تدوین استراتژی کسب و کار و ارزش آفرینی در شرکت مخابرات منطقه تهران

زهرا لواسانی-کارشناس دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه ها
چکیده
از آغاز هزاره سوم حوزه ارتباطات و فن آوری اطالعات بيشترین تنوع ارائه خدمات را در طول تاریخ خود تجربه
کرده است ولي تنوع سالئق مردم همچنان از تنوع خواست ارائه شده پيش تر بوده است .خدمات و سرویسهای
مخابراتي و تغييرپذیری آنها در راستای عالئق مردم ،رشد اقتصادی و فرهنگي جامعه نسبت به سایر حوزه ها از
شتاب بيشتری برخوردار است .استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود ،مقوله تکنولوژی را عميقا به اقتصاد
مربوط مي کند .زیرا علم اقتصاد در عام ترین تعریف ،نحوه تخصيص منابع و امکانات محدود به نيازهای نامحدود
است .وقتي که محدودیت و نياز همزمان وجود داشته باشد ،رقابت هم شکل مي گيرد .بنابراین تاثير سطح
تکنولوژی بر ميزان رقابت پذیری قابل پيش بيني است .امروزه تکنولوژی بر بستری از دانش که از طریق فناوری
های اطالعاتي و ارتباطي انتشار مي یابد ،جریان دارد و جریان اطالعات و ارتباطات در زندگي انسان امروز و به
طور خاص به دليل تاثير این جریان بر افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در اقتصاد و از سوی دیگر مزایای
ویژه ای که این صنعت برای کشور دارد ،حائز اهميت است .توجه به ایجاد ملزومات توسعه و تعميق فناوری
اطالعات و ارتباطات بيشتر از اینکه انتخاب باشد ،ضرورت است .بنابراین امروزه فقط توسعه از نظر کميت و
تعداد تلفنهای ثابت و سيار کافي نبوده و توسعه سرویسهای ارزش افزورده و ارائه سرویس های متعدد که بقای
شبکه مخابرات را تضمين و به یک شبکه سودآور و درآمد زا تبدیل مي کند.
واژگان کلیدی :مدیریت استراتژیک  ،ماتریس  ،SWOTزنجيره ارزش
مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک یک فعاليت مهم است که کمک مي کند تا شرکت های بزرگ بتوانند از بحران بيرون
بيایند .برای 21سال گذشته ،بر نقش برنامه ریژی در فرآیند های مدیریتي تاکيد بيشتر شده است و بيان شده
است که بر موفقيت رقابتي بنگاه ها کمک مي کند (داکر .)1983،به طور کلي وقایع پيشبيني پذیر هستند و از
تجزیه و تحليل مدیریت عمليات سازمان ميشود استراتژیها را تهيه کرد (آنسوف .)1965،استراتژی
زایيده رقابت است پس باید مزیت رقابتي را برای خود ایجاد کنيم (زنجيره ارزش و نيروهای رقابتي)
(پورتر .)1980،نظریههای سنتي مدیریت را تغيير داده و جهت نگرش ها را از اصول مدیریت سنتي به مدیریت
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نوین برگردانده است (مينتزبرگ .)1985،کارت امتيازهای متوازن ( )BSC(1کاپالن و نورتون  )1992،2تدابيری که
عملکرد را هدایت ميکننددر چهار حوزه کليدی یعني امور مالي ،مشتریان ،فرآیندهای داخلي کسب و کار و
یادگيری و نوآوری است که ن يازمند آن هستند سازمان برای سنجش آن ها ،اهدافش را به وضوح روشن کند.
کارت امتياز متوازن نمایانگر تفسير استراتژی سازمان است و نشان ميدهد که ریشه مشکالت در کجاست
(نورتون و کاپالن.)1992،
جامعه تحقيق
به دليل اینکه تحقيق مورد نظر مربوط به شرکت مخابرات منطقه تهران مي باشد جامعه آماری این تحقيق
مدیران ارشد و کارشناسان این شرکت مي باشند( .تعداد 3094نفر)
نمونه و روش نمونه گيری
روش ارزیابي و نتيجه گيری بصورت خبرگي انجام شده است.این افراد به عنوان ارزیابان و تحليل گران چگونگي
اجرای استراتژی های شرکت مخابرات مي باشند.
