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 چکیده

ولیکن . سازد تا از چرخه رقابت باز نمانندهای مدیریتی میها را مجبور به اجرای سیستمتغییرات سریع در محیط رقابتی، سازمان

ها، زمان این سیستمها برای اجرای به این دلیل که سازمان. ها نیازمند کسب آمادگی استهای مدیریتی در سازماناجرای سیستم

لذا در این زمان ارزیابی آمادگی . ها با شکست مواجه شودخواهند استقرار این سیستمکنند و نمیو هزینه زیادی را صرف می

عواملی که در ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های مدیریتی مورد استفاده  .کندهای مدیریتی بسیار اهمیت پیدا میاستقرار سیستم

 .به معرفی این عوامل بپردازیممقاله،  732در این پژوهش برآنیم تا با بررسی .ی گیرند چه عواملی هستند؟قرار م

 

 

 .های مدیریتی، مدل پذیرش، عوامل ارزیابی آمادگیارزیابی آمادگی، استقرار سیستم: کلمات کلیدی
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  مقدمه

ای در شیوه زندگی، های اجتماعی همراه بوده است و منجر به تغییر عمدهمحیطتغییرات سریع در محیط سازمان که با دگرگونی 

کند که ساختار و فرآیند سازمانی انعطاف پذیر، تا حدودی جایگزین الگوهای های افراد گردیده، ایجاب مینیازها و پایگاه ارزش

-آیند، چنان است که فراگیری و چیرهپدید میهایی که در قلمروهای گوناگون گستردگی و ژرفای دگرگونی. سنتی گذشته شود

توانند به حیات خود ادامه دهند که توان هایی میبنابراین در دنیای امروز، سازمان. آیدها کاری ناشدنی به شمار میشدن بر آن

-ها و افکار و اندیشهیدهها، تزریق مداوم امندی در سازمانمهمترین عامل رقابت. های مشابه را کسب کرده باشندرقابت با سازمان

سازمان متعالی . های متعالی استهای تازه کلید اصلی رشد و توسعه سازمانهاست که خالقیت و تولید افکار و اندیشههای نو به آن

 (0331عطائی، .)سازمانی است که در این شرایط متغییر و فزاینده رقابتی توانسته است به موفقیت و کسب مزیت رقابتی نائل شود

ها با آن مواجه هستند این است که آیا سازمان آنها از آمادگی الزم جهت استقرار و های بزرگی که مدیران سازمانیکی از چالش

-به عبارت دیگر پائین بودن سطح آمادگی برای پذیرش و استقرار سیستم. های مدیریتی برخوردار است یا خیربکارگیری سیستم

های مناسب برای های آغازین و تدوین استراتژییزان آمادگی برای جهت گیری درست تالشهای مدیریتی و درک صحیح از م

 . رسدپذیرش، ضروری به نظر می

 

 ارزیابی آمادگی

ابعاد مدیریتی و سازمانی، نیروی انسانی، همچون گیری از آن، ابعاد مختلف سازمان  ارزیابی آمادگی سازمان روشی است که با بهره

های سیستمبررسی شده و آمادگی هر یك از اجزای سازمان برای پذیرش  ،فرآیندی، فنی، زیرساختاری و فرهنگیساختاری، 

 . گیردمورد ارزیابی قرار می مدیریتی

های سیستمارزیابی آمادگی سازمان با هدف شناسایی فقدان یا نواقص موجود در پیش نیازهای سازمانی ضروری برای استقرار 

در واقع آمادگی به عنوان پیش نیازی ضروری برای یك شخص یا . ئه طرح بهبود برای آنها، بسیار حائز اهمیت استو ارا مدیریتی

  .(7111هالت،)یك سازمان جهت موفقیت در مواجهه با تغییر سازمانی است

آمادگی چه نوع تغییراتی را و اینکه  وضعیت فعلیتعیین برای آن سازمان، سنجش سریع و همه جانبه ابعاد آمادگی هدف از ارزیابی 

، آیا نیروهای شما، در های مدیریتیاستقرار سیستمبرای  آیا منطقی نیست که قبل از هرگونه اقدامی دریابید. در چه سطحی دارد

ه خواهند شد؟ های سازمان شما را پشتیبانی می کنند و یا مانع پیشرفت پروژکنارتان هستند یا در مقابلتان؟ آیا ساختار و سیستم

تان آمادگی الزم برای شروع این شما اجازه خواهند داد تا این حرکت به سرانجام برسد؟ آیا خود شما و تیم مدیریتی نآیا ذینفعا

 حرکت را دارید؟

 

 مطالعات ارزیابی آمادگیخروجی 

سازی  شده و آمادگی سازمان برای پیادهنیازهای الزم برای اجرای موفق پروژه تعیین  طی انجام مطالعات ارزیابی آمادگی، پیش

قابل بررسی و سنجش  یآمادگی سازمان از ابعاد مدیریتی و سازمانی، فنی، نیروی انسانی و زیرساخت. شود سیستم سنجیده می
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در  در صورتیکه سازمان از جهاتی آمادگی الزم را برای پذیرش سیستم نداشته باشد، باید راهکارهایی برای ایجاد آمادگی. است

مطالعات ارزیابی آمادگی پروژه با گردآوری اطالعات اولیه، ایجاد چارچوب تحقیق، گردآوری . های مذکور تعیین و تبیین گردد حوزه

خروجی این مطالعات و . گیرد نیاز و تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای مدیریتی استاندارد صورت میمفصل اطالعات مورد

ها، مشکالت و عوامل کلیدی  همچنین چالش. است های مدیریتیآمادگی سازمان برای پذیرش سیستمها بیان وضعیت  تحلیل

در ضمن راهکارهایی برای ارتقای وضعیت سازمان برای پذیرش . گردد سازی سیستم نیز در این مرحله تعیین می موفقیت پیاده

این . سازی است های آماده ای از طرح آمادگی سازمان، مجموعه های مهم مطالعات ارزیابی یکی از خروجی. گردد سیستم نیز ارائه می

سازی سیستم  گردند و قبل از پیاده ارائه میهای مدیریتی سیستمسازی اجزای مختلف سازمان برای پذیرش  ها برای آماده طرح

های  فنی از جمله مهمترین طرحها و زیرساختار  سازی افراد، داده هایی برای آماده طرح. گردند های مذکور آغاز می اجرای طرح

 .باشند سازی می آماده

 

 ارزیابی آمادگی عوامل

تصمیمات  ارزیابیو  مدیریت استراتژی علم و هنر تدوین، اجرا. استعوامل مهم ارزیابی آمادگی استراتژی یکی از  :استرتژی

یا به عبارتی مدیریت استراتژی عبارت از  .های بلندمدت خود دست یابدسازد به مطلوبیتسازمان را قادر میکه ( جامع)کالن

در ارزیابی  .باشدسازمانی میرسالت  و تاثیرگذاری بر آن برای تحقق محیطبر شناخت  تاکیدبا  گرای اقتضاییتحول دوراندیشی

