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 مفاهیم محوری: استراتژی سازمان

یکی از دسته بندی های    . استراتژی ها را می توان بشکل های متفاوت دسته بندی کرد           : مقدمه
 .ول، تقسیم استراتژی ها به استراتژی سازمانی، رشته کاری و وظیفه ای استمتدا

این استراتژی ها هم برحسب تصمیمات مربوط، و هم برحسب واحدهای سازمانی و مدیرانی که              
 .دست اندرکار تدوین و اجرای برنامه های مربوط به آنها می باشند، متفاوتند

 محول است که بدلیل فراگیر بودن آنها، قابل             در سطح سازمانی و ظائفی برعهده مدیریت         
در سطح رشته کاری، تصمیمات مربوط به ایجاد یک برتری             . تقویض به سطوح پائین تر نیستند      

رقابتی پایدار، و در نهایت برگشت اقتصادی عالی در صنعت مربوط به رشته کاری نقشی حیاتی                    
 اساسی و محوری مؤسسه که سرچشمه و        در سطح وظیفه ای، سعی برآن است که قابلیت های       . دارند

 .عامل اصلی برتری های رقابتی می باشند، ایجاد شوند و رشد پیدا کنند

 وظائف استراتژیک در سطح سازمان

 یا قاعده وجود دارد که برای تعریف وظائف اعم از شکل دادن             ∗در سطح سازمان سه بایستگی    
 حصول اطمینان از وجود هماهنگی و          به آرمان سازمان، کسب باالترین سطح سودآوری، و یا            

بایستگی رهبری، بایستگی اقتصادی،    : این بایستگی ها عبارتند از   . قابلیت های مدیریتی مفید می باشند   
 .و بایستگی مدیریتی
 بایستگی رهبری

سازمان است، که مسئولیت بیان آرمان سازمان       ) کل(مخاطب این بایستگی معموالً شخص مدیر       
 .نحوی که بتواند منشاء یک تالش فراگیر و همگانی شود برعهده داردو ابالغ آن را به 

                                                 
∗ Imparative 
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آرمان سازمان که توسط مدیر بیان می شود، نشان دهنده عزم سازمان بوده، چالش حائز اهمیت و               
در عین حال دست یافتنی را بوجود می آورد، و جهت اصلی پی گیری آن چالشی را نیز نشان                         

 .می دهد

 دارای رهبرانی هستند که قادر به ایجاد و انتقال آرمانهای خالقی هستند              سازمانهای موفق عمدتاً  
بعبارت دیگر به موفقیت هایی نائل می شوند که برای آنها          . که ایجاد کننده روح موفقیت می باشند      

 .موفقیت ببار می آورد

نین بحث های زیادی درباره رهبری، از جلمه بحث اکتسابی بودن یا ذاتی بودن رهبری و هم چ                 
معهذا در اینجا تأکید بیشتر بر       . بحث ویژگی ها و صفات منسوب به رهبران موفق بعمل آمده است           

بایستگی های اقتصادی و مدیریتی است لذا بهمین مقدار بحث درباره رهبری اکتفا می شود، لیکن                 
 .در طول بحث، به قابلیت های رهبری نیز اشاره خنواهد شد

 بایستگی اقتصادی

بحث اصلی بر سر ادغام یا تفکیک       .  مربوط به ایجاد ارزش در سطح سازمان است        این بایستگی 
از این منظر، اساس استراتژی سازمانی حصول اطمینان        . رشته کاری با هدف کسب سود بیشتر است      

از فزونی ارزش کل سازمان بر جمع جبری سهم هر یک از واحدهای مستقل در ایجاد این ارزش                    
 .است

شناسائی ، تبیین رشته های کاری مؤسسه   : دی سه موضوع محوری مطرح است     در بایستگی اقتصا  
و بهره برداری از روابط متقابل این رشته های کاری، هماهنگ کردن فعالیتهای رشته کاری به منظور              

 .استفاده از دارائی ها و مهارتهای مشترک آنها

بررسی ) 1. (باط است بایستگی اقتصادی استراتژی سازمان با هشت وظیفه سازمانی در ارت                
یکی از  . محیطی در سطح سازمان، به منظور نشان دادن عکس العمل  در برابر نیروهای محیطی                   

بنابراین بررسی دقیق محیط     . اهداف اصلی استراتژی ایجاد هماهنگی بین محیط و سازمان است             
 .ر می رسدخارجی سازمان بعنوان نقطه شروع فرآیند طرحریزی استراتژیک سازمان منطقی به نظ

هفت وظیفه دیگر مربوط به تصمیمات استراتژیک در جهت کسب برتری های استراتژیک                  
بخش بندی ) 3(مأموریت مؤسسه،     ) 1: (وظائف هفتگانه مزبور عبارتند از        . سازمان می باشد  

نگرش استراتژیک  ) 7(فلسفه سازمان،   ) 6(ترکیب عمودی،   ) 5(استراتژی افقی،   ) 4(رشته کاری،  
 .مدیریت پورتفوی) 8(سازمان و 
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در ادامه، ضمن معرفی مختصر هر یک از این وظائف، در فصول بعدی نیز وظائف مزبور به                      
 .تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند

 .شناسائی نیروهای خارجی اثرگذار بر مؤسسه: بررسی محیطی در سطح سازمان. 1

رد نظر مؤسسه در اختیار قرار      در بررسی محیطی آن دسته از فرصتهائی که منطقه جغرافیایی مو           
روندهای کلی بخشهای مختلف صنعتی مرتبط با پورتفوی رشته های             . می دهد ارزیابی می شوند   

تأمین منابع  ، در نهایت، اثرات مطلوب و نامطلوب تکنولوژیکی        . کاری سازمان آزمون می شوند    
 محیطی شناسائی    حاصل بررسی . انسانی؛ و عوامل سیاسی، اجتماعی، قانونی تشریح می شوند             

 .فرصتها و تهدیدات اصلی ناشی از اثرات عوامل خارجی خواهد بود

 .انتخاب قلمرو رقابتی و مسیر رقابت: مأموریت مؤسسه. 2

ظاهراً، مأموریت مؤسسه شبیه مأموریت رشته کاری بوده، تبیین کننده محدوده رشته کاری شامل            
بهر حال بین   . یستگی های منحصر بفرد می باشد   محصوالت، بازارها، و مکان جغرافیائی، همچنین شا      

 .دو مأموریت مؤسسه و رشته کاری تفاوتهایی نیز وجود دارد

در سطح موسسه بیانیه مأموریت بمراتب کلی تر است، تا          . اوالً درجه تمرکز آنها متفاوت است      
ح رشته کاری  از این طریق بتواند کلیه فعالیتهای و قابلیتهای مهم سازمان را پوشش بدهد، در سط                  
 .محدوده رشته کاری و مسیر انتخاب شده برای رقابت خاص تر و مشخص تر می باشد

در مأموریت مؤسسه    . تفاوت دوم در تلویحی بودن تصمیمات در دو بیانیه مأموریت است                
در این بیانیه، تکلیف رشته کاری که مؤسسه قصد          . پورتفوی کلی رشته های کاری تبیین می شود      

 خروج از آنها را دارد، و هم چنین میزان آزادی عمل در تخصیص منابع معمولی و غیر                 ورود به و یا   
معموالً انتخاب و حذف  رشته        . معمولی تخصیص داده شده به رشته های کاری روشن می شود            

 .کاری در سطح سازمان با هزینه های زیادی همراه است

انتخاب رشته های کاری    : استمأموریت رشته کاری در برگیرنده دو تصمیم مهم و اساسی               
مؤسسه و یکپارچه کردن استراتژی رشته های کاری بطوری که برای مؤسسه ارزش افزوده اقتصادی             

زیرا عمل به وعده ای که داده       . ارتکاب اشتباه در این دو تصمیم رنج آور خواهد بود          . ایجاد کند 
 .شده است خیلی مشکل خواهد بود
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 تخاب دیدگاه های طرحریزی و سازمانیان، بخش بندی رشته های کاری. 3

مأموریت مؤسسه محدوده رشته کاری را یعنی کاال و خدماتی که تولید خواهد کرد، بازاری که               
 .در آن فعالیت خواهد کرد، و مکان جغرافیایی در آن محل خواهند کرد، تبیین می کند

 بشکلی اثر بخش اداره     در بخش بندی، چگونگی دسته بندی فعالیتها، بطوری که بتوان آنها را             
در بخش بندی رشته کاری دیدگاه های طرحریزی و سازمانی که محور اصلی             .  تبیین می شود کرد،

این . تحلیل استراتژیک و اجرای استراتژی های رشته کاری می باشند، با یکدیگر ترکیب می شوند             
، زیرا   مفهوم در فرآیندطرحریزی استراتژیک رسمی از اهمیت باالیی برخوردار است                         

 .رشته های کاری انتخاب شده مهمترین واحدهای تجزیه و تحلیل در این فرآیند می باشند

 ایجاد ارتباط استراتژیک بین واحدهای رشته کاری: استراتژی افقی. 4

می توان ادعا کرد که استراتژی های افقی منبع اصلی برتری سازمانی یک مؤسسه چندمنظوره                 
 موجود رشته کاری   ∗ز طریق شناسائی و عینیت بخشیدن به سینرژی         ارزش افزوده اقتصادی ا  . است

برای شناسایی فرصتهای ناشی از مشترکات رشته های کاری در منابع و                . مختلف ایجاد می شود   
میزان ارتباط موجود بین رشته های      . فعالیتهای مربوط با چارچوب زنجیره ارزشی استفاده می شود         

مأموریت مؤسسه محدوده رشته کاری تبیین     . ستگی نسبی آنهاست  کاری تعیین درجه استقالل یا واب     
کننده، بخش بندی رشته کاری رشته های کاری را در واحدهای طرحریزی و سازماندهی سازمان                

بنابراین این وظائف    . می دهد، استراتژی های افقی تعیین کننده درجه وابستگی متقابل آنهاست             
برآن، مأموریت مؤسسه، شایستگی های اصلی حال و آینده           عالوه  . کامالً بیکدیگر وابسته هستند    

سازمان را که بر اساس آنها روابط بین رشته های کاری شکل می گیرد و استراتژی افقی تحقق                       
 .می یابد، تبیین می کند

 تبیین مرزهای مؤسسه: ترکیب عمودی . 5

ائی است که در    ترکیب عمودی تعیین کننده عمق زنجیره ارزشی، و شدت هر یک از فعالیته               
ترکیب عمودی مرزهای مؤسسه را مشخص می کند، و رابطه بین              . درون مؤسسه انجام می گیرد    

مؤسسه با موکالن خارج از مؤسسه شامل تأمین کنندگان ، توزیع کنندگان، و مشتریان را تعریف                   
 .می کند

 :محاسن عمده ترکیب عمودی از طرق زیر محقق می شود

                                                 
∗ Syneryy 
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 جویی در مقیاس و محدوده، ایجاد قدرت بازار دفاعی در برابر               کاهش هزینه از طریق صرفه     
تأمین کنندگان و موکلین، و ایجاد قدرت بازار تهاجمی به منظور بهره گیری از فرصتهای کاری                   

اقتصادی نبودن مقیاس ناشی از افزایش هزینه های       : معایب عمده ترکیب عمودی عبارتند از     . جدید
و جریمه های اداری ناشی از افزایش فعالیتهای          ،  رفتن انعطاف   از دست ، سربار و سرمایه گذاری   

 .مدیریتی پیچیده

 تبیین رابطه بین مؤسسه و ذینفعان: فلسفه سازمان. 6

فلسفه سازمان یک زمینه وحدت بخش و بیانیه ای از اصول اساسی را برای سازمان فراهم                        
ین کنندگان، مشترکین و سهامداران       به رابطه بین موسسه و کارکنان، مشتریان، تأم          اول،. می سازد

سوم، خط  . دوم، اهداف کالن رشد و سودآوری موسسه را مشخص می کند           . خود اشاره می کند  
مشی های اساسی سازمان را تبیین می کند، و باالخره در موضوعات اخالقیات، باورها، و قواعد                    

 .کنش شخصی و سازمانی اعالم نظر می کند

الزم برای بیان عناصر آرمان مدیر کل سازمان را بهمراه داشته باشد،              فلسفه سازمان اگر قابلیت     
 .نزدیک ترین وظیفه سازمانی به بایستگی رهبری خواهد بود

 استراتژیک، و اهداف عملکرد         ∗∗شناسائی پیش برنده های  :  استراتژیک مؤسسه    ∗نگرش. 7
 سازمان

که در سطح سازمان آماده     نگرش استراتژیک مؤسسه مجموعه ای از نیازمندی های عملی است          
می شوند، و بعنوان راهنمای تدوین استراتژی های سازمانی، رشته کاری و وظیفه مورد استفاده قرار               

این .  کار استراتژیک مؤسسه می باشند      ∗∗∗نگرش های استراتژیک تبیین کننده دستور      . می گیرند
تب را به واحدهای      نگرش ها کلیه موضوعات کلیدی استراتژیک را مشخص می کنند، و مرا                

اهداف عملکرد سازمان تبیین کننده شاخص های اصلی        . سازمانی مسئول انجام آنها اعالم می کند      
مورد استفاده در ارزیابی نتایج مدیریتی، تخصیص اهداف کمّی بعنوان تشریح کننده نیات                        

قبلی را  نگرش استراتژیک، کلیه ستاده های وظائف انجام شده              . استراتژیک سازمان می باشند   
دریافت و از آنها بعنوان چالش هائی که می باید شنایائی و بصورت موضوعات اقدامی موردتوجه                 

 ، استفاده می کند.قرار می گیرند

                                                 
∗ Posture 
∗∗ Thrusts 
∗∗∗ Agenda 
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تعیین اولویت های تخصیص منابع و شناسائی فرصتها برای چند منظوره             : مدیریت پورتفوی . 8
 کردن یا حذف

وان دو مسئولیت مرتبط با هم در سطح سازمان          مدیریت پورتفوی و تخصیص منابع همواره بعن       
قبالً نیر گفته شد که توسعه شایستگی های اساسی و محوری مشترک بین                     . مطرح بوده است 

این شایستگی ها از منابعی سرچشمه     . رشته های کاری عامل مهمی در ایجاد برتری سازمانی می باشد        
: از جمله این منابع عبارتند از     . نها می باشد می گیرند که مؤسسه قادر به پرورش و بکارگیری مؤثر آ          

دارائی های فیزیکی، مانند کارخانه و تجهیزات، دارائی های غیرملموس، مانند نام های تجاری                   
 .شناخته شده، و قابلیت ها، مانند مهارتهای مربوط به طراحی و توسعه محصول

گاهی، این ارزش   . باشدظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی قلب فرآیند تخصیص منابع اثربخش می           
و در سایر موراد، از منابع خارجی مانند ادغام، تملک،           ، از فعالستهای درونی مؤسسه ناشی می شود     

گاهی ممکن است این ارزش از طریق        . فعالیت مشترک، و سایر انواع همکاری ها کسب می شود         
جبران کنند، یعنی به     حذف آن دسته از  رشته های کاری که نمی توانند هزینه سرمایه مربوط را                   

در مدیریت پورتفوی با    . جای ایجاد ارزش افزوده باعث ضایع شدن سرمایه می شوند، به دست آید           
 .همه این موضوعات برخورد می شود

در دهه گذشته اکثر اقتصادهای توسعه یافته با بر همه هائی از رکود مواجه بوده اند که ناگزیر به                  
تجدید ساختار نیز منجر به آرایش مجدد          .  اساسی شده اند   اعمال خط مشی های تجدید ساختار      

دارائی های فیزیکی مانند حذف رشته کاری، منابع انسانی، و مرزهای سازمانی رشته های کاری                   
تصمیمات تجدید ساختار نیز بخشی از        . مختلف با هدف شکل دهی ساختار و عملکرد می گردد          

 .مدیریت پورتفوی محسوب می شوند

 ریتیبایستگی مدی
این . این بایستگی تعیین کننده اصلی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی سازمان می باشد                  

 :بایستگی شامل دو وظیفه سازمانی دیگر نیز می شود

 .طراحی زیرساخت مدیریتی مؤسسه و مدیریت کارکنان کلیدی
سیستمها طراحی و تنظیم ساختار سازمانی، فرآیندهای مدیریتی، و              : زیرساخت مدیریتی . 9

 متناسب با فرهنگ مؤسسه به منظور تسهیل اجرای خط مشی
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وجود یک  . ساختار سازمانی و سیستمهای اداری تشکیل دهنده زیرساخت مدیریتی می باشد             
هدف نهائی  . زیرساخت مدیریتی اثربخش الزمه اجرای موفقیت آمیز استراتژی های مؤسسه می باشد        

یت های مدیریتی، مسئولیت های سازمانی و فرآیندهای          این اقدام توسعه ارزشهای سازمان، قابل         
مدیریتی به منظور ایجاد مجموعه ای پایدار از مقررات است که امکان ایجاد و عدم تمرکز در                       

 .فعالیتهای مؤسسه را فراهم می آورد
امروزه عبارت معماری سازمانی عموماً در مورد تالشهای مربوط به طراحی ساختار به منظور                  

 .سوئی بین محیط، منابع سازمانی، فرهنگ مؤسسه، و استراتژی آن بکار می رودایجاد هم
 گزینش، بازسازی، ارزشیابی، و ارتقاء: مدیریت منابع انسانی کارکنان کلیدی. 10

یکی از  .  بوسیله تعداد محدودی از افراد کلیدی اداره می شود         سازمان صرف نظر از اندازه آن،     
در مؤسسه او   ) و بالقوه تنگناها  ( که یکی از بزرگرترین اولویتها         مدیران موفق اظهار داشته است     

بهر حال وی بال فاصله اضافه می کند که یک مؤسسه جهانی نیازی به               . تربیت مدیران جهانی است   
بلکه از بین پانزده هزار نفر مدیر مؤسسه وجود فقط پانصد نفر             . هزارن نفر از اینگونه مدیران ندارد      

 . کافی استبرای موفقیت مؤسسه
یکی دیگر از مدیران موفق، ضمن بیاناتی جالب اظهار داشته است که برای اداره یک سازمان                   

آنچه . می باشد) در اصطالح روم قدیم فرمانده یکصدنفر یا یوزباشی          (نیاز به یکصد نفر فرمانده        
ا در بر   گفته شد مربوط به سازمانهای عظیمی بود که دامنه فعالیت آنها بیش از یکصد کشور ر                     

وقتی صحبت از شناسائی کارکنان کلیدی آنها می شود، تعداد مورد نیاز تا حد                          . می گیرد
اعجاب انگیزی کوچک است، در عین حال فرآیند شناسائی، بازسازی، ارتقاء، پاداش دهی، و                   

 .بازآموزی آنان یکی از سخت ترین چالشهای پیش روی سازمان می باشد
 ی سازمانعناصر اصلی در تبیین استراتژ

وظائف استراتژیک سازمان را می توان در چارچوب طرحریزی استراتژیک مشابه آنچه که                  
این چارچوب  . ، سازمان داد  )3-1شکل  (برای تبیین استراتژی رشته کاری مورد استفاده قرار گرفت         

 نشان داده    9-1وظائف دهگانه در شکل        : می نامند» عناصر اصلی تبیین استراتژی سازمان       «را  
 .ه استشد
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  ده وظیفه–عناصر اصلی تبیین استراتژی سازمان . 9-1شکل

 کانون توجه استراتژی سازمان

 مؤسسه

 
 
 

 بررسی درون سازمان

 دورنمای اقتصاد 

ــاط    ــیل نقــ ــزیه و تحلــ تجــ
ــای   ــش هـ ــی و بخـ جغرافیایـ

 صنعتی حساس

رونـــد هـــای تکنولوژیکـــی،  
ــی،   ــانی، سیاســ ــنابع انســ مــ

 اجتماعی و قانونی

  تهدیداتشناسائی فرصتها و

 وارسی داخل سازمان

 مأموریت مؤسسه 

 بخش بندی رشته کاری 

 استراتژی افقی 

 یکپارچگی عمودی 

 فلسفه سازمان 

 تبیین نقاط قوت و ضعف

 موضع استراتژیکی مؤسسه

 پیش برنده های استراتژیک 

 اهداف عملکرد مؤسسه 

 تخصیص منابع

 مدیریت 

 زیرساخت مدیریتی

  سیستم های اداریساختار سازمانی و

 منابع انسانی

 مدیریت کارکنان کلیدی
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     شناسائی واحدی که می باید بخشی از تحلیل استراتژیک سازمان را تشکیل دهد، اولین عنصر                 
برخالف مورد استراتژی رشته کاری که در آن واحدهای استراتژیک،              . این چارچوب می باشد   

استراتژی سازمانی را می توان در سطوح مختلف یک            واحد اصلی مطالعه را تشکیل می دهند،          
مؤسسه بعنوان یک کل که مربوط ترین واحد تحلیل              . سازمان بزرگ چند منظوره بکار برد         

بهرحال، می توان واحد      . استراتژیک سازمان می باشد، وسیع ترین محدوده ممکن می  باشد               
رنده تعدادی رشته کاری خواهد    کوچک تری را نیز انتخاب کرد، لیکن در این مورد هم در برگی              

این واحد ممکن است یک بخش، یک گروه، یک قسمت و یا هرگونه تجمع واحدهای                      . بود
 .رشته کاری که نیازمند یک تحلیل استراتژیک یکپارچه می باشند، باشد

بررسی محیطی و وارسی داخلی دو دسته از موضوعات بسیار مهمی هستند که در گام دوم                      
 این اقدامات در سطح سازمان بشکلی متفاوت با سطح رشته کاری انجام              هرحال،ب. مطرح می شوند 

 .می شوند

در آغاز فرآیند طرحریزی، چارچوب      . ماهیت پویای این چارچوب از همان ابتدا هویداست          
در طی تحلیل استراتژیک سازمان، شرائط موجود دائماً با             . زمانی می بایستی مد نظر قرار گیرد       

در مورد بررسی محیطی، معموالً شرائط آینده باستثناء             . مان مقایسه می شود   شرائط آینده ساز   
مواردی که مؤسسه از توان اثرگذاری بر وقایع خارجی برخوردار است نیازمند پیش بینی عوامل                   

، وارسی داخلی عمدتاً مربوط به اخذ تصمیمات قابل کنترل               .خارجی غیر قابل کنترل می باشد      
 .ابع مؤسسه با هدف کسب جایگاه موردنظر در آینده می باشدتوسط مؤسسه و تخصیص من

زیرا فرآیند طرحریزی اثرات      . بررسی محیطی می باید ابتدا از فرآیند طرحریزی آغاز شود             
محیط خارجی را شکل می دهد، و به شناسائی روندهای مهم صنابع و مکانهای جغرافیائی مربوط                  

 .به مؤسسه کمک می کند

م انتقال مجموعه ای از مفروضات مشترک را به رشته های کاری                 بررسی محیطی نقش مه     
. مختلف و واحدهای وظیفه ای مؤسسه، جهت بهره برداری در طرحریزی های مربوط بر عهده دارد              

بررسی محیطی باعث ایجاد حس همگونی در تفکر طرحریزی استراتژیک در سرتاسر واحدهای                
مانند گذشته به شناسائی فرصتها یعنی اثرات مطلوب        این وظیفه، ه  . سازمانی اصلی مؤسسه می گردد   

محیط خارجی که خواهان حفظ آنها هستیم، و تهدیدات یعنی اثرات نامطلوب محیط خارجی که                 
 .خواستار خنثی کردن آنها می باشیم، منجر می شود
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وارسی داخلی سازمان در برگیرنده آن دسته از اقدامات و تصمیمات کلیدی است که سازمان                 
ی کسب موضع رقابتی نیازمند آنها بوده، هم عرض چالشهای ناشی از محیط خارجی می باشند و                برا

همانطور که قبالً نشان داده شده است، این برترین قابل         . باعث ایجاد برتری پایدار سازمان می گردند     
ظائف و. انتقال به واحدهای مختلف مؤسسه بوده، و باعث افزایش منابع و قابلیت های آن می شود                

 :تشکیل دهندۀ بخشی از وارسی داخلی در درون چارچوب مربوط می باشند

 مأموریت مؤسسه •

 بخش بندی رشته کاری •

 استراتژی افقی •

 ترکیب عمودی •

 فلسفه سازمان •

در کلیه این تصمیمات وضع موجود با آینده مورد درخواست مقایسه شدند، و برای تدوین                     
وارسی داخلی با بیان کلی قوت های      . غییرات تبیین شدند  استراتژی سازمان، چالشهای ناشی از این ت      

سازمان، که مؤسسه خواهان حفظ و تقویت آنها می باشد، و هم چنین بیان ضعف های سازمان ، که                  
 .مؤسسه خواهان تصحیح یا حذف آنها می باشد، به پایان می رسد

تراتژیک یک  حاصل بررسی محیطی و وارسی داخلی درون سازمان خواهد بود که نگرش اس              
در این مرحله کلیه تحلیلهایی که تاکنون انجام گرفته اند با یکدیگر             . مؤسسه را تبیین خواهند کرد    

پیش برنده های استراتژیک،  . ترکیب می شوند، و دستور کار استراتژیک سازمان را بوجود می آورند         
 یک استراتژی یکپارچه    بیان قدرتمند کلیه موضوعاتی است، از دیدگاه سازمان، برای دست یابی به          

 .مورد نیاز می باشند

اهداف عملکرد سازمان تبیین کننده شاخص های کلیدی مورد استفاده در شناسائی اثر بخشی                
نگرش استراتژیک اساسی تدوین استراتژی سازمان بوده،        . عملیاتی و استراتژیک سازمان می باشند    

 استراتژیک مناسب باشد، سازمان قادر        اگر نگرش . و بهمین دلیل باید توجه زیادی به آن بشود           
خواهد بود فعالیتها، مسئولیت ها، و اندازه گیری های عملکرد خود را که برای جایگاه استراتژیک                

 .عالی نقش حیاتی دارند، به نحوه مطلوب شکل دهد
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وظیفه بعدی یعنی تخصیص منابع و مدیریت پورتفوی،  امکان پشتیبانی از اقدامات استراتژیک               
ه در نگرش اسرتاتژیک تصرریح شده اند فراهم می آورند و منابع الزم برای بکارگیری آنها را                را ک 

 .تأمین می کند اکنون می توان وارد مرحله اجرای استراتژی شد

: اقدامات مربوط به اجرای استراتژی با دو وظیفه سازمانی باقی مانده بشدت تقویت می شوند                  
 . انسانی کارکنان کلیدیزیرساخت مدیریتی، و مدیریت منابع
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 بررسی محیطی در سطح سازمان
 

 :عوامل اثرگذار بر بررسی محیطی عبارتند از

چشم انداز اقتصادی که شرائط موجود و روند های مربوط به فعالیتهای اقتصادی در کلیه              : الف
 .نقاط جغرافیایی مرتبط با سازمان مد نظر قرار می گیرد

