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مقدمه
امروزه اداره امور یک سازمان فعالیت های گوناگونی را طلب می کند ،از شناسایی تغییر و تحوالت تا فرصت
های توسعه وسرمایه گذاری ،از ایجاد محیطی پویا وخالق در سازمان تا توسعه دانش وتوانمندی کارکنان ،از
ارائه یک محصول جدید تا افزایش کیفیت کاری درسازمان .بررسی دالیل کامیابی ها و ناکامی ها در این
مسیر نشان دهنده ضرورت تخصص گرایی به عنوان الزام قطعی مدیریت نوین است .دغدغه یافتن
متخصصین گوناگون در زمینه های مختلف -که در همه ارکان زندگی مدرن از جمله مدیریت وجود دارد -در
برخی از بخش ها مانند کلینک های درمانی ،فروشگاه های زنجیره ایی و  ...پاسخ داده شده است ،اما هیچ
گاه مرجع مشخص و قابل اعتمادی برای پاسخگویی به خدمات و تخصص های مورد نیاز نهادها ،سازمان ها،
صنایع و کسب و کارهای گوناگون در ایران وجود نداشته است.
در صنعت امروز هیچ گاه نمی توان نقش های مدیریتی را نادیده گرفت .سیستم های گوناگون و متنوع
موجود در صنعت تنها زمانی می توانند به بازدهی تعریف شده خود برسند که توسط رکن اساسی مدیریت
رهبری و در خط اصلی خود حرکت کنند .هر جامعه ای برای دستیابی به اهداف خود با دو عامل ناهماهنگ
یا نامتعادل مواجه است .از یک طرف خواسته هایی که می خواهد به آنها دست بیابید که نامحدود و سیری
ناپذیرند یعنی ضمن آنكه غیر قابل شمارش هستند  ،حتی در صورت دستیابی به همان خواسته هایی که
امروز آرزویش را داریم قانع نشده و خواسته جدیدی را مطرح می کنیم .از طرف دیگر منابعی که باید از آنها
جهت رسیدن به خواسته ها استفاده نمائیم که از ویژگی محدودیت برخوردارند  .ایجاد تعادل بین این دو
عامل ناهماهنگ یكی از وظایف اصلی برنامه ریزان اقتصادی در هر جامعه و حتی تک تک افراد یک جامعه
می باشد.

اگر چه اولین گام برای ایجاد چنین تعادلی الویت بندی خواسته هایی است که رسیدن به همه آنها آرزوی هر
جامعه ای می باشد اما صرف الویت بندی برای این کار کافی نیست .بلكه ارزیابی های اقتصادی برای کارهای
دارای اولویت نیز یكی دیگر از وظایف مهم برنامه ریزان جامعه می باشد زیرا برای رسیدن به یک هدف
ممكن است چندین راه وجود داشته باشد و برای انتخاب اقتصادی ترین راه که کم هزینه ترین راه می باشد ،
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ارزیابی های اقتصادی و یا همان اقتصاد مهندسی طرحها و پروژه ها یكی از فاکتورهای مهم در استفاده
درست از منابع می باشد .

معرفی شرکت آموزشی بهنو
مدیران مؤسس شرکت بهنو فعالیت خود را در زمینة حرفة مشاوره مدیران آغاز نموده و با پشتوانه مستحكم
علمی  ،تجربی و با بهره جویی از همكاری کارشناسان مجرب و کار آزموده مبادرت به تشكیل این شرکت در
زمینه تحقیق  ،آموزش و اجرای پروژه های مرتبط با سیستم های مدیریتی نمودهاند .
رسالت این شرکت ارائه خدمات به مدیران در حوزه های مهندسی  ،طراحی  ،مشاوره و آموزش با کیفیتی در
سطح جهانی و با استفاده از روش های نوین و روز دنیا بوده تا موجبات بالندگی سازمان ها را فراهم آورد .
هم اکنون مدیران شرکت بهنو با اعتقاد جدی به اصل مشتری مداری و با تكیه بر تجربیات ارزشمند و موفق
خود در بیش از  211پروژة مدیریتی  ،فنی و مهندسی درگستره وسیعی از سازمان های تولیدی و خدماتی
آمادة خدمتگزاری به جامعة مدیریت کشور میباشند .
ما براین عقیدهایم که به کارگیری روش های مدیریتی نوین موجب تحول سازمان ها و فرهنگ حاکم بر آنها
میگردد .این روش ها باید تمامی فرآیند های سازمانی را متأثر نماید ،لذا یكی از محورهای اصلی عملیات
تحول سازمانی را بر آموزش قرار دادهایم تا از این طریق موجب ایجاد نگرش های جدید گردیده و سپس در
تمام سطوح سازمان رفتار بهبود یافته را با نگرش یک سیستم باز پیگیری نماییم.
هم اکنون واحد آموزش شرکت با خدمات ارزشمند خود مصمم است تا این رسالت را به نحو احسن به انجام
رساند.
خدمات مشاوره مدیریت ،زمانی موجب ارتقاء توان رقابت ،سودآوری ،رضایت ذینفعان و رفع تنگناهای
سازمانی میگردند که فرآیندهای سازمانی در قالب سیستمی یكپارچه با استفاده از روش های نوین و ابزارهای
علمی متحول گردیده و کلیه سطوح و در رأس آن مدیریت ارشد با اعتقاد کامل پذیرای آن گردند  .به منظور
پاسخ گویی به این نیاز روز افزون واحد تحقیق و توسعه شرکت بهنو در فضایی مستقل و با در اختیار داشتن
تیم کارشناسی توانمند همواره در جهت توسعه دانش ،نوآوری و ارائه خدمات جدید به مشتریان حرکت
نموده و موجبات ارتقای توان عملیاتی شرکت را فراهم می آورد .ما مفتخریم که علی رغم تمام نامالیمات
موجود بر سر راه خدمات مشاوره مدیریت  ،همچنان با قدرت و استوار در مسیر خدمت ایستاده و پشتوانه
عظیمی از اعتماد مشتریان عزیزمان را به عنوان سرمایه ای وصف ناپذیر توشه راه نموده ایم.
شرکت بهنو با هسته مشاوره ای قوی و متشكل از نیرو های خبره و با تجربه در کلیه زمینه های مشاوره
مدیریتی آماده خدمت رسانی به صنایع و سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد .دپارتمان های شرکت
در ادامه معرفی شده است.
دپارتمان سیستم های مدیریتی
دپارتمان فنی و مهندسی
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دپارتمان آموزش و پژوهش
دپارتمان مدیریت پروژه

هر یک از این دپارتمان ها با بهره گیری از نیروهای متخصص و دارای پشتوانه تجربه ای قوی سعی می
نماید تا کلیه نیازهای سازمان ها را پوشش دهد .در بخش های بعدی به معرفی هر یک از دپارتمان ها و
شرح خدمات آنها می پردازیم.
.1دپارتمان سیستم های فنی  ،مهندسی و مدیریتی

این دپارتمان بررسی و اجرای پروژه های مختلف را در
صنایع به عهده دارد .دامنه این سیستم ها از عارضه یابی
سازمانی که شروع شناخت مشکالت سازمان است شروع می
شود و همه سیستم هایی را که بتوانند در متعالی کردن
سازمان نقش داشته باشند در بر می گیرد.

