گام هفتم

مديريت محصول

مديريت منابع انساني
مديريت استراتژيك)راهبردي(
مديريت مالي ،حسابداري و منابع تامين و جذب سرمايه مالي

مديريت خطرپذيري
مديريت توليد و انبارداري
مديريت فروش

2

تحقق اهداف كارآفرين ارتباط تنگاتنگي با فرايند مديريتي يك
كارآفرين و در واقع با اجزاء  ،ساختار و شيوه مديريتي وي دارد.
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درباره تعريف مديريت اتفاق ﻧﻈر خاصي در دست ﻧيست و صاﺣﺐ
ﻧﻈران و ﻧﻈريه پردازان ﻋﻠﻢ مديريت با اهداف و سرگيري هاي گوﻧاگون،
تعاريف متفاوتي ارائه كرده اﻧد كه بعضي از اين تعاريف به شرح زير است:


مديريت ﻋبارت است از هنر اﻧجام كار به وسيﻠه ديگران

 فراگرد تبديل اطﻼﻋات به ﻋﻤل ،اين فراگرد تغيير و تبديل را تصﻤيﻢ
گيري مي ﻧامند.
 فراگرد هﻤاهنﮓ سازي فعاليت فردي و گروهي در جﻬت هدفﻬاي
گروهي.
 فراگرد برﻧامه ريزي ،سازماﻧدهي ،رهبري ﻧﻈارت كار اﻋضاي سازمان و
استفاده ،از هﻤه منابع موجود سازماﻧي براي تحقق هدفﻬاي مورد ﻧﻈر
سازمان.
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سير تحول انديشه هاي مديريت به ترتيب ذيل است

الف -ﻧﻈريه هاي كﻼسيك كه شروع اين ﻧﻈريه از سال ١٩١٠م است و
به سه دسته تقسيﻢ مي شوﻧد:

 -٣ﻧﻈريه بوروكراسي
 -٢مديريت اداري
 -١مكتﺐ مديريت ﻋﻠﻤي
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شعار مديريت ﻋﻠﻤي اين است كه اﻧتخاب بﻬترين روش براي اﻧجام هر
كار است .در ﻧﻈريه بوروكراس بر اين اصل استوار است كه شكل سازماﻧي
مطﻠوبي كه به طور منطقي طراﺣي گردد بسيار كارآمد مي شود و از اصول
منطق و ﻧﻈر پيروي مي كند و برمبناي اختيار مشروع قرار مي گيرد.
محوريت بحﺚ ﻧﻈريه مديريت كﻼسيك دستيابي به ﺣداكثر كارايي
سازمان است.
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ب -ﻧﻈريه هاي ﻧئوكﻼسيك كه شروع اين ﻧﻈريه از سال ١٩٢٠م است.
اين ﻧﻈريه در زمان ركود اقتصادي دﻧياي غرب شكل گرفت و در خصوص
واكنش كاركنان به ميزان توليد در صورت تغيير شرايط كاري ،طراﺣي
شغل و محرك هاي مديريتي معطوف مي باشد ،ﻧگرش رفتاري در زير
مجﻤوﻋه ﻧﻈريه هاي ﻧئوكﻼسيك قرار دارد.
ج -ﻧﻈريه هاي كﻤي ،سيستﻤي و اقتضاي:
هر ﭼه از ﻧﻈريه هاي كﻼسيك بسوي ﻧﻈريه هاي كﻤي ،سيستﻤي و
اقتضاي ﺣركت كنيﻢ ،توجه به محيط و سازگاري يا اثرگذاري جدي تر
مي شود و سياستگذاري ﻧيز در اين رابطه معنا مي يابد.
در ﻧگرش كﻤي بر اهﻤيت استفاده از فنون رياضي براي ﺣل مسﻠه
مديريتي تاكيد مي شود.
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در مديريت سيستﻤي خﻠق ،كسﺐ و به كارگيري تكنولوژي مﻤكن
مي شود.
مديريت اقتضاي :اساس اين ﻧگرش كه به آن ﻧگرش موقعيتي ﻧيز گفته
مي شود به اين اصل استوار است كه يك الگوي مديريت براي هﻤه
موقعيت ها به ﻋنوان بﻬترين راه وجود ﻧدارد.
ماﺣصل اين تعريف آن است كه يك مدير خوب كسي است كه
تصﻤيﻤات صحيح را به موقع اتخاذ و از تﻤامي امكاﻧات براي رسيدن به
اهداف مورد ﻧﻈر استفاده ﻧﻤايد.
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جديدترين ﻧﻈريه مديريت ﻧﻈريه ﻧقش هاي مديري است  .براي موفق و موثر
بودن در امر مديريت ،بجز تواﻧايي هاي ذاتي ،فراگيري آموزش هاي ﻻزم ضروري
مي باشد.
هﻤين آموزش هاست كه مقدمات اﻋﻤال برﻧامه ريزي توسط مديريت را بوجود
مي آورد .در واقع برﻧامه ريزي شالوده مديريت را تشكيل مي دهد .طبيعي است كه
درك و تفسير وقوع پديده ها و شناسايي موقعيتﻬا و فرصت ها ،ﻧقش ﺣياتي در
اجراي برﻧامه ريزي ايفاد مي ﻧﻤايد.
برﻧامه ريزي ﻋبارت است از پيش بيني و تدوين برﻧامه ها و اقداماتي كه اجراي
آﻧﻬا ﻻزم و ضروري مي باشد.
در فرايند برﻧامه ريزي ﻧخست مسئﻠه مورد ﻧﻈر تعريف خواهد شد ،آﻧگاه
وضعيت فعﻠي در مقابل اهداف بررسي مي شود .سﭙﺲ با ارائه فرضيه هاي ﻋﻠﻤي
مي بايست پيرامون شرايط آينده به تجزيه و تحﻠيل پرداخت و در خاتﻤه بﻬترين
راه كاربردي را اﻧتخاب و سﭙﺲ اجراء ﻧتيجه را ارزيابي ﻧﻤود.
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بنا به مراتﺐ پيش گفته گام هايي كه در يك برﻧامه ريزي صحيح بايستي
برداشته شود به شرح زير است:


آگاهي يافتن از فرصت ها يا مسائل و مشكﻼت



تعيين اهداف كوتاه مدت



تعيين فرضيه ها
هر ﭼه افراد مسئول برﻧامه ريزي ،توافق و شناخت بيشتري در بكارگيري

مفروضات ثابت برﻧامه ريزي داشته باشند ،برﻧامه ريزي آﻧان هﻤاهنﮓ تر
خواهد بود.
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در ﻧقش مديريتي ﻋﻼوه بر برﻧامه ريزي ،وجود ﻋناصري ديگر هﻤچون
سازماﻧدهي ،فرماﻧدهي و كنترل با اهﻤيت محسوب مي گردد كه تعريف آﻧان
به شرح زير مي باشد:
 -١سازماندهي
سازماﻧدهي ﻋبارت است از شناسايي و گروه بندي فعاليت ها ،تعيين
اختيار و مسئوليت هاي شاغﻠين ،تعيين مراتﺐ سطوح و ايجاد هﻤاهنگي بين
وظايف و فعاليت ها مي باشد.
 -٢فرماندهي
فرماﻧدهي به معني اﻋﻤال قدرت است .در فرماﻧدهي ،متغييرهايي هﻤچون
اﻧگيزه ﻧقش ﺣياتي را بازي مي ﻧﻤايد.
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منﻈور از اﻧگيزه اﺣترام به كاركنان با در ﻧﻈر داشتن ﻧيازهاي روﺣي ،
اجتﻤاﻋي و مادي پرسنل است .منشاء اﻧگيزه در افراد دو ﻋامل است كه
ﻋبارتند از:

نياز به
خودشكوفايي

 -١ﻧيازها كه به مجﻤوﻋه اي از ﻋوامل مادي

نياز به احترام

و غير مادي كه با وجود آﻧﻬا زﻧدگي فردي

)تاييد و تشويق(
نياز به رابطه)محبت(

و جﻤعي اﻧسان مﻤكن مي گردد اطﻼق
مي شود.
داﻧشﻤندان تقسيﻢ بندي هاي

نياز به امنيت )مسكن  ،شغل(
نيازهاي فيزيولوژيك و جسماني مانند آب ،هوا ،خواب ،غذا

متفاوتي از ﻧيازهاي اﻧسان كرده اﻧد
كه كامﻠترين آن تقسيﻢ بندي ماسﻠو مي باشد.
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 -٢اﻧتﻈارات افراد كه امري ذهني است كه از اﺣتﻤال وقوع و بروز يك
پديده  ،رويداد يا رفتار هﻤراه با ﻧتايج و پيامدهاي آن كه مي تواﻧد ﻧاشي از
آگاهي و تجربه شخصي و يا پيش داوري هاي او و يا از وﻋده هاي ديگران و يا
فشار هنجار مي باشد ،اطﻼق مي گردد.
 -٣كنترل
به واسطه كنترل يك مدير مي تواﻧد دريابد كه آيا ايده و برﻧامه طراﺣي
شده وي به درستي پيش خواهد رفت يا خير ،بﻬتر است كنترل قبل و در
ﺣين اﻧجام ﻋﻤﻠيات اﻧجام شود.
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مجﻤوﻋه در اين ﻋوامل منجر به آن خواهد شد كه يك كارآفرين بتواﻧد از
سرمايه در دسترس بﻬره برداري مكفي ﻧﻤايد .منﻈور از سرمايه مجﻤوﻋه اي از
دارايي هاي مربوط به يك فرد يا گروه مثل كاﻻ ،پول ،اﻋتبار  ،مﻬارت ،داﻧش،
زمان ،ﻧيروي كار است كه توان آميزش با ديگر ﻋوامل توليد را براي توليد
دارايي هاي بيشتر با استفاده از مكاﻧيزم هاي متفاوت را دارد.
سرمايه به اشكال فيزيكي ،اﻧساﻧي ،فرهنگي و اجتﻤاﻋي ﻧﻤود پيدا مي كند.
منﻈور از سرمايه فيزيكي)ثروت ،درآمد ،مستغﻼت ،اتومبيل و  (...مي باشد.
منﻈور از سرمايه اﻧساﻧي)تحصيﻼت ،معﻠومات ،آموزش ها و مﻬارت هاي
كاري و (...مي باشد.

14

منﻈور از سرمايه فرهنگي )ﻧگاه آينده ﻧگر ،اﻧضباط شخصي ،پركاري ،برﻧامه
ريزي ،بودجه بندي ،و ارج ﻧﻬادن به كسﺐ دستاوردهاي اقتصادي(مي باشد.
منﻈور از سرمايه اجتﻤاﻋي)كسﺐ اﻋتبار ،پشتواﻧه ،ﻧيروي مطﻠوب و(...
مي باشد.
بديﻬي است كه هيچ يك از اين مراﺣل بدون وجود ديگري كامل ﻧخواهد
شد.
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موفقيت هر سازماﻧي بستگي به تخصيص و به كارگيري مناسﺐ ابزار ،تجﻬيزات  ،پول،
مواد خام و منابع اﻧساﻧي آن سازمان در برﻧامه هاي آن دارد.
از آﻧجائيكه پرسنل هر سازمان در ايجاد بﻬره وري ﻧقش اساسي و محوري ايفاء
مي ﻧﻤايند مي تواﻧيﻢ با اﻧجام يكسري تﻼش ها و اقدامات كﻠيدي استفاده موثرتر و
كارآمدتري از هﻤكاران بدست آورد.
امروزه اين مديريت را مديريت منابع اﻧساﻧي مي ﻧامند .مديريت منابع اﻧساﻧي
اصطﻼﺣي ﻧسبتاً جديد است كه از دهه  ١٩٧٠به بعد مطرح گرديده است ،صاﺣﺐ ﻧﻈران
مديريت در بيان مسائل اﻧساﻧي سازمان از واژه هاي مختﻠفي ماﻧند كارگزيني ،مديريت
ﻧيروي اﻧساﻧي  ،اداره امور كاركنان استفاده ﻧﻤوده اﻧد.
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جديدترين ﻧﻈريه درباره اﻧسان در دهه  ١٩٨٠ميﻼدي تحت ﻋنوان
مديريت منابع اﻧساﻧي مطرح شده است .
براساس اين ديدگاه مديريت منابع اﻧساﻧي ﻋبارت از شناسايي اهﻤيت
ﻧيروي كار سازمان به ﻋنوان يك ﻋنصر ﺣياتي در كسﺐ اهداف سازماﻧي و
استفاده ﭼندگاﻧه در فعاليت ها و كاركردهاي منابع اﻧساﻧي به گوﻧه اي كه به
طور موثر منافع فردي ،كاركنان ،سازمان و جامعه را تضﻤين ﻧﻤايد .بعبارتي
مقصود از مديريت منابع اﻧساﻧي سياست ها و اقدامات مورد ﻧياز براي اجراي
بخشي از وظيفه مديريت است كه به جنبه هايي از فعاليت كاركنان يك
سازمان مربوط مي شود.
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اين سياست ها و اقدامات عبارتند از:

