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هدف اصلى
 بنگاه اقتصادى

هر بنگاه اقتصادى دو وظيفه دارد:
 بازاريابى و نوآورى.

هدف اصلى هر بنگاه اقتصادى بايد در خارج از 
آن تعريف شود بايد در جامعه باشد، زيرا بنگاه 
اقتصادى ااندامى از جامعه است. بنابراين هدف 

اصلى بنگاه را فقط مى توان يك جور تعريف 
نمود : جذب مشترى. 

مشترى اساس كسب و كار و عامل بقاء آن 
است. مشترى سبب اشتغال است و جامعه 

براى تامين نياز مشترى، منابع مولد ثروت را 
در اختيار بنگاه قرار مى دهد.

وظيقفه مدير جهت دادن به سازمانى است كه مديريت آن 
را برعهده دارد. بايد به رسالت و ماموريت سازمان كه فلسفه 

وجود آنرا بيان مى كند، بينديشد. هدف هاى آن را چه كوتاه 
مدت و چه بلند مدت را معلوم كند و منابع سخت افزارى و نرم 

افزارى بويژه نيروى انسانى را بگونه اى سامان دهد كه اهداف 
تعيين شده محقق گردد. در حقيقت مديريت، همان كارآفرين 
است كه مسئوليت هدايت كليه فعاليتها در كنار منابع موجود، 
به سوى چشم انداز سازمان و در حقيقت دستيابى به موفقيت 
هاى بزرگ است. همه مديران تقريبا در انجام وظايف خود با 

چالشهاى تقريبا يكسان موجه مى شوند. 
مسئوليت اصلى مديران توليد نتايج مطلوب است. در معنى 

مطلوبيت نتايج مى توان به مقوله بهره ورى اشاره كرد. مديران 
بايد كاركنان را طورى هدايت نمايند كه ثمره آن بهره ورى 

باشد. يعنى ارتقاء  اثربخشى توام با كارآيى. البته اين كار تنها با 
ايجاد انگيزه نيروى انسانى ميسر است كه مشتاقانه مدير را در 
رسيدن به موفقيت همراهى نمايند. بايد اين نكته را يادآورى 

آبان ماه
كنم كه مديريت، مسئول پيامدهاى اجتماعى فعاليت بنگاه و 99

مهمتر از همه مسئول توليد نتايج مطلوب است، چه از نظر 
اقتصادى و چه در آموزش مستمر نيروى انسانى . يعنى رسيدن 

به آنچه كه سازمان براى تحقق آن يعنى ماموريت و رسالت 
سازمان، بنا شده است. 

امروزه بنابراين آنچه كه مديران در آموزش و تقويت علم مديريت 
ياد مى گيرند اين است كه مديريت با تعيين هدف آغاز مى شود 
. حال سوال اين جاست كه از كجا بفهميم كه در مسير درستى 
حركت مى كنيم؟ چگونه به موفقيت در يك فعاليتى مى رسيم؟ 
براى پاسخ به اين سئوال الزم است به تعيين شاخص هاى بهبود 
عملكرد براى هرفرآيندى اشاره بكنم. كسب و كارها به سنجه اى 

نياز دارند كه كارى را كه سودآورى به همراه دارد، انجام دهند 
و هر فعاليتى كه فاقد ارزش افزوده است كنار بگذارند. به بيان 
ديگر، سودآورى وجه تمايز نيازهاى انسانيو يا اجتماعى نيست 

بلكه در جامعه كثرتگراى سازمان ها، الگوى سنجش عملكرد هر 
سازمان است تا بتوان آن را اداره نمود. 

چند تا رهنود در اين قسمت براى تمرين شما خواننده عزيز 
پيشنهاد مى كنم:

* آيا سازمان شما نتايج مورد انتظار را توليد مى كند؟
* اگر نه، رسالت سازمان تان را بازنگرى نموده و تبيين نمائيد.

* آيا سازمان شما شاخص هاى كليدى فعاليتهاى خود را تعريف 
كرده است؟ اگر نه حتما به تعيين آن بپردازيد.

دكتر كامل حسين زاده
مدير عامل شركت سامانه كيفيت تدبير

www.tadbirqs.com
info@tadbirqs.com
instagram: tqs.co
www.aparat.com/tqs
info@tadbirqs.com
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هرگز سعى نكنيد فرهنگ سازمان تان را تغيير دهيد، كارى است بسى مشكل و زمان بر.
كار را به قصد گشودن گره اى از كار سازمان تان آغاز كنيد.

