موضوع مقاله:طراحي استراتژيك با كاربرد )(Qfd

مترجم:اعظم زائری
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چكيده
اهداف  :اين مقاله ترسيم كننده كاربرد استقرار عملي كمّي ) (Qfdبه منظور طراحي استراتژيك است.
) (Qfdفرآيندي جامع براي تعريف موضوعات مورد مواجه با يك سازمان با مالك هاي مشتريان و
سهام داران است و بخش هاي طبيعي و فرصت هاي استراتژيك كليدي حاصل مي شود .
روش هاي طراحي  /روش شناسي  :تعريف و شرح مختصر از طراحي استراتژيك با استفاده از
) (Qfdاز طريق  ٣مثال زير دنبال مي شود .
يافته ها ـ ) (Qfdاستراتژيك از تحليل پيچيده ممانعت مي كند و در عوض مستقيما ً به درك توليد و
ارزيابي پرداخته است  .يكي از مهم ترين مزاياي ) (Qfdاستراتژيك سطح مسئوليت و حمايت از
استراتژي حاصل در كل سازمان است  .اين مقاله  ،نشان مي دهد كه چطور ) (Qfdاستراتژيك مي
تواند براي تعيين و بهينه سازي استعداد هاي داخلي خوش بينانانه به كار مي رود و موقعيّت هاي
مشتريان خاص را مي يابد و مورد توجه قرار مي دهد .
كاربرد هاي عملي  :طراحان استراتژيك دريافته اند كه روش هايي بر مبناي ) (Qfdابزاري مناسب
براي معياربندي استراتژي حاصل از مشتريان است .
ارزش  /اصل ـ اين مقاله ديدگاهي دانشگاهي و عملي در نحوه ي انتقال سيستماتيك ) (Qfdرا در
عمل بررسي مي كند و فرصت ها و روش هاي جديدي ايجاد مي كند كه حتي در محيط هايي با
سرعت تغييرات باال نيز ثابت است .
كلمات كليدي
استقرار شرايط عملكرد طراحي استراتژيك  ،ابداع و نو آوري  ،مفاهيم كليدي .
نوع مقاله
گزارش عمومي
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 . ١معرفي  :استقرار شرايط عملكرد روش تحليلي همه جانبه را براي درك مشتريان جديد و نيازاي
آن ها را پيشنهاد مي كنند  .ابزارهاي ) (Qfdو اصول آن ها به طور سنتي جهت پيشرفت در توليد
استفاده مي شوند اما آن ها فقط در جهت پيشرفت در روش هاي تجاري مناسب است  .روش هاي
استراتژيك شامل دو مرحله كليدي است :
( )١پيشرفت راهبردهاي كليدي
( )٢پيشرفت راهبردهاي اختيار دهنده
اين مقاله توضيحات و گزارشي است از دو مرحله ي هسته اي  ،طراحي استراتژيك با استفاده از
) (Qfdاز طريق مثال هاي موردي انجام مي دهد  .بخش  ٢مطالب مربوط به مرحله ي اول را بيان
مي كند و پيشرفت استراتژي مشتريان و بخش  ٣خالصه اي از بخش  ٢و ايجاد و انتخاب استراتژي
هاي اختيار دهنده است  .مطالعات موضوعي نشان دهنده ي كاربرد عملي ) (Qfdدر طراحي
استراتژي در بخش  ٤است .
 . ٢توسعه ي راه كارهاي مشتري
اصول ) (Qfdتأكيد مي كند كه استراتژي تجارت بايد بر مبناي استراتژي مؤثر استوار باشد .
كارشناسان در بخش طراحي استراتژيك تأكيد مي كنند كه « نياز هاي مشتري در آينده باعث ايجاد
مسير استراتژي جديد براي سازمان هاي موفق مي شود » ( ائتالف كوتاه مدت بازار ؟  usسال
 ) ١٩٩١اطالعات دقيق  ،كامل و به موقع براي طراحي استراتژي از موضوعات اصلي است و
سازمان هاي اجرايي « نياز به روش هاي متفاوت و كامل جهت شنيدن صداي مشتريان دارند »
استراتژي مشترك گاهي به طور ساده انگارانه به عنوان يك فرايند معكوس در نظر گرفته مي شود و
در آن تصوير گرايي منجر به تصميم گيري در توليد به طور مستقيم در فرايند ها و عمليات مي شود
 .اين در صورتي است كه استراتژي مشتري راهكار بعدي محسوب مي شود  .روش هايي كه بر
مبناي ) (Qfdبا مشتري شروع مي شود و به سهام دار ختم مي شود  .اين ديدگاه كلي منجر به ايجاد
يك استراتژي براي هر تجارت مي شود و بنابراين ادغام استراتژي ها منجر به مديريت مجموعه
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تجاري مي شود  .برخي فرايندها در سازمان هاي بخش عمومي كاربرد دارد ـ فعاليت هاي تجاري و
اصلي آنها بايد بيان كننده ي نياز هاي مشتريان باشد  .تبديل اهداف مشاركتي به طرح هاي عملياتي به
فرايندي تكراري است كه شامل اطالعاتي صعودي يا حتي نزولي مي باشد مانند تصوير  . ١توسعه ي
« استراتژي مشتري » مرحله اي مهم در فرايند استراتژي است  .عمده ترين مشكل در طراحي ،
توليد و نحوه ي پروژه ي آن در سازمان ها نبود استراتژي مشتري است كه به طور دقيق « ابهامات
موجود» را قبا از ايجاد در مسير استراتژيك  ،تفكيك مي كند  .اگر طرح ها قبل از شناسايي كليد ها
توسعه يابند شكست اجتناب نا پذير است .