چه باشد مورد خواهد شود و اینکه کار سازمان چیست و میمعیار استراتژی چشم انداز، ماموریت و اهداف سازمان در نظر گرفته می

نفعان سازمان درک روشنی از استقرار نکته کلیدی در ارزیابی این معیار این است که آیا مدیریت و ذی. گیردبررسی قرار می

سازی سیستم مذکور های مدیریتی دارند؟ و مزایای بکارگیری آن برای آنان روشن است و سواالتی از این قبیل که آیا پیادهسیستم

 .شودرقابتی یا کمك به آن منجر خواهد شد، مطرح می به ایجاد مزیت

 

های مشترک عبارت از باورها، اعتقادات و مفروضاتی است که شکل دهنده رفتار افراد در سازمان و ارزش: مشترک هایارزش

های واقع ارزش در. شودها موجب ایجاد اعتماد میهای مشترک همان چیزی است که در سازمانارزش. باشندفرهنگ سازمانی می

های اساسی، معانی قابل مالحظه یا اعتقادات مهم که یك سازمان به افرادش القاء می مشترک، عبارت است از مفاهیم راهنما، ایده

های مشترک شامل ارزش. گیری سازمان نسبت به انجام وظایف، اهداف، کارکنان و جامعه استاین موارد راهنمای جهت. کند

های مشترک عبارت از اصول در واقع ارزش. باشنددهنده رفتار افراد در سازمان میو موضوعاتی است که شکل باورها، اعتقادات

کند که در واقع راهنمایی برای حرکت افراد در سازمان جهت نیل به اساسی و اعتقادات یك سازمان است که به افرادش القاء می

های فردی به خوبی تی هم در سطح اهداف سازمانی و هم در سطح ارزشهای مشترک در سازمان بایسارزش. باشداهداف می

 (.0391واترمن و همکاران، )شناسایی شوند

 

اطالعات مرتبط با کیفیت از (. Sinclair & Zairi, 1995)ارزیابی و بازخور، پیوند راهبرد و عمل را به همراه دارد: بازخورد و ارزیابی

نفعان از سوی دیگر، سبب توسعه بهبود مستمر کنندگان، کارمندان، رقبا و سایر ذیتامین سویی و دریافت بازخور از مشتریان،

ارزیابی، معموال ابزاری است که برای شناسایی مسائل کیفی، تبیین نقاط قوت و تشخیص نواحی بهبود (. Rao et.al., 1997)است

 .(Chin et.al, 2002)شوداستفاده می
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منظری توکلی و )رزشمندترین منبع سازمان هستند و توجه به نیازها و جلب رضایت آنها اهمیت داردکارکنان با انگیزه ا :رضایت

بنابراین . امروزه بهره وری و عملکرد باالی سازمان ها بدون حمایت و مشارکت کارکنان آنها محقق نمی شود(. 0337همکاران، 

 .Gbadamosi et)کارآیی و اثربخشی آن ها می باشد، تاکید شده استهمواره بر توجه به نیازهای مختلف کارکنان که تعیین کننده 

al, 2011 .) به نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و رفتاری، رضایت شغلی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و

و نیز بهداشت و سالمت نیروی کار  های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارایی سازمانپایه بسیاری از سیاست ها و خطی مشی

مندی و رضایت کارکنان از شغل خود باعث افزایش عملکرد و کارآیی آنان کارشناسان معتقد هستند، عالقه(. Hooman, 2002)است

گردد؛ چرا که عالقمندی و نگرش مثبت به شغل سبب تالش و کوشش مضاعف کارکنان شده و نیز منجر به کاهش هزینه ها می

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که باعث احساس رضایت فردی . (Sedaghati et. al, 2011)ددگرمی

باشند که بر عملکرد کل از طرفی عملکرد فردی و رضایت شغلی از متغیرهایی مهمی می. (Sedaghati et. al, 2011)گرددمی

شود و ضایت شغلی حالتی شخصی و ذهنی است که توسط فرد احساس و یا ابراز میر(. Al-Zu'bi, 2010)سازمان نیز اثرگذار است

 . ( Rasoolof, 1999)کندمرتبط با مطلوبیتی است که فرد از کار خود احساس می

 

. دبرای نیل به اهداف، هر سازمانی، چه کوچك و چه بزرگ، باید کادری از نیروهای الیق و کار آمد در اختیار داشته باش: آموزش

دبستان، دبیرستان و دانشگاه، نظامی برای تربیت و آموزش دانش و معلوماتی است که افراد را برای ورود به اجتماع و خدمت موثر 

نیز نیاز دارند  آموزش تخصصی و حرفه ایبه  آیند، عالوه بر این معلومات،ولی افرادی که به استخدام سازمان در می. سازدآماده می

نقش کند تا ها به کارکنان کمك میاین آموزش. های الزم را برای انجام شایسته وظایف محول به دست آورندمهارتدانش فنی و تا 

یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است؛ زیرا  .ایفا کنند فعالتر و موثرتری در نیل به اهداف سازمان

 . عوامل در میزان کارآیی و کارآمدی سازمان استداشتن کارکنان ورزیده، یکی از مهمترین 

 

مشارکت کارکنان عبارت است از دخالت دادن کارکنان رده های مختلف سازمان در فرآیند تبیین مشکل، تجزیه : مشارکت کارکنان

زیادی داشته گیری ها قدرت تصمیمحلها به طوری که کارکنان در دستیابی به راهو تحلیل موقعیت و دستیابی به راه حل

مشارکت درگیر کردن روحی و . مشارکت یکی از مهمترین مددکاران عوامل سازمانی و اجتماعی است .(,Giovanni 7112)باشد

کند تا در راستای اهداف گروهی گام احساسی کارگزاران در موقعیت گروهی و حرفه ای است که آنها را تشویق به همکاری می

مشارکت کارکنان، هم رشد فرد و هم تعالی سازمان را در پی دارد (. 0390باقریان، )مدیران سهیم شوندها با بردارند و در مسئولیت

مهمترین عامل برای (. 0329بختیاری، )شودو سبب تقویت روحیه، رضایت شغلی و احساس ارتقاء قدر و منزلت شغلی کارمند می

 (.0329بختیاری، )داشته باشد، مشارکت دادن کارکنان در اموراستخواهد در راستای بهبود مداوم قرار موفقیت سازمانی که می

-بوجود آوردن نظام و فضایی توسط مدیریت که تمام کارکنان، مشتریان و پیمانکاران یك سازمان در روند تصمیم گیری، تصمیم

 (.0391ه، شیخ محمدی و تولیت زاد)سازی و حل مسائل و مشکالت سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند

 

برای . مهارت عبارت است از انجام یك فعالیت بهتر از دیگران که در واقع از ویژگی های متمایز یك سازمان می باشد :هامهارت

