
 

 

 

 

 
 

 محیط سازمانروش اجرايي 
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 .نیست مجاز شرکت خارج يا درون فرد هر توسط طريق هر به سند اين تغییر يا و تكثیر کپي،

 .است اعتبار فاقد قديمي نسخ و بوده ارزش داراي بازنگري آخرين که گردد توجه سند اين به استناد موقع در

 .(گرددمي ممهور "است منسوخ" قرمز مهر به منسوخ، اسناد و "است معتبر" مهرسبز داراي معتبر، اسناد)
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 هدف  -1

 اهداف كيفيت سازمان، تعيين خط مشي كيفيت، ورودی و خروجي های فرآیند،هدف از تدوین این روش اجرایي مشخص كردن 

 است. ISO9001:2015هـای استـانـدارد نيـازمنـدیا طرح تجاری و استراتژیهای سازمان مطابق ب

 ـ دامنه كاربرد 2

 است. كيفيت درسيستم مدیریت ورودی ها و خروجي های سازمانكليه  شاملاین روش اجرایي 

 مفاهيم  -3

 سازد به هدف های بلند مدت  تعریف مدیریت استراتژیک: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می
 خود دست یابد.

 را  مراحل مدیریت استراتژیک: تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها است. بیانیه ماموریت: سندی است که یک سازمان
 از سایر سازمان ها جدا می کند. 

 ر می شودماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول و بازا.  

  هدف های بلند مدت: هدف های بلند مدت نتیجه های خاصی است که سازمان می کوشد در تامین ماموریت خود به دست آورد. مقصود از دوره
 بلند مدت دوره ای است که بیش از یک سال باشد.

 ت خود دست یابد.استراتژی: استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های بلند مد 

  هدف های ساالنه: هدف های کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدف های بلند مدت باید به آنها دست یابد. این هدف ها مانند
 هدف های بلند مدت باید قابل سنجش، به صروت کمی، چالشگر، واقعی، سازگار با سایر هدف ها و اولویت بندی شده باشد.

 ت ابزاری است که بدان وسیله به هدف های ساالنه دست یافت. مقصود از سیاست، رهنمودها، مقررات و رویه هایی است که سیاست ها: سیاس
 شرکت برای دستیابی به هدف های اعالن شده رعایت می کند.

 شرح عملیات   - 4

 مراحل طي شدن طرح تجاري در سازمان هاي مختلف: -4-1
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 استراتژیمراحل طي شدن مدیریت  -شکل یک

 یافتن محيط داخلي سازمان: -4-1-1

 .ی دهندنقاط قوت و ضعف داخلی: در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار می گیرند که سازمان آنها را به شیوه عالی با بسیار ضعیف انجام م

 یافتن محيط خارجي سازمان: -4-1-2

ی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می فرصت ها و تهدیدات خارجی: رویدادها و روندهای اقتصاد
 توانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت با زبان برسانند. فرصت ها و تهدیدها به میزان زیادی از کنترل سازمان خارج هستند

 :CPMیافتن  -4-1-3

 نماید. ترین رقبای یک شرکت را با تمام نقاط ضعف و قوتشان معرفی میاصلی CPMماتریس  ( :CPMای رقابت )تریس بررسي مقایسه

باشند. ولی، عوامل موجود های هر دو ماتریس دارای معنی یكسانی میها و جمع نمرهباشد و در واقع ضریبمی IFEاین ماتریس، همان بسط ماتریس 

CPM ها نمایانگر نقاط قوت و ضعف است.شوند، و رتبهیدر برگیرنده مسائل داخلی و خارجی م  

شود تا گاهی اطالعات های رقیب نیز بكار برد. این تجزیه وتحلیل موجب میتوان برای مقایسه شرکت با شرکت( را میCPMماتریس بررسی رقابت )

 مهمی از درون سازمان بدست می آید.
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ف
ردی

 