اغلب سازمان هايي كه در ايجاد نوآوري و ارتقاء عمليات تالش مي كنند  ،به اين نتيجه مي رسند كه
آن ها بايد جذب كننده مشتريان باشند  .اما نمي دانند كه چطور اطالعات تحقيقاتي بازار را جمع آوري
يا تحليل كنند حتي نحوه ي تعيين استراتژي بر مشتري را به درستي آگاهي ندارد  .راهكارهاي
) (Qfdدر حل ابهام موجود در پايان كار در پروژه استراتژي با پاسخ به سؤاالت اصلي در جنبه
توليد و توسعه ي پروژه به اين كار كمك مي كنند  .انواع مشترياني كه نهفته هستند  ،چه كساني مي
باشند ؟ خواسته هاي ضروري آن ها چه چيزي است ؟ چرا اين موارد از جمله فرصت هاي بزرگ
محسوب مي شود ؟ چه نوع پسشرفت هايي در جهت دست يابي به اهداف نياز است ؟ اين سؤاالت بايد
براي تمام انواع مشتريان متفاوت پاسخ داده شود  :مانند مشتريان نهايي  ،توزيع كنندگان  ،شركاء
استراتژيك  ،سهام داران و بقيه اعضاء و همچنين محيط اطراف و اجتماع عمومي پيشرفت استراتژي
مشتري نيازمند فرايندي قاعده دار است  .مانند تصوير . ٢
تحقيقاتي همه جانبه و كامل به منظور بازده ي مشتريان در طراحي تحقيق كمّي آماري معتبر به كار
رفته است  .اين موارد تأمين كننده اطالعاتي « در تقطيع بازار طبيعي » و « تحليل فرصت ها »
است كه در برگشت حاصل آن استراتژي موقعيتي يا « مكاني » مشتريان است .
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 . ٢.٢بازده و داده هاي مشتريان در فرايند استراتژي
يك اشتباه رايج سريع و شتاب زده در مرحله ي تحقيق كمّي عميق درباره ي مشتريان است  .بدون در
نظر گرفتن اين امر  ،چنين سازمان هايي با استفاده از فرضيه هايي نا معتبر شروع مي كنند و تمام
فرايند طراحي را تضعيف مي كند  .روش هاي مصاحبه تحقيقاتي كيفي مجهز به ) (Qfdدر شنيدن
صداي مشتري و شنيدن « منظور مشتري در مقابل صداي او » است .
در حالي كه در تحقيق مشتري درك نيازهاي شناخته شده ي مشتريان رايج و سهام داران ديگر و
تجسم آينده از اهميت ويژه اي برخوردار است  .نمودار ترسيم شده در تصوير  ٣نشان مي دهد كه
بخش وسيعي از فرصت هاي به القوه بر مبناي مشتريان آتي و شناسايي نيازهايي كه ناشناخته مانده
اند امري ضروري است  .تحقيقات كيفي بايد تمام مشتريان به القوه را مانند مشتريان در گردش
شناسايي كنند و همچنين نيازهاي نا معيني كه از قبل پوشش داده نشده را شناسايي كنند اين تحقيقات
نياز نيست كه در سطح وسيع باشد اما نشان دهنده ي  ٩٩درصد بازدهي مشتريان از طريق ٣١
مصاجبه از هر نوع مشتري عمده است  .هدف اصلي تحقيقات كيفي  ،كشف مجموعه ي كاملي از
بازده مشتري و اثبات هر بازده به طور كامل از لحاظ « موجوديت » و « نحوه» و « دليل »
حاصل از سود مورد نظر است  .روش شناسايي) (Qfdشامل ابزارهاي مناسب در كمك اين فرايند
تحقيقاتي است كه شامل موارد زير مي باشد :
• الگوي  kanoدر خصوص رضايت مشتري كه در بازده ي اصلي و رويدادي و گفتاري تمايز
ايجاد مي كند .
• روش هدايت مصرف كننده كه مكانيسمي در جستجوي ورودي هاي حاصل از مواد اوليه و
پيشرفت ايجاد مي كند .
