بـا اسـتفاده از بـازخورد ايجـاد      شوند و توانمند وسيله توانمندسازها ايجاد مي نتايج به. دهد كند را پوشش مي مي

  .1كنند نتـايج بهبود پيدا مي

                                                
1 EFQM.org 
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 يادگيري، خالقيت و نوآوري

 نتايج توانمندسازها
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  توانمند سازها و نتايج مدل تعالي سازماني:  4 -5شكل 

 

رزيابي براساس رويكرد كارگاهي صورت گرفته و سپس امتيازدهي نتايج به شرح ذيل در دانشگاه علوم پزشكي گيالن خودا 

  :آمده است

  

  فرايند  شراكت  كاركنان  استراتژي رهبري  
نتايج 
  مشتري

نتايج 
  كاركنان

  نتايج كليدي  نتايج جامعه

 13.4 7.9 8.2 18.1 16.2 12.8 13.0 8.1 10.8  امتياز

 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ضريب

امتياز 
 نهايي

10.8 8.1 13.0 12.8 16.2 27.2 8.2 7.9 20.2 

  EFQMنمرات نهايي معيارها و نتايج مدل :  4-6شكل 

 

  مي باشد  124امتياز  1000از  ،95دانشگاه علوم پزشكي گيالن ، در بهار سال نمره نهايي خود ارزيابي  
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 مصاحبه با مديران ارشد  •

منظور شناخت صحيح از محيط داخلـي بـا مـديران ارشـد دانشـگاه شـامل        ي و بهدر فرايند تدوين استراتژ

تـرين نقـاط قـوت و ضـعف      رياست، معاونين و مديران كليدي مصاحبه حضوري صورت گرفته شده تا مهـم 

  .دانشگاه مورد ارزيابي قرار گيرد

 هاي عملكردي كليدي تحليل شاخص •

كارآمدي هستند كه عوامل كليدي موفقيت سـازمان را  گيري  هاي عملكردي كليدي ابزارهاي اندازه شاخص

هاي سنجش ميزان تحقق اين اهداف و راهبردهـا را شناسـايي    تعيين و اهداف و راهبردهاي آتي آن و شيوه

  .كنند مي

 :SWOTبا استفاده از ماتريس SWها  ها و ضعف تحليل قوت •

اي عـالي   است كه سازمان آن را به شـيوه كنترل سازمان  هاي قابل نقاط قوت و ضعف داخلي در زمره فعاليت

كارگيرنـد كـه نقـاط ضـعف داخلـي       هايي را به كوشند استراتژي ها مي سازمان. دهد يا بسيار ضعيف انجام مي

  )مراجعه شود به بخش پنجم. (برطرف و نقاط قوت داخلي تقويت گردد

  

  : منابع فصل چهارم 

  1395 .كتاب برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 1
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   فصل پنجم

   SWOT ماتريس
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SWOT 1  

پايـه و اسـاس ايـن ابـزار     . ابزاري كارآمد براي شناسايي شرايط محيطي و توانايي هاي دروني سـازمان اسـت   SWOT تحليل

ف بـه درون  ماهيت قـوت و ضـع  .. كارآمد در مديريت استراتژيك و همين طور بازاريابي، شناخت محيط پيراموني سازمان است

ي  پرداخته شده است و نحوهSWOT در اينجا به معرفي آناليز.است بيرونيسازمان مربوط مي شود و فرصت و تهديد معموالً 

  .اجراي آن شرح داده نشده است

 شناسائی عوامل داخلی و خارجی: گام نخست

پس از مشخص شدن تمـامي نقـاط   . شود يشناسائي م ) تهديد و فرصت ( و عوامل خارجي )ضعف و قوت (  ابتدا عوامل داخلي

تشـكيل   ( EFE) ماتريس ارزيـابي عوامـل خـارجي    (IFE) ضعف و قوت و تهديدها و فرصتها، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

. شوند تجزيه و تحليل مي EFE و فرصتها و تهديدات خارجي در ماتريس IFE نقاط ضعف و قوت داخلي در ماتريس. شود مي

سـپس  . گيرنـد  هـا قـرار مـي    و نمره دهي عوامل دروني و بيروني، اين عوامل در جدول ماتريس استراتژيپس از مشخص شدن 

  . شود نمره دهي شده و اولويت اجراي هر كدام مشخص مي QSPM هاي اتخاذ شده با استفاده از ماتريس استراتژي

 تعيين اوزان عوامل داخلی و خارجی: گام دو

ها و تهديدها، بايد ميزان اهميـت   بندي آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت ارجي و دستهپس ازشناسائي عوامل داخلي و خ

هاي عوامل داخلـي و خـارجي    مراتبي وزن هريك از شاخص با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله.هريك از آنها مشخص شود

  . شود مشخص مي

 ايجاد ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی: گام سه

ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را ليست كرده و به هرعامل يك ضريب  (IFE) تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي براي

در اينصورت جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد . دهيم اختصاص مي) بسيار مهم(تا يك ) اهميت بي(وزني بين صفر 

 . مساوي يك باشد

                                                
1
 Strength  ) قوت( Weakness )ضعف( Opportunity  ) فرصت(  Threat(  )تهديد  
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بيانگرنقطه قوت و نمره  3ضعف كم،نمره  2بيانگر ضعف اساسي، نمره  1نمره . مي دهيم 4ا ت 1ها نمره  به هريك از اين عامل -

  .نشان دهنده قوت بسيار باالي عامل ميباشد 4

امتياز دهي به معيارهاي داخلي 5 - 1جدول   

 قوت اساسي قوت ضعف ضعف اساسي گزينه انتخابي

 4 3 2 1 امتياز 

ارجيامتياز دهي به معيارهاي خ 5 - 2جدول   

 فرصت عالي فرصت تهديد تهديد جدي گزينه انتخابي

 4 3 2 1 امتياز 

ــيم     - ــريب كنـــ ــره آن ضـــ ــل را درنمـــ ــريب هرعامـــ ــل، ضـــ ــايي هرعامـــ ــره نهـــ ــين نمـــ ــراي تعيـــ  .بـــ

ــود         - ــخص شـ ــازمان مشـ ــايي سـ ــره نهـ ــا نمـ ــيم تـ ــبه كنـ ــل را محاسـ ــايي هرعامـ ــاي نهـ ــره هـ ــوع نمـ   .مجمـ

باشـد   2,5ن ازنظر عوامل داخلي دچارضعف بوده و اگر نمـره ميـانگين بيشـتراز    باشد يعني سازما 2,5اگرميانگين آنها كمتر از 
 .باشد سازمان داراي قوت مي

 IFE ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 5 - 3جدول 

 توضيحات امتياز موزون امتياز وزن عوامل استراتژيك داخلي

 ليست نقاط قوت
 ليست نقاط ضعف

        

       1 جمع كل

 

 .شود نيز مانند قبل عمل مي ( EFE) اتريس ارزيابي عوامل خارجيبراي تهيه م
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 SWOTطراحی مدل تحليلی: گام چھارم

اين ماتريس براي تعيـين  . گردد براي تجزيه و تحليل هم زمان عوامل داخلي و خارجي از ماتريس داخلي و خارجي استفاده مي
حاصل از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامـل  رود و براي تشكيل آن بايد نمرات  موقعيت سازمان به كار مي

خارجي را در ابعاد عمودي و افقي آن قرار داد تا جايگاه صنعت يا سـازمان در بـازار مشـخص گـردد و بتـوان اسـتراتژي هـاي        
سـازمان را  است و استراتژي هـاي مناسـب بـراي     SWOT اين ماتريس منطبق بر ماتريس. مناسبي را براي آن مشخص كرد

  .كند مشخص مي

  

 

الگوي ارزيابي و انتخاب استراتژي :  5 - 1شكل    

  

هـا را كـه در مرحلـه قبـل      يافته هر يك از عوامل قوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد    به شكل نظام SWOT روش تجزيه و تحليل
پـس از   SWOT در مـدل . سـازد  هاي متناسب با موقعيت را منعكس مـي  شناسايي شده اند مورد تحليل قرار داده و استراتژي

هـاي   فهرست نمودن هر يك از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد كه در مرحله قبل شناسايي شده و نوشـتن آنهـا در سـلول   
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بنـابراين  . گردد هاي مورد نظر حاصل مي مربوطه به خود بر حسب ترتيب امتياز وزن دار از محل تالقي هر يك از آنها استراتژي
 مـاتريس تجزيـه و تحليـل    1در جدول . شود مي SO و ST ،WT ،WO يس منجر به چهار دسته استراتژيهمواره اين ماتر

SWOT نشان داده شده است.  

