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اسيت وويود بيا     "مالک اکثریت مطلق سهام شرکت بازرسی مهندسيی "شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی :مقدمه 

ر هر دو شيرکت وايایس سيهامداري را    روبرو است اما در عمل د "سرمایه گذاري فرهنگیان"مالکیت اکثریت مطلق 

 .عهده دار است "صندوق ذویره فرهنگیان"

 "محصول مشترک این دو شرکت،"اهور و بروز یافته است از یکسو وی که در روابط این دو شرکت یچالشها و تنشها

در گام بعدي انتخاب  ودو شرکت  با یکسان کردن ترکیب هیئت مدیره را متقاعد ساوته است که در ابتدا "صندوق

 .دو شرکت گام بردارد مسئول اجرائی براي هر دو شرکت در جهت یکپارچه سازي ودر صورت نیاز ادغام یک

یيا روش تحلیليی    روش هشت مرحله اي نگيرش علميی و   "ها آنجا که روش تصمیم گیري صحیح در سازماناما از 

 نظر می آید می توان با دسترسيی بيه اطالعيات کيافی و    ه و از آنجا که ب( و فرصت اطالعاتدر صورت کفایت )است 

در قاليب ایين   نيیم کيه   تالش ک بهتر استفرصت قابل قبول در چهار چوب این روش به تصمیم صحیح تري رسید 

این مجموعيه   بر همین اساس در چند بخش و یمبه این مهم دست یاب "ورد جمعی سازمان" با اتکاء به و  مجموعه

 .دو شرکت با شیوه نگرش علمی می پر دازیم به بیان روش تصمیم گیري پیرامون مقوله یکپارچه سازي

 "نگرش علميی " ري بایمرحله روش تصمیم گ 8ي براي پیشنهاد در بخش اول بصورت والصه به اقدامات تاکنون و

 ( مرحله اول آن 6البته ) می پردازیم

آنگونه ) .را مشخص می کنیم 6تا  9 در بخش سوم چگونگی انجام مراحل  و 3تا  4در بخش دوم نحوه طی مراحل 

 .(استشده که در انتهاي بخش اول توضیح داده 

 .را عنوان وواهد نمود( مرحله هفتم) انتخاب بهترین راه حلدر بخش چهارم مکانیزم پیشنهادي براي 

عنوان مرحله هشتم باید مورد توجه قرار گیرد را ميورد اشياره قيرار    ه داتی که در اجرا بینهایتاً در بخش پنجم تمه و

 .داد یموواه
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 مراحل را آغاز نمود و محیط سازمان توجه به درون و ابتدا باید با "نگرش علمی"مرحله اي  8در روش  :بخش اول

به تحلیل علتهاي بروز مسائل یا اهيور   "در مرحله سوم .نائل گردید "ها شناوت مسائل وفرصت" در مرحله دوم به

ختلس تحقق اهداف را هاي م راه حل نجمدر مرحله پ .اهداف را مشخص نمود "رحله چهارمودر م "فرصتها پرداوت

در مرحله هفتم بهترین راه حل را با  و ها راتبین نمود نتخاب بین راه حلمعیارهاي ا شناسائی نمود، در مرحله ششم

 .نامه ریزي و مورد اقدام قرار دادبه اجرا در آوردن بهترین راه حل را بردر مرحله هشتم  و توجه به معیارها برگزید

، اميا طيی   سيت مشخص طيی شيده ا   "صندوق"از سوي 9و گرایش کلی براي مرحله  3الی 4تاکنون تقریباً مراحل 

ن وتحلیليی  براي شکل گرفتن مجموعيه اي ميدو   اما. ده و هیئت مدیره محول گردیده استبه نگارن 8 الی 5مراحل 

ويرد   "تکيی بيه  به بعد را با روش تحلیلی و م 1بار دیگر وحداقل از مرحله  یکبهتر است  9الی 4براي طی مراحل 

 .طی نماییم "جمعی سازمان

ناشی از شرایط فعلی هاي  ر مورد مسائل و فرصتد "توجه به درون و محیط" به آنجه بابر همین اساس با اشاره اي 

در دوره زمانی کوتاهی که سکان اجرائی آنها را عهيده دار شيده اسيت شناسيائی     ( عملکرد غیر یکپارچه دو شرکت)

تحلیلی ومتکی بيه ويرد    تر آنها بر اساس روشهاي آنگاه پیشنهاد شناوت دقیق و ارائهنموده در بخش دوم نکاتی را 

 در بخيش سيوم اشياره    (.می دهيیم در همین بخش توضیح علتها را نیز مورد توجه قرار ) ارائه وواهیم دادجمعی را 

تکا به س نگاه وود تبین و شناوت آنها بر اساس تحلیل و اها را بر اسا ی به اجزاء هدف یکپارچه سازي و راه حلهای

