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  فصل اول

  کتاب نقشه استراتژي 

استراتژي یک سازمان مشخص می کند که سازمان چگونه می خواهد براي سهام داران، مشتریان، : استراتژي

  . شهروندان ارزش آفرینی نماید

  .کنید می توانید مدیریتش نماییداگر بتوانید چیزي را اندازه گیري BSC: یک اصل در 

  مدل ساده خلق ارزش : نقشه هاي استراتژي: توصیف استراتژي

  سازمان خصوصی                                    

  استراتژي                                        

  مالی شاخص هاي : تعریف نهایی موفقیت سازمان: مشهود                   وجه مالی

  رضایت، حفظ و رشد مشتري : وجه مشتري و بازار                            

  خلق ارزش قابل ارایه به مشتریان : وجه فرآیندهاي داخلی                            

  دارایی هاي نامشهود منبع خلق ارزش پایدار : نامشهود                 وجه رشد و یادگیري

  

  مومی و غیرانتفاعی سازمان ع   

  دستیابی به مأموریت : مأموریت                              تعریف نهایی موفقیت                  

  وجه مالی               وجه مشتري و بازار     

  وجه فرآیندهاي داخلی           

  وجه رشد و یادگیري            

  توصیف شیوه خلق ارزش در سازمان : نقشه استراتژي

  ابزاري بصري از روابط علّی اجزاي استراتژي یک سازمان: نقشه استراتژي

  . می گوید سازمان چگونه می تواند ارزش خلق کند: نقشه استراتژي

  . حلقه مفقوده بین فرموله کردن استراتژي و اجراي استراتژي را فراهم می کند: نقشه استراتژي

  نقشه استراتژي بر چند اصل استوار است؟ 

نقطه شروع در توصیف استراتژي، موازنه و روشن ساختن اهداف : استراتژي نیروهاي متضاد را متوازن می کند ـ1

  . مالی کوتاه مدت براي کاهش هزینه ها و باال بردن بهره وري به همراه اهداف بلند مدت رشد سودآور درآمد است

وضوح این ارزش قابل ارایه به مشتري بعد مهم استراتژي : ارایه ارزش متمایز به مشتري استوار است استراتژي بر ـ2

  . است
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راه حل جامع براي (ـ مشتري مداري 3ـ رهبري محصول 2ـ هزینه نهایی پایین 1: نوع ارزش قابل ارایه به مشتري 4

  ـ ایجاد فضاي انحصاري 4) مشتري

این فرآیندها چگونگی خلق و حفظ ارزش را . ندهاي داخلی کسب و کار میسر می شودخلق ارزش با اتکاء به فرآی ـ3

  .تعیین می کنند

  : دسته تقسیم می شوند 4فرآیندهاي داخلی به 

  تولید و تحویل محصول و خدمات به مشتري : ـ مدیریت عملیاتی1

  ایجاد تقویت روابط با مشتري : ـ مدیریت مشتري2

  و خدمات و روابط جدید و فرآیندها  توسعه محصوالت: ـ نوآوري3

  تشکیل جامعه قوي تر تبعیت از قوانین و انتظارات اجتماعی : ـ مسئولیت هاي قانونی و اجتماعی4

  . فرآیندهاي مهمی که براي خلق و ارایه ارزش به مشتري اهمیت دارد: مضامین استراتژیک *

هر دسته از فرآیندهاي داخلی در مقاطع زمانی متفاوتی . استراتژي مشتمل بر مضامین مکمل و هم زمان است ـ4

  .منفعت دارند

وجه رشد و یادگیري دارایی هاي نامشهود . هماهنگی استراتژیک ارزش دارایی هاي نامشهود را تعیین می کندـ 5

  . سازمان و نقش آن ها در استراتژي را توصیف می کند

  :دارایی هاي نامشهود به سه سطح تقسیم می شوند

  مهارت و دانش، استعداد کارکنان : ـ سرمایه انسانی1

  پایگاه داده، شبکه، زیر ساخت هاي اطالعاتی : ـ سرمایه اطالعاتی2

  فرهنگ، رهبري، کار تیمی، مدیریت دانش، هماهنگی کارکنان : ـ سرمایه سازمانی3

  :یه هاي نامشهودسه رویکرد براي هم سویی سرما

  .ـ قابلیت ها و مشاغل استراتژیکی که سرمایه انسانی را با مضامین استراتژیک هماهنگ می کند1

ـ مجموعه طرح هاي استراتژیک فن آوري اطالعات که سرمایه اطالعاتی را با مضامین استراتژیک هماهنگ می 2

  .کند

منظور یادگیري و بهبود مستمر با مضامین استراتژیک هماهنگ ـ برنامه تغییر سازمانی که سرمایه سازمانی را به 3

  .می کند

  :نقشه استراتژي

  . وجوه مالی و مشتري در نقشه استراتژي و کارت امتیاز متوازن نتایج را توصیف می کنند

  . وجوه فرآیند داخلی و یادگیري استراتژي را ایجاد و شیوه پیاده سازي آن را توصیف می کند

  :ن وقتی باالست کهآمادگی سازما

  .ـ قابلیت هاي سرمایه انسانی در مشاغل استراتژیک با مضامین استراتژیک هماهنگی نزدیکی باشد1
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استراتژیک را ایجاد کند تا به سرمایه انسانی در تقویت عملکرد مطلوب  ITـ سرمایه اطالعاتی، زیر ساخت ها، ابزار 2

  .در مضامین استراتژیک کمک نماید

  . ـ فرهنگ، رهبري، هماهنگی و کار تیمی، تغییرات سازمانی را که براي اجراي استرتژي الزم است، تقویت نماید3

  نقشه استراتژي با استراتژي خاص سازمان انطباق می یابد و نشان می دهد چگونه دارایی هاي نامشهود، عملکرد

ارزش به مشتریان، سهام داران و جامعه دارند، تقویت می فرآیندهاي داخلی سازمان را که بیش ترین تأثیر در ارایه 

  .کنند

  

  فصل دوم

      نقشه هاي استراتژي

  . استراتژي در تالش است چگونه براي سهام داران سازمان خلق ارزش کند

  :تفاوت هاي خلق ارزش از دارایی مشهود و نامشهود

نامشهود با زنجیره اي از روابط علی و معلولی بر  دارایی. ـ خلق ارزش از طریق دارایی نامشهود غیرمستقیم است1

  .نتایج مالی تأثیر می گذارد

  . ارزش دارایی نامشهود به هماهنگی آن با استراتژي وابسته است. ـ ارزش دارایی نامشهود وابسته به محیط است2

  . ـ ارزش دارایی نامشهود بالقوه است3

  .ـ دارایی نامشهود به تنهایی ارزش خلق نمی کند4

 حداکثر ارزش زمانی ایجاد می شود که دارایی مشهود و نامشهود سازمان با استراتژي هماهنگ باشد.  

چارچوب کارت امتیازي متوازن نشان می دهد استراتژي چگونه دارایی نامشهود سازمان را به خلق ارزش مرتبط می 

  . سازد

  )با شاخص هاي تأخیري(کند  وجه مالی و مشتري نتایج مورد انتظار از استراتژي را توصیف می

  .این چهار وجه با روابط علی و معلولی به یکدیگر مربوط هستند

استراتژي بخشی از پیوستار منطقی است که سازمان را از بیانیه                                                                    : استراتژي بخشی از یک طیف است

  .مأموریت سطح باال به کاري که کارکنان خط مقدم و بخش هاي دیگر انجام می دهند، سوق می دهد

  تصویري از آینده سازمان: فلسفه وجودي سازمان                    چشم انداز: مأموریت

سفه وجودي سازمان، مقصد اصلی برنامه هاي بیانیه اي موجز و معطوف به سازمان است که شامل فل: مأموریت

  .سازمان وارزش هایی که فعالیت کارکنان را جهت می دهد

  .باید مشخص کند سازمان چگونه می خواهد رقابت کند و به مشتریانش ارزش ارایه کند: مأموریت
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تخصیص منابع را هدایت  بیانیه مأموریت و چشم انداز خیلی کلی بوده و نمی توانند فعالیت هاي روزانه و تصمیمات

  .کند و تنها جهت گیري کلی سازمان و اهداف اصلی را مشخص می کند

استراتژي در مورد گزینش مجموعه اي از فعالیت ها است که یک سازمان براي برتري در ایجاد ): پورتر: (استراتژي

  .تمایز پایدار درباره محیط بازار انجام می دهد

  .متضاد کوتاه مدت و بلند مدت را متوازن می کنداستراتژي نیروهاي : وجه مالی

  .عملکرد مالی شرکت با دو رویکرد اصلی رشد درآمد و ارتقاء بهره وري بهبود می یابد

  فروش به مشتریان جدید از بخش هاي کامالً جدید بازار: رشد درآمد از طریق تعمیق روابط با مشتریان فعلی

 اي مستقیم و غیرمستقیم، استفاده مؤثر از دارایی مالی و فیزیکی کاهش هزینه ه: بهبود بهره وري از طریق

  کاهش سرمایه در گردش و ثابت مورد نیاز براي پشتیبانی سطح معینی از کسب و کار

  . افزایش رشد درآمد نسبت به افزایش بهره وري مدت زمان بیش تري طول می کشد

) بهره وري(عنصر مالی استراتژي هر دو بعد کوتاه مدت  ار پایدار کردن رشد منابع سهام د: هدف فراگیر وجه مالی

  .را متوازن نماید) رشد(و بلندمدت 

  ارزش بلندمدت سهام دار                                                    

  استراتژي بهره وري استراتژي رشد                                                                            

  تقویت ارزش مشتري     توسعه فرصت هاي درآمدي         افزایش کاربري دارایی ها     بهبود ساختار هزینه ها 

  : وجه مشتري و بازار

  . استراتژي بر پایه ارزش متمایز قابل ارایه بنا می شود

  استراتژي رشد درآمد نیازمند ارزش قابل ارایه به مشتري است در وجه مشتري 

رضایت مشتري، حفظ مشتري،جذب مشتري، سود آوري مشتري، سهم بازار، سهم از سبد : نیازهاي وجه مشتري

  )این معیارها در وجه مشتري به صورت روابط علی و معلولی دیده می شوند(خرید مشتریان 

یانش را شناسایی کند آنگاه می تواند اهداف و معیارهاي خود را براي ارزش قابل ارایه به مشتري وقتی شرکتی مشتر

  .مشخص می کند

ارزش قابل ارایه به مشتري با توصیف ترکیب منحصر به فردي از محصول، قیمت و خدمات و روابط و تصویري که 

  . مشتري مشخص می کند شرکت به گروه مشتریان هدف خود عرضه می کند استراتژي را براي

  :وجه فرآیندهاي داخلی

  .ارزش با فرآیندهاي داخلی کسب و کار خلق می شود

ارزش قابل ارایه به مشتري را ایجاد و ارایه : فرآیندهاي داخلی دو عامل حیاتی استراتژي سازمان را محقق می سازد

  .را کاهش می دهندمی کند، فرآیندها را بهبود داده، هزینه هاي بهره وري در وجه مالی 

  



٦ 
 

  : دسته تقسیم می شوند 4فرآیندهاي داخلی به 

فرآیندهاي اصلی و روزمره اي هستند که سازمان براي تولید محصوالت و  :ـ فرآیندهاي مدیریت عملیاتی1

