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 خالصه مدیریتی 

 1995ال در س موردکنید که این باشید، مالحظه می توجه کردهاگر به منبع این نمونه مدیریتی 

نوشته شده است؛ غیرقابل انتظار نیست اگر در مورد قدیمی بودن این مطالعه موردی و دلیل انتخاب 

 طالعه موردیمهای تفکر استراتژیک، تعجب و سوال کنید. این آن برای کارگاه سه روزه شایستگی

ای شرکت هیکی از منابع بسیار ارزشمند مدیریت استراتژیک است که به مطالعه تاریخی استراتژی

دهه پرداخته است و بینش بسیار غنی و جذابی از دالیل موفقیت  چهارمشهور کانن در طی بیش از 

مفاهیم مدیریت استراتژیک، چه  اغلببه نوعی دربردارنده دهد و این شرکت ژاپنی بدست می

های موجود در این چالش .باشدسازی آن میریزی و تکوین استراتژی و چه اجرا و پیادهبرنامه

های ایرانی نزدیک است و مطالعه آن، تاثیر بسزایی نمونه، به بسیاری از مسائل پیش روی سازمان

به مفاهیم مدیریت استراتژیک خواهد داشت. لذا مطالعه دقیق در شکل گیری مدل ذهنی شما نسبت 

  کنیم. و کامل آنرا به همه شما توصیه می

های کپی که غولی آمریکایی به شود که چطور در صنعت دستگاهشروع می با این سوال ماجرا

-ی، طوری که حتی فعل کپدر دست داشترا  آنرا رتکنولوژی و بازا مطلق نام زیراکس، انحصار

 ون کانن، پا بهچ بسیار کوچکتری، شرکت ژاپنی آمیخته بوددر« زیراکس گرفتن»برداری هم با نام 

  .ودشگذارد و طی چند دهه، به یکی از بازیگران کلیدی این صنعت تبدیل میوکار میکسب این

 تفکر وجود»توان ، میایکلیشه تا حدودی و البته دلیل موفقیت کانن را به طور خیلی خالصه

سوال  .عنوان کرد «آن در بطن روح سازمانی ک در مدیریت ارشد و جاری بودن استراتژیاستراتژی

ساساً این است که ا ای که  خوب است همینجا پاسخی ساده و مشترک برای آن داشته باشیم، اولیه

فره غلبه ن 1000نفره، بر لشکری  100به چه معناست؟ استراتژی یعنی چطور با لشکری « استراتژی»

راتژی با است باید تاکید کرد کهکنم و این همان کاری است که کانن در مقابل زیراکس انجام داد. 

دهیم تفاوت چشمگیری دارد؛ یک استراتژی زمانی ای که در سازمانمان انجام میروزمره اقدامات

ک و مثل ی باشد ای برای ما داشتهالعادهواقعاً استراتژی است که خروجی منحصر به فرد و خارق

شود که چرا مطالعه و یادگیری آن، ارزش . با این نگاه به استراتژی، مشخص میاهرم عمل کند

-بکس یک رشد فرایند هایی است کهفهم اهرم در حقیقت استراتژیصرف زمان و هزینه را دارد. 

 . سازدمی متحولوکار را 
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 وردمکنیم وقت ارزشمند خود را بگذارید و این توصیه می جدهای کانن چه بود؟ به اما استراتژی

قل نکات مهمی را به شما منت مطالعه موردیرا کامل و دقیق مطالعه و موشکافی کنید، جزییات این 

ای از ههر حال، خالص به .گیری ذهینت شما نسبت به استراتژی بسیار موثرندکنند و در شکلمی

-ندی بهببدون دسته اند،در موفقیت آن تاثیرگذار بودهاقدامات مهم و موثر کانن که ها و ویژگی

 : گرددمیخدمتتان ارائه  ،نکته کلیدی 20در قالب  خصوصی

-اخصو فهم ش روی صنعتفهم روندهای محیطی پیش درارشد  مدیریتتفکر استراتژیک  .1

 های حیاتی موفقیت در آن

 تمثیل سرایی وبزار داستانآینده، با ا برایشرکت انداز چشمو گویای  مناسبخلق و ابالغ  .2

 توسط رهبری استراتژیک

 و تغییر قواعد بازی های موجودبر اساس خالء یابی مناسب در آنفهم درست بازار و  موضع .3

های بزرگ در مقابل بازار هدف شرکت ادارت کوچک و منازل هدف اولیه )انتخاب بازار

 های کپی با قابلیت تعویض کاتریج( توسط زیراکس و توسعه دستگاه

ی هاتقابلی موثر سازیمستمر و ترکیب و یکپارچه توسعه تحقیق وگذاری بر سرمایه .4

 های برافکن و حتی نوآوری جدید نوآورانه و  برای توسعه محصوالت تکنولوژیکی

 سپاریبرون جا ازاستفاده به مدیریت موثر منابع شرکت و .5

برای افزایش رشد شرکت و مدیریت بهینه ریسک در  وکارهاکسب سازی عاقالنهمتنوع .6

 ارائه محصوالت جدید یا و ی جدیدورود به بازارها

 استفاده موثر از مدل درآمدی اعطای حق امتیازفروش دانش فنی با  .7

 مندیهای تجارت خارجی و بهرهبا هدف کاهش تنش اثربخش های استراتژیکشراکت .8

 المللیینهای محلی در توسعه باز ظرفیت

 گرا به نگاه بازارگرا-حرکت از نگاه محصول .9

 های خودمختار به همراه خلق ارزش SBUسازماندهی  و کارآفرینی سازمانیترویج  .10

  R&D و فروش ،های بازاریابیدر حوزه اصلیتوسط بنگاه مرکزی 

موثر ده استفا با ای در سرتاسر جهانوکارها و واحدهای وظیفهایجاد یکپارچگی میان کسب .11

 و سیستم اطالعاتی جهانی ایوظیفههای بینها و کمیتهاز تیم

 های خاصیکپارچگی عمودی رو به عقب تنها در خصوص تکنولوژی .12
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 اندازی سیستم موثر پیشنهاداتگیری موثر از پیشنهادات کارکنان با راهبهره .13

 یشین پ و ساختارهای فرایندها ،هاضرورت تغییر نگاه ترویج توجه به تغییرات محیطی و .14

 ساله با اهداف چالشی و گویا 6های استراتژیک موثر ریزیبرنامه .15

 ایجاد برند شرکتی قوی بر پایه تبلیغات مستمر .16

ریزی تولید برای کاهش حداکثری اتالف منابع و مدیریت فرایند تامین مواد اولیه و برنامه .17

 کنندگانبرقراری روابط بلندمدت با تامین

 ایشان در پذیریه کارکنان و اعطای آزادی عمل و تقویت حس مسئولیتتوجه ویژه ب .18

-سازی عمودی رو به عقب، صرفاً در خصوص تکنولوژیجا از تکنیک یکپارچهاستفاده به .19

 های خاص و منحصر به فرد

 ها و عبور از آنها با عقالنیت و به دور از هیجانات منفی مدیریت مناسب بحران .20

  مقدمه 

، از جوزف ویلسون، 914نشدنی دستگاه کپی اداری مدل  به دنبال موفقیت فراموش، 1961در سال 

پرسم که کی قرار است از من از خودم می»رئیس شرکت زیراکس اینگونه نقل شده است که: 

 در حقیقت، دهه بعد!«. رودپیش نمیها به این خوبیدر زندگی  {}معموالً خواب بیدار شوم؟ کارها

. مابین رفتتوانست انتظار آنرا داشته باشد، به شکل بهتری پیش میاز آن، از هر آنچه ویلسون 

میلیون دالر به  40آنرا از  ،درصدی در فروش خود 40، زیراکس هر ساله با افزایش 1970و  1960

میلیون دالر  187.7میلیون دالر به  2.6میلیارد دالر ارتقاء داد و سود بعد از مالیات را نیز از  1.7

عنوان آن برندی که برخورداری از درصدی در جهان و با  93، با سهم بازار 1970رساند. در سال 

رد، ناپذیر خود را به صنعت معرفی ککردن بود، زیراکس به عنوان یک شرکت شکستمعادل کپی

 توانست آنرا بدست آورد. جایگاهی که هیچ شرکت دیگری نمی

-وکار دستگاهپا به کسب 1960در اواخر دهه  ،زمانی که کانن، شرکت ژاپنی تولیدکننده دوربین

با  به عنوان شرکتی آن مشکوک بودند. کانن {موفقیتنسبت به} ناظرینهای کپی گذاشت، اغلب 

رای بدهنده خدمات ارائهاز یک دهم زیراکس، هیچ گونه فروش مستقیم یا سازمان  کوچکترابعاد 

 500ز اهای کپی نداشت. کانن حتی فرایند تکنولوژیک برای عبور دستگاه دستیابی به بازار شرکتیِ

کننده کاغذ ساده( در اختیار نداشت. در پاسخ به سیل ورود زیراکس )کپی  PPCند فرای حق امتیاز
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 ترین)یکی از قدیمی Arthur D`Littleوکار، شرکت ها و منجمله کانن به این کسبشرکت

به دلیل وجود بینی کرد که پیش 1969در جهان( در سال  و تکنولوژی های مشاوره مدیریتشرکت

قادر به این  1970از میان برداشتن زیراکس، هیچ شرکتی در دهه  های غیرقابلِمانعی چون حق امتیاز

 که در اختیار زیراکس بود را به چالش بکشد.  PPCهای نخواهد بود که انحصار دستگاه

 

Source: Cannon annual Report 2016 

کپی  هایدستگاهاکنون، پس از دو دهه از آن زمان، کانن کتاب قانون چگونگی تولید و فروش 

وکار، به عنوان دومین بازیگر در این کسب}سالیانه{ میلیون دالر درآمد  5ته است و با را از نو نوش

اد واحد کاالی فروش رفته، از زیراکس نیز جهانی بزرگ از نظر فروش، پدیدار شده و از نظر تعد

 کارِوکانن، فرمول این شرکت برای موفقیت در کسب سازمانی پیشی گرفته است. بنابر کتابچه

های تتمامی قابلی« افزایانههم»مدیریت های کپی که در ابتدا به تصویر درآمد، دستگاه

 ه اپتیککانن در حوز فنی تکنولوژیکی شرکت، با ترکیب معیارهای کامل دانش

همین  کانن با استفاده از. ، مکانیک دقیق، الکترونیک و حوزه شیمیایی بودظریف

 1991انداز کانن، همانطور که در سال . چشمدهدمیسازی خود ادامه استراتژی، به رشد و متنوع