• زبان شناسي كه در اصل از لحاظ روان شناسي ايجاد شده است و در حال حاضر تئوري عمومي
اجتماع در تمام شاخه ها است  .كليد تحقيقات كيفي دقيق تأكيد بر بازده مشتريان بيشتر است نسبت به
ويژگي هاي تقاضا يا شكايات يا پيشنهادات ديگر مشتريان  .همچنين زبان شناسي اهميت خاصي در
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درك بازده مشتريان دارد  .يك بازده « در واقع نتيجه اي است كه شما مي خواهيد و به روشي كه شما
ترجيح مي دهيد حوادث رويدادي تعريف مي شود  ،روشي كه شما مي خواهيد احساس مي كنيد ،
چيزي كه شما مي خواهيد بشنويد زماني كه به نتيجه رسيده ايد »
تفاوت بين بازده و راه حل نسبتا ً مشكل به نظر مي رسد اما در حقيقت قابل توجه است  .بازده
مشتريان سودي است كه مشتري مي خواهد در حالي كه ويژگي هاي محصول راه حل هايي مي باشند
كه اين سود را ايجاد مي كنند .ريسك تمركز گرايي بر راه حل ها اين است كه از درك صحيح راه حل
هاي ديگر و ابداع ممانعت مي شود  .بازده مشتريان مبنايي محكم در طراحي موارد آتي است و اگر
به طور مناسب تعريف شود براي مدتي طوالني به طور قابل توجه مستحكم خواهد بود حتي در بازار
آشفته در حالي كه راه حل ها به سرعت با پيشرفت تكنولوژي و فرايند ها  ،قديمي مي شوند  .به طور
مثال نياز « برقراري ارتباط در مسافت هاي بسيار طوالني » يك نياز مشتري مداري است كه كامالً
ثابت شده است اگر چه راه حل ها در طول سالها به نحو چشمگيري تغيير كرده اند و از گره هاي
دريايي و لوح هاي سنگي به نامه هاي پستي و تلگراف و راديو دو مسيره  ،تلفن  ،فكس  ،موبايل ،
 ، smsو ايميل رسيده ايم  .حمل و نقل مثال ديگري از نيازهاي ثابت است كه در تصوير  ٤نشان
داده شده است در حالي كه راه حل فني در طول قرن ها از يك كجاوه به ماشين هاي شيك تغيير يافته
است  .سود يا بازده زير بنايي مشابه به هم مي باشد  .هنوز مشتريان نيازمند وسايل حمل و نقل در
ايجاد آسايش و صرفه اقتصادي و زيبايي و مصرف سوخت كمتر مي باشد  .دانستن اين موضوع كه
تحقيق كيفي مجموعه اي از پيشنهادات دقيقي از شركاء مي باشد تا ديدگاه محققان اهميت ويژه اي دارد
اغلب اين گزارش داراي جمعي معادل  ٠١الي  ١١١صفحه ي تايپي است كه نيازمند تحليلي عميق در
تعيين سود حاصل از نيازهاي ثابت مي باشد  .ويژگي هاي ثابت زماني موجود در نيازهاي مشتريان
براي تنظيم يك استراتژي تعيين كننده است زايرا در آينده اي روشن و قاطع براي سهام داران
مشخص مي كنند » استراتژي ها مي توانند و بايد در طول زمان نسبت يابند اما نبايد در امواج و
شرايط سخت دچار تغيير شوند .
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به لحاظ اعتبار آماري  ،تحقيق كيفي واقعا ً مبتني بر «شنيده ها » است  ،با اين وجود تحقيق كيفي و
مقايسه اي براي طراحي تحقيق كمّي و ابزار آماري و آزمايشي كه تأمين كننده اطالعاتي موثق در
زمينه اهمّيت تصميمات مهم مي باشد  ،است  .تعداد شركاء در تحقيق كمّي با توجه به نوع پروژه و
تعداد بخش هاي بازار مورد نظر متفاوت است  .اولين هدف ايجاد اطالعات موثق در زمينه اولويت
ها و انتظارات رضايتمند مشتريان است  .اگر چه اغلب اطالعات ديگري نيز جمع آوري مي شود
م انند اطالعات مربوط به جمعيت شناسي رسانه هاي اجتماعي مورد نظر مردم  ،و شيوه ي نگرش ،
تحقيق مشتري معموالً به تعداد بيشماري از نيازهاي مشتريان منتهي مي شود ـ حتي در صنايع مربوط
به كاالهاي اساسي مانند استيل و كاغذ ممكن است شامل  ٠١الي  ٠١بازده باشد  .تالش براي كسب
اطالعات فراوان به حد ممكن بدون انجام تحقيقات آماري وقت گير يا سخت است .
. ٢.٢تقسيم بندي « طبيعي » بر مبناي نيازها
تقسيم بندي بازار مرحله ي بسيار مهم در تحليل اطالعات تحقيقاتي است اما اغلب ناديده گرفته مي
شود  .اگر سازمان ها مشتريان خود و تفاوت بين انواع آنها را درك نكنند  ،فرصت و شانس كمي در
انجام تصميم گيري هاي مناسب دارند  .اغلب  ،بخش هاي مشخص بازار با اولويت هاي مربوط به
هر بازار وجود دارد و به جاي ايجاد كااليي با يك اندازه براي تمام افراد  ،سازمان ها ممكن است به
سود رقابتي از طريق محصوالت يا خدمات سفارشي در بخش هاي خاص دست يابد  .بخش هاي
بازاري قراردادي معموالً بر مبناي گروه بندي صنعتي استاندارد يا جمعيت شناسي قرار دارد .