 

 SWOT ماتريس تجزيه و تحليل  5- 4جدول 

ها فهرست قوت عوامل استراتژيك  ( S ) ها فهرست ضعف  ( W ) 

ها فهرست فرصت  (O) هاي استراتژي  SO هاي استراتژي  WO 

ها ت تهديدفهرس  ( T ) هاي استراتژي  ST هاي استراتژي  TW 

  

هاي خـارجي حـداكثر    توان با استفاده از نقاط قوت داخلي از فرصت مي SO هاي در اجراي استراتژي :  SO  هاي استراتژي
بهـره گيـري از نقـاط    هر سازماني عالقه مند است كه هميشه در اين موقعيت قرار داشته باشد تا بتواند با . بهره برداري را نمود

 .ها و رويدادهاي خارجي حداكثر استفاده را بنمايد قوت داخلي از فرصت

ها نهفته است در جهـت جبـران    اين است كه از مزيتهايي كه در فرصت WO هاي هدف از استراتژي :   WOهاي استراتژي
 .نقاط ضعف استفاده شود

كم كردن نقاط قوت و ضعف داخلي و پرهيز از تهديـدات ناشـي    WT هاي هدف در اجراي استراتژي :  WT  هاي استراتژي
گرفت و بايد سعي كنيم  در چنين موقعيتي وضعيت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آميز قرار خواهيم. از محيط خارجي است

 .باانحالل، واگذاري، كاهش عمليات، ادغام و ساير روشها از چنين وضعيتي پرهيز نماييم

گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلي بـراي جلـوگيري از تـاثير منفـي      در اين نوع استراتژي تالش مي :   ST  هاي استراتژي
 .تهديـــــدات خـــــارجي، ســـــاز و كارهـــــايي در پـــــيش گرفتـــــه شـــــود و يـــــا تهديـــــدات را از بـــــين بـــــرد

  . آيد اوت بدست ميهاي مختلف در چهار گروه متف فهرستي از استراتژي SWOT به اين ترتيب با استفاده از ماتريس
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  SWOT سيدانشگاه با استفاده از ماتر يها ياستراتژ نيتدو

، توقـع و انتظـارات ذينفعـان،    SWOTهـا، نتـايج كارگـاه     سياست ت،يانداز، مأمور ها با چشم ارتباط آن ها، يانتخاب استراتژ در  

در تعيـين اهـداف    SWOTاز  يريـ گ نحوه بهـره . دگير ها مورد توجه قرار مي تحليل محيط رقابتي، خودارزيابي و نتايج مصاحبه

  .است هشد  استراتژيك در ادامه توضيح داده

  SWOT يابيارز سيدانشگاه بر اساس ماتر تيموقع  5 -5جدول 

  

  
  

به دست آمد  88/2و  33/2نمره  بيبه ترت ،يو خارج يعوامل داخل يابيارز سيبه عمل آمده در ماتر ليبر اساس تحل

غلبـه بـر چالشـها و     ياسـتفاده از فرصـتها بـرا    يبـه معنـ   نيو ا دهد يكارانه قرار م محافظه تير موقعكه دانشگاه را د

  .مشكالت دانشگاه است

 ياصل يهاياستراتژ تايمطرح كرده و نها كياستراتژ تيخود را در هر موقع يها دگاهيد رانيبهتر، مد ليتحل يبرا كنيل

  .نمودند يياستخراج و نها گريد يتهاياز موقع زيرا ن هاياز استراتژ يو برخ WO تيرا از موقع
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  ها ضعف -ها براساس فرصت ها ياستراتژ 

  :اند شده نيتدو ليبه شرح ذ SWOT سماتري ضعف –در خانه فرصت  ها ياستراتژ

  سالمت نيريجامع با كمك خ مارستانيناكارآمد و ساخت ب يمارستانيب يها تخت عيتجم  •

  مارستانيساخت ابر ب  •

  استان يتروما يراهبرد يسالمت استان با استفاده از شورا ميت يبرا يبع مالجذب منا  •

  يموقع مطالبات پرسنل پرداخت به نيتضم يوام برا افتيدر  •

  ييدارو اهانيسالمت و گ سميدانشگاه با استفاده از تور يدرآمد اختصاص شيافزا  •

  يمال يانضباط بخش  •

  دانشگاه يساخت سازمان مركز  •

  يرضروريغ يها مارستانياز ب يبرخ يبركار رييتغ  •

  تابعه دانشگاه يواحدها هيكل يبرا كيبرنامه استراتژ نيتدو  •

  الكان تيتمركز بر سا/مارستانيساخت ابر ب  •

  يعلم ئتيه شيافزا  •

  ييدارو اهانيتوسعه گ  •

  زاتيمتمركز دارو تجه ديخر  •

  سالمت نيريخ هيجذب سرما  •

  سالمت سميتوسعه تور  •
  

  ها قوت -ها براساس فرصت ها ياستراتژ 

  :اند شده نيتدو ليبه شرح ذ SWOT سماتري قوت –در خانه فرصت  ها ياستراتژ

           شيو افزا تيريسازمان مد تيالكان، با حما تيپروژه سا ليتكم يدانشگاه برا يها نيامالك و زم يسامانده  •

  نيريسهم خ

  ييدارو اهانيسالمت مرتبط با گ يآور در توسعه فن يمعل ئتيه ميو ت يكارشناس لياستفاده از پتانس  •

  سالمت و رفاه كاركنان سميو تور ييدارو عيتوسعه صنا يدانشگاه برا يها نياستفاده از امالك و زم  •

  شمال كشور ونديبه قطب پ شدن ليتبد لياستفاده از پتانس  •
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  سالمت سميتور يانداز راه  •

  شگاهدان يها نيامالك و زم يكاربر رييتغ  •

  ونديقطب پ يانداز راه  •

  شمال كشور ونديبه قطب پ شدن ليتبد  •

  IT ،پژوهشي – يآموزش نينو يها يآور دانشگاه به فن زيتجه  •

  يخارج انيجذب دانشجو  •
    

  ها قوت -دهايبراساس تهد ها ياستراتژ 

  :اند شده نيتدو ليبه شرح ذ SWOT سماتري قوت – ديدر خانه تهد ها ياستراتژ

 يپرداز بـا اسـتفاده از منـاطق آزاد و مجوزهـا     هيو شهر يالملل نيدر عرصه ب يآموزش عالتوسعه   •