 بترکی عاددر اب شرکت جهانی ممتاز یک توسط کاکو، رئیس شرکت توصف شد، تبدیل شدن به

IBM بوده است و ماتسوشیتا.   
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 پیشینه صنعت 

را  هایی که شیوه کار اداریماشین فوتوکوپی معموالً با دستگاه تایپ و به عنوان معدود محرک

-شود. اگرچه یک ماشین مموگراف مکانیکی برای کپیبه صورت بنیادین تغییر دادند، مقایسه می

در شیکاگو معرفی شده بود، اما تنها   A.B. Dickهای توسط یکی از شرکت 1887برداری در سال 

ی زیراکس سازی فرایند الکتروگرافهای کپی، با تجاریدر نیمه دوم قرن بیستم بود که بازار دستگاه

 . بسیار رونق گرفتکه توسط چستر کارلسون اختراع شد، 

 زیراکس 

ه دیگری ک برگ کاغذ باختراع کارلسون از یک فرایند الکترونیکی برای انتقال تصاویر از ی

حق امتیازش در اختیار زیراکس قرار گرفت، به دو  1948. این اختراع که در سال کردمیاستفاده 

ش داده شده وشبرداری کاغذ پبرداری تصویر منجر شد. تکنولوژی کپیتکنولوژی متقاوت کپی

(Coated Paper Coping : CPC ،) مستقیم به یک بازتاب یک تصویر از کاغذ اصلی را به طور

کاغذ ساده  برداریکرد، در حالی که تکنولوژی کپیمنتقل می یداده شده با اکسید روکاغذ پوشش

(Plain Paper Coping: PPCتصویر را به طور غیرمستقیم ،) شکل  ایو از طریق یک ظرف استوانه

 کرد. درحالیکه  برایبه کاغذ معمولی منتقل می که آغشته به ذرات باردار بود، )درام( چرخشی

توان استفاده کرد، اما تونر خشک در هر دو تصویر، هم از تونر خشک و هم از تونر مایع می ایجاد

آن  تیازامها بر مبنای تکنولوژی که شد. تعداد زیادی از شرکتعموماً ترجیح داده میتکنولوژی، 

آن  این تکنولوژی را در اختیار امتیازتر )شرکتی که زیراکس پیش بودRCA در اختیار زیراکس یا 

انحصار زیراکس  در PPCشدند. با این حال،  CPCوارد بازار  1960و  1950گذاشته بود(، مابین دهه 

کرد میخودداری   PPCهای مرتبط با فرایند تمامی تکنولوژی امتیازماند، چرا که شرکت از ارائه 

 نمود. می حق امتیاز محافظت 500و از این تکنولوژی با بیش از 

هزینه هر یک کپی باالتر بود.  CPCبه دلیل نیاز به کاغذ پوشش داده شده مخصوص، در فرایند 

رض گرما ها وقتی در معهمچنین این فرایند تنها قادر به تولید یک عدد کپی در هر لحظه بود و کپی

ا هتری کپیعملیاتی پایینبا هزینه  PPCشد. در نقطه مقابل، کم ناپدید میگرفتند، کمیا نور قرار می

-هایی که با نسخه اصلی غیرقابل تمایز بودند. اما به هرحال ماشینهم کپیکرد، آنرا تولید می

تر و از نظر ابعاد بزرگتر بودند. بنابراین به یک فضای مرکزی )جایی که به مراتب گران  PPCهای



 

7 

 

ای کوچکتر هماشین در نقطه مقابل، داشتند.همه به آن دسترسی داشته باشند( در محل کار کاربر نیاز 

طی زمان، هزینه و مزایای کیفی قرار گیرند.  اشخاصتوانستند بر روی میزهای می CPCتر و ارزان

PPC  به همراه قابلیت آن در تهیه چند کپی با سرعت باال، آنرا به تکنولوژی غالب تبدیل کرد و به

برداری یمفهوم تجاری کپرم صنعت تبدیل شد. س، به نُبرداری متمرکز زیراکاین واسطه، مدل کپی

ها بود که زیراکس آنها را توسعه داد و در مقابل به عنوان ای از قابلیتمتمرکز، نیازمند مجموعه

جم و های حها بهره برد. با ارائه مزیتوکار، از آنقوت اصلی و مانع کلیدی برای ورد به این کسب

تریان به مش ایشانبرداری متمرکز را بسیار جذاب دانسته و کپی ،های بزرگسرعت، همه شرکت

ا و ههای فوتوکپی تبدیل شدند. برای پشتیبانی از این پایگاه مشتریان شرکتی، طراحیکلیدی ماشین

برداری در حجم باال های ناشی از کپیجوییهای محصوالت زیراکس بر روی صرفهروزرسانیبه

محصول به این مشتریان به صورت اثربخش، زیراکس یک سازمان  برای بازاریابیمتمرکز شد. 

نیروی  15000نماینده فروش و  12000عریض و طویل برای فروش مستقیم و ارائه خدمات با حضور 

درصد زمان نمایندگان فروش صرف توجه دقیق به مشتریان برای  40اندازی کرد. دهنده راهخدمات

را  ابزارو  پوشیدندهای فرم میشد. نمایندگان فروش، لباسجلوگیری از کوچکترین نارضایتی می

 دادند و به خاطرگیرانه انجام میهای پیشکردند و نگهداریهای شکیل با خود حمل میدر کیف

 د. بالیدنها به تنها چند ساعت، بر خود میکاهش زمان متوسط مابین خرابی و تعمیر دستگاه

 نگها، زیراکس استراتژی لیزیر ماشین و سرعت باال در معرفی مدلعالوه به دلیل هزینه باالی هبه

، اما های متنوعی در دسترس بودها به مشتریان به کار گرفت. گزینهرا به جای فروش ماشین )اجاره(

-داخت میپر، بودند هایی که گرفتهای را بر اساس تعداد کپیبه طور متداول مشتریان شارژ ماهانه

نها آهای مربوط به کاغذ و تونرهایی که زیراکس های ماشین، بلکه هزینهفقط هزینهشارژ نه . کردند

راتژی شد. این استرا شامل می هادستگاهبازدیدهای مربوط به سرویس  کرد و نیز هزینهرا تامین می

یدی برای کل یترویج شده از خدمات شرکت، به عنوان نگهبان خوبیبهبه همراه تصویر  ،لیزینگ

ا را به جایی آنهرفت، چرا که مشتریان را به زیراکس گره زده بود و هزینه جابهرقابت به شمار می

 شدت افزایش داده بود. 

لمللی اهای بزرگ آمریکایی، زیراکس از ابتدا رویکردی بینشرکت دیگر برخالف برخی از

شترک از های مگذاریسرمایه اسطهداشت. حتی پیش از داشتن دستگاه کپی تجاری، زیراکس به و

های خود گذاریدادند سرمایهکه به شرکت اجازه می (Joint-Ventureطریق ایجاد شرکت ثالث )
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المللی برای خود ایجاد ای در خارج کشور را حداقل کند، حضوری بینهای سرمایهبر روی دارایی

 Rank Xeroxنگلستان برای ایجاد در ا Rank Organisation Ltd، زیراکس با 1956کرد. در سال 

 Fuji Photoبا درصدی  50با شراکت  Rank Xerox، 1962گذاری مشترک انجام داد. در سرمایه

 ،Fuji Xerox  های گذاریهای کپی در ژاپن خلق نمود. بواسطه این سرمایهبرای فروش دستگاه را

دمات را نظیر آنچه در آمریکا های فروش و خزیراکس در این بازارهای کلیدی، قابلیتمشترک، 

نفر و سپس به طور پی در پی بیش  3000نیروی فروش در اروپا،  5000نزدیک داشت، توسعه داد. 

نفر هم نیرو خدمات در ژاپن وجود داشتند. زیراکس همچنین  3000نفر نیروی فروش و  7000از 

بازارهای محلی ایجاد کرد که سازی ها برای سفارشی JVهای محدودی برای طراحی در قابلیت

های بعد در قالب سازوکار تحقیقاتی مهمی با حقوق مالکیت خودشان توسعه پیدا سپس در سال

 کردند. 

گذاری هم در تکنولوژی و هم در تولید را برای به طور همزمان، زیراکس سطح باالیی از سرمایه

میلیون دالر در  100رج بیش از حمایت از بازارهای در حال رشد خود حفظ کرد. زیراکس به خ

های کپی که همه رقبای وکار دستگاهادامه داد، عددی که از کل درآمد کسب R&Dحوزه  سال در

بیشتر بود. همچنین زیراکس به طور جدی  هم آوردندبدست می 1970زیراکس با هم در اوایل دهه 

 ذاری نمود. گر انگلستان و ژاپن سرمایهنه تنها در آمریکا که دابعاد بزرگ  ی باهایکارخانه توسعه در

 1970رقابت در دهه 

واردان کرد و خبر از طوفانی از تازه انقضاءشروع به  1970زیراکس در دهه  PPCحق امتیازهای 

شد که توسط زیراکس فروخته نمی PPCاولین دستگاه کپی  IBM، 1970. در دادرا به این حوزه 

به خاطر نقض رازهای تجاری شکایت کند. کانن نیز  IBMاز را ارائه داد که باعث شد زیراکس 

که امتیاز آنرا به  PPCرا همان سال از طریق توسعه تکنولوژی مستقلی از  PPCیک دستگاه کپی 

گسترش  ، رقابت تا جایی1973، وارد بازار کرد. تا سال بی در اختیار دیگران گذاشته بودطور انتخا

 Pitneyو  IBM ،SCM ،Littonهایی مثل که بازیگرانی از صنعت تجهیزات اداری )شرکت یافت

Bows (، صنعت الکترونیک )نظیرToshiba  وSharp،)   ( صنعت چاپ گرافیکیRicho ،Mita ،

Copyer ،3M ،AB Dick ،Addressograph/Multigraph صنعت تجهیزات عکسبرداری ،)

کنندگان کاغذ کپی ( و تامینCannon ،Kodak، Minolta ،Konishirokuهایی چون )شرکت
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-، بسیاری از این تازه1980تا قبل از دهه  در بر گرفت.را   (Nashua ،Dennison ،Saxon)نظیر 

وکار خارج شدند. به هر ، مقادیر زیادی پول از دست دادند و از این کسبIBMواردان، منجمله 