  . خدمات فعلی خود و ارایه آن ها به مشتري انجام می دهند

توزیع محصوالت ساخته + تبدیل مواد خام به محصول ساخته شده + تأمین مواد خام از تأمین کنندگان : که شامل

  مدیریت ریسک   + شده به مشتریان 

  . این فرآیندها ارتباط با مشتریان هدف را توسعه و تعمیق می دهد :ـ فرآیندهاي مدیریت مشتري2

  + مشتریان  حفظ+ دستیابی به مشتریان و بازار هدف  +مشتریان و بازار هدف  انتخاب: که شامل

  کسب و کار با مشتریان  توسعه

  .شناسایی گروه هایی که ارزش قابل ارایه شرکت براي آن ها مطلوب است: انتخاب

  نتیجه خدمت رسانی عالی و پاسخ گویی به خواسته مشتري: حفظ

  شامل اداره مؤثر ارتباط، فروش محصول و خدمت، شهرت عالی به عنوان تأمین کننده  : توسعه

  .به محصوالت، فرآیندها و خدمات جدید منجر می شود :ـ فرآیندهاي نوآوري3

طراحی و +  R&Dمدیریت مجموعه هاي طرح هاي + شناسایی فرصت هاي محصوالت و خدمات جدید : که شامل

  عرضه محصوالت و خدمات جدید به بازار + مات جدید ایجاد محصول و خد

فرآیند نوآوري هنگامی خاتمه می یابد که شرکت به سطح مورد انتظار تولید و فروش در سطح خاصی از کارکرد، 

  . کیفیت و هزینه محصول دست یابد

کشورها و جوامعی  به سازمان کمک می کند تا به طور مستمر حق فعالیت در :ـ فرآیندهاي قانونی و اجتماعی4

  .را که در آن ها تولید یا فروش دارند حفظ نماید

  سرمایه گذاري اجتماعی+ فرصت هاي استخدامی + ایمنی و بهداشت + محیط زیست : که شامل

 شرکت تصویر خود را نزد مشتریان و سرمایه گذاران آگاه از مسایل اجتماعی بهبود می بخشد.  

  :استراتژي شامل مسایل مکمل است

براي توسعه وجه فرآیندهاي داخلی نقشه استراتژي، مدیران فرآیندهایی را که بیش ترین اهمیت را براي استراتژي 

  . دارد، شناسایی کنند

  تأکید بر فرآیندهاي نوآوري شرکت با استراتژي رهبري 

  تأکید بر فرآیندهاي عملیاتی سرآمد شرکت با استراتژي هزینه نهایی پایین 

  تمرکز بر فرآیندهاي مدیریت مشتري  راتژي مشتري مداري شرکت با است

  وجه فرآیندهاي داخلی کار کند ) بخش(سازمان باید روي بهبود چهار گروه  اتخاذ استراتژي متوازن  

  بخش وجه فرآیندهاي داخلی شناسایی کنند  4استراتژي چند فرآیند را در  توازن بین فرآیند خلق ارزش

  دمدت کوتاه مدت و بلن
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 چهارچوبی که سؤال استراتژي پیرامون آن = مضامین استراتژیک = فرآیند استراتژیک : فرآیندهاي شناسایی شده

  . ها رخ می دهد

  : وجه رشد و یادگیري

  توصیف دارایی هاي نامشهود و نقش آن ها در سازمان  . هماهنگی استراتژیک دارایی هاي نامشهود

  سرمایه سازمانی + سرمایه اطالعاتی + سرمایه انسانی : که شامل

  دسترسی به مهارت ها، استعدادها و دستورالعمل هاي مورد نیاز پشتیبانی از استراتژي : سرمایه انسانی

  دسترسی به سیستم هاي اطالعاتی، شبکه و زیرساخت هاي مورد نیاز پشتیبانی از استراتژي : سرمایه اطالعاتی

  توانایی سازمان در بسیج و حفظ فرآیند تغییر مورد نیاز اجراي استراتژي: ه سازمانیسرمای

  . نیازها، اهداف و اقدامات استراتژي را به عمل ترجمه می کند BSCکارت 

  :نقشه استراتژي

  ـ توصیف منطقی استراتژي

  . ـ نشان دادن اهداف فرآیندهاي حیاتی داخلی که ارزش خلق می کنند

SSC نقشه استراتژي را به معیارها و مقاصد برمی گرداند.  

= برنامه هاي عملی (انسانی، سرمایه اي، اطالعاتی را براي هر برنامه ي عملی تأمین کند : سازمان باید منابع کمیاب

  )اقدامات استراتژیک

  .اجراي استراتژي با اجراي اقدامات استراتژیک مدیریت می شود

  .ارایه می دهد BSCارچوبی بصري براي یکپارچگی اهداف سازمان در چهار وجه نقشه استراتژي چ خالصه 

  .نقشه استراتژي روابط علی میان چهار وجه را ترسیم می کند

  

  فصل سوم

  فرآیندهاي مدیریت عملیاتی 

  .فرآیندهاي مدیریت عملیاتی براي مشتري کاال و خدمات تولید می کند و شامل چهار فرآیند مهم می شود

  توسعه و حفظ روابط با تأمین کنندگانـ 1

  .اهداف روابط اثربخش با تأمین کنندگان کاهش هزینه تأمین می باشد

  ...جهت خرید، طراحی مهندسی، سفارش، دریافت، بازرسی و : هزینه تأمین

  :اهداف

  ـ کاهش هزینه تأمین

  ـ کسب توانایی هاي تأمین به موقع
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  ـ توسعه قابلیت هاي تأمین با کیفیت

  استفاده از ایده هاي جدید توسعه تأمین کنندگانـ 

  ـ شراکت تأمین کنندگان

  ـ برون سپاري کامل کاال و خدمات غیراصلی

  ـ تولید کاال و خدمات2

  :اهداف

  ـ کاهش هزینه تولید

  ـ بهبود مستمر فرآیندها

  ـ بهبود پاسخ گویی فرآیند

  ـ بهبود کاربري دارایی هاي ثابت

  ـ بهبود سرمایه در گردش

  ـ توزیع و تحویل کاال و خدمات به مشتریان3

  : اهداف

  ـ کاهش هزینه خدمات

  ـ ارسال مسئوالنه به مشتري ها

  ـ بهبود کیفیت

  ـ مدیریت ریسک4

  :اهداف

  تأمین اعتبار با کیفیت باال/ ـ مدیریت ریسک مالی 

  ـ مدیریت ریسک عملیاتی

  ـ مدیریت ریسک تکنولوژیکی

  :ریسک در سطح شرکتروش براي مدیریت  5) مل بروك(

  )با انتخاب جریان نقدینگی باال در زمان رکود اقتصادي(، )مثل ورشکستگی(ـ کاهش هزینه هاي بحران مالی 1

  ـ تعدیل ریسک سرمایه گذاران و سهام داران کلیدي غیر متنوع2

  استفاده از قوانین معافیت مالیاتی: ـ کاهش مالیات3

  ـ کاهش هزینه هاي نظارت4

  تبار داخلی براي سرمایه گذاريـ تأمین اع5
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  پیوند با اهداف وجه مشتري

  :اهداف

  کاهش هزینه مشتري و افزایش سود آوري مشتري : ـ قیمت رقابتی و هزینه تأمین پایین

  تعداد شکایات مشتري: ـ کیفیت عالی

کرد، را اندازه گیري تحویل به موقع، از منظر مشتري شرکت باید زمانی که مشتري تجربه : ـ خرید سریع به موقع

  .کند نه زمانی که شرکت براي تولید نیاز دارد

  .مشتري قدرت انتخاب دارد تنوع کاال و خدماتی که به مشتري ارایه می شود : ـ انتخاب مناسب

  پیوند با وجه مالی

  اهداف مالی مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سرآمدي مدیریت عملیاتی 

  )یسه با رقبادر مقا(ـ هزینه نهایی پایین 

  ـ حداکثر کردن استفاده از دارایی هاي موجود 

  ـ افزایش درآمد خرید مشتریان موجود

  ـ افزایش درآمد حاصل از مشتریان جدید 

  . در وجه مالی دارد) ارتباط مستقیم با بهره وري، ارتباط غیرمستقیم با رشد درآمد(سرآمدي در مدیریت عملیاتی  *

  ريپیوند با وجه رشد و یادگی

  . شایستگی کارکنان در بهبود فرآیند عملیاتی ضروري است: سرمایه انسانی

کاهش  اتوماسیون فرآیندهاي تکراري  فن آوري نقش مهمی در بهبود عملکرد عملیاتی دارد : سرمایه اطالعاتی

  هزینه 

بهبود هزینه، کیفیت، زمان عدم اتکاء سازمان به یک روش براي شیوه هاي : ـ کار تیمی و یادگیري: سرمایه سازمانی 

 ...  

فرهنگ باید ایده و راه کارهاي بهبود فرآیند و ارایه این ایده ها به سایر گروه هاي کاري سازمان تشویق : ـ فرهنگ

  .کند

  : اهداف

  ـ توسعه مهارت هاي مدیریت کیفیت و بهبود فرآیند 

  .ـ فن آوري که بهبود فرآیند و رضایت مشتري را تسهیل کند

  نگ بهبود مستمر ـ فره 
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  یکپارچگی اقدامات براي کسب سرآمدي عملیاتی 

  :دو اقدام مهم براي بهبود اساسی فرآیندهاي عملیاتی

 ABM (activity based management)ـ مدیریت بر مبناي فعالیت 1

 TQM (total quality management)ـ مدیریت کیفیت فراگیر 2

   ABMمدیریت بر مبناي فعالیت 

. کارهایی را که بهره وري را افزایش، هزینه را کاهش و استفاده مناسب از دارایی ها منجر می شود تشویق می کند

ABM  به مدیریت کمک می کند با استفاده از نظام هزینه یابی بر مبناي فعالیت به موفقیت رسد  شناسایی

هزینه هر فعالیت یا فرآیند، اولویت هاي  با شناخت فرصت هاي تحول، مهندسی مجدد و بهبود مستمر فرآیند 

مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت منافع اجراي هر اقدام را با هزینه ادامه  رفع فعالیت ناکارامد مشخص می شود 

برانگیختن توجه کارکنان و   مشخص شدن مزایا و منافع تغییر فرآیندها عملیات ناکارامد آشکار می کند 

  .آیندعوامل پیشبرنده فر

  .شاخص هاي عملکرد که کارکنان هر روز پیگیري و بهبود می بخشند: عوامل پیشبرنده فرآیند *

  افزایش درآمد+ افزایش بهره وري + کاهش هزینه :  ABMمزایاي 

ABM  فرآیند، عملیات ها را بهبود می بخشد 5از طریق:  

  ـ توسعه کسب و کار 1

اگر به بهبود فرآیند کیفیت نیاز داشته باشید و تعلل کنید بدون آن که آن را به دست آورید هزینه : هنري فورد

  . هایش را می پردازید

 به دست آوردن اطالعات هزینه فعالیت هاي مشابه در واحدهاي مختلف سازمان  هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

  . واحد از کجا بهبود فرآیندش را باید آغاز کندآگاهی از این که هر  مقایسه آن ها 

  ـ تعیین اولویت ها 2

  .تعیین اولویت برنامه هاي بهبود بر اساس اطالعات مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت

به جاي بهبود فرآیندهاي بی اثر فرآیندهاي  . این مدل راهنماي تصمیم در مورد زمان و مکان شروع بهبود است