 .نمود ورد جمعی را پیشنهاد وواهیم
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عنيوان دو شيرکت   ه بي  "مهندسيی " و "مهندسی و صينعتی "ي بازرسی در شرایط فعلی که شرکت ها :بخش دوم 

زیير را   "مسيائل "و "فرصتها"درون  مدیر عامل جدا عمل می نموده اند، توجه به محیط و مستقل با هیئت مدیره و

 .نشان داده است

 

 

 :.و مسائل فرصتها  4-1

این دو نهاد را دو شرکت می شناسند در واگذاري  نظیر موسسه استاندارد نهادهاي حاکمیتیچون  : فرصتها: 4 4-1

 .سهم بیشتري نسبت به حالت یک شرکت نصیب مجموعه است (تعاملی و آسانسور: نظیر)انحصار آنهاست کاري که 

 

نوشته اي جریان دارد نا ترک دو شرکت از آنجا که در زمینه حوزه بازار تقسیم مش علیرغم محصول: مسائل: 1-4-1

رقابت مخرب بین ( شرکت مهندسی صنعتیوحوزه وارج از ایران توسط  وزه داول ایران توسط شرکت مهندسیح)

بازرسی مورد نظر کارفرما به هر دو بازار داول ووارج ميرتبط  )دو شرکت جاري نیست اما در حوزه کارهاي ترکیبی 

کيه  )نظارت دو مرحله اي براي کارهاي داول کشيور شيکل ميی گیيرد      رغم پرهیز از رقابت مخرب اوال علی.( باشد

حداقل در سطح ذهنی شائبه اولویت درجه ثانیا  (بزرگتر کرده است  با حالت یک شرکت بودنسازمان را در مقایسه 

 ي عقيد قيرارداد شيده   کارهيا  نسبت به( ه دلیل عقد قراداد با ويب) دوم داشتن کار احاله شده از سوي شرکت دیگر

 .جریان دارد توسط وود شرکت

غام حوزه هاي مشترک و کوچک شدن دو نهاد، از طریق اد در قالب یک شرکت مسئله دیگر امکان کاهش هزینه ها

هر چند احتميال  )کار گیري آن نا مقدور است ه که در شرایط فعلی و دو شرکت بودن این دو نهاد ب ،سازي آنهاست

ميا  افزایش یابد ا سازي فضاهاي ساوتمانی  وحتی برند واجاره وفروش آنها درآمدرغم آزاد  دارد در مرحله اقدام علی

حتمالی ناشی از کوچک سازي هاي بدلیل تفاوت ا رغم پیش فرض کاهش در اثر ادغام و علی ممکن است هزینه ها

ت بيه سيطح   اجبار به افزایش هزینه ها در بخش ادغام شده از شرکتی که کمتر اس وهزینه هاي پرسنلی دو شرکت 

 .التر شرکت دیگر، حتی افزایش یابدهزینه هاي پرسنلی با
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و مسائل ذکر شده دو شيرکت   ها رغم آنکه در نگاه اول علت بروز فرصت علی: اي بروز فرصت ها ومسائلعلته: 1-1

به یک شرکت در دسترس باشد ها در شرایط تبدیل آنها  نهادهاي مورد برسی است اما ممکن است هم فرصت بودن

اثرات دو شرکت در مقایسه با یک شيرکت را   ...بزرگ بودن شرکت و  مثال در معیارهاي موسسه استاندارد کیفیت،) 

به دو شيرکت   و هم واقعا ریشه مسئله اي چون نظارت دو گانه و بزرگی هزینه ها وعدم رعایت اولویت (جبران کند 

جياي  ه سیوم و عقد قرارداد با کار فرما از سيوي آن بي  سرتقسیم کار صحیح تر در قالب کن با مثال)  بودن باز  نگردد

 .(عقد قرارداد توسط یک شرکت به حذف مسائل در شرایط وجود دو شرکت نایل آمد

حتی محصيول دو  ( که محتاج تغیر اهداف دو شرکت است)است در شرایط تقسیم کار دیگري  تر ممکن از این مهم

 تعامالت بین المللی مناسب وتبدیل شعب وارج از کشيور بيه شيرکت و   مثالً در شرایط )شرکت را نیز متفاوت نمود 

کيل ويدمات فعليی بيه شيرکت مهندسيی واگيذار وشيرکت          براي حضور در بازارهاي بازرسی بین کشورهاي دیگر،

 .براي اداره این شرکته تبدیل شود مهندسی وصنعتی فعلی به هولدینگ هم محصول

بيه ميدیران   : هپیشنهاد این است که با ارئه این مجموع بر ورد جمعی راه حل شناوت فرصتها ومسائل مبتنی: 1-3