ادبیات تحقیق
تحقيقات نشان ميدهند که عملکرد موفق شرکتها از رضایت مشتریان منتج ميشود و افزایش رضایت مشتریان
امری حياتي برای شرکتها ميباشد .به طور کلي مدیریت استراتژیک بر روی شناسایي و رضایتمندی نيازهای
مشتریان خارجي متمرکز شده است .رضایت مشتری موضوع مهمي برای محققان و مدیران ميباشد زیرا یک
مشتری راضي خرید محصول را تکرار خواهد کرد و به مشتریان بالقوه دیگر ،نکات مثبتي را در مورد محصول یا
خدمت خواهد گفت (استيری.)2011 ،
مدل های مفهومی و پیشینه تحقیق:
افزایش رقابت ،تغيير محيط کسب و کار و جهاني سازی از تغييرات عمده ای هستند که در صنعت مخابرات به
وقوع پيوسته است .تقاضا برای خدمات مخابراتي و ارتباطي به سرعت در حال تغيير است و رفتار مشتریان
نسبت به دهه قبل تغيير کرده است .در قرن بيست و یکم حرکت به سوی ارتباطات پرسرعت ،بسيار حائز اهميت
است و سعي همه کشورها دست یافتن به ارتباطاتي پرسرعت در تمام زمينه های اطالعاتي و ارتباطاتي و در
بستر فناوری اطالعات و ارتباطات  3است .تفاوتهای موجود بين سازمانها در زمينه های مختلف مانند حجم و
م اهيت فعاليت ،ميزان فروش یا درآمد ،تعداد کارکنان ،ميزان سرمایه گذاری و ...باعث به وجود آمدن تفاوت در
نحوه برنامه ریزی استراتژیک آنها نيز شده است .روشها و مدلهای استراتژیک از یک تکنيک و دستورالعمل
خاص پيروی نميکنند بلکه هر یک حاوی مفهوم و بينش خاص هستند؛ در این راستا مدلهای بسياری موجود
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است که انتخاب آنها با توجه به ماهيت شرکت ،وضعيت صنعت مربوطه و شرایط محيطي صورت ميپذیرد،
بنابراین باید مدعي شد که هر سازمان یک مدل منحصر به فرد استفاده ميکند که عمالً تلفيقي از یک یا چند
مدل برنامهریزی استراتژیک است ،انواع مدل ها از جمله مدل برایسون ،مدل استونر و فریمن( ،دانکن و
همکاران( ،)1995،دیوید ،)1990،مدل (هيل و جونز( ، )1998،آرنولد و جادسون ،)1996،مدل( اندروز)1987،
و مدل های دیگری که همگي به تحليل عوامل محيط داخلي و خارجي  ،تحليل ذینفعان ،تحليل محيط صنعت
معتقد بوده اند .در شرکت مخابرات ،برای تعریف استراتژیها سعی شده از ترکیبی از متدولوژیهای مناسب با توجه به
وضعیت بازار و شرکت مخابرات ایران استفاده شود  .مسیر تدوین استراتژی با مدل زیر دستور کار قرار گرفت که مدل پایه
آن بر اساس روش  XPPنورتون -کاپالن می باشد.
چارچوب جامع تدوین استراتژی
برای تدوین استراتژی ،از چارچوبي با عنوان چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده ميشود .این چارچوب ابزارها
و روشهایي را ارائه ميکند که برای انواع سازمانها (دراندازههای گوناگون) مناسب است و به استراتژیستها کمک
ميکند تا استراتژیها را شناسایي ،ارزیابي و گزینش کنند .این چارچوب دارای چهار مرحله اصلي است که عبارتند
از:
مرحله شروع :در این مرحله ماموریت سازمان تعيين شده و بيانيهی مأموریت آن تهيه ميشود.
مرحله ورودی :در این مرحله اطالعات اصلي مورد نياز برای تدوین استراتژیها مشخص ميشود .این مرحله
شامل ماتریس ارزیابي عوامل داخلي) ، (IFEماتریس ارزیابي عوامل خارجي ) (EFEاست .چه بسا شناخت
بيشتری که از داخل و خارج سازمان حاصل ميشود ،منجر به تغيير مأموریت سازمان حتي در طول فرایند
مدیریت استراتژیک شود.