های مدیریتی برای مهارت. ها در سطوح مدیریتی و فنی در سازمان وجود داشته باشدای از مهارتاستقرار یك سیستم باید مجموعه
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سازی  و های فنی برای پیادههای سازمان، مهارتهای فرآیندی برای شناخت و مستندسازی نیازمندیپروژه، مهارتمدیریت موثر 

 .هایی است که سازمان برای استقرار موفق سیستم باید از آنها بهره الزم را اخذ نمایداستقرار سیستم از جمله مهارت

های متمایز ها عبارت از ویژگیبه عبارت دیگر مهارت. باشدان سازمان میهای کارکنهای متمایز و شایستگیها قابلیتمهارت

واترمن )کندهای متمایز خود را حفظ میدهند و چگونه ویژگیباشد و این که سازمان چه کاری را بهتر از همه انجام میسازمان می

 (.0391و همکاران، 

 

های اطالعاتی و افراد را های ارتباطی است که سیستمها و رسانهاختراعاطالعات شامل محدوده وسیعی از  :اطالعاتی هایزیرساخت

های اطالعات و فناوری های اطالعاتی غالبا سیستم... . افزار وافزار و سختاینترنت، نرم: کند و عبارت است ازبه یکدیگر مرتبط می

(. Tsang, 2002)برندهای اطالعاتی را به کار میدر هم پیچیده هستند و معموال برای اشاره به همه آن ها، اصطالح فناوری

پذیری های شبکه و سخت افزار، دسترسی به نرم افزارهای کاربردی، انعطافهای فناوری اطالعات دسترسی به زیرساختزیرساخت

 .و کیفیت اطالعات است

 

فرآیندهای رسمی و غیر رسمی سازمان در انجام ها و ها عبارت از رویهتوان گفت سیستمبه طور کلی می :اطالعاتی هایسیستم

 (. 0391واترمن و همکاران، )باشدهای رسمی سازمان میامور و وظایف و هم چنین سیستم

های بنابراین ارزیابی سیستم. نمایندای از اجزای فرآیندی، رویه ای و فنی است که امور را در سازمان تسهیل میسیستم مجموعه

ها، در ارزیابی وضعیت سیستم. استهای مدیریتی سازی و استقرار سیستمجمله موارد اساسی ارزیابی در پیاده موجود در سازمان از

های کاربردی و نرم افزارها، زیرساختار های سازمان، وضعیت برنامهها، ساختار و موقعیت دادهوضعیت ساختارمندی فرآیندها و رویه

های مالی، ها در یك سازمان سیستم اطالعات مدیریت، سیستماز مهمترین سیستم. دگیرفنی و ارتباطی مورد بررسی قرار می

 .باشندمی... های مانیتورینگ، سیستم اتوماسیون اداری و سیستم

 

های مدیریتی در های توسعه سیستمهای سازمان برای حمایت از طرحآمادگی منابع به تمام توانمندی :اطالعات و منابع مدیریت

ها را مفهوم آمادگی منابع در این تعریف، دامنه وسیعی از تسهیالت و شایستگی. شودها اطالق میمراحل چرخه عمر این طرحهمه 

 :گیرد که در اینجا به سه بعد فرعی منابع مالی، فنی و اطالعاتی با تعاریف زیر تفکیك شده استدر بر می

 .پردازدهای موجود در این زمینه میالت مالی و دیدگاهبه نحوه تخصیص و مصرف امکانات و تسهی: منابع مالی

 .شودهر نوع پشتیبانی و هماهنگی فنی مورد طرح را شامل می: منابع فنی و فناوری

 .های تاکید داردای و اطالعاتی مناسب برای استفاده در سیستمهای دادهبر وجود یا شناسایی زیرساخت: منابع اطالعاتی

کار است که از طریق ارائه یك راه حل یکپارچه و جامع، وافزاری در حوزه کسبسازمان به مثابه یك نظام نرمریزی منابع برنامه

 & ,Nah, Lauand)کندسازمان را به استفاده موثر و کارآمد از منابع خود شامل مواد، نیروی انسانی، سرمایه و اطالعات توانمند می

Kuang, 2001.) 

 

پشتیبانی و بهبود مدیریت  وها الی خواه از فناوری به مثابه عاملی توانمندساز برای فرآیندها و فعالیتهای تعسازمان :فناوری

 EFQM Excellence Model, VerSion)شودفناوری، برای پشتیبانی از تحقق راهبرد، مدیریت می. کننداثربخش سازمان استفاده می

الت یا خدمات اعم از ملموس یا دانند که به وسیله آن محصورا مفهومی می فناوری( Sumanth & David)سومانس و دیوید(. 2013
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ای از عناصر فناوری را ترکیب پیچیده( Navaz Sharif)نواز شریف(. 0329جعفرنژاد، )شوندملموس، در بازار تولید و عرضه مینا

 :داندچهارگانه زیر می

 ماشین آالتمجموعه ای از وسایل و تجهیزات فیزیکی و : سخت افزار 

 هاها و دستورالعملها، شیوهها، فعالیتای از تکنیكمجموعه: نرم افزار 

 استعداد به کارگیری نرم افزارها و سخت افزارها: نیروی انسانی 

 رودها و ترتیبات اداری اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آنها سایر اجزا به کار میمکانیزم: دهی و مدیریتسازمان 

 (.0329، جعفرنژاد)

ها، ؛ تکنیك(سخت افزار)حال با ترکیب مفاهیم مطرح شده می توان گفت فناوری عبارت است از ماشین آالت و تجهیزات فیزیکی

؛ که به منظور افزایش کارآیی در (مغز افزار)هایی خاصگیری از این ابزارها، با شیوه؛ دانش بهره(نرم افزار)هاها و دستورالعملشیوه

 (. 0322دفت، ترجمه پارسیان، . ال)شودبه کار گرفته می( فرآیند تبدیل)هاها به ستادهنهاده جریان تبدیل

باشد و بین حوزه مدیریت فناوری در برگیرنده نگرش سیستمی است که هسته اصلی آن تغییرات فناوری و وظایف مدیریتی می

جعفرنژاد، ) آن، باروری هر چه بیشتر تکنولوژی در سازمان استکند و هدف از مدیریت و حوزه مهندسی و علوم، ارتباط برقرار می

0329.) 