 1-1مدیریت استراتژیک
آیا تا به حال از خود پرسیدهاید که چرا بعضی از شرکتهای بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست
دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تاسف بار تنزل یافتهاند و چرا برخی از شرکتهای
کوچک و گمنام به یكباره به جایگاههای ممتازی در صحنه رقابت بینالملل رسیدهاند ؟ آیا در این مورد فكر
کردهاید که چرا برخی از موسسات نوسانهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها
غلبه میکنند و در مقابل برخی از سازمانها طعم تلخ شكست را چشیده و از ادامه راه باز میمانند ؟ به
عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت ،پاسخ بسیاری از اینگونه سواالت را باید در مفاهیمی به نام
استراتژی و مدیریت استراتژیک جستجو کرد.
فرایند مدیریت استراتژیک را میتوان به چهار مرحله تقسیم نمود :
 -2تحلیل وضعیت
 -3تدوین استراتژی
 -9اجرای استراتژی
 -1ارزیابی استراتژی
در امر مدیریت و ساختار استراتژیک و رسیدن به سازمان استراتژی محور که از مقدمات دستیابی به سازمانی
با عملكرد برتر می باشد این گروه خدمات زیر را ارائه می نماید.
تجزیه و تحلیل محیطی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی
برنامهریزی استراتژیک ،تدوین چشم اندازها و ارزشهای سازمانی با بهره گیری از مدل تلفیقی دیویدBSC -
4
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طراحی نظام مدیریت عملكرد PMS 2همراه با نرم افزار  SAM-P12برای سنجش عملكرد بخش های
گوناگون سازمانها
استقرار سامانه بازخورد استراتژیک برای اطمینان از تحقق استراتژیها مبتنی بر الگوی کارت امتیازی متوازن
BSCو هوشمندی کسب و کار  BIهمراه با ارائه نرم افزار  SAM-M12برای کنترل و ارزیابی استراتژیها
طراحی نظام جبران خدمت براساس رویكرد استراتژیک محور همراه با ارائه نرم افزار SAM –R

ISO

-

)
 1 2استانداردهای بین المللی (
استادنداردها مجموعه ای از اصول مشترک برای کار کردن هستند که پایبندی به آنها باعث می شود سیستم
همیشه در مسیر درست حرکت کند .در این بین استانداردهای ایزو و استانداردهای محصول نقش مهمی ایفا
می کنند .استانداردهایی که شرکت بهنو اجرا می کند در ادامه فهرست شده اند.
Iso 8002:1009

استاندارد های سری  9111استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می
کنند  .به عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو  9111استاندارد محصول نیست ولی راهكارهای اجرایی برای
رسیدن به کیفیت مناسب مجصوالت و رضایت مصرف کننده ارائه میكند.
:1000ISO 20002
سری استانداردهای  DIN EN ISO 21111شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه
با سیستم های زیست محیطی است که استاندارد تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ
هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن ،بیان می نمایند.
OHSAS 29002:1001

ضمن بیان نیازمندیهایی برای سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه ای ،سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک
های ایمنی و سالمت حرفه ای نموده و کارایی سیستم را بهبود می بخشد.
استاندارد  OHSASنه تنها مبین ویژگیهای یک سیستم ایمنی و سالمت حرفه ای است بلكه،
مشخصات جزیی تری را برای طراحی یک سیستم مدیریت عمومی اظهار می نماید.
نشانCE

این استاندارد که با عبارت مخفف  CEنشان داده میشود ،به منظور استانداردسازی اجباری در بسیاری از
محصوالت تجاری و صنعتی که در منطقه اقتصادی اروپا تولید یا به فروش میرسند ،ارایه شده است .این
حروف اختصار کلمات فرانسوی  Conformité Européenneاست .با نشان  CEبر روی محصول
تولید کننده تضمین می کند که محصول با الزامات ضروری دستورالعمل های  CEمنطبق است.

1 - Performance Management System
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 1-3تحقیق و توسعه ((R&D
افزایش رقابت و انگیزه بقاء بسیاری از سازمانها را برآن داشته که فعالیتهای خود را بر تولیدات اساسی و
توانمندیهای محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایهگذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوریهای
تكنولوژیک میباشد .انجام تحقیقات در سازمانها با هدف حمایت از نوآوری صورت میگیرد و فعالیتهای
( )R&Dباید فرصتهای کسب وکار جدیدی خلق کرده و یا کسب وکار فعلی سازمان را متحول نماید.
همچنین شدت یافتن رقابت موجب افزایش حمایت کشورها و سازمانها از فعالیتهای ( )R&Dشده است.
پیچیدگیهای تحقیقات مبتنی بر دانش ،تكنولوژی و نوآوری و نیز پویایی کسب وکار و بازار ،سازمانها را
مجبور کرده تا در حجم ،مقیاس ،موقعیت مكانی و جهتگیری فعالیتهایشان تجدیدنظر کنند.
واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی در بخش صنعت هستند .این
واحدها به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت محصول ،طراحی محصول جدید ،بهینه سازی
فرایندها ،انتقال و جذب فناوری ها ،کسب دانش فنی برای تولید و غیره را درچارچوب سیاست های صاحبان
صنایع دنبال می نماید .درسال های اخیر وزارت صنایع و معادن طی بخشنامه ای کارخانه های تحت پوشش
در سراسر کشور را تشویق به تاسیس واحدهای ) (R&Dنموده است.
.2دپارتمان آموزش و پژوهش
بدون شک آموزش نقش اساسی در هدایت سازمان ها به
سمت اهداف دارد و این دپارتمان در زمینه پایه ریزی
سیستم های آموزشی مطابق بااستادنداردهای روز دنیا و
همچنین برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز
سازمان ها فعالیت می کند.
در قسمت پژوهش تحقیقات وسیعی در زمینه جدیدترین
متدهای مدیریتی و فنی و ارائه راه حل برای حل کردن
معضالت انجام می شود.

-

 1 2آموزش حضوری
تاکنون مدت زمان بسیاری صرف آزمایش و تجربه درباره روشهای موثر آموزش و یادگیری مطالب گشته
است و این موضع واقعیت کارایی و تاثیرگزاری آموزش حضوری اصولی و قانونمند را بر همگان بیش از پیش
اثبات نموده است
باید به این نكته اشاره نمود که حضور فیزیكی افراد در محیط آموزشی به دلیل القاییات ذهنی در میزان
یادگیری آنان تاثیر بسزایی دارد،علی رغم ارائه و ابداع روش های جدید آموزشی در عصر حاظر ،ولی هنوز هم
در صورت دارا بودن اصل جامعیت و اصولی بودن آموزش حضوری و رعایت موارد تاثیر گزار در یک آموزش
مناسب ،می توان از آن به عنوان یكی از متد های کارآمد آموزشی نام برد.
6
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( محیط مناسب برای فراگیری ،وجود اساتید مسلط به مفاهیم آموزشی و دارای فن بیان باال ،البراتورهای
مجهز مربوط به هر رشته و در نهایت حتی پرسش و پاسخ های دانشجویان) که همگی این موارد تاثیر
بسزایی در باالبردن میزان یادگیری و نهایتا به خاطر سپاری دانشجویان خواهد داشت.
در صورت فراهم بودن توانایی مالی و در عین حال فراغت زمانی کافی دانشجو برای شرکت پیوسته و بدون
غیبت و دارا بودن تمرکز ذهنی در طول کالس ،انجام تمرینات عملی مختص به مباحث آموزشی و بسیاری
موارد دیگر که دانشجو در صورت داشتن این شرایط می تواند از آموزش فوق بهره مند گردد.

