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پس فرستاده نمیشود.

سخن نخست

بهــاری کــه میآیــد حتمـاً بــا بهارانــی کــه تجربــه
کردهایــم متفــاوت خواهــد بــود .ایــن بدیهیتریــن
اتفــاق زندگــی اســت کــه بــه شــکل اغواگران ـهای
در میــان تعــدد ســالها ،ماههــا و روزهــا بــه
فراموشــی ســپرده میشــود وگرنــه نــاز و تنعــم
طبیعــت بــدون زمســتان رفتــه و تابســتانی کــه
در راه اســت چیــزی بــه نــام تغییــر مــداوم و
تغییــر متنــوع در کیفیــت کــم داشــت .بیــراه
نگفتهایــم اگــر بهــاری پــر از تغییــر و متفــاوت را
بــه مخاطبــان همراهمــان در مجموعــه تیپاکــس
تبریــک بگوییــم ،چنانکــه در ایــن شــرکت
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طــی ســالی کــه گذشــت بنیانهــای تغییــر در
کیفیــت خدمترســانی هــر روز و بــدون وقفــه
مــورد توجــه و بررســی کارشناســان و مدیریــت
مجموعــه بــوده اســت .تغییــرات فــراوان بــه لحــاظ
کمــی ،و مهــم بــه لحــاظ کیفــی ،در علــم مدیریــت
تعاریــف گوناگونــی بــه خــود میگیرنــد؛ امــا
آنچــه کــه معلــوم و ملحــوظ اســت در مواجهــه بــا
مخاطبــان و بازخوردهــای متعــدد نمایــان خواهــد
شــد .ایــن روزهــا کــه ســال نــو و بهــار تــازه در
راه اســت خبرهــای جدیــد و خوبــی برایتــان
داریــم؛ خبرهایــی از پیشــرفتها و تالشهــای

مســتمر .ســال  96بــا همــه فــراز و نشــیبهایی
کــه داشــت ،ســال حرکــت و پویایــی در شــرکت
تیپاکــس و ســال اتفاقهــای نــو بــود .ارایــه
خدمــات گوناگــون بــرای تســهیل در جابهجایــی
امــن و دقیــق مرســوالت پســتی در ســال  96بــه
رغــم موانــع و مشــکالت ،چشــمگیر و مــورد توجــه
بــود .کســب پروانــه اپراتــوری اول پســت خصوصــی
کشــور از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویــی کــه حتمــاً و قطعــاً تأثیــر بهســزایی
در ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی خواهــد داشــت
از جملــه فعالیتهــای مهــم شــرکت تیپاکــس
در ســال  96بــوده اســت کــه میتوانــد منشــاء
تحــوالت بســیاری در عرصــه پســت شــود .از ســوی
دیگــر راهانــدازی « »T-HUBبــا هــدف جابهجایــی
مکانیکــی و هوشــمند مرســوالت بــرای هــر
نقطــه از کشــور و جهــان ،انقــاب جدیــدی در
عرصــه پســت محســوب میشــود کــه میتوانــد
مخاطبــان و مشــتریان تیپاکــس را بــا عرصههــای
جدیــدی از ارایــه خدمــت پســتی آشــنا کنــد.
« »T-HUBکــه بزرگتریــن و مدرنتریــن «هــاب»
در خاورمیانــه اســت ،ایــن امــکان را بــه وجــود
آورده اســت تــا مرســوالت بــه صــورت مکانیکــی
و هوشــمند جداســازی و در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن بــه تمــام نقــاط ایــران و جهــان ارســال
شــوند .ایــن انتهــای راه در شــرکت تیپاکــس
نیســت ،بلکــه در عرصــه خدمــات هــر اقدامــی،
ابتــدای راهــی جدیدتــر و مهمتــر بــه حســاب
میآیــد .امیــد بســتهایم بــه آینــده .امیــد
بســتهایم بــه روزهــای مهــم و سرنوشتســازی
کــه در راه اســت .در ایــن مســیر بــدون توجــه
بــه ســختیهای راه و مصائبــی کــه میتوانــد
رخــوتآور و کســالتبار شــود ،چشــم بــه افــق
دوختهایــم.
بهــار هــر بــار بــا جوانههــای کوچکــی از زیــر
حریــر بــرف ســر بــر مـیآورد .ســکوت زمســتان را
میشــکند و غوغــای پرنــدگان را نویــد میدهــد.
هــر ســالی کــه نــو میشــود ،نویــد اتفــاق اســت.
هــر اتفــاق کوچکــی میتوانــد آینــده را متحــول
کنــد و در جریــان زندگــی روزمــره انســانها بــه
یــک انقــاب تبدیــل شــود.
مــا نیــز بــرای تحــول در خدمترســانی حتمــاً
نیــاز بــه تحــوالت پــی در پــی و بــزرگ نداریــم.
گاهــی یــک اتفــاق خــوب بــرای هممیهنانمــان
بــه تحولــی بــزرگ بــدل خواهــد شــد ،تحولــی
کــه میتوانــد بــه آســایش بیشــتر ،رفــاه کافــی و
امنیــت روانــی جامعــه منتهــی شــود .مــا بهــار را
بــا ایــن ایــده و ایــن آرزو آغــاز میکنیــم کــه در
شــماره ســال آینــده نشــریه ،خبرهــای مهمتــر از
پیشــرفتهای شــرکت تیپاکــس در جهــت رفــاه
حــال مخاطبــان منتشــر کنیــم .بــه امیــد روزهــای
بهتــر.

News

با حضور مدیران و مشاوران مجموعه شرکتهای هلدینگ فاخر ،از « ،»T-HUBبزرگترین و مدرنترین هاب خاورمیانه ،بازدید به عمل آمد.
بــه گــزارش روابطعمومــی تیپاکــس ،در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور دکتــر مهــرداد فاخــر ،مدیرعامــل تیپاکــس ،حســین علیاکبــر کاشــانی ،مدیرعامــل
هلدینــگ فاخــر ،و جمعــی از مدیــران و مشــاوران هلدینــگ فاخــر برگزارشــد ،شــرکتهای تابعــه ایــن هلدینــگ در روزهــای پایانــی عملیــات راهانــدازی
ایــن مرکــز ،بــا رونــد عملکــرد آن ،سیســتم توزیــن و حجمســنج اتوماتیــک و چگونگــی فرآینــد « »Sortingآشــنا شــدند.گفتنی اســت کــه ایــن هــاب،
پیشــرفتهترین و بزرگتریــن هــاب خاورمیانــه بــوده کــه بــا تکنولــوژی روز دنیــا بهمنظــور افزایــش ظرفیــت و ارایــه خدمــات بهتــر و بــا کیفیتتــر راهانــدازی
شدهاســت .بــا راهانــدازی « »T-HUBکــه بزرگتریــن هــاب خاورمیانــه محسوبمیشــود ،روزانــه حجــم گســتردهای از مرســوالت بــا ســرعت بیشــتر و در
کمتریــن زمــان ممکــن بــه سراســر نقــاط ایــران و جهــان ارســال خواهدشــد.

T-HUB

لونقــل ،مراســمی بــه مناســبت
در روز ملــی حم 
پاسداشــت ایــن روز در شــرکت تیپاکــس
برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی تیپاکــس ،در
ایــن مراســم کــه در روز  26آذرمــاه بــا حضــور
دکتــر مهــرداد فاخــر ،مدیــر عامــل شــرکت و
جمعــی ازمدیــران و پرســنل واحــد خدمــات و
حملونقــل برگــزار شــد ،دکتــر مهــرداد فاخــر
ضمــن تبریــک بــه مناســبت ایــن روز گفــت:
«امــروزه ،ازحملونقــل بــه عنــوان مهمتریــن
بخــش زیربنایــی اقتصــاد یــاد میشــود کــه
فرآینــد توســعه اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار
داده و اســاسمبــادالت بازرگانــی و کلیــد توســعه
اقتصــادی و اجتماعــی را بــه همــراه دارد .بیشــک
پرســنل حملونقــل بهعنــوان پایههــای پــل
ارتباطــی بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،در
جهــت ایجــاد توســعه پایــدار هســتند ».وی در
ادامــه نویــد کســب پروانــه اولیــن اپراتــوری پســت
خصوصــی کشــور و بــه دنبــال آن راهانــدازی
« »T-HUBرا اعــام داشــت .در پایــان مراســم از
 10نفــر پرســنل حملونقــل مجموعــه تقدیــر و
قدردانــی بــه عمــل آمــد.
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چکیده
امــروزه علیرغــم پیشــرفتهای فــراوان صنعــت
پســت در دنیــا ،متاســفانه شــاهد آن هســتیم
کــه ایــن صنعــت در کشــور ایــرانپیشــرفت
چندانــی در بعــد فنــاوری نداشــته اســت .ارایــه
ســرویسهای ســنتی ،هنــوز در دســتور کار
غالــب شــرکتهای پســتیکشــور قــرار دارد و
ایــن امــر بهدلیــل عــدم گــذار از روشهــای کاری
ســنتی بــه ســوی فناوریهــای جدیــد و در راس
آن فنــاوریاطالعــات اســت .فنــاوری اطالعــات،
در جنبههــای مختلفــی از فعالیتهــای هــر
ســازمان کاربــرد دارد .در ایــن مطلــب بــا تمرکــز
بــر قابلیــت اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در
حــوزه تصمیمگیریهــای مدیریتــی ،بــه اهمیــت
وجــود داده و اســتفاده مناســب از آن ،جهــت
پیشــبرد اهــداف و سیاســتهای کالن ســازمان
اشــاره میشــود .پــی بــردن بــه اهمیــت اســتفاده
مناســب از دادههــایســازمان ،کــه البتــه پــس از
جمــعآوری صحیــح آنهــا قابــل حصــول اســت،
هــدف اصلــی از نــگارش متــن حاضــر اســت.
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.1مقدمه
افزایــش کیفیــت تصمیمگیــری ،از جملــه
مهمتریــن اهــداف در هــر ســازمان بــه
شــمار میآیــد .بــرای بــاال بــردن کیفیــت
تصمیمگیریهــا در ســازمان ،مدیــران میتواننــد:
 )۱خودشــان کارهــای مهــم را انجــام دهنــد؛ کــه
نتیجــه آن ،خســتگی ،ایجــادگلــوگاه بــرای انجــام
کارهــای مهــم و همچنیــن هزینههــای انجــام
نــدادن ســایر کارهــای اســتراتژیک اســت.
 )۲کارکنــان ماهــری رابــرای ایــن امــر اســتخدام
کننــد؛ کــه باعــث افزایــش هزینههــا میشــود.
 )۳تــاش کننــد کــه تمــام موقعیتهــای ممکــن
تصمیمگیــری را سیاســتگذاری کننــد؛ کــه
ایــن امــر ســبب میشــود تصمیمــات ،بــا نیازهــای
کاری کــه مرتــب در حــال تغییــر هســتند،
مطابقــت نداشــته باشــند.
 )۴امکانــات تصمیمگیــری بهتــری را در اختیــار
کارکنــان قــرار دهنــد؛ کــه نتیجــه ایــنکار،
داشــتن یــک تشــکیالت اقتصــادی چابــک و بهینــه
اســت و از طرفــی ایــن راهحــل از نظــر هزینــه