صنعتی که به شناخت شرائط گذشته و حال صنایع مرتبط با پورتفوی رشته های کاری                 تحلیل بخشهای اصلی     : ب
 .سازمان پرداخته می شود

تحلیل عوامل خارجی عمده شامل تشریح اثرات مطلوب و نامطلوب روندهای تکنولوژیکی، عرضه منابع                      : ج
 . ، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، و عوامل قانونی بر مؤسسهانسانی

 ررسی محیطی در سطح سازمانفرآیند ب
 پنجمین شرکت تولیدکننده فوالد در جهان بعنوان        NKKبرای نشان دادن فرآیند بررسی محیطی از شرکت ژاپنی           

 .نمونه استفاده می شود

 تبیین چارچوب زمانی: گام اول
ته چارچوب زمانی گذش  . چارچوب زمانی با استفاده از ویژگی های گذشته، حال و آینده مشخص می شود               

برای جمع آوری اطالعات مربوط به رفتار گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و طول آن را موجود بودن اطتالعات                    
اقدامات گذشته و چشم انداز آینده روش مفیدی برای شناسائی چگونگی تکامل عوامل تحت                     . تعیین می کند 

 .بررسی و دقت چشم اندازهای آینده خواهد بود

 و سالهای   بعنوان زمان حال،   1992 بعنوان چارچوب زمانی گذشته، سال       1989-1991  سالهای NKKدر مثال   
 . بعنوان چارچوب زمانی آینده مورد استفاده قرار گرفته است1995-1993

 بخش بندی جغرافیایی: گام دوم

اثرات عوامل  .  متفاوت است چگونگی بررسی محیطی مناطق جغرافیایی در قلمرو سازمان،           
 . اجتماعی هرکشوری با کشور دیگر متفاوت است،اقتصادی، سیاسی
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بخش بندی جغرافیایی باید منجر به شناسائی واحدهائی شود که با توجه به عوامل خارجی                    
 .بطور یکسان عمل می کنند

 را به دو صورت فعلی و جدید نشان              NKK بخش بندی جغرافیایی شرکت       10-1شکل  
 .می دهد
 

 NKKش مواد  بخ–بخش بندی جغرافیایی . 10-1شکل 
 قلمرو جغرافیایی فعلی

 محلی •
 )شامل توکیو(کانتر 

 )شامل اوزاکا(کانسائی 
 هوکایدو
 توهوکو

 )شامل ناگویا(چوبو 
 چوگوکو
 شی کوکو

 کیوشو
 چین •
 خاور دور •
 )اتحادیه آسیای جنوب شرقی(آسه آن  •
 )شامل اقیانوسیه(سایر کشورهای آسیایی  •
 خاور میانه •
 مریکاایاالت متحده آ •
 آمریکای التین •
 اروپای غربی •
 شوروی سابق •
 آفریقا •

 قلمرو جغرافیایی جدید
 اروپای شرقی •
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 شناسائی و تحلیل عوامل اتصادی. گام سوم
 . عوامل اقتصادی ژاپن  مشخص وتوصیف شده است10-2در شکل 

 انتظار می رود با    . بر طبق این شکل آثاری از رکود اقتصادی در ژاپن دیده می شود                       
بهرحال، بعد  از رونق نیز اقتصاد        . سرمایه گذاری فعال دولت ژاپن اقتصاد به تدریج رونق پیدا کند          

 . دسترسی پیدا کند80ژاپن نمی تواند به قوت های اواخر دهه 

چشم انداز آینده در این مرحله و در مراحل بعدی براساس محتمل ترین سناریو تنظیم                         
ناریوهای خوش بینانه و بدبینانه بعنوان راه کارهای موجود معرفی        در انتهای این فرآیند، س    . شده است
تحلیل اقتصادی در این مرحله کلی است، و همانطور که قبالً دیده شد، تحلیل تفصیلی                  . می شوند

 .آن در سطح رشته کاری انجام می گیرد
 

 NKK بخش مواد – شناسائی و تحلیل عوامل اقتصادی 10-2شکل 
 گذشته حال آینده

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 

نزما
 شرح

 ژاپن       
 (%)رشد تولید ناخالص ملی  7/4 5/5 4/3 1/2 5/3 7/3 8/3
 نرخ تورم 9/2 1/3 8/2 1/2 3/2 5/2 5/2
 %نرخ بیکاری 2/2 1/2 2/2 3/2 3/2 1/2 1/2

 %نرخ بهره مبنا  9/5 9/7 5/7 3/5 3/5 5/5 6

5/1 5/1 3/1 1/0 1/10- 9/4 5/0 
 رشد خانه سازی
  بخش خصوصی

5/6 5/6 1/5 7/2 1/3 1/12 6/16 
رشد سرمایه گذاری 
 خصوصی در کارخانه

  و تجهیزات

6 6 6 8/5 4/5 4/4 2/2- 
رشد سرمایه گذاری زیربنائی 

 دولتی در زیرساخت

2/24 1/22 20 1/19 7/20 9/22 8/17 
 قیمت نفت خام 

 )هر بشکه به دالر(
 )ین به دالر(نرخ ین  143 141 133 120 118 116 114

 )میلون نفر(رشد جمعیت  4/0 4/0 3/0 3/0 25/0 25/0 2/0
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 شناسائی و تحلیل بخشهای عمده صنعتی: گام چهارم
عملکرد بخش صنعتی مربوط به مؤسسه همگام با عوامل اقتصادی از جمله عناصر کلیدی در                 

 .تبیین فرصت های رشد و سوددهی می باشد

 .ا به درجات مختلف دست به متنوع سازی همگون و ناهمگون می زنندسازمانه

در این گام مهمترین عوامل صنعتی مؤسسه شناسائی شده، و عملکرد گذشته و آینده آن                      
صنعت .  نشان می دهد  NKK این گام را در شرکت        10-3شکل  . بصورت کمّی توصیف می شود   

 بنابراین در جدول انحصاراً به شناسائی       د، در اولویت قرار دار    NKKفوالد در بخش مواد شرکت       
تولید اتومبیل، خانه سازی،    . عواملی که منجر به تغییر مصرف فوالد می شود تأکید شده است                 

ساختمانهای غیر مسکونی، الکترونیک، و ماشینهای غیر الکترونیکی در دوران رکود اقتصادی ژاپن          
 .تا حد قابل توجهی کاهش یافته است

 
 NKK بخش مواد –اسائی و تحلیل عوامل عمده صنعتی  شن10-3جدول 

 گذشته حال آینده

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 

زمان
 شرح

 )به هزار(تولید اتومبیل  12954 13592 13146 12580 12260 12740 13210

 خانه سازی 1673 1665 1343 1302 1400 1420 1440

12400 12200 12000 11898 11958 12656 11986 
 )غیرمسکونی(ساختمان 

 )هزار مترمربع(

17500 17500 17000 16000 15174 13390 12187 
 ساختمانهای عمومی

 )میلیارد ین (

150 149 148 148 157 154 143 
شاخص ماشین آالت 

 )1985=100(الکترونیک 

118 115 112 111 124 130 123 
 شاخص ماشین آالت

)100=1985( 

 )هزار تن(کشتی سازی  5705 6886 6942 8120 7580 7990 8400
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  تحلیل عوامل خارجی اصلی و تبیین سناریوهای مختلف طرحریزی:گام پنجم
بعد از بررسی اقتصادی و تحلیل بخشهای صنعتی اصلی، الزم است برخی موضوعات مربوط                

ندهای اولین این عوال به وسیله رو          . به عوامل خارجی اصلی نیز مورد بررسی قرار گیرند                
 در کیفیت،. تکنولوژیکی که درکلیه صنایع امروز نقش حیاتی ایفا می کند، نشان داده می شود                  

دسترس بودن و سطح حرفه ای بودن و فنی بودن منابع انسانی اغلب فرصتهای مؤسسه را تقویت یا                   
م  اجتماعی و قانونی را ه     برای تکمیل بررسی محیطی، الزم است عوامل سیاسی،         . محدود می کند 

موضوعاتی مانند مقررات دولتی، ایجاد اتحادیه، مالحظات اقلیت ها، خط                . مد نظر قرار داد     
 .فعالیتها و نظائر آن از جمله این موضوعات هستد، مشی های محیطی، فشارهای افکار عمومی

بهتر است ابتدا   .  اثرات آنها بر رشته های کاری مورد مطالعه قرار می گیرد         بعد از تبیین عوامل،   
البته هدف از این اقدام،       . وندهای آنها در گذشته تشریح و سپس به آینده تعمیم داده شود                  ر

پیش بینی صحیح آینده نیست، بلکه هدف صرفاً آشناشدن ا اثرات این عوامل و پی آمدهای ممکن                 
 .ناشی از این اثرات محیطی بر سازمان می باشد

وشبینانه، و بدبینانه برای هر یک از        سه سناریوی مختلف شامل محتمل ترین، خ      10-4در شکل   
 .عوامل محیطی نشان داده شده است

 شناسائی فرصتها و تهدیدات کلیدی: گام ششم

شناسائی فرصتهای کلیدی ناشی از عوامل مطلوب اثرگذار بر موسسه و تهدیدات کلیدی                   
 و  این فرصت ها . ناشی از اثرات معکوس این عوامل، خروجی نهائی بررسی محیطی می باشد                 

 .تهدیدات باید در برگیرنده موضوعات اساسی به دست آمده از فرآیند بررسی محیطی باشد

مشکل اصلی این است که چگونه این عوامل بر مدیران و ابعاد سازمانی مؤسسه اثر                             
در گام نگرش استراتژیک خواهیم دید که کدام یک از واحدهای سازمانی مسئولیت               . می گذارند

ربوط به بهره گیری از فرصت ها و خنثی کردن تهدیدات را برعهده خواهند                 برنامه های اجرائی م  
 .داشت

 نشان داده    NKK فهرست فرصتها و تهدیدات اثرگذار بر بخش مواد                 10-5در شکل    
البته برخالف  .  ارائه شده است  P&G نیز فهرست مشابهی برای شرکت        10-6در شکل   . شده است

 بعنوان یک کل مورد      P&Gدر اروپا بود، در اینجا        P&Gاطالعات گذشته که مربوط به شعبه        
 .توجه می باشد
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 NKK بخش مواد – تبیین سناریوهای مختلف طرحریزی 10-4شکل 

 عوامل اصلی سناریوی بدبینانه محتمل ترین سناریو سناریوی خوشبیانه

موفقیت در تغییرات ساختاری  •
اقتصاد ژاپن باعث تقویت بازار محلی 

 .شده است
برخوردهای تجاری در کاهش  •

 .کشورهای خارجی بویژه آمریکا
 در ژاپن GNPرشد قوی و پایدار  •

و چین و % 4و آمریکا بیش از 
ASFAN 10 بیشتر از% 

 ین در 120-130(نرخ ثابت ین  •
 )دالر

 20پائین آمدن قیمت نفت خام تا  •
 دالر در بشکه

دولت سرمایه گذاری زیربنائی  •
 .خواهد کرد

ژاپن آغاز تغییر ساختار اقتصاد  •
 .شده است

مازاد تجاری و برخوردهای تجاری  •
 .تحت کنترل هستند

  قوی و پایدارGNPرشد  •
رشد پایدار در ژاپن و آمریکا  •

 ASFAN درصد و چین و 5/3حدود 
 حدود

  درصد8 
 ین هر 120(برابری ین با دالر  •

 )دالر
 ) دالر در بشکه20(قیمت نفت خام  •

افزایش بدهی های دولت و عدم  •
 ن به سرمایه گذاری زیربنائیعالقه آ

عدم موفیقت در کاهش مازاد  •
 تجاری

افزایش بدهی دولت آمریکا و  •
کاهش اعتبار اسناد قرضه خزانه داری 

 آمریکا
 در ژاپن و آمریکا GNPرشد  •

  بیشترASFANو چین و % 3کمتر از 
 %6 از 

افزایش سریع و باالبودن نرخ  •
 برابری ین ژاپن و دالر

 دالر 25تا حد باال رفتن قیمت نفت  •
 در هر بشکه

 آمریکا
چشم انداز 
 اقتصادی

بهبود سطح تولید اتومبیل تا  •
 از 1994 دستگاه در سال 13,000,000

 .ادامه آن
افزایش سطح خانه سازی تا سطح  •

 1994 واحد در سال 15,000,000

 1995سطح تولید اتومبیل در سال  •
 . دستگاه می رسد13,000,000به 

 سطح خانه سازی و ساخت •
 1994ساختمانهای غیرمسکونی در سال 

 متوقف می شود

 1995سطح تولید اتومبیل تا سال  •
 دستگاه باقی 13,000,000در حد کمتر از 

 .می ماند
خانه سازی و ساختمانهای غیر  •

 کاهش 1995مسکونی در طول سال 
 .می یابد

چشم انداز 
بخشهای عمده 

 صنعتی
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توسعه موفقیت آمیز ورق های  •

رزش افزوده و وزن کمتر به فوالدی با ا
نحوی که بتوان با ورق های آلومینیم 

 .بطور مؤثر رقابت کرد

توسعه موفقیت آمیز تکنولوژی  •
ذوب مستقیم سنگ  (∗ DIOSفرآیند 
 )آهن

 تداوم استفاده از فوالد •

ادامه تالشها برای توسعه فرآیند  •
 ذوب فوالد با رعایت محیط زیست

مقدار فوالد مصرفی در یک  •
 کیلوگرم 250 به 1995 در سال اتومبیل

 .کاهش می یابد

عدم موفقیت در فرآیند ساخت  •
فوالد برای پاسخ گویی به نیازهای محیطی 

 )بویژه بازیافت فوالد(

روندهای 
 تکنولوژیکی

استخدام در بخشهای تولیدی در  •
 .بین جوانان با اقبال مواجه خواهد شد

 .وفاداری به سازمان قابل قبول است •

ص جوان هنوز هم جذابیت اشخا •
 .حائز اهمیت است

کاهش وفاداری کارکنان به سازمان  •
-95بعلت تجزیه ساختار انبوه بین سالهای 

93 

افزایش مشکالت در استخدام  •
نیروهای برجسته جوان بعنوان 

تولیدکنندگان فوالد، بویژه مهندسان و 
 کارکنان در سطح کارگاه

عرضه منابع انسانی

ت دولت ژاپن وضع مقررات زیس •
 .محیطی و مالیات را مسکوت می گذارد

مقررات زیست محیطی و مالیات  •
 .تغییر قابل توجهی نخواهد کرد

دولت ژاپن شدیدترین مقررات  •
 .زیست محیطی را وضع خواهد کرد

دولت ژاپن مقررات مالیات قیمت  •
 زمین را وضع خواهد کرد

 عوامل سیاسی

                                                 
∗ Direct Iron Ore Smelting 

10-4ادامه شکل   
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 10-4ادامه شکل 

 توجه به موضوعات محیطی در •
 .سطح فعلی باقی می ماند

 افزایش توجه به مالحظات محیطی •
مالحظات محیطی تا سطح مقررات   •

 کشور آلمان افزایش می یابد
 عوامل اجتماعی

مجالس قانونگذاری تصویب قانون  •
مسئولیت کاالی تولیدی را مسکوت 

 .می گذارند

وضع قانون مسئولیت کاالی  •
تولیدی جدید به معنای افزایش قیمت 

 .خواهد بودعمده ن

مجالس قانونگذاری قوانینی به  •
شدت قوانین آمریکا برای مسئولیت 

 .کاالی تولیدی وضع می کنند

 عوامل قانونی

 

 



 
     

 آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی ٢٠

 NKK بخش مواد – شناسائی فرصت ها و تهدیدات 10-5شکل 

 فرصت های کلیدی
 سرمایه گذاری زیربنائی با ثبات در بخش عمومی •

 بهبود پایدار اقتصاد آمریکا •

 ی اقتصاد چینرشد باال •

 ASEANرشد مداوم  •

 چشم انداز اقتصادی

 افزایش در ساخت ساختمانهای غیرمسکونی •

 افزایش ساخت کشتی •
 بخشهای عمده صنعتی

 افزایش نیاز به فوالد با ارزش افزوده •

 توسعه تکنولوژی فرآیند ذوب مستقیم سنگ آهن •

 )بویژه در صنایع اتومبیل سازی(افزایش نیاز به مواد سبک  •

  مواد مقاوم در برابر زنگ زدگی و حرارتتوسعه •

 افزایش تعداد کشتی هائی که نیاز به دو بدنه دارند •

 ∗ (FMS)توسعه سیستمهای ساخت قابل انعطاف  •

 توسعه فرآیند جدید ساخت آهن با استفاده از آهن قراضه •

 روندهای تکنولوژیکی

 ه منابع انسانیعرض نیاز کمتر به کارکنان کارگاهی به دلیل اتوماسیون سطح باال •

 حمایت قوی از سرمایه گذاری بیشتر برای نگهداری زیربنائی •

 انتقال کنگره به خارج از توکیو •

پذیرش برخی اقدامات ضد ارزان فروشی در برابر تولیدات ارزان خارجی از               •
 طرف دولت ژاپن

 عوامل سیاسی

 عوامل قانونی افزایش توجه به مسائل محیطی •

                                                 
∗ Flexible Manufacturing Systems 



 
     

 آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی ٢١

 
 
 
 

 تهدیدات کلیدی
 رام شدن رشد اقتصاد ژاپنآ •

 ارزش باالی ین •
 چشم انداز اقتصادی

 رشد مبهم صنعت اتومبیل سازی ژاپن •

 رکود تولید ماشین آالت •

بخشهای عمده             
 اقتصادی

 )بویژه در صنعت اتومبیل سازی(افزایش نیاز به مواد سبک  •

 نیازهای متنوع به مواد و تولید کم •

 کپیشرفت تکنولوژی فرآیند کارخانه های کوچ •

 کوچک شدن سیستمهای اطالعاتی •

 روندهای تکنولوژی

 افزایش میانگین سنی کارکنان •

 عدم استقبال جوانان از مشاغل تولیدی •

 روند کاهش ساعات کار در ژاپن •

 عرضه منابع انسانی

 قوانین شدیدتر زیست محیطی •

 اعمال فرمان تجارت منصفانه در ژاپن •

 افزایش برخورد تجاری بین ژاپن و آمریکا •

  استفاده از مبارزه با ارزان فروشی توسط رقبای آمریکاییسوء •

 اجرای مقررات دریافت مالیات از قیمت زمین توسط دولت •

 عوامل سیاسی

 افزایش توجه به موضعات زیست محیطی •

 )کار کمتر، تفریح بیشتر(تغییر سبک زندگی ژاپنی ها  •
 عوامل اجتماعی

 یعوامل قانون اعمال قانون مسئولیت تولید کاال •

 

10-5ادامه شکل   



 
     

 آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی ٢٢

 
 
 

 P&G در سازمان – شناسائی فرصت ها و تهدیدات 10 -6شکل 

 فرصت های کلیدی
وجود بازار منحصر بفرد در جامعه اروپا، آمریکای شمالی، و گوشه جنوبی                 •

آمریکای التین این امکان را فراهم می آورد که با استفاده از انداز سازمان بطور                 
 .ی، و قیمت به رقابت بپردازیممؤثر در زمینه های کیفیت، شهرت نام تجار

 چشم انداز اقتصادی

شهرت باال در لوازم آرایش و مراقبت های شخصی، و رهبری در تحقیق و                   •
 . در افزایش سهم بازار مورد استفاده قرار می گیرد(R&D)توسعه 

 بخشهای عمده صنعتی

ر رهبری ما در تحقیق و توسعه باید بر مسائل زیست محیطی متمرکز شود، تا د               •
 بعنوان یک شرکت زیست محیطی       -صورت امکان با تکنولوژی های اختصاصی     

 .شهرت پیدا کنیم

وجود فرصت کسب رهبری در بسته بندی های کوچک و قابل بازیافت قبل از              •
 .اجباری شدن آن

 روندهای تکنولوژیکی

 عرضه منابع انسانی وجود نیروی کار ماهر ارزان در آمریکای التین و اروپای شرقی •

یجاد یک اروپای متحد باعث ایجاد ثبات در منطقه می شود، در کوشۀ جنوبی             ا •
 .آمریکای التین نیز احتماالً چنین اتفاقی خواهد افتاد

 عوامل سیاسی

شباهت نیازها، ذائقه ها و مدها در سراسر جهان منجر به جهانی شدن بازارها                  •
 . خواهد شدP&Gمتناسب با محصوالت 

 عوامل قانونی

 



 
     

 آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی ٢٣

 
 
 
 
 هدیدات کلیدیت

حاشیه برای کاالهای مصرفی کننده در بازارهای آمریکا احتماالً همچنان سیر             •
 .نزولی طی می کند

 چشم انداز اقتصادی

رقابت خیلی شدید در بازارهای در حال رشد، بویژه در آمریکای التین، که                 •
Unileverدر آنجا از جایگاه محکمی برخوردار ست . 

ر همه بازارها به استثناء لوازم آرایش مردانه به اشباع          اروپا و آمریکای شمالی د     •
 .رسیده اند

بخشهای عمده             
 اقتصادی

افزایش سرمایه گذاری بوسیله رقبای دارویی بر رشته های کاری داروهای                 •
 .نسخه ای و فروش بر روی پیش خوان اثر گذاشته است

 روندهای تکنولوژی

 مدیران جهانی با مهارت های      وجود رقابت شدید بر سر افراد شایسته، بویژه           •
 چند فرهنگی و چند زبانی

 .ممکن است وجود اتحادیه های کارگری در جامعه اروپا مشکل سازباشد •

 عرضه منابع انسانی

 عدم اطمینان، برخورد، و آشوب در کشورهای کمونیستی سابق •

 امکان افزایش اصطکاک بین بلوک های تجاری •
 عوامل سیاسی

 شک بعلت کاهش زاد و ولدکاهش اندازه بازار پو •

افزایش توجه به محیط زیست در صورتیکه نتوانیم رهبر تولیدات و                          •
 .فرآیندهای قابل قبول برای محیط زیست باشیم، می تواند یک تهدید باشد

 عوامل اجتماعی

 

10-6ادامه شکل   



 
     

 آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی ٢٤

 
 

 
 

 مأموریت مؤسسه
مأموریت دارای دو جزء عمده       . مأموریت موسسه بیان کننده علت وجودی موسسه است           

تبینن قلمرو کسب و کار و شایستگی های منحصر بفرد که مؤسسه در حال حاضر از آن                      : ستا
 .برخوردار است یا برخوردار خواهد شد

قلمرو کاری پورتفوی کلی      . قلمرو رشته کاری نواحی رقابت مؤسسه را روشن می سازد             
وارد و از کدام    کسب و کار را تبیین می کند، و مشخص می سازد که مؤسسه در کدام رشته کاری                 

منابع ملموس و غیرملموس تخصیصی به هر یک از آنها را نیز                 . رشته کاری خارج خواهد شد      
قلمرو مؤسسه عمالً به معنای مشخص کردن کاال و خدماتی که تولید می شود،               . مشخص می سازد 

تهای عالوه برآن، وظیفه تعیین اولوی     . بازارهای مربوط و منطقه جغرافیائی تحت پوشش می باشد          
 .تخصیص منابع را نیز شامل می شود

برای تبیین حوزه عمل مؤسسه باید سه بعد مهم حوزه محصول، حوزه بازار، و حوزه                           
برای تبین حوزه  کاری یک بیانیه مأموریت بهتر است ابتدا وضع             . جغرافیائی مورد توجه قرار گیرد    

غرافیائی تبیین شود، سپس وضعیت      آنچه تولید می شود، بازار مربوط و منطقه ج         : فعلی امور مانند  
تفاوت موجود بین وضع موجود و      .. آینده که مؤسسه در نظر دارد به آن دست یابد، مشخص گردد           

شرائط آینده باعث ایجاد چالشهائی شده و زمینه تعیین اولویتهای تخصیص منابع را که الزمه آن                    
دام مسیر جدید حرکت مؤسسه را معین       این اق . ایجاد برنامه ای استراتژیک می باشد، فراهم می آورد     

 .در مجموع اساس استراتژیک مدیریت تغییر است. می سازد

این بعد شامل تبیین     . دومین بعد مأموریت مؤسسه به چگونگی رقابت آن مربوط می شود              
شایستگی های منحصر بفردی است که مؤسسه در حال حاضر از آن برخوردار است، و یا برای                      

شایستگی های . متفاوت از سایر رقبا می باید در آینده از آنها برخوردار شود                ایجاد قابلیت های    



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٤٦   

منحصر بفرد از منابع تخصیصی یا قابلیت های مؤسسه ایجاد می شوند و پایه و اساس برتری               
 .رقابتی پایدار را تشکیل می دهند

ا استفاده  مدیران می توانند ب  . بیان مأموریت مؤسسه از مراحل اصلی فرآیند طرحریزی است        
از مأموریت در برابر فعالیتهای فعلی مؤسسه عکس العمل مناسب نشان دهند و در مورد تغییراتی                

 .که می باید در مؤسسه ایجاد شود به اجماع برسند

بیانیه مأموریت حاوی تبیین اولویتها برای دستور کار استراتژیک مؤسسه و فرصتهای رشد              
 .قابتی می باشدو قابلیتهای ضروری برای کسب برتری ر

هر چند بیان   . روش بیان مأموریت در سطح رشته کاری قبالً به تفصیل تشریح شده است              
مأموریت در سطح سازمان شباهت زیادی به بیان مأموریت در سطح رشته کاری دارد، لیکن                   

در مأموریت مؤسسه، حوزه آن وسیع تر بوده و تمامی              . تفاوتهائی نیز بین آنها وجود دارد        
بنابراین، ضرورتاً باید فعالیتهای مؤسسه را طوری        . های رشته های کاری را در بر می گیرد       فعالیت

 .دسته بندی نمود که بدون نیاز به ورود به جزئیات مطلب اصلی را در بر بگیرد

 راهنمای ارزیابی حوزه آینده مؤسسه: راه کارهای رشد و متنوع سازی
رشد در بیانیه    . وبی تشریح کرده است   آلفرد چندلر الگوهای رشد در صنعت را به خ             

 انواع راه های رشد را نشان       11-1شکل  . مأموریت مؤسسه و تغییرات آینده نقش اساسی دارد         
بعد از ارائه موفقیت آمیز محصول، اولین استراتژی مناسب، گسترش رشته کاری                   . می دهد

 .موجود در محدوده محصول و بازار فعلی می باشد

ب عمودی است که به منظور ایجاد ارزش افزوده در رشته کاری              دومین استراتژی ترکی   
ترکیب پیش نگر که رشته کاری را     . دو نوع ترکیب عمودی وجود دارد     . موجود انجام می گیرد  

به مصرف کننده نزدیک تر می کند، و ترکیب پس نگر که رشته کاری را به عرضه کنندگان                   
 نزدیک تر می کند