 

. های فکری و نظری و در سطح فرد یا گروه های کوچك اشاره داردخالقیت به مفهوم آفریدن چیزی نو، عموما بر جنبه :نوآوری

های اساسی توسعه و وری یکی از الزامنوآ(. Zaltman et. al, 1973)های نو به عمل و نتیجه استنوآوری تبدیل خالقیت و ایده

پیشرفت جوامع، به ویژه در دوره مدرن محسوب شده که این امر به خصوص در سطح سازمانی و در حوزه مدیریت دارای اهمیت 

ها با گزینش ساختار سازمانی همچنین نوآوری یکی از عواملی است که سازمان(. 0333حسنی توابع و همکاران، )فراوانی است

یکی از عواملی که (. 0333حسنی توابع و همکاران، )توانند از آن برای دستیابی به مزیت رقابتی ماندگار بهره  گیرندسب میمنا

تواند در بسترسازی مناسب برای ایجاد و پرورش نوآوری تاثیر گذارد؛ ساختار سازمانی یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می

 (. ;Covin J. G. et. al, 1988; Dess et. al, 1999)است

 

رضائیان، )شوندهای یك کل برای کسب هدف مشترک ترکیب میهماهنگی فرایندی است که طی آن همه بخش :هماهنگی

های یك موسسه برای نایل شدن به موفقیت و هانری فایول مساله هماهنگی را به عنوان عمل همسو نمودن همه فعالیت(. 0392

رایلی هماهنگی را به عنوان نخستین اصل  مونی و. (0392وردی نژاد و همکاران، )نمایداهداف مورد نظر سازمان تلقی می

 (.0392وردی نژاد و همکاران، )نمایندسازماندهی شناخته و سایر اصول سازماندهی را زیر شاخه ای از هماهنگی تلقی می

یکپارچه نمودن کوشش و تالش کارکنان برای های واحدهای مختلف سازمان به منظور  از، ادغام فعالیتاست هماهنگی عبارت 

برای اجرای . وری و کارآیی افزایش یابد هماهنگی، تقسیم کار سازمان به نحوی که بهره دیگر عبارتیا به . رسیدن به هدف نهایی

کاک با یکدیگر های یکدیگر مطلع باشند؛ به نحوی که کارکنان بدون اصط هماهنگی سازمانی، واحدها باید از وظایف و نوع فعالیت

  .کار کنند

 

(. 0392اکلند، ترجمه الوندی، )در مسیر تعالی آنچه در اولین گام مورد نیاز است تعهد و رهبری سازمان است :مدیریت و رهبری

ضمن تعیین جهت گیری کلی سازمان، چگونه سازمان را از طریق   -به ویژه مدیران ارشد  –بعد رهبری بیان می کند که مدیران 
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رهبران باید چنان عمل کنند که الهام بخش کارکنان . کنندهای مدیریتی در جهت تحقق اهداف و پایداری آن هدایت میسامانه

مدیران باید نقش مربی را برای (. EFQM Excellence Model, Version 2013)باشند و برایشان چون الگویی اخالقی و ارزشی باشند

مدیران با کارکنان در زمینه الزمه این امر برقراری ارتباط فعال . را در آنان ایجاد کند حس اعتمادکارکنان ایفا کنند و رفتارشان 

مشارکت مستقیم مدیران و ایفا کردن نقش رهبری برای ایجاد و گسترش مشتری (. 0393ناظمی و دیگران، )فیت استیتعهد به ک

پذیری، مراعات انعطاف(. 0390نایبی و دیگران، )رشد و تعالی سازمانی هایها و روشها و انتظارات، راهبردها، نظامگرایی، ارزش

 EFQM)های مدیریت در سازمان استنفعان از دیگر نقشپذیری اجتماعی و تعامل فعال با ذیقوانین و مقررارت، مسئولیت

Excellence Model, Version 2013 .)تعالی واقعا به چه معناست، آغاز و های خود را با درک آنکه مدل مدیریت ارشد باید فعالیت

 . آورد، اذعان داشته استمنافع آن را برای سازمان پذیرفته و به تغییرات بنیادی که اجرای آن برای سازمان به بار می

و عامل موثر  ها ضامن تحول سازمان، بسیج کننده نیروی کار جهت تحقق استراتژیها،  جهت اجرای برنامه رهبری، محرک سازمان

های مدیریتی، بر نقش و مدیریت به عنوان عامل بعد آمادگی مدیریتی و رهبری برای توسعه سیستم. است پایداری سازماندر 

های پیش بینی شده برای آن به نوعی بازتاب سیر تکاملی تغییر پیش برنده و نهادینه کردن آن در سازمان متمرکز شده است مولفه

 & Conner)کسب آگاهی، فهم، درک و برداشت مثبت، پذیرش، نهادینه شدن و درونی شدن است است که شامل مراحل

Patterson, 1982 .)دهد که از های این بعد، درجه ایفای نقش مدیران اجرایی و رهبران سازمان را در مورد سنجش قرار میشاخص

 .مدل تعالی، متغیر است داشتن نگرش موافق تا التزام عملی و رفتاری به تسهیل شرایط توسعه

های توسعه یافته ها و اعتقادات مسلط و نرماز بعد فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش. های مدیریتی قافل شدالبته نباید از سبك

که جزو ویژگی های ماندنی زندگی سازمانی شده اند بوده و از بعد سبك مدیریتی نیز عبارت از این مساله است که مدیران چه 

واترمن و )کنندگذراند و بر روی چه موضوعاتی و مواردی تمرکز میکنند، وقت خود را چگونه میگویند و چگونه عمل مییم

برای . دهد، بسیار بیشتر از آنچه که وی به زبان بیان می کند، اهمیت داردآنچه که مدیر در رفتار خود نشان می(. 0391همکاران، 

پذیری الزم را از خود نشان داده، تعهد و پشتیبانی خود به سیستم را اثبات نموده و یر باید انعطافهای مدیریتی مداستقرار سیستم

 . های پیش آمده را مدیریت کندبتواند مشکالت و چالش

 

الزم برای این دهی در برگیرنده عوامل دخیل در پروژه است که با برنامه ریزی راهبردی سازمان، برنامه ها و ابزار سازمان :سازماندهی

 Chin) سازماندهی، نیازمند رهبری و تعهد مدیر ارشد و ارتقای مشارکت کارکنان است. پروژه و ارتقای بهبود مستمر، همراه است

et.al, 2002.) 

 

 ای شامل دانش، دین، هنر، قانون،شناس انگلیسی قرن نوزدهم فرهنگ را کلیت در هم تافتهادوارد بارنت تایلر انسان :فرهنگ

فرهنگ همه آن . آورداخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی می داند که آدمی به مثابه عضوی از جامعه به دست می

ها، اعتقادات و فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش. شودهایی ذهنی است که برای فهمیدن جهان تجربی استفاده میساختمان

 استقرارو  به عبارتی دیگر فرهنگ آگاهی .(Huener, 2001)کنده آنان را به هم مرتبط میهنجارهای مشترک اعضای سازمان ک

گر نمادها، فرهنگ نمایان. است ها اجرای استراتژی در داخل سازمان در جهتمورد نیاز  های بنیادین ارزشو  انداز ماموریت، چشم

. باشد مشوقیا  تواند مانعفرهنگ می. کرده است رسوبسازمانی ( یا ناخودآگاه) هایی است که در آگاهی ها و آئین ها، داستان اسطوره

در این خصوص ادراکی یکسان از سازمان . کندفرهنگ سازمانی، نحوه انجام شدن کارها در سازمان را برای کارکنان مشخص می

های و ثابتی است که سازمان را از سازمان شود و بیان کننده مشخصات مشترکیوجود دارد که در همه اعضای سازمان مشاهده می
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 ,Robbins) نمایدبه عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی مطالعات هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می. سازددیگر متمایز می

و ( Kanji, 2001)ها باید فرهنگ بهبودسازمان(. 0390نایبی و دیگران، )فرهنگ خود عبارت است از تصورات نه فرآیند. (1996

را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعالی خواهی ( 0392اکلند، ترجمه الوندی، )و فرهنگ تعالی( Zairi et. al, 2011)فرهنگ نوآرانه

ها پیش از سنجش فرهنگ باید بین  سازمان. سنجش فرهنگ بیشتر متکی بر پیمایش کارکنان است. خود در سازمان ترویج نمایند

 .ن تمایز قائل شونددر سازما ها و هنجارها ارزش

 کنند، مثل ارتباط، احترام، یکپارچگی و سرآمدیهستند که مدیران ارشد مطرح می عقایدی :ها ارزش. 

