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پايگاه اطالع رساني صنعت، اقدام به راه اندازي اولين راديو اينترنتيِ تخصصي در 
برنامه هاي راديو مديريت در دو بخش تخصصي و است.  نمودهحوزه مديريت 

 .متفرقه مي باشد كه بخش متفرقه به پخش موسيقي و ... مي پردازد

ــديريت ــو مـــ ــود را در آدرس   راديـــ ــت خـــ ــه زودي فعاليـــ بـــ

www.radiomodiriat.com  آغــاز خواهــد نمــود. هــم اكنــون پخــش
 راديو آغاز شده است ... آزمايشي اين

http://www.radiomodiriat.com/
http://www.radiomodiriat.com/
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 هاي قيمت گذاري انواع استراتژي
 
 
 

 

است و بايد قيمت گذاري را يك استراتژي تاثير  آميخته بازاريابيقيمت يكي از مهمترين عناصر 
قيمت گذاري بر بسياري از عوامل ديگر در شركت از جمله گذار در بازاريابي شركت بدانيم، زيرا 

موضع يابي، كانالهاي توزيع و ... تاثير مي گذارد. در واقع براي قيمت گذاري نمي توان يك 
دستورالعمل واحد و مشخص ارائه كرد و اين كامالً بستگي به شرايط دارد اما طي كردن مراحل 

 .ي شودزير براي قيمت گذاري محصوالت پيشنهاد م

، هدفگذاري و موضع يابي اقدامات اصلي اين تقسيم بندي بازار-توسعه استراتژي بازاريابي
 .مرحله هستند

 قيمت، توزيع، ترفيع و محصول -يمورد عناصر آميخته بازارياب تصميم گيري در

 پيش بيني وضعيت تقاضا در بازار 

 محاسبه هزينه ها

 يت هاي قانونيوضعيت رقبا، محدود -شناسايي شرايط محيطي

 افزايش فروش يا افزايش سود يا تثبيت قيمت-تصميم گيري پيرامون هدف از قيمت گذاري

 تعيين قيمت با استفاده از مراحل باال

 لينك مطلب در سايت

 azimi@myindustry.ir 

 سيد حميدرضا عظيمي 
 توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع 

 بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني 
 منابع انساني دانشگاه عالمه طباطبايي-دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني
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بر اساس  رويكرد قيمت گذاريرويكرد عمومي براي قيمت گذاري وجود دارد،  3به طور كلي 
كه در آن پس از محاسبه قيمت تمام شده درصدي را به آن به عنوان حاشيه سود هزينه ها 

است كه در فروشنده بر اساس پيش  قيمت گذاري براي مشترياضافه مي كنند. رويكرد دوم 
بيني از مبلغي كه مشتري براي خريد كاال حاضر به پرداخت است قيمت را تعيين مي كند فارغ 

قيمت گذاري بر اساس صول چه قدر است. و سومين رويكرد از آن كه قيمت تمام شده مح
است كه در آن فروشنده با مشاهده قيمت رقبا، قيمتي رقابتي در سطح قيمت رقبا  قيمت رقبا

 .تعيين مي كند

اما جداي اين سه رويكرد كه اشاره گرديد، استراتژي هاي قيمت گذاري موضع اصلي اين مطلب 
 : هستند

 Premium Pricing  قيمت گذاري باال يا

زماني كه محصول يا خدمت ما منحصر به فرد است و در بازار كمتر مشابهي دارد مي توان از اين 
روش قيمت گذاري استفاده كرد. تعيين يك قيمت باال براي محصول با حاشيه سود زياد، زماني 

محصوالت ممكن است كه محصول يا خدمات با لوكس باشد و از يك برتري ويژه نسبت ساير 
 .بازار برخوردار باشد

 Penetrating Pricing  قيمت گذاري نفوذي يا

قيمتها به طور مصنوعي پايين تر از حد معمول تعيين مي شوند تا از اين طريق مشتريان را 
جذب كنيم و در بازار نفوذ كنيم. پس از آن كه به اين هدف دست يافتيم، به تدريج قيمت 

 .افزايش مي يابد

 Economy Pricing ري اقتصادي ياقيمت گذا

در اين روش، برخالف قيمت گذاري نفوذي كه قيمتها را به طور مصنوعي پايين مي آورديم، 
قيمت واقعاً پايين است ! يعني در توليد و فروش از روشهايي استفاده مي كنيم كه كمترين 
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ر اختيار مشتري قرار مي هزينه ها را در پي داشته باشد، و از اين طريق محصولي ارزان تر را د
دهيم. در فروشگاه ها اگر دقت كنيد معموالً محصوالتي هستند كه براي افرادي كه به دنبال 

 .خريدها اقتصادي هستند، مي تواند بهترين گزينه باشد

 Price Skimming قيمت گذاري گزاف

تدا يك قيمت در واقع اين استراتژي دقيقاً برعكس قيمت گذاري نفوذي است. در اين روش اب
بسيار باال را براي محصول تعيين مي كنيم و محصول را به بازار عرضه مي كنيم و پس از آن كه 
رقبا با توجه به قيمت باال و جذابيت بازار وارد شدند و محصول را عرضه كردند، قيمت را به 

در بازار تدريج كاهش مي دهيم. پرواضح است كه اين روش مربوط به زماني است كه محصول ما 
طبيعتاً با ورود رقبا مجبور به استفاده از يكي ديگر از استراتژي هاي  .يكتا است و مشابهي ندارد

در زبان انگليسي به  Skimming مذكور در اين مطلب خواهيم بود. (الزم به توضيح است كه
 .معنا سرشير گيري است

