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چکیده
برنامهریزی استراتژیك فرایندی است كه اكثر شركتهای موفق و صاحبنام دنيا از آن برای هدایت و پيشبرد
برنامهها و فعاليتهای خود با افق دید بلندمدت و در جهت دستيابي به اهداف و تحقق مأموریت سازماني بهره
ميگيرند .این نوع برنامهریزی كه تاكنون اغلب مورداستفاده سازمانهای بزرگ واقع شده است ،اگر به درستي
تدوین شود ،به انتخاب استراتژیهایي منجر ميشود كه در صورت اجرای صحيح و به موقع ،تعالي و پيشتازی
سازمان را به ارمغان ميآورد.

عليرغم قرن بيستم كه محيطهای پيراموني از ثبات نسبتاً باالیي برخوردار بودند ،در دهههای اخير
محيطهای صنعتي و غير صنعتي به سمت پویایي بسيار زیاد پيش رفتهاند و مشکل عمده
برنامهریزیهای ایستا ،تغييرات عوامل محيطي پيرامون خود به مرور زمان است؛ كه این امر كارایي
بهترین برنامهها را با تردید روبهرو ميسازد .ازاینرو الزمه یك برنامه كارا ،انعطافپذیری الزم برای
مواجهه با تغييرات محيطي است .برنامه راهبردی مانند یك رودخانه جاری ميماند كه جویبارها همانند
ورودیهای مختلفي محيط پيراموني همواره در حال سرازیر شدن به آن ميباشند .این ورودیها كه شامل
تصميمات باالسری ،رویدادهای مختلف ،ایجاد فرصتها و تهدیدهای جدید و ...ميباشند بر روی مفروضات
برنامه راهبردی تأثير ميگذارند .این تغييرات نياز برنامه راهبردی به بهروزرساني را دوچندان مينماید .لذا
یکي از الزامات برنامه راهبردی بازنگری مفروضات و بهروزرساني در بازههای زماني مشخص ميباشد .در این
مجلد به بررسي مجدد مفروضات پرداخته شده و در مواردی كه نياز به بروز رساني بوده است با همکاری
كارگروه راهبردی موسسه این بهروزرساني اتفاق افتاده است .همچنين قابل ذكر است معاونت تحقيقات كه در
فاز قبلي تدوین برنامه به فراخور پروژه در نظر گرفته نشده بود در این بهروزرساني به صورت مفصل به آن
پرداخته شده است.
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 -1فصل اول:
کلیات

1

 -1-1مقدمه
برنامهریزی استراتژیك فرآیندی است كه طي آن مدیران ارشد اجرایي و عملياتي به همراهي تيم راهبردی
سازمان ،برنامهریزی استراتژیك سازمان را طراحي ميكنند .مهمترین ویژگي این فرآیند در ماهيت كار گروهي
آن نهفته است .زیرا در قالب چنين فرآیند و كار گروهي است كه اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل
ميگيرد و افراد درگير در این فرآیند ،احساس تعلق و مالکيت نسبت به آن پيدا ميكنند .بعالوه چنين فرآیندی،
باعث تسهيل مرحله استقرار استراتژی در سازمان

ميگردد1.

یك برنامه استراتژیك ،بستر یا چارچوبي برای عملي ساختن تفکر استراتژیك و هدایت عمليات -كه منجر به
تحقق نتایج مشخص و برنامهریزیشده ميگردد -ميباشد .برای پيادهسازی این چارچوب در سازمانها الزم
است كه گامهایي برداشته شود .برای تدوین و پيادهسازی برنامه استراتژیك در مؤسسه رازی ،موارد زیر بررسي
و دنبال شدند:
 چشمانداز و مأموریت مؤسسه
 اهداف بلندمدت
 تحليل استراتژیك مؤسسه
 استراتژیهای كالن مؤسسه
 استراتژیهای وظيفهای مؤسسه
 ارزیابي استراتژیها با استفاده از جدول شاخصهای عملکردی (با منطق كارت امتيازی متوازن)
 برنامههای عملياتي
 نقشه استراتژی
اگرچه هریك از این عناصر بهطور مستقل و جدا توسعه و تکامل ميیابند ،ولي بين آنها یك ارتباط دروني
نيز وجود دارد .این عناصر در كنار یکدیگر ابزار مدیریتي مهمي را تشکيل ميدهند كه با استفاده از آن ميتوان
ماهيت و مفهوم اصلي سازمان ،جهتگيری كالن یا استراتژی مناسب ،نقشه راهنمای الزم برای پيادهسازی
استراتژی اتخاذشده و دستيابي به نتایج بلندمدت را نيز تعيين كرد.

 1پاتریك ،ج ،بيلو ،جورج ،ال ،موری سي و بتي ،ال ،آكامپ ،راهنمای اجرایي برنامهریزی ا ستراتژیك ،ترجمه من صور شریفي كلویي ،تهران :ن شر آروین،
 ،1371صص .17-15

2

پس از شناخت استراتژیك مؤسسه ،استراتژیهای كالن مؤسسه در سه دستهی استراتژیهای سطح سازمان-2
كه تعيينكننده محصوالت و بازارهای هدف است -استراتژیهای سطح كسبوكار -3كه تعيينكننده
استراتژیهای رقابتي و شيوه رقابت سازمان در بازار است -و استراتژیهای اهرمي -4كه تعيينكننده ساختار
مناسب برای پيادهسازی استراتژیها ميباشد  -تدوین گردیده است.

2 corporate strategy
3 business strategy
4 Structural strategy

3

 -2-1فرآیند کلی تدوین و پیادهسازی برنامه راهبردی موسسه
فرآیند كلي تدوین و پيادهسازی برنامه راهبردی موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی كه با تلفيق
مدلهای علمي ،استفاده از مقاالت علمي به روز و شرایط اختصاصي موسسه تدوین گردیده است ،در ادامه
آورده ميشود.

4

 -3-1مدل مفهومی تدوین استراتژیها
تدوین استراتژیهای مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی از پنج بخش اصلي كه شامل اركان جهت
ساز ،شناخت ،تدوین استراتژی كالن ،تدوین استراتژیهای وظيفهای و بخش پيادهسازی استراتژیها ميباشد،
تشکيل شده است كه مطابق مدل مفهومي زیر با یکدیگر ارتباط دارند؛ كه در ادامه بيشتر به توضيح پيرامون
آن پرداخته خواهد شد.
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شکل  1-1مدل مفهومی تدوین استراتژیهای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

1

ارکان جهت ساز
تشکيل تيم راهبردی و تدوین اركان جهت ساز سازمان ،نقطه شروع فرآیند برنامهریزی استراتژیك بشمار
ميآید .تيم راهبردی ،پيش برنده برنامههای استراتژیك سازمان ،از ابتدای تدوین تا پيادهسازی و جاریسازی
استراتژیها در سازمان ميباشد .چشمانداز ،تصویری محرک از آینده مطلوب سازمان است (ترجيحاً تصویر
مطلوب و ایدهآل سازمان در بيست سال آینده) .چشمانداز مهيج و انرژیزا است و باالترین استانداردی است
كه یك سازمان ميتواند خود را در قبال ميزان نيل به آن سنجش كند .مأموریت سازمان نيز شالوده ایست كه
دیگر عناصر برنامه استراتژیك بر مبنای آن ساخته ميشود .مأموریت سازمان عبارتي است كه به مفهوم سازمان
هویت ميبخشد و نقطه كانوني در تشخيص هویت و فلسفه وجودی سازمان محسوب ميشود .هر یك از عناصر
دیگر برنامه استراتژیك ميبایست بهطور مستقيم از مأموریت سازمان حمایت و پشتيباني نمایند .اهداف یك
سازمان ،جهت حركت فعاليتهای آن سازمان را در راه رسيدن به مأموریت سازمان مشخص ميكند .معني
این عبارت این است كه اوالً اهداف سازمان در چهارچوب تعيينشده توسط مأموریت سازمان قرار دارند ثانياً
فعاليتي در سازمان نميتوان پيدا كرد كه در راستای برآورد اهداف تعریف شده نباشد.

شناخت

1

شناخت مؤسسه و تحليلهای استراتژیك ،در حقيقت بانك اطالعاتي برنامه استراتژیك را تشکيل ميدهد .این
تحليلها شامل تجزیهوتحليل آن دسته از عوامل دروني و بيروني مؤسسه است كه تأثير بسزایي روی آینده
مؤسسه دارند .این تحليلها درنهایت باعث اولویتبندی موضوعاتي ميگردد كه برنامه ميبایست بهنوعي یك
راهحل برای آنها بيابد .مرحله تجزیهوتحليل استراتژیك ،یکي از زمانبرترین مراحل فرآیند برنامه استراتژیك
به شمار ميآید ،زیرا برنامه استراتژیك بهطور طبيعي و ماهوی ،برنامهای مفهومي است كه برای پشتيباني از
نقاط كليدی برنامه به یك بانك اطالعاتي دقيق نياز دارد.
شناخت مؤسسه بهطوركلي از دو بخش شناخت محيط داخلي و شناخت محيط خارجي تشکيل ميشود .در
شناخت داخلي مؤسسه ،فرایندها ،قابليتهای و منابع ،زنجيره ارزش ،محصوالت و ...مؤسسه مورد بررسي قرار
ميگيرند و نهایتاً محيط داخلي مؤسسه با دیدگاه معضل محور و تحليل  SWOTتحليل ميشود.
تحليل محيط خارجي مؤسسه شامل تحليل صنعت ،بازار ،رقبا و تحليل  PESTLE2ميباشد كه هریك بهطور
جداگانه بررسي ميگردند.

 1بخش شناخت مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی در اسناد جداگانهای تحت عنوان تحليل سازمان ،تحليل محصوالت ،تحليل صنعت و بازار و
تحليل رقبا تدوین گردیده است .برای اطالعات بيشتر به این اسناد مراجعه شود.
2 PESTLE is a mnemonic which in its expanded form denotes P for Political, E for Economic, S for Social, T for Technological, L for Legal
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تدوین استراتژیهای کالن
عناصر تشکيلدهندهی یك استراتژی ،جهتگيری كالن سازمان را مشخص ميكند .تعيين و توسعه استراتژی
یکي از ابعاد بسيار مهم و كليدی فرآیند برنامهریزی استراتژیك محسوب ميشود.
استراتژیهای كالن مؤسسه در سه دستهی استراتژیهای سطح سازمان-1كه تعيينكننده محصوالت و
بازارهای هدف است -استراتژی سطح كسبوكار -2كه تعيينكننده استراتژیهای رقابتي و شيوه رقابت سازمان
در بازار است -و استراتژی اهرمي -3كه تعيينكننده رویکرد مناسب برای پيادهسازی استراتژیها و دستيابي
به آرمان برنامهریزی راهبردی ميباشد  -تدوین گردیده است.
برای تدوین استراتژیهای كالن مؤسسه ،از ابزارهای تجویزی و توصيفي استراتژی ،مطابق مدل ارائهشده
استفاده شده است؛ و با تلفيق ابزارهای مختلف ،نظرات خبرگان و تحليلهای صورت گرفته ،نهایتاً استراتژیهای
كالن استخراج گردیده است.

تدوین استراتژیهای وظیفهای
هر سازمان دارای یك سری وظایف اصلي مانند توليد ،توزیع ،بازرگاني ،تحقيق و توسعه ،كيفيت و  ...ميباشد
كه واحدها و بخشهای مختلفي این وظيفهها را بر عهده گرفتهاند .هریك از این وظایف ،تصميمات بلندمدتي
را برای طراحي مسيرشان در آینده به وجود ميآورند و نشاني ميدهند كه آنها چگونه به استراتژیهای كالن
سازمان كمك خواهند كرد .بهعبارتدیگر هر وظيفهای دارای استراتژیهای وظيفهای مختص به خودش
ميباشد كه مسير را برای تحقق استراتژیهای كالن هموار ميكند.
پس از تدوین استراتژیهای كالن مؤسسه ،ابتدا شایستگيهای محوری موردنياز برای دستيابي به آن
استراتژیها و نقشه ارتباطي آنها مشخص و تدوین گردید .پس از آن معماری كسب و كار موسسه و تحقيقات
موسسه تدوین و رسم شد و با توجه به آن ،استراتژی و اهداف حوزههای عملکردی موسسه متناسب با
شایستگيهای محوری تعيينشده و در جهت دستيابي به استراتژیها كالن تدوین گردیدند.

پیادهسازی استراتژیها
موفقيت استراتژیك در صورتي محقق خواهد شد كه استراتژیهای درست بهدرستي در سازمان جاری شوند.
پس از تدوین استراتژیهای مؤسسه ،الزم است سازوكاری برای پيادهسازی استراتژیهایي كه تدوین شده ،
and E for Environmental.

1 corporate strategy
2 business strategy
3 Structural strategy
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دیده شود .لذا ابزارهایي كه در این زمينه كمككننده ميباشند ،سيستم ارزیابي سازمان بر مبنای شاخصهای
عملکردی ،برنامههای عملياتي و طرحهای كالن هستند .شاخصهای عملکردی تدوین شده برای موسسه كه
با منطق كارت امتيازی متوزان تدوین گردیده است ،استراتژیهای سازمان را در قالب عاملهای موفقيت
تقسيمبندی نموده و برای اندازهگيری ميزان دستيابي به آنها ،شاخصهایي را در نظر ميگيرد تا بتواند بهطور
مستمر روند پيادهسازی استراتژیها در سازمان را پایش نماید و در پایان برنامههای عملياتي و اجرایيِ حوزههای
وظيفهای استخراج ميگردد .از همه اینها مهمتر شناسایي طرحهای كالن موسسه ،برنامهریزی دقيق و نظارت
مستمر بر روی آنها ميباشد كه ميبایست مستقيما توسط ریاست موسسه پایش و پيگيری شوند.

1

 -2فصل دوم:
چشمانداز و مأموریت
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 -1-2مقدمه
امام علي (ع) ميفرمایند« :هر كه دوراندیشي پيشه كند ،پشتگرمي پيدا ميكند و آن كه دوراندیشي را كنار
بگذارد ،بيپروا گردد ».چشمانداز و مأموریت ،نوع نگاه ما به مؤسسه را مشخص ميسازد .مأموریت و چشمانداز
یك سازمان مشخص ميكند كه كي هستيم؟ چه ميكنيم؟ و به كجا ميرویم؟ و فلسفه وجودی و فعاليت
اساسي مؤسسه را مشخص ميكند .سازمانهایي كه دارای چشمانداز و مأموریت روشن ،شفاف و مستند هستند،
در وضعيت مشابه نسبت به سازمانهای همسان بهتر عمل كرده و موفقيت بيشتری به دست ميآورند.

 -2-2چشمانداز

1

چشمانداز تصویری محرک از آینده مطلوب سازمان است .چشمانداز مهيج و انرژیزاست و باالترین استانداردی
است كه یك سازمان ميتواند خود را در قبال ميزان نيل به آن سنجش كند .چشمانداز مؤسسه ،آرزو و رؤیای
آینده سازمان را به تصویر ميكشد .چشمانداز مشخص ميسازد كه مؤسسه آرزو دارد در آینده چه شکلي به
خود بگيرد .چشمانداز ،نشانگر تصورات ایده آلي است كه مؤسسه ميخواهد در قبال ذینفعان (مشتریان،
كاركنان ،جامعه و دولت) نسبت به آن داشته باشند .چشمانداز ،رؤیا و الهامبخش سازمان است.
سازمانهایي كه دارای چشمانداز روشن ،شفاف و مستند هستند ،در وضعيت مشابه نسبت به سازمانهای
همسان ،بهتر عمل كرده و موفقيت بيشتری به دست ميآورند .تعریف شفاف چشمانداز به ایجاد نگرشي
مشترک از آنچه سازمان در آینده شبيه آن خواهد بود ،كمك ميكند .سازمانهایي كه چشمانداز خود را
بهصورت شفاف ترسيم ميكنند ،باعث ترغيب كاركنان به سمت آینده مطلوب سازمان ميشوند .چشمانداز ،با
هدف آفریدن آینده ،نه پيشبيني آینده ترسيم ميشود.

چشمانداز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
 محصوالت ،خدمات و فناوریهای موسسه رازی و برندهای توسعه داده شده توسط موسسه به عنوان
انتخاب اول و برتر در بين مصرفكنندگان داخلي كشورهای منطقه ميباشد.
 متخصصان و دانشمندان موسسه ،به عنوان برترین مرجع در حوزه توليد و تحقيقات دامپزشکي مرتبط
در سطح ملي و منطقهای شناخته شده و مورد احترام ميباشند.

1 Vision
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 -3-2مأموریت

1

مأموریت سازمان عبارتي است كه به سازمان هویت ميبخشد و نقطه كانوني در شناخت هویت و فلسفه وجودی
سازمان به شمار ميرود .عبارتي كه به تعریف مأموریت اصلي سازمان ميپردازد ،باید تصویری بکشد كه همه
كاركنانِ سازمان را راهبری كند .بيانيه مأموریت ،جمله یا عبارتي است كه بدان وسيله ،قصد یك سازمان را از
مقصود سازمانهای مشابه متمایز مينماید .مأموریت ،بيانكننده «فلسفه وجودی» سازمان است.
مأموریت سازمان باعث ميشود كه افراد و گروههای ذینفع ،با گذشت زمان ،دارای ارزش مشترک گردیده و
این ارزش روزبهروز تقویت گردد .مأموریت سازماني موجب پيدایش نوعي ارزش و هدف خواهد گردید كه از
طریق آن ،افراد خارج از سازمان ،آن ارزش را معرف سازمان خواهند دانست.

مأموریت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
مأموریت موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی ،پيشگيری و ریشهكني بيماریهای عفوني و واگيردار و
افزایش معيارهای بهداشتي و سالمت جمعيت انسان و دام در سطح ملي و منطقهای و به دنبال آن در سطح
جهاني ،از طریق تحقيقات توسعهای و توليد فرآوردههای بيولوژیك(انسان و حيوان) و انجام تحقيقات
دامپزشکي ميباشد.

1 Mission
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 -4-2آرمان برنامهریزی راهبردی
آرمان یا  ASPIRATIONSدر سادهترین تعریف ،پاسخ به این سوال است كه «ما چه چيزی ميخواهيم خلق
كنيم و تصویر مطلوب و منتهای آرزوی ما چيست؟» .آرمان ،تصویری است كه در یك سازمان و نزد گروهي
از انسانها وجود دارد و آن را به كل سازمان و محيط اطراف خود نشر ميدهند و با استفاده از این آرمان
مشترک ،فعاليتهای خود را شکل ميدهند.این آرمان تصویری یکسان در ذهنها ایجاد ميكند و افراد را به
این تصویر معتقد و متعهد ميكند.
آرمان مشترک عنصری حياتي برای هر فعاليت ،پروژه و یا سازمان است .آرمان برنامهریزی راهبردی ،هدف
غایي و نتيجه مطلوب از فرآیند برنامهریزی راهبردی ميباشد .آرمان برنامهریزی راهبردی آن هدف و علتي
است كه به خاطر آن اقدام به برنامهریزی راهبردی برای سازمان ميكنيم و در پاسخ به سوال «چرا برنامهریزی
استراتژیك ميكنيم؟» داده ميشود.

آرمان برنامهریزی راهبردی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
 نزدیك كردن جایگاه فعلي موسسه و جایگاه مطلوب تصویر شده در چشم انداز
 oتوليد با باالترین سطح استانداردهای بينالمللي
 oارائه دهنده راهحلهای نوآرورانه و پيشتاز به منظور ارتقا سالمت انسان و حيوان در منطقه
 oشناخته شدن محصوالت ،خدمات و دانشمندان موسسه ،به عنوان پيشرو و برتر در صنعت
زیست دارو در سطح خاورميانه
 چابكسازی موسسه در قبال تغييرات محيطي و پاسخگویي سریع متناسب با اقتضائات صنعت و بازار
داخلي و خارجي واكسنها و فراوردههای بيولوژیك
 شکوفاسازی پتانسيل بالقوه باالی موسسه
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 -5-2اهداف

1

اهداف یك سازمان ،جهت حركت فعاليتهای آن سازمان را در راه رسيدن به مأموریت سازمان مشخص
ميكند .معني این عبارت این است كه اوالً اهداف سازمان در چهارچوب تعيينشده توسط مأموریت سازمان
قرار دارند؛ ثانياً فعاليتي را تدر سازمان نميتوان پيدا كرد كه در راستای برآورد اهداف تعریف شده نباشد.
همچنين ميتوان گفت كه در صورت تغيير در اهداف ،فعاليت سازمان نيز دچار تغيير خواهد شد.
در این سطح ،اهداف موسسه به صورت كيفي و به عنوان مایلستون استراتژیهای كالن بيان شده ،تدوین
گردیده است كه در ادامه سند ،با ارائه شاخصها و سنجههای عملکردی و ارتباط آنها با اهداف تدوین شده،
اهداف از حالت كيفي به حالت  SMARTتبدیل ميشوند.

اهداف مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
 افزایش سهم بازار جهاني واكسنهای دام و طيور از نظر حجم توليد ()G1
 افزایش سهم درآمدی حاصل از بخشهای غير توليدی موسسه (فروش فناوری ،تجاریسازی و )...
()G2
 توسعه شبکه تحقيق و توسعه و تجاریسازی بيرون از مؤسسه به وسيله انعقاد تفاهمنامه فعال
همکاری)G3( 2
 نقشآفریني مؤثر موسسه جهت اخذ گواهي از مراجع ذیصالح جهاني (… )WHO,FAO,OIE,بهمنظور
 Prequalificationكليه واحدهای موسسه ()G4
 افزایش صادرات محصوالت و فرآوردههای مؤسسه ()G5
 مرجع شدن در زمينه كيفيت در حوزه واكسن در داخل كشور ()G6
 كسب مرجعيت ملي و بينالمللي در حوزه آزمایشگاههای تخصصي تشخيصي ()G7

1 Goal

 2تفاهمنامه فعال منظور تفاهمنامهای ميباشد كه منجر به عقد حداقل یك قرارداد شده باشد.
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 -3فصل سوم:
تدوین استراتژیهای کالن
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 -1-3مقدمه
استراتژی یعني شناخت آینده و برنامهریزی برای آن .استراتژی عبارت است از مجموعه تصميمهایي كه با
توجه به شرایط فعلي و رویدادهایي كه ممکن است در آینده پيش آیند ،گرفته ميشوند .در اكثر قریب به
اتفاق موارد ،استراتژی به مفهوم مقابله با اوضاع و شرایط جدید یا عکسالعمل نسبت به موقعيتهای جدید
است.
مدیریت استراتژیك نيز عبارت است از مجموعه تصميمها و اقدامات مدیریتي كه عملکرد بلندمدت یك سازمان
را تعيين ميكند و بهعبارتدیگر مدیریت استراتژیك عبارت است از بررسي عوامل محيطي و تدوین استراتژی
و اجرای استراتژی و ارزیابي و كنترل آن.
تفاوت استراتژی بين مؤسسات اقتصادی و سازمانهای دولتي در این است كه مؤسسه اقتصادی اصوالً نفعگرا
است و استراتژیهای مبتني بر رقابت با مؤسسات رقيب اتخاذ ميكند .حالآنکه یك سازمان دولتي بنا بر
خصلت خدمتگزار بودنش ،نيازمند استراتژیهای غالباً راهحلگرا ميباشد .اصوالً مهمترین قسمت از مباحث
استراتژیك« ،بررسي و شناخت ضعفها و نارسایيها ،نقاط قوت ،موقعيتها و تهدیدهای پيشروی مؤسسه»
ميباشد؛ كه مدیران و برنامهریزان ،ضمن این بررسيها به مفروضات سياسي-یعني اوضاع و شرایطي كه در
آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه ميشوند -نيز توجه دارند.
تفکر استراتژیك به معني تفکر صحيح برای تصميمگيری و جستوجوی راهحل است .تفکر و اقدام استراتژیك
از هر لحاظ اوليتر و مهمتر از برنامهریزی استراتژیك ميباشند و ميتواند بدون وجود برنامه استراتژیك و به
همراه برنامههای غيراستراتژیك نيز مؤثر و مفيد واقع گردد .مستلزم ایجاد تفکر استراتژیك ،رویکرد استراتژیك
در مدیران ارشد سازمان ميباشد.
فرآیند مدیریت استراتژیك شامل سه مرحله ميشود:
 -1تدوین استراتژیها
 -2اجرای استراتژیها
 -3ارزیابي استراتژیها
مدیریت استراتژیك به سازمان این امکان را ميدهد كه به شيوهای خالق و نوآور عمل كند و برای شکل دادن
به آینده خود بهصورت انفعالي عمل نکند.
این شيوه مدیریت باعث ميشود كه سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعاليتهایش بهگونهای درآید كه
اعمالنفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت كنترل درآورد.
در تدوین استراتژیهای كالن مؤسسه رازی سه موضوعِ استراتژی سطح سازمان ،استراتژی سطح كسبوكار و
استراتژی اهرمي مورد بررسي قرار گرفته است .در استراتژیهای مرتبط با سطح سازمان ،مؤسسه مشخص

11

ميكند كه برای كدام محصوالت و در كدام بازارها سرمایهگذاری نماید .در استراتژی سطح كسبوكار ،به
بررسي استراتژیهای رقابتي و شيوه رقابت مؤسسه در بازار خواهيم پرداخت و نهایتاً در استراتژیهای اهرمي،
استراتژی شيوه ،ساختار و بستر موردنياز برای پيادهسازی استراتژیهای سطح سازمان و سطح كسبوكار
تعيين ميگردد.
تدوین استراتژیها در دو سطح كالن و وظيفهای در دو فصل مجزا مورد بررسي قرار گرفته است و ابتدا در این
فصل به بررسي استراتژیهای كالن پرداخته شده است و در فصل  4به بررسي شایستگيهای محوری مؤسسه
پرداخته شده است و با توجه به شایستگيهای محوری و استراتژیهای كالن تدوین شده ،در فصل 5
استراتژیهای وظيفهای مورد تدوین قرار گرفته است.
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 -2-3مدل تدوین استراتژیها
استراتژیهای مؤسسه رازی مطابق مدل توسعه داده شدهی زیر تدوین گردیده است .در این مدل ،شيوه
بهكارگيری هر یك از ابزارها ،جهت تدوین استراتژیهای كالن نشان داده شده است .همانطور كه در مدل
نشان داده شده است ،ابتدا رفتار كالن استراتژیك سازمان با استفاده از تحليل  Spaceو Resource analysis

مشخص ميگردد و سپس با استفاده از خروجي تحليل  Spaceو  Resource analysisو تحليل ابزارهای
 ADL,GE,BCGو تحليل بازار و رقبا ،تصميمگيری استراتژیك بازار و محصول در قالب ماتریس Anssof

نمایش داده ميشود .استراتژیهای تم رقابتي مؤسسه نيز با استفاده از تحليلها  Issueمحور،SWOT ،
 Resource analysisو به كمك تحليل پورتر استخراج ميگردد .در پایان نيز به كمك تحليل روابط علي و
معلولي نمودارهای  Issueو همچنين بررسي نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و تحليل منابع و قابليتهای
موسسه ،استراتژی اهرمي مناسب برای پيادهسازی استراتژیها بازار و محصول و تم رقابتي بيرون خواهد آمد.
شایان ذكر است كه استراتژیهای تدوین شده نهایتا با تلفيق ابزارها ،تحليل های صورت گرفته و نظرات
خبرگان موسسه استخراج مي گردند.
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شکل  1-6مدل تدوین استراتژیهای مؤسسه رازی

 -3-3تدوین استراتژیهای کالن مؤسسه رازی
رفتار کالن استراتژی
در مرحلهی نخست ،رفتار كالن استراتژی مؤسسه با استفاده از تحليل  SPACEو تحليل منابع ( Resource

 )Analysisمشخص ميگردد.
ماتریس  SPACEبا تحليل داخلي و خارجي سازمان ،متناسب با وضعيت و شرایط ،رفتار كالن استراتژی
سازمان را در یکي از چهار حوزه تهاجم ،محافظهكارانه ،تدافعي و رقابتي مشخص ميكند.
تحليل  SPACEیك ارزیابي سيستماتيك از منظر  4بعد كليدی است كه بين عوامل دروني و بيروني تعادل
ایجاد ميكند و تعيينكنندهی زمينهی كلي استراتژی است .عوامل خارجي شامل :جذابيت صنعت و ثبات
محيطي و عوامل دروني شامل مزیت رقابتي و نقاط قوت مالي ميباشد.
11

هر عامل در ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت استراتژیك ميتواند بهسرعت مورد قضاوت قرار گيرد ،اما مزیت
آن در بررسي تمام جزئيات عوامل است .عوامل زیادی وجود دارد كه ميتوان در ماتریس اقدام و موقعيت
استراتژیك مطرح كرد و هر صنعت زمينههای كليدی خودش را دارد كه باید در ارزیابي تفصيلي  SPACEدر
نظر گرفته شود .عوامل تحليل  SPACEبرای نقاط قوت مالي معموالً شامل:
 سود فروش بازگشت دارایي جریان نقدینگي كارایي شدت سرمایه در گردشعوامل تحليل  SPACEبرای مزیت رقابتي شامل:
 سهم بازار
 كيفيت
 وفاداری مشتری
 سطوح هزینه
 دامنه محصول
عوامل تحليل  SPACEبرای جذابيت صنعت شامل:
 پتانسيل رشد
 مراحل چرخهی زندگي
 موانع ورود
 قدرت مشتری
 ذخایر
و عوامل تحليل برای ثبات محيطي شامل:
 عدم اطمينان سياسي
 نرخ بهره
 تکنولوژی
 دورهی زماني
 برآمدهای محيطي
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ميباشد؛ كه جهت تعيين جایگاه مؤسسه در ماتریس  ،SPACEبا توجه به اطالعات جمع آوری شده از
موسسه و همچنين نظرات خبرگان موسسه ،جایگاه مؤسسه در تعيين رفتار كالن استراتژی جایگاه تهاجمي
استخراج گردید .الزم به ذكر هست برای تحليل وضعيت موسسه و تدوین استراتژیهای كالن توجه صرف
به ماتریس  SPACEكافي نبوده و باید ابزارها و تحليل های دیگر نيز مورد بررسي قرار گيرند كه در ادامه
برخي ابزارهای دیگر نيز توضيح داده شده است .برای توضيحات و مطالب تکميلي پيرامون تحليل SPACE

موسسه به پيوست  1مراجعه نمایيد.

شکل  2-6جایگاه مؤسسه رازی در ماتریس SPACE

در جهت تکميل تحليل  SPACEموسسه برای انتخاب استراتژیهای كالن موسسه تحليل منابع و قابليت
های موسسه با رویکرد تحليل زنجيره ارزش پورتر انجام گردید و نقاط قوت و ضعف استراتژیك منابع و
قابليت های موسسه استخراج گردیده است كه در پيوست  2به طور مبسوط به آنها اشاره شده است،
نقاط قوت اصلي موسسه موارد زیر شناسایي شده است:
 تنوع سبد محصول
 فرآیندهای تضمين كيفيت
 نيروی انساني متخصص
 نفوذ سياسي و ارتباطي
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 تحقيقات
این نقاط قوت نيز ،تایيد دیگر بر صحت استراتژی تهاجمي كه توسط ماتریس  Spaceارائه شده است ،ميباشد.
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 -4-3استراتژی سطح سازمان (محصول و بازار)
سااازمانها برای به تصااویر كشاايدن اسااتراتژی محصااول و بازار خود از ماتریس انسااف اسااتفاده ميكنند.
استراتژیهای محصول و بازار سازمان با استفاده از استراتژیهایي كه سازمان در قبال محصوالت و بازارهای
هدف خود انتخاب ميكند ،در یکي از بخشهای چهارگانه ماتریس انسااف جای ميگيرند .همانطور كه از
مدل مشخص ميباشد ،ورودیهای الزم برای مشخص شدن جایگاه استراتژیها مؤسسه در ماتریس انسف،
و ضعيت ا ستراتژیهای مؤ س سه در قبال مح صول فعلي و جدید و بازارهای فعلي و جدید ميبا شد كه برای
ر سيدن به این ا ستراتژیها و تعيين آنها نيازمند م شخص شدن رفتار كالن ا ستراتژی تو سط ماتریس
 SPACEو تحليلهای ماتریس ،ADL1ماتریس  ،GE2ماتریس گروه بوستون ( )BCG3و تحليل صنعت و رقبا
هستيم .با توجه به رفتار كالن استراتژی مؤسسه برای محصوالت فعلي در بازارهای فعلي و جدید ،ابزارهای
گروه بو ستون ،ماتریس  GEو ماتریس  ADLو برای مح صوالت جدید در بازارهای فعلي و بازارهای جدید از
تحليل صنعت و بازار و  ...استفاده ميگردد.

محصو ت جدید Pn

بازار جدید Mn

تنو
PnMn

توسعه بازار
PcMn

بازار فعلی Mc

توسعه محصول
PnMc

نفو در بازار
PcMc

محصو ت فعلی Pc

شکل  6-6ماتریس انسف

1 Arthur D. Little
2 general electric
3 Boston Consulting Group
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تحلیل گروه مشاوران بوستون ()BCG
تحليل گروه مشاوران بوستون ،یك نمودار ماتریسي است كه گروه مشاورهای بوستون در امریکا در دهه 1111
برای توصيف تئوریهای استراتژی بازرگاني ابداع كردهاند .طبق این نمودار ،سازمان باید كاالهای خود را به
چهار قسمت تقسيم كند :ستارهها ،گاوها ،سگها و عالمت سؤال؛ كه بر این اساس استراتژیهای آینده خود
را طراحي كند .این تقسيمبندی از طریق قرار دادن كاالها بر روی دو محور انجام ميپذیرد .محور عمودی
ميزان رشد بازار را برای كاال نشان ميدهد و محور افقي سهم كاال را از بازار مشخص ميكند .ماتریس بوستون
فضای تصميمگيری را به چهار حوزه بهصورت زیر تقسيم ميكند.

شکل  4-6ماتریس BCG

برای تعيين جایگاه محصوالت مؤسسه در ماتریس  ،BCGباید نرخ رشد بازار را در صنعت واكسنهای انساني،
دامي و طيور و سهم بازار آنها را از جایگاه مؤسسه در صنعت مشخص نمود؛ كه توضيحات كاملتر پيرامون
تعيين جایگاه محصوالت مؤسسه در ماتریس  BCGدر پيوست  3بيانشده است.
در نمودار ،سگ نشاندهندۀ كاالهایي است كه ميزان رشد بازار برای آنها كم بوده و سهم ناچيزی از بازار را
به خود اختصاص داده است و بنابراین باید توليد آنها كنار گذاشته شود .گاو نشاندهندۀ كاالهایي است كه
دارای رشد اندک و سهم بازار زیاد ميباشد .این كاالها پول زیاد توليد ميكنند و همانند گاوهای شيرده هستند.
ستاره ،نشانگر كاالهایي است كه بهسرعت در حال رشد هستند و به پول زیادی نياز دارند و سهمي عمده از
بازار را به خود اختصاص ميدهند و درآمد خوبي هم ایجاد ميكنند .به این دسته از كاالها برای توسعه و
برنامهریزی استراتژیك باید توجه خاص شود؛ و باالخره سلول عالمت سؤال (؟) نشانگر كاالهایي است كه دارای
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رشد بسيار اما سهم بازار كمي هستند و برای توسعه نياز به پول بسيار دارند .این دسته از كاالها ،نياز به توجه
و برنامهریزی خاص دارند.
همانطور كه در پيوست شماره  3بيان گردیده است ،غالب محصوالت فعلي مؤسسه اعم از انساني ،دامي و
طيور با توجه به بازار داخلي آنها در قسمت گاو شيرده قرار دارند .از طرف دیگر با توجه به اینکه مؤسسه
رازی تمایل دارد تا به بازارهای جهاني وارد شود و همچنين با توجه به نرخ باالی رشد بازار واكسنهای پزشکي
و دامپزشکي-كه به تفصيل در سند تحليل صنعت واكسنهای پزشکي و دامپزشکي توضيح داده شده است-
و همچنين اگر بخواهيم بازار مؤسسه را به بازار جهاني توسعه دهيم ،سهم بازار مؤسسه در بازارهای جهاني
بسيار كم ميباشد؛ تمامي محصوالت مؤسسه اعم پزشکي و دامپزشکي با سياست ورود به بازارهای جهاني در
بخش عالمت سؤال قرار ميگيرند؛ و این سلول بيانگر این ميباشد كه مؤسسه برای توسعه محصوالت خود
نيازمند سرمایهگذاری و برنامهریزی جدی ميباشد تا بتواند در بازارهای جهاني جایگاهي برای خود داشته
باشد .فلذا با توجه به ماتریس  ،BCGمؤسسه در قبال محصوالت فعلي در بازار ،باید استراتژی نفوذ در بازار و
توسعهی محصول را انتخاب نماید؛ كه در ماتریس انسف بيشتر به آن پرداخته خواهد شد.

شکل  5-6جایگاه محصو ت مؤسسه رازی در ماتریس  BCGبا توجه به بازار داخلی ایران
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شکل  3-6جایگاه محصو ت مؤسسه رازی در ماتریس  BCGبا توجه به بازار بینالمللی
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تحلیل جنرال الکتریک ()GE
مدل  GEدرواقع بهعنوان یك راهحل برای رفع محدودیتهای مدل  BCGدر مجموعه پورتفوليو از
سوی شركت جنرال الکتریك و با مشاوره «شركت مك كنزی اند كمپاني» ارائه شد .این مدل كه یك
ماتریس پيچيدهتر از  BCGاست كه بجای چهارخانه ،از نه خانه تشکيل شده است .به همين خاطر به
شبکه برنامهریزی  1خانهای  GEنيز معروف است .در مدل  ،GEروی محور  Xها ،عامل موقعيت رقابتي
و قدرت شركت و روی محور  Yها ،جذابيت صنعت درج شده است و به جای گزینههای دوگانه باال و
پائين ،محور  Xها و  Yها اعداد  1تا  3و یا گزینه زیاد ،متوسط و كم مشخص شده است ،بهنحویكه در
شکل  7-3مشاهده ميشود:
در مدل  ،GEدادههای بيشتری نسبت به  BCGموردتوجه قرار ميگيرد .بهعنوانمثال جذابيت صنعت
شامل :نرخ رشد بازار ،سودآوری صنعت ،اندازه ،روشهای قيمتگذاری و فرصتها و تهدیدهای دیگر نيز
هست و موقعيت رقابتي نيز شامل مواردی چون :سهم بازار ،موقعيت تکنولوژیك ،سودآوری ،اندازه و دیگر
نقاط قوت و ضعف مربوطه است .نمایش ماتریس  GEبهصورت زیر ميباشد.

شکل  7-6ماتریس GE

جایگاه محصوالت انساني ،دامي و طيور مؤسسه رازی در ماتریس  GEبه صورت زیر ميباشد .توضيحات بيشتر
پيرامون شيوهی تعيين جایگاه محصوالت مؤسسه در پيوست  4آمده است.
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شکل  8-6جایگاه محصو ت مؤسسه در ماتریس GE

با توجه به جایگاه مؤسسه در ماتریس  GEاستراتژیهای زیر باید مدنظر گرفته شود.
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جدول  1-6استراتژیهای ماتریس GE

موقعیت رقابتی
ضعیف

زیاد

ورود آگاهانه و با وسواس:

متوسط
گذاری برای ورود:

قوی
حمایت از جایگاه فعلی:

• روی نقاط قوت محدود تمركز كردن

• چالش رهبری

• سرمایهگذاری بهمنظور رشد با حداكثر نرخ ممکن

• جستجوی راههایي برای غلبه بر نقاط قوت

• ورود آگاهانه به اتکای نقاط قوت

• تمركز روی حفظ نقاط قوت

• عقبنشيني در صورت وجود عالئمي دال بر نبود

• تقویت حوزههای آسيبپذیر

توسعه محدود یا برداشت:

متوسط

 جستجوی راههایي برای گسترش فعاليتهای
بدون ریسك زیاد ،حداقل كردن سرمایهگذاری و
متمركز كردن عمليات
امساک:

کم

جذابیت صنعت

رشد پایدار
مدیریت عواید:

ورود آگاهانه:

 تقویت نقاط قوت موجود

• تأكيد بر سودآوری از طریق افزایش كارایي

 سرمایهگذاری بهمنظور بهبود و ارتقای

• تقویت توان بهمنظور مقابله با رقبا

جایگاه تنها در حوزههای با ریسك كم
مدیریت عواید:

حمایت و تمرکز مجدد:

• فروش وقتيكه ميتوان نقدینگي را حداكثر كرد

• تقویت جایگاه

• دفاع از نقاط قوت

• كاهش همزمان هزینههای ثابت و پرهيز از

• حداقل كردن سرمایهگذاری

• جست جوی راههایي برای افزایش عواید فعلي بدون

سرمایهگذاری بيشتر

اینکه موجب بدتر شدن وضع بازار شود
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تحلیل

ADL

ماتریس قدمت -قدرت یا روش  ،ADLمبتني بر پارادایم تجویزی ،رویکرد محتوایي مبتني بر چرخهی عمر
محصول بوده و قابليت بهكارگيری در سطح یك شاخه از صنعت ،محصوالت مختلف یك شركت و  SBUها را
دارد .ماتریس پيشنهادی  ADLدارای ویژگيهای مشابه ماتریسهای  BCGو  GEميباشد؛ یعني تصویری از
مؤسسه در فضایي دوبعدی ایجاد ميشود ADL .در یك بعد ،چهار مرحله دورهی عمر را كه بيانگر ویژگيهای
صنعت ميباشند ،قرار داده است و در بعد دوم ،ميزان قدرت مؤسسه (موقعيت رقابتي مؤسسه) را در صنعت
مشخص كرده است كه در  5گروه مسلط ،قدرتمند ،مطلوب ،معقول و ضعيف طبقهبندی شدهاند.
برای تعيين وضعيت مؤسسه در ماتریس  ،ADLالزم است جایگاه مؤسسه در محور افقي و جایگاه صنعت در
محور عمودی ماتریس مشخص شود .در محور افقي بایستي ميزان قدرت مؤسسه یا تسلط نسبي بر بازار و در
محور عمودی ،دوره عمر صنعت تعيين گردد.
در بعد افقي با توجه به اطالعات تجميع شده ،محصوالت انساني مؤسسه بر روی وضعيت مطلوب ،محصوالت
دامي بر روی وضعيت قدرتمند و محصوالت طيور بر روی وضعيت معقول قرار دارد ،دليل كسب این جایگاهها
در پيوست شماره  5بيان گردیده است.
در بعد عمودی با توجه به مطالعات صورت گرفته ،صنعتها و تمام سبد محصوالت مؤسسه اعم از انساني،
دامي و طيور در موضع بلوغ قرار دارد.