مرحله تطبیق یا مقایسه :در این مرحله ،با توجه به اطالعات حاصل از مراحل قبل ،با در نظر داشتن مأموریت
سازمان ،عوامل اصلي داخلي(قوتها و ضعفهای کليدی) و عوامل اصلي خارجي(فرصتها و تهدیدهای استراتژیک)
با هم تطبيق داده ميشوند و در واقع بين آنها نوعي توازن ایجاد ميشود .در این مرحله عوامل داخلي و خارجي با
استفاده از ابزارهای گوناگون تطبيق داده ميشوند تا استراتژیهایي شناسایي شوند که در راستای مأموریت سازمان
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بوده و متناسب با عوامل داخلي و خارجي باشند .ابزارهایي که در این مرحله برای تطبيق عوامل مورد استفاده قرار
ميگيرند عبارتند از :ماتریس سوات) (SOWTو ماتریس داخلي خارجي ). (IE
مرحله تصمیمگیری :مرحله آخر ،با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمي ) ، (QSPMگزینه های
مختلف استراتژیهای شناخته شده در مرحله قبل (مرحله تطبيق) ،به شيوه عيني و بدون اعمال نظر شخصي
مورد ارزیابي و قضاوت قرار ميگيرند .این ماتریس جذابيت نسبي انواع استراتژیها را مشخص ميکند و
بدینگونه برای انتخاب استراتژیهای خاص یک مبنای علمي ارائه ميدهد.
روش تحقیق
ماموریت و چشم انداز:هر سازمان ،پيش از تصميمگيری در مورد استراتژی ،باید به درستي بداند که رسالت اوچيست (مأموریت) ،آرمانهای بلند سازمان چه ویژگيهایي دارند (چشمانداز) و معيارهای اساسي در ارزیابي
رفتار سازمان کدامند ارزشهای کليدی ،به این مباني ،ارکان استراتژی گفته ميشود .ارکان استراتژی ،محدوده
کسبوکار سازمان را تعيين ،و جهتگيری اساسي سازمان را مشخص ميسازند .این مباني اگر به درستي و
بابصيرت کافي ،نسبت به فضای کسب وکار معماری شده باشند نقش مهمي را در هدایت سازمان در مسير
موفقيت ایفإ ميکنند .بيانيه مأموریت سازمان جمله یا عبارتي است که بدان وسيله مقصود یک سازمان از
مقصود سازمانهای مشابه متمایز ميشود و بيان کننده "علت وجودی " سازمان است و باید در بر گيرنده 9
جزء اصلي  :مشتریان ،محصوالت یا خدمات ،بازارها ،فناوری ها ،توجه به بقاء رشد و سودآوری ،باورها و ارزشها،
مزیت رقابتي یا شایستگي ممتاز ،توجه به مردم(عوامل اجتماعي ،جامعه و محيطي) و توجه به کارکنان ،باشد .با
تدوین مأموریت ،تمامي فعاليتها واقدامهای شرکت هماهنگ و همسو شده ،انگيزه و توجه ذینفعان شرکت
پيرامون موضوع افزایش ميیابد .دراین راستا ميتوان گفت مأموریت اهداف بنيادین سازماني را به تصویر
ميکشد.
محيط را معموالً به دو الیه :محيط عمومي یا کالن و محيط تخصصي یا خرد تقسيم ميکنند.
محيط عمومي :شامل نيروهای کالني است که به طور غيرمستقيم بر فعاليتهای سازمان اثر ميگذارد.
محيط تخصصي :شامل آن دسته از عنصر یا گروههایي است که به طور مستقيم بر شرکت تأثير ميگذارند و خود
نيز از آن تأثير ميپذیرد .این گروهها (ذینفعان) عبارتاند از :دولت ،عرضهکنندگان ،رقبا ،مشتریان ،بستانکاران،
کارکنان ،اتحادیههای کارگری و تجاری وغيره .محيط تخصصي شرکت را ميتوان همان صنعتي دانست که
شرکت در آن فعاليت ميکند.
