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چکیده
امروزه سازمانها براي افزایش قدرت رقابتی و تداوم فعالیتشان نیازمند آفرینش دانش جدید و استفاده از آن در سازمان به
صورت دانش سازمانی می باشند .در گذشته و در عصر صنعتی ارزش آفرینی سازمانها عمدتا از طریق بکارگیري سخت
افزارهاي تولید بود ولی امروزه و در عصر اطالعات و اقتصاد مبتنی بر دانش ارزش آفرینی سازمانها عمدتا ازطریق
بکارگیري مغز افراد و داراییهاي نامشهود است .هرنوع کسب و کار براي ثروت آفرینی دو بال اساسی نیازدارد-3 :
نوآوري -2بازاریابی
دوران مدیریت سنتی سازمان هاي کند و غیر بهره ور تمام شده و امروزه دوران مدیریت علمی و دوران سازمان هاي
چابک فرا رسیده است .مدیریت علمی پدیده ي اجتناب ناپذیري است که امروزه سازمانها براي دستیابی به رقابت
پذیري به طور گسترده اي با آن مواجه هستند اگر مدیریت علمی و سازمان رقابت پذیر نشود نتیجه نابودي سازمان است.
ویژگی هاي سازمان هاي چابک و  : R&Dمبتنی بر اطالعات -ارزش آفرینی مکرر -انعطاف پذیري و رقابت پذیري-
بهره وري باال و حد اقل هزینه هاي سربار  -خالق ،نوآور و کارآفرین -سرعت در ارائه محصوالت جدید -تمرکز روي
قابلیت هاي کلیدي  -کیفیت مطلوب و  ....مدیریت علمی عامل تغییر و هدف تغییر در سازمان هاي چابک میباشد.

مقدمه:
با پیچیده و رقابتی شدن بازار ،کارها باید بیش از پیش دانش پایه باشند .لزوم شناخت صحیح و به روز از محیط کسب و
کار و اقدام آگاهانه و سریع بر اساس آن  ،شرط اولیه و اجتناب ناپذیر براي دست یابی به رقابت پذیري و در نتیجه
سودآوري پایدار است .سازمانهاي امروزه باید پویا ،یادگیرنده ،خالق و نوآور باشند .محیط هاي درگیر با فضاي کسب
و کار شرکت و محیط پیرامون ما که تشکیل دهنده فضاي کسب و کار ماست  ،همواره در حال تغییر است
بازارهاي امروز بازارهاي محدود اختصاصی ،تنوع زیاد ،سهم هاي بزرگ مشتري و رقابت جهانی شدید هستند و در
نتیجه دانشمندان بزرگ مدیریت معتقد است که در در قرن  ، 23مدیران و کارکنان علمی جایگزین مدیران و کارکنان
یدي و غیر علمی سنتی خواهند شد و این امر یک ضرورت براي حفظ پایایی و پویایی سازمانها خواهد شد .مدیران

بایستی براي پیروزي در حال و آینده همزمان به دو بازي جداگانه بپردازند یکی ثبات وضع موجود و دیگري تغییر  .این
همان مفهوم چابکی است .قابلیت چابکی  ،عبارت است از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شود  ،تا سازمان از
قدرت مورد نیاز براي واکنش مناسب در برابر تغییرات برخوردار باشد .تولید دانش ،یادگیري و ارتقا سطح علمی
مدیران ،از ملزومات سازمانهاي چابک در شرایط رقابتی می باشند.
ارزش در بنگاه هاي اقتصادي عبارت است از نسبت بین کارکرد محصوالت تولیدي و قیمتی که مشتري براي دریافت
آن کارکرد می پردازد براي تولید و افزایش ارزش در بنگاه هاي اقتصادي اقداماتی باید صورت پذیرد که نتیجه این
اقدامات افزایش نسبت کارکرد محصول به قیمت باشد .تقریباً همه مسئوالن طراز اول مؤسسه ها به اتفاق بر این باورند که
تنها راهی که شرکت ها می توانند با همه چالش هایی که با آنها روبه رو میشوند ،مقابله کنند این است که آنها باید
مبتکرو نوآور باشند  .با توجه به ابر رقابتی بودن بازارهاي امروزي شرکت هایی که نسبت به تولید کاالهاي جدید اقدام
نمی کنند خود را با مخاطرات زیادي درگیر می کنند .کاالهاي فعلی و موجود این شرکت ها به دالیل زیادي آسیب
پذیرند .اهم این دالیل عبارتند از :تغییر نیازها و سلیقه هاي مشتري ،فناوري هاي جدید ،کوتاهتر شدن دوره عمر کاال و
افزایش روزافزون رقابت داخلی و بین المللی.
مهمترین اهداف بخش  : R&Dافزایش تولید ،بهبود کیفیت ،باال بردن ارزش افزوده محصوالت تولیدي ،تولید
محصوالت جدید ،رفع مشکالت مربوط به فرایندهاي تولیدي ،کاهش هزینه هاي مربوط به فرایندهاي تولید ،حل
مشکالت زیست محیطی در جهت توسعه پایدار ،افزایش بهرهوري و رقابتپذیري ،سودآوري پایدار ،وفاداري مشتریان،
کاهش هزینههاي ناشی از خطاي تصمیمگیري و انتقال تکنولوژي میباشد.