اين تقسيم بندي براي گزارشات سازماني مورد قبول است اما مصنوعي و ساختگي مي باشند  ،زيرا
آنها معموالً شامل مشترياني با ديدگاه هاي متفاوتي هستند  .بخش قراردادي وجود گروه هاي مشتريان
مهم تر را تحت الشعاع قرار مي دهد و چهارچوبي مفيد براي تحليل نيازهاي مشتريان ارائه مي دهد .
بخش طبيعي بر مبناي مشتريان گروهي موجود در هر بخش قرار دارد  ،جايي كه آنها اولويت هاي
نيازي خود را به اشتراك مي گذارند  .بخش هاي طبيعي هميشه قابل مشاهده ٩نمي باشند و با تحليل
اطالعات مبتني بر نياز ها آشكار مي شوند  .روش هاي آماري « تحليل اليه ايي » را مطرح مي كنند
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كه براي بخش هاي طبيعي مناسب است  .اصلي ترين مزيت بخش هاي طبيعي  ،در ايجاد محصوالت
و خدمات متناسب با نيازهاي مشتريان موفق تر مي باشند  .اندازه ي بخش ها اغلب در پيش بيني حجم
بازار مفيد است .
 3 . ٢.تحليل فرصتي
اغلب تعداد بيشماري از نياز مشتريان احتمالي و تركيبات احتمالي بخش هاي بازار وجود دارد اما
شناسايي تمام اين بخش ها در يك زمان غير ممكن به نظر مي رسد  .اما نياز تمركز بر مناطق
فرصت ساز واقعي وجود دارد و به عبارت ديگر سرمايه گذاري در خارج از مرز ها منجر به ايجاد
منابع مهم در شرايطي كه منابع ديگر در حال استفاده مي باشند  ،مي شود  .تحليل فرصتي  ،توجه
خاص روي مديريت فرصت هايي دارد كه ممكن است اهرمي براي منابع محدود باشند  .اين مناطق
فرصت  ،از طريق نيازهاي مشترياني كه اهمّيت بيشتر و رضايت كمتري دارند  ،تعيين مي شود « .
الگوريتم فرصت ها » هنوز يكي از مقياس هاي اكتشافي مؤثر است كه اين دو ديدگاه را در يك واحد
تركيب كرده است  ( :رضايت ـ اهمّيت )  +اهمّيت = فرصت
اطال عات الگوريتم فرصت همچنين در بخش بازار نيز كاربرد دارد تا بتوان به روي تحليل اليه ايي
در تعداد كمتري از بخش هاي طبيعي تمركز كرد و اين امر باعث ايجاد سود رقابتي خواهد شد .
تحليل بيشتر از بخش هاي مشتريان طبيعي و رايج ترين فرصت ها  ،نشان دهنده نياز مشترياني است
كه بيشترين فرصت ها را در اختيار قرار مي دهد .
 . 4 . ٢استراتژي ها موقعيتي مشتريان
تعيين بخش بازار نشان دهنده ي فرصت هاي استثنايي در خدمت رساني به گروه هاي مشتريان جديد
و قديمي است و در كنار آن اهداف ابتكاري را اشاره مي كند  .همچنين به ورودي هاي جديد كمك مي
كند تا نكات سود دهي كلّي را شناسايي كنند و يا سازمان هاي وقت نيز كمك مي كند تا عكس العمل
هاي خود را نسبت به وضعيت نا متعادل بازار طراحي كنند  .بر اساس نظريه  porterدر سال
( ، )١٩٩٠ماهيت اين استراتژي  ،ايجاد يك موقعيت استثنايي و با ارزش است كه منجر به حداكثر
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سود رقابتي شود  .دليل اين اعتراض  ،تنظيم مجدد فعاليت هاي شركت بر مبناي موقعيت بازار و
موقعيت دقيق سازمان در دسترسي به ديدگاه مشترك است  .موفق ترين موقعيّت يا « موقعيّت
ارزشمند » بايد محصوالت سازماني را از رقابتي جدا كند  .جدول  Iنشاندهنده ي نحوه استراتژي هر
نياز مشتري در تحليل اهميپت نسبي و رضايت مشتريان است .
قضيه ارزش  ،عكس العمل هاي سازماني طراحي شده را براي هر يك از نيازهاي مشتريان فرصت
ساز تعيين مي كند .