 عوامل اصلی

 موفقیت
 ضریب

 وزنی

 رقیب شماره چهار رقیب شماره سه رقیب شماره دو رقیب شماره یک رزیابیشرکت مورد ا

 امتیاز
 امتیاز 

 نهایی
 امتیاز

 امتیاز 

 نهایی
 امتیاز

 امتیاز 

 نهایی
 امتیاز

 امتیاز 

 نهایی
 امتیاز  امتیاز

 نهایی 

 010. 3 01. 2 01. 2 0.2 4 010. 3 0.0. تبلیغات و برندینگ 1

 0.0. 3 0.0. 3 00. 2 1 4 1 4 020. کیفیت محصول 2

 00. 4 03. 2 040. 3 0.45 3 00. 4 010. قیمت رقابتی 3

 04. 4 02. 2 02. 2 0.4 4 03. 3 .01. سهم بازار 4

 00. 4 00. 3 00. 3 0.8 4 00. 3 .02. تحویل به موقع 0

0 
به روز بودن 

 تجهیزات تولیدی
.01. 4 .04 3 0.3 3 .03 4 .04 3 .03 

. 
ت سیستم مدیری

 کیفیت
.010 3 .040 3 0.45 2 .03 3 .040 3 .040 

 3040  200  2040  300  300  1 جمع

 برای یافتن وضعيت شركت در مقایسه با رقبا CPMماتریس  -1جدول 

 

 

 :SWOTجدول  -4-1-4
  :  SWOTاستراتژیهای مطرح در مدل 

S W 
  

  

  
 
 
O 

تعیین استراتژی مقایسه ای نقاط  
 صت سازمانقوت و فر

تعیین استراتژی مقایسه ای 
  نقاط ضعف و فرصت سازمان

 

 
 
T 

تعیین استراتژی مقایسه ای نقاط  
 قوت و تهدید سازمان

تعیین استراتژی مقایسه ای 
  نقاط ضعف و تهدید سازمان

 

 عوامل داخلي

 عوامل خارجي
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یا ضعف سازمان واقع شود عبارت است از فضای توليدی،انبار یا مقایسه ضعف و قوت در سازمان:اما مواردی كه مي تواند به عنوان نقاط قوت و 

اداری،استفاده از تجهيزات و ماشين آالت،استفاده از نرم افزارهای مورد نياز ،منابع انساني توليدی و اداری،مدیر عامل و هيئت مدیره 

گيری در منطقه ، اجرا سيستم های مدیریت كيفيت شركت،سهم سازمان در بازار،دانش علمي و تخصص سازمان،كيفيت سازمان ،موقعيت قرار 

 در سازمان،وضعيت سود و وضعيت نقدینگي ،مدیریت مالي سازمان و ... است.

مقایسه تهدید  و فرصت در سازمان:اما مواردی كه مي تواند به عنوان تهدید یا فرصت مطرح شود عبارت است از وضعيت تحریم مواد اوليه و 

ماشين آالت،وضعيت منطقه ای منابع انساني،وضعيت صادرات به كشورهای دیگر،وضعيت ثبات نرخ ارز ،وضعيت تجهيزات و قطعات یدكي 

تنوع محصوالت ، قيمت  محصوالت در مقایسه با رقبا،مقایسه وضعيت رقبا در مقایسه با  شركت ،وضعيت تامين كنندگان،نياز مشتریان در 

اشين آالت در منطقه،وضعيت كسب و كار ها و سطح در آمد مردم،وضعيت فرهنگي برهه های مختلف،وضعيت تامين مواد اوليه و م

 ،اجتماعي،فرهنگي ذینفعان سازمان و .... است.

 

:نفوذ در بازار،افزایش تجهيزات توليدی،افزایش نيروی انساني، استراتژی تهاجمي(برخي از استراتژی مقایسه ای نقاط قوت و فرصت سازمان)

 ن، افزایش سهم بازار ،افزایش زنجيره تامين و ... .افزایش تعداد مشتریا

:كاهش نيروها ی انساني با راندمان پایين،كاهش قيمت استراتژی محافظه كارانه(برخي از استراتژی مقایسه ای نقاط ضعف و فرصت سازمان)

 تمام شده محصوالت،افزایش بهره وری،تامين كمک های دولتي و مقرراتي و ... .

