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 چیست؟ (MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت

 سازمان یک عملکرد بهبود این مدل، هدف .است استراتژیک مدیریت مدل یک (MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت

 این اساس بر. اند کرده موافقت آن با ی معین، برای یک دوره کارکنان به اتفاق مدیریت که است اهدافی از طریق

ن گیرند. ایقرار می تشویق دارند مورد تعهد و مشارکت عملی هایبرنامه و اهداف تعیین درکارکنانی که  ،نظریه

  کند تا مدیریت و کارکنان در رسیدن به اهداف هماهنگ عمل کنند.مدل به سازمان کمک می

 (MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت تعریف

 اتاطالع سیستم یک ایجاد( شودمی شناختهنیز  ریزی برنامه با مدیریت عنوان با) اهدافمبتنی بر  مدیریت

 دکننمی ادعا کارشناسان. است شده تعریف اهداف با واقعی دستاوردهای و عملکرد مقایسه یبرا( MIS) مدیریت

 یم کارکنان و مدیریت بین مؤثرتر ارتباط ایجاد باعث و بخشدمی بهبود را کارکنان تعهد و انگیزه، MBO که

 .شود

به جای   اهداف تعیین بر بصورت افراطی ،اهداف به دستیابی برای که است این MBO ضعف نقطه ،حال این با

است، بر این  MBO منتقدانکه از  ،W. Edvard Demming. کند می تأکیدکار بر روی یک برنامه سیستماتیک 

ن می کند. ای اهداف این به دستیابی به ملزم را کارمندان ،تولید اهداف مانند خاص اهداف تعیین کهاعتقاد است 

   ، استفاده کنند.هی، حتی اگر منجر به تولید با کیفیت پایین شودهر رااز ها شود تا آنیامر منجر م



 

  اهدافمبتنی بر  مدیریتمراحل 

 بیان ،گیرند کار به تکنیک این کردن عملی برای باید هاسازمان که را ، اهدافمبتنی بر  مدیریتدر ادامه، مراحل 

 شود. می

 شمچ و مأموریتبه صورتی که این اهداف یک نمای کلی از  سازمانی اهداف در نظر تجدید یا تعیین  -مرحله اول 

   .باشد شرکت انداز

 کلمه از ،دوران تی جورج ،1891 سال در. است کارکنان رایب سازمانی اهداف ی اینسادهبیان  – دوم مرحله

 ستفادها مفهوماین  بیان برای( زمان به محدود ،بینانهواقع ،قبول قابل ،گیریاندازه قابل ،دقیق) SMART اختصاری

 .کرد

 گذاشتن اشتراک به از پس. است فردی اهداف تعیین در به شوق آوردن کارکنان برای مشارکت  - سوم مرحله

 رگتربز اهداف به دستیابی، شخصی اهداف یبوسیله تا کرد تشویق را کارکنان باید ،کارکنان با سازمان اهداف

 .کنندمی بیشتری قدرت احساس هاآن زیرا دهد می بیشتری انگیزه کارکنان به امر اینرا ممکن سازند.  سازمانی

 بود این اهداف اصلی هایلفهؤم از یکی ، دوم مرحله در. است کارکنان پیشرفت بر نظارت شامل  - چهارم مرحله

 .کنند تعیین را هاآن موفقیت میزان تا باشد گیری اندازه قابل مدیران و کارکنان برای که

 قانهصاد بازخورد ارائه شامل مرحله این. است صیص پاداشو تخ کارکنان پیشرفتمیزان  ارزیابی  - پنجم مرحله

 باشد. اش، میبه هر کارمند در خصوص دستاوردها و نقاط ضعف



 

 (MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت معایب و مزایا

دانند اهدافی دارند که می کارکنان :شامل مزایا این. است زیادی معایب و مزایا دارایمدیریت مبتنی بر اهداف، 

 یاتتجرب و ها مهارت ،قوت نقاط با را کارکنان همچنینکنند. توانند به آن برسند و به این موضوع افتخار میمی

 نتعیی. شود می کارکنان و مدیریت بین ارتباط افزایش به منجر همچنین MBO. کند می هماهنگ خود آموزشی

 در و. شود می سازمان به وفاداری ایجاد باعث و آورد می ارمغان به کارکنان برای را امنیت حس ،ناسبم اهداف

 .شود شرکت موفقیت به منجر که کند تعیین را اهدافی تواند می مدیریت ، نهایت

 بر MBO که آنجا از. دارد وجود نیز هایی محدودیت و معایب اما ،دارد وجود MBO برای زیادی مزایای اگرچه

 اییحرفه اخالق ،فرهنگمدیریت  مانند ،شرکت یک دیگر هایبخش اغلب. است متمرکز اهدافتعیین  و اهداف

 اهداف تا کند می وارد کارکنان به بیشتری فشار MBO. گیرد می نادیده راهمکاری  و مشارکت هایزمینه و سالم

 های مسئولیت تمام برای MBO بر فقط مدیریت اگر ،این بر عالوه. کنند برآورده مشخص زمانی بازه یک در را

 .شود ساز مشکل ندارند قرار MBO تحت که هاییزمینه برای تواند می ،باشد متکی مدیریت

 

 چیست؟( MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت هدف

 برای عینی یا گیری اندازه قابل استانداردهای از ای مجموعه تدوین ،(MBO) اهداف مبتنی بر مدیریتهدف از 

 دیرانمبه  ،استانداردها از ایمجموعه با واقعی وریبهره مقایسه. است آن کارکنان و شرکت یک عملکرد گیریاندازه



 نای کارمندان از هم و مدیران هم. بخشند بهبود را کارایی و کرده شناسایی را دارمشکل مناطق کند تاکمک می

 آگاه هستند و با آن موافقند.  استانداردهااهداف و 

 ؟را مطرح کرد (MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت کسی چه

 عنوان با خود 189 کتاب در(، 1891) دراکر پیتر توسط بار اولین( MBO) اهداف مبتنی بر مدیریت اصطالح

 .شد استفاده مدیریت تمرین

 

 