بســیار موثرتــر اســت.
در راســتای برقــراری راهحــل چهــارم ،نیــاز بــه
هوشمندســازی کســبوکار داریــم .هوشــمندی
کسـبوکار یــا عبارتــی کــه درکشــور مــا ،درســت
یــا غلــط ،بهعنــوان هــوش تجــاری یــاد میشــود،
برگــردان عبــارت Business Intelligence اســت،
کــه هــدفآن ،ارتقــاء میــزان هوشــمندی تمامــی
کس ـبوکارها (و نــه لزومــاً تجارتهــای ســودآور)
بــا فراهــم آوردن بســتری مناســب جهــتافزایــش
دقــت و کیفیــت تصمیمگیریهــا اســت .ایــن
هوشــمندی حاصــل نمیشــود مگــر بــا تجمیــع
اطالعــات اغلــب پراکنــده وحجیــم موجــود در
سیســتمهای اطالعاتــی مختلــف مســتقر در
ســازمانها و تشــکیل سیســتمهای انبــار داده
(یــا همــان Data Warehouse) .انبارهــای داده،
اطالعــات پراکنــده را در قالبــی اســتاندارد و
مناســب بــرای تحلیــل تحمیــع کــرده و در اختیــار
ســطوح مختلــف مدیریتــی و کارشناســی در
ســازمانها قــرار میدهنــد.
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.2هوشمندی کسبوکار
اصطــاح هوشــمندی کسـبوکار ،ترجمــه عبــارت
انگلیســی Business Intelligence اســت کــه از دو
کلمــ ه متفــاوت Business بــه معنــی کســبوکار
و Intelligence بــه معنــی هــوش یــا هوشــمندی
تشــکیل شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در فارســی
بهصــورت متــداول بــه Business Intelligence
هــوش تجــاری اطــاق میشــود کــه بهدرســتی
بیانگــر مفهــوم واژ ه انگلیســینیســت .زیــرا اوالً
Business تنهــا بــه معنــی تجــارت نیســت و بــه
آن کس ـبوکار اطــاق میشــود و ثانی ـاً Business
Intelligence فقــط در کســبوکارهای ســودآور
و تجارتهــا کاربــرد نداشــته و هــدف اصلــی
آن کمــک بــه تصمیمگیریهــای دقیــق و
هوشــمندانه در تمامــی کســبوکارها اســت.
هماننــد بســیاری مفاهیــم کلــی ،هوشــمندی
کســبوکار یــک اصطــاح «خــوش تعریــف»
نیســت .تعــدادی آن را بــه عنــوان ابــزاریبــرای
گزارشگیــری و بصریســازی 1داده در نظــر
میگیرنــد .عــدهای دیگــر ،مدیریــت کارایــی

تجــاری 2را هــم بــه آن نســبت میدهنــد.
فروشــندگان پایــگاه داده ،نقــش اســتخراج ،تبدیــل
و یکپارچگــی داده آن را برجســته میکننــد.
فروشــندگان ابــزار تحلیلــی ،بــه تحلیلهــای
آمــاری و دادهکاوی اهمیــت میدهنــد.
بــا اینحــال ،بهصــورت علمــی میتــوان گفــت
هوشــمندی کسـبوکار یــا همان ،گســتره وســیعی
از برنامههــای کاربــردی،تکنولوژیهــا ،معماریهــا
و فرآیندهایــی اســت کــه بــرای جمــعآوری،
ذخیرهســازی ،دسترســی و تحلیــل دادههــای
عملیاتــی بــهمنظــور فراهــم آوردن اطالعــات
رقابتــی بهموقــع بــرای کاربــران کســبوکار و
ارایــ ه دیــدی بهتــر جهــت تصمیمگیریهــای
عملیاتــی و اســتراتژیک بــه کار مــیرود[.]۱
در تعریفــی مشــابه ،هوشــمندی کســبوکار بــه
مجموعــه تکنولوژیهایــی گفتــه میشــود کــه
بــا اســتفاده از داده و پوشــشدادنفرآیندهــای
اســتخراج اطالعــات و دانــش از حجــم عظیمــی
از داده ،بــه کســبوکارها بــرای رســیدن بــه
کیفیــت بهتــرتصمیمگیــری کمــک میکنــد.
بــه طــور خالصــه ،هوشــمندی کسـبوکار ،فرآینــد
کاربــردی کســب وکار ،داده و ارزش داده
میباشــد[.]۲
بهعبــارت دیگــر ،هوشــمندی کســبوکار یــک
فرآینــد بــرای جمــعآوری ،مدیریــت و تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات کســبوکاراســت؛ بنابرایــن
هــدف آن جمــعآوری و کســب دانــش بــرای
تصمیمگیرنــدگان ســازمان در تمامــی ســطوح
مدیریتــی و تشــویقو حمایــت آنهــا بــرای اتخــاذ
تصمیمگیریهــای تجــاری مطلوبتــر مــی باشــد.
از نقطــه نظــر و دیــدگاه سیســتمی ،فرآینــد
هوشــمندی کســبوکار بــرای تصفیــه دادههــای
جمــعآوریشــده از منابــع مختلــف و ســپس
پاکســازی آن جهــت اطمینــان وتأمیــن صحــت
دادههــا اســت؛ دادههــا پــس از تبدیــل و تغییــر
و نوســازی و ترمیــم (تبدیــل داده بــه اطالعــات)،
در انبــار داده نگهــداری میشــوند .بعــد از آن،
مــی تـوان ابــزار مناســب جســتجو ،تجزیــه وتحلیــل
و دادهکاوی را بــرای پــردازش اطالعــات(جهــت
تبدیــل اطالعــات بــه دانــش بــرای پشــتیبانی
تصمیمگیــری) بــه کار بــرد .در پایــان ،دانــش
بــه کاربــر ارایــه میشــود تــا ویقــادر بــه اتخــاذ
تصمیمهــای مناســب گــردد[.]۳
از انــواع تکنولوژیهــای هوشــمندی کســبوکار،
،)3O
میتــوان بــه پــردازش تحلیلــی برخــط ( LAP
انبــار داده 4و دادهکاوی اشــارهکرد؛ همچنیــن
سیســتمهای اطالعــات اجرایــی (5EIS) ،مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتری (6CRM) و مدیریــت کارایــی
شــرکت ( )7 CPMاز جملــه مهمتریــن برنامــه هــای
کاربــردی هـــوشمندی کســبوکار هســتند [.]۴
شــرح ایــن تکنولوژیهــا ،در ایــن مقالــه
نمیگنجــد و نیازمنــد نگارشــی جداگانــه اســت.
هوشــمندی کســبوکار در واقــع مجموعــهای از
اســتراتژیها و ابــزار متمرکــز شــده بــر ایجــاد
و مدیریــت دانــش از طریــقتجزیــه وتحلیــل
دادههــای موجــود در ســازمان ،میباشــد.
ایــن مجموعــه از ابــزار و متدهــا مشــخصههای

زیــر را دارنــد[]۵:
اطالعــات قابلدسترســی :داده منبــع اولیــه
ایــن مفهــوم اســت .اولیــن مــوردی کــه ایــن نــوع
از ابــزار و تکنیکهــا تأمیــن میکننــد ،قابــل
دســترس بــودن بــرای کاربــر ،صرفنظــر از منابــع
آنهــا اســت.
پشــتیبانی در تصمیمگیــری :الزم اســت کــه
فراتــر از نمایــش و ارایــه اطالعــات قــدم برداریــم.
بنابرایــن کاربــران بــهابــزار تجزیــه وتحلیــل
دسترســی دارنــد کــه آنهــا را قــادر بــه انتخــاب
و دســتکاری دادههــای مــورد عالقــه خــود
میکنــد .
هدایــت کاربــر نهایــی :بــه کاربــران توانایــی و
اســتقالل بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار ،براســاس
دانــش فنــی و تواناییهــایخــود ارایــه مــی دهــد .
بــرای رســیدن بــه اهــداف هوشــمندی کسـبوکار،
معماریهــای مختلفــی ارایــه شــده اســت کــه هــر
کــدام بــر جنب ـهای خــاص ازاهــداف هوشــمندی
کســبوکار تمرکــز کردهانــد .در مقایســه
بــا معمــاری ســایر سیســتمهای اطالعاتــی،
معمــاری BI از منظــرســاختاری و اصطالحــات
مــورد اســتفاده ،متفــاوت اســت [ .]۶ایــن امــر در
روابــط میــان تولیدکننــدگان و اســتفادهکنندگان
از BIو ســطوح انتزاعــی موجــود در تعامــل میــان
مولفههــا ،کامــ ً
ا نمایــان اســت.
.1-2انبار داده
انبــار داده یکــی از مهمتریــن ارکان سیســتمهای
هوشــمندی کســبوکار بــه شــمار میآیــد و
بهعبارتــی یــک زیــر ســاخت اساســی بــرای
برنامههــای کاربــردی BI تشــکیل میدهــد.
انبــار داده ،سیســتمی متمرکــز و متشــکل از
دادههــای تجمیعشــده از منابــعمختلــف (عموم ـاً
سیســتمهای عملیاتــی) اســت کــه بهمنظــور
گزارشگیــری و تحلیــل دادههــا بــهکار مــیرود.
منابــع انبــار دادهمیتواننــد دارای تنــوع باشــند؛
دادههــا میتواننــد بــا ســاختارها و فرمتهــای
مختلــف ذخیــره شــوند ،فلســفه ثبــت متفــاوت
داشــتهباشــند و یــا بــر روی ابزارهــای مختلفــی
ذخیــره شــوند. انبــار داده ،یــک مرکــز ذخیــره
دراز مــدت اســت ،کــه داده جمــعآوری شــده از
سیســتمهای اطالعاتــی کالســیک ،بــا همدیگــر و از
طریــق بارگــذاری هــای جداگانــه ،ترکیــب شــدهاند.
انبــار دادههــا بایــد حــاوی تمامــی دادههــای
ســابقهای و عملیاتــی ســازمان باشــد؛بهعبــارت
دیگــر ،یــک انبــار دادههــا مجموعـهاي از دادههايي
اســت کــه عمدتــأ در تصميمگيريهــاي
ســازماني ب ـهکار م ـيرود وداراي چهــار خاصيــت
موضوعگرايــي ،8يکپارچگــي ،9نگــهداری ســابقه
10
دادههــا (حــاوی دادههــا در زمانهــاي مختلــف)
وثبــات (غیــر فــرار بودن/عــدم از دســت دادن
داده) 11اســت [ ]۷و [ .]۸ایــن چهــار خاصیــت را
میتــوان اینگونــه تعریــف کــرد:
موضوعگرایــی :در انبــار داده ،موضوعــات بــه
صــورت اســتاندارد طبقــه بنــدی میشــوند و هــر
موضــوع یــک تجزیــه وتحلیــل هدفمنــد از حــوزه های
متناظــر بــا آن را دارا اســت؛ هماننــد تأمیــن مالــی،
وامهــا ،شــرایط افزایــش صرفهجوییهــا و غیــره.

