


پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم
ویژه نامه / شماره هفتم / آذر ماه 1400

پیاده راه گردشگری، چراغ هدایت گردشگران

حمید نادری / مدیر اداره گردشگری و امور زائرین شهرداری قم

ضرورت توجه به نظر کارشناسان

عباس جعفری / کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست

چگونه متوجه شویم که تبلیغات ما اثر بخش و کاراست؟

سید علی ناظم زاده/ پژوهشگر و مشاور  کسب و کار

بهره برداری از کوه نره داغی و لزوم توجه به مسائل ایمنی

سیدمحسن محسنی / قم پژوه

چرا در سازمان و کسب و کار ما »مدیریت کیفیت« مهم است؟

سید علی ناظم زاده/ پژوهشگر و مشاور  کسب و کار

قنات، میراثی کهن که فدای زیاده خواهی های انسان های بی مسئولیت شد ...

عباس جعفری / کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست

www.sepehreghtesad.ir :پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم

2

3

5

8

9

13

1



پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم
ویژه نامه / شماره هفتم / آذر ماه 1400

2

ویرانی بافت های كهن و آثار ارزشمندی كه آنها دربر دارند، با دالیل متعددی كه مردم و مسئوالن را به عنوان عامالن آن با 
نقش های متفاوت در كنار یكدیگر قرار می دهد، سبب گردید تا با فقدان حیات شهری در این محدوده ها مواجه گردیم. این 

امر خود دلیلی بر رها شده و متروكه شدن این بافتها علیرغم تمامی ویژگی هایشان است.
در حالی كه با وجود كمترین توجهات و اقدامات در جهت حفاظت از این محدوده های تاریخی، این ثروت های فرهنگی- 
تاریخی، به لحاظ ارزش های فوق العاده ای كه شاید هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته باشد پذیرای گردشگرانی است )هرچند 
اندك( كه در جهت آگاهی و شناخت هر چه بیشتر از حقایق و رازهای پنهان آنها و آشنایی با نحوه تفكر مردمان متعلق به آنها 

به این گنجینه های ملی روی می آورند.
طراحی مســیرهای پیاده- گردشــگری در بافت كهن به عنوان گامی دو جانبه و شــاید چند ســویه برای حفاظت از بافت و 
هدایــت گردشــگر، مــی تواند به عنــوان »پیش اقدامی« بافــت كهن مورد نظر را حیات بخشــد و به عنوان عامــل تكمیلی در امر 
حفاظت به احیا بافت منجر گردد. این مسیر كه مطابق با حركت انسان برای بافتی مطابق با حركت او طراحی می شود ضمن 
معرفی بافت و عناصر با ارزش آن به عنوان یك راوی و یك هادی مناسب می تواند هر ناآشنایی را با بافت مانوس سازد و آشنا، 

و میتواند راهی باشد كه حیات را در درون بافت جاری سازد.
قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای مربوط و معاصر بافت است بلكه به عنوان یك ضرورت برای حل مسائل 

بافت های كهن و ارزشمند نهفته در دل شهرها تلقی می گردد.

پیاده راه گردشگری، چراغ هدایت گردشگران
حمیدنادری / مدیراداره گردشگری وامور زائرین شهرداری قم
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بررسی روند افزایشی شهرنشینی و گسترش محدوده شهری قم نشان از آن دارد كه توسعه شهر در ابعاد كالبدی و سایر موارد 
وابسته، عمدتا مبتنی بر آزمون و خطا در روش ها، ابتكارات حاصل از نوعی ابهام و تناقض نظری و عملی در تصمیم سازی و 

تصمیم گیری سیاستمداران، متولیان توسعه شهری و كارشناسان بوده است. 
شــهروندان،  زندگــی  ســبک  بــر  تحمیلــی  تغییــر  و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  تحــوالت  و  شهرنشــینی  توســعه  بــا  همــگام 
 نارســایی هایــی بــه چشــم مــی خــورد كــه عواقــب آن امروز در ســطح شــهر قــم به صــورت مــواردی حــاد، خودنمایی مــی كند.
رشد عمودی و گسترش افقی و تبدیل قم به یک كالن شهر باعث شد بسیاری از مسائل و چالشهای شهری، از قبیل مسكن، 
حاشیه نشینی، سكونت گاه های غیر رسمی، جرایم شهری، خشونت و ناآرامی شهری، اعتیاد، فقر، مهاجرت، آلودگی محیط 
زیست، مزاحمت های خیابانی، بی حجابی، بیكاری و اشتغال كاذب، تخریب اموال عمومی، تهدیدات و ناامنی های شهری، 
تكدیگری، كودكان كار و خیابانی، حقوق شهروندی، طالق، حمل و نقل شهری، به صورت ها و مراتب مختلف در شهر پدیدار 

