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Kenichi Ohmae

:تاریخ تولد February 21, 1943, Fukuoka Prefecture, Japan

.بزرگ استیشرکت ھاستیاستراتژکسب و کار در جھان وانشرویپاز یکی
:تحصیالت 

1.Waseda University  (BS)
2.the Tokyo Institute of Technology (MS)
3.the Massachusetts Institute of Technology (Ph.D. in

nuclear engineering)

وینزیکمکبھسپس او. کردیکار میتاچیھیبرایمھندس ارشد طراحکیعنوان بھپس از آن
مدیریت عملیات کمپانی ژاپنی برای حال توسعھ ودرارشد، کیشرکیشدن بھ لیتبد،وستیشرکت پ

.چندین سال 
بھ دست راکسب و کاریاز بخش ھااییعیوسدامنھ بھ تحوالت دررینظیبتیو حساسدانشاو

.استآورده 
.بیشتر کتاب ھای ایشان بھ انگلیسی ترجمھ شده است

:آثار ایشان از کھ

1. The Mind of the Strategist (McGraw-Hill)

2. Triad Power (Free Press)

3. The Borderless World (Harper Business)

4. The End of the Nation State(Free Press)

5. The Invisible Continent (HarperCollins)
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:از جملھیدر جھان و مجالت خبرشرویپیاز روزنامھ ھایاریبسچاپ مقاالت وی بھ مکرر در 
ژورنالتیوال استر.1
تایمزورکیوین.2
3.Harvard Business Review
4.Newsweek

شان در ی کرده است ،کھ خود ایسخنرانAttackerمدرسھ  کسب و کار ی درنیکارآفرزمینھ او در
.کرده بودندسیژاپن تاس

:شامل.در ژاپن استییشکوفادر حال از کسب و کار یعامل از تعدادریو مدانگذاریاو بن
1. Business Breakthrough Television

2. Ohmae & Associates

3. EveryD.com Inc

4. Ohmae Business Developments Inc

5. General Services
6. a cross-border business process outsourcing company in china

وکسب و کاریبرایامدھایموانع و پشکستنکند در یتواند بازیمیکھ فن آورینقشتاکید وی بر 
مواد لیتحواز راه دور،و پرورشآموزشمانندییھانھیعامل در زمستمیاز سیتعداداو.جامعھ

.داده استتوسعھراھاآدرسپایگاه داده ایی برایوخانھ در ییغذا
-Everyday dot"و ،از راه دورتسھیل می کند یادگیریکھ ،" Air Campus"موارد شامل نیا

com" را با استفاده از ییمواد غذامی دھد ارائھ کھmicro bar codesتلفن ایو نترنتیایبر رو
.لیموبایھا

روشنی بازرگانان و ھم ھر دو رھبران دولت برای بھ طور مداوم او منحصر بھ فرد نشیبتوصیھ و
1.بخش است

.ھم اکنون بھ ھمراه ھمسر و فرزندانشان در توکیو زندگی می کنند

1Book of The next global stage by Kenichi Ohmae
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3C's Model of Ohmae
Kenichiتوسط کھ . استتیبھ موفقدنیرسیبراازیعوامل مورد نکینگاه استراتژکیدر 3Cمدل 

Ohmae توسعھ داده شد.
در .تیموفقیبرایدیعامل کلسھبر کندتمرکزدیباستیاستراتژکیکند کھ یرا اشاره م3Cمدل

: در نظر گرفتھ شوددیباکھ یاصلعنصرسھ ،کسب و کارکییاستراتژبرای ساخت و ساز

شرکت . 1
یمشتر. 2
یرقبا. 3

وتایتوJITدیتولدر بھ طور خاص  ،یرا بھ مخاطبان گسترده غربیژاپنتیریروش مدھمچنین وی 
ژهیبھ و،یو غربیژاپنیشرکت ھانیبیتفاوت ھاکرده استمشخص نیاو ھمچن. استکردهیمعرف
:در  

یژاپنیشرکت ھابلند مدت کیاستراتژیزیافق برنامھ ر
یغربیت ھاتفکر ارزش سھام شرکبر مبنای کوتاه مدتیزیبرنامھ رافق

ھنوز زی امروطیشرالغات زیادی را معرفی کرده است  کھ در اوات،یمقاالت متعدد در نشرقیطراز
یبرجستھ در اقتصاد جھاندهیشدن بھ عنوان پدیکرد و جھانینیبشیو پا1980در . ودشیاستفاده م

2.کردفیتوص

.شوداز ایشون بھ عنوان آقای استراتژی در سراسر دنیا یاد می 
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