 آنچه را واقعاً کارکنان . مدیران و سایر کارکنان سازمان استدر رفتار روزمره  ها بندی به ارزشپایمصادیق عینی  :هنجارها

  .دهدآنان را نشان نمی نتیجه شیوه رفتار در مورد سازمان به آن معتقدند و در

بهتر است برای . ها پیوند داشته باشد یا نداشته باشد ارزشاست با  شود که ممکنهنجارهای مشترک افراد متجلی میدر  فرهنگ

 واقعاًرا هستند و آنچه  ها به خودی خود بسیار مبهم ارزش. سنجش و مدیریت تمایالت و رفتارهای خاص کارکنان تالش نماییم

  .نشان دهند توانندنمیکنند،  می بر اساس آن رفتار نتیجهو در  معتقدندکارکنان در مورد سازمان به آن 

 

های مکمل که متعهد به یکسری اهداف مشارکتی، اهداف عملکردی جمعی و رویکرد اشتراکی تیم، تعداد افرادی با مهارت :کارتیمی

 تحققبه مفهوم بسیج شدن کارکنان در مسیر  کار تیمی(. Balzarovs et. al, 2004)دانند، است که خود را در برابر آن مسئول می

های افراد با هم جمع و به ابزار قدرتمندی برای ایجاد همیاری و حل مشکالت با استفاده از کار تیمی، مهارت. هاست استراتژی

بلکه همکاری میان بخشهای مختلف نیز یك  نه فقط مهم است، همدلی با همکاران. شودسازمانی یا پاسخ به فرصتها تبدیل می

های مکمل و ها جهت فراهم آوردن مجموعه ای از مهارتکاربرد هر چه بیشتر تیم( 0332)اینتر و الرکر . جزءاساسی کار تیمی است

 (.;Lttner et. al, 1997)های چند عملکردی را عامل کلیدی موفقیت بیان کرده اندترویج همکاری

پس تغییرات . باشدتغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می: تغییر مدیریت

باشند که توسط مدیران و بنا به ، تالشی هدفمند و سنجیده میتغییرات. ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند

-هدف از این تالش تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می. آیندسطح عملکرد سازمانی به عمل مینیاز سازمان در جهت ارتقای 

های مدیریت و رهبری در آماده نگاه داشتن و ترغیب کارکنان برای یادگیری و رشد مستمر و قبول تغییر و بکارگیری سبك. باشد

مدیریت تغییر بر طرح ریزی، خلق، . را مدیریت تغییر گویندی همچنین ایجاد شرایط و امکانات مناسب جهت انجام تغییرات سازمان

 . اجرا، کنترل و در نهایت استقرار فرآیندهای تغییر در دو سطح فردی و سازمانی اشاره دارد

(. Balzarovs et. al, 2004)، در ارتباط با تغییر رفتار افراد است(;Balzarovs et. al, 2004; Juran et. al, 2000)مدیریت تغییر

یك تالش جهت استقرار مدل تعالی، ممکن است در بردارنده مخارج انبوه، و تسریع تغییرات بنیادی در سازمان باشد که هزاران 

اکثر تغییرات، باید برنامه ریزی، زمان . آوردهای عمده مدیریت را پیش میتمامی اینها، چالش. دهدشغل را تحت الشعاع قرار می

مهارت در زمینه مدیریت تغییر در تمام سازمان جهت تسهیل تغییرات به عنوان عامل (. Juran et. al, 2000)بندی و تکمیل شوند

 (. Juran et. al, 2000)کلیدی موفقیت در سازمان است

که  برای این. است های مدیریتیسیستممیل به تغییر و توانایی سازگاری با تغییر مشخصه مهمی در تعیین موفقیت بالقوه اجرای 

 .ذهنیت آنها انعطاف پذیر باشد بتوانند تفکرخالق داشته باشند و از تغییر استقبال کنند، باید سازمانافراد 
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ارتباط موثر شامل حفظ اشتیاق، مشارکت کامل . تواند نمایانگر تفاوت میان شکست و موفقیت باشدارتباطات می :آگاهی و ارتباطات

 Zairi)باشدهای آنان میها در افراد به منظور افزایش قابلیتآوردن بهتریندر فرآیند و بوجودها ها و مسئولیتکارکنان، درک نقش

et. al, 2003; 1997،Thingarajan et.al  .) ارتباطات ضعیف درون سازمان مانعی جدی در تحقق موفق برنامه سازمان به شمار

کنندگان مسئله و تصمیم رود کارکنان مدیران فرآیند، حلار میدر یك سیستم کیفیت جامع، انتظ(. Zairi et. al, 2003)رودمی

بدون اطالعات . در اینجا ارتباطات آزاد نیاز است، زیرا کارکنان برای تصمیم گیری بروز نیازمند اطالعات هستند. گیرندگان باشند

وثر در هماهنگی نیروی کار با انتظارات ارتباط م(. Juran et. al, 2000)توانند نقش های خود را به درستی ایفا کنندآنها نمی

 .جمعی امری حیاتی است

 

های داخلی را بوسیله یادگیری از منافع بیرونی سازد تا سیستمها را قادر می، شرکت(Davis T., 1996)الگوبرداری :الگوبرداری

آنها . مجریان در سطح جهانی ایستاده انددانند در چه وضعیتی نسبت به رقبا و بدون الگوبرداری، شرکت ها نمی. بهبود بخشند

های دهند و روشباشند را از دست میهای جدید تفکر را که برای رسیدن به دستاوردهای موفقیت آمیز بهبود مورد نیاز میشیوه

 (. Hauschild et. al, 2001)ارزیابی اثربخشی فرآیندهایشان را نیز نخواهند داشت

 

بهبود (. Iso 9000, 2005)لکرد سازمان بایستی به عنوان یك هدف دایمی سازمان تعیین گرددبهبود مستمر عم: مستمر بهبود

به گونه ای که تبدیل به هدفی گسترده برای . مستمر به طور افزایشی برای بقا و پایبندی اقتصادی در جهان اقتصادی ضروری است

نهایتا بهبود مستمر  (.;Juran et. al, 2000)باشدننده و مشتری میکآن شده و تنها راه قابل اطمینان برای حفظ منافع بازار تامین

 .Lttner et. al, 1997; Juran et)باشدسازی نیازهای مشتری داخلی و خارجی مرتبط میبه پیگیری بدون پایان بهبود در برآورده

al, 2000; Zhiri et. al, 2003;.) 