گردد.
بدون شک تصمیم گیری های به ظاهر دلسوزانه اما بدون مطالعات و ارزیابی با هدف ارائه كارنامه عملكرد سیاسی دولتها 
در گذشته یكی از مهمترین عوامل بروز مشكالت و مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهر قم بوده است، 

ضــــرورت تـــــوجـــــه بـــه نظـــــر کارشنـــــاســــان 
در توســـــعه شهـــــر قــــــم

عباس جعفری / كنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست
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لذا تغییر رویه از این سبک تصمیم گیری به سمت و سوی نخبگانی و كارشناسی در دولت جدید ضروری است. در نوشتار های 
قبلی به بررسی موردی تعدادی از چالش های رشد شتابان شهرنشینی و توسعه شهری پرداخته شد، یكی دیگر از مهمترین 
چالش های حال و آینده سبک توسعه شهری متراكم و ناسازگار با فرهنگ شهروندان قمی و همزمان با سیل عظیم مهاجرت 
افراد با اهداف، خواســته ها و فرهنگ های گوناگون، موضوع امنیت شــهری اســت كه خود مولفه های بســیار زیادی از جنبه 
های روانی، خانوادگی و غیره دارد و در مجموع عوامل متعددی در ایجاد شــهر امن و پیشــگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی 

موثر است.
 امروزه موضوع امنیت شهری، یكی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند.
یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. شهر را می توان یک واحد اجتماعی و سیاسی 
و یک واحد فعالیتی، فیزیكی و جمعیتی دانست، به عبارت دیگر شهر مجموعه ای از تركیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط 
های ســاخته شــده توســط انسان است كه در آن جمعیت ساكن و متمركز شده اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل 
اجتماعــی ماننــد فقر، بیــكاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان باالی جمعیت جوان باعث ایجاد محیطی مســتعد و در معرض 
جــرم و ناهنجــاری رفتــاری می شــود، اما فاكتورهای اجتماعی تنها عوامل و جنبه های تعیین كننــده جرائم و ناهنجاری های 
اجتماعی نیســتند، شــیوه توسعه كالبدی با احداث شــهرک های آپارتمانی متراكم با زیرساخت های محدود، نقش مهمی در 

افزایش جرم و ناامنی دارد.
در حالیكــه هــرم ســنی جمعیت اســتان قم نشــان از آن دارد كه حدود 50 درصــد جمعیت فعلی در محدود ســنی بین 15 تا 
40 ســال قــرار دارد و با احتســاب جمعیت زیر 15 ســال جمعیت فعال قــم با انبوهی از نیازهای اقتصــادی و اجتماعی به حدود 
70 درصد می رســد، اســتان قم با یكی از باالترین نرخ های رشــد شهر نشینی در كشور در مولفه های مهمی با محدودیت های 
جدی روبرو است كه سبب بروز مسائل پیچیده در دورنمای منطقه خواهد شد، این سبک توسعه كه متضاد با تمامی سندها، 
برنامه ها و مطالعات راهبردی مختلف در حوزه آمایش ســرزمینی اســتان می باشــد به طور خاص الگوهای فرهنگی شــهر را به 

چالش می كشد.
بدون تردید مهمترین دلیل آن، تصمیم های انســان محوری، بدون كارشناســی و ارزیابی های الزم قبل از اجرای پروژه ها 
اســت. مطمئنــا معضــل اصلی، نبود جایگاه قــوی و تاثیرگذار افراد متخصص در عرصه تصمیم گیری اســت، جایگاهی كه بعضا 
در اختیار سیاســتمدارانی قرار دارد كه همواره دنبال راه حل های ســریع و اجرای فوری آن می باشــند و مطالبه تغییر این روند 

تصمیم گیری امری بدیهی از جانب جامعه نخبگانی استان و شهروندان قمی می باشد.
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سالیانه در دنیا هزاران میلیارد دالر، در ایران هزاران میلیارد تومان و در شهر ما صدها میلیارد تومان هزینه انجام تبلیغات 
در رسانه های مختلف می شود، برندها، مجموعه ها، شركتها ، بانک ها و بیمه ها و كسب و كارهای مختلف در طول سال، به 
شیوه های مختلف و با بودجه های متنوع و بعضا سرسام آور در حال انجام تبلیغات رسانه ای، محیطی، تلویزیونی و مجازی 