 -١تجزيه و
تحﻠيل شغل

 -٢برﻧامه ريزي
منابع اﻧساﻧي

-٣آموزش دادن
به كاركنان

 -٤ارزيابي
ﻋﻤﻠكرد

 -٥ﭼگوﻧگي
جبران خدمت
كاركنان

 -٦برقراري
ارتباط با كاركنان

-٧ايﻤني و
بﻬداشت كاركنان

 -١تجزيه و تحليل شغل
ﻋبارت است از فرايند جﻤع آوري ،تجزيه و تحﻠيل و مرتﺐ كردن اطﻼﻋات
درباره مشاغﻠي كه مي خواهيﻢ در شركت داشته باشيﻢ در تجزيه و تحﻠيل شغل
دو قسﻤت شرح شغل )ويژگي هاي مربوط به شغل مورد ﻧﻈر( و شرايط اﺣراز شغل
)ويژگي هاي فرد اﻧجام دهنده شغل مدﻧﻈر قرار مي گيرد.
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-٢برنامه ريزي منابع انساني
ﻋبارت است از فرايند تخصص ،مﻬارت ،توان فيزيكي ،روﺣي و
قابﻠيت هاي ﻋﻤومي فرد با شغل مورد ﻧﻈر و سعي در به روز ﻧگه داشتن فرد از
طريق برگزاري دوره هاي آموزشي ﻧﻈري و ﻋﻤﻠي ﺣين كار و ايجاد اﻧگيزه هاي
مادي ومعنوي در كاركنان براي تقويت پيوﻧد سازماﻧي آﻧان در برﻧامه ريزي منابع
اﻧساﻧي  ،تامين ﻧيروي اﻧساﻧي ﻧيز مدﻧﻈر قرار مي گيرد.
ابزار پذيرش ﻧيروي كار معﻤوﻻً يا از طريق شناخت فردي -امتحان مﻬارت ،
استفاده از افراد متخصص و خبره  ،توجه به سابقه كاري)روزمه( و مدارك ،استفاده
از روش هاي ﻋﻠﻤي و بكارگيري آزمايشي قابل رويت مي باشد .بايستي توجه ﻧﻤود
كه سازماﻧﻬا داراي سه مشخصه مشترك هستند.
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اول

• آﻧكه داراي مقاصد
مشخصي هستند كه به
صورت مجﻤوﻋه اي از
ماموريت ها،
برﻧامه ها و اهداف
مﻼﺣﻈه مي شود.
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دوم

سوم

• اﻧكه از آﺣاد سازماﻧي
شكل يافته اﻧد.

• اﻧكه هﻤه سازمان ها
ساختار منﻈﻤي را
جﻬت تنﻈيﻢ و تﻤديد
رفتار اﻋضايشان ايجاد
مي ﻧﻤايد.

اهﻢ وظايف ﻋﻤﻠياتي تامين منابع اﻧساﻧي ﻋبارت است از:
 -١استخدام :ﻋبارت است از فرايند تحقيق و شناخت ﻧيروهاي اﻧساﻧي كه
داراي استعداد بالقوع مي باشند و تشويق آﻧﻬا جﻬت استخدام در سازماﻧﻬا.
استخدام در سه مرﺣﻠه قابل مشاهده مي باشد.
الف -ايده تا طرح )استفاده از مشاوران(
ب -طرح تا اجرا )استفاده از رابطين براي اخذ منابع مالي-مجوزهاي-
امتيازات( مجزيان ماﻧند كساﻧيكه طرح را اجرا مي كنند ،ﻧاظرين كساﻧيكه
صحت اجراء طرح توسط مجريان را كنترل مي كنند.
ج -راه اﻧدازي تا ماﻧدگاي )بقاء( استفاده از مديران ﻻيق
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 -٢پرورش نيروي انساني به جﻬت توانمند سازي پرسنل
 -٣مشاوره :در اين راستا ﻋقايد تازه ،پيشنﻬادات  ،راه ﺣل ها و اقدامات
ﻋﻤﻠي بدست مي آيد.
-٤پشتيباني كننده :طبيعي است كه تداركات اداره كاركنان سبﺐ
مي شود كه فرصت ﻧفوذ را براي اين واﺣد در واﺣدهاي صنفي ايجاد شود.
 -٥ميانجي :درصورت اختﻼق سﻠيقه و ديدگاه ميان پرسنل اين وظيفه
اداره كاركنان است كه بدليل جايگاه رسﻤي و وظيفه اي كه داراست تاثير
غيررسﻤي و رواﻧي آن به صورت پذيرش در بين كاركنان تجﻠي يابد.
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 -٦ناﻇر :زماﻧيكه شكايتي از سازمان مطرح مي شود ضروري است كه
ﻧقش تحقيقي ﻧﻈارتي مطرح مي گردد .براي تخﻤين تامين ﻧيروي اﻧساﻧي
توجه به ﻋوامل زير داراي اهﻤيت فراوان است:


اﻧدازه سازمان



پيچيدگي سازمان



استراتژي و هدف هاي سازمان



اطﻼﻋات و فن آوري

23

روش هاي تامين منابع اﻧساﻧي و ﻧحوه برﻧامه ريزي وضعيت موجود
روش هاي تامين منابع اﻧساﻧي هﻤواره به سه صورت قابل مشاهده مي باشد كه
اولين آن روش سنتي است كه به صورت فراخوان ،ﻧسبت فاميﻠي و دوستي و
توصيه و سفارش دوستان و اﺣساسات اﻧسان دوستاﻧه و خيرخواهاﻧه بچشﻢ
مي خورد و دومين آن مكاﻧيزم پذيرش از خارج و سومين آن مكاﻧيزم پذيرش
از داخل مي باشد كه تفصيل آن به شرح ذيل مي باشد.
الف -انواع روش هاي تامين منابع انساني از خارج
 -١آگﻬي :يك موسسه مي تواﻧد ﻧيازهاي استخدامي مورد ﻧياز خود را در
رساﻧه هايي هﻤچون راديو ،تﻠويزيون ،روزﻧامه  ،ﻧشريات ﻋﻠﻤي و تخصصي
آگﻬي كند.
24

 -٢مراجعه به موسسات كاريابي عمومي :اين موسسات دولتي بوده و
در قالﺐ قواﻧين و مقررات پيش بيني شده فعاليت مي كنند .از جﻤﻠه اين
موسسات مي توان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ،وزارت كار و
امور اجتﻤاﻋي و سازمان هﻤياري اشتغال فارغ التحصيﻼن اشاره كرد.
 -٣مراجعه به موسسات كاريابي خصوصي :در راستاي اصل  ٤٤قاﻧون
اساسي موضوع وا گذاري بخشي از تصدي گري دولتي به بخش خصوصي ،اين
موسسات با اخذ مجوزهاي صادره از سوي مقامات ذيصﻼح ايجاد شده اﻧد.
 -٤مراجعه به دفاتر كاريابي در دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالي و فني حرفه اي.
25

 -٥كارورزان :كارورزاﻧي كه در طول سال در قالﺐ طرح كارورزي
داﻧشجويي يا داﻧش آموزي در سازمان ها دوره كارورزي خود را طي
مي ﻧﻤايند.
 -٦معرف ها و مراجعه مستقيم داوطلبان استخدام
 -٧اينترنت  :امروزه بسياري از شركت ها و كارفرمايان ،تامين منابع
اﻧساﻧي خود را از طريق اينترﻧت اﻧجام مي دهند.

26

انتخاب و جذب نيروي انساني :مرﺣﻠه اي است براي تشخيص و مقايسه
شرايط متقاضيان شغﻠي با شرايط اﺣراز مشاغل به منﻈور يافتن بﻬترين ﻧامزد
از ميان ﻧامزدهاي موردﻧﻈر براي تصدي شغل مربوطه براي اﻧتخاب و جذب
ﻧيروي اﻧساﻧي مي بايست گام هاي متعددي را رﻋايت كنيد .براي مطالعه بﻬتر،
اين گام ها در ﻧﻤودار ذيل ترسيﻢ شده است كه شرح تفضيﻠي آﻧان ﻧيز در ذيل
ترسيﻢ آمده است.
حضور داوطلب
استخدام

مصاحبه
مقدماتي
استخدام
فرد
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ارزيابي كاربرگ
درخواست

آزمون هاي
استخدامي

مصاحبه
استخدامي

آزمايشات
پزشكي

تصميم
گيري

تحقيق و
بررسي

ب -نحوه برنامه ريزي وضعيت موجود منابع انساني
 -١تعادل عرضه و تقاضا:
زماﻧي كه ﻋرضه و تقاضا ﻧيروي اﻧساﻧي در سازمان ﺣالت متعادلي دارد،
تاكيد در جﻬت به كارگيري اﻧتصاب و ارتقاء خواهد بود .در ﻧتيجه مديريت
سازمان مي تواﻧد سياست هايي را در جﻬت تطابق مديران و كاركنان در
دسترس با ﻧيازهاي سازمان منطبق سازد و به كارگيرد .كه به ﻋنوان طراﺣي
مشاغل ﻧﻤود ﻋيني مي يابد.
برنامه ريزي
بﻬتر نيروي
انساني
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مفاهيم كليدي طراحي مشاغل
كارشكافي

طراحي مشاغل

تعيين كار
براساس هدفﻬاي
سازمان

طراحي مشاغل :ﻋبارت است از يكي كردن محتواي كار)وظايف ،روابط،
رفتارها ،كاركردها ،مسئوليت ها و جبران خدمات به صورت مالي و غير مالي(
و كيفيت مورد ﻧياز جﻬت اﻧجام كار)مﻬارت ها ،تواﻧايي ها ،تجربه و داﻧش( براي
هر شغل به گوﻧه اي كه ﻧيازهاي كاركنان و سازمان برآورده شود.
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فنون طراحي مشاغل
مشاغل را مي توان به روش هاي متفاوتي طراﺣي ﻧﻤود .روش هاي طراﺣي
مشاغل از ﻧﻈر تاثير ﻋوامل موثر برطراﺣي شغل با هﻢ تفاوت دارﻧد .اين
روش ها ﻋبارتند از :
 -١ساده كردن كار :يعني تقسيﻢ كار به ساده ترين صورت مﻤكن ،اين
شيوه به تخصصي شدن مشاغل منجر مي گردد و كيفيت كار در كوتاه مدت
به سبﺐ تخصص و تجربه كاركنان روبه بﻬبود مي رود .اما ﻧتيجه به كارگيري
اين ﻧوع طراﺣي كار در بﻠند مدت ﻧاكامي ،از خودبيگاﻧگي ،تنبﻠي ،فقدان اﻧگيزه
و اﺣساس ﻋدم رضايت كاركنان مي باشد و در ﻧﻬايت هزينه ها افزايش
مي يابد و بﻬره وري كاهش پيدا مي كند.
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 -٢گردش شغلي :ﻋبارت است از جابجايي كاركنان در مشاغل مشابه و
در زمان مشخص .گردش شغﻠي معﻤوﻻً به منﻈور افزايش روﺣيه و كاهش
ﻧارضايتي در مشاغل ساده به كارگرفته مي شود.
 -٣توسعه شغلي :توسعه شغﻠي در جﻬت ﻋكﺲ ساده كردن كار
مي باشد.
 -٤تقويت شغل :وقتي كه توسعه شغﻠي به مفﻬوم گسترش ﻋﻤودي كار
براساس افزايش مسئوليت مي باشد.
از طريق تقويت شغﻠي ،استقﻼل و مسئوليت و خود كنترلي بيشتر امكان
پذير خواهد بود .اين روش به اﺣساس رضايت  ،اﻧگيزه بيشتر و افزايش بﻬره
وري منجر مي شود.
31

كارشكافي :فرايند كارشكافي به شكل ﻧﻤودار زير است.