محتوا:
مروری بر برخی عالئم و شواهد مشکالت در بنگاه های اقتصادی
 -3پایین بودن میزان اثر بخشی فعالیت ها ( پایین بودن درصد تحقق اهداف)  -2قیمت تمام شده باال در مقایسه با رقبا
بویژه رقباي خارجی  -1باال بودن نسبت هزینه هاي عملیاتی به میزان فروش  -4پایین بودن میزان سود آوري و حاشیه
سود کم  -0نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزد و امکانات رفاهی  -8وجود احساس تبعیض و بی عدالتی در
استفاده از منابع و فرصتها  -7پایین بودن کیفیت  –6نارضایتی مشتریان  –6پایین بودن رضایت ذینفعان و ............
علت بروز این شواهد چیست؟

مروری بر برخی از علل بروز شواهد و عالئم مشکالت و موانع
3ـ ضعف در برنامه ریزي استراتژیک و نداشتن چشم انداز و مشخص و مدون نبودن اهداف  ،راهبردها  ،برنامه ها و
سیاست هاي بنگاه  2ـ گرایش قوي تولید گرایی بجاي بازار و مشتري گرایی 1ـ فقدان یا نامناسب بودن سیستم هاي
مختلف اطالعاتی 4ـ نامناسب و به روز نبودن ساختار سازمانی و شرح مشاغل و مهارت ها  0ـ ضعف هماهنگی و
انسجام واحد هاي مختلف شرکت 8ـ ضعف تخصص و مهارت نیروي انسانی بویژه در حوزه مدیریت دانش و تحقیق و
توسعه .............. - 7
دوران گذر:
ما در دوره گذر هستیم ،گذر از یک دوره اي که مدیران بنگاه ها با رویکرد نهاده محوري و تولید گرایی بدون هرگونه
دغدغه اي براي فروش فعالیت می کردند ،به دوره اي که مهم ترین دغدغه این مدیران فروش تولیدات آنها بوده و براي
دستیابی به این هدف مجبور هستند رویکرد خود را به ستانده محوري و بازارگرایی تغییر دهند .در گذشته و در عصر
صنعتی ارزش آفرینی سازمانها عمدتا از طریق بکارگیري سخت افزارهاي تولید بود ولی امروزه و در عصر اطالعات و
اقتصاد مبتنی بر دانش ارزش آفرینی سازمانها عمدتا ازطریق بکارگیري مغز افراد و داراییهاي نامشهود است.
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روابط بامشتریان ،محصوالت وخدمات بدیع  ،کیفیت باال ،فرایندعملیاتی پاسخگو  ،تکنولوژي و پایگاههاي اطالعاتی و
توانمندي ،مهارت و انگیزه کارکنان نمونه هاي داراییهاي نامشهودند.