قيمت گذاري گزاف اصلي  قيمت گذاري باال، قيمت گذاري نفوذي، قيمت گذاري اقتصادي و
ها را مشاهده  د جايگاه آنيترين استراتژيهاي قيمت گذاري هستند كه در ماتريس زير نيز مي توان

 .هاي قيمت گذاري فرعي نيز آشنا مي شويد فرماييد. در ادامه با برخي ديگر از استراتژي
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 Psychological Pricing  قيمت گذاري رواني يا

استفاده مي شود كه مشتري بر اساس يك احساس تصميم بگيرد تا يك منطق. اين روش زماني 
 .دالر مثالي براي اين روش قيمت گذااري است 5دالر به جاي  4.99مثالً تعيين قيمت 

 Product Line Pricing  قيمت گذاري بر اساس خط محصوالت يا

م تعيين مي شود، مثالً در اينجا قيمت گذاري بر اساس خطي از محصوالت يا خدمات كه داري
 6هزار تومان، شستشو، واكس و موتورشويي  4هزار تومان، شستشو و واكس  2شستشوي خودرو 

 .هزار تومان و همين طور با افزوده شدن خدمات، قيمت باالتر مي رود

 Optional Product Pricing  قيمت گذاري براي گزينه هاي اضافه يا
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فزودن امكانات بيشتر به محصول يا خدمت اصلي، فروش خود همواره شركتها سعي مي كنند با ا
دالر اضافه  20را افزايش دهند. مثالً از مسافران هواپيما در ازاي گارانتي نشستن كنار پنجره 

 ! دالر مبلغ بيشتر 10بگيريم ! يا مثالً فروش پرينتر به همراه يك كارتريج اضافه در ازاي 

 Captive Product Pricing قيمت گذاري لوازم جانبي انحصاري

بسيار روش جالب و پركاربردي است ! شك ندارم كه آن را تجربه كرده ايد ! در اين روش شما 
محصولي را بسيار ارزان و با قيمت مناسب مي فروشيد ! مثالً يك سيستم عامل با قيمت بسيار 

خودتان آن را طراحي كرده  ارزان ! اما پس از آن تنها نرم افزارهايي بر روي آن اجرا مي شوند كه
باشيد ! اكنون مشتري با نصب سيستم عامل شما اسير شما شده است و مجبور است نرم 
افزارهاي جانبي شما را به قيمت گران بخرد ! يا يك ريش تراش خيلي ارزان طراحي كنيد و 

راحي استاندارد بفروشيد ! اما تيغ هاي آن طراحي دارند كه تنها شما آن را توليد مي كنيد و از ط
 !رايج در بازار پيروي نمي كنند ! اكنون شما با فروش تيغ ها ثروت كسب مي كنيد 
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 واداشت خود برند بازسازي به را دونالد مك كه هايي چالش

  

 

 

مقاله  سر در مكدونالد مديريتي هاي استراتژي مورد در همواره 2005 – 1969بين سال هاي 
هاي ژورنال هاي معتبر نظير نيويورك تايمز به عنوان شركتي كه توانسته است استراتژي توليد 
انبوه را به طور كارا به اجرا درآورد صحبت به ميان آمده است.با اين وجود برند اين شركت در 

و مورد مسائلي از قبيل نيروي كار، مشكالت اجتماعي و زيست محيطي، قدرت گسترش يافته 
سلطه گري شركت در برهه هايي مورد انتقاد قرار گرفته 
است. از اين رو مكدونالد در مواقعي بدون توجه به اين 
مسائل با بحران مواجه شده است كه در اين مقاله به 

 .اختصار به اين موارد اشاره مي گردد

 نيروي كار جوان

مكدونالد با در اختيار داشتن بيش از يك ميليون كارمند 
نفر تجربه حضور در اين  1آمريكايي  8از هر  2000عمده اي بر نيروي كار دارد. در سال  نقش

شركت را داشته است. از آنجايي كه نيروي كار در سيستم مديريتي مكدونالد يكي از بزرگترين و 
غير قابل پيش بيني ترين هزينه هاي شركت است اقدامات گسترده اي براي منطقي كردن 

د نيروي كار در اين شركت صورت گرفته است. مكدونالد به جاي اينكه تصميمات درمور
تكنولوژي هاي نوين را جايگزين نيروي كار كند تصميم گرفت از نيروي هاي جوان تر در فرآيند 

 .توليد استفاده كند

نيروي جوان براي شركت به مثابه تيغ دو لبه بود. استخدام نيروي كار جوان به يكي از چالش 
لي مديران روابط عمومي شركت تبديل شد. اعتقاد بر اين بود كه نيروي كار جوان تجربه هاي اص

از اين رو مديران روابط عمومي با  .كافي براي كار در شركت بزرگي مثل مكدونالد را ندارند

 محمد مقدسي
 دانشگاه فردوسي مشهد – مديريت بازگانيكارشناس 

 الملل دانشگاه شهيد بهشتيمديريت بازرگاني بينكارشناس ارشد 
 بهشتيبازرگاني دانشگاه شهيد -دانشجوي دكتري مديريت

 

 moqadasi@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت
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نوشتن مقاالتي راجع به برنامه هاي پاداش كارمندان سعي داشتند به نظرات خود در مورد نيروي 
كه عرضه نيروي كار جوان رو به افول گذاشت  1980وعيت بخشند. تا اينكه در دهه كار مشر

شركت مجبور شد تا از كارگران مهاجر، پيشكسوتان و كارگران كم توان در پاسخ با مشاجره 
 .صورت گرفته در مورد نيروي كار جوان استفاده كند