  موجود يآموزش

  استان يتروما لوتيپا ستميس يانداز راه  •

  يفاضالب صنعت يدفع بهداشت  •

  رابطه دانشگاه و صنعت ليو تسه انيبن دانش يها شركت جاديا  •

  يا مهيتمركز بر كسورات ب  •
  

  ها ضعف -دهاياساس تهدبر ها ياستراتژ 

  :اند شده نيتدو ليبه شرح ذ SWOT سماتري ضعف – ديدر خانه تهد ها ياستراتژ

   يپراكنده ادار يها ناكارآمد و ساختمان يها مارستانيب يسازمانده  •

 يرضروريغ يها مارستانياز ب يبرخ يليتعط  •
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  كيالحظات استراتژم يتمام يبند دانشگاه پس از اجماع و جمع ياصل يهاياستراتژ

  بندي تمامي مالحظات استراتژيك استراتژيهاي اصلي دانشگاه پس از اجماع و جمع

آوري  ترومـا، توسـعه دانـش و فـن     يسـتم انـدازي س  شمال كشور، راه يوندشدن به قطب پ تبديل(برند دانشگاه  يارتقا .1
  )آوري اندازي پارك علم و فن راه يي،دارو ياهانگ

پرداز با استفاده از مناطق  يهالمللي و شهر در عرصه بين يسالمت، توسعه آموزش عال يسمسعه تورتو( يساز المللي بين .2
  )موجود يآموزش يآزاد و مجوزها

 يرضـروري، هـاي غ  بيمارسـتان  يكـاربر  ييـر تغ يمارسـتان، ساخت ابـر ب (هاي دانشگاه  سازي زيرساخت و بهينه توسعه .3
  )يت يآ ي،هاي عفون و  زباله يمارستانيضالب بفا يجامع، دفع بهداشت يمارستاناندازي ب راه

  يمنابع انسان يو توانمندساز توسعه .4
  )يپرداخت مطالبات پرسنل روزرساني متمركز، به يدخر( يمال يبخش انضباط .5
  الكان يتو توسعه سا يلهاي دانشگاه، تكم امالك و زمين يور ساز و بهره ساماندهي .6
 سالمت يرينخ يلاز پتانس استفاده .7

  

QSPMادامه با استفاده از ابزار  در
به منظور انجام اين تحليـل، درجـه اهميـت نقـاط     . بندي شدند هاي دانشگاه رتبه استراتژي 1

. ها براساس آنها نمـره گرفتنـد   ها و تهديدهاي دانشگاه مشخص شده و پس از آن استراتژي قوت و قابل بهبود و همچنين فرصت

  .خص گرديدها مش نهايتا رتبه هريك از استراتژي

  

 

 

 

 

                                                
1
 Quantitative Strategic Planning Matrix )ماتريس کمی برنامه ريزی استراتژيک (  
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، اولويتهـاي اسـتراتژيك را در دو گـروه اسـتراتژيهاي     QSPMبندي اسـتراتژيهاي دانشـگاه بـا روش     نتايج  ارزيابي كمي و رتبه

يابي تهاجمي تعيين نمـوده اسـت؛ بـدين معنـي كـه       ساز با جايگاه كارانه و استراتژيهاي منفعت يابي محافظه توانمندساز با جايگاه

رو بتواند بر چالشهاي مهم خود از طريق انضباط بخشي مـالي،   ريزي اصولي و استفاده صحيح از فرصتهاي پيش امهدانشگاه با برن

ورسازي امالك و زمينهـاي دانشـگاه و اسـتفاده از     سازي زيرساختها، ساماندهي و بهره توانمندسازي منابع انساني، توسعه و بهينه

سازي را فراهم  م براي استراتژيهاي تهاجمي چون ارتقاي برند دانشگاه و بين الملليسازي الز پتانسيل خيرين غلبه كرده و زمينه

  .نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:منابع فصل پنجم   

 1395. كتاب برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي گيالن  -1

 .1391 ديويد، فرد آر، مديريت استراتژيك، ترجمة علي پارساييان و سيد محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، -2
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  فصل ششم

  نقشه استراتژی

Strategy map  
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١نقشه استراتژي
  

اولين مرحله از ترجمه استراتژي به عمل، ايجاد نقشه . ها به عمل را داريم پس از معرفي مباني استراتژي، قصد ترجمه استراتژي

هـاي   يعنـي سـنجه  . كارت امتيازي اجرايي خواهد بود بدون نقشه استراتژي، كارت امتيازي متوازن، تنها يك. باشد استراتژي مي

سوي موفقيت تحت اهداف استراتژيك را   دهد؛ اما نمايش دقيقي از چگونگي هدايت كل سازمان به مهم براي اجرا را گزارش مي

هاي سازمان را  يك نقشه استراتژي، نمايشي تصويري از آن چيزي است كه تيم اجرايي معتقدند استراتژي. گذارد در اختيار نمي

دهد  دهد، يك نقشه استراتژي نيز نشان مي سوي مقصد را نشان مي مانند يك نقشه راه كه مسير حركت به . هدايت خواهد كرد

  . شوند هاي اجرايي سازمان مي كه كدامين زنجيره از اهداف منجر به موفقيت استراتژي

  

  نقشه استراتژي:  6 - 1شكل 

                                                
1
Strategy map 



  52    كتابچه آموزشي برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

خلـق ارزش از  . اي تفـاوت دارد  هـاي مشـهود فيزيكـي و سـرمايه     شـهود، بـا خلـق ارزش از دارايـي    هاي نام خلق ارزش از دارايي

ي اسـتراتژي كـارت امتيـازي متـوازن      نقشـه . بالقوه، وابسته به محيط و توأم با يكـديگر اسـت    مشهود غيرمستقيم، هاي نا دارايي

. سـازد  مشهود سازمان را به فرايند خلق ارزش مـرتبط مـي  هاي نا كند تا نشان دهد چگونه استراتژي، دارايي چارچوبي فراهم مي

وجوه مالي و مشتري نتايج مورد نظر . ارائه به مشتري، بنيان اجراي استراتژي است ها با ارزش قابل ها و ظرفيت هماهنگي فعاليت

معدودي را كـه انتظـار    هاي تأخيري هستند؛ منظر فرايند داخلي، فرايندهاي حياتي كنند كه شاخص از استراتژي را توصيف مي

و اسـاس و   يـه به عنـوان پا  يزن يادگيريمنظر رشد و  .كند رود بيشترين تأثير را بر تحقق استراتژي داشته باشند، معرفي مي مي

  .است يدر نقشه استراتژ ييراتسازمان، موتور محرك تغ ييراتتغ يتمام يا يشهعلت ر
مديران فراينـدهايي را كـه بيشـترين اهميـت را بـراي اسـتراتژي دارنـد،         براي توسعه منظر فرايندهاي داخلي نقشه استراتژي،

كننـد، بـر سـرآمدي فراينـدهاي      هايي كه از استراتژي رهبري در محصـول پيـروي مـي    مثال شركت عنوان به. كنند شناسايي مي

وه فراينـد عمليـاتي، مـديريت    اما سازمان بايد استراتژي متوازني در پيش بگيرد؛ پس در هر چهـار گـر  . شان تأكيد دارند نوآوري

نوعاً منافع مالي حاصل، از بهبود هر يك از چهار گروه فرايند داخلـي  . كند گذاري مي مشتري، نوآوري، و قانوني اجتماعي سرمايه

  .يابند هاي زماني مختلفي تحقق مي در دوره

هنر اسـتراتژي، شناسـايي و   . آفرينند ارزش ميشوند و هركدام از طريق خاصي  زمان در سازمان انجام مي طور هم صدها فرايند به