-

 2 2آموزش مجازی
آموزش الكترونیک یا به قول برخی آموزش مجازی در ساده ترین تعریف عبارت است از انجام فرایند آموزشی
بر روی بستر ارتباطات الكترونیكی .با آنكه آموزش الكترونیكی فناوری آموزشی را با استفاده از تعامل
درگیرانه میان فراگیرن و مدرسان دگرگون ساخته است ،هنوز گمان بر این است که آموزش الكترونیک در
آغاز راه است .محوریت فرایند آموزش الكترونیكی بر خالف آموزش سنتی بر فراگیران است و نه محتوای
آموزشی .زیرا فراگیران هستند که باید تحت نظارت مدرسان در تكامل محتوای آموزشی مشارکت کنند.
آموزش الكترونیكی ،علم را به جاهایی برده است که پیش از این سابقه ای از آموزش در آنجا نبوده است.
آموزش الكترونیكی امكان فراگیری مستقل از زمان و مكان را برای دانش پژوهان فراهم می آورد .جایگاه
کامپیوتر در آموزش های الكترونیكی بسیار حائز اهمیت است .با پیكربندی مناسب کامپیوتر ( سخت افزار،
نرم افزار و شبكه ) امكان استفاده از آموزش های الكترونیكی برای عالقه مندان فراهم می گردد .عملكرد
کامپیوتر در آموزش های الكترونیكی نظیر عملكرد موبایل در ارتباطات است .با استفاده و پیكربندی مناسب
موبایل امكان برقراری ارتباط مستقل از زمان و مكان خاص برای افراد بوجود می آید.
آموزش الكترونیكی می تواند مبتنی بر  ، CD-ROMشبكه ،اینترانت و یا اینترنت باشد .آموزش مجازی
برای ارائه محتوی از عناصر اطالعاتی با فرمت های متفاوت نظیر :متن ،ویدئو  ،صدا ،انیمیشن ،گرافیک و
محیط های مجازی و یا شبیه سازی شده استفاده می نماید .تجارب بدست آمده از آموزش های الكترونیكی
به مراتب گسترده تر از تجارب آموزشی بدست آمده در یک کالس درس سنتی است  .آهنگ فراگیری در
سیستم های آموزشی الكترونیک از یک روند مشخص و سیستماتیک تبعیت کرده و مخاطبان خود را با هر
نوع سلیقه و گرایش به سرعت جذب می نماید.
آموزش های الكترونیكی رمز موفقیت خود را در شیوه ارائه ،نوع محتویات و توزیع ( عرضه ) مناسب می
دانند .در آموزش های الكترونیكی از اغلب مسائل موجود در آموزش های سنتی نظیر  :سخنرانی های یک
طرفه  ،تعامل و ارتباط ضعیف با فراگیران  ،اجتناب می گردد .با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سیستم
های آموزش الكترونیكی می توان به سرعت محیط های آموزشی موثر و کارآ را با بهره گیری از عناصر
متفاوت آموزشی ایجاد کرد.
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-

 3 2محیط آموزشی در کارگاه های مشابه تولیدی
یكی از مهم ترین شیوه های آموزشی که شرکت دارد تشكیل کالس آموزشی در صنایع مرتبط است که
تاثیرگذارترین شیوه آموزش می باشد .در این شیوه دانشجو با حضور در محیط کار از نزدیک تئوری و
واقعیت را مقایسه کرده و از تجربیات صنعتگران استفاده می کند.

-

 4 2نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی
اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی  ،اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند
نیازسنجی است .نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است و هر قدر این سنگ زیرین
بنیانی تر و مستحكم تر باشد ،بنای روی آن محكم تر و آسیب ناپذیر خواهد بود .در قلمرو آموزش ،
نیازسنجی به عنوان یكی از مولفه های اساسی و ضروری فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود و هر کجا
که مسئله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعهای از تدابیر آموزشی مطرح باشد ،از نیازسنجی به طور مكرر یاد می
شود و مبنای منطقی هر برنامه وجود نیاز یا مجموعه ای از نیازهاست .برنامه ریزان آموزشی در سراسر جهان
و در تمامی سازمانهایی که با آموزش سروکار دارند  ،ناگزیرند برای تدوین برنامه ها و طرحهای آموزشی
خویش ،دالیل قانع کننده ای داشته باشند.
نیازسنجی در واقع فرایند جمع آوری و تحلیل اطالعات است که براساس آن نیازهای افراد ،گروهها ،سازمانها
و جوامع مورد شناسایی قرار می گیرد .معموالً هر برنامه آموزشی و درسی برای ایجاد تحول و تغییر در
وضعیت موجود ،طراحی و اجرا گذاشته میشود .از این رو گام آغازین در فرایند برنامهریزی ،شناسایی هدفها
یا نقاط مطلوب است .هدفها عموماً ریشه در نیازها دارند  .از این رو برای طراحی و اجرای برنامه های واقع
بینانه و اثربخش ،ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها ،اهداف ویژه برنامه تدوین شوند و
سپس مجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترین وجه نیازها را محقق میسازند ،پیش بینی شوند .شناخت و
تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی ،پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است.
تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین
اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود ،مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به
عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ،حوزه های شغلی و کارکنان
و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت .آموزش گران است و فقط باید موقعی ارائه شود که اوالً پاسخی
به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشكالتی باشد که از آن طریق قابل حلاند.
فعالیتهای آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتالف منابع ارزشمند
خواهد بود .

-

 5 2پروژه های تحقیقاتی
از آنجا که شرکت بهنو به روز بودن و همگام بودن با دستاوردهای فنی و مدیریتی دنیا را سرلوحه کار خور
قرار داده است اقدام به تشكیل تیم تحقیقاتی نموده است .در این تیم از یک سو پروژه های تحقیقاتی صنایع
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به درخواست آنها پذیرفته و انجام می شود و از دیگر سو تحقیقات مستقل در زمینه های مختلف انجام می
شود و از نتایج آنها در دپارتمان های دیگر استفاده می شود.