و... هستند.
برخی تبلیغ می كنند چون مد اســت كه تبلیغ كنند، تبلیغ می كنند چون رقبایشــان تبلیغ می كنند، تبلیغ می كنند چون 
می توانند تخفیف های خوب از رســانه دارها بگیرند، تبلیغ می كنند تا خودشــان را مطرح كنند، تبلیغ می كنند تا برندشــان را 
مطرح كنند، تبلیغ می كنند تا بیشتر بفروشند، تبلیغ می كنند تا اطالع رسانی یک موضوع را انجام دهند و... اهداف از تبلیغات 
متفاوت اســت و بالتبع اثرگذاری و اثربخشــی و ثمربخشــی و كارآیی این تبلیغات نیز متفاوت اســت! آن چه مهم اســت این كه 
مدیر یک مجموعه، مدیران تبلیغاتی آن و یا مشــاورینش همواره متوجه باشــند كه چرا تبلیغ می كنند و این تبلیغی كه انجام 

می دهند چه بازخوردی می گیرد!
من در طول سالیان گذشته كه مشاور تبلیغاتی بیش از 50 مجموعه مختلف بوده ام، سعی كرده ام در انجام تبلیغات حتی به 
شكل كلی و كیفی هم كه شده، اثربخشی و كارآیی تبلیغات را مورد توجه قرار دهم. از قبل به مدیران بگویم این تبلیغی كه انجام 

چگــــــونه متـــــوجه شــــــویم کــــه تبلیغات مـــــا 
اثـــــربخـــش و کــــــاراست؟

سید علی ناظم زاده؛ پژوهشگر و مشاور كسب و كار

5



پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم
ویژه نامه / شماره هفتم / آذر ماه 1400

می دهید چه اثرات و ثمراتی خواهد داشــت و از ســوی دیگر بعد از انجام هر تبلیغی، انجام تبلیغات محیطی، ارســال پیامک، 
تبلیغات مجازی و یا تلویزیونی، اثربخشی و ثمربخشی این تبلیغات را به شیوه های مختلف بررسی كنم تا در برنامه های بعدی 

و كمپین های آتی با دقت و برنامه بهتری بتوانیم عمل كنیم.
نكته اینجاست كه به هر دلیل ممكن است كه تبلیغات، طراحی، برنامه زمان بندی، رسانه هایی كه انتخاب كرده اید و پیام 
هایی كه ارائه داده اید به خوبی دیده نشود، اثر مورد انتظار را برجای نگذارند و آن بازخورد مناسب را ایجاد نكنند؛ در اینجاست 
كه ارزیابی اثربخشی و ثمربخشی تبلیغات و نظارت بر امور تبلیغاتی و اطالع رسانی اهمیت خود را پیدا می كند. خیلی اوقات ما 
از این مهم غافل هستیم و بدون این كه ارزیابی دقیق و علمی داشته باشیم، تبلیغات انجام شده و كمپین خود را  مورد نتیجه 

گیری قرار می دهیم و می گوییم تبلیغاتی كه انجام دادیم موفق بود و یا بازخوردی كه توقع داشتیم را ایجاد نكرد!
بســیاری اوقــات پیــش آمده كه از صاحب كســب و كاری پرســیده ام، تبلیغی كــه در آگهی نامه كردید یا بیلبــوردی كه زدید یا 
پیامكی كه ارسال كردید، برایتان چقدر بازخورد داشته است؟ و متأسفانه اكثرًا با پاسخ های غیرعلمی و غیرواقع بینانه مواجه 

شده ام:
مثال می گویند: اصال بازخورد نداشت؛ یک تماس یا یک مراجعه هم نداشتیم!

یا می گویند: نمی دانم چقدر بازخورد داشته است!
یا می گویند خیلی جواب گرفتیم از وقتی تبلیغات كردیم، فروشــمان بیشــتر شــده اســت البته نمی دانیم به خاطر تبلیغات 

بوده یا نه!
 اما اهمیت ارزیابی علمی از تبلیغاتی كه انجام داده ایم چیست؟

ارزیابی علمی مشخص می كند تا چه میزان تبلیغات ما دیده شده است؟
تبلیغات چقدر اثرگذاری روحی، روانی و رفتاری در مشتری داشته است؟

از اشتباهات پر هزینه بعدی جلوگیری می كند.
برنامه ریزی آینده را مشخص می نماید.

اگر تبلیغات نیاز به تغییر دارد، زودتر این تغییرات و اصالحات انجام شود.
موجب شناخت اشكاالت و مزایای كمپین و ارزیابی كامل آن می شود.

راهنمای ما برای راه اندازی كمپین های بعدی است.