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجیبا استفاده از ماتریس ارزیابي عوامل خارجي هر یک از عوامل استراتژیک محيطهای کالن (اقتصادی،
اجتماعي و )...تخصصي(مشتریان ،رقبا و )...که در ماتریس الویت عوامل خارجي شناسایي و الویتبندی شدهاند،
مورد ارزیابي قرار ميگيرند و از بررسي این عوامل ،فرصتها و تهدیدها شناسایي ميشوند.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلیاین ماتریس ابزاری جهت بررسي عوامل داخلي سازمان ميباشد .در واقع نقاط قوت وضعف واحدهای
سازمان را ارزیابي مي نماید.
-ماتریس ارزیابی رقابت ()CPM
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با استفاده از ماتریس بررسي رقابت ،ميتوان رقبای اصلي و نقاط قوت و ضعف آنها را ،نسبت به موضع
استراتژیک یک شرکت شناسایي کرد.
مدل تجزیه وتحلیل سوات SWOTدر تجزیه وتحليل سؤات  ،عوامل داخلي و خارجي مورد بررسي قرار ميگيرند تا قوتها و ضعفها و
فرصتها و تهدیدها سازمان در آینده شناسایي شود وبرای رویارویي بهتر با آنها استراتژیهای مناسبي تدوین
شود.
ماتریس داخلی و خارجی ()IEماتریس داخلي  -خارجي یک چارچوب تحليلي ساده است که براساس جمعبندی نهایي جدول ارزیابي
عوامل داخلي و خارجي ،استراتژیهای مناسب سازمان رامشخص ميسازد.
- 1تحلیل ذینفعان
مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیکSPACE5
یکي از چارچوبهای تلفيق دادهها و خلق استراتژیهای کسبوکار ،ماتریس  SPACEاست .این ماتریس
دارای چهارخانه است آنها عبارتند از استراتژیهای تهاجمي ،محافظه کارانه ،تدافعي و رقابتي و محورهای ماتریس
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ارزیابي موقعيت و اقدام استراتژیک نشاندهندۀ عوامل زیر ميباشد .برای تعيين وضعيت کلي سازمان (از نظر
استراتژیک) این  4عامل دارای باالترین اهميت ميباشند.
 -1قدرت مالي (عامل داخلي)

 - 2مزیت رقابتي (عامل داخلي)

 - 3ثبات محيط (عامل خارجي)

 - 4قدرت صنعت (عامل خارجي)

یکي از مهمترین ورودی های برنامه ریزی استراتژیک شرکت شناسایي و تحليل نيازها و انتظارات ذینفعان مي
باشد ،بدین منظورکميته راهبرد ،اقدام به شناسایي ذینفعان برمبنای مدل ( SPACEرودر و لو.)1998،
و با استفاده از ماتریس عالقه – قدرت ،ذینفعان اولویتبندی و با توجه به درجه اهميت شان ،رتبه بندی شده
اند و به دنبال آن راهبردهای سياستگذاری با ذینفعان مشخص گردید .بر این اساس ذینفعان کليدی شامل
شرکت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي ،کارکنان شرکت،
مشتریان ،سهامداران ،مناطق مخابراتي و شرکت ارتباطات سيار مي باشند( .با توجه به ارزیابيهای انجام شده ،
شرکت مخابرات در محدوده رقابتي تعيين شد).
تبعیت ساختار از استراتژی سازمانبه دو دليل عمده تغيير در استراتژی سازماني ایجاب ميکند که ساختار سازمان تغيير یابد.
 .1نخست ساختار عاملي است که شيوه تعيين هدفهای بلندمدت و سياستها را تعيين مينماید.
 .2دومين دليل عمده برای اینکه تغيير در استراتژیها موجي تغيير در ساختار ميشود ،این است که ساختار
شيوهای است که منابع تخصيص خواهند یافت.
استراتژیهای بازاریابی ،منابع انسانی ،تحقیق و توسعهبازاریابیشرکت پيشرو دارای بزرگترین سهم بازار است و در زمينه تغيير دادن قيمتها ،عرضه محصوالت جدید ،هزینههای
مربوط به ترویج و گسترش (سياستهای تشویقي برای افزایش فروش) و پوشش بازار(از نظر توزیع) پيشتاز
شرکتهای دیگر است.