 

افرادی که احساس سالمی نسبت به میزان نفوذ خود دارند . سازمان مهم است احساس افراد در مورد میزان نفوذ خود در: تاثیر

. کنندندارند، به احتمال زیاد در مقابل تغییر مقاومت می مستقلی که احساس خوبی نسبت به تاثیر خود پذیرند و افرادمسئولیت می

 تعالیعموما احساس تعلق آنها نسبت به  یر دارند وافراد گروه اخیر اعتماد به نفس کمتری نسبت به توانایی خود برای پذیرش تغی

-به عالوه، افرادی که احساس می کنند میزان نفوذ آنها اندک است معموال پشتکار ندارند و احساس تعهد نمی. خیلی اندک است

بدی که از خود بر جای  این افراد، به دلیل تاثیر .ها فعال نیستنددر پذیرش مسئولیت و استقالل بیشتر و یا شرکت در تیم کنند،

 .(;Cliampa, 1992)گذارند، پیشرفت سریعی ندارندمی

 

آمیز باشد، باید دید سازمان نسبت به آینده شفاف و موفقیت های مدیریتیاستقرار سیستمرای ببرای این که تالش : مشترک دید

تمامی افراد سازمان،  (.;CLIAMPA, 1992)دهدرا مخاطب قرار می کارکنانجذاب باشد و همواره در جمالتی بیان شود که تمامی 

تفاوت میان  یك سازمان همچنین الزم است وضع فعلی خود را ارزیابی و. فردی و جمعی، به سوی یك هدف مشترک پیش بروند

یکی شود  های سازمانرنامهب با های مدیریتیسیستموقتی فرایند اجرای . خواهد به آن برسد را مشخص کندوضع فعلی و آنچه می

شناسایی  ها، برای تقویت دید مشترک وبرخی سازمان .آن عمل کند، پیشرفت جمعی حداکثر خواهد بود و به صورت جزئی از

های کمی را می توان برای ارزیابی، نظام با وجود معیار. کننداز معیار ارزیابی استفاده می اصالحات بالقوه در برنامه کسب و کار،

سطح عملکرد مورد نظر، ضمن مقایسه با عملکرد رقبا یا . تا یك سطح عملکرد بخصوص به کار برد سنجش پیشرفت سازمان
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ضعف عملکرد و سنجیدن میزان پیشرفت به سوی  ها برای شناسایی نقاط قوت وبیشتر سازمان. رهبران پیشرو، تعیین می شود

تواند شامل دید مشترک و معیار ارزیابی می. تفاده می کننداس یهای کنترلدستگاه عملکردهای تعیین شده توسط معیار ارزیابی از

منافع حاصل از رسیدن به هدف  های روشن که برای کارکنان توضیح داده شده باشد، ماموریت مشخص با هدف: موارد زیر باشد

ایجاد و کنترل  کیفی، های کمی برای ارزیابی پیشرفت به سوی اصالحاتمدیران، هدف و دید مشترک، وجود نظام برای کارکنان و

 .های عملکرد و مقایسه میزان پیشرفت با پیشرفت رقباشاخص

 

به عبارت دیگر، ساختار، سلسله مراتب قدرت و . ساختار عبارت است از چارت سازمانی و اطالعات سطوح گزارش دهی :ساختار

ساختار . باشدای و غیره میساختار ماتریسی، شبکهدهد و بیانگر وضعیت تمرکز، عدم تمرکز، پاسخگویی را در سازمان نشان می

واترمن و )باشدسازی، هماهنگی، نحوه ارتباط افراد و الگوهای طبقه بندی و کنترل میهمچنین شامل اصول تقسیم کار و تخصصی

بهتر بگوئیم همان  ساختار سازمان به سلسله مراتب سطوح مدیریتی و پرسنلی سازمان اشاره دارد یا(. 0391همکاران، همکاران، 

(. Gold et. al, 2001)های جدید استآوریساختار سازمانی یك عامل مهم در به کارگیری فن. شودچارت سازمانی را شامل می

شوند و چگونگی هماهنگی این ها را تعریف کند که در آن افراد در وظایف مختلف تقسیم میحلای از راهتواند مجموعهساختار می

افتد و مسئولیت گیری اتفاق میای را که فرآیند تصمیمساختار سازمانی، شیوه(. Anderson et. al, 2000)کنندیان میوظایف را ب

 .کندشود را تعیین میبرای مواد، منابع و فرآیندهای انسانی مدیریت می

نداشته باشد از این رو تغییرات ها چندان مطابقت های با برخی از ساختارهای سنتی موجود در سازمانممکن است سیستم

 .ها استهای اساسی برای استقرار موفق این سیستمساختاری یکی از ضرورت

 

های متعالی فرآیندها، سازمان(. 0392اکلند، ترجمه الوندی، )گیرد فرآیند استهر کاری که در سازمان صورت می :فرآیندها

کنند و بهبود نفعان خود طراحی و مدیریت میه برای مشتریان و سایر ذیمحصوالت و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزایند

شود، عملکرد یك سازمان معموال نسبت به ماموریت سازمان ارزیابی می(. EFQM Excellence Model, Version 2013)بخشندمی

-داده. باشندد باالی سازمان کلیدی میفرآیندهای کلیدی هر سازمان فرآیندهایی هستند که برای ارایه ماموریت و اهداف و عملکر

اغلب . های کلیدی عملکرد به منظور بررسی سطوح عملکرد، کنترل شوندهای ناشی از فرآیندهای کلیدی باید توسط شاخص

عوامل کلیدی موفقیت (. Balzarovs et. al, 2004)تعیین معیارهای مناسب به اندازه دستیابی به خود هدف، سخت و مشکل است

 (.Cantu, 1999)باشدآیند، انطباق، مستندسازی، یکپارچگی، طراحی مجدد فرآیند میدر فر

 

های مدیریتی موثر ها به سمت استقرار سیستمها بر روی نگرش و حرکت آنقوانین و مقررات داخلی سازمان :قوانین و مقررات

کننده میزان قوانین و مقررات داخلی منعکس. دهدمی همچنین قوانین و مقررات خارج از سازمان نیز آن را  تحت تاثیر قرار. است

قوانین و . های مدیریتی استسازی سیستمتناسب مقررات، ضوابط و استانداردهای سازمانی با نیازها و الزامات طراحی و پیاده

و  دولت نسبت به رقابت دیدگاه، وضعیت مالکیت دولت، روابط سازمان با دولت، نهادهای سیاسی و قانونگذارمقررات خارجی مانند 

 . گرددها میعمدتاً تغییر در قوانین و مقررات تجارت داخلی و بین المللی باعث تغییر استراتژی .شودرا شامل می... 