برای دستیابی به پاسخ سواالت فوق، دو برنامه مهم زیر الزم االجرا می باشند:
بررسی و نظارت بر اثربخشی   )Effectiveness(   تبلیغات و   بررسی و نظارت بر ثمر بخشی)Efficiency(  تبلیغات

1- نظارت بر اثربخشی )Effectiveness(  تبلیغات یعنی:
میزان تغیـــیر رفــتار و تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب چقدر بوده است؟

میزان دستیابی به اهداف از لحاظ كیفی چه اندازه است؟
تا چه اندازه توانسته ایم در ذهن و روح مشتری رسوخ كنیم؟

تا چه حد، هنگام انتخاب محصول، ما را به عنوان یک تأمین كننده می شناسند؟
تا چه میزان تغییرات روحی مناسب و تبدیل نگرش منفی به مثبت مخاطب داشته ایم؟

اثر بخشی روانی تبلیغات به چه میزان بوده است و آیا توانسته ایم به نیازها، انگیزه ها و تغییرات روانی برای خرید در مشتری 
مان نائل شویم؟

اثــر بخشــی جســمی تبلیغات چقــدر بوده و عكس العمل جســمی و فیزیكی در مخاطــب و رضایت او از كیفیــت و عملكرد ما 
چگونه است؟

و همچنین اثر بخشــی رفتاری تبلیغات چگونه بوده اســت و آیا توانســته ایم تغییر رفتار در مصرف كننده و تمایل به خرید را 
ایجاد كنیم؟
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 2 -  بررسی و نظارت بر ثمر بخشی)Efficiency(  تبلیغات یعنی:
تبلیغات ما چه میزان آثار تجاری داشته است؟

میزان افزایش فروش بعد از انجام تبلیغات چقدر است؟
میزان رسیدن به اهداف از لحاظ كمی تا چه اندازه است؟

چقدر از افزایش فروش به واسطه تبلیغات بوده است؟
آیا همان كاال یا محصولی كه در تبلیغات هدف گذاری كرده ایم را فروخته ایم و هدفگذاری مان صحیح بوده است؟

 حــــال برای آن كه بهتر به نتیجه برسیم و بتوانیم به صـــــورت علمی درباره اثربخشی و ثمربخشی تبلیغات به نتیجه برسیم، 
نمونــه ای از ســواالت جهــت ســنجش اثربخشــی و ثمربخشــی تبلیغات را اشــاره مــی نمایم. این ســواالت می توانــد به صورت 
محســوس یا نامحســوس، از طریق نظرســنجی های حضوری یا تلفنی، از طریق بررسی مشــتریان و واكاوی از فروشندگان و... 

مورد بررسی قرار گیرد.
آیا پیام های ما و رسانه های تبلیغاتی كه استفاده می كنیم، دیده شده است؟

آیا پیام ما به خوبی منتقل شده است؟
تبلیغات ما چند بار دیده شده است؟ در كجاها؟ چه زمان هایی؟

كدام یک از تبلیغات ما بیشتر دیده شده است؟
آیا قضاوت مخاطب نسبت به ما تغییر كرده است؟ بهتر شده یا بدتر؟

آیا مشتریان برای ما نسبت به رقبا تمایزی قائل می شوند؟
میزان فروش ما بعد از تبلیغات چقدر بیشتر شده است؟ دقیقا چه مقدار؟ چه كاال یا خدماتی بیشتر فروخته شده است؟

آیا ربط منطقی و آماری میان تبلیغات و افزایش فروش در زمان انجام تبلیغات وجود دارد؟
چند نفر مراجعه بیشتر در بازه زمانی مد نظر داشته ایم؟

افرادی كه بعد از تبلیغات از ما خرید كرده اند، چقدر از محصول راضی هستند؟
آیا مشتریان حاضر هستند ما را به دیگران نیز معرفی نمایند؟

و سواالتی از این دست كه می تواند تا حدودی به سنجش دقیق و علمی اثربخشی و ثمر بخشی تبلیغات پاسخ دهند. مهم 
این است كه ما بخواهیم و تصمیم بگیریم كه تبلیغات انجام شده و آثار آن را بررسی كنیم در این صورت است كه با شیوه ها و 
استانداردهای علمی و شبه علمی می توانیم بسیاری از این سواالت را مورد مداقه قرار داده و به آن توجه نماییم. من در كتاب 

“طبلیقات هزینه است” بیشتر به این موضوع پرداخته ام كه می توانید آن را مطالعه نمایید.
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8

ظواهر و نحوه بهره برداری معدنی از كوه نرداغی و همچنین اعالم همسایگان و صدای انفجارها موید وجود انبار مواد منفجره 
در آن كوه است.اگر این چنین باشد، با التفات به اینكه كوه مزبور در “محدوده شهر” است، این سواالت به نظر می رسد:

1. در فرضــی كــه بهره بــرداری معدنــی از كــوه نرداغی توجیه قانونی داشــته باشــد، آیا نگهــداری مواد منفجــره در این منطقه 
خطرناک نیست؟

۲. در اطراف كوه، شهرک های مسكونی مهدیه و قدس و پردیسان و دانشگاه قم و بلوار مرجعیت قرار دارند. هرچند مناطق 
مسكونی مقداری با این كوه فاصله دارند، آیا نگهداری این حجم مواد منفجره توجیه قانونی و امنیتی دارد؟