  . را شروع کنیم) هنده هزینهکا(ارزش افزا 

  ـ فراهم کردن توجیه هزینه ها 3

  : بهبود کیفیت رایگان نیست و هزینه دارد بنابراین

  شناسایی هزینه هاي باال در عملیات ناکارامد  تحلیل فعالیت اولیه : اول

  .انتخاب پروژه هایی که در کم ترین زمان آثار بیش تري دارند: دوم

  .ه ناشی از پروژه بهبودبازخورد از هزین: سوم

 ـ پیگیري منافع4
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  . بازخوردي مستند از مزایاي بهبود عملیات ارایه می دهد ABCمدل دوره اي 

  ـ سنجش عملکرد بهبودهاي جاري5

  .با بهبود مستمر و جاري پیوند دارد ABMجنبه نهایی 

   TQMمدیریت کیفیت جامع 

نقشه هاي استراتژي بر برنامه هاي کیفیت متمرکز شده و با هماهنگ کردن آن ها با اهداف استراتژیک سازمان آن 

  . ها را اثربخش تر می کند

و شش  TQMچهار شیوه متفاوتی که در آن نقشه هاي استراتژي ارزش باالیی براي شرکت هایی که برنامه هاي 

  .سیگما موفق داشته اند تولید می کند

  . پیوند علی صریحی با نقشه استراتژي و اهداف آن ایجاد می کند BSCـ 1

  .اهدافی براي عملکرد مطلوب تعیین می کند و تنها آن را با تجارب برتر موجود مقایسه نمی کند BSCـ 2

  .اغلب فرآیندهاي کامالً جدیدي را شناسایی می کند که براي تحقق اهداف استراتژیک حیاتی هستند BSCـ 3

شناسایی فرآیندهاي غیر استراتژیکی براي (اولویت هاي استراتژیک بهبود فرآیند را مشخص می کند  BSCـ 4

  ) جلوگیري از اتالف منابع و سرمایه انسانی

اکثریت برنامه هاي بهبود مستمر هستند اما مهندسی مجدد بک برنامه ي بهبود نامستمر است و  :مهندسی مجدد

  .برنامه بهبود مستمر ناکارامد یا پر از موانع باشدزمانی استفاده می شود که 

  .ـ ترکیب برنامه هاي بهبود با نقشه استراتژي باعث می شود شرکت کارهاي درست را درست انجام دهد

  

  فصل چهارم

   فرآیندهاي مدیریت مشتري

  : چهار فرآیند مدیریت مشتري

خلق  تنظیم ارزش قابل ارایه براي جلب این مشتریان  شناسایی مشتریان جذاب : گزینش مشتري/ ـ انتخاب 1

  نام تجاري جلب کننده مشتریان به محصول و خدمت 

  تبدیل آن به مشتري بالفعل  یافتن مشتري بالقوه  انتقال پیام به بازار : ـ جذب مشتري2

  تضمین کیفیت، تصحیح اشکاالت و ارتقاي رضایت مندي مشتریان : ـ حفظ مشتري3

باال بردن سهم شـرکت از خریـدهاي    ایجاد ارتباط با آن ها  شناخت از مشتریان : داد و ستد با مشتريـ رشد 4

  مشتریان هدف 

  . استراتژي مدیریت مشتري شامل اجراي هر چهار فرآیند است *
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  ـ فرآیند انتخاب مشتري1

  . با بخش بندي بازار به ناحیه هاي گوناگون با خصوصیات و تمایالت متمایز آغاز می شود

  :بخش بندي مشتریان بر اساس ارزشی که مشتریان از خدمت یا محصول انتظار دارند یا نوع رابطه شان با شرکت

  سنگین، سبک، هیچ کدام : ـ میزان بهره گیري از محصوالت و خدمات

  قیمت، خدمات، عملکرد، ارتباط، شهرت برند     :ـ منافع مورد نظر

  اندك و متوسط، قوي، متعهد: ـ وفاداري

  ناراضی، راضی، خیلی راضی : ـ دیدگاه در مورد سازمان

  :بخش بندي بازار بر اساس *

  سن، درآمد، ثروت : ـ عوامل جمعیتی

  دین، شهري، روستایی : ـ عوامل جغرافیایی

  دن، توجه به ارزش توجه به لوکس بو: ـ سبک زندگی

بخش بندي بر اساس خصوصیات قابل مشاهده زمانی ارزشمند  است که خصوصیات با اولویت هاي ضـمنی مشـتریان   

  . هم خوانی داشته باشد

  : تکنیک هاي پیشرفته آماري براي بخش بندي جوامع نامتجانس

  ـ تحلیل خوشه اي براي شناسایی مشتریان ممکن 

  ش اولویت ها و نیازهاي مشتریان ـ تحلیل پیوستار براي سنج

  ـ تحلیل متمایز براي تفکیک مشتریان در بخش هاي متفاوت 

  :اهداف گزینش مشتري

  ـ شناختن بخش هاي بازار 

  ـ تشخیص مشتریان غیر سودآور 

  ـ هدف قرار دادن مشتریان باارزش 

  ـ مدیریت نام تجاري 

  ـ جذب مشتري2

  . جذب مشتریان جدید، مشکل ترین و گران ترین فرآیند مدیریت مشتري است

بـا کیفیـت باشـد تـا مشـتري در      / عرضه محصول اولیه باید آن قدر ارزان باشد تا مشتري متحمل ریسک زیادي نشود

  .محصول باید ارایه دهنده راه کار مهم به مشتري باشد/ خرید اول خود با نقصی مواجه نشود

  : مشتري اهداف جذب

  ـ انتقال و تبیین ارزش قابل ارایه 

  ـ تنظیم بازاریابی انبوه 
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  ـ جذب مشتریان جدید 

  ـ ایجاد و توسعه روابط با مشتریان 

  ـ حفظ مشتري 3

  .حفظ مشتري بسیار کم هزینه تر از جذب مشتري جدید به جاي مشتري از دست رفته است

  .شرکت وفاداري مشتري را با افزایش مبلغ خریداري شده در نوبت هاي بعدي می سنجد *

مشتري متعهد اگر احساس نارضایتی کند به جاي مراجعه بـه  : تعهد مشتریان بسیار باارزش تر از وفاداري آنان است *

  .رقبا ترجیح می دهد مشکالت وفرصت بهبود را به شرکت بگوید

  :ریانروش هاي سنجش تعهد مشت

  ـ تعداد پیشنهادات ارایه شده توسط مشتریان         1

  ـ تعداد مواردي که مشتري به شرکت پیشنهاد می دهد 2

  ـ تعداد مشتریان معرفی شده از طرف مشتري متعهد3

  ـ اعتبار مشتریان متعهد 4

  .می کنندمشتریان مالک در طراحی محصوالت جدید و جلب پیشنهادات براي بهبود ارایه خدمات شرکت 

  : اهداف حفظ مشتري

  ـ تدارك خدمات براي مشتریان کلیدي  

  ـ خلق مشارکت هاي ارزش افزا 

  ـ تدارك سرآمدي خدمت 

  ـ خلق مشتریان بسیار وفادار 

  ـ رشد داد و ستد با مشتري 4

  . هدف غایی هر شرکت افزایش ارزش همکاري با مشتریان شرکت است

شرکتی که بتواند کاالي متنوعی به مشتریانش بفروشد و با آن ها شراکت داشته باشد می توانـد سـهم خـود از سـبد     

  .  خرید مشتري را افزایش دهد

  :اهداف رشد داد و ستد با مشتریان

  ـ محصوالت و خدمات متعدد 

  ـ فروش راه حل هاي ویژه 

  ـ مشارکت با مشتري

  پیوندهاي وجه مشتري

فرآیندهاي حفـظ و رشـد مشـتري بـا مشـتریان      . تجاري به انتخاب مشتریان و جذب آن ها کمک می کند اعتبار نام

  .کلیدي رابطه ایجاد می کنند
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  :اهداف مشتري

  ـ افزایش رضایت مشتریان با ارایه ارزش جذاب به آن ها 

  ـ افزایش وفاداري مشتریان 

  ـ خلق هواداران 

  پیوند وجه مالی

فرآینـدهاي حفـظ و رشـد    . موفق مدیریت مشتري را در اهداف رشد درآمـد نشـان مـی دهـد     نتایج مالی، فرآیندهاي

  .مشتري باید به افزایش منافع مشتري منجر شوند

  :اهداف مالی

  ـ خلق منابع جدید درآمدي  

  ـ افزایش درآمد حاصل از داد و ستد با هر مشتري 

  ـ افزایش سودآوري مشتریان 

  ـ بهبود بهره وري فروش 

  رشد و یادگیري  پیوند

جـذب  . انتخاب مشتري نیازمند مهارت هاي تحلیلی است که معموالً بـا وظیفـه بازاریـابی مهـم اسـت     : سرمایه انسانی

مهارت هاي باال در مشاوره و حل مسئله بـراي رشـد   . مشتري حول مهارت هاي ارتباطی و توانایی مذاکره بنا می شود

  .اساس رشد از بخش مشتري است مدیریت روابط با مشتري. مشتري ضروري است

تکنیک هـاي تحلیلـی ماننـد داده    . امکانات زیادي براي فرآیندهاي مدیریت مشتري فراهم کرد IT: سرمایه اطالعاتی

کاري، بخش سودآوري بر مبناي فعالیت مشتري سازمان را قادر ساخته رویکردهاي خاص با هـر یـک از میلیـون هـا     

  . مشتري ایجاد کند

یکـی از ابعـاد فرهنـگ    . فرآیندهاي مدیریت مشتري اغلب نیازمند فرهنگ سازمانی جدیدي هسـتند : نیسرمایه سازما

نظام هاي انگیزشی تیمی و شبکه هاي تسـهیم دانـش، کـار تـیم هـاي      . سازمانی ایجاد فرهنگ مشتري محوري است

  .اش می دهدمشتري محور را تقویت کرده و به تمام اعضا در صورت تحقق اهداف بازار و مشتري پاد

  :اهداف وجه یادگیري و رشد

  ـ توسعه شایستگی هاي استراتژیک          ـ جذب و حفظ استعدادهاي برتر : ـ سرمایه انسانی1

  ـ توسعه مجموعه اي از سیستم هاي داده و اطالعات مدیریت مشتري: ـ سرمایه اطالعاتی2

  ـ افزایش سهم دانش 

  محور          ـ ایجاد هماهنگی در اهداف پرسنل ـ خلق فرهنگ مشتري: ـ سرمایه سازمانی3
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  فصل پنجم

   فرآیندهاي نوآوري

  .نوآوري به جذب و رشد داد و ستد با مشتري، باال رفتن حاشیه ي سود و وفاداري مشتریان منجر می شود

  .انجامدبدون نوآوري، ارزش قابل ارایه شرکت تقلیدي است و به رقابت بر سر قیمت براي محصوالت شرکت می 

  .شرکت وقتی می تواند مزیت رقابتی خلق کند که بتواند محصوالت جدیدي را سریع و مؤثر به بازار عرضه کند