No.2-March 2018

5

مقاله

یکپارچگــی :دادههــای موجــود در انبــار داده،
از منابــع اطالعاتــی مختلــف جمــعآوری شــده
و بهصورتــی ســازگار در انبــار داده تجمیــع
میشــوند .بهعبــارت دیگــر ،علیرغــم وجــود
ناســازگاری دادههــای موجــود در منابــع مختلــف،
بــافراهــم آوردن شــرایطی ســازگار در انبــار داده،
یکپارچگــی دادههــا میســر میشــود.
نگـهداری ســابقه دادههــا :اطالعــات انبــار داده،
فقــط اطالعــات یــک نقطــه جــاری از زمان نیســت،
بلکــه شــاملاطالعــات گذشــته آن هــم میباشــد.
بهعبــارت دیگــر ،دادههــای موجــود در انبــار داده،
تغییــرات گذشــته داده رامنعکــس میکنــد.
ثبــات :دادههــای موجــود در انبــار داده بــا ثبــات و
پایــدار هســتند؛ دادههایــی کــ ه وارد انبــار داده
میشــوند ،تغییــر نخواهنــد کــرد .بنابرایــن،
ســوابق دادهای موجــود در انبــار داده ،دســتخوش
عملیــات ب ـهروز رســانی یــا حــذفنخواهنــد شــد.
.2-2انبارسازی داده
بــه فرآینــد توســعهی انبــار داده« ،12انبارســازی داده»
گفتــه میشــود .بهمنظــور توســعه انبــار داده،
پــس از اســتخراج نیازمندیهــایکس ـبوکار و بــا
شناســایی منابــع دادهای حــاوی اطالعــات مرتبــط
بــا نیازمندیهــا ،ســاختار انبــار داده طراحــی و
چگونگــیقرارگیــری دادههــای منبــع در انبــار داده
مشــخص میشــود .بهمنظــور واکشــی اطالعــات از
منابــع دادهای و تبدیــل آنهــا بــهقالــب اســتاندارد
و یکپارچــه مدنظــر در طراحــی انبــار داده و در
نهایــت بارگــذاری دادههــا در محــل مناســب در
انبــار داده ،ازفرآینــد ETL 13اســتفاده میشــود.
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فرآینــدETL از ســه مرحلــه اســتخراج (جمــعآوری
داده از منابــع مختلــف) ،تبدیــل (یــک توالــی از
عملیــات ،نظیــر پاکســازیو تبدیــل نــوع ،کــه داده
را بــرای بارگــذاری در انبــار داده آمــاده میکننــد) و
بارگــذاری (قــرار دادن دادههــای آمــاده ،در فضــای
فیزیکــی مناســب در انبــار داده) تشــکیل شــده
اســت [.]۴
از دیگــر مفاهیــم مــورد اســتفاده در انبارســازی
داده ،مفهــوم «مــارت داده»14 اســت کــه الیــه
دسترســی بــه محیــط انبــار داده را فراهــم
مـیآورد کــه جهــت در اختیــار قــرار دادن دادههــا
بــه کاربــران اســتفاده میشــود .مــارت داده ،زیــر
مجموعـهای از انبــار داده اســتکــه اغلــب مختــص
یــک خــط یــا تیــم از کســبوکار میباشــد؛
بهعبــارت دیگــر ،برخــاف انبــار داده کــه عمقــی
در گســترهســازمان دارد ،اطالعــات مــارت داده
مرتبــط بــه یــک دپارتمــان خــاص اســت [.]۹
بــا انبارســازی دادههــا ،امکانــات و قابلیتهایــی
ب ـرای ســازمانها فراهــم میشــود کــه عبارتنــد از []۴:
یکپارچگی داده ازمنابع مختلفبهسیستمواحد؛
ثبــت تاریخچــه داده بــه صــورت جداگانــه و
منحصــر بهفــرد؛
داده در ســطوح مختلــف خالصهســازی ،ذخیــره
شــده اســت؛
داده بــه صــورت دورهای از سیســتمهای
اطالعاتــی فعــال بارگــذاری میشــود؛
کاربران تنها قادر به خواندن دادهها هستند؛
دادههــا مطابــق بــا نیازهــای جداگانــه دســتهبندی
میشــوند .

.3هوشمندی کسبوکار در صنعت پست
بهرهگیــری از هوشــمندی کســبوکار در صنعــت
پســت ،مزایایــی را بــرای ایــن ســازمان بــه دنبــال
دارد .از آن جملــه میتــوان بــهمــوارد زیــر اشــاره
کــرد:
 )۱توزیــع مناســب امکانــات شــرکت پســتی:
بــا بهرهگیــری از هوشــمندی کســبوکار،
شــرکتهای پســتی ،قــادر بــه پیشبینــیشــرایط
بــازار و ســرویسهای مــورد نیــاز مشــتریان در
مناســبتهای خــاص بــوده و در نتیجــه ارایــه
بــا توزیــع مناســب نیروهــا وامکانــات ،قــادر بــه
ارتقــاء کیفیــت خدمــات و افزایــش رضایتمنــدی
مشــتریان گردنــد.
)۲کارآیــی گزارشگیــری :بهرهگیــری از
هوشــمندی کسـبوکار در هــر ســازمانی منجملــه
شــرکتهای پســتی ،میتوانــد گزارشهــا را
بــا ســرعت و دقــت و در زمــان مناســب ،بــرای
مدیــران فراهــم آورد.
 )3کشــف الگوهــای تقلبــات :بــا توجــه بــه اهمیــت
ارســال مرســولهها بــه سرتاســر کشــور ،توســط
شــرکتهای پســتی از مناظــرمختلفــی نظیــر
امنیتــی و غیــره ،شناســایی الگوهــای تقلــب و
کشــف آنهــا یکــی از مهمتریــن مزایایــی اســت
کــه یکپارچگــی وتجمیــع دادههــا بــه همــراه
خواهــد داشــت.
 )۴تحلیــل ســبد مرســولهها :بــا توجــه بــه دارا
بــودن دادههــا در قالبــی یکپارچــه و خوشتعریــف،
قابلیــت کاوش داده جهــتدســتیابی بــه اطالعاتــی
نظیــر شناســایی ســبد مرســولهها و بســتههای
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ارســالی را بــرای شــرکتهای پســتی فراهــم
م ـیآورد ،تــا بــرایــن اســاس قــادر بــه پیشــنهاد
ســرویسهای مناســب در مکانهــا و زمانهــای
مناســب بــه هــر مشــتری باشــند.
 )۵شناســایی مشــتریان بــا ارزش :بــا شناســایی
مشــتریان پســتی بــاارزش ،شــرکتها قــادر
خواهنــد بــود سیاســتهایی را جهــت حفــظ
مشــتریان بــا ارزش و افزایــش وفــاداری ایشــان
اتخــاذ کــرده و همچنیــن ســهم بیشــتری از بــازار روزی در دولــت اول اصالحــات از اســتاندار مازنــدران
را نصیــب خــود کننــد.
ســوال کــردم کــه چــه زمانــی بزرگــراه بــه
پانویس:
 1. Visualizationبهرهبــرداری میرســد؟ پاســخ دادنــد کــه ایــن ســوال
 2. Post industryاشــتباه اســت و توجیــه نــدارد ،زمانــی مشــابه همــان
 3. OnLine Analytical Processingهــم بــرای احــداث راهآهــن شــمال بــه جنــوب و غرب
 4. Data Warehouseبــه شــرق گفتــه شــد.
 5. Executive Information Systemبــه یاد بیاوریــم روزهایــی را که بدون هیــچ مطالعهای،
6. Customer Relationship Management
 7. Company Performance Managementطــرح فــوالد مبارکــه قــرار بــود در بندرعبــاس اجــرا
 8. Subject orientationشــود و آن را بــه اصفهــان منتقــل کردیــم و هنــوز
لونقــل ناشــی از
 9. Integrationهــم نتوانســتهایم مشــکالت حم 
 10. Time-variantورود مــواد اولیــه و خــروج محصــوالت آن را حــل
 11. Non-volatileکنیــم .دو خطــه و برقــی کــردن راهآهــن بافــق بــه
 12. Data Warehousingاصفهــان سالهاســت کــه در حــال اجراســت .ارتبــاط
13. Extract, Transform, Load
 14. Data Martsبافــق بــه بندرعبــاس مشــکل دارد .در چابهــار اســکله
 20میلیــون تنــی را در حــال احــداث داریــم و هنــوز
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 data warehouse and data mart design, Inقبــول داریــم کشــور مــا در چهــار راه آســیا ،اروپــا،
.2000Proc. DMDW, 
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ســیبری و اقیانــوس هنــد قــرار گرفتــه ،بایــد زیرگذر و
روگــذر چهــار راه را درســت کنیــم؛ گرچــه بــه لحــاظ
فرهنگــی در اجــرای درســت چهــار راه مشــکل داریــم.
در همیــن شــهر تهــران در ســی ســال گذشــته حتــی
یــک چهــار راه کــه همــه دسترس ـیهای آن را اجــرا
کــرده باشــیم ،وجــود نــدارد .چــون همیشــه نگاهمــان
ایــن بودهاســت کــه «از ایــن ســتون بــه آن ســتون
فــرج اســت» و در مقابــل روزی روزگاری بــرای اتصــال
ریلــی پکــن  -پاریــس تــاش شــد تــا رالــی پکــن -
پاریــس از ایــران عبــور کنــد .فدراســیون اتومبیلرانــی،
رییــس و دبیــر وقــت فدراســیون جانفشــانی کردنــد.
تیــم پیــکان ســوم شــد .پیــکان مــا بــر ســر زبانهــا
افتــاد .درســت همــان زمان تولیــد پیکان متوقف شــد.
مثــل همیشــه فرصــت بــه تهدیــد تبدیــل شــد .آثــار
رالــی میتوانســت بــه توســعه توریســم بیانجامــد ،امــا
مــا هنــوز یــاد نگرفتهایــم کــه فرصــت را بــه فرصتها
بــدل کنیــم .بحرانســازی را خــوب بلدیــم .هــر روز در
مســیر رالــی بحرانــی متولــد میشــد .محــرم فریــاد
شــیران ،رییــس و آقــای خداپرســت ،دبیر فدراســیون
اتومبیلرانــی بــه خاطــر بحرانهــا و تــاش بــرای رفــع
آنهــا جانفشــانیها کردنــد ،آنگاه کــه در معــرض
دیــد و قضــاوت قهرمانــان و دســتاندرکاران رالــی
پکــن  -پاریــس بودیــم .از تجــارب رالــی ایــن بــود
کــه یــاد گرفتیــم تنهــا مســاله اتصــال بزرگــراه و
شــاهراه نیســت کــه مث ـ ً
ا مــرز بــازرگان را بــه مــرز
میرجــاوه متصــل میکنــد ،بلکــه سیســتم مویرگــی
مســیر مهمتــر اســت ،یعنــی در کنــار اتصــال ریلــی
پکــن  -پاریــس اجــرای سیســتم مویرگــی ریلــی
اســتانها بســیار مهمتــر اســت.
اگــر امــروز مــا بــازار ملــی نداریــم و مثــا در
بجنــورد کمتــر کســی میدانــد کــه در مهــران چــه
تولیــد میشــود و یــا در نقــده آیــا از تولیــدات
مینــاب اثــری هســت ،بــه خاطــر نداشــتن سیســتم
لونقــل اســت کــه ســبزترینش
مویرگــی حم 
لونقــل ریلــی اســت .بــاز اجــرای سیســتم
حم 
مویرگــی ریلــی عــاوه بــر اثر زیربنایــی آن در توســعه،
زمینــه تشــکیل بــازار ملــی و توســعه صــادرات را
فراهــم خواهــد کــرد و مهمتریــن اثــر آن ایجــاد
تعــادل در بازارهــا خواهــد بــود کــه تولیــدات بــه
ســرعت بــه مراکــز عرضــه و مصــرف خواهــد رســید،
زمینــه بــرای اجــرای فیبــر نــوری فراهــم خواهــد
شــد ،کشــور از سیســتم ارتباطــی شــبکهای مطمئــن
برخــوردار خواهــد گردیــد ،مهاجــرت بــه شــهرها
متوقــف خواهــد شــد ،توســعه متــوازن ایجــاد خواهــد
گشــت و فاصلــه درآمــدی شــهرهای غنی و برخــوردار
از مراکــز توســعه نیافتــه بــه حداقــل خواهــد رســید.
تخصیــص منابــع بــه دورتریــن و توســعهنیافتهترین
بخشهــا تســهیل خواهــد شــد .یادمــان باشــد
توســعه بــا ارتبــاط میســر اســت.
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نویسندگان :آلن روتر و همکاران
(موسسه حملونقل تگزاس )A & M