انواع استراتژیها:
تهاجمي(رسوخ در بازار ،توسعه بازار ،توسعه محصول)6

یکپارچه سازی( روبه جلو ،روبه عقب و افقي)تنوع گرایي( همگون ،ناهمگون ،افقي)تدافعي( مشارکت ،کاهش ،واگذاری و انحالل)استراتژیهای عمومي (پورتر)(رهبری هزینه ،تمایز و تمرکز)استراتژی منابع انسانیبا توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنيای امروزی ،ميتوان بيان داشت که نيروی انساني مهمترین مزیت
رقابتي برای هر شرکت محسوب ميشود .در این صورت سازمان یک قدرت و نيروی رقابتي قوی کسب خواهد
کرد .مدیریت استراتژیک منابع انساني رویکردی است کلي و فراگير برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ
کردن استراتژیهای منابع انساني با استراتژی تجاری شرکت.
استراتژی تحقیق و توسعه
شرکتهایي که استراتژی توسعه محصول را به اجرا در ميآورند به دایرهی تحقيق وتوسعه اهميت زیادی
ميدهند و آن را بيشتر از دوایر دیگر تقویت ميکنند .از آن جا که شرکتها بر این باورند که سرمایهگذاری در
تحقيق و توسعه موجب ميشود که شرکت در توليد و عرضه محصوالت یا خدمات جدید پيشرو شود و به
مزیتهای رقابتي دست پيدا یابد ،در این زمينه سرمایهگذاری ميکنند.
سیستم :فرایندها  ،اطالعات و فناوریامروزه فرایندهای کسب و کار ،کليد موفقيت هر سازمان ميباشند .خودکارسازی فرآیندها و استفاده از روش
شناسي استاندارد برای طراحي فرآیندها درسازمانهای بزرگ ،منجربه دستيابي به اهداف راهبردی کسب و کار
نظير کاهش هزینه کل ،کنترل ریسک و حفاظت از مالکيتهای ذهني ميگردد (چنگ .)2002،در گذشته IT ،تنها
وظيفه انتقال ،کنترل و ارزیابي اطالعات را در سازمانها عهده دار بود .اما ،امروزه تحقيقاتي که در حوزه فناوری
اطالعات و مدیریت استراتژیک انجام شده ،بر تاثير همه جانبه  ITدر اتخاذ و شکل گيری تصميمات استراتژیک و
ایجاد جریان اطالعات ،در کليه فرایندهای سازماني تاکيد کرده اند.
سبک رهبری و تعهد مدیریتیک مدیر ميتواند رهبر هم باشد ،که اساسا یکي از وظایف مدیر رهبری کردن بر پرسنل زیر مجموعه خود است
یعني باید هدف تعيين کند و آنها را در راستای دست یافتن به اهداف تهييج کند.
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مدیریت جامع کیفیت)(TQMیکي از عوامل تعيين کننده و اساسي برای بقای سازمان ها بکار بردن تکنيک های مدیریت جامع کيفيت مي
باشد .این ایده در اواسط دهه  1940ميالدی توسط دمينگ و ژوران و ایشيکاوا توسعه داده شد .در سال های
ابتدایي ظهور  ،BPM6این تکنيک بر روی فرایندهای پویا که موجب ایجاد انعطاف پذیری توسط فن آوری مي
شد ،تمرکز داشت ،اما امروزه دید  BPMگسترش یافته و مسئله رسيدن به اهداف سازمان از طریق مدیریت بهتر
فرایندها به عنوان امری اجتناب ناپذیر در نظر گرفته مي شود .
نیروی انسانی:منابع انساني شایسته ،مزیت رقابتي هر سازماني محسوب مي شود و واحد منابع انساني در رشد و نمو این مزیت
نقش اساسي دارد .سيستم های مدیریت منابع انساني مي توانند بر سطح نوآوری شرکت نيز اثر بگذارند.