 ارزش هاي جامعه و خانواده ها

به هاي مجموعه رستوران هاي مكدونالد در اكثر نقاط دنيا با به تدريج با گسترش و نفوذ شع
 با تنها كه فرهنگ پاكيزگي، ارزش قائل شدن براي پول مشتري، ارائه خدمات دوستانه 

موجب شد نوبت به سرمايه گذاري  بود سازگار جوامع آن سفيدپوست متوسط طبقه هنجارهاي
در شهرهاي كوچك برسد كه فرهنگ هاي مذكور در بسياري از مناطق فقير نشين و سياه پوست 

جامعه سياه پوست كلوند رستوران  1969نشين مورد استقبال قرار نگرفت. تا جايي كه در سال 
 .هاي مكدونالد را تحريم كردند

گرينويچ با هدف اعتراض به گسترش مكدونالد كه آن را خانواده هاي روستانشين  1974در سال 
تهديدي براي شركت هاي خصوصي خانوادگي محدود خود مي دانستند به خيابان ها ريختند. 
اين اقدام به شدت تصوير برند شركت را متزلزل كرد و روابط عمومي شركت تالش بي وقفانه 

 .خود را صرف كرد تا نظر و عقيده جوامع را تغيير دهد

 مسائل زيست محيطي

اوج خود رسيده بود و همين امر باعث شده بود به  به شركت در گوشت مصرف  80در دهه 
حقوق  از حمايت هاي انجمن. شود وارد جدي هاي آسيب حيوانات زندگي و طبيعت جنگل 

با حيوانات، مكدونالد را متهم به قتل عام حيوانات و از بين بردن منابع طبيعي كردند. همزمان 
اين اتهام، اتهام هاي ديگري مانند آلودگي زيست محيطي مواد بسته بندي و ضايعات مواد 

سال بود مكدونالد براي بسته بندي همبرگرهاي  20حدود  .خوراكي نيز به مكدونالد وارد مي شد
خود از مقواهاي قرمز رنگ و پالستيك هاي خاص استفاده مي كرد. عملكرد بسته بندي به 

 1980ه همبرگر را گرم و كاهو و سبزيجات را خنك نگه مي داشت. تا اينكه در سال نحوي بود ك
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انجمن هاي سالمتي پي بردند كه نوع پالستيك هاي به كاررفته در بسته بندي ها سرطان 
 16باالخره مديران مكدونالد متقاعد شدند تا با اختصاص بودجه اي  1989زاست. در سال 

اي بازيافت ضايعات كنند. مكدونالد براي به دست آوردن مشروعيت ميليون دالري صرف برنامه ه
از دست رفته خود به عضويت اعضاي سه گانه حمايت كننده از طرح تحقيقات دفاع از محيط 
زيست درآمد. يك سال پس از آن مكدونالد توانست با طرح برنامه هاي زيست محيطي جريان 

كه اين مهم با تعديل اندازه پيشبندها و طراحي درصد كاهش دهد  80ضايعات خط توليد را تا 
ليوان هاي قهوه با قابليت استفاده مجدد صورت گرفت. قسمت عمده برنامه را توافق بر سر حذف 

 .شعبه اين طرح اجرا شد 8500بسته بندي هاي فومي بود كه در 

 مشكل چاقي جوانان 

درصد چربي در رژيم  1985در سال 
درصد برآورد  43غذايي مردم آمريكا 

شد كه نگراني انجمن سالمتي آمريكا 
را دربرداشت و در اعالميه اي كاهش 

 30چربي در رژيم غذايي تا حد 
درصد براي حفظ سالمتي مردم 
آمريكا ضروري دانست. انجمن 
سالمتي در گزارش خود اعالم كرد 

از گوشت صنعت فست فود سهم عمده اي در گسترش چاقي داشته است و از آنها خواست تا 
كمتر و ديگر مكمل هاي غذايي براي رفع اين معضل استفاده كنند. انجمن پزشكي آمريكا نيز در 
گزارش خود همبرگر را به عنوان مهمترين منبع غذايي تأثيرگذار بر چاقي معرفي كرد. مكدونالد 

هاي  تمام مواد غذايي سرخ كردني از جمله سيب زميني 1990در پاسخ به اين نگراني در سال 
درصدگياهي سرخ كرد، شير كم چرب، ساالد هاي جديد و گزينه  100خود را در روغن هاي 

انتقاد ديگري كه به  .هاي سالم غذايي براي وعده صبحانه به منوي غذايي خود اضافه كرد
مكدونالد وارد مي شد اين بود كه مكدونالد بايد در مورد مضرات موادغذايي و به ويژه 

در اين راستا از تمام رستوران هاي  1980ه جامعه اطالع رساني كند. در دهه همبرگرهاي خود ب
فست فود خواسته شد تا مواد تشكيل دهنده هر نوع غذاي تهيه شده را در بسته بندي ها حك 
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كنند. اين قانون هزينه هاي مكدونالد را افزايش مي داد و تهديدي براي اين شركت به شمار مي 
ر اين راستا جزوه اي را تهيه كرد كه در آن به افراد اطالعات راجع به آمد بنابراين شركت د

محصوالت، و محتويات درون آنها از جمله ميزان كالري، پروتئين و كربوهيدراتها، چربي، 
 .كلسترول، سديم، ويتامين و مواد معدني داده مي شد

 دادگاه مكليبل

گرفت.  شكل آن عليه مكليبل ادگاه اوج نارضايتي ها از گسترش مكدونالد در انگليس در د
 آن در كه گروهي از عملگرايان انگليس مقاله اي را نوشتند با عنوان مكدونالد تو را چه مي شود؟ 