  ...ـ 1ـ مالی                         فرآیندهاي مدیریت عملیاتی                       

  ...        ـ 2          ـ مشتري                     فرآیندهاي مدیریت مشتري              

  ... ـ 3ـ فرآیندهاي داخلی         فرآیندهاي نوآوري                                   

  ...ـ 4ـ یادگیري و نوآوري        فرآیندهاي مسئولیت هاي قانونی و اجتماعی   

   BSCـ 

  چهار فرآیند نوآوري

  دـ شناسایی فرصت هاي عرضه محصوالت و خدمات جدی1

   R&Dـ مدیریت مجموعه طرح هاي 2

  ـ طراحی و توسعه محصوالت و خدمات جدید3

  ـ عرضه محصوالت و خدمات جدید به بازار4

  ـ درك و شناسایی فرصت ها1

  :ایده محصوالت جدید از چندین منبع سرچشمه می گیرد

  )داخل سازمان(بر پایه مهارت ها و درك فن آوري  R&Dـ خلق ایده جدید توسط 1

خـارج  (› مشـتریان کلیـدي منبـع اول ایـده    ‹ دانشگاه ها، آزمایشگاه هاي تحقیقاتی، تأمین کنندگان و مشـتریان  ـ 2

  )سازمان

  :اهداف

  ـ پیش بینی نیازهاي آینده مشتري1

  ـ کشف و توسعه محصوالت و خدمات جدید، کارآمدتر یا ایمن تر2

   R&Dـ مدیریت مجموعه طرح هاي 2

  .خدمات جدید ایجاد شد مدیران باید تصمیم بگیرندوقتی ایده هاي محصول یا 

  .ـ روي کدام سرمایه گذاري کند

  .ـ کدام را تغییر بدهند یا از بین ببرند

  .ـ کدام را با منابع داخلی انجام دهند
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  ـ کدام را با پیمان سپاري        

  R&Dانواع طرح هاي 

  د با کاربرد تجاري در سازمان هاي مستقل خلق دانش فنی و علمی جدی: ـ پروژه هاي تحقیقاتی پایه اي1

تولیـد نـوع    تولید محصوالتی کامالً جدید با استفاده از دانش و فـن آوري کـاربردي   : ـ پروژه هاي توسعه بنیادي2

  جدیدي از محصول   

پلـت فـرم جدیـد معمـاري مجموعـه اي از      . توسـعه دهنـده نسـل آینـده محصـوالت     : ـ پروژه هاي توسعه پلت فرم3

  .محصوالتی را که طی سال هاي آینده باید نسبت به تولید آن اقدام شود مشخص می کند

تقویت جنبه خاصی از محصول اصلی براي ارایه محصول جدید براي بخـش خاصـی از   : ـ پروژه هاي توسعه محصول4

  .نسبت به پلت فرم منابع کم تري مصرف می کند) قوي تر cpuبا  pc(بازار 

شرکت را قادر می سازد به محصول یا فرآیند جدیـد سـایر شـرکت هـا دسـت      : ابداعات و نوآوري ـ پروژه هاي خرید5

  .  یابد

  : مثال پروژه هاي شرکت خودرو سازي

ــ مـدل   4ـ خط جدید خودروي دوگانـه سـوز       3ـ خودروي دوگانه سوز     2ـ توسعه خودرو با سوختی جدید     1

  رید اتومبیل و تکنولوژي از پژو فرانسه ـ خ5هاي مختلف خودروي دوگانه سوز     

  :اهداف

  سفارش به منظور سودآوري، تشخیص مشتري، عملکرد مناسب و سودآوري / ـ مدیریت فعاالنه مجموعه محصوالت1

  ـ توسعه خط مشی هاي محصول فعلی به بازارهاي جدید و موجود 2

  ـ توسعه تنوع محصول از طریق همکاري 3

  محصوالت و خدمات جدید  ـ فرآیند طراحی و توسعه3

فرآیند موفق طراحی و توسعه به محصولی منجر می شود که عالوه بر ایجاد کارایی دلخواه مشتریان هدف، با کیفیـت  

  .ثابت و هزینه اي تولید می شود که کسب حاشیه سود مناسبی را امکان پذیر می کند

  :مراحل فرآیند فوق

ی آغاز می شود که شامل کاربردها و ویژگی هاي محصول و بـرآورد بـازار   این مرحله با طراحی مفهوم: ـ توسعه طرح1

  .هدف، قیمت و هزینه تولید است

آزمایش طرح محصول با ساخت مدل، آزمایش مدل کوچک تر و سرمایه گـذاري و برنامـه ریـزي    : ـ طراحی محصول2

  مالی اولیه

  حصول تولید و طراحی نمونه هاي م: ـ مهندسی جزییات محصول و فرآیند3

  ـ مدل آبشاري 3ـ مدل مرحله اي     2ـمدل قیفی     1: مدل هاي توسعه محصول
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ساختاري براي تخصیص منابع به پروژه ها به دست مـی دهـد کـه بـر اسـاس تجـارب       : مدل قیفی توسعه محصول

  .پروژه، ارزیابی فنی، سالیق مشتري و قوانین عمل می کند

اي تخصیص منابع به پروژه ها به دست می دهد که بر اساس تجـارب  ساختاري بر :مدل مرحله اي توسعه محصول

این مدل فرآیند نامنظم توسـعه محصـول را مـنظم مـی     + پروژه، ارزیابی فنی، سالیق مشتري و قوانین عمل می کند 

  .کند به طوري که مدیران را مجبور می کند تمام پروژه هاي جاري خود را بررسی کنند

این فرآینـد وقتـی اسـتفاده    . ز پیشرفت در مرحله ي قبلی به مرحله ي دیگر وارد می شوندپس ا: مدل توسعه آبشاري

  . می شود که نیازهاي مشتري و فن آوري مورد نظر شناخته شده باشد

  :اهداف

  ـ مدیریت مجموعه پروژه هاي در دست1

  ـ کاهش زمان چرخه دوره ي توسعه2

  ـ مدیریت هزینه چرخه توسعه3

  

  جدید به بازارـ عرضه محصوالت 4

در انتهاي چرخه توسعه محصول، تیم پروژه، محصول را آماده تولید تجـاري و تولیـد اولیـه محصـول را بـراي فرآینـد       

  .تولید نهایی می کند

  :اهداف

  ـ عرضه سریع محصول جدید1

  ـ تولید مؤثر محصول جدید2

  ـ بازاریابی، توزیع و فروش اثربخش محصول جدید3

  پیوند نوآوري با اهداف وجه مشتري 

  .فرآیندهاي سرآمد نوآوري با ارایه سه بخش مهم براي مشتریان ارزش آفرینی می کند

/ جنبه هاي خاص عملکرد محصول یا خدمت شرکت را نشان می دهد که نحوه برتـري و تسـلط محصـول    : بخش اول

  .خدمت را بر محصوالت رقیب مشخص می کند

  .ارایه در مدت زمانی است که یک بدعت و کارکرد، بهبود یافته و به مشتریان عرضه شده است ارزش قابل: بخش دوم

  .توسعه محصوالت موجود یا جدید به بازارهاي جدید است: بخش سوم

  :اهداف مشتري

  خدمات به مشتري/ ـ ارایه کارکرد بهتر محصول 1

  خدمت جدید/ ـ پیشگام بودن در بازار با محصول 2

  خدمات به بخش هاي جدید/ صوالت ـ گسترش مح3



١٨ 
 

  وجه مالی

  .اهداف مالی نوآوري به رشد درآمد و حاشیه هاي سود باالتر ناشی از محصوالت و خدمات جدید مرتبط می شوند 

سودي که از رابطه میان نوآوري و مدیریت هزینـه هـا عایـد    . نوآوري معموالً با بهره وري و کاهش هزینه همراه نیست

  .مدیریت هزینه ها در تمام طول عمر محصوالت ناشی می شود می شود از فرصت

  :اهداف مالی

   R&Dـ بازگشت سرمایه گذاري 1

  ـ رشد درآمد حاصل از مشتریان فعلی2

  ـ رشد در آمد حاصل از مشتریان جدید3

  ـ مدیریت هزینه ها در چرخه عمر4

  وجه رشد و یادگیري

  .مهندسانی نیاز دارد که تجربه و تحصیالت کافی داشته باشندشرکت نوآور به دانشمندان و : سرمایه انسانی

  .بتوانند با یکدیگر ارتباط اثربخش داشته باشند R&Dکارکنان پروژه هاي 

فن آوري اطالعات به بخش حیاتی در فرآیندهاي مهم توسعه محصول تبدیل شده است مثل شـبیه  : سرمایه اطالعاتی

  سازي پیشرفته سه بعدي

  ت انتقال دانش و تجربه بین بخش ها و واحدهاي جغرافیایی را تسهیل کردهفن آوري اطالعا

  فن آوري اطالعات براي معرفی سریع محصوالت

افرادي که در پروژه هاي نوآوري شرکت می . براي توفیق پروژه هاي نوآوري حیاتی است: کار تیمی : سرمایه سازمانی

  ...)کنفرانس، دوره و (اط باشند کنند باید فعاالنه با جوامع علمی و فنی در ارتب

  تأکید فرهنگ سازمانی بر نوآوري، تجزیه و تغییر به عنوان ارزش هاي بنیادي: فرهنگ

  :اهداف رشد و یادگیري

  ـ دست یابی به تخصص کاربردي عمیق1

  ـ ایجاد تیم هاي کارآمد چند تخصصی و چند وظیفه اي2

  سازي و نمونه سازيـ استفاده از فن آوري کامپیوتري براي شبیه 3

  ـ کسب دانش نوین از جوامع علمی و فنی4

  ـ ترویج فرهنگ نوآوري5
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  فصل ششم

  مدیریت فرآیندهاي قانونی و اجتماعی

شهرت عالی براي عملکرد در چارچوب قانونی و مقررات اجتماعی، به شرکت ها در جـذب و حفـظ کارکنـان مناسـب     

  .ها را کارآمدتر و اثربخش تر می کند کمک می کند و فرآیندهاي منابع انسانی آن

  :این مدیریت شامل چهار بخش می شود

  ـ محیط زیست1

  ـ ایمنی و بهداشت2

  ـ فرصت هاي استخدامی3

  ـ سرمایه گذاري اجتماعی4

  

  ـ عملکرد محیط زیستی1* 

  کامل ترین قسمت مسئولیت هاي قانونی و اجتماعی

بـرق یـا   (یا نوع انـرژي  ) کیلووات(انرژي بر اساس میزان انرژي مصرفی اندازه گیري مصرف : ـ مصرف انرژي و منابع1

  )سوخت فسیلی

  مقدار مصرف آب سالم و خروجی فاضالب: ـ آالینده هاي آب2

آالینـدها بـر   . (گزارش مقادیر گاز سمی و مواد سرطان زایی که شـرکت هـا وارد هـوا مـی کننـد     : ـ آالینده هاي هوا3

  )بر میزان فروش Kgحسب 

  گزارش میزان و نحوه دفع زباله هاي خطرناك و غیر خطرناك: زباله هاي جامد و دفع آن هاـ 4

حساسیت شرکت ها به اتفاقاتی که پس از فروش محصوالت به مشتریان براي آن ها رخ مـی  : ـ چرخه عمر محصول5

  دفع و بازیافت نسل قبلی محصوالت. دهند

ص هاي محیط زیستی کارکنان را از طبیعت مسـایلی کـه بایـد از    با تعریف شاخ: ـ مجموع معیارهاي محیط زیستی6

  .آن ها پیشگیري کرد آگاه ساخت و بر رفتار آن ها تأثیر گذاشت

  ارتباط معیارهاي محیط زیستی به استراتژي

روش که شرکت ها می توانند به کمک آن ها توانایی هاي محیط زیستی خود را براي خلق ارزش سهام دار افزایش  5