کسب و کار و ثروت آفرینی
هرنوع کسب و کار براي ثروت آفرینی دو بال اساسی نیازدارد -3 :نوآوري  - 2بازاریابی
دوران مدیریت سنتی سازمان هاي کند و غیر بهره ور تمام شده و امروزه دوران مدیریت علمی و دوران سازمان هاي
چابک فرا رسیده است .مدیریت علمی پدیده ي اجتناب ناپذیري است که امروزه سازمانها براي دستیابی به رقابت
پذیري به طور گسترده اي با آن مواجه هستند اگر مدیریت علمی و سازمان رقابت پذیر نشود نتیجه نابودي سازمان است.

مشهود

با توجه به گسترش روز افزون فعالیت رقبا  ،تنوع کاال و تغییرات سریع تکنولوژي در محیط کسب و کار و افزایش
قدرت انتخاب و چانه زنی مشتریان از یک سو و عدم افزایش تقاضا متناسب با آن در بازار از سوي دیگر ،سبب شده
است تا مدیران و صاحبان کسب و کار به افزایش رقابت پذیري و چابکی سازمان به عنوان مهم ترین نتیجه مدیریت
علمی و اثربخش ترین عامل بقا و تداوم حضور موثر در بازار بیا ندیشند .قابلیت چابکی  ،عبارت است از توانایی هایی
که باید در سازمان ایجاد شود  ،تا سازمان از قدرت مورد نیاز براي واکنش مناسب در برابر تغییرات برخوردار باشد.
تولید دانش ،یادگیري و ارتقا سطح علمی مدیران ،از ملزومات سازمانهاي چابک در شرایط رقابتی می باشند.
ارزش Value
ارزش در بنگاه هاي اقتصادي عبارت است از نسبت بین کارکرد محصوالت تولیدي و قیمتی که مشتري براي دریافت
آن کارکرد می پردازد.
استراتژی های تولید ارزش در بنگاه های اقتصادی
براي تولید و افزایش ارزش در بنگاه هاي اقتصادي اقداماتی باید صورت پذیرد که نتیجه این اقدامات افزایش نسبت
کارکرد محصول به قیمت باشد ،بدین ترتیب استراتژي هاي زیر می توانند اتخاذ شوند.
کارکردمحصول
قیمت

= ارزش

 -3کارکرد ثابت ،قیمت کاهش می یابد
 -2قیمت ثابت ،کارکرد افزایش می یابد
 -1کارکرد کاهش یابد اما نرخ کاهش قیمت بیشتر باشد.
 -4قیمت افزایش یابد اما نرخ افزایش کارکرد بیشتر باشد
 -0کارکرد افزایش و قیمت کاهش یابد
 -8ترکیبی از استراتژي هاي فوق
عوامل موثر بر افزایش ارزش:
عوامل داخلی (توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است)
عوامل خارجی (خارج از کنترل فردي یا بنگاهی است)

عوامل داخلی به دو گروه تقسیم می شوند:
گروه اول عوامل سخت افزاري یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند .شامل :محصول ،خدمت،
تکنولوژي تولید ،ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد خام و انرژي
گروه دوم عوامل نرم افزاري یا عواملی که تقریبا به آسانی قابل تغییر می باشند .شامل :افراد ،روشهاي انجام کار،
روشهاي مدیریت
عوامل خارجی:
شامل سیاستهاي دولت ،شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي جامعه ،سیاستهاي پولی و مالی ،تغییرات فن آوري و
تکنولوژیک و ...
عوامل موثر در رقابت پذیری و خلق ارزش برای مشتری
بازاریابی وتعیین خواسته ها و نیازهاي مشتري ،طرحریزي و طراحی محصول بر اساس خواست بازاریابی ،طرحریزي
فرآیند و تولید محصول براساس خواست بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش که در نهایت منجر به خلق ارزش
براي مشتري میشود .زیر ساختهاي الزم براي فرآیندهاي فوق توسعه توانمندیهاي فناوري ،عملیاتی و بازاریابی در بنگاه
اقتصادي است.
تعریف تحقیقات توسعه ای در بنگاه های اقتصادی
تحقیقات توسعه اي عبارت است از کلیه فعالیت ها تحقیقاتی و مطالعاتی در بنگاههاي اقتصادي  ،که با هدف تولید
رضایت بیشتر براي مشتریان در محیط کسب و کار و توسط محققین مربوطه (آشنا به محیط درون و بیرون بنگاه) انجام
می شود ،به طوریکه نتیجه حاصل از این اقدام تولید ارزش بیشتر براي مشتریان و بدنبال آن افزایش رقابت پذیري در
بنگاه ها مورد نظر می باشد.
 R&Dرحم تولید دانش در بنگاه های اقتصادی در دوران بازار محوری
واحد تحقیق و توسعه در بنگاه هاي اقتصادي همانند رحم در وجود مادران ،وظیفه زایش و تولید دانش را در این بنگاه
ها بعهده دارد ،به همین دلیل در شرایطی که بازار رقابتی می شود و تصمیم گیري دانش پایه ضروري می شود ،استقرار
 R&Dدر واحدهاي اقتصادي ضرورت می یابد و سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادي وظیفه دارند از این اقدام به
عنوان یک اقدام اساسی و پایه اي حمایت نمایند.