متنوع سازی ممکن است   .  جدید از طریق متنوع سازی است     گام بعدی ورود به رشته کاری    
متنوع سازی نامربوط به ایجاد رشته کاری     . به رشته کاری موجود مربوط باشد و یا مربوط نباشد         

 .چند منظوره منجر می شود



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٤٧   

 راهنمای ارزیابی قلمرو آینده مؤسسه:  انواع راه کارهای رشد و تنوع11-1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گسترش رشته های 
 کاری موجود

تغییرات در محصول، 
 بازار، و منطبه
 جغرافیای

 ترکيب عمودى
گسترش زنجيره (

)ارزشى  

 موجودمحصوالت و بازارهاى 

 ) بین المللیمحلی،(گسترش جغرافیائی 

 نفوذ در بازار

 موجود در بازارهای جدیدمحصوالت 

 گسترش استفاده و بد کاربری
 

 محصوالت جدید در بازارهای موجود

 

 نزديک تر شدن به مشتريان: پيش نگر
 
 
 
 

 نزديک تر شدن به عرضه کنندگان: پس نگر

ايجاد تنوع در رشته هاى 
 کارى جديد

)استراتژى افقى(مربوط   

 تکنولوژى محصول
 تکنولوژى فرآيند
 تهيه نيازمندى ها
 مواد اوليه اصلى
 مواد ساخته شده

 قطعات ساخته شده
 محصوالت مونتاژ شده

 صولآزمايش مح
 توزيع

 بازاريابى و فروش
 فروشگاه
 خدمات

چندمنظوره(نامربوط

 
 راه کارهای رشد



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٤٨   

 
 NKK – دامنه محصول موجود و جدید و ارزیابی اولویت ها 11-2شکل 

++ + E - - - دامنه محصول موجود 

 کربن و فوالد با آلیاژ پائین •  ●   

 لوله ها  ●   

 ورق  ●   

 ورق های سرد وگرم     ●

 ورق های صیقلی     ●

 مفتول ●    

 فوالد ضد زنگ و تخصصی •     

 لوله ها ●    

 ورق ●    

 ورق های فوالدی تخصصی ●    

 ...مفتول و  ●    

 )بسپار(محصوالت پلیمر  •  ●   

 تیتانیوم •   ●  

 آلومینیم •  ●   

 آلیاژ آهن •   ●  

 فلزات تخصصی •   ●  

 شیمیایی • ●    

 سرامیک •  ●   

 )ابزار دقیق(محصوالت فلزی دقیق  •  ●   

++ + Ε - - - دامنه محصوالت جدید 

 ورق های فوالدی ضد زنگ •     ●

 



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٤٩   

 
 

 NKK مورد –دامنه بازار موجود و جدید و ارزیابی اولویتها . 11-3شکل 
 

++ + E - -- دامنه بازار موجود 

 ساختمان سازی •    

 صنعت اتومبیل •    

 صنعت ماشینهای الکترونیکی •    

 صنعت ماشین سازی •    

 صنعت کشتی سازی •    

 ضاییصنعت ف •    

 صنعت فوالد •    

 توزیع کنندگان •    

 صادرات •    

      
++ + E - -- دامنه بازار جدید 

 طراحی •    



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٥٠   

 NKK مورد –دامنه جغرافیایی موجود و جدید و ارزیابی اولویتها . 11-4شکل 

++ + E - -- دامنه جغرافیایی موجود 

 محلی •    

 )شامل توکیو(کانتو     

 )شامل اوزاکا(کانسایی     

 هوکایدو    

 توهوکو    

 )شامل ناگویا(چویو     

 چوگوکو    

 شی کوکو    

 کیوشو    

 چین •    

 خاور دور •    

 آسه آن •    

 )شامل اقیانوسیه(سایر کشورهای آسیایی  •    

 خاور میانه •    

 آمریکای شمالی •    

 کای التینآمری •    

 اروپای غربی •    

 )شوروی سابق(کشورهای مشترک المنافع  •    

 آفریقا •    

      
++ + E - -- دامنه جغرافیایی جدید 

 اروپای شرقی •    



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٥١   

 مورد–شایستگی های منحصر به فرد موجود و جدید و ارزیابی اولویتها . 11-5شکل 
NKK 

                                                 
١ - Tao Steel 
٢ - National Steel 
٣ - Thai Coated Steel 

++ + E - -- فرد موجودشایستگی های منحصر به  

 شهرت نام تجاری محصول •    

 روابط نزدیک سنتی با تأمین کنندگان •    

 روابط نزدیک با مشتریان •    

 رهبری هزینه •    

 کارخانه های اثربخش و یکپارچه •    

 منابع انسانی عالی •    

 تحقیق و توسعه قوی •    

 استفاده از سینرژی با بخش مهندسی •    

      
++ + E - -- شایستگی های منحصر به فرد جدید 

  در محصوالت خط کوتاه1اتحادیه با فوالد توآ •    

 بعنوان پایگاه در کشورهای آمریکایی2استفاده از ناسینونال استیل •    
  بعنوان نمایشگاه در آسه آن3استفاده از تای کوتد استیل •    
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 NKK شرکت – تغییرات مأموریت مؤسسه  چالشهای مستخرجه از11-6شکل 

 چالشهای مستخرجه از تغییرات در دامنه محصول

 .کسب جایگاه بهتر در ورق های رول سرد و گرم از طریق بهبود بخشیدن به کیفیت .1

 .بهبود بخشیدن به قابلیت رقابت قیمت تمام شده ورق های صیقلی .2

 .افزایش سهم فوالد د زنگ بویژه ورق .3

مفتول ها و غیر مفتول، هم چنین ورق هائی با  (TOAه دارای خط تولید کوتاه هستند به شرکت فوالد انتقال محصوالت ک .4
 )خط تولید کوتاه

 .ادامه جستجو برای یافتن امکان کار در رشته کاری آلومینیم .5

 کاهش و تضعیف رشته کاری آلیاژهای آهن .6

  برجسته در زمینه های شیمیائیحرکت به طرف زمینه هائی با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد جایگاه .7

 .بازسازی ساختار رشته کاری تیتانیوم و کاهش خط تولید .8

 چالشهای مستخرجه از تغییرات در دامنه بازار

 بذل توجه خاص به نهضت پذیرش مواد سبک از طرف سازندگان اتومبیل و پاسخگوئی سریع به خواسته های آنان .1

  جایگاه بهتر در بازارهای مواد ساختمانی و ایجادTOAهمکاری مشترک با شرکت فوالد  .2

 .بهبود بخشیدن حضور در بازار مواد فضائی از طریق ادامه ارائه مواد پیشرفته .3

 .تقویت سابقه در بین دفاتر طراحی و معماران .4

 .کاهش وابستگی به صادرات .5

 چالشهای ناش از تغییرات در دامنه جغرافیایی

 )ازار محلیبزرگترین ب(حفظ حضور چشمگیر در کانتو  .1

 افزایش سهم بازار در کانسایی از طریق تقویت دفتر فروش اوزاکا .2

 تقویت فعالیتهای مشترک با شرکت فوکویا ما به منظور افزایش سهم بازار در چوگوکو .3

  بین شرکتهای ژاپنی و محلی در کشورهای آسه آنjvایجاد روابط نزدیک با  .4

 ادامه تخصیص منابع قابل توجه برای بازار چین .5

 بررسی فرصتهای کاری در اروپای شرقی .6

 توسعه کسب و کار در شوروی سابق .7

 چالشهای ناشی از تغییرات در شایستگی های منحصر به فرد

 حفظ رهبری هزینه با منطقی کردن هزینه ها بویژه هزینه های غیرمستقیم .1

 ادامه تأکید بر کیفیت محصوالت و خدمات و حفظ روابط نزدیک با مشتریان بزرگ  .2

 امه اجرای سیستم تولید یکپارچهاد .3

 صرف نیروی بیشتر جهت ایجاد سینرژی با بخش مهندسی .4

  و کار در محصوالت خط کوتاهTOAایجاد یک استراتژی مشترک با فوالد  .5

 استفاده از ناسیونال استیل بعنوان پایگاه بازاریابی در آمریکای شمالی و آمریکای التین .6

 .دانشجویان که کارکنان آینده  ما خواهند بودحفظ شهرت نام تجاری بین مشتریان و  .7

 .حفظ روابط نزدیک با جوامع مالی از طریق بهبود بخشیدن به بازگشت درآمد .8
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 NKK بیانیه مأموریت، شرکت فوالد 11-7شکل 

 براساس نتایج حاصله ارزیابی اولویت ها و چالشهای مستخرجه از                 NKKبیانیه مأموریت شرکت فوالد        
 .منه های رشته کاری تدوین شده استتغییرات در دا

 بیانیه مأموریت

 در زمینه تولید مواد در حال تبدیل شدن به یک شرکت ساخت مواد عالی از طریق ارائه                       NKKمأموریت  
 از طریق افزایش قابلیت رقابت در قیمت تمام شده، در بلند مدت، و                 NKK. طیف وسیعی از مواد می باشد     

 در ژاپن و دیگر کشورهای جهان، به تولید فوالد،           NKKا شرکتهای گروه    تقویت استراتژی مشترک خود ب    
 به تولید   NKKعالوه برآن،   . بعنوان رشته کاری اصلی و مواد پایه برای همه محصوالت، پای بند خواهد بود             

 سایر مواد، بویژه مواد پیشرفته از طریق تحقیق و توسعه وسیع، بازاریابی تهاجمی، هم چنین حمایت از زیر                         
 . جدا شده اند و با موادی به جز فوالد سر و کار دارند، ادامه می دهدNKKمجموعه هائی که از 

 دامنه محصول

تأکید بر فوالد کربنی و کم آلیاژ، بویژه ورق، و توسعه وسیع رشته های کاری مواد                      : در حال حاضر      •
 .پیشرفته

 فوالد ضد زنگ بیش از مقدار فعلی،           و با ارزش افزوده مانند      End-Highتأکید بر فوالد    : در آینده  •
هم چنین ورق های فوالد کربنی و کم آلیاژ، تجدید ساختار تیتانیوم بویژه رشته های کاری فلزات، کاهش                  

 .رشته کاری آلیاژ آهن

 دامنه بازار

 . اتومبیل سازی و صنایع ساختمانی مهمترین صنایع می باشند:در حال حاضر •

یع فوق، نفوذ بیشتر در صنعت فضائی، که نیاز به مقادیر زیادی مواد پیشرفته               ادامه تأکید بر صنا   : در آینده  •
 .دارد
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 11-7ادامه شکل 

 
 دامنه جغرافیایی

بهر حال، تالش کافی صرف     .  خواهد شد  KANTOتأکید بر بازار داخلی، بویژه بازار       : در حال حاضر   •
 .صادارت خواهد شد

 .KANSAIازار در منطقه صرف انرژی بیشتر در افزایش سهم ب: در آینده •

 . و چینASEANکاهش وابستگی به صادرات و در عین حال تأکید بر  •

 قابلیت های منحصر بفرد

رهبری هزینه از طریق تأسیسات تولید مؤثر و یکپارچه عالوه بر رابطه نزدیک سنتی با                   : در حال حاضر   •
 . بوده استNKKمشتری اساس قابلیت رقابت 

• NKK      استفاده . از طریق عقالئی تر کردن و یکپارچه کردن سیستم تولید حفظ کند  باید رهبری هزینه را
 را  NKK و شرکت فوالد ملی        TOAبیشتر از سینرژی با بخش مهندسی و اتحاد با شرکت فوالد                 

 .رقابتی تر کرده است
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 P&G شرکت مواد شوینده – بیانیه مأموریت 11-8شکل 

• P&G          یفیت و ارزش عالی برای مصرف کنندگان جهان بر پایه            خود را موظف به تولید کاالهائی با ک
 میخواهد بعنوان رهبر جهانی در کمک به          P&G. اصول سنتی یکپارچگی و انجام کار درست می داند         

.  مراقبت شخصی، داروئی و غذای شناخته شود        مصرف کنندگان از طریق تولید محصوالت پاک کننده،        
اد محیطی که بتواند بهترین اشخاص حائز شرائط را جذب           منظور این شرکت از طریق یک سازمان و ایج         

 .کند تحقق خواهد یافت

• P&Gخود را به حفظ محیط زیست در فرآیندهای تولید، محصوالت و بسته بندی موظف می داند . 

• P&G                          رشد بلند مدت و سودآوری از طریق ایجاد و حفظ جایگاه رهبری در همه بازارها را برای 
 .می آوردسهامداران خود فراهم 

 دامنه محصول

 ساخت و توزیع محصوالت خشکشوئی، پاک کننده ها، غذا و آشامیدنی ها، مراقبت های             :در حال حاضر   •
 .شخصی، داروئی، خمیر با کیفیت عالی برای برآوردن نیازهای مشتریان جهان

ناسب و  حفظ رهبری بازار در بخش های موجود، ولی تمرکز بر تولید و فروش محصوالت م                : در آینده  •
 .محصوالت و بسته بندی های سازگار با محیط زیست

 دامنه بازار

تولید محصوالت برای کلیه افراد مصرف کننده و مؤسسات از طریق یک شبکه یکپارچه              : در حال حاضر   •
 .جهانی شامل تحقیق و توسعه، ساخت، بازاریابی، فروش، توزیع و خدمات

 حال افزایش مالحظات بهداشتی، جمعیتی، و مسن شدن           پاسخگوئی مؤثر به خواسته های در     : در آینده  •
جمعیت در آمریکا، و رشد سریع در کشورهای در حال توسعه عالئم تجاری بازار جهانی که دارای                          

 .تکنولوژی جهانی مشترک هستند ولی پاسخگوی  نیازهای داخلی هستند
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 11-8ادامه شکل 
 

 دامنه جغرافیائی

 .انواع محصوالت در مناطق مختلف جهانسراسر جهان با : در حال حاضر •

به طرف کشورهای اروپای    ) خشکشوئی و مراقبت شخصی   (گسترش توزیع محصوالت اصلی     : در آینده  •
ایجاد یک جایگاه قوی در آمریکای جنوبی به منظور رقابت          . شرقی که دارای باالترین درآمد سرانه هستند      

 .مؤثر در بازارهای جدیداً آزاد شده

 صر بفردشایستگی منح

ترکیب افقی و مدیریت    .  بوده است  P&Gرهبری تحقیق و توسعه اساس موفقیت های        : در حال حاضر   •
 .چند ملیتی امکان رقابت مؤثر را فراهم آورده است

 خود را موظف به حفظ محیط زیست از طریق تحقیق و توسعه در محیط  صنایع                        P&G: در آینده  •
ک فرهنگ فراملی را که امکان توجه بیشتر بر تفاوتهای بخشهای            مؤسسه ی . پاک کننده و بسته بندی می داند   

 .بازار محلی را، بدون از دست دادن صرفه جوئی رهبری جهانی فراهم می آورد، ایجاد می کند
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 بخش بندی رشته های کاری

. اساس فرآیند طرحریزی، بخش بندی فعالیتهای مؤسسه در قالب واحدهای کاری است               
بخش بندی بعد از   . شته کاری یکی از مهمترین وظائف استراتژیک سازمان است          بخش بندی ر 

 .بررسی محیطی و بیان مأموریت سازمان انجام می گیرد

استراتژی سازمان  . بخش بندی رشته های کاری برای تمامی وظائف استراتژیک مهم است           
به آنها، مشترک    عمدتاً با مدیریت مدبرانه پورتفوی رشته های کاری شامل تخصیص منابع                 

کردن منابع در بین آنها و استفاده از منابع و قابلیت های سازمانی برای ایجاد رشته های کاری                     
 .جدید شکل می گیرد

. شناخت همه ابعاد کلیدی که می تواند مبنای انتخاب واحدها قرار بگیرد یک ضرورت است             
مانها بطور طبیعی تمایل دارند     اکثر ساز . اولین  و مهمترین آنها مجموعه تولیدات مؤسسه است         

 خود را بر حسب نوع تولید که معموالً خروجی آن            (SBU)که واحدهای کاری استراتژیک     
بهرحال، نمی توان آن را یک روش منحصر بفرد دانست، بلکه            . ملموس تر می باشد، تبیین کنند   

 اعتباری همسان نوع    در برخی موارد ابعاد اوضاع واحوال، بازار، وظائف، و مناطق جغرافیایی از            
 .تولید برخوردارند

دومین مطلب در بخش بندی رشته کاری، عدم استفاده از یک بعد واحد در بخش بندی                     
به احتمال زیاد ما در بخش بندی، طیفی از ابعاد نوع تولید، بازار، وظیفه، منطقه جغرافیائی                . است

عاتی است که نیازمند توجه      اساس بخش بندی، شناسائی همه موضو     . را مد نظر قرار می دهیم     
در نتیجه ممکن است بخش بندی نهائی ترکیبی از انواع بخش های کاری            . استراتژیک می باشند 

بعنوان مثال ممکن است حاصل یک بخش بندی طیف وسیعی از رشته های کاری مبتنی بر              . باشد
واحدهای کاری  محصول باشد، و در عین حال منطقه ای مانند ژاپن و خدمات مالی نیز بعنوان                  
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استراتژیک اضافی و علیرغم داشتن همپوشی با سایر بخشها، صرفاً به دلیل اهمیت حیاتی کشور                
 .ژاپن و بازار خدمات مالی به طیف مزبور اضافه شود

بنابراین بخش بندی رشته های کاری یک تجلی پیچیده و چند بعدی از منظور و علت                       
است و موضوعاتی در آن منعکس می شود که        بخش بندی یک نمود پوی   . وجودی سازمان است  

در کانون توجه سازمان قرار گرفته باشد، و در فرآیند تدوین استراتژی به ایجاد واحدها و یا                      
 .شناسائی زمینه های خاص حائز اهمیت منجر شده باشد

الزمه بخش بندی رشته های کاری تداوم تبیین مجدد و انجام تصمیمات به منظور تطابق به                  
تشخیص گسترش رشته کاری به بازارهای جهانی و          . با تغییرات سریع محیطی می باشد      موقع  

 .شناسائی راه های اثرگذاری تکنولوژی بر این بازارها از ضروریات می باشد

با واحدهای کاری که حاصل فرایند بخش بندی هستند نباید بطور مستقل برخورد شود، و                  
 بزرگترین چالش استراتژیک یک سازمان حل         در حقیقت، . بصورت خود مختار اداره شوند     

بسیاری از تناقض های موجود در اداره واحدهای کاری بویژه درابعاد تمرکز در برابر عدم                     
از یک طرف ما خواهان مشترک کردن         . تمرکز و جهانی شدن در برابر داخلی ماندن است           

قدامات متمرکز می باشد، ولی    منابع و قابلیت ها بین رشته های کاری هستیم، که الزمه آن انجام ا            
همزمان با آن خواهان افزایش آزادی و استقالل کارآفرین برای منعطف تر کردن و چابک تر                  

هم چنین، ما ضمن اینکه خواهان اقدام برای بهره برداری از نام تجاری               . کردن سازمان هستیم  
 افکار و در      جهانی و جایگاه محصوالت جهانی خود هستیم، در عین حال باید در برابر                     

دو موضوع باقیمانده مرتبط با طرحریزی استراتژیک           . خواستهای محلی نیز پاسخگو باشیم       
منظور آن است که بالفاصله بعد از بخش بندی باید به          . سازمان، ترکیب عمودی و افقی می باشد     

دو سئوال وابستگی متقابل واحدها و ارزش افزوده ای که برای این رشته های کاری در نظر                     
 .گرفته شده است، پاسخ داده شود
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شایستگی محوری و چالشهای مربوط به مفهوم واحد کاری استراتژیک                     
(SBU)  

 : خود سه نظر اساسی را مطرح ساخته اند∗پراهاراد و همل در معروف ترین مقاله

اول ریشه های برتری رقابتی در توانائی ساخت شایستگی های محوری که بتواند تولیدات                 
منبع واقعی  .  نشده را از سایر رقبا ارزان تر و سریع تر تولید و توزیع کند، نهفته است                   پیش بینی

برتری در توانائی مدیریت در سازگار کردن تکنولوژی های سراسر سازمان و مهارتهای تولید                
برای ایجاد شایستگی هائی است که هر یک از رشته های کاری را برای تطبیق سریع با فرصتهای                

 .غییر توانمند می سازددر حال ت

دوم، اتصال ملموس بین شایستگی های محوری مشخص و تولید نهائی چیزی است که آنها                
 . یا تجسم فیزیکی یک یا چند شایستگی محوری، می نامند–آن را  تولید محوری 

سوم، مدیریت ارشد باید دقت قابل توجهی را به ایجاد یک سازه استراتژیک فراگیر که                     
سازه استراتژیک یک نقشه راه     . رای ایجاد شایستگی بوجود می آورد اختصاص دهد      اهدافی را ب  

 .آینده است که نوع شایستگی های مورد نیاز و تکنولوژی های مرتبط با آن را تعیین می کند

منبع اصلی برتری رقابتی در سطح سازمان،        : پیام های اساسی در این نقطه نظرات عبارتند از        
 های محوری بوجود می آید، نهفته است؛ شایستگی های محوری مستقیماً         یعنی جائیکه شایستگی  

بلکه، محصوالت نهائی دریافت کننده شایستگی های         (در محصوالت نهائی بکار نمی روند         
شایستگی های محوری سکوئی را بوجود می آورد که می توان از آن              . محوری مؤسسه است   

خره، سازنده سازه استراتژیک راهنمای ایجاد         ؛ و باال   )طریق به پویائی های محیط پاسخ داد        
 .شایستگی است

موضوعات استراتژیک مؤسسه را تا     : مفهوم شایستگی  محوری دارای محسنات بارزی است       
سطح سازمان ارتقاء می دهد، مبانی اصلی درگیری رقابتی را به مدیران می شناساند، بر مهارتهای              

جموعه ای از ستاده های دوربرد و دوردست، تأکید       تولیدی و تکنولوژیکی به منظور تمرکز بر م       
می کند؛ و باالخره، اولویت ایجاد سازه و قابلیت های استراتژیک را به مدیران ارشد یادآور                    

 .می شود

                                                 
∗ “The Core Competence of The Corporation”. C.K. Prahalad and Gary Hamel. Harward 
Business Review May-June ٩١-٧٩ ,١٩٩٠ 



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٦٠   

اوالً .  ولی برخی مالحظات را باید مستثنی کردمخالفت با محتوای کلی این پیام مشکل است،       
شایستگی های . یق تری از مفهوم شایستگی ارائه می شد     انتظار می رفت که تعریف روشن تر و دق       

محوری مؤسسه واقعاً کدامند؟ مؤسسه چگونه می تواند آنها را تحصیل کند؟ چگونه می توان                 
آنها را منحصر بفرد ساخت؟ چگونه می توان آنها را پایدار و ماندگار ساخت؟ مؤسسه چگونه                  

 شود، تخصیص دهد؟ چگونه می توان آنها را به          می تواند آنها را بدون اینکه تقلید یا جایگزین        
محصوالت نهائی تبدیل کرد؟ اساس تبیین محصول محوری چیست؟ چگونه شایستگی های                
محوری و محصوالت محوری به محصوالت نهائی ختم می شوند؟ شکلهای مربوط و مناسب                

ه می توان، به   چگون:  سازه استراتژیک کدامند؟ همه این سئواالت به یک موضوع ختم می شوند          
طریقی مفید و عملی، این مفاهیم خیلی کلی را به شناخت عملی معنی دار و قابلیت های مدیریتی                

 .پیش بینی کننده تبدیل کرد؟

دومین موضوع عمده قابل توجه در رابطه با اشارات ضمنی پیام شایستگی های محوری،                   
در حقیقت  . یل می باشد  بعنوان کانون تجزیه و تحل       (SBU)حذف واحد کاری استراتژیک      

آنها .  نام برده اند   (SBU)واحد کاری استراتژیک     “ استبداد“پراهاالد و همل از آن بعنوان          
شایستگی های محوری را بعنوان کانون اصلی تجزیه و تحلیل استراتژیک، جایگزین واحد                   

ری آنها نیاز به اصول جدید و عبارات جدید در درگی            .  کرده اند (SBU)کاری استراتژیک   
به عقیده آنها، نیاز به این اصول در سازمانهائی که بر طبق منطق                  . رقابتی را مطرح ساخته اند    

 . سازماندهی شده اند کامالً روشن است(SBU)واحد کاری استراتژیک 

که ) 12-1(این دو دانشمند دو راه کار ساخت دهی سازمان را در سه ستون اول شکل                       
 و شایستگی های محوری را بر حسب         (SBU)راتژیک  تفاوتهای موجود بین واحدکاری است     

نتیجه مقابله دو راه کار، تقریباً واضح و         . برخی ابعاد کلیدی نشان می دهد، جمع بندی کرده اند        
خیلی خوب می بود اگر این دو       .  غیرمنصفانه بوده است  (SBU)برای واحد کاری استراتژیک     

م مدیریتی که هنوز هم در بسیاری از          را یک اقدا   (SBU)دانشمند، واحد کاری استراتژیک      
یقیناً این آن چیزی نیست که باعث شده         . سازمانهای امروزی مشاهده می شود، تبیین می کردند      

مفهوم .  حمایت کنیم   (SBU)است ما از شکل مدیریت مبتنی بر واحد کاری استراتژیک                
 بر خودمختاری    که از توصیف آنها منتج شده است، و مبتنی         (SBU)واحد کاری استراتژیک    
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 در  1970و استقالل است، یک مدل منسوخ شده و اشتباه تاریخی است که در طول ساهال                      
 .ابهام قرار داشت

 توصیه هائی ارائه شده است، و سعی شده است بین دو پارادایم          12-1در آخرین ستون شکل     
 موضوعات کدامند؟. یک پل ایجاد شود

 باید دریافت کننده    (SBU)حد کاری استراتژیک    به نظر ما، با توجه به مبانی رقابت، وا          
به چه شکل دیگر میتوان این      . شایستگی های محوری که در سطح سازمان بوجود می آیند، باشد        

قابلیت ها را به طریقی مولّد و معنی دار منتقل کرد؟ عادالنه به نظر نمی رسد که مدیریت واحد                   
 .لید روزانه بدانیم را انحصاراً درگیر در تو(SBU)کاری استراتژیک 

: در حقیقت، می توان با استفاده از مفهوم پل زدن بین دو پارادایم، این تناقص را حل کرد                  
شایستگی های محوری، قابلیت های بلند مدت مؤسسه را ایجاد  کنند، در حالیکه واحد کاری                 

رداری ، از این قابلیت ها برای باالبردن شایستگی فعلی مؤسسه بهره ب                 (SBU)استراتژیک   
 .می کند

الزم است، با توجه با ساختار سازمان، بین پورتفوی شایستگی ها و پورتفوی رشته های                   
به نظر می رسد استراتژی افقی در تقسیم شایستگی های محوری بین            . کاری تعادل برقرار شود   

بدیهی است که   . رشته های کاری متفاوت، و در عین حال وابسته، نقش کلیدی خواهد داشت             
ص منابع منحصر به تفکیک رشته کاری نخواهد بود، بلکه ما نیازمند دید وسیع تر که                     تخصی