قضيه ارزش در خارج از مرزها يا در بخش هاي متفاوت قابل كاربرد است  .كاربرد نيازهاي ثابت
در تع يين خط مشي كمك مي كند خط مشي كه يك موقعيت رقابتي را ايجاد مي كند  .نياز ها مي توانند
با يكديگر ادغام شود و از اين رو  ،شناسايي يكي از نيازهاي بازار منجر به شناسايي نيازهاي ديگر
به سختي مي شود مخصوصا ً در بخش سازمان هاي عمومي هدف از قضيه ارزش ايجاد ارزش بيشتر
نسبت به رقابت است  .اما هدف افزودن قيمت ديگر با مشخصه هاي نا خواسته نيست  .به طور مثال
 ،اگر يك سازمان از لحاظ رقابتي در حد برآورد و ارضاء نيازها موفق تر باشد براي مشتريان
اهميّتي ندارد  ،اما اگر در كاهش قيمت ها و افزايش كيفيت در رقابت باشد اهميّت ويژه اي مي يابد .
 .3توسعه استراتژي هاي اختيار دهنده
دومين مرحله اصلي در طراحي استراتژيك  ،ايجاد استراتژي هاي اختيار دهنده است كه قابليت هاي
سازماني را با مناطق فرصت مورد نظر هماهنگ و منطبق مي كند  .تحليل ماتريكس رابطه )(Qfd
 ،اغلب مستثنا از ) (Qfdاستراتژيك است زيرا  ،موقعيت بندي مشتري منجر به تمركز روي تعداد
كمتري از مناطق فرصتي مي شود  .فن انتخاب مفهومي كه عموما ً به همراه ) (Qfdاستفاده شود ،
براي ايجاد و ارزيابي مفاهيم استراتژيك تغيير مي كند  « .مفاهيم استراتژيك » مجموعه ايي از
استراتژي هاي اختيار دهنده و ابتكار عمل هاي استراتژيك هستند كه با هم متحد بوده و به طور متقابل
حمايتي مي باشند  .در اكثر سازمان ها تعداد فراواني از نظريات و پيشنهادات و راه حل هاي قابل
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توجّ ه وجود دارد كه از پيشرفت در تجهيزات گرفته تا ايجاد منابع در خلق فنون جديد را در بر مي
گيرند .
مفاهيم استراتژيك بوسيله هر فرصت و تعيين راه حل هاي ممكن در رسيدن به فرصت ها حاصل مي
شود .
هر نظريه بر اساس بازدهي در خصوص نيازهاي مشتريان با استفاده از اطالعات بازار امتياز بندي
مي شود .
گاهي  ،برخي انتقادها نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند مانند قيمت  ،نياز ها  ،ريسك از خطا ......
فن انتخابي مفهومي بر راه حل هاي جايگزين بروز و پيشرفت در طي فرايند را مي دهد و به طور
عكس در تحليل يك پارچه نيازمند  ،ابتدا انتخاب ها قبل از انجام تحقيق تعريف مي شوند و بنابراين فن
با مبناي مفاهيم استراتژيك آغاز مي شود اين مفاهيم به طور خودكار از تمام راه حل هاي مطرح شده
در هر فرصت حاصل شده است  .به طور مثال  ،يك مفهوم بنيادي استراتژيك  ،شامل دست كم نظريه
هاي قيمت هاي پايينتر خواهد بود  .اين مجموعه ي استراتژيهاي بنيادي يك اصل را در بحث ايجاد
مي كند  ،اما نياز به نياز به بازنگري دقيق دارد  ،زيرا حاوي نظرياتي است كه تجربي يا در تضاد
با بقيه است .اغلب اين تناسبات  ،فرصت هاي جديد را در رسيدن به تكنولوژي جديد يا تغيير
تكنولوژي قديمي به روشي جديد هدايت مي كنند  .ارزيابي مفاهيم استراتژيك با استفاده از معيارهاي
تعيين شده و اولويت دار حاصل از تقابل بين فرصت ها و اصول استراتژيك است  .همچنين اين
اطمينان به وجود مي آيد كه تصميم هاي استراتژيكي حاصل از تكنولوژي نمي باشند  .مجموعه ي
استراتژيهاي جديد معموالً از طريق تركيب و انطباق ويژگي هاي حاصل از مفاهيم متفاوت ايجاد شده
اند و اغلب منجر به ديدگاهها و نظرياتي جديد مي شوند .
اين روش تكراري است و در هر چرخه بهترين مفهوم استراتژيك براي يافتن نظريات جديد مورد
آزمايش قرار مي گيرد  .تمركز روي نواحي فرصت كليدي كه معموالً تكرار در آن ها كمتر است ،
صورت مي گيرد .
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 .3 . ٢موضوعات اجرايي
مديران  ،كارشناسان فني و كارگروهان بايد در تيم هاي طراحي استراتژيك در هر فعاليت عمده با
استفاده از ) (Qfdشركت كنند  .مشاوران استراتژي مي توانند يك فرايند را مهيا سازند اما مسيرهاي
استراتژيك از طريق گروه معيّن شوند  .اعضاي گروه همچنين اهميّت ويژه اي در تعيين استراتژي
مشتري دارند و ابداعات استراتژيكي دارند .
