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برنامه ريزى استراتژى چيست؟
استراتژى به معنى تصميم 
گيرى و انتخاب آگاهانه در 

خصوص آشكار نمودن 
جهت گيرى سازمان در 

رابطه با مسائلى است كه 
در اين محيط پويا به وقوع 

مى پيوندند .

كار تجارى شما در سه سال آينده به چه 
شكلى خواهد بود ؟ آيا نقشه راهنمايى براى 
رسيدن از امروز به فرداى روياى خود داريد 

؟ تا سال آينده چند قدم به تحقق دورنمايى 
كه تصور آن را داريد نزديك شده ايد ؟ 

هيچكس نميتواند آينده را پيش بينى كند . 
ولى اگر تغييرى ايجاد نكنيد ، آينده با 

گذشته فرقى نخواهد داشت .
يك راه مطمئن به سوى تحت تاثير قرار 

دادن كار تجارى و سودآورى آن كه ترديدى 
در موفقيت آن نيست ، به كاربستن يك 

ابزار دائمى و زوال ناپذير به نام برنامه ريزى 
استراتژيك است كه از آن طريق ميتوانيد 

سازمان خود را به صورت هدفمند به پيش 

مهرماه 
1399

برانيد . هيچ الگوى استراتژيكى وجود ندارد 
كه بتواند با تمامى سازمانها همخوانى داشته 
باشد ، اما فرآيند برنامه ريزى عناصر پايه اى 

را دربر مى گيرد كه تمامى واحدهاى 
تجارى ميتوانند از آنها براى شناختن 

دورنماها ، اهداف و گام هاى بعدى يك 
طرح استراتژيك اثر بخش استفاده نمايند .

هيچ كس نميتواند آينده را پيش بينى كند 
. اما مديران و رهبران موفق هرگز دست 
روى دست نگذاشته و در انتظار آن نمى 

نشينند كه چه پيش مى آيد . آنها هميشه 
در حال پيش بينى آنچه در پيش رو 

خواهند داشت هستند .
 مديران و صاحبان شركتهاى تجارى منتظر 
حركت و پيش دستى رقيبان و خارج شدن 
خود از گردونه آن تجارت نمى مانند . بلكه 

آنها براى پيش بردن بازى خود از برنامه 

ريزى استراتژيك استفاده ميكنند . 
 موارد زير در فهرست دستاوردهاى يك 

طرح استراتژيك مطلوب قرار دارند :
آشكار سازى ارزشهاى سازمان   �

القاى تغيير و بهسازى در   �
محصوالت و بازار هدف

تعريف صريح معيار در دستيابى به   �
موفقيت

راهنمايى تمامى افراد در تصميم   �
گيرى هاى روزانه

دكتر كامل حسين زاده
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زمانى كه اين دانش را در اختيار داشته باشيد ، موقعيت
 بسيار مطلوبى براى واكنش پيشگيرانه در تقابل با چنين محيط پويا

 و دائما در حال تحولى خواهيد داشت .

چرا اهدف استراتژيك اهميت دارد؟ 

رفع ابهام در خصوص برنامه ريزى 
استراتژيك

بسيارى هنگام برخورد با واژه هاى استراتژى 
، طرح استراتژيك و برنامه ريزى استراتژيك 

دچار سردرگمى ميشوند . هدف ما در اين 
كتاب شفاف سازى اين مسائل و ارائه تصوير 
روشنى از آنها است . فعال هرآنچه از قبل در 
مورد اين موضوع شنيده ايد را فراموش كنيد 
. به شما اطمينان مى دهيم كه برنامه ريزى 
استراتژيك تغييرات عظيم و قابل توجهى را 

چه محسوس و چه نامحسوس در سازمان 
شما پديد خواهد آورد . پس به خواندن ادامه 

دهيد . 

تعريف استراتژى
استراتژى به معنى تصميم گيرى و انتخاب 

آگاهانه در خصوص آشكار نمودن جهت 
گيرى سازمان در رابطه با مسائلى است كه 

آمار جالب توجه در خصوص برنامه ريزى استراتژيك
- %95 از نيروى كار عادى، استراتژى سازمان خود را درك نمى كنند.

- %95 از سازمان ها نمى توانند استراتژى هاى خود را با موفقيت به اجرا  
برسانند.