-2تحلیل محیط داخلی
تعيين اهم نقاط قوت و ضعف در شرکت
عوامل موثر در ایجاد مزیت رقابتی پایدار(تحلیل مکنزی )7S 7برای شناسایي محيط دروني از چارچوب ( 7 Sمکنزی )1977،استفاده شده ،تا به درکي از وضعيت دروني
شرکت مخابرات ایران دست یابيم .این چارچوب بر این فرضيات بنيان نهاده شده است که یک سازمان برای
داشتن عملکردی خوب ،باید با هفت المان همسو باشد .این هفت المان شامل  3المان سختافزاری :راهبرد،
ساختار ،سيستمها و  4المان نرمافزاری :ارزشهای مشترک ،مهارتها ،سبک و کارکنان ميشود .این هفت المان
بطور خالصه در نمودار زیر توضيح داده شدهاند.
منابع سازمان و مزیت رقابتی(زنجیره ارزش پورتر)پورتر 8اولين نویسنده ای که واژ ه مزیت رقابتي را برای مدیریت استراتژیک ارائه کرد .از دیدگاه پورتر مزیت
رقابتي ارزش های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری باالتر
باشند(پورتر .)1985،مينتزبرگ  ) 1991(9معتقد است مزیب رقابتي برای یک سازمان زماني حاصل مي شود که
در یک بازاررقابتي کاال و خدماتش را از کاال و خدمات رقبا متمایز سازد .مزیت رقابتي به توانایي شرکت برای
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خلق ارزش برتر برای مشتریانش در مقایسه با رقبا گردد (ژان  10و همکاران .)2008،در این دیدگاه به نقش منابع
و قابليت های در سطح شرکت بعنوان منبع مزایای رقابتي توجه مي کنند (بریزر و ميلوینگ  )2003،11و برروی
منابعي تمرکز دارند که بتواند برای شرکت مزایای رقابتي و ارزش ایجادکند (یوان  .)2006،12چهار ویژگي کليدی
منابع برای دستيابي به مزیت رقابتي پایدار شامل با ارزش بودن ،کمياب بودن ،تقليد ناپذیر بودن ،و غير قابل
جایگزیني مي باشد (بارني .)1991،13
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( ()IFE14نقاط قوت وضعف شرکت)با استفاده از ماتریس ارزیابي عوامل داخلي مي توان کليه عوامل اثرگذار داخلي سازمان را مورد ارزیابي قرارداد.
اهم نقاط قوت شرکت 8مورد ،اهم نقاط ضعف شرکت  12مورد مورد بررسي و امتياز بندی قرارگرفت.
-3تحلیل محیط خارجی
تحلیل محیط کالن صنعت )تحليل )PESTEL15تحليل ( PESTELتحليل محيط خارجي)(جانسون )2009،16ابزاری برای سنجش نحوه تاثير شرایط و محيط
کلي و پيراموني است که بر رشد یا رکود بازار آینده تاثير مي گذارد PESTEL .مخفف کلمات سياسي،
اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي ،فناوری ،محيطي و حقوقي است .این مفاهيم و حوزه ها در این تحليل مورد
استفاده قرار ميگيرند تا تاثير نيروهای بيروني بر کل بازار یا بخشهای خاصي از بازار را ارزیابي نمایند .تحليل
 PESTELیکي از دادههای کليدی برای فرایند برنامهریزی راهبردی و شناسایي فرصت ها و تهدیدهای صنعت
مي باشد.
 تحلیل محیط صنعت( بررسی نیروهای رقابتی پورتر)پنج نيروی رقابتي شامل :رقبای بالقوه ،محصوالت جایگزین ،رقابت در ميان رقبا ،قدرت چانه زني خریداران،
قدرت چانه زني تامين کنندگان.
اهم فرصت ها  10مورد و اهم تهدیدها در شرکت  10مورد مورد بررسي و امتياز بندی قرارگرفت.
10
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شناسایی فاکتورهای اصلی موفقیت صنعت ( )KSF17عوامل کليدی موفقيت ،آن دسته از اجزای تشکيلدهنده استراتژی هستند که سازمان باید در آنها
برتری داشته باشد تا مزیت رقابتي به دست آورد .جهت شناسایي فاکتورهای اصلي موفقيت در صنعت از تحليل
های زیر بهره گيری شده است:
تحليل تقاضا و نياز مشتری بر اساس تاثيرگذاری خواسته مشتریانتحليل رقابت بر مبنای فضای رقابتي موجودبررسي و تحليل روندهای فناوری و سرویس در دنيا بر پایه ی شاخص های کالن صنعتبا ارزیابي عوامل کليدی موفقيت و بررسي همراستایي با ارزشهای مورد انتظار ذینفعان ،تاثير گذاری بر تحقق
اهداف و چشم انداز و ایجاد برتری در برابر رقبا ،عوامل کليدی موفقيت تعيين مي شود.