نوآوری
تقریباً همه مسئوالن طراز اول مؤسسه ها ،پژوهشگران و مشاوران به اتفاق بر این باورند که این تنها راهی است که شرکت
ها می توانند با همه چالش هایی که با آنها روبه رو میشوند ،مقابله کنند .آنها باید مبتکرو نوآور باشند بنابراین تحقیق و
توسعه ضرورت نوآوري در بنگاه است تامین رضایت ذینفعان در شرایط غیر رقابتی براي مدیران آسان است زیرا در این
رابطه مدیر دغدغه فروش ندارد و براحتی می تواند شاخصهاي مورد نیاز تمامی ذینفعان را تامین نموده و در نهایت
تمامی هزینه ها را به قیمت تمام شده محصول بیفزاید  .زیرا در شرایط غیررقابتی خریداران از اینکه به محصول دسترسی
پیدا کردند خوشحال هستند  .اما در شرایط رقابتی تامین رضایت همزمان همه ذینفعان بسیار سخت و مدیر براي کسب
این موفقیت نیازمند به یک سازمان چابک و نوآوراست لذا مدیریت علمی الزامی است .
یکی از کارهایی که بنگاههاي اقتصادي باید در نوآوري انجام دهند تنوع محصوالت و تولید محصوالت جدید میباشد

ضرورت توسعه محصول
هر شرکتی باید به فکر توسعه محصوالت جدید باشد .تولید کاالهاي جدید جایگزین به منظور تثبیت سطح فروش یا
کسب بازارهاي جدید ضرورت دارد .مشتریان نیز خواهان کاالهاي جدید هستند و اگر شرکتی در این خصوص اهمال
کند ،مطمئنا رقبا این کار را انجام خواهند داد.

طبقهبندی محصول جدید:
 -3محصوالت جدید براي جهان :این گروه محصوالتی هستند که به جهان عرضه شده و به بازار کامال جدیدي
نیاز دارند.
 -2اصالحات و تجدید نظر در کاالهاي فعلی :کاالهایی هستند که جایگزین کاالهاي فعلی شرکت می شوند و از
نظر عملکرد و کارایی بهتر از کاالهاي قبلی اند و نزد مشتریان از ذهنیت بهتري برخوردار هستند.
 -1الحاقات به خطوط کاالهاي موجود :محصوالت جدیدي هستند که کاال ها و خطوط تولید جا افتاده شرکت را
تکمیل می کنند (از نظر اندازه بسته بندي ،رنگ و ویژگیهاي دیگر)
 -4کاهش قیمت تمام شده :محصوالتی هستند که همان عملکرد پیشین را با هزینه و قیمت فروش کمتر ارائه می
دهند ،یعنی ارزشمند تر میشوند.
 -0محصوالت با جایگاه جدید :محصوالت موجودند که به سوي بازارهاي جدید یا قسمت بازارهاي جدید نشانه
رفته اند و جایگاه جدیدي در ذهن مصرف کننده پیدا میکنند