شرايط احراز
شغلي
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مشخصه هاي
شغلي

شرح شغل

تحليل و طبقه
بندي اطﻼعات

جمع آوري
اطﻼعات

هدف از فرايند كارشكافي ،جﻤع آوري اطﻼﻋات در مورد پرسش هاي
اساسي زير است:
 -١ﭼه كاري اﻧجام مي شود؟
 -٢ﭼرا اﻧجام مي شود؟
 -٣ﭼگوﻧه اﻧجام مي شود؟
 -٤براي اﻧجام آن ،ﻧيازمند ﭼه ابزار و تجﻬيزاتي است؟
 -٥مفاهيﻢ واژه هاي كﻠيدي در رابطه با شغل كدام است؟
 -٦در ﭼه شرايطي اﻧجام مي شود؟
 -٧توسط ﭼه كسي بايد اﻧجام شود؟
 -٨تا ﭼه ﺣد از متغييرهاي محيطي متاثر است؟
 -٩تا ﭼه ميزان در ﻧيل به اهداف سازمان موثر است؟
 -١٠مﻼﺣﻈات قاﻧوﻧي به ﭼه صورت بايد در شغل منعكﺲ گردد؟
33
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اﻧجام فرآيند كارشكافي از روش هاي زير استفاده مي شود:
الف -جﻤع آوري اطﻼﻋات كه بوسيﻠه مشاهدات ،مصاﺣبه ،خود توصيفي
)از شاغﻼن خواسته مي شود كه مشاغل خود را توصيف ﻧﻤايند( .پرسشنامه و
يادداشت هاي روزاﻧه قابل اﻧجام است.
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ب -تحﻠيل اطﻼﻋات جﻤع آوري شده كه به منﻈور طراﺣي محتوي شغل
براي كسﺐ اهداف و شغل مي باشد .فن تجزيه و تحﻠيل مﻬارت ها مراتﺐ زير
را دﻧبال مي ﻧﻤايد.
 -١ريز ﻧﻤودن شغل كه در  ٣ستون مراﺣل ،آموزش و ﻧقاط كﻠيدي اﻧجام
مي شود.
 -٢تجزيه و تحﻠيل مﻬارت هاي دستي كه اﻧجام وظايف كارگر ماهر را كه
هﻤراه تبحر است تحﻠيل مي ﻧﻤايد.
 -٣تجزيه و تحﻠيل وظايفت كه در ﭼﻬار مفﻬوم استاﻧدارد وظايف و كار ،
سطح اهﻤيت ،تواﻧايي شغﻠي و آموزش اﻧجام مي شود.
 -٤تجزيه و تحﻠيل اشتباهات :هنگاميكه ميزان وقوع اشتباهات باﻻست،
استفاده مي شود.
-٥تجزيه و تحﻠيل يادگيري شغل كه هدف اولويت بندي -پيش بيني
آينده ،تفسير و سازگاري با ايده هاي جديد مي باشد.
36

ج -شرح شغل :منﻈور شرح شغل فﻬرستي از وظايف  ،مسئوليت ها،
شرايط كار  ،مﻬارت ها به اﻧضﻤام ﻋنوان شغل  ،خﻼصه شغل و تعريف شغل
مي باشد .در شرح شغل پاسﺦ به پرسش هاي ﭼه كاري بايداﻧجام گيرد؟ ﭼه
محصولي بايد توليد شود؟ ﭼه مﻬارتﻬاي كاري مورد ﻧياز است؟ در ﭼه شرايطي
اﻧجام بگيرد؟ مدﻧﻈر مي باشد.
د -مشخصات شغﻠي :شرح مشاغل ،شغل را تعريف مي كند و در واقع
تصوير جامعي از شغل را ﻧشان مي دهد .در ﺣاليكه مشخصات شغل به سطوح
مورد ﻧياز در جﻬت اﻧطباق با تواﻧايي هاي شاغﻼن اشاره دارد يعني ﭼه سطحي
از تحصيﻼت ،تجربه ،ارتباطات و مﻬارت ها مورد ﻧياز مي باشد.
37

هـ -شرايط اﺣراز مشاغل :به ﻧوع تحصيﻼت ،مﻬارت ها و تجربه مورد ﻧياز
شغل اشاره مي كند.
 -٢مازاد نيروي انساني


محدوديت در استخدام



كاهش ساﻋت كار



بازﻧشستگي زودرس



خاتﻤه خدمت)اخراج(
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 -٣كمبود نيروي انساني
الف -جايگزين هاي كارمنديابي


ﻋقد قرارداد كوتاه مدت



كاركنان موقت



كاركنان پاره وقت



افزايش ساﻋت كار
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ج -منابع و روش هاي تامين ﻧيرو از داخل
 -١كاركنان موجود


اﻋﻼن شغﻠي روشي است كه از طريق آن پست هاي خالي به هﻤه كاركنان

اﻋﻼم مي شود .هدف اﻋﻼن شغﻠي رشد ،بﻬبود ،فرصت برابر و پيشرفت
كاركنان است.


داوطﻠبي شغﻠي روشي است كه براساس آن افراد به اين باور مي رسند كه

آن ها داراي شرايط اﺣراز يعني تواﻧايي و كيفيت ﻻزم جﻬت اﻧجام مشاغل
اﻋﻼن شده هستند.
40

 -٢موجودي مﻬارت هاي قابل استفاده
 -٣مراجعه كاركنان :اين ﻋﻤل بيشتر در كشورهاي صنعتي مشاهده
مي گردد كه هر هفته هزاران كارمند و كارگر به طور موقت از كار خود
منفصل شده اﻧد ،مجدداً جﻬت اﻧجام شغل قبﻠي خود فراخواﻧده مي شود.
 -٤اﻧتقال و ارتقاء
-

ارتقاء  :ﻋبارت از تغيير پست يك شخص به پست باﻻتر است كه هﻤراه با

افزايش ﺣقوق مي باشد .كه هدف پركردن پست هاي خاص از ﻧيروي اﻧساﻧي
موجود مي باشد.
-
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انتقال  :به ﺣركت افقي يك كارمند در درون سازمان اطﻼق مي شود.

 -٣آموزش دادن به كاركنان
منﻈور از آمزوش  ،روش هايي است كه بوسيﻠه آن مﻬارت بتوان فعل
تواﻧﻤندسازي را در پرسنل پياده ﻧﻤود.
اين روش ها را مي توان در شش مرﺣﻠه تقسيﻢ بندي كرد:
-

تجزيه و تحﻠيل ﻧيازها

-

طرح آموزشي

-

مكﻤل بودن مطالﺐ آموزشي

-

معتبر بودن مطالﺐ آموزشي

-

اجرا

-

ارزيابي ﻧتيجه ها و پيگيري برﻧامه ها
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باتوجه به موفقيت هايي كه ﺣاصل مي شود محتواي برﻧامه را باتوجه به
ﻋوامل زير ارزيابي مي كنند.


واكنش يادگيرﻧدگان ﻧسبت به برﻧامه آموزشي.



يادگيري كه با استفاده از ابزارهاي سنجش آﻧچه كه افراد يادگرفته اﻧد

مشخص مي شود.


رفتار پرسنل كه برﻧامه هايي كه آموزش ديده اﻧد در ﻋﻤل بكار گرفته اﻧد

يا خير.


نتيجه :با توجه به رفتار پرسنل قبل و بعد از برﻧامه هاي آموزشي ميزان

بﻬبود ﻋﻤﻠكرد سازمان را تعيين مي ﻧﻤايد.
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 -٤ارزيابي عملكرد
اصوﻻً هدف از ارزيابي ﻋﻤﻠكرد بدﻻيل ذيل است:
• تعيين ميزان افزايش مناسﺐ دستﻤزد و مزايا براساس اﻧدازه گيري ﻋﻤﻠكرد
كاركنان.
•

شناسايي افرادي كه بايد جابجا شوﻧد.

•

تعيين افرادي كه بايد به خدمت آﻧﻬا خاتﻤه داد.

•

شناسايي ﻧيازهاي آموزشي كاركنان

• شناسايي افرادي كه قابﻠيت ارتقاء و بكارگﻤاردن در پست هاي مناسﺐ را
دارا هستند.
• شناخت قابﻠيت هاي كاركنان براساس مقررات و قواﻧين ﺣكومتي و جبران
كاهش تواﻧايي هاي كاركنان تا رسيدن به استاﻧدارد مورد ﻧﻈر قواﻧين.
44

 -٥چگونگي جبران خدمت كاركنان
جبران خدمت ﻧيروي اﻧساﻧي به پاداش هاي مالي و غير مالي كه ﻧيروي
اﻧساﻧي در قبال اﻧجام كار  ،به طور منصفاﻧه و ﻋادﻻﻧه دريافت مي كند گفته
مي شود.
 -٦برقراري ارتباط با كاركنان
الف -ساماﻧه هاي ارتباطي رو به پايين كه براي رساﻧدن اطﻼﻋات به
كاركنان مي باشد ماﻧند جﻠسات بررسي شكايت ها و ساماﻧه هاي ارائه
پيشنﻬادات.
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 -٧ايمني و بﻬداشت كاركنان
منﻈور شرايطي است كه منابع اﻧساﻧي را از ﻋوامل مضري كه مي تواﻧد
سﻼمتي آﻧان را به خطر بياﻧدازد مصون ﻧگه مي دارد .پاره اي از موارد ايﻤني و
بﻬداشت ﻧاشي از كار ﻋبارتند از:


موارد فيزيكي مثل صدا ،ﺣرارت ،ارتعاشات و اشعه ها.



ﻋوامل شيﻤيايي مثل گرد و غبار -بخارات سﻤي.



ﻋوامل بيولوژيك مثل باكتري و قارچ و ﺣشرات.



ﻋوامل استرس زا مثل استرس هاي فيزيكي ،فيزيولوژيكي و ارگوﻧوميكي.
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پياده سازي شرايط بﻬداشت رواﻧي و ايﻤني كاركنان مزايا و فوايدي
زيادي هﻤچون كﻢ كردن استرس شغﻠي در سازمان ،رفع بيﻤاري هاي شغﻠي
در سازمان كﻤك كردن مرگ و ميرهاي ﻧاشي از ﺣوادث ،از بين بردن
مخاطرات ﻧاشي از كار ايجاد محيط به دور از ﺣوادث و ايجاد محيط كار
بﻬداشتي را در پي دارد.
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گام هفتم
مديريت منابع انساني

مديريت استراتژيك)راهبردي(
مديريت مالي ،حسابداري و منابع تامين و جذب سرمايه مالي

مديريت خطرپذيري
مديريت توليد و انبارداري
مديريت فروش
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واژه استراتژيك از ريشه يوﻧاﻧي به معناي فرماﻧده ارتش گرفته شده است.
در جاي ديگر استراتژي بدين شكل تعريف مي شود استراتژي مجﻤوﻋه اي
از اهداف اصﻠي و سياستﻬا و برﻧامه هاي كﻠي به منﻈور ﻧيل به اين اهداف است
به گوﻧه اي كه قادر تبين اين موضوﻋات باشد كه در ﭼه كسﺐ كاري و ﭼه ﻧوع
سازماﻧي فعاليت مي كنيﻢ و يا مي خواهيﻢ فعاليت ﻧﻤايﻢ.

49

مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك ﻋبارت است از فرايند تضﻤين دستيابي سازمان به
فرايند ﻧاشي از به كارگيري استراتژي هاي مناسﺐ.
فرايند مديريت استراتژيك شامل شش گام متوالي و مستﻤر است:
 -١تجزيه و تحﻠيل محيطي
 -٢پايه گذاري جﻬت گيري سازماﻧي
 -٣هدف گذاري
 -٤تعيين و تدوين استراتژي ها
 -٥بستر سازي و اجراي استراتژي ها
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 -٦كنترل استراتژي ها