مقاله
مترجم :امیرحسین پاشاپور و ناهید حسینزاده
(کارشناسان امور بینالملل)
بخش دوم

فصل  .1اطالعات پسزمینه
گرچــه رونــد جدیــد در تعامــل بیــن تجــارت
آنالیــن و گزینههــای حملونقــل اکســپرس بــه
ســرعت در حــال ظهــوراســت ،ایــن بخــش بــه طور
کلــی اطالعــات موجــود در مــورد خدمــات پســت
اکســپرس و رونــد تجــارت الکترونیــک راارایــه
میدهــد.
مقاالت عمومی تجارت الکترونیک
تیــم تحقیقاتــی ایــن پــروژه بیــش از صــد مقالــه،
ســخنرانی و ارایــه ،یــا ســایر رســانههای مرتبــط
بــا رونــد تجــارتالکترونیــک را در هنــگام تهیــه
ایــن گــزارش مــورد بررســی قــرار داد .در اینجــا بــه
بررســی بخشــی از ایــن مقــاالتپرداختــه خواهــد
شــد.
بــه طــور کلــی بزرگتریــن مزیــت بررســی در
ایــن حــوزه ،ایجــاد درکــی صحیــح از چگونگــی
تجــارت الکترونیــک بــود و ایــن کــه چگونــه رونــد
تحویــل دو ســاعته ،ممکــن اســت بــر برنامهریــزی
حملونقــل ونیازهــای عملیاتــی در آینــده نزدیــک
و دور تأثیــر بگــذارد .چندیــن رونــد شناســایی و در
بخشهــای زیــر خالصــهشــد.
رشــد نفــوذ بــازار توســط آمــازون و دیگــر
ارایهدهنــدگان تجــارت الکترونیــک
مقالــهای در نشــریهInternet Retailer گــزارش
داد کــه یافتههــای مطالعــه اخیــر توســط Slice
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Intelligence نشــان میدهــد کــه آمــازون 53
درصــد از کل تجــارت الکترونیــک در ســال 2016
را تشــکیلمیدهــد.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســایتهای آمــازون،
 43درصــد از کل خریــد آنالیــن در ایــاالت متحــده
را درســال  2016تشــکیل دادنــد( .فــروش تجــارت
الکترونیکــی ایــاالت متحــده در ســه ماهــه چهــارم
ســال  2016بــه 101/6میلیــارد دالر رســید).
مقال ـهای دیگــر در نشــریه Money اشــاره داشــت
کــه در حــدود  44درصــد از خانوارهــای ایــاالت
متحــده در ســال 2013میــادی ،اشــتراک نشــریه
Amazon Prime را بــا  99دالر حــق عضویــت
ســاالنه داشــتند ،کــه ایــنتعــداد در پایــان ســال
 2016بــه  50درصــد افزایــش یافــت.
همچنیــن ایــن مقالــه بیــان داشــت کــه بیــش از
70درصــد خانوارهایــی کــه درآمــد بیــش از 112
هــزار دالر در ســال دارنــد ،اعضــای آن هســتند.
در ایــن مقالــ ه  CNBC (Consumer News
 )and Business Channelارزیابــی کــرده
اســت کــه مشــترکان Amazon Prime ارزشــی
معــادل  143میلیــارد دالر بــرای ایــن شــرکت
در طــول فعالیــت خــود دارد وبراســاس آمــار
تعــداد مشــترکان  12میلیــون عضــو در ســال
 10 ،2016میلیــون در ســال  2015و 7
میلیــون درســال  2014را شــامل شــده اســت.

نقــش شــرکتهای حملونقــل شــبکهای
د ر )(TNC در تحویــل مرســوله
جامعتریــن گــزارش در ایــن زمینــه ،توســط
دیویــد جینکــس از  ،ParcelHeroتوســعهدهنده
نرمافــزاری اســتکــه بــر روی فرآیندهــای تحویــل
بزرگ و گســترده در انگلســتان و در سراســر جهان
تمرکــز دارد .در میــانیافتههــای موجــود در ایــن
گــزارش ،پتانســیل Uber و دیگــر شــرکتهای
لونقــل شــبکهای کــه ارایهدهنــدهخدمــات
حم 
پارســل هســتند ،ذکــر شــده کــه عبــارت از:
نرمافــزار تاکســی اینترنتــیUber بــه خوبــی در
صنعــت پســت کار میکنــد و تجــارب مشــتریان را
تغییــرمیدهــد.
اوبــر دارای بیشــترین ســرمایهگذاری در جهــان
بــه ارزش  50میلیــارد دالر اســت و هدفگــذاری
 60تــا 70میلیــارد دالر در آخریــن دوره مالــی
خــود را دارد .بــا ایــن حــال،Uber بــا زیــان همــراه
اســت و کلصنعــت تاکســی جهانــی تنهــا 22
میلیــارد دالر ارزش دارد .در مقابــل ،بخــش داخلــی
کوریــر جهانــی،حــدود  246میلیــارد دالر تولیــد
میکنــد .Uber بــا درآمــد  10درصــد از بــازار
جهانــی ،ســاالنه 24/6میلیــارد دالر درآمــد کســب
خواهــد کــرد.
Uber بــازار  7/1میلیــارد پونــدی بریتانیــا را
بــه عنــوان یــک بــازار رقیــب مخصــوص بــرای
لجســتیک میبینــد.
مدیــر کل انگلیســی Uber گفــت« :مــا پیشتــر

Article

در تجــارت الکترونیــک را براســاس نظرســنجی
از  1000مشــتری ارایــه داد .یافتههــای ایــن
گــزارش عبارتنــد از:
پیشبینــی نادرســت و گزینههــای زمانــی
تحویــل مرســوله در خانــه بــه دالیــل مختلــف باعث
کاهــش تعــدادخریــد آنالیــن شــده ،نبــود زمــان
مناســب ،عــدم حضــور مشــتری بــرای تحویــل
مرســوله ،عــدماطمینــان در مــورد زمــان تحویــل
مرســوله و عــدم شــفافیت در مــورد نیــاز بــه حضور
در خانــه بــرای تحویــلمرســوله و در نهایــت باعــث
کاهــش سفارشــات آنالیــن میشــود 60 .درصــد
ایــن کاهــش بــه دلیــل ایــنبیاعتمــادی اســت.
ســرعت تحویــل مرســوله و تحویــل رایــگان
انتظــارات را بــرآورده نمیکننــد .مشــتریان
تحویــلســریع و رایــگان مرســوله را بــا هــم
میخواهنــد .
تحویــل در روز بایــد  4پونــد (یــا حــدود  5دالر)
باشد .
در ایــن گــزارش اشــاره شــد کــه تغییــر آنالیــن
باعــث افزایــش هزینــه حملونقــل و تحویــل
بســته خواهــد شــد وایــن هزینــه بــا میــزان
کاالهــا بــه عنــوان درصــد کل هزینــه فــروش
بســیار متفــاوت اســت.

