چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی علوی ثشای تْععَ ی هِبست ُبی هذیشیت

مدیریت مبتنی بر ىدف
چٌذ عبل پیؼ هذیشیت هجتٌی ثش ُذف هعشّفیت صیبدی داؽت اهب اهشّصٍ چیض صیبدی دسثبسٍ ی آى ًوی ؽٌْینُ .وبًٌذ اغلت
سّػ ُبی جذیذ فشّػ صیبد ّ کبسثشد کوی داؽت .اهب ثب ّجْد ثیشًگ ؽذى ایي ؽعبس ّ کن ؽذى هعشّفیت آى ثبص ایي سّػ اثش
خْد سا ثَ جبی گزاؽت .اغلت هب ثَ ایي ًتیجَ سعیذٍ این کَ سّؽي کشدى دلیك اُذاف ثَ هب دس اعوبل هذیشیت هطلْة کوک
هیکٌذ.اُذاف ثبیذ تب دذ اهکبى هؾخص کٌٌذ کَ یک فشد یب یک گشٍّ دس پبیبى یک دّسٍ ی صهبًی هعیي ثبیذ ثَ چَ ًتبیجی
ثشعذ .اُذاف ثبیذ ثَ طشیمی تمغین ثٌذی ّ تعشیف ؽًْذ کَ ثتْاى هتْجَ ؽذ ثَ اًجبم سعیذٍ اًذ یب خیش یب دذالل ثخؾی اص
آًِب کَ اًجبم ؽذٍ هؾخص ؽْد .ثَ طْس ایذٍ آل ثبیذ آًِب ثَ صْست کویت ُبی لبثل اًذاصٍ گیشی ثیبى ؽًْذ .هثل :


هیضاى غیجت ثبیذ تب آخش عبل  % 55پبییي آّسدٍ ؽْد ؛ یب



دس عبل دذالل عَ ثبس ُش ؽبخَ اص عبصهبى هْسد ثبصدیذ لشاس گیشد؛ یب



آخشیي پیؼ ًْیظ گضاسػ دذالل دّ ُفتَ لجل اص جلغَ ی ثعذی تْصیع ؽْد.

تْجَ کٌیذ کَ ایي گفتبس ُب ثَ تْلیذات یب ًتبیج اؽبسٍ هی کٌٌذ .آًِب اُذاف  ،همبصذ  ،یب صهبى ُبی پبیبى کبس سا هؾخص
هیکٌٌذ .آًِب ثَ فعبلیت ُبی افشاد اؽبسٍ ًویکٌٌذ ثلکَ ثَ ًتبیج هٌتظشٍ اص فعبلیت ُب ًظش داسًذ.اُذاف ثَ ؽوب خبطش ًؾبى هی
کٌٌذ کَ کجب هی سّیذ  ،صیشا اگش ًذاًین کجب هی سّین ثَ جبیی هی سعین کَ همصذ هب ًجْدٍ اعت .اُذاف کبسی سا کَ لغوت
ؽوب ثبیذ اًجبم دُذ سّؽي کشدٍ چگًْگی اًطجبق فعبلیت ُب سا ثب کبس عبصهبى ًؾبى هی دٌُذ( .چک لیغت ُبی هشثْط ثَ
ثشًبهَ سیضی سا ثجیٌیذ).

هِن ایٌکَ اُذاف هی تْاًٌذ ثَ عٌْاى آؽکبس کٌٌذٍ ی کبسایی ؽوب ثَ دّ طشیك صیش عول کٌٌذ:
.1

اُذاف ثَ ؽوب دس کٌتشل کبس گشٍّ تبى ّ اًجبم الذاهبت اصالدی دس دصْل ُذف ُبی عوذٍ ّ ُوچٌیي صهبًی کَ
الصم اعت ُذف ُبی جذیذ هعشفی ؽًْذ کوک هی کٌٌذ.