شكل -١مراﺣل فرايند استراتژيك
گام اول – تجزيه و تحﻠيل
* محيطي
* ﻋﻤومي
* ﻋﻤﻠياتي

گام دوم – پايه گذاري
جﻬت گيري هاي سازماﻧي
* ماموريت
* ﭼشﻢ اﻧداز
* ارزش ها

گام سوم – هدف گذاري

گام ﭼﻬارم – تعيين و
تدوين استراتژي ها

گام پنجﻢ – بسترسازي و
اجراي استراتژي ها

گام ششﻢ – كنترل
استراتژي ها
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 -١تجزيه و تحليل محيطي
ﻋبارت است از مطالعه محيط سازمان در راستاي شناسايي ﻋوامل محيطي
كه به ﻋﻤﻠكرد سازمان تاثير به سزايي دارﻧد.
 -٢پايه گذاري جﻬت گيري هاي سازمان
اكنون مديران با بﻬره گيري از ﻧتايج تجزيه و تحﻠيل محيطي اقدام به تعيين
جﻬت گيري هاي سازمان مي ﻧﻤايند ٣ .ﻋنصر اساسي در هﻤين راستا ،ماموريت
سازماﻧي ،ﭼشﻢ اﻧداز سازماﻧي ،ارزش هاي سازماﻧي مي باشند.
 -٣هدف گذاري
هدف گذاري جزء ﻻينفك يك برﻧامه ريزي است .اهداف سازماﻧي مقاصدي
هستند كه سيستﻢ مديريت باز در جﻬت آﻧﻬا ﺣركت مي كند .اهداف سازماﻧي
مناسﺐ منعكﺲ كننده منﻈور يك سازمان هستند.
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 -٤تعيين و تدوين استراتژي ها
تعيين استراتژي ﻋبارتست از فرايند تعيين زمينه هاي ﻋﻤﻠكرد مناسﺐ جﻬت
دستيابي به اهداف سازماﻧي در راستاي ماموريت و فﻠسفه وجودي سازمان.
بعبارت ديگر استراتژي ها مي بايست تحﻠيل هاي محيطي را منعكﺲ كرده و
منتج به رسيدن به ماموريت و اهداف سازماﻧي شوﻧد.
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 -٥بستر سازي و اجراي استراتژي ها
جﻬت اجراي موفقيت آميز استراتژي ها به ﭼﻬار مﻬارت بنيادين ﻧياز است:
الف -مﻬارت تعامل :كه ﻋبارت است از تواﻧايي اداره كردن افراد طي اجراي
استراتژي ها.
ب -مﻬارت تخصيص :كه ﻋبارت است از تواﻧايي تﻬيه و تدارك منابع سازماﻧي
ضروري براي اجراي يك استراتژي.
ج -مﻬارت ﻧﻈارت :كه ﻋبارت است از تواﻧايي استفاده از اطﻼﻋات براي
مشخص كردن اين امر كه ايا ماﻧعي بر سر اجراي استراتژي بوجوده آمده است يا
خير.
د -مﻬارت سازماﻧده :كه ﻋبارت است از تواﻧايي ايجاد يك شبكه از افراد در
سرتاسر سازمان كه مي تواﻧند به هنگام بروز مشكل در اجراي استراتژي به ﺣل
آن مشكل كﻤك كنند.
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 -٦كنترل استراتژي ها
كنترل تﻤامي ابعاد تجزيه و تحﻠيل محيطي ،پايه گذاري جﻬت گيري هاي
سازماﻧي ،تعيين و تدوين استراتژي هاي ،اجراي استراتژي ها و ﺣتي ﻧحوه كنترل
استراتژي ها را در بردارد.
در رويكر استراتژي يك اصل قوي و بدون تغيير وجود دارد و آن تﻤركز است.
اگر بخواهيﻢ در هﻤه كارها قوي باشيﻢ ،در هيچ كاري قوي ﻧخواهيﻢ بود.
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استراتژي به دوبخش اصﻠي تفكيك مي شود :فرصت هاي استراتژيك،
راهيابي استراتژيك  ،فرصت ياب استراتژيك معﻤوﻻً از مﻼﺣﻈه يك پديده آغاز
شده

به درك فرصتﻬاي استراتژيك مي اﻧجامد .راهيابي ،راهكارهاي

استراتژيك براي دستيابي به منافع استراتژيك را مشخص مي سازد.
كارآفرينان بايستي هﻤواره يك ﻧكته مدﻧﻈر بگيرﻧد كه هيچ سازماﻧي را
ﻧﻤي توان صرفاً با استراتژي اداره كرد .برﻧامه ريزي ،زيربناي اداره سازمان ها
است .استراتژي و برﻧامه در ابزار مديريتي مكﻤل يكديگر هستند.

56

اهدافي كه به مديريت كارآفرين در مديريت استراتژيك كﻤك مي كنند
ﻋبارتند از :
-

درك بﻬتري از محيط رقابتي بيافرينيﻢ.

-

روش هاي گوﻧاگون مديريت را درك كنيﻢ.

-

اخﻼق مديريتي را گسترش دهيﻢ.

-

وجوه كﻠيدي فرهنﮓ و ﭼگوﻧگي تاثير آن بر تصﻤيﻢ گيري را درك كنيﻢ.
مزاياي مديريت استراتژيك
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پژوهش هاي اﻧجام گرفته ،مزايايي را براي تفكر استراتژيك قايل است كه
ﻋبارتند از:
 سطوح مختﻠف مديريت سازمان را در تعيين اهداف  ،هدايت و راهنﻤاييمي كند.
 شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات  ،فرصت هاي جديد و تﻬديدات درﺣال ظﻬور را تسﻬيل مي كند
-

منطق مديريت را در ارزيابي ﻧياز به سرمايه و ﻧيروي كار تقويت مي سازد.

 كﻠيه تصﻤيﻢ گيري هاي مديران در زمينه استراتژي را در كل سازمانهﻤاهنﮓ مي ﻧﻤايد.
 سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي خود را به وضعيت كنشي وآينده ساز تبديل كند.
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مزاياي فوق به سازمان ها تواﻧايي آن را مي بخشد كه به جاي آﻧكه صرفاً
پاسخگوي ﻧيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغيير ﺣاكﻢ برخود
واكنش ﻧشان دهند و خود بر آﻧﻬا تاثير گذارﻧد.
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معﻤوﻻً راه هاي مختﻠفي براي بيان درك ما از زمان وجود دارد .در خيﻠي
موارد براي اﻧجام كارها بنﻈر مي رسد كه تعداد ساﻋات كافي در طول روز
وجود ﻧدارد و به هﻤين دليل است كه هﻤواره اﻧسان به زمان و ابعاد آن توجه
داشته كه ﻋبارت وقت طﻼست گوياي هﻤين ﻧكته مي باشد.
هرﭼند كه فناوري هاي ﻧو ،محيطي فراهﻢ آورده كه تقريباً در مدت زمان
كﻢ مي توان به خيﻠي از اطﻼﻋات دسترسي پيدا كرد و خيﻠي كارها را سريعتر
و آساﻧتر اﻧجام داد ،اما تﻤايل به سريعتر اﻧجام دادن كارها و بيشتر كار اﻧجام
دادن روز به روز در ﺣال افزايش است و اين اﺣساس را به اﻧسان بوجود
مي آورد كه ﻋﻠيرغﻢ تﻼش فراوان از زمان ﻋقﺐ مي ماﻧد.
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اهﻤيت يادگيري مديريت زمان براي كارآفرينان دوﭼندان است .در هر
ثاﻧيه از روز اختراﻋات جديدي صورت مي پذيرد و خبره تازه امروز ،يك خبر
قديﻤي در فردا محسوب مي شود .طبيعي است كساﻧيكه با تغييرات پيش
ﻧروﻧد ﻋقﺐ خواهند ماﻧد ،كارآفرين مي بايست از تﻤام منابع موجود خود
استفاده كند تا باز مان پيش رود.
مديريت زمان را شامل مجﻤوﻋه اي از مﻬارت ها براي كنترل كردن و
استفاده بﻬتر از زمان داﻧست.
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اصول عمومي مديريت زمان
دليل ﻋدم استفاده از مديريت زمان اين است كه مردم ﻧﻤي داﻧند مديريت
زمان ﭼيست و بعد از آن مي توان به ﻋوامﻠي ﭼون سستي و تنبﻠي ﻧاشي از
بي هدف و بي اﻧگيزش بودن براي امر برﻧامه ريزي اشاره ﻧﻤود .البته گروهي از
اﻧساﻧﻬا ﻧيز مشاهده مي شوﻧد كه دوست دارﻧد هر كاري در تحت فشار و
تنگي وقت )دقيقه ﻧود( در شرايط بحراﻧي اﻧجام دهند.
مديريت زمان كﻤك مي كند به كارآفرين كه تعيين كند كدام يك از
كارهايي كه اﻧجام مي دهد مﻬﻤترين هستند .اين ﻋﻤل به كارآفرين كﻤك اين
امكان را مي دهد به برخي از فعاليت ها اولويت زيادي دهد و برخي از
فعاليت ها را ﺣذف كند.
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هﻤچنين مديريت زمان به كارآفرين كﻤك مي كند كه از طريق ﺣذف
مزاﺣﻤت ها و فعاليت هاي غير ضروري ،مدت زماﻧيكه مفيد واقع مي شوﻧد را
افزايش داده و استرس را در محيط كار و زﻧدگي به پايين ترين سطوح خود
برساﻧد.
براي ﻋﻤﻠياتي ساختن مديريت زمان اصول آن مي بايست به ﻧحواﺣسن اجرا
گردد كه ﻋبارت است از:
-

ﺛبت فعاليت ها:
براي قبت ﻧحوه گذراﻧدن ،بﻬتر است از يك دفتر يادداشت  ،دفتر گزارش

فعاليت با بخش هاي تفكيك شده و ساﻋت گذاري استفاده كنيﻢ .درهنگام
ﻧگارش ﻧه تنﻬا آﻧچه كه در طول روز اﻧجام داده ايﻢ بﻠكه بﻬتر است اﺣساس خود
)خسته-پر اﻧرژي-ﻋصباﻧي -بي ﺣال و  (...را ثبت كنيﻢ.
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-

تحليل و بررسي فعاليت هاي ﺛبت شده:
خيﻠي از فعاليت هاي ثبت شده درگزارش بصورت بارز ديده مي شوﻧد

ﭼرا كه وقت زيادي براي صرف آﻧﻬا شده است .ديگر ﺣوزه مﻬﻢ در
يادداشت ها ،فعاليت هاي غيرضروري است كه در طول روز اﻧجام داده ايﻢ.
وقتي اين فعاليت ها به صورت جداگاﻧه ديده مي شوﻧد خيﻠي زمان بر
ﻧيستند ،اما وقتي دسته بندي شوﻧد كارآفرين متوجه مي شود كه ﭼقدر از
وقت شركت به هدر رفته است.
تحﻠيل فعاليت ها منجر به اولويت بندي فعاليت ها توسط كارآفرين
خواهد شد.
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-

اولويت بندي فعاليت ها:
اولويت بندي فعاليت ها يكي از مﻬﻤترين قدم هاي مديريت زمان است.

اين ﻋﻤل كﻤك مي كند موارد زمان بر را ﺣذف ﻧﻤاييﻢ.
براي تصﻤيﻢ گيري در خصوص فعاليت هايي كه بايد اﻧجام گيرد .بﻬتر
است فعاليت هايي را اﻧتخاب كنيﻢ كه از آﻧﻬا لذت مي بريﻢ و آﻧﻬا را خوب
اﻧجام مي دهيﻢ.
بعد از تعيين كارهايي كه از آﻧﻬا لذت مي بريﻢ و آﻧﻬا را خوب اﻧجام
مي دهيﻢ ،آماده مي شويﻢ كه فعاليت هاي غير ضروري در زﻧدگي خود را
دورتر بريزيﻢ و تﻤام منابع موجود خود را پيدا كنيﻢ و فعاليت هايي را كه
پيش از توان خود مي داﻧيﻢ تفويض كنيﻢ.
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 برنامه ريزيبرﻧامه ريزي در زﻧدگي شخص و ﺣرفه اي متفاوت از هﻢ اﻧجام
مي شوﻧد .در برﻧامه ريزي شخصي ،برﻧامه ريزي از طريق هدف گذاري و
ترسيﻢ مسير دستيابي به اهداف اﻧجام مي شود .
در برﻧامه ريزي ﺣرفه اي ،برﻧامه ريزي پروژه محور است .برﻧامه ريزي
پروژه بايد از طريق ﻧرم افزارهاي برﻧامه ريزي رسﻤي اﻧجام شود .در برﻧامه
ريزي سعي ﻧكنيد با توجه به تعداد ساﻋات محدودي كه در يك روز در
اختيار داريد ﻧتايج ماورا قابﻠيت هاي خود دست يابيد .دوم آﻧكه براي اينكه
سوددهي برﻧامه ريزي به ﺣداكثر برسد اﺣتياج به زمان خواب و استراﺣت
كافي ﻧيز ضروري است.
طبيعي است كه كار مداوم بدون استراﺣت سطوح استرس را افزايش
داده و در ﻧتيجه سطوح ﻋﻤﻠكرد مثبت كاهش مي يابد.
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در برﻧامه ريزي ﻋﻼوه بر ﻧكات باﻻ ،مي بايست به موضوﻋات زير توجه
زيادي داشته :
 -١هﻤواره بر بﻬره ور بودن تاكيد شود ﻧه مشغول بودن
 -٢هﻤواره كارهايﻤان را كنترل كنيﻢ
 -٣سرﻋت خود را تنﻈيﻢ كنيﻢ
 -٤از مزاﺣﻤت ها جﻠوگيري كنيﻢ
 -٥مديريت ميز كار داشته باشيﻢ
 -٦بﻬتر است قبل از ترك دفتر كارمان ،فﻬرست كارهاي فردا را مرور
كنيﻢ
 -٧از جﻠسات ﺣداكثر استفاده را ببريﻢ
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باتوجه به سرﻋت شتابنده تغييرات و تحوﻻت ﻋﻠﻤي ،سازمان هايي موفق
خواهند بود كه بتواﻧند ﺣسﺐ ﻧياز جامعه به صورت روز افزوﻧي خود را با
تغييرات محيطي وفق داده و سازگار ﻧﻤايند.
ﻋصر ﺣاضر  ،ﻋصر تحوﻻت و تغييرات شگرف در فناوري هاست و از آن
جائيكه مديران خﻼق منبع توليد فرآوري بحساب مي آيند توجه به مديرتي
اﻧساﻧي خﻼق و داﻧش گرا داراي اهﻤيت فراواﻧي شده است.
مديريت خﻼق باتوجه به تغييرات محيط از خود واكنش ﻧشان مي دهد و
با فعال ﻧﻤودن پتاﻧسيل هاي خود اهتﻤام ﻻزم را جﻬت ﺣل بحران و شرايط
اضطراري محيط كار معطوف مي دارد.
68

