
 (philips) شرکت فیلیپس

 یندا جعفر

 

فیلیپض اس هؼذّد ػزکتِبی جِبى اطت کَ طببمَ فؼبلیت بیغ اس یک طذٍ را در پزًّذٍ خْد دارد. ػبیذ ایي پبیذاری 

ّ هبًذگبری اس آى رّ بْدٍ اطت کَ ػزکت بب تذبیز هٌبطب بٌیبًگذار خْد، جزالذ فیلیپض ّ آیٌذٍ ًگزی افزاد خبًْادٍ 

بَ ػصز الکتزًّیک  ۹۱خْبی تْاًظت اس دًیبی بزلی لزى فیلیپض کَ بؼذُب ُذایت ػزکت را ػِذٍ دار ػذًذ، ب

هٌتمل ػْد. اس ایي رّ اطت کَ ػزکت ػالٍّ بز دفع جبیگبٍ بزتزیي ػزکت جِبًی در سهیٌَ صٌؼت رّػٌبیی، در 

گزچَ طْفبى دْادث جٌگِبی  .دْسٍ صٌبیغ ّ هذصْالت الکتزًّیک ًیش تْاًظتَ اطت، همبم دُن جِبًی را دفع کٌذ

ز بظیبری در ّضؼیت ّ جبیگبٍ ػزکت داػت، اهب پض اس فزّخفتي آى، تذبیز رُبزاى ػزکت بخْبی کبرگز جِبًی تبثی

افتبد ّ تْاًظت فیلیپض را جبیگبُی درخْر در صذٌَ رلببت ارّپب ّ جِبى ببخؼذ. ُن اکٌْى ػزکت دْسٍ ُبی 

بب توزکش بز اطتؼذاد کبرکٌبى ّ  ۰۲۹۲فٌبّری، طالهتی ّ ػیٍْ ُبی سًذگی را ُذف لزار دادٍ ّ بب تزطین چؼن اًذاس 

کیفیت سًذگی آًبى، طبدٍ طبسی فزایٌذُب ّ طبختبر طبسهبًی را ّجَِ ُوت لزار دادٍ اطت تب بتْاًذ توبیش رلببتی 

  .خْد را در ًؼبى ػزکت ّ لببلیت ًْآّری آى دفع کٌذ

 

 تاریخچو

 

ػزکت فیلیپض را بب ُذف تْلیذ الهپ در کؼْر ُلٌذ تأطیض کزد ّ بَ هزّر، طبیز  ۹۹۱۹جزالذ فیلیپض در طبل 

اّلیي آسهبیؼگبٍ تذمیمبتی هجِش در سهیٌَ ُبی فیشیکی ّ  ۹۱۹۱تجِیشات ّ ّطبیل بزلی را بَ آى افشّد. در طبل 

ی هؼزفی ػذ. در تْطظ ػزکت بَ دًیبی الکتزًّیک ّ پشػک Xػیویبیی راٍ اًذاسی ّ چِبر طبل بؼذ، الهپ پزتْ 

اّلیي تجزبَ ػزکت در ػزصَ تْلیذ تلْیشیْى ّ دّ طبل بؼذ در تْلیذ رادیْ صْرت گزفت. در فبصلَ دَُ  ۹۱۰۱طبل 

 ۱۱سهبًی کَ کبرکٌبى ػزکت بَ  ۹۱۹۱، ػزکت تْاًظت یک هیلیْى هذصْل خْد را بَ فزّع بزطبًذ. در طبل ۹۱۹۲

دطتگبٍ دّکلَ آى ًیش تْلیذ ػذ.  ۹۱۱۹بَ ببسار ػزضَ ػذ. در طبل  ُشار ًفز رطیذٍ بْد، اّلیي دطتگبٍ اصالح صْرت

ًْار کبطت فؼزدٍ صْتی تْطظ ػزکت ارائَ ػذ، اهب ػوال در هْاجَِ بب اطتبًذاردُبی بتبهبکض ّ  ۹۱۹۹در طبل 

VHS ( بَ هْفمیت تجبری ًزطیذ. دّ طبل بؼذ اّلیي هذار هجتوغIC تْطظ ػزکت تْلیذ ػذ. درطبل )ّطبیل  ۹۱۹۹

( بب ُوکبری ػزکت طًْی CDلْح فؼزدٍ ) ۹۱۹۰طبل پیغ در طبل  ۰۱صْتی بب دیظک لیشری بَ ببسار ػزضَ ػذ. 