 .بوسیله چتر استراتژی سازمان ایجاد شده است، می باشیم
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  و شایستگی  محوری(SBU) واحد کاری استراتژیک :دو مفهوم سازمان . 12-1شکل 

 توصیه های
 )نویسندگان کتاب(

ژیک واحدکاری استرات      شایستگی محوری
(SBU) 

 

واحدکاری استراتژیک      
مخزن شایستگی های          

 مؤسسه است

رقابت درونی به منظور         
 ایجاد شایستگی ها

رقابتی بودن تولیدات          
 روزانه

 مبانی رقابت

استراتژی های افقی و          
ایجاد شایستگی های          
محوری و توزیع آنها  بین       
واحدهای کاری               

 (SBU)استراتژیک         
متفاوت، و در عین حال         

هم، از وظائف       وابسته ب   
سطح باالی سازمان بوده،      
حتی از مدیریت پورتفوی     

 .مهمتر است

پورتفوی شایستگی ها،       
محصوالت، و رشته های 

 کاری محوری

پورتفوی رشته های کاری    
 بازار-بر حسب محصول

ساختار 
 سازمان

ایجاد منابع و تخصیص         
منابع باید از منظر سازمان       

 .و رشته کاری انجام شود

اری و       رشته های ک      
شایستگی ها، واحد تجزیه    
و تحلیل هستند؛ مدیریت      
ارشد سرمایه و امکانات را     

 .تخصیص می دهد

واحدهای مستقل کاری       
واحد تجزیه و تحلیل           
هستند؛ سرمایه به تفکیک     
به رشته های کاری             

 .تخصیص می یابد

تخصیص 
 منابع

مدیریت استراتژیک          
ترکیب مناسبی از              
استراتژی، ساختار،            

 عملکرد، و          ،فرآیندها
 .فرهنگ ایجاد می کند

ایجاد سازه استراتژیک و      
ساختن شایستگی ها به         

 .منظور تضمین آینده

بهینه کردن برگشت های      
سازمان از طریق تخصیص     
متعادل سرمایه بین              

 رشته های کاری

ارزش افزوده   
 مدیریت ارشد
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 ایجاد سازگاری بین ساختار سازمانی و بخش بندی رشته های کاری
ندی سازمانی شدیداً تحت تأثیر اصول متداول در طراحی ساختار سازمانی قرار                  بخش ب
چگونه مسئولیتهای کلیدی را که      : سئواالت محوری در طراحی سازمانی عبارتند از        . می گیرد

معرف وظائف سازمانی می باشند، بشناسیم؛ و چگونه اختیار مناسب را به سطوح مختلف                      
الزمه نیل به یک    . ابع را برای انجام وظائف محوله تسهیل کند       تخصیص بدهیم، تا استفاده از من     

به دلیل وجود محدودیت در      . ساختار نهائی وجود تجربیات مفید، داد و ستد و مصالحه است             
ایجاد حیطه نظارت، فقط بخش کوچکی از ابعاد مهم را می توان بعنوان مبنای بخش بندی اولیه                 

 به پایان نمی رسد، بلکه در گامهای بعدی و در سلسله مراتب            البته کار در اینجا   . مد نظر قرار داد   
سازمان بخش بندی با چنان دقتی انجام می گیرد که مجموعه مسئولیتها و اختیارات را در بر                      

تعداد رشته های کاری تحت نظارت مدیریت ارشد نباید آن چنان زیاد باشد که باعث                 . بگیرد
خاص هر رشته کاری و کمک مؤثر به مدیریت            سلب توانائی آنان در شناخت ویژگی های         

بنابراین بعنوان یک ضرورت، بخش بندی یک مؤسسه بزرگ هم جامع است            . مطلوب آن شود  
 .و هم مانع

معموالً، رشته های کاری حاصله ترکیبی از محصول و بازار هستند که می باید در                          
 .لوب سازماندهی شوندبخش بندی ثانویه که در سطح رشته کاری انجام می شود، به نحو مط

هر چند هدف نهائی دو فرآیند بخش بندی رشته های کاری و طراحی ساختار سازمانی                   
می توان ادعا کرد که وجود     . یکسان نیست، لیکن این دو فرآیند کامالً بیکدیگر وابسته هستند           

این سازگاری تا حد زیادی تدوین و          . ارتباط کامل بین این دو فرآیند یک ضرورت است            
رای استراتژی همسوئی بین تعهدات عملیاتی و استراتژیک را تسهیل می کند، و نتیجه نهائی،               اج

هنگامیکه نتیجه بخش بندی رشته های کاری و        . پاسخگوئی در هر دو شکل آن خواهد بود           
 حاصل آن وجود ابهام فراوان در        طراحی ساختار سازمانی به همسوئی کامل منجر نمی شود،          

در این حالت، باید با تالش فراوان بین این دو فرایند سازگاری            .  خواهد بود  عملیات و مسئولیتها  
 .ایجاد کرد

هنگام مواجه شدن با موقعیتی که بین ساختار سازمان و بخش بندی رشته های کاری                       
ناسازگاری کامل وجود دارد، ایجاد مکانیسم های هماهنگ کننده افقی فراساختاری ضروری              

واگذاری نقش رابط به یک مدیر، ایجاد           : ین مکانیسم ها عبارتند از     متداول ترین ا . می باشد
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 و کمیته، انتصاب مدیران هماهنگ کننده موقت یا              (Task Forces)گروه های وظیفه ای    
 .دائمی، یا سازماندهی مجدد مسئولیت ها و اختیارات دوگانه با استفاده از سازمان ماتریسی

 

 تصریح بخش بندی رشته های کاری

ظر از اینکه چه طریقی برای بخش بندی رشته های کاری انتخاب شده باشد، مهم                صرف ن 
آن است که مدیران ارشد در مورد واحد کاری نهائی، منطق بخش بندی، و شناسائی اشخاصی                
که می باید مسئولیت تدوین اجرای اسرتاتژی رشته کاری مربوط را برعهده بگیرند، به اجماع                 

 .رسیده باشند

ران ارشد در مورد بخش بندی رشته های کاری به سادگی به توافق و اجماع                  معموالً مدی 
همین موضوع باعث شده است که پیچیدگی  ما هوی این وظیفه، و هم چنین ضرورت             . نمی رسند

 پانزده رشته کاری مؤسسه     12-2در شکل    . انجام موفقیت آمیز آن، نیازمند توجه خاص باشد         
P&G  البته این  . اهده می شود همه این رشته ها تولیدی هستند       همانطور که مش  .  درج شده است

.  زیرا معموالً استفاده از نوع محصول در بخش بندی امری متداول است                یک استثناء نیست،   
. عالوه برآن، سعی شده است دالئل منطقی انتخاب هر رشته کاری به اختصار توضیح داده شود               

 مشتریان، و مجاری توزیع از جمله این دالئل            معموالً تفاوتهای موجود بین رقبا، تکنولوژی،       
 . می باشند

، با هدف انحالل احتمالی      ”نوشابه ها“گاهی ممکن است یک رشته کاری را، مانند مورد            
 .بصورت مجزا از سایه رشته ها، ایجاد کرد
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 P&G مورد – بخش بندی رشته کاری 12-2شکل 

ردیف واحد کاری دالیل بخش بندی
 و مشتریان اختصاصیرقبا، تکنولوژی، 

 رقبا، و تکنولوژی اختصاصی
 

  رقبا و تکنولوژی اختصاصی-بزرگترین واحد

تأمین کنندگان و مشتریان متفاوت سودآورترین بخش          
 مواد غذائی

 رقبا و تکنولوژی اختصاصی

 رقبا و تکنولوژی اختصاصی

 رقبا و تکنولوژی متفاوت
 

انحالل تحقیق و توسعه و رقبای متفاوت به منظور تسهیل          
 احتمالی تفکیک شده است

 مشتریان، رقبا، و تکنولوژی های مشخص و معلوم

 رقبا و مشتریان متفاوت

 رقبا و مشتریان متفاوت

. محصول اصلی که دارای بازار خارجی بزرگ است            
 مشتریان و رقبای مشخص و معلوم

 مشتریان،  مجاری توزیع، و رقبای متفاوت

 تحقیق و توسعه و رقبای متفاوت

قیق و توسعه، رقبا، و مجاری توزیع متفاوت به منظور           تح
 .تسهیل انحالل احتمالی تفکیک شده است

 سلولز

محصوالت دستمال کاغذی و         
 حوله

 پوشک های یکبار مصرف

 قهوه
 

 انواع کیک ها

 روغن های نباتی
 کره بادام زمینی/چیپس سیب زمینی

 
 نوشابه ها

 

 لوازم آرایش

 مراقبت دهان

 صابون و شامپو

 ینده هاشو
 
 

 مواد شیمایی

 (OTC)داروهای بدون نسخه 

 داروهای نسخه ای

1 
2 
 
 
3 
4 
 

5 
6 
7 
 
8 

 
9 

10 
11 
12 
 
 

13 
14 

15 

 
 NKK نیز بخش بندی رشته های کاری و واگذاری مسئولیتهای کاری در            12-3در شکل   

 همانطور که در شکل نشان داده شده است،  بعنوان مثال، محصوالت               . نشان داده شده است   
 و خط تولید طوالنی، خط تولید کوتاه،     :  تقسیم شده است   (SBU)فوالدی به سه واحد کاری       
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تیتانیوم، آلومینیم، و فلزات    : فوالد ضد زنگ سایر فلزات در یک واحد کاری متمرکز شده اند            
: هم چنین یک واحد کاری محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر ارائه می دهد                      . تخصصی

 .در این شکل مدیر مسئول هر رشته کاری نیز مشخص شده است. قیقمحصوالت فلزی ابزار د
 

 NKK مورد –بخش بندی و تخصیص مسئولیتهای مدیریتی . 12-3شکل 

ردیف واحد کاری مدیر مسئول دالیل بخش بندی
مشتریان متفاوت و اقدامات     

 استراتژیک مستقل

کربن با خط تولید طوالنی و        مدیر اجرائی، بخش فوالد
  آلیاژ کمفوالد با

1 

مشتریان متفاوت و اقدامات     
 استراتژیک مستقل

کربن با خط تولید کوتاه و          TOAرئیس، شرکت فوالد 
 فوالد با آلیاژ کم

2 

مدیرکل، بخش محصوالت      اقدامات استراتژیک مستقل
 فوالد تخصصی

فوالد ضد زنگ و فوالد            
 تخصصی

3 

مدیر کل، بخش محصوالت    
 پلیمر

مدیر کل، بخش محصوالت     
 لیمرپ

 4 محصوالت پلیمر

مدیر کل، بخش تیتانیوم و          اقدامات استراتژیک مستقل
 فلزات پیشرفته

آلومینیم، وفلزات      -تیتانیوم
 تخصصی

5 

رقبا و مشتریان متفاوت و         
 اقدامات استراتژیک مستقل

مدیر کل، شرکت                 
 تویویاماورکز

 6 آلیاژهای آهن

رقبا و مشتریان متفاوت،          
 اقدامات استراتژیک مستقل

 7 مواد شیمیایی ADCHMCOرئیس، 

رقبا و مشتریان متفاوت،          
 اقدامات استراتژیک مستقل

 NKKرئیس، شرکت       
Secutsu 

 8 محصوالت فلزات ابزار دقیق
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 استراتژی افقی
بعد از بخش بندی رشته های کاری، نوبت به پاسخ دادن به این سئوال می رسد که بالقوه چه                

 .توان ایجاد کرد و از آن برای ایجاد ارزش افزوده استفاده مطلوب نمودمقدار سیزژی می 

مؤسسه های چند منظوره می توانند از این طریق برتری رقابتی خود را افزایش دهند، و این                
استراتژی افقی در برگیرنده کلیه و      . موضوع اساس و محور ایجاد و اجرای استراتژی افقی است         

 کاری است، بنابراین می توان آن را جزو وظائف سازمانی                  یا بخش بزرگی از رشته های       
این وظیفه، بر حسب نوع ساختار سازمانی مؤسسه می تواند انحصاراً بر عهده                 . محسوب کرد 

کارکنان ارشد سازمان باشد، ویا مشترکاً توسط مدیران رده باال مؤسسه در رده گروه و بخش                   
 .انجام گیرد

ده مناسب از استراتژی افقی یکی از راه های مهم برای                برای بسیاری ازسازمانها، استفا     
موضوع بویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که استراتژی سازمان         . کسب جایگاه رقابتی عالی است    

که به شرکت امکان ورود به مجموعه وسیعی از              (بر اساس یک شایستگی منحصر بفرد،           
 .، تهیه شده باشد)ه استفعالیت ها را که در یک منبع خاص مشترک می باشند، داد

بعنوان مثال می توان از استراتژی اولیه پراکز و گمبل که از مجاری توزیع دستمال سفره                   
خود بویژه از طریق سوپرمارکت های زنجیره ای استفاده کرد، تگزاس اینسترومنت که از                     

و . تکنولوژی الکترونیک برای پشتیبانی از طیف وسیعی از محصوالت صنعتی استفاده کرد                 
کورینگ گالس ورکز که مجموعه وسیعی از محصوالت مشابه،که همه آنها منحصراً در                     

حتی شرکتی چند منظوره ای مانند جنرال          . تکنولوژی شیشه مشترک بودند، تولید می کرد         
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مدیر (الکتریک، می تواند ادعا کند که تمامی رشته های کاری آن از آن چیزی که جک ولش                 
رشته های کاری   : یره تعالی نامیده است، استخراج شده است          آن را سه دا      ) عامل شرکت  

 .سنتی، رشته های کاری با تکنولوژی برتر، و رشته های کاری خدماتی“ محوری”

اگر مؤسسه ای از فرصت     . امروزه، اکثر مدیران ارشد به اهمیت اسراتژی افقی پی برده اند          
رخوردار باشد،  و عمالً از آن         استفاده از سیرزی حاصله از ترکیب افقی رشته های کاری ب               

 .استفاده نکند، عمالً خود را از یک قدرت رقابتی محروم کرده است

زیرا ساختار سازمانی    . عالوه برآن، استراتژی های افقی به خودی خود ایجاد نمی شوند            
مؤسسه به طرف ایجاد جریان عمودی اطالعات گرایش دارد، و به ندرت جریان افقی                          

در حقیقت،  .  استفاده از فرصتهای افقی مورد نیاز می باشد، بوجود می آید            اطالعات، که برای  
می توان گفت که عکس العمل طبیعی سازمان عمودی از بین بردن و مخالفت با پشتیبانی از                     

مزایای نامتناسب، حفاظت از، تضاد بر      : از جمله دالئل آن عبارتند از       . روابط متقابل افقی است   
ش داوری در سیستمهای تشویقی، تفاوتهای فرهنگی و مدیریتی، و وجود           سر اولویتها، وجود پی   

 .نیروهای تمرکزگرای وسیع

اوالً ترغیب استراتژی افقی یکی از وظائف اصلی         : از این بحث می توان نتیجه گرفت که       
مدیریت سازمان می باشد؛ و ثانیاً استراتژی افقی تحقق نمی یابد مگر اینکه یک اراده قوی                      

در این فصل به معرفی اصول راهنمائی که تدوین استراتژی افقی را               . حقق آن باشد  خواستار ت 
تسهیل می کند،  هم چنین مکانیسم های سازمانی که می توان برای حصول اطمینان از اجرای                   

 .استراتژی مزبور مورد استفاده قرار گیرند،می پردازیم
 

 وابستگی متقابل واحدهای کاری

ی از اهداف وابسته، بلند مدت، و برنامه های اجرائی است که                استراتژی افقی مجموعه ا   
مقصد نهائی آن شناسائی و بهره گیری از روابط متقابل رشته های کاری مجزا و در عین حال                     

بنابراین، اولین گام اساسی درتبیین استراتژی افقی شناسائی منبع و سرچشمه              . بهم وابسته است  
 : از سه نوع منبع نام برده استمیشل پورتر. روابط متقابل می باشد

روابط متقابل ملموس، که ناشی از فرصتهای موجود برای مشترک کردن فعالیتها در               •
 .زنجیره ارزشی ناشی می شود
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روابط متقابل غیرملموس، شامل انتشار دانش مدیریت بین زنجیره های ارزشی                     •
 .مختلف

لقوه در پیش ازیک واحد      روابط متقابل رقیب، که از وجود رقبائی که بالفعل یا با               •
 .کاری با مؤسسه رقابت می کنند، ناشی می شود

منبع برتری  . روابط متقابل ملموس به ساده ترین شکل قابل کشف و بهره گیری هستند                 
رقابتی ناشی از این روابط را می توان در اشتراک عملی دارائی های ثابت یا قابلیت های مدیریتی               

بنابراین، تعجب آور نخواهد بود که روابط متقابل    . رزشی دانست در یک یا چند فعالیت زنجیره ا      
 .محتمل ترین منبع برای ایجاد استراتژی افقی باشد

همانطور که در بحث استراتژی های ژنریک یا مبنا مطرح است، می توان با استفاده ازروابط               
 قابلیت های   متقابل و اغلب با ابزار اقتصادی بودن مقیاس و دامنه، یا بهبود بخشیدن به                           

 مشترک کردن فعالیتهای   بهرحال،.  رهبری هزینه را به دست آورد      متنوع سازی رشته های کاری،  
زنجیره ارزشی باعث افزایش هزینه های اضافی مانند هزینه هماهنگی، و هزینه محدودیت ناشی              

ل مشترک کردن فعالیتهائی که قدیمی شده اند و بازسازی آنها نیز مشک               . از ارزش می گردد   
این عدم اطمینان ممکن    . است، باعث کاهش قابلیت انعطاف و در نتیجه افزایش هزینه می شود           

بعنوان مثال، خطوط هوائی ساوت وست      . است مانع نشان دادن عکس العمل در برابر رقبا گردد         
 .به دلیل داشتن قابلیت انعطاف باال بر خطوط هوائی آمریکن پیشی گرفت

نظور تجزیه و تحلیل روابط متقابل ملموس فعالیتهای زنجیره            پورتر به منظور تجزیه به م       
شامل وظائف اداری مرکزی؛    :  زیر ساخت مدیریتی  :ارزشی را در پنج گروه ترکیب کرده است       

شکلهای . مدیریت مالی، و مدیریت منابع انسانی؛ تکنولوژی؛ تهیه و تأمین؛ ساخت؛ و بازاریابی             
 .ا برحسب پنج گروه فوق نشان می دهد منبع های روابط متقابل ر13-5 تا 1-13
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  روابط متقابل زیرساخت مدیریتی13-1شکل 
هزینه ناشی از 

 اشتراک
شکل ممکن  برتری رقابتی بالقوه

 اشتراک
 منبع روابط متقابل

نیاز به  -
 هماهنگی بیشتر

عالئق متفاوت  -
 اشخاص

احتمال بروز  -
 تعارض بیشتر

نیاز به اشخاص  -
 مختلف

ستاد پشتیبانی 
 رکوچک ت

 کمتر هزینه های
امکان جذب مدیران 

 ارشد بیشتر

 حسابداری مشترک

اداره حقوقی 
 مشترک

 روابط دولتی مشترک
استخدام و آموزش 

 مشترک

نیازهای متداول 
 زیرساخت مؤسسه

افزایش  -
پیچیدگی باعث باال 

رفتن هزینه هی سربار 
 .می شود

هزینه کمتر 
 پشتیبانی مالی

افزایش سرمایه 
 مشترک
 نقدینگی استفاده از
 مشترک

 سرمایه مشترک

 
  روابط متقابل تکنولوژی13-2شکل 

 

شکل ممکن             برتری رقابتی بالقوه هزینه ناشی از اشتراک
 اشتراک

 منبع روابط متقابل

تکنولوژی ها  -
یکسان هستند، ولی زمان    
بکارگیری تکنولوژی در   
میان واحدهای کاری       

 .متفاوت است

هزینه تولید یا فرآیند         
 کمتر

شتر نیروهای    تجمع بی   
حساس در تحقیق و       

 توسعه

توسعه تکنولوژی          
 مشترک

تکنولوژی تولید           
 مشترک

تکنولوژی مشترک          افزایش متنوع سازی 
 فرآیند

یک مقابله غیراستاندارد        
بازار موجود را کاهش           

 .می دهد

کاهش هزینه طرح      
 مقابله

تکنولوژی در سایر          طرح مقابله مشترک
فعالیتهای زنجیره           

 ارزشی
 ابله در میان تولیداتمق   
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  روابط متقابل تهیه و تأمین نیازمندی ها13-3شکل 
 منبع روابط متقابل شکل ممکن اشتراک برتری رقابتی بالقوه هزینه ناشی از اشتراک

نیازهای ورودی از نظر     
کیفیت یا مشخصات،      
متفاوت هستند، در         
نتیجه در رشته های          
کاری که نیاز به کیفیت     

عث باال ندارند، با          
 .افزایش هزینه می شود

اقالم خریداری شده        تهیه و تأمین مشترک هزینه کمتر ورودی
 مشترک) ورودی(

نیاز به پشتیبانی فنی          
 متفاوت است

 بهبود کیفیت ورودی
 
 

  

تمرکز می تواند باعث      
کاهش جریان اطالعات   
از کارخانه به قسمت        
خرید شود و باعث          
تضعیف پاسخگوئی در    

 .آن قسمت شود

ود خدمات              بهب
فروشندگان از نظر          
پاسخگوئی، نگهداری    
حساب اموال و شرائط      

 فروش

  

 
  روابط متقابل ساخت13-4شکل 

 منبع روابط متقابل شکل ممکن اشتراک برتری رقابتی بالقوه هزینه ناشی از اشتراک
کارخانه ها در مکانهای    

 مختلف قرار گرفته اند
لجستیک ورودی           هزینه های کمتر

 مشترک
 مشترک مواد       مکان
 اولیه

نیاز به طرح و کیفیت        
 قطعات متفاوت است

 هزینه های کمتر
 

ساخت قطعات مشترک فرآیند ساخت یکسان    
 یا متفاوت

 انعطاف کمتر
 نیازهای متفاوت

استفاده بهتر از          
ظرفیت؛ هزینه های    

 کمتر

تسهیالت 
 مونتاژمشترک

فرآیند مونتاژ یکسان     
 یا متفاوت

روشهای آزمایش و        
اردهای کیفیت     استاند

 .متفاوتند

هزینه های آزمایش   
 کمتر

کنترل کیفیت و            
 آزمایش مشترک

روش های کنترل         
کیفیت و آزمایش        

 یکسان یا متفاوت
 نیازهای مختلف،

مشکل بودن مدیریت      
 یک نیروی کار بزرگ

 هزینه کمتر
 بهبود کیفیت

فعالیتهای غیرمستقیم      
 مشترک

نیاز مشترک در            
 پشتیبانی کارخانه
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  روابط متقابل بازاریابی13-5شکل 

 منبع روابط متقابل شکل ممکن اشتراک برتری رقابتی بالقوه هزینه ناشی ازاشتراک
نام محصول در اذهال      

 گسسته است
خریدار از خرید کلی      
از یک مؤسسه اکراه       

 دارد
تخریب سابقه اگر یک    
 محصول خراب باشد

 هزینه تبلیغ کمتر
تقویت نام محصول در    

 اذهال

 خریدار مشترک ری مشترکنام تجا

پیام ها و تبلیغات            
مناسب هر محصول با      

 .دیگری تفاوت ارد
اثر بخشی تبلیغات در      
اثر متنوع بدون             
محصول کاهش می       

 .یابد

 هزینه تبلیغ کمتر
 اهرم مالی

 بزرگتر در خرید
 

  تبلیغ مشترک

شکل و زمان افزایش      
سطح فروش برای هر      
محصول یا خدمت        

 .متفاوت است

متر برای     هزینه ک    
 افزایش فروش

 افزایش سطح فروش
(Promotion) 

 

ذهنیت خریدار از          
محصوالت ناهماهنگ   

 یا متفاوت است
خریدار ازخرید کلی      
از یک مؤسسه واحد       

 .اکراه دارد

هزینه کمتر برای پیدا      
 .کردن خریداران جدید
 هزینه فروش کمتر

فروش یکجای              
 محصوالت به خریداران

 

 وابستگی بیش از اندازه   
به مجاری توزیع           
مجاری توزیع عالقمند   
نیستند که اجازه دهند      
بر بخش بزرگی از         
فروش کنترل نداشته      

 .باشند

قدرت مذاکره بیشتر      
هزینه زیر ساخت         

 کمتر

استفاده از مجاری            
 تجاری مشترک

 مجاری توزیع مشترک
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 13-5ادامه شکل 

 
رفتار متفاوت خریداران 
وجود نیروهای فروش    

 .تمختلف بهتر اس

 هزینه فروش کمتر 

استفاده بهتر ا نیروهای    
 فروش

بازار جغرافیایی            نیروهای فروش مشترک
 مشترک

برای انجام تعمیرات       
نیاز به تجهیزات            

 مختلف می باشد

نیازهای خریاران          
 .متفاوت است

 هزینه خدمات کمتر

پاسخگوئی 
بیشتر در دادن          

 خدمات
 استفاده بهتر از ظرفیت

  شبکه خدمات مشترک

ود تفاوت در شکل    وج
و ترکیب سفارشهای      

 .نوعی

وجود تفاوت در مسیر     
 دادن سفارش

هزینه های کمتر برای     
 دریافت سفارش

 استفاده بهتر از ظرفیت

دریافت سفارش مشترک  

 
روابط متقابل غیرملموس از طریق مشترک کردن مهارتهای مدیریتی در سطوح مختلف                

این روابط شامل مراودات بین واحدهای       . می شودزنجیره ارزشی، موجب ایجاد برتری رقابتی        
 مستقل در صنعت های مختلف می باشد، ولیکن دارای شباهت های           (SBU)کاری استراتژیک   

 :مبنائی مانند موارد زیر می باشند

 استراتژی مبنای یکسان •

 خریداران یکسان •

 )بعنوان مثال، زنجیره ارزشی در کشورهای مختلف(زنجیره ارزشی مشابه  •

 )بعنوان مثال، رابطه با دولت(یتهای ارزشی مهم مشابه فعال •

روابط متقابل غیرملموس هم چنین می تواند منبع مهمی در کسب برتری هزینه با به دست                  
بهرحال، شناخت و بکارگیری اینگونه روابط به مراتب           . آوردن قابلیت های متنوع سازی باشد    

ود بین زنجیره های ارزشی واحدهای کاری      به دلیل متنوع بودن شباهت های موج    . مشکل تر است 
لیکن، بذل توجه   . مختلف، تهیه فهرستی از انواع روابط متقابل غیرملموس امکان پذیر نمی باشد          
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خاص به ماهیت زنجیره های ارزشی واحدهای کاری مؤسسه می تواند زمینه مناسب را برای                   
وس از آن بروز کند، فراهم       تحلیل منبع مهمی که ممکن است فرصتهای روابط متقابل غیرملم           