 -8خطوط تولید محصول جدید :محصوالت جدیدي هستند که شرکت با ایجاد خطوط تولید جدید ،براي مرتبه
اول امکان عرضه آنها را به یک بازاري پیدا کرده و سعی میکند در آن بازارجا افتاده شوند.
یکی از وظایف واحد تحقیق و توسعه مدیریت فرآیند توسعه محصوالت جدید میباشد که شامل مراحل زیر است:
 -3ایده یابی :فرآیند توسعه محصوالت جدید با جستجو براي ایده آغاز می شود .مدیران عالی باید کاالها و
بازارهاي مورد توجه را تعریف و تعیین کنند ،آنها باید اهداف خود از کاالهاي جدید را نیز بیان دارند .ایشان
همچنین وظیفه دارند ،مقدار تالشی را که باید صرف تولید کاالهاي جدید ،اصالح و بهبود کاالهاي موجود و
تولید تقلیدي از کاالهاي رقبا شود روشن کنند.ومدیر R&Dباید در این خصوص پاسخگو باشد.
 -2غربال کردن ایده ها :هر شرکتی اگر خوب سازماندهی شود می تواند به ایده هاي خوبی دست یابد .شرکت
باید کارکنان خود را تشویق کند که ایده هاي خود را ارائه کنند .این ایده ها باید هر هفته توسط کمیته ایده ها
مورد بررسی قرار گرفته و دسته بندي شوند .درصورت نیاز براي بررسی ایده از تیم تخصصی استفاده شود.
 -1مفهوم یابی و آزمون :ایده هاي جذاب باید به مفاهیم قابل آزمون تبدیل شوند.
 -4تهیه خط مشی بازاریابی :طرح خط مشی بازاریابی از سه قسمت تشکیل شده است -:اندازه بازار هدف ،ساختار
و رفتار آن - ،جایگاه برنامه ریزي شده کاال و استراتژي ورود به بازار - ،فروش ،سهم بازار و اهداف
سودآوري مورد نظر در اولین سال هاي عرضه.
 -0تجزیه و تحلیل اقتصادي :در صورت دارا بودن توجیه اقتصادي و تحقق اهداف شرکت ،کاال می تواند مرحله
نمونه سازي را طی کند.
 -8نمونه سازي :در صورتی که مفهوم کاالي جدید از نظر اقتصادي توجیه پذیر باشد ،در واحد تحقیق و توسعه
نمونه سازي می شود تا به کاالي فیزیکی تبدیل شود
 -7آزمون بازار :پس از رضایتمندي مدیریت از عملکرد کاربردي و روانی کاال ،نوبت انتخاب نام تجاري کاال فرا
می رسد ،باید بسته بندي آن تعیین گردد و یک برنامه بازاریابی مقدماتی براي آن تنظیم شود
 -6بهره برداري تجاري :شرکت باید دراین مرحله به آخرین نتایج مطالعه امکانسنجی توجه نماید.

نتیجهگیری:
سازمانها در بازار رقابتی امروز نیازمند تولید دانش جدید در سازمان و استفاده از آن در سازمان بعنوان دانش سازمانی
هستند .سازمانها در عصر اطالعات باید نوآور باشند و بازاریابی محصوالت خود را بخوبی انجام دهند .براي دستیابی به
رقابت پذیري سازمانها باید مدیریت علمی داشته باشند و رویکرد سازمانی از تولیدگرایی به بازارگرایی تغییر یابد که

مهمترین وظیفه  R&Dتولید اطالعات در سازمان است و سازمانهایی امروزه موفق هستند که دانش حاصل از انجام
تحقیق و توسعه مبناي تصمیمگیري و اقدام مدیران گردد.

پیشنهاد:
با توجه به اینکه استقرار  R&Dدر واحدهاي اقتصادي یک ضرورت است پیشنهاد میگردد مدیران و سیاست گزاران
صنعت سیمان از این اقدام به عنوان یک اقدام اساسی و پایه اي حمایت نمایند .و با اصل مشارکت در سازماندهی و
ساختار واحدهاي  R&Dزمینه همکاري کلیه کارکنان و ذینفعان صنعت سیمان را در فعالیت تحقیق و توسعه فراهم
نمایند .نگرش مثبت و امید به بهبود مستمر با تکیه بر توان خالقیت و نوآوري همه کارکنان و ذینفعان از ویژگی هاي
برجسته  R&Dبه شمار می رود.