مدیریت کردند تا بتوانند به سطوح باالیی از  }خود را{ واردان به نحویحال تعداد کمی از تازه

 40ای کپی هوکار اصلی آنها شد. به طور خاص، دستگاهکسب ،های کپیموفقیت برسند و دستگاه

 . کردرا ایجاد  1990درصد درآمد کانن تا قبل از 

  کانن 

میلیمتری پیشرفته برای رقابت با مدل کالس  35تولید یک دوربین  آرمانو با  1933کانن در سال 

-به عنوان تولیدکننده پیشروی دوربین کانن تنها در زمان دو سال،تاسیس شد.  Leicaجهانی آلمانی 

های کالس جهانی در ژاپن ظهور کرد. در خالل جنگ، کانن از دانش اپتیک خود برای تولید 

وسط ارتش ژاپن به کار گرفته شده بود، استفاده کرد. پس از جنگ، ( که تX)اشعه  X-ray دستگاه

، 1950کانن قادر بود دوربین سطح باالی خود را با موفقیت وارد بازار کند و تا قبل از اواسط دهه 

بزرگترین تولیدکننده دوربین در ژاپن بود. با ایجاد تکنولوژی اپتیک خود، کانن سپس خط محصول 

میلیمتری، لنزهای  8رده، یعنی یک دوربین ویدئویی -فتن دوربینی میانخود را برای دربرگر

تلویزیون و تجهیزات میکروگرافیک گسترش داد. همچنین به توسعه بازار برای محصوالت خود 

 . آغاز نمود خارج از ژاپن، به طور عمده در آمریکا و کانادا

  R&Dلذا یک بخش  ،بوده است برای کانن بسیار مهم همواره سازیمتنوعبرای افزایش رشد، 

های فوکوس های کپی، دوربینهایی از ماشینبرای بررسی زمینه 1962محصوالت جدید در سال 

های های خانگی )دستگاه پخش ویدئو( و ماشین حساب VCRگیر، های لرزشخودکار، دوربین

ر محصوالت غی عرضهنیز برای  مخصوصاندازی شد. یک واحد عملیاتی جدا و الکترونیکی راه

 . گردیداندازی شدند، راهسازی حاصل میهای متنوعدوربینی که از تالش

ول، این محصی که روی آن هدفگذاری شد، ماشین حساب الکترونیکی بود. نخستین محصول

محصولی چالشی بود، چرا که مستلزم آن بود که مهندسین کانن برای ترکیب هزاران ترانزیستور و 

ک جدید در حوزه میکروالکترونی تخصصیمیز،  یک ه کوچک و مناسب برایدیود در یک دستگا

، رئیس کانن در آن زمان، مخالف توسعه این محصول بود، چرا که Tekeshi Mitraiتوسعه دهند. 

رسید. با این وجود گروهی از مهندسین به این چالش باور داشتند بسیار دشوار و پر ریسک به نظر می
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طور مخفیانه توسعه دادند. بیش از یک سال بعد، مدیریت ارشد حمایت خود و ماشین حساب را به 

-، نخستین ماشینCanola 130های توسعه، با عنوان ، نتیجه تالش1964را از پروژه اعالم نمود. در 

مانند درجهان معرفی شد. با این خط محصول، کانن در بازار ماشین  صفحهکلیده  ده عددی حسابِ

 ، غالب شد. 1960اپن در سال حساب الکترونیک ژ

، کانن شروع کرد به توسعه 1956آمیز نبود. در سال سازی موفقیتهای متنوعبه هر حال همه تالش

)خواننده همزمان(، دستگاهی برای نوشتن و خواندن توسط  Synchroreaderدستگاهی موسوم به 

معرفی شد، محصول  1959سال  . زمانی که این دستگاه دریک برگه کاغذ آغشته به مواد مغناطیسی

خاطر تکنولوژی خود ستایش فراوانی جلب کرد. اما از آنجاییکه طراحی آن پتنت نشده بود )حق به

 یگرد را با نصف قیمت معرفی کرد. لذا خودامتیازش ثبت نشده بود(، شرکت دیگری محصول 

ور در نهایت شرکت مجبالعاده سنگین کانن وجود نداشت. بازاری برای قیمت باال و محصول فوق

شد موجودی کاالی کامل شده را تفکیک کرده و قطعات قابل استفاده آنرا در بازار قطعات دسته 

 دوم بفروشد. 

 های کپیحرکت به سمت دستگاه

گروهی  1962کپی را آغاز نمود و در سال  تحقیق درباره تکنولوژی دستگاه 1959کانن در سال 

با  ،شناخته شده PPCبود. تنها فرایند   PPCوسعه یک تکنولوژی تحقیقاتی شکل داد که مسئول ت

صدها حق امتیاز زیراکس مورد حفاظت قرار گرفته بود، اما کانن احساس کرد که فقط این 

تکنولوژی نوید کیفیت کافی، سرعت، صرفه اقتصادی و سهولت نگهداری برای بدست آوردن 

د شرکت محققان را برای توسعه فراینارشد ن، مدیران دهد. بنابرایموفق بخش بزرگی از بازار را می

 که حق امتیازهای زیراکس را نقض نکند، به چالش کشیدند.  PPCجدید 

، در RCAاز شرکت  CPCتر با دریافت حق امتیاز تکنولوژی سطح پاییندر این میان، شرکت 

کپی شد. کانن تصمیم گرفت که اسم شرکت را بر روی این  وکار دستگاهوارد کسب 1965سال 

ژاپن کند. سه سال بعد، کانن  فقطوارد بازار  Confax 1000محصول ننویسد و آنرا تحت نام برند 

حق امتیاز یک تکنولوژی تونر مایعی را از یک شرکت استرالیایی بدست آورد و آنرا با تکنولوژی 

RCA  برای معرفی سریCanAll کرد. برای فروش دستگاه کپی در ژاپن، کانن شرکت  ترکیب

                          دستگاه کپی در قالب ایجاد نمود.  International Image Industryمجزایی با عنوان 
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(Original Equipment Manufacturer: OEM- هایی را با قطعاتی که از شرکتی که دستگاه

در آمریکا که آنرا  Scott Paperکند(  به شرکت ت، تولید میهای دیگر خریداری کرده اسشرکت

 شد. رساند، فروخته میبا برند خود به فروش می

برای فرایند زیراکس، منجر به اطالعیه فرایند  PPCتحقیقات کانن با هدف توسعه جایگزین فنی 

ها فرایندی شد. این تالش موفق تحقیقاتی نه تن 1968در سال   NP (New process)جدید یا 

وان حق تجایگزین ایجاد کرد، بلکه اهمیت قانون حق امتیاز را به کانن یاد داد، اینکه چگونه می

به زودی  NPامتیازهای دیگر را نقض نکرد و چگونه از یک تکنولوژی جدید حفاظت کرد. فرایند 

 حق امتیاز، مورد حفاظت قرار گرفت.  500توسط نزدیک به 

در ژاپن معرفی شد.  1970بود که در سال   NP1100، دستگاه NPولوژی نخستین دستگاه با تکن

. این دستگاه در شداین ماشین اولین دستگاه کپی بود که توسط کانن و تحت برند کانن فروخته می

 همانطور که استاندارد درنمود. کرد و از تونر خشک استفاده میهر دقیقه ده عدد کپی تولید می

شتری نهایی )یعنی مستقیم به م دستگاه کپی از ابتدا کامالً به مشتریان فروخته شدبازار ژاپن بود، 

. بعد از دو سال تجربه در بازار داخلی، کانن با این ماشین، وارد بازارهای شد و نه واسطه(فروخته می

 خارجی به جز آمریکای شمالی شد. 

فی شد. این محصول یک بهبود در ژاپن معر NPL7با عنوان  1972در سال  NPنسل دوم سیستم 

توسعه و  بود و کنار گذاشتهجوشی پیچیده را رسید،  چون یک تکنولوژی همچشمگیر به نظر می

رای استفاده ای بداده شدهتمیز کردن را راحت ساخته بود و تامین تونر را از طریق سیستم تازه توسعه

، تریراکس خود، این محصول اقتصادیتر کرده بود. در مقایسه با معادل زاز تونر مایع، ساده

 . ها داشتکیفیت برابر یا بهتری از کپی در عین حالتر بود و تر و قابل اطمینانکوچک

شد: آغاز کرد که داشت کامالً سودآور می نیز ، کانن خط تولید فرعی راNPبا وجود سیستم 

ر شد.  همچنین کانن آنرا واگذا AMبه شرکت  NPاعطای حق امتیاز. حق امتیاز نسل اول سیستم 

، Saxonو همچنین   AMکرد. امتیاز نسل دوم هم به تولید می OEMهایی بر مبنای در قالب ماشین

Ricoh  وCopyer میلیون دالر از قِبل درآمد  32نزدیک به  1982تا  1975مابین  ارائه شد. کانن

 بدست آورد.  اعطای حق امتیاز
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های تکنولوژیکی محصوالت خود را با جریانی از نوآوری ، معرفی1970کانن در سرتاسر دهه 

، 1975اضافه نمود و در سال  NP، رنگ را به سیستم 1973روز ادامه داد. در سال مدرن و به

ای کپی هتکنولوژی پرینت کردن با پرتوهای لیزر را اضافه کرد. اولین ورود آن به حوزه دستگاه

در  NP200بود اتفاق افتاد.  Xerox 9200دف آن مدل و با مدلی که ه 1978حجم باال در سال 

ورترین ترین و بهرهرا به عنوان اقتصادی Leipzingعرضه شد و مدال طالی جشنواره  1979سال 

ها به عنوان های کپی از حوزه دوربین، حوزه دستگاه1982دستگاه کپی موجود برنده شد. تا 

در نسخه انگلیسی، وضعیت مالی و فروش  2و  1بزرگترین درآمدساز، پیشی گرفت )نمودارهای 

 .دهند(کانون بر حسب خطوط محصول آنرا نشان می

 ( Personal Copier  :PCدستگاه کپی شخصی )

. PPCبازار جدید برای دستگاه کپی  ی، مدیریت ارشد شروع کرد به جستجو1970در اواخر دهه 

-تجربه کرده بودند و می 1976در سال    AE-1آنها اخیراً موفقیت بزرگی را با معرفی دوربین 

لنزه یک دوربین تک AE-1های کپی داشته باشند. خواستند تجربه موفق مشابهی را در حوزه دستگاه