 -3دپارتمان مدیریت پروژه
الزمه موفقیت هر پروژه ،دسترسی تومأن به هر سه عامل زمان،
هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل
مذکور از حدود تعیین شده می تواند به انجام پروژه ابی ناموفق
و غیر اقتصادی منجر شود .در این راه از سه عامل زیر می توان
بهره گرفت .تعیین وضعیت واقعی پروژه ،مقایسه وضعیت واقعی
پروژه با برنامه ،در نظر گرفتن اقدام اصالحی .مدیریت پروژه
در راستای تحقق موفقیت آمیز پروژه نقش بسزایی دارد و بدون
داشتن مدیریت قدرتمند و صحیح اهداف پروژه محقق نخواهد
شد.

 1-3برنامه ریزی پروژه
برنامه ریزی شامل کارها و کوشش هایی است که با انجام آن می توان فعالیت های پروژه و روابط میان آن ها
را شناخت و مدت ،منابع مورد نیاز هزینه اجرای آن ها را بر اساس معیارها و موازین اجرایی موجود در
سازمان پروژه محورو همچنین کیفیت نتایج و محصوالت پروژه را پیش بینی ،برآورد و اصالح کرد .در واقع،
برنامه ریزی خود فرایندی برای تامین و استفاده بهینه از منابع پروژه است.
برنامه ریزی پروژه از گام های عمده زیر تشكیل شده است:
تحلیل پروژه ،تهیه فهرست روابط فعالیت های پروژه و ترسیم شبكه آن
برآورد مدت ،منابع مورد نیاز و هزینه اجرای فعالیت های پروژه
زمانبندی پروژه و محاسبه مشخصات اجرایی
برنامه ریزی منابع و برسی مسائل و مشكالت احتمالی و قابل انتظار و برسی روابط زمان و هزینه
توانایی،کارایی و اثربخشی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با میزان همكاری ،عالقه و توجه مدیران و
کارشناسان واحد های اجرایی در انجام گام های اول و دوم برنامه ریزی و همچنین تجارب قبلی آن ها در
این مورد همبستگی و همسویی مستقیم دارد .زیرا اطالعاتی که در گام های اول و دوم برنامه ریزی بدست
می آید ،ارکان و استخوانبندی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه را می سازند و از این رو سرنوشت
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در گروی چگونگی انجام گام های اول و دوم است .در گام های سوم و
چهارم اطالعات تهیه شده در گام های اول و دوم  ،پردازش و تحلیل شده و روبنای سیستم برنامه ریزی و
کنترل پروژه ساخته می شود.
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برنامه ریزی شامل انواع زیر است:

 برنامه ريزي زمان پروژه
 برنامه ريزي منابع اجرايي پروژه
 برنامه ريزي بودجه پروژه

 2-3تعیین ساختار شکست کار
ساختار شکست کار ) (Work Breakdown Structure/ WBSپروژه شامل سطوحی است که
در آن امكان برنامه ریزی ،کنترل و پیگیری پیشرفت کار پروژه و اندازه گیری عملكردهای هزینه و زمان در
آن سطوح میسر می شود .چهار چوب کلی برنامه شكست کار به صورت زیر می باشد:
سطح یک پروژه :پروژه)(Project
سطح دو :محدوده کاری /زیر پروژه)(Scope Of Work
سطح سه :رویه تخصصی)(Discipline
سطح چهار :بسته کاری  /فعالیت)(Work Package
سطح پنج :مراحل کاری)(Level of Elfort

 3-3کنترل پروژه
به ندرت اتفاق می افتد که در پروژه ای ،تمام فعالیت ها از زودترین تاریخ شروع خود اجرا و یا در دیرترین
تاریخ خاتمه خود به پایان برسند یا مدت و هزینه اجرای واقعی آن با مدت و هزینه پیش بینی شده
)(plannedبرابر باشد .در مراحل مختلف اجرای یک پروژه ممكن است ،فعالیت هایی به پروژه افزوده یا
فعالیت هایی از آن کاسته شود و یا برخی مسائل و مشكالتی که در ابتدای کار برنامه ریزی پروژه ،خطیر و
جدی و مهم تصور می شوند در هنگام اجرای پروژه کم اهمیت و بسیار جزیی گردند .که این خود لزوم امر
نظارت و کنترل را در پروژه مشخص می کند.
نظارت و کنترل در مفهوم کلی آن ،مقایسه و ارزیابی پیش بینی ها با عملكرد ها و شناخت علل تفاوت
میان آن ها است .نظارت ترازویی است که در یک کفه آن پیش بینی ها و در کفه دیگر آن عملكرد ها یا
نتایج حاصل از اجرای فعالیت ها قرار می گیرد.
کنترل شامل انواع زیر است:
کنترل و بهنگام کردن زمان پروژه
کنترل و بهنگام کردن پیشرفت پروژه
کنترل و بهنگام کردن منابع اجرایی پروژه
کنترل بودجه یا هزینه پروژه
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جلوگیری از صرف بیهود زمان و استفاده بهینه از زمان و ارائه پیشنهاد برای صرف صحیح منابع و هزینه های
درگیر پروژه ،نتایجی است که در نهایت در فاز نظارت و کنترل بدست خواهند آمد.
قبل از اجرای هر پروژه ای برنامه ریزی به صورت پیش بینی محدوده ،زمان ،هزینه و منابع انجام می
شود.بعد از فاز برنامه ریزی نیاز است تا مدیر پروژه در حین اجرای پروژه با به کارگیری سیستم های کنترل
خاصی به مقایسه و ارزیابی پیش بینی ها با عملكردهای واقعی پرداخته و با مشاهده گزارش پیشرفت پروژه
در صورت وجود اختالفات محسوس اقدامات مناسب را انجام دهد .در حقیقت ماموریت این سیستم بهینه
کردن سه عامل زمان ،هزینه و کیفیت در اجرای پروژه است ومعموالً تاخیر در اتمام به موقع یک پروژه سبب
افزایش هزینههای آن میشود.
 4-3مهندسی ارزش
مهندسی ارزش) ،(Value Engineeringتالشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام
فعالیتهای یک طرح) ،از زمان شكلگیری تفكر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره
برداری( انجام می شود و به عنوان یكی از کارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای
مهندسی ،شناخته شده است.
مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه ،ضمن اینكه به تمام اجزای طرح توجه می کند ،هیچ بخشی از
کار را قطعی و مسلم نمی داند .هدف مهندسی ارزش ،زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون
افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است.
افزایش پیوسته هزینه های اجرایی و توسعه روز افزون فن آوری ،حذف آن بخش از هزینه ها را که نقشی در
ارتقای کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیر ضروری می باشند ،الزامی ساخته است .به کارگیری مهندسی
ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهای بزرگ اجرایی ،می تواند به ابزار
بی چون و چرای مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود .هدف این روش ،از میان برداشتن یا اصالح هر
چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری می شود ،بدون آنكه آسیبی به کارکردهای اصلی و
اساسی طرح وارد آید .مهندسی ارزش ،مجموعه ای متشكل از چندین روش فنی است که با بازنگری و
تحلیل اجزای کار ،قادر خواهد بود ،اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد .هزینه طرح
در این مقوله نه فقط هزینه های طراحی و اجرا بلكه هزینه های مالكیت شامل بهره برداری ،تعمیر و
نگهداری و هزینه های مصرف در سراسر دوره عمر مفید طرح را نیز شامل می شود .روشهای مهندسی ارزش
می تواند موجب اصالح و ارتقای کیفیت فرایندهای تولید صنعتی و انجام طراحی های جدید در هر مرحله از
یک پروژه اجرایی گردد .برخالف آنچه که در صنایع تولیدی مرسوم است و می توان یک روش اصالحی را
همواره در مراحل بعدی تولید یک محصول خاص نیز اجرا کرد ،در پروژه های ساختمانی که هر سازه دارای
شرایط ویژه ای است ،حدود به کارگیری یک روش اصالحی مهندسی ارزش ،محدود به همان پروژه است
گذشته از این ،امكانات صرفه جویی در هزینه های یک پروژه اجرایی نیز در مراحل مختلف آن تفاوتهای
بسیار پیدا می کند .با آنكه روش مهندسی ارزش را می توان در تمام مراحل یک پروژه اجرایی به کارگرفت،
بیشترین مزایای آن زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل برنامه ریزی و طراحی به کار گرفته شود.
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نوآوری و جنبه های کاربردی مهندسی ارزش ،این روش را از روشهای سنتی و متعارف کاهش هزینه ها،
متمایز می گرداند .روشهای سنتی کاهش هزینه ها ،عموماً از تجربیات گذشته ،نگرشها و عاداتی که جنبه
تكرار به خود گرفته است ،تبعیت می کند و اثری از خالقیت در آنها دیده نمی شود .مهندسی ارزش برعكس،
اطالعات ،شناسایی عرصه های مشكل دار ،پیشنهاد و تدوین روشها و طرحهای ابتكاری ،پرورش اندیشه های
نو و تلفیق همه جانبه دیدگاههایی را که قرار است توصیه شود ،مطرح می سازد.

