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 : هدف از مديريت راهبردي با رويكرد ذي نفع گرايي، معرفي روشي براي مديريت نظام مند و معرفي كتاب

 و تعميق و تنوع بخشي به عناصر مديريت راهبردي است. اين "دي نفعان يك سازمان"بلندمدت مفهوم 
 روش مديران امروزي را با مفاهيم، ابزار و تكنيك هاي جديدي براي كسب موفقيت آشنا مي نمايد.

مديريت در زمان " است ،  Turbulent Times "مديريت در زمان تالطم"يكي از مفاهيم و تكنيك جديد، 
 به بررسي تغييرات محيطي اخير مي پردازد و خواهان پاسخ توام با مشاركت تاثيرگذاران و "تالطم

 تاثيرپذيران است.

رويكردهاي فعلي كه به دنبال فهم محيط كسب و كار هستند نتوانسته اند گستره بزرگي از گروه هايي را كه 
 مي "ذي نفعان"بر سازمان تاثير گذاشته و يا از آن تاثير مي پذيرند را به حساب آورند، اين گروه بزرگ 

 باشند.

تغييراتي رخ داده است كه چارچوب فعلي ما را از همكاري و مشاركت نامناسب مي سازد. مديريت ما بر 
 اساس فهم ما از گذشته است، نه در آينده، و در پاسخ به محيط كسب و كار ديروز است نه امروز.



يكپارچه سازي ذي نفعان با مديريت راهبردي، اين مطلب را ارائه مي كند كه سازمان ها ذي نفعاني دارند و 
تاريخچه اين ايده را در بين حوزه هاي تحقيقاتي تفكر مديريتي رديابي مي كند، كه از موارد شاخص آن مي 
توان به طرح ريزي سازماني، تئوري سازماني، مسئوليت اجتماعي، تئوري سيستم و مديريت راهبردي اشاره 
كرد، كه مي توان از ايده ذي نفعان براي غني سازي دانش به روز شده فعلي در مديريت راهبردي استفاده 

 كرد.

 نياز براي تحليل مسايل مربوط به ذي نفعان را در سه سطح برآورده مي سازد : منطق، "مديريت ذي نفعان"
 فرآيند و تبادل.

اين مديريت به دنبال چارچوبي است كه اين سه سطح تحليلي را با هم يكي كند. تكنيك هايي براي 
 مسيردهي به ذي نفعان، فهميدن فرآيندهاي سازماني و تحليل تعامالت با ذي نفعان مورد نظر است.

راهبرد با رويكرد ذي نفعان، به بررسي اين موضوع مي پردازد كه مديران در زمان برنامه سازي براي رسيدن 
 به جهت راهبردي، چگونه مي توانند مسائل مورد نظر ذي نفعان را مدنظر قرار دهند.

راهبردهاي خاصي ايجاد شده اند كه مي توانند در گروه هاي ذي نفع بسياري مورد استفاده قرار گيرند. بطور 
 را تعميم بدهيم كه براي گروه هاي 1980 در سال Porterمشخص، مي توانيم راهبردهاي ارائه شده توسط 

ذي نفعان بسياري مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين ميان درك تكنيك هايي براي تحليل رفتار ذي 
 نفعان و امكان ايجاد يكپارچگي بطور جد ضروري شده است.

انجمن مديريت سبز ايران، با ارائه اين كتاب، تالش دارد تا عناصري كه بايد از سوي سازمان تحت كنترل و 
مديريت واقع گردد و همچنين با شرايط محيطي و تغييرات آن همسو باشند را به جامعه مديريتي كشور 

 معرفي نمايد.
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