شركت در كشورهاي جهان سوم، استثمار  آن جويانه سلطه و سودطلبي روحيه به را مكدونالد
ز رژيم هاي غذايي ناسالم متهم نيروي كار و تخريب محيط زيست و فريب كودكان در استفاده ا

كرده بود. نويسنده ادعاهاي خود را همراه با شواهد پزشكي كه دال بر زياد بودن سهم چربي، 
شكر، نمك و كم بودن ويتامين، مواد معدني و سبزيجات در محصوالت مكدونالد بود مستدل كرد 

وان كرده بود. اين سرمقاله و اين عوامل را در بروز بيماري هاي قلبي و سرطاني تأثيرگذار عن
مصرف كنندگان را به تحريم كردن مكدونالد تشويق مي كرد و پيشنهاد مي داد به جاي استفاده 

 .از آن از غذاهاي سالم خانگي مانند سبزيجات و غذاهاي مغذي استفاده نمايند

در  شركت بعد از اين ماجرا به شدت پيگير حفظ تصوير برند خود شد. و با كمك وكيل خود
دادگاه و گرفتن تأييديه و مجوزهاي مختلف همراه با سندهايي كه به امضاي مسئولين فعال در 
بخش هاي حفاظت از محيط زيست و انجمن هاي پزشكي و... رسيده بود پاسخ تمام شاكيان 

دادگاه به نفع مكدونالد رأي خود را اعالم و مدعي را  1997خود را در دادگاه داد. در سال 
وند جريمه كرد. اگر چه رأي دادگاه به ضرر مدعي تمام شد اما ادعاي آنها را كه از پ 96000

ثروت و سلطه جهاني خود در جهت تاختن به مخالفان خود كه تصوير آنها را نزد عموم به چالش 
 .مي كشند را بار ديگر نشان داد
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 پايان امپراطوري

 و subway بايي مثلنزديك شدن رقنگرش منفي روز افزون عليه مكدونالد همراه با 
starbucks  تغيير ذائقه و سبك زندگي مردم همه و همه دست به دست هم داد تا جايگاه

رشد بازار مكدونالد  2000تا  1998مكدونالد در بازار فست فود رو به افول گذارد. بين سال هاي 
درصد ساالنه كاهش  2.8به بعد با متوسط نرخ  2000درصد كاهش را تجربه كرد و از سال  3

 1235سال رشد مداومي كه شركت با در اختيار داشتن دو سوم از  30داشته است. بعد از 
 61نشان مي دهد سود شركت حدود  21رستوران در انگلستان داشت گزارش هاي ابتداي قرن 

ميليون پوند در اين كشور كاهش يافته 
درصد از ارزش سهام  70است و حدود 
 .لد از دست داده استخود را مكدونا

 حقوق استاد بنژاف جان  2000در سال 
 خود دانشجويان واشنگتن جورج دانشگاه

 تشويق به طرح شكواييه به طرفداري را
vegetarian  ها و افراد مذهبي عليه

مكدونالد كرد آنها ادعا داشتند كه 
مكدونالد با فريب و ارائه اطالعات نادرست 
در رژيم غذايي آنها دخالت داشته است. 

دادگاه رأي را به نفع  2002در سال 
vegetarian  ميليون دالر جريمه شد 10ها صادر كرد . مكدونالد به پرداخت. 

داشت جهاني طي يك اعالميه نگراني خود را از گسترش فرهنگ سازمان به WHO درآن زمان
فست فود ميان جوامع اعالم كرد. مشكالت دادگاهي شدن مكدونالد به خود آمريكا هم كشيده 
شد. تا جايي كه آقاي هيرش وكالت عده اي از والدين را در اعتراض به اقدامات و تبليغات 

گرفت. در طرح شكواييه ادعا شده بود مكدونالد با  مكدونالد براي فريفتن فرزاندنشان به عهده
ادعاهاي نادرست در ارائه مواد غذايي مورد استفاده در همبرگرها موجب فريب عموم جامعه شده 

سال نيويورك رسيده بود كه در آن  18است اين شكواييه به امضاي ده ها هزار نفر از جوانان زير 
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كدونالد سالمتي خود را از دست داده اند. وكالي ادعا كرده بودند كه با مصرف محصوالت م
توان ثابت كرد چاقي و يا مشكالت سالمتي  دونالد با طرح دعوي خود مدعي شدند كه نمي مك

صرفاً به علت مصرف محصوالت شركت بوده است. مشكل سالمتي اين افراد ممكن است داليل 
و يا تحرك كم باشد. بنابراين اين متعددي از قبيل مشكالت ژنتيكي يا وراثتي، وضعيت پزشكي 

دونالد نيست بلكه مشكل والدين در تربيت درست فرزندانشان است كه مشكل چاقي  مشكل مك
ها در آنها رواج پيدا كرده است. دادگاه با طرح دعوي مكدونالد موافقت كرد و آن را  و ساير بيماري

 .منطقي و قانع كننده دانست

 بازسازي برند

اداره مركزي را بر اين داشت تا تصميم اساسي براي ترميم تصوير شركت در ذهن  تمام اين وقايع
مشتريانش اتخاذ كند. مكدونالد با ايجاد هياهو و تخصيص ميليارد ها دالر براي بازسازي برند 
قصد داشت اين تصور را كه شركت به سالمتي افراد اهميت نمي دهد را در اذهان پاك كند. 