 .می آورد

روابط متقابل رقیب زمانی بوجودمی آید که مؤسسه با رقبای چندمنظوره در بیش ازیک                 
رقبائی که دارای پراکندگی جغرافیائی هستند، الزاماً در صنعت های         . واحد کاری رقابت می کند   

ن است در سایر رشته ها     مختلف فعالیت می کنند، زیرا اقدامات مربوط به یک رشته کاری ممک          
 .نیز مصداق داشته باشد

در چنین مواردی   . وجود رقبای دارای پراکندگی دامنه تحلیل رقابتی را گسترش می دهد           
می توان بعوض تالش برای مشترک کردن منابع و مهارتها به منظورارتقاء جایگاه رقابتی، توجه               

بارزترین نمونه از این     . یب معطوف کرد  را به انجام اقدامات تالفی جویانه در برابر مؤسسه رق           
هنگامیکه شرکت میشلن با موفقیت به بازار           . نوع، در یک رقابت جهانی مشاهده می شود          

. الستیکهای رادیال آمریکا نفوذ کرد، شرکت گودیر با یک مشکل استراتژیک مواجه شد                  
گوار بود، با این     اگردر بازار آمریکا با میشلن می جنگید، پیامدهای آن برای هر دو طرف نا                 

تفاوت که میشلن چیز زیادی برای از دست دادن نداشت،  ولی گودیر در مرکز اصلی                            
 .سودآوری خود مورد تحدید قرار می گرفت

این اقدام استراتژیک ضمن    . پاسخ گودیر به معما، تهاجم تالفی جویانه به بازار فرانسه بود           
 به رقیب نیز اخطار داده می شود که می باید به            اینکه می تواند منافع مالی گودیر را تأمین کند،        

. آن چه که توصیف شد یک جنگ برای اخراج دشمن بود               . مقررات بازی احترام بگذارد    
متقابالً این حق برای     . گودیر است “ منطقه حفاظت شده سودآوری    ”میشلن متهم به ورود به        

 .دگودیر ایجاد شد که به منطقه حفاظت شده سودآوری میشلن حمله کن

رقبائی که دارای پراکندگی هستند از اهمیت برخوردارند، زیرا ممکن است ما را وادار                   
کنند که انواع اقداات تالفی جویانه را در صنایع مشترک بررسی کنیم، و از فرصتهای بوجود                   

 .آمده برای ارتقاء جایگاه سازمان خود بهره برداری کنیم
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 چند نمونه: شناسائی منابع روابط متقابل

اولین گام در ایجاد استراتژی افقی شناسائی روابط متقابل ملموس و غیرملموس است که                 
روابط متقابل ملموس از طریق آزمون فعالیتهای        . بالقوه در همه رشته های کاری مشترک است       

 که مهمترین    13-7 و    13-6شکلهای  . مشترک در واحدهای کاری تجزیه و تحلیل می شود          
 نشان  AMAXموس و غیرملموس را در واحدهای کاری شرکت               منابع روابط متقابل مل     

 .می دهد، ساده ترین راه شناسائی فرصتها برای ترکیب افقی می باشد
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 روابط ملموس: AMAXشرکت . 13-6شکل 

Coal Fert Oil & 
Gas Magn Alum Iron Specialty 

Metal Silv Ld/Zn Copp Tung Nick Molyb  فعالیتهای زنجیره ای

   X   X  X X X X X تحقیق و توسعه تولید 

X X  X X X X X X X  X X تحقیق و توسعه فرآیند 

 خرید مداد خام             

          X   حمل و نقل مداد خام 

X  X   X    X X  X اکتشاف 

X     X  X X X X  X تکنولوژی معدن و دانش 

        X X X X X تجربی عملیات معدن 

        X X X X X بازاریابی 

        X X X X X فروش 

 توزیع             

X X X X X X X X X X X X X منابع انسانی 

  به معنای مشارکت استX :  توضیح          
 Aluminum = 

Magnesium = 
Fertilizer = 

Alum 
Magn 

Fert 

Copper = 
Lead/Zinc = 

Silver = 

Copp 
Ld/Zn 

Silv 

Molybdenum =  
Nickel = 

Tungesten = 

Molyb 
Nick 
Tung 

 :کلید
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 روابط غیر ملموس: AMAXشرکت . 13-7شکل 

Coal Fert Oil & 
Gas Magn Alum Iron Specialty 

Metal Silv Ld/Zn Copp Tung Nick Molyb  فعالیتهای زنجیره ارزشی

   X X  X    X X X مشتریان عمده 

   X X X X X X X X X X  آمریکا(مناطق محلی( 

  X X X X X X X X X X X 
نواحی جغرافیایی             

 بین المللی عمده

   X X X X  X X X X X صنایع 

X  X X X   X X X  X X 
کاالی کنترل شده توسط     

 دولت خارجی

X X x X X X X X X X X X X 
کاهش نرخ مصرف در        

 GNPمقایسه با  

  به معنای مشارکت استX :  توضیح          
 Aluminum = 

Magnesium = 
Fertilizer = 

Alum 
Magn 

Fert 

Copper = 
Lead/Zinc = 

Silver = 

Copp 
Ld/Zn 

Silv 

Molybdenum =  
Nickel = 

Tungesten = 

Molyb 
Nick 
Tung 

 :کلید
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 P&G مورد –رابطه افقی ملموس بین واحدهای کاری  . 13-8شکل 

 توزیع فروش کلی
سلولز               
دستمال              دستمال کاغذی 
پوشک             پوشک  ●
قهوه            قهوه  ● ●
کیک           کیک  ● ● ●
روغن         

 روغن نباتی  ● ● ● ● نباتی
چیپس         چیپس  ● ● ● ● ●
 نوشابه  ● ● ● ● ● ● نوشابه      
لوازم      

 لوازم آرایش  ● ● ● ● ● ● ● آرایش
 داروی خوردنی  ● ● ● ● ● ● ● ● داروی خوردنی    
 صابون  ● ● ● ● ● ● ● ● ● صابون   
پاک کننده ها    پاک کننده ها  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 شیمیائی  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● شیمیائی 

 داروی بدون نسخه  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● داروی بدون نسخه
 ایداروهای نسخه               ●

 . کلی در واحدهای کاری است  نشان دهنده اشتراک فعالیتهای توزیع فروش●عالمت : کلید

A,B,C          بعنوان.  مشخص کننده دسته های اشتراک فعالیتهای ساخت در واحدهای کاری است
نمونه، سلولز، دستمال کاغذی و پوشک یکبار مصرف در مجموع یک فعالیت مشترک

 . نشان داده شده استAساخت دارند که با حرف 

ادام نیز فعالیت ساخت مشترک دارند که یاکیک، روغن نباتی، چیپس، سیب زمینی، و روغن ب       
Bولی فعالیت ساخت آنها با .  نشان داده شده استAمتفاوت است . 
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 13-8ادامه شکل 

 
 ساخت

سلولز               
دستمال             A دستمال کاغذی 

پوشک            A A پوشک 
قهوه            قهوه   
کیک           کیک    
روغن         

 روغن نباتی     B نباتی
چیپس        B B     چیپس 
 نوشابه        نوشابه      
لوازم      

 م آرایشلواز        C آرایش
 داروی خوردنی        C C داروی خوردنی    
 صابون        C C C صابون   
پاک کننده ها   C C C C        پاک کننده ها 
 شیمیائی        C C C C C شیمیائی 

 داروی بدون نسخه        C C C C C C داروی بدون نسخه
D              داروهای نسخه ای 
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 تهیه مواد خام

سلولز               
دستمال             A دستمال کاغذی 

پوشک            A A پوشک 
قهوه            قهوه   
کیک           کیک    
روغن         

 روغن نباتی     B نباتی
چیپس        B B     چیپس 
 نوشابه        نوشابه      
لوازم      

 ازم آرایشلو         آرایش
 داروی خوردنی         B داروی خوردنی    
 صابون         B B صابون   
پاک کننده ها   B B B         پاک کننده ها 
 شیمیائی         B B B B شیمیائی 

 داروی بدون نسخه         B B B B B داروی بدون نسخه
D              داروهای نسخه ای 
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 حقیق و توسعهت
 

سلولز               
دستمال             A دستمال کاغذی 

پوشک            A A پوشک 
قهوه            قهوه   
کیک           کیک    
روغن         

 روغن نباتی     B نباتی
چیپس        B B     چیپس 
 نوشابه        نوشابه      
لوازم      

 لوازم آرایش         آرایش
 داروی خوردنی         C داروی خوردنی    
 صابون         C C صابون   
پاک کننده ها   C C C         پاک کننده ها 
 شیمیائی         C C C C شیمیائی 

 داروی بدون نسخه         C C C C C داروی بدون نسخه
D              داروهای نسخه ای 
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ک شرکت چند منظوره در زمینه فلزات و انرژی است که در                  ی AMAXشرکت  
گرینویچ در ایالت کنکتیکات آمریکا مستقر می باشد، و در سطح جهانی فعالیت می کند و                     

 نیاز شدید به     13-6در شکل   . اخیراً توسط شرکت مواد معدنی سیپروس خریداری شده است        
سه، و مدیریت منابع انسای به منظور        ورود شرکت به زمینه های معدن، تکنولوژی، تحقیق و تو         

حصول اطمینان از اینکه منابع مشترک بین رشته های کاری به نحو مطلوب مورد بهره برداری                  
این ضرورت تا حدودی نیز در زمینه های بازاریابی و فروش، و           . قرار می گیرند، احساس می شود   

 .اکتشاف احساس می شود

 های هماهنگی به منظور بهره برداری از روابط           بر اهمیت ایجاد مکانیسم     13-7در شکل   
متقابل غیرملموس در صنایع فلزی، که رقابت از طرف شرکت های مورد حمایت کشورهای                 

فرصت برای انتقال دانش عملی به مناطق        . خارجی وسیع و گسترده می  باشد، تأکید شده است        
ر بین رشته های کاری به استثناء        جغرافیائی اعم از داخلی یا بین المللی از باالترین اولویت د              

هم چنین فرصتهائی نیز برای مشترک کردن         . زغال سنگ و کود شیمیائی، برخوردار است          
 مانند صنایع   – مانند شرکت فوالد تبلیهم و صنایع         –مهارتها از طریق همانندی مشتریان عمده        

 در مقایسه با تولید     باالخره، کلیه رشته های کاری در کاستن از نرخ مصرف         . فوالد وجود دارد  
ناخالص ملی، که تعیین کننده جایگاه آنها در محیط صنعتی می باشد، دارای وجه مشترک                     

 .می باشند، لذا یک روی کرد مدیریتی یکسانی را نیز اقتضاء می کند

جامع ترین و با صرفه ترین راه برای شناسائی منابع روابط متقابل ملموس، بررسی هر یک از                
را انتخاب  “ ساخت”یک فعالیت مثالً      . یره ارزشی بصورت مستقل می باشد       فعالیتهای زنج 

می کنیم و واحدهای کاری را بصورت دو به دو مقایسه می کنیم تا شباهتهای موجود در                         
 نشان  P&G این فرآیند را در مورد       13-8شکل  . رشته های کاری در این فعالیت مشخص شود      

توزیع کلی، ساخت،   :  داده شده است، که عبارتنداز    در شکل مزبور چهار فعالیت نشان     . می دهد
 P&G. تهیه موادخام، و تحقیق و توسعه؛ که هر یک از آنها نوع متفاوتی از شتراک را دارند                   

همواره به نفوذ فراوان در توزیع و توانائی اش در بکارگیری آن بعنوان یکی از نیروهای                          
 دارای  P&Gهمه واحدهای کاری      عمالً  . شگفت انگیز برتری رقابتی شهرت داشته است         

تنها استثناء واحد سلولز است که یک رشته کاری با ترکیب                 . مجاری توزیع واحد هستند     
باالدستی است و با هیچیک از مجاری توزیع ارتباط ندارد، و واحد داروئی نسخه ای که فقط با                  
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 مواد خام،   ساخت،. واحد کاری داروهای بدون نسخه، دارای مجرای توزیع مشترک می باشد           
آنها دارای فعالیتهای مشترک با        . تحقیق و توسعه تقریباً به شکلی متفاوت عمل می کنند               

بعنوان نمونه سلولز، دستمال کاغذی، پوشک های یکبار         . گروه هائی از رشته های کاری هستد     
در حالیکه کیک و مخلوط ها، چیپس           . مصرف، یک هسته ساخت را تشکیل می دهند            

 13-8شکل  . بادام خاکی، و روغن های نباتی هسته دیگری را تشکیل می دهند         سیب زمینی، کره   
می توان درجه وابستگی   . اثرات عینی فرآیند کشف و شناسائی روابط متقابل را نشان می دهد             

 .پورتفوی رشته کاری را بوسیله فعالیت اصلی زنجیره ارزشی اندازه گرفت
 

 جهانی تجهیزات ارتباطات رادیوئیمورد صنعت : آرایش فعالیتهای زنجیره ارزشی
یکی از تصمیمات اساسی در ایجاد استراتژی افقی، تصمیم گیری در مورد آرایش زنجیره               

برحسب اینکه توان بالقوه موجود برای دستیابی به صرفه جوئی مقیاس و دامنه                 . ارزشی است 
ر نقاط مختلف   چقدر می باشد، می توان یک فعالیت را در یک نقطه متمرکز کرد یا آن را د                   

اغلب نوع انتخاب منجر به ایجاد تفاوتهای عمیق در سیستمهای مدیریتی              . جهان پراکنده کرد  
دو موضوع . می شود، و در این صورت ایجاد هماهنگی بین وظائف اداری ضرورت پیدا می کند        

 سئواالت اساسی در استراتژی افقی      هماهنگ کردن فعالیتهای ارزشی   ، و   آرایش زنجیره ارزشی  
 .می باشند

 بعنوان نمونه در دو بعد      1986در اینجا صنعت جهانی تجهیزات ارتباطات رادیوئی در سال           
 .مهم آرایش و هماهنگی در ایجاد استراتژی افقی مورد استفاده قرار گرفته است

 میلیارد دالر و به سرعت در حال         30، فروش جهانی این صنعت نزدیک به         1986در سال   
ت متمرکز است، پنج مؤسسه بیش از نیمی از کل تقاضا را تولید                    صنعت به شد   . رشد بود 
 :رقبای پیش گام به شرح زیر می باشند. می کنند
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 کشور یا مبداء اولیه
 سهم جهانی بازار

 (%)1986در سال 
 مؤسسه

   
 آمریکا
 آمریکا
 سوئد
 آلمان
 آمریکا
 ژاپن
 ژاپن
 ژاپن
 ژاپن

20 
12 

7 

6 
6 
4 
4 
4 
4 

 AT&T های شرکت تکنولوژی

ITT 
 .L.Mاریکسون 

 زیمنس
GTE 
NEC 
OKI 

HITACHI 
FUJITSU 

 
کابل، کلید  : بازار فروش تجهیزات ارتباطات رادیوئی به چهارگروه عمده تقسیم می شود            

همه این محصوالت مکمل یکدیگر هستند و       . تبدیل اصلی، تجهیزات انتقال، تجهیزات ایستگاه     
.  باید به شکلی متعادل با یکدیگر ترکیب شوند              برای ایجاد یک شبکه تجهیزات ارتباطی        

.  نشان داده شده اند    13-9موضوعات اثرگذار بر آرایش  و هماهنگی این صنعت در شکل                  
: بدیهی است فعالیت های اصلی که اساس و مبنای استراتژی افقی را تشکیل می دهند عبارتند از               

یفیت؛ و بازاریابی، توزیع، و       تحقیق و توسعه؛ ساخت قطعات، مونتاژ، آزمایش، و کنترل ک              
 محاسن و معایب عمده یک آرایش متمرکز و هماهنگی زیاد در هر                 13-9در شکل   . فروش

نتیجه تحلیل به ما این امکان را می دهد          . یک از فعالیتهای زنجیره ارزشی نشان داده شده است         
شتن منابع مشترک در    که نتیجه بگیریم تحقیق و توسعه و ساخت از باالترین توان بالقوه برای دا             

ای موضوع ما را ناگزیر سازد این فعالیتها را در یک و یا                 . کلیه رشته های کاری برخوردارند    
تعداد محدودی نقطه در سطح جهان متمرکز کنیم، و برای کسب منافع بیشتر درجه باالئی از                    

 برای ایجاد     متقابالً، مونتاژ، بازاریابی، خدمات از توان بالقوه             . هماهنگی رااعمال کنیم    
صرفه جوئی در مقیاس و دامنه برخوردار نیستند، و بنابراین، فشار زیادی برای متمرکز کردن و                 

 .یکپارچه کردن آنها وجود ندارد



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٨٦   

فعالیت آزمایش و کنترل کیفیت، که نوعی منطقه ای کردن و هماهنگی می تواند یک                   
نگی آرایش این صنعت در چگو. فرصت تلقی شود، در حدود وسط دو وضعیت قبلی قرار دارد   

 . نشان داده شده است5-28شکل 
 

  عوامل اثرگذار بر آرایش و هماهنگی صنعت جهانی تجهیزات ارتباطات رادیوئی13-9شکل 

 وجود صرفه جوئی مقیاس در ورای بازارهای داخلی •

افزایش صرفه جوئی در تحقیق و توسعه، تولید، لجستیک،           •
 و توزیع

 کاهش موانع تجاری •

 ه های حمل و نقلافت هزین •

یکسان ساختن سیستم های بازاریابی، اقدامات رشته کاری و        •
 زیر ساخت

افت هزینه های راتباطی و هماهنگی و افزایش سرعت و              •
 .دامنه تکنولوژی ارتباطات

 یکسان سازی نیازهای تولید بین کشورها •

ساخت منعطف تولید انواع مختلف کاال در یک مکان را             •
 .ممکن می سازد

ری کردن فرآیند ساخت و سایرهماهنگی ها بین           کامپیوت •
 فعالیت ها

 تحرک بیشتر خریداران بین المللی •

 خریداران چندملیتی و جهانی بیشتر •

عوامل مطلوب ناشی از    
 آرایش تمرکزی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوامل مطلوب ناشی      
 ازهماهنگی باال

 
 



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٦٥   
 

 ی اصلی زنجیره ارزشی صنعت جهانی تجهیزات ارتباطات رادیوئیعوامل اثر گذار بر آرایش و هماهنگی در فعالیتها . 13-10شکل 

 آرایش تمرکزی هماهنگی زیاد

 فعالیتهای زنجیره ارزشی محاسن معایب محاسن معایب
محدودیت های دو لت در            •

 جریان اطالعات

 هزینه های هماهنگی •

مشکل سازمانی در تحقق انتقال      •
 تکنولوژی به زیر مجموعه ها

 تهافرصت مذاکره با دول •

دانش تجربی و یادگیری              •
 مشترک

خدمت بهتر به خریداران چند        •
 ملیتی

عدم موفقیت در پاسخگوئی         •
 به نیازهای ناهمگون محلی

عدم موفقیت در پاسخگوئی         •
به درخواست های دولت در           

 بعضی کشورها

منحنی یادگیری زودتر نزول         •
 می کند

کسب صرفه جوئی مقیاس و         •
 دامنه

افزایش حفاظت در برابر نشت        •
 نولوژی به خارجتک

 تحقیق و توسعه

 هزینه های هماهنگی •

محدودیت های دولتی در انتقال     •
 قطعات

دانش تجربی و یادگیری              •
 مشترک

 فرصت مذاکره با دولتها •

هزینه های حمل و نقل و انبار          •
 کردن

فقدان حفاظت در برابر               •
 خطرات ناشی از تک پایگاهی

ناتوانی در ترغیب خریدهای        •
 ملی گرایانه

به صرفه جوئی      دست یابی       •
 مقیاس

منحنی یادگیری زودتر نزول         •
 می کند

 ساخت قطعات

 هزینه های هماهنگی •

محدودیت های دولتی در انتقال      •
 کاال و اطالعات

دانش تجربی و یادگیری               •
 مشترک

 انعطاف در پاسخگوئی به رقبا •

پاسخگوئی به برتری تطبیقی بین      •
 کشورها

 هزینه های باالتر •

عدم موفقیت در پاسخگوئی       •
  نیازهای نامتجانس محلیبه

عدم موفقیت در ترغیب            •
 خریدهای ملی گرایانه

 مونتاژ کنترل کیفیت بهتر •



 
 

ىراتژآشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین است ٦٦   
 

 
 

 13-10ادامه شکل 
 آرایش تمرکزی هماهنگی زیاد

 فعالیتهای زنجیره ارزش محاسن معایب محاسن معایب
 دانش تجربی و یادگیری مشترک • هزینه های هماهنگی •

یکپارچه شدن شهرت نام تجاری       •
  سراسر جهاندر

عدم موفقیت در متنوع کردن           •
محصول در مراحل نهائی تولید          
 برابر خواسته بخشهای بازار محلی

عدم موفقیت در ترغیبت                •
 خریدارهای ملی گرایانه

عدم موفقیت در پاسخگوئی به         •
 درخواستهای دولت

 وجود صرفه جوئی •
 وجود اثرات منحنی یادگیری •

 آزمایش و کنترل کیفیت

 نگیهزینه های هماه •
مشکل سازمانی در کسب              •

 همکاری زیر مجموعه ها
ممکن است نتواند به شرائط            •

 .نامتجانس محلی پاسخ دهد

یکپارچه شدن شهرت نام تجاری       •
 در سراسر جهان

ارائه خدمت بهتر به خریداران           •
 چند ملیتی

 انعطاف در پاسخگوئی به رقبا •

عدم موفقیت در پاسخگوئی به         •
نیازهای محلی به محصوالت            

 نسنامتجا
عدم موفقیت در ترغیب                 •

 خریدهای ملی گرایانه
عدم موفقیت در پاسخگوئی به         •

 درخواستهای دولت

ایجاد خط مشی های استاندارد         •
 فروش در سطح جهان

یکپارچه شدن شهرت نام تجاری       •
 در سراسر جهان

 بازاریابی، توزیع و، فروش



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٠
رتاتژ ا ت

 سازمان و زیر ساخت مدیریتی برای استراتژی افقی
بنابراین به منظور فصول     . اً در برابر جریان افقی اطالعات مقاومت می کنند         سازمانها ماهیت 

اطمینان از انجام موفقیت آمیز استراتژی افقی، می باید برخی مکانیسمهای افقی ایجاد کرد تا در               
 .عرض واحدهای سازمانی مؤسسه حرکت کند

سیستمهای اداری و    راه های متعددی برای سازگار کردن ساختار سازمانی،  فرآیندها، و               
 .حتی فرهنگی مؤسسه به نحوی که بتوان به خواستهای استراتژی افقی پاسخ داد، وجود دارد

برای طراحی یک ساختار سازمانی مناسب، تصمیم گیری در مورد دو بعد مهم ضروری                  
 بخش بندی و هماهنگی: است

نان از  در بخش بندی، می توان واحدهائی را که وظیفه اولیه آنها حصول اطمی             •
معموالً این اقدام از     . وجود پاسخگوئی افقی در بین رشته های کاری می باشد، تبیین کرد             

طریق دسته بندی رشته های کاری مختلف و در عین حال وابسته و واگذاری مسئولیت آنها به               
یک مدیر بخش یا گروه، که نقش اصلی او یکپارچه کردن فعالیتهای مشترک رشته های                   

 . انجام می گیردکاری می باشد،

هنگامیکه بخش بندی به تنهائی کفایت نمی کند، می باید به سراغ مکانیسمهای هماهنگی افقی،              
که معروف ترین آنها، ایجاد نقش رابط، نیروی وظیفه ای، کمیته، مدیران یکپارچه ساز، و روابط              

 .ماتریسی است، رفت

ده از فرآیندها و سیستمهای مدیریتی       یکی دیگر از راه های تقویت تعهد استراتژی افقی، استفا          
 .موجود در مؤسسه، یعنی طرح ریزی، کنترل، ارتباطات و اطالعات، وسیستمهای پاداش می باشد

فرآیند طرح ریزی اگر بشکلی مناسب بکار رود، می تواند تبدیل به یک ابزار یکپارچه ساز                     
 .قدرتمند شود



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨١
رتاتژ ا ت

 
 

 

 ترکیب عمودی
مات است که، باتوجه به ماهیت سازمانها در سطح            ترکیب عمودی مجموعه ای از تصمی     

 :اینگونه تصمیمات از سه الیه تشکیل شده اند. باالی سازمان گرفته می شود

تبیین مرزهایی که مؤسسه می باید در محدوده فعالیت های خود در زنجیره ارزشی ایجاد          .1
 .کند

ندگان، برقراری روابط مؤسسه با ذینفعان خارج از مؤسسه، عمدتاً عرضه کن                         .2
 .توزیع کنندگان و مشتریان

شناسائی شرائطی که باید در تحت آن این مرزها و روابط به منظور ارتقاء و حفظ                       .3
 .برتری رقابتی تغییر می کنند

 توزیعی، و بازاریابی کاال و       مؤسسه را می توان مجموعه ای از فعالیتهای اداری تولیدی،           
درجه مالکیت مؤسسه بر این     . د،  تصور کرد  خدماتی که ستاده اصلی مؤسسه را تشکیل می دهن        

بنابراین مؤسسه باید   . فعالیتها، درنهایت تعیین کننده طول و عرض ترکیب عمودی خواهد بود            
قبل از تصمیم گیری در این مورد، مزایای اقتصادی، اداری، و استراتژیک با هزینه های ناشی از                 

 .ترکیب عمودی مقایسه کند

ره شده است، تصمیم گیری در این مورد فراتر از یک تصمیم گیری          همانطور که قبالً هم اشا    
اینگونه تصمیمات موضوعاتی مانند انعطاف، تعادل، مشوق های        . است“ ساخت یا خرید  ”ساده  

 .بازار سازمانی و قابلیت مدیریت مؤسسه را نیز شامل می شود

 

 مشخصات ترکیب عمودی

یب عمودی و راه های تحقق آن، ابتدا به        قبل از ورود به بحث اساسی معایب و محاسن ترک         
منظور تشریح و اندازه گیری ترکیب عمودی از طریق ابعاد چهارگانه جهت، درجه ترکیب و                  

 .شکل مالکیت، عرض، و طول به چند تعریف اشاره می شود



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٢
رتاتژ ا ت

 راه افزودن ارزش به داده و ستاده مؤسسه              , تعیین کننده د     جهت ترکیب عمودی    .1
تی به معنای نزدیک تر شدن به عرضه کنندگان از طریق افزودن              ترکیب باالدس : می باشد

یک داده جدید به هسته فعلی، و ترکیب پائین دستی شامل نزدیک شدن به مشتریان                      
گاهی، دو نوع ترکیب     . بوسیله قراردادن یک ستاده جدید در زیر چتر سازمان می باشد            