ا و مسائل ناشيی از دو شيرکت   ه فرصتشرکت در وواست اعالم نظر کتبی در فرصت معین نسبت به هر دو  میانی 

 .تر براي طی این مرحله نائل شد بندي نظرات ایشان به شناوت کامل هاي آن گردد وبا جمع و علت IEIبودن 
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 :معیارهاي انتخاب بهترین راه حل ها و راه حل اهداف،: بخش سوم 

-1ناشی از عدم یکپارچگی در روابط دو شرکت که در بند از تاکید صندوق ذویره فرهنگیان با توجه به مسائل  فارغ

 شاید آنچنانآمد ضرورت یکپارچگی مبرهن است زیرا حتی اگر دو شرکت وابسته به یک هولدینگ نبودند نیز  4-1

بیشتر یکيی   براي ایجاد ارزش اشتراک گذاردن منابع تاکید شده است به EFQMمثالًدر  که در مدل هاي تعالی و

ادغام دو شرکت باید توجه نمود تنها مسیر براي یکپارچه سازي  مطلوب است اما از معیارها و ضرورت هاي مدیریت

 انتخاب بهترین آنها نیازمند تعيین ختلفی وجود دارد که هاي م شکل دادن یک شخصیت حقوقی نیست و راه حل و

 :مشخص است بنابر این معیارهاي

ناشی از حالت وجيود   هاي حذف مسائل موجود بدون حذف فرصت دو شرکت براي کاهش و هدف یکپارچگی :3-4

هيا و حيذف    ایين فرصيت   هاي حالت تبدیل آنها به یک شرکت ویا بیشيینه کيردن   دو شرکت و دستیابی به فرصت

 .است مسائل

مشيترک اسيت کيه البتيه      حاصل محصوالت مشترک دو شرکت در بيازار  موجود در نگاه اول مسائل: راه حلها: 3-1

دو شيرکت جيدا سيود و فقيط کارهياي      آمد در عمل تالش شده است حوزه بازارهاي  -1-4-1 که در بخش آنچنان

محصول  ها عالوه بر حالت مین امر نشان می دهد راه حله. مشترک کشیده می شود ریالی به بازار –ترکیبی ارزي 

زار بيا  -محصيول متفياوت    -نیيز   "بيازار متفياوت  –محصيول مشيترک    "مشترک در بازار مشترک باید براي حاالت

 بررسی می شود واین در شرایطی  است که تحلیل محیط و درون اهيور چنيین   محصول و بازار متفاوت -"مشترک

 .هدشرایطی را ممکن جلوه د

 

 :توضیحات

هاي شعب وارج از کشور را  اگر فرضاً روابط بین المللی کشور شرایط تحریم هاي شدید تر وتوقس فعالیت: -3-1-4

گیير باشيند یکپارچيه     ودمات بازرسی در ایران را به ناچار پی جتناب ناپذیر نماید وهر دو شرکت محصول مشترکا

گان و کننيد  تامین افزایش قدرت چانه زنی در مقابل مشتریان و هاي نخواهد داشت تا فرصت ادغام راهی جزسازي 

 .و صرف منابع فراهم گردد زینه هاي ناشی از تکرار فعالیت هاکاهش ه
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ي ناشيی از آن پيیش رود بایيد از    ها وحذف محدودیتها کشور در جهت کاهش تحریم لملاگر روابط بین ال: 3-1-1

در  روي آورد و( جيایگزین واردات  ه جياي بسیاست توسعه صادرات )ا بازرسی بین سایر کشوره فرصت ورود به بازار

یک هوليدینگ هيم   به  شعب وارج از کشور به شرکت وتبدیل شرکت بازرسی مهندسی وصنعتیاین شرایط تبدیل 

به شرکت حوزه بازار ایران هولدینک ميذکور را بایيد پيیش گرفيت و      محصول بین المللی وشرکت بازرسی مهندسی

 .رکت را سهامداري وسرمایه گذاري ودیگري را ارئه ودمات بازرسی قرار دادمسولیت یک ش

اگر ادامه شرایط فعلی وعدم امکان تبدیل شعب وارج از کشور به شرکت وافزایش سهم کارهياي ترکیبيی   : 3-1-3 

روش ه کيارگیري  بيا اسيتفاد ه از بي    (حتيی در کارهياي ترکیبيی   ) پیش رو باشد باید به جيدا سيازي کاميل بازارهيا    

 .در مناقصات روي آورد (کنسرسیوم

س در کشور بازار داول به شدت رشد یابد و به حوزه هياي  سترش استاندارد سازي محصوالت مختلاگر با گ: 3-1-9

لس براي هر شرکت در بازار ایران پیش رو باشيد  بازرسی محصوالت مخت شاید راه حل. متفاوت توسعه یابد محصولی