بازاريابي يعني قيمت،  5pوقت مكدونالد در نظر داشت با بازتعريف چارلي بل مديرعامل 
محصول، توزيع، پيشبرد فروش و مردم به هدف خود برسد. در سطوح عملياتي دكوراسيون 
داخلي فروشگاه هاي مكدونالد تغيير كرد، لباس تمام كارمندان و بسته بندي محصوالت نونما 

اضافه شد. تغيير برنامه هاي غذايي براي بازسازي  شد، و به منوي رستوران آيتم هاي جديدي
برند شركت كفايت نمي كرد بنابراين شركت در كنار آن بازار كودكان را رها كرد و به جاي آن به 

 I’mد پين جوانان بر گرفته از آواز جديبازار جوانان توجه كرد. اولين تبليغ مكدونالد در كم
Lovin’ it  ينبرليك بودستاره جهاني پاپ جاستين ت. 

 چالش هاي آينده

به نظر مي رسد تالش هايي كه مديران مكدونالد براي حفظ ارتباط بين جامعه و شركت انجام 
بدون شك حفظ و دفاع از  .داده بودند با توجه به شرايط دنياي امروزي بايد ادامه پذيرد

لف و ارتقاي مشروعيت شركت با حضور در داستان هاي مثبت مطرح شده در رسانه هاي مخت
سبك زندگي در جهت شادي آفريني و فراگيري نشاط در جامعه تضمين مي شود. برندسازي و 
ايجاد تعادل در آن در دنياي امروز ار بسيار مشكل و چالش زا است كه شامل تبليغ برند، ارتباط 
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هركدام  با انجمن ها، بازاريابي اجتماعي، البي كردن با دولت، حل و فصل دعاوي قضايي است كه
  .نقش حياتي در بقاي سازمان ايفا مي كند
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 )Transaction Processing System( ها تراكنش پردازش سيستم 

 

 

مديران عملياتي، مياني و ارشد در يك سازمان، هر كدام از سيستم هاي معيني در تصميم گيري 
هاي خود و اداره ي سازمان كمك مي گيرند. مديران اجرايي و عملياتي به سيستم هايي نياز 

يابي و ثبت كند، مانند ارقام فروش، برگه دارند كه فعاليت ها و تراكنش اطالعات را در سازمان رد
هاي رسيد، سپرده هاي بانكي، پرداخت حقوق كاركنان، اعتبارات و يا گردش مواد در يك 

 (Transaction Processing Systems, TPS) كارخانه. يك سيستم پردازش تراكنش ها
عمول و روزمره براي اين نوع اطالعات را فراهم مي كند. اين سيستم رايانه اي، تراكنش هاي م

 .اداره كردن كسب و كار را اجرا و ثبت مي كند

هدف اصلي چنين سيستم هايي در اين سطح، پاسخ دادن به سؤاالت روتين عملياتي در سازمان 
و پيگيري جريان تراكنش ها و اتفاقات مي باشد: چه مقدار جنس در انبار موجود است؟ آيا بدهي 

براي پاسخگويي به اين سؤاالت، اطالعات بايد تازه، دقيق و يك مشتري خاص وصول شده است؟ 
 .به راحتي قابل دسترس باشند

در سطح عملياتي، وظايف، منابع و اهداف قبالً مشخص شده اند و ساختاريافته هستند. مثالً براي 
اختصاص وام به يك مشتري، يكي از كارشناسان سازمان بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده 

م مي گيرد. او تنها بايد تشخيص دهد كه آيا شرايط مشتري با آن معيارها مطابقت دارد يا تصمي
 .خير

شكل زير يك سيستم پردازش تراكنش ها جهت پرداخت حقوق را نشان مي دهد. اين سيستم 
وجوه پرداختي به كاركنان را پيگيري مي كند. كارت حضور و غياب هر يك از كاركنان حاوي 
نام، شماره ي بيمه ي اجتماعي، و شمار ساعات كار در هفته، يك تراكنش براي اين سيستم 

اين تراكنش وارد سيستم مي شود، فايل ها و بانك اطالعاتي سيستم به محسوب مي شود. وقتي 
روز مي شوند. اين بانك اطالعاتي داده هاي كاركنان را نگهداري مي كند. داده هاي اين سيستم 

 لينك مطلب در سايت

 احمد ميرخاني
 تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع 

 كارشناس ارشد سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمان
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به اشكال گوناگون با هم تركيب شده تا گزارش هاي مورد نظر مديريت شركت و يا اطالعات 
تي را توليد كند و همچنين فيش هاي حقوقي كاركنان را صادر درخواست شده توسط ادارات دول

 .نمايد

 

 

مديران به سيستم هاي پردازش تراكنش ها نياز دارند تا وضعيت عمليات داخلي سازمان و 
تبادالت سازمان با محيط خارجي را زير نظر داشته باشند. همچنين اين سيستم ها توليد كننده 

ا هستند. به عنوان مثال، سيستم پرداخت حقوق كه در باال ي اطالعات براي ديگر سيستم ه
اشاره شد، به همراه ديگر سيستم هاي حسابداي، داده هاي مورد نياز سيستم دفتر كل مربوط به 
حسابداري سازمان را تأمين مي كند كه مسؤول ثبت و نگهداري دريافتي ها و پرداختي هاي 

و صورت سود و زيان را توليد مي كند. همچنين سازمان است و گزارش هايي نظير ترازنامه 
پيشينه ي دستمزدهاي پرداختي را تأمين مي كند كه جهت بيمه، بازنشستگي و استفاده هاي 

 .ديگر در سيستم هاي مربوط به بخش نيروي انساني سازمان مورد احتياج هستند



 

 

 ماهنامه الكترونيكي پايگاه اطالع رساني صنعت

 