 

با عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،  که سازمان به طور مستقیم با عوامل آن در ارتباط بوده وست ی اجای محیط: محیط

محیط متغیر نیازمند خالقیت، نوآوری و ارزیابی اقداماتی است که بهبود سازمان را  .پذیرداز آن تاثیر می و وآوری سروکار دارد فن
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ها و ارزیابی محیط داخلی سازمان، شرایط حال حاضر سازمان را بررسی نموده و امکان رفع ضعف(. ;Anderson, 2003)موجب گردد

تحلیل عوامل موثر در (. ;Camisón, 2014)این گونه تحلیل ها امروزه از ابزار مهم اداره سازمان هستند. کندها را فراهم میقوت

زابلی و )های سازمانی استهای مدیران و کارکنان در راستای تحقق هدفها و دغدغهها یکی از ضرورتمحیط داخلی سازمان

ی سازمان و کیفیت تعامل این عوامل با همدیگر و متقابال با عوامل های اثرگذار در محیط درونشناسایی عامل(. 0337همکاران، 

های تولید و خدمات به رشد، بالندگی و بقاء سازد تا در عرصه رقابت و رشد شتابان و فن آوریمحیط خارجی، سازمان را قادر می

 (. ;Sousa, 2013; Harten, 2000)خود کمك رسانیده و موجبات تغییر آینده سازمان را فراهم آورند

 

ای از فعالیت ها با محدوده مشخص، در مقطع زمانی مشخص، با کیفیت پروژه عبارت است از انجام مجموعه: پروژه مدیریت

های ها، ابزارها و تکنیکها برای فعالیتمدیریت پروژه عبارت است از بکارگیری دانش، مهارت. مشخص و تحت هزینه ای مشخص

  (.;PMBOK Guide, 2004)های پروژهدیپروژه به منظور تحقق نیازمن

 

افراد  .است های مدیریتیسیستماستقرار مهم فرایند موفقیت آمیز های مشخصه ازاختیار  -پذیرش مسئولیت : اختیار -مسئولیت

کارکنان آنها پایین هایی که امتیاز در سازمان. بپذیرند و از این رو احساس تعلق پیدا کنند اختیار را -باید با میل و رغبت مسئولیت 

وقتی به جای کنترل و مدیریت قائم، . تاثیر نامطلوب دارند تعالیفرایندهای  احساس مسئولیت یا استقالل آنها ناکافی است، و

اختیار شامل تفویض  -تفویض مسئولیت  (.Whetten et. al, 1991)شودسازمان حاکم است این تاثیر تشدید می مدیریت افقی در

کننده ید تصمیمات، تقویتئنیاز پیوسته به تا .یا حداقل تفویض مسئولیت برای توصیه تغییرات و عمل است ،گیریقدرت تصمیم

این امر به طور بالقوه پذیرش مسئولیت توسط افراد را برای کمك به حل مسائل  .گیری سلسله مراتبی یا مدیریت قائم استتصمیم

های الزم گیری سلسله مراتبی به دلسردی افراد و کاهش دخالت آنها در تالشتصمیم .کندمحدود می هاگذاری در فرصتیا سرمایه

کاهش میزان تایید و تصویب  اختیار – یك شیوه رایج برای تقویت مسئولیت (.;Cliampa, 1992 ) شودمی منجر تعالیبرای اجرای 

اختیار به افزایش  -افزایش درک مسئولیت  .(Whetten et. al, 1991)شوداین به نوبه خود به تقویت نوآوری نیز منجر می. است

مهمتر این که اگر کارکنان  .کنندکمك میتعالی به بهبود کیفیت پیوسته  افراد، با افزایش تعهد،. انجامدافراد در کار خود می تعهد

(. ;Cliampa, 1992)ا کننداضافی آمادگی کافی نداشته باشند، ممکن است سرخوردگی نیز پید اختیار –برای پذیرش مسئولیت 

 :باشد توانند شامل موارد زیرمسئولیت و اختیار می

 های شغلیشفافیت هدف 

 نتایج مسئولیت 

 وظایف متناقض 

 گیریقدرت کافی برای تصمیم 

 گیریمیزان تایید و شفافیت قدرت تصمیم  

 

منایبع فنی به بندهای . شودهای مدیریتی را شامل میهر نوع پشتیبانی و هماهنگی فنی مورد نیاز برای استقرار سیستم :فنی منابع

 :شودزیر تقسیم می

 هازیرساخت 

 های کاربردی و نرم افزارهابرنامه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 امکانات و تجهیزات سخت افزاری 

 بازیگران کلیدی 

 دسترسی 

 امنیت 

 پشتیبانی و هماهنگی فنی 

 

و دارای مراحل زیر . پردازدهای موجود در این زمینه میبه نحوه تخصیص و مصرف امکانات و تسهیالت مالی و دیدگاه :مالی منابع

 :است

 مدیریت و پشتیبانی مالی 

 سرمایه 

 تسهیالت 

 منابع 

 سرمایه گذار و حمایت مالی 

 وجود دیدگاه درآمدزایی 

 

آمیز با آنان موفقیتکنندگان الزمه داشتن ارتباطی موثر و های مشترک با تامینداشتن ارتباطات بلندمدت و برنامه: کنندگانتامین

های فنی، روشن بودن کنندگان، آموزششان توسط سازمان، کمكتوان با اعتماد به تعدادی اندک از تامینهمچنین می. است

کنندگان برای کنندگان در فرآیند توسعه و ایجاد محصول و همکاری نزدیك با تامینمشخصات بیان شده به آنان، درگیری تامین

بندی، قیمت و تعهد به کیفیت نیز از جمله نکاتی کنندگان و انتخابشان بر اساس زمانشیوه انتخاب تامین. اره کردبهبود فرآیند اش

 (.0393ناظمی و دیگران، )انداست که محققان بیان کرده

 

-خدماتی منجر می های سازمان به کاالها ونظام. کندو ارزیابی می( 0393ناظمی و دیگران، )مشتری کیفیت را تعریف : مشتریان

نایبی و دیگران، )شود که برای مشتری ارزشمند باشد، رضایتش را فراهم آورد و در مقایسه با رقبا به برتری و تمایز منتهی گردد

گیری نظام مند و مرتب رضایت مشتریان، رابطه نزدیك و ارتباط متعدد با آگاهی از نیازهای حال و آینده مشتریان، اندازه(. 0390

و بررسی بازار به منظور جمع آوری پیشنهادها برای بهبود خدمات نکاتی مهم است که در سازمان متعالی باید به آن توجه آنان 

های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با های مشتریان، شاخصهای متعالی برداشتسازمان(. 0393ناظمی و دیگران، ) شود