 .می نامندین جریان رو به پائ و جریان رو به باالعمودی را به ترتیب 

 برای هر یک از داده ها و ستاده های مهم مؤسسه تبیین              درجه ترکیب و نوع مالکیت      .2
 .ترکیب عمودی را می توان بر حسب این بعد به شرح زیر دسته بندی کرد. می شود

 
 ترکیب کامل

هنگامیکه یکی از داده های یک مؤسسه بطور کامل ترکیب باالدستی شده باشد، تمامی                 
هم چنین، هنگامیکه  . ی مربوط به آن داده خاص از منابع داخلی تأمین خواهد شد                نیازمندیها

در ایجاد تقاضای    . یکی از ستاده های یک مؤسسه بطور کامل ترکیب پائین دستی شده باشد              
 .داخلی برای کاال و خدمات خود، خودکفا خواهد بود

 
 ترکیب نیمه کامل

ائی های مربوط به یک داده و ستاده در            مؤسسه ها با ترکیب نیمه کامل مالک کلیه دار           
بلکه ، آنها به منظور حصول اطمینان از وجود رابطه پایدار با ذینفعان              . زنجیره ارزشی نمی باشند  

خارجی که در حد فاصل قرار داد بلند مدت و مالکیت کامل قرار دارند، به مکانیسمهای                         
 .متعدی متوسل می شوند

ائتالف یا فعالیت مشترک، سرمایه گذاری      : ارتند از شکلهای متداول این نوع ترکیب  عب        
توسط سرمایه گذاران جزء، دریافت وام، تضمین وام، موافقت نامه واگذاری حق امتیاز، قائل                 

 .شدن تخفیف، همکاری در تحقیق و توسعه، و قراردادهای انحصاری
 

 ترکیب کاهنده

ائین دستی یا باالدستی   ترکیب کاهنده نمایان گر نوعی ترکیب بخشی است، که بصورت پ           
. مؤسسه را برای تأمین بخشی از داده و یا تحویل بخشی از ستاده به منابع خارجی وابسته می کند                 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٣
رتاتژ ا ت

برای آن بخش از داده یا ستاده که بصورت داخلی انجام می گیرد، می توان به شکل ترکیب                     
 .کامل و یا مالکیت از نوع ترکیب نیمه کامل عمل کرد

 
 عدم ترکیب

هائی که تصمیم می گیرد برای داده، یا ستاده خود اقدام به ترکیب نکند، برای تأمین               مؤسسه 
معموالً عقد قراردادهائی از نوع     . نیازمندی های خود بطور کامل به عوامل خارجی وابسته هستند        

شکل های متداول قراردادها   . مسئولیت مشترک، تضمین کننده تعهدات عوامل خارجی می باشد       
 . مناقصه های رقابتی، قراردادهای بلند مدت، و اجاره دارائی ها:عبارتند از

میزان ترکیب باالدستی را می توان بر حسب درصد نیاز به یک داده خاص که مؤسسه                      
هم چنین، میزان ترکیب پائین دستی را می توان    . می تواند از منابع داخلی تأمین کند، اندازه گرفت       

 خاص به یک واحد سازمانی که در جوار هسته              برحسب درصد تحویل مستقیم یک ستاده       
 .اصلی مؤسسه قرار دارد، اندازه گیری کرد

 را می توان برحسب وسعت وابستگی مؤسسه به منابع داخلی خود              گستردگی ترکیب  .3
این گستردگی را می توان برحسب    . برای تأمین داده ها و یا تحویل ستاده ها اندازه گرفت        

 های مؤسسه در ایجاد ارزش افزوده در مقایسه با ارزش            سهم داده های داخلی یا ستاده     
 .کل عملیات داخلی و خارجی یک واحد سازمانی اندازه گیری کرد

 به طول زنجیره ارزشی مؤسسه برحسب اینکه تعداد گامهای پیش بینی             وسعت ترکیب  .4
یکی از راه های اندازه گیری وسعت        . شده محدود و یا کامل باشند، بستگی دارد             

اندازه گیری آن بخش از ارزش نهائی یک کاال یا خدمت است که به وسیله                 ترکیب،  
 .مؤسسه ایجاد شده است

 
 مزایا و هزینه های ترکیب عمودی

تصمیم نهائی در مورد جهت، درجه، گستردگی، و وسعت ترکیب عمودی نه تنها باید                   
بتی مؤسسه نیز مد    براساس محاسبات عواید مالی باشد، بلکه باید شواهد مربوط به جایگاه رقا              

 .نظر قرار گیرد

 نشان داده   4پ-2 و   4پ-1خالصه ای از مزایا و هزینه های ترکیب عمودی در شکلهای             
 .شده است



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٤
رتاتژ ا ت

 مزایای ناشی از ترکیب عمودی 14-1شکل 

 کاهش هزینه
پائین بودن هزینه صرفه جوئی در مقیاس داخلی در مقایسه با تأمین کنندگان و توزیع کنندگان                    •

 خارجی
ختلف؛ مانند هزینه انتقال فیزیکی کاال و ارائه خدمات،            احتراز از هزینه های معامالت با منابع م         •

عقد و نظارت بر قرار دادها با تأمین کنندگان خارجی، نیاز به هماهنگی وسیع، و هزینه های اداری                   
 .سنگین

حذف هزینه های جریمه ناشی از تغییرات پیش بینی نشده در حجم، طرح کاال، و تکنولوژی که                   •
 .ف های معامله رعایت شودمی باید طبق قرارداد با طر

ایجاد صرفه جوئی از طریق تجمیع عملیات، اشتراک در فعالیتها و تعمیر و نگهداری میان داد در                   •
 .یک خط زنجیر طوالنی

 
 قدرت دفاعی در بازار

ایجاد استقالل در عرضه و تقاضا که  موجب حفاظت مؤسسه در برابر اقدامات قانونی عدم انجام                   •
 نا برابر، و رفتار فرصت طلبانه و گران فروشی تأمین کنندگان کاال و خدمات تعهدات، روابط ارزی

 .باالدست و پائین دست می شود
 .حفاظت از دارائی های با ارزش و دانش تجربی مؤسسه در برابر تقلید و پخش ناخواسته •
 .ایجاد امکان استفاده انحصاری از دارائی های اختصاصی •
ت ضعیف عرضه کنندگان خارجی که ممکن است برای رقبا           حفاظت از موسسه در برابر خدما       •

 .خوش آیند باشد
مراقبت از کیفیت های کاال که بوسیله عملیات توزیع، بازاریابی، یا خدمات نا مطلوب فاسدشده،                •

 .کج و معوج شده، نادیده گرفته شده و یا معیوب شده است
 افزایش موانع یا تحرک موانع ورودی •

 قدرت تهاجمی در بازار
 .افزایش فرصتها برای ورود به رشته های کاری جدید، اعم از باالدستی یا پائین دستی •
 .ایجاد شکلهای جدیدی از تکنولوژی برای رشته های کاری جدید •
 .ارتقاء استراتژی متنوع سازی از طریق کنترل رویاروئی با مشتری نهائی •
 بهبود بخشیدن به اطالعات خاص بازار •
 . تر برای کسب سهم بازار بیشترتسهیل استراتژی تهاجمی •

 برتری اداری و مدیریتی
اعمال نظم بازار در سراسر سازمان از طریق خورد مستقیم با تأمین کنندگان باالدست و پائین                       •

 .دست
 افزایش مبادله اطالعات با منابع خارجی •
 .کاهش نیاز به یک ساختارسازمانی سنگین و حجم باالئی از نیروی انسانی •



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٥
رتاتژ ا ت

  هزینه های ترکیب عمودی14-2شکل 

 
 

 چارچوب های نظری برای ترکیب عمودی

. برای آشنایی بیشتر مدیران با تصمیمات ترکیب عمودی دو چارچوب نظری وجود دارد               
ب اول که توسط گوردن واکر معرفی شده است، از دو بعد اصلی بعنوان کلید تجزیه               در چارچو 

صالحیت خریداران در مقایسه با بهترین تأمین         : و تحلیل اینگونه موضوعات استفاده می شود       
صالحیت داخلی و   . کنندگان خارجی، و میزان خطر استراتژیک ناشی از تأمین منابع از خارج             

سب میزان تطبیق آنها با معیارهای عملکرد مانند قیمت، تحویل، کیفیت،           خارجی را می توان برح   
 :خطر استراتژیک دارای سه جزء می باشد. و رهبری تکنولوژیک تعیین کرد

 افزایش هزینه
 افزایش هزینه های عملیاتی منجر به افزایش هزینه ثابت و در نتیجه افزایش خطر کاری می شود •
 نیاز به سرمایه اصلی بیشتر •
 امکان افزایش هزینه های سربار •

 از دست رفتن انعطاف
 .زی کاهش می یابدانعطاف در برابر متنوع سا •
 .توان انتخاب توزیع کنندگان وتأمین کنندگان کاهش می یابد •
 .هنگامیکه شرائط محیطی منفی می شود رقابت مشکل است •
 .موانع خروج بلندتر و عواید ناپایدارتر می شوند •
 .مشکالت بیشتر در حذف فرآیندهای متروک و بالاستفاده •

 نیازهای متعادل
گزیر می سازد بین مراحل مختلف زنجیره ارزشی تعادل را حفظ              ترکیب عمودی مؤسسه را نا       •

در غیراینصورت ممکن است شوک خارجی موجب ایجاد جریمه های هزینه در موارد                    . کند
 .وجود ظرفیت اضافی و تقاضای تحقق نیافته بطور همزمان: مختلف بشود

 جریمه های اداری و مدیریتی
که مخالف مشوق های بازار     ( را الزامی می کند       ترکیب عمودی استفاده از مشوق های داخلی         •

، که ماهیتاً دلبخواه تر هستند و اگر به درستی استفاده نشوند، ممکن است موجب ایجاد                       )است
 .انحراف شوند

ترکیب عمودی ممکن است بر جریان اطالعات مؤسسه خواه از طرف مشتریان و یا از طرف                       •
 .تأمین کنندگان اثر معکوس بگذارد

ودی ممکن است به منظور مقابله با عدم تجانس و پیچیدگی ایجاد شده، بخشهای                   ترکیب عم  •
 .زائدی را به ساختار سازمانی، فرآیندهای مدیریتی، و سیستمها تحمیل کند



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٦
رتاتژ ا ت

 که بوسیله توان موسسه در تخصیص عایدی ایجاد شده توسط                 خطر تخصص  .1
 .دارائی هایش نشان داده می شود

و مشکالت حفاظت از دانش تجربی           به احتمال تقلید ناخواسته          خطر انتشار  .2
 .مؤسسه، در هنگام استفاده از پیمانکاران خارجی، مربوط می شود

  به ضایع شدن مشخصات کاال و خدمات تحویلی به مشتریان،              خطر افت و تنزل    .3
 .هنگامیکه مسسئولیت توزیع و فروش برعهده مؤسسه نمی باشد، مربوط می شود

 .ی را نشان می دهد انواع تصمیمات ترکیب عمود14-3شکل 

 
 ماتریس خطر استراتژیک در برابر صالحیت خریدار برای تصمیمات ترکیب عمودی . 14-3شکل 

 
 صالحیت خریدار در مقایسه با بهترین تأمین کنندگان خارجی

  ساخت                          گرایش به ساخت                     قرارداد چندجانبه
 

                                                                 سرمایه گذاری در تأسیسات      
 

ک     گرایش به ساخت               ساخت یا خرید                                       خرید
اتژی

ستر
 ا

ات
طر
خ

نبع
ع م

ا نو
ت ب

فاو
مت

 

 زیاد
 
 
 
 
 

                                                                                                  کم                   زیاد                      کم

 
در دومین چارچوب برای ترکیب عمودی که توسط دیویدرتیس پیشنهاد شده است، از                 

در این چارچوب توان مؤسسه برای          . مفاهیم تخصیص عواید استفاده بیشتری شده است           
یا توان حفظ نظام تصاحب پذیری   ) 1: (د بستگی به دو عامل اصلی مفروض دارد       تخصیص عوای 

 دانش تجربی انحصاری یا حفاظت قانونی مؤثر فعالیتهای ارزشی وکلیدی مؤسسه؛ و                         

، که عالوه بر دارائی های مؤسسه برای ساخت و تجاری              دسترسی به دارائی های مکمل    ) 2 (
 . کردن یک محصول مورد نیاز می باشد

 هنگامیکه دارائی    ژنریک مشابه ) 1(رائی های مکمل را می توان به سه گروه تقسیم کرد            دا
تخصصی، هنگامیکه مؤسسه    ) 2(فراوان است و می توان نیاز مؤسسات متعدد را تأمین کند؛                

کامالً وابسته به دسترسی راحت به دارائی های کمیاب است، لیکن این دارائی ها را می توان تغییر            
تخصصی متقابل هنگامیکه دارائی  تخصصی است و نمی توان آن را تغییر                ) 3(اد؛  کاربری د 
 .کاربری داد



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٧
رتاتژ ا ت

 . نشان داده شده است14-4انواع ترکیب عمودی و راه های عقد قرارداد در شکل 
 

 انتخاب بین ترکیب عمودی و قراردادها . 14-4شکل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٢( 
دارائى هاى مکمل تخصصى

 هستند؟

)٣( 
نظام تصاحب پذيرى ضعيف

 است؟

)٤( 
دارائى هاى تخصصى حياتى

 هستند؟

)٥( 
وضع نقدينگى خوب است؟

)٦( 
با جايگاه تقليد کنندگان يا رق

 بهتر است؟

براى دستيابى قرارداد ببنديد

 
 

غاز  تجارت را بالفاصله آ
 کنيد

)١( 
الزمه نوآورى، دستيابى به 

دارائى هاى مکمل براى 
 موفقيت تجارى است؟

براى دستيابى قرارداد ببنديد

براى دستيابى قرارداد ببنديد

براى دستيابى قرارداد ببنديد

يدبراى دستيابى قرارداد ببند  ترکيب کنيد

 نقطه شروع

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

 بلى خير

 بلى

 بلى

 بلى

 بلى

 بلى



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٨
رتاتژ ا ت

 :اید از ترکیب عمودی آموختدرسهایی که ب

معموالً این دارائی ها    (دارائی های مکمل حیاتی را در تملک خود داشته باشید               •
در . ، مگر آنکه با محدودیت نقدینگی روبرو باشید       )برای مؤسسه تخصصی هستند   

این صورت مؤسسه باید سعی کند یک همکار که از جایگاه باالئی برخوردار                  
 .باشد ، پیدا کند

که دارائی های مکمل حیاتی را در تملک خود ندارید، مؤسسه باید از                   هنگامی •
دسترسی سریع به آنها، بویژه هنگامیکه محصوالتش بوسیله یک نظام                          

، و   )مشابه سازی آن ساده است       (تصاحب پذیری محکم حفاظت نمی شود           
هنگامیکه ظرفیت دارائی های مکمل با کمبود مواجه است و ممکن است تبدیل               

 .وگاه شود، اطمینان حاصل کندبه یک گل
 

 چه موقع نباید ترکیب عمودی کرد

ترکیب ”: دو نفر از محققین بنام های جان استاکی و دیوید وایت توصیه زیر را ارائه داده اند              
به نظر آنها برگشت از این استراتژی به دو دلیل          . “عمودی نکنید مگر اینکه ضرورت داشته باشد      

اول، اهدافی مانند کاهش چرخه تولید، مطمئن شدن          : رناک است بیش از اندازه گران، و  خط      
دسترسی به بازار، افزایش ارزش افزوده، یا نزدیک تر شدن به مشتری از دالئل روشن ترکیب                  

 .عمودی است، لیکن اغلب این اهداف به دلیل هزینه  بیش از اندازه آن تحقق نمی یابد

ظر سود و هزینه بر ترکیب عمودی اولویت            ثانیاً، استراتژی های ترکیب نیمه کامل از ن         
قراردادهای بلند مدت، فعالیت های مشترک ، اتئالف استراتژیک، واگذاری حق            . کامل دارند 

امتیاز تکنولوژی، و تخفیف دادن نیاز کمتری به هزینه های سرمایه ای دارند و از انعطاف بیشتر                  
 .در ترکیب عمودی برخوردارند

 حرکت عمومی به     1990 و   1180یجه رسیده اند که در سالهای       دو محقق مزبور به این نت      
جهانی شدن شدید رشته های کاری از طریق افزایش           . طرف عدم ترکیب عمودی بوده است      

تعداد خریداران و فروشندگان، افزایش تعداد خریداران قطعات در کشورهای مختلف، افزایش            
ب بودن ایجاد روابط تأمین بلند مدت، تا        نیاز به انعطاف مشتری و کانون توجه سازمان، و مطلو          

 .حد زیادی به این روند کمک کرده است
 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٨٩
رتاتژ ا ت

 متدولوژی وصل کردن استراتژی افقی به ترکیب عمودی

ممکن یک رشته    . استراتژی افقی و ترکیب عمودی ارتباط نزدیکی به یکدیگر دارند              
 امکان پذیر نبودن گسترش    کاری نتواند مستقالً زنجیره ارزشی خود را به دلیل اقتصادی نبودن و           

ولی اگر به موضوع از منظر مؤسسه نگاه کنیم، افزودن فعالیت مزبور به دلیل آنکه ممکن                 . دهد
این موضوع اساسی    . است بین چندین رشته کاری مشترک باشد، ممکن و ضروری می شود              

هد، با  ارتباط بین تصمیمات ترکیب عمودی راه که فعالیتهای زنجیره ارزشی را گسترش می د               
استراتژی های افقی، که فعالیتها را در امتداد رشته های کاری در درون رشته کاری مشترک                    

 .می کند، تشکیل می دهد

 فرصتهای بالقوه برای ترکیب افقی و عمودی در شرکت                 14-5در شکل    
P&Gنشان داده شده است . 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٩٠
رتاتژ ا ت

 
 P&G مورد – ترکیب عمودی و افقی 14-5شکل 

 ای کاریواحده میزان ترکیب افقی

 حال مورد نظر

L M H L M H 
PD OTC CH DE SSD OC COS DR PCP SO CM COF DD TP CEL 

مراحل زنجیره 
 ارزشی

      Y X&Y X X X X X X X X X X X X  
توزیع عمده 
 فروشی

      D C&D              ساخت 

      G F&G              مواد خام 

      K J&K              تحقیق و توسعه
                     H 

                     M

                     L 

 حال

                     H 

                     M

                     L 

ظر
رد ن

مو
 

دی
مو
ب ع

رکی
ن ت
میزا

 

 
 

COS    لوازم آرایش 

OC    مراقبتهای سرپایی 

SSD          صابون، شامپو و
 دئودورانت

DE    شوینده ها 

CH    شیمیایی ها 

OTC    داروهای بدون نسخه 

PD    داروهای با نسخه 

 :واحد کاری استراتژیک

CEL    سلولز 

TP     دستمال کاغذی و حوله 

DD   پوشکهای یکبار مصرف 

COF    قهوه 

CM    وط کیکمخل 

SO    روغن نباتی 

PCP    چیپس و بادام زمینی 

DR    نوشابه 

 :کلید

حروف مشخص کننده فعالیتهای      
مشترک زنجیره ارزشی دسته بندی    
شده در واحدهای کاری مختلف      

P&Gهستند . 

حاشیه ها در سطح حال و مورد           
نظر ترکیب عمودی و افقی نشان        

 داده شده
 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٩١
رتاتژ ا ت

 
 

 را نشان   NKKی در بین واحدهای کاری بخش مواد شکرت           رابطه افقی و عمود    14-6شکل  
 .چالش های زیر نتیجه بررسی این جدول می باشد. می دهد

 
محصوالت جدیدی را از طریق بکارگیری و تجمیع تکنولوژی تولید موجود،                 .1

 .ایجاد کنید

 .مجرای توزیع جدیدی به جز مؤسسات بازرگانی ایجاد کنید .2

ک خروجی در بین واحدهای کاری را             امکان گسترش مشارکت بین لجستی        .3
 .بررسی کنید

 .واحد کاری شیمیائی را با سایر واحدهای کاری ترکیب کنید .4

 طریق ترکیب آن با رول سرد و ورقهای رنگی ارزش افزوده             در واحد فوالد ضدزنگ، از     .5
 .ایجاد کنید

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٩٢
رتاتژ ا ت

 NKK مورد – ترکیب عمودی و افقی 14-6شکل 

 اریواحدهای ک میزان ترکیب افقی

 حال مورد نظر

L M H L M H 
PM C F T P S L H 

 مراحل زنجیره ارزشی

 تحقیق و توسعه محصول # # #  #         

 تحقیق و توسعه فرآیند * * *  * *        

 مواد خام ∞ ∞  ∞ ∞         

 لجستیک ورودی § § §  §         

 آزمایش ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ∆     

      X  X X  X X X توزیع 

           Y Y Y لجستیک خروجی 

         Z  Z Z Z خدمات 

             H 

              M 

              L 
 حال

              H 

              M 

              L 

ظر
رد ن

مو
 

دی
مو
ب ع

رکی
ن ت
میزا

 

 
 

 وره بلندفوالد ک

 فوالد کوره کوتاه

 فوالد ضدزنگ و کاربرد ویژه

 محصوالت پولیمر

 تیتانیوم و آلومینیوم

 آلیاژ آهن

 شیمیایی ها

 محصوالت فلزات دقیق

واحد کاری             
 :استراتژیک

H 
S 
L 

P 
T 

F 
C 

PM 

 
 
 باال

 متوسط

 پایین

 تکنولوژی محصول مشترک
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آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٩٣
رتاتژ ا ت

 
 

 
 

 فلسفه سازمان
فلسفه سازمان یک بیانیه نسبتاً دائمی است، که توسط مدیر سازمان، و با اشاره به موارد                    

 : شودزیر، بیان می

 کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، و جوامعی         –رابطه بین مؤسسه و ذینفعان اصلی          .1
 .که مؤسسه در آنها فعالیت می کند

 در قالب عبارات رشد و        ساًبیان اهداف کالن عملکرد مورد انتظار مؤسسه، که اسا             .2
 .سودآوری بیان می شود

ــن    .3 ــه موضــوعاتی مان ــا توجــه ب د ســبک مدیریــت، تبییــن خــط مشــی اصــلی ســازمان ب
خـط مشـی هـای سـازمانی، مدیریـت مـنابع انسـانی، خـط مشـی هـای مالـی، بازاریابی، و               

 .تکنولوژی

 .بیان ارزشهای سازمان حاوی اصول اخالقی، و مقررات رفتار شخصی و سازمانی .4

فلسفه سازمان باید یک زمینه وحدت آفرین و یک چالش سازنده در همه واحدهای                     
امل احساس ایده آل های تحقق پذیر بوده، بعنوان منبعی از اشتیاق برای             و ح سازمانی ایجاد کند،  

انجام فعالیتهای روزانه عمل کند، و تبدیل به یک نیروی فراگیر، انگیزاننده،  و هدایت کننده                    
 .شده، با اصول اخالقی و ارزشهای سازمان همسو باشد

 ارتباطی این نوع بیانیه ها     یک نمونه خوب از اعالمیه فلسفه سازمان که نشان دهنده قدرت           
 . نشان داده شده است15-1می باشد، در شکل 

 
 متدولوژى شناخت فلسفه سازمان

 رابطه با ذینفعان .1

ــاید حتــی االمکــان بصــورت عینــی بــه ســئواالت زیــر پاســخ دهــند   اگــر یــک : مدیــران ب
ساســی داشــتید؟ حیــن کنــنده بودیــد، چــه امکارمــند، یــک مشــتری، یــک ســهامدار، و یــک تأ 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٩٤
رتاتژ ا ت

ــند؟     جوا ــه مــی دان ــرخود را چگون ــر مؤسســه ب معــی کــه مؤسســه در آنهــا فعالیــت مــی کــند، اث
، بــه ندمدیــران بــاید ســعی کنــند، حتــی االمکــان، ذیــنفعان ســازمان را مــورد بررســی قــرار دهــ  

ایـن اقـدام مـنجر بـه بـیان وضعیت           . نحـوی کـه نظـرات آنهـا، و نـه نظـرات مدیـران ثبـت شـود                  
 ســپس از مدیــران در مــورد روابــط مــورد نظــر ســئوال .حــاکم بــر روابــط ذیــنفعان خواهــد شــد

 .می شود

ــنده نارســائی هــای اســتراتژیک جــدی کــه      ــن دو وضــعیت نشــان ده ــاوت موجــود بی تف
اغلــب بحــث هــای پرشــور در مــی گــیرد، و موضــوعاتی کــه . نــیاز بــه اصــالح دارنــد، مــی باشــد

ــورد توجــه و مالح     ــتدریج م ــی شــوند، ب ــدرت بطــور آشــکار مطــرح م ــه ن ــرار معمــوالً ب ظــه ق
 .می گیرند

 اهداف کالن سازمان .2
ابتدا مشخصه های رشد و سودآوری .  موضوعات احساسی قبلی تفاوت داردبااین موضوع 

مؤسسه در حال حاضر مشخص می شود، پس انتظارات مدیران از اهداف مورد نظر بیان 
 .می شود

 خط مشی های سازمان .3

ختـــن ســـازمان بـــه امـــور در ایـــن مـــرحله بحـــث حـــول ادراک مدیـــران از نحـــوه پردا
چگونــه مــی تــوان ســبک مدیریــت : ســئواالت مطــرح عبارتــند از. داخلــی خــود، دور مــی زنــد

 و ، مدیریــت مــنابع مالــی، اقدامــات مــنابع انســانی،مؤسســه ، خــط مشــی هــای ســازمانی موجــود
 قابلیت های بازاریابی، ساخت، و تکنولوژیکی مؤسسه را مشخص کرد؟

ــ    ــی ب ــرائط فعل ــه ش ــدداً، مقابل ــکیل     مج ــی را تش ــن ارزیاب ــاس ای ــر اس ــورد نظ ــرائط م ا ش
ایجــاد بــرنامه هــای بــه وجــود شــکاف وســیع معــرف وجــود نقــاط ضــعفی اســت کــه . مــی دهــد

 .اجرائی استراتژیک جهت رفع آن شکاف، منتهی می شود

 ارزشهای سازمان. 4

باورهــای : ارزشــهای ســازمان یکــی از مــبهم تریــن موضــوعات در فلســفه ســازمان اســت  
، و تـبدیل آنهـا بــه آنچـه کـه مـد نظـر مـی باشـد، مــربوط         فـردی علـی و قواعـد رفـتار    اخالقـی ف 

 .به بحث ارزشهای سازمان می باشد
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ــند 15-2شــکل  ــا اســتفاده از  بازنگــری ســتاده فرآی  مجــدد فلســفه ســازمانی مؤسســه را ب
 . نشان می دهدP&Gمورد 

ــازمان بـــرای  15-3در شـــکل  ــفه سـ ــزیه و تحلـــیل فلسـ ــه ای از تجـ ــب نمونـ واد خـــش مـ
 :چالشهای زیر حاصل این تجزیه و تحلیل است.  نشان داده شده استNKKشرکت 

