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 نوكيا شركت استراتژي تدوين

 
 
 مقدمه-1
 طرح اين كنيم مي آغاز ايران در را نوكيا شركت استراتژي تدوين طرح مهربان خداوند ياد و نام با

 شده سعي طرح اين در است شده آوري جمع اينجانب محدود اطالعات و امكانات به توجه با تحقيقي
 و هدف بازار و انداز چشم و ماموريت و ايران در نوكيا شركت محصوالت مورد در اطالعاتي تا است

 گيرد قرار قبول و پسند مورد است اميد كنيم ارائه شما به شركت استراتژي و مصرف
 

 (NOKIA)نوكيا  شركت كالن اهداف مرور و تاريخچه 2-
 :نگاه يك در نوكيا
 سال 145 :سابقه

 ايدستام فردريك :مؤسس
 الستيكي هاي چكمه و كاغذ توليد :اوليه فعاليت
 همراه تلفن و دور راه ارتباطات فناوري :كنوني فعاليت
 تاكنون 1998 سال از اول مقام :جايگاه

 36 ) سال در دستگاه ميليون 250 :فروش / (دالر ميليارد 4
 نفر 55505 :كاركنان تعداد

 اوليال يورما :مديرعامل
  و كاغذ توليد در آن بيشترين كه فعاليت، سال 145 سابقه با شركتي كه رسد نظر به عجيب شايد

 وكارهاي كسب گذاشتن كنار با اخير دهه دو در است، شده گذاشته سر پشت الستيكي كمه هاي
 فناوري حوزه مدرنترين (IT) بزرگترين به 1998 سال واز آورد روي دور راه ارتباطات به يعني سنتي

 و نگر آينده مديران تالش با اما معجزه اين .شود تبديل جهان در همراه تلفن اطالعات توليدكننده
 توسط همراه تلفن گوشي ميليون 40 فروش ماست. فراروي اينك هم و داده خالق رخ كاركنان

 از كه اي گونه به است رسيده دستگاه ميليون 250 به اكنون سال، آن در نوكيا (NOKIA) »نوكيا«
 .است كرده توليد شركت اين را آن دستگاه دنيا،يك همراه تلفن 3 هر

 



 تاريخچه
 FREDRIKايدستام  فردريك توسط 1865 سال در نوكيا .دارد ساله 145 قدمتي نوكيا شركت

IDESTAM) آن  توليدات ترين اصلي و شد گذاشته بنيان نوكيا رودخانه حوالي در و فنالند در
فنالند  ملي افتخار كاغذ، صنعت پيشتاز عنوان به نوكيا سالها آن در .بود الستيكي هاي چكمه و كاغذ

 به شركت شدن وارد با بعد قرن يك كه بينديشد توانست نمي كسي قطعا اما شد، محسوب مي
تكرار  فراگيرتر و سطحي متفاوت اي حوزه و در ديگر اي گونه به افتخار اين دور، راهصنعت ارتباطات 

 در را آنها اسكان و آموزش كاركنان، سالمتي حفظ سيستم زمان همان از »ايدستام« .شود و تجديد
فوگلهلم  گوستاو او، داماد ، 1903يعني بيستم قرن سالهاي اولين در .بود گنجانده خود برنامه

(FOGELHOLM) توليد  به كفش، و كاغذ توليد كنار در گرفت تصميم و شد نوكيا شركت رئيس
 .كرد مي عرضه الستيكي چكمه مدل 250 از بيش نوكيا زمان، آن در .نيرو(برق) بپردازد و كابل

 كارخانه اين كه گرديد باعث(FRW)فنالند  سازي پالستيك كارخانه با نوكيا شركت همسايگي
 سه هر آنها، به 1922 سال در سازي كابل كارخانه الحاق از پس .شود نوكيا سهامدار بزرگترين بعدها

 كابل، الستيك، شده، متولد گروه كار و كسب .دادند تشكيل را» نوكيا  گروه «شركت  1967سال در
 دليل به آن از پس كمي و جهاني جنگ دو بين فاصله در .بود الكترونيك و برق توليد وكاغذ، چسب

 و برق هم و سيم و كابل هم كاغذ، و چسب هم و كردند رشد جوان شركتهاي تهديدهاي خارجي،
 توليد نوكيا توسط خودرو تاير سيم اولين 1933 سال در .يافتند فنالند از خوبي سهم بازار نيروگاه

 تاكيد ضمن و شد نوكيا گروه رئيس (KARI KAIRAMO)كايرامو  كاري 1977 درسال  .شد
 المللي بين براي تالش الكترونيك، و نيرو توليد عرصه در بيشتر حضور و غرب با ارتباط بر بيشتر
 آلمان متحد عنوان به فنالند دوم، جهاني جنگ از بعد كه بود درحالي اين .كرد را آغاز شركت شدن