و اولین دوربینی بود که از میکروپروسسور )ریزپردازنده( برای کنترل  بازتابی و بسیار کوچک

از طریق   این محصول کرد.الکترونیکی عملکرد تنظیم نور، عقب بردن فیلم و فالش استفاده می

ای که منجر به کاهش چشمگیری در تعداد وظیفهای متمرکز و میانتالشی تیمی بر روی پروژه

ل این شد، توسعه یافت. به دلیمیودکار و استفاده از قطعات تک بخشی قطعات و همچنین مونتاژ خ

 های رقابتی کالس مشابه بهره برد. ای در مقابل مدلدرصت مزیت هزینه 20از  AE-1بهبودها، 

(، کانن تصمیم گرفت بر بخش 3پس از مطالعه توزیع ادارات در ژاپن بر حسب اندازه )نمودار 

نرا نادیده گرفته بود، تمرکز کند. این بخش از واحدهای اداری کوچک پنهانی که زیراکس قبالً آ

، ببردبهره  های فتوکوپیشده توسط دستگاهتوانست از عملکرد ارائهشد که می( تشکیل میE)بخش 

مدیریت کانن اعتقاد داشت که یک های موجود در بازار نداشت. اما نیازی به سرعت باالی ماشین

تواند تقاضای زیادی در این بخش ایجاد کند. از کم و مقرون به صرفه می حجمِ }تولید{ دستگاهِ

ت بازار توانسپدیدار شد که نه تنها می« میز شخصی کناری»وکار ماشین کسب ایدهاین تحلیل، 

به طور بالقوه به تمرکززدایی عملکرد کپی کردن در جدیدی در ادارات کوچک ایجاد کند، بلکه 

ی تقاضا برای دستگاه کپی شخص توانستمیطی زمان، این ماشین حتی  . شدمیادارات بزرگ منجر 

کر توانست دستگاه کپی باشد که تا آن موقع، کسی فبرای استفاده خانگی نیز ایجاد کند. این می
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 یمتِق باشد. کانن احساس کرد که برای موفقیت در این بازار، محصول باید نصفِ میسرکرد نمی

دالر(، نگهداری آن رایگان باشد و قابلیت  1000)قیمت هدف  دارا بوده را یک دستگاه کپی مرسوم

 برابر ایجاد کند )یعنی کمتر دچار مشکل و خرابی شود(.  10اطمینانی معادل 

چالش را  این ،دقیقمدیریت ارشد رویای خود را به مهندسین انتقال داد و آنها پس از مالحظه 

بایست بر مبنای تخصص پیشین آنها در حوزه میکروالکترونیک ساخته دستگاه می پذیرفتند. این

های مهندسی ساخت، بسیار جلوتر شد، اما از نظر مواد، قطعات کارکردی، طراحی و تکنولوژیمی

ت گر ضرورکه بیان« های کپی را بسازیمدستگاه AE-1بیایید »کرد. شعار تیم این بود که حرکت می

هی از اشتیاق آنها برای نوع مشابکپی و همچنین  فنی بین واحدهای دوربین و دستگاه انتقال دانش

                     موفقیت بود. این تالش توسط مدیر مرکز توسعه تولیدات ریپروگرافیک

(Reprographic Production Development Centreهدایت م )نفره  200 ایِوظیفه. تیم بینشدی

 AE-1بود )بزرگترین تیم مربوط به دوربین  کاننم بزرگ ایجاد شده تا آن لحظه در او دومین تی

 بود(. 

وانست تکه دستگاه کپی جدید می یبا ابعاد کاغذ در رابطهدر حین تالش توسعه، مساله بزرگی 

اپن( خواهان این بود که در  کانن)سازمان فروش  Canon Salesقبول کند، ایجاد دغدغه کرد. 

داد، درصد بازار ژاپن را تشکیل می 60بتواند از کاغذهایی بزرگتر از کاغذهای نامه که ماشین 

درصد به  30الی  20توانست استفاده کند. این ابعاد برای فروش خارج از ژاپن ضروری نبود و می

کردن دستگاه کپی را دشوارتر سازد. بعد از بحث ماشین اضافه کند و همچنین سرویس هایهزینه

سانی رکه از قابلیت استفاده از کاغذ بزرگتر به بهای خدمت شدوان در سراسر جهان، تصمیم این فرا

 پوشی کنند. بهتر در بازار جهانی چشم

                        سه سال بعد، این ایده به یک واقعیت تبدیل شده بود. دستگاه کپی شخصی جدید

(PC : Personal Copierاز یک تکنولوژی ج ،)ه کرد، تکنولوژی کدید کاتریج محور استفاده می

کپی با یک  2000داد دستگاه شارژ جوهر، تونر و قطعه تمیزکننده را بعد از هر به کاربر اجازه می

کاتریج تعویض کند و لذا نیاز به نگهداری منظم دستگاه کپی را از بین ببرد. این موضوع مهندسین 

 ،یمحصول انقالباین ای و قابلیت اطمینان دست پیدا کنند. کانن را قادر ساخت به اهداف هزینه

ترین دستگاه کپی بود که تا آن لحظه به فروش رسیده بود و توانست بازار کوچکترین و سبک

ری خود های کپی بردااستراتژی ،تر وجود نداشته است. ادارات بزرگبزرگی را خلق کند که پیش
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و  و بسیاری از ادارات کوچک دربرگیرندیرمتمرکز را برداری غرا طوری تنظیم کردند که کپی

توانستند یک دستگاه کپی شخصی داشته باشند. مجدداً دانش حق امتیازهای کانن حتی منازل هم می

برای حفاظت از این تحقیق به کار گرفته شد و حق امتیاز تکنولوژی کاتریجی در اختیار هیچ 

ا دهه های شخصی را تی خود در حوزه دستگاه کپیتولیدکننده دیگری قرار نگرفت. کانن رهبر

 . نوشته شده است( 1995شود که این مطالعه موردی در سال )یادآوری می حفظ کرد 1990

های فنی، دانش بازاریابی و تولید باکفیت و با هزینه پایین خود تحسین کانن به خاطر نوآوری

انن مکرراً ک شدن به شرکتی ممتاز هستند. شده است. اینها نتیجه استراتژی بلندمدت برای تبدیل

ای مهم ههای داخلی بر روی مهارتگذاریدانش بیرونی بدست آورد تا بتواند بهتر بر روی سرمایه

زم سپاری گسترده و تمرکز بر توسعه داخلی مستلبرون استراتژیک خود تمرکز کند. این رویکردِ

به  تبدیل شدن درهدایت مستمر از سمت مدیریت ارشد و نیز صبوری برای قادر ساختن شرکت 

پایه و اساسی محکم و صحیح در یک حوزه مهارتی قبل از ملزم کردن سازمان به هدف بعدی، 

 . باشدمی

 تکنولوژی

به سرعت  1980و  1970که شرکت را قادر ساختند در دهه بسیاری از محصوالت نوآورانه کانن  

 پرسرعت مدیریت تغییرات قابلیتبرداری بسیار هماهنگ تکنولوژی و رشد کند، عمدتاً نتیجه بهره

حالصخیز تحقیقات اصیل آنها این است که کانن درسرتاسر دهه  تکنولوژیکی است. گواه خروجیِ

 در سراسر جهان بوده است.  ، در میان پیشروان صدور حق امتیاز1980

غیرمتمرکز را  R&Dبدست آمده است که به طور ثابت استراتژی  سازمانیها توسط این موفقیت

درصد اختراعات  90، 80های محصول که کانن توسط بخش R&Dدنبال کرده است. اغلب پرسنل 

ول، مرکز بخش محصاند. هر گیرد، به کار گرفته شدهقابل پتنت کردن شرکت از آنها سرچشمه می

ید را بر های تولبهبود سیستمای محصول و دورهمیان کوتاه تا توسعه خود را دارد که وظیفه طراحی

روه گ هایفعالیتاند. ای انجام شدهوظیفههای میانتوسط تیم محصوالتعهده دارد. اغلب توسعه 

 توسعه توسط گروه تحقیق و توسعه سازمان مرکزی هماهنگ گردیده است. 

)منظور واحدی سازمانی است که در ستاد سازمان  ریزی فنی و عملیاتمرکز شرکتی برنامه

استراتژیک است. کانن همچنین مرکز  بلندمدتِ R&Dریزی ، مسئول برنامهمرکزی کانن قرار دارد(
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حقیقات مدرن در حوزه اپتیک، الکترونیک، مواد جدید و فناوری تحقیقات اصلی دارد که ت

کند. همچنین سه مرکز تحقیقات شرکتی دیگر وجود دارند که این اطالعات را پشتیبانی می

 گیرند. کار میبه تروز را در توسعه محصوالبه تحقیقاتِ

 در اختیار را مورد نیازای هکند که نه منابع و نه زمان برای توسعه همه تکنولوژیکانن تصدیق می

خصوصی را از شرکای متنوع خارجی خریداری کرده است. های بهتکنولوژی ،دارد و لذا اغلب

های نشت کردنکمو انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری استراتژیک برای  Joint Ventureعالوه از به

عنوان مثال، زمانی که کانن یک  حوزه تجارت خارجی در اروپا و ایاالت متحده بهره برده است. به

، یک شرکت بازاریابی تجهیزات اداری در آلمان برقرار کرد، دو CPF Deutchشراکت سهام با 

ای ه، کانن باور داشت که این حرکت به توسعه بازار دستگاهاصلیهدف در سر داشت. به طور 

، Tetrasمالک  CPFالبته از نظر مدیریت ارشد دور نمانده بود که  .کنداش در آلمان کمک میکپی

که در آن موقع بر علیه سازنده ژاپنی دستگاه کپی دامپینگ کرده بود  بود های کپیسازنده دستگاه

آورده  تر از بهای تمام شده)قیمت را با هدف بیرون کردن آن از رقابت به شدت پایین و حتی پایین

برای تجهیزات اتوماسیون اداری،  OEMبه عنوان یک شرکت  Burroughsن از بود(. کانن همچنی

را بدست آورد و در توافق توسعه مشترک با  Burroughsافزار و دانش فنی استفاده کرد تا نرم

Eastman Kodak  وTexas Instruments  در نسخه انگلیسی،  4نیز مشارکت کرد. نمودار      

Joint Venture  د.دهشرکت را نشان میهای اصلی 

ریع برداری سکانن همچنین متوجه شده است که موفقیت مستمر آن در بازار به توانایی بهره