برنامه استراتژیک شرکت
شرکت بهنو در ابتدا با این ایده تاسیس گردید که بتواند با توجه به نیاز صنایع شهر اراک دوره های آموزشی
نرم افزاری و تئوری مناسبی را طراحی کند و این آموزش ها را در اختیار سازمان ها قرار دهد ،اما با رشد
شرکت حوزهی دید خود را گسترش داد و به سیستم های مدیریتی که حساس ترین بخش و آسیب
پذیرترین بخش سازمانهای اراک است توجهای ویژهای نمود .این شرکت خود را بر آن داشت با تجهیز
سخت افزاری و نرم افزاری شرکت ،بتواند امكان رشد سازمانها ،صنایع و همچنین آموزش و تربیت عملی
دانشجویان برای ورود به بازار کار را فراهم نماید و در این زمینه پاسخ گوی کاستی های موجود باشد.
حال موضوعی که باید روشن شود این است که سازمان چگونه این آرمان را برای خود تعریف کند تا انگیزش
کارکنان خود را داشته باشد و همچنین مردم و دیگر سازمانها شرکت را با این آرمان بشناسند .در ادامه
برای روشن شدن موضوع به ماموریت و چشم انداز شرکت بهنو اشاره میشود.

ماموریت شرکت بهنو








برآنيم تا با اتکا به توانايی های فنی و انسانی خود سازمانهای جامعه خود را به نحوی ارتقاء
دهيم که از به روزترين فناوریهای موجود برای اداره سازمانها خود به نحوی مناسب
استفاده کنند.
شرکت میکوشد تا با آموزش دانشجويان و افراد فاقد مهارت جامعه آنان را به نحوی ارتقاء
دهد که در درجه اول به افرادی کارآفرين برای جامعه تبديل شوند و همچنين بتوانند نياز
نيروی انسانی سازمانها را به نحوی مناسب پاسخ گو باشند.
تالش ما اين است که سازمانهای دارای شرايط بحرانی را کمک کنيم و با مشاوره ،اصالح
ساختار و تعريف اهداف مناسب ،آنها بتوانند به موقعيت مناسبی برسند.
شرکت میکوشد برای کارکنان خود فضايی را به وجود آورد که بتوانند به ارتقا و خالقيت
روی آورند و باعث رشد و تعالی خود و شرکت شوند.
سازمان برآن است که نام و نشان خود را به گونه ای معرفی نمايد که کارکنان و افرادی که
در اين شرکت آموزش ديده اند به خود ببالند و از ارتباط با سازمان احساس غرور نمايند.

چشم انداز شرکت
سازمان با توجه به خواسته های مدیریت خود چشم اندازش را به این صورت تعریف نموده است:
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ما به عنوان یک شرکت آموزشی -مشاوره ای قصد داریم به عنوان اولین انتخاب هر فرد و یا
سازمانی برای مشاوره و رفع نیازهای آموزشی باشیم.

استراتژی ها
برای رسیدن به این چشم انداز و ماموریت ،سازمان استراتژی هایی را تهیه و پیاده نموده است که در ادامه به
آنها اشاره میشود:
 .1گسترش دانش و توانايی در آموزش فناوری های نوين برای سازمان های شناسايی شده
 .2به روز کردن آموزش های موجود در شرکت مطابق به آخرين تغييرات در استانداردهای
جهانی
 .3شناسايی نرم افزارهای مورد نياز ديگر سازمانهای موجود در سطح شهر و تخمين زمان و
ابزار و هزينه هر دوره آموزشی
 .4تخمين ميزان نياز بالقوه به آموزش های سازمان و به دنبال آن تبليغات با هزينه های بهينه
برای اين نيازها
 .5شناسايی رشته های دانشگاهی سطح شهر ،آموزش های مورد نياز برای اين رشته ها و
تعريف دوره ها و تجهيز شرکت برای برگزاری اين دوره ها در شرکت
 .6شناخت نيازهای مديريتی و ستادی سازمان ها و ارائه پيشنهاديه انجام پروژه برای رفع اين
نيازها که سازمان را ارتقاء دهد.
با توجه به این استراتژی ها میتوان نتیجه گرفت که شرکت قصد دارد در تخصص خود کل بازار را در
دست داشته باشد و به عنوان رهبر ارائه دهنده خدمات نوین باشد .حال به بررسی شرایط شرکت در
داخل و خارج از محیط خود می پردازیم.

نیروهای رقابتی موثر بر شرکت بهنو
امروزه رقابت به یكی از مباحث مهم در حوزه فروش و بازاریابی تبدیل شده است و این مهم در دستور کار
اصلی شرکت ها قرار گرفته است .رقابت در هر صنعت باید در طی زمان به افزایش ارزش برای مشتری از
طریق بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها منجر شود .در یک رقابت سالم ،هزینه ها کاهش داده میشنود و
کیفیت و خدمات محصوالت ارایه شده افزایش می یابند .در نتیجه شرکت ها و سازمان هایی که در این
رقابت شرکت نكنند و اطالعات کافی از نقاط قوت و ضعف رقبای خود نداشته باشند و قادر به دسته بندی
رقیبان نباشند به ناچار باید از صحنه کسب و کار تجارت خارج شوند.
در مدل "پورتر" با پنج نیروی رقابتی اصلی سر و کار داریم که در شكل زیر نمایش داده شده است:
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رقبای بالقوه
با توجه به اینكه شهر اراک دانشجویان زیادی دارد و تعداد کمی شرکت آموزشی وجود دارد و همچنین
شرکت های مشاوره ای موجود نیز با توجه به تعداد زیاد سازمان ها قابل مالحضه نیستند ،محیط شرکت
مستعد پذیرش رقیب جدید است.
اخذ مجوز برای تاسیس شرکت آموزشی نیز دردسر زیادی برای عموم ندارد بنابراین ورود به این بازار
چندان چالش برانگیز نیست و احتمال ورود رقیب جدید بسیار زیاد است.