بزای ػزکت، دّراى تجذیذ طبختبر ّ ببسطبسی هذذّدٍ فؼبلیت تجبری بْد. در  ۹۱۱۲تْلیذ ّ بَ ببسار ّارد ػذ. دَُ 

 بَ آهظتزدام هٌتمل ػذ. هزکشیت ػزکت کَ تب آى سهبى در ػِز ایٌذُْى ُلٌذ بْد ۰۲۲۹طبل 



  

 حٌزه ىای کسب ً کار

 

ػزکت فیلیپض کَ فؼبلیت خْد را در دْسٍ رّػٌبیی ّ تْلیذ الهپِبی هختلف ػزّع کزدٍ بْد، اهزّس در دْسٍ ُبی 

ُبی پشػکی ّ هذصْالت ّ ّطبیل الکتزًّیک ًیش در ببسار دضْر دارد.  دیگز ًظیز لْاسم خبًگی ّ ػخصی، طیظتن

همبم دُن بزتزیي  ۰۲۲۹درسهیٌَ ًیوَ ُبدیِب ًیش فؼبلیت هی کزد، بَ گًَْ ای کَ در طبل  ۹۱۱۹ فیلیپض اس طبل

ػزکتِبی فزّػٌذٍ ًیوَ ُبدی در جِبى را دارا بْد. اهب در آى طبل، بخغ ًیوَ ُبدی فزّختَ ػذ ّ بَ ًبم ػزکت 

ُشار ًفز پزطٌل کَ  ۹۲صی ًیش بب درصذ بخغ لْاسم خبًگی ّ ػخ ۱۹بَ فؼبلیت اداهَ داد.  NXPهظتمل ًیوَ ُبدی 

پزطٌل در سهیٌَ تْلیذ اًْاع  ۱۹۹۲۲کؼْر جِبى فؼبل اطت بَ ّیزپْل فزّختَ ػذ. دْسٍ رّػٌبیی بب  ۹۲در بیغ اس 

ُبی ػکظبزداری ػبرضَ یببی  ُشار پزطٌل درسهیٌَ طیظتن ۹۹ُبی پشػکی بب  هختلف الهپ ّ ًْرافکي، طیظتن

پزطٌل در سهیٌَ تْلیذ ًوبیؼگزُب، ّطبیل  ۹۱۱۲۲پشػکی ّ خذهبت ببلیٌی ّ دْسٍ ّطبیل ّ هذصْالت الکتزًّیک بب 

صْتی ّ چٌذرطبًَ ای، ّیذئْ ّ ػبکَ ُبی خبًگی ّ کظب ّ کبر فؼبل اطت. دردبل دبضز، ببتْجَ بَ طیبطت 

ز رّاى طبسی کبرُب ّ طبدٍ طبسی طبختبر طبسهبًی، توبهی فؼبلیتِب در طَ دْسٍ اصلی فٌبّری، ػزکت هبٌی ب

 طالهتی بِذاػتی ّ ػیٍْ ُبی سًذگی هتوزکش ػذٍ اطت.

 

 



  انداز ً مأمٌریت چشم

 

ادٍ چؼن اًذاس ػزکت ػببرت اطت اس: هب در دًیبیی کَ فٌبّری بؼذت سهیٌَ ُبی هختلف سًذگی را تذت تبثیز لزار د

اطت، هذصْالتی در دْسٍ ُبی فٌبّری، ػیٍْ سًذگی ّ طالهتی فزاُن هی آّرین تب در ًگبٍ طِبهذاراى، تذظیي 

 بزاًگیشتزیي ػزکت در صٌؼت خْد ببػین.

 هأهْریت ػزکت ػببرت اطت اس: هب کیفیت سًذگی هزدم را اسطزیك ًْآّریِبی بوْلغ فٌی هؼٌبدار بِبْد هی بخؼین.