تحقیقات جدید در محصوالت دارای بازار محصول بستگی دارد. کانن به شدت کار کرده است تا 

 ،که در آن هدف  TS1/2 عنوانای با وظیفهل جدید را از طریق یک برنامه بینچرخه معرفی محصو

-. فشار اصلی این برنامه، طبقهکوتاه کندبه صورت مداوم است، درصدی زمان توسعه  50کاهش 

ای است ونهگهای توسعه بر اساس زمان مورد نیاز آنها و منابع انسانی حیاتی مورد نیاز، بهبندی پروژه

انن، بهینه ک ستراتژی شرکتیکه این دو پارامتر بتوانند برای هر محصول بر اساس اهمیت آن برای ا

های به تیم امر . ایناست( Corporate Level Strategy)مقصود استراتژی سطح بنگاه  گردند

-ندهبهترین فروش»توسعه محصول که در آن  اولویتِ بندیِدهد که حول چند دستهمحصول اجازه می

ها بازارها محصوالتی هستند که هدف آنکنند، شکل بگیرند. اینها بیشترین تاکید را دریافت می« ها

 های دیگر شامل محصوالت ضروری برایبندیهای جدید با تقاضای بالقوه باال است. طبقهیا بخش



 

16 

 

باال بردن پیشنهادات رقابتی، اصالحات محصول با قصد ارتقای رضایت مشتریان و محصوالت 

-باشد. در تمامی طبقهگرفت، می ای برای توسعه خواهندماراتن بلندمدت که زمان قابل مالحظه

 کند: پرورشهای توسعه، کانن بر روی سه عامل برای کاهش زمان ورود به بازار تاکید میبندی

 های کارای پشتیبانی فنی و مرور بادقت توسعه محصول در تمامی مراحل. توانایی مهندسی، سیستم

بر محصول به سمت تمرکز  کانن همچنین در حال کار کردن برای انحراف تمرکز سنتی خود

المللی استراتژی محصول کانن در جلسات بین R&Dبیشتر بر بازار است. برای این هدف، کارکنان 

یوندند و پهای بازاریابی میدهند، به فعالیتمشتریان انجام می ی بر رویکنند، تحقیقاتشرکت می

 کنند. کت میشر هم های فروش داخلی و هم خارجیدر جلسات میدانی زیرمجموعه

 بازاریابی

. به ستابه مرحله آن  شده و مرحلههای معرفی حساببازاریابی اثربخش کانن نتیجه استراتژی

سد. رالمللی، محصول ابتدا در بازار خانگی معرفی شده و به تکامل میطور معمول، قبل از فروش بین

کانن یاد گرفته است که چگونه به سرعت از بازار ژاپن یاد بگیرد تا فاصله زمانی بین معرفی در 

. به عالوه، شرکت یک محصول جدید را به طور همزمان برساندژاپن و خارج را به کوتاهی چند ماه  

حصول ک مکند، استراتژی آن این است که با معرفی یاز طریق یک کانال توزیع جدید وارد نمی

ی های جدید تنها زمانشده در ابتدا، ریسک را حداقل سازد. کانالجدید از طریق یک کانال شناخته

 شوند که ضروری باشد، آن هم بعد از زمانی که محصول ثابت کرد موفق بوده است. ایجاد می

ریق از ط ای از این استراتژی است. کانن ابتدا این دستگاه کپی رانمونه NPورود دستگاه کپی 

برای فروش آنرا  1968تجاری خود که در سال  هایفروش مستقیم و بواسطه سازمان فروش ماشین

اندازی کرده بود، وارد بازار ژاپن کرد. این سازمان فروش در سال حساب راهخط محصول ماشین

د. تا ( را شکل دهCanon Salesبا سازمان فروش دوربین ادغام شد تا سازمان فروش کانن ) 1971

، شرکت به عنوان مکمل فروش مستقیم، NP، بعد از سه سال تجربه در تولید خط محصول 1972

 ها شد. وارد کانال توزیع جدید واسطه

و قبل از آنکه تولید و توزیع به طور هموار در ژاپن انجام  1974تا سال  NPخط دستگاه کپی 

 با ؛بود، دشابه همانی که در ژاپن استفاده می. سیستم توزیع آمریکا مشوارد بازار آمریکا نشدگیرد، 

 های مستقل. ای از واسطههفت زیرمجموعه فروش برای فروش مستقیم و شبکه
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کانن شبکه واسط قدرتمندی در آمریکا ایجاد کرد که هم فروش و هم ، 1970تا اواخر دهه 

های تگاهسریع فروش دس مسئول رشدِ ها،هکرد. کانال واسطهای کپی را پشتیبانی میخدمات دستگاه

های کپی کانن تقریباً به صورت انحصاری از طریق این کانال ، دستگاه1980کپی بود و تا اوایل دهه 

 هایجذاب فروش، آموزش های مشوقها را به وسیله برنامهرسید. کانن با اشتیاق واسطهبه فروش می

 مجاز بودند که فقط بعد از تکمیل دورهها کرد. واسطههای جمعی پشتیبانی میمدیریتی و گردش

-سطهکه رابطه نزدیک با وا کردمیهای کپی را بفروشند. شرکت احساس آموزشی خدمات، دستگاه

نیازها و مسائل مشتریان را در زمان مناسب فهمیده و به  دادمیدارایی مهمی بود که به آن اجازه  ،ها

های فروش که تحت مالکیت کامل شرکت یندهدر همان زمان، کانن از طریق نماآن پاسخ دهد. 

 ژاپن حفظ کرد. در بودند، مکانیزم فروش مستقیم را 

به طور مشابه برای حداقل ساختن  1983معرفی دستگاه کپی شخصی رده پایین آن در سال 

کانن در ژاپن به دلیل نیازهای نگهداری  NPهای مدل ریزی شده بود. در ابتدا، واسطهبرنامه ،ریسک

ها از طریق  PCای به آن نداشتند. بنابرین ، عالقهیین و عدم امکان استفاده از کاغذهای بزرگپا

ضه فروختند، عرهای شخصی آنرا نیز میحسابهای تامین اقالم اداری شرکت که ماشینفروشگاه

 های کپی کردند. شروع به فروش دستگاه NPهای ، واسطهPCشدند. بعد از دیدن موفقیت 

های موجود و هطدر ابتدا به دلیل دسترسی محدود محصول، فقط از طریق واس PCیکا، در آمر

ی عرضه هاهای رقبا و فروشگاهرسید. بعدها، از طریق واسطههای فروش مستقیم به فروش میکانال

اقالم اداری فروخته شد و در نهایت، کانال توزیع برای دربرگرفتن فروشندگان عمده، گسترده شد. 

 وکار دوربین خود داشت. تر تجربه قابل توجهی در فروش انبوه در کسبپیشکانن 

انن، ک ناپذیر در استراتژی بازاریابی کانن بوده است. مدیرعاملتبلیغات همواره جزئی جدایی

-کاکو معتقد است که کانن باید یک نام برند شرکتی داشته باشد که برای موفقیت در تالش آقای

را ترجیح دهند چرا که نام برند  ما مشتریان باید محصوالت. »گرددبرجسته سازی آن های متنوع

ک اگر نام ی». همانطور که توسط مدیر مالی شرکت توصیف شد، سخن اوست« شوندمی راکانن 

برند ناشناخته باشد و تبلیغاتی وجود نداشته باشد، تو مجبوری آنرا ارزان بفروشی. این سیاست ما 

-ود رامیبه طور عاقالنه باال، برند خ قیمتِ ا قیمت پایین بخریم. ما با تبلیغاتِنیست که سهامی را ب

 . «سازیم
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درصد قیمت فروش صرف تبلیغات  10معرفی شد،  1980در سال  NP-200بنابراین، زمانی که 

درصد  20برای ورود دستگاه کپی شخصی به بازار، مخارج تبلیغات تخمین زده شده است که   .شد

بوده است. کانن همچنین اسپانسر رویدادهای ورزشی مختلفی نظیر جام جهانی فوتبال،  قیمت فروش

و ... شده است. شرکت انتظار دارد که توسعه جاری آن در بازار  William motorرانی تیم ماشین

اتوماسیون خانگی، به شدت توسط تصویر برندی که در حوزه تجهیزات اداری از خود ساخت، 

 را مالحظه فرمایید(.  1990، بودجه تبلیغات کانن در 1)در نمودار ارتقاء یابد. 

 تولید

وزیع، تولید ترین هزینه و با بهترین تهدف کانن در تولید این است که بهترین کیفیت را با پایین

ها، فلسفه کلیدی سیستم تولید این است که تولید هر محصولی را به آوردن هزینهکند. برای پایین

سازماندهی کنند که به کمترین مقدار زمان، انرژی و منابع نیاز باشد. بنابرین کانن بواسطه نحوی 

نندگان و کروابط نزدیک با تامین و موادریزی دقیق تولید، برنامه مستحکمریزی فرایندهای برنامه

ضع وودی گیرانه موجتاکید زیادی بر روی مدیریت سخت ،«کانبان»تبع سیستم حرکت موجودی به

 177، برای کانن 1985تا  1976کرده است. همچنین، یک برنامه رسمی حذف زایدات، از سال 

تا  1976کرده است. در مجموع، کانن توانست از سال  جوییصرفهمیلیون ین )واحد پول ژاپن( 

درصد پس از آن از طریق اتوماسیون  10وری و بیش از درصد افزایش در بهره 30، هر ساله به 1985

 بهبودهای نوآورانه فرایندی دست یابد. و 

، به هر «بایست و آنرا درست کن»فلسفه شود. در کانن، توجه بسیار زیادی به نیروی کار می

ای را درست انجام دهد و یا مشکل کیفی دهد که اگر قادر نبود وظیفهکارگری این اختیار را می

اس های خودشان بر اسنگهداری دستگاهمالحظه کرد، خط تولید را متوقف کند. کارگران مسئول 

ی با بازخورد های حیاتقوانین جلوگیری کننده از استرس هستند. اهداف کیفیتی و تولید و سایر داده

ه یت داوطلبانه گروفعال»گیرد. همچنین اغلب کارگران در ای در اختیار کارگران قرار میلحظه

رای ها نیروی کاری است که شخصاً بیستمکنند. نتیجه این سشرکت می مسایل برای حل« کوچگ

 کند. در حال تولید، احساس مسئولیت می موفقیت محصوالتِ

کار وبرای درگیرسازی افرادی که بیشترین آشنایی را با فرایندهای کاری بهبود دهنده کسب کانن