تمام فرايندها بايـد  . ارائه به مشتري دارند  تعالي تعداد محدودي فرايند استراتژيك است كه بيشترين اهميت را براي ارزش قابل

همچنـين  . كنند مي خوبي مديريت شوند؛ اما اين چند فرايند به توجه و تمركز خاصي نياز دارند، چون تمايز استراتژي را خلق به

هر استراتژي بايد يك يا چند فرايند را در مـديريت عمليـاتي،   . گردند فرايندهاي منتخب استراتژيك بايد از هر چهار گروه منتج

معموالً چند فرايند حياتي استراتژيك تحـت عنـوان   . هاي قانوني و اجتماعي شناسايي كند مديريت مشتري، نوآوري و مسئوليت

دهنـد و سـاختاري بـراي     ها را مـي  مضامين استراتژيك به سازمان اجازه تمركز فعاليت. كنند نمود پيدا مي 1يكمضامين استراتژ

در . دهـد  هـا رخ مـي   مضامين استراتژيك چارچوبي هستند كـه اجـراي اسـتراتژي پيرامـون آن    . كنند پذيري ايجاد مي مسئوليت

ارائه مشتري  طور منطقي به ارزش قابل كند كه به يك خالصه ميحقيقت شركت پيچيدگي استراتژي خود را در مضامين استراتژ

با داشتن مضامين استراتژيك براي فرايندهاي با اهميت در تمام چهـار منظـر، سـازمان باگذشـت     . شوند و نتايج مالي مربوط مي

  )1(.زمان، منافع حاصل را خواهد ديد

                                                
1
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  تدوين اهداف استراتژيك

كارگاهي نقشه استراتژي براي اعضـاي شـورا ارسـال و از آنـان      استراتژيها، كتابچه پيشو تعيين  SWOTپس از تدوين ماتريس 

خواسته شد تا با بررسي تحليلها و الزمات مراحل گذشته، پيشنهادات خود را در خصوص اهداف استراتژيك، تدوين و براي طرح 

  .در جلسه شوراي راهبردي به همراه خود داشته باشند

انـداز   گذاري در ابتدا متناسب با وضعيت دانشگاه و مأموريت و چشـم  ، ضمن تشريح مكانيسمهاي هدفدر جلسات تدوين اهداف

  :بندي اهداف استراتژيك به شرح ذيل انتخاب و تعيين گرديد آن سه وجه اصلي براي دسته

يـك شـده و نقشـه اسـتراتژي     ها و اقدامات استراتژيك تفك در مرحله بعد، با بحث و بررسي و اجماع، اهداف استراتژيك از پروژه

  .دانشگاه با لحاظ روابط علي و معلولي ترسيم گرديد

آفريني براي ذينفعـان، مسـتلزم    در نقشه استراتژي بين وجوه استراتژيك رابطه علت و معلولي وجود دارد؛ بدين معني كه ارزش

ز مسـتلزم فـراهم بـودن زيرسـاختهاي الزم در     اي، چابك و كارآمد است و فرايندهاي عالي ني داشتن فرايندهاي استاندارد، حرفه

  .منابع مالي، انساني، اطالعاتي و سازماني است

  .ترين وجه شروع نمايد بنابراين اگر دانشگاه بخواهد به هدف  غايي و نهايي خود برسد، بايد از پايين

موضوعي كـه الهـام گرفتـه از    . است در نقشه استراتژي دانشگاه علوم پزشكي گيالن، هدف غايي و نهايي، ارتقاي سالمت جامعه

  .رسالت محوري دانشگاه و مبتني بر ارزش ايجادي مورد انتظار از كليه خدمات اين سازمان است

  .گردند تمامي اهداف در خدمت اين هدف واال قرار گرفته و به نوعي موجب ارتقاي دستاوردهاي اين هدف استراتژيك مي

  .پايين نقشه شروع كرد؛ يعني وجه ظرفيتهاي سازماني معلولي را بايد از –تفسير روابط علي 

بدين معني كه براي پيشگامي در دانشگاههاي نسل سوم، كارآمدي در ارائه خدمات و پيشگامي در شاخصـهاي سـالمت، اولـين    

ين از سـوي  اهدافي كه بايد در دانشگاه دنبال شود، ساماندهي و توانمندسازي منابع انساني از يك سـو و مـديريت زنجيـره تـأم    

  .ديگر است

ريزي صحيح و اصولي، با استراتژي انضباط بخشي مالي، وضعيت نابسـامان موجـود را سـاماندهي      همچنين دانشگاه بايد با برنامه

  .نموده تا شرايط الزم براي نوسازي و توسعه فضاي فيزيكي و تجهيزات فراهم گردد

مك خواهد كرد تا زمينه الزم براي دسـتيابي بـه اهـداف دانشـگاه فـراهم      در اين بستر، توسعه تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي، ك

  .گردد

از نظر مديران ارشد دانشگاه، بستر اصلي تحول در كيفيت خدمات كه در بخش فرايندهاي داخلي قـرار دارد، تحقـق دو هـدف     

  .سازي زيرساختهاي فيزيكي و تجهيزات است اساسي توسعه فرهنگ سازماني و همچنين فراهم 
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در آن قـرار دارد، اهـداف   ) درمان، آموزش، پـژوهش و بهداشـت  (در وجه فرايندهاي داخلي كه تمامي عملياتهاي اصلي دانشگاه 

  :اند اختصاصي با توجه به نيازهاي دانشگاه در نظر گرفته شده

عت و دانشـگاه و تقويـت   توسـعه كـارآفريني،  توسـعه ارتبـاط صـن        -  سازي با تكيه بر توانمنديهاي عرصه آمـوزش   المللي بين

هـاي زيسـت محيطـي و كـاهش زمـان       ايمني بيمار، كاهش آلودگي  -  پژوهشهاي كاربردي و ترجمان دانش در عرصه پژوهش

وري و كيفيت خدمات و كاهش زمـان انتظـار در تمـامي     بهبود پايش فرايندها و ارتقاي بهره -  انتظار خدمات در عرصه درمان 

يابي اهداف حوزه بهداشت در باالترين سطح، يعنـي وجـه    و نكته كليدي در نقشه استراتژي، جايگاه  هاي خدمتي دانشگاه عرصه

افزايش سطح سواد سالمت جامعه، اعتمادسازي در ذينفعان و افزايش رضايتمندي ذينفعان كه موجبات ارتقـاي    .ذينفعان است

  .دعنوان واالترين هدف دانشگاه را فراهم خواهد كر سالمت جامعه به

  نقشه استراتژي دانشگاه علوم پزشكي گيالن:   6 - 2شكل 

Business Excellence Consulting Group Strategy Map Prework8711

:ارزشها

عدالت محوري و پايبندي به اخالق حرفه اي�

ارزش آفريني براي ذينفعان�

، خالقيت و نوآوريدانش محوري �

چابكي در ارائه خدمات�

:  چشم انداز

  سوم، نسل دانشگاههاي در پيشرو
 وپيشگام خـدمات ارائه در كارآمد

سـالمـت درشاخصهاي

:ماموريت 

 جامعه سالمت ارتقاء و حفظ تامين،
  اعتالي و سازي فرهنگ بر تكيه با

پژوهش و آموزش بهداشت،درمان،

بين المللي 
سازي

بهبود پايش و ارزيابي 
فرآيندها

افزايش بهره وري و  
كيفيت خدمات

ارتقاء سالمت  
جامعه

ICTتوسعه 

اعتمادسازي  
ذينفعان

افزايش رضايتمندي  
ذينفعان

كاهش زمان انتظار  
دريافت خدمات

توسعه  
كارآفريني

توسعه ارتباطات 
صنعت و دانشگاه

تقويت پژوهشهاي 
كاربردي و ترجمان  

دانش

مديريت 
زنجيره تامين

ارتقاء فرهنگ 
سازماني

مديريت منابع  
مالي

افزايش سواد  
سالمت جامعه

كاهش آلودگي  
هاي زيست  

محيطي

افزايش ايمني 
بيمار

نوسازي و توسعه فضاي 
فيزيكي و تجهيزات

ساماندهي و  
توانمندسازي منابع  

انساني
  

  