  )فارست رینهارت. (دهند

   ـ کاهش هزینه1

  .شرکت ها می توانند هزینه را کاهش دهند و در عین حال عملکرد محیط زیستی خود را بهبود دهند: مایکل پورتر
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( با توجه به آثار محیط زیستی در مرحله طراحی محصول و اتخاذ برنامـه اثـربخش بازیافـت، در مـدیریت پسـماندها      

  .و خرید مواد خام صرفه جویی می شود) انتقال به گورستان زباله

سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت چرخه ي عمر محصول را با تعیین مرکز هزینه مدیریت پسـماندها و دفـع مـواد    

  .زاید فرآیندها و محصوالت آشکار می کند

  ـ محصوالت متمایز 2

ین هزینه هـاي بـاال را بـا متمـایز سـاختن      وقتی عملکرد محیط زیستی با کاهش هزینه همراه نباشد شرکت ها باید ا

  .محصوالت بپردازند

  ):رینهارت(سه شرط الزم براي ایجاد تمایز در محصوالت محیط زیستی 

  .ـ مشتریان براي محصوالت دوست دار محیط زیست پول بیش تر می دهند1

  .ـ شرکت مزایاي محیط زیستی محصول را به خوبی به خریدار منتقل می کند2

  .زایاي محیط زیستی خود را نسبت به رقبا حفظ می کندـ شرکت م3

  ـ مدیریت رقبا 3

  وضع استانداردهایی توسط شرکت ها براي اجرا قبل از اجراي قوانین سخت و جرایم دولتی 

تحمیل هزینه بـه سـایر شـرکت     سخت شدن قوانین  بعضی از شرکت ها فراتر از این استانداردها رفته : مشکل

  سیدن به این استانداردهاهاي رقیب براي ر

  ـ تعریف دوباره ي بازارها 4

بعضی از شرکت ها مدل هاي کسب و کار خود را طوري بازتعریف می کنند که هزینـه هـا کـاهش، تمایـل مشـتریان      

  .براي پرداخت بیش تر، افزایش و تأثیرات نامطلوب محیط زیستی کاهش یابند

  ـ مدیریت ریسک هاي محیط زیستی 5

  :خطرات محیط زیستیمراحل کاهش 

  ـ ارایه اطالعات کامل به مدیران و کارکنان براي چگونگی پرهیز و کاهش حوادث محیط زیستی1

  ـ کاهش احتمال حوادث محیط زیستی با فعالیت هاي پیشگیرانه2

  ـ کاهش هزینه حوادث محیط زیستی افراد با واکنش سریع آنان3

  بیمه مناسبـ انتقال بعضی از ریسک ها با استفاده از 4

شرکت ها نمی توانند در تمام شاخص هاي محیط زیستی بهترین باشند لذا شرکت باید مشـخص کنـد بهبـود کـدام     

  .شاخص بیش ترین فرصت کاهش هزینه، متمایز ساختن محصول و کاهش ریسک را به دنبال دارد

  ـ سطح عملکرد ایمنی و بهداشت 2* 

  ـ فرصت هاي استخدامی 3* 
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تنوع . ي استخدامی درباره افزایش تنوع کارکنان است که این تنوع باعث توفیق شرکت ها می شودبیش تر گزارش ها

ایجاد و حفظ تنوع یکی . فقط در محیط جهانی سودمند نیست و در یک کشور، سازمان و حتی تیم هم سودمند است

  .از ضروریات کسب و کار و بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت هاست

  ري اجتماعی ـ سرمایه گذا4* 

شـرکت هـا در   . کمک هاي مالی به سازمان هاي غیرانتفاعی و حضور داوطلبانه کارکنـان در فعالیـت هـاي اجتمـاعی    

و معیارهـاي خروجـی و   ) پـول، تخصـص، تجهیـز   (گزارش هاي اجتماعی خود تنها چیزهایی را داده اند قید می کنند 

  .دستاوردهاي بشردوستانه را از قلم می اندازند

  مزیت رقابتی با سرمایه گذاري اجتماعی پیشبرد

پورتر و کرامر چهار عنصر محیط رقابتی را نام بردند که شرکت ها می توانند با برنامه هاي بشردوستانه بر آن ها نفـوذ  

  .داشته باشند

بهره وري و موقعیت رقابتی یک شرکت با افزایش ذخیره کارکنـان آمـوزش دیـده مؤسسـات     : ـ شرایط عامل ورودي1

  .لمی، زیرساخت هاي فیزیکی خوب و فرآیندهاي دولتی شفاف و صادق ارتقاء می یابدع

  اهدا محصوالت به دانشگاه ها و مدارس: ـ شرایط تقاضا2

کمک مالی شرکت ها به سازمان هایی که توانایی تقویت نقش قانون در کشـورهایی کـه در   : ـ قوانین رقابت و مبارزه3

  فضاي رقابت به دست گرفتن آن فعال هستند 

سرمایه گذاري شرکت ها روي تأمین کنندگان و زیرساخت هایی کـه صـنعت از آن هـا    : ـ صنایع مربوط و پیشیبان4

  .حمایت می کند

  )جیم آستین مدرسه هاروارد(چگونه همکاري شرکت ها با سازمان هاي غیرانتفاعی نتایج مهمی به بار می آورد 

  ي و تقویت تصویر مثبت و قابل اعتماد بین مشتریانخلق فرصت هاي تجار: ـ تقویت استراتژي

  توسعه توانایی هاي رهبري+ جذب و حفظ کارکنان با کیفیت، تقویت انگیزه : ـ مدیریت منابع انسانی

  .شکل دهی و تقویت ارزش هاي بنیادي که باعث رفتار مورد نظر کارکنان می شود: ـ فرهنگ سازي

  باال بردن اعتبار شرکت، ایجاد رضایت : ـ ایجاد کسب و کار

  

  فصل هفتم

   هماهنگی دارایی هاي نامشهود با استراتژي سازمان

چگونه می توان چیزي را کـه نمـی تـوانی شناسـایی کنـی مـدیریت        عدم امکان تشخیص یا شناسایی = نامشهود 

  کنی؟ 
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نقش هماهنگی دارایی هاي نامشهود با استراتژي را بازي می کند که داراي سه جزء مـی   BSCوجه یادگیري و رشد 

  :باشد

  ـ سرمایه انسانی 1

  ـ سرمایه اطالعاتی 2

  ـ سرمایه سازمانی 3

  هماهنگی 

  .دارایی نامشهود براي خلق ارزش باید با استراتژي هماهنگ شوند

     TQMـ 1:                              مثال

  آموزش کارکنان دوره                                               انتخاب دوره متناسب

  ـ    روابط با مشتري 2                                    

   TQMکه استراتژي هزینه نهایی پایین را دارد                                      

  با استراتژي شرکت

  مدیریت روابط با مشتري:  IBMشرکت مشاوره اي                                      

  یکپارچگی

برنامه ي یکپارچه اي بـراي پشـتیبانی از   . نقش استراتژیک دارایی هاي نامشهود را نمی توان به طور مستقل بیان کرد

  .تقویت تمام دارایی هاي نامشهود سازمان الزم است

هومی براي توسعه اهداف سرمایه انسانی، اطالعاتی و سازمانی در وجه یـادگیري و  هماهنگی و یکپارچگی چارچوبی مف

  .رشد فراهم می کند

  سازمان را قادر به موارد زیر می کند؟ BSCچگونه نقشه استراتژي 

  ـ هماهنگی و یکپارچگی دارایی نامشهود با استراتژي     2ـ توصیف دارایی نامشهود          1

  ایی نامشهود و هماهنگی آن ها  ـ اندازه گیري دار3

  ـ توصیف دارایی نامشهود1

قابلیـت هـاي   «یـا  » دانشی که در سازمان وجود دارد و مزیتـی متفـاوت تولیـد مـی کنـد     «دارایی نامشهود به عنوان 

  .تلقی می شود» کارکنان شرکت براي تأمین نیازهاي مشتري

مهارت ها، استعداد و دسـتورالعمل هـاي انجـام فعالیـت     در دسترس بودن : شایستگی هاي استراتژیک: سرمایه انسانی

  هاي مورد نیاز استراتژي

در دسترس بودن نظام هاي اطالعاتی، زیرساخت ها و ابزارهاي دانش که بـراي  : اطالعات استراتژیک: سرمایه اطالعاتی

  .پشتیبانی از استراتژي الزم است
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ت، چشـم انـداز و ارزش هـاي مشـترك مـورد نیـاز اجـراي        آگاهی و درونی کردن مأموری: ـ فرهنگ: سرمایه سازمانی

  استراتژي

  در دسترس بودن رهبران مناسب در تمام سطوح سازمان براي بسیج سازمان در جهت استراتژي : ـ رهبري

  .هماهنگی اهداف و انگیزه ها با استراتژي در تمام سطوح سازمان: ـ هماهنگی

  .ان با پتانسیل استراتژیکتسهیم دانش و دارایی هاي کارکن: ـ کار تیمی

  ـ هماهنگی و یکپارچگی دارایی هاي نامشهود با استراتژي         2

  .دارایی هاي نامشهود باید با فرآیندها ي داخلی ارزش افزا هماهنگ شوند

  :سه تکنیک هماهنگی میان نقشه استراتژي و دارایی نامشهود

دو شغل بیش ترین اثر را بر استراتژي دارند کـه بـا شناسـایی     در هر فرآیند استراتژیک یک یا: ـ مشاغل استراتژیک1

  .این مشاغل، تعریف شایستگی هاي آن ها و اطمینان از توسعه آن ها نتایج استراتژیک را تسریع می کنیم

خاصی از پیاده  ITدر هر فرآیند استراتژیک، سیستم ها و زیرساخت هاي : ـ الگوهاي استراتژیک فن آوري اطالعات2

این سیستم ها مجموعه طرح هاي سرمایه گذاري فن آوري اطالعات را نشـان مـی   . استراتژي حمایت می کنند سازي

  .دهند که باید در تأمین سرمایه به آن ها اولویت داد

و ) مثل کار تیمـی (استراتژي نیازمند تغییراتی در ارزش هاي فرهنگی در زمینه هاي داخلی : ـ برنامه تغییر سازمانی3

  .برنامه تغییر فرهنگی حاصل از استراتژي به توسعه فرهنگی کمک کند. است) مثل مشتري مداري(بیرونی 

شرکت ها با توسعه هماهنگی و یکپارچگی سرمایه انسانی، اطالعاتی و سازمانی با فرآیندهاي استراتژیک بـیش تـرین   

  . بازگشت را از دارایی نامشهود خود خلق می کنند

  اي نامشهودـ اندازه گیري دارایی ه3

ارزش دارایی هاي نامشهود با میزان پولی که براي توسعه آن ها خرج مـی شـود تعیـین نمـی شـود بلکـه بـر اسـاس         

اگر ایـن دارایـی هـا بـا اسـتراتژي      . هماهنگی آن ها با اولویت هاي بنگاه تعیین می گردد نه میزان هزینه ایجاد آن ها

براي اندازه گیري دارایی هاي نامشهود از اصولی کـه  . ید می کنندهماهنگی نزدیکی داشته باشند ارزش بیش تري تول

  .در ترازنامه شرکت براي اندازه گیري دارایی هاي  مالی و مشهود سازمان استفاده می شود بهره می بریم