ي نفتی و پروژه اي و دیگيري در محصيوالت کشياورزي وسياوتمانی و ويودرو فعيال       یک شرکت در حوزه ها مثال)

 .(گردد

توجيه بيه   ( وشاید بر حسب شيرایط ترکیبيی از آنهيا   )بدیهی است معیار انتخاب بین راه حلهاي فوق : معیارها: 3-3

همچنيین  . باشيد  از سيوي دیگير   توجه به اثرات هزینه اي و درآمدي راه حل هيا  و تحوالت شرایط محیطی از یکسو

عنيوان یيک مسيولیت اجتنياب پيذیر      ه ها ب توجه به حفظ و حتی توسعه اشتغال مولد بجاي حذف شغل در راه حل

باید به اثرات احتمالی کاهش درآمدها ناشيی   در راه حل ادغام حتمامثالً. وان معیار  دیگر ضروري استاجتماعی بعن

افزایش درآميدهاي ناشيی از فيروش یيا      -هاي حاکمیتی از یکسو ي از بازار ناشی از معیارهاي نهاداز حذف سهم ها

هياي دوگانيه بيی     هزینه هاي پرسنلی ناشی از حذف نظارت کاهش –اجاره فضاهاي ساوتمانی که آزاد وواهد شد 

هياي   و با تحلیل... هاي جدید و  درآمدهاي حاصل از بکار گیري پرسنل آزاد شده در این راستا در فعالیت  – جهت

 .رداوتکمی پ
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آميد   3-1شابه آنچه در بنيد  ي مها با اتکاء به ورد جمعی پیشنهاد و معیار ها راه حل: ل تدقیق اهدافراه ح -3-9

یعنی با ارائه این مجموعه در وواست ارائه نظر مکتوب مدیران میانی هر دو شرکت در  .ن امر مورد نظر استبراي ای

 .ین گرددهاي ومعیارها در فرصت مع راه حل –مورد اهداف 

 

 

و در  پس از دریافت نظرات مکتوب ميدیران میيانی   :بهترین راه حلمکانیزم پیشنهادي براي انتخاب  :بخش چهارم

 9-3در وواسيت انجيام بنيد     بندي آن به همه افراد پیشنهاد دهنده ارائيه و ها جم مسائل و علت –ها  مورد فرصت

هياي جمعبنيدي    هياي وعليت   ومعیارهاي متناسب با مسائل و فرصتها  راه حل -ارائه نظرات مکتوب براي اهداف)

 هاي جميع  صورت گیرد و نظرات مکتوب اویر مبناي تحلیل کمی براي شناوت بهترین  راه حل بین راه حل( شده

 باره  نظرات مکتوب هر مدیر میانی وبخش ذیربط وي در مورد فرصت راه حل دیگر در یافت یک)بندي شده گردد 

اهداف راه حلها و معیارهاست که بین این راه وراه اول در اولین جلسه مشيترک، بيا ميدیران     -ها علت –مسائل  -ها

 .(میانی باید تصمیم گیري نمود

 

 

ها الزم بيراي   پس از انتخاب بهترین راه حل در قالب مکانیزم مذکور باید در قالب پیش بینی فعالیت :بخش پنجم

در صورت نیاز  بودجه ریزي نمود و بر اساس آن  بندي آنها، برنامه ریزي و مانتحقق این راه حل وشناوت روابط و ز

 .هاي را آغاز و کنترل و هدایت نمود فعالیت
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 IEIجمعبندی نظرات دریافت شده پيرامون یکپارچه سازی مجموعه 

 

آن اصيلی تيرین عيواملی بيود کيه       تعين چشم انداز آیندهدر کنار IEIمجموعه  یکپارچه سازی :مقدمه

 .(انجام شد 3/1/4321تغیراتی که در ) .هاي این مجموعه رارقم زد تغیرات در مدیریت شرکت

عنوان پیشنهاد  اولیه ه و ب هاي بازرسی صنعتی و مهندسی درباره یکپارچه سازي شرکتتدوین مجموعه اي 

براي  46/1/4321آغاز و در 44/1/4321اید ازد ممکن نمنمه کارگیري ورد جمعی را در قالبی روش اي که ب

ها فعالند و تعدادي از مدیران ارشد سابق دو شيرکت ارسيال    همکاران دو شرکت که در سطح مدیریت بخش

 .شد

بيا پاسيم مکتيوب ويود در      (بجز دو نفر)ووشبختانه همه مدیران داولی و اغلب مدیران ارشد سابق و فعلی 

نفير   33نامه حاوي نظيرات   12جمعا نظرات وویش را اعالم فرمودند و  31/1/4321الی 4321/ 48/1 فاصله