  

 ىا استراتژی

 

 ُبی اصلی ػزکت فیلیپض ػببرت اطت اس: زاتژیاطت

 

افشایغ طْدآّری اسطزیك تخصیص هٌببغ طزهبیَ ای بَ فزصتِبیی کَ بیؼتزیي ّ پبیذارتزیي بزگؼت طزهبیَ را  -

 دارد؛

 تذکین ًؼبى فیلیپض ّ ػبیظتگیِبی اصلی در دْسٍ ُبی فٌبّری، طالهتی ّ ػیٍْ سًذگی؛ -

 ذگبى در دْسٍ ُبی هختلف کظب ّکبر؛هؼبرکت بب هؼتزیبى ّ تبهیي کٌٌ -

 داهَ طزهبیَ گذاری در ًْآّری ّ تثبیت هْلؼیت طزهبیَ ُبی فکزی ػزکت؛ -

 تمْیت ػبیظتگیِبی رُبزی؛ -

 بِبْد بِزٍ ّری اسطزیك تذْل کظب ّکبر ّ تؼبلی ػولیبتی. -

  

 ارزشيا ً فرىنگ سازمانی

 

ارسػِبی ػزکت چٌیي تؼزیف ػذٍ اطت: هؼؼْف طبختي هؼتزیبى، ادای بوْلغ تؼِذات، تْطؼَ افزاد ّ دوبیت 

اسیکذیگز. ػزکت ایي ارسػِب را در لبلب اصْل کظب ّ کبر خْد تؼزیف کزدٍ ّ ارائَ دادٍ اطت. اصْل کظب ّکبر تؼییي 

بت ّ تصوین گیزیِب را تذت تبثیز لزار هی دُذ. کٌٌذٍ اخالق طبسهبًی ّ رفتبر کبرکٌبى در طزاطز دًیبطت ّ ػولی

ػبهل هذزک ّ پؼتیببى ایي اصْل، بٌیبًِب ّ کذُبی اخاللی اطت. ایي اصْل، کوتزیي الشاهبت رفتبری را اػالم هی 

دارد ّ تؼِذ ّ هظئْلیت پذیزی ػزکت را بزای ًیل بَ آیٌذٍ پبیذار التصبدی، اجتوبػی ّ سیظت هذیطی هؼیي هی 



صْل ػبهل تؼِذُبیی درسهیٌَ دمْق اًظبًی، ایوٌی هذصْل، دزین ػخصی، دفبظت هذیظ سیظت ّ طبسد. ایي ا

ًیش تؼِذات بَ هؼتزیبى، طِبهذاراى، کبرکٌبى، تبهیي کٌٌذگبى ّ ػزکبی کظب ّ کبر اطت. بزاطبص ایي اصْل، ُوَ 

یشًذ، طبك لْاػذ ّ لْاًیي دکْهتی کبرکٌبى ػزکت، در ُز ردٍ ای ببیذ صبدلبًَ ّ اخاللی ػول کٌٌذ، اس تؼبرضِب بپزُ

کبر کٌٌذ، اس داراییِب ّ هٌببغ ػزکت دفبظت کٌٌذ، در هظبیل هبلی ػفبف ّ دلیك ػول کٌٌذ ّ گشارع دٌُذ ّ اس 

 کٌتزل درًّی فؼبلیتِب اطویٌبى یببٌذ.

 

 کیفیت ً تعالی سازمانی

 

ػزکت فیلیپض بزًبهَ ای تذارک دیذٍ اطت کَ بَ ططخ ببالتز کیفیت در هذصْل ّ خذهبت دطت یببذ. ایي بزًبهَ 

تؼبلی »ًِبدٍ کَ هخفف  BESTارتمبی کیفیت بز ُوَ کبرکٌبى ّ ُوَ فزایٌذُب اثز هی گذارد. ػزکت ًبم ایي بزًبهَ را 

اُی اطت کَ ػزکت بزای دطتیببی بَ تؼبلی کظب ّ اطت. ایي بزًبهَ، ر« کظب ّ کبر اسطزیك طزػت ّ کبر تیوی

کبر بزگشیذٍ اطت ّ رّػِب ّ ابشار بزًبهَ ُبی بِبْد را در آى هؼخص طبختَ اطت. بَ ببّر ػزکت، تْاًوٌذطبسُب 

افشایی ّ تجویغ ػبیظتگیِب  ػببرت اطت اس: ػؼبر ػزکت یؼٌی ػؼك بَ کبر ّ طبدگی، ایذٍ فیلیپض ّادذ کَ بب ُن

سػی بیغ اس هجوْع لظوتِبی هختلف آى خلك کٌذ، اطتؼذاد اًظبًی کَ ُوبى کیفیت کبرکٌبى بزای هی تْاًذ ار

 دطتیببی بَ هأهْریت اطت، ًْآّری ّ طزادی.



