
 

 

 چیست؟ یسازمان یاثربخش
 مقدمه

 به یابیدست یبرا ینازماس مناسب ساختار و ندهایفرا ، افرادها از روش نیکارآمدتر قیطر زا شما سازمان ایآ

 ؟است برخوردار خود اهداف

 یاستراتژ یاجرا و جادیا در جامع کردیرو کی تا کند یم کمک رهبران به گالوپ یسازمان یاثربخش نیتمر

 نیتر مناسب و تیموفق دیکن ییشناسا را خود نهیبه ریمس میکن یم کمک شما به ما. باشند داشته یسازمان

 .دیکن یطراح آنجا به دنیرس یبرا را یاتیعمل مدل

 

 اثربخشی سازمانی زایام
 :باشد ریز موارد شامل تواند یم سازمان کی در یخشاثرب و اهمیت ایمزا

 کارکنان عملکرد و تعامل (1

 مدیریت بهتر (2

 هاکاهش هزینه (3

  یمشتر ارزش و تعاملبهبود  (4

 ی کارآمد از تکنولوژیاستفاده (5

 سازمانی بهترنتایج  (6

 بر خود نوبه به موارد نیاکه . است منفصل یتجار یواحدها عملکرد و جینتا به ماًیمستق کارکنان یور بهره

 .گذاردیم ریتأث سازمان عملکرد



 

 

 
 در اثربخشی سازمانی فاهدمشخص کردن ا

 در را خود یاتیعمل مدل سپس ،دیکن مشخص برای دستیابی به اثربخشی() را خود سازمان یاستراتژ و هدف

 .دیکن و هم تراز همسو آنها اطراف

 شکست یادیبن هدف نیا در اغلب هاسازمان ،متأسفانه. شودیم شروع شما شرکت "چرا" با یسازمان یاثربخش

 ،خورندیم

 هاسازمان اکثر اهداف زیرا شودیم لیتشک یزیچ چه یبرا آنها سازمان دانندینم کارکنان از ٪60 باًیتقر: رایز

 ستین و معلوم روشنبرای کارکنانشان 

 کنیم؟ها در تعیین اهدافشان کمک میچگونه به سازمان

 ارائه نهیبه جینتا توانندینم و هستند نادرست یاتیعمل یهامدل و هاتیاولو که شودگرفته می جهینت این نیبنابرا

 یبررس و کنند متبلور را خود هدف تا میکنیم کمک ها شرکت به ما ،یسازمان یاستراتژ کی جادیا از قبل. دهند

. ردیگ یم قرار آنها یاتیعمل مدل در شودیم ارائه موثر طور به چگونه آنها یاستراتژ و فرهنگ ،هدف که کنند

 .دهند قرار خود اهداف به یابیدست یبرا را مناسب ساختار و ندهایفرا ،افراد میکن یم کمک آنها به ما ،سپس

 



 

 

 دستیابی به اهداف سازمانی 
 :دیآور دست به را سازمان در موثر اهداف قیطر از تا میکن یم کمک شما به ما

 شما سازمان هدف مجدد فیتعر ای شیپاال 

 سطوح تمام در آن با یفرهنگ ییهمسو جادیا و خود یسازمان یاستراتژ لیتحل و هیتجز 

 یاستراتژ ارائه یبرا یمیت و یفرد عملکرد یساز نهیبه 

 داریپا یاجرا و یبانیپشت یندهایفرآ و ها ستمیس ساختار، از یقو هیپا کی ارائه 

 نیا به که ،باشند داشته یحیصح هدف دیبا ابتدا هاسازمان بودن، وثرم یبرا گالوپ یسازمان یاثربخش چارچوب

 .ردیگیم سرچشمه هدف نیا از سازمان فرهنگ و یاستراتژ "م؟یدار وجود ما چرا" :دهد پاسخوال س

 ؟چیست آن هدف

 "آن ساختار و ندهایفرا ، افراد: شوندیم یاتیعمل سازمان یاتیعمل مدل قیطر ازکه  فرهنگ و یاستراتژ"

 اثر بخش و هدفمند یهاراه حل
 .دیباش داشته یسازمان یاثربخش یبرا جامع کردیرو کی

 جادیا مراحل یکجا در نکهیا از فارغ د،یکن جادیا درز بدون یاتیعمل مدل کی میکن کمک شما به میتوانیم ما

 .دیدار قرار ساختار ای یاستراتژ

 :از عبارتند یسازمان یاثربخشبرای  ما هدفمند یها حل راه

 یتراز هم و یاستراتژ یبررس 

 یور بهره لیتحل و هیتجز موانع 

 استعداد یساز نهیبه 

 عملکرد و یمیت یساختارها 

 یابیارز شرفتیپ یچابک و ینوآور 

 یریگ میتصم و کار و کسب ندیفرآ یساز مدل 

 شکل رییتغ ای ساختار مجدد یسازمانده 

 نتیجه گیری
 اشتهدتوجه بسیاری  نهاآستی موارد ذکر شده را رعایت کنند و به بای ،ها بخواهند به اثربخشی برسنداگر سازمان

 باشند.