- %76 مديران سازمان ها كمتر از يك ساعت وقت خود را صرف بررسى 
برنامه استراتژى سازمان مى كنند. 

در اين محيط پويا به وقوع مى پيوندند . 
زمانى كه اين دانش را در اختيار داشته 

باشيد ، موقعيت بسيار مطلوبى براى واكنش 
پيشگيرانه در تقابل با چنين محيط پويا و 

دائما در حال تحولى خواهيد داشت . 
نكات مطلوب استراتژى عبارتند از :

برقرارى يك نمود ارزش منحصر به   �
فرد در مقايسه با رقيبان

عملى شدن از طريق عملياتى كه   �
ارزشى متفاوت و هماهنگ را به مشتريان 

رائه مينمايد . 
شناسايى روابط جايگزينى (توازن   �
بين خواسته ها و ناخواسته ها) و مشخص 

نمودن آنچه نبايد انجام داد . 
تمركز بر فعاليتهايى كه با همديگر   �

هماهنگى داشته و باعث تقويت و تكميل هم 
ميشوند . 

محقق ساختن بهبود مداوم درون   �
سازمان و هدايت آن به سوى دورنماهاى 

تعيين شده .
يك روش ديگر براى درك استراتژى اين 

است كه بدانيم استراتژى چه چيزى نيست . 
 ، (Michael Porter) دكتر مايكل پرتر

يكى از كارشناسان برجسته استراتژى و 
استاد دانشگاه هاروارد ، در اجالس تجارت 

جهان كه در سال 2006 در شيكاگو برگزار 
شد چنين گفت .

 استراتژى موارد زير نميباشد :
زيركى و زبر دستى  �

اتحاد / شريك گيرى  �
آرزو و اشتياق  �

بهترين بهبود روش  �
كاهش هزينه از طريق كم كردن   �
مراكز هزينه (نظير نيروى كارى يا ميزان 

توليد)
اجرا  �

انعطاف پذيرى  �
نوآورى  �

اينترنت يا هر گونه فن آورى  �
يادگيرى  �

ادغام / يكپارچه سازى  �
برون سپارى (واگذارى كار به   �

ارگانهاى برون سازمانى )
پيكربندى دوباره  �
يك چشم انداز   �



اهميت كار تيمى در كسب و كارها 

چرا بايد رهبران و مديران كسب و كارها
   به كاركنان خود اعتماد كنند؟

خط مشى 

شركت سامانه كيفيت تدبير:

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

اعتماد كردن فى النفسه خود از ابزارهاى  
رهبرى نيست ولى در نتيجه رهبرى خوب 

درسازمانها بوجود مى آيد.اعتماد كردن مانند 
باردارى است: يا يا باردار هستيد يا نيستيد.  

يعنى يا به همه اعضاى تيم خود اعتماد داريد 
و با آنها صادق هستيد  يا نه.

اعتماد كردن اين فرصت را بوجود مى آورد تا 
كاركنان تان و يا  اعضاى تيم هر آنچه را كه 
در فكرشان ميكنند، بدون هيچگونه ترس و 

واهمه به زبان بياورند.
من در مورد به اشتراك گذاشتن آسيب هاى 

صميمانه دوران كودكى صحبت نميكنم. بلكه  
منظورم  به اشتراك گذارى همه اطالعات 

مربوط به موضوع و مرتبط با كار است
هنگامى كه كاركنان شما ( اعضاى تيم 

كارى) براحتى  واقعا حقايق و ديدگاه هاى 
خود را بيان ميكنند و دانش خود را به 

اشتراك ميگذارند، فقط و فقط پس از آن،  
شما و تيم شما  به تمامى اطالعات موجود و 
مورد نياز دسترسى پيدا كرده و متعاقب آن 

تصميم گيرى موثرتر و اثربخش تر گرفته 
ميشود.

و الزم است يادآورى كنم كه در يك محيط 
ارتباطى 100 درصد باز، گردش اطالعات 

دست به دست ميشود. و شما بخودى خود 
فضايى را در سازمانتان ايجاد ميكنيد  كه 

مديريت دانش در آنجا تفاق مى افتد.الزم به 
يادآورى است كه تالش شما براى رهبرى تيم 
خود را بدون اعتماد و بدون ايجاد كردن يك 

فضاى  ارتباطى 100 درصد باز، متاسفم عرض 
كنم كه بى نتيجه خواهد بود.