تحلیل SWOT18برای اولين بار در سال  1950توسط دو فارغ التحصيل مدرسه بازرگاني هاروارد به نام های جورج آلبرت اسميت
و رولند کریستنسن  19مطرح شد .در آن زمان این تحليل ضمن کسب موفقيت های روز افزون به عنوان کسب
ابزار م فيد مدیریتي شناخته شد .اما شاید بيشترین موفقيت مشهود این تحليل زماني بدست آمد که Jack
 Welchاز جنرال الکتریک در سال  1980از آن برای بررسي استراتژی های جنرال الکتریک و افزایش بهرهوری
سازمان خود استفاده کرد.
فرصت ) ،(Opportunityتهدید ) ، (Threatقوت ) ،(Strengthضعف (Weakness
ماتریس  SWOTرا ميتوان از قدیميترین ابزارهای استراتژی دانست و تحلیل  SWOTبر اساس این ماتریس،
به بخش استانداردِ بسياری از کتابها و مراجع رسمي در زمينهی استراتژی و تفکر استراتژیک تبدیل شده است.
نخستين گام برای استفاده از تحلیل  SWOTاین است که نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید را ،هر یک به
صورت جداگانه و دقيق ،فهرست کنيم .دو اصطالح قوت و ضعف به وضعيت دروني کسب و کار اشاره دارند
و فرصت و تهدید ،از محيط بيروني کسب و کار حرف ميزنند.
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ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ()IE20
ب ه منظور تعيين موقعيت شرکت مخابرات  ،از اطالعات نهایي ماتریس  IFEو  EFEاستفاده شده است که با توجه
به امتياز نهایي محيط بيروني و محيط دروني  ،موقعيت شرکت مخابرات در خانه چهارم یعني رقابتي شناسایي
شده است .نظر به مدیریت بهتر عوامل خارجي به داخلي و نيز شرایط موجود بازار و سياستهای مدیریت ارشد
جهت گيری استراتژیک شرکت به سوی رشد و توسعه و رقابت در هيات مدیره سياستگذاری گردید.
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمي)(21QSPMماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمي (دیوید  )2001،22یکي از ابزارهای یا روش هایي است که به استراتژیست
ها این امکان را مي دهد که با توجه به عوامل موفقيت آميز داخلي و خارجي شرکت ،که پيش از این شناسایي
شده اند ،به صورتي عيني انواع استراتژی های امکان پذیر را مورد ارزیابي قرار دهند .با تعيين استراتژیهای
محوری شر کت و ارزیابي جذابيت آن و بررسي نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید و ارزیابي محيط داخلي ،IFE
ارزیابي محيط خارجي  EFEو ميزان تاثير پذیری هر استراتژی از موضوعات محيطي ،استراتژیهای اصلي شرکت
مشخص مي شود.
بنابر تحليل منابع شایستگي و آزمون نيروهای رقابتي پورتر مزیت های رقابتي قابل اتکا شرکت موارد زیر مي
باشند:
 - 1مالکيت زیرساخت ،مراکز و تجهيزات وسيع مخابراتي استان
 - 2مالکيت دیتابيس قوی از کليه مشترکين شرکت
 - 3امنيت زیرساخت شبکه با پوشش فراگير
 -4قدمت و اعتبار نام تجاری (برند) شرکت
 - 5گستردگي محصوالت ثابت باکيفيت
 -6توانایي مدیریت تکنولوژی های نوین شبکه
 - 7باالترین سهم بازار مخابرات ثابت و دیتای کشور
نتیجه گیری و پیشنهاد:
ب اتوجه به تغييرات و تحوالت سرسام آور محيط و شدت زیاد رقابت در بازارهای جهاني ،هر سازماني در راستای
تداوم حيات و کسب مـــوفقيت بيشتر ،نياز مبرم به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک دارد .با مدیریت بهينه
منابع مي توان ضمن حفظ مزیت رقابتي و با ارائه خدمات و سرویس های بهتر  ،رضایت مشتری و کارکنان
20
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سازمان را حفظ نمود و باکمترین هزینه و ریسک ،سود آوری را افزایش و هزینه ها را کاهش داد .و مشتری
مداری و نوآوری را سرلوحه امور قراردهيم .امروزه به دالیل پيچيدگي تصميمات سازماني ،جهاني شدن ،سرعت
تغييرات فناوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده از مدیریت استراتژیک بيش از گذشته ضرورت مي یابد.
