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 های اجتماعیبا رویکرد ارزش صنعت فوالددر  کیاستراتژ ریزیبرنامه یبرا ییها هیتوص 

 )کارشناس توسعه مدیریت( دکتر معین زادهآقای  در واحد توسعه مدیریت                                                       تهیه شده  

 

 

 

مورد  10منتشر شده است  از پژوهشگران صنعت فوالد در کشور سوئد یجمعدر مقاله ای که توسط 

 نانیاست که اطم نی. هدف ا اندپیشنهاد برای یک برنامه ریزی استراتژیک در صنعت فوالد، مطرح نموده 

به  گوییپاسخ  ییو توانا ماندباقی می ارزشمند یاجتماع از لحاظ و یصنعت فوالد رقابت ،حاصل شود

 نیز بهتر یاندهیآ منجر بهفعاالنه به صورت که  ی، در حالدارا باشدرا  پیرامون در حال تغییر طیمح

 یهمکاربا این وجود، د، اما نشو یم یکدیگر تیتقو باعث متقابل به طور یشنهادیده اقدام پ این .گردد

که در  خواهد بود ازیکامل، مورد ن چشم انداز کیبه  یابیدست یبراها حوزه گریصنعت فوالد و د نیب

 اشاره شده است.توصیه  10ادامه به این 

 

 

 

 

 

توسعه 

 مدیریت

 تیتقو

 پذیری رقابت

 تشویق

 سرمایه گذاری

  تیتقو

 اعتماد به نفس 

  جادیا

 هاستمیس

 توسعه 

 کسب و کار یمدل ها

 لیو تحل هیتجز

 کیستماتیس

جذب و توسعه 

 هاشایستگی

  تیتقو

 و توسعه قیتحق

  جادیا

 دهیو سازمان یرهبر

  خلق

 یارزش اجتماع
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 عبارتند از: اجراییمورد  10این 

در ارائه محصوالت با ارزش  ینسب هایتیمز باال بردن سطح از طریق پذیری رقابت تیتقو ❖

 .یاجتماع

 خصوص از طریق افزایش شفافیت در سرمایه گذاری توسط صاحبان و سهامدارانتشویق  ❖

 .تعهد بلندمدت صنعت

 یارائه دهنده ارزش اجتماع کیبه عنوان  بیرونی آن ریاعتماد به نفس صنعت و تصو تیتقو ❖

 و در سراسر جهان. کشوردر داخل 

 ،یانرژ نیمانند تام ،یاجتماع یهاحل چالش یبرا یخصوصو  یعموم یهاستمیس جادیا ❖

 .2COبدون  دیها و تولرساختیز

 یارائه ارزش اجتماع یبرا کیاستراتژ یهایو همکار دیکسب و کار جد یمدل هاتوسعه  ❖

 .تیآ

فراتر از  کیستماتیس لیو تحل هیتجز قیاز طر یبا ارزش اجتماع هایکسب و کار جادیا ❖

 .های جاریروند

 ارزش. رهیدر کل زنج یاتیح یهاشایستگیجذب و توسعه  ❖

 .یارزش اجتماع یرقابت یهاکارراه در جهت یو توسعه و نوآور قیتحق تیتقو ❖

 صنعت فوالد. چشم انداز یبه سو فعاالنه یها شرفتیپ به منظور دهیو سازمان یرهبر جادیا ❖

 میبا تصم تعاملصنعت و در درون در ، یکم هم و یمفهوم مه ،یارزش اجتماع خلقارتقا  ❖

 .رندگانیگ

 

توسعه 

 مدیریت

 