۳. در فرضی كه بهره برداری معدنی درســت و قانونی باشــد، كه این موضوع محل بحث و تامل اســت، آیا طبق مقرره های 
بعدی، بهره برداری نباید به صورت برشی و با سیم برش باشد؟

4. آیا پیش بینی شده است كه اگر خدای ناكرده ولو با احتمال بسیار بسیار ضعیف، انفجاری در این انبارها به وقوع بپیوندد، 
بر ســر دانشــگاه قم و ســاكنان شــهرک های اطراف )با آن نماهای رومی و سنگی( و عبور كنندگان از بلوار مرجعیت و یحتمل قم 

چه خواهد آمد؟
5. با توصیفات فوق، نهادهای نظارتی و كنترل كننده چه پاسخی دارند؟

موضوع مواد منفجره در كوه نرداغی باید گفته شود تا اگر مشكلی هست، حل شود كه گفته اند” عالج واقعه قبل از وقوع باید كرد.”

کوه نرداغی و لزوم توجه به  بهره برداری از 
مسائل ایمنی

 سیدمحسن محسنی/ قم پژوه
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همواره در طول تاریخ هرجا كه از كمیت عبور كرده ایم، موضوع كیفیت مطرح شده است. اگر كمیت به بودن یا نبودن می پردازد، 
كیفیت به چگونه بودن می پردازد و در سازمانهای پیشرفته نیز با وجود رقابت روزافزون، دائما چه در كاال و چه در خدمات، موضوع 
كیفیت اهمیت بسزایی پیدا كرده است. امروزه سازمان و كسب و كاری موفق است كه به مدیریت كیفیت و اهمیت كیفیت در قبال 
 مشتری توجه ویژه ای داشته باشد. در این مقال به صورت اجمالی به مقدماتی درباره كیفیت و مخاطب آن اشاره می نماییم.

کیفیت چیست و در کجاست؟
كیفیت از منظرهای مختلف تعاریف متفاوتی دارد؛ در نگاه كلی و رویكرد فلسفی، كیفیت، چگونگی، چونی و ویژگی های یک 

پدیده یا شیء است.
از نقطه نظر اقتصادی، مرغوبیت و مطلوبیت یک كاال و خدمات، كیفیت آن را تعیین می كند. و از دیدگاه اجتماعی و فردی، 
شایستگی و لیاقت و صالحیت، مساوی با كیفیت است. اما در نگاه سازمانی و مدیریتی و در قبال بازار نیز كیفیت یک محصول یا 

خدمت، همان چیزی است كه مشتری طلب می كند.
به بیان ساده تر، كیفیت یعنی نقطه تالقی عرضه و تقاضا. نكته مهم در بازار و سازمانها، نیاز به كیفیت در عرضه است و البته 
كیفیت تنها در بازار رقابت كامل اســت كه جایگاه دارد. بر این مبنا در بازار انحصار كامل )مثل تســلیحات( در بازار انحصار ناقص 

چــــــرا در ســــازمــــــان و کسب و کــــار مـــــا
 “مدیریت کیفیت” مهم است؟

سید علی ناظم زاده؛ پژوهشگر و مشاور كسب و كار
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فروش كه فروشنده كم است و خریدار زیاد )مثل ایران خودرو و سایپا( ودر بازار انحصار ناقص خرید كه خریدار تنها یک بخش است 
)مثل خرید تضمینی گندم(، در این شرایط سه گانه، كیفیت خیلی مطرح نخواهد بود.

چند قانون کلی کیفیت
هر كاال یا خدماتی برای دسترسی به حداقل كیفیت و استاندارد، نیاز به قوانینی دارد كه الزم است از سوی تولید كنندگان كاال 
یا عرضه كنندگان خدمات مورد توجه قرار گیرد و بی گمان در عرصه های مختلف، این قوانین متفاوت تعریف می شوند. اما می 

توانیم در این میان چند قانون كلی كیفیت را نیز احصاء كنیم:
هیچ محصولی با كیفیت صفر نیست.

هیچ محصولی با كیفیت صد درصد نیست.
كیفیت همواره هزینه بر است و با برنامه و اتقافی به دست نمی آید.

كیفیت هم درباره محصول و هم درباره خدمات و هم درباره تركیب این دو قابل تعریف است.
كیفیت هیچ وقت نمی تواند تا بی نهایت برود. در تجسم، كیفیت در بی نهایت است ولی در عمل حتی به 100 هم نمی رسد.
كیفیت از منظر مخاطب و در ذهنیت می تواند بسیار متفاوت باشد و لذا هركس یک تلقی از حداكثر كیفیت می تواند داشته 

باشد.

