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 موفقیت سازمانی چیست؟عوامل 

 

 کلیدی عوامل را آنها توانمی که است عوامل از ایمجموعه ینتیجه کار، و کسب در موفقیت

 العهمط دهه چند از پس مختلف، نویسندگان و وکارکسب مشاوران. نامید ها سازمان موفقیت

 وکارشکسب در شرکت یک شودمی باعث که را عواملی دنیا، هایشرکت ترینموفق روی

 یشترب موفقیت کسب دنبالبه اگر. اندکرده مشخص شود، مواجه شکست با یا باشد موفق

 .کنید دنبال را مطلب این هستید، هارقابت یعرصه در ماندن باقی و کاروکسب در

 

 که دهدمی نشان متمادی سالیان طی موفق هایشرکت روی شدهانجام مطالعات و تحقیقات

 در هک مشاورانی و نویسندگان یهمه. هستند یکسان تقریبا سازمان موفقیت کلیدی عوامل

 املعو عنوانبه مختلف هایبیان و هازبان با را یکسانی عوامل کنند،می فعالیت زمینه این

 .کنندمی اعالم سازمان یک موفقیت کلیدی

 

 دوری و مناسب هوایوآب غذا، مانند چیزهایی به بقا و ماندن زنده برای انسان که طورهمان

 از ایمجموعه به موفقیت، و ماندن زنده برای هم تجاری هایشرکت است، نیازمند خطر از

 یدیکل عوامل و اساسی فاکتورهای این با تا باشید ما همراه. نیازمندند اساسی فاکتورهای

 .شوید آشنا هاسازمان موفقیت
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 سازمان در موفقیت کلیدی عوامل

 

 نای به بماند، باقی رقابت بازار در و کند پیدا دست موفقیت به خواهدمی که سازمانی هر

 :دارد نیاز حیاتی عامل پنج

 

 دهند؛می تشکیل را سازمان که کسانی :کارکنان

 اعضا؛ همکاری و سازمان ایجاد برای دلیلی :هدف

 دهند؛می انجام هدف به دستیابی برای کارکنان که هاییفعالیت: عملیات و فرایندها

 پرداخت برای کافی پول موردنیاز، تجهیزات و وسایل کردن، کار برای جایی :مادی منابع

 کارکنان؛ حقوق و هاحسابصورت

 محصوالت و خدمات از استفاده برای و هستند شرکت و سازمان از خارج که افرادی :مشتری

 دولتی هایسازمان مشتریِ پردازند،می مالیات که افرادی مثال. کنندمی هزینه سازمان،

 آنها حامیان مشارکت به هم غیرانتفاعی هایسازمان از بسیاری بقای و شوندمی محسوب

 .دارد بستگی

 برای و سازدنمی ورزشکار یک شما از تنهایی به سالم بدن یک داشتن که طورهمان اما

 یکاف یاندازه به بیاموزید، مختلفی هایارتمه کنید، تمرین باید شدن قهرمان و ورزشکار

 برای کافی شرط باال، مورد ۵ این وجود صرفا ،…و باشید داشته صحیح تغذیه بخوابید،

 هب که است منابع این از استفاده و مدیریت ینحوه بلکه نیست، شما سازمان موفقیت

 ار کلیدی عوامل این مدیریت یشیوه و نقش ادامه در. شودمی منتهی شرکت یک موفقیت

 .دهیممی توضیح شرکت یک بقای برای
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 کارکنان توسعه و مدیریت .۱

 

 اعضای و کارمندان. هستند سازمان آن کارکنان ها، سازمان موفقیت کلیدی عوامل از یکی

 فعالیت مربوطه مدیر هدایت و ساختار طبق که دارند تمایل امروزه شرکت، و سازمان یک

 داشته عمل آزادی خود، دانش و هامهارت گسترش برای دارند دوست حال عین در و کنند

 ینا به انسانی، نیروی تأثیرگذار و صحیح مدیریت. شوند تشویق مدیران طرف از و باشند

 قوانین. کند ایجاد تعادل عمل، آزادی و محدودکننده قوانین بین باید مدیر که معناست

 طرف از که هاییگیریجهت و سازمان قوانین سازمانی، ساختار: از عبارتند محدودکننده

 به کارمندان تشویق و فرصت ایجاد: از است عبارت عمل آزادی و شودمی مطرح مدیران

 .خالقیت افزایش و هامهارت بهبود فردی، رشد

 