استقرار سياست ) (pdمعموالً براي مديريت تغيير استراتژي و اجرايي استفاده مي شود  .نكته اصلي
در اين است كه مردم مسئول اجرايي و موافق استراتژي مي باشند  (pd) .شامل استراتژيهاي
اجتماعي در سازمان ها است ـ بنابراين هر فرد نقش خود را مي داند ـ و عملكرد وي كامالً چشم گير
است  .يكي از مزاياي اصلي) (pdپيشرفت در اصول اخالقي كارگروهان از طريق برقراري ارتباط
است  .هر عنصر از استراتژي منظور از طريق مقياس هاي اجرايي قابل ارزيابي است  .تعريفات
پيش بيني شده به منظور اندازه گيري ظرفيت هاي فرايند است و خروجي ها نتايج نهايي و مسير هاي
تحقيقاتي در حال اجرا را بررسي مي كنند .
برخي از اين مقياس ها در طول اجراي فرآيند طراحي و برخي در طول اجرا اهميّت دارند  .براي
ممانعت از عدم تمركز گرايي  ،مقياس هاي متعددي بايد در حداقل نگهداري شوند  .همراه با اهداف
در يك مبناي معمولي و وظايف قرار گيرند  .نرم افزار مشتري در استراتژي ) (Qfdبه منظور ثبت
اطالعات در فضاي بازار و نيازهاي مشتريان و بخش ها و مناطق فرصت و فنون و نظريات و
استراتژيها به كار مي رود  .اين « مبناي عملي سازماني » يك منبع بسيار مهم براي پروژه هاي
بعدي خواهد بود  .نرم افزار همچنين براي تحليل اطالعات مشتريان و بخش هاي واقعي و مناطق
فرصت و همچنين ايجاد در انتخاب مفاهيم استراتژيك جايگزين كاربرد دارد  .هدف اصلي از كاربرد
آن  ،باالتر بردن كارايي فرايند طراحي به منظور رسيدن به ابداع و نو آوري است  .سيستم هاي
كامپيوتري با استفاده از اينترنت همچنين در شوراي شهر  Brisbaneبر منظور مديريت استقرار
سياست ها و ايجاد دست يابي به استراتژي ها به كار مي رود  .تحقيق هاي مشتري مداوم براي ايجاد
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تغييرات در صنعت ضروري است  .اگرچه نيازها در حد وسيع تغيير نمي كند اما محصوالت در يك
چرخه حركت كرده و مبناي تمايزات بين اولويت ها ي مشتريان از مفاهيم بنيادي به ويژگي هاي
حرفه اي تر و سر انجام به قيمت تغيير خواهد كرد  .مفاهيم اجرايي نيز در حالي كه تكنولوژي از
استراتژيهاي متفاوت استفاده مي كند  ،نيز تغيير خواهد كرد  .در تحقيق بروي مشتريان به طور وسيع
 ،زماني كه الويت بندي هاي مشتريان و ادراك اجرايي آنها به طور چشمگير تغيير كند  ،نياز
ضروري وجود خواهد داشت .
 . 4بهترين كاربرد ) (Qfdدر استراتژي  :نمونه
) (Qfdاستراتژيك در محدوده ي وسيعي از پروژه ه٩ا از ارتقاء سود در يك دوره از توليد گرفته تا
شروع به كار يك تجارت خود مركز  ،قابل استفاده بوده است  ٣ .مثال بيان شده در زير نشاندهنده ي
كاربرد بهترين نحوه از ) (Qfdدر سازمان هاي متفاوت است :
 . ١ايجاد استراتژي energex
 . ٢توسعه استراتژيهاي  r&dدر(mla) meatandlivestock Australia
 . ٣استراتژيهاي مربوط توزيع و اجراي خدمات درماني با استفاده از بخش نيازهاي بنيادي
 .٤ . ١توسعه استراتژي energex
 Energexاز روش هاي استراتژيكي ) (Qfdبراي طراحي صورت شركت كنندگان خود در بازار
نيوزلند استفاده كرد  .تحقيق مشتريان و تحليل آن  ،فرصت هاي بخش هاي حساس را برجسته ساخت
و به  energexكمك كرد تا اهداف تجاري خود را طراحي كند و نيروي خود را در فن آوري شبكه
و مديريت بهينه سازد  energex .يك شبكه تأمين كننده انرژي است كه با همكاري شركت نيروي
عمومي  SEQEBدر جزيره  QUEENدر استراليا فعاليت دارد  .با كار شناسي طرح و عملكرد
شبكه هاي تأمين كننده انرژي  ،البته بدون تجربه داد و ستد اين شركت نياز به توسعه يك استراتژي
جهت رقابت در بازار بين الملل است كه اين امر باعث ايجاد رقابت در سازمان هاي نيازمند تغييرات
در فرهنگ و ظرفيت هاي جديد مي باشند  .تصميم گيري بر اين شد كه يك تغيير بنيادي در روش
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شناسي نيازمند خارج كردن خدمت عمومي و تالش در جهت ايجاد موفقيت در يك بازار رقابتي بين
المللي بود  .اولين فرصت تجاري بين المللي اين شركت تأمين مديريت شبكه برق در  Aucklandدر
نيوزلند بود  .مهم ترين مزاياي ) (Qfdايجاد يك فرآيند در تمركز روي مشتري بود  .همچنين مزيت
بعدي آن در هدايت شركت به سمت نحوه شناسايي مشتريان و نيازهاي آنها و تمركز روي مهم ترين
اين نيازها بود  .به عالوه ) (Qfdدر حمايت از مديران و كارگروهان در سازمان هاي جديد به عنوان
يك ابزار پشتيبان عمل كرد  .در ابتدا  ،انها با خصوصي سازي مخالفت كردند و نگران تغييرات
موجود بودند .