د. برنامه در نکارائه پیشنهاد برای کارگرانش پشتیبانی می از یک برنامه بسیار مورد توجهِدارند، 
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با بیش از  در آن ، مشارکت1980با موفقیتی محدود آغاز شد، اما در اوایل دهه  1952اصل در سال 

اتبی از مرپیشنهاد به ازای هر کارمند در سال، افزایش یافت. تمامی پیشنهادات توسط سلسله 70

ردند. گشود، بررسی میپیشنهاد ارائه می ها با جوایز مالی که هر ماه و هر سال بر اساس اهمیتِکمیته

-سازی پیشنهادات ارائه شده و صرفهدرصدی پیاده 90فرایند بر اساس نرخ  این کیفیت و اثربخشی

 90میلیون دالری اجرای برنامه و  2)در مقابل مخارج کل  1985میلیون دالری در سال  202جویی 

 . درصد بیشتر از پول جایزه آن( نشان داده شده است

گرد فقط در خصوص قطعاتی که تکنولوژی خاصی کانن انتخاب کرده است که به صورت عقب

عقب یا                                  بهسازی عمودی روکند )منظور یکپارچهسازی دارند، یکپارچه

Backward Vertical Integration )دهد که روابط . برای سایر قطعات، شرکت ترجیح میاست

ند. در کدو منبع را حفظ می همیشه کنندگان را توسعه دهد و برای اغلب قطعات،لندمدت با تامینب

های کپی کانن از قطعات خریداری شده مونتاژ گردید و تنها درصد دستگاه 80، بیش از 1990سال 

 اها و تونرها در خانه تولید شدند )توسط خود کانن(. شرکت همچنین ظرفیت تولید خود ردرام

-زینهکند تا بهتر بتواند تکنولوژی و هبرای انجام تولید پایلوت )آزمایشی( تمامی قطعات حفظ می

 های فروشندگان قطعات را درک کند. 

های رک مدلبه قطعات مشتکلیدی دیگر برای کیفیت باال و هزینه پایین کانن، توجهی است که 

 60پی همجوار، اشتراک قطعات به بزرگی های دستگاه کدارد. بین برخی از مدلمختلف مبذول می

 رسد. درصد هم می

ژاپن واقع شده بود. اما سپس به  Torideهای اول، در محل تولید دستگاه کپی در اصل در سال

-آلمان، کالیفرنیا و ویرجینای آمریکا، فرانسه، ایتالیا و کره نیز گسترده شد. برای کاهش اصطکاک

کانن در حال کار کردن برای افزایش قطعات محلی در محتویات گذاری، های تجاری و سرمایه

باالتر رفته   ECدرصد از استاندارد  5به موازات توسعه جهانی خود است.  در اروپا،  ،محصوالت

های خارج از کشور خود اضافه نموده را برای برخی از عملیاتمحلی   R&Dاست. همچنین ظرفیت 

 کند: کای تجاری دوست اینگونه اذعان میاست. آقای کاکو بر روی اهمیت شر
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وند. رها از بین نمیهای تولید ما به خارج از کشور، اصطکاکبا صرف انتقال فعالیت»

گذاری گردد، ما باید تکنولوژی خود سود پس از مالیات باید مجدداً در آن کشور سرمایه

 «ماست. مرزی نبرورا به آن کشور منتقل کنیم. این تنها راه استقبال از توسعه 

 اهرم ساختن تخصص 

های محصول جدید قائل سازی در حوزهکانن اهمیتی حیاتی بر روی رشد مستمر از طریق متنوع

 است. آقای کاکو مشاهده کرده است که: 

هر موقع که کانن محصول جدیدی معرفی کرد، سود افزایش یافت. در نقطه مقابل »

هرگاه نوآوری به عقب افتاد، خب عواید .... برای بقا در عصر بسیار رقابتی در حال 

روز اختصاصی که آنرا قادر به توسعه حداقل دوجین تکنولوژی بهورود، کانن باید 

 «. ر داشته باشدفرد کند، در اختیابهمحصوالت منحصر

 سازی است، اما هشیار بود که: آقای کاکو اگرچه یک پشتیبان مشتاق متنوع

 سازی ادامه دهیم تا با تغییراتاطمینان از بقای مستحکم کانن، ما باید به متنوعبرای »

سازی، عاقل باشیم. های متنوعمحیطی منطبق گردیم. اما به هر حال، ما باید در انتخاب راه

ا وکار جدید که یها را حداقل کنیم. ورود به یک کسبعبارت دیگر، ما باید ریسکبه 

نیازمند یک تکنولوژی غیرمرتبط با تخصص فعلی کانن و یا کانال بازاریابی متفاوتی از 

کند. اگر درصدی برای ما ایجاد می 50کند، باشد، ریسکی آنچه کانن از آن استفاده می

وکاری جدید که هم مستلزم تکنولوژی جدید است و هم بکانن تالش کند که وارد کس

واند تای میهای پرمخاطرهگذاریطلبد، ریسک همچین سرمایهکانال بازاریابی ناآشنا می

وکارهای جدیدی رعایت همچین کسب به نیاز باید قبل از ورودپیش دودرصد باشد.  100

ه ک کارکنانیما باید  آنکهدوم  گردد. نخست آنکه عملیات ما باید بدون شک باشد،

ن کنیم. م تامین و حفظوکارهای هستند، داری شایسته چنین کسبظرفیت عهدهدارای 

 .  « پیش از ماه آماده باشد، صبر کنیم 21کنم که ما باید تا زمانی که قرن حس می
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 هاترکیب ظرفیت

های متعددی ای در حوزهخود، سعی کرده است تخصص ویژه R&Dکانن از طریق استراتژی 

ایجاد کند و سپس آنها را برای ارائه محصوالت نوآورانه و مدرن به یکدیگر متصل سازد. در سراسر 

، وکار و تخصص اصلی آن هستند، کانن بر روی محصوالتی که مرتبط با کسب1960 و 1950دهه 

رده  -های میانوربینمیلیمتری و د 8برداری ها. این باعث ارائه دوبین فیلممتمرکز بود، یعنی دوربین

ور طکانن در بازار شد. ریسک حداقلی وجود داشت، چون تکنولوژی اپتیک مشابه بود و همین

 ها مشابه ماندند. فروشیبازار فروش، یعنی دوربین

حساب کانن را به سمت توسعه تخصص در حوزه میکروالکترونیک سوق ورود به بازار ماشین

ن تریآنرا با ظرفیت اپتیک خود برای معرفی یکی از موفق داد که بعدها به طور نوآورانه

م کاتریج های کپی، کانن سیستمحصوالتش، دستگاه کپی شخصی، ترکیب کرد. از قِبَل دستگاه

 کار گرفت. میزی، به قابل تعویض را برای معرفی پرینتر لیزریِ

های رسانهتولید نیمهوکار ایجاد بازار برای تجهیزات ، کانن وارد کسب1970در اوایل دهه 

های منحصر به فرد و اختصاصی  IC، شرکت وارد توسعه و تولید 1980میکروچیپ شد. در سال 

برای تقویت بیشتر تخصص خود در تکنولوژی الکترونیک شد. این تالش توسعه در اواخر دهه 

  الکترونیک بسط پیدا کرد. بنابر گفته آقای کاکو: -های اپتو ICبه تمرکز بر  1980

ایم، چرا که ها متعهد شده ICما اکنون به صورت جدی به تحقیق و توسعه در حوزه » 

مان کند. هنگامی که زبینی میالکترونیک را پیش-ظهور عصر اپتو ،انداز ما از آیندهچشم

های فعلی خواهد شد. ما قصد  Ultra-LSIجایگزین  ICالکترونیک فرا رسد،  اپتو

توانیم با داریم وارد ساخت کامپیوترهای مقیاس بزرگ شویم. در حال حاضر ما نمی

های  ICرقابت کنیم. هنگامی که عصر   NECو  IBMها با  Ultra-LSIاز  استفاده

اپتوالکترونیک فرا برسد، تکنولوژی طراحی کامپیوتر به طور رادیکال متحول خواهد شد 

 . « ه شانس ماه برای ورود به حوزه کامپیوترهای مقیاس بزرگ خواهد بودو آنگا

ند و کمنظور خالقیتی است که قواعد قبلی تولید را دگرگون می -)نابودگر خالقیت برافکن 

 (زندهای قبلی محصول را به کلی کنار میحتی نسل

بعد از آن، پرینترهای لیزری  سال 15، کانن نخستین پرینتر لیزری را تولید کرد. در تمام 1975در 

 آنرا «رموتو»به عنوان یک خط محصول بسیار موفق تحت برند کانن ظاهر شدند. شرکت همچنین 
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ند ک( و سایر تولیدکنندگان پرینتر لیزری تولید میHPبرای هیولت پاکارد ) OEMرا به عنوان یک 

درصد تقاضای جهانی پرینتر لیزری  84های تحت برند خود آنرا بیافزاییم، مجموعاً که اگر به فروش

 شود. را شامل می

اده شده دترین تهدید برای صنعت پرینترهای لیزری، جایگزینی آن با پرینتر تازه توسعهبزرگ

-های باریکی از جوهر را تحت گرما به بیرون میجت حبابی است. با تکنولوژی جدید که جریان

این . تواند با قیمتی نصف پرینتر لیزری تولید شودو با کیفیت می صدابیافشاند، یک پرینتر 

های تحقیقاتی کانن اختراع شد. کلیدهای آن بر روی تکنولوژی به صورت اتقاقی در آزمایشگاه

کننده نازل بسیار ظریف در هر اینچ قرار داده شده است، هر کدام با گرم 400دهانه پرینتر که تا 

ع کند. این اختراقطرات ریز جوهر را به بیرون پرتاب می که کند، تا زمانیخود جوهر را گرم می

ها، ادیههای کانن در حوزه شیمیایی ظریف برای تولید جوهر و تخصص آن در حوزه نیمهاز قابلیت

ه تکنولوژی کانن با تمام قوت برای توسع کند.مواد و الکترونیک برای تولید نوک پرینتر استفاده می