  

 تحقیق ً تٌسعو

 

دّرٍ  ۹۱۱۱تب  ۹۱۹۱فؼبلیتِبی تذمیك ّ تْطؼَ ػزکت را هی تْاى بَ طَ هزدلَ سهبًی تمظین بٌذی کزد. اس طبل 

تذت ُذایت اّلیي هذمك ػزکت، طبسهبى تذمیمبت بَ هزکش اصلی رلببت ّ  ۹۱۹۱اطت. در طبل  رػذ ّ تٌْع طبسی

ًْآّری فٌی تبذیل ػذ. در ایي دّرٍ ػوذتب در دْسٍ الهپ کبر هی ػذ ّ راٍ بزای تْلیذ هذصْالت جذیذ هبًٌذ الهپ 

س ببػذ بَ تبهیي کٌٌذٍ طب فیلیپض تصوین گزفت بَ جبی ایٌکَ یک ػزکت لطؼَ ۹۱۰۹ببس ػذ. درطبل  Xپزتْ 

هزدلَ تْطؼَ ّ گظتزع اطت. در ایي دّرٍ، فیلیپض طی ُوکبری بب  ۹۱۹۲تب  ۹۱۱۱ُب تبذیل ػْد. هزدلَ  طیظتن

AT&T  َُشار رطیذٍ اطت ّ بَ اسای  ۹۲بَ ثبت اختزاػبت هزبْط بَ تزاًشیظتْر پزداخت. تؼذاد ثبت اختزاػبت، اهزّسٍ ب

تبکٌْى اطت کَ در آى فؼبلیتِبی تذمیمبتی بب  ۹۱۹۲ْد دارد. هزدلَ طْم اس اختزاع ثبت ػذٍ ّج ۱۱/۹ُز هذمك 

ُب هتوزکش ػذٍ اطت ّ در سهیٌَ ُبی طزادی ّ فٌبّری  فؼبلیتِبی صٌؼتی گزٍ خْردٍ اطت. تذمیمبت بز طیظتن

 گیزد. ُبی پشػکی کبر سیبدی صْرت هی ّ طیظتن CD ،DVDهذارُبی هجتوغ، 

  

 فرًش

 

ػزکت بزتز جِبًی داراطت. در  ۱۲۲را در بیي  ۹۹۹هیلیبرد دالری، رتبَ  ۹/۹۹ُن اکٌْى ػزکت فیلیپض بب فزّع 

، تْػیبب، تیکْ ّ LGدْسٍ صٌبیغ ّ تجِیشات الکتزًّیک، پض اس سیوٌض، طبهظًْگ، ُیتبچی، هبتظْػیتب، طًْی، 

کت ػوبرٍ یک درجِبى اطت. فزّع چِبر ُبی همبم دُن را درجِبى داراطت، گزچَ در دْسٍ رّػٌبیی، ػز ُْى

، ۰۱ُبی پشػکی، لْاسم خبًگی، تجِیشات الکتزًّیک ّ رّػٌبیی بَ تزتیب  دْسٍ اصلی فؼبلیت ػزکت یؼٌی طیظتن

درصذ فزّع ػزکت را تؼکیل هی دٌُذ.  ۹درصذ کل فزّع ػزکت اطت ّ بمیَ بخؼِب درهجوْع  ۰۲، ۹۱، ۹۲

درصذ(، آطیب ّ پبطفیک  ۰۱درصذ(، آهزیکبی ػوبلی ) ۱۱س: ارّپب ّ آفزیمب )فزّع بَ تفکیک هٌطمَ ًیش ػببرت اطت ا

 درصذ(. ۹درصذ( ّ آهزیکبی التیي ) ۹۱)

  

 

 



 مدیرعامل

 

طبل طکبى رُبزی  ۹۹بٌیبًگذار ػزکت، جزالذ فیلیپض، خبلَ سادٍ کبرل هبرکض فیلظْف هؼِْر اطت. پض اس اّ کَ 