شکل  9-6جایگاه محصو ت مؤسسه در ماتریس دورههای عمر یک سازمان
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با توجه جایگاه محصوالت موسسه در ماتریس  ،ADLمؤسسه باید در محصوالت انساني ،تمركز و تمایز؛ در
محصوالت طيور ،نگهداری یا خروج و شناسایي موقعيت مناسب و در محصوالت دامي كاهش هزینه و تمایز و
تمركز را در تدوین استراتژیهای محصول و بازار خود در نظر بگيرد كه در تدوین استراتژیهای سطح
كسبوكار این استراتژیها بيشتر موردبحث قرار خواهند گرفت .تصویر استراتژیهای متناسب با هر جایگاه در
جدول زیر آورده شده است.
جدول  2-6استراتژیها ماتریس ADL

ضعیف
جنینی

مسلط

معقول

مطلوب

قدرتمند

 -1شناسایي

 -1توسعه بازار

 -1توسعه سریع

 -1توسعه سریع

 -1توسعه سریع

موضع مناسب

 -2تمركز

 -2تمایز

 -2تمایز

 -2تهاجم

 -2دنبالروی رقبا
 -1شناسایي

 -1نگهداری یا

 -1كاهش هزینه

 -1كاهش هزینه

 -1توسعه سریع

موضع مناسب

خروج

 -2تمایز

 -2تمایز

 -2موقعيت گيری

 -2شناسایي

 -3حمله به رقبای

تدافعي

موضع مناسب

كوچكتر

 -3تهاجم

رشد

 -4رهبری هزینه
 -1خروج
بلوغ

 -1نگهداری یا

 -1تمركز

 -1كاهش هزینه

 -1موقعيت گيری

خروج

 -2تمایز

 -2تمایز

تدافعي

 -3تمركز

 -2تهاجم

 -2شناسایي
موقعيت مناسب
 -1خروج

 -1خروج

 -1درو كردن

 -1درو كردن

 -1موقعيت گيری
تدافعي

پیری

 -2تمركز
 -3در نظر گرفتن
خروج
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تحلیل صنعت و رقبا
تحليل صنعت و رقبا در سندهای جداگانهای با نامهای تحليل صنعت و بازار و تحليل رقبا در دو حوزه پزشکي
و دامپزشکي ،به صورت مجزا و بهطور مفصل بيانشده است .در ادامه چکيدهای از اسناد مذكور به صورت
خالصه تحليلي مختصر از صنعت و رقبای موسسه رازی در حوزه واكسنهای پزشکي و دامپزشکي بيان
ميگردد.
1-4-4-6

تحلیل صنعت و رقبای واکسنهای انسانی

بهطور خالصه در صنعت واكسنهای انساني ،ازآنجاكه ابداع و توسعه واكسن با چالشهای عدیده تکنولوژیك
و اقتصادی همراه است ،واكسنهای جدید كه اقتصادیتر ،دارای پایداری بيشتر ،نيازمند دز كمتر برای
اثرگذاری و بينياز از تزریق برای استفاده باشند ،یك اولویت جهاني در این صنعت به شمار ميروند؛ چراكه
انتقال واكسنها از طرق دهاني ،داخل بيني (استنشاقي) و پچهای پوستي خطر انتقال بيماری از طریق
سوزنهای آلوده را كاهش خواهد داد و ميتواند نياز به پرسنل آموزشدیده و تجهيزات استریل را مرتفع سازد.
در حال حاضر تکنيكهای مختلفي شامل  DNAواكسنها ،ادجوانتها ،ميکرو ذرات و گياهان ترنس ژنيك
برای انتقال واكسنها در دست ارزیابي و توسعه قرار دارند .اگرچه در این سيستمها هيچ پيشرفت قابلتوجهي
دیده نشده ،ولي این سيستمها این قابليت را دارند كه ایمنسازی را به سطح تکنولوژیك باالتری ببرند.
یکي از مهمترین مسائل در مورد واكسيناسيون مؤثر ،شناسایي نوع پاسخ ایمني مناسب برای ایجاد محافظت
مناسب عليه بيماریها و عفونتهای مختلف است؛ بنابراین ایجاد ایمني درازمدت و كامل و همچنين امنيت
استفاده ،از فاكتورهای اساسي برای یك واكسن موفق محسوب ميشوند .اگرچه تمركز محققان در ابداع واكسن
بر روی شيوههای جدید و استفاده از آنتيژنهای ضروری برای تحریك پاسخ ایمني بدن قرار گرفته است ،اما
تا زمان دستيابي به موفقيت و درنتيجه سطح جدیدتری از تکنولوژی ،توليد واكسنهای زنده ضعيف شده و یا
كشتهشده ادامه خواهد یافت.
از طرفي با توجه به شرایط حاكم بر صنعت واكسن و سختگيرانهتر شدن استانداردها و قوانين موجود در این
رابطه ،تحقيقات موجود در زمينه هزینه توليد و توسعه داروها یا واكسنهای جدید حاكي از افزایش قابلتوجه
آن از  231ميليون دالر در سال  1111ميالدی به  812ميليون دالر در سال  2113ميالدی و حدود یك
ميليارد دالر در سال  2111ميالدی است .البته تمامي این اعداد ،هزینههای موردنياز از قبيل هزینههای
تحقيق و توسعه بر روی محصوالتي كه با شکست مواجه ميشوند ،مطالعات كلينيکي بعد از دریافت مجوز و
بهينهسازی فرایند توليد را نيز دربر ميگيرد .حدود نيمي از هزینههای فوق ،هزینههای ملموس بوده و مابقي
مربوط به هزینههای اوليه سرمایهای ميباشد.
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ازنظر اقتصادی نيز ،توليد واكسن به ميزان قابلتوجهي به مقياس توليد وابسته است .به این معني كه توليد
در حجمهای باال ،قيمت به ازای هر دز واكسن را كاهش ميدهد .بهعنوانمثال اگر یك واحد توليدی تنها با
 %21ظرفيت خود مشغول به كار باشد ،همچنان مجبور به پرداخت هزینههای عملياتي كل واحد است كه این
هزینهها در ميان تعداد دزهای كمتری از واكسن سرشکن ميشوند ،بنابراین هزینه تمامشده به ازای توليد هر
دز واكسن باال خواهد رفت .ازاینرو هزینه توليد یك واكسن ميتواند بهشدت تغيير كند .برای مثال ،واكسن
فلج اطفال كه دارای تکنولوژی توليد نسبتاً ساده و ميزان تقاضای جهاني باالیي بوده و توسط چندین
توليدكننده در سطح جهان عرضه ميشود ،نسبت به یك واكسن كونژوگه چند ظرفيتي مثل واكسن پنوموكك
كه دارای تکنولوژی توليد پيچيدهای بوده و در سطح جهان به ميزان كمتری توليد و عرضه ميشود ،هزینه
عملياتي بسيار پایينتری به ازای هر دز خواهد داشت .البته شایانذكر است كه بهطوركلي ،با گذشت زمان و
پدیدار گشتن بهرهوری در توليد و بهتبع آن كاركرد خطوط توليد توليدكنندگان با تمام ظرفيت ،قيمت كاهش
خواهد یافت.
اگرچه صنعت واكسن در مقایسه با صنعت دارو صنعتي بسيار كوچك است و سهم آن حدود  %3صنعت دارو
است ،اما بازار این صنعت ،بازاری با رشد باالست .بطوریکه ارزش گردش مالي آن با رشدی قابلتوجه از 5
ميليارد دالر امریکا در سال  2113ميالدی به حدود  24ميليارد دالر در سال  2111ميالدی رسيده است.
تخمين زده ميشود كه ارزش گردش مالي این بازار در سال  2125ميالدی به  111ميليارد دالر برسد .ميزان
رشد ساالنه در بازار واكسن  11تا  15درصد تخمين زده ميشود .به همين دليل معموالً از صنعت واكسن
بهعنوان موتور محركه صنعت دارو یاد ميشود .البته شركتهای آمریکایي و اروپایي سهم قابلتوجهي از بازار
واكسن را در اختياردارند .پنج شركت بزرگ چندمليتي حدود  %81از سهم این بازار را در اختيار خود دارند.
تمركز اصلي این شركتها بيشتر بر روی توليد و توسعه واكسنهای جدید موردنياز در بازار كشورهای صنعتي
است .اگرچه كشورهای درحالتوسعه  %85جمعيت جهان را در خود جایدادهاند ،اما سهم آنها از بازار واكسن
تنها  %18ميباشد .یکي از دالیل این امر این است كه بيشتر توليدات و مصرف در كشورهای جهان سوم مربوط
به شش واكسن موسوم به  EPIميباشد كه واكسنهایي با تکنولوژی توليد قدیمي و هزینه توليد به نسبت
پایين هستند .دليل دیگر این امر ،پایين بودن ميزان دسترسي مردم به واكسنها بخصوص در كشورهای فقير
است .البته از سال  2111ميالدی و با تشکيل شبکه توليدكنندگان واكسن كشورهای درحالتوسعه
( ،)DCVMNكشورهای درحالتوسعه و توليدكنندگان این كشورها درصدد افزایش قدرت و اثرگذاری خود در
این بازار هستند و با گذشت  15سال از تشکيل این اتحادیه بایستي اعتراف نمود كه در این زمينه تا زیادی
نيز موفق بودهاند.
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بنا بر تخمينهای موجود در حال حاضر ،یونيسف بهعنوان بزرگترین خریدار واكسن برای كشورهای
درحالتوسعه ،حدود  %51واكسنهای موجود را خریداری مينماید .طبق آمارهای اعالمشده ،این سازمان در
سال  2113ميالدی  2712ميليون دز واكسن را از توليدكنندگان خریداری نموده است .با توجه به این مطلب
كه توليدات واكسن مؤسسه رازی در سال  1312حدود  21/17ميليون دز بوده است ،در حال حاضر ،سهم
مؤسسه رازی از بازار جهاني واكسن بر مبنای تعداد دزهای واكسن توليدشده ،رقمي در حدود  1/%31خواهد
بود .البته اگر بخواهيم سهم مؤسسه رازی از بازار جهاني واكسنهای پزشکي را بر مبنای ارزش آن محاسبه
نمایيم ،با توجه به ارزش  27ميليارد دالری بازار واكسن در سال  2113و فروش  11/34ميليارد ریالي مؤسسه
رازی در سال  1312و با در نظر گرفتن قيمت دالر به نرخ ارز مبادلهای ( 27111ریال) ،سهم مؤسسه رازی از
بازار جهاني حدود  1/%118خواهد بود.
در جدول زیر مقایسه مؤسسه رازی با برخي از مهمترین رقبای خود در قاره آسيا آورده شده است.
جدول  6-6بررسی رقبای بخش پزشکی مؤسسه رازی در قاره آسیا

فروش كل

سود خالص

(ميليون دالر)

(ميليون دالر)

*Pfizer

51584

22113

SK Chemicals

1355/125

24/114

GCC

151/211

41/511

LGLS

371/218

3

Serum Institute of
India

372/1

Bio Farma

142/151

44/141

PBL

82/45

-1/17

Sinovac Biotech

72/524

11/371

Bharat Biotech

48/27

نام شركت

صادرات
دارد

دارد (صادرات به بيش از  81كشور و دارای دفتر
نمایندگي در كشورهای تایلند ،هند ،لهستان ،چين،
عربستان سعودی و )...
دارد
دارد (از طریق فروش به آژانسهای تأمين واكسن
)WHO

دارد
دارد (صادرات به بيش از  15كشور جهان ازجمله كره
جنوبي ،نپال ،ميانمار ،پاكستان ،عربستان ،تركيه ،سوریه،
كنيا ،بالروس و )...
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مؤسسه تحقيقات واكسن

( 4/5بخش

و سرمسازی رازی

پزشکي)

**حدود 2

ندارد (در مورد محصوالت پزشکي)

* این شركت بزرگترین شركت دارویي جهان بوده و در امریکا واقع است .اطالعات این شركت فقط بهمنظور مقایسه حجم
گردش مالي آن با دیگر بازیگران این عرصه آورده شده است .بهغيراز این شركت ،بقيه توليدكنندگان حاضر در جدول جزو
توليدكنندگان آسيا هستند.
** به دليل عدم دریافت اطالعات كافي از طرف مؤسسه ،عدد فوق تخميني بوده و دقيق نيست (بدون كسر هزینههای سربار).

بررسي وضعيت صنعت واكسن در كشورهای همسایه و منطقه نشانگر این واقعيت است كه تنها چهار كشور
ایران ،مصر ،پاكستان و اسرایيل بهصورت بومي به تأمين نياز خود از طریق توليد واكسنهای انساني ميپردازند.
(در مورد واكسنهای دامپزشکي این تركيب تا حدی متفاوت است) .در ایران انستيتو پاستور و مؤسسه رازی،
در مصر شركت  ،VACSERAدر پاكستان مؤسسه  NIHو در اسرایيل شركت  BiondVaxبهصورت مستقيم
و شركتهای  TEVAو  CureTechبهصورت غيرمستقيم درگير توليد واكسنهای انساني هستند .در حال
حاضر ،دیگر كشورهای منطقه نياز خود به واكسن را از طریق واردات یا استفاده از كمكهای بينالمللي تأمين
مينمایند .این امر بيانگر این واقعيت است كه بسياری از كشورهای همسایه ایران و شمال آفریقا ازنظر بازار،
بازاری بکر بشمار ميروند .لذا مؤسسه رازی در صورت دریافت  prequalificationبرای محصوالت خود ميتواند
بهعنوان یکي از تأمينكنندگان واكسن آژانسهای تأمين واكسن سازمان بهداشت جهاني ،محصوالت خود را
در بازار این كشورها ارائه نماید .این امر در مورد كشورهایي كه ایران روابط و پيوندهای نزدیكتری با آنها
دارد (مانند سوریه) با سهولت بيشتری ميتواند اتفاق بيفتد .مهمترین امتياز مؤسسه رازی در این مورد فاصله
كمتر ایران با این كشورها به نسبت بسياری از رقبای خود در این منطقه است كه ميتواند باعث كاهش هزینه
حملونقل واكسن و لوازم مرتبط با آن به این كشورها شود.
البته نباید این نکته را نيز ازنظر دور داشت كه اخيراً بسياری از كشورهای منطقه مانند قزاقستان ،امارات
متحده عربي ،قطر ،عربستان و  ...در حال سرمایهگذاری هنگفتي در زمينه زیستفناوری و صنایع وابسته به
آن در كشورهای خود هستند و اگر مؤسسه رازی در این زمينه چاالكي الزم را نداشته باشد ،قطعاً ورود به این
بازار بکر در آینده بسيار دشوارتر از اكنون خواهد بود.
نکته مهم و قابل تأمل دیگر كه باید به آن توجه جدی داشت ،بحث جدایي توليد واكسنهای انساني از موسسه
رازی و واگذاری آن به انستيتو پاستور ایران ميباشد .موضوع ساخت واكسنهای انساني در انستيتو پاستور و
واكسنهای دامي در موسسه رازی از موضوعات بسيار قدیمي است كه مجدداً این بحث داغ شده است.
در این تفاهمنامهای كه در سال  15به امضای مهندس محمود حجتي وزیر جهاد كشاورزی و سيد حسن
قاضيزاده هاشمي وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي رسيد ،مقرر گردید كه انتقال توليد واكسنهای
انساني از موسسه واكسن و سرمسازی رازی در یك فرآیند قابل قبول به انستيتو پاستور و شركتهای
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دانشبنيان صورت پذیرد .همچنين در این تفاهمنامه پيشنهاد شده است كه كارگروه مشترک بهمنظور اقدام
عملي برای توليد ،مدیریت ،نظارت و واگذاری واكسنهای انساني به بخش خصوصي و زیر نظر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي تشکيل شود.
این موضوع از قدیماالیام مطرح بوده است ولي اینکه چرا تاكنون این اتفاق رخ نداده بيش از هر چيز ناشي از
پيری هر دو سازمان ،واهمه از احتمال توقف توليد واكسنهای استراتژیك انساني؛ مناسب نبودن شرایط و
زیرساختهای توليد واكسن در پاستور و ...بوده است.
نکته حائز اهميت دیگر كه باید به آن توجه داشت ،احتمال توليد واكسنهای  DTPو  IPVدر سال  17توسط
انستيتو پاستور ميباشد كه در صورت تحقق آن ،وزارت بهداشت نياز خود به واكسنهای فلج اطفال و DTP

را از انستيتو پاستور تأمين ميكند و سهم بازار و توليد این واكسنها در رازی به شدت كاهش ميیابد.
 2-4-4-6تحلیل صنعت و رقبای واکسنهای دامپزشکی

صنعت واكسن دامپزشکي به دليل مرتبط بودن آن با سالمت حيوانات و ارتباط تنگاتنگ سالمت انسان با
سالمت حيوان ،از اهميت بسيار باالیي برای كشورها و ارگانهای بينالمللي برخوردار است .واكسنهای حيواني
حدود  23%حجم بازار محصوالت سالمت حيوانات را به خود اختصاص داده است؛ اما این بازار در سالهای
اخير به دالیل متعددی از جمله پيشرفتهای تکنولوژیك در توليد واكسنها ،بروز مقاومت دارویي در برخي
گونههای بيماریزا ،بروز بيماریهای جدید و  ...روندی رو به رشد از خود نشان داده است .بهغيراز افزایش
توليد و بهبود سالمتي حيوانات ،واكسنهای دامپزشکي به دليل اینکه باعث كاهش استفاده مواد دارویي،
هورمونها و در نتيجه باقيمانده آنها در زنجيره غذایي انسان ميشوند ،بر سالمت جوامع نيز اثرگذارند .این
امر باعث شده است كه مراجع قانونگذار و ذیربط بخصوص در امریکا و اروپا ،قوانين موجود را روزبهروز
سختگيرانهتر از قبل نمایند.
پروسه ابداع و توسعه واكسنهای دامپزشکي در مقایسه با حوزه واكسنهای انساني دارای مزایا و معایبي است.
از یكسو پتانسيل بازگشت سرمایه برای توليدكنندگان واكسنهای دامپزشکي نسبت به توليدكنندگان
واكسنهای انساني به دليل قيمتهای فروش ارزانتر و اندازه بازار كوچكتر ،پایينتر است .نتيجه این امر
پایينتر بودن ميزان سرمایهگذاری در تحقيق و توسعه در حوزه واكسنهای حيواني در مقایسه با حوزه
واكسنهای انساني است؛ درحاليكه پيچيدگي و گستره گونههای ميزبان و عوامل بيماریزا بيشتر ميباشد.
از طرف دیگر بهطوركلي در پروسه ابداع و توسعه واكسنهای انساني قوانين و الزامات مطالعات پيش كلينيکي
و كلينيکي سختگيرانهتری در مقایسه با حوزه واكسنهای دامپزشکي وجود دارد .در نتيجه واكسنهای
دامپزشکي در زمان كوتاهتری ميتوانند به بازار عرضه شده و هزینههای صرف شده برای تحقيق و توسعه خود
را بازگردانند .بعالوه در حوزه واكسنهای دامپزشکي محققان بر خالف حوزه انساني بالفاصله ميتوانند مطالعات
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باليني را در گونه هدف آغاز نمایند .این امر مزیتي آشکار در تحقيق و توسعه در مقایسه با حوزه واكسنهای
انساني محسوب ميشود.
در ادامه بهصورت مختصر تحليلي از صنعت و رقبای جهاني و داخلي واكسنهای دامپزشکي بيان ميگردد.
صنعت و رقبای جهانی:
 این صنعت در اختيار تعدادی كشور خاص ميباشد و همه كشورها در این صنعت ورود نکردهاند واز طرف دیگر تقریباً تمامي كشورهای به این واكسنها نياز دارند.
 تعداد محدودی از توليدكنندگان و شركتهای فعال در این صنعت به صادرات محصوالت مبادرتميكنند كه اكثراً شركتهای بزرگ و چندمليتي هستند و باقي توليدكنندگان ،شركتهای كوچك
بوده و به تأمين نياز داخلي كشور خود ميپردازند.
 تحقيق و توسعه از اهميت بسيار باالیي در این صنعت برخوردار است و جزء الینفك این صنعتميباشد كه بسيار فرآیند زمانبر و پرهزینهای ميباشد و شركتهای توليدكننده معموالً درصد
باالیي از درآمد خود (حدود  21-11درصد) را به تحقيق و توسعه اختصاص ميدهند
 مقررات پيچيده و سختگيرانهای در توليد و عرضه این فرآوردهها توسط مجامع بينالمللي،سازندگان را مجبور به تبعيت از آنها نموده است و در توليد و عرضه این واكسنها ،الزامات كيفي
و كنترلي بسيار دقيق و سختي ميبایست رعایت گردد.
 بازار جهاني واكسنهای دامپزشکي با ده بازیگر كه سهم عمدهای از بازار را در اختيار داشته و آنرا كنترل ميكنند عجين شده است و این شركتها روزبهروز در حال رشد و خرید شركتهای
دیگر ميباشند .كشور آمریکا نيز به عنوان بزرگترین توليدكننده در این بازار كه چيزی حدود 41
درصد سهم بازار جهاني را دارا ميباشد ،شناخته ميشود.
صنعت و رقبای داخلی:
 ایران یك بازار بسيار بزرگ و وسيع برای واكسنهای دامپزشکي محسوب ميشود .همچنينهمسایگان ایران بهندرت در این صنعت ورود كردهاند و از این حيث منطقه خاورميانه ،یك بازار
بسيار مستعد در این صنعت محسوب ميشود كه موسسه رازی ميتواند نقشآفریني پررنگي در
این منطقه داشته باشد.
 موسسه رازی به دليل قدمت طوالني ،سبد محصول بسيار متنوع خود ،دانش فني در دست ،نيرویانساني متخصص و  ...در حال حاضر قدرت برتر و بازیگر اصلي در صنعت واكسن دامپزشکي كشور
ایران ميباشد كه حدود  15درصد بازار واكسنهای دامي و  11درصد بازار واكسنهای طيور در
اختيار موسسه ميباشد.
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 در صنعت واكسن دامپزشکي كشور تعداد رقبای فعال بسيار كم بوده و رقابت جدی و تنگاتنگيبين آنها وجود ندارد.
 شركتهای فعال این صنعت ،در تأمين نياز كشور به واكسنهای طيور موفق نبودهاند و دولتمجبور به تأمين نياز كشور از طریق واردات بوده است و چيزی حدود  41درصد نياز كشور از طریق
واردات تأمين ميگردد.
 ورود رقبای جدید و نوپا به عرصه توليد واكسنهای دام و طيور كاری سخت و دشوار است .به دليلحساسيت محصول توليدی ،تکنولوژی پيشرفته ،نيروی انساني متخصص موردنياز ،سرمایه اوليه
باال ،حاشيه سود پایين ،مقياس توليد اقتصادی باال ،قوانين نظارتي سخت و دیگر عوامل ،كار را
برای سرمایهگذاری و ورود سرمایهگذاران به این صنعت را دشوار كرده است.
 رقبای بالقوه و جدید در عرصه رقابت صنعت واكسن دام و طيور در حال شکلگيری و رشد هستندو شركتهای خصوصي در حال ورود به این عرصه ميباشند كه در حال انجام اقدامات قابل توجه
و منسجمي برای ورود خود به این صنعت و بازار هستند.
 با حمایتهای دولت از بنگاههای كوچك و شركتهای دانشبنيان و همچنين تأسيس مراكز رشددر دانشگاهها و سازمانهای دولتي ،شركتهای تازهوارد زیادی پای به عرصه توليد واكسن
گذاشتهاند كه انتظار ميرود در سالهای آتي و دهه آینده شاهد حضور فعال این شركتها در
صنعت واكسن و رقابت در این صنعت باشيم.
 با توجه به اهتمام دولت بر كاهش تصدیگری خود بر اقتصاد و سياستهای خصوصيسازی ،موسسهرازی نيز بهعنوان یك سازمان دولتي ميبایست به دنبال واگذاری بخشهای توليدی خود و انتقال
دانش و تکنولوژی به بخش خصوصي برای توسعه صنعت واكسنسازی باشد .این امر راه را برای
ورود سرمایهگذاران و شركتهای خصوصي به این صنعت هموارتر ميسازد و قدرت چانهزني
سازمانهای دولتي همانند موسسه رازی را كاهش ميدهد و از طرف دیگر سهم توليدی شركتهای
خصوصي و به تبع آن قدرت چانهزني آنها افزایش ميیابد.
 مؤسسه رازی به دليل قدمت طوالني ،سبد محصول بسيار متنوع خود ،دانش فني در دست ،نيرویانساني متخصص و  ...در حال حاضر قدرت برتر و بازیگر اصلي در بازار كشور ایران ميباشد كه 15
درصد بازار واكسنهای دامي و  11درصد بازار واكسنهای طيور در اختيار مؤسسه ميباشد.
 در صنعت واكسن دامپزشکي كشور تعداد رقبای فعال بسيار كم بوده و رقابت جدی و تنگاتنگيبين آنها وجود ندارد و بازار ایران در حال حاضر تقریباً یك بازار انحصاری محسوب ميشود.
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 شركتهای فعال این صنعت ،در تأمين نياز كشور به واكسنهای طيور موفق نبودهاند و دولتمجبور به تأمين نياز كشور از طریق واردات بوده است و چيزی حدود  41درصد نياز كشور از طریق
واردات تأمين ميگردد.

استراتژیهای سطح سازمان (محصول و بازار)
با توجه توضيحات بيانشده و تحليلهای صورت گرفته توسط ابزارهای استراتژیك كه پيشتر به آن پرداخته
شد و همچنين نظرات خبرگان موسسه در كارگروه راهبردی مؤسسه در قبال محصول ،در وهلهی اول تمركز
بر اضافه كردن فناوری در جهت توليد محصوالت جدید و در ادامه تمركز بر محصوالت فعلي خواهد بود و
استراتژی مؤسسه در زمينه بازار تمركز بربازار داخلي ميباشد كه با قوت گرفتن ظرفيتهای مؤسسه ،ورود به
بازارهای خارجي را نيز در برنامههای خود لحاظ نموده است و در نهایت با تحليلهای صورت گرفته،
استراتژیهای محصول و بازار مؤسسه رازی بهصورت زیر در ماتریس انسف جای ميگيرند.
استراتژی توسعه محصول ،بهعنوان استراتژی پایه و استراتژی توسعه و نفوذ در بازار ،بهعنوان استراتژی اولویت
اول انتخاب ميگردد .لذا در راستای توسعه محصول ،موسسه ميبایست به دنبال محصوالت جدید در بازار فعلي
خود باشد و در وهله بعدی به دنبال افزایش توليدات خود و نفوذ در بازار فعلي و سپس توسعه بازار خود بپردازد.
پرواضح است كه این استراتژی كالن بوده و ممکن است در جز آن یعني برخي محصوالت خاص متفاوت باشد.
همچنين باید توجه داشت كه پيادهسازی این استراتژی صرفاً با نقشآفریني مستقيم موسسه رازی نميباشد و
موسسه با رهبری این حوزه با استفاده از ظرفيت شركتهای خصوصي كه در ادامه به این دو استراتژی نيز بيشتر
پرداخته خواهد شد .استراتژی توسعه محصول و توسعه و نفوذ در بازار را دنبال خواهد نمود.

شکل  11-6استراتژیها منتخب ماتریس انسف
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 -5-3استراتژی سطح کسبوکار (تم رقابتی)
در استراتژی سطح كسبوكار ،به ایجاد مزیت رقابتي پایدار برای سازمان پرداخته ميشود .در این سطح با
موضوعات زیر روبرو خواهيم بود:
 جایگاهیابي كسبوكار در مقایسه با سایر رقبا
 پيشبيني از تغييرات محيطي مانند رفتار مصرفكننده ،تکنولوژی ،سياستهای دولت و  ...و اتخاذ
استراتژی مناسب برای روبرو شدن با آن تغييرات.
 تأثير گذاشتن بر ماهيت رقابت صنعت و كسب مزیت رقابتي
استراتژی سطح كسبوكار موسسه در راستای رفتار كالن استراتژی و بر پایه استراتژیهای عمومي پورتر و با
تحليل  SWOTو  Issueو  Resource Analysisبرای مؤسسه تعيين ميگردید كه در ادامه سند ،روند تعيين
این استراتژی به صورت مشروح بيان خواهد شد.
پيرامون تحليل  SWOTدر پيوست  ،1تحليل  Issueدر پيوست  7و  Resource Analysisدر پيوست 2
مطالبي به طور مفصل بيان گردیده است.

استراتژیهای عمومی پورتر
از دیدگاه پورتر ،استراتژیها به سازمان این امکان را ميدهد كه از سه مبنای متفاوت ،از مزیتهای رقابتي
بهره گيرد .آنها عبارتاند از:

 رهبری در هزینهها
 متفاوت یا متمایز ساختن محصوالت و خدمات
 تمركز نمودن همه توجه بر محصوالت و خدماتي خاص
پورتر این سه مبنا را استراتژیهای ژنریك یا عمومي مينامد.
با تحليلهای صورت گرفته و همچنين بررسي ارتباطات  SWOTو  Issueها با استراتژیهای پورتر ،پرواضح
است كه هيچكدام از استراتژیهای تمركز و تمایز راهگشای مؤسسه نميباشد و لذا همانطور كه در شکل زیر
دیده ميشود ،مؤسسه باید در ساختار بازی جدید ( )New Gameاستراتژیهای خود را تدوین نماید .همچنين
با تحليلهای صورت گرفته از صنعت و بازار داخلي و بينالمللي و همچنين رقبای موجود 1،مشخص است كه
پارادایمهای صنعت و بازار نسبت به گذشته بسيار تغيير كرده است .رقبای داخلي موسسه بسيار قویتر شدهاند
و همچنين رقبای جدید از ميان شركتهای خصوصي در حال نمایان شدن هستند كه ساختار چابكتر نسبت
به موسسه دارند .ورود موسسه به رقابت با این مؤسسات موجب زیان هر دو خواهد بود .همچنين با توجه به
 1توضيحات بيشتر پيرامون تحليل صنعت و بازار و رقبا در سند تحليل صنعت و بازار و تحليل رقبا موجود ميباشد.
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تحليل منابع و قابليتهای موسسه كه در پيوست  2به صورت مفصل به آن پرداخته شده است و همچنين
جایگاه تثبيت شده فعلي موسسه رازی و برند بسيار قوی و بينالمللي آن و رویکرد مأموریتگرای موسسه به
عنوان یك ارگان دولتي ،موسسه باید نقش خود را یك گام باالتر از سایر مؤسسات تعریف كند و در استراتژی
بازی جدید خود ،نقش بازیگردان و هدایتگر را انتخاب نماید تا هم به حفظ جایگاه خود در صنعت واكسن
كمك كند و هم به عنوان حامي و هدایتگر شركتهای خصوصي و غيرخصوصي در داخل كشور به توسعه
صنعت واكسن كشور اهتمام بورزد .لذا بهطوركلي ميتوان استراتژی منتخب مؤسسه در وضعيت بازی جدید
در ماتریس پورتر را ،بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن در كشور دانست.

شکل  11-6ماتریس استراتژیهای عمومی پورتر
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 -6-3استراتژی اهرمی:
استراتژی اهرمي موسسه به كمك تحليل  Resource Analysis ،Issueو  SWOTسازمان و فرصتهای قانوني
كشور ،متناسب با استراتژیهای سطح سازمان (محصول و بازار) و استراتژیهای سطح كسبوكار (تم رقابتي)
تعيين ميگردد.
در نمودار تحليل مسائل و  Issueها ،تم دولتي داشتن مؤسسه و عدم ثبات مدیریتي ،از مسائل پایهای و محركي
است كه چابکي مؤسسه را تحتالشعاع قرار داده است و بهواسطه ارتباطي كه در نمودار  Issueنمایش داده
شده است ،بسياری از مسائل دیگر را نيز تحت تأثير قرار ميدهد .با جلسات متعددی كه با خبرگان مؤسسه
برگزار شد ،مسائل و راهحلهای مختلف ،مورد تحليل و بررسي قرار گرفت .استراتژی مطرحشده ،كاهش تم
دولتي (چابك سازی) بهواسطه تعامل با شركتهای خصوصي دانشمحور با پشتوانه مالي قوی در توليد
فرآوردهها و كاهش تم دولتي (چابك سازی) بهواسطه بهرهبرداری بهينه از ظرفيتهای قانوني ميباشد؛ 1كه
برنامههای ذیل در این جهت ارائه گردید:
 بهرهبرداری هدفمند از بخش به كمك شركت خصوصي دانشمحور با پشتوانه مالي قوی و پيوست
برنامهریزی راهبردی و نظارت مؤسسه رازی
 تحویل هدفمند بخش به مدیر بخش با پيوست برنامهریزی راهبردی و نظارت مؤسسه رازی
 همکاری و فعاليت مشترک رهبری محور با شركتهای دانشمحور خارج مؤسسه كه در زمينه مشابه
فعاليت را آغاز نمودهاند.

 1برخي فرصتهای قانوني مرتبط برای استفاده از ظرفيت شركتهای خصوصي توسط سازمانهای دولتي و واگذاری شركتهای دولتي در سند جداگانه
ای تدوین گردیده است.
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شکل  12-6نقطهی اهرمی نمودار  ISSUEها
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 -7-3نقشه استراتژی
به گفته آقایان كاپالن و نورتون (مبدعان كارت امتيازی متوازن) ،كليد اجرای موفقيتآميز استراتژی در سازمان
این است كه افراد سازمان آن را فهميده و درک نمایند؛ كه این موضوع خود شامل ایجاد فرآیندهایي پيچيده
ولي درعينحال بسيار حياتي ميباشد .در این ميان ،نقشه استراتژی ابزاری مفيد و مناسب برای به تصویر
كشيدن این كار دشوار ميباشد .بهعبارتدیگر نقشه استراتژی ابزاری است كه ميان استراتژی موردنظر سازمان
و ميان فرآیندها و سيستمهای كه به پيادهسازی استراتژی كمك ميكنند ،ارتباط برقرار ميكند .این ابزار به
كاركنان سازمان یك نگاه مستقيم و روشن ميدهد تا بدانند چگونه مشاغل و فعاليتهای ایشان (در نهایت)
به اهداف و استراتژیهای جامع سازمان متصل شده و ایشان را در جهت انجام كارهایشان هماهنگ ميكند و
پيشنهاد ميشود كه نقشه استراتژی در بخشهای مختلف سازمان نصب گردد تا در معرض دید مشتریان،
پرسنل و ...باشد.
درواقع شالوده و مبنای كارت امتيازی متوازن را نقشه استراتژی تشکيل ميدهد كه به گفته كاپالن و نورتون،
پيادهسازی موفقيتآميز كارت امتيازی متوازن مبتني بر آن است؛ یعني ترسيم دقيق روابط علي -معلولي بين
اهداف استراتژیك سازمان در چهار منظر مالي ،مشتری ،فرآیند داخلي و رشد و یادگيری.
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شکل  16-6نقشه استراتژی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
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 -8-3جمعبندی
همانطور كه پيشتر بيانشده ،مؤسسه برای تدوین استراتژیهای كالن خود ،باید به بررسي سه دسته مهم
از استراتژیها ،یعني استراتژیهای سطح سازمان (محصول و بازار) ،استراتژیها سطح كسبوكار (تم رقابتي)
و استراتژیهای اهرمي بپردازد؛ كه با استفاده از ابزارهای استراتژیك مختلف در این زمينه ،همچنين تحليلهای
صورت گرفته و همچنين جلسات متعدد كارگروه راهبردی موسسه ،استراتژیهای ذیل برای مؤسسه انتخاب
شدند .در فصول بعدی به بررسي شایستگيهای محوری موردنياز برای دستیابي به این استراتژیها و سپس
تدوین استراتژیهای وظيفهای در این راستا ميپردازیم.

S1

S2

استراتژی سطح سازمان (محصول و بازار)

توسعه محصول /توسعه و نفو در بازار

استراتژی سطح کسبوکار (تم رقابتی)

بازیگردانی و هدایت بازار داخلی واکسن در کشور
استراتژی اهرمی

S3

چابک سازی به واسطه اصالح فرایندها و تعامل با شرکتهای
خصوصی دانشمحور با پشتوانه مالی قوی در تولید فرآوردهها
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 -4فصل چهارم:
تدوین شایستگیهای محوری در راستای استراتژیهای کالن
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 -1-4مقدمه
شایستگي محوری یك مفهوم در تئوریهای مدیریت ميباشد كه اولين بار توسط سي.كي پراهاالد و گری
هامل مطرح شده است؛ كه ميتوان آن را بهعنوان «یك تركيب هماهنگ از منابع و مهارتهای متعدد كه یك
سازمان را در بازار متمایز ميكنند» تعریف نمود.
یکي دیگر از مباحث مطرح در تدوین استراتژیهای سازمان ،ریز كردن استراتژیهای كالن به استراتژیهای
سطوح پایينتر برای اجرا و جاریسازی استراتژیها در سازمان ميباشد .موفقيت استراتژیك در صورتي محقق
خواهد شد كه استراتژیهای درست بهدرستي در سازمان جاری شوند .بخش مهمي كه معموالً كمتر موردتوجه
مدیران قرار ميگيرد ،سازوكارها و فرایندهای الزم برای جاریسازی استراتژی است.
شایستگيهای محوری معموالً مزیتهای رقابتي یك سازمان در بازار ميباشند و تدوین استراتژیهای آینده
سازمان معموالً بر اساس شایستگيهای محوری سازمان و در جهت تقویت و توسعه آنها تعيين ميشود .در
این فصل ابتدا بر اساس اسناد باالدستي ،استراتژیهای كالن مؤسسه ،اهداف ،استراتژیها ،مأموریت و چشمانداز
مؤسسه به بررسي شایستگيهای محوری موردنياز برای پيادهسازی استراتژیهای كالن پرداخته شده است و
سپس استراتژیهای وظيفهای بر مبنای شایستگيهای محوری تدوین شده مورد بررسي و تدوین قرار گرفتهاند.
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 -2-4کلیات و مدل تدوین شایستگیهای محوری
برای تدوین برنامه راهبردی در سازمانهای دولتي با توجه به اینکه سازمانهای دولتي در راستا انجام مأموریت
شکل گرفتهاند و غالباً محصوالت و خدمات عامالمنفعه ارائه ميكنند ،لذا مبنای تدوین برنامه راهبردی نميتواند
سود اقتصادی باشد و در این نوع سازمانها ،هدف و مبنای تدوین استراتژیها را توسعه شایستگيهای سازمان
قرار ميدهند تا از این طریق بهرهوری خود را باال برده و خدمات و محصوالت بهتر و با كيفيتتری را عرضه
نمایند.
شایستگيها ميتوانند در انواع مختلف دستهبندی شوند .از جمله این دستهبندیها ،تقسيمبندی انواع
شایستگيها در گروه پایه ،متمایزكننده و محوری است .در این ميان شایستگيهای محوری آن دسته از
قابليتهایي هستند كه به سختي قابل ایجاد ،پرورش و تکميل هستند .این قابليتها هم در سطح فردی و هم
در سطح سازماني بهتدریج و طي سالهای متمادی ایجاد ميشود و بهسادگي قابل تقليد كردن نيست.
قابليتهای فردی و سازماني را وقتي ميتوان محوری و كليدی ارزیابي و نامگذاری كرد كه با جهتگيریهای
استراتژیك سازمان ذیربط مرتبط بوده و در تحقق این جهتگيریها تأثير قابلتوجه و جایگزین ناپذیری
داشته باشد.
تعيين شایستگيهای محوری در راستای اهداف و استراتژیها در سازمانها بهمنظور تقویت مزیتهای رقابتي
سازمان برای حفظ جایگاه خود در بازارهای رقابتي و همچنين تقویت رویکرد مدیریت آیندهنگر در سازمان
ميباشد .تدوین شایستگيهای محوری در راستای اهداف و استراتژیها در سازمان گذری است از روش سنتي
مدیریت بر مبنای «داشتهها» به مدیریت بر مبنای «آنچه باید باشيم».
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شکل  1-4مدل تدوین شایستگیهای محوری و استراتژیهای سطوح پایینتر

در روش تعيين شایستگيهای محوری در راستای اهداف و استراتژیهای كالن ،ابتدا با تحليل دروني و بيروني
سازمان ،استراتژیهای كالن و اهداف كالن تعيين ميگردند كه در فصول قبل به تدوین این اهداف و
استراتژیها پرداخته شد و سپس بهمنظور دستیابي به اهداف و استراتژیهای كالن ،شایستگيهای محوری
سازمان مشخص ميشود و درنهایت سازمان باید قابليتها و شایستگيهای محوری خود را با تدوین
استراتژیهای وظيفهای بهسوی شایستگيهای محوری مطلوب سوق دهد .مقایسه بين شایستگيها محوری
موردنياز و سطح شایستگيهای كنوني ،فاصله بين این دو سطح را تعيين خواهد كرد .این امر به سازمان اجازه
خواهد داد تا بر برنامههای توسعهای و آموزشهای موردنياز تمركز كرده و برای دستیابي به شایستگيهای
محوری موردنياز تالش كند .بهاینترتيب با مدیریت صحيح شایستگيهای محوری و در نظر گرفتن ماهيت
ذاتي و اكتسابي بودن آنها ،ميتوان فاصله بين شایستگيهای محوری كنوني و شایستگيها محوری موردنياز
را كاهش داد.
همانطور كه توضيح داده شد .شایستگيهای محوری سازمان به دودسته تقسيم ميشوند شایستگيهای
محوریای كه سازمان در حال حاضر دارد و شایستگيهای محوریای كه جهت حفظ مزیت رقابتي خود در
بازار و در راستای اهداف و استراتژیهای خود باید ایجاد شوند .در رابطه با شایستگيهای محوری كنوني
سازمان دو رویکرد وجود دارد .رویکرد اول اینکه این شایستگي در راستای استراتژیها سازمان بوده و باید
سازمان در حفظ آنها بکوشد و رویکرد دوم شایستگيهای محوریای كه سازمان در حال حاضر دارد اما این
شایستگي محوری در راستای اهداف و استراتژیهای سازمان نبوده و مزیت رقابتيای برای سازمان ایجاد
نميكند؛ كه در این زمينه سازمان باید تمركز منابع خود را بر آنها كم كرده و تمركز منابع را به سمت

51

شایستگيهای محوری استراتژیك موردنياز خود سوق دهد و در این راستا به برنامهریزیهای توسعهای و
آموزشي بپردازد .با توجه به رقابتهای شدید ملي و بينالمللي سازمانها و مؤسسات ،تمركز بر روی
شایستگيهای محوری موردنياز برای دستيابي به اهداف و استراتژیها ،امری ضروری جهت توسعه مؤسسه
ميباشد.
در سازمانهایي كه به دنبال تحوالت اساسي ميباشند ،روش تدوین شایستگيهای محوری در راستای اهداف
و استراتژیها ،مدیران سازمان را ملزم ميكند تا عالوه بر مسئوليتهای مربوط به فعاليتهای جاری سازمان،
نقش دیگری را نيز بر عهده بگيرند و آن ایفای نقش راهبری سازمان بهسوی آینده است .لذا در این روش یکي
از وظایف مدیران ،شناسایي شایستگيهای محوری سازمان برای دستيابي به اهداف و استراتژیها ميباشد.
بر مبنای روش تدوین شایستگيهای محوری در راستای اهداف و استراتژیها ،معموالً مدیران به تحليل
استراتژیك اهداف و استراتژیهای سازمان پرداخته و سپس گروهي از قابليتهای موردنياز برای تحقق آن
اهداف و استراتژیها را تدوین ميكنند.
این رویکرد اطالعات موردنياز خود را برای تبيين شایستگيهای محوری مذكور ،از طریق مجموعه فعاليتهای
زیر به دست ميآورد:
• تحليل محيط دروني و بيروني سازمان
• تبيين مأموریت ،اهداف و استراتژیهای سازمان
• تحليل نقشها و فعاليتهای حال و آینده سازمان
از ویژگيهای این رویکرد آن است كه در صورت نبود اهداف و استراتژیهای مشخصي برای سازمان ،تدوین
شایستگيهای محوری معنيدار و هدفمند مشکل است.
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 -3-4روشهای شناسایی شایستگیهای محوری در مؤسسه رازی
روشهای مختلفي برای تدوین و شناسایي شایستگيهای محوری وجود دارد .راث ول و كازاناس ( )1313این
روشها را به روش اقتباسي (نظير تجزیهوتحليل بازار و صنعت) روش بومي (نظير تجزیهوتحليل كسبوكار) و
روش تركيبي (نظير پرسشنامه ،فهرست انتخابي و گروه خبرگان) دستهبندی ميكنند .هر روش مزایا و معایب
خاص خود را دارد و انتخاب روش مناسب تا حد زیادی به عوامل موقعيتي بستگي دارد برخي از این روشها
عبارتاند از:
الف) تجزیهوتحليل بازار و صنعت :از سریعترین و سادهترین روشهای ممکن ،تحليل بازار و صنعت است .در
این روش ميتوان عناصر شایستگيهای محوری را بهراحتي از طریق كپيبرداری از عملکرد شركتهای پيشرو
استخراج كرد .بهاینترتيب شركت ميتواند بهراحتي و بدون اینکه متحمل زحمت زیادی شده باشد ،اطمينان
یابد كه در راستای فعاليتهای رقبا حركت ميكند .از معایب این روش این است كه تفاوتهای موجود بين
سازمانها نادیده گرفته ميشود و ممکن است شركت به بيراهه برود.
ب) تجزیهوتحليل كسبوكار :تجزیهوتحليل كسبوكار را نيز ميتوان بهعنوان یکي از روشهای دروننگر
(درونسازماني) در تدوین شایستگيهای محوری موردنياز سازمان نام برد .این روش از طریق بررسي دقيق
سازمان و كسبوكار مربوطه انجام ميشود .در این روش گروه تحقيق به تحليل بخشهای مختلف سازمان و
كسبوكار مربوطه ميپردازد و با توجه به تحليل صنعت موردنظر ،محيط بيروني و ظرفيتها و توانمندیهای
داخلي سازمان ،به تدوین و شناسایي شایستگيهای محوری سازمان مبادرت مينماید .باید توجه داشت كه
نتایج بهدستآمده در این روش تا حد زیادی به سطح تجربه و تخصص اعضای گروه تحقيق بستگي دارد .عالوه
بر این سرعت تغييرات محيط بيروني ميتواند به تغيير شایستگيهای محوری بيانجامد.
ج) گروه خبرگان :روش دیگر در تدوین شایستگيهای محوری ،نظرسنجي از خبرگان است .این روش با
استفاده از مصاحبه و تشکيل گروههایي از كاركنان و مدیران ارشد سازمان یا متخصصان بيروني انجام ميشود.
مهمترین مشکل این روش را ميتوان در ماهيت افراد مشاركتكننده دید؛ چراكه افراد بيروني ممکن است
بهاندازه كافي با شركت آشنا نباشند و یا فاقد دانش تخصصي باشند .از سوی دیگر افراد درونسازماني نيز
ممکن است دید محدود داشته باشند .در چنين وضعيتي مشکل وقتي بدتر ميشود كه بين گروههای مختلف
خبره تضاد نيز وجود داشته باشد.
د) روش پيمایش :روش پيمایشي مبتني بر پرسشنامه نيز از رایجترین روشهای جمعآوری اطالعات است كه
ميتواند در شناسایي و تدوین شایستگيهای محوری نيز استفاده شود .از ویژگيهای بارز این روش ،جمعآوری
سریع حجم زیادی از اطالعات است؛ اما در بهكارگيری این روش دو مانع اصلي وجود دارد :آیا پرسشنامه
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بهصورت جامع و ساختارمند تهيهشده است و آیا نمونه افرادی كه به پرسشنامه پاسخ ميدهند .نمونه مناسبي
از متخصصان هستند.
همانطور كه پيشتر بيان شد برای دستیابي درست به شایستگيهای محوری موردنياز جهت پيادهسازی
صحيح اهداف و استراتژیها ،سازمان نيازمند تحليل محيط دروني و بيروني سازمان ،تبيين مأموریت ،اهداف
و استراتژیهای سازمان و تحليل نقشها و فعاليتهای حال و آینده سازمان ميباشد لذا برای دستیابي به
این هدف و جامعيت اطالعات سازمان از تركيب روشهای مختلف جهت تکميل فرایند استفاده شده است.
برای تحليل محيط بيروني از تحليل بازار و صنعت استفاده شد كه اطالعات كامل آن در اسناد تحليل رقبا و
تحليل صنعت و بازار موجود ميباشد و برای تحليل محيط دروني و تبيين مأموریت ،اهداف و استراتژیهای
سازمان و تحليل نقشها و فعاليتهای حال و آینده سازمان از روش تجزیهوتحليل كسبوكار 1و روش گروه
خبرگان به كار گرفته شده است.

شکل  2-4روش تدوین شایستگیهای محوری

 1اطالعات تکمیلی تجزیهوتحلیل کسبوکار در اسناد شناخت سازمان و تحلیل محصوالت موجود میباشد.
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 -4-4تدوین شایستگیهای محوری مؤسسه رازی
همانطور كه توضيح داده شد ،برای تدوین شایستگيهای محوری مؤسسه از سه روش تجزیهوتحليل بازار و
صنعت ،تجزیهوتحليل سازمان و گروه خبرگان استفاده شده است .در روش تجزیهوتحليل بازار و صنعت،
شركتهای داخلي و بينالمللي فعال در زمينه فعاليتهای موسسه مورد بررسي قرار گرفتند و از دو جنبه
مطالعه شدند .از جنبه بازار داخلي و جهاني واكسن و از جنبه صنعت واكسن كه اطالعات تکميلي این مباحث
در اسناد تحليل صنعت و بازار و تحليل رقبا به صورت كامل آورده شده است .با بررسي صنعت و بازار،
شایستگيهای محوری موردنياز برای ایجاد مزیت رقابتي و پيشتاز بودن در صنعت واكسن ،ميتوان تحقيق و
توسعه قوی ،كيفيت جهاني و ارتباط با ارگانهای معتبر بينالمللي را نام برد.
در روش تجزیهوتحليل كسبوكار ،زیرساختها ،امتيازات ،توانایيها و ظرفيتهای مؤسسه رازی مورد بررسي
و تجزیهوتحليل قرار گرفتند كه اطالعات آن در سند شناخت سازمان و سند تحليل محصوالت به صورت
كاملتر بيان شده است؛ كه این مباحث در تدوین شایستگيهای محوری برای پيشبرد اهداف و استراتژیها
مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
درنهایت مجموعهای از خبرگان مؤسسه متشکل از مدیران ارشد حال و گذشته مؤسسه ایجاد شد و مباحث
استخراجي در روش تجزیهوتحليل بازار و صنعت و روش تجزیهوتحليل كسبوكار ،در جلسات خبرگان ارائه
گردید و نظرات گروه خبرگان در زمينه شایستگيها محوری بهدستآمده در راستای دستیابي به اهداف و
استراتژیها دریافت شد و نهایتاً با بررسيهای انجامشده در جلسات خبرگان شایستگيها محوری نهایي تدوین
شدند.
با بررسيهای انجام شده و جلسات برگزار شده با خبرگان موسسه ،شایستگي محوری مؤسسه در گذشته توليد
انبوه فرآوردههای بيولوژیك و همچنين تحقيقات دامپزشکي شناسایي گردید.
با مطالعه و بررسي شرایط كنوني كشور و موسسه بنا به دالیل زیر ،توليد انبوه فرآوردههای بيولوژیك از حالت
شایستگي محوری مؤسسه تا حدودی خارج شده و در حال كمرنگ شدن ميباشد؛
 قدیمي بودن زیرساختها هزینه باالی الزم جهت كسب استانداردهای بينالمللي سياستهای دولت مبني بر كم كردن سهم توليد توسط دولت ورود شركتهای نوپا در امر توليد واكسن و فرآوردههای بيولوژیك انسان و حيوان و ...اما كماكان توليد و تامين تعهدات توليدی ،جزو وظایف و مأموریتهای موسسه ميباشد و موسسه ميبایست
با مدیریت صحيح و خردمندانه ،این حوزه را به پيش برده و به شركتهای خصوصي دانشمحور واگذار نماید.