اما ) (Qfdپشتيباني خود را با ايجاد يك فرآيند منطقي قابل قبولي براي هر فرد جهت پذيرش و شركت
در آن افزايش داد .
مديريت  energexاز نحوه برنده شدن در قرار داد  Aucklandآگاهي نداشتند اما آنها مشاهده
كردند كه ) (Qfdبا برآورد نيازها قادر به توسعه كار شد  .فرايند تحقيقاتي مشتريان به صورت كمّي
و كيفي در حدود  ٣ماه كامل شد  .حتي قبل از اينكه مناقصه  Aucklandپايان يابد energex ،
شروع به يادگيري فعال درباره ي بازار نيوزلند  ،صحبت با مشتريان و صاحبان شبكه و اعضاء
خارجي خود كرد  .فرآيند ديدگاه هاي مشترياني كه معموالً به طور عمده افراد غير حرفه اي جامعه
بودند را به طور كامل روشن كرد  .به طور مثال  ،امنيت يكي از عمده ترين نيازهاي مشتريان بود ـ
اين امر بدليل افزايش بدهي هاي عمومي اهميّت فراوان داشت  .سپس ) (Qfdبه شركت energex
كمك كرد تا طرح هاي خود را با افزايش عناصر اميني ايجاد كند  .فرآيند اكثر سطوح را به منظور
اجراي طرح هاي خاص و راهكارهايي در جهت ايمن سازس مورد آزمايش قرار دا  .به طور مثال ،
نشان داد كه عمليات ايمني محلي براي مشتريان از اهميت فراواني برخوردار است و بنابراين
مشتريان به ايمني منطقه اطمينان يافتند  .بنابراين  energex ،يك استراتژي نه تنها جهت رسيدن به
استانداردهاي بين المللي بلكه جهت رسيدن به ايمني منطقه ايجاد كرد  energex .متوجه شد كه
تجربيات اضافي بايد به سمت ايمن سازي پيش رود تا مشتريان بيشتر به سمت شركت روي آورند .
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از اين رو  energexقرار داد  Aucklandرا برنده شد و در حال حاضر با موفقيت تدارك بيننده ي
خدمات مديريتي شبكه است و آقاي  jhon Wedgwoodبه عنوان مدير بازار داد و ستد معتقد است
كه « بدون ) (Qfdهيچ شانسي نداشتيم » اين احساس مي كند كه ) (Qfdسه مزيت برتر داشته است
:
« ) (Qfdبه ما ياد داد كه درباره ي بازار نيوزلند تحقيق كنيم و كارمنداني از كشورهاي خارجي
دعوت به همكاري نماييم و به ما آموخت كه چطور از قابليت هاي خود بهره بريم و اين اولين بار
است كه ما در سازمان بررسي مي كنيم و مي دانيم بايد چه كاري انجام دهيم  (Qfd) .به ما اعتماد
داد كه  energexقابليت هاي دروني براي انجام امور دارد »
 .4 . ٢توسعه استراتژيهاي  r&dدر شركت ) (mlaيا meatandlivestock Australia
ثابت شده است كه ) (Qfdيك ابزار مفيد براي ايجاد استراتژي حاصل از مشتريان در شركت )(mla
است  .قبل از استفاده از ) (Qfdاين شركت به تازگي در تالش براي درك نيازمشتريان بود و مطمئن
بود كه استرتژي كاربردي شركت حاصل از مشتريان است  .به طور مثال  ،آنها تجربه حضور
دامداران برجسته در گروه هاي طراحي خود را داشته اند  .اگر چه  ،مدتي آنها ) (Qfdآشنا شدند اما
اين شركت ) (mlaمتوجه شد كه ورود دامداران براي توسعه يك استراتژي حاصل از مشتريان كافي
نيست زيرا آنها نمونه واقعي آماري كه نشاندهنده صنعت باشند را تشكيل نداده اند  .اولين پروژه
) (Qfdدر  mlaايجاد استراتژي براي تحقيق روي گوشت گاو و جمع آوري اطالعات از استرالياي
شمالي بود  .صنعت گوشت گاو  ،يكي از مهم ترين فعّاالن در توليد محصوالت داخلي خام
استرالياست  .صنعت گوشت ) (mlaدر نظر داشت تا ابداعي در زمينه توليد گوشت در زمين هاي
كشاورزي ايجاد كند  .تحقيقات آنها  ،و برنامه هاي اطالعاتي براي « به منظور تحقيق در ميان
جوامع صورت پذيرفت و ( csiroسازمان تحقيقات علمي ) و ديگر سازمان هاي تحقيقاتي ايجاد شد و
تيم پروژه شامل نمايندگي از ) (mlaو همچنين مراكز تحقيقاتي و سازمان هاي دولتي كه در حدود ٩