فرهنگ سازمانى
The organization culture

در تعريف  فرهنگ چنين آمده كه فرهنگ يعنى به معنى 
ارزش هاى مشترك ميان افراد يك گروه كه در سازمان ميان 

كليه كاركنان. تاثير فرهنگ در سطح ملى، دير زمانى است كه 
شناخته شده است ولى واژه فرهنگ سازمانى، بسيار جوان در 

ادبيات مديريت است كه اولين بار توسط ادگار شاين مطرح 
گرديد. امروزه مديران كسب و كارها به خوبى به نقش و اهميت 

مديريت فرهنگ سازمان هايشان آگاهى دارند . اهميت اين 
موضوع را ادگار شاين چنين مى نويسد: 

اگر شما فرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مى 
كند و ممكن است حتى متوجه نشويد كه چه باليى ستان و سر 

سازمانتان آمده است. 
نكته قابل توجه اين است كه فرهنگ خوب و يا بد مفهوم ندارد. 
مديران بايد هوشيار باشند كه فرهنگ سازمانى بايد با بيانيه هاى 

چشم انداز، ماموريت و استراتژ هاى سازمان همخوانى داشته 
باشد.

بنابراين مالك قضاوت در مورد فرهنگ يك سازمان ، ميزان 

هماهنگى آن با وظايف آن سازمان است. شاين در اين مورد
 مى نويسد:

تا زمانيكه سازمانى در انجام وظايف بنيادى خود(ماموريت سازمان) 

موفق است، فرهنگ موجودش خوب است، همين كه نشانه هاى 

شكست در سازمان بروز كزد، گمان مى رود عناصرى از فرهنگ 

ناكارا هستند و بايد دگرگون شوند.

بنابراين فرهنگ سازمانى، خود هدف نيست بلكه وسيله است. 
فرهنگ سازمانى شمشيرى است دولبه. از يك سو بسترى است كه 

دستيابى به اهداف سازمانى را تسهيل مى كند . لبه دوم فرهنگ 
سازمانى مى تواند سدى باشد بر سر راه اعمال تغييرات در سازمان. 
من خود در برخى سازمان ها شاهد لبيه دوم فرهنگ سازمانى بوده 
ام. وقتى اقدام به طراحى سيستم مديريت كيفيت كرديم متاسفانه 
در اغلب موارد بعلت فرهنگ آن سازمان ، اجراى پروژه با كندى هر 

چه تمام به پايان رسيد. 
شايد باور نكنيد در برخى موارد، خود مديران ارشد سازمان مانع 

تراشى مى كردند.  

* استقرار رفتار نو، مستلزم طرز تفكر نو است.
                                                                                                                            
* تغيير باورهاى بنيادين سازمان به معناى 
واقعى، بين 5 تا 15 سال يا بيشتر به درازا 

مى كشد البته اگر اراده اى باشد.

* درسالهاى آغازين زندگى سازمان، 
رهبران، فرهنگ سازمان را شكل مى 

دهند. حال آنكه در ميان سالى ، فرهنگ 
سازمان ، رهبران را مى سازند و طرز فكر 

آن ها شكل مى دهند.

* كاميابى پى در پى ، باورهاى نهفته 
مشترك اراده اى پديد مى آورد كه منجر 

به ايجاد فرهنگى نيرومند مى شود.

* هيچ سازمانى را نمى توان فهميد مگر 
هنگام تغيير آن

* اگر ماهى زبان داشت و مى توانست 
بگويد آب چيست، اعضاى سازمان هم مى 

توانند بگويند فرهنگ آنان چيست.

* وقتى گره اى بر شما و سازمانتان آشكار 
شد از خود بپرسيد آيا عناصر فرهنگى 

موجود با مسير گشايش آن همسو هستند يا 
نه؟

* فرهنگ سازمان ، با محيط سيال آن 
متحول مى گردد.

كارآفرينى شانس يا هوش؟

ما در تكميل فرآيند خلقت شريك هستيم.
ما ناظرانى منفعل نيستيم، بلكه حاضران و شركايى فعال هستيم كه جهان را به مكانى بهتر براى 

زندگى تبديل كنيم.
براى آفرينندگى بايد شجاعت داشت.

              برخالف شانس هاى روزمره زندگى، شانس در كسب و كار را مى توان خلق كرد  

كار آفرينى: شانس يا هوش

كارآفرين منابع اقصادى را از نواحى داراى بازدهى اندك  به 
منطقى كه نتيجه باالترى دارد، منتقل مى كند.