  :منابع فصل ششم 

نوبت . ١٣٩٥: سال انتشار. گروه ناب: ناشر. رضا عاطفي محمد: مصحح/ مترجم . ديويد نورتون -رابرت كاپ4ن : دستاورد اجرا، نويسنده 
 ٣: چاپ
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  فصل ھفتم

  ازي متوازنكارت امتي

Balanced score card 
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  كارت امتيازي متوازن

كارت ارزيابي متوازن يك مفهوم نوين مديريتي مي باشد كه به همه مديران در همه سطوح كمك مي كند تا بتوانـد فعاليتهـاي   

دگان ايـن  آفريننـ   (D.NORTON)و ديويـد نورتـون    (R.KAPLAN)روبرت كاپالن. كليدي خود را پايش و كنترل نمايند

 آنهاپيشـنهاد كردنـد كـه مـديران ، اطالعـاتي در خصـوص چهـار منظـر        . شاهكار عرصه كنترل استراتژيك به شمار مـي رونـد  

(Perspective) را در يك كارت جمع آوري نمايند و به تحليل آنها بپردازند.  

اگـر  . تانداردهاي از قبل تعيين شده مي باشداطمينان از مطابقت عمكرد با برنامه و مقايسه عملكرد واقعي با اس به معنيكنترل 

  . مدير بايد وظايف اصالحي را انجام دهد   تفاوت قابل مالحظه اي بين عملكرد موردنظر و واقعي وجود داشته باشد،

هـيچ  شايد به جرأت بتوان ادعا كرد انجـام  . كنترل فرايند ايجاد و اجراي مكانيزم هايي براي اطمينان از حصول اهداف مي باشد

ــد       ــده باش ــل آم ــه عم ــه آن ب ــبت ب ــاي الزم نس ــرل ه ــه كنت ــر آنك ــود مگ ــد ب ــق نخواه ــرين توفي ــازمان ق ــاليتي در س  . فع

 در صـورت لـزوم   پيگيـري و  به كمك كنترل است كه مديريت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عمليات آگاهي يافته و قدرت

ديران در رده هاي مختلف سازمان از مراتب عالي تا رده هاي سرپرسـتي  كنترل ابزار كار م. سنجش و اصالح آنها را پيدا مي كند

سازمان بدون وجود يك سيستم مـؤثر كنتـرل در تحقـق    . است و لزوم آن را در مراتب مختلف به سادگي مي توان احساس كرد

 كند مأموريتهاي خود موفق نبوده و نمي تواند از منابع خود به درستي استفاده

كـارت  . چوب وسيستمي الزم است كه حوزه هاي كليدي سازمان را تحت پايش و كنترل استراتژيك قراردهـد در اين راستا چار

ارزيابي متوزان ، يكي از مفيدترين ابزارهايي است كه مي تواند مـديريت ارشـد سـازمان را در راه كنتـرل اسـتراتژيك كسـب و       

حوزه مهم مشتريان ، مالي ، فراينـدها و رشـد و يـادگيري     4ر چارچوبي كه نگاهي همه جانبه دارد و د. كارهاي خود ياري دهد

 . كنترل استراتژيك را هدايت مي كند

 Objective(در راه دستيـــــابي به استراتژي هاي سازماني آنچـه اهميـت بسـيار دارد ايـن اسـت كـه اهـداف اسـتراتژيك         

دوم، بررسـي شـود سـنجه    . اهداف استراتژيك هسـتيم سازمان به خوبي ديده شود يعني مطالعه شود كه به دنبال چه هدف يا )

 )Target(اهـداف كمـي   سـوم، بررسـي شـود كـه     . مناسب براي ارزيابي تحقق اين اهـداف كدامنـد    )Measures(   هاي

اهـداف اسـتراتژيك   موردنظر براي هريك از سنجه هـا در دوره هـاي ارزيـابي چقـدر بايـد باشـد و درنهايـت، چـه برنامـه هـا و          

)sInitiative (براي تحقق اهداف سازماني خود داريم .  
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اگر هدف استراتژيك سازمان شما از منظر مالي، دستيابي به سودآوري باشد، پس بايد از منظر يادگيري كاركناني راضي و مـاهر  

در . را كاهش و كيفيت محصول و خدمات را افزايش دهيـد  ارائه خدمت سپس در فرايندهاي خود زمان . دراختيار داشته باشيد

  بايد به هنگام به دست مشتريان برسد خدمت ادامه، 

و افزايش كيفيت محصول، تحويل به  ارائه خدمت بهبود شاخص رضايت كاركنان، كاهش زمان ، سنجه هاي شما  بي ترديد 

يادگيري و  به طوركلي مي توان گفت با. هنگام محصول به مشتريان، كاهش شكايات آنها و بازده و گردش دارايي ها خواهدبود

رشد كاركنان، بهبود در فرايندهاي كسب و كار ايجاد مي شود كه اين موجب كيفيت محصوالت و درنتيجه رضايت مشتريان، 

خواهدشد و درنهايت مشتريان، راضي و در آنها نوعي وفاداري ايجاد مي شود كه نتايج مالي قابل توجهي را نصيب سازمان شما 

 .خواهندكرد

هاي  حل سازي استراتژي كمتر از راه راهكارهاي پياده. تر است شد، اجراي استراتژي از تدوين آن مشكل طور كه گفته همان

  . تدوين آن است

هـاي ارزيـابي عملكـرد سـازمان منتشـر       ، مقاالت متعددي در نشريات مديريتي در مـورد ناكارآمـدي روش  1980  در اواخر دهه

هـاي   امـا در عصـر اقتصـاد مبتنـي بـر دانـش، فعاليـت       . هاي مالي بـود  بر سنجه هاي سنتي ارزيابي عمدتاً متكي سيستم. شد مي

امروزه دانش و قابليت كاركنان، روابط با مشتريان، كيفيـت  . ها نيست هاي مشهود آن ها فقط متكي به دارايي آفرين سازمان ارزش

رونـد كـه توانمنـدي سـازمان در      مار مـي هاي ارزشمندي به ش سازماني دارايي  محصوالت و خدمات، فناوري اطالعات و فرهنگ

. هـاي نامشـهود را ندارنـد    هاي مالي، توانايي ارزيابي اين دارايي زند و سنجه آفرين را رقم مي ها قدرت اصلي ارزش كارگيري آن به

ه و سـرجمع  خالصـ   دهنده هاي مالي نشان از سوي ديگر گزارش. اند هاي مالي قادر به ارزيابي رويدادهاي تاريخي و گذشته سنجه

هـاي روزمـره    اسـتفاده نيسـت و ارتبـاط آن بـا فعاليـت      ي سطوح كاركنان قابـل  هاي سازمان است و براي همه عمليات و فعاليت