در ایــن زمینــه شــروع بــه ایــن کار کردهایــم .»
UberRUSH در حــال حاضــر بــا موفقیــت
در نیویــورک ،ســان فرانسیســکو و شــیکاگو بــا
مشــارکتخردهفروشــان محلــی ،فروشــگاههای
برجســته و برندهــای مــد ،شــروع بــه کار کرده اســت.
انــدازه و گســتردگی  ،Uberخردهفروشــان را
قــادر بــه اســتفاده از «افــراد محلــی» میکنــد.
ایــنتکنولــوژی همچنیــن میتوانــد بــه مشــتریان
امــکان تنظیــم قیمــت مــورد نظــر خــود را بدهــد.
یــک پتانســیل قابــل توجهــی از اتصــال (و
ادغــام احتمالــی) بــا یــک شــرکت بــزرگ آنالیــن
ماننــد آمــازون،گــوگل یــا مایکروســافت وجــود دارد.
دیدگاههــای دیگــر ایــن بــود کــه تحویــل روزانــه
و خدمــات تحویــل بــر تقاضــا ،بیشــتر توســط
شــرکتهای کوچکتــر انجــام میشــود کــه
میتوانــد بــه طــور بالقــوه توســط شــرکتهای
حملونقــل شــبکهای ماننــد Uber بــه چالــش
کشــیده شــود و بیــش از  15درصــد از راننــدگان
Uber دارای تجربــه قبلــی در صنعــت تحویــل
مرســوله هســتند.
در پایــان ،ایــن گــزارش اشــاره کــرد کــه بــا
اســتفاده از یــک شــرکت حملونقــل شــبکهای
بــه عنــوان یــک پلتفــرمتحویــل ،خردهفروشــان
میتواننــد بــا اســتفاده از «افــراد محلــی» از
مراکــز توزیــع ملــی بــزرگ اســتفاده نکننــد و در
نهایــت بــه یــک مــدل تحویــل مبتنــی بر فنــاوری،
مشــترک یــا گروهــی منتقــل شــوند .ایــن تغییــر،

کاهــش هزینههــا و اثــرات زیســتمحیطی در
آینــده را بــه همــراه دارد و در نتیجــه بــر رونــد
حملونقــل بزرگتــر تأثیــر میگــذارد.در ایــن
گــزارش بــه نقــل از جیمــز تامپکینــز ،مدیــر عامــل
شــرکت مشــاورهای زنجیــره تأمیــن Tompkins
International کــه اظهــار داشــت اگــر Uber وارد
عملیــات تحویــل پســتی شــود« :تأثیــر آن بــه طور
کامــلجریانهــای ترافیکــی را تغییــر خواهــد داد
و واقعیــت ایــن اســت کــه نحــوه کارUPS وFedEx
اشــتباه اســت،چــون آنهــا در سراســر کشــور
تحویــل پارســل دارنــد .هیــچ فعالیتــی مبنــی بــر
تحویــل سراســری پارســل درکشــور وجــود نــدارد.
بنابرایــن (3PLs شــرکتهای لجســتیک شــخص
ثالــث) خردهفروشــان و شــرکتهایمحصــوالت
مصرفــی کــه تبدیــل بــه خردهفروشــان میشــوند،
نیــاز بــه اســتفاده از افــراد محلــی دارنــد».
همچنیــن ایــن گــزارش اظهــار داشــت کــه تحویل
شــبانه ایــاالت متحــده (هــر دو جعبــه و پاکــت)
کمتــر از 10درصــد از ارزش FedEx را تشــکیل
میدهــد و ایــن حــوزه یکــی از مــواردی اســت
کــه Uber (یــا ســایرشــرکتهای حملونقــل
شــبکهای) میتوانــد در آن بــه رقابــت بپــردازد.
موانع نفوذ بازار تجارت الکترونیک
گــزارش  ،Reinventing the Last Mileبراســاس
تحقیــق توســط OC&C Strategy Consultants
دربریتانیــا ،مــرور کلــی برخــی موانــع باقیمانــده

تحقیق تفصیلی
از آنجایــی کــه رونــد تجــارت الکترونیــک بــه
ســرعت در حــال تغییــر اســت ،بیشــتر اطالعــات
پیشــین در ایــن گــزارش از منابــع ثانویــه،
مجــات ،روزنامههــا و مجــات تجــاری میآیــد.
همچنیــن محققــان منابــع مربــوط بــهتحقیقــات
رســمی (مقاالتــی در مجــات علمــی یا دانشــگاهی
یــا نشــریات دانشــگاهی) بــرای محتــوای مربــوط
بــهخدمــات تحویــل پســتی روزانــه در خانــه
و شــیوههای مربــوط بــه حامــل آن ،بــا تمرکــز
بــر مقــاالت منتشــر شــده دردو ســال گذشــته
( )2015 -2017و تمرکــز بــر عملیــات در ایــاالت
متحــده یــا بریتانیــا را مــورد برســی قــرار دادنــد.
دو مطالعــه بــر روی تحویــل بــار و الگوهــای خریــد
دانشــجویان در خوابــگاه محــل اقامــت در دانشــگاه
ســاوتهمپتونمتمرکــز بــود .در اولیــن مطالعــه،
یافتههــای حاصــل از بررســی  486دانشــجو از
چهــار خوابــگاه بــا تعــداد کل 5000دانشــجو
بررســی شــد .ایــن مطالعــه تعــداد زیــادی از
مســایل مربــوط بــه خریــد تجــارت الکترونیــک را
در میــانجمعیتهــای متراکــم نشــان داد .یکــی
از ایــن مــوارد ،افزایــش تعــداد بازدیدهــای تحویــل
مرســوله توســط چندیــنتحصیلــدار مختلــف
میباشــد ،کــه نویســندگان پیشبینــی میکننــد
کــه چنانچــه خدمــات تحویــل روزانــه مرســوله
بیشــتر شــود ،ایــن وضعیــت بدتــر میشــود.
ایــن امــر میتوانــد حجــم کار بــرای کارکنــان
خوابــگاه را افزایــش دهــد ومنجــر بــه مشــکالت
ایمنــی ،زیســتمحیطی ،زیباییشــناختی و
تحویــل کوریــر بــه خاطــر پارکینگهــای پرشــده
بهخصــوص در تعطیــات و خریدهــای دورهای و
فصلــی شــود .تحقیقــات بعــدی از دادههــای مشــابه
بــرایارزیابــی چشــمانداز یــک مرکــز تحویــل
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تلفیقــی بــا بررســی عادتهــای خریــداران دائــم
و غیردائــم آنالیــن اســتفادهمیکنــد .خریــداران
دائمــی از لحــاظ آمــاری بیشــتر از تحویــل یــک
روزه اســتفاده میکننــد ،و احتمــاالً بیشــترتمایــل
بــه پرداخــت بــرای تحویــل روزانــه دارنــد و همیــن
امــر موجــب میشــود کــه خدمــات روزانــه در
آینــده بــرایآنهــا مهــم شــود.
گــزارش دیگــری در مــورد خردهفروشــیهای
آنالیــن و تحویــل بســته هــا در مناطــق مســکونی
در انگلســتان مــوردبررســی قرارگرفــت .ایــن
گــزارش بــر ارســال آنالیــن مــواد غذایــی ماننــد
Amazon Fresh و ســایر خدمــات مربــوط بــه
فروشــگاه و همچنیــن دیگــر روشهــای تحویــل
پســتی متمرکــز بــود .ایــن فرآینــد کــه در ایــن
گــزارش بــهعنــوان خدمــات تحویــل ســریع بیــان
شــده اســت ،در گــزارش بریتانیــا تحــت عنــوان
Crowd Shipping نامیــده میشــود.
افــرادی کــه مایــل بــه تحویــل بســتههای
آمــازون هســتند نیــز میتواننــد در «آمــازون فلکــس»
ثبتنــام کننــد .آنهــا نیــازبــه وســیله نقلیــه
خــود (ماشــین ،وانــت یــا موتورســیکلت بــا
جعبــه) و تلفــن همــراه اندرویــد دارنــد .آمــازون
بــه ایــنافــراد بــه عنــوان «همــکاران تحویــل»
اشــاره دارد .ایــن تحصیلــدارن ،پارســلها را از
ایســتگاههای تحویــل آمــازونمحلــی در منطقــه
خــود جمــعآوری میکننــد .آمــازون ایــن کار را
بــه عنــوان «فلکســیبل ســرویس» بــرای کســانی
کــه میخواهنــد «در زمــان آزاد خــود درآمــدی
مکمــل داشــته باشــند» ،توصیــف میکننــد.
ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت کــه افزایــش
در تحویلهــای روزانــه بــرای اقــام کوچــک
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غیرغذایــی و محصــوالتغذایــی بــه احتمــال
زیــاد بــه دلیــل رقابــت خردهفروشــان بــه خاطــر
کیفیــت و ســرعت خدمــات در تــاش بــرای
بــهدســت آوردن ســهم بــازار بیشــتر میباشــد.
اثــرات احتمالــی چنیــن افزایشــی ،کاهــش حاشــیه
ســود خوردهفروشــان ،تحویلهــای پســتی
ناکارآمــد و بیکیفیــت و افزایــش تــردد وســایل
نقلیــه را بــه همــراه دارد کــه خــود باعــث افزایــش
ســطح ترافیــک ،اســتفاده از انــرژی ،اثــرات
زیســتمحیطی و تصادفــات جــادهای میشــود.
دو گــزارش نهایــی چشـمانداز تجــارت الکترونیــک
و تحویــل اکســپرس در ایــاالت متحــده را بررســی
کــرد .یــکگــزارش خدمــات تحویــل روزانــه را
مــورد بحــث قــرار داد:
آمــازون و والمــارت تحویــل روزانــه را در تعــدادی
از بازارهــای محــدود عرضــه میکننــد .در ایــن
بــازار در حــالظهــور بــا بخشهــای مختلــف،
شــرکتهای کوچکتــری در مناطــق بزرگتــر شــهری
ماننــد Zipments در نیویــورک در حــال ارایــه
گزینههــای تحویــل یــک روزه بــه خردهفروشــان
محلــی و اینترنتــی بــرای ارســال محمولههــای
خــوداز مراکــز تأمیــن محلــی هســتند .بــا ایــن
حــال ،ایــن قابلیــت بــه آســانی قابــل انطبــاق و
گســترش نیســت و ایــن تنهــاارزشــی نیســت کــه
ایــن ســرویس پســتی ارایــه میدهــد.
در گــزارش دیگــری ،تأثیــرات تجــارت الکترونیــک
در لجســتیک شــهری مــورد بررســی قــرار گرفــت،
بــه فــرضکــه خدمــات پســت اکســپرس میــزان
حملونقــل را افزایــش میدهــد بــه همــان
میــزان هماهنگــی و تحکیــم تحویــلمســتقیم بــه
مشــتری را بــا چالــش مواجــه میکنــد.