ایجاد حداکثر کیفیت برای مخاطب
از مهم ترین برنامه ها و رسالت های مدیریت كیفیت، فراهم آوردن حداكثر كیفیت است. ما گفتیم كه كیفیت صد درصدی 
وجود ندارد و از منظر هر فرد ممكن اســت متفاوت باشــد، لیكن هر كاال و خدماتی می تواند به ســمت حداكثر كیفیت نیز حركت 
كند. برای آن كه محصول ما )چه كاال و چه خدمات( دارای حداكثر كیفیت باشــد، نیاز به انجام مقدماتی اســت كه باید اجرایی 
گردد. ما باید توجه كنیم در بحث كیفیت، یک حداقل كیفیت داریم كه تطابق محصول با طراحی محصول است، و یک حداكثر 
كیفیت كه سعی در كاهش فاصله میان نیاز و خواسته مشتری با محصول ارائه شده است. مشتری خواسته ای دارد كه باید درک 
شــود، شــناخته شود و نســبت به تامین آن تالش شود، در عین حال مشتری ممكن است نیازهایی داشته باشد كه نمی تواند 

بیان كند و حتی ممكن است خودش نداند، و كیفیت یعنی بازشناسی این موارد و ارائه آنها به مشتری.
با توجه به مقدمات فوق، برای دستیابی به حداكثر كیفیت نیاز است كه در سه حوزه حداكثر تالش صورت پذیرد:

1-  درک نیاز مخاطب
ســازمان و مدیریت یک ســازمان اگر بخواهد حداكثر كیفیت را فراهم آورد، باید درک صحیحی از نیاز مشــتری داشــته باشــد و 
همانطور كه اشــاره شــد این نیاز فراتر از خواســته او تعریف می شــود. برای درک نیاز ، باید صدای مشــتری یا مخاطب را شــنید. 
باید هم گوش شــنیدن و هم تقاضا برای شــنیدن وجود داشــته باشــد و با ارتباط مداوم با مشتریان، دریافت شكایات و نظرات 
آنان، فعالیت های تشویقی و تبلیغی برای مشاركت آنها و دریافت فیدبک و بازخورد از مخاطب، نیازها را دریافت كرد، نیازهایی 
كه بعضا ممكن اســت متفاوت، متناقض و یا حتی متضاد باشــد. اینجاســت كه مدیریت كیفیت در سازمان معنا پیدا می كند و 
با جمع آوری و شــنیدن نیازهای مخاطب و نیز پاالیش و تنظیم و نتیجه گیری از آنها می تواند، حداكثر كیفیت را در مورد كاال و 
خدمات ایجاد كند. در نیاز سنجی مخاطب نیز باید توجه كرد كه ابتدا نیازهای كمی باید بررسی شود و بعد نیازهای كیفی و همان 

نیازهای كیفی هم باید تبدیل به نیاز كمی و قابل اندازه گیری شود تا بتوان محصول مناسب را ارائه نمود.
مدیریت كیفیت باید بر آن باشــد كه بتواند نیازها را به بهترین شــكل دریابد و قابل اندازه گیری كند. در این میان اســتفاده از 
دانش روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی به كمک علم مدیریت و اقتصاد و آمار می آید و مدیریت كیفیت را معنادار می 
كند. ما می توانیم مثال بر اساس هرم مازلو نیازهای مخاطب را دسته بندی كنیم و ببینیم كاال یا خدمتی كه عرضه می كنیم كدام 
بخش از نیازهای فیزیولوژیک، زیستی، امنیتی، اجتماعی، احترام و یا خودشكوفایی فرد را تامین می كند و برای ایجاد كیفیت 
بیشتر باید بتوانیم در عرضه محصول، نیازهای بیشتری را كشف كنیم و نسبت به رفع آن اقدام نماییم. یک نكته اساسی در این 
میان انتخاب مخاطب هم هست. سازمان باید در وهله اول مخاطب و مشتری خود را بشناسد و انتخاب كند و بر اساس سلیقه 
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او عمل كند، چرا كه پاسخگویی به تمامی مخاطبان و مشتریان و تامین كیفیت حداكثری و قیمت مناسب در بسیاری از خدمات 
و كاالها امری بسیار دشوار و نشدنی است.