در ﭼنين شرايطي مديران سازمان ها به ﺣدي از تواﻧايي رسيده كه ﻋﻼوه
بر هﻤاهنگي با تغيير مي تواﻧند مسير تغييرات و دگرگوﻧي هاي آينده را پيش
بيني كرده و قادر مي شوﻧد اين تغييرات را در جﻬت ايجاد تحوﻻت مطﻠوب
براي ساختن آينده اي بﻬتر هدايت كنند.
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مديران خﻼق داراي خصوصيات برجسته اي به شرح زير مي باشند:
 -١تﻤركز به يك موضوع و يك كار كه ﻧتيجه آن دوري از سطحي ﻧگري و
رسيدن به ژرف ﻧگري.
 -٢داراي روﺣيه ﻋﻠﻤي و تاكيد بر خرد جﻤعي.
 -٣سﻼمت رواﻧي و ادراكي.
-٤استقﻼل راي و قابﻠيت خطر كردن و ريسك پذيري.
 -٥ترجيح دادن به پيچيدگي ﻧسبت به سادگي.
 -٦اﻧعطاف پذيري و داراي روﺣيه ﻧقادي
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در بوجود آمدن اين خصوصيت ها ﭼﻬار ﻋامل ﻧقش بسيار اساسي دارد كه
ﻋبارت است از:
-١دانش  :اگر در سده هيجده و ﻧوزده دگرگوﻧي هاي ﻋﻤده هر  ٨٠سال
رخ مي داد ،امروز بواسطه داﻧش اين زمان به  ٦٠روز تقﻠيل يافته است.
داﻧش ﺣاوي ﻋﻠﻢ و تجربه در بين اﻧساﻧﻬا يكي از رموز موفقيت در دﻧياي
امروز است و در ﭼنين وضعيتي سازماﻧﻬا بواسطه مديران خﻼق خود مي تواﻧند
از آسيﺐ هاي شوك آينده در امان باشند و به آينده اي بﻬتر بياﻧديشند.
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 -٢انگيزش  :اﻧتصاب متناسﺐ افراد با تخصص آﻧﻬا و ﻋدم اجبار شغل
ﻧامناسﺐ به افراد ،آزادي ﻋﻤل و تفويض اختيار از ﻋوامل افزايش اﻧگيزش
دروﻧي به شﻤار مي روﻧد.
 -٣محيط :افراد خﻼق ﻋﻤوماً در داخل محيط هاي ﺣياتي بيشتر امكان
ظﻬور مي يابند .ايجاد گروه هاي كاري و ﺣﻤايت متقابل اﻋضاي گروه و ﻧيز
تركيﺐ اﻧديشه هاي متفاوت ،اشتياق افراد را به كار و دستيابي به هدف
افزايش داده و در ﻧتيجه تفكر خﻼق را ارتقاء مي بخشد.
 -٤شخصيت :افراد خﻼق ﻋﻤوماً داراي ويژگي هاي شخصي ماﻧند مصر
بودن ،مقاوم بودن در مقابل فشارهاي بيروﻧي و داخﻠي هستند و سبك فكري
جدا از ديگران دارﻧد.
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مي توان ﻧﻤوﻧه اي مديريت خﻼق را در شكل گيري خوشه هاي صنعتي
بيان ﻧﻤود.
خوشه صنعتي به مجﻤوﻋه از واﺣدهاي كسﺐ و كار اطﻼق مي شود كه در
يك منطقه جغرافيايي و يك گرايش صنعتي متﻤركز شده اﻧد و ﻧقطه شروع
خوشه صنعتي و توسعه آن شروع ﺣيطه اقتصادي است يعني كسﺐ صنعت
مشترك در جﻬان امروز بنگاه هاي بزرگ از يكطرف بدليل افزايش سﻠيقه
مشتريان ،تغييرات پرشتاب در تنوع توليد و ﻧياز به اﻧعطاف پذيري و از طرف
ديگر توجه به سالﻢ سازي محيط زيست بعنوان يك اصل ﺣياتي ،ﻧﻤي تواﻧند
از خود اﻧعطاف ﻻزم ﻧشان دهند.
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به هﻤين دليل مديران خﻼق به جﻬت ﺣفﻆ بقاي بنگاه هاي خود به

سﻤت بنگاه هاي متوسط و كوﭼك) (SMESﺣركت ﻧﻤودﻧد و مديراﻧي كه
فعاليت كارگاه آﻧان در ارتباط با ديگر كارگاه ها بود و در يك منطقه
جغرافيايي مستقر بودﻧد تصﻤيﻢ گرفتند از ﭼالش ها و فرصت هاي مشترك
برخوردا شوﻧد و تكﻤيل كننده فعاليت يكديگر شوﻧد.
بدين ترتيﺐ يك خوشه صنعتي از ﻧﻈر مديران خﻼق ﭼﻬار مشخصه اصﻠي
داشت:
اول :در يك مجﻤوﻋه خاص جغرافياي و بخش متﻤركز قرار دارد.
دوم :فعاليت در يك گرايش كسﺐ و كار مي باشد.
سوم :تكﻤيل كننده فعاليت هﻤديگرﻧد.
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چﻬارم :ﭼالش ها و فرصت هاي مشترك دارﻧد.

ﻧبايستي از ياد ببريﻢ كه خوشه هاي صنعتي معﻤوﻻً ﭼند مرﺣﻠه دارد:
 -١جنيني

 -٢شكل گيري

 -٣اجرايي

 -٤توسعه يافته

در مناطق جﻬان سوم كه در آن مديرن خﻼق كﻤتر امكان رشد و ﻧﻤود
پيدا مي كنند ،خوشه هاي صنعتي بصورت جنيني مشاهده مي شود كه ﻋﻠت
آن بدﻻيل زير است:
الف -ﻧبود هﻤكاري بين واﺣدها
ب -وجود رقابت شكننده در قيﻤت به جاي رقابت در كيفيت توليد و
ﻧوآوري.
ج -ﻧاكافي بودن زير ساخت ها و ﺣﻤايت از كسﺐ و كار
د -دروﻧگرايي
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مديران خﻼق براي توسعه خوشه  ٣ ،٤كار اصﻠي اﻧجام داده اﻧد.
 -١رقابت از جنﺲ مثبت و رقابت براي ﻧوآوري
 -٢هﻤكاري در ﺣين رقابت زيرا زماﻧيكه منطقه و سريعتر شود پﺲ براي
جوابگوي بازار هﻤكاري بيشتري بين واﺣدها مشاهده مي گردد.
 -٣تﻤركز از ايجاد افراد متخصص) خوشه توسعه يافته يعني بردن افراد
متخصص از ابتدا تا توليد و ارائه محصول(
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نمودار  :زنجيره جﻬاني

مصرف

اروپا
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بازاريابي

توليد فراوري

طراﺣي

%٣٥

%١٠

%٤٠

%١٥

مالزي

پاكستان

توليد

ايران

تامين مواد اوليه

گام هفتم
مديريت منابع انساني
مديريت استراتژيك)راهبردي(

مديريت مالي ،حسابداري و منابع
تامين و جذب سرمايه مالي
مديريت خطرپذيري
مديريت توليد و انبارداري
مديريت فروش
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هدف اصﻠي مديريت مالي ،بكارگيري مﻬارت هايي است كه با استفاده از
آن مﻬارت ها هدف اصﻠي بنگاه هاي اقتصادي كه هﻤاﻧا ﺣداكثر رساﻧدن ثروت
صاﺣبان بنگاه است ،محقق گردد.
براي اينكه يك كارآفرﻧي بتواﻧد در ﻋﻤﻠيات تجاري خود تصﻤيﻢ بگيرد اول
مي بايست موقعيت خود را شناسايي كند.
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از آﻧجائيكه از وظايف مدير مالي از ديدگاه آﻧچه كه بايد اداره گردد شامل
مديريت دارايي ها است پﺲ ارقام و اطﻼﻋات مالي و ﺣسابداري منجﻤﻠه
پيش بيني جريان ﻧقدينگي تامين منابع مالي ،اداره جريان منابع مالي داخﻠي،
كنترل هزينه ها قﻤيت گذاري ،پيش بيني سود و در ﻧﻬايت اﻧدازه گيري بازده
مورد ﻧﻈر به كارآفرينان كﻤك خواهند ﻧﻤود تا موقعيت خود را دريابند و
بداﻧند كه در كدام جﻬت ﺣركت مي كنند.
بدين منﻈور بايد اطﻼﻋات و آمار كتبي و مدوﻧي از ﻋﻤﻠيات و فعاليت هاي
مالي خود داشته باشند .اين اطﻼﻋات منجر به آن خواهد شد كه يك كارآفرين
از ﻧقاط قوت شركت استفاده مي كند و از سوي ديگر ﻧقاط ضعف را اصﻼح
مي ﻧﻤايد.
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يك مديرمالي مي بايست با مفاهيﻢ ﻧسبت هاي مالي ﻧيز آشنايي داشته
باشد كه مﻬﻢ ترين آﻧﻬا به شرح زير است.
-

نسبت هاي نقدينگي :ﻧسبت هايي هستند كه قدرت ﻧقدينگي را تعيين

مي كنند ماﻧند ﻧسبت جاري)ﻧشان دهنده تواﻧايي شركت در بازپرداخت
بدهي هاي كوتاه مدت ( و ﻧسبت سريع يا آﻧي)ﻧشان دهنده تواﻧايي شركت رد
باز پرداخت هاي كوتاه مدت(
-

نسبت هاي مربوط به مديريت دارايي ها :كه از طريق اين ﻧسبت ها

مي توان ميزان اثربخشي مديريت شركت بر دارايي ها را اﻧدازه گيري كرد
ماﻧند ﻧسبت گردش موجودي ها ،دوره وصول مطالبات ،ﻧسبت گردش
دارايي هاي ثابت  ،ثبت گردش كل دارايي ها.
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ﻧسبت هاي بدهي كه شامل موارد زير است:
الف -كل بدهي ها تقسيﻢ بر كل دارايي ها :بوسيﻠه آن درصد وجوهي كه
از طريق اﻋتبار دهندگان يا بستاﻧكاران تامين مي شود ﻧشان داده مي شود.
ب -ﻧسبت توان پرداخت بﻬره مي توان ميزان يا مقدار كاهش سود
ﻋﻤﻠياتي را تعيين ﻧﻤود.
ج -ﻧسبت پوشش هزينه هاي ثابت كه ﻧشان دهنده تواﻧايي در تامين
هزينه هاي وام است.
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ﻧسبت هاي سود آوري شامل ﺣاشيه سودفروش )ﻧشان مي دهد سود

خالص ﭼند درصد از فروش است( قدرت كسﺐ سود دارايي ها ،بازده كل
دارايي ها)قدرت كسﺐ سود خالص از بكارگيري دارايي ها را ﻧشان مي دهد( و
بازده ﺣقوق سﻬام يا ارزش ويژه.


ﻧسبت هاي ارزش باﻻ :مديريت با اين ﻧسبت هاي مي تواﻧد دريابد كه

سرمايه گذاران در مورد ﻋﻤﻠكرد گذشته و ﻋﻤﻠكرد مورد اﻧتﻈار آينده ﭼگوﻧه
فكر مي كند.
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ﺣسابداري مالي شاخه اي از ﺣسابداري است كه بر تﻬيه صورتﻬاي مالي
تﻤركز بيشتري دارد.
يك دوره را جﻬت افراد ذينفع منعكﺲ مي سازد .از گزارش هاي مالي
استفاده هاي متفاوتي مي شود .از اين رو صرف اﻧعكاس اطﻼﻋات مالي در آن
كافي ﻧيست .تجزيه و تحﻠيل آن اطﻼﻋات ﻧيز از اهﻤيت فراواﻧي برخوردار است.
برخي صورتﻬاي مالي هﻤاﻧند ترازﻧامه ،صورتحساب سود و زيان و
صورتحساب تغييرات در وضعيت مالي كاربرد فراواﻧي براي يك كارآفرين
خواهد داشت .از اين رو داﻧستن ﻧكات اساسي آن براي اداره ﻧﻤودن يك بنگاه
و موسسه اقتصادي ضروري است.
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الف -ترازنامه:
ترازﻧامه صورتحسابي است كه وضعيت مالي واﺣد تجاري شامل دارايي،
بدهي و ﺣقوق صاﺣبان سﻬام را در يك تاريﺦ معين ﻧشان مي دهد،
دارايي هاي واﺣد تجاري معﻤوﻻً از طريق سرمايه گذاري صاﺣبان سرمايه و از
طريق ايجاد بدهي تامين مي شود .بنابر اين جﻤع دارايي هر واﺣد تجاري با
جﻤع بدهي ﺣقوق صاﺣبان سﻬام برابر مي باشد .دارايي به دو دسته كﻠي
شامل دارايي هاي جاري و ثابت تقسيﻢ مي شوﻧد.
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الف (١-دارايي ﺛابت:
دارايي ثابت در برگيرﻧده آن دسته از دارايي هايي است كه به منﻈور ايجاد
درآمد و استفاده از آن خريداري شده است و ﻋﻤر آن بيش از يكسال مي باشد
ماﻧند زمين ،ساختﻤان ،ماشين آﻻت ،وسايل ﻧقﻠيه و اثاثيه.
بديﻬي است كه با گذشت زمان دارايي ثابت دﭼار فرسودگي و از
مدافتادگي خواهد شد .بنابر اين ضروري است كه در پايان هر دوره
هزينه هاي ﻧاشي از اين امر تحت ﻋنوان هزينه استﻬﻼك محاسبه و از
درآمدهاي هﻤان دوره كسر شود.
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الف (٢-دارايي جاري:
دارايي جاري در برگيرﻧده آن قسﻤت از دارايي هاي يك موسسه است كه
يا ﻧقد بوده و يا تا پايان دوره مالي بعد قابل تبديل به ﻧقد و يا مصرف
مي باشد .برخي از اقﻼم دارايي جاري به شرح زير مي باشد:
-