54

در زمينه تحقيقات ،مؤسسه رازی با توجه به وظایف قانوني خود بهعنوان متولي تحقيقات بيماریهای دام و
طيور كشور و تحقيقات فرآوردههای بيولوژیك ،همگام با ساماندهي این تحقيقات در سطح ملي ،با بهرهمندی
از مجربترین نيروهای متخصص و آزمایشگاههای مجهز در قالب  12بخش تخصصي 15 ،آزمایشگاه ملي و
مرجع ،به همراه پتانسيل علمي  1شعبه خود و با همکاری بخشهای دامپزشکي ،مراكز تحقيقات كشاورزی و
منابع طبيعي استانها ،نقش شایاني در تشخيص دقيق و سریع بيماریهای مهم دام و طيور و زنبورعسل ایفا
نموده و بهواسطه تحقيقات كاربردی و توسعهای محققان خود ،پاسخگوی نيازهای دامپزشکي كشور ميباشد.
تحقيقات دامپزشکي در موسسه به دليل دارا بودن سرمایه انساني غني ،آزمایشگاههای تشخيصي مجهز ،ارتباط
و نزدیکي با فضای توليدی و عدم وجود مراكز تحقيقاتي مشابه در كشور ،یك شایستگي محوری و مزیت
رقابتي بزرگي برای موسسه محسوب ميشود كه نيازمند یك برنامهریزی راهبردی دقيق و منسجم جهت
اعتالی بيشتر جایگاه آن در موسسه ميباشد.
با بررسيها و تحليلهای صورت گرفته از وضعيت فعلي مؤسسه و تطابق آن با مأموریت و استراتژیهای مؤسسه
و همچنين بررسي صنعت موردنظر و بررسي نظرات خبرگان سازمان ،شایستگيهای محوری زیر بهعنوان
شایستگيها محوری موردنياز برای دستیابي به مأموریتها و استراتژیهای مؤسسه رازی در راستای
توانایيهای مؤسسه مشخص گردیدند.
با توجه به اینکه شایستگي اصلي مؤسسات فعال در این صنعت ،واحد تحقيق و توسعه آنها ميباشد و همچنين
استراتژی مؤسسه نيز بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن در كشور ميباشد ،لذا یکي از شایستگيهای
محوری آینده مؤسسه برای تحقق این استراتژی ،تحقيق و توسعه فناوری و محصول ميباشد.
شایستگي محوری دوم موردنياز موسسه برای قرار گرفتن در بين مؤسسات بينالمللي و همچنين پيادهسازی
استراتژی اهرمي خود یعني چابك سازی بهواسطه اصالح فرایندها و تعامل با شركتهای خصوصي دانشمحور
با پشتوانه مالي قوی در توليد فرآوردهها ،تقویت سيستم مدیریت كيفيت است .دستهی دوم از شایستگيهای
محوری كه شایستگيهای محوری كنوني موسسه ميباشند و موسسه باید در حفظ و بهبود آنها كوشا باشد.
توليد و تحقيقات دامپزشکي ميباشند كه توليد برای حفظ امنيت توليد فرآوردههای استراتژیك و كاهش
ریسكهای ناشي از توليد برخي فرآوردهها توسط شركتهای خصوصي و همچنين حفظ زیرساختها توليد
برای توليد در مواقع ضروری بهعنوان شایستگي محوری مؤسسه تعریف شده است و تحقيقات دامپزشکي نيز
بهعنوان شایستگي محوری در راستای دستيابي به مأموریتهای تعریفشده موسسه توسط ارگانهای باالدستي
كشور و كسب جایگاه رهبری تحقيقات بيماریهای دامپزشکي ميباشد .دیاگرام و جدول مرتبط با
شایستگيهای محوری حال و آینده مؤسسه رازی در ذیل آمده است.
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جدول  1-4شایستگیهای محوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شایستگيهای محوری
تحقيق و توسعه محصول و فناوری

C1.1

سيستم مدیریت كيفيت

C1.2

توليد انبوه

C2.1

تحقيقات دامپزشکي

C2.2

شا ست ی های محوری تی

شا ست ی های محوری قب ی

تحقی و توسعه
) محصول و فن آوری(

تولید

تقویت سیستم
مدیریت کیفیت

تمرکز بر روی
فرآورده ها

تحقیقات
دامپزشکی




تولید

تحقیقات دامپزشکی

شکل  6-4دیاگرام شایستگیهای محوری مؤسسه رازی
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 -5-4ارتباط شایستگیهای محوری با یکدیگر
با توجه به استراتژیهای كالن تدوین شده ،رویکرد مؤسسه كاهش توليد مستقيم در مؤسسه ميباشد و در
نظر دارد كه توليد فرآوردهها را با همکاری شركتهای خصوصي دانشمحور ،ابتدا به صورت مشاركت در داخل
مؤسسه و كمكم به خارج از مؤسسه منتقل كند .با این رویکرد ،نقش توليد بهعنوان شایستگي محوری در
مؤسسه كمرنگ ميشود .همچنين تحقيقات دامپزشکي ،همانگونه كه در قسمت قبل بيان گردید ،از
شایستگيهای محوری پررنگ و اصلي موسسه به حساب ميآید و موسسه ميبایست جهت ارتقای جایگاه آن
و كسب رهبری این امر در كشور تالش نماید.
با بررسي مؤسسات داخلي و بينالمللي مشابه و همچنين در نظر گرفتن استراتژی بازیگرداني و هدایت بازار
داخلي واكسن در كشور ،مؤسسه برای ایجاد مزیت رقابتي در بازار و تحقق استراتژیهای خود ،باید در دو
حوزه تحقيق و توسعه محصول و فناوری و سيستم مدیریت كيفيت برنامهریزی كند و از این دو شایستگي
محوری جهت ایجاد مزیت رقابتي در بازار استفاده نماید.
بهرهگيری از این دو شایستگي محوری مستلزم ایجاد روابط و ساختارهای جدید در مؤسسه ميباشد تا مؤسسه
بتوان با استفاده از این رویکرد جدید به اهداف و استراتژیهای خود دست یابد .دیاگرام این ارتباطات به شکل
ذیل ميباشد.
تحقیقات
پایه ای

مدیریت
فناوری

شبکه ت اری سازی

آزمایشگاها
ی تحقیقاتی

تجاری سازی
تحقیقات و
فناوری

نهادهای
با دستی

دانشگاههای
مرتبط

تحقی و توسعه
)محصول و فناوری(

شبکه تحقی توس ه و
ف اوری

سرمایه
گذاران

مرکز رشد
و شرکت
های دانش
بنیان

محققین
مرتبط

بهره
برداران

برنامه ریزی و
پشتیبانی
سیستم مدیریت
کیفیت

تولید و تحق
تعهدات
تولیدی
موسسه

بازاریابی و
فروش

شکل  4-4دیاگرام ارتبا ات برای دستیابی به شایستگیهای محوری تدوین شده
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با توسعه بهرهگيری از شایستگي محوری تحقيق و توسعه محصول و فناوری ،رویکرد مؤسسه از درآمدزایي از
طریق فروش فرآوردهها ،كمكم به سمت درآمدزایي از فروش دانش و تجاریسازی فناوری سوق پيدا ميكند
و این تغيير ،الزامات متفاوتي را در مؤسسه خواهان ميباشد.
درآمدزایي از طریق فرایند تجاریسازی و مدیریت فناوری یك فرایند ساده و خطي نيست ،بلکه فرایندی بسيار
پيچيده و مستلزم ایفای نقش بازیگران مختلف با توانمندیهای متفاوت است .این فرایند در سازمانهای
فناوری محور كه رسالت تحقيق و توسعه فناوری و همچنين توليد محصوالت متنوع را دارند ،بيش از دیگر
سازمانها نمود پيدا ميكند .فرایند تجاریسازی و مدیریت تکنولوژی ،نيازمند مهارتهایي از قبيل پيشبيني
تکنولوژی ،انتقال تکنولوژی ،توسعه محصول ،ارزیابي بازار ،راهبردهای بازار و ...ميباشد.
در تجاریسازی و مدیریت فناوری ،دو بخش جایگاه كليدی و اصلي را دارند؛ «تحقيق و توسعه در جهت ایجاد
فناوری» و «تجاریسازی در راستای فروش فناوری» .در این زمينه بهمنظور چابکي بيشتر و همچنين افزایش
بهرهوری ،ساختار شبکهسازی تحقيق و توسعه و تجاریسازی و استفاده از ظرفيت نهادهای دیگر ،نقش به
سزایي دارد.
همچنين سيستم مدیریت كيفيت بهعنوان پشتوانه توليد فرآوردهها و فناوریها نقش به سزایي در تکميل
ساختار و توسعه استانداردها در مؤسسه ایفا ميكند.
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 -5فصل پنجم:
الزامات ساختاری جهت پیادهسازی استراتژیها
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 -1-5مقدمه
برای پيادهسازی استراتژیها در سازمان عوامل زمينهای سازمان مانند فرهنگ ،سيستم و ساختار باید پذیرای
استراتژیها باشند و در آن صورت است كه استراتژی ،اجرا پذیر ميشود .به عبارت دیگری ساختار ،سيستمها
و فرهنگ ذاتاً رفتارساز هستند و جهت دهنده به رفتار سازمان .استراتژی نيز آمده است تا رفتار سازمان را
تغيير دهد باید این دو نيرو (استراتژی از یكسو و فرهنگ ،ساختار و سيستمها از دیگر سو) تناسب و همسویي
برقرار شود.
در این بخش به نکاتي پيرامون ساختار سازماني كه برای پيادهسازی استراتژیها باید موردتوجه باشد،
ميپردازیم؛ همچنين در پایان چارت مفهومي پيشنهادی متناسب با نيازمندیها ارائه ميگردد و بر اساس
چارت مفهومي بهدستآمده ،حوزههای وظيفهای مشخص ميگردند و با همان قاعده ،استراتژیهای وظيفهای
تدوین شده در قالب همان ساختار در فصل بعد ارائه ميگردد.
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 -2-5شورای راهبردی
مدیر ارشد در سازمانهای پيچيده به كمك نياز دارد و بهمنظور پيادهسازی برنامه راهبردی تدوینشده ،اگر
واحدها با استراتژی سازمان همسو نشوند ،برنامه راهبردی سازمان راه به جایي نخواهد برد .برای از بين بردن
گسستگي بين تدوین و پيادهسازی برنامه راهبردی ،در سازمان نياز به جایگاهي به نام دفتر مدیریت استراتژی
وجود دارد .نامهای دیگر دفتر مدیریت استراتژی ميتواند اداره مدیریت استراتژی ،واحد برنامهریزی استراتژیك
و در برخي سازمانهای ایراني واحدی به نام مدیریت طرح و برنامه باشد .در واقع این اداره ،نقطه مركزی برای
هماهنگي كليه فعاليتهایي است كه به استراتژی منتهي ميشوند.
شکلگيری واحد مدیریت استراتژی ،یکي از اركان اصلي در پيادهسازی استراتژی در سازمانها ميباشد .واحد
مدیریت استراتژی در ذیل ریاست مؤسسه ،نقشِ راهبری و پایش استراتژیك مؤسسه را بر عهده دارد .واحد
مدیریت استراتژی برای ایفای نقش راهبری و نظارت بر كل مؤسسه باید با ریاست مؤسسه ارتباط مستقيم
داشته باشد .یکي از مباحث مطرح در حال حاضر در مؤسسه ،وجود دفتر طرح و برنامه با شرح وظایف تقریباً
مشابه با واحد مدیریت استراتژی در مؤسسه ميباشد .لذا با وجود دفتر طرح و برنامه ،شکلگيری مجزای واحد
مدیریت استراتژی ،موازی كاری و اختالل در فعاليتها ایجاد ميشود .لذا با بررسيهای انجامشده و همچنين
نظرات خبرگان سازمان ،پيشنهاد شکلگيری شورای راهبردی در ذیل ریاست بهعنوان راهبر و هدایتكننده و
محول كردن وظایف دیگر به دفتر طرح و برنامه ذیل معاونت برنامهریزی و پشتيباني ميباشد.

ضرورت توجه به واحدی برای مدیریت استراتژی
نياز اصلي برای ایجاد واحدی برای مدیریت استراتژی در واقع طراحي سيستمهای مدیریت استراتژی است .با
توجه به این موضوع ،ضرورتهای تشکيل این واحد بهصورت زیر است:
• مدیریت استراتژی نيازمند یك هماهنگي و هدایت مركزی است؛
• مدیریت استراتژی متفاوت از مدیریت عمليات است؛
• سازمانها باید اجرای استراتژی را یك قابليت اساسي در نظر بگيرند؛
• مدیریت استراتژی به موارد بين وظيفهای نياز دارد؛
• برنامهریزی استراتژی نياز به بروز رساني و بازنگری مستمر دارد؛
• پيادهسازی بهينه برنامه راهبردی نياز به یکپارچهسازی اولویتهای استراتژیك دارد؛
• پيادهسازی استراتژی در سازمان نيازمند همسوسازی بخشهای مختلف سازمان ميباشد.

11

جایگاه واحد مدیریت استراتژی در موسسه واکس و سرمسازی رازی
سناریوهای مختلفي برای شکلگيری واحد مدیریت استراتژی در موسسه رازی وجود دارد كه هركدام را در
ادامه بررسي ميكنيم:
سناریو  :1شکلگیری دفتر مدیریت استراتژیک بهصورت مجزا یل ریاست موسسه
از لحاظ علمي و متناسب با فعاليتها محول شده به دفتر مدیریت استراتژی ،ساختار صحيح شکلگيری واحد
مدیریت استراتژی ،بهصورت مطرحشده در سناریو  1ميباشد؛ اما این سناریو به علت وجود مدیریت طرح و
برنامه در موسسه رازی؛ كه بسياری از وظایف دفتر مدیریت استراتژی را در حال حاضر به عهده دارد؛ باعث
موازی كاری و تداخل در فرایندهای موسسه ميگردد .لذا از دیدگاه اجرایي ،پيادهسازی این سناریو در موسسه
رازی ،پایداری واحد مدیریت استراتژی را تضمين نميكند.
سناریو  :2محول کردن وظایف واحد مدیریت استراتژی بهصورت کامل به مدیریت رح و برنامه
یکي از ضرورتهای شکلگيری واحد مدیریت ا ستراتژی به صورت م ستقل ذیل ریا ست ،نيازمندی مدیریت
ا ستراتژی به یك هماهنگي و هدایت مركزی ا ست كه به صورت بيطرف كل فرایندها را پایش و تحليل كند؛
كه با پيادهساااازی این ساااناریو و با توجه به اینکه مدیریت طرح و برنامه در موساااساااه رازی ذیل معاونت
برنامهریزی و پ شتيباني قرار گرفته ا ست؛ ممکن ا ست در برخي موارد باعث م سامحه ن سبت به این واحد از
مو س سه گردد و یا در برخي موارد در ت صميمگيری ،تحت تأثير معاونت قرار بگيرد .همچنين نکته قابل ذكر
دیگر در این زمينه ای ن اسااات كه با توجه به اینکه طرح و برنامه وظایف اجرایي دیگری غير از وظایف واحد
مدیریت استراتژی دارد؛ درگير شدن طرح و برنامه در فعاليتهای اجرایي و مغفول ماندن فعاليتهای مرتبط
با واحد مدیریت استراتژی در طول زمان نيز از معضالت این سناریو ميباشد.
سناریو  :6ایجاد دبیرخانه شورای راهبردی به عنوان متولی وظایف واحد مدیریت ا ستراتژی که
فعالیتهای اجرایی را از ری دفتر رح و برنامه ،مشاااوران بیرونی و مشاااوران درونسااازمانی
انجام میدهد.
این سناریو تا حدودی دغدغههای پيشين یعني موازی كاری و همچنين استقالل واحد مدیریت استراتژی از
بخشهای دیگر مو س سه را ت ضمين ميكند؛ اما نکته حائز اهميت ،درگير شدن دبيرخانه در ب سياری دیگر از
برنامههای اجرایي مي با شد كه با توجه عدم دا شتن نيروی مجزای متخ صص و همچنين توانایي ضعيف این
دبيرخانه در فعاليتهای اجرایي ،این حالت نيز پایداری واحد مدیریت اساااتراتژی را تضااامين نميكند و در
طوالنيمدت موجب به حاشيه رفتن این دبيرخانه خواهد شد.
سااناریو  :4تلفی سااناریو  2و  ،6یعنی محول کردن تمام وظایف واحد مدیریت اسااتراتژی به
مدیریت رح و برنامه و نظارت بر اجرای فعالیتها توسط دبیرخانه شورای راهبردی

12

در این سناریو با توجه به نقش نظارتي دبيرخانه شورای راهبردی ،در وهله اول از انحراف و كمكاری مدیریت
طرح و برنامه در زمينه وظایف واحد مدیریت استراتژی در طول زمان جلوگيری ميشود و در وهله دوم چون
فعاليتهای اجرایي واحد مدیریت استراتژی به مدیریت طرح و برنامه محول شده است؛ این فعاليتها با توجه
به وجود نيروهای متخصص در مدیریت طرح و برنامه ،بهصورت مطلوبتری انجام خواهد گرفت و همچنين در
این حالت ،دبيرخانه شورای راهبردی كه وظيفه تصميم سازی و فکر كردن را بر عهده دارد ،بهتر ميتواند
وظایف خود را انجام دهد .لذا با توجه به مطالبي كه بيان شد و همچنين بحث در جلسات خبرگان موسسه،
سناریو  4به عنوان سناریو منتخب برگزیده شده است.

شکل  1-5جایگاه شورای راهبردی و دبیرخانه شورای راهبردی در ساختار موسسه رازی

وظایف دبیرخانه شورای راهبردی
همانطور كه در بخش قبل بيان شد ،دبيرخانه شورای راهبری بهمنظور هماهنگي جلسات شورای راهبردی،
آمادهسازی محتوای راهبردی برای شورا و همچنين نظارت بر انجام فعاليتهای مرتبط با دفتر مدیریت
استراتژی كه توسط مدیریت طرح و برنامه انجام ميشود ،شکل ميگيرد .این دبيرخانه بيشتر نقش
هماهنگكننده و نظارتكننده را در ساختار موسسه خواهد داشت.
محتوای آمادهشده در مدیریت طرح و برنامه كه توسط نيروهای ثابت طرح و برنامه ،مشاوران درون موسسه و
مشاوران بيروني آماده خواهد شد ،برای بررسي ،نظارت و تصميمگيری به دبيرخانه جهت ارائه به شورای
راهبردی و هيئتامنا ارسال ميشود.
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شکل  2-5آماده کنندگان محتوای برنامه راهبردی برای دبیرخانه شورای راهبردی

وظایف واحد مدیریت استراتژی که توسط رح و برنامه انجام خواهد گرفت
وظایف و مسئوليتهای كليدی واحد مدیریت استراتژی به شرح زیر ميباشد.
 -1برنامهریزی كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت استراتژیك برای موسسه
 -2تکميل ،تحليل و بررسي كارتهای امتيازی متوازن
 -3تحليل ،بررسي و كنترل برنامههای عملياتي ارائهشده از بخشها مختلف و هدایت اقدامات به سمت
برنامههای استراتژیك
 -4ایجاد همسویي استراتژیك در موسسه
 -5برنامهریزی بودجه در راستای برنامه استراتژیك
 -1همسویي برنامهریزی منابع انساني با برنامههای استراتژیك
 -7افزایش آگاهيهای استراتژیك در سطح موسسه
 -8بازنگری در برنامههای راهبردی موسسه بر اساس تحليلهای درونسازماني و برون سازمان انجامگرفته
تفصيل وظایف دفتر مدیریت استراتژیك به شرح زیر ميباشد.
 .1برنامهریزی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت استراتژیک برای موسسه
تهيه و تنظيم برنامههای كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت برای موسسه بر اساس تحليلهای داخلي و خارجي
موسسه ،جزو وظایف مهم واحد مدیریت استراتژی ميباشد كه تهيه این برنامه همانطور كه پيشتر توضيح
داده شد ،در مدیریت طرح و برنامه آماده خواهد شد و برای تصویب به شورای راهبردی موسسه ارسال ميگردد.
نظارت بر آمادهسازی این برنامه بر عهده دبيرخانه شورای راهبردی ميباشد؛ اما باید توجه داشت كه تهيه
برنامه و پيادهسازی آن ،دو حلقه متصل به یکدیگر هستند كه باید در تعامل با یکدیگر باشند .برنامهریزی یك
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فرآیند ساالنه نميباشد و پيادهسازی یك فرآیند جاری ميباشد كه باید هرلحظه تست و تخصيص منابع و
بازخورد گيری شود و این فعاليت توسط مدیریت طرح و برنامه انجام خواهد شد.
 .2تکمیل ،تحلیل و بررسی کارتهای امتیازی متوازن
• بهروزرساني و ترجمه شاخصها؛
• بررسي تغييرات شاخصها و اینکه چرا قسمتها خواهان حذف یا تغيير یك شاخص ميباشند؛
• بررسي دليل تغييرات مقادیر اهداف در سال آینده و تجزیهوتحليل اعداد بهدستآمده؛
• آموزش كارت امتيازی متوازن به مدیران و كاركنان مربوطه؛
• نظارت و پيگيری برای جمعآوری اطالعات شاخصها افراد گزارش دهنده؛
• یکپارچهسازی اطالعات كسبشده و تنظيم گزارش عملکرد؛
• اعتبار سنجي دادههای جمعآوریشده.
 .6ایجاد همسویی استراتژیک در موسسه و مدیریت رحهای کالن
همراستا سازی استراتژیهای بخشهای مختلف سازمان با استراتژی كلي سازمان و ایجاد همافزایي در رسيدن
به اهداف كلي ،از اهم وظایف دفتر مدیریت استراتژی ميباشد .بخشها در تعامل با یکدیگر هستند و ضعيف
كار كردن یکي از واحدها منجر به كند شدن سرعت واحد دیگر ميشود .از وظایف دفتر مدیریت استراتژی به
تعادل رساندن این مشکالت ميباشد .همچنين طرحهای استراتژیك كالن معموالً بين بخشي و گسترده هستند
كه به درست اجراشدن این طرحها و در رسيدن موسسه به اهداف استراتژیك خود كمك ميكند و موجب
تغييرات عميق ميشود؛ لذا نباید به آنها مانند یك برنامه روتين نگاه كرد و باید بهصورت جداگانهای مدیریت
شوند .این طرحها ميتواند به هر بخشي مربوط باشد؛ مانند استفاده از ظرفيت شركتهای خصوصي برای
افزایش بهرهوری ،طرح جامع كيفيت در موسسه ،توسعه ارتباطات بين بخشي ،بهبود ارتباط با مشتریان و. ...
مدیریت طرح و برنامه باید بر روی این طرحها نظارت مستمر داشته باشد و بر اجرای فعال آنها نظارت كند
تا از تمركز كافي و تخصيص منابع مناسب اطمينان حاصل شود.
لذا اهم فعاليتهای مدیریت طرح و برنامه در این بخش را ميتوان بهصورت زیر در نظر گرفت:
 همراستا سازی استراتژیها و برنامههای واحدهای كسبوكار ،واحدهای پشتيباني و  ...موسسه بااستراتژیهای موسسه
 نظارت بر اجرای طرحهای كالن استراتژیك در موسسه .4تحلیل ،بررسی و کنترل برنامههای عملیاتی ارائهشده از بخشهای مختلف و هدایت
اقدامات به سمت برنامههای استراتژیک
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بخشهای مختلف موسسه ،برای دستيابي به استراتژیهای موسسه و استراتژیهای وظيفهای خود باید اقدامات
كليدی و برنامههای عملياتي خود را در ابتدای هرسال ارائه نمایند و برنامههای عملياتي به تصویب دفتر طرح
و برنامه و واحد بودجه موسسه برسد .سپس مدیریت طرح و برنامه در ابتدای هرسال وظيفه تحليل و بررسي
برنامههای عملياتي جهت بررسي اینکه برنامهها در راستای استراتژیهای موسسه ميباشند یا نه را بر عهده
دارد و همچنين پایش و نظارت بر برنامههای عملياتي در طول سال برای اجرا هم از اهم وظایف این اداره
ميباشد.
 .5افزایش آگاهیهای استراتژیک در سطح موسسه
ارتباط مؤثر با كاركنان درباره برنامه راهبردی ،اهداف و اقدامات كارت امتيازی متوازن ،یك فرآیند حياتي در
موسسه ميباشد .در سازمانها در ابتدای شروع پيادهسازی ،كاركنان درک بسيار اندكي از برنامه دارند و مسئول
اصلي برقراری ارتباط بين استراتژیها و كاركنان ،مدیریت طرح و برنامه ميباشد.
 .3برنامهریزی بودجه در راستای برنامه استراتژی
بودجهریزی در موسسه باید با استراتژی در ارتباط باشد .بدون حضور واحد مدیریت استراتژی بسيار دشوار
است كه برنامههای بخشهای مختلف بر مبنای استراتژی بهصورت یکپارچه انجام شود .لذا یکي از مهمترین
وظایف واحد مدیریت استراتژی ،بودجهریزی در راستای استراتژیهای موسسه ميباشد.
بودجهریزی برنامههای عملياتي در دفتر طرح و برنامه انجام ميشود و دبيرخانه شورای راهبردی با نظارت بر
بودجهریزی انجامشده ،اطمينان حاصل ميكند كه آیا این بودجه با برنامههای تدوینشده همراستا هست یا
نه .همچنين مدیریت طرح و برنامه با همراهي دبيرخانه و شورای راهبردی ،باید بودجه و منابع الزم جهت
انجام طرحهای استراتژیك تدوینشده را مهيا نماید.
 .7همسویی منابع انسانی با برنامههای استراتژیک
تعيين اهداف ،حقوق و دستمزد و تنبيه ،توسعه شخصي و رهبری ،تماماً زیر نظر مدیریت منابع انساني ميباشد
و تجربه نشان داده كه اگر این موارد با برنامه راهبردی منطبق شوند ،تأثير بسزایي در پيادهسازی برنامه
راهبردی دارد و این امر مستلزم ارتباط مستمر طرح و برنامه با منابع انساني ميباشد.
طرح و برنامه با نظارت بر منابع انساني ،استخدام ،آموزش و برنامههای رهبری پرسنل در راستای برنامه
راهبردی نظارت ميكند.
 .8بازنگری در برنامههای راهبردی موسسه ،بر اساس تحلیلهای درونسازمانی و برون سازمان
انجامگرفته
برنامهریزی استراتژیك یك فرایند پویا ميباشد و برنامههای راهبردی سازمانها باید مرتب تحليل گردد و
اصالحات الزم بر روی آنها انجام گردد .در این راستا واحد مدیریت استراتژی در مدیریت طرح و برنامه باید
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به طور مستمر شرایط داخلي موسسه را پایش كند و همچنين به تحليل بازار ،صنعت و شرایط خارجي موسسه
بپردازد و بر اساس تحليلهای صورت گرفته بازنگریهای الزم را در برنامه راهبردی موسسه انجام دهد .الزم
به ذكر است كه هرگونه تغيير در برنامه راهبردی موسسه باید به تصویب شورای راهبردی موسسه برسد.
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 -3-5واحد بازاریابی و فروش
در دنيای رقابتي امروز بقا و موجودیت هر كسبوكاری وابسته به وجود مشتریاني است كه مایل به خرید
محصوالت یا خدمات آن هستند .مقوله بازاریابي سعي دارد ضمن شناسایي مشتریان و درک خواستهها و
نيازهای آنها ،به صاحبان كسبوكار بگوید كه مشتری از محصول و یا خدمت ارائه شده از سوی آنها چه
انتظاری دارد ،چقدر حاضر است برای آن هزینه كند و نياز او در چه موقعيت مکاني و زماني وجود دارد؛
بنابراین بازاریابي آنقدر مهم و ضروری است كه ميتوان موجودیت هر كسبوكاری را كامالً وابسته به آن
دانست.
یکي از نيازهای ضروری مدیران سازمانها ،درک و توسعه برنامههای بازاریابي برای محصوالت و خدماتشان
است .جمله مشهور هنری فورد كه ميگفت( :مشتری هر رنگ اتومبيل كه بخواهد به او عرضه ميكنيم به
شرط آنکه سياه باشد!) یادآور بازارهای بسته و انحصاری و دوراني است كه تقاضا از عرضه افزونتر بود؛ اما
امروزه دیگر عمر اینگونه بازارها برای توليد و فروش محصوالت ،به سر آمده و در آیندهای نهچندان دور اثری
از این نوع بازارها باقي نميماند .این در حالي است كه بسياری از مدیران به این موضوع بيتوجهاند و تحقيقات
متعدد نشان ميدهد كه یکي از دالیل عمده شکست كسبوكارهای كوچك ،فقدان یك برنامه جامع بازاریابي
است .گاهي نيز مشاهده ميشود كه برخي تفاوتي بين دو مفهوم «فروش» و «بازاریابي» قائل نيستند.
بازاریابي فعاليتي مشتری گراست و تحقيقات بازاریابي تعيينكننده ميزان توليد و نوع محصول است .در
بازاریابي ارتباط دوطرفه ،اهداف بلندمدت ،كانون توجه نيازهای مصرفكنندگان و تأكيد بر كسب سود از طریق
افزایش رضایت مشتریان است.
درصورتيكه در فروشندگي ،اهداف كوتاهمدت ،ارتباط یكطرفه ،كانون توجه محصوالت موجود و تأكيد بر
كسب سود از طریق افزایش حجم فروش است .بهعبارتيدیگر ،فروش هنر و توانایي به ثمر رساندن كليه
تالشهای بازاریابي است كه بهصورت ایجاد بازار ،حفظ بازار یا افزایش سهم بازار متجلي ميشود.

ضرورت توجه به جایگاه بازاریابی در موسسه
همانطور كه در فصل سوم مطرح گردید برای موسسه سه استراتژی كالن تدوین گردیده است كه عبارتاند
از:
 استراتژی سطح سازمان (توسعه محصول /توسعه و نفوذ در بازار) استراتژی سطح كسبوكار (بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن در كشور) استراتژی اهرمي (چابك سازی به واسطه اصالح فرایندها و تعامل با شركتهای خصوصي دانشمحوربا پشتوانه مالي قوی در توليد فرآوردهها)
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برای پيادهسازی و جاریسازی هر چه بهتر استراتژیهای كالن موسسه بازاریابي نقش پررنگ و به سزایي را
ایفا ميكند كه به صورت مستقيم در پيشبرد هر سه استراتژی نقش دارد كه در جدول زیر به نقش آن پرداخته
شده است.
جدول  1-5نقش بازاریابی در پیادهسازی استراتژیهای کالن موسسه

نقش بازاریابی در پیادهسازی استراتژی

استراتژی

مطالعه بازار داخلي و خارجي ایران
شناسایي مشتریان و نيازهای آنان

سطح سازمان

بخشبندی بازار
تبليغ و توزیع محصوالت
مطالعه بازار داخلي و خارجي ایران
تعيين استراتژیهای بازار

سطح کسبوکار

ارائه خدمات بازاریابي به خارج از موسسه
اهرمی

ارائه خدمات بازاریابي به شركتهای خصوصي دانشمحور
آموزش به شركتهای خصوصي دانشمحور

جایگاه ساختاری بازاریابی در موسسه
با توجه به اهميت و نقشآفریني پررنگ این واحد در تحقق استراتژیهای موسسه ،الزم است كه برنامهای ویژه
برای ارتقای این واحد تنظيم گردد و به این منظور اولين اقدام الزم ،ارتقای جایگاه این واحد در چارت سازماني
ميباشد.
برای جایگاه بازرگاني و بازاریابي در چارت سازماني موسسه ،دو سناریو مطرح ميگردد .سناریو اول قرار گرفتن
مدیریت بازرگاني و مدیریت بازاریابي در دو مدیریت جدا ذیل معاونت برنامهریزی و پشتيباني ميباشد و سناریو
دوم قرار گرفتن بازرگاني در ذیل معاونت برنامهریزی و پشتيباني و قرار گرفتن مدیریت بازاریابي ذیل ریاست
ميباشد .توضيحات پيرامون مزایا و معایب هر دو سناریو در پيوست  8آمده است.
برای تعيين جایگاه بازاریابي و فروش در چارت سازماني مؤسسه باید نکات زیر را موردتوجه قرار داد.
 وضعيت و جایگاه بازاریابي در برنامههای آتي مؤسسه
 نقش و ميزان وظایف بازاریابي و فروش
 اثرگذاری بازاریابي و فروش بر واحدهای دیگر مؤسسه رازی
11

با توجه به استراتژیهای كالن مؤسسه ،مؤسسه باید بر بازاریابي و فروش بهعنوان یکي از اساسيترین قسمتها
تمركز داشته باشد و در این راستا به بازاریابيهای علمي و جهاني پرداخته و از بازاریابي سنتي فعلي فاصله
بگيرد .همچنين چابکي و فعال بودن بازاریابي در این حالت باید موردتوجه بسيار قرار بگيرد كه به این جهت
پيشنهاد ميگردد كه مدیریت بازاریابي و فروش از ذیل معاونت برنامهریزی و پشتيباني جدا گشته و ذیل
ریاست موسسه قرار بگيرد.

شکل  6-5جایگاه حوزه بازاریابی و فروش در ساختار موسسه رازی

وظایف حوزه بازاریابی
موسسه در راستای بهبود و ارتقای مقوله بازاریابي خود ميبایست فعاليتهای زیر را انجام دهد:
 مشتریانش را شناسایي و نيازها و اولویتهای آنها را مشخص كند( .تحقيق و بررسي بازار)
 مزایای رقابتي خود را تجزیهوتحليل كند( .استراتژی بازار)
 بازارهای خاصي را برای تحت پوشش قرار دادن ،انتخاب نماید( .بازاریابي هدف)
 مشخص كند كه چگونه ميتواند نيازهای مشتریانش را برآورده سازد( .آميخته بازاریابي)
اكنون هریك از چهار مفهوم مذكور را به صورت اجمالي شرح داده ميشود.
تحقیقات بازار

بهمنظور مدیریت اثربخش بازاریابي ،داشتن اطالعات صحيح درباره بازار ضروری است .فرایند تحقيق بازار ،چه
در مرحله قبل از توليد و چه بعد از فروش به كار ميآید تا مشکالت ،فرصتهای موجود و زمينههای نارضایتي
مشتریان كه بهآساني ميتوانند برطرف گردند ،آشکار سازد .این دادهها ميتواند از طریق طراحي پرسشنامهای
مناسب كه به مشتریان كنوني و بالقوه (آینده) بنگاه داده ميشود ،به دست آمده و تجزیهوتحليل گردند .چهبسا
در نتيجه بررسي و تحليل دادههای جمع آوری شده به یك نياز پاسخ داده نشده مشتریان پي برده شود و در
نتيجه محصول یا خدمت جدیدی عرضه گردد.
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فيليپ كاتلر ،از تحقيقات بازاریابي به عنوان رابط و حلقه اتصال بين مدیران بازاریاب و مصرفكنندگان و جامعه
یاد ميكند و وظيفه تحقيقات بازاریابي را ایجاد اطالعات كمي و كيفي برای كليه امور بازاریابي ميداند.
موقعيت اقتصادی و جغرافيایي ،دگرگونيهای جمعيتي و متغيرهای مردمشناسي و رفتاری ميبایست بهدقت
بررسي شوند تا فرصتهای بالقوه و بدیع شناخته شوند .نظارت بر فعاليت رقبا نيز از اهميت ویژهای برخوردار
است .این نکته بسيار مفيد است كه بدانيم استراتژیهای رقبا چگونه است و چرا وارد بازاری شده و یا آن را
ترک ميكنند.
استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابي شامل مشخص كردن گروههایي از مشتریان (بازار) است كه یك بنگاه ميتواند در مقایسه
با رقبای خود به نحو بهتری خدمتدهي نماید .در استراتژی بازاریابي ،یك بنگاه تصميم ميگيرد كه عرضه
محصول ،قيمت ،توزیع و كوششهای ترویجياش را به بخش خاصي از بازار متمایل سازد( .مدیریت آميخته
بازاریابي)
در حالت ایدهآل ،استراتژی اتخاذی ميبایست نيازهایي از مشتریان را مورد هدف قرار دهد كه در حال حاضر
در بازار برآورده نشدهاند و از پتانسيل الزم برای سوددهي برخوردارند .یك استراتژی مؤثر حاوی این نکته است
كه یك كسبوكار نميتواند همه كار برای طيفهای مختلفي از مشتریان انجام دهد و باید بازار و
توانمندیهایش را بررسي و تحليل نموده و نهایتاً بر یك بازار هدف تمركز كند.
بازاریابی هدف

تمركز تالشهای بازاریابي بر یك و یا تعداد بسيار كمي از بخشهای كليدی بازار ،مبنای بازاریابي هدف است.
روشهای اصلي برای تقسيم كردن بازار عبارتاند از:
 -1تقسيمبندی جغرافيایي
هدف از این نوع تقسيمبندی ،تخصص یافتن در برآوردن نيازهای مشتریان در یك منطقه جغرافيایي خاص
ميباشد .برای مثال یك فروشگاه مواد غذایي ممکن است تصميم بگيرد كه آگهيهای تبليغاتياش را فقط به
مردمي كه در شعاع یك كيلومتری آن زندگي ميكنند ،ارسال نماید.
 -1تقسيمبندی مشتریان
با این روش ،بنگاه به دنبال شناخت و تبليغ به آن دسته از مردم است كه از احتمال بيشتری برای خرید
محصوالت آن برخوردارند .متغيرهای مورد استفاده در تقسيمبندی مشتریان عبارتاند از:
 متغيرهای مردمشناسي مثل ميزان درآمد ،سن ،جنسيت ،تحصيالت و ... متغيرهای روانشناختي مثل شخصيت ،ارزشها و اهداف -متغيرهای رفتاری مثل ميزان منفعتطلبي ،ميزان استفاده از محصول و وفاداری به آن
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مدیریت آمیخته بازاریابی

چهار متغير كليدی تصميمگيری در یك برنامه بازاریابي وجود دارد .این چهار متغير عبارتاند از:
 كاال (محصول یا خدمت) ترویج (تبليغات) توزیع قيمتگذاریدر مباحث بازاریابي به این چهار عنصر ،آميخته بازاریابي ميگویند .آميخته بازاریابي ،مشخص ميكند كه
مدیران چگونه این چهار متغير قابل كنترل در بازاریابي را بهمنظور تدوین یك برنامه جامع بازاریابي با یکدیگر
تلفيق كنند تا پاسخگوی بازار هدف باشند .برای كسب موفقيت در برنامهریزی بازاریابي ،آميخته بازاریابي یا
 Ps4باید بازتابي از خواستهها و نيازهای مشتریان در بازار هدف باشد؛ بنابراین كارشناسان بازاریابي برای
ارزیابي خواستههای مصرفكنندگان و شناسایي محصوالتي كه مصرفكنندگان برای به دست آوردن آنها
حاضرند پول بپردازند ،نيازمند تحقيقات بازاریابي هستند .بررسي هریك از این چهار متغير خود بحث مفصلي
را ميطلبد ،لذا به ذكر یك تعریف كوتاه از هر كدام بسنده ميگردد.
 محصول
مدیریت محصول در بازاریابي با تعيين مشخصات و ویژگيهای محصول و خدمات از یكسو و چگونگي
ارتباط آن با نيازها و خواستههای مشتری نهایي از سوی دیگر سروكار دارد.
 ترویج (تبليغات)
این متغير تصميمگيری در بازاریابي شامل تمام فعاليتها و روشهای تبليغاتي و سياستهای تشویقي
برای ترویج محصول و نشان تجاری آن است.
 قيمتگذاری
عبارت است از فرایند وضع سطوح قيمت ،شامل سياستهای قيمتگذاری ،اعتباری و یا تخفيف بر
محصول كه عامل اصلي در درآمد كل ميباشد .عموماً قيمتهای باالتر سبب حجم فروش پایينتر
ميگردد و بالعکس .البته بعضي از كسبوكارها به علت خدمت ویژهای كه ممکن است ارائه دهند،
ميتوانند قيمتهای باالتری درخواست كنند.
 توزیع
به بيان ساده عبارت است از فرایند رساندن محصول از توليدكننده به عمدهفروش و از عمدهفروش به
مشتری.
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 -4-5تحقیقات و تحقی و توسعه
ابداع و نوآوری یکي از كليدیترین عوامل پيش راننده در صنعت واكسن به شمار ميرود و تحقيق و پژوهش
در این صنعت ،عضوی ضروری و جدایيناپذیر ميباشد كه شركتهای توليدكننده واكسن ساالنه هزینههای
هنگفتي را صرف ابداع واكسنهای جدید و یا تغيير و بهبود واكسنهای موجود ميكنند؛ بهنحویكه شركتهای
پيشرو در صنعت واكسن ،ساالنه حدود  11الي  21درصد درآمد خود را به فعاليتهای تحقيقاتي خود تخصيص
ميدهند.
واكسنهایي كه دارای پایداری بيشتر ،نيازمند دز كمتر برای اثرگذاری و بينياز تزریق برای استفاده باشند،
یك اولویت جهاني در این صنعت به شمار ميروند و شركتهای توليدكننده واكسن بهمنظور تأثيرگذاری و
ایفای نقش مؤثر در این صنعت و پيروزی در صحنه رقابت ،توجه ویژهای به مسئله تحقيق و پژوهش ميكنند.
مؤسسه رازی با توجه به وظایف قانوني خود بهعنوان متولي تحقيقات دامپزشکي كشور و تحقيقات فرآوردههای
بيولوژیك شناخته ميشود .با توجه به نقش پررنگ و اهميت بسيار باالی امر تحقيقات و تحقيق و توسعه در
صنعت واكسن ،موسسه رازی و برنامه راهبردی موسسه الزم است كه برنامهای جدی جهت ارتقای و بهبود
جایگاه آنها در موسسه تدوین گردد.
ضرورت توجه به جایگاه تحقیقات و تحقی و توسعه در موسسه رازی
طبق بيانيه مأموریت مصوب موسسه ،وظایف اصلي موسسه عبارتاند از:
 توليد واكسن و فرآوردههای بيولوژیك تحقيق و توسعه علم و فناوری آموزش توسعه زیرساخت واكسن در كشوركه همانطور كه مشاهده ميشود ،تحقيق و توسعه علم و فناوری و توسعه زیرساخت واكسن در كشور یکي از
وظایف اصلي موسسه ميباشد.
در برنامه راهبردی موسسه با استفاده از تجزیهوتحليل بازار و صنعت ،تجزیهوتحليل سازمان و استفاده از نظرات
گروه خبرگان ،چهار شایستگي تحقيق و توسعه محصول و فناوری ،سيستم مدیریت كيفيت ،توليد واكسن و
تحقيقات دامپزشکي به عنوان شایستگيهای محوری موسسه تدوین گردیده است .همانطور كه مشاهده
ميشود در برنامه راهبردی موسسه و فعاليتهای آتي آن ،تحقيقات و تحقيق و توسعه نقش به سزایي ایفا
ميكنند؛ اما متأسفانه عملکرد موسسه در این دو زمينه ،عملکرد قوی و قابل دفاعي نبوده است كه ميبایست
برای تقویت این واحدها و ارتقای جایگاه آنها در موسسه برنامه ویژهای تدوین كرد و این امر مستلزم تغييراتي
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در ساختار و فرآیندهای این واحدها ميباشد كه در سند برنامه راهبردی تحقيقات موسسه به طور كامل به
این موضوع پرداخته شده است و در ادامه به صورت مختصر به آنها خواهيم پرداخت.
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نسل تحقی و توسعه موسسه رازی
وضعیت موجود:
با توجه به ویژگيهای بيان شده از نسلهای مختلف تحقيق و توسعه در فصل اول ،همچنين با بررسي روندها
و مشخصات فعاليتهای تحقيق و توسعه در موسسه رازی ميتوان بيان نمود كه تحقيق و توسعه موسسه رازی
مابين نسل اول و نسل دوم است كه برخي از ویژگيهای نسل اول و برخي از ویژگيهای نسل دوم را دارا
ميباشد.
در زیر به صورت تيتروار به برخي از مشخصات واحد تحقيق و توسعه موسسه رازی ميپردازیم:
 پروژههای تعریف شده در این واحد قطعيتي در موفقيتشان وجود ندارد. خروجي ملموس و قابل لمسي در این سالها از این واحد دیده نشده است. فعاليتها و پروژههای انجام گرفته در این واحد برای موسسه سودآور نبوده و به عنوان یك مركزهزینه ميباشد.
 فعاليتها و پروژههای تحقيق و توسعه هر چند كه در واحدهای توليدی صورت ميگيرند وآزمایشگاههای تحقيق و توسعه در واحدهای توليدی قرار دارند اما ارتباط معناداری با فعاليتها و
نيازهای واحدهای توليد ندارند و تمام فرآیندها با مدیریت تحقيق و توسعه هماهنگ ميشود و تعداد
محدودی از پروژهها برخواسته از نياز بخشهای توليدی ميباشد.
 پورتفوليوی تحقيق و توسعه با استراتژیهای كلي موسسه منطبق نيست و انتخاب و تصویب موضوعپروژهها و طرحها قاعده و ضابطه مشخصي ندارند.
 مدیران تحقيق و توسعه به مشکالت موجود در این واحد واقفاند و تصميم به تغيير روند موجوددارند.
ویژگيهای بيان شده در باال نشان از این دارد كه تحقيق و توسعه موسسه رازی در نسل اول قرار داشته و در
حال تبدیل شدن به نسل دوم تحقيق و توسعه ميباشد .مهمترین و بارزترین تغيير موردنياز برای حركت از
نسل اول به نسل دوم ،اصالح روند و شاخصهای انتخاب و تصویب پروژههای تحقيقاتي ميباشد .در نسل دوم
پروژهها و طرحهای توسعهای باید منطبق بر نيازهای بخشهای توليدی و برخواسته از دل بخشها باشد .در
نسل دوم بخشهای توليدی مشتری واحد تحقيق و توسعه محسوب ميشوند و از این واحد درخواست خدمت
ميكنند و در این وضعيت اميد به سودآور بودن طرحهای توسعهای وجود دارد.
وضعیت مطلوب و موردنظر
با توجه وضعيت موجود تحقيق و توسعه در موسسه كه در قسمت قبل توضيح داده شد و همچنين اهميت و
جایگاه این واحد در برنامه راهبردی كالن تدوین شده برای موسسه ،نشان ميدهد كه موسسه باید برنامهای

75

ویژه و یکپارچه جهت بهبود و ارتقای جایگاه این واحد داشته باشد و رویکرد خود در امر تحقيق و توسعه را
نسل اول به نسل سوم تغيير دهد و نيمنگاهي نيز به نسل چهارم تحقيق و توسعه داشته باشد.
بهبياندیگر وضعيت مطلوب و مورد انتظار از واحد تحقيق و توسعه موسسه رازی ،قرارگيری در نسل سوم
تحقيق توسعه ميباشد .به همين منظور استراتژیها ،فرآیندها ،ساختار و برنامه تدوین شده برای این واحد با
در نظر گرفتن ویژگيهای نسل سوم بوده است و نيمنگاهي نيز به نسل چهارم شده است كه شرایط و زمينه
برای حركت روبهجلوی این واحد دیده شده باشد.
نسل دوم و سوم تحقيق و توسعه تفاوت بنيادیني با یکدیگر نداشته و نسل سوم حالت تکاملیافتهتر و منسجمتر
از نسل دوم ميباشد و تحول و دگرگوني زیادی در ویژگيهای و روندهای آنهای دیده نميشود؛ اما با مقایسه
نسلهای یك و دو و همچنين مقایسه نسلهای سه و چهار مشاهده ميشود كه فرآیندها و ویژگيهای این
نسلها ،دچار تحول و دگرگوني عظيمي شدهاند.
بهمنظور حركت از وضعيت حاضر به وضعيت مطلوب ،اولين قدم اصالح روند انتخاب و تصویب پروژهها و
طرحهای توسعهای موسسه ميباشد .طرحها و پروژههای باید از سوی بخشهای توليدی و در راستای رفع
مشکالت و یا بهبود فرآیندهای توليدی موجود باشد .در كنار درخواست طرح و پروژه از سوی بخشهای
توليدی ،مدیریت تحقيق و توسعه بایست به شناسایي مشکالت و معضالت بخشهای توليدی بپردازد و پروژهها
و طرحهای توسعهای موردنياز موسسه را بهمنظور بهبود سيستم توليدی استخراج نموده و در قالب RFP

تدوین نماید كه به این منظور الزم است تا تعامل و ارتباط مستمری بين حوزه تحقيقات توسعهای با واحدهای
مختلف موسسه از قبيل بخشهای توليدی ،تضمين كيفيت ،بازاریابي و  ...شکل بگيرد.
اقدام دیگری كه باید در راستای تبدیل وضعيت از حالت كنوني به حالت مطلوب صورت پذیرد ،همراستا سازی
فعاليتهای و اقدامات حوزه تحقيقات توسعهای با استراتژیهای كلي موسسه است كه با توجه به استراتژیهای
كالن موسسه و همچنين استراتژیهای تدوین شده برای تحقيقات توسعهای كه در بخش بعدی مفصالً به آن
پرداخته شده است ،نشانگر این است كه استراتژیهای این واحد با راهبردهای كالن سازمان همراستا ميباشد.
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مدل فرآیندی (معماری) کسب و کار موسسه
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شکل  4-5مدل فرآیندی (معماری) کسب و کار موسسه