رو  از اين. ارزش واقعي آن نيستند  هاي مالي قادر به انعكاس همكاري بين واحدهاي سازمان و محاسبه صورت. شود مشخص نمي

هاي مالي استوار بودند، كفايت الزم را نداشته و ارتبـاط علـي معلـولي بـين      كه عمدتاً بر سنجه هاي سنتي ارزيابي عملكرد روش

  . هاي استراتژيك سازمان ناتوان بودند رو در حمايت از برنامه عوامل توفيق سازماني را برقرار نكرده و از اين

منظـور   همكارش، طرحي تحقيقاتي را بـه  تفاق ديويد نورتونا بازرگاني هاروارد به  ، رابرت كاپالن استاد دانشكده90در اوايل دهه 

حاصل تحقيق . ها آغاز كردند هاي ارزيابي عملكرد در اين شركت روش  بررسي علل توفيق دوازده شركت برتر آمريكايي و مطالعه

وفق عملكرد خـود را عـالوه   هاي م هاروارد منتشر شد كه در آن اشاره شده بود كه شركت  در نشريه 1992  اي در ژانويه در مقاله
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ترتيـب ايـن دو محقـق     ايـن  بـه  . كنند هاي مالي از مناظر مشتري، فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد هم ارزيابي مي در سنجه

  .بررسي شود 1اعالم كردند كه عملكرد سازمان بايد از چهار منظر

  2منظر مالي -1

  3منظر مشتري -2

  4منظر فرايندهاي داخلي -3

  5يادگيري و رشدمنظر  -4

  

  

  

  

  

                                                
1
 perspective 

2
 Financial perspective 

3
 Customer perspective 

4
 Internal processes perspective 

5
 Learning & growth perspective 
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 يفر

   يف

  تعريف مفاهيم كليدي كارت امتيازي متوازن :7 - 1شكل 

كنند  تعيين مي 3براي سنجش آن و هدف كمي 2و معيارهايي 1ها براي هر منظر، اهداف ها نشان داد كه اين شركت هاي آن يافته

و نورتـون ايـن روش ارزيـابي عملكـرد را روش ارزيـابي      كـاپالن  . كنند ريزي مي ها اقداماتي را برنامه و سپس براي رسيدن به آن

  .متوازن ناميدند

هـا   اين سازمان. اين دو محقق پياده كردند  ها اين روش را با مشاوره طي چهار سال پس از انتشار اولين مقاله، تعدادي از سازمان

ي اجـراي اسـتراتژي اسـتفاده     و كنتـرل  نحـوه   سـازي  عنوان ابزاري جهت پياده تنها براي ارزيابي عملكرد بلكه به از اين روش نه

                                                
1
 objectives 

2
 measures 

3
 target 
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در قالب يك كتاب تحت عنـوان همـين روش،    1996ها در سال  اين شركت  كاپالن و نورتون تجربيات خود را از مشاوره. كردند

  .مديريت معرفي گرديد  عنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي به جامعه صورت، روش ارزيابي متوازن به منتشر كردند و بدين

عنوان يك سيستم مـديريت اسـتراتژيك،    گيري و به بيش از يك دهه است كه روش امتيازي متوازن فراتر از يك سيستم اندازه 

فرايند كارت امتيازي از سطح مديريت ارشـد اجرايـي و بـا    . شود براي اداره و هدايت استراتژي سازمان در بلند مدت استفاده مي

اهداف استراتژيك در چهار منظـر مـالي، مشـتري،    . شود ب اهداف استراتژيك مشخص ميهدف تفسير استراتژي سازمان در قال

جهـت رفـع اخـتالف در اجـراي     . شـوند  ها تدوين مي فرآيندهاي داخلي، رشد و يادگيري و در ارتباط با يكديگر تعيين و شاخص

ها بايستي به اطالع تمام كاركنـان   و شاخص اهداف. شوند فهم مي ها، اهداف از طريق يك نظام مشترك ميان واحدها قابل  برنامه

مدت و اقدامات مرتبط شكسـته   هاي كوتاه اهداف در قالب برنامه. برسند تا تعهد سازماني را در جهت نيل به اهداف تقويت كنند

نهايـت از  در. شـود  از اين طريق شكاف مابين استراتژي و عمليات روزانـه پوشـش داده مـي   . شوند شوند و به اجرا گذاشته مي مي

شود تا سـازمان   گذاري مي ها و دريافت بازخور، يادگيري استراتژيك فراهم و مسير استراتژيك سازمان صحه طريق كنترل برنامه

  .انداز مطلوب قرار گيرد در مسير رسيدن به چشم

  

  راتژي سازماناي براي عملياتي كردن است روش ارزيابي متوازن وسيله:   7 - 2شكل 

  

  مالی                       

جھت توفيقات مالی چگونه بايد در 
 ؟ تعامل با سھامداران باشيم

 چشم انداز و
 استراتژی

  مشتری

کردن چشم انداز ،  برای عملی

جلوه  چگونه بايد در نظر مشتريان

  فرايندھای داخلی

برای رضايت سھامداران و مشتريان چگونه 
 ؟ پيشرو باشيم بايد در کسب و کار خود

  يادگيری و رشد

برای نيل به چشم انداز چگونه حافظ 
توانايی ھای خود در مسير تغيير و 

 توسعه باشيم ؟
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  :اند يابند كه توانسته ها در استفاده از اين روش در مي شركت

 .اتفاق نظر برسند استراتژي را تبيين و در مورد آن به �

 .سازماني انتقال دهند  كل بدنه استراتژي را به �

 .اهداف شخصي واحدها را بر اساس استراتژي تنظيم كنند �

 .ايندابتكارات استراتژيك را تعيين و تنظيم نم �

 .اي و سامانمند صورت دهند صورت دوره هاي استراتژيك را به بازنگري �

  .شده اخذ بازخورد نمايند هاي تدوين جهت يادگيري و توسعه استراتژي �

لـذا  . هاي خود باشـد  عنوان يك موجود زنده بايد داراي توازن مشخص بين اندام منطق اين روش بر اين است كه يك سازمان به

شكل فوق اين مدل را با وجـوه مختلـف نشـان    . شود كه هر دو جنبه داخلي و جنبه خارجي بررسي شود مي در اين روش سعي

. دهـد  درواقع كارت امتيازي متوازن يك فرايند سـامانمند را جهـت اجـرا و دريافـت بـازخورد از اسـتراتژي ارائـه مـي        .  دهد مي

هاي عصر اطالعات يك  شوند، براي سازمان اجراي استراتژي مي فرايندهاي مديريتي كه بر اين اساس ايجاد و باعث هماهنگي در

  .1شوند اصل محسوب مي

  

  كارت امتيازي متوازن دانشگاه علوم پزشكي گيالن

  :همانطور كه در بخش نقشه استراتژي توضيح داده شد، دانشگاه كارت امتيازي خود را در سه وجه ساماندهي كرد

  )منظر مشتري (ذينفعان  •
  )منظر فرايندهاي داخلي (لي فرايندهاي داخ •
  )منظر مالي و منظر رشد و يادگيري (ظرفيتهاي سازماني  •

كارشناس و مدير خبره شـاغل در عرصـه هـاي مختلـف      150گيري از نظر تخصصي بيش از  در ادامه جلسات كارگاهي و با بهره

  :ف گرديددانشگاه ، براي هر هدف استراتژيك اركان كارت امتيازي متوازن به شرح ذيل تعري
                                                
1
Kaplan R. S., Norton D. P., (١٩٩٦a) “Translation Strategy into Action: The Balanced Scorecard”, Harvard 

Business School Press, Boston, Massachusetts 
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  متوازن يازيكارت امت اركان:  7 -1 جدول