ماه روزي دوبار در  ٠روز هفته در اين تحقيق شركت كردند  .تحقيقات كيفي و كمي در جامعي در
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روي صنايع توليد كننده ي گوشت گاو  ،اطالعات بازار صورت پذيرفت  ،نيازهاي مشتريان  ،بر
مبناي الويت بندي و رضايت مندي آنها در نظر گرفته شد  .استراتژي هاي جديد ايجاد شد و بر اساس
نيازهاي مشتريان ساخته شد  .استراتژي هاي انتخابي شامل  ٤اولويت بودند :
( )١ارتباط با سهام داران جامعه
( )٢ايجاد راه حل هاي مناسب
( )٣ايجاد ظرفيت در توسعه مهارت و تحقيقات
( )٤دستيابي به توليد و ميزان جذب
) (mlaمتوجه شد كه تحقيقات ساختاري تحليل فرآيند ها در ) (Qfdمزاياي فراواني به همراه داشت و
به طور دائم از ) (Qfdدر پروژه هاي متعدد استفاده كرد  .يكي از مهم ترين مزاياي ) ، (Qfdسطح
باالي دستيابي  mlaو پرسنل آن به صنعت بود كه باعث انتخاب استراتژي هاي مناسب براي
مشتريان وسهام داران مي شود .
 .4 . 3استراتژي خدمات درماني با استفاده از بخش نيازها
عقيده مبتني بر نياز ها نيازمند يك مجموعه از تغييرات است  .در حالي كه نيازها براي مديران و
سهام داران ) (Qfdجديد نبود ـ مخصوصا ً در ايجاد استراتژي بي اعتنايي به مفاهيم وجود داشت به
طور مثال  ،در تحقيقات اخير بروي دانشكده ي تجاري هاروارد كه توسط پروژه خدمات درماني
مدرسه ي  knelyو هاروارد صورت گرفت  ٢٢نياز مشتريان تعيين و الويت بندي شد  .برخي از
مهم ترين آنها شامل :
• من مي خواهم بدانم كه بدنم كامالً از بيماري آزاد است و هيچ عفونت يا توموري در من وجود
ندارد.
• من مي خواهم متمركز متمركز و دقيق باقي بمانم .
• مي خواهم بدانم مقدار مصرف دارويي ويتامين ها و پروتئين ها براي رسيدن به سالمتي كامل چه
ميزان است  .زماني كه اين نتايج به مديران ارشد يك گروه ؟ بزرگ ارائه شد  ،آنها از اين نيازها
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اظهار ناآگاهي كردند  .اين مؤسسه بنابراين از الگوريتمي متمركز بر نيازهاي مشتريان با فرصت
هايي براي بهبود آنها استفاده كرد ( جدول  )IIنسبت هاي مهم و چشم گير در جدول نشان دهنده ي
درصد افرادي است كه نيازهاي آنها بر اساس مقياس چهار يا پنج ورودي  likertبدست آمده به طور
مثال  ،مهم ترين نسبت  ٩/٣نشان دهنده ي درصد افرادي است كه  ٩٣درصد از بيماري و عفونت
هاي بدن آگاهند و فقط  ٩١درصد رضايت داشته اند  .اين روش از جداسازي مشكالت با استفاده از
روش نسبت گذاري ؟ جلوگيري مي كند .
با استفاده از ) (Qfdدانشكده هاروارد  ٤بخش ايجاد كرد  .افراد حاضر در يكي از اين بخش ها (
مركز غذايي شامل  ٩٩ميليون آمريكايي ) مي خواستند از وجود سم در بدن خود آگاهي يابند .
همچنين افراد اين گروه از تعادل ويتامين ها و پروتئين ها در بدن خود آگاهي يافتند .

 . ٥خالصه
اين مقاله استقرار عملياتي كمّي را به عنوان يك « تمرين عملي مناسب » و فرايند استراتژي بيان كرد
و كاربرد آن را در سازمان متفاوت نشان داده است  (Qfd) .استراتژيك به طور قاعده دار  ،ديدگاه
ها را به عمل در مجموعه ايي از مراحل منطقي تبديل مي كند كه اين مراحل شامل  :نيازهاي
تحقيقاتي مشتريان بخش هاي تحليل  ،فرصت هاي مورد نظر و ايجاد استراتژي هاي جديدي است كه
در محيط متغيير ثابت هستند  .اين مرحله بينش عميقي از مشتريان و سهام دارام متفاوت ايجاد مي كند
و بخش هاي نا مشخص قبلي را تعيين مي كند  ،همچنين استراتژي هاي ابداعي را براي دستيابي به
ديدگاه سازماني ايجاد مي كند .
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