تعریف فرهنگ لغت كساابوكار از مدل فرآیندی به این شاارح اساات :توصاايفي از نحوه كسااب فعاليتها،
ارتباطات و تصميمات است .مدل فرآیندی ،شمای كلي یك سازمان یا واحد زیرمجموعه آن را نشان ميدهد.
به عبارت ساده مدل فرآیندی ميگوید كه ما بهمنظور پاسخ هرچه بهتر به خواستههای مشتری ،چه كارهایي
باید انجام دهيم و چطور فرآیندها را مدیریت كنيم .مدل فرآیندی واحدهای یك ساااازمان در راساااتای
ا ستراتژیهای كلي سازمان و ا ستراتژیهای واحد موردنظر تدوین ميگردد و یکپارچگي و ان سجام كاملي با
مدلهای فرآیندی سایر بخشها دارد.
در مدل فرآیندی به ساختار فعاليتي موسسه ،ارتباطات فرایندی بخشها ،رویکردها و استراتژیهای هر بخش
ميپردازیم .حال بهمنظور توصيف جایگاه تحقيقات توسعهای موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی در
مدل كسب و كار موسسه ،به سؤاالت زیر پاسخ ميدهيم:
 ساختار سازماني انتخاب و تصویب پروژهها و طرحهای تحقيقاتي چگونه است؟ (حوزه فرایند) -الگوی انتخاب طرحها و پروژهها و تجاری سازی دانش فني ایجاد توسعه داده شده چگونه باید باشد؟
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(حوزه پورتفوليو)
 معماری حوزه تحقيقات توسعهای موسسه چگونه است؟ (حوزه معماری) الگوی بکار گيری و دسترسي به سرمایه انساني پر اثر در تحقيقات توسعهای چيست؟ (حوزه نيرویانساني)
در این ادامه با توجه به و ضعيت كنوني حوزه تحقيقات تو سعهای مو س سه و همچنين ا ستراتژیهای تدوین
شده جهت دستيابي به وضعيت مطلوب مدنظر ،به بررسي و تفسير مدل فرآیندی پيشنهادی ميپردازیم.
ساختار و فرایند
ساختار و فرایند تعریف و تصویب پروژه
تعریف پروژههای تحقيق و توسعه بر عهده واحد  Strategic Business Unitميباشد .این واحد بر مبنای
مصوبات شورای پژوهشي موسسه ،نيازهای داخلي موسسه ،نيازهای توسعهای شركتهای همکار موسسه و با
مطالعه و شناخت فناوریها و محصوالت فعلي موسسه و بررسي فناوریهای بهروز و موجود در این صنعت،
شکافها و نيازهای طرحهای توسعهای موسسه را شناسایي و تدوین ميكنند و بر اساس آن طرحها و پروژههای
توسعهای موسسه را مدیریت و تعریف ميكند.
این واحد وظایف زیر را بر عهده دارد.
 شناخت محصوالت و فناوریهای موجود موسسه شناخت فناوریهای موجود در صنعت تدوین برنامه جامع تحقيق و توسعه موسسه استخراج طرحهای توسعهای موردنياز موسسه و پروژههای كالن توسعهای مطالعه و شناسایي تحقيقات موردنياز موسسه تدوین  RFPطرح و پروژههای موردنياز موسسه بهمنظور همکاری با محققين و نهادهای تحقيقاتيخارج از موسسه
 مطالعه و تصویب طرحها و پروپوزالهای توسعهای ارائهشده با توجه به اهداف برنامه جامع تحقيق وتوسعه
ساختار و فرایند انجام کار
بهمنظور باال بردن بهرهوری و ارتقای جایگاه تحقيقات توسعهای در موسسه رازی رویکردهای زیر پيشنهاد
ميگردد:
 -پروپوزال محور و گرنت محور نمودن پروژهها
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ساختار كنوني در انتخاب طرحها و پروژههای تحقيق و توسعه تقریباً به صورت منفعل یا Passive

ميباشد .به این نحو كه طرحها و پروژهها از سمت بخشهای توليدی و یا اعضای هيئتعلمي به
شورای پژوهشي پيشنهاد ميگردد .این شيوه عملکرد ،منفعل و حداقلي ميباشد و تأثير چشمگيری
در فعاليتها ،عملکرد و جایگاه تحقيقات توسعهای بهمنظور هدایت تحقيق و توسعه و استفاده
حداكثری از تحقيقات انجام شده نخواهد داشت.
لذا موسسه بهمنظور بهرهوری حداكثری از تحقيقات در موسسه باید ابتدا توسط شورای پژوهشي و
سپس واحد  SBUبه طراحي و تدوین نيازمندیهای تحقيقاتي بپردازد و در یك رویکرد فعاالنه واحد
تحقيق و توسعه باید پذیرش و ارائه طرحها و پروژهها را پروپوزال محور و گرنتمحور نماید .بهاینترتيب
كه واحد  SBUپروژهها را با شناسایي پروژههای موردنياز موسسه و تدوین  RFPآنها و انتشار آن،
همکاری مؤثر و دقيقي با اعضای هيئتعلمي موسسه و مؤسسات تحقيقاتي خارج از موسسه داشته
باشد.
 تدوین شاخصهای عملکردی و تالش بهمنظور رسیدن به مقدار مطلوب شاخصهامدیریت بر مبنای هدف ،یك نظام مدیریتي فراگير است كه كوششهای كليدی مدیران را به شيوهای
منطقي یکپارچه ميكند و بهگونهای آگاهانه برای دستيابي اثربخش و كارآمد به هدفهای فردی و
سازماني جهتگيری شده است .عدهای مدیریت بر مبنای هدف را یك وسيله ارزشيابي ،برخي ،شيوهای
انگيزشي و برخي ،مدیریت بر مبنای هدف را ابزار برنامهریزی و نظارت ميدانند.
مدیریت بر مبنای هدف ،به مجموعهای از رویههای رسمي یا نسبتاً رسمي اطالق ميشود ،كه با تعيين
هدف ،شروع و دامنه آن تا مرز بررسي عملکردها كشيده ميشود .مدیران و زیردستان باهم همکاری
ميكنند تا هدفهای مشترک را تعيين نمایند .مسئوليت هر شخص به صورتي دقيق ،بر حسب نتایج
قابلسنجش (هدف) ،تعيين ميشود ،كه زیردستان به هنگام برنامهریزی كارهای خود ،باید آنها را
بکار بندند؛ یا رعایت كنند .مدیران رده پایين و مقامات ارشد سازمان ،باید پيشرفت امور را كنترل
كنند .ارزیابي عملکرد به وسيله هر دو گروه ،رئيس و مرئوس انجام ميگردد و چند مدت یكبار ،یعني
به صورت منظم ،امور انجامشده مورد بررسي قرار ميگيرد.
مدیریت بر مبنای هدف و نتيجه با مباحث برنامهریزی استراتژیك قرابت بسيار زیادی دارد و ميتوان
اینگونه بيان كرد كه مدیریت بر مبنای هدف ،روشي برای پيادهسازی برنامه استراتژیك تدوینشده
ميباشد .حال با توجه به جایگاه ویژه تحقيقات توسعهای در برنامه راهبری موسسه و لزوم ارتقای
جایگاه این حوزه ،سبك مدیریتي آن باید بر مبنای هدف و نتيجه پایهگذاری گردد تا نتایج و اهداف

71

موردنظر در مدت زمان كمتری به تحقق بپيوندد و به منبع اصلي درآمد موسسه تبدیل گردد .حال
به این منظور مراحل زیر بایست انجام شود:
 oتعيين رسالت و مأموریتها
 oتعيين نتایج مورد انتظار
 oتعریف شاخصهای ارزیابي
 oتنظيم برنامههای عملياتي در راستای شاخصها
 oطراحي سيستم كنترل و ارزشيابي
 معرفی پروژهها و محققین برتر موسسه و تشوی و حمایت از آنان.توجه ویژه به حل مسئله و رسيدن به یك راهحل مناسب ،به انگيزه و خالقيت نياز دارد .از آن روی ایجاد
فضای سازماني مناسب توسط مدیران ،برای افزایش انگيزه كاركنان ،بهمنظور افزایش مؤثر و كارآمد رویکرد
حل مسئله در سازمان دارای اهميت است.
در این راستا توجه به عوامل انگيزشي كاركنان در سازمان كمككننده است و تشویق و پاداش ،وسيله و
ابزاری در دست مسئوالن سازمان است تا رفتار كاركنان را در جهت مطلوب سوق دهند .نظامهای
پاداشدهي ،بهعنوان ابزار سرمایهگذاری یك سازمان مطرح ميباشند؛ چراكه پاداش مناسب در ایجاد
انگيزه ،جذب و حفظ كاركنان شایسته و كارآمد ،تأثيرگذار است .در واقع به نوعي ميتوانند بر كيفيت
خدمات تأثيرگذار باشند.
طراحي نظام پاداشدهي مطلوب در سازمان ،مسئلهای بسيار حساس و پيچيده است كه جنبههای مختلفي
از جمله ،هدف از پاداشدهي ،نوع ،مقدار و تداوم پاداش ،گروههای هدف و تعریف شاخصهای مناسب
اندازهگيری را در بر دارد.
به این منظور پيشنهاد ميگردد كه بهمنظور افزایش اشتياق و انگيزه محققين و افزایش احساس رضایت
و تعلق سازماني ،محققين موسسه كه حائز شرایط نخبگي و برتری ميباشند ،معرفي شده و تشویقهای
مادی و معنوی از آنان و طرحهای آنان صورت پذیرد.
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معماری
 تغییر پارادایم تحقی و توسعه به نوآوری بازچسبراو و كراودر بيان ميدارند كه آنچه در عرصه نوآوری بيشتر در حال ظهور است ،الگوی نوآوری باز
است ،زیرا شركتها خود به این تشخيص ميرسند كه واقعاً نه همه ایدههای خوب فقط از داخل سازمان
نشاءت ميگيرد و نه اینكه تمام ایدههای خوبي كه در داخل شركت خلق ميشوند ،صرفاً با اتکا به
كانالهای بازاری شناخته شده و جاری شركت به صورتي موفقيتآميز بازاریابي ميشوند .نوآوری باز
استفاده هدفمند از جریان روبهداخل و نيز رو به خارج دانش فني بهمنظور تسریع روندهای داخلي نوآوری
و گسترش بازار برای استفاده خارجي از نوآوری هاست .نوآوری باز موجب تعامل بيشتر ميان فعاالن این
عرصه نظير بنگاهها ،شبکه تأمينكنندگان آنها و بازار و مشتریان ميشود .نوآوری باز یك مدل غيرمتمركز
در تحقيق و توسعه ميباشد كه موسسه در این حالت به ظرفيتهای بيروني نيز توجه ميكند.
باوجودآنکه كاربرد ویژه نوآوری باز در صنعت و بازار ميباشد ،بسياری از ساختارهای دیگر سازماني بهراحتي
ميتوانند اصول نوآوری باز را پيادهسازی و اجرا نمایند .نوآوری باز بهطور یکسان به شركتهای خدماتي
و توليدی ارتباط پيدا ميكند و تحقيقات مربوط به نوآوری نباید فقط محدود به شركتهای كوچك و
متوسطي كه مشغول به فعاليتهای تحقيق و توسعه ميباشند ،گردد؛ بلکه باید در ميان شركتها و
سازمانهای مختلف پياده شود.
برخي از مزیتهایي كه از طریق نوآوری باز عاید سازمانها ميشود عبارتاند از:
 دسترسي سریعتر و بيشتر به منابع علمي و دانش فني و ایدهها تسریع در تحقق و تکميل فرآیندهای نوآوری توسعه فرصت بهرهمندی از حق تقدم در پروژههای تحقيق و توسعه برای طرحهایي كه معموالً منابعمالي كافي برای آنها وجود ندارد
 فرصت بهتر برای تسهيم ریسك ضرر و زیان -كاهش هزینهها و ارزشآفریني به نحو اقتصادیتر
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جدول  2-5ویژگیهای مدل نوآوری باز و نوآوری بسته

نوآوری بسته

نوآوری باز
همه افراد باهوش و توانمند برای ما كار نميكنند .ما نياز

داریم تا با همه افراد توانمند داخل و خارج از مجموعه كار افراد توانمند حوزه كاری ما برای خودمان كار ميكنند.
كنيم.
گسترش فرآیند تحقيق و توسعه به خارج از سازمان ميتواند برای بهرهبرداری از تحقيق و توسعه باید همه مراحل تحقيق،
ارزش كافي ایجاد كند.
ما باید آغازگر تحقيقات باشيم تا از آن سود ببریم.

توسعه و معرفي به بازار توسط خودمان انجام گردد.
اگر ما چيزی را اختراع كردهایم ،خودمان باید اول آن را به
بازار معرفي كنيم.

ساختن یك مدل كسبوكار خوب بهتر از آن است كه اولين كسبوكاری كه یك نوآوری را بهعنوان اولين نفر به بازار
نفر باشيم كه محصول را به بازار ارائه ميكنيم

عرضه ميكند پيروز است.

اگر بهترین كاربری را برای ایدههای داخلي و یا خارجي داشته اگر بهترین ایدهها در صنعت را خودمان در داخل مجموعه
باشيم موفق ميشویم

خود توليد كنيم موفق ميشویم.

نیروی انسانی
 شبکهسازی تحقی و توسعه با حضور متخصصین و نهادهای تحقیقاتی بهمنظور همکاریدر اجرای پروژهها
شبکه به گروهي از افراد و شركتها اطالق ميشود كه در رابطه با موضوع خاصي با هم همکاری دارند
و از تخصص یکدیگر بهمنظور غلبه بر مشکالت معمول و روزمره و دستيابي به راندمان بهتر استفاده
ميكنند .شبکهها بهعنوان بستر و موقعيت قوی در بحث تجارت جهاني مطرح هستند و از دهه 11
در حوزه تجارت نوین و مساعدت در ایجاد نوآوریها در سازمانها شدیداً مورد توجه قرار گرفته است
و شبکهسازی یکي از الزمههای اصلي و حياتي رویکرد نوآوری باز محسوب ميشود.
بسياری از شركتهای بزرگ واكسنسازی دنيا ،در سالهای اخير از استراتژی شبکهسازی برای
پيشبرد اهداف تحقيق و توسعه خود استفاده كردهاند بهطوری كه تقریباً تمامي  5شركت برتر
واكسنسازی دنيا در سایتهای خود اظهار كردهاند كه «ما ميدانيم كه بهتنهایي نميتوانيم همه
تحقيقات را در آزمایشگاهها و مراكز تحقيقاتي خود انجام دهيم و نيازمند همکاری با شركتها ،مراكز
تحقيقاتي ،دانشگاهها و دانشمندان مستقل ميباشيم».
همانطور كه در فصل گذشته بيان شد ،شركتهای فایزر ،سانوفي ،نوارتيس ،سوا و بسياری از
شركتهای بزرگ واكسنسازی دنيا ،با شبکه بسيار گستردهای از محققان ،دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي خارج از شركت خود در تعامل هستند و از ظرفيت و توانمندی آنها در انجام پروژههای
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تحقيقاتي خود استفاده ميكنند .موسسه رازی نيز با توجه به استراتژیهای كالن تعریف شده در
برنامه راهبردی خود -بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن در كشور و چابك سازی بهواسطه
اصالح فرایندها و تعامل با شركتهای خصوصي دانشمحور با پشتوانه مالي قوی در توليد فرآوردهها-
و همچنين به تبعيت از بازیگران اصلي صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك ،باید اقدام به ایجاد
یك شبکه بزرگ و فعال از دانشمندان ،محققان ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور
نماید و از ظرفيت و توانمندی آنها در راستای پيشبرد اهداف خود استفاده نماید.
استراتژی دیگر در این زمينه انجام پروژههای مشترک با سازمانها و مؤسسات دیگر ميباشد كه در
این پيمانهای مشترک عالوه بر نيروی انساني موسسه ميتواند از ظرفيتهای دیگر آن سازمانها
مانند تجهيزات ،مشتری ،ارتباطات و  ...استفاده كند.
پورتفولیو
پروژههای تحقيقات توسعهای را ميتوان به دو دسته تقسيمبندی كرد؛  -1بهبود فناوری موجود در بخشهای
توليدی  -2توسعه محصول جدید
 -1بهبود فناوریهای موجود در بخشهای تولیدی
یکي از اهداف اصلي تحقيقات توسعهای موسسه رازی بهبود فناوریها و فرایندهای جاری كنوني در
موسسه ميباشد كه به ارتقا كيفي و كمي محصوالت و فرآوردههای موسسه منجر خواهد شد .در این
راستا موسسه به بررسي فناوریهای موجود و مسائل كنوني در بخشهای توليد موسسه خواهد
پرداخت و متناسب با مسائل و معضالت شناسایي شده و همچنين متناسب با استراتژیهای توسعهای
موسسه ،به تعریف پروژههای بهبود و ارتقا در واحد بررسي استراتژی پرداخته خواهد شد .پسازآنکه
این پروژهها به اتمام رسيد ،روش بهبود یافته ،فناوری توسعهیافته و دانش فني آن به بخش توليدی
منتقل خواهد شد .بخش توليدی نيز با اخذ مجوزهای الزم و با هدف بهبود عملکرد ،كارایي بيشتر و
اخذ استانداردها و تائيدیههای بينالمللي ،به پيادهسازی نتایج به دست آمده از این طرحها اقدام
ميكنند.
 -2توسعه محصول جدید
یکي دیگر از استراتژیهای كالن موسسه با توجه به راهبری صنعت داخلي واكسن ،توسعه محصوالت
و فناوریهای جدید ميباشد اما نه با رویکرد توليد انبوه در موسسه بلکه با رویکرد انتقال دانش فني
و توليد در بيرون از موسسه .به همين منظور پس از اتمام پروژههای توسعه محصول یا فناوری جدید،
سياست موسسه واگذاری و فروش دانش فني فناوری جدید ميباشد كه ميبایست دانش فني توليد
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شده وارد مرحله تجاریسازی شود و اقدامات و فعاليتهای الزم بهمنظور فروش این دانش فني صورت
پذیرد .محصوالت و فناوریهای جدید توسعهیافته را ميتوان به دو دسته تقسيمبندی كرد:
.i

محصو تی که تقاضا ،سودآوری و رشد با یی دارد بهنحویکه تأسیس یک شرکت و
سازمان جدید بهمنظور تولید این محصول توجیهپذیر میباشد.
این دسته از محصوالت و فناوریهای توسعه داده شده ،دارای دانش فني ارزشمندی ميباشند و
با توجه به شرایط بازار داخلي و خارجي ،تقاضای محصول منتج شده از تحقيقات صورت گرفته
باال بوده و پيشنهاد ميگردد كه دانش فني محصول و فناوری توسعه داده شده ،به فروش برسد
و توليد این محصول بهطور كامل به یك شركت خارجي واگذار گردد و تمامي فرآیندهای توليد
آن اعم از خرید مواد اوليه ،توليد ،فرموالسيون ،بازاریابي و  ...بر عهده شركت موردنظر باشد.
موسسه در این رویکرد ميتواند به جای دریافت هزینه دانش فني موردنظر در سهام شركت جدید
شراكت داشته باشد .در این راستا ميتوان بسياری از شركتهای توسعهیافته در مركز رشد موسسه
را نام برد.

.ii

محصو تی که تأسیس یک شرکت مستقل و تولید این محصول بهتنهایی توجیه
اقتصادی ندارد.
برخي فناوریها و محصوالت توسعه داده شده ،توجيه اقتصادی از نظر ایجاد یك شركت مستقل
و توليد آن را ندارند؛ درعينحال فناوریهایي جذاب و سودآوری هستند .برای این دسته از
فناوریها و محصوالت توصيه ميگردد كه دانش فني موردنظر به شركتهای فعال كنوني در این
زمينه واگذار شود و تحت برند آنها و یا با واگذاری حق امتياز و دریافت رویالتي به آن شركت،
توليد شوند.
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برخي فناوریها و محصوالت توسعه داده شده ،توجيه اقتصادی از نظر ایجاد یك شركت مستقل و
توليد آن را ندارند؛ درعينحال فناوریهایي جذاب و سودآوری هستند كه ميتوانند در سبد محصول
شركتهای دیگر قرار بگيرند .برای این دسته از فناوریها و محصوالت ميبایست كه دانش فني
موردنظر به شركتهای فعال كنوني در این زمينه واگذار شود و تحت برند آنها و یا با واگذاری حق
امتياز و دریافت رویالتي به آن شركت ،توليد شوند.
در این دسته از طرحها ،شعب موسسه یك گزینه بسيار مناسب و جذاب جهت واگذاری دانش فني
ایجاد شده ميباشند .طبق این مدل ،شعب موسسه ميبایست یك تغيير ساختاری ظرفيت
بهرهبرداری از شركت دانش بنيان و شبکه سرمایه گذاران را در خود آماده نماید و در فرآیندی برنامه
ریزی شده به سوی استقالل نسبي پيش رود .موسسه ميبایست با رویکرد خطمشي گذاری و تبيين
سياستها و استراتژیهای كلي برای شعب ،از ظرفيت بخش خصوصي برای توسعه آنها بهره ببرد
و شعب تحت رهبری و نظارت موسسه با هدف تأمين نياز داخلي كشور و با نگاه به صادرات ،با
یکدیگر به رقابت بپردازند .برای جلوگيری از رقابت كاهنده قدرت ،موسسه بازار داخلي را بر اساس
توانمندی و ضعفهای شعب دستهبندی نموده و به شعب تخصيص ميدهد ،البته برای كاهش ریسك
تأمين محصوالت متعهد شده در بازار ،اجازه مشاركت در تأمين محصوالت در صورت كاستي و یا
بروز خطا به شعب داده ميشود.
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معضالت موجود حوزه تحقیقات موسسه
تعریف معضالت و دیاگرام علت و معلولی
معضالت سازمان نکاتي هستند كه سازمان با آنها دستوپنجه نرم ميكند و از دیدگاه افراد داخل و بيرون
سازمان ،دردهای فعلي موسسه شناخته ميشوند .این معضالت در دو دسته اصلي و فرعي تقسيم ميشوند و
رابطه علت و معلولي با یکدیگر دارند .تا بدین ترتيب لوپهای فعال و نقاط ریشهای در ایجاد مشکالت بهراحتي
شناسایي گردند.
فيدبك (بازخور) یك مفهوم اساسي در دیناميكهای سيستم و تفکر سيستمي است .بااینوجود بسياری مواقع
ذهن ما حلقههای مهم بازخور را كه دیناميك سيستم ما را شکل ميدهند ،نادیده ميگيرد .در دیناميكهای
سيستم از ابزارهای متفاوتي برای در نظر گرفتن ساختار سيستمها استفاده ميشود كه از جمله مهمترین آنها
نمودارهای علت و معلولي سيستم و نقشههای انباره و جریان ميباشند.
دیاگرامهای علت و معلولي ) (Causal Loop Diagrams: CLDsاز ابزارهای مهم نمایش حلقههای بازخور در
ساختار سيستمها هستند .با توجه به استفاده گسترده آنها در كارهای آكادميك و همچنين در كسبوكار
سودمندی آنها در موارد ذیل را ثابت كرده است:
 به سرعت مفروضات شما را درباره علل به وجود آورنده پویایي نشان ميدهد.
 مدلهای ذهني افراد یا تيمها را به سرعت نمایان ميكند.
 تعامل فيدبكهای مهم را كه به نظر شما ایجاد كننده اشکال در سيستم هستند ،نشان ميدهد.
یك دیاگرام علت و معلولي از متغيرهایي كه با فلش به یك دیگر وصل شدهاند تشکيل ميشود .این فلشها
اثرات علت و معلولي حاكم بين این متغيرها را نشان ميدهد.
تحلیل معضالت
بررسيها و مطالعات پيرامون وضعيت طرحها و پروژههای تحقيقاتي موسسه در سالهای گذشته ،بيانگر این
موضوع است كه جایگاه موسسه از حيث تحقيقات دامپزشکي ،با وضعيت مطلوب و مورد انتظار آن فاصله
زیادی داشته و نتایج درخور شان و نام رازی را در پي نداشته است .هرچند كه طي تمامي این سالها تحقيقات
موسسه پاسخگوی نياز كشور بوده و مشکالت و معضالت عدیدهای را طي این ساليان برطرف نموده است ولي
رویکرد موسسه منفعل بوده و نتایج چشمگير و پروژههای تحقيقاتي كالن و تأثيرگذاری در سالهای اخير در
موسسه مشاهده نشده است و اكثر طرحها با بهرهوری و اثرگذاری كم بوده است.
در پي پاسخ به این سؤال كه علل و معضالت موجود موسسه كه باعث كاهش بهرهوری و اثرگذاری تحقيقات
شده است ،جلسات متعددی با مدیران حال و گذشته تحقيقات برگزار گردید و اسناد و مدارک موجود و
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مطالعات ميداني از بخشهای تحقيقاتي ،در پي پاسخ به این سؤال صورت پذیرفت و در نهایت معضالت موجود
سيستم تحقيقات موسسه استخراج و ارتباط آنها با یکدیگر تبيين شد كه در شکل زیر مشاهده ميشود.

شکل  5-5معضالت سیستم تحقیقات موسسه و نمودار علی و معلولی آنها

در نمودارهای علت و معلولي معضل محور ،تمامي مسائلي كه شناسایيشده و در نمودار قرار گرفته است ،از
اهميت باالیي برخوردار هستند و باید راهکاری جهت رفع آنها ارائه گردد .در تحليل سيستمي ،ارتباط بين
مسائل ،بهاندازه خود مسائل حائز اهميت ميباشند .راهحلهایي كاراتر به نظر ميرسند كه به نقاط پر اثرتر
تمركز نماید .راهحلهای كاراتر در مسائلي نهفته است كه با حل آنها ،سایر مسائل نيز حلوفصل گردد .در
تحليل سيستم به این راهحلها ،اهرم ميگویند .در ادامه به بررسي و تحليل معضالت موجود در سيستم
تحقيقات موسسه پرداخته ميشود.
  :I1عدم شفافیت وظایف و مشخص نبودن محدوده فعالیتهابا مطالعه و بررسي فعاليتها و پروژههای معاونت تحقيقات و فناوری و مدیریت تحقيق و توسعه ،شباهت
زیادی بين طرحهای این دو واحد مشاهده ميشود .از طرف دیگر گستره موضوعات ،جانوران هدف و
بيماریهای مورد مطالعه و تحقيق ،بسيار وسيع بوده و اینگونه به نظر ميرسد كه موسسه بر روی همه
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بيماریهای همه جانداران تخصص و تمركز دارد كه این امر موجب عدم تمركز ویژه و مؤثر و بهرهوری
پایين تحقيقات ميگردد.
وضعيت كنوني بيانگر این موضوع است كه وظایف و محدوده فعاليتي این واحدها به درستي تعریف
نشده و شفاف نميباشد و نظارتي بر موضوع و ماهيت طرحها و پروژهها صورت نميپذیرد.
  :I2ناهماهنگی بین ارگانهای با دستیبا بررسي تاریخچه ارتباطات موسسه با ارگانها باالدستي و همچين ارگانهای باالدستي با یکدیگر مانند
سازمان تات ،سازمان دامپزشکي و ...مشاهده ميگردد كه در سياستگذاری و تصميمگيریها ،ارتباطات
و همافزایي این مجموعهها با هم بسيار كم ميباشد و در پارهای از اوقات به صورت جزیرهای عمل
ميكنند كه اقدامات و تصميمات اتخاذ شده در این شرایط توسط ارگانهای باالدستي ،منجر به بيثباتي
و سردرگمي این صنعت در پاره از مسائل ميشود.
  :I3عدم شفافیت در تثبیت جایگاه موسسه در تحقیقاتموسسه در سالهای گذشته نتوانسته است جایگاه خود را در موضوع تحقيقات دامپزشکي در كشور تثبيت
نماید بهطوریكه هر تصميمگيری و سياستگذاریای در این حوزه با هماهنگي موسسه انجام گردد و رویکرد
منفعالنه موسسه در موضوع تحقيقات به این مسئله دامن زده است این موضوع همچنين باعث شکلگيری
سازمانهای موازی با موسسه و مطالبه ضعيف و غير سيستماتيك در موضوع تحقيقات از موسسه و اختصاص
نيافتن بودجه درخور توجه و مناسب در زمينه تحقيقات به موسسه شده است.
از دیگر روی این عدم شفافيت و تثبيت جایگاه باعث شده است كه مدیراني كه در دورههای مختلف وظيفه
مدیریت تحقيقات در موسسه را داشتهاند هر كدام بر اساس نظرات شخصي و دیدگاههای شخصي خود به این
موضوع بپردازند.
  :I4شکلگیری سازمانها و مؤسسات موازی تحقیقاتیدر سالهای اخير به دالیل گوناگون از جمله ناهماهنگي بين ارگانهای مسئول ،ارتباط ضعيف موسسه
با این ارگانها ،عدم شفافيت جایگاه تحقيقات در موسسه و  ...شاهد تأسيس و شکلگيری مؤسسات و
سازمانهای تحقيقاتي گوناگوني در زمينه دامپزشکي و بيماریهای دامپزشکي هستيم .مؤسساتي مانند
موسسه تحقيقات علوم دامي ،دانشکدههای دامپزشکي ،مركز تحقيقات كنه و بيماریهای منتقلِ از آن
و  . ...این امر آسيبي برای جایگاه رهبری موسسه رازی در زمينه تحقيقات بيماریهای دامپزشکي
محسوب ميشود و همچنين شرح وظایف مشترک در برخي از موارد و عدم همکاری و مدیریت یکپارچه،
موجب عدم یکپارچگي و آشفتگي تحقيقات دامپزشکي در كشور ميشود.
 :I5 -نبود برنامه راهبردی و منسجم در حوزه تحقیقات
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 :I7 oنبود سنجههای مناسب
 :I8 oانجام تحقیقات منفعالنه به جای فعا نه
یك برنامه راهبردی ،بستر یا چارچوبي برای عملي ساختن تفکر استراتژیك و هدایت عمليات -كه منجر
به تحقق نتایج مشخص و برنامهریزیشده ميگردد -ميباشد .یك برنامه راهبردی جامع ،تمام اجزا یك
سيستم و فرآیندهای آن را برای رسيدن به هدف مشخص ،سامان ميدهد و در سازمانها و بخشهای
مختلف سازمان ،یك هماهنگي و انسجام در راستای رسيدن به اهداف ایجاد ميكند.
از زمان شکلگيری معاونت تحقيقات ،برنامه راهبردی جامع و منسجمي برای این معاونت و تحقيقات
جاری موسسه تدوین نشده است .اهداف راهبردی و كالن تحقيقات موسسه به صورت واضح معلوم نبوده
و مدل فرآیندی مشخصي وجود ندارد .به همين دليل معيار و سنجههای مناسبي جهت انتخاب طرحها،
شناسایي نيازهای موسسه ،ارزیابي عملکرد و  ...تحقيقات موسسه وجود ندارد.
این امر تهدیدی جدی برای موسسه در راستای رسيدن به هدف رهبری بازار واكسن در كشور ميباشد
زیرا این سردرگمي در امر تحقيقات ،باعث شده كه طرحها و پروژههای تحقيقاتي موسسه منفعالنه باشد
و از كيفيت و بهرهوری الزم و مناسب بهرهمند نباشد .ازاینرو نياز مبرم به تدوین نقشه راه مناسب و
همهجانبهای برای نشان دادن مسير آینده تحقيقات موسسه وجود دارد و مدل فرآیندی تحقيقات
موسسه با توجه به اهداف و استراتژیهای كالن موسسه تدوین گردد و در صورت لزوم ،بازنگریای در
فرآیندها و ساختار این واحد ایجاد شود.
  :I6توجه کمتر به تحقیقات با توجه به در اولویت قرار گرفتن تولید برای مدیرانتوليد واكسن و انجام به موقع تعهدات توليدی در موسسه از اهميت بسيار زیادی برخوردار است.
ازآنجایيكه تزریق این واكسنها با هدف افزایش ایمني بدن در برابر انواع بيماریهای عفوني صورت
ميپذیرد؛ عدم تحویل به موقع تعهدات ،ابتال به بيماریهای عفوني را افزایش ميدهد و سبب تحميل
مخارج درمان به خانوادهها و دولت ميشود.
به دليل اهميت باالی توليد و تعهدات توليد برای مدیران رده باالی موسسه مطالبه جدیتر توليد نسبت
به تحقيقات توسط ارگانهای باالدستي و همچنين زودبازده و مشخص نبودن خروجيهای تحقيقاتي
كه بسياری از این خروجيها با توجه به كوتاه بودن دورههای مدیریتي مدیران پس از دورهی مدیریتي
آنها اتفاق ميافتد معموالً تحقيقات و امور آن در اولویتهای بعدی مدیران قرار ميگيرد و همين امر
موجب عدم پيشرفت مناسب این واحد شده است.
  :I9ارتباط ضعیف موسسه با دستگاههای مرتبط داخلی و بینالمللی :I10 oنبود ساختار مناسب برای برقراری ارتبا ات ملی و بینالمللی
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شاید بتوان ادعا كرد مهمترین معضل و ضعف موسسه رازی در حوزه تحقيقات و فناوری طي سالهای
اخير وجود ضعف در تعامل با سازمانها و نهادهای داخلي و بينالمللي در زمينه بيماریهای حيوانات
مانند سازمان دامپزشکي و  OIEبوده است .هر چند در نگاه اول سطح تعامل موسسه با سازمان
دامپزشکي خوب و باال مينماید اما بایستي پذیرفت كه این سطح از تعامل با ارگاني مانند سازمان
دامپزشکي كه متولي دام در كشور ميباشد با حد مطلوب فاصله فراواني دارد .البته موسسه رازی بهتنهایي
مسئول عدم شکلگيری این ارتباط نامطلوب با سازمان دامپزشکي نبوده است و كوتاهيهایي نيز از
سمت سازمان دامپزشکي در این امر نقش داشتهاند .عدم شکلگيری ارتباط و تعامل مطلوب بين موسسه
رازی و سازمان دامپزشکي باعث شکلگيری رقابتي غيرحرفهای و ناسالم بين موسسه و سازمان
دامپزشکي شده است .به صورتي كه سازمان دامپزشکي در سالهای اخير تصميم گرفته است تا در
برخي موارد و حوزهها با كمرنگ كردن نقش موسسه رازی یکپارچگي مدیریت تحقيقات و تشخيص
بيماریهای دامپزشکي را از موسسه سلب نماید و در این راستا اقدام به ایجاد مراكز تشخيص بيماریهای
دامپزشکي نموده و هزینههای بسياری را نيز در این راستا صرف نموده است.
البته عالوه بر مسئله فوق عواملي مانند عدم وجود عملکرد سيستماتيك قوی و بروز در حوزه تحقيقات
دامپزشکي در موسسه رازی ،اداره نسبتاً سنتي و قائم به فرد بخشهای مختلف تحقيقات در موسسه
رازی ،عدم توجه كافي به حوزه تحقيقات در برهههای خاصي از زمان ،لختي موسسه در بهروزرساني
زیرساختها و تجهيزات بسياری از بخشهای تحقيقاتي و  ...نيز كموبيش در به وجود آمدن وضعيت
فوق دخيل بودهاند .بطوریکه در حال حاضر بهجز آزمایشگاه رفرانس آبله تقریباً هيچكدام آزمایشگاههای
موسسه رازی شرایط و تجهيزات الزم برای آزمایشگاههای رفرانس و همکار سازمان  OIEرا دارا نيست.
  :I11دیدگاههای متفاوت مدیریت در مورد تحقیقات موسسه :I12 oتغییرات مدیریتی
 :I13 oتم دولتی موسسه
موسسه با توجه به دولتي بودن ساختار و عدم ثبات مدیریتي در سازمانهای دولتي ،در سالهای اخير
شاهد تغيير و تحوالت زیادی در الیه باالیي مدیریتي خود بوده است و این تغييرات مدیریتي طبيعتاً
تغييرات دیدگاه در موضوعات مختلف را نيز در پي دارد.
از طرفي ،حيطه تحقيقات بنيادی در زمينه بيماریهای دام و طيور تا حدودی از حيطه تحقيقات
توسعهای مجزا ميباشد؛ و همانطور كه مباحث مرتبط با مأموریت موسسه در زمينه تحقيقات بيان شد،
موسسه متولي تحقيق بيماریهای عفوني و واگير در حوزه دامپزشکي نيز ميباشد؛ این موضوع باعث
شده است كه مدیران مختلف برداشتهای متفاوتي در زمينه مباحث مرتبط با تحقيقات در موسسه
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رازی داشته باشند؛ و با توجه به رویکرد و نگاه مدیران هر دوره یکي از تحقيقات بنيادی و كاربردی یا
تحقيقات توسعهای مغفول مانده و دیگری مورد توجه بيشازحد قرار گرفته است.
  :I14مطالبه ضعیف و غیر سیستماتیک از رف ارگانهای با دستیبا توجه به ظرفيتهای علمي و زیرساختي باالی موسسه رازی در زمينه تحقيقات دامپزشکي و متولي
بودن این موسسه در این امر ،برنامه مؤثر ،منسجم و بلندمدت تحقيقاتيای از طرف ارگانهای باالدستي
برای استفاده از ظرفيتهای موسسه تعریف نميشود كه این مسئله همانطور كه قبالً شرح داده شد از
موضوعات مختلفي مانند عدم تثبيت جایگاه موسسه در تحقيقات دامپزشکي و همچنين شکلگيری
سازمانها موازی نشاءت ميگيرد .این امر در بلندمدت اهميت و جایگاه تحقيقات در موسسه رازی را
كاهش ميدهد و اهتمام مدیران موسسه به این مقوله نيز كاهش ميیابد.
  :I15ناکافی بودن بودجه فعلی تحقیقات برای انجام پروژههایکي از اصول و پيشنيازهای اصلي برای پيشرفت و توسعه هر برنامهای ،تأمين و تخصيص منابع مالي
الزم و مقتضي آن برنامه ميباشد .هر چند كه عامل دیگری نيز در پيشرفت و توسعه برنامهها دخيل
هستند اما بودجه و منابع مالي نيز از موارد بسيار پراهميت در این زمينه ميباشد.
با بررسي پروژهها و طرحهای تحقيقاتي  5سال اخير ،موضوعي كه به چشم ميخورد ،بودجه بسيار پایين
طرحهای تحقيقاتي و كاهش سهم بودجه تحقيقات موسسه ميباشد بهطوریكه ميانگين اعتبار تخصيص
داده شده به طرحهای تحقيقاتي  8ميليون تومان بوده است كه رقم بسيار ناچيزی در برابر طرحهای
تعریف شده محسوب ميشود و این امر خود دليل بسيار مهمي برای پایين بودن بهرهوری و جایگاه
تحقيقات موسسه به حساب ميآید.
  :I16متقاضی محور نبودن رحهای تحقیقاتی موسسهطرحهای تحقيقاتي موسسه غالباً توسط اعضای هيئتعلمي خود موسسه تعيين ميشود و معموالً
متقاضي بيروني برای آنها وجود ندارد و به همين علت معموالً طرحها بر اساس نيازهای واقعي و
موردنياز صنعت دامپزشکي و همچنين نياز واقعي موسسه تعریف نميشود و اهداف دیگری را دنبال
ميكند .همين موضوع باعث شده است كه نتایج این تحقيقات ،بروز و نمود خارجي نداشته باشد و
بهرهوری بسيار پایيني داشته باشند .متقاضي محور بودن تحقيقات ضمن اینکه در تأمين مالي طرحها
از طریق جذب گرنت كمككننده خواهد بود باعث كاربردیتر شدن تحقيقات بر اساس نياز صنعت و...
ميشود .یکي از دالیل ایجاد این معضل را ميتوان مطالبه ضعيف ارگانهای باالدستي از موسسه رازی
دانست.
 :I17 -جذب ضعیف گرنتهای تحقیقاتی
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به دليل ارتباط و تعامالت ضعيف موسسه با نهادها و ارگانهای ملي و بينالمللي ،جذب طرحهای
تحقيقاتي و گرنتهای پژوهشي بسيار ضعيف انجام شده است .از طرف دیگر طرحهای تحقيقاتي و
آزمایشگاهي كه از سمت سازمان دامپزشکي به موسسه محول ميشود ،هزینهی آنها پرداخت نميشود
و عمالً طرحهای از سوی سازمان دامپزشکي به صورت رایگان صورت ميپذیرد .این موضوع باعث ميشود
كه موسسه بخواهد در زمينه تحقيقات صرفاً بر منابع مالي خود تکيه كند و آسيبپذیری تحقيقات در
این راستا بسيار زیاد خواهد بود .انجام طرحهای تحقيقاتي از طریق جذب گرنت ضمن كمك در تأمين
مالي طرحها در كاربردیتر بودن طرحهای تحقيقاتي نيز مؤثر خواهد بود.
  :I18تحقیقات با بهرهوری و اثرگذاری کمتمامي معضالت و مشکالتي كه در باال مطرح شد ،به نحوی ،چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم،
باعث كاهش بهرهوری و اثرگذاری تحقيقات موسسه رازی شده است و منجر به ایجاد فاصله بين جایگاه
موسسه از حيث تحقيقات دامپزشکي ،با وضعيت مطلوب و مورد انتظار شده است .اگر بخواهيم مهمترین
عوامل اثرگذار بر این مسئله را موردبررسي قرار دهيم ،همانطور كه در نمودار علي و معلولي مشخص
شده است ميتوانيم از ناكافي بودن بودجه فعلي برای تحقيقات ،متقاضي محور نبودن طرحهای
تحقيقاتي ،انجام تحقيقات منفعالنه به جای فعاالنه ،نبود سنجههای مناسب ،دیدگاههای متفاوت مدیران
در رابطه با تحقيقات ،ارتباط ضعيف موسسه با دستگاههای مرتبط داخلي و خارجي و توجه كمتر به
تحقيقات با توجه به در اولویت قرار گرفتن توليد برای مدیران دانست .همچين با بررسي دقيقتر نمودار
علي و معلولي مشخص ميباشد كه اهرم و چشمه مسائل موضوع عدم شفافيت وظایف و مشخص نبودن
محدوده فعاليتها ميباشد كه به صورت مستقيم یا غيرمستقيم بر سایر معضالت و مسائل تحقيقات در
موسسه اثرگذار ميباشد و لذا برای رفع این موضوع باید در تدوین استراتژیهای حوزه تحقيقات بنيادی
و كاربردی این موضوع به صورت ویژه مورد بررسي قرار گيرد.
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شکل  3-5مدل لرآیندی کسبوکار حوزه تحقیقات

پيشتر در رابطه با مدل فرایندی توضيح داده شد .مدلسازی فرایندها فعاليتي است كه توسط تحليلگران
فرایندها و بهمنظور استخراج فرایندهای موجود و نمایش فرایندهای جدید در تمام متدولوژیها و استراتژیهای
مهندسي مجدد مورد استفاده قرار ميگيرد .در چنين فعاليتي تحليلگران از ابزارهای مدلسازی برای مدل
كردن وضعيت فعلي و وضعيت آینده سازمان استفاده ميكنند.
با توجه به توضيحات باال و بيان اهميت مدلسازی فرآیندهای سازمانها ،در این قسمت به بيان مدل فرآیندی
تدوین شده برای حوزه تحقيقات بنيادی و كاربردی موسسه پرداخته ميشود.
همان طور كه قبال بيان شد چهار اهرم استراتژیك برای یك واحد تحقيقاتي كه به ضرورت باید برنامهای جدی
و یکپارچه برای آنها داشت عبارتاند از معماری ،فرآیندها ،پورتفوليو و افراد و برای تدوین مدل فرآیندی
تحقيقات موسسه به این چهار حوزه پرداخته شده است.
حوزه پورتفولیو
پورتفوليو ناظر به معيارهای انتخاب و اولویتبندی طرحها و پروژهها ميباشد .پروژههای انتخابشده و در دست
اقدام در واحدهای تحقيقاتي باید نمایشگر استراتژیهای كلي این حوزه باشد .بهعنوانمثال پورتفوليوی پروژهها
و طرحهای یك شركت كه استراتژی آن كسب سود و برتری رقابتي از طریق كشف و توليد داروهای جدید
ميباشد ،بسيار متفاوت است از شركتي كه استراتژی خود را توسعه داروهای موجود تعریف كرده است.
حوزه پورتفوليو و انتخاب سبد طرحها و پروژههای تحقيقاتي موسسه ،نيازمند تشکيل یك كميته به نام
) SBU(Strategic Business Unitميباشد .این كميته ميبایست با بررسي ،تحليل و ارتباط با ارگانهای
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باالدستي اقدام به شناسایي و تعریف پروژههای تحقيقاتي نماید و پروپوزال طرحها و پروژههای استخراج شده
را جهت اجرا در اختيار اعضای هيئتعلمي موسسه و مؤسسات تحقيقاتي همکار قرار دهد منابع تعریف پروژه
عبارتاند از مصوبات شورای پژوهشي موسسه ،نيازهای داخلي موسسه ،شركتهای همکار موسسه ،سازمانهای
همکار داخل كشور از قبيل سازمان دامپزشکي ،سازمانهای بينالمللي همکار مانند  OIEو  WHOو نيازهای
صنعت بيوتکنولوژی.
پروژههای تصویب شده در این كميته در هشت دسته زیر تقسيمبندی ميشوند:
.I