  سهولت تبدیل اموال به پول نقد : ـ نقدشوندگی

  .ستفاده می شودبراي توصیف موقعیت دارایی هاي نامشهود ا: ـ آمادگی استراتژیک

سرمایه انسانی، اطالعاتی و سازمانی را به دارایی بدل می کند که در نهایـت بـا فـروش بـیش تـر و      : ـ نقشه استراتژي

چـارچوب  :  242شکل صفحه . مقایسه آمادگی استراتژیک با نقدشوندگی . هزینه کم تر به پول نقد تبدیل می شود

  سنجش دارایی نامشهود 

دارایی نامشهود می توان از الگوي آبشاري استفاده کرد که مشابه روشی است کـه در ترازنامـه هـاي    ـ در اندازه گیري 

  . دارایی هاي مالی و مشهود سازمان به کار می رود
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  .طبقه هاي مختلف دارایی را مشخص می کند و آن ها را به ترتیب نقدشوندگی فهرست می کند: سطح اول

  :الگوي آبشاري دارایی نامشهود

  .اطالعات فراوان در مورد سه سرمایه انسانی، اطالعاتی و سازمانی به ما می دهد: سطح اول در

  .مشخص می کند چگونه هر دارایی نامشهود به فرآیند داخلی مورد نظر مربوط می گردد: در سطح دوم

  .ویژگی هاي دارایی هاي نامشهود خاصی توصیف می شود: در سطح سوم

  

  فصل هشتم

  انسانیآمادگی سرمایه 

  وجود مهارت ها، استعداد و شیوه انجام فرآیندهاي داخلی : معیارهاي آمادگی سرمایه انسانی

  برآورد اخـتالف میـان ایـن نیازهـا و آمـادگی فعلـی       + شناسایی نیازهاي سرمایه انسانی مورد نیاز براي استراتژي

  برنامه ریزي براي جبران + کارکنان 

ایه انسانی با شناسایی شایستگی هایی آغاز می شود که افراد براي اجراي فرآینـدهاي  فرآیند اندازه گیري آمادگی سرم

  . کلیدي نقشه استراتژي سازمان به آن ها نیاز دارند

  شناسایی مشاغل استراتژیک: گام اول

  .مشاغلی که بیش ترین تأثیر را بر موفقیت استراتژي دارند: مشاغل استراتژیک

  ایجاد پروفایل شایستگی    : گام دوم

  ـ مهارت، 2ـ دانش، 1پروفایل شایستگی . مشخص کردن نیازهاي این مشاغل با جزئیات کامل

  . ـ ارزش هاي الزم براي موفقیت در یک پست شغلی را توصیف می کند3

  ...این پروفایل مرجع مناسبی براي منابع انسانی جهت انتصاب، استخدام، آموزش و 

  ) مثل شناخت مشتري(دانش تخصصی، دانش محیطی . دانش عمومی مورد نیاز براي انجام شغل است: انشـ د1

  )مذاکره، مشاوره(مهارت الزم براي به کار بردن دانش عمومی : ـ مهارت2

  . مجموعه اي از ویژگی ها یا رفتارهایی که در شغلی خاص باعث عملکرد فوق العاده می شود: ـ ارزش3

  زیابی آمادگی سرمایه انسانیار: گام سوم

  ـ ارزیابی قابلیت ها و شایستگی هاي فعلی کارکنان در مشاغل استراتژیک 

  توسعه شغلی  درجه و خودارزیابی  360ـ ارزیابی 

  برنامه توسعه سرمایه انسانی: گام چهارم

 نقشه استراتژي فرآیندهاي داخلی استراتژیک را مشخص می کند : خالصه مشاغل اسـتراتژیک را   این فرآیندها

  .تعیین می کنند
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  .ـ رویکرد مشاغل استراتژیک برنامه توسعه سرمایه ي انسانی را مدیریت می کند

  .ـ رویکرد ارزش هاي استراتژیک نیز استراتژي را به وظیفه ي همگانی تبدیل می نماید

  

  فصل نهم

   آمادگی سرمایه اطالعاتی

  . سرمایه اطالعاتی، ماده خام ارزش آفرینی در اقتصاد نوین است

  شبکه ها + کتاب خانه ها + پایگاه هاي داده + سیستم ها = سرمایه اطالعاتی 

  . سیستم اطالعاتی که دانشی در مورد رفتار و اولویت هاي مشتري به وي اطالع بدهد: استراتژي مشتري مداري

  تمرکز سیستم هاي اطالعاتی بر کیفیت، بهبود فرآیند و بهره وري نیروي کار : استراتژي هزینه نهایی پایین

استراتژي رهبري محصول تقویت فرآیند طراحی و توسعه محصول با ابزاري مانند مدل سازي سه بعدي، نمونه سـازي  

   CAD/CAMو 

  :ـ توصیف سرمایه اطالعاتی1

  :جزء است 2سرمایه اطالعاتی شامل 

... شامل فن آوري هایی مانند شبکه هاي ارتباطی، کامپیوتر مرکزي و مهارت هاي مـدیریتی  : يـ زیر ساخت فن آور1

  براي ارسال اثربخش

  .بسته اي از اطالعات، دانش و فن آوري که بر مبناي زیرساخت فن آوري ساخته شده: ـ ابزارهاي سرمایه اطالعاتی2

  :سه نوع ابزار سرمایه اطالعاتی

  .که داد و ستدهاي متعارف بنگاه ها را خودکار می کند ERPشامل سیستم : ـ ابزار پردازش داد و ستد1

  .به تقویت تحلیل، تعبیر و تسهیم اطالعات و دانش کمک می کنند: ـ ابزارهاي تحلیلی2

  .مدل جاري کسب و کار بنگاه را تغییر می دهند: ـ ابزارهاي تحولی3

  ): در فرآیند مدیریت مشتري(ر فرآیند نوآوري کاربردهاي این سه ابزار د

بـراي حمایـت فرآینـدهاي     و سیستم هـاي مـدیریت توسـعه محصـول      CAD/CAMـ سطح تبادل اطالعات 1

  )روابط با مشتري(، )CRMنرم افزار (مدیریت مشتري 

بـراي قابلیـت سـنجش سـودآوري      ـ سطح تحلیلی سیستم مدیریت دانش براي تسـهیم تجـارب بـین طراحـان     2

  مشتریان

ـ سطح تعامل پویاي مشتري و تأمین کننده که به مشتریان اجازه بدهد مستقیماً محصول مورد نظرشان را طراحـی  3

  براي شناسایی الگوهاي خرید مشتري کمک به اپراتور در فرآیند فروش  کنند 
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  :در فرآیند مدیریت عملیاتی

  امه ریزي نیازهاي تولیدمدیریت زنجیره تأمین و برن

سیستم هایی براي تحلیل کیفیت محصول، فرآیند، هزینه هاي محصـول و فعالیـت، زمـان تولیـد و     : ـ سطح تحلیلی1

  تحویل و شکایات مشتریان

  برنامه مدیریت آمادگی سرمایه انسانی: ـ سطح تحولی2

  .وري از آن ها پیشتبانی کندابزارهاي سرمایه اطالعاتی وقتی کار می کنند که زیر ساخت هاي فن آ *

 :                       برادبنت/ مدل ویل  IT اجزاي زیر بناي 

  IT ،R&D IT، معماري و استانداردها، آموزش  ITمدیریت : ـ زیر ساخت هاي مدیریت1

تجهیـزات،  زیر بناي ابزارها، مدیریت روابـط، مـدیریت داده، ریسـک و امنیـت، مـدیریت      : ـ زیر ساخت هاي فیزیکی2

  مدیریت کانال ارتباطی

  هماهنگ کردن سرمایه اطالعاتی با استراتژي 

  .ابزارهاي سرمایه اطالعاتی با فرآیندهاي داخلی نقشه استراتژي هماهنگ باشند

  :راهنماي طرح ریزي استراتژي توسعه سرمایه اطالعاتی سازمان باید شامل این موارد باشد

  ژه هاي سرمایه اطالعاتی جدید ـ میزان کلی سرمایه گذاري در پرو1

  ـ ترکیب مطلوب سرمایه گذاري به تفکیک فرآیندهاي استراتژیک2

  ـ ترکیب مطلوب سرمایه گذاري به تفکیک نوع سرمایه اطالعاتی3

  :بر روي ابزارهاي سرمایه اطالعاتی جدید) هزینه کردن(

  ـ جایگزینی سیستم منسوخ قدیم با فن آوري روز1

  ید                                 ـ نصب ابزارهاي جد2

      شرکت ها به راهنماي استراتژیک از باال به پایین براي سرمایه گذاري در ابزارهاي سـرمایه اطالعـاتی جدیـد نیـاز

  .دارند

سرمایه گذاري کم تر در زیرساخت ها، بیش تر در ابزارهاي تبادل اطالعات، کم تـر  : سازمان با استراتژي کاهش هزینه

  ابزارهاي تحولیدر 

  سوق دادن سرمایه گذاري از ابزارها به زیرساخت ها: سازمان با استراتژي رهبري محصول

  سنجش آمادگی سرمایه اطالعاتی 

  درجه آماده بودن سرمایه اطالعاتی سازمان براي پشتیبانی از استراتژي شرکت= آمادگی سرمایه اطالعاتی 
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  فصل دهم

  آمادگی سرمایه سازمانی

  .توانایی سازمان در بسیج و حفظ فرآیندهاي تغییري که براي اجراي استراتژي ضروري هستند= سازمانی  سرمایه

  .قابلیت یکپارچه سازي دارایی نامشهود و مشهود را فراهم می کند= سرمایه سازمانی 

  درك مشترك از چشم انداز، مأموریت، ارزش و استراتژي شرکت با سرمایه سازمانی باال 

  عدم توفیق شرکت در انتقال اولویت ها و ایجاد فرهنگ جدید سرمایه سازمانی پایین  شرکت با

  :اجزاء سرمایه سازمانی

  استراتژي... آگاهی و درونی کردن مأموریت، چشم انداز : ـ فرهنگ1

  داشتن رهبر مناسب در تمام سطوح براي بسیج سازمان در جهت پیشبرد استراتژي: ـ رهبري2

  هنگی اهداف فردي، تیمی و واحدي در جهت تأمین اهداف استراتژیکهما: ـ هماهنگی3

  تسهیم دانش استراتژیک در سازمان: ـ کارتیمی4

تعیین برنامه تغییري است که اجراي استراتژي کل شـرکت مـا را بـه    = اولین گام در تولید استراتژي سرمایه سازمانی

  .تحقق آن ملزم می کند

  ):تغییرات رفتاري(این تغییرات 

  : ـ به منظور خلق ارزش براي مشتري و ذي نفع1

  ـ توجه به مشتري1

  ـ خالقیت و نوآوري2

  .در سازمان هایی که به دنبال ارتقاء منافع سهام داران هستند ـ نتیجه گرایی 3

  :ـ الزم براي اجراي استراتژي2

  در سازمان هاي تخصصی و وظیفه اي ـ درك مأموریت، استراتژي و ارزش 1

  .در سازمان هایی که سابقه طوالنی در توجه به فرآیندهاي داخلی دارند پاسخگویی ـ فضاي 2

  .در سازمان هایی که به دنبال درجه باالیی از یکپارچه سازي هستند ـ ارتباط آزادانه 3

  .وقتی استراتژي نقش واحدهاي مختلف را مشخص نماید ـ کارتیمی 4

  فرهنگ

پیش بینی با ثباتی ایجاد می کند که نحوه عملکرد گروه یا سازمان را شکل مـی  فرهنگ، گرایش ها و رفتارهاي قابل 