خریداران
برای شرکت آموزشی بهنو خریداران ،دریافت کنندگان خدمات آموزشی به حساب می آید به همین
منظور می بایست دانشجویان ،جویندگان کار و بسیاری از سازمان های شهر به عنوان خریدار شناخته -
شوند.
خریداران خدمات آموزشی در حال حاضر انتخابهای چندان زیادی ندارند به همین دلیل شرایط خوبی
برای شرکت در این زمینه فراهم است اما مشكلی که در این حوزه وجود دارد این است که خریداران
احساس نیاز چندانی به این خدمات نمیکنند که دلیل عمده آن شرایط اقتصادی نه چندان مناسب
عموم خریداران است همچنین عدم شناخت خدمات شرکت به این مشكل اجازه خود نمایی بیشتری
داده است.
سازمانهای شهر می بایست برای دریافت خدمات مشاوره ای برای مشكالت مدیریتی و ستادی با توجه
به شرایط نامطلوب اکثر آنها درخواست های زیادی داشته باشند اما به دلیل دید نه چندان خوب به
سازمان های بیرونی برای مشاوره ،در این بخش مشكالت زیادی گریبان گیر شرکت است.
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به این دلیل که قشر خاصی به عنوان خریدار مطرح نیست و هرکسی میتواند دریافت کننده خدمات
شرکت باشد بنابراین نمی توان به مطالعه تک تک خریداران پرداخت.

عرضه کنندگان
برای یک شرکت خدماتی مانند شرکت بهنو تامین کنندگان مدرسان و اعضای هیئت علمی شرکت
هستند که ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای را به عهده دارند .بنا بر همین تعریف شرکت چند دسته
تامین کننده دارد.
 .1مدرسان و مشاوران فعلی شرکت که آنها را به خوبی می شناسيم و چگونگی عملکرد آنها
برای شرکت کامال واضح است.
 .2مدرسان و مشاوران بالقوه ای که به شرکت رزومه می دهند و يا به هرطريقی به شرکت
معرفی می شوند .اين افراد میتوانند جايگزين مدرسان شرکت شوند و در صورت بروز هر
مشکلی اطمينان خاطر شرکت را برای استفاده از مدرس و مشاور خوب فراهم نمايد.
 .3مدرسان و مشاوران شناسايی شده توسط شرکت ،برای دوره های جديد تعريف شده و همچنين
پروژه های جديد تعريف شده از سوی شرکت که به عنوان کانديدهمکاری با شرکت معرفی
میشوند.
این تامین کنندگان برای شرکت به عنوان پشتوانه به حساب میآیند پس بهتر است با توجه به داشتن
حق انتخاب زیاد بهترین ها گزینش شوند و انگیزش و احساس تعلق به شرکت را در آنها ایجاد کرد.
در انتخاب تامین کننده به خاطر داشتن این نكته ضروری است که همیشه بهترین تامین کننده شرکت
ارزان ترین نیستند بلكه در بخش آموزش معموال بهترین های حوزه آموزش کسانی هستند که به خوبی
می توانند اطالعات را انتقال دهند و باعث جذب کارآموز بیشتری هستند که این مهم سود بیشتر شرکت
را در پی دارد که از این سود می توان پرداختی بیشتری به مدرس نمونه خود داشت.

رقبای موجود
در حوزه ای که شرکت کار میکند تعداد رقبا زیاد نیست اما قدرت و برند این رقبا قابل توجه است که
این قدرت کار شرکت را سخت میکند.
پیش از معرفی رقبا الزم است معیارهای سنجش و مقایسه شرکت با آنها را معرفی نماییم تا بتوانیم
جایگاه شرکت را در بین رقبای این حوزه بشناسیم.

محصوالت جایگزین
برای کارهای خدماتی به ندرت میتوان محصول جایگزین درنظر گرفت .در حوزه کاری شرکت بهنو نیز
محصوالت جایگزین بسیار کم است .تنها برای برخی دوره های آموزشی ،کتابها و سی دی های آموزشی به
تعداد معدود وجود دارد که طرفداران زیادی در بین کارآموزانی که عالوه بر یاد گیری نیاز به مدرک نیز
احساس میکنند ندارند.
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معیارهای مقایسه رقبا
برند و نشان :این معیار نشان دهنده ارزش سازمان از دید کارآموز است که چقدر یک کار آموز برای
مدرک شرکت ارزش قائل است.
هزینه :معیار دیگری که برای مقایسه رقبا در این حوزه از اهمیت ویژه برخوردار است هزینه دوره های
آموزشی است که یک کارآموز به صورت میانگین پرداخت می نماید.
امکانات و تجهیزات :امروزه اکثر دوره های آموزشی نیازمند سیستم های کامپیوتری و همچنین
ویدئوپرژکتور هستند .در کنار این امكانات کالس باید دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب باشد
و همچنین موقعیت جغرافیایی محل کالس باید به نحوی باشد که رفت و آمد کارآموزان به آسانی
صورت پذیرد.
کیفیت مدرسان و مشاوران :مدرسان شرکت های آموزشی خود می توانند به عنوان مهمترین عنصر
تبلیغ و یا ضد تبلیغ برای شرکت باشند ،لذا باید به آنها در مقایسه شرکت ها توجه ویژه نمود.
با توجه به این معیارها شرکت و رقبای آن را مقایسه می نماییم که برای این مقایسه از رقبای شناسایی
شده که به آنها اشاره می شود استفاده مینماییم.
 .1مجتمع فنی تهران
 .2جهاد دانشگاهی
 .3سازمان مديريت صنعی
 .4گروه آموزشی ماهان
 .5موسسه ايز ايران
 .6پارک علم و فناوری
با توجه به این رقبا طی یک جدول به مقایسه قدرت هر یک از رقبا در معیارهای معرفی شده می پردازیم و
رتبه شرکت را به دست می آوریم .باید توجه شود که به هر ی از رقبا در معیارها نمره ای بین  2تا  1داده
می شود .که نمره  2نشان دهنده ضعیف بودن آن شرکت در معیار مورد نظر است و نمره  1به معنی عملكرد
عالی آن شرکت در معیار مورد نظر میباشد.
ذکر این نكته ضروری است که در معیار هزینه ،هزینه کمتر به معنی امتیاز باالتر است.