وکاری که شرکت در آن غالب است را هم رچه ممکن است کسبرود، اگجت حبابی پیش می

های اصلی شرکت گره خورده است و قابلیت تر بهنزدیک از نابود کند. محصول جدید حتی

وکار به بیشتر شدن تخصص آن در حوزه مدیریت بر این باور است که توسعه موفق این کسب

 کند. ای میها کمک گستردههادینیمه

 1990چالش دهه 

بیند. می 90وکار اتوماسیون اداری را به عنوان فرصت رشد کلیدی خود برای دهه کانن کسب

ی های کپی، دستگاه فاکس، دستگاه تایپ الکترونیکی، پرینترهاهمین االن هم بواسطه ارائه دستگاه

لیزری، تجهیزات پردازش کلمات و کامپیوترهای شخصی، برند بسیار قوی در حوزه محصوالت 

چالش بعدی شرکت این است که این محصوالت ماسیون خانگی و اداری ایجاد کرده است. اتو

 ای که بتواند وظایف یک دستگاه کپی، فاکس، پرینتر، اسکنر ومجزا را به یک سیستم چندوظیفه

یک کامپیتور را متصل سازد تا تمامی وظایف بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید انجام  را به

، با این هدف، کانن یک کامپیوتر شخصی معرفی کرد که یک دستگاه کپی 1988گیرند. در سال 

چنین یک کرد. کانن هممیشخصی، یک فاکس، یک تلفن و یک پردازشگر متنی را با هم ترکیب 

ود. شزری رنگی معرفی کرده است که برای پرینت رنگی به یک کامپیوتر متصل میدستگاه کپی لی

ریزی شده برنامه 1992در سال  عرضهای از پیشنهادهای اتوماسیون اداری یکپارچه برای مجموعه
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 1990است و شرکت انتظار دارد که این محصوالت به عنوان موتور رشد آن در نیمه اول دهه 

 خدمت کنند. 

 فرایند مدیریت 

ها ن قابلیتهای شرکتی و استفاده از آدر زیربنای این تاریخچه تاثیرگذار از ساخت پیوسته قابلیت

ای از محصوالت جدید نوآورانه، یک فرایند مدیریتی بسیار منحصر به فرد قرار برای خلق چشمه

ی د، کارآفرینبسیار خودمختار و بازارگرای خو وکاریِواحد کسب دارد. کانن از طریق ساختارِ

ای قدرتمند اتصال بین واحدهای های وظیفهای از کمیتهسازمانی را نهادینه ساخته است. مجموعه

های کلیدی شرکت در تکنولوژی، تولید و بازاریابی را برقرار وکار کارآفرینانه و قابلیتکسب

 تور نوآوری را کهالعاده باالیی از بلندپروازی شرکتی، این موسطح فوقسازند. در نهایت، می

سوخت آن خالقیت افراد و اشتهای مستمر مدیریت ارشد برای دستیابی به سطوح باالتر عملکرد 

 آورد. است، به حرکت در می

 وکارتهییج کارآفرینی: واحدهای کسب

وکار کارآفرینانه را از روزهای اولیه خود در کانن ترویج نموده آقای کاکو مفهوم واحد کسب

رنج برد، صدای او شنیده شد.  1975زمانی که شرکت از ضررهای هنگفت در سال زه تااست، اما 

 برنامه وی اندکی قبل از آنکه رئیس شرکت شود، اجرا شد. 

ه تواند موفق شود کسازی کانن تنها زمانی میآقای کاکو اعتقاد داشت که استراتژی متنوع

ن، های مرکزی را داشته باشند. بنابرایکنترلوکار اختیار عمل بر مبنای خود، بدون واحدهای کسب

 ها و دیگری برای تجهیزاتشکل گرفتند، یکی برای دوربین 1978دو واحد عملیاتی مستقل در سال 

کار، ووکار مدیریت گردند. ابزار اپتیکی، سومین واحد کسباداری، تا به صورت واحدهای کسب

خود قرار گرفته بودند. برای تحت کنترل وکار همواره جدا بوده است. از آن زمان، سه واحد کسب

ای از رشد سودآوری مشخص و همچنین اهداف بلندپروازانه اهداف ،وکار اصلیسه واحد کسب

های مورد نظر خودشان را برای دستیابی به آن تعریف شده بود و آزاد گذاشته شده بودند که راه

ی شناخت این موضوع بود که تجربه قبلی یک نتیجه فوری این تمرکززدایاهداف، طراحی کنند. 

ولید دهد. لذا تدیگر جواب نمی ،کانن در آمیختن تولید محصوالت مختلف در یک واحد تولیدی

 ای بیشتر از یک محصول را تولید نکند. ای سازماندهی مجدد شد که هیچ کارخانهبه گونه
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برای اخذ تصمیمات سریع، به  آقای کاکو مدیریت هر واحد را به عنوان جایگزین مدیرعامل که

دهد که به عنوان رئیس کانن، کند. این به او اجازه میاو تفویض اختیار شده است، توصیف می

رکتی، های بلند مدت شکارگیری استراتژیخود را به طور کامل به وظیفه اصلی خود برای خلق و به

 وقف کند. در توضیح مزایای این سیستم، او گفته است: 

-بود، زیردستان او می گیریمسئول انحصاری تمام تصمیم یس کاننذشته، رئدر گ »

عه شدند. این نوع سیستم، مانع توسبایست برای ارائه مسائلشان به وی، منتظر یک صف می

 . «دشگیری مدیران جوان میپتانسیل تصمیم

 حدود دوحساب رو میزی، در حالیکه من تنها همچنین، با در نظر گرفتن مثال ماشین

توانستم به توجه به مسائل ماشین حساب اختصاص دهم، اما ساعت در هر روز را می

ساعت را به ماشین حساب  24توانست ، میCasioمدیرعامل شرکت ماشین حساب 

 اختصاص دهد .... در بازار به شدت رقابتی، ما شکست خوردیم چون مدیرعامل آن زمانِ

 . «مرتفع کردن مسائل کند بودما در 

شامل همه وظایف منجمله  تنهایی{}به های تنها ایستاده )مستقل( که SBUدر تضاد با فلسفه غربی 

مهندسی، فروش، بازاریابی، فروش و تولید هستند، کانن انتخاب کرد که واحدهای محصول خود 

را از بازوی بازاریابی و فروش خود تفکیک کند. این جداسازی، منجر به تمرکز مشخص بر روی 

شود. در رو میبهشود که کانن در فروش محصوالت در مقیاس جهانی با آنها روهایی میچالش

 Canon Sales، رئیس Seiichi Takigawaآغاز شد،  1977ای که از سال طول برنامه پنج ساله

ز اثبات کند. بعد ا)سازمان فروش کانن در ژاپن(، بر ضرورت تبدیل فروش به یک علم، تاکید می

مسئولیت بازاریابی، فروش و خدمات سراسر جهان را بر عهده  Canon Salesاین نگاه،  مندیهفاید

کید ل خود تاالاستق مجدداً بر در بورس توکیو پذیرفته شد و Canon Sales، 1981گرفت. در سال 

 کرد. 

اگرچه دهد، مرزی خود اجازه }اقدام{ بدون کنترل را میهای برونبه زیرمجموعهکانن همچنین 

فلسفه این است که برای هر زیرمجموعه حداکثر حرکت دارد.  اکثریت سهام را نزد خود نگاه می

رو به جلوی عملیاتی را خلق کند تا بر اساس ابتکار خود عمل کنند. کاکو این فلسفه را با یک 

 کند: تشبیه توصیف می
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یک ) Tokugawaهای کانن شبیه خط مشی حکومت سیستم مدیریت زیرمجموعه

که قدرت سرزمین  هاخانپادشاهی در ژاپن( است که هژمونی )تسلط( قوی بر  سلسله

هستم )رئیس رژیم  Shogunکرد. من خود را در اختیار داشتند، اعمال می

Tukugawaها ( و رئسای زیرمجموعهDaimyo ها( هستند. تفاوت کانن با )خان

ی با جمع صفر بود )یعنی این است که دومی یک جامعه باز  Tokugawaحکومت 

بازنده( و سیاست آن سرکوب بود. در نقطه مقابل، هدف کانن این است که -حالت برنده

 ها را از طریق مشارکت دوجانبه کارآمد، ارتقا دهد. آسایش تمام زیرمجوعه

ای هوکارهای کارآفرینانه در داخل شرکت و تبدیل آنها به شرکتکانن همچنین رشد کسب

                        وکاری که مستقل شد،تحت تملک کامل، ارتقا داد. نخستین کسبزیرمجموعه 

Canon Components کند. تولید می 1984های الکترونیکی را از سال بود که قطعات و دستگاه 

 های کارکردیایجاد یکپارچگی: کمیته

ای اتصال واحدهای فزایندهدهد، به طور سازی ادامه میطور که کانن به رشد و متنوعهمین

فوایدی که فقط در یک بنگاه بزرگ چندمحصولی میسر است،  بدست آوردنمحصول آن برای 

گردد. اساس یکپارچگی کانن یک رویکرد سه بعدی مدیریتی تر میدشوارتر و بیش از آن مهم

و بعد  کردیهای کارای از کمیتهوکار مستقل، بعد دوم شبکهاست که در آن بعد اول واحد کسب

را مالحظه  5اند )نمودار ای است که بر بازار جغرافیایی متمرکز شدههای منطقهسوم شرکت

 فرمایید(. 

 وکار متنوع وجود دارد: کاکو اعتقاد دارد که چهار الزام بنیادین برای موفقیت یک کسب

 سطح شایستگی در تحقیق و توسعه -1

 هزینهتکنولوژی تولید باکیفیت و کم -2

 اریابی ممتاز و قوت باز -3

 یک هویت، فرهنگ و نام برند شرکتی -4

های کارکردی مجزایی را برای توجه به سه اصل اول یعنی توسعه، تولید و بنابراین، او کمیته

که وظیفه چهارم به عنوان مسئولیت مستقیم مدیریت است، در حالیاندازی کردهبازاریابی راه
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تم کلیدی اداره سه سیس یتخود مسئول کردی، به نوبهشده است. سه کمیته کار داشته نگاهشرکت 

 اند: مدیریتی در سرتاسر شرکت را بر عهده گرفته

( که ماموریت آن The Canon Development System : CDSسیستم توسعه کانن ) -1

های جدید با استفاده از مطالعه و بهبود پرورش تحقیق و خلق محصوالت و تکنولوژی

 عه است. مستمر فرایندهای توس

( که هدف آن دستیابی به The Canon Production System: CPSسیستم تولید کانن ) -2

 های تولید است. سازی اتالف در تمام حوزهکیفیت بهینه بواسطه حداقل

( که بعدها سیستم The Canon Marketing System: CMSسیستم بازاریابی کانن ) -3

شد و وظیفه آن توسعه و تقویت شبکه فروش ( نامیده CIMSالملل کانن )بازاریابی بین

مرزی کانن  به وسیله ایجاد یک نیروی خدمات و فروش باکیفیت مستقل داخلی و برون

 است. 