 از طریق ایجاد سیزژی دنبال کنیدرا مدیریت یکپارچه  .1

 .همکاری را بین شرکت های عضو گروه تقویت کنید .2

 .بازسازی ساختار مجموع دارائی ها را شتاب ببخشید .3

 و ایجــاد بحــار در مــاورا وظــیفه تحقــیق و توســعه را از طــریق ایجــاد تســهیالت      .4
 .دیروابط نزدیک با دانشگاه های خارجی، جهانی کن

 .انرژی بیشتری صرف تحقیقات بنیادی بکنید .5

ــیاز      ــورد ن ــال و وضــعیت م ــن وضــعیت ح ــده بی ــای عم ــود تفاوته ــان  ،وج  ضــرورت نش
کــه گاهــی بــه دلــیل آنکــه بــا  ،دادن عکــس العمــل جــدی و تهــیه بــرنامه هــای اجرائــی مهــم را 

. مـی دهد  رهای فرهنگـی، ارتـباط پـیدا مـی کنـند، اقدامـی مشـکل مـی باشـد، نشـان                      تـبدیل رفـتا   
ــهای          ــا و ارزش ــی ه ــرز تلق ــرش ط ــا پذی ــاید ب ــه ب ــازمان ک ــاری س ــفه ج ــیر در فلس ــوالً تغی اص

 .فرهنگی کامل همراه باشد، کار مشکلی است

 
 نقاط قوت و ضعف سازمان: خالصه وارسى داخلى سازمان

 در حقیقت ارتباط درونی   . ی داخلی سازمان به پایان می رسد       وارس ،ا تکمیل فلسفه سازمان   ب
مأموریـت مؤسسه و    . بیـن پـنج وظـیفه، بخشـی از وارسـی داخلـی سـازمان را تشـکیل مـی دهـد                     

بخـش بـندی رشـته کـاری مـنطقه تدوین و اجرای استراتژی را تبیین می کنند؛ ترکیب عمودی و                     
کیب فراهم می آورد؛ و فلسفه سازمان مانند        افقـی اتصال الزم را بین واحد سازمانی حاصله از تر          

، باشدچسـبی اسـت کـه مجموعـه ارزشـهائی را کـه هدایت کننده مدیریت این رشته کاری می                     
رشته های کاری بعنوان فعالیتهای مستقل و خودمختار عمل نمی کنند، بلکه            . بیکدیگر می چسباند  

پنج وظیفه که   بوسیله  زمان  سا. بصـورت یکـپارچه در درون یـک کـل بـنام سـازمان قـرار دارند                
 .وارسی داخلی سازمان نامیده می شوند، شکل می گیرد

 نقاط قوت بخش مواد     15-5 و شکل    P&G جمـع بـندی نقاط قوت شرکت         15-4شـکل   
 . را نشان می دهدNKKشرکت 
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وارسـی داخلـی سـازمان فرصـت الزم را بـرای مدیـران ارشـد سـازمان فـراهم می آورد تا                       
 و هم چنین تالشهای مورد      را در مورد شایستگی های فعلی و مورد نیاز،        عکـس العمل گسترده ای      

 .نیاز برای حفظ برتری رقابتی در آینده نشان دهند
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  خالصه ای از بیانیه فلسفه شرکت انالوگ دیوایس15-1شکل 

 هدف غائی سازمان و قلمرو کاری

 بفــرد یــا هــدف غائــی مــا جســتجوی مــداوم فرصــت هائــی اســت کــه بتوانــیم خدمــات منحصــر
 امـواج آنالوگ یا دیجیتال ارائه       دازش ایجـاد و بکارگـیری تکـنولوژی پـر         بـرای زشـمندی را    را

 برای این منظور تالش می کنیم محصوالتی را به مشتریانمان ارائه دهیم که باعث افزایش                .دهـیم 
آنها عملکرد، کیفیت و دقت محصوالت آنها، و در نتیجه افزایش بهره وری منابع مالی و انسانی                  

 .شده، و بطور کلی به ارتقاء سطح کیفیت زندگی و بهبود جامعه کمک کند

 کارکنان ما

انگیزش و عالقه کارکنان ما اصوالً وابسته به نیاز رو به افزایش برای امنیت شغلی، ایمنی،                         
 .هویت، و تحقق قابلیت های کامل فردی می باشد

طمینان در روابط شخص خود  بر اساس  تعهد هدف ما ایجاد احترام متقابل، اعتماد به نفس، و ا
 . به یکپارچگی، درستکاری، گشادگی، و شایستگی است

 مشتریان ما

 .برآوردن نیازهای مشتریان اساس بقاء و شکوفائی ما می باشد

 سهامداران ما

مسئولیت ما در مقابل سهامداران برآوردن خواسته های آنها برای سرمایه گذاری مطمئن و با 
 .ت نرخ برگشت می باشدجذابی

 تأمین کنندگان

تأمین کنندگان، همکاران ما در تالشهای مربوط به توسعه سهم بازار از طریق برآوردن نیازهای 
 .مشتریان می باشند

 جوامع ما

 که ما در آن فعالیت کنیم، از طریق ارائه استخدام پایدار و              ایجامعه هدف ما آن است که برای     
 .نه های ارزشمند، یک دارائی باشیمحمایت و تالش در زمی

 رشد

 و کارکنان خود را ، سهامداران،مهمی است که بوسیله آن ما خواسته های مشتریان رشد وسیله
 .برآورده می کنیم



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ٩٨
رتاتژ ا ت

 15-1ادامه شکل 

 سود

 .سود حاصله از کار ما منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی رشد می باشد

 رهبری بازار

می پذیریم . ف ما کسب بیشترین سهم هر یک از بازارهائی است که در آن حضور داریمهد
 .که الزمه این امر داشتن کاالهای نو و عالی است

 کیفیت

 محصوالت و خدمات با کیفیت ارائهی به ترضایت مشتری، و در نتیجه موفقیت ما، بستگی حیا
 .عالی دارد

 آغاز می شود، لیکن این اقدام باید بخشی یکپارچه از دستیابی به کیفیت باال با طراحی محصول
 .طرح محصول و طرح و اجرای فرآیندهای ساخت باشد

بلکه وابسته به بهبود مستمر از طریق شناسائی و حذف . کیفیت باال یک وضعیت ایستا نیست
 .سیستماتیک علل اشتباهات و انحراف ها می باشد

 
 خالصه

ار، و کیفیت، محیط و ابزار اقتصادی برای پاسخگوئی         تحقـق اهـداف رشد، سود، سهم باز       
بـه خواسـته هـا و نـیازهای کارکـنان، سـهامداران، مشـتریان و سایر وابستگان به مؤسسه را فراهم            

موفقیـت ما بستگی به اشخاصی دارد که وابستگی متقابل و هم سوئی اهداف شخصی               . مـی آورد  
دارای انگیزه کمک به تحقق این اهداف       خـود بـا اهـداف شـرکت را درک می کنند و بنابراین               

 .می باشند
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  P&G مورد – فلسفه سازمان 15-2شکل 
 

 آینده مورد نظر       در حال حاضر 

گســترش هماهنگــی وهمکــاری بیــن واحدهــای ســازمانی،      
قـراردادن سودسازمان بعنوان یک هدف برای تمام افراد، ادامه          

 .گسترش برنامه مالکیت کارکنان

 

 .فراد، گروه ها، و تیم هارقابت بین ا -

 .متعهد به گزینش و حفظ اشخاص شایسته -

 ات، نژاد، جنس، یا ملیتدعدم تبعیض به سبب اعتقا -

 رابطه با ذینفعان

 کارکنان

شناسائی تفاوتهای جغرافیائی و    . مشـتریان ما مردم جهان هستند     
مشــتریان مــا . توجــه بــه قــدرت رو بــه افــزایش مجــاری توزیــع

 خاطــر ارزش برجســته آن انــتخاب  را بــهP&Gمحصــوالت 
 .می کنند

 مشتریان .تسلط نظر مشتریان آمریکائی در تبیین مشخصات محصول -

 سهامداران برگشت سود سهام باال و افزایش قیمت سهام - ادامه برگشت سود سهام باال و افزایش قیمت سهام

نجیره ارزشی جهانی خود به آنها به عنوان همکاران اصلی          زدر  
 .ه می کنیمو مبنا نگا

 روابط دوستانه در آمریکا حتی در سایر نقاط         .توجـه بـه آنها بعنوان همکار مهم        -
 جهان

 تأمین کنندگان

 جوامع مالحظات محیطی - کسب رهبری بال منازع محیطی
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15-2ادامه شکل 

بلکه . رشـد نـباید محـدود بـه افـزایش سـهم در یک بازار شود               
رشـد بـاید شـامل توسـعه محصـول و ورود بـه سرزمینهائی که                

P&Gحضور ندارد بشود . 

 

 ادامه رشد سهم بازار در سالهای گذشته

 اهداف کالن سازمان

 رشد

 سودآوری باالتر از میانگین برگشت سرمایه حفظ سطح برگشت سرمایه باالتر از میانگین

کـامالً جهانی می شود و در هر مکانی که اقدام محلی را اقتضاء      
یک فرهنگ  ایجاد  . کـند بصـورت غـیر مـتمرکز عمل می شود          

 .چند ملیتی

 

 تمرکز بر آمریکا. عمدتاً متمرکز

 خط مشی های سازمان

 سبک مدیریت

 خطی مشی های سازمانی .تمرکز به توانائی انتقال تکنولوژی و حفظ افراد پذیرش فلسفه سازمان یادگیرنده

تأکـید بـر آموزش     . افـزایش قابلیـت جابجائـی و روحـیه تیمـی          
 .بین المللی

 مدیریت منابع انسانی  با تأکید فردی های خوبایحرفه 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠١
رتاتژ ا ت

 
 

15-2ادامه شکل 

 امور مالی سرمایه گذاری محلی و مدیریت مبادالت ارزی محور قرار دادن دسترسی به بازار جهانی

 بازاریابی محلی تأکید محلی.  دانشانتشار

 ساخت نه ها قدیمی شده اندخوب است و بعضی کارخا بهبود بخشیدن به ساختار هزینه؛ تأکید بر مزیتهای فرآیند

، در محصــول و )زیســت(“ شــرکت محیطــی”تــبدیل شــدن بــه 
 .بسته بندی و هم چنین در فرآیند های تولید

 تکنولوژی نوآور در کلیه محصوالت و بازارها

 
 )زیست(تمرکز بر محیط

 .همواره پاداش داده می شوددرستکاری به 

 .ایجاد دیدگاه های بلندمدت در همه زمینه ها

 

 سابقه خوب

  پاداش داده می شوددرستکاریبه 

 قدرت در فرد است

 ارزشهای سازمان

 اصول اخالقی

 باورها

 قاعده رفتار کارکنان



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٢
رتاتژ ا ت

 
 

15-2ادامه شکل 

 ایجادی یک شبکه جهانی تحقیق و       .تقویـت تحقـیقات بنـیادی     
 توسعه

 NKKتأکید بر تحقیق و توسعه در محصوالت جدید 

اد یـک تکـنولوژی پیچیده برای پشتیبانی مدیریت         ایجـ . سـاختن زیربـنای اطالعاتـی     
 یکپارچه

 تکنولوژی

 
 

NKKبه ایجاد یک محیط غنی برای انسان از طریق تشکیل زیرساخت های صنعتی و زندگی کمک می کند . 
 

NKK                             کند  بهتریـن کـاالی کیفـی را اعـم از مـواد و خدمـات از طـریق تحقـق بخشیدن به نیازها و خواسته های مشتریان فراهم می .NKK    از طریق نقطه 
 .نظرات جهانی خود کماکان یک شرکت رقابتی باقی خواهد ماند،  آینده و بهبود مستمر را در ذهن خواهد داشت

 ارزشهای سازمان

 باورها
 

 قواعد رفتار شخصی



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٣
رتاتژ ا ت

 NKK مورد –فلسفه سازمان . 15-3شکل 

 آینده مورد نظر      در حال حاضر 

 

 .کارکنان بعنوان یک دارائی مهم برخورد خواهد شدکماکان با 

سازمان و سیستم ها طوری تغییر     . کماکان  رابطه خوب با اتحادیه ها حفظ می شود        
 .می کند که توانائی های کامل کارکنان بکار گرفته شود

 

 از سیستم استخدام        NKK. کارکنان واقعاً منبع مهمی هستند         
. تاً به سیستم ارشدیت متکی است      مادام العمر استفاده می کند و عمد      

 .مدیریت رابطه خوبی با اتحادیه ها دارد

 رابطه با ذینفعان

 کارکنان

تالش برای دستیابی به نیازهای غیرملموس           . حفظ رابطه نزدیک با مشتریان        
 .مشتریان و ایجاد بازار جدید برای آنها

NKKواقعاً در برابر مشتریان خود پاسخگو است . 

NKK   خود را با بسیاری از مشتریان بزرگ کماکان              رابطه سنتی 
 .حفظ می کند

 مشتریان

 درصد ارزش دفتری هر     10( هر سال سود سهام مشخص را         NKK افزایش سود سهام
 .پرداخت می کند) سهم

 سهامداران



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٤
رتاتژ ا ت

 15-3شکل ادامه 

از فعالیتهای کاهش هزینه و بهبود کیفیت آنها حمایت می کند و در مزایای آن                  
 .ودسهیم می ش

NKK                روابط بلند مدت خود با تأمین کنندگان را کماکان ادامه 
 .می دهد

 تأمین کنندگان

فعاالنه تر در برابر درخواستها و بصورت ابتدا به ساکن به بهبود زندگی جوامع                   
 .کمک می کند

NKK             به جوامع هم چون ذینفعان خود می نگرد و به فعالیتهای آنها 
 .کمک می کند

 جوامع

رشد از طریق استراتژی چند منظوره و گسترش رشته های کاری                   ریق گسترش رشته های کاری جدید موجودرشد از ط
 .مهندسی

 اهداف کالن سازمان

 رشد

بهبود از طریق ارزش افزوده بیشتر رشته های کاری محوری و استفاده از رشته های              
 .کاری جدید

الد و  افزایش سودآوری از طریق عقالنی کردن رشته های کاری فو            
 مهندسی

 سودآوری

 .ترغیب فعاالنه استراتژی چند منظوره. غیرمتمرکز .عدم تمرکز بیشتر و بهره گیری بیشتر از سیزژی بین بخشها و شرکت های گروهی

 توسعه جهانی رشته کاری

سبک خط مشی های سازمان 
 مدیریت



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٥
رتاتژ ا ت

 15-3شکل ادامه 

ژی بین بخشها و       ساختار بخشی همراه با سیستمهائی که باعث ایجاد سیز                  
 .شرکت های گروهی می شود

 خط مشی های سازمان ساختار بخشی

ایجاد سیسستم های مدیریت منابع    . مبادله منابع انسانی در بین شرکت های گروهی       
 .انسانی مناسب برای هر رشته کاری

ترکیب آموزش درون      . ادامه استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه        
 .سازمانی و آموزش حین خدمت

 .یجاد سیستمهای مدیریت منابع انسانی مشترک برای تقریباً همه افرادا

 مدیریت منابع انسانی

 بعنوان معیار    ROAپذیرش  (کنترل شدید سرمایه گذاری در رشته های جدید         
. بهینه کردن استفاده از دارائی ها در بین شرکت های گروهی              ). سرمایه گذاری

 .تسریع تجدید ساختار دارائی ها

 امور مالی هی از طریق فاینانس دارائی ها و کاهش سطح انبارکاهش بد



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٦
رتاتژ ا ت

 P&Gمؤسسه مورد  نقاط قوت و ضعف:  خالصه وارسی سازمان 15-4شکل 

 نقاط قوت سازمان در حال حاضر

 .را به مشتریان می شناساند  محصوالت ،تکنولوژی اطالعات .1

 محصولر عم منحنی شبکارگیری تحقیق و توسعه به منظور نوآوری در افزای .2

 مراکز تحقیق و توسعه        .قابلیت های تحقیق و توسعه پیشرفته به منظور ایجاد محصوالت جدید                 .3
 .منطقه ای بر تفاوتهای منطقه ای تمرکز کرده اند

 مدیریت منابع انسانی .4

 بازاریابی و تبلیغات .5

 مدیریت عالمت تجاری .6

 تجربه مدیریت بین المللی .7

 خط مشی های محیطی پیش نگر .8

 .از کاغذ و بسته بندی تا یک شبکه توزیع وسیع که انتهای آن قفسه فروشگاه ها باشد ترکیب عمودی .9

 طرح مالکیت کارکنان در سهام .10

 )نقاط ضعف فعلی سازمان(نقاط قوت موردنیاز

 افزایش دانش در زمینه رشته های کاری غذا و نوشیدنی ها .1

 کسب رهبری هزینه تا حد امکان .2

 ایجاد زیربنای فرهنگ چند ملیتی .3

 سترش بازارهای تازه تأسیسگ .4

 افزایش پاسخگوئی به بازارهای محلی .5

 ).زیست(کسب رهبری محیط  .6

 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٧
رتاتژ ا ت

 NKKمورد - نقاط قوت و ضعف مؤسسه:  خالصه وارسی داخلی سازمان15-5جدول 

  در حال حاضر NKKنقاط قوت بخش مواد شرکت 

  نام تجاری باالیشهرت .1

 روابط سنتی نزدیک با مشتریان بزرگ .2

  فوالد اثربخش و یکپارچهکارخانه های .3

  انسانی عالیفعمنا .4

 .پیشرفته ترین تکنولوژی فرآیند در ناحیه باال دستی ساخت فوالد .5

 ریکامبرخورداری از پایگاه های ساخت درتایلند و آ .6

 تحقیق و توسعه پیچیده .7

 NKKدر گروه ) TOAفوالد (برخورداری از یک ریزکارخانه  .8

 NKKبخش مواد ) ازمان سینقاط ضعف فعل(نقاط قوت مورد نیاز

 افزایش توان مالی .1

 .یزژی با سایر بخشها، شامل بخش مهندسی، بصورت تهاجمی ترساستفاده از  .2

 NKKتقویت همکاری بین شرکت های گروه  .3

 در جهانبا کیفیت عالی  ضدزنگ فوالدکربن وآرمان تبدیل شدن به بهترین تولید کننده  .4

 TOA  فوالدافزایش کارآئی کارخانه .5

 رود به صنعت آلومینیمون راه پیدا کرد .6

 افزایش سهم بازار در منطقه کانسانی .7

 ایجاد یک فرهنگ تهاجمی و خالق .8

  هزینه در محصوالت غیرفوالدی تر کردن رقابتی .9
 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٨
رتاتژ ا ت

 
 

  استراتژیک سازمان∗گرایش
گرایش استراتژیک سازمان مجموعه ای از نیازمندی های عملی است که برای هدایت                 

گرایش استراتژیک  . ح سازمان، رشته کاری،  و وظیفه ای ایجاد می شود       های سط تدوین استراتژی 
سازمان عمدتاً از طریق تدوین پیش برنده های استراتژیک سازمان، و اهداف عملکرد سازمان                

 نشان داده شد، عناصر اصلی برای تبیین پیش برنده های         9-1همانطور که در شکل     . بیان می شود 
 .محیط سازمان و وارسی داخلی سازمان استخراج می شوداستراتژیک سازمان از بررسی 

 
دستور کار، واگذاری مسئولیتها، و شاخص های         :  استراتژیک سازمان   ∗∗پیش برنده های

 کنترل
پیش برنده های استراتژیک سازمان یک مکانیسم قوی برای تبدیل جهت گیری های ذهنی           

 مدیران کلیدی درگیر در فرآیند         سازمان به مجموعه ای از دستورالعملهای عملی برای همه           
 .مدیریت می باشد

پیش برنده های استراتژیک موضوعات اساسی و اولیه ای هستند که مؤسسه می باید در طی             
سه تا پنج سال آینده، برای ایجاد یک موضع رقابتی سالم در بازارهائی که مؤسسه حضور دارد،              

 :ک مؤسسه سه بعد دخالت دارددر تبیین پیش برنده های استراتژی.به آنها بپردازد

 دستور کار .1

پیش برنده های استراتژیک دستور کار مؤسسه را که بوسیله مدیران ارشد آن شکل                     
این دستور کارها می باید خزانه تمامی تحللیهائی که تا کنون انجام              . می گیرد، تشکیل می دهد  

 .دستور کارآزمونی برای جامعیت است. شده است، باشد

ینان از انجام آزمون، می بایستی کلیه وظائفی که تا کنون انجام شده اند               برای حصول اطم  
مجدداً بررسی شوند، و اطمینان حاصل شود که در پیش برنده های استراتژیک، نسبت به همه                  

 :چالشهائی که از بررسی های زیر حاصل شده اند، عکس العمل نشان داده شده است

                                                 
∗ Posture 
∗∗ Thrusts 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٠٩
رتاتژ ا ت

 .ی محیطیبیان فرصتها و تهدیدات حاصله از بررس •

این . مجموعه تمامی موضوعاتی که از وارسی داخلی سازمان ناشی شده اند                 •
موضوعات شامل چالشهای ناشی از تغییرات مأموریت، بخش بندی رشته کاری،           
ترکیب افقی و عمودی، فلسفه سازمانی، و جمع بندی نهائی شناسائی نقاط قوت              

 .و ضعف مؤسسه می باشد

هنگامیکه . ر، می باید گستردگی آموزه مد نظر قرارگیرد       برای آزمون جامعیت دستور کا     
مشاهده می کنیم دستور کار استراتژیک سازمان در پیش برنده های استراتژیک آن متمرکز                  

آیا احساس می کنیم که تحقق بخشیدن به آن            : شده است، بایداین سئواالت را مطرح کنیم        
هد؟ آیا ما صرفاً فرمول قبلی را تکرار           مؤسسه را بطور مؤثر به رقابتی ترین مرحله سوق می د           

می کنیم؟ آیا در مورد چالشهای تلویحی در پیش برنده های سازمان احساس راحتی زیاد                      
می کنیم؟ آیا واقعاً نسبت به تغییرات پویا که از تجربه ساختار صنعت و حرکت های رقبا ناشی                   

ی از سازمانها، آیا ما واقعاً         می شود، عکس العمل نشان می دهیم؟ و مهمترین آنها، در بسیار             
چالشهای جهانی شدن، و نقش تکنولوژی در تبیین راه های رقابت را درک کرده ایم؟ و در                     
نهایت آیا ما همه این چالشها را بطریقی که بتواند با منابع انسانی مؤسسه بعنوان مهمترین منبع                     

 کسب برتری رقابتی، درتعامل باشد، درونی و نها دینه کنیم؟
 
 گذاری مسئولیتهاوا .2

اگر به همه سئوال هائی که مطرح شدند، پاسخ مناسب داده شود، حاصل کار مجموعه                   
دومین موضوع عمده که می باید حل شود، پاسخ          . قدرتمندی از طرح استراتژیک خواهد بود      

نمی توان تدوین را از اجرا جدا کرد، کما اینکه           . گفتن به سئوال مسئولیت و پاسخگوئی است       
بنابراین شناسائی همه کسانی که مسئولیت         . ان مسئولیت را از پاسخگوئی جدا کرد          نمی تو

در این روی کرد می توان ارتباط بین       .  ضروری خواهد بود  واحدهای سازمانی را برعهده دارند،    
مسئولیتهائی را که از هر یک از پیش برنده های استراتژیک سازمان سرچشمه گرفته است، تهیه                

ی کیفیت دستور کار در قالب عبارات جامعیت و گسترش پیش برنده های                 در گام قبل   . کرد
استراتژیک بررسی شد؛ و اکنون موضوع به تبیین واگذاری مسئولیت و پاسخگوئی، که هر                    
یک از بازیگران اصلی در سازمان، به منظور مدیریت مؤسسه بشکلی استراتژیک آن را                        

 .می پذیرد، مربوط می شود



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١١٠
رتاتژ ا ت

 
 شاخص های کنترل .3

ش برنده های استراتژیک باید دستورکار استراتژیک سازمان را آشکار ساخته و آن را به             پی
مجموعه ای از وظائف که صراحتاً به هر یک از واحدهای سازمانی و مدیران مسئول مؤسسه                    

سومین موضوعیکه می باید مد نظر قرار گیرد، ایجاد ابزارهای              . محول می شود، تبدیل کند     
به منظور کنترل میزان رشد موسسه برای مقابله با چالشهای پیش برنده های               اندازه گیری معتبر   

مبانی سیستم های اطالعات و کنترل مورد نیاز برای اندازه گیری میزان               . استراتژیک می باشد 
در این مرحله ارتباط طرحریزی و کنترل          . پیشرفت دستور کار استراتژیک باید تبیین شوند         

ده های استراتژیک واقعاً نمایان گر دستور کار استراتژیک مؤسسه          اگر پیش برن . روشن می شود 
باشد، آنگاه می باید این دستور کار ها پایه واساس ایجاد سیستم های اطالعات مدیریت در                     

 .مؤسسه قرار گیرند

تدوین پیش برنده های استراتژیک کلیه موضوعات حیاتی را در درون یک چارچوب قرار            
 که مؤسسه می باید برای توسعه استراتژیک معنادار خود بدان بپردازد،             داده و سئوال اساسی را    

پیش برنده های استراتژیک یک چارچوب نسبتاً پایدار و بهم پیوسته را به منظور            . مطرح می سازد 
 .هدایت فرآیند طرحریزی استراتژیک ایجاد می کند

 
  برخی نمونه ها–پیش برنده های استراتژیک یک سازمان 

 طریقی بسیار روشن و کوتاه برای بیان پیش برنده های استراتژیک در                 16-1در شکل    
 و واگذاری مسئولیتها به سطوح سازمانی مسئول پاسخگوئی به این پیش برنده ها             P&Gشرکت  

این بیانیه هم چنین شامل معیارهای معتبر برای ارزیابی عملکرد و نتایج                . نشان داده شده است   
ستون اول جدول مسئولیتهای     . ک از این پیش برنده ها خواهد بود      عملیاتی و استراتژیک هر ی     

سازمان را نشان می دهد؛ پانزده ستون بعدی واحدهای کاری مربوط را نشان می دهد؛ فعالیتهای               
زنجیره ارزشی در شش ستون وظیفه ای شامل مالی، تأمین، تولید، بازاریابی، تکنولوژی و زیر                  

 .درج شده است) منابع انسانیاز جمله مدیریت (ساخت مدیریتی 

 که حاوی پیش برنده های استراتژیک می باشد به سه طریق می توان استفاده          16-1از جدول   
اول، می توان کیفیت دستورکار ناشی از مجموعه موضوعات استراتژیک را با تاکید بر دو              . کرد

ت پیش روی    جامعیت آن، یعنی همه موضوعا      ) 1: (ویژگی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد         



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١١١
رتاتژ ا ت

گستردگی آن، یعنی این موضوعات دارای یک چالش پرقدرت          ) 2(سازمان را در برمی گیرد،     
 .و اثر گذار می باشند