در حقيقت كارآفرينان نقش مصلحان اقتصادى را در جامعه 
برعهده دارند. كارآفرينان هستند كه با شناخت فرصت هاى 

اقتصادى، منابع را به آن سود سوق بسيج كرده و از هرز رفتن 
منابع در مناطقى كه نياز جامعه نيست و به تبع بهره ورى 

بااليى نيز ندارند، جلوگيرى مى كنند.
به اين ترتيب مشاهده مى كنيم كه تعريف فوق راه را بر باور 

اشتباهى كه كارآفرينى را با ”پول آفرينى“ يا ”سركار گذاشتن“ 
مترادف مى دانند، مى بندد. درست است كه يك كارآفرينى 

واقعى حساب شده و در مسير درست، بدون شك به سودآورى 
منجر مى شود ولى بايد دانست كه هر پول آفرينى ، كارآفرين 

نيست، كه اگر چنين بود مفسدان اقتصادى ، بزرگترين 
كارآفرينان ناميده مى شدند!

گستردگى واژه كارآفرينى امروز حيطه ”كارآفرينان داخلى يا 
سازمانى“ را نيز دربر مى گيرد. كارآفرينان سازمانى، نوآوران 

و نوجويانى هستند كه منابع اقتصادى داخل سازمان را به 
سمت فعاليتهاى سودآور و پربازده سوق مى دهند. اينان كه 

نقش مصلحان اقصادى داخل سازمان را ايفا مى كنند، فرصت 
هاى اقتصادى رادر داخل سازمان خود تشخيص مى دهند و 
با بكارگيرى خالقيت ، هوشمندى و سخت كوشى بااليى كه 

دارند، كااليى بديع، خط توليدى نوو يا واحد جديد را به سامان 
مى آورند و به اين ترتيب از اتالف منابع سازمان در زمينه هاى 

كم بازده جلوگيرى مى كنن.
بقول پيتر دراكر، پدر علم مديريت نوين:

همه سازمان ها و از جمله دولتى ها براى بقا و بهره ورى 
در اقتصاد بازار، بايد رفتارى كارآفرينانه داشته باشند. 

www.tadbirqs.com              info@tadbirqs.com
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مديريت مختص آدميان است
مدير بايد تماشگرى  باشد كه نه بازگر مى بيند و نه مخاطبان

مديريت علم است يا هنر؟

از اين سئوالى است كه ساليان سال ذهن مديران بسيارى را به 
خود مشغول داشته است. شايد در جواب بايد گفت مديريت نه 

تنها علم است بلكه هنر و تجربه هم آنرا حمايت مى كنند. 
علم مديريت مجموعه يافته هاى محققانى است كه با روشهاى 
علمى، تجربيات مديران را مورد بررسى قرارداده اند و بر نظريه

¬هاى اوليه اضافه كرده اند. 

انتشار اين دستاوردها و يافته هاى پژوهشى مانند جعبه ابزارى 
است كه در اختيار مديران قرار داده ميشود. ولى استفاده از جعبه 

ابزار نياز به هنر مديريت دارد. 
اگر هنر را ايجاد هارمونى بدانيم، هنر مديريت استفاده از علم 
مديريت به صورتى هارمونيك و هم خوان با شرايط درونى و 

بيرونى يك سازمان است كه كليه منابع موجود را به خروجى 
هايى تبديل مى كند كه براى مشتريان در اقصى نقاط دنيا ايجاد 

ارزش مى نمايد.
بايد اذعان كرد كه علم مديريت از نيمه دوم قرن بيستم با كسب 

تجارب مديران بزرگ كاملتر نيز شده است. برخى از اين تجارب با هزينه 
هاى گزاف به دست آمده و مى آيند و حاصل عمر مديرانى است كه در 
فراز و نشيب سازمان خود، مو سفيد كرده و چه سختى هايى كه تحمل 

نكرده اند.
امروژه مديران جوان و حتى مسن عصر حاضر شانس اين را پيدا كرده 

اند  كه با استفاده از ابزارهاى نوين مديريت از جمله انواع سيستم هاى 
مديريت گامهاى موثرترى در تداوم بهبود عملكرد با تكيه بر جلب 

رضايت مشتريان بردارند. 
افزايش بهره ورى، حركت به طرف سازمان پايدار در اين دنياى پرطالتم 

رقابت، خالقيت كارآفرينانه و نوآورى از ديگر مزاياى سيستم هاى 
مديريت موجود است.