:تنوع محصوالت جایگزین،اخذ مشاور های فني و بازرگاني،تغيير از )استراتژی رقابتي(: ژی مقایسه ای نقاط قوت و تهدید سازمانبرخي از استرات

ش  صادرات به توليد داخل یا از توليد داخل به صادرات،بيرون آوردن سرمایه از توليد،افزایش كيفيت در مقایسه با رقبا،افزایش تخفيف و كاه

 و ... .قيمت محصوالت 

:كم كردن نيروی انساني،كاهش توليدات سازمان،كاهش زمان )استراتژی تدافعي( برخي از استراتژی مقایسه ای نقاط ضعف و تهدید سازمان

 كاری ،فروش اموال مازاد،افزایش قيمت محصوالت،تامين از تامين كنندگان مناسبتر و ارزان تر،یافتن مشتریان قویتر و ... .
 

)Internal Factor Evolution Matrix )ماتريس ارزيابي عوامل داخلي -4-1-5  

نسبت به ارزیابي عوامل داخلي صنایع اقدام  IFEپس از بررسي عوامل داخلي و فهرست كردن آنها در این قسمت مي توان با تشکيل ماتریس 

 نمود: 

توان از نرماليزه كردن جهت وزن دهي استفاده مي به هر عامل یک ضریب وزني بين صفر )بي اهميت( تا یک )بسيار مهم( اختصاص دهيد.

مشخص  4تا  1نمود. در این صورت جمع ضرایب وزني اختصاص داده شده باید مساوی یک شود. وضع موجود هر عامل را با امتيازی بين 

 بخود بگيرند.توانند را مي 4و 3نمایند. نقاط قوت فقط نمرات را دریافت مي 2یا  1نمایيد . نقاط ضعف فقط امتياز 

دار )موزون( هر عامل را محاسبه نمایيد. بدین منظور امتياز هر ردیف از عوامل درون سازماني را در وزن نرماليزه شده آن ضرب امتياز وزن 

يانگين آنها باشد و ممي 4و حداكثر  1نمایيد و در یک ستون جدید درج نمایيد. جمع امتيازات وزن دار )موزون( را محاسبه نموده كه حداقل 

باشد و اگر نمره نهایي باشد یعني سازمان از نظر عوامل داخلي درمجموع دچار ضعف مي 5/2باشد. اگر نمره نهایي سازمان كمتر از ( مي5/2)

  باشد.باشد ، بيانگر این است كه سازمان از نظر عوامل دروني درمجموع دارای قوت مي 5/2بيشتر از 
 

) External Factor Evolution Matrix )ماتريس ارزيابي عوامل خارجي -4-1-6  

نسبت به ارزیابي عوامل خارجي موثربر  EFEپس ازبررسي عوامل خارجي و فهرست كردن آنها دراین قسمت مي توان باتشکيل ماتریس 

 صنایع اقدام نمود:

رایب وزني اختصاص داده شده باید مساوی به هر عامل یک ضریب وزني بين صفر )بي اهميت( تا یک )بسيار مهم( اختصاص دهيد. جمع ض

را اختصاص داده سپس ستون را نرماليزه نموده تا وزنهای بين  5تا 1شود به هر عامل عددی بين یک شود. )جهت انجام این كار پيشنهاد مي
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در صنعت مورد بررسي صفر تا یک برای هر عامل بدست آمده و مجموع اوزان نيز یک شود.  ضرایب, نشان دهنده اهميت نسبي عوامل 

  باشد.مي

ها و تهدیدها بنوسيد. این امتياز بيانگر ميزان اثربخشي برحسب ميزان تطابق شركت، با فرصت 4تا  1برای هر یک از عوامل یک امتياز بين  

نش عالي بوده است و عدد به معني این است كه واك 4باشد. عدد های كنوني شركت در نشان دادن واكنش نسبت به عوامل مزبور مياستراتژی