 ایجاد تعادل مفهوم دو این بین و کنید تالش جهت یک در فقط اگر مدیر، یک عنوانبه شما

 ،شرایطی چنین در که چرا شوید،می مرتکب خود مدیریت در ناپذیریجبران اشتباه نکنید،

. ودش ومرجهرج دچار برعکس، یا باشد داشته سختی و خشک ساختار است ممکن شما سازمان

: گیرندمی قرار زیر هایقالب در که نیازهاست از ایمجموعه دارای سازمان در فردی هر

 و شخصی هایارزش برابر در منطق فرصت، برابر در دستور ساختار، برابر در عمل آزادی

 .دست این از مواردی

 

 در مگر کنندنمی رهبری و مدیریت یکسان، یشیوه یک با را افراد یهمه موفق، مدیران

 هتوج با و نیازهایش به توجه با را فرد هر مدیران این. شرکت ایپایه قوانین و موارد برخی

 و سخت بسیار کار البته شیوه این. کنندمی مدیریت دهد،می انگیزه او به که آنچه به

 .است ضروری موفقیت به رسیدن برای اما، است ایپیچیده
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 استراتژیک تمرکز .۲

 

 نداشت رقابت، یعرصه در ماندن باقی برای است، تغییر حال در سرعتبه که امروز دنیای در

 بر را شانمنابع باید سازمان، یک موفقیت برای مدیران. نیست کافی تنهاییبه هدف

 کهاین برای. کنند متمرکز هستند، تغییر حال در روزروزبه که ممکن هایفرصت بزرگترین

 حوالتت و دنیا اخیر سال چند اتفاقات است کافی کنید، درک وضوحبه را ایلحظه تغییراتِ این

 .کنید بررسی را خود شرکت

 

. روندب بین از طورکلیبه یا کنند تغییر است ممکن زمان هر در درآمد، منابع و عمده مشتریان

 سود فروش، افزایش مثل پایانی دلخواه نتایج بر مدیر یک که دارد ضرورت بسیار بنابراین

 رتالطمپ دریای در را وکارکسب کشتیِ بتواند باید حال عین در. کند تمرکز مشتری رضایت و

 ار موفقیت عوامل که است این متمرکز، و موفق مدیران اصلی یوظیفه. کند هدایت رقابت،

 .بدهند پیوند بهم و کنند راستاهم شرکت، بهتر عملکرد برای

 

 کارمندان یروزانه هایفعالیت یا عملیات .۳

 دستبه و مشتری برای ارزش ایجاد راستای در شرکت یک کارمندان که آنچه یا عملیات

 یا دارد قرار پیشرفت مسیر در شرکت آن که کندمی مشخص دهند،می انجام درآمد آوردن

 زا شدن جدا قابل هم مورد این موفقیت کلیدی عوامل سایر مثل. است شکست به محکوم

 تمرکز جهت در کارمندان اقدامات. دارد پیوستگی و ارتباط آنها با و نیست موارد سایر

 تمحصوال و خدمات دریافت برای که مشتریانی و مادی منابع با و است شرکت استراتژیک

 .دارد تنگاتنگی ارتباط پردازند،می هزینه شرکت،

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 که را محصولی و خدمات همان مشتریان که شودمی باعث کارمندان صحیح و مؤثر عملکرد

 قیمت با را خود موردنظر خدمات و محصوالت واقع در کنند، دریافت شرکت از دارند، انتظار

 از) چرخه مدت بر مؤثر، و مطلوب عملیات مدیریت. کنندمی دریافت مطلوب کیفیت و درست

 که) کیفیت کنترل و قیمت کنترل ،(آن پایان تا سرویس یا محصول یک تولید شروع زمان

 بر ربیشت استراتژیک تمرکز واقع، در. دارد تمرکز( هاستسنجش و هاتحلیل انواع نیازمند

 شرکت داخلی مسائل متوجه بیشتر عملیات مدیریت و دارد تمرکز شرکت خارجی مسائل

 زیریبرنامه با باید هماهنگی این که باشند کامل هماهنگی در باید عوامل این هردوی. است

 تباطار برقراری که است دلیل همین به. اتوماتیک طوربه نه بگیرد صورت جانبههمه تالش و

 .است موفق سازمان یک حیاتی شریان مؤثر،

 

 مادی منابع .۴

 

 سازمان موفقیت کلیدی عوامل از و مادی منابع ترینمهم از تجهیزات و امکانات مالی، امور