ردیف
2

شرکت
بهنو

هزینه
1

برند
3

کیفیت مدرسان
9

امكانات و تجهیزات
9
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3
9
1
5
6
7

مجتمع فنی تهران
جهاد دانشگاهی
پارک علم و فناوری
سازمان مدیریت صنعتی
موسسه ایز ایران
گروه آموزشی ماهان

3
1
9
3
9
3

1
9
9
9
3
9

1
9
3
9
9
9

1
3
9
3
9
2

حال با توجه به نظر خبرگان این حوزه وزن هریک از معیارها را محاسبه نمودیم که عددی بین صفر و یک
می باشد و مجموع اوزان برابر یک است.
مطابق نظر خبرگان نتایج زیر برای اوزان محاسبه شده است.
کیفیت مدرسان= 1.9
هزینه=1.9
برند= 1.3
امكانات و تجهیزات=1.3
حال اگر امتیاز هر شرکت را در هر معیار در وزن هر معیار ضرب کنیم و مجموع امتیازات هر شرکت را به
دست آوریم می توانیم رتبه بندی را کامل کنیم .این امتیازات عددی بین یک تا چهار به دست خواهد آمد.
که برای هر شرکت این امتیازات محاسبه میشود:
بهنو= 9/2
مجتمع فنی تهران=9/1
جهاد دانشگاهی= 9/2
پارک علم و فناوری= 3/7
سازمان مدیریت صنعتی= 3/5
موسسه ایز ایران= 3/8
گروه آموزشی ماهان= 3/9
با توجه به این امتیازات شرکت بهنو به طور مشترک با جهاد دانشگاهی در رتبه دوم حوزه کاری خود بعد از
مجتمع فنی تهران قرار می گیرد.

نقاط قوت و ضعف
شرکت آموزشی بهنو مانند هر شرکت دیگری دارای نقاط ضعف و قوتی است که برای بقای خود می بایست
نقاط ضعفش را تقویت کند و با استفاده از نقاط قوتش برای خود مزیت رقابتی ایجاد نماید.
نقاط قوت
برای شرکت بهنو میتوان نقاط قوت زیر را در نظر گرفت:
 .1واکنش سريع به تغييرات علوم مورد آموزش
 .2ارائه مدرک معتبر به کارآموزان بالفاصله بعد از دوره
 .3در دسترس بودن آموزشگاه شرکت از همه نقاط شهر
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.4
.5
.6
.7

اساتيد با تجربه و مجرب متعهد به شرکت
سيستم اداری بسيار روان و منعطف برای تغييرات
اطالعات دقيق از سازمان های دولتی و خصوصی اراک برای برگزاری دوره
قيمت های بسيار مناسب و مقرون به صرفه برای دوره ها

نقاط ضعف
شرکت بهنو از نقاط ضعف زیر رنج میبرد:
 .1شرايط نامطلوب ساختمان آموزشی برای برگزاری دوره
 .2بازاريابی پرهزينه شرکت برای جذب کارآموز و پروژه
 .3عدم شناخت عموم از نام و نشان تجاری شرکت به عنوان شرکت آموزشی
 .4عدم تجربه و رزومه کافی برای جذب پروژه از شرکتها
 .5عدم وجود برنامه ريزی کافی برای هدف های شرکت

فرصت ها و تهدیدهای شرکت

شرکت بهنو مانند هر سازمانی با محیط بیرونی خود در تعامل است و این تعامل باعث به وجود آمدن فرصت-
ها و تهدیداتی برای شرکت خواهد شد که میتوانند در آیندهی کاری شرکت بسیار اثرگذار باشند.

فرصتها
فرصت هایی که در محیط شرکت وجود دارد و شرکت میتواند از آنها بهره ببرد به قرار زیر است:
 .1احساس نياز نسبت به دوره های آموزشی در سطح جامعه و سازمان ها به شدت روبه افزايش
است.
 .2دانشگاه های شهر ،در حال افزايش ظرفيت و تعداد رشته های فنی مهندسی هستند که به معنی
افزايش بازار کار است.
 .3با توجه به افزايش تعداد سازمانها نياز آموزشی و مشاوره ای سازمان ها رو به افزايش
است.
 .4رشد تکنولوژی باعث شده است که نيازهای جديد آموزشی در صنعت و دانشگاه ايجاد شود.
 .5افزايش هزينه حمل و نقل و همچنين ارزشمندتر شدن زمان برای مردم و سازمانها ،ارزش
دوره های آموزشی پايتخت را برای مردم کاهش داده است.

تهدیدات
محیط برای شرکت بهنو تهدیداتی را ایجاد می کند که در ادامه به آنها اشاره مینماییم.
 .1در اين بازار رشد رقبای بالقوه بسيار سريع و چشم گير است.
 .2با توجه به مدرک گرايی جامعه ارزش برند روبه افزايش است.
 .3با پيشرفت علم دکوراسيون ،انتظار امکانات رفاهی روبه افزايش است.
 .4استفاده از سی دیها و کتابهای آموزشی در بين عموم روبه افزايش است.
 .5افزايش هزينه مدرسان و ثابت ماندن قيمت دوره ها
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آنالیز SWOT
روش تجزیه و تحلیل  SWOTبه شكل نظامیافته هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها را که در
مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده و استراتژیهای متناسب با موقعیت را منعكس میسازد.
در مدل  SWOTپس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید که در مرحله قبل
شناسایی شده و نوشتن آنها در سلولهای مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تالقی هر
یک از آنها استراتژیهای مورد نظر حاصل میگردد .بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته
استراتژی  WO ،WT ،STو  SOمیشود .در جدول زیر ماتریس تجزیه و تحلیل  SWOTنشان داده شده
است.
جدول  -1ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT

عوامل استراتژیک

فهرست قوتها ) ( S

فهرست ضعفها) ( W

فهرست فرصتها)(O

استراتژیهایSO

استراتژیهایWO

فهرست تهدیدها) ( T

استراتژیهایST

استراتژیهایTW

استراتژیهای  : SOدر اجرای استراتژیهای  SOمیتوان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهای
خارجی حداکثر بهره برداری را نمود .هر سازمانی عالقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته
باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصتها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید.
استراتژیهای : WOهدف از استراتژیهای  WOاین است که از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است در
جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود.
استراتژیهای : WTهدف در اجرای استراتژیهای  WTکم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات
ناشی از محیط خارجی است .در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار
خواهیمگرفت و باید سعی کنیم باانحالل ،واگذاری ،کاهش عملیات ،ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی
پرهیز نماییم.