دوم، هر یک از این پیش برنده ها را می توان به منظور حصول اطمینان از اینکه واحدهای                 
ده ها را تدوین کنند، و     سازمانی و مدیرانی را که می باید برنامه های اجرائی هر یک از پیش برن             

. اجرای آنها را پشتیبانی کنند، به درستی شناسائی کرده ایم، بصورت افقی بررسی کرد                        
هنگامیکه یک پیش برنده در تعدادی از وظائف و واحدهای سازمان مشترک می شود، نشانه آن              

جدد مهندسی م . است که می توان با استفاده از آن پیش برنده یک رشته کاری ایجاد کرد                   
رشته کاری یکی از مفیدترین و بهترین اقدامات کاری است، لیکن هنوز ادبیات آن با ابهام                      

 . می تواند به درک موضوع کمک کند16-1مواجه است و جدول 

سوم، این جدول را می توان به منظور آگاهی از نقشی که به هریک از واحدهای سازمانی                 
از این طریق می توان گِلوگاه های بالقوه و          . واگذار شده است، بصورت عمودی بررسی کرد       

 .حساسیت موجود هر یک از واحدهای سازمانی را شناسائی کرد

باالخره آخرین ستون، که تبیین کننده شاخص های عملکرد می باشد، به منظور کنترل                  
پیشرفت هر یک از پیش برنده های استراتژیک در جدول گنجانده شده است، و امکان کنترل را               

 . مدیران فراهم می آوردبرای

در نگاه اول،   .  نشان داده شده است   NKK نیز مورد بخش مواد شرکت        16-2در شکل   
هم چنین تعدادی پیش برنده   . وجود نوزده پیش برنده استراتژیک نشان دهنده جامعیت آن است         

ف بلند پروازانه مانند توسعه مواد جدید به منظور جایگزین کردن فوالد وجود دارد که معر                    
در بررسی افقی جدول تقویت اداره فروش در اوزاکا و                . تمایل به گستردن سازمان است      

پیش  (NKK، و جستجوی سیزژی با سایر شرکت های گروه           ) 2پیش برنده شماره   (سنگاپور  
، توجه همه رشته های کاری را به خود جلب می کند در حالیکه ایجاد                        )3برنده شماره     

  (SBU)، انحصاراً به واحد کاری استراتژیک            )13ه شماره    پیش برند(رشته کاری شیمیائی 
ستونهای جدول نشان می دهد که همه رشته ها و وظائف بصورت چالشی ارائه              . اختصاص دارد 

باالخره اندازه گیری های  . شده اند، ولی سه رشته فوالد دارای دستور کار سنگین ویژه ای هستند           
 .زار، رشد و غیرو می باشندعملکرد، شامل شاخص های سودآوری، سهم با
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 اهداف عملکرد سازمان
سازمانها . اهداف سازمان دستیابی به شاخص های کمی عملکرد کلی سازمان می باشند              

نوعاً، اهداف خود را با استفاده از تعدادی شاخص، که عمدتاً دارای ماهیت مالی هستند بیان                     
، ولی می توان بطور کلی آن ها را به         هرچند استفاده از این شاخص ها عمومیت ندارد       . می کنند

اولین گروه شامل معیارهای مالی است که به متغیرهای اندازه رشد،            .دو گروه عمده تقسیم کرد    
دومین گروه به     . سودآوری، بازار سرمایه، و سایر معیارهای مالی ارتباط پیدا می کند                    

 .اندازه گیری کلی قابلیت های مدیریتی مؤسسه مربوط می شود

 اول معیارها، به دلیل آنکه بیشتر به اهداف کمی کوتاه مدت، هم چنین بقاء و توسعه                گروه
جایگاه مالی مؤسسه و موضع آن      . بلند مدت مربوط می شود، از بیشترین اهمیت برخوردار است        

مدیران باید ضمن اینکه به اهداف      . در بازار سرمایه از اهمیت مدیریتی خاصی برخوردار است         
اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، توجه می کنند، بین این اهداف و اهداف                 کوتاه مدت که     

 متغیرهای عملکرد برای اندازه گیری این گروه از         16-3در شکل   . بلندمدت تعادل برقرار کنند   
در این شکل سعی شده است عملکرد گذشته و حال با هم                . شاخص ها نشان داده شده است    

 .ره های کوتاه و بلندمدت ایجاد شودمقایسه شود، و اهداف عینی برای دو

: برای بیان عددی این اهداف ازمالحظات متعددی بعنوان مبنا و اساس استفاده می شود                 
اول، عملکرد گذشته سازمان، دوم، روندهای برآورد شده که از رشته های کاری حال و آینده                 

عملکرد و باصطالح    انتظار می رود؛ سوم، جایگاه مالی رقبای مؤسسه؛ و چهارم، معیارهای                 
که مؤسسات برجسته را، و اینکه ما با آنها در رقابت هستیم یا خیر، مشخص               » بهترین های طبقه   «

 .می کند

، حاوی ثبت ارزشهای تاریخی، و      P&G شاخص های عملکرد را در شرکت       16-4شکل  
 اطالعات مشابه را برای بخش مواد شرکت            16-5شکل  . ایجاد اهداف عینی نشان می دهد      

NKKنشان می دهد . 

دومین گروه از شاخص های اندازه گیری عملکرد، به اندازه گیری قابلیت های مدیریتی               
. می پردازد، و بویژه بر منابع انسانی، تکنولوژی، تأمین، ساخت و بازاریابی تأکید دارد                         

جمع کردن شاخص های وظیفه ای در سطح سازمان زمانی مناسب است که وظائف بصورت                 
 برحسب اینکه درکجا انجام      در غیر اینصورت شاخص وظیفه ای باید،        . جام شود تمرکزی ان 
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 شاخص های  16-6در شکل    . می گیرد، در سطح بخش یا رشته ای مورد استفاده قرار گیرد              
بهرحال، هنگامی که    . وظیفه ای در طرحی شبیه طرح شاخص های مالی نشان داده شده است             

پیداکردن واحد اندازه گیری معتبر برای ارزیابی        اهداف سازمان کیفی هستند، مشکل اصلی          
 .عملکرد می باشد

همانطور که .  آمده استNKK و P&G به ترتیب مثالهائی از    16-8 و   16-7در شکلهای   
مشاهده می شود، در اینگونه موارد، تخصیص اعداد خاص به هر شاخص برای اندازه گیری                   

یت و ارزیابی عملکرد غیرمالی        ضرورت اعمال کنترل توسط مدیر       . عملکرد مشکل است   
شاخص های مالی عملکرد    . سازمان حتی االمکان بصورت عینی، کماکان احساس می شود           

گذشته سازمان را نشان می دهند، ولی شاخص های غیر مالی می توانند قابلیت پایداری عملکرد               
 .مؤسسه در آینده را نشان دهند

تقریباً تعداد  . ع داغ روز بوده است     ارزیابی عملکرد مدیریتی در گذشته نزدیک موضو        
کمی روی کردهای جدید به منظور باالبردن توان مدیریت در اندازه گیری عملکرد کوتاه مدت             

از میان این روی کردها می توان به محک زنی رقابتی؛ قیت تمام             . و بلند مدت ابداع شده است     
 .شده مبتنی بر فعالیت، و کارت امتیاز متعادل اشاره کرد
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 P&G مورد – بیانیه پیش برنده های استراتژیک 16-1کل ش
 رشته های کاری وظائف

 شاخص های عملکرد
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

C 
O 
R 

 پیش برنده ه های استراتژیک

 فروش، سود، و حاشیه. 1

       1 1 1 1 1    1 
تمرکـــــز بـــــه ســـــودآوری غـــــذا و . 1

صــورت انحــالل آنهــا در . نوشــیدنی هــا
 ضرورت

 ترکیب فروش و تولید. 2

   1            2 
ــا  . 2 ــر محصـــوالت متناســـب بـ ــید بـ تأکـ

محـــیط زیســـت، بویـــژه شـــوینده هـــای 
 بسته بندی شده و مایع

انـــدازه خـــط تولـــید، و . 3
 سهم کلی بازار

1 1              2 
ایجـــاد خـــط تولـــید داروهـــای بـــدون . 3

 (OTC)نسخه 
هزیـــنه هـــای تولـــید و   . 4

  محیطیاثرات
2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

ــاخت   . 4 ــعه در س ــیق و توس ــزایش تحق اف
 فرآیندی

 توسعه پوشک های قابل بازیافت. 5  1 2 1             زمان ورود به بازار. 5
تعـــداد بررســـی هـــا بـــه . 6

ــتریان و  روی مشــــــــ
 بهبود تولیدات

1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1   

ه و کنــــترل دائــــم تغیــــیرات ذائقــــ   . 6
 مالحظات بهداشتی
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 2 سهم بازار در منطقه. 7

2 2 2 2 2 

2 

 2 2 2 2 2 2  1 

ــتراتژی . 7 ــاد اسـ ــی   ایجـ ــای جغرافیائـ  هـ
ــر      ــید ب ــا تأک ــتلف، ب ــناطق مخ ــرای م ب
ــی، و   ــن، اروپـــای غربـ ــریکای التیـ آمـ

 آسیا
  سهم بازار. 8

   1 1 1          
ــگاه هــــای تخصصــــی  . 8 ــاد فروشــ ایجــ

ــرای کاال  ــی بــ ــنوان مجرائــ ــای بعــ هــ
 مراقبت خاص

درصــد افــزایش فــروش . 9
ــه   ــندگان بـ ــن کنـ تأمیـ

P&G 

1 
1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 

 بهبود روابط با تأمین کنندگان. 9

ــول  . 10 ــوآوری محصــ نــ
 مشتری گرا

2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 
ــازار و   . 10 ــیق ب ــن تحق ــباط بی ــب ارت ترغی

 تحقیق و توسعه محصول
  دسهم بازار خط تولی. 11

   1 1 1          
ایجــاد یــک خــط تولــید کــامل بــرای  . 11

 لوازم آرایش مردان
تعــــداد محصــــوالت، . 12

 فروش، سهم بازار
 

  1 1 1 1  1 1 1 1     
ــی، در   . 12 ــوالت ترکیبــ ــاد محصــ ایجــ

 بخش های غذا و شوینده ها
  سهم بازار. 13

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
ایجــــاد مجــــاری توزیــــع از طــــریق . 13

 بنگاه های فروش کلی

16-1ادامه شکل 
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 . نقش پشتیبانی مهم-2 نقش کلیدی در تدوین و اجرا؛ -1: کدها

  سازمان-COR: کد

 -8روغن بادام   / یب زمینی  چیپس س  -7 روغن های نباتی    -6 مخلوط های کیک    -5 قهوه   -4 پوشک یکبار مصرف     -3 محصوالت کاغذی حوله و دستمال        -2 سلولز   -1: کد شماره رشته کاری   
  داروهای بدون نسخه                14 شیمیائی ها            -13 شوینده ها            -12 صابون و شامپو                       -11 مراقبت های سرپائی                 -10 لوازم آرایش                 -9نوشابه ها      

 . داروهای نسخه ای-15 

ســـــهم بـــــازار هـــــر . 14
محصــــــول در هــــــر 

 1  2 2       2 2 2  2  کشور

ــه چیــن  . 14 ایجــاد اســتراتژی هــای ورود ب
ــرقی،    ــای ش ــه در اروپ ــورهائی ک و کش

ــریقا    ــن، و آف ــریکای التی  در P&Gآم
آنهــا حضــور نــدارد، از طــریق مــتحدان 

 .توزیع
تکمـــیل اولیـــن طـــرح . 15

 پیشنهادی
2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 1 

 ایجاد یک سازمان فرا ملّی. 15

 ١٦-١ادامه شکل 
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 NKK مورد – بیانیه پیش برنده های استراتژیک 16-2شکل 
 شاخص های عملکرد رشته های کاری وظائف

Others FIN C IS HRM R&D CP CER CHE FA TI&AL PP SUS LES HES 
 نده ههای استراتژیکپیش بر

برگشـت سرمایه: سـهم کلـی بـازار     . 1
NKK و TOA  2 2  1  1       1 1 

ایجــاد اســتراتژی مشــترک بــا شــرکت فــوالد. 1
TOA 

ــازار در. 2 ــهم ب ــرح؛ س ــم ط ــاط مه نق
 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2    1 منطقه

ــ. 2 ــرایتقویــ ــا بــ ــروش در اوزاکــ ت اداره فــ
مـــــنطقه کانســـــائی و ســـــنگاپور بـــــرای

 ASEANکشورهای 
 درصد کاهش هزینه. 3

1 1 1 1 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ــای. 3 ــرکت ه ــایر ش ــا س ــینرژی ب ــرای س ــتجو ب جس

، در لجســـتیک، تهـــیه، مالـــی، وNKKگـــروه 
 سیستم های اطالعات

             1 2 1 درصد کاهش انبار. 4
عــه تجدیــد ســاختار دارائــی هــای موجــودمطال. 4

 NKKشرکت های گروه 
 1 1 2      2      1 افزایش سهم بازار در منطقه. 5

ــنال. 5 ــه نش ــر پای ــی، ب ــتراتژی بازاریاب ــاد اس ایج
 AFTAاستتیل  برای 

هزیـــنه هـــای مـــا در برابـــر هزیـــنه. 6
 1 1 2      2       نزدیک ترین رقیب

ــوالت   . 6 ــنه محص ــبری هزی ــظ ره ــوالدیحف ف
ــردن ــپارچه ک ــردن و یک ــنطق ک ــریق م از ط

 کارخانه ها



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١١٨
رتاتژ ا ت

      1 محک زنی با نیپون استیل. 7
 

     1 1 1 
ــرای. 7 ــاال بـ ــند و کـ ــنولوژی فرآیـ ــبود تکـ بهـ

 ورق های فوالدی
 سهم بازار و رضایت مشتری . 8 

     1       1 1 1 
ــر. 8 ــروش ب ــی و ف ــای بازاریاب ــت بخــش ه تقوی

 ساختمانسازندگان اتومبیل و 
ــب. 9 ــک داوطل ــل ی ــائی حداق شناس

 برایمتحد شدن
1            2 1 1 

ــوب در. 9 ــتحد خـــ ــک مـــ ــیداکردن یـــ پـــ
 رشته کاری آلومینیم

 (ROA)برگشت سرمایه . 10
     2 1        1 

ــیاژ آهــن. 10 ارزیابــی و حــذف محصــوالت آل
 با سودآوری کمتر

برگشــت ســرمایه و ســهم بــازار. 11
 2 2    1     2     هر محصول

 تجدید ساختار رشته کاری تیتانیوم. 11

 برگشت سرمایه و سهم بازار. 12
     2 2    1  2   

ــریق. 12 ــیمیائی از طـ ــته شـ ــک رشـ ــاد یـ ایجـ
 ترکیب عمودی پیش نگر

ــد و. 13 ــوالت جدیــ ــداد محصــ تعــ
 سهم بازار

 2 2   1 2  1      2 

ــتواند. 13 ــه ب ــدی ک ــواد جدی ــد م ــاد و رش ایج
ــنده جایگز ــود و یـــادرآیـ ــن فـــوالد شـ یـ

آن را در) محصــول و فرآیــند (تکــنولوژی 
 اختیار داریم

 درصد کاهش هزینه. 14
     2     1  1 1 1 

ایجــاد ایســتگاه هــای کــاری بیشــتر بــه جــای. 14
 ایتسگاه های اصلی

 ١٦-٢ادامه شکل 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١١٩
رتاتژ ا ت

 2 1 2 2 2 نقاط مهم در طرح. 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

تــبادل کارکــنان بیــن شــرکت هــای گــروه و. 15
 خشها به منظور ایجاد سیزژیب

 نقاط مهم در طرح. 16

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ایجــاد سیســتم هــای مدیریــت مــنابع انســانی. 16
ــهای ــه بخشـ ــن بـ ــت محققیـ ــتقال موقـ و انـ
ــیازهای ــه نــ ــوی کــ ــه نحــ ــی بــ بازاریابــ
ــخص ــتقیم مش ــور مس ــازار بط ــیرملموس ب غ

 .شود
 شناسائی ایستگاه های مناسب. 17

    1 1  2 2 2 2 2 2 2 2 
جســـتجوی ایســـتگاه هـــای مناســـب بـــرای. 17

 تحقیق و توسعه در آمریکا و اروپا
ــده. 18 ــاد ش ــوالت ایج ــداد محص تع

 1    2 1 1         بوسیله گروه وظیفه ای
ــا محققیــن. 18 تشــکیل یــک گــروه وظــیفه ای ب

ــاد ــنظور ایج ــه م ــعه ب ــیق و توس بخــش تحق
 NKKسیزژی بین شرکتهای گروه 

 فوالد ضد زنگ    -SUS فوالد با خط کوتاه،      – LES فوالد با خط طوالنی،      – HES : (SBU)کد واحدهای   . نقش پشتیبانی مهم  . 2ش کلیدی در تدوین و اجرا؛       نق. 1: کد
 . سرامیک ها– CER دقیق،  فلزات ابزار– PM شیمیائی ها، – CHE آلیاژهای آهن، – FA تیتانیوم، آلومینیم و فلزات تخصصی، – Ti&T محصوالت پلیمر، – Pو تخصصی، 

 بخش سیستم های   -IS بخش مدیریت منابع انسانی و روابط کار،             -HRM بخش تحقیق و توسعه،        -R&D بخش طرحریزی سازمان،       -CP. کد واحدهای وظیفه ای   
  بخش مالی-FIN، )بودجه و اعتبار( بخش کنترولر -Cاطالعات، 

 ١٦-٢ادامه شکل 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٠
رتاتژ ا ت

 آوری، بازار سرمایه، و سایر شاخص های مالیاندازه، رشد، سود:  اهداف عملکرد سازمان16-3شکل 

 بازارهای هدف
سال 
 جاری

 شاخص های عملکرد سالهای گذشته

 بلند مدت
کوتاه 
 مدت

4 × 19 3 × 19 2 × 19 1 × 19 
 

  فروش-      

  دارائی ها-

  سود-

  ارزش بازار-

  تعداد کارکنان-

 فروش

  فروش-      

  دارائی ها-

  سود-

  ارزش بازار-

 داد کارکنان تع-

 رشد

  حاشیه سود-      

 برگشت سرمایه -
(ROA) 

 برگشت دارائی  ویژه -
(ROE) 

  – برگشت سرمایه -
نرخ بدون ریسک 

(SPREAD) 

قابلیت 
 سودآوری



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢١
رتاتژ ا ت

 16-3ادامه شکل 
 سود سهام حاصله -      

 )قیمت/سود(

 مجموع برگشتی ها -
 به سرمایه گذاران

 نسبت قیمت به -
 (P/E)درآمد 

بت ارزش بازار  نس-
 (M/B)به اسمی 

سود ( پرداخت سود -
 )درآمد/ قابل تقسیم

 (P) قیمت هر سهم -

 ارزش اسمی هر -
 (B)سهم 

بازار سرمایه

  نسبت جاری-      

  نسبت سریع-

- Intervalدفاعی  

  جایگاه نقدینگی-

 سرمایه درجریان از -
 عملیات

 جریان نقدینگی از -
 عملیات

 نقدینگی

بت بدهی به  نس-      
 سرمایه سهام

 بدهی کوتاه مدت -
 در برابر بلند مدت

  دفعات سود عایدی-

 جریان نقدینگی در -
برابر پرداخت های 

 سود

نسبت بدهی 
 به دارائی



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٢
رتاتژ ا ت

 
 

 16-3ادامه شکل 
 گردش مجموع -      

 دارائی ها

  دوره متوسط -
 جمع آوری

  گردش انبار-

گردش 
 سرمایه

  نرخ-      

- Beta 

ینه سرمایه سهام  هز-
(KE) 

  هزینه بدهی ها-

 میانگین وزنی هزینه -
 سرمایه

سایر امور 
 مالی

 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٣
رتاتژ ا ت

 
 اهداف عملکرد مالی سازمان. 16-4شکل 

 سالهای گذشته حال اهداف

1997-1993 1992 1991 1990 1989 
 شاخص عملکرد

 .1997 میلیارد دالر تا 42تا 

افزایش عمدتاً در ماوراء 
 .دریاها

یله تولید، بویژه اعمال بوس
داروهای بدون نسخه 

(OTC)و لوازم آرایش . 

 
26306 

4/8 

 
27306 

2/12 

 
24081 

5/12 
398/21 

 فروش

 جمع

 درصد رشد

 درصد بیشتر از 6فقط سود 
 .فروش

. اعمال بوسیله خط تولید
تمرکز بر غذا و تصمیم به 

 انحالل

 
 

1879 

0/6 

41/6% 

 
 

1773 

7/10 

56/6% 

 
 

1602 

8/32 

65/6% 

 
 

1206 
 

64/5% 

 سودها

جمع
درصد رشدسود
نسبت سود به 
فروش

ادامه سرمایه گذاری در سطح 
 .فعلی

21696 

0/6  

 
20464 

7/10 

 
18487 

1/13 
16351 

 دارائی ها

جمع
رشد

  حفظ نسبت های فعلی
 

 
1/53 

1/53 

 
7/47 

4/40 

 

 
5/59 

7/43 

 ساختار سرمایه

D/Eبلندمدت 
D/TC 
بلندمدت



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٤
رتاتژ ا ت

 
 

 16-4ادامه شکل 

  درصد25فظ حدود ح

  درصد9حفظ حدود 

  
9/30 

7/8 

 
6/24 

7/8 

 
1/23 

4/7 

 سودآوری

ROE برگشت 
درآمد

ROA برگشت 
دارائی

نسبت درآمد به      47/3 27/4 62/4   درصد5/4حفظ حدود 
 سهم

   درصد40باالی 

42 41 41 

نسبت بین سود      
قابل تقسیم به        

 D/Eدرآمد 

مت بازار  نسبت قی  37/3 63/4 56/4   4حفظ باالی 
 به اسمی

 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٥
رتاتژ ا ت

 
 

 NKK مورد –اهداف عملکرد سازمان . 16-5شکل 
 

 سالها گذشته حال اهداف

1995 1994 1993 1992 1981 1980 1989 

شاخص های 
 عملکرد

 
1260 
123 
 

12,300 

 
1230 
102 
 

13,000 

 
1190 

72 
 

14,000 
 

 
1190 

72 
 

15,000 

 
8/118 

108 
 

15,331 

 
2/1219 

5/135 
 

15,279 

 
2/1208 

4/195 
 

15,711 

 اندازه
 )میلیارد ین(فروش

درآمد عملیات 
 )میلیارد ین(

 تعداد کارکنان

 
2 

 
1 

 
5/0 

 
0 

 
59/1 

 
04/1 

 
4/1 

 سودآوری
برگشت دارائی 

ROA 
برگشت درآمد  3/8 1/5 5/7 0 5/2 5 10

ROE 

110 100 90 85 6/83 5/85 7/98 

 نقدینگی
نسبت جاری 

 )درصد(

23 5/21 21 5/20 2/21 5/20 3/20 

 نسبت بدهی به  دارائی

نسبت سود سهام 
 )درصد(

 
 
 
75/0 

 
 
 

6/0 

 
 
 

5/0 

 
 
 
45/0 

 
 
 
46/0 

 
 
 
47/0 

 
 
 
43/0 

 کارائی
مجموع دارائی ها 
گردش سرمایه

 
 
A 

 
 

AA- 

 
 

AA- 

 
 

AA- 

 
 

AA- 

 
 

AA-- 

 
 

AA- 

 سایر
نرخ اوراق قرضه

 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٦
رتاتژ ا ت

 
 .زاهداف عملکرد سازمان برای وظائف متمرک. 16-6جدول 

 
 سالهای گذشته سال جاری هدف ها

     کوتاه مدت بلند مدت
 شاخص های عملکرد

 رضایت شغلی      

 عملکرد شغلی

 ترک کار

 غیبت

 انگیزش

 امنیت شغلی

چشم اندازهای 
 کارمیرشغلی

 فشار روانی

 شرائط تأمین سالمت

 درآمد

مدیریت 
 منابع انسانی

 نرخ نوآوری تکنولوژیک      

  و توسعهبهره وری تحقیق

نرخ برگشت 
سرمایه گذاری در تحقیق 

 و توسعه

منابع تخصیص یافته به 
 تحقیق و توسعه

نرخ معرفی محصوالت 
 جدید

متنوع سازی مبتنی بر 
 تکنولوژی

حق امتیاز یا فروش 
 تکنولوژی

دوره زمانی ایجاد 
 محصول

 تکنولوژی



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٧
رتاتژ ا ت

 
 

 16-6ادامه شکل 
 هزینه      

 خدمات

 کیفیت

 یله ورروابط با فروشنده پ

 تأمین

 هزینه      

 تحویل

 کیفیت

 قابلیت انعطاف

 معرفی محصوالت جدید

 ساخت

 استراتژی تولید      

 توزیع

 استراتژی قیمت

 ارتقاء و تبلیغات

 بازاریابی

 



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٨
رتاتژ ا ت

 
 
 

 P&G مورد –اهداف عملکرد غیرمالی سازمان . 16-7شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص های عملکرد اندازه گیرها/اهداف

 نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش حفظ در سطح سه درصد

 بهره وری تحقیق و توسعه تعداد نوآوری های ناشی از تحقیق و توسعه

 طول زمان ایجاد یک محصول میانگین سه ماه

 رضایت شغلی ترک کار، بررسی کارکنان

 هزینه های تهیه کاهش ده درصدی هزینه مواد

  تهیهکیفیت گزارش کنترل کیفیت در باره خریدها

 روابط تأمین کنندگان P&Gدرصد فروش تأمین کنندگان  به 

 معرفی محصوالت جدید تعداد معرفی شده ها

 هزینه های ساخت کاهش ده درصدی هزینه های تولید

 کیفیت ساخت تعداد معیوب ها

 حفظ محیط تعداد کاالهای حفظ کننده محیط

 گسترش جغرافیائی درصد فروش در مناطق مختلف



 
 
 

 
 

آشنايى با مفاهيم و فرآيند  ١٢٩
رتاتژ ا ت

 NKK مورد – اهداف عملکرد غیرمالی سازمان 16-8شکل 
 

 حال اهداف

1995 1994 1993 1992 
 شاخص های عملکرد

 
 
3 

0 

 
 
4 

0 

 
 
5 

0 

 
 
5 

1 

 و روابط صنعتی (HRM)مدیریت منابع انسانی 
(IR) 

 درصد ترک کار کارکنان جدید

 )تعداد مرگ ها(تعداد مصدوم های جدی

 
65 
 
7 

 
60 
 
5 

 
55 
 
3 

 
1/52 

 
- 

 

 تکنولوژی

نسبت ثبت اختراعات که مورد توجه عامه 
 )درصد(قرار گرفته است 

 درصد فروش تولیدات جدید در کل فروش

 