وجوه ﻧقد در صندوق و در باﻧك

-

موجودي كاﻻ كه به سه صورت مواد اوليه ،كاﻻي در جريان ساخت و

كاﻻي ساخته شده وجود دارد .ارزش اين موجودي ها معﻤوﻻً به قيﻤت تﻤام
شده يا قيﻤت بازار هر كدام كه كﻤتر باشد مﻼك درج در ترازﻧامه است.
-

ﺣسابﻬاي دريافتني :كه منﻈور مطالبات از سايه اشخاص است كه در

ترازﻧامه تحت ﻋنوان سرفصل ﺣسابﻬاي دريافتني درج مي شود.
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-

پيش پرداختﻬا و هزينه سال آينده :وجوهي است كه يك واﺣد تجاري

پرداخت مي كند تا در دوره مالي بعد كسﺐ در آمد ﻧﻤايد .با توجه به دو اصل
وضع هزينه هاي يك دوره از درآمد هﻤان دوره و اصل تحقق در پايان دوره
مالي ،پيش پرداخت ها يا هزينه سالﻬاي آينده تحت ﻋنوان دارايي جاري در
ترازﻧامه منعكﺲ مي شود.
-

ساير دارايي ها :مﻤكن است بخشي از دارايي هاي يك موسسه صرف

سرمايه گذاري در ساير شركتﻬا شود  .از اين رو اين بخش از دارايي ها تحت
ﻋنوان سرفصل سرمايه گذاري و به قيﻤت خريداري شده در ترازﻧامه منعكﺲ
مي شود.
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-

بدهي ها :بدهي هاي واﺣد تجاري به ساير موسسات و اشخاص معﻤوﻻً

تحت دو سرفصل بدهي بﻠند مدت و بدهي جاري در ترازﻧامه منعكﺲ
مي گردد .منﻈور از بدهي بﻠند مدت بدهي است كه تاريﺦ باز پرداخت آﻧﻬا
بيش از يك سال از تاريﺦ ترازﻧامه قابل پرداخت است.
بدهي ها در ترازﻧامه تحت ﻋنوان سرفصل هاي بستاﻧكاران)مطالبات
اشخاص كه بابت آن سفته يا برات تسﻠيﻢ ﻧشده است( اضافه برداشت از باﻧكﻬا
و اسناد پرداختني)مطالبات اشخاص كه بابت آﻧﻬا سفته يا برات تسﻠيﻢ شده
باشد( و هزينه هاي پرداختني)شامل هزينه هايي كه تا تاريﺦ ترازﻧامه تحقق
يافته و به ﺣساب هزينه منﻈور شده است و بابت آن در سرفصل هزينه هاي
پرداختني بدهي منﻈور مي گردد( منعكﺲ مي شود.
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الف (٣-حقوق صاحبان سﻬام:
اين ﻋنوان در برگيرﻧده كﻠيه ﺣقوقي است كه سﻬامداران در يك شركت و
يا موسسه دارا هستند و شامل كﻠيه دارايي ها پﺲ از كسر كﻠيه بدهي ها است
و معﻤوﻻً تحت ﻋنوان سرفصل هاي زير در ترازﻧامه اﻧعكاس مي يابد.
 سرمايه :در شركتﻬاي سﻬامي سرمايه شركت به سﻬام تقسيﻢ شده و مبﻠﻎاسﻤي هر سﻬﻢ در صورتي كه تﻤام آن توسط سﻬامداران پرداخت شده باشد
مبين سرمايه سﻬامداران است و در سايه واﺣدهاي تجاري ميزان وجوهي كه
توسط شركاء پرداخت شده باشد مبين ميزان سرمايه شركاء است.
 اندوخته قانوني :براساس قاﻧون تجارت شركتﻬا بايستي هر سال يكبيستﻢ از سود خالص شركت را به ﻋنوان اﻧدوخته قاﻧوﻧي در ﺣسابﻬاي خود
ﻧگﻬدارﻧد و وقتي اﻧدوخته مزبور به ميزان ده درصد سرمايه بالﻎ گرديد ادامه
اﻧدوخته گذاري اختياري خواهد شد.
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 اندوخته احتياطي :واﺣد تجاري مي تواﻧد قسﻤتي از سود خالص قابلتقسيﻢ را تحت سرفصل اﻧدوخته اﺣتياطي جﻬت مواقع اضطراري ﻧگﻬداري
ﻧﻤايد.
 سود يا زيان سنواتي :سود تقسيﻢ ﻧشده شركت تحت ﻋنوان سرفصﻠي بههﻤين ﻋنوان در ترازﻧامه منعكﺲ مي شود و ﭼناﻧچه شركت متحﻤل زيان شده
باشد تحت ﻋنوان سرفصل زيان سنواتي منعكﺲ مي شود .زيان سنواتي ﺣقوق
صاﺣبان سﻬام را كاهش مي دهد.
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ب( صورت حساب سود و زيان:
صورتحساب سود و زيان گزارشي است كه ﭼگوﻧگي فعاليت يك واﺣد در
يك دوره مالي را ﻧشان مي دهد .اقﻼم ﺣساب سود و زيان در برگيرﻧده فرش
خالص ،بﻬاي تﻤام شده كاﻻهاي فروش رفتﻬف سود يا زيان ﻧاخالص،
هزينه هاي ساير درآمدها ئ ساﻧجام سود و زيان خالص ميباشد .
ب (١-فروش خالﺺ:
يكي از اقﻼم صورتحساب سود و زيان واﺣد هاي تجاري را فروش كاﻻ يا
خدمات تشكيل مي دهد .منﻈور از فروش خالص فروش پﺲ از كسر تﻤام
برگشتي ها و تخفيفات مي باشد.
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ب (٢-بﻬاي تمام شده كاﻻهاي فروش رفته:
در شركت هاي بازرگاﻧي بﻬاي تﻤام شده كاﻻي فرش رفته در برگيرﻧده
خريد به اضافه موجودي هاي كاﻻي اول دوره پﺲ از كسر آن ﭼه از
موجودي كاﻻ در پايان سال باقي ماﻧده است،مي باشد.
ب (٣-سود يا زيان ناخالﺺ:
ﭼناﻧچه ميزان فروش از قيﻤت تﻤام شده كاﻻي فروش رفته كسر شود
ﺣاصل سود و زيان ﻧاخالص را ﻧشان مي دهد.
ب (٤-هزينه هاي عملياتي:
هر واﺣد تجاري به منﻈور كسﺐ درآمد و ﻧاگزير از صرف هزينه ومخارج
است .مخارجي كه صرف توليد كاﻻ مي گردد )ماﻧند مواد اوليه مصرفي،
دستﻤزد كاركنان كارخاﻧه ،استﻬﻼك كارخاﻧه و ساير هزينه هاي توليد(
جزيي از قيﻤت تﻤام شده
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كاﻻ ساخته شده را تشكيل مي دهد كه قبل از تعيين سود و زيان
ﻧاخالص محاسبه مي شود .ساير هزينه هاي كه يك واﺣد تجاري به
منﻈور فروش كاﻻ يا خدمات خود متحﻤل مي شود ماﻧند هزينه هاي
اداري ،هزينه هاي مالي)،سود و كارمزد باﻧكي( ،هزينه هاي توليد و فروش
كاﻻ تحت ﻋنوان سر فصل هزينه هاي ﻋﻤﻠياتي از سود ﻧاخالص كسر
ميشود .ساير درآمدهاي شركت ﻧيز در اين قسﻤت منﻈور شده و ﻧﻬايتا
سود و زيان ويژه واﺣد تجاري مشخص مي شود.
پ( صورتحساب تغييرات در وضعيت مالي:
صورتحساب تغييرات در وضعيت مالي صورتحسابي است كه ﭼگوﻧگي
تامين منابع مالي و مصارف آن را در يك دوره معين مشخص مي ﻧﻤايد.
اين صورتحساب هﻤچنين ﭼگوﻧگي و ﻋﻠت
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تغيير در سرمايه در گردش يك واﺣد تجاري را معين مي ﻧﻤايد.
ت( تجزيه و تحﻠيل صورت هاي مالي:
براي اﻧجام تجزيه و تحﻠيل صورت هاي مالي در ابتدا ﻻزم است
بررسي هاي زير اﻧجام شود:
ت (١-بررسي گزارش حسابرسي مستقل:
ﻋﻼوه بر گزارش هاي ﺣسابرسي مالي ،ﺣسابرسان مستقل به طور معﻤول
پيرامون كنترل هاي داخﻠي موجود در يك واﺣد تجاري كه تحت رسيدگي
آﻧﻬا قراردارد .اظﻬار ﻧﻈر مي ﻧﻤايد .اين گزارش ها كه به ﻧام گزارش مديريت
معروف است به طور معﻤول به هيئت مديره موسسات ارائه مي شود كه
مي تواﻧد در دسترس مجامع ﻋﻤومي
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سﻬامدارن ﻧيز قرار گيرد و ﺣاوي رهنود هاي ﻻزم و مفيدي در جﻬت
تصﻤيﻢ گيري مي باشد.
ت (٢-بررسي گزارشﻬاي تﻬسه شده توسط واحد تجاري:
مسئوليت تﻬيه وتنﻈيﻢ وارائه گزارشﻬاي مالي به مراكز تصﻤيﻢ گيري به
ﻋﻬده مديران واﺣد تجاري مي باشد .به طور كﻠي ﺣسابرسي داخﻠي در
برگيرﻧده موارد زير است:
 بررسي و ارزيابي صحت و كفايت كنترلﻬاي موجود در ﺣسابداري ،مالي و ساير فعاليت ها.
تعيين ميزان اﻧطباق امور اﻧجام شده با خط مشي  ،برﻧامه ها و مقررات و
آئين ﻧامه هاي تدوين شده در موسسه.
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 تشخيص ميزان دقت و قابل اﻋتﻤاد بودن آمار و اسنادموسسه و محافﻈت از دارايي ها.
 ارزيابي كيفيت اﻧجام وظايف محوله به كاركنان در بخش هايمختﻠف.
ت (٣-بررسي گزارش هاي مقايسه اي:
ﭼناﻧچه گزارش هاي مالي سال مورد رسيدگي به هﻤراه گزارشﻬاي
مالي دوره هاي قبل ارائه گردﻧد اطﻼﻋات مفيد تري را به منﻈور
تصﻤيﻢ گيري در اختيار افراد ذينفع قرار مي دهد.
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ج(اصول قابل قبول حسابداري:
ج (١-اصل قبول قيﻤت تﻤام شده تاريخي ،گزارش هاي مالي در قالﺐ
اﻋداد قابل سنجش به پول با قيﻤت تﻤام شده تاريخي )در مقابل قيﻤت
بازار يا قيﻤت جايگزيني( ارائه مي شوﻧد.
ج (٢-اصل تحقيق :كﻠيه فعاليت هاي يك واﺣد تجاري مي بايست در
زمان تحقق بدون توجه به دريافت يا پرداخت ﻧقدي در دفاتر مالي به
هنگام ارائه گزارشﻬاي مالي ثبت شوﻧد.
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ج (٣-اصل ﺛبات رويه:
باتوجه به اينكه روشﻬاي مختﻠف و قابل قبولي پيرامون ثبت و شناخت
فعاليت هاي مالي وجود دارد به منﻈور قابل مقايسه بودن گزارشﻬاي مالي
بايستي رويه اي كه در دوره مالي قبل به كار گرفته در دوره مالي بعد ﻧيز
مورد اجرا قرار گيرد و در صورت تغيير روش مرتﺐ در كزارش منعكﺲ
شود.
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گام هفتم
مديريت منابع انساني
مديريت استراتژيك)راهبردي(
مديريت مالي ،حسابداري و منابع تامين و جذب سرمايه مالي