  .دهد

  استراتژي بر فرهنگ تأثیر می گذارد نه بر عکس

  فرهنگ کاهش مستمر هزینه شرکت با استراتژي هزینه نهایی پایین 
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  فرهنگ خالقیت و نوآوري شرکت با استراتژي رهبري محصول 

  فرهنگ کیفیت و بهبود مستمر شرکت با استراتژي ثبات و و پایایی رقابت 

  .سنجش ارزش هاي فرهنگی بیش تر متکی بر پیمایش کارکنان است :سنجش فرهنگ

  :تفاوت فرهنگ سازمانی با جوسازي

می و برداشت مشترك از خطی مشی ها، اعمـال واحـدهاي رسـ   = در روان شناسی اجتماعی ریشه دارد = جوسازمانی 

  غیر رسمی سازمان

نمایان گر نمادها، اسطوره ها، داستان ها و آیین هایی اسـت کـه در   = ریشه در مردم شناسی دارد = فرهنگ سازمانی 

  .آگاهی سازمان رسوب کرده

  .فرهنگ توصیفی است، در حالی که جو سازمانی یک سازه است بر اساس ابزاري که توسط روان شناسان توسعه یافته

  رهبري

  :رویکرد براي تعریف نقش رهبري دو

  توجه بر فرآیندها: ـ مدل توسعه رهبران1

  توصیف ویژگی هاي رهبران: ـ مدل شایستگی رهبران2

  مدل توسعه رهبران

  : اهداف

  درصد پست هاي کلیدي بدون جانشین: ـ توسعه عمق رهبري1

  استخدام مدیریت درونی در مقابل بیرونی: ـ توسعه پروفایل رهبري2

  درصد تمایل شخصی براي چرخش توسعه رهبري: سعه رهبرانـ تو3

  تعداد پروژه هاي تیم هاي کاري مستقل: ـ تبدیل رهبري به فرآیندهاي مشارکتی4

  ـ توسعه رهبري اثربخش5

  ـ ترویج محیط رهبري در تمام سطوح6

  ـ افزایش مهارت هاي رهبري7

  ـ مالکیت و اجراي استراتژي8

  مدل شایستگی رهبران 

  .مطالعه چگونگی توسعه رهبران، تالش می کند رهبران را آن طور که هستند توصیف کند به جاي

  :طبقه بندي شایستگی ها در سه طبقه عمومی

+ نـوآوري و ریسـک پـذیري    + مشتري مـداري   . رهبران نتایج و اهداف سازمان را تبیین می کنند: ـ خلق ارزش1

  نتیجه گرایی



٢٩ 
 

+ مسـئولیت پـذیري   + شناخت اسـتراتژي   . ند تغییر را بسیج و هدایت می کنندرهبران فرآی: ـ اجراي استراتژي2

  کارتیمی+ ارتباطات 

+ یـادگیري   . رهبران شایستگی ها را می سازند و الگوهاي سازمان را تعیـین مـی کننـد   : ـ توسعه سرمایه انسانی3

  مشارکت شخصی+ توسعه و هدایت 

  سنجش رهبري 

  .راحت تر از اندازه گیري شایستگی هاي رهبري استسنجش فرآیند توسعه رهبري 

  ...تعداد سمت هاي کلیدي بدون جانشین، تعداد استخدام هاي بیرونی ، ): توسعه رهبري(معیارهاي قابل مشاهده 

  قضاوت مسایل ذهنی مثل کیفیت ارتباطات و توانایی رهبران): شایستگی رهبري(معیارهاي قابل مشاهده 

  .رآیندهاي توسعه تمرکز دارند باید مدل شایستگی رهبري داشته باشندشرکت هایی که بر ف *

  .شرکت هایی که بر فرآیندهاي شایستگی هاي رهبري تمرکز دارند باید برنامه هاي توسعه رهبري داشته باشند *

  هماهنگی

  .ـ توانمندسازي کارکنان، نوآوري و ریسک پذیري را تشویق می کند: سازمان هماهنگ

  .ي افراد را در جهت تحقق اهداف سطح باال هدایت می کندـ فعالیت ها

  :هماهنگی به دو مرحله نیاز دارد

بروشـور،  . رهبران اهداف استراتژیک سطح باال را به شیوه اي بیان کنند کـه تمـام کارکنـان بفهمنـد    : ـ ایجاد آگاهی1

  ...خبرنامه، بولتن، جلسه و 

افراد و تیم ها اهـداف و پـاداش هـایی عملـی دارنـد کـه در صـورت         رهبران باید مطمئن شوند که: ـ ایجاد انگیزش2

  .تحقق، به برآورده شدن اهداف سطح باالتر کمک می کند

به کمک پیوند اهداف شخصی در نظام پاداش و جبران خدمات با اهداف سازمانی به هماهنگی استراتژیک دسـت مـی   

  .یابند

  کار تیمی و تسهیم دانش

  .زمان ارزشمندتر از دانش جمعی اعضایش نیستهیچ یک از دارایی هاي سا

   خلق دانش

  .شناخت و تسهیم اطالعات و دانش است که می تواند مورد استفاده سازمان باشد: مشتمل بر

  سازمان دهی دانش 

اطالعات براي در دسترس بودن باید به نحوي سازمان دهی شوند که قابلیت انتقال بـه صـورت الکترونیـک را داشـته     

  .باشند

  .، شیوه اي براي سازمان دهی اطالعات ارزشمند فراهم می کند... نظام تسهیم دانش با ابزارهایی نظیر جستجو 
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  توسعه دانش

افـزایش اعتبـار مطالـب     متخصصان در هر حوزه باید اطالعاتی که دیگران ارسال می کنند را مرور و تأییـد کننـد   

  منتشر شده

  نشر دانش

  .دسترسی آسان کاربران به پایگاه هاي دانش را فراهم کنندنظام هاي مدیریت دانش باید 

  :دو روش براي نشر دانش

منتشر مـی      Emailنیازهاي کاربران را مشخص می کند و به طور انتخابی دانش را با استفاده از :  Pushـ نظام 1

  وقت گیر: مشکل. کند و در عین حال استفاده احتمالی کاربران را می شناسد

  .جستجوي اطالعات موجود جهت یافتن آنچه که به نیازهاي فعلی افراد مربوط است:  Pullـ نظام 2

  :نظام مدیریت دانش مشتمل بر

  .ـ پایگاه داده و نظام هاي مدیریت آن ها که دانش را جمع آوري و ذخیره می کند1

  .ـ نظام هاي انتقال که دانش را مستقل ار منبع اطالعات آن ها منتقل می کند2

  )کارکنان مسئول(ستجوي مطمئن که به کاربران اجازه جستجو در پایگاه داده می دهد ـ ج3

 تسهیم دانش فرآیندي است که خروجی هاي آن در بهبود عملکرد نقشه هاي استراتژي دیده می شود.  

  گزارش آمادگی سرمایه سازمانی 

  هدف استراتژیک                                معیار استراتژیک                     

  )ویژگی هاي کلیدي(فاصله رهبري  دسترسی رهبران تمام سطوح را براي بسیج      رهبري 

  سازمان در جهت استراتژي آن توسعه بدهید               

  ارزش هاي بنیادي    + مشتري مداري   انداز و آگاهی و درونی شدن مأموریت و چشم فرهنگ  

  الزم براي اجراي استراتژي را توسعه بدهید...                

  آگاهی استراتژیک و هماهنگی استراتژیک      از هماهنگی اهداف و انگیزه ها با      هماهنگی 

  تجارت برتر                              استراتژي تمام سطوح مطمئن شوید                                 

  افراد کلیدي    تسهیم تجربه هاي برتر  از تسهیم دانش و دارایی هاي کارکنان   کارتیمی 

  تیم ها    با پتانسیل استراتژیک مطمئن شوید                                                            

  پاداش ها                                                                                                            

  نقش منابع انسانی براي سرمایه سازمانی

  .پس از تدوین گزارش آمادگی سرمایه سازمانی تیم رهبري باید معیارها را مشخص کند

  .راي اقدامات الزم براي تحقق اهداف معیارهاي سرمایه سازمانی استواحد منابع انسانی مسئول اج
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  فصل یازدهم

     تطبیق نقشه استراتژي با استراتژي شرکت

  .جوهره ي استراتژي انتخاب شیوه متفاوت و متمایز انجام کارها یا اجراي کارهاي متمایز از رقباست: پورتر

  :زنجیره ارزش

  .شده به کارکنان و تأمین کنندگان مبلغ پرداخت: ـ ارزش تأمین کننده

قیمتی که مشتري پرداخت می کند منهاي هزینه هاي پرداخت شده به کارکنان و تـأمین کننـدگان   : ـ ارزش شرکت

  .محصوالت و خدمات فروخته شده

  .تفاوت بین حداکثر قیمتی که مشتري مایل به پرداخت است و قیمتی که براي پرداخت می پردازد: ـ ارزش مشتریان

  استراتژي هزینه نهایی پایین

  زمان تحویل کوتاه + کیفیت مناسب + هزینه پایین 

  :مدیریت عملیاتی

  ـ ایجاد روابط بلند مدت با تأمین کنندگان

  ـ فرآیندهاي تبدیل با کیفیت باال و هزینه پایین در زمان کوتاه

  ـ فرآیندهاي توزیع و پخش کم هزینه و سریع

  : مدیریت مشتري

  ...)اینترنتی، تلفنی (ده ـ سفارش سا

  ـ خدمات پس از فروش خوب

  .ـ درك و شناخت گسترده از خدمات و محصوالتی که اکثر مشتریان خواهان هستند

  : نوآوري

  ـ پیرو بازار هستند نه پیشرو

  ـ صرف هزینه کم براي نوآوري

  ـ توانایی کپی از پیشروان صنعت

  .ها است نه محصوالت تا هزینه کاهش یابدتمرکز اصلی نوآوري در این شرکت ها روي فرآیند

  :فرآیند مسئولیت قانونی و اجتماعی

  .هزینه بر، اما مهم هستند... ـ کاهش تهدیدات کارکنان و جوامع و 

  :فرآیند رشد و یادگیري

  ) TQMآگاهی کارکنان از شش سیگما ،(شایستگی کارکنان به منظور بهبود فرآیندها : ـ سرمایه انسانی1
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ارایه اطالعات درست و به موقـع بـه   + تقویت تجربه خرید آسان مشتري، کاهش هزینه سفارش : اطالعاتی ـ سرمایه2

  کارکنان در مورد هزینه، کیفیت و زمان چرخه فرآیندها و مشتریان

فرهنگ سازمانی باید شعار اسـتراتژیک  . تأکید بر یادگیري محلی و تسهیم تجارب برتر در سازمان: ـ سرمایه سازمانی3

  .را تقویت کند» بهتر، سریع تر، ارزان تر«

  استراتژي رهبري محصول

ارزش ارایه شده شرکت هاي رهبري محصول، بر جنبـه هـا و کارکردهـاي خاصـی تأکیـد دارد کـه مشـتریان خـاص         

  .برایشان ارزش قایلند و حاضرند پول بیشتري بابت آن بدهند

  .ترین پول را از اولین مشتریان بگیرنداین شرکت ها می خواهند در بازار اول باشند و بیش 