 ناميه بيا مشيارکت     2از شيرکت صينعتی    -نفير  42نامه با مشيارکت   43از شرکت مهندسی ) در یافت گردید

 (.نامه از مدیران ارشد سابق 5 نفر و44

دلیل کاسيتی  ه ب (برگ24بدون پیوستهاي )برگ بود  125هاي بروی جمعا حاوي  این نامه ها که با پیوست

هاي بيروز   علت–مسائل ناشی از آن  -هاي ناشی از دو شرکت بودن فرصتتري بود تا  نیازمند بررسی عمیق

الي سيطور  ه از البي هيا و   معیار هاي انتخاب بین راه حل ها و راه حل -اهداف یکپارچگی  -و مسائل فرصتها

توجيه   این نکته مهم نیز نیازمند. یج آن تقدیم می گرددکه اینک این امر محقق و نتا ،نامه ها استخراج گردد

براي اهداف  مورد، 4ها  براي علتمورد،  1ها فقط یک مورد براي مسائل  فرصتاست که در طرح اولیه براي 

ميورد بير    6اما ورد جمعی براي  ،مورد شناسائی شده بود 3براي معیارها  ورد وم 9ها  براي راه حل ،مورد 4

 1مورد جدید و 3حداقل  -مورد جدید1-مورد جدید 6 -مورد جدید 8 -مورد جدید 8: ترتیبه شمرده شده ب

مورد جدید را ارائه نمود که فارغ از ابعاد کیفی نشانگر اثرات کمی استفاده از ورد جمعيی در بهبيود فراینيد    

 .تصمیم گیري است
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 :فرصت های ناشی از وجود دو شرکت: فال

و .... استاندارد و سهم بيشتر از بازار ، در زمينه های سهميه بندی شده : آنچه در طرح اولیه آمده بود 

 .بودنيازمند مجوز 

 .نفر مورد تأیید قرار گرفته بود 42نامه و49 این فرصت توسط 

 .هاي دیگري که همکاران عنوان نموده بودند اما فرصت

تفاوت سازمانی و فضای عملياتی بزرگتر و تسهيالتی که از این امکان وجود و فضا ودو فرهنگ م: 4-الس

 .ایجاد می شود IEIرهگذر در رقابت برای 

 .نفر این فرصت را مورد تأکید قرار داده بودند 1نامه و  1

 .ل حفظ استتوسط شرکت دیگر قاب سهم و ،در شرایط تعليق مجوز یک شرکت:1 -الس

 .ید قرار داده بودندنفر این فرصت را مورد تأک 1نامه و  1

 .ه در حوزه های غير مشترکه ویژتنوع محصول بيشتر ب: 3-الس

 .نفر این فرصت را مورد تأکید قرار داده بودند 1نامه و 1

 .در مقایسه با حالت فروش یکی از دو شرکت، یک رقيب قوی به رفيق تبدیل شده است: 9-الس

 .اندنفر این فرصت را مورد تأیید قرارداده  4نامه و 4

های ارتباط با مشتری جا افتاده و تخصصی و تکميل کننده  ها و فرهنگ سازمانی و روش فرایند: 5-الس

 .شایستگی ها ولی در ضمن متفاوت

 .نفر این فرصت را مورد تأکید قرار داده اند 5نامه و  5

 .فراهم می کندها که شانس سود آوری بيشتری را  ماستعالامکان حضور جداگانه در مناقصات و : 6-الس

 .نفر روي این فرصت تأکید کرده اند 1نامه و  1

 -اطالعرات  -نيرروی کرار     -بازار کاال 4ت که در شرایط رقابتی در های اداره متفاو امکان روش: 2-الس

 .های متفاوت و بيشتری از بازار را ممکن می کند SEGMENTجذب منابع مالی جذب 
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 .داشته اندنفر روي این فرصت تأکید  3نامه و 3

ی که جدا شدن دو شرکت را الزامی کرده موضوع ....(بازرگانی و -مالياتی) مقابله راحت با قوانين: 8-الس