ا کردند و در طی زمان، نقش آنه ایجاددفاتر جدایی مقر اصلی هر یک از این سه کمیته حیاتی را 

ار گرفته که برای پشتیبانی از کارکرد آنها بهای گسترده شد که بهبود عمومی فرایندهایی کتا اندازه

ها عضو کمیته مدیریت کانن هستند و این موضوع به آنها توانایی شد را در برگیرد. رئسای کمیتهمی

اطمینان از سازگاری و ابالغ بهبودهای فرایندی در سرتاسر این شرکت چندمحصوله و چندملیتی را 

 دهد. می

عملیات جهانی خود، با  استفاده از تکنولوژی اطالعات، شروع کرد سازی کانن با هدف یکپارچه

 Global Information System forبه توسعه سیستم اطالعاتی جهانی برای اداره رشد هماهنگ )

Harmonious Growth : GINGA  .) این سیستم از یک شبکه دیجیتالی پرسرعت ارتباطی برای

شود و امکان جریان سریع اه داده جهانی تشکیل میهای کانن در یک پایگاتصال همه قسمت

 GINGAسازد. اطالعات در میان مدیران در هر مکانی از شرکت در سراسر جهان را میسر می

ای برای تولید، بازاریابی و توزیع جهانی، های جدا اما یکپارچهریزی شده است تا سیستمبرنامه

R&D ایی هکارکنان و همچنین پیشرفت هایی دادهگری مالی و ردگیرو طراحی محصول، گزارش

سط آقای همانطور که تودر اتوماسیون دفتر هوشمند را به صورت یکپارچه کامپیوتری در برگیرد. 

کاکو توصیف شد، ماموریت اصلی این سیستم مکمل بودن برای ساختار کارای ارتباطات عمودی 

های زهوکارها، کشورها و حوان مدیران کسبکانن با ساختار افقی آن که تبادل مستقیم اطالعات می
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 20باشد. این سیستم با هزینه کل سازد، میهای مهم شرکت را میسر میای در تمام عملیاتوظیفه

 ل گردد. یتکم 1992میلیارد ین در حال توسعه بوده و هدفگذاری شده که تا سال 

 ها و تغییر: چالشنوسازیمدیریت 

 بسیار صریح بوده است:  1975های مدیریتی کانن قبل از ضعف آقای کاکو نسبت به برخی از

 – ستافزار بنگاه مانرم}که در حقیقت{  –به طور خالصه، مهارت ما در مدیریت 

ایی راهنم افزار مدیریتی خوبضعیف بوده است. سیاست مدیریت باید توسط یک نرم

شود. های واضح میآلایدهافزار ضعیف باشد، شرکت فاقد اهداف و گردد. اگر این نرم

از  ..Leicaدر آغاز، ما ماموریت واضحی داشتیم: پیشی گرفتن از شرکت آلمان غربی 

 پرست در حال تغییر بوده است. های یک آفتابآن موقع سیاست مدیریتی ما شبیه رنگ

برسند و پیش از   Fujiداد که به قله در گذشته مدیریت ما  به کارکنان دستور می

د شنوردان به سختی باال رفتن را آغاز کند، به آنها دستور داده میقراول کوهپیشآنکه 

توانست ، باال روند. بعد دستور میای دور در سمت شمالنقطه در Tsukubaکه از کوه 

در سمت غرب. پس  Yatsugatakeتغییر کند به باالرفتن از قله  ناگهانیبه طور  دوباره

ائل کردند که مستر انتخاب میاز تجربه این نوع تغییرات در خط مشی، کارکنان باهوش

تر بگیرند. در نتیجه، سرزندگی از ساده Tamagawaرا با چرت زدن در ساحل رود 

 ای باید مانع آن شد. موقعیتی که به هر وسیله –نیروی کار ما رانده شد 

قراردادن شرکت در مسیر رهبری جهانی از طریق به عنوان رئیس کانن، اولین اقدام آقای کاکو 

ت ای بود که  برای تبدیل کانن به یک شرک، برنامه شش ساله«برنامه شرکت ممتاز»استقرار اولین 

بات سازی را تعیین کرده و سود پیاپی و با ثبرتر در ژاپن طراحی شده بود. این برنامه سیاست متنوع

 فروش را الزامی کرده بود.  درصد 10بیش از 

وکارهای هدف هر شرکت ژاپنی، اطمینان از بقای ابدی آن است. برخالف کسب

-های آمریکایی. ماموریت واالتر ما حداکثرسازی سودهای کوتاهآمیز و شرکتمخاطره

مدت نیست. هدف حیاتی ما بدست آوردن مستمر سود به صورت با ثبات برای اطمینان از 

 سازی کنیم. اجرای این هدف، ما باید متنوع بقاست. برای

به پایان برسد، کانن به شرکت بسیار  1981پیش از آنکه زمان اصلی برنامه شش ساله در سال 

تجدید شد. چالش  1990و سپس دوباره تا  1986در ژاپن تبدیل شده بود. آنگاه برنامه تا سال  موفقی
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ر بود که دارای سود مکر توصیف شده صورتتبدیل شدن به یک شرکت جهانی ممتاز، به این 

به صورت  R&Dنیازی برای تعالی جهانی، مخارج درصد فروش باشد. به عنوان پیش 15بیش از 

افزایش پیدا کرد. طبق توضیح  1985درصد در سال  9به  1980درصد فروش در سال  6تدریجی از 

 آقای کاکو: 

ه یک شرکت ممتاز، ما در فتح قله با اجرای نخستین برنامه ما برای تبدیل شدن ب»

تمثیلی فوجی، به موفقیت نایل شدیم. هدف بعدی ما، اورست است. با یک عزم راسخ. ما 

صندل فتح کنیم. اما به هر حال صندل برای فتح  کفش توانستیم فوجی را با پوشیدنمی

 «. اورست بسیار نامناسب است، حتی ممکن است موجب مرگ ما شود

زی نیازمند شرکتی است که توانایی هضم شمارش چنین بلندپروابر اساس نظر آقای کاکو، 

تی شود که کشایجاد کند؛ بلندپروازی بدون ثبات، باعث می }در خود{ معکوس بدون وحشت را

، او وضعیت کانن در زمانی که واحد پول ین این موضوعشرکت، راه خود را گم کند. برای شرح 

کاهش یافت را  1986به ازای یک دالر در سال  168به  1985یک دالر در سال  به ازای 236از 

ییر رفت، این تغدرصد تولید ژاپنی کانن که به سمت بازارهای صادراتی می 74کند. با توصیف می

میلیارد ین، یعنی یک دهم سود سال قبل، سقوط کند. برخی از  4.6ناگهانی باعث شد که سود به 

ه کانن به دنبال اقدامات شدید نظیر ساختاردهی جدی دوباره شرکت و کاهش اعضای هیئت مدیر

 کرد:  عنوانبودند. آقای کاکو با موفقیت مخالفت خود را اینگونه  R&Dبودجه 

کاری که من کردم این بود که آنها را آرام کردم. اگر فردی در حین باال رفتن از »

از انرژیش جلوگیری کند؛ وگرنه مخمصه ای کوه گم شود، باید از استفاده بیش از اندازه 

استراتژی حاضر ما برای تبدیل شدن به شرکت شود .... که دچار آن شده شدیدتر می

ممتاز حتی تحت این بحران هم بهترین استراتژی است؛ نیازی نیست که وحشت کنیم. 

خره حتی اگر مجبور باشیم که سود تقسیمی را برای دو یا سه بار فراموش کنیم، باال

 «. توانیم بر این بحران غلبه کنیممطمئناً می

-یمهای پیشین شرکت، آقای کاکو به طور مداوم به همکارانش گوشزد در حین جشن موفقیت

که هیچ شکل یا فرایند سازمانی تا ابد درست نیست. نیاز به تغییر با دنیای در حال تغییر،  کرد

اینکه او خالق ایده جداسازی واحدهای محصول و  رغمناپذیر است. به عنوان مثال، علیاجتناب

بازاریابی کل شرکت از یکدیگر بود )یعنی به جای اینکه هر واحد محصول بازاریابی مختص خود 
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را داشته باشد، یک سازمان بازاریابی ایجاد کردند که به کل واحدهای محصول شرکت خدمات 

 کند: ر به هم پیوستن این دو اشاره میب 90کرد( ، او در دهه بازاریابی و فروش ارائه می

در آینده، تالش اصلی ما در بازاریابی باید بر توصیف واضح و ایجاد تمایز بین »

های بازاریابی متناسب برای آنها متمرکز بازارهای محصوالت موفقمان و خلق سیستم

ان روشمهای فاین ایده، ممکن است که مجبور باشیم زیرمجموعه میسر شدن باشد. برای 

را با شرکت مادر مجدداً ترکیب کنیم و وظایف آنها را طوری ساختاردهی مجدد کنیم 

 . «را پاسخ دهند خود که نیازهای بازار

ایی هدر حالی که آقای کاکو به طور مداوم نسبت به نیاز به تغییر آگاه بود،  او همچنان دشواری

تصدیق ونه اینگرا  موفق قبلیهای متعدد استراتژیها و مدیران در مواجهه با تغییر دیدگاه پیش روی

 کرده است: 

برای اینکه یک شرکت تا ابد زنده بماند، باید شجاعت آنرا داشته باشد که بتواند در » 

-کنار بگذارد؛ مفهوم زیسترا داده است یک لحظه، کاری را که در گذشته انجام می

ها شکل جدید. اما برای انسان اندازی برای پدیدار شدنپوست -«esdysis»شناختی 

گرفته و نابود کنند. اما اگر نتوانند این اند، نادیدهدشوار است که آنچه را که قبالً ساخته

امر را انجام دهند، قطعی است که شرکت نتواند برای همیشه بقا پیدا کند. در مورد خودم 

بگیرم. لذا وقتی  دادم نادیدهکنم، سخت است آنچه را در گذشته انجام میصحبت می

همچین لحظاتی برایم پیش آید که باید گذشته را کنار بگذارم، من ناگزیر مجبور به 

 «. هستمگیری کناره

 

 

 