كارشناسان شركت سامانه كيفيت تدبير همواره آمادگى خود را براى 
معرفى، آموزش و استقرار سيستم هاى نوين مديريت در سازمان شما، 
اعالم مى دارد. اميد است در كنار شما و همراه شما شاهد تصرف قله 

هاى موفقيت شما مديران عزيز باشيم.

مديريت از راه ارزش ها

شركت سامانه كيفيت تدبير

ماموريت:

كمك به ارتقاء قدرت رقابت پذيرى 
رهبران و مديران سازمانهاى طرف 
قرارداد و آماده سازى آنها بعنوان 

سازمانى سرآمد و پايدار در مواجه با 
چالشهاى ملى، منطقه اى و جهانى شدن ، 

SME,s كسب و كارهاى كوچك

خط مشى:

دستيابى به رضايت مشتريان، كارفرمايان و 
كليه طرفهاى ذينفع، از طريق:

*  هر آنچه كه گفتيم، آن را به موقع انجام 
ميدهيم.

*  هر آنچه كه ميگوييم پاي آن ميايستيم 
چه آن را به يك يا چند نفر، و چه به 

خودمان گفته باشيم.

*  هر آنچه كه ميدانيم انجام ميدهيم و به 
موقع هم انجام ميدهيم، همانطوري انجام 

ميدهيم كه ميدانيم بايد سر موقع انجام 
شود.

*  هر آنچه كه از ما انتظار ميرود انجام 
بشود، انجام ميدهيم (حتي اگر صريحا 

به ما اعالم نشده باشد)، آن را سر موقع 
انجام خواهيم داد، مگر اينكه صريحا با 

انجام آن مخالفت كرده باشيم.

*  معيارهاي اخالقي مشتريان، جامعه و 
قانونيرا ميپذيريم و به آن پايبنديم.

همه مى دانيم تكنيك هاى مختلف مديريتى يكى پس از ديگرى 
عرضه مى شود. و گاهى اتفاق افتاده كه تكنيك جديد باعث 

منسوخ شدن تكنيك قديمى ميشود. البته بايد اذعان كنم كه 
معموال در مباحث مديريتى تكنيك ها بسختى از اثربخشى افتاده 
اند. اما بايد اين نكته را همواره در نظر داشت كه همه تكنيك ها 
براى همه سازمان ها كاربرد نداردآنچه كه موضوع را پيچيده تر 
مى كند عدم آگاهى برخى مديران از كاربرد اين تكنيك هاست. 

بسيارى از موانع و مشكالتى  را كه به عنوان يك مدير احاس مى 
كنيم سد راه پيشرفت و موفقيت سازمانمان است، در واقع عدم 

وجود تكنيك ها و يا امكاات فيزيكى نيست بلكه ريشه در باورها، 
ارزش ها و فرهنگ سازمانى دارد. 

مديران باتجربه به خوبى آگاهند كه مشكالت سخت افزارى 
آسان تر قابل تشخيص هستند و سريع هم حل مى شوند. ديدن 

مشكالت نرم افزارى كه ريشه در روح و جان انسان ها دارد، 
ديدگان حساسى را مى طلبد، قلبى دلسوز و درايتى صبورانه . 

چرا كه بندهايى كه بر جان و دل انسان ها تنيده شده اند و يك شبه 
گشودنى نيستند و حل مشكالت فرهنگى ، زمان مى طلبد. 

به قول سعدى شيرين سخن:
سعدى به روزگاران مهرى نشسته بر دل

بيرون نميتوان كرد اال به روزگاران
بالنچارد، كه از صاحبظران به نام مديريت است، با ارائه مفهومى جديد 
در مديريت با عنوان ”مديريت از راه ارش ها“ افقى جديد را براى حل 

مشكالت سازمانى بر روى مديران گشوده است. ايشان تجربه طوالنى در 
مشاوره مديريت دارد ، در كتاب مديريت از راه ارزش ها، مى نويسد:

” مشاهدات ما نشان مى دهد آنچه دهه هاى شصت تا هشتاد ميالدس 
بهترين نتايج را به ارمغان آورده بود، در دهه نود و پس از آن ديگر 

اثربخش نخواهد بود. اقتصاد امروز خواهان رويكرد تازه تر و گشوده تر 
است..“

رفتار سازمان ارزش مدار، ديگر يك گزينه فلسفى جالب محسوب نمى 
شود، بلكه ضرورتى براى بقا بشمار مى آيد.