 .بود و ممکن است تداوم داشته باشد

 .نفر این امر را مورد تأکید قرار داه اند 4نامه، و4

 صورت فعلی ایجاد کرده استه مسائلی که وجود دو شرکت ب: ب

 :اولیه و پیشنهادي آمده بود دو مسئلهآنچه در طرح 

 نابسامانی منجر به نارضایتی مشتری در حوزه کارهای مشترک -4

 نامه نیز قرار گرفته بود 41نفر در 43که این امر مورد تأکید 

 های موازی افزایش هزینه های ناشی از وجود بخش -1

 .ته استمورد تأکید قرار گرف نامه 49نفر در  42که این مسئله نیز  در 

 :اما سایر مسائل مندرج در نامه ها

 های تبادل و هم افزائی دانش ازدست رفتن فرصت: 4:ب

 .نامه بر این مسئله تأکید داشته اند 5نفر در  5 

 استفاده رقبا از اختالفات و فاصله دو شرکت: 1:ب

 .نامه این مورد را تأکید داشته اند 4نفر در  4

 واحدبرخورد دو گانه با مشتری : 3ب 

 نامه آنرا مورد تأکید قرار داده اند 1نفر در  1

 عدم ارائه محصول کامل به مشتری: 9:ب

 .نامه این مسئله را مورد اشاره داشته اند 3نفر در  3

 لبات در شرایط نياز به نقدینگی بيشترطوالنی شدن وصول مطا: 5:ب

 نامه اي این امر را نیازمند توجه داشته اند 4نفر در  4
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 دم استفاده از مزایای بزرگتر بودنع: 6:ب

 نامه 4نفر در 4

 اخذ مجوزهای طوالنی تر ناشی از مشابهت نام: 2:ب

 نامه 4نفر در  4

 خاطر خطای یک شرکته تنبيه هر دو شرکت ب: 8:ب

 ها و مسائل های بروز فرصت علت: ج

هرای   دارند ولی روشدو شرکتی که محصول مشترک و بازار مشترک : در طرح و پیشنهاد اولیه یک عليت 

نامه قيرار گرفتيه    4نفر در 4آمده بود که مورد تأیید  استفاده حداکثر از امکانات نيست عمل آنها متناسب با

 .بود

 نده شده بود اعلت دیگر نیز به شرح زیر در نامه ها گنج 6اما 

 بی توجهی به حقوق سهامداری شرکت صنعتی: 4-ج

 نامه 1نفر در  1

 نیعدم تمرکز مکا: 1-ج

 نامه 2نفر در  2

 جانبه به نتایج کوتاه مدت و غفلت از نتایج بلند مدت توجه یک: 3-ج

 نامه 4نفر در 4

 (موارد تاریخی)ها بدون مطالعه و بررسی الزم  تشکيل شرکت: 9-ج

 نامه 9نفر در 9

 ها در روابط مدیران ارشد تنش: 5-ج

 نفر در یک نامه4

 عدم تمرکز مدیریتی: 6-ج
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 نامهنفر در یک 4

 

 

 

 اهداف: د

 49ناميه و   44بعنوان تنها هدف مورد تأکید قرار گرفته بود  کيه  "یکپارچگی دو شرکت"در طرح پیشنهاد اولیه

نیز در یک نامه توسط یک نفر مورد  "کوچک سازی" و "تجزیه بيشتر"را تأئید کرده اند اقداماً دو هدف  نفر آن

 .تأکید بوده است

 فراه حلها برای تحقق اهدا: ه

  با تأکيد بر شرایط متفاوت محيطی احتمالی آتی پیشنهاد اولیه در طرح و

 -"کنسرسيوم در محصول مشترک" "هولدینگ شدن صنعتی با تبدیل شعب به شرکت  ": راه حل: 9

 .مورد توجه قرار گرفته بود "ادغام -"تقسيم بازار هم در جغرافيا هم در محصول

با توجه بره  : در یکی از آنها بحق تأکید شده بود که نامه قرار گرفته بود و 2 نفر در 2که این راه حل مورد تأکید 

ابهام در تحليل شرایط محيطی آتی راه حل باید انعطاف الزم در قبال پيش آمدن هرر یرک از شررایط    

 .محتمل را داشته باشد

تمرکز مکانی با حفظ برنرد  " شرح زیر اسيت ه راه حل دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته بود که ب 5اما در نامه ها 

 ":شيرکت   4نفير در   4توسيط   "حذف قسمتها و رویره هرای مروازی   "نامه و 4نفر در  4توسط  "دو شرکت

توجه "نامه و 4توسط یک نفر در  "BENCH MARK"نامه و 4نفر در  9 "سهامداری صنعتی بر مهندسی

منطقه جغرافيائی بازار  -وضعيت 2نوع محصول دو حالت هر کدام -متغير سهامداری در سه حالت 4به 

توسط  (3×3×2×2) × (2×3×2×2=)464+44در دو حالت و جمعا حا لت  حالت و هولدینگ شدند 3در 

 یک نفر در یک مجموعه مفصل
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توجه بره تحروالت   " :در طرح پیشنهاد اولیه  ها در مورد معيارهای  مورد نظر برای انتخاب بين راه حل: و

نفير در   2که توسط  .معیار اصلی  مورد تأکید قرار گرفته بود 3بعنوان  " در آمدیمحيطی و اثرات هزینه ای و