 تواند به شکل زیر باشد:باشد. تعبير هر یک از امتيازات ميبدین معني است كه واكنش بسيار ضعيف مي 1

تهدید جدی  :1تهدید قابل اعتنا )واكنش بد و منفي(،  :2فرصت قابل اعتنا )واكنش خوب(،  :3فرصت طالیي )واكنش بسيار عالي(، : 4

 )واكنش خيلي بد(

 از وزن دار )موزون( هرعامل را محاسبه نمایيد. امتي

ميانگين امتياز برای شركتها در ماتریس  و  باشدجمع امتياز وزن دار )موزون( سازمان را محاسبه نموده كه حداقل یک و حداكثر چهار مي

EFE (5/2مي ).باشد 
 

 : QSPM ماتريس-4-1-7

ستراتژیک كلي است. همانطور كه از معنای آن مشخص است، این ماتریس برای ساده شده عبارت ماتریس برنامه ریزی ا QSPM ماتریس

استفاده از این ماتریس، استراتژی های امکان پذیر را پيدا ميکنيم و آنها   ارزیابي، نظارت و پایش برای تحقق استراتژی ها به كار ميرود. لذا با

 .توانيم بهترین استراتژی ممکن را انتخاب كنيمرا اولویت بندی ميکنيم. این ماتریس به ما كمک ميکند كه ب

 

به دست آوردن استراتژي هاي سازمان: -4-1-8  

بعد از محاسبه نقاط قوت ،ضعف ،تهدید  و فرصت برای سازمان ،متناسب با هر نقطه قوت و ضعفي در تعامل با تهدید و فرصت استراتژی 

تهدیدها با استفاده فرصتها و نقاط قوت نسبت به استراتژی متناسب سازمان  متناسب طراحي مي شود و ضمن بر طرف كردن نقاط ضعف ها و

 اقدام گردد همچنين با استفاده استراتژیهای سازمان نسبت به تهيه اهداف كيفيت و طرح تجاری اقدام مي گردد.
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 جهت گيری استراتژیک  -2نمودار 

استراتژي محافظه  استراتژي تهاجمي
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 سازمان در قبال این استراتژیها بهتر است به توصیه های  ایهبرای سیاست

 ساير روش ها: -4-1-9

 مدل پورتر :
کند. ن میطبق این مدل، عمدتاً باید به پنج نیرو در صحنه رقابت توجه شود و این قدرت جمعی نیروها است که ظرفیت سودآوری نهایی یک تجارت را معی

ی موضعی در صنعت است که در آن مؤسسه بتواند در برابر این نیروها از خود دفاع کرده و یا به نفع خود0 بر آنها در این راستا هدف استراتژیست ، جستجو
 تأثیر گذارد.

 حال 

 

ب آینده
ذا

 ج
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ج

 

 رقابت ميان فروشندگان صنعت )رقبای موجود( 1
    

    

 اردین(تهدید رقبای بالقوه )فشار تازه و 2
 

    

    

 تهدید محصوالت جانشين 3
 

    

    

 قدرت چانه زني خریداران  4
 

    

    

 قدرت چانه زني تأمين كنندگان  5
 

    

    

 د . قرار دار جذاب متوسطدر ميزان  )با توجه به روش پورتر مالحظه ميگردد كه سازمان در بازار صنعت خودرو ) حال و آینده  -1جدول 

 
 : (SPACEماتريس ارزيابي موقعیت و اقدام استراتژي )

این ماتریس دارای چهار خانه است كه عبارتند از استراتژی تهاجمي ، محافظه كارانه ، تدافعي و رقابتي. این ماتریس شامل دو بعد داخلي 

 مي باشد. (ISقدرت صنعتي )و  (ES( و دو بعد خارجي شامل ثبات محيط )CA( و مزیت رقابتي )FSشامل توان مالي )

 