. کنید ظحف و اندازیراه را شرکتی توانیدنمی باشید، نداشته اختیار در کافی پول اگر. هستند

 است کسانی برای مناسب تجهیزات و امکانات کردن تأمین ها،شرکت مخارج بزرگترین از یکی

 .دارند همکاری شرکت با نحو هر به یا کنندمی کار شرکت در که

 

 که نیست مهم. کنندمی درک خوبیبه را (cash flow) نقدی جریان اهمیت باتجربه مدیران

 شد،نبا شما بانکی حساب در پول این که زمانی تا هستند، بدهکار شما به چقدر مشتریان

 نقدی، جریان مدیریت در موفقیت عدم. کنید استفاده شرکت حفظ برای آن از توانیدنمی

 تشرک موجودی کارها،وکسب صاحبان از بسیاری. کارهاستوکسب شکست دلیل ترینمهم

 ط،شرای بدترین در. ندارند دسترسی آن به نیاز زمان در و کنندمی واگذار دیگر فردی به را

 را کتشر و بزند دستبرد شرکت مالی منابع به دزدی، و اختالس با فرد این است ممکن حتی

 .کند مواجه فراوانی مشکالت با
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 رکتش کارمندان که شودمی باعث توجه، قابل و مناسب تجهیزات و امکانات ترتیب، همین به

. ندباش داشته شرکت در فعالیت یادامه برای فراوانی اشتیاق و انرژی و کنند غرور احساس

 مفهوم یک اقتصاد،. دارد هاشرکت برای زیادی هایهزینه امکانات، این کردن فراهم البته

 وضاعا بهترین در و اقتصادی شرایط بهترین در شما است ممکن که معنا این به است، ایدوره

 انیدنتو اقتصادی رکود دوران در اما بگیرید نظر در کارمندان برای را امکاناتی شرکت، مالی

 .کنید ارائه کارمندان به را امکانات همان

 

 مشتریان با ارتباط برقراری .۵

 املع ترینمهم را آنها توانمی بنابراین هستند، شرکت به درآمد تزریق منابع مشتریان،

 ترینبرجسته از یکی (Peter Drucker) دراکر پیتر. گرفت نظر در شرکت یک موفقیت

 دنآور دستبه وکار،کسب اصلی هدف که بود کرده بیان قبل هاسال مدیریت، پردازاننظریه

 .است مشتری داشتن نگه و

 

 موفقیت عامل این واقع در. است پذیرامکان بازاریابی، قالب در مشتریان، آوردن دستبه

 در موفقیت برای عامل ترینمهم. است فروش و بازاریابی هایروش انواع یدربردارنده

 هک چیزی آن نه دارند، نیاز که بدهیم را چیزی همان آنها به که است این مشتریان، با ارتباط

 .برسانیم فروش به خواهیممی خودمان

 

 اینکه شود،می آغاز نیازهایشان مورد در مشتریان از پرسش با مؤثر بازاریابی و فروش

 کدام یا کند حل را مشتری مشکل کدام باید شرکت، توسط شدهارائه خدمت یا محصول

 رکتش یک آنها، از سؤال پرسیدن و مشتریان با ارتباط برقراری با. کند جبران را کمبودشان

 در. دارد نگه دور صحنه از را خود رقیبان و بدهد توسعه را مشتری وفاداری تواندمی بهتر

 با راینبناب. است خارج دنیای با ارتباط یمنزله به مشتری با ارتباط برقراری تر،وسیع معنای

  شرکت و کنید تحلیل را بازار تغییرات بسنجید، را رقیبان عملکرد توانیدمی ارتباط این کمک
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 تراتژیکاس تمرکز با تنگاتنگی یرابطه در مورد این. بدهید تطبیق بازار نیاز و تغییرات با را

 .دارد قرار

 کلیدی عامل ۵» کتاب بگیرید، یاد بیشتر سازمان موفقیت کلیدی عوامل مورد در اینکه برای

 املش کتاب این. کنید مطالعه را «وکارکسب در موفقیت برای قدرتمند سیستمی – موفقیت

 اشاره آنها به خالصه طوربه باال در که است مواردی یدرباره بیشتری و ترجزئی اطالعات

 و مطالعه سال ۵۵ براساس که کتاب این کاربردی هاینکته و ارزشمند اطالعات با. کردیم

 اشتهد تریموفق وکارکسب توانیدمی است، شده انجام وکارهاکسب موفقیت رموز در تحقیق

 .باشید

 