اپيدميولوژی بيماریهای دام و طيور

.II

تشخيص بيماریها

.III

موضوعات نوین مانند NANO-NGS

.IV

بانك ذخایر ژنتيکي

.V

بهداشت مواد غذایي

.VI

مقاومتهای ميکروبي

.VII

زیستفناوری و علوم زیستي پایهای

.VIII

پایش بازار و آیندهپژوهي فراوردههای بيولوژیك

این كميته بهمنظور ایجاد رویکرد فعاالنه و خروج موسسه از حالت منفعالنه ،اقدام به استخراج سبد پروژههای
تحقيقاتي ميكند و بهمنظور استخراج این سبد باید اقدامات زیر را انجام دهد.
 مطالعه و شناخت نيازهای تحقيقاتي كشور و صنعت ایجاد تعامل و ارتباط با ارگانهای باالدستي مانند سازمان تات ،سازمان دامپزشکي و  ...جهتجذب پروژه و گرنت تحقيقاتي
 تعامل با بخشهای توليدی ،تحقيق و توسعه و اعضای هيئتعلمي جهت استخراج نيازهایتحقيقاتي موسسه با رویکرد نتيجه محور
 تعامل با ارگانها و مؤسسات تحقيقاتي بينالمللي بهمنظور اخذ پروژههای بينالمللي و ارتقایبرند تحقيقاتي موسسه در جوامع بينالمللي
 تدوین  RFPطرح و پروژههای تحقيقاتي موردنياز موسسه بهمنظور همکاری با اعضای هيئتعلميموسسه و محققين و نهادهای تحقيقاتي خارج از موسسه
كميته  SBUپس از تهيه و تصویب پروپوزالها ،وظيفه پایش و نظارت بر طرحها را به واحدی به نام
) PMO(Project Management Officeميسپارد كه این واحد از متخصصين مدیریت و كنترل پروژه تشکيل
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شده است و اشراف كامل بر روی طرحهای تحقيقاتي موسسه دارند .در دفتر مدیریت پروژه ،پروژهها از گام
آغازین ثبت ميشود و كارشناسان این دفتر با متدهای علمي مدیریت پروژه و ابزارهای مناسب به مدیریت
پروژههای تحقيقاتي تعریف شده در موسسه ميپردازند تا بتوانند پروژههای تعریف شده در موسسه را در زمان
خودش ،با هزینه اختصاص یافته به آن و با كيفيت مدنظر به اتمام برسانند .با توجه به سوابقي كه از پروژههای
تحقيقاتي در گذشته در موسسه مبني بر تأخير زیاد در اتمام پروژهها ،هزینههای مازاد در انجام برخي پروژهها
و نهایتاً عدم دستيابي به هدف تعيين شده در آغاز كار برای پروژهها و همچنين وجود این واحد در مؤسسات
تحقيقاتي بزرگ در دنيا ضرورت شکلگيری این واحد در حوزه تحقيقات موسسه نيز بسيار احساس ميشود
و ایجاد آن ميتواند یکي از مهمترین تحوالت ساختاری در حوزه تحقيقات باشد.
حوزه منابع انسانی
بدیهي است كه افراد تشکيلدهنده واحد تحقيق و پژوهش و استراتژیهای مربوط به آن یك جنبه بسيار مهم
و اثرگذار در بهبود عملکرد این واحد دارد .با وجود رشد روزافزون ابزارهای پيچيده الکترونيك ،شبيهسازیهای
كامپيوتری و  ...فرآیندهای تحقيقاتي همچنان فرآیندهای متکي به افراد ميباشد .به همين دليل تصميمگيری
درباره مهارتهای عمومي و تخصصي ،سياستهای جذب ،پسزمينههای فني ،آموزش ،مسير شغلي ،سامانه
ارتقا و  ...در حيطه مسائل این رده ميگنجد.
از طرف دیگر امروزه قدرت كشورها و سازمانها را سرمایه مادی ،ماشينآالت و تجهيزات رقم نميزنند بلکه
سرمایه انساني كارآمد و خالق تعيينكننده قدرت و توان رقابتي سازمانها ميباشد و بزرگترین مزیت نسبي
در دنيای رقابتي آینده سرمایه انساني كشورها و سازمانها ميباشد .امروزه سرمایه انساني بهعنوان بزرگترین
و باارزشترین دارایي و سرمایه هر سازمان و كشوری محسوب ميشود .سرمایه انساني تنها سرمایهای است كه
فزاینده است و هرگز با مصرف كردن مستهلك نميشود ،بلکه رشد ميابد.
با مقدمه كوتاهي كه در سطور گذشته بيان شد ،اهميت نيروی انساني متخصص در هر سازماني بيان گردید؛
اما اهميت این موضوع در امور تحقيقاتي ،عليالخصوص در صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك دوچندان
ميباشد .نيروی انساني متخصص ،ماهر و باتجربه نقش اصلي را در پيشبرد اهداف تحقيقاتي موسسه ایفا
ميكند.
مؤسسه رازی ازنظر سرمایه انساني یك مؤسسه بسيار غني و باسابقه بوده كه با در اختيار داشتن نزدیك به
 211هيئتعلمي و حدود  311نيروی كارشناس ،كارشناس ارشد و دكترای تخصصي متخصص در امر تحقيق
و توليد ،یکهتاز صنعت واكسن و مواد بيولوژیك در ایران ميباشد و حجم باالیي از دانش گرانبهای ضمني و
آشکار در زمينه واكسن و فرآوردههای بيولوژیك را در خود جای داده است.
همانطور كه در پاراگراف قبلي بيان شد ،موسسه از نظر سرمایه انساني بسيار غني ميباشد اما خطری كه
موسسه را تهدید ميكند ،خطر از دست دادن نيروهای متخصص و باتجربه در زمينه تحقيقات ميباشد .در
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صورت بازنشستگي و یا خروج نيروهای زبده تحقيقاتي ،در بسياری از بخشها فرد دیگری بهمنظور جایگزیني
در موسسه وجود ندارد و این امر خسارت بزرگي را به موسسه و كشور وارد ميكند .به همين دليل موسسه
باید یك برنامه جدی بهمنظور تربيت و پرورش نيروهای زبده تحقيقاتي تدوین نماید و صاحبنظران و افراد
شاخص علمي در زمينه هر بيماری را به كشور معرفي نمایند بهطوری كه در زمينه بيماریهای عفوني دام و
طيور ،نفر اول و شاخص متخصص در زمينه آن بيماری ،یکي از هيئتعلميها و متخصصين موسسه باشد.
نکته الزم و ضروری دیگری كه برای اعتالی جایگاه تحقيقات در موسسه رازی الزم است ،تربيت افرادی با
مهارتهای مدیر پروژه برای مدیریت پروژههای تحقيقاتي كالن است؛ افرادی دارای مهارتهای علمي،
مدیریتي ،رهبری ،سازماندهي و ...كه در حوزه تحقيقات مرتبط نيز شناخت كافي را داشته باشند .وظيفه این
افراد راهبری و هدایت پروژههای كالن تحقيقاتي ملي و بينالمللي در موسسه ميباشد .این افراد باید بتوانند
با شکست پروژههای كالن به پروژههای كوچكتر و مدیریت انجام آنها توسط متخصصان موسسه و متخصصان
بيروني پروژههای كالن در سطح ملي و بينالمللي را در موسسه اجرا و مدیریت كنند.
حوزه معماری یا ساختار
معماری ،ناظر به تصميماتي است كه مربوط به ساختار و جغرافيای واحد تحقيقات ميباشد .این رده شامل
تصميم گيری راجع به تمركز یا توزیع یافتگي ،اندازه ،مکان و تمركز واحد تحقيقات و موضوعاتي از این دست
ميباشد.
معماری و ساختار مناسب و متداول برای امور تحقيقاتي در مؤسسات تحقيقاتي برتر و پيشرو ،در دنيای
امروزی ،استفاده از شبکههای تحقيقاتي و تعامل با متخصصين ،دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و  ...ملي و
بينالمللي ميباشد .بهطوری كه تقریباً تمامي شركتهای برتر واكسنسازی دنيا مانند فایزر ،مرک ،سانوفي،
نوارتيس و  ...در سایتهای خود اظهار كردهاند كه «ما ميدانيم كه بهتنهایي نميتوانيم همه تحقيقات را در
آزمایشگاهها و مراكز تحقيقاتي خود انجام دهيم و نيازمند همکاری با شركتها ،مراكز تحقيقاتي ،دانشگاهها و
دانشمندان مستقل ميباشيم».
موسسه رازی نيز با توجه به استراتژیهای كالن تعریف شده در برنامه راهبردی خود -بازیگرداني و هدایت
بازار داخلي واكسن در كشور و چابك سازی بهواسطه اصالح فرایندها و تعامل با شركتهای خصوصي
دانشمحور با پشتوانه مالي قوی در توليد فرآوردهها -و همچنين به تبعيت از بازیگران اصلي صنعت واكسن و
فرآوردههای بيولوژیك ،باید اقدام به ایجاد یك شبکه بزرگ و فعال از دانشمندان ،محققان ،دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي داخل و خارج از كشور نماید و از ظرفيت و توانمندی آنها در راستای پيشبرد اهداف تحقيقاتي
خود استفاده نماید.
موسسه رازی با توجه به اینکه بازیگر اصلي در حوزه تحقيقات دامپزشکي در كشور ميباشد باید به انجام
طرحهای تحقيقات كالن در سطح ملي و بينالمللي در این حوزه بپردازد و تمركز خود را بر طرحهای كالن
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بگذارد همانطور كه در بخش نيروی انساني مطرح گردید موسسه باید به تربيت نيروهای انساني متخصص و
مدیر پروژه در حوزه تحقيقات بپردازد .مدیراني كه بتوانند به شکست طرحهای تحقيقاتي كالن به طرحهای
كوچكتر و مدیریت اجرای آنها در شبکه متخصصين كه شامل متخصصين داخلي و بيروني موسسه ميباشد
طرحهای كالن در سطح ملي و بينالمللي را در موسسه به انجام برسانند .لذا با این رویکرد شکلگيری شبکهی
متخصصين در موسسه در جهت پيشبرد طرحهای تحقيقاتي كالن ضروری مينماید.
حوزه فرآیندها
فرآیند ،ناظر به راه و روشهای رسمي و غيررسمي ميباشد كه منجر به پيشبرد پروژهها ميگردد .این رده
شامل تصميماتي از قبيل روش مدیریت پروژهها ،سيستم نظارتي پروژهها ،توالي و جریان فعاليتهای بحراني
پروژهها ،شاخصهای اندازهگيری و پيگيری پروژه ،ساختاریافته بودن یا منعطف بودن فرآیندها و  ...ميباشد.
به منظور رفع معضالت موجود در امر تحقيقات موسسه كه در قسمت قبلي به آن اشاره شد و همچنين جهت
كمك به پيادهسازی و اجرای سياستهای مطرح شده در حوزه معماری و ساختار ،ميبایست تغييراتي در
برخي فرآیندهای حوزه تحقيقات از جمله فرآیند تصویب و واگذاری طرحها صورت پذیرد.
نکته اول پروپوزال محور نمودن طرحها و پروژههای تحقيقاتي موسسه ميباشد .الزم است كميته  ،SBUپس
از شناسایي و استخراج سبد تحقيقاتي موسسه ،اقدام به تدوین پروپوزال نمایند كه شامل مختصری از طرح،
تخمين هزینهها ،رسم نمودار گانت زماني پروژه ،نتایج موردنظر ،موارد تحویلي پروژه و  ...ميباشد.
نکته دوم زمانبندی مشخص پروژهها بر مبنای نياز و وضعيت بازار و صنعت طرح موردنظر و ترسيم دقيق
نمودار گانت زماني پروژه بهمنظور تسهيل در امر پایش و نظارت بر اجرای تحقيقات ميباشد و نکته سوم نيز
انعقاد قرارداد با هدف مشخص ،زمان مشخص ،بودجه مشخص و منابع مشخص با مجری طرح ميباشد؛ كه
این مجری ميتواند از اعضای هيئتعلمي موسسه باشد یا شبکه بيروني موسسه شامل متخصصين و مؤسسات
خارج از موسسه.
این اقدامات موجب افزایش بهرهوری ،اتخاذ رویکرد فعاالنه ،متقاضي محور شدن تحقيقات ،ایجاد سنجههای
مناسب جهت پایش ،نظارت و  ...ميگردد.
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جایگاه ساختاری تحقیقات و تحقی و توسعه در موسسه
ساختار به ارائه چارچوبي ميپردازد كه اصول چهارگانه تدوین استراتژی تحقيق و توسعه یعني معماری ،فرایند،
پورتفوليو و افراد در قالب آن به فعاليت ميپردازند .همانند استراتژی ،طراحي ساختار درگير یافتن «بهترین»
راه سازماندهي ميباشد .ارائه چارچوب و ساختار در هر سازمان با توجه به استراتژیهای بخش موردنظر،
فناوریهای مورداستفاده در آن و وضعيت و محيط پيرامون آن ،موردبررسي قرار ميگيرد]11[ .
سازماندهي در دو طيف مختلف شکلهای مکانيکي و بوروكراتيك و شکلهای ارگانيك مطرح ميشود و
سازمانها و بخشها با توجه به وضعيت خود ،حوزهای بين این دو طيف را برميگزینند .هر چه كاالها و خدمات
در سازمان استانداردتر و محيط باثباتتر باشد مزایای كارایي مدل بوروكراتيك با توجه به رویههای عملياتي
استاندارد و سطوح باالی تخصصي سازی آن ،بيشتر است .زماني كه بازارها متالطمتر ميشوند یا نوآوری
مطلوب ميشود یا خریداران به محصوالت سفارشي نياز دارند مدل بوروكراتيك كارایي ندارد و رویکرد ارگانيك
مزایا و كارایي بيشتری دارند.
همانطور كه بيان شد ،در محيطهای پژوهشي و توسعه محصول جدید با توجه با سطح باالی نوآوری در این
واحدها بهتر است كه سازمانها در این بخشها به سمت رویکردهای ارگانيك تر توجه داشته باشند .ایجاد
شبکه همکاران و محققان در تحقيقات و تحقيق و توسعه موسسه رازی به تقویت این رویکرد كمك خواهد
كرد .در ادامه سناریوهای موجود برای بهرهوری باالتر و دستیابي به استراتژیها و اهداف مشخص شده برای
تحقيقات و تحقيق و توسعه با توجه به ظرفيتها و فرهنگ حاكم بر موسسه ،ساختار سازماني كنوني و محيط
موسسه مورد بررسي قرار ميگيرد.
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سناریو اول :مدیریت تحقی و توسعه یل معاونت تولید همرده با دیگر مدیریتها و وجود معاونت
تحقیقات برای انجام تحقیقات کاربردی بهصورت مجزا (ساختار کنونی)
ریاست

معاونت تجاری سازی و
همکاری های فناوری

معاونت برنامهریزی
و پشتیبانی

معاونت تحقی و
تولید

معاونت تضمین
کیفیت

مدیریت تحقی و
توسعه

معاونت تحقی و
تشخیص بیماری ها

مدیریت تولید

شکل  7-5سناریو پیشنهادی اول

در وضعيت كنوني معاونت تحقيقات و فناوری متولي انجام تحقيقات پایهای و كاربردی در زمينه دامپزشکي
ميباشد و فعاليتش در زمينه تحقيقات توسعهای كم ميباشد و همکاری و ارتباط اندكي با مدیریت تحقيق و
توسعه دارد حتي در برخي موارد آزمایشگاه تحقيق و توسعه و آزمایشگاههای مرتبط با معاونت تحقيقات از هم
مجزا ميباشند.
مدیریت تحقيق و توسعه نيز ذیل معاونت تحقيق و توليد در كنار مدیریت توليدات انساني ،مدیریت توليدات
دامي و  ...قرار دارد و وظيفهی آن بيشتر تصویب و پيگيری طرحهای توسعهای ميباشد.
با توجه به اینکه حيطه تحقيقات بنيادی و كاربردی در زمينه دام با توجه به توليدی بودن موسسه تا حدودی
از حيطه تحقيقات توسعهای مجزا ميباشد؛ و همانطور كه مباحث مرتبط با مأموریت موسسه در زمينه
تحقيقات بيان شد موسسه متولي تحقيق بيماریهای عفوني و واگير در حوزه دامپزشکي نيز ميباشد این
موضوع باعث شده است كه مدیران مختلف برداشتهای متفاوتي در زمينه مباحث مرتبط با تحقيقات در
موسسه رازی داشته باشند؛ و با توجه به رویکرد و نگاه مدیران هر دوره یکي از تحقيقات بنيادی و كاربردی یا
تحقيقات توسعهای مغفول مانده و دیگری مورد توجه بيشازحد قرار بگيرد .لذا برای تفکيك این دو حيطه و
مرتبط بودن حيطه تحقيقات توسعهای به توليد ،مدیریت تحقيق و توسعه با شرح وظایف متفاوت در ذیل
معاونت توليد قرار گرفته است و معاونت تحقيقات بهمنظور انجام تحقيقات بنيادی و كاربردی و در راستای
مأموریت موسسه بهصورت جدا شکل گرفته است.
كه از مزایای آن ميتوان قرار گرفتن نيروهای تحقيق و توسعه در كنار نيروهای توليد و تربيت نيروهای خبرهتر
و هماهنگي تحقيقات توسعهای با مباحث توليد دانست و از معایب آن ميتوان به سخت بودن تفکيك بعضي
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حيطههای تحقيقات بنيادی و كاربردی از تحقيقات توسعهای ،نيروهای مشترک و قوانين ارتقا و بهبود یکسان
اشاره كرد .لذا در صورت نبود مشکالت مطرح شده ميتوان این مدل را مدلي مناسب دانست؛
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سناریو دوم و سوم :تأسیس پژوهشکده و ایجاد مدیریت تحقی

و توسعه و مدیریت تولید یل

معاونت تحقی و تولید و یا معاونت تحقی و توسعه به صورت مجزا
ریاست

معاونت تجاری سازی و
همکاری های فناوری

معاونت تضمین
کیفیت

معاونت برنامهریزی
و پشتیبانی

معاونت تحقی و
تولید
مدیریت تحقی و
توسعه

مدیریت تولید

پژوهشکده
شکل  8-5سناریو پیشنهادی دوم

شکل  9-5سناریو پیشنهادی سوم

در این ساختار ،معاونت تحقيقات و فناوری حذفشده و بهجای آن پژوهشکده رازی با ساختاری مستقل و
مجزا ذیل ریاست تأسيس ميگردد و ذیل معاونت توليد دو مدیریت توليد و مدیریت تحقيق و توسعه یا معاونت
توليد و معاونت تحقيق و توسعه ایجاد گردد.
همانطور كه در بخش قبل بيان شده است ،تحقيقات كاربردی در حوزه دام از مأموریتهای موسسه ميباشد
كه از طرف وزارت خانه به آن محول شده است و همچنين رویکردهای مختلف مدیریتي در دورههای مختلف
منجر به توجه بيشازحد یا بيتوجهي به تحقيقات توسعهای یا تحقيقات بنيادی و كاربردی شده است.
همانطور كه مشخص ميباشد با توجه به توليدی بودن موسسه توجه به مباحث تحقيقات توسعهای بيشتر از
تحقيقات بنيادی و كاربردی موردتوجه ميباشد و بهعنوان یك شایستگي محوری موسسه ميتوان از آن نام
برد .با این ساختار پيشنهادی ساختار توليدی بودن موسسه حفظ شده و تحقيقات بنيادی و كاربردی كه از
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مباحث حاكميتي در این زمينه ميباشد در یك ساختار جدا یعني پژوهشکده دنبال ميگردد .این حالت برخي
معایب مدل قبل یعني تفکيك حيطههای فعاليت و همچنين مباحث مرتبط با قوانين ارتقا را تا حدودی مرتفع
خواهد كرد؛ اما عيوب این مدل را ميتوان از بين رفتن همافزایي تحقيقات كاربردی و توسعهای دانست .از
نکات دیگر قابلتوجه در این حالت كه نياز به بررسي دارد این ميباشد كه در حال حاضر معاونت توليد موسسه
یکي از بزرگترین معاونتهای موسسه و با شرح وظایف عدیدهای ميباشد بهطوریكه معاون توليد یکي از
حساسترین و مهمترین پستهای موسسه است .در این حالت كه مدیریت تحقيقات توسعهای نيازمند توجه
بيشازپيش ميباشد معاونت مدنظر را بيشازحد بزرگ ميكند و این موضوع منجر به پرمشغله شدن این
معاونت شده و آنطور كه مدنظر ميباشد نتواند به این مدیریت توجه شود .لذا سناریو جامعتر از این حالت
ميتواند سناریو سوم یعني شکلگيری پژوهشکده برای انجام تحقيقات كاربردی و ایجاد معاونت تحقيق و
توسعه در كنار معاونت توليد باشد كه دغدغههای پيشين و همچنين دغدغه بزرگ شدن بيشازحد معاونت
توليد ازلحاظ ساختاری را مرتفع نماید؛ اما در این سناریو باید به وضعيت سازماني موسسه كه در نيمه دوم
عمر خود قرار داشته و از انعطافپذیری بسيار كمي در برابر تغيير روبرو ميباشد نيز توجه نمود؛ كه همين
موضوع مطلوبيت این سناریو را بسيار كم ميكند.
ایجاد پژوهشکده نيازمند الزاماتي ميباشد كه در پيوست  1به آن اشاره شده است.
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سناریو چهارم :ایجاد معاونت تحقی و توسعه ،مجزا از معاونت تولید که متولی تحقیقات کاربردی
نیز میباشد

ریاست

معاونت تجاری سازی و
همکاری های فناوری

معاونت برنامهریزی
و پشتیبانی

معاونت تضمین
کیفیت

معاونت تولید

معاونت تحقی و
توسعه

تحقیقات بنیادی

تحقیقات توسعهای

شکل  11-5سناریو پیشنهادی چهارم

در این ساختار تحقيقات بنيادی و كاربردی و تحقيقات توسعهای ذیل یك معاونت و تحت دو مدیریت مجزا
ایجاد ميشود.
در مدل سناریو دوم و سوم دو تا از عيوب اساسي سناریو اول مرتفع گردید اما همانطور كه بيان شد در مدل
سناریو دو ،همافزایي تحقيقات كاربردی و تحقيقات توسعهای وجود ندارد .با مدل بيانشده در سناریو چهارم
با توجه به مدیریت واحد و یگانه تحقيقات كاربردی و تحقيقات توسعهای و سياستگذاری كالن معاونت در
این زمينه همافزایي قابل شکلگيری خواهد بود .دو نکته پيرامون این ساختار موردتوجه ميباشد.
نکته اول :ساختار موردنظر با فرهنگسازماني شکلگرفته در موسسه و تجربههای تاریخي موسسه همخواني
ندارد و ایجاد آن را تا حدودی غيرممکن ميسازد .نکته دیگر نيز این موضوع ميباشد كه با توجه به اینکه
معاونت تحقيقات و فناوری یك معاونت مجزا ميباشد ،ساختار جدید ایجادشده جایگزین ساختار معاونت
تحقيقات و فناوری خواهد شد و ساختار كنوني این معاونت بر اساس ساختار معاونت تحقيقات ميباشد و با
توجه به اینکه در سالهای اخير تحقيق توسعهای در موسسه تا حدودی تضعيف شده است و ساختار آن در
حال حاضر قوام مدنظر را ندارد .تغيير ساختار به این سمت و صرفاً تغيير نام معاونت روح حاكم بر معاونت
تحقيقات و فناوری را تغيير نخواهد داد و تحقيق و توسعه با استراتژیهای در نظر گرفتهشده برای آن شکل
نخواهد گرفت.
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سناریو پیشنهادی
با توجه به استراتژیها و اهداف در نظر گرفتهشده برای تحقيقات بنيادی و كاربردی و تحقيقات توسعهای و
استراتژیهای كالن موسسه و همچنين بررسي فرهنگ سازماني موسسه ،ساختار سازماني كنوني موسسه،
دولتي بودن موسسه و مصاحبه با خبرگان سناریو سوم با فراهم بودن شرایطي ميتواند گزینه مطلوب باشد اما
متأسفانه در حال حاضر آن شرایط برای موسسه فراهم نيست .با توجه به سابقه تغييرات ایجاد شده در زمينه
تحقيقات توسعهای و تحقيقات بنيادی و كاربردی در شرایط حال حاضر بهتر است ضعفهای گزینه نخست با
اصالح و تکميل سيستم تصميمگيری در حوزه تحقيقات و تقویت مركز تصميم استراتژیك انتخاب پروژهها
مرتفع گردیده و به عنوان گزینه راه گشا استفاده گردد .ایجاد شورای پژوهشي زیر نظر رئيس موسسه ميتواند
دو وظيفه اصالح و تکميل سيستم تصميمگيری در حوزه تحقيقات و تقویت مركز تصميم استراتژیك انتخاب
پروژه را به سر انجام رسانده و با پيگيری اجرای استراتژیهای تدوین شده در حوزه تحقيق و توسعه و تحقيقات
كاربردی روح یکپارچهای را بر فضای تحقيقات موسسه حاكم نماید.
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 -5-5حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
بهطوركلي ميتوان گفت كه فناوری اصليترین عامل توليد ثروت است و ثروت چيزی بيشتر از پول است كه
ميتواند عواملي همچون ارتقاء دانش ،سرمایهی فکری ،استفادهی مؤثر از منابع ،حفظ منابع طبيعي و سایر
عوامل مؤثر در ارتقاء استاندارد و كيفيت زندگي را شامل شود.
تجاریسازی فناوری ،خلق محصول ،خدمت یا فرایند جدیدی مبتني بر پاسخ به تقاضای محصول جدید است
و پاسخ به آن مستلزم تالش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصوالت و خدمات جدید و بازاریابي موفق است.
تجاریسازی فرایندی است كه از طرح كردن و پروردن یك ایده آغاز ميشود و به سمت توليد كاال و درنهایت
فروش آن به مشتری ميانجامد.

ضرورت توجه به حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
با توجه به اهداف و استراتژیهای مؤسسه رازی ،فعاليت عمده این مؤسسه به تحقيقات علمي جدید و به دست
آوردن دانش فني توليد محصوالت جدید و موردنياز كشور است .همچنين با توجه به رویکردهای مؤسسه كه
تمركز بر فناوریها و فاصله گرفتن از توليد مستقيم ميباشد و توسعه بهرهگيری از شایستگي محوری تحقيق
و توسعه محصول و فناوری ،رویکرد مؤسسه از درآمدزایي از طریق فروش فرآوردهها ،كمكم به سمت درآمدزایي
از فروش دانش و تجاریسازی فناوری سوق پيدا ميكند و این تغيير ،الزامات متفاوتي را در مؤسسه خواهان
ميباشد كه به این دليل لزوم شکلگيری واحدی تحت عنوان حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری احساس
ميشود كه بتواند وظایف مرتبط با این حوزه را در مؤسسه مدیریت كند و نقشه راهبری خود را در بازار واكسن
توسعه دهد كه در پيوست شماره  1به تفصيل در مورد وظایف و شرح فعاليتهای این واحد بحث شده است.

وظایف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
وظایف اصلي حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری به سه بخش تقسيم ميشود.
 انتقال و فروش دانش فني فناوریهای موجود oشناسایي و ارزشگذاری فناوریهای موجود
 oتبليغات و برگزاری مزایده
 oبررسي مستندات شركتهای خواهان همکاری
 oبرگزاری جلسات مشترک با شركتها
 oانعقاد قرارداد و انتقال دانش فني موردنياز به شركتها
 oنظارت بر انتقال
 -تجاریسازی فناوریهای جدید بهدست آمده در موسسه
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 oمستندسازی دانش فني
 oارزشگذاری فناوری
 oثبت مالکيت فکری
 oامکانسنجي پيادهسازی و تجاریسازی فناوری
 oمطالعه بازار فناوری جدید
 oجذب منابع مالي مورد نياز
 oتجاریسازی و انتشار فناوری
 نظارت و مدیریت فناوریهای موجود برای توسعه oتدوین برنامه راهبردی فناوری مؤسسه و ترسيم نقشه راه توسعه فناوریهای موجود
 oشناخت كامل مؤسسه و فناوریهای آن
 oمطالعه بازار واكسن و فناوریهای برتر موجود در دنيا
 oتعریف سبد پروژه فناوری برای توسعه در تحقيق و توسعه مؤسسه
 oمدیریت پروژه ،مدیریت دانش و مدیریت ریسك پروژههای ایجاد فناوری
 oبرگزاری جلسات مستمر و مشترک با بخشهای مختلف مؤسسه
 oامکانسنجي پيادهسازی فناوریهای جدید در مؤسسه
 oمدیریت سبد فناوریهای موجود مؤسسه
 oتعيين چگونگي حمایت از شركتها در زمينه توسعه فناوری
 oنظارت بر حسن اجرای طرحها و تحقق اهداف
 oانعقاد قرارداد با كشورهای خارجي و جذب فناوری
 oارائه خدمات پشتيباني و مشاورهی فني و اجرایي به بخشها و شركتهای بهرهبردار
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 -6فصل ششم:
تدوین استراتژیهای وظیفهای
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 -1-6مقدمه
در این سطح بر اساس اهداف ،شایستگيهای محوری و استراتژیهای سطوح باالتر ،برای هركدام از حوزههای
ا ستراتژیك ،ا ستراتژی وظيفهای تعيين مي شود .برای پياده سازی ا ستراتژی كالن مؤ س سه ،باید آنها در
سطوح پایينتر به استراتژیهای وظيفهای شکسته شوند تا هر حوزه وضعيت و جایگاه خود را نسبت به تحقق
و دستيابي به شایستگيهای محوری و استراتژیها كالن مؤسسه ،مشخص شده ببيند و در راستای دستیابي
به آنها تالش كند .ا ستراتژیها وظيفهای در را ستا ا ستراتژیها كالن و شای ستگيهای محوری تعيين شده
تدوین ميگردند.
همانطور كه در فصول قبلي مشخص گردید استراتژیها كالن مؤسسه و شایستگيهای محور به صورت جداول
زیر تدوین گردیدهاند.
جدول  1-3استراتژیهای کالن مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

سطوح استراتژی
1
2
3

استراتژی سطح سازمان
(محصول و بازار)
استراتژی سطح كسبوكار
(تم رقابتي)

نماد

استراتژیها
توسعه محصول /توسعه و نفوذ در بازار

S1

بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن در كشور

S2

چابك سازی به واسطه اصالح فرایندها و تعامل با شركتهای خصوصي

استراتژی اهرمي

دانشمحور با پشتوانه مالي قوی در توليد فرآوردهها

S3

جدول  2-3شایستگیهای محوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شایستگیهای محوری
تحقيق و توسعه محصول و فناوری

C1.1

سيستم مدیریت كيفيت

C1.2

توليد انبوه

C2.1

تحقيقات دامپزشکي

C2.2
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 -2-6حوزه تولید:
مقدمه
یکي از مهمترین واحدهای وظيفهای مؤسسات توليدی ،حوزه توليد فرآوردهها ميباشد كه حوزههای وظيفهای
دیگر حول آن شکل ميگيرند .با توجه به بررسيهای انجام شده حوزه توليد و تحقيق و توسعه موسسه در
ذیل یك معاونت شکل خواهند گرفت و دو مدیریت توليد و مدیریت تحقيق و توسعه ایجاد خواهد شد كه
وظيفه پيادهسازی استراتژیهای حوزه توليد بر عهده مدیریت توليد در موسسه ميباشد و همچنين پيادهسازی
استراتژیهای وظيفهای حوزه تحقيق و توسعه كه در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد نيز بر عهده مدیریت
تحقيق و توسعه خواهد بود .برای تدوین استراتژیهای حوزه توليد در راستای استراتژیها كالن در مؤسسه
باید حوزههای مختلف در توليد را در نظر گرفت تا استراتژیها از جامعيت كافي برخوردار باشند.
حوزههای مختلف حوزه توليد فرآوردههای بيولوژیك را ميتوان منابع انساني ،نوآوری محصول ،سيستم مدیریت
كيفيت ،برنامهریزی فرایند و بهبود ،مدیریت فناوری و تجهيزات و مدیریت ظرفيت برشمرد كه در ادامه به
استراتژیهای وظيفهای در هریك از این حوزهها ميپردازیم:

مدیریت ظرفيت

برنامهریزی
فرایند و بهبود

منابع انساني

سيستم مدیریت
و كيفيت

مدیریت فناوری
و تجهيزات

نوآوری محصول
شکل  1-3حوزههای مرتبط واحد تولید

منابع انسانی
امروزه تأكيد و تمركز بر منابع انسانيِ سازمان بهعنوان سرمایههای اصلي سازمان و نقش مؤثر آنها در فرایند
توليد است .مدیریت منابع انساني ،رشته پنهان  -آشکار مجموعه فعاليتهایي است كه حيات سازماني یك
مجموعه را شکل ميدهد ،پيش و پس ميبرد و با اثرگذاری بر عوامل پيراموني و تأثيرپذیری از آن ،موفقيت
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یا شکست سازمان را موجب ميشود .مدیریت صحيح منابع انساني در واحدهای توليد فرآوردههای بيولوژیك
جهت توليد فرآوردههای مطلوب و استانداری بسيار حائز اهميت ميباشد.
مدیریت ظرفیت
ظرفيت یك فرایند توليدی ،حداكثر مقداری است كه ميتواند در یك مدتزمان مشخص توليد شود.
برنامهریزی ظرفيت وظيفه ایجاد تناسب مابين ظرفيت بلندمدت و تقاضا را بر عهده دارد.
برنامهریزی فرایند و بهبود
فرایند شامل كليه عملياتهایي است كه برای رسيدن به توليد یك محصول ،در كنار یکدیگر قرار ميگيرند.
پس از طراحي اوليه فرایندها ،مدیران بایستي بهطور مستمر آنها را تعدیل نموده و بهبود دهند .هدف از
تعدیل و بهبود فرایندها ،سازگاری در برابر تغيير شرایط است.
سیستم مدیریت کیفیت
یکي از اركان توليدی هر محصول ،داشتن كيفيت موردنظر مشتریان و همچنين رعایت اصول كيفي در توليد
محصوالت ميباشد كه بخشهای توليدی بهمنظور بقا خود باید به آن توجه ویژه داشته باشند .در توليد
محصوالت بيولوژیکي موضوع كيفيت و توجه به اصول زیستمحيطي از اهميت دوچنداني برخوردار است.
در مؤسسه رازی معاونت تضمين كيفيت متولي كيفيت در مؤسسه ميباشد كه بخشهای توليد باید با
هماهنگي و در راستای سياستها و برنامههای حوزه تضمين كيفيت فعاليت نمایند .درواقع ميتوان گفت
عمليات كنندهها در زمينه كيفيت ،بخشهای توليدی ميباشند كه معاونت كيفيت نقش مشاور و ناظر را برای
بخشهای توليدی ایفا ميكند.
نوآوری محصول
با توجه به تغييرات نيازهای مشتریان در طول زمان ،سازمانها بهمنظور پایداری بلندمدت ،جریان مستمری
از محصوالت را بایستي با خصوصيات جدید و بهتر عرضه كنند كه دارای دو هدف مهم رضایت مشتریان
(الزامات خارجي) و اجرای عمليات در جهت تحقق هدف (الزامات داخلي) باشد.
مدیریت فناوری و تجهیزات
مدیریت فناوری و تجهيزات بهمنظور دستیابي به كيفيت مطلوب و افزایش بهرهوری در واحدهای توليدی از
اهميت فوقالعاده برخوردار ميباشد و سازمان بهمنظور حفظ جایگاه محصوالت خود در بازار و همراهي با
تغييرات جهاني ،بایستي در برنامهریزیهای خود به این دو مقوله توجه داشته باشد.
در توليد فرآوردههای زیستي با توجه به حساسيتهای توليد ،توجه به تجهيزات و مدیریت فناوری از اهميت
به سزایي در فرایند توليد برخوردار است.
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استراتژیهای بخشی حوزه تولید
جدول  6-3استراتژیهای بخشی واحد تولید

حوزه
منابع
انسانی
مدیریت
ظرفیت

شماره
1

2

6
برنامهریزی

4

فرایند و
بهبود

5
3

سیستم
مدیریت

7

کیفیت
نوآوری
محصول

8

مدیریت
فناوری و
تجهیزات

9

استراتژیها
هدایت ،آموزش و توسعه برنامهریزی نيروی انساني در بخشها و شركتهای بهرهبردار با
هماهنگي تضمين كيفيت و آموزش
مدیریت تحقق اهداف برنامهریزیشده برای توليد با توجه به برنامهریزیهای انجامشده در
ابتدای هرسال
اصالح ،بهسازی و هوشمند سازی فرایندهای ارتباطي حوزه توليد با سایر بخشها و فرایندهای
توليدی با نگاه نوآوری در جهت بهينهسازی هزینهها
نهادینهسازی مدیریت دانش و مستندسازی در بخشهای توليدی مؤسسه با همراهي تضمين
كيفيت و حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
برنامهریزی برای استفاده دوجانبه شركتهای خصوصي دانشمحور و مؤسسه از ظرفيتهای
یکدیگر
توسعه ارتباطات بينالمللي با همکاری حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری در راستای
توانمندسازی توليد فرآوردههای بيولوژیك در كشور
تمركز بر كيفيت با رویکرد استانداردسازی با نگاه مدیریت زنجيره تأمين هماهنگ با حوزه
تضمين كيفيت

تمركز بر تحقيق و توسعه در راستای توسعه فناوری و محصول

بهبود و توسعه فناوریهای موجود در راستای بهبود كيفيت و استانداری سازی با همکاری
حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

نماد
S1.1

S1.2

S1.3

S1.4

S1.5

S1.6

S1.7

S1.8

S1.9
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اهداف واحد تولید
جدول  4-3اهداف واحد تولید

نماد
G1.1

G1.2
G1.3
G1.4

G1.5

شرح هدف
افزایش ظرفيت توليد فرآوردههای كنوني موسسه با همکاری شركتهای خصوصي بهمنظور خودكفایي
در واردات واكسنهای دام ،طيور و انساني
پيادهسازی كامل مدیریت دانش و مستندسازی در بخشهای توليدی مطابق با استانداردهای
بينالمللي توليد فرآوردههای بيولوژیك
دستیابي به توليد فرآوردهها بر اساس اصول  GMPبرای فرآوردههای هدفگذاری شده
توليد محصوالت جدید و مورد نياز كشور با همکاری تحقيق و توسعه و تجاریسازی و اسپيناف های
ایجاد شده در موسسه
اخذ گواهي از مراجع ذیصالح جهاني (… )WHO,FAO,OIE,بهمنظور  Prequalificationبرای
فرآوردههای هدفگذاری شده

G1.6

بهبود و ارتقا تجهيزات و فناوریهای توليد

G1.7

استفاده بهينه از ظرفيت شركتهای خصوصي و دانشمحور در توليد فرآوردههای بيولوژیك

G1.8

ایجاد رویکرد بهبود مستمر كيفيت در بخشهای توليدی
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه تولید با استراتژیها کالن و مزیتهای
رقابتی مؤسسه
جدول  5-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه تولید با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیهای

شایستگیهای

کالن مربو ه

محوری

S1.1

S1, S2

C1.1, C2.1,
C2.2

S1.2

S1, S2, S3

C2.1

S1.3

S3

C2.1

S1.4

S3

C1.2

S1.5

S1, S2, S3

S1.6

S1, S2

S1.7

S1, S2

C1.2, C2.1

S1.8

S1, S2, S3

C1.1, C2.2

S1.9

S1, S2, S3

C1.1, C2.2

استراتژیها

C1.1, C2.1,
C2.2
C1.1, C2.1,
C2.2
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه تولید
جدول  3-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف واحد تولید

استراتژی

اهداف مربوط

S1.1

G1.2, G1.10

S1.2

G1.1, G1.7

S1.3

G1.7, G1.9

S1.4

G1.3, G1.5, G1.9

S1.5

G1.7

S1.6

G1.6, G1.8

S1.7

G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G1.9, G1.10

S1.8

G1.2, G1.8

S1.9

G1.3, G1.5, G1.6
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 -3-6حوزه تحقیقات توسعهای (:)R&D
مقدمه
امروزه بسياری از سازمانها با چالشهایي در زمينه تقویت و افزایش توان رقابتپذیری خود برای بقا در محيط
رقابتي كسبوكار مواجه شدهاند .لکن ،تنها سازمانهایي كه از قابليتهای كليدی و مزیتهای نسبي بهره
ميجویند ،توانستهاند موفقيت پایداری را كسب نمایند .با توجه به رویکرد و استراتژی كالن مؤسسه در زمينه
بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن در كشور و همچنين تمركز بر توليد و تجاریسازی فناوری در فرایند
ایجاد مزیتهای رقابتي ،فعاليتهای تدوین استراتژی تحقيق و توسعه نقش بسيار مهمي ،ایفا مينماید .در این
ميان نقش حوزه تحقيقات توسعهای از حيث مدیریت هوشمند دانایي و نظاممند كردن فعاليتهای نوآورانه
در مؤسسه بسيار تعيينكننده ميباشد .برنامهریزی صحيح این واحدها ميتواند مزایای رقابتي قابل اتکایي را
برای سازمانها باألخص مؤسسهی تحقيقاتيای همچون مؤسسه رازی را به همراه داشته باشد .عمده سازمانها،
به موفقيتهای بلندمدت با استفاده از كسب ،گسترش و بهكارگيری فناوریهای جدید عالقه دارند و
فناوریهای جدید زائيده تفکر و اندیشه و تحقيق و توسعه در سازمانها است .بهطوركلي یکي از بزرگترین
مزیتهای قابلاعتماد مؤسسه رازی در شرایط كامالً رقابتي امروز ،توانمندیهای تحقيق و توسعه و قدرت
جمعآوری و تسهيم هوشمندانه دانایي در مؤسسه برای نظاممند كردن نوآوری است .ازاینرو حوزه تحقيقات
توسعهای در مؤسسه از نقش كليدیای برخوردار است .بطوریکه پویایي و بهروز بودن این واحد امکان اتخاذ
سریع و صحيح استراتژیهای توسعه را برای مؤسسه فراهم ميآورد .هرچه فعاليتهای تحقيق و توسعه در
مؤسسه همسویي بيشتری با اهداف ،استراتژیها و سياستهای مدیریت كالن داشته باشد این مزیت بارزتر
ميشود.
تحقيقات توسعهای در مؤسسات متشکل از چهار حوزه اساسي ساختار ،منابع انساني ،فرایند و سبد انتخابي
ميباشد كه باید جهت تدوین استراتژیهای وظيفهای موردتوجه و بررسي قرار گيرند و استراتژی مرتبط با هر
قسمت مشخص گردد .همانطور كه در بخش قبل اشاره شد؛ حوزه تحقيقات توسعهای به عنوان مدیریت
تحقيق و توسعه در كنار مدیریت توليد ذیل معاونت توليد و تحقيق و توسعه در موسسه وظيفه پيادهسازی
استراتژیهای وظيفهای تدوین شده را بر عهده دارند.
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ساختار

نيروی انساني

سبد انتخابي

فرایند
شکل  2-3چهار عنصر اساسی تحقی و توسعه در مؤسسه

استراتژی ساختار
در تدوین استراتژی ساختار ،به شيوه سازماندهي گروههای تحقيق و توسعه در سازمان و نحوهی تعامل آنها
با یکدیگر و قسمتهای دیگر سازمان پرداخته ميشود .درواقع استراتژی ساختار تا حدودی جایگاه تحقيق و
توسعه را در سازمان مشخص مينماید.
استراتژی سبد انتخابی (پورتفولیو)
سازمانها در واحدهای تحقيق و توسعه خود معموالً بر روی سبدی از پروژههای توسعهای فعاليت ميكنند كه
نحوه انتخاب سبد و استراتژیهای مرتبط با آن از اهميت به سزایي در تدوین استراتژی سبد انتخابي در
سازمان برخوردار است.
استراتژی فرایندی
این استراتژی به بررسي رویکردهای سازمانها در قبال فرایندهای تحقيق و توسعه ميپردازد و فرایندهای
مرتبط با حوزه تحقيقات توسعهای همانند ساختارهای انگيزشي ،ساختارهای تعریف پروژه و  ...را مورد بررسي
قرار ميدهد.
استراتژی نیروی انسانی
با توجه به اینکه سازمانهای نيازمند نيروهای متخصص و خالق در واحدهای تحقيق و توسعه خود ميباشند
نحوه تأمين منابع انساني یکي از موضوعات اساسي مطرح در تدوین استراتژیهای تحقيق و توسعه است
مؤسسات معموالً در این زمينه با چالشهای متعددی روبرو هستند.
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جدول استراتژیهای حوزه تحقیقات توسعهای
جدول  7-3استراتژیهای تحقی و توسعه ()R&D

حوزه

ساختار

شماره
1
2

سبد
انتخابی
فرایند

نیروی
انسانی

6

4
5

3

استراتژیها
ایجاد و بهرهبرداری از شبکه تحقيق و توسعه داخل و خارج از كشور شامل :متخصصين ،ارگانهای
تحقيقاتي (دانشگاهها ،پژوهشگاهها و  )...و شركتهای فعال
تقویت سازوكار بهرهبرداری از شركتهای دانشمحور و مركز رشد
هدفمندی تحقيق و توسعه با توجه به ظرفيتهای مؤسسه و در راستای توليد فرآوردهها و
محصوالت مؤسسه و نيازهای صنعت و بازار با همکاری مدیریت فناوری و تجاریسازی
اصالح فرایند تعریف پروژههای تحقيق و توسعه از قبيل فراخوان محور نمودن تحقيق و توسعه و
گرنت محور نمودن آن
اصالح ساختارهای انگيزشي نيروی انساني فعال در تحقيق و توسعه (اصالح شاخصهای ارتقا،
ایجاد انگيزشهای مالي و)...
تمركز بر بخشهای تحقيق و توسعه در قسمتهای توليدی و شبکههای تحقيق و توسعه خارج
سازمان

نماد
S2.1
S2.2
S2.3

S2.4

S2.5

S2.6
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اهداف حوزه تحقیقات توسعهای
جدول  8-3اهداف حوزه تحقیقات توسعهای

نماد
G2.1
G2.2
G2.3

شرح هدف
هدفمندسازی تحقيقات بهمنظور دستيابي به دانش فني و محصوالت جدید به وسيله همکاری مستمر
با حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
ارتقا دانش ،نگرش و مهارت افراد و تيمهای تحقيقاتي در حوزه تحقيق و توسعه
پایش مستمر كارایي در فرآوردههای بيولوژیك جهت اتخاذ تدابير تحقيقاتي الزم بهمنظور ارتقا
بهرهوری توليد

G2.4

جذب گرنتهای پژوهشي از منابع خارج از موسسه

G2.6

گسترش همکاری و ایجاد شبکه تحقيق و توسعه با همکاری سازمانهای ملي و بينالمللي

G2.7

افزایش درآمدهای موسسه از فروش فناوری و دانش

G2.8

ارتقا برند موسسه با نشر یافتههای علمي در سطوح ملي و بينالمللي
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای تحقیقات توسعهای با استراتژیها کالن و
مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  9-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای تحقی و توسعه با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیهای

شایستگیهای

کالن مربو ه

محوری

S2.1

S1, S2, S3

C1.1, C2.2

S2.2

S1, S2, S3

C1.1 C.C2.1

S2.3

S1, S3

C1.1 C.C2.1,
C2.2

S2.4

S1, S2, S3

C1.1, C2.2

S2.5

S1, S2

C1.1, C2.2

S2.6

S2, S3

C1.1, C2.2

استراتژیها

ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه تحقیقات توسعهای
جدول  11-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه تحقیقات توسعهای

استراتژی

اهداف مربوط

S2.1

G2.5, G2.7, G2.8

S2.2

G2.2, G2.7

S2.3

G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.6, G2.8

S2.4

G2.1, G2.4, G2.5, G2.8, G2.9

S2.5

G2.1, G2.9

S2.6

G2.2, G2.7
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 -4-6حوزه تضمین کیفیت
مقدمه
مرغوبيت و كيفيت كاال و خدمات نشاندهنده درجه شکوفایي و ميزان بلوغ صنعتي ميباشد و بدون شکوفایي
و افزایش بلوغ و فهم و دانش صنعتي در نيروی انساني ،فناوری و  ...انتظار افزایش كيفيت و مرغوبيت كاری
بيهوده ميباشد .واحدهای تضمين كيفيت در سازمانها این وظيفه را بر عهده دارند .در موضوع تدوین
استراتژیهای وظيفهای تضمين كيفيت در مؤسسه رازی  5مقوله جایگاه كيفيت ،توانمند سازها ،فرایندها،
حوزه فعاليتي و ساختار از موضوعات بسيار مهمي ميباشند كه الزم است برای دستیابي به استراتژیهای
كالن مؤسسه موردتوجه قرار گيرند و برای هركدام بهصورت جداگانه برنامهریزی انجام شود .در ادامه به هر
یك از این موارد ميپردازیم و استراتژیهای هر مورد بيان ميشود.

جایگاه

توانمندسازها

فرایندها

ساختار

حوزه فعاليتي

شکل  6-3پنج مقوله مهم در تدوین استراتژیهای حوزه تضمین کیفیت

استراتژی جایگاه
استراتژی جایگاه ،جهتگيری كلي مؤسسه در زمينه تضمين كيفيت را بيان ميكند .ميتوان گفت استراتژی
جایگاه بر تمام استراتژیها دیگر باید احاطه داشته باشد و استراتژیهای دیگر در راستای این استراتژی تدوین
ميگردد.
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استراتژی توانمند سازها

1

برای استقرار استراتژیهای تضمين كيفيت ،الزم است توانمندهای الزم از قبل تعيين گردد .این توانمند سازها،
اصول پایهای در زمينه كيفيت و جهت شکلگيری آن را موردبررسي قرار ميدهد؛ تا مؤسسه بر پایهی آنها
بتواند مباحث استراتژیك مربوط با سيستم مدیریت كيفيت خود را پيادهسازی كرده و به اهداف كيفيتي خود
دست پيدا كند.
استراتژی فرایندها
استراتژی فرایند ،به بررسي فرایندهای مرتبط با واحد تضمين كيفيت برای وظایف خود ميپردازد .این
استراتژی تعيين ميكند كه حوزه تضمين كيفيت در جهت فرایندهای خود چه رویکردی باید اتخاذ نماید تا
فرایندها به شکلي بهينهتر انجام گردند
استراتژی حوزه فعالیتی
استراتژی حوزه فعاليتي به بخشها و قسمتهایي كه زیر نظر تضمين كيفيت فعاليت ميكنند تا محصول
باكيفيت از مؤسسه خارج شود ،اشاره دارد .در این استراتژی مؤسسه باید همان نقشه نظارتي خود را بهصورت
كارا انجام دهد تا به استراتژی این حوزه بتوان دست پيدا كرد.
استراتژی ساختار
این استراتژی ساختار تضمين كيفيت در مؤسسه و وظایف آن را در زمان بهرهبرداری هدفمند ،تبيين و بررسي
ميكند.