و البته حتما متوجه شديد كه مسئوليت ايجاد  
اعتماد و فضاى الزم در تيمى كه مسئوليت 

هدايت آنرا برعهده داريد با شخص شما بعنوان 
رهبر سازمان مى باشد. فقط شما.

ISO 9001:2015
بند اول از اصول 10 گانه سيستم 

مديريت كيفيت بر مبناى استاندارد 
ISO 9001:2015 با عنوان

 CONTEXT OF ORGANIZATION 
نامگذارى شده است. در اين سيستم 

سازمان بايد فضايى را كه در آن فعاليت 
مى كند را مورد تجزيه و تحليل 

قراردهد و  با شناخت نقاط قوت و 
ضعف خود و نيز شناخت فرصتها و 

تهديدهاى محيط رقابتى، برنامه ريزى 
براى جلوگيرى از شكست خود را 

تدوين نمايد و استراتژى خود را معين 
كند. 

پشتوانه هر فرد توانا، افراد تواناى 
ديگرى هستند كه ديده نميشوند

* هركجا اراده اى باشد، راه حل هم 
هست.

* هر كجا پاى يك تيم در ميان 
باشد، بيش از يك راه وجود دارد.

* در دنيايى كه كمبودها فشار مى 
آورند كه ما با كمترين امكانات به 

بيش ترين نتايج برسيم، بايد تيم را 
قدرتمند كنيم.

ا* عتماد پلى است كه سرزمين انتظارات و عملكرد- سرمايه گذارى و نتيجه گيرى 
- را بهم پيوند ميزند. اعتماد كمك مى كند تا به جاى كشيده شدن به دنبال 

حوادث، آنها را مهار كرده و به اختيار خود درآوريم.
ا* عتماد ورزى براى برد در هر بازى زندگى و كار ضرورى است.
* الزم نيست برد يكسو ، به هزينه باخت ديگران به دست آيد.

* تخريب اعتماد مى تواند در يك لحظه اتفاق بيفتد، در حالى كه اعتماد سازى 
دوباره گاه يك هزاره به درازا مى كشد.



Integer feugiat risus purus, vel cursus sem finibus sed. Nulla 

rhoncus erat non sem pulvinar maximus. In viverra urna. Mauris 

euismod varius felis quis porttitor. Duis facilisis nisi id nisl dignissim, 

in cursus sem finibus viverra consectetur.

Suspendisse iaculis pellentesque lorem donec. Eget risus 

fermentum, consequat dui quis, rutrum quam sed et enim fringilla 

condimentum id sed neque sed eget imperdiet mauris.

 نگران نباشيد ! راهكارهاى ساده و در عين حال سازمان يافته اى وجود دارند كه با كمك آنها ميتوانيد موفقيت سازمان خود را تضمين كنيد

  پالك 18 ، طبقه اول
  خيابان ذولفقارزاده، كوى اول

  ساحلى پل قويون، خيابان بديعى  
   اروميه  

تلفن: 33483692 044
فاكس: 33483693 044
موبايل: 09141418218
info@tadbirqs.com

www.tadbirqs.com
tqs.co :اينستاگرام
www.aparat.com/tqs

 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 Business سطح اول: برنامه ريزى براى كسب و كار
Launching of Business سطح دوم: راه اندازى كسب و كار
Business Management سطح سوم: مديريت كسب و كار

Growth of Business سطح چهارم: رشد كسب و كار

Start your Problems with  US

اولين وبينار آنالين از سطح اول پكيج آموزشى 
در 18 آبان ماه سال 1399 از ساعت  16 الى 19:30 

بصورت آنالين برگزار مى شود.
در اين دوره به نفس كسب و كار و ويژگى هاى آن 
خواهيم پرداخت و توضيح مى دهيم كه چرا  برخى

 از كارآفرينان با اينكه اصول پايه را رعايت مى كنند، 
متاسفانه با با شكست مواجه مى شوند.

مهارت هاى الزم براى شروع كسب و كار و نيز ارزش
 و اهميت تيم كارى را مورد توجه قرار مى دهيم 

در نهايت به عواملى كه باعث موفقيت و يا شكست
 كسب و كارها ميشود، اشاره مبسوطى مى دهيم. 

منتظر حضور گرمتان در اين دوره با ارزش هستيم.