، یبسدُویي ۰۲۲۹ػزکت را دردطت داػت، افزاد هختلف خبًْادٍ فیلیپض بَ ادارٍ ػزکت پزداختٌذ. در طبل 

بَ بخغ پشػکی  ۹۱۹۱هذیزػبهل ػزکت، جزالذ کالیؼتزلی سهبم رُبزی ػزکت فیلیپض را بزػِذٍ گزفت. اّ اس 

هختلفی را در داخل ّخبرج اس ُلٌذ بزػِذٍ داػت. کالیؼتزلی؛  هذیزیتفیلیپض پیْطتَ بْد ّ طپض طوتِبی 

اًذاسی بزای فیلیپض  گْیذ: هب کْػغ هی کٌین چؼن آلوبًی االصل ّ هٌِذص الکتزًّیک اطت. کالیؼتزلی هی

 ى را دربز داػتَ ببػذ.جْیی، ًْآّری ّ ػْر ّ اػتیبق السم بزای هْفمیت طبسهب تزطین کٌین کَ هؼبرکت

 

تز کَ ػبهل  طبسی طبختبر ُوت گوبػتَ اطت ّ هؼتمذ اطت: فیلیپض اکٌْى ػزکتی اطت بض طبدٍ اّ بَ طبدٍ

ای اطت کَ کبرکٌبى اس طزیك آى هی تْاًٌذ بَ  طبسی ّطیلَ هذزک آى ًْآّری اطت. اّ بزایي ببّر اطت کَ طبدٍ

ُبی رّاًتز اًجبم دٌُذ. ایي یک ًذٍْ  ّ طِلتز کٌٌذ ّ کبرُب را بب ػیٍْ تز هٌبفغ فٌبّری دطت یببٌذ ّ سًذگی را رادت

دُین.  تٌِب در هذصْالت ّ خذهبت بلکَ در طزس کبر خْد کبُغ هی گْیذ: هب بَ هزّر پیچیذگیِب را ًَ تفکز اطت. اّ هی

همذم کبر ّ در تؼبهل بب داًذ ّ هؼتمذ اطت: اتفبلبت در خظ  کالیؼتزلی هؼتزیبى را بشرگتزیي هٌبغ الِبم ػزکت هی

دُذ، جبیی کَ ػولیبت هب اًجبم هی ػْد. هب دّطت دارین ّلت خْد را آًجب  هؼتزیبى در طبسهبى فزّع رر هی

آّردى ّ ًگِذاػت هؼتزیبى ػبد، بیؼتز  بگذراًین تب ارتببط هب بب آًِب دفع ػْد. اّ کلیذ رػذ طْدآّر را بَ دطت

جْ در جبُبی هختلف ّ هٌبطب در ػزکت، ػزط  برکٌبى هظتؼذ ّ هؼبرکتداًذ. در ًگبٍ هذیزػبهل، داػتي ک هی

ام  گْیذ: هِوتزیي چیشی کَ هي در رُبزی یبفتَ دیبتی دطتیببی بَ هْفمیت اطت. کالیؼتزلی در سهیٌَ رُبزی هی

دیگزاى یبد داًٌذ ّ ببیذ هظتوزا اس  آى اطت کَ رُبزاى ببیذ فزّتٌی آى را داػتَ ببػٌذ کَ بذاًٌذ ُوَ چیش را ًوی

 بزداری کٌٌذ. بگیزًذ ّ اس هِبرت ّ داًغ دیگزاى بزای ایٌکَ رُبز بِتزی ػًْذ بِزٍ
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 آینده

 

 

بِذاػتی،  /طبختبر طبسهبًی خْد را بَ طَ بخغ طالهتی ۰۲۲۹ػزکت فیلیپض در ًظز دارد اس ابتذای ژاًْیَ 

طبسی کٌذ. بذیي هٌظْر توبیش رلببتی خْد را در ًؼبى ػزکت ّ لببلیت ًْآّری آى  رّػٌبیی ّ ػیٍْ سًذگی طبدٍ

  .فیلیپض ًیش آهذٍ اطت ۰۲۹۲اًذاس  جْیذ. ایي هْاضغ در چؼن هی

  

 هٌببغ

 

۹ - www. Philips. com 

۰ - www. Wikipedia. Com 

۹ - www. Fortune. com  

 

 

 

 