تحقیق مرتبط با
PRC(Policy Research Center) 
بــه عنــوان بخشــی از ایــن بررســیها ،تحقیقــات
موسســه حملونقــل تگــزاس (TTI) و (PRC) بــا
توجــه بــه موضــوع مربوطــه مــورد بررســی
قــرار گرفــت .ســه گــزارش اولیــه مربــوط بــه آن
یافــت شــد .نخســتین گــزارش اخیــر (ژانویــه
 )2017تحــت عنــوان چگونــهMillennials 
(متولدیــن  1983و  )2000بــر جریانهــای
لونقــل در تگــزاستأثیــر خواهنــد داشــت؟
حم 
نتایــج حاصــل از بررســی اواخــر  2016از
تعــداد 1310 Millennials(متولدیــن 1983
و  )2000در تگــزاس در مــورد عادتهــای
خریــد ،خــود را نشــان میدهــد .ایــن گــزارش
بــرجمعیتشــناختی متولدیــن بیــن ســالهای
 1983و  2000متمرکــز شــده اســت کــه تقریب ـاً
 25درصــد ازجمعیــت ایــاالت متحــده را تشــکیل
میدهنــد و بیشــتر نیــروی کار فعلــی را نســبت
بــه نســلBaby Boomer (متولدیــن بیــن  1946و
 )1964تشــکیل میدهنــد.نتایــج ایــن نظرســنجی
نشــان داد کــه اگــر چــه خریــد آنالیــنبخــش
مهمــی از عادتهــای خریــد آنهاســت ،امــا 75
درصــد از پاســخدهندگان همچنــان خریــد
آنالیــن و خریــداز فروشــگاه را ترجیــح میدهنــد.
در میــان یافتههــای دیگــر ایــن تحقیــق ،مــوارد
زیــر گــزارش شــد:
پاســخدهندگان «بــا درآمــد بــاال» (کســانی
کــه درآمــد بیــش از  50هــزار دالر در ســال
دارنــد) بســتههایبیشــتری را بــا نســبت  2/1تــا
 2/7دریافــت میکننــد؛
درآمــد فاکتــور بســیار نزدیــک بــه تعــداد

Article

بســتههای دریافــت شــده بــود؛ پاســخدهندگان
حومــه ( 70درصــد)بــه احتمــال زیــاد یــک بســته
در طــول هفتــه گذشــته در مقایســه بــا  68درصــد
ســاکنان شــهر و  61درصــدســاکنان روســتایی
دریافــت کردهانــد؛
بیــش از نیمــی از ســاکنان بــا درآمــد بــاال،
 54درصــد از شــهروندان شــهری ابــراز تمایــل
بــه خریــدخانــه در حومــه شــهر یــا روســتایی
داشــتند کــه اگــر تغییــر مــکان دادنــد ،تقاضــا
بــرای تحویــل ســریع خانگــیرا بــه یکــی از ایــن
مناطــق جغرافیایــی تغییــر دهنــد.
دو مــورد از نتایــج تحقیقــات پیشــین TTI و PRC
مربــوط بــه سیاســتهای تگــزاس بــرای TNC
لونقــل شــبکهای) بــود:
(شــرکتهای حم 
پیامدهــای مشــارکت شــرکتهای شــبکه
حملونقــل ؛
لونقــل خــودرو ،مالحظــات مربــوط
مجــوز حم 
لونقــل شــبکه.
بــه قانــون شــرکتهای حم 
اولیــن گــزارش (خــط مــش اجمالــیPRC) قوانیــن
مربــوط بــه TNC (شــرکتهای حملونقــل
شــبکهای) درتگــزاس و ایــاالت متحــده و قوانیــن
مربــوط بــه راننــدگان ،وســایل نقلیــه و ...مــورد
اســتفاده در خدمــات TNC تعریــف و شــرح
داد .همچنیــن ایــن گــزارش قوانیــن در ســایر
ایاالتهــا و اقدامــات نظارتــی را کــه در ســطح
شــهرداری در ایالــت تگــزاس انجــام شــده اســت
شــرح داد و اطالعــات کلــی عمومی در مــوردTNCs
را بــرایهدایــت قانونگــذاران در تصمیمگیــری در
مــورد قوانیــن جدیــد کــه ممکــن اســت مــورد
نیــاز باشــد را ارایــه میدهــد.
دومیــن گــزارش (تفاهمنامــه فنــی PRC)
اطالعــات خاصــی در مــورد ایــن کــه قوانیــن
جــاری و معافیتهــای موجــود در قوانیــن
حملونقــل موتــوری تگــزاس ممکــن اســت
یــا نتوانــد بــه درســتی عملیــات TNC را تحــت

پوشــش قــراردهــد ،بــه خصــوص شــرکتهای
حملونقــل شــبکهای کــه در حــوزه خدمــات
تحویــل بســته فعالیــت دارنــد ،ارایــهمیدهــد.
تمرکــز ایــن گــزارش فنــی بــر ایــن بــود اگــر
یــک دســته جدیــد و یــا مقــررات جدیــد الزم
باشــد ،یــا اگــرتغییــرات در قانــون فعلــی کافــی
باشــد ،آیــا TNC هــا میتواننــد بــه عنــوان
وســایل حملونقــل در قانــون فعلــیمحســوب
شــوند.بررســی گســتردهای از قوانیــن مربوطــه
بــرای شــرکتهای حملونقــل و بحــث در مــورد
چگونگــیتطبیــق TNC هــا بــا تعاریــف فعلــی
ارایــه شــده اســت( .تجزیــه و تحلیــل دقیقتــر
ایــن موضــوع و کاربــرد آندر مــورد موضوعــات
مــورد بحــث در ایــن مطالعــه در بخــش بعــدی
گــزارش ارایــه شــده اســت).
تجارت الکترونیک و ارسال مواد غذایی
طبــق گــزارش  ،Unataاســتفاده از
ســفارش آنالیــن مــواد غذایــی) بــا افزایــش دو
برابــری از  8درصــد در ســال  ،2015بــه 19
درصــدی در ســال  2016خواهــد رســید و انتظــار
مــیرود بیــش از یکســومخریــداران آنالیــن در
ســال  2017افزایــش یابــد.EGroceryیــک نــوع
خریــد آنالیــن اســت کــه بــه مشــتریاناجــازه
میدهــد تــا مــواد غذایــی را بــرای جمــعآوری
(eGrocery
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در فروشــگاه یــا تحویــل در هــر وبســایت
ارایهدهنــده خدمــاتســفارش دهنــد .بســیاری
از فروشــگاههای آنالیــن و خردهفروشــان آنالیــن
در ایــاالت متحــده ماننــد  ،Walmart،Costco
 ،KrogerAmazon.com و Jet.com توانایــی ارایــه
خدمــات تحویــل خانگــی و یــا خریــد آنالیــنو
خریــد در فروشــگاه را دارنــد. ،AmazonFreshیــک
شــرکت تابعــه Amazon.com بــوده کــه در ســال
 2007راهانــدازی شــد و بــه مصرفکننــدگان
اجــازه میدهــد تــا مــواد غذایــی را بــه صــورت
آنالیــن خریــداری کــردهو آنهــا را بــه هــر کجــا
کــه بخواهنــد در حــوزه خدمــات تحویــل دهنــد.
همچنــان ایــن شــرکت در حــال گســترش
مناطــق خدماتــی خــود در ایــاالت متحــده از
جملــه ســیاتل ،لسآنجلــس ،شــیکاگو و داالس
اســت.مشــتریان میتواننــد نــه تنهــا مــواد غذایــی
تــازه را تهیــه کننــد ،بلکــه میتواننــد غذاهــای
آمــاده ،اســباببازیها،کاالهــای خانگــی و غیــره
را نیــز تهیــه کننــد و ایــن ســفارشها در مرکــز
تأمیــن یــا «هــاب» نزدیــک انباشــتهمیشــود.
عــاوه بــر ایــن ،غذاهایــی کــه از بازارهــای محلــی
انتخــاب شــده میتوانــد در زمانهــای رزرو شــده
بــهمشــتریان تحویــل داده شــود .شــکل  1تحویــل
AmazonFresh را نشــان میدهــد .
مرحلــه اول :غــذای خــود را از  30/000مــورد در
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Your order is deliverd in as little as 1
!hour

Instacart routes your order to a
vetted personal shopper who
collects your items.