17 www.myindustry.ir 
 

ب و كار دارند كه سيستم هاي پردازش تراكنش ها معموالً چنان جايگاه مركزي اي در يك كس
گاهي از كار افتادن چند ساعته ي آنها خسارت بزرگي به شركت و ديگر شركت ها كه متصل به 
آنها هستند وارد مي سازد. كافي است تصور كنيم كه اگر سيستم ردگيري محموله ها در يك 

بليط  شركت پستي از كار بيفتد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ خطوط هوايي بدون سيستم هاي رزرو
 چه خواهند كرد؟

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

 :كتاب انگليسي

Management Information Systems نوشته ي Ken Laudon و Jane Laudon 
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 مديريت در جهاني چند قطبي

براي  در دنياي امروز بازارهاي درحال ظهور در حال تغيير توازن قدرت اقتصادي هستند و
 .بود ديگر كافي نخواهد» و كار به روش معمول سابق  كسب«هاي چند مليتي، رويكرد  شركت

سابقه شده است. تغيير در سمت  ماهيت بازارهاي مصرفي در دهه گذشته دچار شكستي بي
تقاضا به وضوح مشاهده و شناخته شده است: كشورهاي در حال توسعه از اقتصادهاي بالغ به 

هاي چندمليتي به دنبال  اي رشدي براي خود استفاده كرده و با جذب شركتعنوان موتوره
كننده جديد هستند. در اين ميان اتفاقي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته  ها مصرف جذب ميليون

سر و صدا (اما به اندازه تغيير در سمت تقاضا پر اهميت) در سمت عرضه است.  تغييري بي
و  شناس آمريكايي هاي سر شركت

اروپايي كه طي چندين دهه 
گذشته بر نظم اقتصادي جهان 

اند، حاال زمين را  حكمفرما بوده
» قهرمانان«به گروهي از 

بازارهاي درحال ظهور، كه 
نفوذي روز افزون دارند، واگذار 

كنند. اين بازارهاي با رشد  مي
زياد اغلب بر حسب سرعت بازار، 

گذاري با هم تفاوت دارند،  فضاي نظارتي و سرمايهكننده و  هاي تقاضا، ترجيحات مصرف محرك
 .شود تر شدن اوضاع مي كه اين امر باعث پيچيده

هاي مختلف را خلق كرده است. همچنين در اين  ها، جهاني چندقطبي با سرعت اين پيشرفت
 تري تر و وسيع هاي گذشته، حاال الزامات متنوع جهان چندقطبي در مقايسه با بازار جهاني در سال

اي دارد كه  براي موفق شدن وجود دارند. جهان چندقطبي امروز مراكز قدرت و تاثير چندگانه
هاي زيادي تمايل ندارند مدل  شود. با اين حال هنوز شركت وكار مي باعث تغيير روش انجام كسب

   طلبيد) وكار را مي تر كسب ميراثي مركز و انشعاب قديمي خود را (كه محيط قديمي و يكنواخت

 لينك مطلب در سايت
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تر و  كند چابك ها كمك مي وكار را بپذيرند، كه به آن رها كرده و مدل مديريت جهاني كسب
 .پذير باشند تطبيق

وكار محلي و لزوم دستيابي به مقياس جهاني  توانند بين داشتن يك كسب ها چطور مي اما شركت
طقي به نظر هاي مركزي ديگر من و استانداردسازي تعادل ايجاد كنند؟ آيا اصال داشتن اداره

آيند؟ اين سواالت بسيار  كنند از كجا مي رسد؟ و افراد با استعدادي كه شركت را هدايت مي مي
كنند.  نهايت قابليت بقاي يك شركت را در بلندمدت تعيين مي  مهم و حياتي هستند چون در 

اي چندمليتي ه هايي فراگير و يكسان ندارند، اما ما هنگام كار با شركت ها جواب البته اين سوال
يك ساختار «آورديم:  هايي براي موفقيت به دست مي دائما سه عامل كليدي را به عنوان محرك

رويكردي به «و » گيري به افراد هاي توزيع حق تصميم مكانيزم«، »سازماني مجددا متوازن شده
 «.رهبري سازمان و مديريت افراد كه تاكيد آن روي تنوع و استعدادهاي محلي است

 ني جديد از قدرتتواز

ها و  دانند كه در يك جهان چندقطبي نصف يا بيش از نصف درآمد هاي جهاني مي سران شركت
شود. اين امر هم براي  ها خلق مي ها احتماال از جايي وراي بازارهاي موروثي آن سودهاي آن

 .هاي درحال ظهور صادق است هاي چندمليتي فصلي و هم براي شركت شركت

سنجند و نه  ها مي ها هنوز بازارهاي رشد را بر حسب عوايد گذشته و حال آن با اين حال آن
تر مركزي متمركز مانده  ها در بلند مدت. مديريت ارشد همچنان در دفا هاي اين بازار پتانسيل

توانند ديد و دركي مستقيم از اين بازارهاي جديد داشته باشند. به  است و به همين جهت نمي
ها براي افزايش كارآيي خود، بيش از حد كاركردهاي جهاني را متمركز  شركتعالوه بسياري از 

 .اند كه اين منجر به خشكي و استانداردسازي افراطي شده است كرده

هاي بالقوه رشد خود را شناسايي كرده و  ها براي غلبه بر اين موانع بايد به دقت حيطه شركت
اد كنند. براي مثال، بانكو سانتاندر، يك بانك طبق آن مجددا در قدرت سازماني خود توازن ايج

جهاني پيشتاز كه دفتر مركزي آن در مادريد است، در پاسخ به اهميت رو به رشد برزيل، در 
ساختار خود تجديدنظر كرد؛ اين شركت عمليات برزيل را با عمليات شركت در اروپا همتراز كرد. 