مديريت از راه ارزش ها
ارزش هاى مشترك، همه كاركنان را پيرامون يك محور مشترك همسو مى كند.

در روزگار تغييرات پى در پى، به سادگى ميشود تصور كرد كه حتى قوانين بنيادى حاكم بر آداب 
و رفتار انسانى يافته اند. اما چنين نيست.

                 مهمترين چيز در زندگى اين است كه تصميم بگيرى چه چيزى مهم تر است. 
         كيفيت جامع يعنى بهبود مستمر از راه پايبندى به عمل براساس ارزشهاى يك سازمان  

www.tadbirqs.com              info@tadbirqs.com
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Very Happy to Business with you!!

بدون نوشتن طرح توجيهى بويژه بعد از تدوين طرح تجارى، اقدام به راه اندازى كسب و كار ريسك بزرگى دارد. ضمن اينكه هيچ كس حاضر به سرمايه گذارى با شما نخواهد بود. توجه 
داشته باشيد، پس از برآورد سرمايه مورد نياز ، بانكها حاضر به مطالعه طرح شما شده و در صور ت تمايل با شما مشاركت خواهند نمود.

طرح توجيهى بايد با واقعيت هاى روز همخوانى داشته باشد. شما در اين دوره نحوه نوشتن و تعيين ميزان سرمايه گمورد نياز را فرا ميگيريد.

پكيج كامل دوره آموزشى كسب و كار براى كارآفرينان 

Business Traning Package for Entrepreneurs
كارشناسان شركت سامانه كيفيت تدبير، با عنايت به فضاى كرونايى كشور و عدم امكان حضور فيزيكى عالقمندان در 

كالسهاى مربوطه، اقدام به طراحى و برگزارى دوره هاى آموزشى در چهار سطح نموده است:

Planing of Businessسطح اول: برنامه ريزى براى كسب و كار 

Launching of Business سطح دوم: راه اندازى كسب و كار 

Business Managementسطح سوم: مديريت كسب و كار

 Business Growthسطح چهارم: رشد كسب و كار

موضوع وبينار:
چگونه سرمايه مورد نياز كسب و كارتان را محاسبه كنيد

(از سرى دوره هاى مينى آنالين كسب و كار)
مطالعه امكان سنجى يك آزمايش مهم براى تشخيص اينكه پروژه شما 

قابل اجرا است يا خير. مدرس دوره توضيح مى دهد كه يك مطالعه 
امكان سنجى چيست ، چه زمانى و چرا بايد از آن استفاده كنيد و 

الگويى را براى راه اندازى مطالعه خود انتخاب نمائيد.
آنچه در اين دوره خواهيد آموخت:

براى شروع كار كوچك خود چقدر پول الزم است؟
تخمين بزنيد كه هزينه هاى شما چقدر هزينه مى شود�

چگونه هزينه هاى راه اندازى كسب و كارتان خود را محاسبه كنيد تا 
بتوانيد يك تصوير كامل مالى از كسب و كارتان ارائه د هيد.

براى دريافت بودجه راه اندازى از محاسبات هزينه راه اندازى خود 
استفاده كنيد.

بتوانيد از موسات اعتبارى و بويژه از بانكها وام بگيريد و يا
سرمايه گذاران را به شراكت با خودتان ترغيب كنيد و در نهايت،

ميزان و زمان سودآورى، مدت زمان برگشت سرمايه و خيلى شاخص 
هاى مالى ديگر را اندازه گيرى نمائيد.

اين دوره براى شما ايده آل است اگر شما:
 ايده خود را انتخاب كرده ايد و طرح تجارى آن را تهيه كرده ايد. 

با توجه به نتايج مثبت از طرح تجارى خود در حال تصميم گيرى براى 
اقدام هستيد ولى هزينه هاى سرمايه گذارى را هنوز نمى دانيد.

نياز به جذب شريك داريد و يا 
نيازمند تامين بخشى از سرمايه مورد نياز، از منابع بانكى هستيد.

هنوز مرددى كه آيا طرح شما سودده خواهد بود يا نه؟ و اگر بله، چه 
زمانى سرمايه شما برگشت خواهد شد؟

و چندين سئوال ديگر

instagram: tqs.co  
telegram  : tqsco      
skype        : TQS CO
aparat       : tqs