2 -  طراحی محصول:
بعــد از درک نیــاز مخاطــب، طراحــی محصــول نیــز اهمیــت فراوانی در ایجــاد حداكثر كیفیــت دارد. مــا در طراحــی محصول و 
ســاخت كاال و یــا ارائــه خدمــات، بــرای رفــع نیــاز مخاطــب باید متریــال و جنــس كاال و ویژگــی های خــاص خدمــات، تكنولوژی 
آن و قیمــت آن را نیــز مشــخص كنیــم بایــد بدانیم با چــه جنس و خصوصیاتی محصــول را عرضه كنیم و به چه شــكلی خدمات 
مــان را ارائــه دهیــم كــه حداكثــر نیاز مخاطــب برآورده شــود. باید تكنولــوژی كه فرآیند ســاخت یا عرضــه كاال و خدمــات طبق آن 
ســاخته مــی شــود و یــا داخــل خــود محصول اســت را نیــز تعییــن كنیم. همچنیــن باید بــا قیمتــی این طراحــی و عرضــه انجام 
 شــود كــه هــم بــه صرفه باشــد و قیمت فروش آن مناســب باشــد و مخاطــب هزینه گزافــی برای كیفیــت مدنظر پرداخــت نكند.

3 -  ساخت محصول:
مرحله نهایی در ایجاد حداكثر كیفیت بعد از مرحله طراحی محصول، ســاخت مناســب محصول اســت .در این میان واحد 
تحقیق و توسعه در سازمانها و واحدهای تضمین و كنترل و بهبود كیفیت نقش بسزایی دارند تا با انجام آزمایشها و كنترل دائمی 
كیفیــت و بــا انجام تحقیقات میدانی و مكتوب، و انجام نظرســنجی های مختلف حداكثر كیفیــت را ایجاد كنند. در واحد كنترل 
كیفیت همواره ســعی می كنیم به این نقطه برســیم كه آن چه می ســازیم با آن چه طراحی كردیم یكی باشــد و به هر روی باید 

بتوانیم در مرحله ساخت نیز بر اساس آن چه نیاز مشتری است و آن چه طراحی كرده ایم، بهترین ساخت را عرضه كنیم.

کیفیت مدنظر مخاطب
همان طور كه اشاره شد، كیفیت بیش از آن كه از دیدگاه ما مهم باشد، در دیدگاه مشتری است كه معنا پیدا می كند و ما باید 

بتوانیم كیفیت مدنظر مخاطب مان را پیدا كنیم. در این راستا به چه نكاتی باید توجه كرد:
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1 - عملكرد محصول: وظیفه اصلی محصول و اولین واصلی ترین نیاز مشتری، عملكرد صحیح و مناسب آن است. چه كاالیی 
كه از ما می خرد و یا چه خدماتی كه از ما می گیرد باید عملكرد مناسب و صحیحی داشته باشد.

۲ - اطمینان و دوام: مخاطب باید مطمئن باشد كه محصول خراب نمی شود و یا تاریخ انقضایش مشخص است و خدمات 
ما مطمئن هستند. همچنین طول عمر محصول نیز مهم است و باید زیاد باشد و یا مشخص.

۳ - قابلیــت تعمیــر پذیــری: یكی از موضوعــات مهم در كیفیت بســیاری از محصوالت خصوصا كاالهــا، قابلیت تعمیرپذیری 
آنهاست.

4 -  حرفه ای بودن : در بسیاری از كاالها و خدمات، زیبایی و ظرافت موضوعی است كه باید مورد توجه باشد اگر در مورد كاال 
باشد، زیبایی ظاهری و اگر در مورد خدمات باشد، اخالق حرفه ای می تواند كیفیت مدنظر مخاطب را فراهم آورد.

5 - استانداردها: وجود استانداردها و ایزوها و انطباق كاال و خدمات با استانداردها نیز موضوع مهمی در ایجاد كیفیت مدنظر 
مشتری است.

با توجه به مطالب فوق، گرچه كیفیت در طول تاریخ مطرح بوده و اگر هم بازشناســی و بازگویی نشــده اما در زندگی انســانها 
همواره مطرح بود است اما موضوع مدیریت كیفیت مفهومی نوین است كه از قرن بیستم اهمیت بیشتری در سازمانها و زندگی 
فردی و اجتماعی انسانها پیدا كرده و هر روز با رشد علم و تكنولوژی و ایجاد بازار رقابتی، اهمیت بیشتری پیدا كرده است. و توجه 
به مطالب فوق الذكر و درک نیاز مخاطب و اجرای آن می تواند ســازمانها و مدیریت ها را در عرصه رقابتی امروز موفق تر ســازد و 
بدیهی است امروزه كسب و كار و سازمانی موفق است و به اهداف خود می رسد كه بتواند كیفیت بهتر و بیشتری نسبت به رقبا 