 شوروي به سازي كابل كارخانه توسط شده توليد برق هاي كابل صورت به پرداخت غرامت به مجبور
 درصد 20 حدود و شد نوكيا گروه شريك ترين اصلي شوروي كه بود آن از پس .شد 1952 سال تا

 اصلي حوزه سه به كايرامو، سياستهاي اثر در .شد مي صادر شوروي به  60دهه  در شركت توليدات
 نوكيا 80 دهه در .شد افزوده نيز تلويزيون توليد و كف پوششهاي حوزه شيميايي، نوكيا، گروه در كار

  با  MOBIRAمشترك  گذاري سرمايه با نوكيا .شد اروپا در بزرگ تلويزيون سازنده سومين
(J.V)همراه  عرضه تلفن در را گام اولين(CITYMAN MOBIRA) تلفن عمال آن از قبل .برداشت 
 علت نوكيا، توسط همراه تلفن گوشي NMTاستاندارد  عرضه .شد نصب مي خودرو در فقط همراه
 (OLLILA JORMA) اوليال يورما 1985 سال در .شود مي محسوبها  تلفن نوع اين سريع توسعه

 حوزه تنوع سال اين در .پيوست نوكيا به المللي بين عمليات مدير به عنوان شركت، فعلي مديرعامل
 كار و كسب حوزه180 در گروه اين كه اي گونه به بود رسيده اوج خود به نوكيا در كاري هاي

 وكارهاي كسب تعداد كاهش 90 دهه در نوكيا اهداف از دليل يكي همين به .بود فعاليت مشغول



شبكه  اولين اي، شبكه هاي سيستم عرضه به نوكيا با واردشدن 1989 سال در .بود متفرق و مختلف
GSM هاي  شبكه  90دهه طي نوكيا .شد فنالندي فروخته راديويي شركت يك بهGSM 90 به را 
  .كرد عرضه جهان سراسر در اپراتور

نوكيا    .شود مي محسوب شركت موفقيت عوامل از GSMديجيتالي  فناوري در نوكيا گذاري سرمايه
 براي اي پايه تلفن، اين .ساخت بازار روانه 1992سال در را1011مدل GSMهمراه  تلفن اولين

 كليدي عناصر شركت، مديرعامل يورمااوليال ، 1994 سال در .شد بعدي هاي مدل طراحي
 چنين را شركت : « دور راه ارتباطات روي شدت به و كنيد رها را قديمي وكارهاي استراتژيك كسب

 ». ميليون 20از بيش كه كرد توليد را 2100 همراه هاي تلفن سري نوكيا سال، كرد درهمين اعالم
 .شد همراه هاي تلفن در جهاني رهبر نوكيا 1998 سال در .رفت فروش آنها از كنيد دستگاه تمركز

 سپس و گرديد مطرح شركت اهداف از يكي عنوان به جهاني سيم بي اينترنت به بعد،دستيابي سال
 سال .شد عرضه 7110مدل (APPLICATION PROTOCOL)WAP WIRELESSتلفن  اولين

 تلفن بعد سال دو و آمد ميدان به رنگي نمايش صفحه با 9210 همراه تلفن عرضه با نوكيا 2000
 . گرديد عرضه بازار به نوكيا سوي از دار هاي دوربين

 
 استراتژي -3

 حجم لحاظ از دور راه ارتباطات گسترش براي عمده فعاليت چهار بر تمركز نوكيا شركت استراتژي
 :است ارزش و
 2010 سال تا نفر ميليارد 3 دادن پوشش :همراه تلفن شبكه گسترش -1
 بازي؛ موسيقي، تصوير، (MULTIMEDIA):اي  رسانه چند حوزه -2
 رقبا بين برتر برند به شركت تبديل -3
 .ها شبكه :شركتها حوزه در گسترده تحرك -4

و  استراتژي بيانيه عنوان به را (WAY THE NOKIA)»  نوكيا راه«، 1993سال در نوكيا شركت
 عبارت استراتژي اين هاي پايه .شود مي بازنگري سال هر بيانيه اين .كرد ارائه خود ارزشهاي 1993
 .اجتماعي مسئوليت و محيطي زيست مسئوليت اقتصادي، از مسئوليت است

 
 شركت انداز چشم بيانيه 4-
 PEOPLE VOICE GOES» حركت در صدا «نوكيا  شركت انداز چشم ( 1996 ) پيش سال 13

MOBILE) شركت  كنوني انداز چشم .پيوست واقعيت به كوتاهي زمان در انداز چشم اين .بود
همراه  تلفن دستگاه ميليارد 1/6اكنون  .است (MOBILE LIFE GOES)» حركت در زندگي«

 كره روي نفر ميليارد سه ، 2009سال تا .است ثابت هاي تلفن تعداد از بيش كه دارد وجود درجهان