 .نامه مورد تأکید قرار گرفته بود 2

 1نفر در  5که توسط  "های مشترک های و تمرکز در فعاليت هماهنگی کامل فعاليت"معیار  1اما همکاران 

نیيز ميورد   نامه آمده است را  4نفر در  4که توسط  های فرهنگی و گسترش رقابتی ویژگ" و  نامه آمده است

 .تأکید قرار داده بودند
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مجموعه  "ساختار موقت"پيشنهادی پيرامون  IEI پس از یکپارچگی   

 

گيام سيوم پيس از     "سيازماندهی " "هانري فيایول "ویژه تعاریس ه و ب "ادبیات علمی مدیریت" در قالب :مقدمه

بير   ه ویژه شيیوه اي کيه  و ب "IEIیکپارچه سازي دو شرکت "است، اما اولویت  "تامین منابع"و  "برنامه ریزي"

یکسيان سيازي فرآینيده هيا در     ":ميورد   9براي یکپارچه سازي برگزیده شده که در آن بر  "ورد جمعی"اساس 

حفظ هویت حقيوقی دو  " ،"مرکز مکانی دو شرکت در محل جدیدت" و نیز عملیاتی مشترک،ه هاي ستادي حوز

کردن سهامدار رسمی و  رسمیت بخشیدن به ساوتار حقوقی سهامداري در شرکت مهندسی و یکی "،  "شرکت

اجتنياب   IEIهياي   مجموعه یکپارچيه شيرکت   "طراحی ساوتار" اولویت .ورد تاکید قرار گرفتم ،"عملیاتی آن

 .ناپذیر گردید

پس از یکپارچگی  IEIمجموعه  "ساوتار موقت"پیشنهادي پیرامون "بر همین اساس مجموعه پیش رو با عنوان

بعنوان بستري براي تامل همکاران پیرامون این موضوع تدوین گردید تا هم اولویت مذکور رعایت شيده باشيد و   

برناميه  "از  پيس  و رسيیدن بيه سياوتاري پایيدارتر     "ادبیات علمی مدیریت "بر رعایت "موقت"هم با ذکر کلمه 

 .تاکید شده باشد "تامین منابع"و  "ریزي

در بخش . ساوتار از منظر تاریخی وواهد شد عه در بخش اول اشاره اي مختصر به روشهاي طراحیدر این مجمو

هاي یکپارچه سازي باید  که در طراحی ساوتار موقت با توجه به توضیحات بخش اول و ضرورت ئیدوم معیار ها

یارهاي پیشنهاد شده ودر بخش سوم ساوتار پیشنهادي براي رعایت مع .مورد توجه باشد توضیح داده شده است

 .ارائه گردیده است
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باید نظر همکياران پیراميون معیارهياي بخيش دوم و جيرح و       "ورد جمعی"کارگیري ه بدیهی است در جهت ب

بندي  شان در این راستا براي اصالح ساوتار پیشنهادي مشخص و جمعتتعدیل و تکمیل آن دریافت و پیشنهادا

 .دیم گرددنهائی بر اساس آنها به هیئت مدیره تق

 

 

 :ها اشاره اي مختصر به مبانی علمی طراحی ساوتار در شرکت :بخش اول 

در زمینيه تکاميل    "هاکس"آقاي  یدگاهبا د در مورد واایس مدیران "هانري فایول"ریات آقاي اگر ترکیبی از نظ

پیراميون   زیيرا می توانیم جيدول   ،مدیریت از منظر تحوالت تاریخی در امر برنامه ریزي را مورد توجه قرار دهیم

 .از نگاه علماي مدیریت ارائه نمائیم "طراحی ساوتار"انی بتحوالت تاریخی م
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دوره های "هاکس" نظریه

تکامل مدیریت از 

 نظر برنامه ریزی

 وظایف مدیران

 "فایول"از نگاه  

 دوره بازارگرائی دوره محصول گرائی

دوره کارآفرینی 

 0331فردی تا 

 ميالدی

دوره برنامه و 

دوره ای )بودجه 

 0341تا ( ساليانه

 ميالدی

دوره برنامه ریزی 

 0361بلندمدت تا 

 ميالدی

دوره برنامه ریزی 

استراتژیک تا 

 ميالدی 0391

دوره مدیریت 

استراتژیک تا 

 ميالدی 0331

دوره تحول 

استراتژیک    

 ادامه دارد

 :برنامه ریزی

 تعيين اهداف -

 شناخت وضع موجود -

فعاليتهای تبدیل )تعيين گامهای اجرائی  -

 (وضع موجود به مطلوب
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 :تأمين منابع

 انسانی -

 فيزیکی -

 اطالعاتی -

 مالی -

      