هاي حاكميت،  ار تصميم گيري افراد و مكانيزماين تعديالت سازماني به همراه تغييرات در اختي
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تر بودن افزايش  شود، ظرفيت يك شركت را براي چابك ها پرداخته مي كه در ادامه بيشتر به آن
كند.  داده و توجه مديريت را به (و سرمايه گذاري در) بازارهاي رشد حياتي و مهم هدايت مي

ها فعاليت كنند،  توانند به درستي در آن ند ميا هايي كه از اقتصادهاي نوظهور نشات گرفته شركت
  .كنند ها اينرسي كمتري داشته و از گذشته بار كمتري با خود حمل مي چون اين شركت

هاي قديمي در مورد نحوه سود بردن از  كند به سوال ها كمك مي اي به شركت مدل خوشه منطقه
در پانزده سال گذشته شاهد تمركز  مزاياي نزديكي به مشتريان و صرفه به مقياس، پاسخ دهند.

ها بوديم كه تالشي براي افزايش كارآيي بوده است، اما اين تالش نتوانسته  افراطي از سوي شركت
 .ها پاسخ دهد ها و فرهنگ به تمايزات در تقاضا، زبان

هايي كه در مواجهه مستقيم با مشتريان هستند به شكل محلي  اي، فعاليت در مدل خوشه منطقه
شود تا از  مانند. البته حجم قابل توجهي از تخصص و دانش در سطح خوشه فراهم مي ي ميباق

تكرار و دوباره كاري و همچنين از نواقص تمركز بيش از حد اجتناب شود. همچنين در اين مدل 
كنند. مديريت  ها بر حسب هر كاركرد تغيير مي ها و فرصت اين امر در نظر گرفته شد كه نياز

هاي خوبي براي متمركز سازي اساسي هستند. در  بع انساني و فناوري اطالعات بخشمالي، منا
هاي حقوقي و ارتباطات عموما بهتر است به شكل محلي  هاي فروش، فعاليت سوي ديگر، فعاليت
هايي مثل بازاريابي، ساخت و توليد، تداركات و تحقيق و توسعه جايي در بين  انجام شوند. فعاليت

 .گيرند ايي قرار مياين دو حد نه

 گيري غيرمتمركز تصميم

هم كه روي آن اجرا » نرم افزاري«ساختار سازماني اهميت دارد، » افزار سخت«همانگونه كه 
گيري، فرآيندهاي  اي از اختيار تصميم افزار مجموعه شود اهميت زيادي دارد. منظور از نرم مي

زندگي باز گردانده و اثربخشي كلي آن را  هاي كنترلي است كه ساختار را به مديريتي و مكانيزم
هاي چندمليتي روشي الزم براي بقا است؛  كند. ساختار ماتريسي براي بيشتر شركت تعيين مي

هاي كسب وكار در مقايسه با مزاياي  ها و فعاليت تفاوت مزاياي وجود هماهنگي افقي در واحد
توان آن را  بل توجه است كه نميهاي گذشته آنقدر قا ها در دهه سيلوهاي عمودي اين شركت

ناپذيري با اين  ها، مشكالت اجتناب تر شدن شركت تر شدن و جهاني ناديده گرفت. اما با بزرگ
آيد، هميشه  گيري كشمكش به وجود مي آيد. در فرآيند تصميم ساختار ماتريسي به وجود مي
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به فرآيندهاي طاقت  هاي باالسري براي كمك هاي درست صورت نخواهند گرفت و هزينه قضاوت
 .آيند فرساي مديريتي، در هر گره از سازمان به وجود مي

اغلب دليل اوليه اين اتفاقات روش جريان اطالعات در سرتاسر سازمان و تعيين فردي است كه به 
شود. پتانسيل تصميم گيري، با اضافه شدن هر بعد جديد به  او قدرت تصميم گيري داده مي

ها و غيره) به  ها، منطقه وكار مشتري، فعاليت ي محصولي، واحدهاي كسبها ماتريس (مثل گروه
رود. از آنجايي كه يك رويكرد  شكلي نمايي دچار مشكل شده و بيشتر در يك منجالب فرو مي

ها  گيري با يك جهان چندقطبي در تضاد است، الزم است شركت تر به تصميم متمركز
 .اوتي از قدرت را ترويج دهندتمركززدايي و استقالل بيشتر و سطوح متف

هاي حياتي  گيري گيري در سازمان بايد كمتر شده و يك مركز بايد فقط در تصميم اختيار تصميم
در سطح سازماني، مثل استراتژي پرتفوليو، تخصيص سرمايه و مديريت جهاني برند، خود را 

ري را ايجاد كنند كه درگير كند. رهبران شركت بايد يك معماري جامع از اختيارات تصميم گي
نفعان مختلف در تصميمات پيچيده باشد. با اين رويكرد، در  منعكس كننده سطوح اهميت ذي

اي از  رها شده و يك چارچوب فكري مديريتي و مجموعه   طول زمان، سازمان از قيد مشكالت
 .ها شكل خواهند گرفت رفتار

هاي جديدي براي تضمين پاسخگويي و  يزماما براي افزايش تمركززدايي به شفافيت بيشتر و مكان
 ها فرآيندهاي هماهنگ و مديريت ريسك نياز است. الزم است شركت

ها نخست بايد  گيري و تعيين عملكرد مديريت به كار گيرند. آن قانونمندي را براي تصميم
. كنند، شناسايي كنند ها، كه استراتژي را به عمليات متصل ميKPIهاي كليدي عملكرد  شاخص
هاي اوليه مديريت شركت (شامل  هاي كليدي عملكرد را به فرآيند ها بايد اين شاخص شركت