 . گرفت خواهند قرار همراه هاي تلفن پوشش تحت زمين
 

 مأموريت اهداف 5-
را  ( People CONNECTING)» يكديگر با انسانها ارتباط«شعار  1994 سال در نوكيا شركت
 اميدوار نوكيا .است مردم بين سيم بدون ارتباطات خلق براي نوكيا سهم بيانگر شعار اين .برگزيد

 پاسخ را اجتماعي ارتباطات برقراري براي انسان اساسي نياز يكديگر، به افراد دادن با ارتباط است
 مديرعامل اوليال يورما .سازد برقرار پلي آنها موردنياز واطالعات مردم : « ما بين مأموريت و دهد

 اين .است تبليغاتي عبارت يك از بيش اين .است يكديگر با انسانها كردن گويد مرتبط مي شركت
 ارائه چيزي چه و هستيم كه .رسانيم مي مشتريانمان به نفعي چه و كنيم چه مي ما دهد مي نشان

 ارائه جهت در خود كار و كسب محرك موتور عنوان به آن از ما .نماي ماست قطب اين .دهيم مي
 كنيم. استفاده مي مشتريانمان به ارزش

 
 نوكيا همراه تلفن محصوالت معرفي 6-
 داده نمايش آنها شكل زير در كه است نموده همراه گوشي مدل 87 توليد به شركت حاضر حال در

طبقه  محصوالت اين زير هاي مدل براساس و بوده مختلف امكانات داراي آنها از كدام هر و است شده
 است. شده بندي
  2000 تا 1000 سري نوكيا
  3000 تا 2000 سري نوكيا
  9000 تا 3000 سري نوكيا
 N سري نوكيا
 E سري نوكيا



 





 



 
 مأموريت گانه نه اجزاي 7-

 افرادي كليه عبارتي به و نهايي كنندگان مصرف مردم تمامي شركت اين مشتريان : مشتريان  7-1
 . كنند مي استفاده توليدي محصوالت از كه

 بالقوه مشتريان تمام ليست
 مشتريان بندي طبقه و بندي بخش و هدف مشتريان

 



 
 )خدمات2-7

 هاي ظرفيت توسعه براي گذاري سرمايه و قطعات تأمين و طراحي مديريت شركت، اين خدمات
 . آيد مي شمار به اصلي ضرورتهاي از كه داخلي است

 ) بازارها3-7
 كليه به خدمات ارائه براي شركت و هستند شركت اين هدف بازار خارجي و داخلي هاي بازار كليه

 . كند مي تالش و دارد آمادگي خارجي و داخلي بازارهاي
 ايران در اخير سال چند در اصلي رقباي و شركت بازار سهم روند
 هستند درصد حسب بر اعداد

 
 سامسونگ سوني اريكسون نوكيا سال

1386 66.4 23.2 10.4 

1388 43.8 31.1 25.1 
1390 30.7 37.2 32.1 

1392 21.6 33.3 45.1 
 
 
 
 



 رقبا سهم نمودار

 
 آوري فن )4-7

 . كند مي استفاده مناسب و روز تكنولوژي از خود فعاليتهاي كليه در نوكيا شركت
 آوري سود و رشد بقاي به توجه) 5-7

به  دستيابي ضمن كارآمد و خالق نيروهاي از استفاده با و وري بهره و كارآيي حداكثر با نوكيا شركت
 . رساند خواهد حداكثر به و حفظ را خود داران سهام و جامعه منافع ، فوق آرمانهاي و اهداف

 ) فلسفه6-7
به  اصلي اركان از مداري مشتري و است مشتريان خواست با متناسب خدمات ارايه شركت اين فلسفه
 ديگر از داران سهام و جامعه منافع افزايش و حفظ جهت در تالش اين بر عالوه . رود مي شمار

 . است شركت اين فلسفه هاي
 افزاري نرم هاي شركت تمامي با ارتباط داشتن شركت اين ممتاز ويژگي : ممتاز ويژگي )7-7

 نرم شركت اين افزارهاي نرم با را خود محصوالت تمامي شركت كه بوده مايكروسافتمخصوصا 
 . سازد هماهنگ مي افزاري

 مردم به توجه )8-7
 مي تالش راستا اين در كه است مردم به توجه شركت اين موفقيت براي اصلي هاي شاخص از يكي

 .باشد مشتريان خواست به توجه با اقدامات كليه تا شود
 كاركنان به توجه) 9-7
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به  دستيابي ضمن كارآمد و خالق نيروهاي از استفاده با و وري بهره و كارآيي حداكثر با نوكيا شركت
 جزو ، آنها عقايد و كاركنان و انساني نيروي به توجه لذا كند مي تالش فوق آرمانهاي و اهداف