  .فرآیندهاي کلیدي داخلی در خوشه نوآوري قرار دارد

  : نوآوري

  .ـ عملکرد عالی در پیش بینی نیازهاي مشتریان و کشف فرصت هاي جدید براي محصوالت و خدمات برتر

  :فرآیند عملیاتی

ا باید استوار باشند تا به طور مستمر محصوالت جدیـد  ـ این فرآیند ها به منظور دستیابی به کم ترین هزینه نیست ام

  .معرفی نمایند

  ـ رسیدن به ظرفیت تولید با سرعت

  .ـ باید انعطاف پذیر باشد تا کم ترین تغییرات کوچک با توجه به بازخورد بازار را ایجاد نمایند

  :فرآیند مشتري

  )از مشتریان ایده هاي جدید(ـ شناسایی و یادگیري از مشتریان طراز اول خود 

  ـ آموزش مزایاي کاربري محصوالت جدید به مشتریان

  :فرآیند قانونی و اجتماعی

  .ـ داشتن روابط خوب با دولت براي گرفتن مجوز براي محصوالت جدید

  راه کارهاي جامع مشتري

شـرکت   مشـتریان احسـاس مـی کننـد     ایجاد روابط بلند مدت با مشـتریان  : نوع سوم ارزش قابل ارایه به مشتري

  .نیازهاي شخصی آن ها را درك کرده و براي توسعه راه حل هاي اختصاصی به شرکت اعتماد می کنند

  .فرآیندهاي داخلی این شرکت ها در خوشه مدیریت مشتري متمرکز است

  فرآیندهاي داخلی

  :ـ مدیریت مشتري1

  .ـ درك عمیق از آن چه که مشتري به آن اهمیت می دهد
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  بر پایه اعتماد به مشتریان ـ برقراري روابط محکم

  ـ ارایه محصوالت متناسب با راه حل هاي اختصاصی مشتریان 

  ـ کمک به مشتریان در رسیدن به موفقیت 

  : ـ مدیریت عملیاتی2

  ـ ارایه محصوالت و خدمات گسترده به مشتریان براي پشتیبانی از فرآیندهاي مدیریت مشتري 

  : ـ نوآوري3

  ق ارزش براي مشتریان و تمرکز تحقیقات در شناخت نیازها و ترجیحات آینده مشتريـ یافتن راه هاي جدید خل

  : ـ قانونی و اجتماعی4

  .ـ تمرکز بر اخذ مجوزهاي قانونی ارایه خدماتی است که موانع سنتی صنعت را از میان برمی دارد

  فرآیند یادگیري و رشد

  :اهداف

تمرکز شایستگی کارکنان بر روي مهارت ها و اطـالع از ویژگـی هـاي محصـوالت و خـدماتی کـه       : ـ سرمایه انسانی1

  . شرکت به مشتریان هدف می دهد

تمرکز بر روي داده هـاي مربـوط بـه مشـتریان و قابلیـت تحلیـل ایـن داده هـا بـراي شـناخت           : ـ سرمایه اطالعاتی2

  ) CRM(ترجیحات مشتري و شیوه خرید او 

کارکنان باید اولویت مشتریان و ارزشـی را کـه   . ترویج فرهنگ مشتري محوري در میان کارکنان: ـ سرمایه سازمانی3

  .شرکت با توسعه و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان به دست می آورند را بشناسند

  استراتژي هاي ایجاد فضاي انحصاري

جایی باال براي مشتریان، ارزش پایـدار بلندمـدتی بـراي خودشـان     در این استراتژي ها شرکت با ایجاد هزینه هاي جاب

  .ایجاد می کنند

  .ـ این فضاي انحصاري وقتی ایجاد می شود که محصول اصلی و تخصصی شرکت مبناي استاندارد صنعت شود

  .سایر شرکت ها باید نرم افزارها را تحت ویندوز بنویسند ویندوز میکروسافت 

یازمند این است که رقبا نتوانند از محصول اصلی به دالیل موانع قـانونی یـا محرمانـه بـودن     ـ ایجاد فضاي انحصاري ن

  .مراحل تولید تقلید کنند

ـ نوع دیگري از فضاي انحصاري زمانی به وجود می آید که شرکتی مبادالت عمده میـان خریـداران و فروشـندگان را    

   VISACARD (eBay)ارایه بدهد 

  وجه مالی

فرصـت هـاي بـه دسـت     . راتژي ایجاد فضاي انحصاري بر رشد درآمد بیش از بهره وري تأکید می کنـد وجه مالی است

آوردن حاشیه سود باال و سهم بازار با پیاده سازي موفق استراتژي ایجاد فضاي انحصاري بسیار بیش تر از منافع توجه 
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صاري از قیمـت پـایین و بهـره وري بـراي     با این حال شرکت ها با استراتژي ایجاد فضاي انح. به کاهش هزینه هاست

  .کاهش قیمت براي جذب مشتري در محصوالت مرحله اول استفاده می کنند

  :اهداف رشد درآمد

) + تیـغ اصـالح  (درآمد با حاشیه سود بـاال از محصـوالت و خـدمات جـانبی     + ـ درآمد ناشی از جذب مشتریان جدید 

  وفادار شرکتدرآمد ناشی از دسترسی اشخاص ثالث به مشتریان 

  وجه مشتري و بازار 

  حفظ گسترش دستاوردهاي شرکت از مشتریان فعلی + جذب سریع مشتري جدید 

  وجه فرآیندهاي داخلی

استراتژي ایجاد فضاي انحصاري نیازمند فرآیندهاي نوآوري قدرتمند هستند ارایـه محصـوالت   : ـ فرآیندهاي نوآوري1

  )میکروسافت(به عنوان استانداردهاي بازار 

ارایه محصـوالتی کـه مشـتریان    . مکمل ها منبع کلیدي پایداري استراتژي فوق هستند: ـ مدیریت تکمیل کنندگان2

  .براي استفاده از آن ها نیازمند محصول اولیه هستند

جذب مشتریان جدید با کاهش هزینه جابجایی رقبا و یا افزایش هزینه جابجایی مشـتریان خـود   : ـ مدیریت مشتري3

  )یعنی سوئیچ کردن از یک برند به برند دیگر :جابجاي(

حاشیه سود باالي استراتژي فوق فشار کمی بر روي فرآیندهاي عملیاتی براي کارآمدتر بودن در : ـ مدیریت عملیاتی4

  .صنعت می آورد

و ـ محافظـت محصـول خـود در برابـر تقلیـد و اسـتفاده رقبـا        1: دو هدف: ـ مدیریت فرآیندهاي قانونی و اجتماعی5

         (Copy rite)استفاده بدون اجازه مشتریان 

ـ جنبه همه چیز براي برنده استراتژي باعث می شود سهم بازار او باال بـرود کـه باعـث جلـب توجـه نیروهـاي ضـد        2

فشـاري کـه اتحادیـه اروپـا بـه      )خطـر اجتمـاعی   نداشتن قیمت باال به خاطر داشـتن انحصـار   (انحصار خواهد شد 

  .دمایکروسافت آور

  )به مدارس pcاهدا : اپل(ـ انجام فعالیت هاي اجتماعی که از فن آوري اختصاصی شرکت پشتیبانی کند 

  وجه رشد و یادگیري

  متخصصان پیشرو در زمینه فن آوري اختصاصی شرکت: ـ سرمایه انسانی1

ی کنند اما مشتریان به آن باید طوري پیچیده باشد که رقبا نتوانند کپ. قلب استراتژي فوق است: ـ سرمایه اطالعاتی2

   (CRM). ها را آسان ببینند

  .فرهنگ یک شرکت با استراتژي فوق باید مشتري محور و مکمل محور باشد: ـ سرمایه سازمانی3
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  فصل دوازدهم

  برنامه ریزي اقدامات

  .افزودن سه بخش به نقشه استراتژي تا پویایی استراتژي ایجاد شود: بررسی پویاي خلق ارزش

  هدف گذاري و بررسی روابط علت و معلولی در نقشه استراتژي: کمی کردنـ 1

  تعیین شیوه خلق ارزش توسط مضامین استراتژیک در افق زمانی کوتاه و متوسط و بلند مدت: ـ تعیین برنامه زمانی2

تحقـق عملکـرد    انتخاب سرمایه گذاري هاي استراتژیک و برنامه هاي عملی که سـازمان را بـراي  : ـ انتخاب اقدامات3

  .مورد نظر در چارچوب هاي زمانی تعیین شده آماده می سازد

  .ـ بدون کمی سازي، هدف استراتژیک به بیانیه اي از آرزوها تقلیل می یابد

چشـم  . (ـ چشم انداز، آینده مطلوب شرکت را خلق می کند و استراتژي منطق تحقق چشم انداز را مشخص می کنـد 

  )یگرندانداز استراتژي مکمل یکد

  :مرحله اي برنامه ریزي اقدامات 6فرآیند 

تنظـیم  ): فاصله شرایط موجود با وضعیت مطلوب تأمین منافع سهام داران(ذي نفع / ـ تعریف فاصله ارزش سهام دار 1

  .اهداف و فاصله ارزشی که باید پر شود

ه اي که منبع جدیدي از ارزش بـراي  شناسایی مشتریان هدف و ارزش قابل ارای: ـ بهبود ارزش قابل ارایه به مشتري2

  .مشتري ایجاد می کند

  نشان دادن شیوه پر کردن فاصله موجود طی برنامه زمان بندي: ـ تعیین برنامه زمانی براي تحقق نتایج پایدار3

  تعیین فاصله ارزش مضامین استراتژیک): فرآیندهاي حیاتی(ـ شناسایی مضامین استراتژیک 4

  تعیین فاصله آمادگی سرمایه انسانی، اطالعاتی و سازمانی: دن دارایی هاي نامشهودـ شناسایی و هماهنگ کر5

  تأمین منابع مالی استراتژي: ـ شناسایی و تأمین منبع مالی اقدامات استراتژیک مورد نیاز اجراي استراتژي6

  :گام اول

  و معیارهاي کلی مالی) یا مأموریت(ـ تعریف اهداف 

  یط موجود با وضعیت مطلوبـ تعریف اهداف و فاصله شرا

  ـ تخصیص فاصله ارزش به اهداف رشد و بهره وري

  :گام دوم

  ـ روشن ساختن مشتریان هدف

  ـ روش ساختن ارزش قابل ارایه به مشتري

  ـ انتخاب معیارها

  ـ تعلیق اهداف مشتري با اهداف رشد مالی
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  :گام سوم

  ـ تعیین برنامه زمانی براي نتایج

  مضامین مختلفـ تعیین فاصله ارزش 

  :گام چهارم

  که بیشترین تأثیر را دارند ) مضامین استراتژیک(ـ شناسایی فرآیندهاي اساسی 

  ـ تعیین اهداف و معیارها

  :گام پنجم

  ـ شناسایی سرمایه هاي انسانی، اطالعاتی و سازمانی مورد نیاز براي پشتیبانی از فرآیندهاي استراتژیک

  براي پیشیبانی از استراتژيـ ارزیابی آمادگی این داراي ها 

  ـ تعیین معیارها و اهداف

  : گام ششم

  ـ تعریف اقدامات خاص مورد نیاز براي پشتیبانی از فرآیندها و توسعه دارایی هاي نامشهود

  ـ شفافیت و حفظ منابع مالی

  

  .اجراي استراتژي نیازمند مدیریت فعاالنه اقدامات است

  

  

  

  

  

  

  

  

 