مديريت خطرپذيري
مديريت توليد و انبارداري
مديريت فروش
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مديريت خطر پذيري
خطر امري اجتناب ﻧاپذير است و خطر پذيري جزيي از كار يك
كارآفرين محسوب مي آيد.
معﻤوﻻ افراددر مورد خطر پذيري داراي تصورات غﻠطي هستند و شايد
هﻤين تصورات غﻠط است كه بسياري از افراد را خطر گريز ساخته است.
هر ﭼند كه خطر محرك بسيار قدرتﻤندي است و مي تواﻧد منجر به از
دست دادن ﻧيروي اﻧساﻧي ﺣرفه اي ،بازار يا فرصت هاي درآمد زايي و از
دست دادن كامل ﻋﻤﻠيات كسﺐ و كار شود اما اگر خطربه درستي درك
و مديريت شود مي تواﻧد به مزيت رقابتي تبديل گردد.
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در واقع خطر پذيري ﻻزمه زﻧدگي است .زيرا ﻧوآوري و پيشرفت بدون
خطر پذيري مﻤكن ﻧﻤي باشد .خطر پذيري يعني اﺣتﻤال وقوع هر
ﻧتيجه اي به غير از آﻧچه اﻧتﻈارش را داريﻢ.
يك كار آفرين بايد مطﻠع باشد كه ﭼگوﻧه ميتوان خطر پذيري را
مديريت كرد .مديريت خطر پذيري اقدامي آگاهاﻧه است كه به كار آفرين
در باﻻ بردن اﺣتﻤال تحقق پيامدهاي مطﻠوب و كاهش پيامدهاي ﻧامطﻠوب
ياري مي رساﻧد.
مديريت خطر پذيري معﻤوﻻ به دو شيوه اساسي ﻧﻤود ﻋيني مي يابد:
الف(مديريت خطر پذيري برﻧامه ريزي شده :كه شامل موارد زير است
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 -١شناسايي خطرات :به منﻈوراخذ تصﻤيﻢ صحيح مي بايست با
طبقه بندي ﻋوامل خطرآفرين ﻋﻠل خطر را شناسايي و براي آن
ﭼاره اي اﻧديشيد.
 -٢توسعه خطر مبتني بر دانش :مديريت اثربخش خطر ﻧيازمند تﻬيه
مخزن از اطﻼﻋات شناسايي خطرات است .بدين ترتيﺐ اطﻼﻋات به روز
مي باشد.
 -٣تحليل خطر :هﻤه پروژه ها با هﻤه خطرات مواجه ﻧﻤي شوﻧد .لذا
بايد ﻋوامل خطر را براي هر پروژه مشخص ﻧﻤاييﻢ و مي تواﻧيﻢ براي
تحﻠيل خطرات از فرمولي استفاده ﻧﻤاييﻢ تا دريابيﻢ كه ﭼرا اين ﻋوامل
براي پروژه خاصي وجود دارﻧد .براي مثال اﺣتﻤال اينكه خطري رخ
دهد در مقياس  ٠تا  ١٠٠خواهد بود .در ﺣاليكه شايد تاثير آن در
مقياس ديگري تعريف شود.
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 -٤توسعه طرح :پﺲ از شناسايي هر خطر ،خطر طبقه بندي و
تحﻠيل مي شود .در اين ﺣالت بايد طرﺣي براي ﻧﻈارت ،اﻧدازه گيري ورفع
هر يك از خطرات توسعه در ﻧﻈر گرفت.
 -٥نظارت بر خطر :با پيگيري روﻧد پيشرفت كار مي توان خطرات را
اولويت بندي و زمان ﺣذف آﻧﻬا را تعيين ﻧﻤود.
 -٦فراگيري از خطر :كار آفرين مي بايست هﻤواره از خطرات
درس هاي مﻬﻤي را فرا گيرد و اين امر به آﻧﻬا كﻤك مي كند تا دوباره
اشتباهات روي ﻧدهند.
ب ( مديريت خطرپذيري واكنشي :در اين شيوه با توجه به غيرقابل
پيش بيني بودن منابع خطر ،تواﻧاي هاي سازمان براي اقدام واكنشي در
قبال پيامدهاي مخاطره اﻧگيز به گوﻧه اي راهبردي مديريت مي شود.
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مديريت بحران
بحران به شرايط غيرﻋادي اطﻼق مي شود كه به تصﻤيﻢ فوري ﻧياز
دارد .طبيعي است كه در ﭼنين شرايطي ،ضوابط  ،هنجارها و قواﻧين
مرسوم ديگر كارساز ﻧيست.
امروزه با پيچيده شدن محيط كار وپويايي سريع آن ،هر لحﻈه امكان
بروز يك بحران  ،فرهنﮓ سازمان مي بايست آهنﮓ تغييرات به خود گرفته
و به سﻤت يك فرهنﮓ خﻼق و متغير گرايش پيدا كند .اين امر منجر به
ايجاد فرصت هايي جﻬت ﺣفﻆ و تداوم ﺣيات سازمان مي شود.
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با وقوع بحران ،واكنشﻬاي رواﻧي متعددي رخ مي دهد كه ﻋبارتند از
ﻧاباوري  ،وﺣشت ،قبول شكست ،قضاوت هاي غﻠط  ،اقدامات غير منتﻈره،
كوته ﻧﻈري ،هيجان زياد و ﻧﻬايتاً مقصر داﻧستن اين وآن.
موارد فوق واكنش هاي هستند كه در ابتداي هر بحران از طرف افراد
بروز مي كند و ﻋﻼوه بر آن ،هر ﭼند كه مﻤكن است ﻧوع بحران ها متفاوت
باشند ولي هﻤه آﻧﻬا ﻧقاط مشتركي دارﻧد كه ﻋبارتند از:
 -١ﻧياز به تصﻤيﻢ گيري بديع دارﻧد.
 -٢ﻋزم واكنش هاي سريع معﻤوﻻً پيامدهاي ﻧا مطﻠوب در پي دارد .
 -٣راه ﺣل ها محدود هستند.
 -٤زمان به ﻧفع تصﻤيﻢ گيران ﻧيست.
107

 -٥تصﻤيﻤات غﻠط  ،ﻋواقﺐ وخيﻢ دارﻧد.
 -٦شدت گرفتن غيره منتﻈره رويدادها وضعيت بحراﻧي را تشديد
مي كند.
با توجه به مطالﺐ ذكر شده هر مدير يا مسئول مﻤكن است با اين سوال
مواجه شود كه :ﭼگوﻧه بايد با بحران برخورد ﻧﻤاييد؟
 برخورد با بحران از منظر تصميم گيري:واضح است كه وامنش ها و ﻧحوه تصﻤيﻢ گيري افراد به هنگام بحران به
ﭼگوﻧگي برداشت آﻧﻬا از اوضاع وابسته است.
بر اساس اين سه ﻋامل مي توان سناريدهاي مختﻠفي ترسيﻢ كرد:

108

الف -اينكه وضعي كه پيش آمده منافع خود ،گروه و سازمان را تا ﭼه ﺣد
مورد تﻬديد قرار داده داست.

ب -زمان ﻻزم براي ﻋكﺲ العﻤل ﭼقدر است).فرصت(
ج -براي سازمان تا ﭼه ﺣد غيرمنتﻈره بوده است).غافﻠگيري(
بديﻬي است در هنگام وضيعت بحراﻧي ،شناخت دقيق مسئﻠه و ارائه
راه ﺣل مناسﺐ در زمان معين تﻬديدها را به فرصت ها تبديل مي ﻧﻤايد.
برخورد با بحران از منظر روانشناسي:از منﻈر رواﻧشناسي براي محدود كردن ﻋواقﺐ سوء بحران و كنترل
وضعيت  ،تصﻤيﻤات فوري ﻧقش ﺣياتي بازي مي كند .در ﭼنين وضعيتي
بﻬتر است كه فكر خودمان را از روي مسائل متفاوت جدا كرده و فقط بر
روي ﺣل مسئﻠه متﻤركز ﻧﻤاييﻢ.
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كنترل برخورد و ﺣفﻆ خويشتنداري وآرامش در تسﻠط بر اوضاع به
هنگام بحران ﻧقش ﺣياتي بازي ميكند .هر ﭼند كه ﻻزمه تصﻤيﻢ گيري در
بحران ،تجربه و مﻬارت كافي است ولي افزون بر ان ،مدير بايد اﻋتﻤاد به
ﻧفﺲ خود را از دست ﻧدهد واز ذهن خود استفاده كافي ببرد.
سناريدها و حاﻻت مختلف بحران:

 -١وضعيت كامﻼً بحراني :در اين وضعيت تﻬديد شديد ،زمان كوتاه و
غافﻠگيري مشاهده مي شود و بعبارتي ﺣادثه پيش آمده كامﻼً غير منتﻈره
مي باشد .در ﭼنين ﺣالتي ديگر ﻧﻤي توان از روشﻬاي معﻤول براي ﻧشان
دادن ﻋكﺲ العﻤل استفاده كرد .يك كارآفرين در ﭼنين وضعيتي بيش از
هر ﭼيز به تجربه ،مﻬارت ،سزﻋت ،هوشﻤندي ،خﻼقيت و موقعيت سنجي
ﻧياز دارد.
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از آﻧجا كه فرصت كافي براي جﻤع آوري و تجزيه و تحﻠيل اطﻼﻋات وجود
ﻧدارد پﺲ بايد هر ﭼه سريعتر با توجه به اطتاﻋات موجود موضوع
ارزيابي و ﻧسبت به آن اقدام گردد.
 -٢وضعيت نو ﻇﻬور :در ﺣالت بحران پيش آمده كامﻼً غيرمنتﻈره
مي باشد ولي فرصت كافي براي تصﻤصﻢ گيري وجود دارد.
 -٣وضعيت آرام :در اين ﺣالت هﻢ تﻬديد كﻢ است و هﻢ فرصت براي
تصﻤيﻢ گيري بسيار زياد ،ولي ﺣادثه غير مترقبه است.ﭼون تﻬديد هﻢ
جدي ﻧيست افراد كﻤتر دﭼار اضطراب و دستﭙاﭼگي هستند و بﻬتر
مي تواﻧند تصﻤيﻢ بگيرﻧد.
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 -٤وضعيت موردي يا تصادفي :در اين ﺣالت بحران پيش آمده تﻬديد
اساسي محسوب ﻧﻤي گردد ولي اگر تصﻤيﻢ گيري درست اﻧجام ﻧشود بحران
مي تواﻧد تشديد گردد.
 -٥وضعيت انعكاسي :در اين وضعيت تﻬديد شديد است و زمان
ﻋكﺲ العﻤل كوتاه ولي غافﻠگيري وجود ﻧدارد .ﭼون از قبل،وقتي ﺣادثه اي
قابل پيش بيني بوده است در ﭼنين ﺣالتي بﻬتر است كارآفرين از قبل،
خودش را براي مواجﻬه با ﭼنين بحراﻧي آماده كرده باشد تا بتواﻧد در زمان
كوتاه تصﻤيﻢ هاي ﻻزم را بگيرد.
 -٦بحران تعمقي :در اين ﺣالي تﻬديد شديد است ولي زمان كافي براي
ﻋكﺲ العﻤل وجود دارد و هﻢ بحران قابل پيش بيني مي باشد مثل بحران
بيكاري
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 -٧وضعيت عادي :در ﭼنين وضعيتي هﻢ تﻬديد كﻢ است و هﻢ زمان
براي تصﻤيﻢ گيري بسيار زياد.
چاره چيست؟
وظيفه مدير ﻧيست تا بعد از بروز مشكل ﻧسبت به اتخاذ تصﻤيﻢ اقدام
ﻧﻤي كند بﻠكه وظيفه اصﻠي مدير اين است كه با افزايش معﻠومات خود و
در ﻧتيجه آينده ﻧگري به سﻤت پيشگيري از بحران ﺣركت ﻧﻤاييد و بديﻬي
است كه خويشتنداري و آرامش و اﻋتﻤاد به ﻧفﺲ كﻤك زيادي در اين امر
به كارآفرين خواهد شد.
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مديريت استراتژيك)راهبردي(
مديريت مالي ،حسابداري و منابع تامين و جذب سرمايه مالي