1 Enabler
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استراتژیهای وظیفهای حوزه تضمین کیفیت
جدول  11-3استراتژیهای حوزه تضمین کیفیت

حوزه

شماره

جایگاه

1

توانمند
سازها

ساختار

به سمت )TQM

2

نهادینهسازی مدیریت دانش

6

نهادینهسازی مدیریت ریسك كيفيت

S3.3

4

تقویت فرهنگسازماني در زمينه سيستم مدیریت كيفيت

S3.4

5

هوشمند سازی مانيتورینگ كيفيت و انجام فرایندها

S3.5

3

فعالیتی

فراگير كردن روح سيستم مدیریت كيفيت در سازمان با حمایت مدیریت ارشد( .حركت

S3.1
S3.2

فرایندها

حوزه

استراتژیها

نماد

7

8
9

نهادینهسازی رویکرد ( CAPAاقدامات اصالحي و پيشگيرانه) در سيستم مدیریت
كيفيت
پيادهسازی استانداردهای الزم در مؤسسه و ارائه سرویس سيستم مدیریت كيفيت به
بيرون سازمان
تقویت ساختار ارائه سرویس به شركتهای بهرهبردار و بخشها با رویکرد پرداخت
ارزش خدمات
تقویت رویکرد هدایتي و نظارتي و استقرار سيستم مدیریت كيفيت در مؤسسه

S3.6

S3.7

S3.8
S3.9
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اهداف حوزه تضمین کیفیت
جدول  12-3اهداف حوزه تضمین کیفیت

نماد
G3.1
G3.2

شرح هدف
نقشآفریني مؤثر در شکلگيری  GMPدر موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی
ارتقاء دانش ،نگرش و مهارت همکاران سيستم  QAو در گام بعدی كل موسسه تحقيقات واكسن و
سرمسازی رازی

G3.3

جذب و بهكارگيری نخبگان در سيستم  QC,QAو ایجاد بستر مناسب جهت گردش نخبگان

G3.4

تقویت ساختار برای امکانپذیر كردن ارائه خدمات تضمين كيفيتي با دریافت ارزش خدمات

G3.5

اخذ گواهي از مراجع ذیصالح جهاني (… )WHO,FAO,OIE,بهمنظور  Prequalificationكليه
واحدهای موسسه

G3.6

اخذ پروانه ساخت و توليد كليه محصوالت

G3.7

تأمين و ارتقاء سالمت پرسنل و شاخصهای HSE

G3.8

ایجاد Seed Lot System

G3.9

ایجاد سامانه ترخيص موجودات زنده آزمایشگاهي
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه تضمین کیفیت با استراتژیها کالن و
مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  16-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه تضمین کیفیت با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیهای

مزیتهای رقابتی

کالن مربو ه

مربو ه

S3.1

S2, S1

C1.2

S3.2

S2, S3

C1.2

S3.3

S1, S3

C1.2, C2.1

S3.4

S1, S2

C1.2

S3.5

S3, S1

C1.2, C2.1

S3.6

S3, S1

C1.2, C2.1

S3.7

S1, S2

C1.2

S3.8

S3

C1.2

S3.9

S1, S3

C1.2

استراتژیها
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای با اهداف حوزه تضمین کیفیت
جدول  14-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای با اهداف حوزه تضمین کیفیت

استراتژی

اهداف مربوط

S3.1

G3.1, G3.2, G3.7

S3.2

G3.1, G3.2, G3.5, G3.8, G3.9

S3.3

G3.1, G3.2, G3.5, G3.8, G3.9

S3.4

G3.1, G3.2, G3.7

S3.5

G3.1, G3.2, G3.6, G3.8

S3.6

G3.1, G3.2

S3.7

G3.1, G3.4, G3.5, G3.6, G3.7

S3.8

G3.4

S3.9

G3.1, G3.3, G3.4, G3.8, G3.9
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 -5-6حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
مقدمه

1

حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری در عصر حاضر كه عصر فناوریهای نوین و بازارهای پویا ميباشد ،یکي
از اصول برتری در عرصههای ملي و فراملي برای مؤسسات پيشرو است .این مهم به ویژه در سازمانهایي كه
در مرز دانش به توليد محصوالت حياتي ميپردازند و وظيفه تحقيق و توسعه در حوزههای نوین دانش و
فناوری را نيز عهدهدار ميباشند ،بيشازپيش اهميت ميیابد .در راستای استراتژیهای كالن مؤسسه رازی در
زمينه توسعه محصول و همچنين بازیگرداني و هدایت بازار داخلي واكسن ،وجود حوزه تجاریسازی و مدیریت
فناوری در مؤسسه اهميت ویژهای پيدا ميكند؛ اما باید توجه داشت كه فرایند تجاریسازی و مدیریت فناوری
یك فرایند ساده و خطي نيست ،بلکه فرایندی بسيار پيچيده و مستلزم ایفای نقش بازیگران مختلف با
توانمندیهای متفاوت است.
با توجه به اهداف و استراتژیهای مؤسسه رازی كه مزیت رقابتي مؤسسه ،توسعه محصوالت فعلي ،تحقيقات
علمي جدید و به دست آوردن دانش فني توليد محصوالت جدید و موردنياز كشور است؛ وظيفه اصلي حوزه
تجاریسازی و مدیریت فناوری ،انتقال ،فروش و بهطوركلي مدیریت این فناوری و دانش فني ميباشد.
وظایف و كاركردهای اصلي این واحد را ميتوان به صورت زیر تعریف نمود:
 مدیریت و ثبت مالکيت فکری و حقوق معنوی برنامهریزی ،آیندهپژوهي و مدیریت سبد فناوری و نوآوری امکانسنجي طرحها و راهکارهای تأمين مالي فناوری هوشمندی بازار و بازاریابي فناوری مدیریت انتقال و همکاریهای فناوری مدیریت مراكز رشد و امور شركتهای دانشبنيانبا توجه به رویکردهای مؤسسه كه تمركز بر فناوریها و فاصله گرفتن از توليد مستقيم ميباشد ،اهميت
فعاليتها و حجم كاری این مدیریت بسيار پررنگ و حياتي ميباشد كه در نمودارهای زیر ،روند و مقایسه
حجم فعاليتهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری با واحدهای توليد و تحقيق و توسعه در فازهای مختلف
نشان داده شده است.

 1تو ضيحات تکميلي درباره نقش و فعاليتهای این مدیریت در ف صل  4این سند در ق سمت «ملزومات سازماني برای پياده سازی شای ستگي های محوری» آورده شده
است.
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شکل  4-3میزان فعالیت حوزه تولید و حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری در فازهای مختلف

شکل  5-3میزان فعالیت حوزه تحقیقات توسعهای و حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری در فازهای مختلف

در تدوین استراتژیهای وظيفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری ،مقولههای مختلفي باید مورد بررسي
قرار گيرند كه از جمله آنها ميتوان به ایجاد و توسعه فناوری ،سبد پروژه فناوری ،فرایند ،تجاریسازی،
بهرهبرداری و انتقال اشاره كرد.
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ایجاد و توسعه
فناوری
سبد پروژه
فناوری

انتقال

فرایند

بهرهبرداری

تجاریسازی
شکل  3-3مقولههای مهم در تدوین استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

ایجاد و توسعه فناوری
شکلگيری ابتدایي فناوری گام آغازین فرایند تجاریسازی ميباشد؛ زیرا تا فناوریای ایجاد نشود ،بقيه فرایندها
شکل نخواهد گرفت .لذا این حوزه كه معموالً با همکاری واحدهای تحقيق و توسعه در سازمانها ایجاد ميشود؛
باید در تدوین استراتژیهای وظيفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری مورد بررسي قرار گيرد.
سبد پروژه فناوری
سبد فناوری استراتژیهای مرتبط با تعریف پروژههای فناوری برای ایجاد و توسعه را مورد بررسي قرار ميدهد.
فرایند
استراتژی فرایند در حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری همانند سایر واحدهای وظيفهای به بررسي
استراتژیهای مرتبط با فرایندهای اجرایي این واحد ميپردازد.
تجاریسازی
استراتژیهای تجاریسازی به رویکرد حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری در زمينه نحوه تجاریسازی دانش
و فناوریهای ایجادشده در بازار ميپردازد.
بهرهبرداری
یکي از وظایف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری عالوه بر تجاریسازی محصوالت به خارج از سازمان
نظارت و مدیریت بر بهرهبرداری صحيح از فناوریهای موجود در مؤسسه ميباشد.
128

انتقال
استراتژی انتقال به رویکرد مؤسسه در زمينه انتقال فناوریهای ایجادشده در مؤسسه به بيرون از مؤسسه
ميپردازد و مباحث مرتبط با این موضوع را مورد بررسي قرار ميدهد.
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استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
جدول  15-3استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

شماره

استراتژیها

نماد

1

همکاری فعال با تحقيقات و توليد مؤسسه در جایگاه سرویسدهنده برای مدیریت و

S4.1

تجاریسازی فناوریها
2

همکاری با تحقيقات در راستای هدفمندسازی پروژههای تحقيق و توسعه با انجام مطالعات

S4.2

آیندهپژوهي ،امکانسنجي و اقتصادسنجي طرحها
3

پایش مستمر صنعت ،بازار و رقبا در داخل و خارج از كشور و جذب فناوریهای مطلوب

S4.3

با هدف توسعه و فروش
4

توسعه و بهبود ارائه خدمات تجاریسازی و مدیریت فناوری اعم از ارزشگذاری فناوری،

S4.4

مشاوره خریدوفروش فناوری و انتقال فناوری به بخشها و شركتهای بهرهبردار
5

نظارت بر متدولوژیهای دستیابي به فناوری و بهينهسازی جذب و انتقال فناوری

S4.5

1

نهادینهسازی مدیریت دانش و مدیریت ریسك در مؤسسه

S4.6

7

ایجاد و توسعه شبکه تجاریسازی متشکل از شركتهای دانشمحور ،دانشگاهها و

S4.7

بهرهبرداران
8

ارتباط با شبکههای ثبت مالکيت فکری ،مالکيت صنعتي و ...

S4.8

1

توسعه سازوكار شناساندن فناوریهای مؤسسه به بازار فناوری واكسن (نمایشگاه ،سایت،

S4.9

روابط عمومي ،بورس ایده و اختراع و )...
11

مدیریت فناوریهای موجود در بخشها و شركتهای بهرهبردار و نظارت بر توسعه و بهبود

S4.10

مستمر فناوریها
11

توسعه زیرساختهای مناسب برای انتقال فناوریهای موجود (شناسایي و ارزیابي

S4.11

فناوریها ،مستندسازی و )...
12

نظارت بر انتقال فناوریهای موجود

S4.12

13

ترسيم نقشه راه فناوریهای موجود و ایجاد اسپيناف از فناوریها

S4.13

اهداف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
جدول  13-3اهداف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

نماد
G4.1

شرح هدف
افزایش سهم شركتهای خصوصي دانشمحور در توليد موسسه
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G4.2

توسعه همکاری و خدمات تجاریسازی و مدیریت فناوری به بخشهای مختلف موسسه و شركتهای
دانشمحور

G4.3

توسعه همکاریهای فناوری در سطح ملي و بينالمللي بهمنظور جذب فناوری

G4.4

توسعه و بهروزرساني فناوریهای موسسه در راستای فناوریهای روز دنيا در صنعت واكسن

G4.5

G4.6
G4.7
G4.8

افزایش درآمد موسسه از طریق تجاریسازی طرحها و پژوهشهای صورت گرفته در حوزه تحقيقات
توسعهای و شركتهای دانشمحور
بهبود فرآیند تعریف پروژهها و طرحهای حوزه تحقيقات توسعهای با انجام مطالعات آیندهپژوهي،
امکانسنجي و اقتصادسنجي طرحها بهمنظور تجاریسازی و رسيدن به فناوری جدید
ارتقا و بهبود فرهنگ مستندسازی دانش فني موسسه بر اساس استانداردهای بينالمللي
افزایش حضور در نمایشگاهها ،كنگرهها ،نشستها و  ...بينالمللي بهمنظور معرفي فناوریها و
دستاوردهای فناورانه موسسه

G4.9

توانمندسازی شركتهای مستقر در مركز رشد با پشتيباني مستمر و نظارت سازنده

G4.10

ثبت پتنت های ملي و بينالمللي بهمنظور ارتقا برند موسسه در زمينه فناوری

G4.11

جذب سرمایهگذاریهای ملي و بينالمللي در جهت توسعه و تجاریسازی فناوریها در داخل و خارج
از كشور
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری با
استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  17-3ارتباط استراتژیهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیها

استراتژیهای

مزیتهای رقابتی

کالن مربو ه

مربو ه
C1.1, C2.1,
C2.2
C1.1, C2.1,
C2.2

S4.1

S1, S3

S4.2

S1, S2

S4.3

S1, S2

C2.1, C1.1

S4.4

S2

C2.1, C1.1

S4.5

S2

C1.1

S4.6

S1, S2, S3

C1.2, C2.1,
C1.1

S4.7

S3

C1,1

S4.8

S3

C1.1

S4.9

S1, S2

C1.1

S4.10

S1, S3

C1.1, C1.2,
C2.1, C2.2

S4.11

S2, S3

C1.1

S4.12

S2

C1.1

S4.13

S3

C1.1
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای با اهداف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
جدول  18-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای با اهداف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

استراتژی

اهداف مربوط

S4.1

G4.5, G4.6, G4.10, G4.11

S4.2

G4.5, G4.6, G4.10, G4.11

S4.3

G4.3, G4.5, G4.6, G4.10

S4.4

G4.2, G4.3, G4.5

S4.5

G4.2, G4.5

S4.6

G4.6, G4.7, G4.10

S4.7

G4.1, G4.3, G4.5, G4.8, G4.9

S4.8

G4.2, G4.3, G4.5, G4.8

S4.9

G4.8, G4.11

S4.10

G4.1, G4.2, G4.5

S4.11

G4.2, G4.3

S4.12

G4.2, G4.3, G4.5

S4.13

G4.4, G4.7
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 -6-6حوزه برنامهریزی و پشتیبانی
مقدمه
حوزه برنامهریزی و پ شتيباني یکي از حوزه ا صلي در سازمانها ميبا شد كه ميتواند كاركردهای آن را به
صورت زیر دستهبندی نمود.
جدول  19-3کارکردهای اصلی حوزه برنامهریزی و پشتیبانی

شماره
1

کارکردهای اصلی
مدیریت و برنامهریزی جریانهای اصلي زنجيره تأمين (شامل جریان مالي ،جریان كاال و
جریان اطالعات)

نماد
F1

مدیریت و ارائه خدمات تخصصي پایهای (فني و مهندسي ،فناوری اطالعات ،حقوقي،
2

تداركات ،روابط عمومي) به سایر بخشهای سازمان كه نياز به هماهنگي در كل سازمان را

F2

دارد
3

مدیریت ،برنامهریزی و پایش توسعه سرمایه انساني

F3

4

مدیریت خدمات عمومي ارائهشده در سازمان

F4

اسااتراتژیهای وظيفهای حوزه برنامهریزی و پشااتيباني بر اساااس كاركردهای اصاالي آن و در راسااتای
استراتژیهای كالن تدوین شده است.
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استراتژیهای وظیفهای حوزه برنامهریزی و پشتیبانی
جدول  21-3استراتژیهای وظیفهای حوزه برنامهریزی و پشتیبانی

شماره
1
2

استراتژیها
توسعه برنامهریزی و پایش وضعيت مالي و سرمایهگذاریهای مؤسسه در راستای برنامه راهبردی
مؤسسه
توسعه یکپارچهسازی اطالعات در زنجيره تأمين در راستای هماهنگي و تصميم سازی برای
واحدهای مختلف

نماد
S5.1

S5.2

3

توسعه خدمات فني و مهندسي در راستای توسعه فناوری

S5.3

4

توسعه بهكارگيری رویکردهای علمي نگهداری و تعميرات و اجرای راهکارهای آن

S5.4

5

توسعه و بهبود زیرساختهای فناوری اطالعات

S5.5

1

توسعه برنامهریزی ،پایش و بهبود سرمایه انساني

S5.6

7

توسعه ساختار مستندسازی و ثبت اطالعات در فرایندهای برنامهریزی و پشتيباني

S5.7

8
1

پيادهسازی برنامهریزی راهبردی در موسسه و همراستایي و هماهنگسازی طرح و برنامه با
شورای راهبردی
توسعه و بهبود بسترهای مناسب جهت تسهيل استفاده بهينه مؤسسه از ظرفيت واحدهای حقيقي
و حقوقي دانشمحور

S5.8

S5.9

اهداف حوزه برنامهریزی و پشتیبانی
جدول  21-3اهداف حوزه برنامهریزی و پشتیبانی

نماد
G5.1
G5.2

شرح هدف
ایجاد همسویي استراتژیك و افزایش آگاهيهای استراتژیك در موسسه
ایجاد ملزومات و راهکارهای مناسب جهت استفاده بهينه موسسه از ظرفيت شركتها خصوصي و
دانشمحور

G5.3

توسعه سيستمهای  PMبهرهور در موسسه

G5.4

ایجاد الزامات فني و مهندسي برای دستيابي به  GMPفرآوردهها در موسسه

G5.5

تسهيل در اجرای وظایف پشتيباني برای موسسه

G5.7

چابك سازی فرایندها و كاهش زمان ارائه خدمات پشتيباني در موسسه
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه برنامهریزی و پشتیبانی با استراتژیها
کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  22-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه برنامهریزی و پشتیبانی با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیها

استراتژیهای

مزیتهای رقابتی

کالن مربو ه

مربو ه
C1.1, C2.1,
C2.1, C2.2
C1.1, C2.1,
C2.2

S5.1

S3

S5.2

S3

S5.3

S1, S3

C2.1

S5.4

S3

C2.1

S5.5

S1, S2, S3

S5.6

S2

S5.7

S3

S5.8

S1, S2, S3

S5.9

S2, S3

C1.1, C1.2,
C2.1, C2.2
C1.1, C1.2,
C2.1, C2.2
C2.1
C1.1, C1.2,
C2.1, C2.2
C1.1, C2.1,
C2.2
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه برنامهریزی و پشتیبانی
جدول  26-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه برنامهریزی و پشتیبانی

استراتژی

اهداف مربوط

S5.1

G5.1, G5.5

S5.2

G5.1, G5.2, G5.5

S5.3

G5.3, G5.4

S5.4

G5.3, G5.4

S5.5

G5.4, G5.5

S5.6

G5.1, G5.6

S5.7

G5.5, G5.7

S5.8

G5.1, G5.5

S5.9

G5.2, G5.5
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 -7-6حوزه بازاریابی و فروش
مقدمه
دنيای تجارت و روابط با مشتری در كالس جهاني ،به سرعت در حال تغيير و هر چه پيچيدهتر شدن است.
ازاینرو سازمانهایي در آینده موفقتر هستند كه اهداف و اندیشههای خود را بدین سمت سوق داده و خود را
بهطور فعال در این روند درگير نموده و جزو پيشگامان آن محسوب شوند .واحد بازاریابي و فروش قسمتي از
سازمان است كه این وظيفهی این مهم را بر عهده دارد و ميتواند در بالندگي سازمان بسيار تأثيرگذار باشد.
در تدوین استراتژیهای واحد بازاریابي و فروش ،سه حوزهی ساختار ،سبد انتخابي (پورتفوليو) و فرایند باید
موردتوجه قرار گيرد و باید برای هركدام برنامه جداگانهای وجود داشته باشد.
ساختار و
جایگاه

سبد انتخابي

فرایندها

شکل  7-3مقولههای موردتوجه در تدوین استراتژیهای حوزه بازاریابی و فروش مؤسسه رازی

ساختار و جایگاه

استراتژی ساختار و جایگاه ،نحوه تعامل واحد بازاریابي و فروش با دیگر واحدهای سازمان و همچنين جایگاه
آن را در سازمان مشخص مينماید.
سبد انتخابی (پورتفولیو)

ا ستراتژی سبد انتخابي به برر سي رویکردهای سازمان در قبال سبد خدمات واحد بازاریابي و فروش توجه
دارد.
فرایندها

استراتژی فرایندها به استراتژیهای وظيفهای مرتبط با نحوه ارائه خدمات در واحد بازاریابي و فروش توجه
دارد.
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استراتژیهای وظیفهای حوزه بازاریابی و فروش
جدول  24-3استراتژیهای وظیفهای بازاریابی و فروش

حوزه

شماره
1

ساختار
2
سبد
انتخابی

3

4
فرایند
5

استراتژیها
ایجاد ساختار ارائه سرویس به بخشها با رویکرد پرداخت ارزش سرویس با هماهنگي حوزه
توليد
ایجاد بستر برای تحقيقات بازار و توسعه هدفمند محصوالت با مشاركت حوزه توليد و تحقيقات
برای ایجاد رویکرد بازار محور در تحقيق و توسعه و توليد
ارائه سرویس در زمينههای بازاریابي ،فروش و توزیع در سطح داخلي و بينالمللي
حضور در فرایندهای نظارتي مانند نظارت بر فروش شركتها و خدمات پس از فروش بخش
تضمين كيفيت
ارائه سرویس با رویکرد علمي و جهاني

نماد
S6.1

S6.2

S6.3

S6.4
S6.5

اهداف حوزه بازاریابی و فروش
جدول  25-3اهداف حوزه بازاریابی و فروش

شرح هدف

نماد
G6.1

افزایش حضور در بازارهای بينالمللي

G6.2

نهادینهسازی بازاریابي تخصصي و علمي

G6.3

تقویت جایگاه بازاریابي و فروش در ساختار موسسه

G6.4

كمك در تجاریسازی و فروش فرآورده شركتهای همکار با موسسه
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای بازاریابی و فروش با استراتژیها کالن و
مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  23-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای بازاریابی و فروش با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیهای کالن

مزیتهای رقابتی

مربو ه

مربو ه

S6.1

S3

C2.1

S6.2

S1, S2

C1.1, C2.1, C2.2

S6.3

S2

C2.1

S6.4

S1, S2

C2.1

S6.5

S1, S2

C2.1

استراتژیها

ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه بازاریابی و فروش
جدول  27-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای و اهداف حوزه بازاریابی و فروش

استراتژی

اهداف مربوط

S6.1

G6.2, G6.3

S6.2

G6.1

S6.3

G6.2, G6.3

S6.4

G6.3

S6.5

G6.1, G6.2, G6,4
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 -8-6حوزه تحقیقات بنیادی و کاربردی
مقدمه
حوزههای تصميمگيری راهبردی حوزه تحقيقات متشکل از چهار حوزه اساسي ساختار ،منابع انساني ،فرایند
و سبد انتخابي ميباشد كه باید جهت تدوین استراتژیهای وظيفهای موردتوجه و بررسي قرار گيرند و
استراتژیهای مرتبط با هر قسمت مشخص گردد كه در سند تحقيقات توضيحات مفصلي پيرامون این چهار
حوزه آورده شده است.

ساختار

نيروی انساني

سبد انتخابي

فرایند
شکل  8-3چهار عنصر اساسی تحقیقات بنیادی و کاربردی در مؤسسه

استراتژی ساختار

در تدوین استراتژی ساختار ،به شيوه سازماندهي گروههای تحقيقاتي در سازمان و نحوهی تعامل آنها با
یکدیگر و قسمتهای دیگر سازمان پرداخته ميشود .درواقع استراتژی ساختار تا حدودی جایگاه این معاونت
را در سازمان مشخص مينماید.
استراتژی سبد انتخابی (پورتفولیو)

سازمانها در واحدهای تحقيقاتي خود معموالً بر روی سبدی از پروژهها فعاليت ميكنند كه نحوه انتخاب این
سبد و استراتژیهای مرتبط با آن از اهميت به سزایي در تدوین استراتژی سبد انتخابي در سازمان برخوردار
است و این فرآیند نيازمند بازنگری و بهبود ميباشد.
استراتژی فرایندی

این استراتژی به بررسي رویکردهای سازمانها در قبال فرایندهای تحقيقاتي ميپردازد و فرایندهای مرتبط با
این حوزه همانند ساختارهای انگيزشي ،ساختارهای تعریف پروژه و  ...را مورد بررسي قرار ميدهد.
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استراتژی نیروی انسانی

با توجه به اینکه سازمانها نيازمند نيروهای متخصص و خالق در واحدهای تحقيقاتي خود ميباشند نحوه
تأمين منابع انساني یکي از موضوعات اساسي مطرح در تدوین استراتژیهای این حوزه است در این حوزه به
تدوین استراتژی مناسب نيروی انساني جهت پيشبرد اهداف كالن موسسه پرداخته شده است.

جدول استراتژیهای وظیفهای حوزه تحقیقات بنیادی و کاربردی
جدول  28-3استراتژیهای تحقیقات بنیادی و کاربردی

حوزه

شماره

ساختار

1

استراتژیها
ایجاد و بهره برداری از شبکه تحقيقات داخل و خارج از كشور شامل :متخصصين ،ارگانهای
تحقيقاتي (دانشگاهها ،پژوهشگاهها و )...

نماد
S8.1

هدفمندی تحقيقات در راستای تحقيقات مرتبط با ] بيماریهای زنوز ،نوظهور و بازپدید- ،
2

زیست فناوری و علوم پایه – پایش بازار و آینده پژوهي فراورده های بيولوژیك

سبد
انتخابی

فرایند
نیروی
انسانی

اپيدميولوژی بيماریها -مطالعات به داروهای دامپزشکي -بهداشت مواد غذایي -مقاومت ميکروبي[S8.2 -

6

كسب مرجعيت ملي و بينالمللي برای آزمایشگاههای تخصصي تشخيصي

S8.3

4

توسعه شبکه آزمایشگاههای تخصصي بيماریهای دام و طيور در سطح كشور

S8.4

5

تدوین چارچوب موضوعي در حوزه تحقيقات بهمنظور شفافيت وظایف و مسئوليتها

S8.5

3

اصالح فرایند تعریف پروژه های تحقيقات از قبيل فراخوان محور نمودن و گرنت محور نمودن آن

S8.6

7

پرورش متخصصين و مدیران تحقيقاتي در راستای مدیریت طرحهای كالن ملي و بينالمللي

S8.7
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ارتباط استراتژیهای وظیفهای تحقیقات بنیادی و کاربردی با استراتژیها کالن
و مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  29-3ارتباط استراتژیهای وظیفهای بازاریابی و فروش با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیهای کالن

مزیتهای رقابتی

مربو ه

مربو ه

S8.1

S2

C1.1, C2.2

S8.2

S1, S2

C1.1, C2.2

S8.3

S1, S2

C1.1, C2.2

S8.4

S1, S2

C1.1, C2.2

S8.5

S1, S2

C1.1, C2.2

S8.6

S1, S2

C1.1, C2.2

S8.7

S1, S2

C1.1, C2.2

استراتژیها
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 -7پیوستها
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 -1-7پیوست  :1تحلیل

SPACE

ماتریس SPACE

ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت استراتژیك یا ماتریس تحليل  SPACEیك تکنيك ویژه جهت ارزیابي ميزان
دانش و ادراكات ،در یك برنامه استراتژیك خاص است .این تکنيك توسط افرادی چون آلن رو ،ریچارد ميسون،
كری دیکل ،ریچارد من و روبرت موكلر توسعهیافته است.
تحليل  SPACEیك ارزیابي سيستماتيك از منظر  4بعد كليدی است كه بين عوامل دروني و بيروني تعادل
ایجاد ميكند و تعيينكنندهی زمينهی كلي استراتژی است

 عوامل خارجی
جذابيت صنعت
ثبات محيطي

 عوامل درونی
مزیت رقابتي
نقاط قوت مالي

تعیین امتیازات تحلیل

SPACE

هر عامل در ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت استراتژیك ميتواند بهسرعت مورد قضاوت قرار گيرد ،اما مزیت
این تحليل ،در بررسي تمام جزئيات موقعيت استراتژیك ميباشد .عوامل زیادی وجود دارد كه ميتوان مطرح
كرد و هر صنعت زمينههای كليدی خودش را دارد كه باید در ارزیابي تفصيلي  SPACEدر نظر گرفته شود.
عوامل معدودی مطرحشده است كه آنچه را كه در یك تحليل  SPACEالزم است را در ذیل ليست شده است.
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عوامل تحلیل  SPACEبرای نقاط قوت مالی
 سود فروش بازگشت دارایي جریان نقدینگي كاراني -شدت سرمایه در گردش

نقاط قوت مالي با نمره دهي ( 1زیاد) تا نمره دهي ( 1كم) در ماتریس تحليل  SPACEامتياز داده ميشوند
و امتياز زیاد ،خوب است و امتياز كم نشاندهندهی ضعف عوامل مالي است .بر طبق ماتریس ارزیابي اقدام و
موقعيت استراتژیك ،عناوین ذیل باید برای تعيين نقاط قوت مالي مورد بررسي قرار گيرد:1
 .1برگشت سرمایه
 .2نسبت بدهي به دارایي
 .3نقدینگي
 .4سرمایه موردنياز در برابر سرمایه در دسترس
 .5جریان نقدینگي
 .1سهولت در خروج از بازار
 .7ریسك موجود در كسبوكار
 .8دوره گردش موجودی
 .1استفاده از صرفهجویي نسبت به مقياس و تجربه
با بررسي مؤسسه رازی امتيازات نقاط قوت مالي مؤسسه به صورت زیر استخراج گردیدند.

1 H.Rows, R.Mason and K.Dickel, "Strategic Management and Business Policy: Methodological Approach, Reading

Massachusetts", Addison-Wesley publishing co, 1982
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جدول  1-7امتیازات نقاط قوت مالی مؤسسه

نقاط قوت مالی ()FS

6.2222

برگشت سرمایه

4

نسبت بدهي به دارایي

3

كم

1 5 4 3 2 1

زیاد

نامتعادل  1 5 4 3 2 1متعادل

نقدینگي

1

نامتوازن 1 5 4 3 2 1

ثابت

سرمایه موردنياز در برابر سرمایه در دسترس

3

زیاد

1 5 4 3 2 1

كم

جریان نقدینگي

3

كم

1 5 4 3 2 1

زیاد

سهولت در خروج از بازار

1

سخت

1 5 4 3 2 1

راحت

ریسك موجود در كسبوكار

3

زیاد

1 5 4 3 2 1

كم

دوره گردش موجودی

3

آرام

1 5 4 3 2 1

سریع

استفاده از صرفهجویي نسبت به مقياس و تجربه

3

كم

1 5 4 3 2 1

زیاد

عوامل تحلیل  SPACEبرای مزیت رقابتی
 سهم بازار
 كيفيت
 وفاداری مشتری
 سطوح هزینه
 دامنه محصول
مزیت رقابتي از ( -1عالي) تا ( -1ضعيف) امتياز داده ميشود .مطابق ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت
استراتژیك ،عناوین ذیل باید برای تعيين مزیت رقابتي موردبررسي قرار گيرد:
 .1سهم بازار (كوچك به بزرگ)
 .2كيفيت محصول (پست به ممتاز)
 .3چرخهی حيات محصول (دیر به زود)
 .4چرخه جایگزین محصول (متنوع به ثابت)
 .5وفاداری مشتری (كم به زیاد)
 .1بهكارگيری ظرفيتهای رقابتي (كم به زیاد)
 .7فنون تخصصي (كم به زیاد)
 .8ادغام عمودی (كم به زیاد)
 .1سرعت معرفي محصول جدید (كند به سریع)
این بُعد از تحليل ماتریس  SPACEنياز به هماهنگي با بخش كسبوكار دارد ،ماتریس مزیت رقابتي نشان
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ميدهد كه حتي سهم بازار لزوماً ميتواند به علت مزیت در موقعيتهای دیگر قوی نباشد .بهر حال برای
دستيابي بهتر مزیت رقابتي برای استفاده در ماتریس  ،SPACEميتوان از تکنيكهای استراتژیکي مانند
تحليل زنجيره ارزش ،نقشههای شاخص ارزش مشتری و عوامل كليدی موفقيت كمك گرفت.
امتيازات كسبشده برای تحليل مزیتهای رقابتي مؤسسه به شرح ذیل ميباشد.
جدول  2-7امتیازات مزیت رقابتی مؤسسه

مزیت رقابتی ()CA

-2,17

سهم بازار

-2

بزرگ

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كوچك

كيفيت محصول

-3

ممتاز

-1

-2

-3

-4

-5

-1

پست

چرخهی حيات محصول

-1

طوالني -1

-2

-3

-4

-5

-1

كوتاه

سرعت امکان جایگزیني محصول

-2

كم

-1

-2

-3

-4

-5

-1

زیاد

وفاداری مشتری

-2

زیاد

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كم

بهكارگيری ظرفيتهای رقابتي

-4

زیاد

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كم

فنون تخصصي

-2

زیاد

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كم

ادغام عمودی

-4

زیاد

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كم

سرعت معرفي محصول جدید

-4

سریع

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كند
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عوامل تحلیل  SPACEبرای جذابیت صنعت
 پتانسيل رشد
 مراحل چرخهی زندگي
 موانع ورود
 قدرت مشتری
 ذخایر
جذابيت صنعت از ( 1عالي) تا ( 1ضعيف) امتياز داده ميشود .بر طبق ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت
استراتژیك عناوین ذیل باید برای تعيين جذابيت بازار موردبررسي قرار گيرد:
 .1پتانسيل رشد (كم به زیاد)
 .2پتانسيل سودآوری (كم به زیاد)
 .3ثبات مالي (كم به زیاد)
 .4فنون تخصصي (ساده به پيچيده)
 .5بهكارگيری منابع (ناكارا به كارآمد)
 .1كثرت سرمایه (كم به زیاد)
 .7سهولت ورود به بازار (آسان به دشوار)
 .8بهرهوری؛ بهكارگيری ظرفيتها (كم به زیاد)
 .1قدرت چانهزني توليدكننده (كم به زیاد)
ميتوان از مدل نيروهای پنجگانه پورتر برای درک شاخصهای اضافي كه برای موقعيتي ویژه موردنياز است
استفاده كرد.
امتيازهای كسبشده برای سازمان در تحليل جذابيت صنعت به شرح ذیل ميباشد.
جدول  6-7امتیاز کسبشده جذابیت صنعت

جذابیت صنعت ()IS

4

پتانسيل رشد

4

كم

1

2

3

4

5

1

زیاد

پتانسيل سودآوری

4

كم

1

2

3

4

5

1

زیاد

ثبات مالي

4

كم

1

2

3

4

5

1

زیاد

فنون تخصصي

5

ساده

1

2

3

4

5

1

پيچيده

كثرت سرمایه

3

كم

1

2

3

4

5

1

زیاد

سهولت ورود به بازار

5

آسان

1

2

3

4

5

1

دشوار

بهرهوری ،بهكارگيری ظرفيتها

5

كم

1

2

3

4

5

1

زیاد
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2

قدرت چانهزني توليدكننده

1

كم

3

2

5

4

زیاد

1

عوامل تحلیل  SPACEبرای ثبات محیطی
 عدم اطمينان سياسي
 نرخ بهره
 تکنولوژی
 دورهی زماني
 برآمدهای محيطي
ثبات محيطي از ( -1عالي) تا ( -1ضعيف) امتياز داده ميشود .بر طبق ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت
استراتژیك ،عناوین ذیل باید برای تعيين ثبات محيطي موردبررسي قرار گيرد:
 .1تغييرات تکنولوژیکي (زیاد به كم)
 .2نرخ تورم (باال به پایين)
 .3تغييرپذیری تقاضا (بزرگ به كوچك)
 .4موانع ورود به بازار (كم به زیاد)
 .5فشار رقابتي /رقابت (باال به پایين)
 .1دامنه قيمت محصوالت رقابتي (پهن به باریك)
امتيازات تحليل ثبات محيطي برای مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی به شرح ذیل ميباشد.
جدول  4-7امتیازات کسبشده از ثبات محیطی

ثبات محیطی ()ES

-2,8

تغييرات تکنولوژیکي

-3

كم

-1

-2

-3

-4

-5

-1

زیاد

نرخ تورم

-4

پایين

-1

-2

-3

-4

-5

-1

باال

تغييرپذیری تقاضا

-1

كوچك

-1

-2

-3

-4

-5

 -1بزرگ

موانع ورود به بازار

-1

زیاد

-1

-2

-3

-4

-5

-1

كم

فشار رقابتي/رقابت

-3

پایين

-1

-2

-3

-4

-5

-1

باال
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تفسیر نمودار ماتریس تحلیل

SPACE

ماتریس ارزیابي اقدام و موقعيت استراتژیك (ماتریس  )SPACEراهنمایي مفيد برای تصميمگيری در مورد
استراتژیهایي است كه برای موقعيتهای متفاوت فراهم ميشوند .ماتریس  SPACEبرای هر كسبوكار بر
اساس چهار بعُد مشخص ميشود:
الف -جذابيت صنعت ()IA
ب -ثبات محيطي ()ES
ج -مزیت رقابتي ()CA
د -نقاط قوت مالي ()FS

استراتژیهای حاصل بر اساس این ابعاد ميتواند بهصورت موارد ذیل باشد:
•

استراتژی تهاجمي

•

استراتژی تدافعي

•

استراتژی محافظهكارانه

•

استراتژی رقابتي

شکل  1-7نمودار  SPACEوضعیت تهاجمی
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جدول  5-7حالتهای استراتژیک نمودار SPACE

حالتهای
استراتژیک

رقابتی

تهاجمی

تدافعی

محافظهکار

ابعاد
محیط

ثابت

بيثبات

ثابت

بيثبات

صنعت

پركشش

پركشش

بي كشش

بي كشش

حالت رقابت

قوی

قوی

ضعيف

ضعيف

نقاط قوت مالی

زیاد

كم

زیاد

كم

 كاهش هزینهها ،بهبود -رشد تا حد ممکن از بهرهوری،

باال

بردن -

كاهش

هزینه

طریق اكتساب مهارتها سرمایه برای دنبال كردن خدمات/محصوالت
استراتژیهای
مناسب

-

سرمایهگذاری

فرصتها

بر فرصتها و نقاط قوت بهطور منطقي
رقابتي ممکن

 -نوآوری برای دستيابي -

تركيب

 سرمایهگذاری درشدن

با جستجو برای ایجاد

بر مزیتهای رقابتي شركتهایي با مزیت محصوالت /فرصتهای
پایدار

 منطقي رفتاركردن
 برداشت سرمایهبهصورت مناسب

رقابتي كمتر اما با جریان رقابتي
نقدی باالتر
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 -2-7پیوست  :2تحلیل منابع و قابلیتها
مقدمه
هدف اصلي از شناسایي منابع و قابليتها در فصل گذشته این بود كه با شناسایي منابع و قابليتهای اصلي
مؤسسه ،چگونه پتانسيل آنها برای ارزشآفریني را ارزیابي شود؟ برای جواب دادن به این سؤال دو مسئله
اساسي وجود دارد:
 -1اهميت استراتژیك منابع و قابليتهای مختلف چقدر است؟
 -2قدرت نسبي مؤسسه در ارتباط با این منابع و قابليتها چيست؟
برای تحليل سطح اهميت استراتژیك منابع و قابليتها ،باید این منابع و قابليتها از  5منظر مورد تحليل و
بررسي قرار گيرند و به هر منظر عددی از (1بسيار بياهميت) تا (5بسيار مهم) تخصيص داده ميشود كه در
زیر بهاختصار توضيحي داده ميشود.
 .aكميابي :اگر یك منبع یا قابليت بهطور گسترده در صنعت در دسترس باشد ،ممکن است برای رقابت
موردنياز باشد اما مبنای مناسبي برای مزیت رقابتي نيست.
 .bارتباط :منبع یا توانمندی باید با عوامل كليدی موفقيت بازار و صنعت مرتبط باشد .بهعنوانمثال فراهم
كردن امکانات رفاهي برای كاركنان و پرسنل ،هرچند كه الزم و ضروری ميباشد ولي نقش اساسي و
مستقيم در موفقيت مؤسسه در بازار و صنعت ایفا نميكند.
 .cدوام :هرچه یك منبع بادوامتر باشد ،توانایي بيشتری برای پشتيباني از مزیت رقابتي در بلندمدت
دارد .برای بيشتر منابع مانند تجهيزات سرمایهای و تکنولوژی اختصاصي ،با توجه بهسرعت و رشد
روزافزون تکنولوژیها ،از دوام و طول عمر پایيني برخوردار هستند.
 .dقابليت انتقال :مزیت رقابتي بر اثر تقليد رقبا تضعيف ميشود .اگر منابع و قابليتها قابلانتقال و
خریدوفروش باشند ،آنگاه هر نوع مزیت رقابتي بر مبنای آنها از بين خواهد رفت .بهعنوانمثال برخي
منابع نظير مواد خام ،قطعات ،ماشينآالت ،تأمينكنندگان تجهيزات و  ...بهسادگي قابلانتقال هستند
و ميتوان آنها را با كمترین قيمت خریدوفروش كرد.
 .eتقليدپذیری :اگر بنگاهي نتواند یك منبع یا قابليت را خریداری كند ،باید آن را بسازد .بسياری از
قابليتها بهسادگي از سمت رقبا قابل تقليد و كپيبرداری هستند؛ اما تعدادی از قابليتها و منابع نيز
بهسختي قابل كپيبرداری هستند و در صورت تقليد ،كيفيت و وضعيت مطلوب اصلي را دارا نيستند.
این قبيل از منابع اهميت استراتژیك بيشتری نسبت به سایرین دارا هستند.
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شکل  1-7پنج منظر تحلیل اهمیت استراتژیک منابع و قابلیتها

برای تحليل قدرت نسبي مؤسسه در منابع و قابليتهای خود روشها و متدولوژیهای مختلفي از قبيل مقایسه
با رقبای داخلي ،مقایسه با رقبای مشابه خارجي مؤسسه ،مقایسه با برترینهای صنعت ،مقایسه با وضعيت
مطلوب مدنظر و  ...وجود دارد كه در این سند از تلفيق مقایسه با رقبای داخلي و وضعيت مطلوب مدنظر
استفاده شده است؛ بهاینترتيب كه به هر منبع و قابليت یك عدد نسبت ميدهيم؛ (5خيلي قوی)(4 ،قوی)،
(3متوسط)(2 ،ضعيف)(1 ،خيلي ضعيف).
پس از ارزیابي تكتك قابليتها و منابع مؤسسه از منظر اهميت استراتژیك و قدرت نسبي ،جایگاه آنها را در
ماتریس ارزیابي منابع و قابليتها بررسي ميشود و با توجه به جایگاه آنها به تدوین استراتژی پرداخته خواهد
شد.
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ارزیابی قابلیتها و منابع مؤسسه
تولید
تنو سبد محصول
صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك به دليل دانش فني پيچيده ،سرمایه اوليه باال جهت راهاندازی ،نياز
مبرم به فعاليتهای تحقيق و توسعه و  ...از نرخ بازگشت سرمایه خوبي بهرهمند نميباشد و این صنعت تنها
زماني برای ورود سرمایهگذاران و شركتهای نوپا توجيه اقتصادی دارد كه سبد محصول گستردهای را تحت
سرمایهگذاری و توليد خود قرار دهند و راهاندازی یك شركت و كارخانه بهمنظور توليد یك یا چند محصول
صرفه اقتصادی ندارد و سبد محصوالت توليدی شركتهای فعال در بازار این صنعت شامل چندین فرآورده و
محصول ميباشد .ازاینجهت تنوع محصوالت توليدی و برخوردار بودن از تنوع در سبد محصوالت از اهميت
باالیي برخوردار است.
جدول  6-7اهمیت استراتژیک تنوع سبد محصول
اهمیت استراتژیک تنو سبد محصول
6.3
کمیابی

4

ارتباط

4

دوام

4

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

3

مؤسسه رازی با دارا بودن  11واكسن و فرآورده بيولوژیك دام و طيور 7 ،واكسن استراتژیك انساني ،توليد دو
سرمدرماني مارگزیدگي و عقرب گزیدگي ،پرورش حدود  21نوع حيوان آزمایشگاهي ،از منظر تنوع سبد
محصوالت از موقعيت بسيار مناسبي برخوردار است و این تنوع باالی محصوالت توليدی ،یك مزیت و قدرت
رقابتي برای مؤسسه بهحساب ميآید و از این منظر عدد (4قوی) را به خود اختصاص ميدهد.
زیرساختهای تولید
توليد و ایجاد واكسنهای انساني و دامي به دليل مرتبط بودن با سالمت انسان و حيوان و احتمال بروز خسارات
جبرانناپذیر در صورت رعایت نکردن نکات دقيق كيفي ،ضوابط و استانداردهای سختگيرانه متعددی در
خصوص زیرساختهای توليدی دارد كه مؤسسات توليدی بهمنظور اثربخشي دقيق این محصوالت ،ملزم به
رعایت آنها ميباشند .رعایت این نکات و استانداردها ،الزامي و درجات و سختگيریهای متفاوتي دارد كه در
سطوح ملي و بينالمللي تعریف ميشوند كه رعایت آنها بهمنظور كسب گواهينامهها و استاندارهای ملي و
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بينالمللي نظير  GMPو همچين كسب مجوز ترخيص در بازار الزامي ميباشند كه این استانداردهای تمامي
زیرساختهای توليد از قبيل ساختمانها ،سيستم تهویه ،تجهيزات ،سيستم پسماندها و پساب و  ...را شامل
ميشود.
جدول  7-7اهمیت استراتژیک زیرساختهای تولید
اهمیت استراتژیک زیرساختهای تولید
4.2
کمیابی

4

ارتباط

5

دوام

5

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

4

مؤ س سه رازی به دليل دولتي بودن و قدمت زیاد خود ،دارای ف ضای عمراني ب سيار و سيعي ميبا شد ،چه در
سازمان مركزی و چه در شعب خود و مساحت بسيار زیادی در اختيار این مؤسسه قرار گرفته است كه یك
مزیت رقابتي برای مؤ س سه جهت تو سعه فيزیکي ،مح سوب مي شود؛ اما به دالیلي ازجمله قرار گرفتن در
معرض تحریمهای مختلف ،عدم تأمين منابع مالي كافي و همچنين دارا بودن ساختار دولتي كمتر توان سته
ا ست به تو سعه و نو سازی ساختمانها و تجهيزات تحقيق و توليد خود بپردازد .لذا عليرغم این نکته كه
د ستورالعملهای مورد ا ستفاده مؤ س سه برای توليد واك سن با د ستورالعملهای جهاني هماهنگ ا ست ،اما
ازنظر تکنولوژی مورد ا ستفاده ،اكثر فرآیندهای توليد در مؤ س سه به شيوه نيمه سنتي ميبا شد .ساختار
مؤ س سه هم از جنبه فيزیکي و هم نرمافزاری قدیمي ا ست و نياز به باز سازی دارد .برای مثال در بخشهای
توليدی عمر عمده تجهيزات موجود ،از  21سال تجاوز ميكنند و هيچیك از ساختمانهای توليدی مؤسسه
استاندارد  GMPرا ندارند و از این منظر عدد (2ضعيف) را به خود اختصاص ميدهد.
بهرهوری عوامل تولید
بدون شك ،یکي از اهداف اصلي همه سازمانها و مؤسسات توليدی ،افزایش راندمان و بهرهوری توليد خود
ميباشد .این امر در صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك از اهميت دوچنداني برخوردار است .به دليل وجود
قوانين و مقررات پيچيده ،نياز مبرم این صنعت به فعاليتهای تحقيقاتي و سروكار داشتن با مواد بيولوژیك و
مواد اوليه بسيار حساس ،توليدكنندگان واكسن یك سطح معيني از ناكارآمدی در عمليات توليد را پذیرفتهاند،
بااینحال افزایش رقابت آنها را وادار به شناسایي مشکالت توليد و افزایش بهرهوری توليد خود كرده است و
اجرای شيوههای توليد ناب در صنعت واكسن ميتواند تأثير مثبتي بر فرآیندهای توليد اعمال كند.
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جدول  8-7اهمیت استراتژیک بهرهوری عوامل تولید
اهمیت استراتژیک بهرهوری عوامل تولید
6.8
کمیابی

3

ارتباط

5

دوام

3

قابلیت انتقال

4

تقلیدپذیری

4

بهرهوری توليد در بخشهای توليدی مؤ س سه و ضعيت مطلوبي ندارد .بخشهای توليدی با در د ست دا شتن
نيروهای متخ صص و مجرب ،هيئتعلمي و همچنين ف ضای توليدی و سيع از راندمان باال و بهرهوری كافي
برخوردار ني ستند؛ كه این امر خود را در عادت كاركنان توليد به روشها و پروتکلهای قدیمي ،قيمت باالی
تمام شده مح صوالت ،ميزان باالی ضایعات و پایين بودن ظرفيت واقعي توليدی بخشهای توليدی نمایان
ميگردد و از این منظر عدد (2ضعيف) را به خود اختصاص ميدهد.
ماتریس ارزیابی قابلیت تولید
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تضمین کیفیت
توانمندی تضمین کیفیت
امروزه به دليل سرعت باالی رشد تکنولوژی و محصوالت جدید بيولوژیك و اهميت بحثهای كنترل كيفي
مربوط به این محصوالت ،ارزیابي ،اخذ مجوز ،كنترل و نظارت و مراقبت از محصوالت دارویي بيولوژیکي یکي
از چالشهای عمده كشورها و مقامات نظارتي ميباشد.
با افزایش شركتها و توليدات محصوالت بيولوژیك در كشور و نياز مبرم این محصوالت به فرآیندهای نظارتي
و كنترل كيفيت ،وجود آزمایشگاههای تخصصي ،نيروی انساني متبحر ،اطالع از دانش فني فرآیندهای كنترل
و تضمين كيفيت و  ...بسيار مهم و ضروری ميباشد.
جدول  9-7اهمیت استراتژیک توانمندی تضمین کیفیت
اهمیت استراتژیک توانمندی تضمین کیفیت
4.4
کمیابی

4

ارتباط

5

دوام

5

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

5

مؤسسه رازی با دارا بودن یك سيستم تضمين كيفيت منسجم و هماهنگ ،مدیریت یکپارچه بخشها ،دارا
بودن آزمایشگاههای تخصصي مختلف ،برخوردار بودن از نيروی انساني متخصص و متبحر و همچنين سابقه
دیرینه در این زمينه از پيشروان كشور و منطقه در زمينه تضمين و كنترل كيفيت فرآوردههای بيولوژیك
ميباشد و این قابليت یکي از مزیتهای رقابتي اصلي مؤسسه محسوب ميشود و از این منظر عدد (4قوی) را
به خود اختصاص ميدهد.
استانداردهای کیفی محصو ت
به دليل سروكار داشتن واكسن و محصوالت دارویي بيولوژیك با سالمت و جان انسانها ،بهموجب قوانين
بينالمللي موجود در این صنعت ،انجام صادرات محصوالت تنها زماني امکانپذیر است كه محصوالت دارای
استاندارد  GMPباشند و مؤسسات و محصوالت آنها زماني در ارگانها و سازمانهای بينالمللي مانند ،WHO
 OIEو  ...اعتبار دارند كه دارای گواهينامه  GMPباشند و این گواهينامه سطح توليدات و برند مؤسسات را
بسيار ارتقا ميدهد و از اهميت باالیي برخوردار است.
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جدول  01-7اهمیت استراتژیک استانداردهای کیفی محصول
اهمیت استراتژیک استانداردهای کیفی محصول
6.8
کمیابی