ها به سازمان(. EFQM Excellence Model, Version 2013) کنندگیری و تحلیل میههای زمانی متناسب اندازرویکردها را در دوره

باشند، بایستی نیازهای حال و آینده آنها را درک و الزامات آنها را تحقق بخشند و در جهت فراتر رفتن از مشتریان خود وابسته می

ا کیفیت باال، مالکین فرآیند نه تنها نیازها و انتظارات برای تحویل محصوالت ب(. ;ISO 9000:2005)انتظارات آنها تالش کنند

ها تعیین خواسته. آنها دقیقا چه کسانی هستند( داخلی و خارجی)مشتریان را باید تعیین نمایند بلکه باید مشخص سازند مشتریان 

ایند که زیرفرآیندی تحت عنوان زیر مالکین فرآیند باید اطمینان حاصل نم. و انتظارات مشتری نیازمند فعالیتی منظم و مداوم است

توسعه خدمات مشتری محور به ترویج (. ;Juran et. al, 1997)فرآیند الزامات مشتری، در فرآیند کسب و کار، انجام می شود

و سازوکار اجرایی الزم برای شناسایی نیازهای مشتریان و ارایه خدمات ( ;Thompson et. al, 1998)فرهنگ مشتری محوری

 ,Coetzee, 2001; Fefuer et. al, 2002; Macdonald, 1994; Papp. R, 2000; Proper et. al)به آنها اشاره داردمطلوب 
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2001; Wu. Wenhai, 2003; .)های مشتریان و مواجهه تدبیر ایجاد واحد ارتباط با مشتریان موجب درک مستمر نیازها و خواسته

روابط نزدیك با مشتری در (. ;Coetzee, 2001; Henderson et. al, 1999; Kazman et. al, 2002)شده با آنها خواهد شد

تواند تاثیر مهمی بر سودآوری نهایی محصول جدید و حصول اطمینان از این که طراحی محصول فرآیند توسعه محصول می

 (.;ISO 14001:2006)سازد، داشته باشدنیازهای مشتری را بر طرف می

 

. تمام عوامل خارج از محدوده و مرز یك سازمان می شود، که ممکن است بالقوه بر سازمان اثر گذاردمحیط شامل  :کالن محیط

محیط منبع تعیین کنندة . باشد سازمان احتمال دارد بر تمام یا بخشی از سازمان اثر گذار دفت معتقد است عوامل خارج از

مهمترین ویژگی  .ها است و دائماً در حال تغییر و تحول استنگیری سازماهای تصمیممأموریت و تداوم بخش عملیات در وضعیت

-باشد که موفقیت هر سازمانی را تحت تاثیر قرار میشدن و رقابت فزاینده میعصر کنونی عدم اطمینان محیطی، پیچیدگی، جهانی

شی از محیط پویای اطراف آنها یا گیرند که ناها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میسازمان(. 0333حسنی توابع و همکاران، )دهد

وری را برآورد تواند نیاز کارآیی و قابلیت بهرهخود سازمان است و از آنجا که ساختار سازمانی ساکن و پایدار است، برخی مواقع نمی

 :محیط کالن دارای ابعاد ذیل است(. 0337فرهنگی و همکاران، )کند

 فضای کسب و کار 

 اقتصاد 

 نیروی کار 

 فناوری 

 مشتریان 

 اعتماد مشتری 

 نفعانمشارکت ذی 

 نفعانتوانایی و ظرفیت یادگیری ذی 

 تنوع سازمان 

 جایگاه در کسب و کار 

 مذاکره میان بازیگران کلیدی 

 

 نتیجه گیری

 ها با آن مواجه هستند این است که آیا سازمان آنها از آمادگی الزم جهت استقرار وهای بزرگی که مدیران سازمانیکی از چالش

-به عبارت دیگر پائین بودن سطح آمادگی برای پذیرش و استقرار سیستم. های مدیریتی برخوردار است یا خیربکارگیری سیستم

های مناسب برای های آغازین و تدوین استراتژیهای مدیریتی و درک صحیح از میزان آمادگی برای جهت گیری درست تالش

 . رسدپذیرش، ضروری به نظر می

های مدیریتی، ارزیابی آمادگی سازمان با هدف شناسایی فقدان یا نواقص موجود در اقدامی در جهت استقرار سیستم قبل از هر

در واقع . های مدیریتی و ارائه طرح بهبود برای آنها، بسیار حائز اهمیت استپیش نیازهای سازمانی ضروری برای استقرار سیستم

یك شخص یا یك سازمان جهت موفقیت در مواجهه با تغییر سازمانی است آمادگی به عنوان پیش نیازی ضروری برای 

های سیستمای از پیش نیازهای ضروری برای اجرای موفقیت آمیز های مدیریتی، مجموعهو آمادگی برای سیستم( 7111هالت،)
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های وان یکی از پیش شرط، به عنهای مدیریتیسیستمبنابراین سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش و استقرار . است مدیریتی

های سازی برنامهشده و به تبع آن، موفقیت پیاده هااین سیستمسازی مدل غیر قابل چشم پوشی، باعث کاهش زمان و هزینه پیاده

 .دهدرا افزایش می آن

های مدیریتی سیستمشده و آمادگی هر یك از اجزای سازمان برای پذیرش ابعاد مختلف سازمان بررسی، ارزیابی آمادگی سازماندر 

همانطور که در مقاله بیان شد عامل های مختلفی در ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار سیستم های مدیریتی . دشو سنجیده می

توجه به نوع سازمان ها و سیستم مدیریتی که ولیکن با . نقش دارند و به طور عمومی کلیه عوامل موثر در این استقرار مطرح گردید

 .در آن استقرار پیدا می کند می توان تعدادی از عوامل را انتخاب و مورد استفاده قرار داد

نداشته باشد، باید راهکارهایی برای ایجاد آمادگی در  مدل تعالیدر صورتیکه سازمان از جهاتی آمادگی الزم را برای پذیرش 

مطالعات ارزیابی آمادگی با گردآوری اطالعات اولیه، ایجاد چارچوب تحقیق، گردآوری . یین و تبیین گرددهای مذکور تع حوزه

خروجی این . گیرد صورت میو نظر خبرگان مفصل اطالعات مورد نیاز و تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای مدیریتی استاندارد 

 . استهای مدیریتی سیستموضعیت آمادگی سازمان برای پذیرش الگویی برای ارزیابی ها بیان  مطالعات و تحلیل

اگر واحدهای انتخاب شده خیلی کوچك . ارزیابی را می توان برای کل یك سازمان، یك واحد، یك گروه یا یك بخش در نظر گرفت

همچنین، تحلیل و . ندارندکارکنان تمایلی به روراست بودن  مسائل شخصی مطرح خواهد شد و "نفر عضو 31با کمتر از "باشند 

 .تواند مشکل آفرین باشدهای کوچك میتعبیر نمونه
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