.2

اُذاف ثَ ؽوب دس اسصیبثی عولکشد ُش کذام اص افشاد گشٍّ ّ ُوچٌیي تؾْیك  ،هغبعذت ّ آگبٍ عبختي افشاد دس ُش
جب کَ هٌبعجت داؽتَ ثبؽذ کوک هیکٌذ.

آیا شما اىدافی دارید؟
آسی
.1

آیب هی تْاًیذ ثگْییذ ُذف ُبی سئیظ ؽوب ثشای چٌذ هبٍ آیٌذٍ چَ ُغتٌذ؟

.2

آیب ثب سئیظ تبى ساجع ثَ ُذفی کَ ؽوب(ثب گشٍّ تبى)ثبیذثشای دصْل آى کبسکٌیذتْافك کشدٍ ایذ؟

.3

آیب ُذفِبی ؽوب (اگش داسدی) ثب ُذفِبی سئیغتبى(اگش داسد) هشتجظ اعت؟

.4

آیب ُذفی داسیذ کَ سئیظ تبى ثب آى هْافك ًجبؽذ؟

.5

آیب افشادی اص گشٍّ ؽوب اُذافی داسًذ؟

.6

اگش چٌیي اعت آیب ثمیَ ی افشاد ایي اُذاف سا ؽٌبختَ ثب آًِب تْافك داسًذ؟

.7

آیب ّلتی ُذفی ًذاسیذ دس اسصیبثی عولکشد کبسکٌبى ثب هؾکل هْاجَ هی ؽْیذ؟

.8

آیب سئیظ ؽوب کبستبى سا اسصیبثی هیکٌذ؟

.9

آیب لجْل داسیذ کَ ععی ؽوب دس پبعخ دادى ثَ پشعؼ ُبی ثبال دس کبسای تبى ثَ عٌْاى یک هذیش هْثش اعت؟

خیش

 .15چَ تغییشاتی هوکي اعت ثبعث ثِجْد ّضعیت ؽْد؟
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مرحلو ی آغازین تعیین اىداف
دس صهبى تعییي اُذاف گشٍّ تبى یب صهبًی کَ دسثبسٍ ی اُذافتبى ثب سئیظ تبى ثذث هیکٌیذ ثبیذ ثَ ًکبت اّلیَ ی صیش تْجَ کٌیذ:
.1

اُذاف ثشای چَ جٌجَ ُبیی اص کبستبى هفیذ ُغتٌذ؟


دجن فعبلیت



کیفیت



ثِشٍ ّسی



همذاس کلی



هٌبفع



ُضیٌَ ُب



اًجبم ثَ هْلع کبس



ایوٌی



تْلیذ هذصْالت جذیذ یب اسائَ ی خذهبت جذیذ



سضبیت هؾتشی  /هشاجعَ کٌٌذٍ



سّدیَ ی خْة دس لغوت



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

.2

ثشای چَ هذت (ثَ عٌْاى هثبل یک هبٍ یب یک عبل) الصم اعت ثشًبهَ سیضی کٌیذ؟

.3

چگًَْ هیتْاًین اُذاف خْد سا ثیبى کٌین کَ دصْل آًِب لبثل ثشسعی ّ تؾخیص ثبؽذ (ثَ عٌْاى هثبل چَ ؽْاُذی
هیتْاًذ هبسا هتمبعذ عبصد کَ سضبیت هؾتشیبى اص هب ثیؾتش ؽذٍ اعت؟)

.4

ثَ طْس اختصبصی تش تب چَ دذی اُذاف هب هی تْاًٌذ ثبا ّاژٍ ُبی لبثل اًذاصٍ گیشی ثیبى ؽًْذ؟(ثَ طْس هثبل کن
کشدى ؽکبیت هؾتشی ُب ثَ هیضاى  % 25تب آخش عبل).

.5

اهب آیب دس تؾشیخ ایي اُذاف اص رکش کویت ُبی دلخْاٍ اجتٌبة هیؾْد یب ًَ؟( ثشای هثبل دسصذ کبُؼ لطعب % 25
رکش هیؾْد دس دبلی کَ ُیچ دلیلی ّجْد ًذاسد کَ فکش کٌین ادتوبل دعتیبثی ثَ ایي همذاس اص ادتوبل  55یب 155
 %کبُؼ ثیؾتش یب کوتش ثبؽذ).