2

ارتباط

5

دوام

5

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

4

اگرچه سعي مسئولين توليد همواره بر این بوده است كه توليد فرآوردهها طبق پروتکلهای رسمي و بينالمللي
و دستورالعملهای منابع علمي ( )FAO, OIEو بر اساس فارماكوپههای اروپا و آمریکا و با رعایت كليه شرایط
الزم توليد فرآوردههای بيولوژیك ازنظر  GMPو  GLPباشد اما متأسفانه هيچیك از محصوالت مؤسسه دارای
استاندارد  GMPنبوده و تنها از مجوز توليد برخوردار ميباشند و جایگاه مؤسسه در این قابليت ،در مقایسه با
جایگاه مطلوب ،فاصله زیادی وجود دارد؛ و از این منظر عدد (2ضعيف) را به خود اختصاص ميدهد.
ماتریس ارزیابی قابلیت تضمین کیفیت
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نیروی انسانی متخصص
امروزه قدرت كشورها و سازمانها را سرمایه مادی ،ماشينآالت و تجهيزات رقم نميزنند بلکه سرمایه انساني
كارآمد و خالق تعيينكننده قدرت و توان رقابتي سازمانها ميباشد و بزرگترین مزیت نسبي در دنيای رقابتي
آینده سرمایه انساني كشورها و سازمانها ميباشد .امروزه سرمایه انساني بهعنوان بزرگترین و باارزشترین
دارایي و سرمایه هر سازمان و كشوری محسوب ميشود .سرمایه انساني تنها سرمایهای است كه فزاینده است
و هرگز با مصرف كردن مستهلك نميشود ،بلکه رشد ميابد.
بر اساس نظریههای سنتي كاركنان سازمانها ،جزئي از عوامل توليد محسوب شده و به نيروی كار معروف
بودند .ولي بر اساس نظریههای سيستمي ،اقتضایي و مشاركتي ،كاركنان در سازمانها ،مهمترین عامل توليد
بوده و بهجای نيروی كار منابع انساني گفته ميشود ولي در هزاره جدید ،كاركنان در سازمانها برتر از عوامل
توليد و بهعنوان سرمایه مطرح ميباشند .نقش انسان در سازمانها از عامل توليد به سرمایه انساني توسعه
یافته است.
با مقدمات و مطالبي كه در سطور گذشته بيان شد ،اهميت نيروی انساني متخصص در هر سازماني بيان
گردید؛ اما اهميت این موضوع در صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك دوچندان ميباشد .این صنعت به
دليل تکنولوژی باالی توليد ،نياز مبرم به انجام تحقيقات پایهای ،كاربردی و توسعهای ،ارتباط مستقيم با
سالمت انسان و حيوان ،تخصصي و دانشمحور بودن فرآیند توليد و  ...نياز دوچنداني به نيروی انساني
متخصص ،ماهر و باتجربه دارد و نقش اصلي مؤسسه بر دوش منابع انساني متخصص سازمان ميباشد.
جدول  00-7اهمیت استراتژیک نیروی انسانی متخصص
اهمیت استراتژیک نیروی انسانی متخصص
4
کمیابی

4

ارتباط

4

دوام

4

قابلیت انتقال

4

تقلیدپذیری

4

مؤسسه رازی ازنظر سرمایه انساني یك مؤسسه بسيار غني و باسابقه بوده كه با در اختيار داشتن بيش از 131
هيئتعلمي و حدود  311نيروی كارشناس و كارشناس ارشد متخصص توليد ،یکهتاز صنعت واكسن و مواد
بيولوژیك در ایران ميباشد و حجم باالیي از دانش گرانبهای ضمني و آشکار در زمينه واكسن و فرآوردههای
بيولوژیك را در خود جای داده است و مزیت رقابتي باالیي را برای مؤسسه به ارمغان آورده است و از این منظر
عدد (4قوی) را به خود اختصاص ميدهد.
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مدیریت
بسياری از صاحبنظران موفقيت و شکست سازمانهای مختلف را ناشي از تفاوت مدیریت حاكم بر آن
سازمانها ميدانند .پيتر دراكر معتقد است عضو اصلي و حياتبخش هر سازمان مدیریت آن است .اهميت
مدیریت به حدی است كه صاحبان و متوليان دستگاههای مختلف در صورت مواجه با بحرانهای مختلف با
استفاده از مدیراني توانمند ،بستر الزم را جهت خروج از بحران مهيا مينمایند.
به دليل اهميت و جایگاه استراتژیك مؤسسه رازی برای كشور بهعنوان بزرگترین متولي تأمين واكسنها و
فرآوردههای دارویي بيولوژیك موردنياز كشور و همچنين متولي اصلي بيماریهای دام و طيور كشور ،اهميت
ساختار و فرآیندهای مدیریتي و همچنين برخورداری از نفوذ سياسي و ارتباطي برای این مؤسسه پررنگتر و
حياتيتر ميباشد زیرا اگر سيستم مدیریتي نتواند بهدرستي عمل كند عالوه بر اینکه مشکالت زیادی را برای
مؤسسه ایجاد ميشود ،محيط پيرامون مؤسسه نيز بينصيب نمانده و سالمت جامعه به خطر ميافتد.
جدول  01-7اهمیت استراتژیک ساختار و فرآیندهای مدیریتی و نفوذ سیاسی و ارتباطی
اهمیت استراتژیک ساختار و فرآیندهای مدیریتی
6.8
کمیابی

3

ارتباط

5

دوام

5

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

3

اهمیت استراتژیک نفو سیاسی و ارتبا ی
6.8
کمیابی

5

ارتباط

2

دوام

4

قابلیت انتقال

5

تقلیدپذیری

4

نفو سیاسی و ارتبا ی
به دليل ارتباط نزدیك و تنگاتنگ فعاليتهای مؤسسه رازی با سالمت جامعه و نياز مبرم دولت به محصوالت
توليدی آن ،مؤسسه دارای قدرت چانهزني بسيار باالیي در داخل كشور و ارگانهای دولتي ميباشد .از طرف
دیگر مدیر مؤسسه با سطوح تصميم گير در سطح كالن در كشور مانند وزارت جهاد و وزارت بهداشت تعامل
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و ارتباط مستمر دارد و چهرههای حقيقي و حقوقي برجسته و تأثيرگذاری در هيئتامنای این مؤسسه حضور
دارند كه این امر باعث ایجاد نفوذ سياسي و ارتباطي باالی مؤسسه در سطح كشور ميشود و مزیت بسيار
بزرگ برای مؤسسه محسوب ميشود و از این منظر عدد (4قوی) را به خود اختصاص ميدهد.
ساختار و فرآیندهای مدیریتی
دولتي بودن ،یك سبك از هدایت و اداره سازمانها ميباشد كه به دليل عدم اعتماد به سيستم ،با سختگيری
بسيار ،سعي در كنترل مجموعههای خود دارد؛ اما در اكثر موارد این سختگيری نتيجه عکس ميدهد .به
دليل دولتي بودن ساختار مدیریتي ،مؤسسه با مشکالت و معضالت فراواني دستوپنجه نرم ميكند كه بيان و
تفسير آنها فرای بحث این مجلد است و از این منظر عدد (2ضعيف) را به خود اختصاص ميدهد.
در زیر بهصورت تيتروار به بعضي از این معضالت و مشکالت اشاره ميكنيم:
 توجه كم به برنامه راهبردی كالن برای آینده مؤسسه
 وجود مدیریت استراتژیك ضعيف در مؤسسه
 كمتوجهي به برنامهریزی طوالنيمدت
 قائم به شخص بودن مؤسسه
 انگيزه و تعهد سازماني پایين كاركنان
 بدون استرس بودن مدل دولتي برای مدیران و كاركنان
 عدم ثبات مدیریتي
 چابك نبودن مؤسسه در گرفتن تصميمات جدید و پيگيری طرحها
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تحقیقات
ابداع و نوآوری یکي از كليدیترین عوامل پيش راننده در این صنعت است و تحقيق و پژوهش در صنعت
واكسن ،عضوی ضروری و جدایيناپذیر ميباشد كه شركتهای توليدكننده واكسن ساالنه هزینههای هنگفتي
را صرف ابداع واكسنهای جدید و یا تغيير و بهبود واكسنهای موجود ميكنند؛ بهنحویكه شركتهای پيشرو
در صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك ،ساالنه حدود  11الي  21درصد درآمد خود را به فعاليتهای
تحقيقاتي خود تخصيص ميدهند .شركتهای توليدكننده واكسن بهمنظور تأثيرگذاری و ایفای نقش مؤثر در
این صنعت و پيروزی در صحنه رقابت ،توجه ویژهای به مسئله تحقيقات ميكنند.
جدول  01-7اهمیت استراتژیک توانمندی و بهرهوری تحقیقات
اهمیت استراتژیک توانمندی تحقیقات
6.8
کمیابی

3

ارتباط

5

دوام

4

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

4

اهمیت استراتژیک بهرهوری تحقیقات
4
کمیابی

5

ارتباط

4

دوام

5

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

3

توانمندی تحقیقات
مؤسسه رازی با توجه به وظایف قانوني خود بهعنوان متولي تحقيقات دامپزشکي كشور و تحقيقات فرآوردههای
بيولوژیك شناخته ميشود .این مؤسسه از مجربترین نيروهای متخصص و آزمایشگاههای مجهز و بخشهای
تخصصي برخوردار بوده و همکاری گستردهای با بخشهای دامپزشکي مراكز تحقيقات كشاورزی و منابع
طبيعي استانها دارد و از این حيث دارای پتانسيل و توانمندی باالیي در زمينه تحقيقات ميباشد و از این
منظر عدد ( 4قوی) را به خود تخصيص ميدهد.
بهرهوری تحقیقات
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موسسه رازی با توجه شناخته شدن به عنوان متولي تحقيقات دامپزشکي كشور و تحقيقات فرآوردههای
بيولوژیك ،دارای بودن اساتيد و محققين مجرب و توانمند و همچنين همکاری گسترده با سازمانهای مرتبط
و سياستگذار ،اثرگذاری و نقشآفریني پررنگي در زمينه تحقيقات دامپزشکي كشور و تحقيقات فرآوردههای
بيولوژیك ایفا نميكند و حضوری منفعاله در این عرصه دارد و ازاینرو در این منظر عدد ( 2ضعيف) را به خود
تخصيص ميدهد.
ماتریس ارزیابی توانمندی و بهرهوری تحقیقات
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بازاریابی و فروش
بازاریابي و بازار سازی ازجمله عوامل مهمي است كه ميتواند به فروش یك محصول و یا فروش خدمات مختلف
كمك كند .درواقع ميتوان گفت یکي از مهمترین بخشهای یك تجارت ،بازاریابي است و موفقيت در آن
ميتواند تمامي جنبههای مختلف یك كسبوكار را تحت تأثير قرار دهد زیرا فروش بيشتر به درآمدزایي بيشتر
كمك خواهد كرد و درآمد بيشتر تمامي بخشهای مختلف سازمان را تحت تأثير قرار ميدهد.
چيزی كه مصرفكنندگان بيش از همه نياز دارند كيفيت خوب محصوالت است .اگرچه محصوالت باكيفيت
باال بيشتر مورد توجه مشتریان هستند و ميزان فروش بيشتر هم دارند اما بدون بازاریابي دقيق و علمي،
مخاطب از نوع محصول شما شناختي نخواهد داشت و برند یا تجارتي كه بازاریابي انجام نميدهد كمتر موفق
خواهد بود.
جدول  01-7اهمیت استراتژیک بازاریابی و فروش
اهمیت استراتژیک بازاریابی و فروش
6.4
کمیابی

2

ارتباط

4

دوام

3

قابلیت انتقال

4

تقلیدپذیری

4

دولتي بودن مؤسسه و وجود بازار تضمينشده از طرف وزارت بهداشت و تا حدودی از سمت سازمان دامپزشکي،
مؤسسه را از مسائل مرتبط با بخش بازار دور كرده است و باعث كندی فرایندها در این زمينه شده است.
ازجمله مباحثي كه بازار تضمينشده برای مؤسسه ایجاد كرده است ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 نبود برنامه و سازوكار منسجم بازاریابي و بازار سنجي
 كمتوجهي به موضوع توسعه نام تجاری و برند سازی
 ساختار غير صادرات گرا برای فروش محصوالت
همچنين با توجه به اینکه مشتریان عمده مؤسسه تنها وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي بوده است و
همچنين عدم الزام وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي جهت دریافت استانداردهای بينالمللي به دالیل
مختلف ازجمله تحریمها و  ...این موضوع منجر به كمتوجهي مؤسسه در زمينه كسب استانداردهای بينالمللي
كيفيت و بهتبع آن برنامهریزی ضعيف بازاریابي در مؤسسه گردیده است كه مؤسسه در بازارهای منطقهای و
جهاني حضوری بسيار كمرنگ داشته و فضا را برای حضور شركتهای بينالمللي در منطقه هموارتر نموده
118

است و هماكنون برای حضور خود در این بازارها با توجه به قوت گرفتن رقبا در منطقه و بازار جهاني با مشکالت
و سختيهای عدیدهای روبرو ميباشد و از این منظر عدد ( 2ضعيف) را به خود اختصاص ميدهد.
ماتریس ارزیابی قابلیت بازاریابی و فروش
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تأمین مالی
دسترسي به منابع مالي برای هر سازماني جهت استفاده از ظرفيتهای اقتصادی و همچنين توسعه و گسترش
فعاليتهای خود با هدف بهبود جایگاه خود در بازار رقابتي بسيار حائز اهميت است .بحث تأمين مالي بهخصوص
در كشورهای درحالتوسعه از اهميت دوچنداني برخوردار است؛ كشورهای درحالتوسعه بهمنظور پيشرفت در
عرصههای مختلف اقتصادی نياز به منابع مالي فراوان دارند.
با توجه بهس قدیمي و فرسوده بودن اكثر ساختمانها و تجهيزات توليدی مؤسسه و نياز مبرم آنها به بازسازی
و مرمت ،همچنين برنامه مؤسسه جهت ایجاد ساختمانهای جدید توليدی و اهتمام مؤسسه به پيادهسازی
استاندارد  ،GMPنياز مؤسسه به تأمين مالي و جذب بودجه از ارگانهای دولتي ،خيریهها و  ...بسيار حياتي
ميباشد.
جدول  01-7اهمیت استراتژیک تأمین مالی
اهمیت استراتژیک تأمین مالی
6.2
کمیابی

3

ارتباط

4

دوام

3

قابلیت انتقال

2

تقلیدپذیری

4

با توجه به استراتژیك بودن مؤسسه رازی برای كشور ،اهميت بسيار زیاد فعاليتها و محصوالت این مؤسسه
برای سالمت جامعه ،نفوذ باالی سياسي و ارتباطي مدیر مؤسسه و  ...مؤسسه پتانسيل باالیي برای جذب منابع
مالي از دولت و ارگانهای مالي دارد ولي در سالهای اخير تخصيص بودجه شاخص و چشمگيری در این
زمينه به مؤسسه به چشم نميخورد .از طرف دیگر دارایيهای اختصاصي كفاف نياز باالی مؤسسه به بودجه را
برطرف نميكند و هماكنون مؤسسه با كمبود اعتبارات مواجه است از این منظر عدد ( 2ضعيف) را به خود
اختصاص ميدهد.
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فناوری ا العات
بحث در مورد تأثير فناوری اطالعات بر افراد ،سازمانها و جامعه موضوع تازهای نيست و از ابتدای پيدایش و
گسترش فناوری اطالعات این موضوع موردبحث قرار گرفته است .فناوری اطالعات و سيستمهای اطالعاتي بر
جنبههای مختلف سازمان تأثير گذاشتهاند .ارتباطات و فعاليتهای سازماني در ابعاد مختلفي از فناوری اطالعات
تأثير پذیرفته است.
در صنعت واكسن و فرآوردههای بيولوژیك ،به دليل دانش پيچيده و بهروز ،نياز به تحقيقات و مطالعات علمي،
لزوم هماهنگي و ارتباط ميان بخشهای مختلف و  ...فناوری اطالعات و ارتباطات نقش اصلي و پررنگي در
پشتيباني از فرآیندهای اصلي كه شامل تحقيقات ،توليد و تضمين كيفيت ميباشد ،دارد.
از طرف دیگر موسسه حدود  11سال پيش اقدام به ایجاد و تاسيس بخش ژئوميکس و مهندسي ژنتيك نموده
است و در طي این  11سال ،موسسه با درک اهميت این موضوع از پيشگامان كشور در این عرصه و عرصه
بيوانفورماتيك بوده است .در سالهای اخير با پيشرفت تکنولوژی و ظهور تکنولوژیهای جدید در علم
زیستشناسي و همچنين توليد واكسن ،مبحث بيوانفورماتيك از اهميت و جایگاه ویژهای برخوردار شده استك
جدول  06-7اهمیت استراتژیک فناوری اطالعات و بیوانفورماتیک
اهمیت استراتژیک فناوری ا العات
6.2
کمیابی

2

ارتباط

5

دوام

4

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

3

اهمیت استراتژیک بیوانفورماتیک
6.8
کمیابی

5

ارتباط

3

دوام

4

قابلیت انتقال

3

تقلیدپذیری

4

فناوری ا العات
با توجه به ساختار و فعاليتهای مؤسسه كه بيشتر مشتمل بر ساختارهای توليدی و آزمایشگاهي ميباشد،
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فناوری اطالعات نقش پررنگي در فعاليتهای پ شتيباني و ت سهيل فرآیندهای ا صلي مؤ س سه را ایفا ميكند.
مؤسسه در سيستمهای اداری ،مالي ،ارتباطي و  ...از نرمافزارهای تخصصي مرتبط بهرهمند ميباشد .همچنين
ت صميم به ا ستفاده از نرمافزارهای یکپارچه ساز و مدیریتي مانند نرمافزارهای ح سابداری صنعتي قيمت تمام
شده ،نرمافزارهای  ،ERPنرمافزار ارزیابي عملکرد ،سامانه یکپارچه آموزشي و پژوهشي و  ...دارد.
از طرف دیگر یکي از نقاط قوت مؤسسه درزمينهی فناوری اطالعات ،بهرهمندی مؤسسه از اینترنت پرسرعت
در تمامي بخشهای توليدی ،تحقيقاتي و پشتيباني ميباشد كه بهخوبي پاسخگوی نياز مؤسسه بهعنوان یك
سازمان تحقيقاتي و توليدی ميبا شد .از طرف دیگر ا ستفاده از سي ستم اتوما سيون گ سترده ،تيم فناوری
اطالعات متخصص و فعال و وجود زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری مناسب از نقاط قوت و مزیتهای
رقابتي مؤ س سه مح سوب ميگردد كه این قابليت از منظر قدرت ن سبي عدد ( 4قوی) را به خود اخت صاص
ميدهد.
بیوانفورماتیک
با توجه به نوظهور بودن مبحث بيوانفورماتيك در عرصه علمي و همچنين ایران ،نبود تجربه و اساتيد با سابقه
در این زمينه ،موسااسااه در این زمينه در حال انجام تحقيقات پایهای و مطالعات علمي ميباشااد و از قدرت
باالیي برخوردار نميباشد و به همين دليل این منظر عدد ( 2ضعيف) را به خود اختصاص ميدهد.
ماتریس ارزیابی قابلیت فناوری ا العات و بیوانفورماتیک
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تحلیل نقاط قوت و ضعف منابع و قابلیتهای مؤسسه
همانطور كه در قسمت قبل مشاهده شد 8 ،قابليت اصلي مؤسسه كه شامل توليد ،تضمين كيفيت ،نيروی
انساني متخصص ،مدیریت ،تحقيقات ،بازاریابي و فروش ،منابع مالي و فناوری اطالعات بود و زیرشاخههای
آنها ارزیابي و جایگاه آنها را در ماتریس ارزیابي قابليتها مشخص گردید كه خالصه آن در جدول زیر آمده
است.
جدول  07-7نقاط قوت و ضعف اصلی موسسه
وضعیت

نقاط قوت اصلی

نقاط ضعف اصلی

قابلیت

اهمیت
استراتژیک

قدرت نسبی

تنوع سبد محصول

3,1

4

فرآیندهای تضمين كيفيت

4,4

4

نيروی انساني متخصص

4

4

نفوذ سياسي و ارتباطي

3,8

4

فناوری اطالعات

4

4

توانمندی تحقيقات

3,8

4

زیرساختهای توليدی

4,2

2

بهرهوری توليد

3,8

2

بهرهوری تحقيقات

4

2

استانداردهای كيفي محصوالت

3,8

2

فرآیندها و ساختار مدیریتي

3,8

2

بازاریابي و فروش

3,4

2

منابع مالي

3,2

2

بایوانفورماتيك

3,8

2

حال ميبای ست با توجه به این نقاط قوت و ضعف ،ا ستراتژیهای كالن و كلنگر مؤ س سه را در را ستای
بهرهبرداری حداكثری از نقاط قوت و مدیریت و ا صالح نقاط ضعف مؤ س سه تدوین نمود .از طرف دیگر با
برر سيهای دقيقتر و جزئيتر م سائل ،م شکالت ،فرآیندها و منا سبات مؤ س سه ،ا ستراتژیهای وظيفهای
مؤ س سه را نيز در را ستای بهرهبرداری حداكثری از این نقاط قوت و مدیریت و ا صالح نقاط ضعف موجود
تدوین نمود كه در ادامه و اسناد دیگر بيشتر به آنها پرداخته ميشود.
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تدوین استراتژی به کمک ماتریس ارزیابی منابع و قابلیتها
در قسمتهای قبل منابع و قابليتهای مؤسسه شناسایي و به كمك ماتریس ارزیابي منابع و قابليتها ،تحليل
و ارزیابي گردیدند و نقاط قوت و نقاط ضعف مؤسسه شناسایي شدند.
برای تدوین استراتژیهای یك سازمان ،تمركز اصلي بر روی دو مجموعه نقاط قوت اصلي و نقاط ضعف اصلي
ميباشد و در این رابطه دو سؤال مطرح است:
 -1چگونه بهصورت مؤثرتری از نقاط قوت اصلي خود بهرهبرداری كنيم؟
 -2چگونه ميتوانيم نقاط ضعف اصيل خود را به لحاظ كاهش آسيبپذیری خود در برابر آنها و اصالح
آنها رفع كنيم؟
بهرهبرداری از نقاط قوت اصلی
مؤسسه باید اطمينان حاصل كند كه نقاط قوت اصلي ،با بيشترین اثربخشي استفاده ميشوند .مؤسسه نباید
منتظر به وجود آمدن فرصتهایي استثنایي در محيط خارجي باشد ،بلکه باید تالش كند تا با تقویت قوتهای
درونياش مزیت رقابتي جدیدی را برای خود خلق كند .خلق این مزیتهای رقابتي از طریق هماهنگي بين
قوتها و توانایيهای درونسازماني و فرصتهای كوچك یا بزرگ خارجي است .مؤسسه باید با تدوین
استراتژیهای مؤثر و كلنگر ،از نقاط قوت اصلي خود استفاده حداكثری نموده و جایگاه و مزیتهای رقابتي
خود را در بازار و صنعت ارتقا دهد.
مدیریت نقاط ضعف اصلی
بررسي این موضوع كه شركتها چگونه ميتوانند منابع و قابليتهای خود را برای اصالح این ضعفها ارتقا
بدهند وسوسه كننده است؛ اما تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت برای بيشتر شركتها احتماالً كاری بلندمدت
است .در كوتاهمدت یا ميانمدت ،شركت احتماالً با منابع و قابليتهای موجود خود به حيات ادامه ميدهد.
مهمتریم و اغلب موفقترین راهکار برای نقاط ضعف در وظایف اصلي ،برونسپاری است كه بسياری از
شركتها و سازمانهای بزرگ دنيا مانند  Honda ،Nike ،Fordو  ...از این استراتژی بهمنظور رفع نقاط ضعف
خود برگزیدهاند .تدوین هوشمندانه استراتژی ميتواند امکان خنثي كردن آسيبپذیری در برابر نقاط ضعف
اصلي را برای بنگاه فراهم كند.
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 -3-7پیوست  6تحلیل

BCG

ماتریس BCG

ماتریس  ،BCGیك نمودار ماتریسي است كه گروه مشاورهای بوستون در امریکا در دهه  1111برای توصيف
تئوریهای استراتژی بازرگاني ابداع كردهاند .طبق این نمودار ،سازمان باید كاالهای خود را به چهار قسمت
تقسيم كند :ستارهها ،گاوها ،سگها و عالمت سؤال و بر این اساس استراتژیهای آینده خود را طراحي كند.
این تقسيمبندی از طریق قرار دادن كاالها بر روی دو محور انجام ميپذیرد .محور عمودی ميزان رشد بازار را
برای كاال نشان ميدهد و محور افقي سهم كاال را از بازار مشخص ميكند .سگ نشاندهندۀ كاالهایي است كه
ميزان رشد بازار برای آنها كم بوده و سهم ناچيزی از بازار را به خود اختصاص داده است و بنابراین باید توليد
آنها كنار گذاشته شود .گاو نشاندهندۀ كاالهایي است كه دارای رشد اندک و سهم بازار زیاد ،ميباشد .این
كاالها پول زیاد توليد ميكنند و همانند گاوهای شيرده هستند .ستاره ،نشانگر كاالهایي است كه بهسرعت در
حال رشد هستند و به پول زیادی نياز دارند و سهمي عمده از بازار را به خود اختصاص ميدهند و درآمد خوبي
هم ایجاد ميكنند .به این دسته از كاالها برای توسعه و برنامهریزی استراتژیك باید توجه خاص شود؛ و باالخره
سلول عالمت سؤال (؟) نشانگر كاالهایي است كه دارای رشد بسيار اما درآمد كمي هستند ،نياز به پول بسيار
دارند اما درآمد كمي حاصل ميكنند .این دسته از كاالها به علت آنکه الگوی بازار برایشان مشخص نشده ،نياز
به توجه و برنامهریزی خاص دارند.

شکل  12-7ماتریس گروه مشاوران بوستون (سهم -رشد)

روشهای محاسبه:
الف) روش اندازهگیری جذابیت بازار (نرخ رشد بازار):
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نرخ رشد بازار كه در محور عمودی ماتریس بوستون نشان داده ميشود ،بهوسيله دادههای قبل مشخص
ميشود .برای مثال در پایان سال  14رشد بازار اینگونه اندازهگيری ميشود.
مجموع بازار در سال  − 1394مجموع بازار در سال 1395
مجموع بازار در سال 1395

= نرخ رشد در سال 1395

این شاخص ميزان جذابيت صنعت را بدون توجه به موقعيت سازمان مشخص ميكند .این معيار بر مبنای
چرخه عمر بنا شده است .چرخه عمر بيان ميكند كه یك كسبوكار از یك فرایند تحول چهار مرحلهای ایجاد
( ،)1رشد ( ،)2بلوغ ( )3و افول ( )4تبعيت ميكند.

شکل  16-7منحنی چرخه عمر کسبوکار

در مورد مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی ،با توجه به اینکه تنها مشتری محصوالت توليدی بخش
پزشکي مؤسسه در كشور ،وزارت بهداشت ميباشد ،اندازه بازار ،مجموع تقاضای وزارت بهداشت در نظر گرفته
شده است؛ و ميتوان رشد صنعت را با توجه به تغييرات تقاضای وزارت بهداشت در سالهای اخير محاسبه
كرد؛ و این نشان از ثابت بودن رشد بازار داخلي واكسن ميباشد؛ اما برای مؤسسه رازی با توجه به اینکه تمام
نياز داخل را تأمين نميكند و نياز داخل كشور از توليدات این مؤسسه و واردات انجام ميگردد .ميتواند فضای
رشد را برای محصوالت مؤسسه در نظر گرفت.
اما نرخ رشد جهاني بازار واكسن بين  11تا  15درصد ميباشد؛ كه این نشان از یك بازار بسيار مناسب برای
سرمایهگذاری ميباشد؛ و حضور مؤسسه رازی در بازار جهاني باید یکي از اولویتهای مؤسسه باشد.
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شکل  14-7وضعیت بازار جهانی واکسن

ب) روش اندازهگیری قدرت داخلی یک کسبوکار (سهم نسبی بازار):
سهم نسبي بازار در ماتریس سهم-رشد ،بهصورت درصد بيان نميشود .این نسبت ،ميزان فروش سازمان را در
مقابل بزرگترین رقيب موجود در آن صنعت نشان ميدهد .بهعنوانمثال عدد  1,5حاصل از این نسبت ،بيانگر
این است كه فروش شركت نسبت به بزرگترین رقيب در صنعت ،نصف است.
فروش در سال 1395
فروش بزرگترین رقيب در سال 1395

= سهم بازار در 1395

با توجه به اینکه مؤسسه در زمينه محصوالت پزشکي رقيب توليدكنندهای ندارد و تنها واردات ،ميتواند رقيبي
برای مؤسسه باشد؛ همچنين در محصوالت دامپزشکي نيز موسسه به جز شركت پسوک و روناک و واردات
رقيب دیگری نداشته و بزرگترین تامين كننده نياز داخلي كشور در زمينه واكسنهای دامپزشکي ميباشد؛
كه البته ميزان سهم بازار برای محصوالت دامي و طيور متفاوت ميباشد.
به دليل در دسترس نبودن اطالعات كامل از فروش شركتهای رقيب و همچنين ميزان واردات واكسنهای
پزشکي و دامپزشکي ،محاسبه سهم بازار به روش فوق امکان پذیر نبوده و به همين دليل سهم نسبي بازار به
صورت درصد ميزان تامين نياز كشور محاسبه ميگردد.
فروش
ميزان كل نياز داخلي

= سهم بازار
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استراتژی محصو ت فعلی با توجه به نمودار سهم-رشد
همانطور كه قبالً بيان شد؛ در نمودار سهم-رشد سگ نشاندهندۀ كاالهایي است كه ميزان رشد بازار برای
آنها كم بوده و سهم ناچيزی از بازار را به خود اختصاص داده است و بنابراین باید توليد آنها كنار گذاشته
شود .گاو نشاندهندۀ كاالهایي است كه دارای رشد اندک و سهم بازار زیاد ،ميباشد .این كاالها پول زیاد توليد
ميكنند و همانند گاوهای شيرده هستند .ستاره ،نشانگر كاالهایي است كه بهسرعت در حال رشد هستند و
به پول زیادی نياز دارند و سهمي عمدهای از بازار را به خود اختصاص ميدهند و درآمد خوبي هم ایجاد
ميكنند .به این دسته از كاالها برای توسعه و برنامهریزی استراتژیك باید توجه خاص شود؛ و باالخره سلول
عالمت سؤال (؟) نشانگر كاالهایي است كه دارای رشد بسيار اما سهم بازار كمي هستند و برای توسعه نياز به
پول بسيار دارند .این دسته از كاالها ،نياز به توجه و برنامهریزی خاص دارند.
همانطور كه در بررسي نمودار سهم-رشد محصوالت مختلف در فصل سوم نشان داده شد؛ تقریباً غالب
محصوالت فعلي مؤسسه با توجه به بازار داخلي آنها ،در قسمت گاو شيرده قرار دارند؛ اما با توجه به اینکه
مؤسسه رازی تمایل دارد تا به بازارهای جهاني وارد شود؛ و نرخ رشد بازار محصوالت حوزه واكسن در جهان
تقریباً بين  11الي  15درصد ميباشد و همچنين اگر بخواهيم بازار مؤسسه را به بازار جهاني توسعه دهيد،
سهم بازار مؤسسه در بازارهای جهاني بسيار كم ميباشد؛ محصوالت مؤسسه با سياست ورود مؤسسه به
بازارهای جهاني در بخش عالمت سؤال قرار ميگيرند و این سلول بيانگر این ميباشد كه مؤسسه برای توسعه
محصوالت خود نياز سرمایهگذاری و برنامهریزی جدی دارد تا بتواند در بازارهای جهاني جایگاهي برای خود
داشته باشد .فلذا با توجه به ماتریس  BCGمؤسسه در قبال محصوالت فعلي خود ،استراتژی توسعهی محصول
را باید انتخاب نماید.

شکل  15-7نمودار سهم -رشد محصو ت پزشکی مؤسسه رازی
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 -4-7پیوست  :4تحلیل

GE

گامهای ترسیم ماتریس :GE
گام اول :تعيين معيارهایي برای رتبهبندی ميزان جذابيت صنعت در هریك از محصوالت .این معيارها بر
اساس فرصتها و تهدیدها تعيين ميشود .نمونهای از موارد مطرح در جدول آمده است .در ادامه توسط تيم
خبره سازماني به هر معيار برای هر محصول بهصورت جداگانه امتياز داده ميشود .امتيازات از ( 1ضعيف) تا
( 5خيلي قوی) ميباشد .در انتها امتياز كل هر محصول بر اساس امتياز ميانگين و وزن محاسبه ميگردد .با
توجه به امتياز بهدستآمده موقعيت محصول بر روی نمودار تعيين ميگردد.
جدول  18-7جدول خام امتیازدهی معیارهای ماتریس GE

نام محصول:
ردیف

وزن معیار امتیاز امتیاز وزندار

معیار

1

نرخ رشد بازار

2

سودآوری صنعت

6

روشهای قيمتگذاری

4

سایز بازار

5

عدم قطعيت تقاضا در صنعت

3

ميزان رقابت در صنعت

7

فرصتهای جهاني برای صنعت

8

نکات مربوط به محيط دور PEST

گام دوم :انتخاب عوامل كليدی موردنياز برای موفقيت در هر یك از خطوط توليد یا واحد كسبوكار .در ادامه
توسط تيم خبره سازماني به هر معيار برای هر محصول بهصورت جداگانه امتياز داده ميشود .امتيازات از 1
(ضعيف) تا ( 5خيلي قوی) ميباشد .در انتها امتياز كل هر محصول محاسبه ميگردد .بر اساس آن موقعيت
رقابتي سازمان تعيين ميگردد .با توجه به امتياز بهدستآمده موقعيت محصول بر روی نمودار تعيين ميگردد.
نمونه فرم در ادامه آمده است.
جدول  19-7جدول خام امتیازدهی محصو ت در ماتریس GE

نام محصول:
معیار

ردیف
1

سهم بازار

2

موقعيت تکنولوژیك

6

سودآوری

وزن معیار امتیاز امتیاز وزندار
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4

اندازه

5

رشد در سهم بازار

3

وضعيت برند

7

دسترسي به كانالهای توزیع

8

ظرفيت توليد

9

حاشيه سود به نسبت رقبا

گام سوم :موقعيت فعلي هر یك از خطوط توليد یا واحد كسبوكار نشان داده ميشود.
گام چهارم :با فرض اینکه موقعيت فعلي سازمان از حيث استراتژیهای كالن و كسبوكار تغيير نميكند،
وضعيت آتي آن رسم ميشود .درصورتيكه بين وضعيت فعلي با پيشبينيشده از حيث عملکرد ،تفاوت و
شکاف وجود داشته باشد ،مدیران واداشته ميشوند تا اهداف ،مأموریتها ،استراتژیها و سياستهای شركت
را بهطورجدی مورد بازبيني قرار دهند.
در انتها با توجه به موقعيت محصوالت در حال و آینده ،سه استراتژی رشد ،1انتخاب 2برای نگهداشتن و یا
حذف 3اعمال ميگردد.

تعیین وزن معیارها در ماتریس
نخست با مقایسه زوجي معيارها به ارزشگذاری و وزن دهي به معيارها ميپردازیم .بنابراین باید معيارها بر
اساس اثرگذاری آنها دوبهدو با هم مقایسه شوند.
استفاده از ميانگين هندسي یکي از بهترین روشها برای تركيب مقایسات زوجي معرفي شده است .در استفاده
از روش ميانگين هندسي ضمن در نظر گرفته شدن قضاوت هر عضو از تيم پروژه ،به قضاوت گروه درباره هر
مقایسه زوجي برسيم .ازآنجاكه مقایسات زوجي ،دادههایي بهصورت «نسبت» ایجاد خواهد كرد ،ميانگين
هندسي ازنظر ریاضي بهترین ميانگين برای آنها است .بهعالوه معکوس بودن ماتریس مقایسه ،استفاده از این
ميانگين را بيشتر از هر چيز موجه ميسازد و این ميانگين خاصيت معکوس بودن را در ماتریس مقایسه زوجي
حفظ ميكند.
جدول  21-7جدول وزن دهی معیارها

1 Grow
2 Selectivity
3 Harvest
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ارزش
1
6
5
7
9
2-4-3

وضعیت مقایسه  iنسبت به

توضیح

j

ترجيح

یکسان

Equally

Preferred
كمي مرجح Moderately
Preferred

خيلي

مرجح

Strongly

Preferred

خيلي زیاد مرجح

Very

strongly Preferred

كامالً مرجح
Preferred

بينابين

Extremely

شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر دارد و یا ارجحيتي نسبت به هم ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jكمي مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزینه  iدارای ارجحيت خيلي بيشتری از  jاست.
گزینه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابلمقایسه با  jنيست.
ارزشهای بينابين را نشان ميدهد

بنابراین از دادههای هر سطر ماتریس ،ميانگين هندسي گرفته ميشود .وزنهای بهدستآمده نرمال نيستند.
منظور از وزن نرمال آن است كه جمع اوزان برابر  1باشد .بنابراین ميانگين هندسي بهدستآمده در هر سطر
را بر مجموع عناصر ستون ميانگين هندسي تقسيم ميكنيم .ستون جدید كه حاوی وزن نرمال شده هر معيار
است را بردار ویژه یا  Egienvalueگویند .وزن نهائي هر ماتریس همان ستون بردار ویژه است.
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جدول  21-7وزن دهی معیارهای جذابیت صنعت با استفاده از روش مقایسه زوجی
نرخ رشد

سودآوری

روشهای

سایز

عدم قطعیت

میزان رقابت

فرصتهای جهانی

نکات مربوط به

میانگین

وزن نرمالیزه

بازار

صنعت

قیمتگذاری

بازار

تقاضا در صنعت

در صنعت

برای صنعت

محیط دور PEST

هندسی سطرها

شده

نرخ رشد بازار

1

1,2

1

1,2

1

3

3

1

1,88

1,11

سودآوری صنعت

5

1

1

1

5

3

3

3

2,17

1,31

روشهای قیمتگذاری

1

1,11

1

1,33

1

1

1,33

1,33

1,51

1,15

سایز بازار

5

1

3

1

3

3

3

3

2,43

1,25

عدم قطعیت تقاضا در صنعت

1

1,2

1

1,33

1

3

1

3

1,14

1,11

میزان رقابت در صنعت

1,33

1,33

1

1,33

1,33

1

1

1

1,58

1,11

فرصتهای جهانی برای صنعت

1,33

1,33

3

1,33

1

1

1

1

1,71

1,18

1

1,33

3

1,33

1,33

1

1

1

1,71

1,18

معیار

نکات مربوط به محیط دور
PEST
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جدول  22-7وزن دهی معیارهای موقعیت رقابتی با استفاده از روش مقایسه زوجی

موقعیت

دسترسی به

رشد در

وضعیت

سهم بازار

برند

تولید

به نسبت رقبا

شده

شاخص

3

1,33

1,17

1,81

3

3

1,2

1,15

1,58

1

1

1,31

3,41

5

3

1,21

1,2

1,12
1,11

1,21
1,21

معیار

سهم بازار

سهم بازار

1

3

موقعیت تکنولوژیک

1,33

1

1,2

سودآوری

3

5

1

7

اندازه

1,14

1,2

1,14

1

1,33

رشد در سهم بازار

1,2

3

1,2

3

1

3

وضعیت برند

1,33

3

1,33

5

1,33

1

3

دسترسی به کانالهای توزیع

1,33

1

1,33

3

1,33

1,33

1

1

ظرفیت تولید

1,33

1

1,2

3

1,33

1,33

1

1

1

حاشیه سود به نسبت رقبا

3

5

1,33

5

1

1

1

1

1

تکنولوژیک

کانالهای

ظرفیت

حاشیه سود

وزن نرمالیزه

وزن هر

سودآوری

اندازه

1,33

7

5

5

1,33

1,33

5

3

3

1,2

1,33

1,33

3

3

1

3

1

1,11

1

1,11

1,11

1,11

1,11

1,12

1,43

توزیع
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ت مؤسسه رازی در ماتریس GE

جداول امتيازدهي جذابيت صنعت و موقعيت رقابتيِ محصوالت مختلف بهصورت زیر ميباشد.
جدول  23-7جذابيت صنعت واكسنهای انساني

نام محصول :واکسنهای انسانی
ردیف

وزن

معیار

معیار

امتیاز

امتیاز
وزندار

1

نرخ رشد بازار

1,131

3

1,113

2

سودآوری صنعت

1,218

3

1,154

6

روشهای قيمتگذاری

1,131

2

1,172

4

سایز بازار

1,231

4

1,151

5

عدم قطعيت تقاضا در صنعت

1,185

5

1,425

3

ميزان رقابت در صنعت

1,112

3

1,311

1,215

4

1,82

1,184

3

1,252

7
8
9

جهاني

فرصتهای

برای

صنعت
نکات مربوط به محيط دور
PEST

مجموع

1

6.578

جدول  24-7امتيازدهي موقعيت رقابتي واكسنهای انساني

نام محصول :واکسنهای انسانی
معیار

ردیف

وزن
معیار

امتیاز

امتیاز
وزندار

1

سهم بازار

1,122

4

1,488

2

موقعيت تکنولوژیك

1,131

4

1,12

6

سودآوری

1,111

3

1,517

4

اندازه

1,121

4

1,514

5

رشد در سهم بازار

1,184

3

1,552

3

وضعيت برند

1,113

3

1,271

185

7

دسترسي به كانالهای توزیع

1,113

4

1,412

8

ظرفيت توليد

1,117

4

1,218

9

حاشيه سود به نسبت رقبا

1,171

3

1,228

11

مجموع

1

6.448

جدول  25-7جذابيت صنعت واكسنهای دامي

نام محصول :واکسنهای دامی
ردیف

وزن

معیار

معیار

امتیاز

امتیاز
وزندار

1

نرخ رشد بازار

1,131

3

1,113

2

سودآوری صنعت

1,218

4

1,872

6

روشهای قيمتگذاری

1,131

2

1,172

4

سایز بازار

1,231

5

1,115

5

عدم قطعيت تقاضا در صنعت

1,185

4

1,34

3

ميزان رقابت در صنعت

1,112

4

1,418

7
8
9

فرصتهای

جهاني

برای

صنعت
نکات مربوط به محيط دور
PEST

مجموع

1,215

4

1,82

1,184

3

1,252

1

4.152

جدول  21-7امتيازدهي موقعيت رقابتي واكسنهای دامي

نام محصول :واکسنهای دامی
معیار

ردیف

وزن
معیار

امتیاز

امتیاز
وزندار

1

سهم بازار

1,122

5

1,11

2

موقعيت تکنولوژیك

1,131

3

1,11

6

سودآوری

1,111

4

1,711

4

اندازه

1,121

4

1,514

181

5

رشد در سهم بازار

1,184

2

1,318

3

وضعيت برند

1,113

3

1,271

7

دسترسي به كانالهای توزیع

1,113

5

1,515

8

ظرفيت توليد

1,117

5

1,335

9

حاشيه سود به نسبت رقبا

1,171

2

1,152

11

مجموع

1

6.349

جدول  27-7جذابيت صنعت واكسنهای طيور

نام محصول :واکسنهای یور
ردیف

وزن

معیار

معیار

امتیاز

امتیاز
وزندار

1

نرخ رشد بازار

1,131

3

1,113

2

سودآوری صنعت

1,218

3

1,154

6

روشهای قيمتگذاری

1,131

4

1,144

4

سایز بازار

1,231

5

1,115

5

عدم قطعيت تقاضا در صنعت

1,185

4

1,34

3

ميزان رقابت در صنعت

1,112

2

1,214

1,215

4

1,82

1,184

3

1,252

7
8
9

فرصتهای

جهاني

برای

صنعت
نکات مربوط به محيط دور
PEST

مجموع

1

6.712

جدول  28-7امتيازدهي موقعيت رقابتي واكسنهای طيور

نام محصول :واکسنهای یور
معیار

ردیف

وزن
معیار

امتیاز

امتیاز
وزندار

1

سهم بازار

1,122

3

1,311

2

موقعيت تکنولوژیك

1,131

3

1,11
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6

سودآوری

1,111

3

1,517

4

اندازه

1,121

4

1,514

5

رشد در سهم بازار

1,184

2

1,318

3

وضعيت برند

1,113

3

1,271

7

دسترسي به كانالهای توزیع

1,113

5

1,515

8

ظرفيت توليد

1,117

4

1,218

9

حاشيه سود به نسبت رقبا

1,171

2

1,152

11

مجموع

1

6.169

حال با توجه به امتيازات بهدستآمده ،جایگاه محصوالت مختلف را در ماتریس  GEنمایش ميدهيم.

شکل  13-7جایگاه محصو ت مؤسسه رازی در ماتریس GE
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 -5-7پیوست  :5تحلیل
تحلیل

ADL

ADL

ماتریس قدمت-قدرت یا روش  ،ADLمبتني بر پارادایم تجویزی ،رویکرد محتوایي مبتني بر چرخهی عمر
محصول بوده و قابليت بهكارگيری در سطح یك شاخه از صنعت ،محصوالت مختلف یك شركت و  SBUها را
دارد .ماتریس پيشنهادی  ADLدارای ویژگيهای مشابه ماتریسهای  BCGو  GEميباشد ،یعني تصویری از
مؤسسه در فضایي دوبعدی ایجاد ميشود ADL .در یك بعد ،چهار مرحله دورهی عمر را كه بيانگر ویژگيهای
صنعت ميباشند ،قرار داده است و در بعد دوم ،ميزان قدرت مؤسسه (موقعيت رقابتي مؤسسه) را در بازار
مشخص كرده است كه در  5گروه مسلط ،قدرتمند ،مطلوب ،معقول و ضعيف طبقهبندی شدهاند.
برای تعيين وضعيت مؤسسه در ماتریس  ،ADLالزم است جایگاه مؤسسه و صنعت در دو محور ماتریس
مشخص شود .در محور افقي بایستي ميزان قدرت مؤسسه یا تسلط نسبي بر بازار و در محور عمودی دوره عمر
صنعت تعيين گردد.
محور  :Yبلوغ صنعت:

بلوغ صنعت بهعنوان برخورد نيروهای معين كسبوكار ،در مراحل چهارگانه خالصهشده در چرخه عمر
كسبوكار تعریف ميشود .این نيروها معموالً تحت كنترل سازمان نيستند .مراحل مختلف چرخه عمر یك
صنعت با توسعه تدریجي فروش ،جریانات نقدی و سود كلي آن صنعت ،مشخص ميشود.
مراحل چهارگانه چرخه عمر صنعت ميتوانند به شرح زیر توصيف گردد:
ج ی ی :صنعت جنيني ،صنعتي است در پاسخ به نياز گروه معيني از مشتریان با توسعه یك محصول-
بازار بر اساس تکنولوژیهای جدیدی كه قبالً وجود نداشته یا بکار گرفته نشده و یا صنعتي كه جدیداً ایجادشده
است.
رشد :در مرحله رشد ،محصوالت موردقبول مشتریان ،روبه افزایش بوده و رقبا بر سر تصاحب سهم بيشتر
از بازار بهشدت با یکدیگر مبارزه ميكنند.
ب وغ :بلوغ مرحلهای از اشباع بازار را بيان ميكند كه همه یا بيشتر مشتریان بالقوه از قبل و در فواصل
نسبتاً منظم زماني محصول را تهيه ميكنند.
پیری :بازار پير ،بازاری است كه مشتریان آن ،یا به دليل جانشينهای جدید و بهتری كه همان نيازها را
برآورده ميسازند یا به دليل تغيير بازار و ذائقه ،عالقه خود را به محصوالت از دست ميدهند.
مرحله چرخه عمر  ،ADLچرخه عمر صنعتي كه شركت در آن به رقابت ميپردازد ،تعریف ميشود .مرحله
چرخه عمر ميتواند توسط پارامترهای آن یا بهطور مستقيم تعيين شود .در تعيين مرحله چرخه عمر یك
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صنعت ،به ترتيبي كه توسط مدل  ADLتعریف ميشود ،هفت متغير ميتوانند بهعنوان پارامتر بکار گرفته
شوند.
نرخ رشد بازار ،ویژگيهای رقابت ،وفاداری مشتریان به نام و نشان ،ثبات سهم بازار ،موانع ورود ،گستردگي
خط محصول و توسعه تکنولوژی .جدول زیر مقادیر موردنظر را برای متغيرهایي كه نشاندهنده هر یك از
مراحل چرخه عمر هستند ،فراهم ميآورد.
جدول  29-7پارامترهای تعیینکننده دوره عمر

جنینی
قابلیت پیشبینی

نامعلوم

كامالً معلوم

كامالً معلوم

رو به كاهش

در شرف تعویض

رو به كاهش

كم و ثابت

نزولي

متمركز

متمركزتر

رهبران تثبيتشده

ثبات باال

غيرقابل تشخيص در
این مرحله

خط محصول

اساسي

رقبا

افزایشي

سهم بازار

متغير

ثبات سهم بازار

بيثبات

ثبات مشتری

كم یا هيچ

سهولت ورود
تکنولوژی

رو به رشد

بلوغ

پیری

ابتدا زیاد و افزایشي،
سپس كاهشي
متغير ،راهبران
محدود
تغيير جهت به سمت
موقعيت رهبران
تا حدودی ،خریداران

وفاداری باال ،الگوی

جسور

باثبات خرید

بسيار راحت

معموالً راحت

مشکل

توسعه مفهوم،

اصالح و گسترش

نوسازی خط توليد،

مهندسي محصول

خط محصول

فرایندها و مواد اوليه

ثابت
مشکل ،غير جذاب
حداقل

محور  :Xموقعیت رقابتی شرکت در صنعت:

مفهوم موقعيت رقابتي از مسلط تا ضعيف ،بيشتر بهعنوان قدرت یك شركت نسبت به شركتهای دیگری
كه در همان بازار به رقابت مشغولاند ،تعبير ميشود.
گروههای پنجگانه موقعيت رقابتي ميتوانند به شرح زیر توصيف گردند:
مس ط :در یك بازار مفروض ،فقط یك شركت ميتواند بهشرط وجود ،موقعيت مسلط را كسب كند.
قدرتم د :یك سازمان قدرتمند ،معموالً ميتواند صرفنظر از اقدامات رقبایش ،از استراتژی انتخابي خود
پيروی كرده و از امتياز معيني نسبت به رقبای خود برخوردار باشد.
مط وب :یك شركت با در اختيار داشتن چيزی انحصاری در كسبوكار ،نوع مطلوب محسوب ميشود.
111

م قول :آن شركت كه موقعيت سودآوری خود را از طریق تخصصي كردن جایگاه محدودی كه معقوالنه
محافظت ميشود ،حفظ كند و بهعنوان جزئي از اجزاء بازار تخصصي یا محصول تخصصي باقي بماند ،از نوع
معقول حساب ميشود.
ض یف :شركت ضعيف دچار ضعفي جدی است كه در بلندمدت از تبدیل آن به نوع سودآور ،جلوگيری
ميكند.