مديريت خطرپذيري

مديريت توليد و انبارداري
مديريت فروش
مديريت خطرپذيري
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مديريت توليد و انبار
وﻇايف مدير توليد :اداره ساماﻧه توليد محصوﻻت مي باشد .مديريت
توليد ،كار كردي است كه ﻋﻬده دار تبديل ورودي ها به خروجي ها يعني
خدمات و كاﻻهاست در ﻧﻈام توليد ،ورودي ها شامل مواد اوليه ،ﻧيروي
اﻧساﻧي ،ماشين آﻻت ساختﻤان ،فناوري ،پول و خروجي ها شامل
محصوﻻت )كاﻻها و خدمات( مي باشند.
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ﻋﻤده وظايف مديريت توليد ﻋبارتند از:
الف( پيش بيني توليد و عمليات:
پيش بيني در مديريت توليد بسيار ضروري است .مديريت توليد از طريق
بكار بردن روش هاي كيفي پيش بيني ،ميزان فروش براي هر محصول
در هر دوره زماﻧي ،و مقدار محصوﻻتي را كه خريداران قصد دارﻧد در
آينده خريداري كنند پيش بيني و سﭙﺲ از روي اين
پيش بيني ها منابع مورد ﻧياز براي توليد را برآورد مي سازﻧد.
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ب( طراحي و برنامه ريزي فرآيند توليد:
فرآيند توليد به طور معﻤول شامل مراﺣل زير است:
 ايده توليد محصوﻻت جديد مطالعه امكان پذيري فني و اقتصادي طراﺣي فرآيند توليد طراﺣي محصوﻻت -توليد و بازا يابي كاﻻ و خدمات جديد
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ج( انتخاب روشﻬاي مناسب توليد:
به طور معﻤول اﻧواع روش توليد محصول ﻋبارت است از:
 توليد مبتني به محصول :در اين توليد،واﺣدهاي توليدي بر اساس ﻧوعكاﻻ يا خدمتي كه توليد مي شود  ،سازماﻧدهي مي شوﻧد .توليد مبتني
به محصول به سه شكل صورت مي پذيرد.
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 -١توليد واحدهاي جدا :به معني توليد محصوﻻت متﻤايز مثل توليد
خودرو.
 -٢توليد فرايندي :در اين ﻧوع توليد مواد در ﻋﻤﻠيات توليدي ﻧﻈير
غربال كردن  ،آسياب كردن ،پخت و ....جابه جا مي شوﻧد .اين روش
توليد در صنايع غذايي  ،مواد شيﻤيايي -پتروشيﻤي و امثال اينﻬا
مشترك است.
 -٣تحويل خدمات :در اين ساماﻧه خدمات بطور پيوسته و مسيرهاي
خطي به مشتريان ارائه مي شود ماﻧند تسﻬيﻼت خودروشويي.
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 توليد مبتني برفرآيند:در اين ﻧوع توليد ،ﻋﻤﻠيات توليدي بر اساس ﻧوع فرآيند ها سازماﻧدهي
مي شود .ساماﻧه توليدي مبتني بر فرآيند ،ﻧيازمند به مﻬارت و آموزش و
سرپرستي زياد دارد و برﻧامه ريزي و كنترل توليد در آن پيچيده تر است.
د( فن آوري توليد:
فن آوري توليد يعني مجﻤوﻋه روشﻬاي مورد استفاده جﻬت تبديل و
تغيير يك دسته مواد خام به يك سري محصوﻻت تﻤام شده يا ﻧيﻤه تﻤام
شده .
ه( برنامه ريزي ﻇرفيت:
پﺲ از تصﻤيﻢ گيري در مورد ﻧوع كاﻻ و خدماتي كه بايد ارائه گردد،
ظرفيت ساماﻧه توليدي ﻧيزبايستي تعيين گردد.
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خ( برنامه ريزي تلفيقي:
شرح راهبردهايي است كه زمان بندي توليد يا ﻧرخ خدمات ،تعداد
ﻧيروي كار و ﻋوامل ديگر در توليد و هﻤچنين سرمايه گذاري در موجودي
مواد اوليه را مشخص مي كند و ﻧشان مي دهد كه ﭼگوﻧه در جﻬت
دستيابي به اهداف بﻠند مدت پيشرفت ﺣاصل مي شود.
ج( برنامه زمان بندي:
در اين فرآيند منابع را در طول زمان براي اﻧجام وظايف تعيين شده
مشخص مي ﻧﻤايند .معﻤوﻻً برﻧامه هاي زمان بندي اغﻠﺐ برﻧامه هاي كوتاه
مدت تﻠقي مي گردد.
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م( كنترل موجودي و برنامه ريزي مواد:
موجودي مواد اوليه و قطعات و كاﻻهاي كامل شده  ،از لحاظ مالي و
ﻋﻤﻠياتي براي سازمان ﺣائز اهﻤيت است .به دليل اينكه موجودي ها
مستﻠزم صرف هزينه هاي هﻤچون هزينه ﻧگﻬداري ،ﻧقل و اﻧتقال
واﻧبارداري است لذا يك مدير توليد  ،با ﻧگﻬداري مقدار مناسبي موجودي
در سازمان،هزينه ها را كاهش و سودآوري سازمان را افزايش مي دهد.
ن( كنترل كيفيت:
كنترل كيفيت از ابزارهاي مﻬﻢ جﻬان رقابتي بحساب مي آيد .هﻤيشه
بايستي اين ﻧكته را مد ﻧﻈر داشت كه كيفيت در ﻧﻈر مشتريان به صورت
مستﻤر در ﺣال تغيير است.
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پﺲ ضﻤن مناسﺐ بودن قيﻤت محصول بايستي هﻤيشه تاثيرات رواﻧي
محصول را براي بقاءشركت مد ﻧﻈر قرار گيرد و اين كا غيرمﻤكن است
مگر با كنترل كيفيت محصول.
گذشته از وظايف مطرح شده مديريت توليد ،مسئوليت اﻧبار و
اﻧبارداري ﻧيز از شرح وظﻠيف يك مدير بحساب مي آيد  .اﻧبار به فضايي
گفته مي شود كه بر اساس يك ساماﻧه طبقه بندي صحيح ،مواد اوليه ،
كاﻻي ﻧيﻤه ساخته  ،محصول ساخته شده و يا فرآورده هاي صنعتي و
بازرگاﻧي در آن ﻧگﻬداري مي شود.
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تشخيص و تفكيك اجناس و اقﻼم مختﻠف از يكديگر و طبقه بندي
موضوﻋات براي تجزيه و تحﻠيل به وسيﻠه كد گذاري اﻧجام مي گردد.
روش هاي مختﻠفي كه براي كد گذاري مي توان از آﻧﻬا استفاده شود
ﻋبارت است از:
 روش شﻤاره گذاري ساده يا اﻋداد ترتيبي روش الفبايي-

روش تﻠفيق ﺣروف با اﻋداد

 روش اﻋتباري يا ديويي روش ﻧيﻤوﻧيك روش كد گذاري بر اساس طبقه بندي كاﻻ124

روش ﭼيدمان در اﻧبار معﻤوﻻً به وسيﻠه قفسه اﻧجام مي پذيرد .در واقع
با ﭼيدمان صحيح اجناس موجبات به وجود آمدن ﻧﻈﻢ و كاهش وقت در
داد و ستد فراهﻢ مي آيد .در امر ﭼيدمان متغيرهايي هﻤچون ميزان
تقاضا ،اﻧدازه و ﺣجﻢ كاﻻ و مشخصات كيفي اجناس ﻧقش ارزشﻤندي ايفا
مي ﻧﻤايد.
گذشته از مطالبات فوق الذكر يك مدير توليد مي بايست به روشﻬاي
متداول اﻧبار گردان كه به دو روش دايﻤي و دوره اي قابل تقسيﻢ
مي باشند و اصول ايﻤني و ﺣفاظت اﻧبار آشنايي كامل داشته باشد و اولين
قدم براي رﻋايت اين اصل مﻤاﻧعت از ورود يا خروج اشخاص غير مجاز به
اﻧبار و محوطه آن است.
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مديريت فروش
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مديريت فروش
فروش ،آخرين و مﻬﻤترين ﻋﻤﻠيات در كسﺐ و كار يك كارآفرين است و در
اين مرﺣﻠه كارآفرين متوجه مي شود كه از كسﺐ و كار خود ﭼه
ﻧتيجه اي گرفته است و سود و زيان وي مشخص مي گردد.
در مرﺣﻠه فروش در واقع كارآفرين وظيفه دارد تا مشتري را از ﻧيازهايش
مطﻠع سازد و كﻤك ﻧﻤاييد براي رفع ﻧيازهاي مشتري .بنابراين فروش
فرآيندي است كه داراي سه مرﺣﻠه مي باشد:
 -١درك ﻧيازهاي مشتري
 -٢ارائه راه ﺣﻠي براي رفع اين ﻧيازها
 -٣كسﺐ رضايت مشتري
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از آﻧجا كه در فروش ،فروشندگان ﻧقش پل ارتباطي بين توليد كننده و
مصرف كننده را بازي مي كنند ،لذا فعاليت فروشندگان مي بايست توسط
مديران فروش به ﻧحوي مقتضي  ،برﻧامه ريزي ،هدايت و كنترل شود .مدير
فروش بايد اهداف فروش را مشخص كند و اين اهداف را با اهداف بازاريابي و
اهداف كل كسﺐ و كار هﻤاهنﮓ سازد.
مدير فروش مي بايست بخشي از اوقات خود را جﻬت رسيدگي به موارد
زير اختصاص دهد.
 -١گزينش و استخدام افراد مورد ﻧياز براي تكﻤيل ﻧيروي فروش
 -٢فراهﻢ ﻧﻤودن امكاﻧات جﻬت آموزش كافي براي ﻧيروي فروش خود
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 -٣اطﻤينان از اينكه سيستﻬا و برﻧامه هاي ﺣقوق و دستﻤزد موجﺐ
اﻧگيزش جﻬت فروش بيشتر در پرسنل فروش مي شود.
 -٤ارزيابي هر ﭼند وقت يكبار از ﻋﻤﻠكرد ﻧيروي فروش
در زير هر يك از وظايف مديران فروش را به تفكيك در ﺣوزه ﻋﻤﻠيات
مديريت فروش مورد بررسي قرار مي دهيﻢ:
 برنامه ريزي:مديران فروش در ﻋﻤﻠيات خود ابتذا بايستي به برﻧامه ريزي فروش
بﭙردازﻧد .اهﻤيت برﻧامه ريزي به معناي تفكر پيشاپيش و پيش بيني
راه ﺣﻠﻬاي اﺣتﻤالي آينده است يكي از اهرمﻬاي ﻋالي برﻧامه ريزي فروش كه
مورد استفاده مديران فروش مي تواﻧد قرار گيرد تدوين
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بودجه دقيق فروش و هزينه هاي توزيع و فروش ،تعيين مناطق فروش و
ايجاد سﻬﻤيه هاي فروش براي فروشندگان مي باشد.
 هدايت:وظيفه ديگر مدير فروش ،اداره و مديريت بر ﻧيروي فروش است .او بايد
ﻧيروهاي اﻧتخاب شده براي پست هاي مختﻠف بخش فروش را به
گوﻧه اي هدايت كند كه بﻬد ﻧحو مطﻠوبي اﻧتﻈارات شركت را تحقق بخشد.
اصوﻻً مديران فروش با تخصيص مناطق فروش و سﻬﻤيه فروش براي
فروشندگان مي تواﻧد فرآيند فروش آﻧﻬا را هدايت كند.
 كنترل:130

براي اطﻤينان از اينكه فعاليت هاي ﻧيروي فروش در ﭼﻬارﭼوب برﻧامه
ريزي اﻧجام شده صورت مي پذيرد از ﻋفه كنترل در آيند مديريت فروش
استفاده مي شود .كنترل به معناي مقايسه ﻧتايج بدست آمده است.
سازماندهي:
مدير فروش بايد به خوبي بخش خود را سازماﻧدهي كند تا به ﻧحو
مطﻠوب و موثري وظايف متعدد و متنوع بخش فروش به اﻧجام رسد.
 تامين نيروي انساني :فروش ﻋﻤﻠي است كه به ﻧيروي اﻧساﻧي ﻧياز دارد و خدمات كامﭙيوتري
اﻧرا از اﻧسان بي ﻧياز كنند .ﭼناﻧچه قرار باشد ﻋﻤﻠيات فروش به ﻧحو
مطﻠوبي صورت گيرد ،در درجه اول تواﻧاي ها ،داﻧش ،معﻠومات و كوشش
جﻤعي افراد استخدام شده در بخش فروش اهﻤيت مي يابد.
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موفقيت آميز بودن ﻋﻤﻠيات فروش به اﻧتخاب و گزينش صحيح فروشندگان
بستگي دارد و بنابراين مدير فروش بايد به امر اﻧتخاب و به كارگيري،
آموزش وسيستﻢ پرداخت ﺣقوق و مزاياي فروشندگان توجه زيادي
مبذول دارد.
بطور كلي فرآيند مديريت فروش شامل  ٥مرحله زير است:
 -١تعريف ايجاد پاگاه اطﻼﻋاتي به منﻈور جﻤع آوري اطﻼﻋات مربوط به
فروش.
 -٢تحﻠيل اطﻼﻋات و بدست آوردن روﻧدهاي مختﻠف
 -٣پيش بيني فروش هاي آﻧي بر اساس روﻧد هاي قبﻠي
 -٤تعيين سﻬﻢ و مناطق فروش
 -٥تعيين تعدادفروشندگان و ﻋامﻠين فروش.
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