Select your groceries from 30,000+
items at stores like Whole Foods,
Trader Joe’s, Safeway, and
Costco.
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مقاله
فروشــگاه ماننــد Whole Foods ،Trader Joe's
Safeway و Costco انتخــاب کنیــد؛

شکل -2بازار آمازونU.S.  تجارت الکترونیک2012-2016 ،

مرحلــه دوم :ســفارش خــود را در فروشــگاه مــورد
نظرتــان بــرای جم ـعآوری ثبــت کنیــد؛
مرحلــه ســوم :ســفارش شــما در کمتــر از یــک
ســاعت تحویــل داده خواهــد شــد.
همچنیــن برخــی از رســتورانها ماننــد
Kroger و Walmart عــاوه بــر خدمــات تحویــل
خانــه ،خد مــا ت روز انــه ر ا نیــز ارایــه
میدهنــد  .بــه تازگــی ،آمــازون خدمــات
تحویــل AmazonFresh را معرفــی کــرد ،کــه
یــک فروشــگاهمــواد غذایــی بــا اتومبیــل بــرای
مشــتریان اســت.
مشــتریان میتواننــد بــه صــورت آنالیــن خریــد
کننــد و ســفارشآنهــا بــرای تحویــل ،در 15
دقیقــه پــس از قــرار دادن آن بــر روی ســایت
آمــاده میشــود .رونــق اولیــه ایــنامــر در ســیاتل،
واشــنگتن بــود.
گســترش ایــن نــوع خدمــات میتوانــد ســفرهای
فــردی را کاهــش داده و کارایــی کامیونهــای
شــهری را بــا ارایــهبســتههای بیشــتر در همــان
مســیر ،کــه در نهایــت میتوانــد ترافیــک شــهری
را تســهیل کنــد ،افزایــش دهــد.بــا ایــن حــال ،در
چندیــن منطقــه شــهری بــا کمبــود پارکینــگ در
دســترس ،بــه ویــژه در فروشــگاههای مــواد غذایــی
و یــا نزدیــک ،ممکــن اســت ترافیــک بیــش از حــد آمــازون زمــان تحویــل بیــن چنــد ثانیــه بــرای
بــه دلیــل تداخــل وســایل نقلیــه حملونقــل و رســانههای دیجیتــال و بــرای حمــل و نقــل
وســایل نقلیــهخصوصــی بــرای تعــداد محــدودی اســتانداردبســته بــه چنــد روز را ارایــه میدهــد.
از پارکینــگ و یــا فضــای بارگیــری منطقــهای ،تغییــرات در شــبکه لجســتیک بــر ارایــه خدمــات
ایجــاد شــود.
تحویــل روزانــه ،یــک ســاعتهیــا دو ســاعته تمرکــز
دارد .ســرویس تحویــل روزانــه و یــک روزهThe
آمازون
Amazon Prime بــه اعضــای Primeدر بازارهــای
آمــازون ،شــرکت خردهفــروش آنالیــن اســت خاصــی کــه سفارشــات بیــش از  35دالر انجــام
کــه بیــش از  480میلیــون محصــول بــه فــروش میدهنــد ،در صــورت دریافــت ســفارش ،در
میرســاند.گــزارش شــده اســت کــه در ســال صورتــیکــه ســفارش قبــل از ظهــر یــا بعــد از
 43 ،2016درصــد از کل خردهفروشــیهای ظهــر انجــامشــود ،ارســال رایــگان اســت.
ایــاالت متحــده در ســایتهایمتعلــق بــه آمــازون هزینههــای تحویــل بــرایسفارشــات زیــر  35دالر
رخ داده اســت ،کــه ارزش آن  25درصــد نســبت بــرای اعضــای Prime و بــرای اعضــای غیرمجــاز
بــه  5ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت(شــکل کــه تحویــل در همــان روز یــا تحویــل یــکروز را
 .)2تخمیــن زده شــد کــه از  30ســپتامبر  2016انتخــاب میکننــد ،تعلــق میگیــرد .،Prime Now
مصرفکننــدگان  65میلیــون مشــتری در ایــاالت بــه طــور انحصــاری بــرای اعضــای خــود ،تحویــل
متحــده در برنامه عضویــت درAmazon Prime شــرکت یــک ودو ســاعته را در بیــش از  25/000آیتــم
کردهانــد کــه هزینــه آن  99دالر در ســال اســت. بــا ســرعت بــاال ماننــد اقــام خانگــی ،الکترونیــک
و اقــام فصلــی ارایــه میدهــد .Amazon
سهم بازار رو به رشد آمازون
Prime هــم اکنــون نیــز بــرای رســتورانها و
امــروزه ،آمــازون زمانهــای تحویــل خــود را فروشــگاههای موجــود در بــازار تگــزاس،از جملــه
از مرســوالت دیجیتــال بــه مــدت چنــد ثانیــه ،داالس ،آســتین و هوســتون بــرای رســتورانها و
تــا بســتههای پســتی دربمنــزل را بــه مــدت داالس بــرای فروشــگاهها ،خدمــات تحویــل ارایــه
چندیــن روز گســترش داده اســت .ایــن تمرکــز میدهــد.
بــرای خدمترســانی ســریعتر بــه مشــتری ،بــه آمــازون بــا دو مرکــز تأمیــن در ایــاالت متحــده
طــور چشــمگیری شــبکه لجســتیک مــورد نیــاز آغــاز شــد :یکــی در ســیاتل در  93/000فــوت
بــرای پشــتیبانی از تحویــل را کــه در حــال حاضــر مربــع و دیگــری دردالور در  202/000فــوت مربع.
بــه انــدازه یــک ســاعت بــرای بستههاســت ،مراکــز تأمیــن بــه گون ـهای طراحــی میشــوند تــا
تغییــر داده اســت .همچنیــن باعــث بهبــود سفارشــات در آنجــا توســطکارکنــان ،پــس از
آمــازون در کنتــرل حملونقــل خروجــی بــه جداســازی و قــرار دادن در جعبههــای ســفارش
منظــور کاهــش هزینههــای حملونقــل و ارایــه جهــت ارســال و امــور حملونقــل ،تحقــق
خدمــات مــورد نیــاز شــده اســت .در حــال حاضــر یابــد.ایــن بســتهها ســپس بــه طــور مســتقیم
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از مرکــز تأمیــن بــه مشــتریان بــا اســتفاده از
یکــی از شــرکتهای اصلــیتحویــل بســته در
طــول چنــد روز ارســال میشــود .طبــق گفتــه
 ،MWPVL Internationalتخمیــن زده شــد
کــه آمــازون اکنــون دارای  95مرکــز تأمیــن
بــا تــوان بالقــوه بــرای  26نفــر یــا بیشــتر اســت.
تــاش آمــازون جهــتانجــام ســریعتر تحویــل
و گســترش خدمــات ارایــه شــده ،منجــر بــه
ایجــاد چنــد الیــه اضافــی انبارهــا و بــه دنبــال
آنمراکــز تحویــل ،از جملــه مراکــز مرتبســازی،
ایســتگاههای تحویــل و «هــاب» Prime Now
شــده اســت .ایــنالیههــای اضافــی فرصــت بــرای
تحویــل ســریعتر و توانایــی کنتــرل لجســتیک را
فراهــم میکنــد.MWPVL Internationalگــزارش
داد کــه اســتراتژی توزیــع جدیــد خواســتار تحویــل
یــک روزه یــا روز بعــد بــرای همــهشــهرهای بزرگ
در ایــاالت متحــده اســت و هــدف از آن ،تحویــل
یــک روزه بــه عنــوان گزینــهای بــرای حداقــل
نیمــی از مشــتریان آمریکایــی آمــازون اســت.
شــکل 3طــرح ســادهای از زنجیــره تأمیــن آمــازون
را براســاس نــوع خدمــات مــورد اســتفاده فراهــم
میکنــد .ایــن شــکل نشــان میدهــد کــه
تحویلهــای آهســتهتر ممکــن اســت بــه طــور
مســتقیم از مراکــز تحویــل حمــل شــوند وســپس
از طریــق یــک شــرکت تحویــل بســته یــا USPS
بــه مشــتری فرســتاده میشــود .تحویلهــای
روزانــه و یــکروز از یــک مرکــز تحویــل کــه در
نزدیکــی اســت؛ قبــل از انتقــال بــه یــک مرکــز
مرتبســازی شــروع میشــود کــه ســپس
بســته را بــه نزدیکتریــن مرکــز USPS ارســال
میکنــد .در ادامــه بســته توســط USPS تحویــل
میشــود.مشــتریهای Prime Now محصوالتــی

Article

را کــه در هابهــای نزدیــک یــا در فروشــگاه یــا
رســتورانهای حاضــرموجــود اســت ،ســفارش
میدهنــد .ســپس سفارشــات توســط پیــک
محلــی و راننــدگان مــورد نیــاز جهــت تحویــل
فرســتاده میشــود.
مراکز تأمین
هــدف از ایجــاد مرکــز تأمیــن ،جمــعآوری
سفارشــات اســت .براســاس ساختوســاز اخیــر،
مرکــز تأمیــن معمــول بیــن 1تــا  1/2میلیــون
فــوت مربــع اســت .یــک منبــع نشــان میدهــد
کــه آمــازون حــدود  20مراکــز جدیــد تأمیــندر
ســال  2016را بــا اســتراتژی بــرای تحریــک مراکــز
تأمیــن نزدیــک بــه مشــتریان ســاخته اســت.
MWPVL International گــزارش میدهــد کــه
تگــزاس دارای  10مرکــز تأمیــن در ایالــت اســت:
داالس فــورت ورت (هفــت مرکــز) ،هوســتون
(یــک مرکــز) ،ســن آنتونیــو (یــک مرکــز) و ســن
مارکــوس (یــک مرکــز) .درمــاه مــارس ســال
 ،2017شــرکتی در منطقــه شــهری هوســتون
اعــام کــرد کــه بــا آمــازون بــرای تســهیل ســاخت
یــک مرکــز تأمیــن همــکاری کــرد.
مراکز تجزیه
هــدف از مراکــز تجزیــه ،جمــعآوری محمولــه از
یــک یــا چنــد مرکــز تحویــل توســط کــد پســتی
اســت ،در حالیکــه بســتهها پــس از آن بــه
USPS(ســرویس پســتی ایــاالت متحــده آمریــکا)
کــه مســئول کدهــای پســتی اســت ،ارســال
میشــود.USPS بســتهها را بــه مقصــد نهایــی
میرســاند ،از جملــه در روزهــای یکشــنبه.
همچنیــن مراكــز تجزیــه بســتهها را بــه
ایســتگاههای تحویــل آمــازون میفرســتند.
آمــازون بــه ســرعت در حــال افزایش مراکــز تجزیه
اســتکــه معمــوالً بیــن  200/000تــا 300/000
فــوت مربــع اســت .بــا افــزودن تحویــل آخــر هفتــه
توســط ،USPSمراکــز تجزیــه بــه منظــور کارآمدی
بیشــتر نیــاز بــه تجزیــه بســتهها بــا کــد پســتی
دارنــد .عــاوه بــر امــکان تحویلهــای آخــر
هفتــه ،مراکــز تجزیــه هزینههــای حملونقــل را
کاهــش و ســرعت تحویــل را افزایــش میدهنــد.