 :سازماندهی

نمودار پرسنلی  –ساختار نمودار سازمانی  -

Lay Out برای منابع فيزیکی 

 –نرم افزاری  –ساختار سخت افزاری  -

انتقال و بایگانی اطالعات و  –پایگاهها 

 (برای منابع اطالعاتی)تکنولوژی 

ترازنامه و نظامهای  –ساختار منابع مالی  -

 موجودیها و دریافتها و پرداختها

برای منابع انسانی )

تقسيم کار ساده )

کارگران + مالک 

 ((توليدی

 ساختار

Functional  یا

تقسيم کار 

 برحسب تخصص

ساختار 

Functional  یا

تقسيم کار 

برحسب تخصص 

با توجه ویژه به 

تحوالت 

تکنولوژیک و 

چند سطحی و 

 هرمی

ساختارهای  -0

 فرآیندگرا

ساختارهای  -2

پروژه ای 

 ماتریسی

ساختارهای 

 SBUمتکی به 

ساختار  -0

متناسب با 

 راهبرد

ساختارهای  -2

تحت و متکی 

به گروههای 

 رکا

       کنترل
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       هدایت
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 :چند توضیح در مورد جدول فوق ضروري است

 .کارگیري داشته استه ي بعد نیز ساوتار یک دوره قابلیت بدر همه دوره ها: 4-4

ها  فعالیتبراي شناوت ( work brake down structure) w b s در همه دوره ها استفاده از تکنیک :4-1

 .کارگیري دارده و روابط آنها قابلیت ب

 .راحی ساوتار موقت مورد توجه باشدمعیارهائی که باید در ط :بخش دوم

 :هاي یکپارچه سازي  رعایت آنها را الزامی کرده است معیارهائی که ضرورت: 1-4

 یکسانکارگیري فرایند هاي ه تمرکز حوزه هاي ستادي و مشترک در جهت تسهیل ب: 1-4-4

 حفظ هویت حقوقی و ااهري دو شرکت :1-4-1

 معیارهائی که توضیحات بخش اول رعایت آنها را ایجاب می نماید: 1-1

 ميا "یيا   و"افراینيدگر "جلب مشيتري بایيد یکيی از از سياوتارهاي     با توجه به شرایط رقابتی و  :1-1-4

 .قرار گیرد مورد توجه "ها  sbuایجاد  "امکان   صورت در  و "پروژه اي -یسیرت

 .متناسب با رقابت بهره گیري شود هاي براي ایجاد قا بلیت  BENCH- MARKاز: 1-1-1
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IEI هورگ لماعریدم
 

یقوقح دحاو
 

یمومع طباور
 

 یزیر همانرب
)هعسوتو(یدربهار

 

 و هورگ ماقم مئاق
یسدنهم لماعریدم

 
تيفيک نيمضت

 

یسدنهم یلام روما
 

 ینابيتشپ و یرادا
یسدنهم

 

یسدنهم کيتامروفنا
 

هورگ کيتامروفنا
 

 یرادباسح و یلام روما
هورگ

 

 ینابيتشپ و یرادا روما
هورگ

 

 ینابيتشپ و یرادا روما
یسدنهم

 

یسدنهم یلام روما
 

یسدنهم کيتامروفنا
 

CRM  هب یگديسر
تیاکش

 

یلخاد بعش روما
 

 لرتنک و  اهدادرارق روما
شورف

 

 بعش روما و یناگرزاب
یلخاد

 

نوگمهان یاه هزوح
 

        

      

اهدرادناتسا و ینف روما
 

 بعش روما و یناگرزاب
یجراخ

 

وردوخ هورگ
 

هریدم تايه
 

 هلپ و روسناسآ هورگ
یقرب

 

وردوخ عون هورگ
 

نارمع و نامتخاس  هورگ
 

 یسرزاب و تالماعت هورگ
الاک

 

 تازيهجت هورگ
یهاگشیالاپ

 

یلیر تازيهجت هورگ
 

 یاه هژورپ هورگ
یهاگورين

 

 و ینف متسيس
یسانشراک

 

 و ینف متسيس
یسانشراک

 

 و ینف متسيس
یسانشراک

 

 و ینف متسيس
یسانشراک

 

  انشراک متسيس
یسرزاب و یناگرزاب

 

  انشراک متسيس
یسرزاب و یناگرزاب

 

  انشراک متسيس
یسرزاب و یناگرزاب

 

  انشراک متسيس
یسرزاب و یناگرزاب

 

 رد الاک یسرزاب هورگ
ادبم

 

 و تفن تازيهجت هورگ
یميشورتپ

 

یلیر هورگ
 

 یاه هژورپ هورگ
یهاگورين

 

 ینمیا تازيهجت هورگ
CNG

 

هورگ تامدخ  رودص و   

همانيهاوگ  CB 

 

هریدم ت يه
 

 