ارائه كند.
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در حالی مســئوالن قمی در ســالهایی نه چندان دور با شــور و شــوق وصف ناشــدنی در راســتای به اصطالح مدیریت منابع 
آبی از احداث بزرگترین اســتخرهای ذخیره آب در مناطق ییالقی اســتان قم خبر می دادند كه حاصل آن ســونامی در ســاخت 
استخرهای مجاز و غیر مجازی شد كه با ایجاد اختالل در آبخوان های منطقه همراه با كاهش شدید سطح ایستابی منابع آبی 
زیر زمینی، عملكرد بی نظیر قنات های قم، این میراث كهن و ماندگار نیاكان گذشته در برداشت پایدار از منابع آبی حوضه آبریز 
را به ورطه نابودی كشانده است. سه چهار دهه قبل در دشت های مركزی قم كاریزهایی با آبدهی مناسبی وجود داشتند كه با 
واگذاری زمین های ملی و اجازه حفر چاه های بی شمار در دشتهای قشالقی مركزی استان، قنوات این مناطق برای همیشه 

خشک، غیرقابل احیاء و به خاطره ها پیوست.
اكنون با احداث صدها استخری كه با گذر از بی سابقه ترین خشكسالی 5۳ سال اخیر، حجم باالیی از روان آبها را در خارج 
فصل زراعی می بلعند و همچنین حفر چاههای غیرقانونی و یا بعضا قانونی خوش نشینان غیرمتعهد و بی مسئولیت در قبال 

منافع عمومی، زنگ خطر برای نابودی این رشته قنوات در مناطق ییالقی نیز به صدا در آمده است.
ایجاد فاصله طبقاتی از خروجی های دیگر این استخرها می باشد، زیرا در حالیكه اشخاص غنی و ثروتمند حقیقی و حقوقی 
بعضا دارای رانت های خاص با فخر و غرور بی مثال، از نبود نگرانی جهت تامین آب مورد نیاز خود در ســال های آینده ســخن 

زیـــاده  فـــــدای  که  کهن  میـــــراثی  قـنــات، 
خواهی های انسانهای بی مسئولیت شد...

عباس جعفری / كنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست
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می گویند، این كشــاورزان خرده پای بومی روســتاها می باشــند كه به جهت كاهش منابع آبی قابل دسترس و زارعت و باغبانی 
كه دیگر اصال به صرفه نیســت، آواره غربت و كارگری در شــهرها شــده اند. حقیقتا این ســبک توســعه و رفتار با طبیعت و حقوق 
عامه مردم با هیچ آموزه دینی و شرع اسالم، آرمان های انقالب و اخالق انسانی قابل توجیه نیست. مطمئنا اگر مصرف آب به 

هر دلیل بیشتر از تجدید آن شود، پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.
در بخــش آبهــای زیرزمینــی ایــن مســاله به تدریج بــه كاهش ذخایــر تجدید ناپذیر، نشســت زمین و از دســت رفتن ظرفیت 
آبخوان ها منجر خواهد شــد. در بخش آب ســطحی برداشــت بیشــتر در یک محل، منجر به كاهش دریافت آب در محل دیگر 
خواهد شــد. این محل دیگر می تواند یک مصرف كننده دیگر یا بخشــی از اكوسیســتم باشــد كه به نوبه خود مناقشــات آبی و 
پیامدهای محیط زیستی را به دنبال دارد. عالوه بر همه آنها، وابستگی فزاینده به منابع تجدیدناپذیر به منزله آسیب پذیری 
هرچه بیشتر كل سیستم اقتصادی-اجتماعی تلقی می شود كه حتی امنیت شهرها و روستاها را تهدید می كند. به طور طبیعی 
تمامی نیاز های آبی اعم از تقاضای انسانی، نیازهای محیط زیستی و ... باید از محل آب تجدید شونده تامین شود. در واقع 
الگوهای توسعه باید خود را با ظرفیت تحمل منابع آب سازگار كنند، نه اینكه از محل ذخایر تجدید ناپذیر برای توسعه ای كه 

پایدار نیست مصرف شود. 
مدیریــت وضعیــت بحرانــی منابع آب اســتان قم، بویژه منابع آب زیر زمینی در قم بخصــوص در مناطق ییالقی بخش های 
كهک، خلجســتان و ســلفچگان كه مهمترین ذخایر آب شــیرین استان را دارا می باشد، امروزه نه در گرو تالش برای عرضه آب، 
بلكه در گرو آن است كه نقش جوامع محلی در مدیریت آب به رسمیت شناخته شود. از سویی دیگر به منظور تغییر نگرش در 
نظام حمكرانی آب نیاز به تغییر در رویكرد جوامع محلی به سوی منافع جمعی بلند مدت در مقابل منافع فردی كوتاه مدت 
می باشد. در حالی كه آمار دقیقی از ظرفیت و تعداد استخرهای ذخیره آب در استان در دسترس نیست، اما در بررسی عكس 
های هوایی مناطق ییالقی قم بخصوص بخش كهک و فردو، بی نظمی غیرمسئوالنه و خودخواهانه در ساخت و ساز استخرها 

و ضعف و اهمال در مدیریت منابع آبی منطقه، كامال مشهود است.

14



www.sepehreghtesad.ir