19

www.hajarian.com

استراتژیهای : STدر این نوع استراتژی تالش میگردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از
تاثیر منفی تهدیدات خارجی ،ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد.
به این ترتیب با استفاده از ماتریس  SWOTفهرستی از استراتژیهای مختلف در چهار گروه متفاوت
بدست میآید.
با توجه به نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای شرکت آموزشی بهنو حال میتوان آنالیز  SWOTرا
انجام داد .برای این تحلیل با توجه به نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید استراتژی های بهینه شرکت را می
یابیم.
برای استراتژیهای  soراهكارهای زیر را میتوان پیشنهاد کرد:






با توجه به قوت و فرصت میتوان تبليغات گسترده برای دوره های خاص شرکت ارائه کرد
که به سرعت مدرک دوره نيز صادر میشود.
به سرعت میتوان برای تکنولوژی های جديد دوره آموزشی تعريف کرد و سهم بازار را از
آن خود کرد.
بازار دوره های دانشجويی به شدت وابسته به قيمت هستند و میتوان در رشته های نوظهور
به ميزان زيادی سهم بازار به دست آورد.
بازاريابی دوره های جديد به صورت خاص برای سازمانها

برای استراتژیهای  stراهكارهای زیر پیشنهاد میشود:

 استفاده از اساتيد مجرب شرکت برای انتشار سی دی و کتاب برای بازار روبه رشد اين
قسمت
 مهندسی ارزش طراحی دکوراسيون شرکت در سيستم اداری
 استفاده از اساتيد مجرب سازمان در تبليغات برای مطرح کردن بيشتر برند سازمانی

برای استراتژیهای  woمیتوان از راهكارهای زیر استفاده نمود:

 تبليغات کم برای دورههای پرطرفدار برای کاهش هزينه بازاريابی
 تبليغات سريع در دوره های مورد نياز رشته های جديد برای شناخته شدن
 تالش در جذب دوره ها و پروژه های تکنولوژیهای جديد از سازمانها با توجه به عدم نياز
به رزومه قوی

برای استراتژیهای  wtمیتوان از راهكارهای زیر بهره استفاده نمود:

 فروش ساختمان فعلی و خريد ساختمان آموزشی کوچکتر اما مجهزتر در حوالی ساختمان
فعلی شرکت
 استفاده از دوره های مجازی برای کاهش نياز به کالس و آسايش کارآموزان برای حمل و نقل
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با این تفاسیر جدول آنالیز  SOWTبه صورت زیر است.
فرصت ها:
 .1احساس نياز نسبت به دوره های
آموزشی در سطح جامعه و سازمان ها
به شدت روبه افزايش است.

عوامل داخلی

عوامل خارجی

تهدیدها:
 .1در اين بازار رشد رقبای بالقوه بسيار
سريع و چشم گير است.
 .2با توجه به مدرک گرايی جامعه ارزش
برند روبه افزايش است.

 .2دانشگاه های شهر ،در حال افزايش
ظرفيت و تعداد رشته های فنی مهندسی
هستند که به معنی افزايش بازار کار
است.

 .3با پيشرفت علم دکوراسيون ،انتظار
امکانات رفاهی روبه افزايش است.

 .3با توجه به افزايش تعداد سازمانها نياز
آموزشی و مشاوره ای سازمان ها رو
به افزايش است.

 .4استفاده از سی دیها و کتابهای
آموزشی در بين عموم روبه افزايش
است.

 .4رشد تکنولوژی باعث شده است که
نيازهای جديد آموزشی در صنعت و
دانشگاه ايجاد شود.

 .5افزايش هزينه مدرسان و ثابت ماندن
قيمت دوره ها

 .5افزايش هزينه حمل و نقل و همچنين
ارزشمندتر شدن زمان برای مردم و
سازمانها ،ارزش دوره های آموزشی
پايتخت را برای مردم کاهش داده است.

نقاط قوت:

.1

واکنش سريع به تغييرات علوم مورد
آموزش

.2

ارائه مدرک معتبر به کارآموزان
بالفاصله بعد از دوره

میتوان تبلیغات گسترده برای دوره های
منحصر به فرد شرکت ارائه کرد که به سرعت

استفاده از اساتید مجرب شرکت برای انتشار
سی دی و کتاب برای بازار روبه رشد این

مدرک دوره نیز صادر میشودs2&o5.
به سرعت میتوان برای تكنولوژی های جدید
دوره آموزشی تعریف کرد و سهم بازار را از آن

قسمتs1&t1
مهندسی ارزش طراحی دکوراسیون شرکت در
قسمت سیستم اداریs5&t9

خود کردS2&o1 .

استفاده از اساتید مجرب سازمان در تبلیغات

 .3در دسترس بودن آموزشگاه شرکت از بازار دوره های دانشجویی به شدت وابسته به برای مطرح کردن بیشتر برند سازمانیs1&t3
همه نقاط شهر

قیمت هستند و میتوان در رشته های نوظهور
به میزان زیادی سهم بازار به دست

 .4اساتيد با تجربه و مجرب متعهد به آوردo3&s7.
شرکت

.5

سيستم اداری بسيار روان و منعطف
برای تغييرات

.6

اطالعات دقيق از سازمان های دولتی
و خصوصی اراک برای برگزاری
دوره

.7

قيمت های بسيار مناسب و مقرون به
صرفه برای دوره ها

نقاط ضعف:
 .1شرايط نامطلوب ساختمان آموزشی
برای برگزاری دوره

بازاریابی دوره های جدید به صورت خاص برای

سازمانهاs6&o1

تبلیغات کم برای دورههای پرطرفدار برای

کاهش هزینه بازاریابیo2&w3

فروش ساختمان فعلی و خرید ساختمان
آموزشی کوچكتر اما مجهزتر در حوالی

تبلیغات سریع در دوره های مورد نیاز رشته ساختمان فعلی شرکتw2&t9
استفاده از دوره های مجازی برای کاهش نیاز به
 .2بازاريابی پرهزينه شرکت برای جذب های جدید برای شناخته شدنo3&w9
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کارآموز و پروژه
 .3عدم شناخت عموم از نام و نشان

تالش در جذب دوره ها و پروژه های تكنولوژی-
های جدید از سازمانها با توجه به عدم نیاز به

کالس و آسایش کارآموزان برای حمل و نقل

w2&t5

تجاری شرکت به عنوان شرکت رزومه قویo1&w1

آموزشی
 .4عدم تجربه و رزومه کافی برای جذب
پروژه از شرکتها
 .5عدم وجود برنامه ريزی کافی برای
هدف های شرکت

در جدول فوق منظور از  siنقطه قوت iام oi ،فرصت iام ti ،تهدید iام و  wiنقطه ضعف iام است که نشانگر
این است که هر استراتژی از چه نقاط ضعف و قوتی و همچنین فرصت و تهدیدی نتیجه شده است.
با توجه به این استراتژی های پیشنهادی برای آینده ،روشن است که شرکت در صورت عملكرد مناسب ،روند
صعودی خواهد داشت و میتواند به بازارهای جدید نیز فكرکند.

پیشنهادات
با توجه به شرایط شرکت بهنو پیشنهادات زیر برای بهبود هرچه بیشتر شرایط داده میشود.






گسترش سطح ديد و آرزوهای شرکت به خارج از شهر
تدوين برنامه ريزی بلند مدت برای استراتژی های اتخاذ شده
جذب سرمايه توسط شرکت برای نوسازی و تجهيز بيشتر ساختمان آموزشی شرکت
تعيين نقطه سربه سر تعداد کارآموز برای برگزاری دوره های شرکت و سعی در باالبردن
حاشيه سود
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