.6

اگش عٌجؼ هیضاى دصْل ثعضی ُذف ُب (هثل ثِجْد سّدیَ دس عبصهبى) تب دذی ثغتگی ثَ عمیذٍ ی افشاد داؽتَ
ثبؽذ ثبیذ عمیذٍ ی چَ کغی هذ ًظش لشاس گیشد؟ فمظ عمیذٍ ی خْدم  ،عمیذٍ ی سئیغن  ،عمیذٍ ی عبیش اعضبی
لغوت  ،یب افشاد دیگش؟

.7

چگًَْ ثبیذ ایي عمبیذ ثب یکذیگش همبیغَ ؽًْذ؟

.8

آیب هی تْاًین ثعضی اص ُذفِبیوبى سا ثَ ُذفِبی جضئی تش تمغین کٌین؟ یعٌی ثَ ُذفِبیی کَ دس هغیش سعیذى ثَ
ُذف کلی ثبیذ ثَ آًِب سعیذ؟

چگونو اىداف در خور گروه شما خواىند بود؟
آسی
.1

آیب دمیمتب اُذاف لبثل دصْل ُغتٌذ؟

.2

آیبثَ اًذاصٍ ی کبفی دس افشاد ریشثظ اًگیضٍ ایجبد هیکٌٌذ؟

.3

آیبعالٍّ ثشایجبداًگیضٍ ثشای کبس،سؽذؽغلی افشاد(هثالثبلضّم طی دّسٍ ُبی آهْصؽی)ساایجبة

خیش

هیکٌٌذ؟
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.4

آیبثشای هي ّ گشٍّ سّؽي اعت کَ ثَ چَ ًذْی ُذفِبی افشاد ثب یکذیگش ُّوَ ی ُذفِب ثب ُذفِبی عبصهبى هشتجظ
ُغتٌذ؟

.5

آیب ُوَ ی اعضبی گشٍّ هیذاًٌذ کَ اص ًتبیج دبصلَ چَ اعتفبدٍ ای خْاُذ ؽذ-ثشای ثشًبهَ سیضی،دادى اخطبس ،اًجبم
اصالدبت دس ثشًبهَ ی کبسی ،اسصیبثی عولکشد آًبى ّغیشٍ؟

.6

اگش ًتْاًین ثَ ثعضی اص ُذفِب ثشعین چیضی اص دعت هي،گشٍّ یب عبصهبى خْاُذ سفت؟

.7

اگش ثَ ُذفِب ثشعین پبداؽی خْاُین گشفت؟

.8

آیب ُش کذام اص اعضبی گشٍّ اُذاف خْدسا کبهالؽٌبختَ ّ لجْل کشدٍ اعت؟

.9

آیب هطوئٌ ب ُش کذام اص اعضبی گشٍّ فِشعت ُذفِبی خْدسا دس یک صفذَ ی کبغزرکشکشدٍ اعت؟

 .15آیبثبیذ اطویٌبى دبصل کٌن کَ ُش عضْ گشٍّ اص ُذفِبی عبیش اعضبی گشٍّ(اصجولَ ُذفِبی خْدم) اص طشیك
گزاؽتي فِشعت توبم ُذفِب دس هذلی کَ ثشای ُوگی لبثل سّیت ثبؽذ آگبٍ ؽذٍ اعت؟

پیؾٌِبدُ :ذف ِب ًجبیذ لجبی اص پیؼ دّختَ ؽذٍ ّ غیشلبثل تغییش ثبؽٌذ.ثشای هشّس ّاصالح آًِب ّ دسصْست لضّم هعشفی ُذفِبی
جذیذتش آهبدٍ ثبؽیذ.

هٌجع  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی علوی ثشای تْععَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی عجبط دُمبًی
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