  تعاريف  مفاهيم

  ها سنجه
گيـري   واسطه آنها ميزان نزديكي يا دوري از اهداف اسـتراتژيك انـدازه   شاخصها و يا مقاديري كه به

  .شوند مي

  .فردي كه مسئول و پاسخگو در قبال تحقق يك هدف مشخص شده براي هر سنجه است   مسئول سنجه

  ل پايشمسئو
گيـري و   ها در مقايسه با اهداف تعيين شـده را انـدازه   كسي كه مقادير پيشرفت در هريك از سنجه

  .كند گزارش مي

واحد 

  گيري اندازه
  .گيري يك سنجه است واحد سنجش و اندازه

دوره 

  گيري اندازه
  .گيري قرار گيرد كند كه هر چند مدت يكبار بايد سنجه مورد سنجش و اندازه مشخص مي

  اهداف كمي
هاي زماني معين ساليانه و چندساله و براساس تحليلهاي آمـاري   مقادير كمي مشخصي كه در دوره

  .شوند مشخص مي

اقدامات 

  ابتكاري

انداز دانشـگاه و متناسـب بـا اسـتراتژيها      مجموعه اقداماتي كه براي تحقق اهداف و رسيدن به چشم

  .بايد انجام گردند
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   يش وجه ذينفعانپا:     7 -2جدول 
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    پايش وجه فرايندها  :   7 - 3جدول 
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  سازماني  پايش وجه ظرفيتهاي:  7 -4ل جدو
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  هاي استراتژيك دانشگاه بندي پروژهتدوين و اولويت

هـاي اسـتراتژيك در    هاي استراتژيك به منظور تهيه شناسنامه پروژه و همچنين گانت چـارت پـروژه   تدوين پروژه

بعد از كارگاه تدوين كارت امتيازي متـوازن  . هاي استراتژيك دانشگاه برگزار شد د جلسه با حضور مديران پروژهچن

)BSC(  و در جلسات كميته كام)هايي كه در كارت امتيازي متوازن مشخص  ، پروژه)كميته كارت امتيازي متوازن

ندگان بـا شناسـنامه پـروژه و روش تكميـل آن     كن در اين جلسه شركت. اند توسط مديران پروژه تدوين شدند شده

  ها آماده گرديدند هاي پروژه آشنا و نسخه اوليه شناسنامه

  

  :بندي آنها در شرح ذيل آمده است هاي كالن و دسته ليست مهمترين پروژه
يالنگ يدانشگاه علوم پزشك ياستخراج شده از برنامه راهبرد يها پروژه:   7 -5جدول  
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  ت امتيازي متوازن دانشگاهجلسات كميته كار
ساعت برگزار گرديـده كـه    4الي  3با تعيين اعضا توسط رياست محترم دانشگاه، جلسات به صورت منسجم و هر هفته به مدت 

  :عناصر آن در ذيل تشريح گرديده است

  

 وظايف كميته •

  وظايف دبير  •

  اعضاي كميته •

  تناوب جلسات كميته •

  دستور كار كميته •

  سه كميتهدستور جلسه و صورتجل •

TLRتفاوت  •
  و كارت امتيازي متوازن1

  تصميم در مورد رنگ زرد •

TBDتصميم در مورد  •
2  

 اهداف ماهيانه  •

 

  )كام(تعريف كميته كارت امتيازي متوازن 

نفر از معاونين و مديران ارشدكه مسـئوليت   15تا  10اي است متشكل از رياست دانشگاه و كميته كارت امتيازي متوازن، كميته

در ذيل ايـن كميتـه تيمهـاي كارشناسـي از مـديران ميـاني       . كارت امتيازي متوازن سطح دانشگاه را برعهده دارند 3هاي سنجه

                                                
1 �� ��ار��ت ��اغ راه�����   TLR(Traffic Light Reports) در وا�� ه��ن آ�رت ا����زي ���ازن ��ز��ن  

�ه�ي  ه�ي �/�". ��ل (�د& آ� �,"�(�% +)*� (� ر)' ه� در ��& ا�% آ� ���$ #�"!�د وا� � ���

.��د)4 ��3، زرد و ���� �0/1 ��  

2 To Be Determined 

٣
� آ�8)� ه4��8 آ� در ��7($ <=7> اه4اف ��9�:8% �6�7�8 دار)4 ��� ?�3#. ��9�:8 �ر<� (

(�اي ه� ���� . )����> 4��F7( ? را در �ECص #�"!�د ��0C ا��B �� ا�? اA�اد در ��ز��ن ا@"�

�8:�ل ���� (����8 اه4اف آ�� را (� آ���� آ�م �1�I*�د . G� H7A �8:�ل (����8 < ��? ��دد
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دانشگاه قرار دارند كه براي بررسي هر وجه، تمامي كارشناسان آن حوزه براي پاسخگويي در خصـوص ميـزان پيشـرفت حضـور     

انشـگاه در قبـال تحقـق اسـتراتژي تعيـين شـده از طـرف شـوراي         اين كميته مسئوليت پايش عملكرد داخلـي د . كنند پيدا مي

  .باشد دار مي راهبردي را عهده

  مأموريت كميته 

 ايـن كميتـه  . باشـد  دار مي ها و نظارت بر پيشرفت اقدامات استراتژيك را عهده كميته كام دو وظيفه اصلي پايش پيشرفت سنجه

جايگاه كميته كام در مدل رهبري سـازمان در ادامـه نمـايش داده    . (اشدب ارشد براي رهبري سازمان مي  بخشي از ابزار مديريت

  .)شده است
  

  تركيب كميته 

 .باشد دار مي وظيفه رياست جلسه را عهده: رئيس دانشگاه .1

باشـند، بنـابراين مسـئوليت عملكـرد اسـتراتژيك       با توجه به آنكه اعضاي حاضر در كميته، مديران بالفصل مـي : اعضا .2

هـا كـه قرمـز و يـا زرد      پاسـخگويي در قبـال سـنجه   . باشد بر عهده اين كميته مي) اف و اقدامات استراتژيكتحقق اهد(سازمان 

دهي در خصوص پيشرفت اقدامات استراتژيك و تبيين داليل عـدم پيشـرفت و    ، گزارش)اند عملكردي مطلوبي نداشته(باشند  مي

اي كه تحت مـديريت ايشـان    همچنين بابت عملكرد، مديران پروژه .باشد ارائه راهكارهاي جبراني از جمله وظايف اصلي اعضا مي

 .باشند پاسخگو هستند مي

تواند يك نفر از اعضا زير نظر دفتر شوراي راهبردي بوده و يا يك نفر خارج از كميته كـام   دبير جلسه مي: دبير جلسه .3

، همـاهنگي و تهيـه دسـتور    )هـا  و مديران پروژه 1ها با كمك متوليان پايش سنجه(ها TLRروزرساني  باشدكه وظايف تدوين و به

 .باشد دار مي هاي صورتجلسات و مديريت زمان جلسه را عهده جلسه و پيگيري

                                                                                                                                                   

� �8:�ل ���� </0�E  ،در )*��%. )���4 را <K��E  ده4 و آ���� آ�م +ن) ��Iداش ه� ���

�� 4)�� .� .ه� (����8 از ا#�Nي آ���� آ�م ا)�/�ب ��)�9�:8� 4? ���
 

١ �اي از ز��ن (��1��?  �����9ن @ F��I��A آ�8)� ه4��8 آ� از �47ار وا� � ���� در ه� (�ه