هاي مداوم مديريتي و غيره) ارتباط  بندي، پرداخت غرامت، فعاليت برنامه ريزي استراتژيك، بودجه
كنترل  هاي اطالعاتي و مكانيزم ها بايد براي پشتيباني از اين رويكرد، سيستم نهايت آن  دهند. در 

 .ها ايجاد كنند اطالعات را از طريق استخراج اطالعات صحيح و نظارت بر آن
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 يك مخزن جهاني استعدادهاي درخشان

شود. مركز ثقل قديمي  هاي جهاني از سطوح باال شروع مي مساله استعداديابي براي سازمان
ها بوده و  اجرايي آنهاي  ها همچنان عاملي تاثيرگذار روي تركيب هيات مديره و كميته سازمان

آل از تجارب افراد نيست. مديران ارشد اغلب به سختي  اين تركيب نمايانگر يك تنوع ايده
هاي قديمي عمليات را دور ريخته و، براساس لياقت و وسعت ديد و نه سابقه  توانند سبك مي

اد جديد باز تصدي شغل يا روابط سياسي داخل سازماني، درهاي فرصت را به روي افراد با استعد
 .كنند

دهد كه چطور اين جنبه از چالش  وكار كشاورزي جهان، شركت بانج، نشان مي بررسي غول كسب
تواند با موفقيت كنترل شود. شركت بانج اعضاي هيات مديره خود را از  ها مي مديريت استعداد

ژي يك سازمان المللي هدايت استرات سرتاسر جهان و از ميان افرادي انتخاب كرد كه تجربه بين
گذاري و اداره  واقعا جهاني را داشتند. حاال هيات مديره كنوني نه تنها دانش سرمايه

كند دارد، همچنين  ها فعاليت مي وكارهاي بزرگ در تمام بازارهاي كليدي را كه بانج در آن كسب
و هاي مربوط به كشاورزي، مثل لجستيك، تبليغات و فرآوري  تخصص را در بسياري از حوزه

 .بندي مواد غذايي تقويت كرده است بسته

هاي مديريتي  هاي جهاني با شروع از اصالح هيات مديره و مديران ارشد اجرايي، بايد تيم شركت
وكار در بازارهاي  هاي پيش روي كسب ها و چالش توانند فرصت تري را شكل دهند كه مي متنوع

هاي سرمايه انساني فراگيري، براي  راتژيهاي موفق جهاني است كنوني و آتي را درك كنند. شركت
كنند. به طور معمول  ها در بازارهاي كليدي در سرتاسر جهان را ايجاد مي جذب و حفظ استعداد

ها روي  دهد و از طريق يك سري از فعاليت وكار سازمان جهت مي ها به استراتژي كسب اين برنامه
بندي مخازن  هايي نظير بخش كنند؛ فعاليت مي ها) تمركز ايجاد تمايز در رويكرد شركت (به بازار

ها، رفتار، اثربخشي و پاسخگويي مديران، اتخاذ رويكردي جامع به  استعداد، بهبود قابليت
 .هاي سرمايه انساني و ايجاد مشاركت و تعهد كاركنان برنامه

هزار  400درصد از بيش از  30در شركت زيمنس، غول الكترونيك و مهندسي برق آلمان، تنها 
اند.  كشور در جهان پخش شده 190نفر كارمند اين شركت در آلمان هستند؛ باقي كاركنان در 
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اين نيروي انساني پراكنده به اين معنا است كه ايمن سازي و حفظ مخزن جهاني استعدادهاي 
درخشان يك چالش اساسي است. يكي از مديران اجرايي فناوري اطالعات شركت زيمنس بيان 

ما نسبت به كشورهايي مثل آلمان نظر كامال مساعدي داشتيم؛ اما زماني كه درباره «كند:  مي
كرديم، هميشه قادر به جذب  بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي به سرعت در حال رشد صحبت مي

  .ها نبوديم بهترين استعداد

نيروي  زيمنس در پاسخ به اين مساله، در چند سال گذشته تحولي موفقيت آميز در استراتژي
انساني جهاني خود را آغاز كرد كه شامل اتخاذ فرآيندهايي براي مديريت پايدار عملكرد فردي، 

شد.  برنامه ريزي قوي براي جانشين پروري و شناسايي و پرورش استعدادهاي با پتانسيل باال مي
شغلي  هاي جهاني شد كه دسترسي به اطالعات جايگاه اين كار باعث شكل گيري يك پايگاه داده

 .ساخت هاي تجارب افراد را براي همه ممكن مي و پروفايل

در اقتصادهاي نوظهور با رشد باال بسيار حياتي است و داشتن يك » حركت كننده اول»مزيت 
مدل جهاني انعطاف پذير و منسجم براي مديريت سازمان كه بتواند با تحوالت سريع بازار خود را 

تواند باعث تمايز شود. اولين گام عملي اين است كه  گيرد) ميتطابق داده (و حتي از آن پيشي ب
تعيين كنيد شركت شما برحسب سه عامل ساختار سازماني، اختيار تصميم گيري و كنترل و 

ها در كجا ايستاده است. به اين شكل شما متوجه خواهيد شد در چه جاهايي  رهبري و استعداد
تر را آغاز كنيد كه  توانيد تكامل به سوي مدلي جديد مي نهايت  تغيير ضروري مورد نياز است و در 

 .كند شركت شما را براي مسيريابي در تحوالت جهان چندقطبي امروز بهتر تجهيز مي
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