 خارجي:عوامل

 )ضعيف( امتياز داده مي شود. 1)عالي( تا  6جذابيت صنعت / جذابيت صنعت از  •

 )ضعيف( امتياز داده مي شود. -6)عالي( تا  -1ثبات محيطي / ثبات محيطي از  •

 دروني:عوامل

 از داده مي شود.)ضعيف( امتي -6)عالي( تا  -1مزیت رقابتي / مزیت رقابتي از  •

امتياز داده ميشوند و امتياز زیاد، خوب است و  SPACE)كم( در ماتریس تحليل  1)زیاد( تا نمره  6نقاط قوت مالي /  نقاط قوت مالي با نمره  •

 امتياز كم نشان دهنده ضعف عوامل مالي است.



 

  مديريت سازمانروش اجرايي 

 QA-PR-08 :كد مدرك
 

 00شماره بازنگری:

 

 5از   5 صفحه    

 

 
 

 ماليعوامل تعيين شده نقاط قوت 
Factors Determining Financial Strength 

 زیاد 6 5 4 3 2 1 برگشت سرمایه

 متعادل 6 5 4 3 2 1 نسبت بدهي به دارائي خالص

 ثابت 6 5 4 3 2 1 نقدینگي

 كم 6 5 4 3 2 1 سرمایه مورد نياز در برابر سرمایه در دسترس

 راحت 6 5 4 3 2 1 سهولت در خروج از بازار

 كم 6 5 4 3 2 1 ریسک موجود در كسب و كار

 سریع 6 5 4 3 2 1 ی گردش موجودیدوره 

 زیاد 6 5 4 3 2 1 استفاده از صرفه جویي های نسبت به مقياس 

 3=24/8 ميانگين

 

 Factors Determining Competitive Advantage رقابتیمزیت شده عوامل تعیین 

 بزرگ 0 0 4 3 2 1 سهم بازار

 ممتاز 0 0 4 3 2 1 کیفیت محصول

 زود 0 0 4 3 2 1 چرخه ی حیات محصول

 ثابت 0 0 4 3 2 1 چرخه جایگزین محصول

 زیاد 0 0 4 3 2 1 وفاداری مشتری

 زیاد 0 0 4 3 2 1 بكارگیری ظرفیت های رقابتی

 زیاد 0 0 4 3 2 1 فنون تخصصی

 سریع 0 0 4 3 2 1 سرعت معرفی محصول جدید

  0-30020=  - 203.0                    30020=22/0 میانگین

 

 Factors Determining Industry Attractiveness صنعتجذابیت شده   تعیین وامل

 زیاد 0 0 4 3  2 1 پتانسیل رشد

 زیاد 0 0 4 3 2 1 پتانسیل سودآوری

 زیاد 0 0 4 3 2 1 ثبات مالی

 پیچیده  0 0 4 3 2 1 فنون تخصصی

 کارآمد  0 0 4 3 2 1 بكارگیری منابع

 زیاد 0 0 4 3 2 1 هکثرت سرمای

 دشوار  0 0 4 3 2 1 سهولت ورود به بازار

 زیاد 0 0 4 3 2 1 بهره وری؛ بكارگیری ظرفیت ها

 زیاد 0 0 4 3 2 1 قدرت چانه زنی تولیدکننده

    3.33 = 9/.3 میانگین



 

  مديريت سازمانروش اجرايي 

 QA-PR-08 :كد مدرك
 

 00شماره بازنگری:

 

 5از   5 صفحه    

 

 
 محيطي ثبات شدهتعيين عوامل 

Factors Determining Environmental Stability 

 كم 6 5 4 3 2 1 تغييرات تکنولوژیکي

 پایين 6 5 4 3 2 1 نرخ تورم

 كوچک 6 5 4 3 2 1 تغييرپذیری تقاضا

 زیاد 6 5 4 3 2 1 موانع ورود به بازار

 پایين 6 5 4 3 2 1 فشار رقابتي/ رقابت

 باریک 6 5 4 3 2 1 دامنه قيمت محصوالت رقابتي

 2.83-=6-3.16     3.16=19/6 ميانگين

 ماتریس ارزیابي موقعيت و اقدام استراتژی -2جدول 

 
 استخراج اهداف و سپس برنامه ها از  استراتژي هاي سازمان:

بعد از تصویب استرتژی های سازمان باید اهداف سازمان را شناسایي كنيم،دقت كنيم استرتژی و اهداف با یکدیگر متفاوت است استرتژی های 

ماه  یکسال آینده به آن برسيم ولي استراتژی: مسيری )و یا  6ن چيزی است كه دلتان مي خواهد تا جهت گيری سازمان و اهداف هدف آ

مسير هایي( است كه برای رسيدن به این هدف باید طي كنيم سازمان برای كليه اهداف كيفيت و تجاری مطابق روش كنترل پروژه اقدام به 

ینه ها را استخراج و به واحد مالي جهت برآورد هزینه مي نماید.تائيدیه مدیریت ارشد تهيه گانت چارت تحقق اهداف و منابع وپيش بيني هز

 سازمان نسبت به منابع و هزینه های سازمان الزامي است.

 خط مشي و اهداف کیفیت: 4-2

 مورد بازنگری قرار مي گيرد هبا توجه به وضعيت سازمان خط مشي كيفيت نوشته و در هر دوره ساليان

 فرآيندي و شناسنامه فرآيند:نقشه  4-3

 . با توجه به وضعيت فرآیندی نقشه فرآیندی برای سازمان نوشته مي شود

تبط، نيازمندیها و هر فرآیند الزم است برایش شناسنامه فرآیند تهيه شود. در شناسنامه فرآیند كليه مشخصات فرآیند : ارتباط با دیگرفرآیندها، مستندات مر

 هي آنها باید مشخص شود.شاخصها و زمان گزارش د

 مسئولیت ها واختیارات:                                                                                                        -5

 اجرائي كردن این روش اجرائي بر عهده واحد تضمين كيفيت است.مسئول 

 مدارک مرتبط   -6

  اطالعات مدونروش اجرایي 

 ستاندارد سيستم مدیریت كيفيت اISO9001:2015   

    



 

  مديريت سازمانروش اجرايي 

 QA-PR-08 :كد مدرك
 

 00شماره بازنگری:

 

 5از   5 صفحه    

 

 ضمائم -7

 خط مشي كيفيت       

 طرح تجاری سازمان 

  نقشه فرآیندی  

 اهداف كيفيت 

 ریسک و فرصت 

 گزارش شاخص های سيستم مدیریت كيفيت  

 شناسنامه فرآیند  

 

 کنترل، پايش و بازنگري -8

 اصالح در نتيجه چنين در صورت نياز به بازنگری شود. همكيفيت تضمين  سالي یکبار توسط واحدحداقل  الزم است این روش اجرائي

كيفيت نسبت به بازنگری اقدام نماید. تضمين حد و... ، وا و یا اعالم و درخواست اصالح و تغييردریافت بازخوردها، یا نتایج مميزی 

 .دون استبا روش اجرائي اطالعات مو تصویب بازنگری و اعمال اصالحات مطابق  تایيدروش 

  پایش و اندازه گيری اثر بخشي این روش اجرائي مطابق با شاخصهای تعریف شده در شناسنامه هر فرآیند باید در دوره های در نظر

 گرفته شده و توسط متولي فرایند اندازه گيری و گزارش شود.

 

 سوابق ينگهدار-9

در  کسالیشده( بمدت  یبازنگر شیرایو نیشده )آخر یوخ بازنگرمتن منس دیبا یبازنگر انجام و روش اجرائي  نیا یاجرا جهينت در

. همچنين هرگونه سوابق دیگری كه در نتيجه اجرای شود  ینگهدار يکيالکترون ای یبصورت متن كاغذ تيفيك نيواحد تضم يگانیبا

 د باشد.این دستورالعمل ایجاد مي شود باید بمدت دوسال در واحد تضمين كيفيت و سپس دوسال بایگاني راك

       