 . است شركت هاي الينفك فعاليت
 

 استراتژي تدوين براي اطالعات تهيه-8
 )EFE( خارجي عوامل ارزيابي ماتريس-1-8
 

ضريب  فرصت ها رديف
 اهميت

نمره  رتبه
 نهايي

O۱ 0.4 4 %10 همراه تلفن از استفاده جهت تقاضا بودن باال 
O۲ 0.36 4 %9 هزينه پايين خط همراه 
O۳  افزايش شركت هاي مخابراتي نظير شركت ارتباطات سيار و

 اعتباري و غيرهايرانسل و تاليا و 
8% 3 0.24 

O0.36 4 %9 افزايش ارتباطات و اينترنت ٤ 
O0.2 2 %10 حمايت دولت براي افزايش تلفن همراه ٥ 
Oوجود بازارهاي جديد ٦New Markets 6% 3 0.18 
O۷ 0.28 4 %7 وجود دانش فني و خالقيت 
O۸ 0.1 2 %5 افزايش توجه به كيفيت و مديريت كيفيت 
 2.12 %64 جمع

 
 )EFEادامه ماتريس ارزيابي خارجي (

 

 تهديدات رديف
ضريب 
 اهميت

 رتبه
نمره 
 نهايي

T۱  تغيير تكنولوژيChanging Technology 15% 1 0.15 
T۲  افزايش رقابتIncreased competition 1% 1 0.01 
T۳ 0.01 2 %0.5 رقباي در جهت تغيير شكل تلفن همراه هستند 

T0.001 1 %0.1 تنوع محصوالت رقبا ٤ 

T0.04 1 %0.4 تبليغات زياد رقبا ٥ 
T0.02 1 %2 قيمت پايين گوشي رقبا ٦ 
T۷ 0.0014 2 %0.7 محيط زيست 
T۸ 0.06 2 %0.3 تقلب از برند شركت توسط شركت هاي ديگر 
T۹ 0.2 2 %10 محيط پيچيده و ساختار نامناسب انتخاب 
T۱۰ 0.06 1 %6 سهم بازار قابل توجه رقبا 

 2.12 %36 جمع
 



 6724/2 %100 ها تهديد و ها فرصت جمع
 

  بيشتر هايش تهديد از شركت هاي فرصت كه است اين بيانگر كه باشد مي5 /2 از بيش نهايي نمره
 .آورد فراهم شركت براي را بهتري آينده تواند مي ها فرصت اين از گيري بهره و است

4<6724/2=EFF<1 
 )IFEداخلي ( عوامل ارزيابي ماتريس )2-8

 
 

 )IFEادامه ماتريس ارزيابي (

 
 



 68/2 %100 ها ضعف و ها قوت جمع
 

 دروني عوامل نظر از شركت كه است اين بيانگر است اين بيانگر كه باشد مي5 /2 از بيش نهايي نمره
 باشد. مي قوت داراي

 
 
 مقايسه يا تطبيق ماتريس -9
 خارجي و داخلي عوامل ماتريس) 1-9

 IFE داخلي عوامل ارزيابي ماتريس نهايي نمره

 
 در بايست مي است برخودار خوبي نسبتا موقعيت از دارد قرار II خانه در شركت كه اين به توجه با

 به( پذير ريسك مدير يك براي موقعيت اين باشيم داشته توجه اما. كند تالش موجود وضعيت حفظ
 موقعيت واقع در است تهاجمي اتخاذ براي مناسب موقعيت يك )صنعت رشد موقعيت از آگاهي شرط

 حال در صنعت يك براي و پذير ريسك مدير يك براي 68/2و  6724/2مختصات  با آمده دست به
 .است تهاجمي هاي استراتژي دهنده نشان دقيقا رشد

 
 



 )IEماتريس داخلي و خارجي (
EFE = 2.6724 

IEF = 2.68 

 
 از:  اند عبارت استفاده مورد هاي استراتژي ايم گرفته قرار SOموقعيت  در كه اين به توجه با

 بهتر خدمات ارايه جهت خصوصي بخش از استفاده -۱
 تكنولوژي توسعه جهت گذاري سرمايه -۲
 موبايل سوم نسل حضور زمينه آوردن فراهم -۳

 
 )SWOTسوات ( ماتريس) 2-9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )SPASEاستراتژيك ( اقدام و موقعيت ارزيابي ماتريس) 3-9
 )SPASE( استراتژيك اقدام و موقعيت ارزيابي ماتريس جدول

 



 
 )SPASE( استراتژيك اقدام و موقعيت ارزيابي ماتريس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گيري تصميم مرحله -10
 تهاجمي موقعيت شده بيني پيش هاي استراتژي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )QSPM( كمي استراتژيك ريزي برنامه ماتريس : گيري نتيجه) 1-10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )QSPM( كمي استراتژيك ريزي برنامه ماتريسادامه 

 
 

 ها استراتژي بندي اولويت )2-10
 

 