استراتژیهای یک سازمان با توجه به نمودار دوره عمر
جدول  61-7استراتژیهای سازمان در ماتریس ADL

ضعیف
شناسایي موضع
جنینی مناسب
دنبالروی رقبا

رشد

شناسایي موضع
مناسب

معقول

بلوغ

پیری

خروج

قدرتمند

توسعه بازار

توسعه سریع

توسعه سریع

توسعه سریع

تمركز

تمایز

تمایز

تهاجم

نگهداری یا خروج
شناسایي موضع
مناسب
نگهداری یا خروج

خروج

مطلوب

مسلط

شناسایي موقعيت
مناسب

توسعه سریع

كاهش هزینه
تمایز

كاهش هزینه

موقعيت گيری تدافعي

حمله به رقبای

تمایز

تهاجم

كوچكتر
تمركز
تمایز

رهبری هزینه
كاهش هزینه
تمایز
تمركز

موقعيت گيری تدافعي
تهاجم
موقعيت گيری تدافعي

خروج

درو كردن

درو كردن

تمركز
در نظر گرفتن خروج

111

 -6-7پیوست  :3تحلیل

SWOT

تحليل  SWOTیکي از  11ابزار و مفهوم كليدی مدیریت است .این تحليل ،ابزاری كارآمد برای شناسایي
شرایط محيطي و توانایيهای دروني سازمان است .پایه و اساس این ابزار كارآمد در مدیریت استراتژیك و
همينطور بازاریابي ،شناخت محيط پيراموني سازمان است .حروف  SWOTكه آن را به شکلهای دیگر مثل
 TOWSهم مينویسند ،ابتدای كلمات  Strengthبه معنای قوت Weakness ،به معنای ضعف،
 Opportunityبه معنای فرصت و  Threatبه معنای تهدید است.
ماهيت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط ميشود و فرصت و تهدید معموالً محيطي است .نکتهی حائز
اهميت در این تحليل ،امکان تبدیلشدن ضعفها و قوتها به یکدیگر در شرایط گوناگون است .برای مثال
ظرفيت توليد باال ميتواند یك مزیت و قوت برای شركت محسوب شود اما همين ظرفيت باال در شرایط ركود
و تغييرات تکنولوژیکي ميتواند باعث كاهش چابکي شركت گردد و به آن لطمه وارد كند.
حال در ادامه با توجه به تحليلهای صورت گرفته از مؤسسه ،محصوالت ،رقبا و صنعت واكسن كه در اسنادی
جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و ارائه گردیده است ،به بيان نقاط قوت و ضعف و بيان تهدیدها و فرصتهای
پيش روی مؤسسه رازی ميپردازیم.

قوت
قوتهای مؤسسه همان منابع و توانایيهایي است كه در اختيار دارد و ميتواند از آنها بهمنظور ایجاد یك
مزیت رقابتي استفاده كند .موارد زیر از قوتهای مؤسسه بهحساب ميآیند:
 ارتباط مدیریت با سطوح تصميمگير در سطح كالن در كشور مانند وزارت جهاد و وزارت بهداشت
()S1
 هيئتامنایي بودن مدیریت مؤسسه ()S2
 باانگيزه بودن تيم عملياتي در بسياری از بخشها ()S3
 وجود ساختار هيئتامنایي مؤسسه ()S4
 توانایي انجام تحقيقات كاربردی و تحقيقات توسعهای در خصوص فرآوردههای بيولوژیك ()S5
 وجود بسترهای مناسب برای توسعه و پيادهسازی فناوری ()S6
 دسترسي به نيروی انساني متخصص ()S7
 وجود جریان نقدینگي مناسب ()S8
 در اختيار داشتن درآمد اختصاصي برای مؤسسه ()S9
 حمایتهای دولتي در برخي عرصهها ()S10
112

 وجود سابقهی بسيار باال مؤسسه در توليد واكسن ()S11
 قيمت مناسب فروش محصول نهایي در برخي محصوالت ()S12
 شناخته شدن بهعنوان یکي از معدود توليدكنندگان آنتي سرم در منطقه ()S13
 داشتن بازار قابل پيشبيني در محصوالت پزشکي و دامي ()S14
 داشتن  %111سهم بازار داخلي در برخي از محصوالت ()S15
 وجود شعبات مؤسسه رازی در مناطق مختلف كشور ()S16
 دارا بودن قدرت چانهزني باال در داخل كشور و ارگانهای دولتي (تم دولتي بودن) ()S17
 شبکه توزیع گسترده ()S18
 در اختيار داشتن انحصاری بازار در محصوالت پزشکي و دامي ()S19
 داشتن زیرساخت الزم برای توليد در حجمي نسبتاً باال (نسبت به رقبای همسطح) ()S20
 توليد گستره متنوعي از محصوالت (اعم از پزشکي و دامپزشکي) ()S21
 موقعيت مناسب جغرافيایي ازنظر آب و هوایي ()S22
 پيشرفت فيزیکي ساختمانهای جدید در دست احداث ()S23
 وجود فضای كافي و مناسب در مؤسسه برای توسعه ()S24
 دارا بودن آزمایشگاههای تشخيصي تخصصي ()S25
 وجود مراكز تحقيقاتي در زمينه بيماریهای مختلف دام و طيور ()S26

ضعف
نبودن بعضي از توانایيهای كليدی در سازمان ميتواند بهعنوان یك ضعف در سازمان تلقي شود .موارد زیر از
ضعفهای مؤسسه ميباشد:
 توجه كم به برنامه راهبردی كالن برای آینده مؤسسه ()W1
 استفاده كم از ظرفيت سایر شركتهای داخلي و بينالمللي در توسعه مؤسسه ()W2
 وجود مدیریت استراتژیك ضعيف در مؤسسه ()W3
 قائم به شخص بودن مؤسسه ()W5
 چابك نبودن مؤسسه در گرفتن تصميمات جدید و پيگيری طرحها ()W6
 كمرنگ بودن وجود ساختار مناسب برای فعالسازی ظرفيت فعاليتهای مؤسسه و نيروهای انساني
درگير در آن ()W7
 نبود ساختار تحليلي-تفکيکي در بخشها ()W8
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 زیرمجموعه وزارت جهاد بودن تمام مؤسسه درحاليكه این بخشهای پزشکي ازنظر ماهيتي در حيطه
وزارت بهداشت ميباشد ()W9
 ارتباطگيری ضعيف با شركتهای همسطح خارجي ()W10
 دولتي و غير چابك بودن مؤسسه ()W11
 كمتوجهي به توسعه و بهبود توليد و نگاه به آن بهعنوان یك كار روزمره ()W12
 توجه كم و غير جدی برای دریافت استاندارهای كيفي ( GMPو )W13( )prequalification
 مستهلك و خارج از رده بودن دستگاههای مورداستفاده در قياس با فناوریهای روز ()W14
 استفاده از فناوریهای قدیمي و منسوخ برای توليد ()W15
 توجه ضعيف به پشتوانه سازی در زمينه نيروهای انساني متخصص و باتجربه ()W16
 وجود شبکههای غيررسمي نامناسب در مؤسسه ()W17
 مدیریت ضعيف منابع انساني با توجه به رویکردهای بروز فعلي ()W18
 سابقه زیاد نيروهای بخش و در شرف بازنشستگي بودن آنها ()W19
 وجود سيستم ارتقای نامتناسب با یك شركت توليدكننده واكسن ()W20
 وجود صورتهای مالي تلفيقي در مؤسسه (قابليت آناليز هزینه ،منفعت ،قيمت تمامشده و  ...را از
تمامي محصوالت سلب ميكند) ()W21
 نامتناسب بودن پرداختي با عملکرد و خروجي افراد در بسياری از نيروها ()W22
 كافي نبودن اعتبارات تملك دارایي الزم برای اجرای  GMPدر مؤسسه ()W23
 بهرهبرداری كم از ظرفيت سوددهي بسته محصوالت ()W24
 نبود قيمت تمامشده محصوالت مختلف ()W25
 ضعف در بازاریابي تخصصي و محدود بودن شيوههای بازاریابي (كمتوجهي به فرایندهای مرتبط با
بازاریابي (ایجاد تقاضا ،برند ،بازار سنجي ،رصد بازار و رقبا و )W26( ))...
 محدود بودن بازار هدف ()W27
 قدرت چانهزني كم در تعيين قيمت محصوالت ()W28
 توجه كم به رقبا و  trendهای صنعت ()W29
 بسته بودن فضای انتخاب مشتریان ()W30
 كنترل شدید دولت در حوزه قيمتگذاری محصوالت واكسن ()W31
 ضعف در سيستمهای توليد استاندارد در بخش ()W32
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 عادت كاركنان توليد به روشها و پروتکلهای قدیمي و مقاومت احتمالي آنها در مقابل شيوههای
جدید ()W33
 توجه ضعيف به روشهای نوین توليدی (كيفيت باالتر -كميت باالتر) ()W34
 استفاده كامل نکردن از ظرفيت برخي بخشهای توليد ()W35
 ظرفيت پایين خطوط توليد و دستگاهها (مانند ليوفيليزاتورها) ()W36
 وارداتي بودن بخش زیادی از مواد اوليه ()W37
 ساختمان فرسوده توليد فعلي در برخي بخشها ()W38
 تناسب كم ساختمان ازنظر معماری با كاربری آن در برخي بخشها ()W39
 كندی بسيار زیاد روند تکميل ساختمان جدید ()W40
 مشکالت زیرساختي (ماشينآالت و تجهيزات ،مدیریت فناوری و )W41( )...
 تحقيقات با بهرهوری و اثرگذاری كم ()W42
 جذب ضعيف گرنتهای تحقيقاتي ()W31
 ناكافي بودن بودجه فعلي تحقيقات برای انجام پروژهها ()W44
 نبود برنامه راهبردی و منسجم در حوزه تحقيقات ()W45
 انجام تحقيقات منفعالنه به جای فعاالنه ()W46

فرصت
شناسایي و بررسي دقيق محيط خارجي ميتواند فرصتهای جدیدی را برای مدیران شركت نمایان سازد و
همين فرصتها ميتوانند آغازگر مسير جدیدی برای توسعه و رشد باشند .فرصتهای مؤسسه شامل موارد زیر
ميباشد:
 جمعيت فراوان انسان و دام كشور منجر به تقاضای زیاد واكسن ميشود)O1( .
 وجود بازار بالقوه برای صادرات در سطح منطقه و بهویژه كشورهای همسایه ()O2
 دسترسي به گونههای مار و عقربهای بومي كشور در زمينه توليد آنتيسرمها ()O3
 تشابه گونههای جانوری سمي با كشورهای همسایه در زمينه توليد آنتيسرمها ()O4
 عدم تمركز دولت بر قيمتگذاری در حوزه آنتيسرمها ()O5
 بومي بودن محصول و اختصاصي بودن توليد در حوزهی آنتيسرمها ()O6
 وجود قوانين مناسب جهت چابك سازی سازمان ()O7
 پتانسيل جذب گرنتهای مالي ساليانه داخلي و خارجي ()O8
 وجود فرصتهای قانوني برای انتقال مؤسسه به ساختاری غيردولتي ()O9
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 تمركز دولت بر بخش سالمت جهت كاهش هزینههای درمان ،منجر به توجه بيشتر به بخش واكسن
شده است ()O10
 تمایل دولت در كاهش واردات درصورتيكه مؤسسات داخلي بتوانند نياز كشور را تأمين كنند ()O11
 استراتژی دولت در خودكفایي در نيازهای صنعت سالمت ()O12
 شناخته شدن از سوی كشورهای منطقه و افریقا بهعنوان یك توليدكننده خوب و باكيفيت و مهمتر
از همه قابلاطمينان ()O13
 شناخته شدن بهعنوان یك شركت باقابليت انتقال فناوری به كشورهای اسالمي و كشورهای
توسعهنيافته ()O14
 قرارگيری در منطقه خاورميانه ()O15
 افزایش بودجه تحقيق و پژوهش كشور بر مبنای سياست های كلي نظام ()O16
 نبود متولي غير از موسسه رازی برای تحقيقات دامپزشکي در كشور ()O17
 سياست كالن نظام در امر دانشبنيان شدن اقتصاد ()O18

تهدید
برخي از شرایط و موقعيتهای خارجي و محيطي تهدیدهایي را برای مؤسسه ميباشند .مواردی چون:
 حضور رقبا در بازار كشورهای منطقه كه ميتواند بازار بالقوه این بخش باشد)T1( .
 بههمریختگي اوضاع اقتصادی كشور (نوسانات اقتصادی دولت) ()T2
 تحریم ()T3
 تغييرات بزرگ در صنعت و روشهای توليد ()T4
 اعمال فشارهای خارجي برای بهكارگيری استانداردها ()T5
 قویتر شدن روزبهروز رقبا ()T6
 عدم نگاه استراتژیك به مؤسسه برای تأمين الزامات الزم ()T7
 واقعي نبودن قيمتهای واكسن و سرمهای درماني ()T8
 عدمحمایت كافي متوليان بهداشتي كشور ()T9
 تحميل مدیریت ارشدهای سياسي از خارج مؤسسه ()T10
 سرعت تغيير در فناوریهای توليد واكسن در جهان ()T11
 مطالبه ضعيف و غير سيستماتيك از طرف ارگانهای باالدستي ()T12
 ارتباط گيری كمرنگ مؤسسات و دستگاه های مرتبط داخلي و بين المللي با موسسه ()T13
 شکلگيری سازمانها و مؤسسات موازی تحقيقاتي ()T14
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 -7-7پیوست  :7تحلیل  Issueهای سازمان -معضالت مطرح
معضالت سازمان نکاتي هستند كه سازمان با آنها دستوپنجه نرم ميكند و از دیدگاه افراد داخل و بيرون
سازمان دردهای فعلي سازمان شناخته ميشوند .این معضالت در دو دسته اصلي و فرعي تقسيم ميشوند و
رابطه علت و معلولي با یکدیگر دارند .برای تعيين معضالت سازمان باید از جنبههای مختلف به سازمان نگاه
كرد .یکي از مدلهای مناسب در تعيين معضالت سازمان ،بررسي در بخشهای مختلف مطرح در زنجيره
ارزش ميباشد؛ بنابراین مهمترین نکته در تعيين معضالت سازمان ،دستهبندی معضالت در دودسته اصلي و
فرعي و تعيين رابطه علت و معلولي آنها با یکدیگر است .تا بدین ترتيب لوپهای فعال و نقاط ریشهای در
ایجاد مشکالت بهراحتي شناسایي گردند.
در نمودارهای علت و معلولي معضل محور ،تمامي مسائلي كه شناسایيشده و در نمودار قرار گرفته است ،از
اهميت باالیي برخوردار هستند و لذا تكتك مسائل مطرحشده بایستي حلوفصل گردند .در تحليل سيستمي،
ارتباط بين مسائل ،بهاندازه خود مسائل حائز اهميت ميباشند .راهحلهایي كاراتر به نظر ميرسند كه به نقاط
پر اثرتر تمركز نماید .برای یافتن راهحلهای كاراتر ،دقت به اصول تفکر سيستمي ضروری است .پارهای از
اصول سيستمي عبارتاند از:
 -1مسائل امروز ناشي از راهحلهای دیروزی است.
 -2عمل چشمبسته هراندازه سختتر باشد ،واكنش سختتر و بدتری را از طرف سيستم سبب ميشود.
 -3رفتارها و نتایج مقطعي و زودگذر ،نتایج بدی به دنبال خود به بار ميآورد.
 -4راهحلهای سادهانگارانه راه بهجایي نميبرند.
 -5درمان ميتواند از خود مرض بدتر باشد.
 -1سعي و اجبار در رشد سریعتر ،نتيجه معکوس و رشدی كندتر به بار ميآورد.
 -7نشانههای بيماری سيستمها و اسباب و علل آنها به لحاظ مکاني و زماني الزاماً نزدیك هم نيستند.
 -8تغييرات كوچك نتایج بزرگ به بار ميآورند ولي باید دانست محدوده عمليات بدیهي نيست.
 -1شما ميتوانيد كيکي را در اختيار داشته باشيد و آن را بخورید ولي نه یكباره.
 -11تقسيم یك فيل بزرگ به دو قسمت ،دو فيل بزرگ به وجود نميآورد.
 -11مقصری وجود ندارد شما خود قسمتي از تقصير هستيد.

1

راهحلهای كاراتر در مسائلي نهفته است كه با حل آنها ،سایر مسائل نيز حلوفصل گردد .به مشابه تغيير
جهت كشتي كه با تغيير حركت دست ناخدا كشتي تغيير جهت ميدهد .در تحليل سيستم به این راهحلها
 1برگرفته از كتاب پنجمين فرمان ،پيتر سنجه
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اهرم ميگویند .برای یافتن اهرم باید چندین نکته مدنظر قرار گيرد .دو نکته حائز اهميت :نخست نقاط شروع
و تحریك مسائل و دوم مسيرها و لوپهای مثبت و منفي است كه بهواسطه ارتباط مسائل شکل خواهد گرفت.
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شکل  17-7نمودار علی و معلولی  Issueها
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تم دولتی داشتن مؤسسه ()I1
دولتي بودن ،یك سبك از هدایت و اداره سازمانها ميباشد كه به دليل عدم اعتماد به سيستم ،با سختگيری
بسيار ،سعي در كنترل مجموعههای خود دارد؛ اما در اكثر موارد این سختگيری نتيجه عکس ميدهد .دولتي
بودن و محدودیتهایي كه به سبب آن به سيستم اعمال ميشود ،سبب بروز رشد كاذب سازمانها ميگردد.
همچنين بروكراسي ایجادشده ناشي از دولتي بودن مؤسسه ،باعث رسمي شدن مؤسسه و به تبع آن افت
چابکي مؤسسه گردیده است.
عدم ثبات مدیریتی ()I1
علت چيست؟ چرا باید الیه پایينتر از مدیریت مؤسسه ثبات مدیریتي داشته باشد ،اما مدیر مؤسسه از ثبات
كمتری برخوردار باشد؟
 -1نبود برنامه مشخص برای مؤسسه
 -2عدم وجود چارچوب كاری برای مدیر مؤسسه ،سبب ميشود تا عنان سياستها در دست مدیر مؤسسه
باشد و این خود باعث اهميت كاذب این پست ميگردد .با افزایش اهميت پست و نبود برنامه مشخص
برای ارزیابي ،ثبات شغل كاهش ميیابد.
بدون استرس بودن مدل دولتی برای مدیران و کارکنان ()I2
پرداخت حقوق ثابت ماهانه بر اساس ميزان ساعت كاری افراد و هم چنين نبود ساختارهای جبران خدمات
كاركنان بر اساس عملکرد ،باعث شده است كه همه نيروهای سازمان با یك ساختار و طي یك سری قوانين
خشك و ثابت ،پرداختي ماهانه داشته باشند و این موضوع باعث ميشود كه كاركنان هيچ انگيزه و استرسي
ناشي از عملکرد خود نداشته باشند و همچنين با مقایسه خود با دیگران روزبهروز از كارایي خود بکاهند.
کمتوجهی به برنامهریزی و نیمدت در تمامی بخشها ()I3
دولتي بودن مؤسسه و همچنين تغييرات مدیریتي زیاد و نگاه غير سيستماتيك و مسئله محور در مؤسسه،
باعث شده است كه بخشهای مختلف تنها به رفع نيازهای دمدستي و ساالنه خود توجه داشته باشند و درگير
برنامهریزیهای ساالنه و انجام تعهدات ساالنه خود در زمينه توليد گردند و فرصت و توجهي به مسائل كالن
و بلندمدت نداشته باشند؛ و این موضوع ضعف مؤسسه را در زمينه هدفمند بودن تحقيق و توسعه در مؤسسه
زیاد كرده است.
نیروی متخصص باانگیزه و تعهد سازمانی پایین ()I4
امروزه نقش و اهميت نيروی انساني در فرایند توليد و ارائه خدمات در جوامع بشری بهعنوان مهمترین عامل
مشخص شده است .نگاهي به مراحل تمدن بشری مشخص ميشود كه نقش نيروی انساني از نيروی كار ساده
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به سرمایه انساني تکامل یافته است ،چرا كه پيشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نيروی انساني فاقد كارایي است.
كشورهای صنعتي و توسعهیافته به این حقيقت دستیافتهاند كه افزایش بهرهوری نه از طریق بهبود و ارتقاء
كيفيت سرمایه مادی بلکه از طریق ارتقاء كيفيت نيروی كار سریعتر قابل تحقق است .اگرچه با جایگزین كردن
ماشينآالت مدرن ،تغيير و اصالح خطوط ،اجرای سيستمهای نوین انباارداری و ...ميتوان بهرهوری را بهبود
بخشيد؛ اما باید توجه داشت كه این موارد نيز بهعنوان عوامل اصلي در گرو قابليتها و انگيزههای منابع انساني
ميباشد .عوامل مختلفي بر انگيزه نيروهای انساني در مؤسسه تأثيرگذار بودهاند كه در ادامه به برخي از آنها
ميپردازیم.
 كمتوجهي به مدیریت منابع انساني (مسائل مربوط به تشویق و تنبيه ،ساختار انگيزشي و حقوق و
دستمزد) ()I5
انگيزش ،یکي از پيچيدهترین موضوعات در رفتار سازماني است .انگيزه عاملي ست كه موجود زنده را به
فعاليتهای مختلف و صرف انرژی در سطوح متفاوت وادار ميكند .اتخاذ شيوههای تشویقي و تنبيهي متناسب،
تأثير عمدهای در انگيزش كاركنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نيز پيشگيری از تخلف آنها دارد.
نظام تشویق و تنبيه از مهمترین عواملي است كه ميتواند موفقيت مدیران و كاركنان را در پيشرفت برنامهها
و تغييرات اساسي كه به دنبال آن هستند ،تضمين نماید .از سویي ،اتخاذ روشهای ناكارآمد تشویقي و تنبيهي
نيز نميتواند اهداف یك سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفي و خالف برآوردها نيز
منجر ميگردد.
كم توجهي به مسائل مرتبط با ساختار انگيزشي نيروهای انساني و همچنين سيستمهای تشویقي و تنبيهي
موجب یکسان شدن برخوردها ،كاهش بهرهوری نيروی انساني ،عادی شدن فعاليتها و بيانگيزگي كاركنان
در پيشبرد اهداف مؤسسه گردیده است.
 نحوه نامناسب ارزیابي منابع انساني با شاخصهای ارزیابي ()I6
 oانسان ارزندهترین سرمایهی هوشمند ادارات به شمار ميرود .دستگاههایي كه سرمایههای هوشمند
خود را از دست ميدهند ،شانس اندكي برای بقا خواهند داشت .فرایند ارزیابي مناسب و تدوین
سيستم تشویق و تنبيه در نگهداشت و انگيزش افراد سهم دارد .این فرایند باید بر اساس قابليتها و
سهم كاركنان در ایجاد ارزشافزوده برای سازمان موردبررسي قرار گيرد .سيستمهای ارزیابي نامناسب
باعث شده است تا افراد تمایل كمي به بروز استعدادها و توانایيهای خود در مؤسسه داشته باشند.
 قوانين دست و پاگير و مشاهده بارقههایي از فرهنگ لَخت دولتي ()I7
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 oقوانين باعث شده است تا مؤسسه رازی مانند بسياری از سازمانهای دولتي ،به لَختي عالقه بيشتری
نشان دهد .این قوانين طوری تنظيم شده است كه مدیر هر بخش و خصوصاً مدیر مؤسسه باید بهتمامي
فعاليتها ،حتي پس از عزل پاسخگو باشد (با چراهای مختلف) .این در حالي است كه در صورت انجام
ندادن همان كار ،هيچ بازخواستي اتفاق نميافتد .این طبيعي است كه افراد مسير كمهزینهتر را انتخاب
نمایند و چابکي از سيستم گرفته شود.
 oوجود قوانين دولتي به مدیران الیههای مختلف نيز این اجازه را نميدهد كه برای الگوسازی افراد موفق
و جذب آنها ،از ابزارهای انگيزشي مناسب استفاده نمایند و همه را به چوب نسبتاً یکساني ميزنند.
 نحوه نامناسب جذب نيرو ()I8
جذب نامناسب از چند سو بر تعهد سازماني اعمال قدرت كرده است:
 oسازمان در شرایطي كه نياز مبرم به نيرو نداشته است ،بدون داشتن مالکهای تخصصي ،دست به
استخدام و بهكارگيری افرادی زده است .این افراد اكثراً از مسيری غير از مسير استاندارد به سيستم
واردشدهاند .لذا طبيعي است كه چنين افرادی ،سازمان را سفره روزی خود بدانند تا محل فعاليت.
 oحضور نيروهایي غيرحرفهای ،ابزارهای مدیران را كند كرده است و مدیر را در حصاری از فعاليتهای
غير مهم محبوس ميكند.
 oوجود نيروهای غيرحرفهای در مجموعه ،نياز كاذب به نيرو متخصص را ایجاد ميكند كه با توجه به
فرهنگ حاكم در سيستم جذب ،سازمان را در یك چرخه جذب گرفتار ميكند .ازدیاد نيرو جذبشده،
درحاليكه كار مشخص برای آنها تعریفنشده است ،باعث تغيير نرم كارایي افراد در سازمان ميگردد
(همواره افراد به دنبال نمونههایي برای الگوگيری هستند!)
 بزرگي سازمان و شکلگيری گروههای غيررسمي ()I9
 oرشد كاریکاتوری سازمان در حيطه كارهای تعریفشده و نيروی انساني ،باعث شده است كه كلونيها
در سازمان فرهنگسازی كنند .مهمترین آیتم این فرهنگ ،حفظ موقعيت شغلي اعضا و استفاده
حداكثری از باگهای سيستم است كه این فرهنگ باعث تنزل روزافزون مجموعه ميگردد.
دولتی بودن و وجود بازار تضمینی ()I10
دولتي بودن مؤسسه و وجود بازار تضمينشده در محصوالت پزشکي و دامي ،مؤسسه را از مسائل مرتبط با
بخش بازار دور كرده است و باعث كندی فرایندها در این زمينه شده است .ازجمله مباحثي كه بازار تضمينشده
برای مؤسسه ایجاد كرده است ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 نبود برنامه و سازوكار منسجم بازاریابي و بازارسنجي ()I11
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 كمتوجهي به موضوع توسعه نام تجاری و برند سازی ()I12
 ساختار غير صادرات گرا برای فروش محصوالت ()I13
همانطور كه پيشتر بيان شد با توجه به اینکه مشتری محصوالت پزشکي مؤسسه تنها وزارت بهداشت و
بخش عمده ای از محصوالت دامپزشکي موسسه به سازمان دامپزشکي كشور فروخته ميشود و همچنين عدم
الزام وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي در سالهای اخير جهت دریافت استانداردهای بينالمللي به دالیل
مختلف از جمله تحریمها و  ...این موضوع منجر به كم توجهي مؤسسه در زمينه كسب استانداردهای بينالمللي
كيفيت گردیده است.
حضور کم و بازار سازی ضعیف در بازارهای منطقهای و جهانی ()I14
همانطور كه پيشتر بيان شد ،وجود بازار تضميني و همچنين مباحث مرتبط با تحریمها و سازوكار ضعيف
برنامهریزی بازاریابي در مؤسسه ،باعث گردیده است كه مؤسسه در بازارهای منطقهای و جهاني حضوری بسيار
كمرنگ داشته باشد و فضا را برای حضور شركتهای بينالمللي در منطقه هموارتر نماید و همچنين برای
حضور خود در این بازارهای با توجه به قوت گرفتن رقبا در منطقه و بازار جهاني با مشکالت و سختيهای
عدیدهای روبرو باشد.
پایین بودن بهرهوری عوامل تولید ()I15
بهرهوری بيانگر نسبت خروجي به ورودی سازمان است .به دليل همبستگي جزءهای سيستم ،این شاخص
مستقل از سایر معضالت نيست و علت دروني تعدادی از آنها ميباشد .مسببان اصلي پایين ماندن شاخص
بهرهوری سازمان عبارتاند از:
 -1نبود تعهد سازماني كافي در سازمان كه شرح آن در قسمت مربوطه آورده شده است.
 -2نبود برنامه مشخص برای بهرهوری سازمان
 -3نبود سيستم انگيزشي در راستای بهرهوری
 -4دولتي بودن و بزرگي سازمان
 -5نبود سيستم مناسب كه بسترساز افزایش بهرهوری سازمان باشد ،سبب شده است كه مدیریت بيشتر
به حفظ شرایط موجود ،بقای زندگي روزمره سازمان و سناریوهای درصحنه پناه ببرد تا آنکه برنامههای
مدوني را اعمال نمایند.
مدیریت غیر بهینه ظرفیت تولید و زیرساختهای موجود ()I16
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پایين بودن بهرهوری عوامل توليد و همچنين قدیمي بودن بسياری از زیرساختها منجر به این شده است كه
مؤسسه نتواند از ظرفيت خطوط توليد خود استفاده بهينه داشته باشند و استفاده از ظرفيتهای صرفاً در اندازه
رفع نياز ضروری داخل كشور انجام گردد.
نبود الگوی انگیزشی صحیح برای توسعه بخش و مؤسسه در زمینه توسعه تحقی و تولید بهرهور
(ترکیب انگیزش مالی و رفتاری) ()I17
نبود الگوهای انگيزشي كالن در سطوح مدیریت ارشد و مدیران مياني ،باعث توجه ضعيف به توسعه در
قسمتهای مختلف از جمله بخشهای توليدی و همچنين بخشهای تحقيقاتي در مؤسسه شده است .از جمله
دالیل نبود الگوی انگيزشي در این زمينه ،دولتي بودن مؤسسه و همچنين بي استرس بودن مدل دولتي برای
مباحث مرتبط با توسعه و بهبود ميباشد.
از جمله تبعات این موضوع را ميتوان به صورت زیر برشمرد:
 كمرنگ بودن پژوهش و تحقيق در راستای بهبود محصوالت و محصوالت جدید ()I18
 كمرنگ بودن توليد محصوالت نوین و ارتباط با علوم جدید ()I19
 مدیریت غير بهينه ظرفيت توليد و زیرساختهای موجود ()I16
تحریم ()I20
تحریم مسئلهای ست كه سالها از مسائل موردتوجه و مهم در مؤسسه بوده است .تحریم از دو جنبه قابلبررسي
است:
 اهميت و دولتي بودن مؤسسه باعث شده است كه كشورهای معاند آن را هدف قرار دهند؛ كه مشکالتي
را در تأمين مواد اوليه ،تجهيزات و انتقال دانش به وجود آورده است.
 تحریم ،اثر رواني بر سایر معضالت موجود دارد كه آنها را طبيعي جلوه ميدهد.
کمبود مدیریت فناوری و بروز رسانی زیرساختها ()I21
رشد و بهبود تکنولوژی ،همواره از دغدغههای مهم سازمان بوده است كه در طول زمان فراز و نشيبهایي را
پشت سر گذاشته است .برای رشد و بهبود تکنولوژی الزم است قسمتهای مختلف مؤسسه ازجمله  R&Dو
توليد در بستری مستحکم شده به مدیریت دانش با نيروی انساني متخصص فعاليت نمایند .البته این بخش
مستقل از پارامترهای حاكم بر كل سازمان نيست و همان پارامترها در این حوزه نيز كارشکني ميكنند.
زیربنایيترین فعاليت ،از بين بردن مشکالت سرشاخهای و پایهای مؤسسه است و اصالح ساختار مناسب این
بخش باید در مرتبه بعد قرار گيرد.
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كمتوجهي مؤسسه به مسائل مرتبط با تکنولوژی و همچنين تحقيق و پژوهش در راستای توسعه و بهبود
محصوالت ،باعث قدیمي شدن بسياری از زیرساختهای مؤسسه ،توسعه ضعيف محصوالت جدید و مرتبط با
علوم نوین ،كاهش قدرت چانهزني مؤسسه در انتقال تکنولوژی و  ...شده است.
قدرتمند نبودن روابط بینالمللی در زمینه انتقال فناوری ()I22
نبود زیرساختهای فناوری محور در مؤسسه و همچنين فضای تحریمها و ضعف روابط بينالمللي در مؤسسه،
باعث گردیده است كه مؤسسه در زمينه انتقال فناوری هم ازلحاظ انتقال به بيرون و هم ازلحاظ جذب فناوری
عملکرد بسيار ضعيفي داشته باشد و صرفاً از فناوریها گذشته در جهت رفع نيازهای دمدستي خود استفاده
نماید .این موضوع مؤسسه را برای حضور در بازارهای جهاني با ضعف جدی مواجه نموده است.
عدم توجه جدی به کسب استانداردهای جهانی (استانداردهای  WHOو مقررات )I23( )GMP
همانطور كه پيشتر بيان شد با توجه به اینکه مشتری محصوالت پزشکي مؤسسه تنها وزارت بهداشت و
بخش عمده ای از محصوالت دامپزشکي موسسه به سازمان دامپزشکي كشور فروخته ميشود و همچنين عدم
الزام وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي در سالهای اخير جهت دریافت استانداردهای بينالمللي به دالیل
مختلف از جمله تحریمها و  ...این موضوع منجر به كم توجهي مؤسسه در زمينه كسب استانداردهای بينالمللي
كيفيت گردیده است.
نبود ساختار و سیستمی برای نمایش شفاف میزان سوددهی و ضرر دهی مؤسسه و هر بخش ()I24
دولتي بودن و ارتزاق از منابع دولتي و بازار تضميني دولت باعث شده است كه مؤسسه به مسائل مرتبط به
سود و زیان توجه ننماید و صرفاً به توليد محصول در جهت رفع نيازهای دولت اكتفا نماید و به دليل كم
توجهي به مسائل سود و زیان ،مقایسه عملکردی مدیریتهای مختلف مورد كم توجهي قرار گرفته است و
مدیران صرفاً به توليد مورد تعهد توجه داشته باشند و در زمينه باال بردن بهرهوری ،كاهش هزینه و توليد
باكيفيتتر دغدغهای نداشته باشند.
یکي از مسائل مطرح در این زمينه را ميتوان نبود حسابداری صنعتي و قيمت تمامشده محصوالت دانست.
نبود حسابداری صنعتی ()I25
حسابداری صنعتي شاخهای از علم و فن حسابداری است كه وظيفه جمعآوری اطالعات مربوط به عوامل هزینه
و محاسبه بهای تمامشده محصوالت و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیهوتحليل گزارشها و بررسي راههای
توليد ،روشهای تقليل بهای تمامشده توليدات را بيان ميكند.
مدیران با استفاده از حسابداری صنعتي ،یا حسابداری بهای تمامشده ،بهای توليدات را محاسبه ميكنند و
كنترل خود را بر روی هزینههای مواد ،دستمزد و سایر هزینههای توليد اعمال ميكنند .مدیران اگر گزارشهای
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دقيق و صحيحي از عوامل هزینه نداشته باشند ،در تصميمگيری برای افزایش توليد یا سایر تصميمگيریها و
راه انجام تصميمات خود با مشکل مواجه خواهند شد .نبود ساختار حسابداری صنعتي و قيمت تمامشده در
مؤسسه باعث شده است كه مدیران در تصميمگيریهای خود دچار سردرگمي شوند و تصميمگيری در مورد
توليد یا عدم توليد یك محصول برای مؤسسه سخت باشد؛ و بهبياندیگر مدیریت بخش توليد و ایجاد
زیرساختها بهصورت غير بهينه انجام گردد.
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-8-7

پیوست  :8جایگاه بازاریابی و فروش

همانطور كه در متن بيان گردید برای ساختار بازرگاني و بازاریابي دو سناریو مطرح ميگردد .سناریو اول قرار
گرفتن مدیریت بازرگاني و مدیریت بازاریابي در دو مدیریت جدا ذیل یك ساختار ميباشد و سناریو دوم قرار
گرفتن بازرگاني در ذیل معاونت برنامهریزی و پشتيباني و قرار گرفتن مدیریت بازاریابي ذیل ریاست موسسه
ميباشد.
سناریو اول موجب یکپارچگي مباحث پشتيباني در معاونت برنامهریزی و پشتيباني ميشود و سناریو دوم
موجب چابکي و پررنگتر شدن جایگاه بازاریابي ميگردد .هر دو سناریو با توجه به اهميت مباحث برای
سازمانها ،در ساختارهای سازماني شركتهای مختلف وجود دارد كه چند نمونه از آن در ذیل آورده شده
است.

شکل  18-7چارت سازمانی داروسازی زاگرس
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شکل  19-7چارت سازمانی داروسازی تولید دارو

شکل  21-7چارت سازمانی داروسازی خوارزمی
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شکل  21-7چارت سازمانی داروپخش

شکل  22-7چارت سازمانی داروسازی لقمان
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شکل  26-7چارت سازمانی داروسازی رز فارمد

شکل  24-7چارت سازمانی داروسازی ابوریحان

بازاریابی و بازرگانی در شرکتهای داخلی:
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 در شركت توليد دارو ،یك معاونت بازرگاني وجود دارد و یك مدیریت بازاریابي كه هر دو بهصورت
مستقيم به مدیرعامل متصل ميباشند.
 شركت داروسازی خوارزمي دارای دو معاونت مجزای بازرگاني و بازاریابي ميباشد.
 شركت دارو پخش دارای دو مدیریت مجزای بازرگاني و بازاریابي ميباشد و همچنين دارای معاونت
پشتيباني ميباشد كه مجزای از مدیریتهای بازرگاني و بازاریابي ميباشد.
 شركت داروسازی زاگرس ،یك معاونت بازرگاني دارد كه ذیل این معاونت سه مدیریت (بازرگاني و
بازاریابي و فروش) تعریف شده است.
 در شركت داروسازی لقمان ،بازرگاني و بازاریابي ذیل معاونت بازرگاني تعریف شده است.
 شركت داروسازی فارابي دارای دو مدیریت مجزای بازرگاني و بازاریابي ميباشد.
 شركت داروسازی كاسپين تأمين دو مدیریت مجزای بازرگاني و بازاریابي دارد.
بازاریابی و بازرگانی در شرکتهای خارجی:
 شركت  Actelionیك شركت داروسازی سویسي ميباشد كه این شركت دارای یك معاونت بازاریابي
ميباشد.
 شركت  Lillyیکي از بزرگترین توليدكنندگان دارو در دنيا ،در چارت سازماني خود یك مدیریت
بازاریابي دارد كه مستقيم به مدیرعامل شركت وصل است.
 شركت  Biogenاز شركتهای بزرگ توليدكننده داروهای بيوتکنولوژیك ،در چارت سازماني خود یك
مدیر فروش دارد كه مستقيم به مدیرعامل وصل ميباشد.
 شركت  otsukaاز شركتهای توليدكننده دارو آمریکا ،در چارت سازماني خود یك مدیر بازاریابي دارد
كه مستقيم به مدیرعامل وصل ميباشد.
 در چارت سازماني شركت  Scinoكه یك شركت داروسازی تایواني ميباشد ،معاونتي تحت عنوان
معاونت بازاریابي و فروش ذیل مدیرعامل تعریف شده است.
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 -9-7پیوست  :9سند تحلیلی حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
چکیده راهبردی حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

مقدمه
بهطوركلي ميتوان گفت كه فناوری ،اصليترین عامل توليد ثروت است و ثروت چيزی بيشتر از پول است كه
ميتواند عواملي همچون ارتقاء دانش ،سرمایهی فکری ،استفادهی مؤثر از منابع ،حفظ منابع طبيعي و سایر
عوامل مؤثر در ارتقاء استاندارد و كيفيت زندگي را شامل شود.
تجاریسازی فناوری ،خلق محصول ،خدمت یا فرایند جدیدی مبتني بر رفع تقاضای محصول جدید است و
رفع آن مستلزم تالش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصوالت و خدمات جدید و بازاریابي موفق است.
تجاریسازی فرایندی است كه از طرح كردن و پروردن یك ایده آغاز ميشود و به سمت توليد كاال و درنهایت
فروش آن به مشتری ميانجامد.
با توجه به اهداف و استراتژیهای مؤسسه رازی ،فعاليت عمده این مؤسسه به تحقيقات علمي جدید و به دست
آوردن دانش فني توليد محصوالت جدید و موردنياز كشور است .وظيفه اصلي حوزه تجاریسازی و مدیریت
فناوری ،انتقال و فروش این فناوری و دانش فني ميباشد.
كاركردهای كالن تجاریسازی و مدیریت فناوری را ميتوان به صورت جدول زیر دستهبندی نمود:
جدول  61-7کارکردهای کالن تجاریسازی و مدیریت فناوری

کارکردهای کالن حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
مدیریت و ثبت مالکيت فکری و حقوق معنوی
امکانسنجي طرحها و راهکارهای تأمين مالي
فناوری
مدیریت انتقال و همکاریهای فناوری

برنامهریزی ،آیندهپژوهي و مدیریت سبد فناوری و
نوآوری
هوشمندی بازار و بازاریابي فناوری
مدیریت مراكز رشد و امور شركتهای دانشبنيان
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استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری
در تدوین استراتژیهای وظيفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری ،با توجه به كاركردها و وظایف حوزه
مقولههای مختلفي باید مورد بررسي قرار گيرند كه از جمله آنها ميتوان به ایجاد و توسعه فناوری ،سبد پروژه
فناوری ،فرایند ،تجاریسازی ،بهرهبرداری و انتقال اشاره كرد.

ایجاد و توسعه
فناوری
سبد پروژه
فناوری

انتقال

فرایند

بهرهبرداری

تجاریسازی
شکل  25-7مقولههای مهم در تدوین استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

ایجاد و توسعه فناوری
شکلگيری ابتدایي فناوری گام آغازین فرایند تجاریسازی ميباشد؛ زیرا تا فناوریای ایجاد نشود بقيه فرایندها
شکل نخواهد گرفت .لذا این حوزه كه معموالً با همکاری واحدهای تحقيق و توسعه در سازمانها ایجاد ميشود؛
باید در تدوین استراتژیهای وظيفهای این حوزه مورد بررسي قرار گيرد.
سبد پروژه فناوری
سبد فناوری استراتژیهای مرتبط با تعریف پروژههای فناوری برای ایجاد و توسعه را مورد بررسي قرار ميدهد.
فرایند
استراتژی فرایند در حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری به بررسي استراتژیهای مرتبط با فرایندهای اجرایي
این واحد ميپردازد.
تجاریسازی
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استراتژیهای تجاریسازی به رویکرد حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری در زمينه نحوه تجاریسازی دانش
و فناوریهای ایجادشده در بازار ميپردازد.
بهرهبرداری
یکي از وظایف حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری عالوه بر تجاریسازی محصوالت به خارج از سازمان
نظارت و مدیریت بر بهرهبرداری صحيح از فناوریهای موجود در مؤسسه نيز ميباشد.
انتقال
استراتژی انتقال به رویکرد مؤسسه در زمينه انتقال فناوریهای ایجادشده در مؤسسه به بيرون از مؤسسه
ميپردازد و مباحث مرتبط با این موضوع را مورد بررسي قرار ميدهد.

جدول استراتژیها
جدول  62-7استراتژیهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری

شماره

استراتژیها

نماد

1

همکاری فعال با تحقيقات و توليد مؤسسه در جایگاه سرویسدهنده برای مدیریت و

S4.1

تجاریسازی فناوریها
2

همکاری با تحقيقات در راستای هدفمندسازی پروژههای تحقيق و توسعه با انجام مطالعات

S4.2

آیندهپژوهي ،امکانسنجي و اقتصادسنجي طرحها
3

پایش مستمر صنعت ،بازار و رقبا در داخل و خارج از كشور و جذب فناوریهای مطلوب

S4.3

با هدف توسعه و فروش
4

توسعه و بهبود ارائه خدمات تجاریسازی و مدیریت فناوری اعم از ارزشگذاری فناوری،

S4.4

مشاوره خریدوفروش فناوری و انتقال فناوری به بخشها و شركتهای بهرهبردار
5

نظارت بر متدولوژیهای دستیابي به فناوری و بهينهسازی جذب و انتقال فناوری

S4.5

1

نهادینهسازی مدیریت دانش و مدیریت ریسك در مؤسسه

S4.6

7

ایجاد و توسعه شبکه تجاریسازی متشکل از شركتهای دانشمحور ،دانشگاهها و

S4.7

بهرهبرداران
8

ارتباط با شبکههای ثبت مالکيت فکری ،مالکيت صنعتي و ...

S4.8

1

توسعه سازوكار شناساندن فناوریهای مؤسسه به بازار فناوری واكسن (نمایشگاه ،سایت،

S4.9

روابط عمومي ،بورس ایده و اختراع و )...
11

مدیریت فناوریهای موجود در بخشها و شركتهای بهرهبردار و نظارت بر توسعه و بهبود

S4.10

مستمر فناوریها
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11

توسعه زیرساختهای مناسب برای انتقال فناوریهای موجود (شناسایي و ارزیابي

S4.11

فناوریها ،مستندسازی و )...
12

نظارت بر انتقال فناوریهای موجود

S4.12

13

ترسيم نقشه راه فناوریهای موجود و ایجاد اسپيناف از فناوریها

S4.13

ارتباط ا ستراتژیهای وظیفهای حوزه تجاری سازی و مدیریت فناوری با ا ستراتژیها
کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه
جدول  66-7ارتباط استراتژیهای وظیفهای حوزه تجاریسازی و مدیریت فناوری با استراتژیها کالن و مزیتهای رقابتی مؤسسه

استراتژیها

استراتژیهای

مزیتهای

کالن مربو ه

رقابتی مربو ه
C1.1, C2.1,
C2.2
C1.1, C2.1,
C2.2

S4.1

S1, S3

S4.2

S1, S2

S4.3

S1, S2

C2.1, C1.1

S4.4

S2

C2.1, C1.1

S4.5

S2

C1.1

S4.6

S1, S2, S3

C1.2, C2.1,
C1.1

S4.7

S3

C1,1

S4.8

S3

C1.1

S4.9

S1, S2

C1.1

S4.10

S1, S3

C1.1, C1.2,
C2.1, C2.2

S4.11

S2, S3

C1.1

S4.12

S2

C1.1

S4.13

S2

C1.1
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