� #�3رت د�P� د(�� آ���� آ�م در ه��Pم <4و�? . +��ه� را دار)4)TLR  � د(ا#4اد وا��!"�# (

��9و�� در <=7> اه4اف )�17  ،�����9ن F��I. 4)��� ا�� Sم �� را از ا�? اA�اده�  ���

 .)4ار)4
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  تواتر جلسات

بـديهي اسـت در هـر    . گـردد  مـي  صورت هفتگي تشكيل  با توجه به گستره و وضعيت پيشرفت استراتژي سازمان اين جلسات به

  .تواند ماهانه تشكيل شود را تشكيل دهد، اين كميته مي TLRاي رنگه% 90زمان كه رنگ سبز بيش از 
  

  مقررات جلسه

 حضور افراد در رأس ساعت مقرر .1

 عدم ورود و خروج اطالعات خارج از موضوع جلسه .2

 عدم استفاده از تلفن  .3

 

  هاي جلسه ورودي

 )TLRدر قالب (ها و اقدامات استراتژيك  گزارشي از نتايج پيشرفت سنجه .1

 ها شرفت اهداف و برنامهگزارشي از پي .2

 صورتجلسات قبلي .3

 

  هاي جلسه خروجي

 پيشنهاد بازنگري اهداف استراتژيك جهت ارائه به شوراي راهبردي .1

 ها جهت ارائه به شوراي راهبردي پيشنهاد بازنگري سنجه .2

 پيشنهاد بازنگري اهداف كمي جهت ارائه به شوراي راهبردي .3

 رائه به شوراي راهبرديپيشنهاد بازنگري اقدامات استراتژيك جهت ا .4

 ها و يا اقدامات استراتژيك با وضعيت زرد و قرمز جبراني جهت سنجه) هاي(برنامه .5

 هاي داراي عملكرد نامطلوب به مسئولين مرتبط ارائه طريق براي اقدامات و يا سنجه .6
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  TLRرنگ در :   7 -6 جدول

   .است به هدف تعيين شده براي سنجه دست يافته شده 

  . است در صد سنجه محقق شده 100 تا 90بين

  . محقق شده است درصد هدف سنجه 90 از كمتر

  

  فاكتورهاي كليدي توفيق مستمر برنامه راهبردي
  

 تشكيل منظم جلسات كميته با حضور كليه اعضا و خصوصا مديريت ارشد •

 .ن مسائل سازمان را در برگيردتري ترين و استراتژيك اي كه همواره عمده كارت امتيازي به گونه 1به روز نگهداري •

 تعيين اهداف چالشي و در عين حال قابل دسترسي •

 ام جلسات دهي و نظ بردهاي بخشي، نظام گزارشراهراستا سازي تدريجي ساختار سازماني، فرايندها، نظام انگيزشي،  هم •

  

  هاي پيش رو جهت استقرار مديريت استراتژي با رويكردي متوازن چالش

هاي خـود و همچنـين انجـام تغييـرات الزم در      روز رساني فعاليت ه براي طي مسير پيشرفت و تعالي، نيازمند بهها هموار سازمان

در مسـير  . هـايي همـراه خواهنـد بـود     باشند؛ اين تغييرات به طور معمول با چـالش  فرايندها جهت افزايش توان رقابتي خود مي

هـايي پـيش روي    ي جهت افـزايش توانمنـدي و عملكـرد سـازمان، چـالش     سازي مديريت استراتژي متوازن به عنوان ابزار پياده

  :شود ها اشاره مي ترين آن سازمان قرار دارد كه در زير به مهم
  

 عدم تشكيل مرتب و منظم جلسات كميته  •

 عدم پيگيري مصوبات جلسات كميته  •

 حضور نامنظم مسئوالن سنجه و افراد پاسخگو در جلسات كميته  •

 هاي تعريف شده انشگاه از فعاليتعدم حمايت رياست د •

                                                
1
  Up-to-date 
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 عدم شروع به كار اقدامات استراتژيك طرح شده •

 عدم پيگيري علل و عوامل عقب ماندن اقدامات استراتژيك از برنامه تعيين شده •

 تغييرات مديريتي در سيستم در سطح مديران ارشد •
  

 نمونه يك شناسنامه سنجه دانشگاه
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 نمونه يك شناسنامه پروژه دانشگاه

 

  شناسنامه پروژه

    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

  )روابط بين الملل دانشگاه(بين المللي سازي دانشگاه: عنوان پروژه 1

  دكتر شاهرخ يوسف زاده آقاي): ژه كمك خواهد كرد ومقامي كه در حل مسائل ارتباطي و يا منابع به مدير پر(  حامي

  دكتر پروين بابايي:  )مسئول به نتيجه رسانيدن پروژهپاسخگو و ( مدير پروژه
توسـعه   -توسـعه اعتباربخشـي بـين المللـي دانشـگاه        -افزايش سطح علمي از طريق توسعه ارتباطات بين المللي و تبـادل اسـاتيد    -انجام پروژه هاي تحقيقاتي مشترك : دستاورد اجراي پروژه 

  جيدرآمدهاي گردشگري سالمت و دانشجويان خار

  بين المللي سازي   :نام اهداف استراتژيك

بـــا چـــه خطـــرات و   (ريســـك
هايي براي انجام اين پـروژه   ريسك

  )مواجه هستيم

 فقدان زيرساختهاي الزم براي توسعه فعاليتهاي بين المللي دانشگاه .1

 عدم تطابق فعاليتهاي بخشهاي مختلف دانشگاه با اهداف بين المللي دانشگاه .2

 انشگاه در حمايت از بين المللي سازي دانشگاهكندي سيستم اجرايي د .3

  ....)قوانين جديدويزا ،اعتبار  مدرك تحصيلي ايران و (مواضع و معادالت سياسي متغير .4

برنامــــــــه و 
 :زمانبندي اجرا

 

 1/5/93: تاريخ شروع ↓گامهاي اصلي
 )ماه( زمان انجام

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1                 ي سازي و تعيين اهدافتشكيل كارگروه بين الملل  3
                 تدوين سند بين الملل سازي دانشگاه

               ...Education Iran ,به روز كردن بخش زبان انگليسي سايت دانشگاه و ثبت در 
                 خزر دانشگاههاي علوم پزشكي كشورهاي حاشيه  عضويت دانشگاه در اتحاديه

                 يها و مراكز معتبر علمي خارجفاهم نامه هاي همكاري با دانشگاهت عقد
                  ذيرش دانشجويان خارجي به ويژه از كشورهاي همسايهپ

                خارجي دوره هاي آموزشي مشترك با دانشگاه ها و مراكز تخصصي
                 شترك با دانشگاه هاي خارجيم ايجاد بستر مناسب براي انجام فعاليتهاي پژوهشي

                 ثبت دانشگاه در مراكز مهم اعتبار بخشي بين المللي
                 كمك به افزايش در بخش توريسم سالمت در مراكز درماني استان

افراد كليدي : منابع
مورد  نيـاز  و منابع 

 كدامند

 ساير منابع افراد كليدي

 آقاي دكتر شاهرخ يوسف زاده: حامي پروژهامضاء دكتر پروين بابايي: پروژه  مديرامضاء 

 : منابع فصل هفتم 
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: سال انتشار. گروه ناب: ناشر. رضا عاطفي محمد: مصحح/ مترجم . ديويد نورتون -رابرت كاپ4ن : دستاورد اجرا، نويسنده  -٢
 ٣: نوبت چاپ. ١٣٩٥
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