نتایج حاصل از پياده سازی مدیریت استراتژیک شامل موارد زیر مي شود که نتایج مثبت و معنا داری در کسب
مزیت رقابتي پایدار برا ی شرکت به همراه داشته است .طبق مدل های بررسي شده مکنزی و پورتر در تحليل
محيط داخلي و خارجي و منابع و شایستگي ها مواردی که ایجاد مزیت رقابتي پایدار مي نمایند در شرکت
مخابرات نيز به تایيد رسيده است :
س بک رهبری و تعهد مدیریت سازماني بر پایه مدیریت کيفيت جامع و مدیریت و بکارگيری فناوری های نوینمزیت رقابتي پایدار برای شرکت ایجاد مي نماید.
نيروی انساني متعهد و متخصص موجب کسب مزیت رقابتي پایدار برای شرکت مي شود.تناسب ساختار سازماني با ماموریت ها ،ارزشها  ،آموزش  ،فرهنگسازی و نوآوری و توجه به خواسته و نيازمشتریان موجب ایجاد مزیت رقابتي برای شرکت مي شود.
شفافيت فرایندهای کاری سازمان و بکارگيری فناوری های نوین با داشتن زیرساخت های سازمان موجبکسب مزیت رقابتي مي شود.
با تدوین و پياده سازی مدیریت استراتژیک ،شرکت مخابرات منطقه تهران با تغيير فرایند های کسب و کار و
ارائه خدمات ارزش افزوده به مشتریان ،ضمن کسب رضایت مشتری به سودآوری ،انگيزش و رضایتمندی
کارکنان را نيز دست مي یابد .لذا برای حفظ برتری رقابتي موارد ذیل پيشنهاد ميگردد:
توجه همواره به تغييرات محيط و ن ياز مشتری و ایجاد رضایت مشتری برای حفظ بيشترین سهم بازاربکارگيری تکنولوژی های نوین در شبکهآموزش و توجه به ارتقا سطح علمي کارکنان ،حمایت از پژوهش ها وتشویق کارکنان و نوآوریتوجه به استراتژی های یکپارچگي شبکه ،توسعه محصول ،توسعه و نفوذ در بازار ،بهره وری و توسعه مشارکتها با توجه به زیرساخت های فيزیکي ،انساني و ساختاری و شایستگي های محوری شرکت
 استفاده بهينه از منابع و دارائيها  ،مدیریت هزینه ها و افزایش سودآوری و توسعه فرصت های درآمدی-مهندسي و تنوع محصول ،تبليغات و توسعه ارتباطات با مشتریان ،ارتقاء کيفيت خدمات پشتيباني ،افزایش

چسبندگي مشتریان با خلق ارزش پایدار و متوازن ،بهبود کيفيت سرویس
-توسعه خالقيت و نو آوری ،تقویت قابليتهای بازاریابي و فروش ،توسعه مسئوليت اجتماعي و تعامل با ذینفعان

حاکميتي ،صيانت از محيط زیست و انرژی ،بکارگيری فناوریهای نوین
 مدیریت ریسک ،ارتقا رضایتمندی و انگيزش کارکنان ،بهبود ساختار ،فرایندها و سيستمهای مدیریتي،توانمندسازی و توسعه مشارکت کارکنان
پيشنهاد مي شود در حوزه های دیگری صنعت مخابرات از قبيل تلفن همراه این تحقيق صورت گيرد .
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 پيشنهاد مي شود که تحقيق در گستره جغرافيایي وسيعتری، در صورت تمایل به تحقيق مجدد در این شرکت
.صورت گيرد
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