آنهــا نقــشکلیــدی را در تحویــل روز و تحویــل
روز بعــد بــا تغییــر رونــد ارســال محصــوالت از
شــرکتهای پســتی بــه آمــازونایفــا میکننــد.
MWPVL International ســه مرکــز طبقهبنــدی
در تگــزاس شــلمل :ایروینــگ ،هوســتون و
ســنآنتونیو را گــزارش میدهــد.

آمازون فلکس
آمــازون فلکــس آخریــن تالشهــای آمــازون بــرای
ارایــه تحویــل ســریع سفارشــات اســت .ایــن یــک
ســرویس تحویــلاســت کــه کارفرمایــان خــودروی
شــخصی را اســتخدام میکننــد تــا بســتههای
Amazon Prime را بــا اســتفاده از وســایل
نقلیــه شــخصی خــود حمــل کننــد .راننــدگان از
یــک برنامــه بــرای ثبتنــام جهــت جمــعآوری
بســتهها در مراکــز Prime Now یــا شــرکتها
و رســتورانها اســتفاده میکننــد و اقــام را بــه
خانههــای مشــتریان عرضــهمیکننــد .آمــازون
در حــال حاضــر ســرویس تحویــل را در آســتین
و داالس بــا فرصتهــای آتــی در هوســتون و
ســنآنتونیو نشــان میدهــد .رویتــرز گــزارش
میدهــد کــه آمــازون در مــورد اســتفاده از
رانندههــای فلکــس بــرای ارایــه بســتهها در
خــارج از ســرویس Prime Now در حــال بررســی
اســت .رانندههــا نیــاز بــه داشــتناتومبیلهــای
چهــار درب متوســط و بزرگتــر هســتن و نیــاز بــه
رفتــن بــه مراکــز بــزرگ تأمیــن بــرای جمـعآوری
بســتههای بــرای تحویــل دارنــد.

هابهایPrime Now 

منابع:

ایستگاههای تحویل
ایســتگاههای تحویــل ،حلقــه نهایــی در زنجیــره
تأمیــن بــرای برخــی از محصــوالت آمــازون اســت.
نقــش ایســتگاههای تحویــل ،تجزیــه بســتهها
بــرای مســیرهای دور بــه منظــور تحویــل نهایــی
بــه مشــتریان در منطقــه تعریــف شــدهاســت.
طبــق گــزارش  ،MWPVL Internationalایــن
ســاختمانها بــا انبــار «هــاب» بیــن  60/000تــا
100/000فــوت مربــع ،در نزدیکــی شــهرهای
بــزرگ قــرار دارنــد.
تحویــل توســط شــرکتهای پیــک محلــی و
یــا راننــدگان مــوردنیــاز جهــت تحویــل انجــام
میشــود .تگــزاس تعــداد چهــار ایســتگاه تحویــل
در مناطــق داالس فــورت ورت وهوســتون دارد.
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مقاله
گردآوری:عباس ندائی
پژوهشگر و محقق صنعت حملونقل

درایــنمقالــه ،مــرورکوتاهــیبــرتکنیکهــا 
ی
ل آنهــا
ی تکامــ 
ب  و چگونگــ 
پ نــا 
اســتارتا 
خواهــم داشــت .تکنیکهــای اســتارتاپ نــاب
میتواننــد نــرخ شکســت شــرکتهای جدیــد
راکاهــشدهنــدو بــاترکیــبدیگــرروندهــای
جدیــددردنیــایکســبوکار،اقتصــادجدیــد
کارآفرینانهتــری را بســازد.
روش اســتارتاپ نــاب (Lean Startup) چگونــه
ریســک راهانــدازی یــک کســبوکار را کاهــش
میدهــد؟
معادل فارسی لین استارتاپ :
واژه اســتارتاپ(Startup) در فارســی بــه «نوپــا»
و لیــن(Lean) بــه «نــاب» ترجمــهشــده اســت.
بنابرایــن«نوپــای نــاب» ترجمــه «لین اســتارتاپ»
خواهــد بــود.
تاریخچه لین استارتاپ:
اواخــر دهــه  ۹۰میــادی بــه یکبــاره
کس ـبوکارهای اینترنتــی رونــق بســیاری یافتنــد.
بــرای همیــن هــم افــرادمتعــددی بــه ســمت
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ایــن نــوع کارهــا جــذب شــدند .یکــی از آنهــا
اریــک ریــس بــود .ریــس اولیــن کسـبوکار خــود
رادر دوران دانشــجویی راهانــدازی کــرد .علیرغــم
داشــتن طــرح تجــاری کامــل ،تحقیقــات بــازار،
دانــش فنــی وســرمایه کافــی بــه دلیــل عــدم
درک درســت از مشــتریان هــدف بــا شکســت
مواجــه شــد .او متوجــه شــد کــه قبــل ازتمرکــز
بــر روی اجــرای طــرح ،بایــد از درســت بــودن
طــرح اطمینــان حاصــل کنــد .و چــون ابزارهــای
ت بــهکار
موجــود کافــینبــود ،ریــس خودش دسـ 
شــد و متدولــوژی نوپــای نــاب را بــرای اطمینــان از
درســتی طــرح ،ابــداع کــرد.
ریــس کــه بــا اســتیو بلنــک کار میکــرد و
متدولــوژی «توســعه مشــتری» را در عمــل زیــر
نظــرش فراگرفتــه بــود،آموزههــای دیگــر خــود
یعنــی مفاهیــم توســعه چابــک نرمافــزار (Agile) و
شــیوههای تولیــد نــاب )(Lean Manufacturing
را بــا آن ترکیــب کــرد .ریــس متدولــوژی خــود
را بــرای ســاختن شــرکت دیگــری بــا نــامIMVU
بــه کار بــرد .نتیجــه اســتفاده از متدولــوژی نــاب،
ظهــور شــرکتی بــا  ۴۰میلیــون دالر درآمد ســاالنه

و ۴۰۰کارمنــد شــد .بدیــن ترتیــب نوپــای نــاب در
ابتــدا بهعنــوان بهتریــن تجربــه در یــک شــرکت
فنــاوری مســتقر در درهســیلیکون ایاالتمتحــده
مطــرح شــد.
در ســال  ۲۰۰۸بــرای اولیــن بــار ،ریــس عبــارت
«نوپــای نــاب» را در وبــاگ خــود بــه کار بــرد
و بدیــن ترتیــب واژه«نوپــای نــاب» توســط او
بــه ادبیــات کارآفرینــی وارد شــد .از آن بــه بعــد،
متدولــوژی نوپــای نــاب هــر روز ازمحبوبیــت
بیشــتری در بیــن کارآفرینــان سراســر جهــان
برخــوردار میشــود .بهطوریکــه امــروز در ۹۴
شــهر دنیــابرنامههــای منظمــی بــرای آمــوزش آن
برگــزار میگــردد .اریــک ریــس در ســال ۲۰۱۱
متدولــوژی نوپــای نــاب را درکتابــی بــا همیــن
نــام بــه طــور رســمی منتشــر کــرد.
شــرکتهای بــزرگ در حــال اجــرای مــدل
کســبوکاری هســتند کــه در آن مشــتری،
مشــکالت و ویژگیهــایاصلــی محصــول کامــ ً
ا
مشــخص اســت ،در حالیکــه کســبوکارهای
نوپــا در جســتوجو بــرای یافتــن یــک مــدل
کســبوکار مقیاسپذیــر و تکرارپذیــر هســتند.
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جســتوجو و یافتــن هــر مــدل کســبوکار،
نیازمنــد اصــول ،نقشــه ،مجموعــه مهارتهــا
و تجهیزاتــی بهطــور کامــل متفــاوت اســت
تــا بتوانــد بــه کمــک آنهــا احتمــال خطــر را
بــهحداقــل و احتمــال موفقیــت را بــه حداکثــر
برســاند.
بــا شــروع قــرن بیســتویک ،کارآفرینانــی کــه
راهانــدازی کســبوکارهای مبتنــی بــر وب و
موبایــل را راهبــریمیکردنــد ،توســعه تجهیــزات
مدیریتــی خــود را آغــاز کردنــد .بــا گذشــت یــک
دهــه ،تجهیــزات و ابزارهــای مدیریتــیجدیــدی
پدیــدار شــد؛ ابزارهایــی کــه نتیجــه آن ،پیدایــش
علــم مدیریــت کارآفرینــی بــود.
رویداد کارآفرینی ناب:
رویــداد کارآفرینــی نــاب ماننــد اســتارتاپ ویکنــد،
اســتارتاپ لیــن ماشــین ،اســتارتاپ گراینــد و
امثــال آنهــا،برنامـهای اســت کــه افــراد عالقمنــد

بــه کســبوکارهای نوپــا را گــرد هــم مــیآورد.
اهــداف اصلــی ایــن برنامههــاآمــوزش و ترویــج
متدولــوژی کارآفرینــی نــاب و شبکهســازی بیــن
شــرکتکنندگان اســت.
راهانــدازی ســازمان جدیــد ،چــه اســتارتاپی
مبتنیبــر فنــاوری ،چــه کســبوکاری کوچــک
و یــا بخشــی درونشــرکتی بــزرگ ،همیشــه
کاری شانســی و بگیرنگیــر بــوده اســت .براســاس
دســتورالعملی چنــد ده ســاله روش کاراینگونــه
اســت :طــرح کســبوکار بنویســید ،آن را بــه
ســرمایهگذاران ارایــه دهیــد ،تیــم را شــکل
دهیــد ،محصــول رامعرفــی کنیــد و در آخــر بــا
تمــام تــوان شــروع بــه فروختــن کنیــد .احتمــاالً
جایــی در ایــن دنبالــه از رخدادهــا ،شکســت
مهلکــی را تجربــه خواهیــد کــرد .بخــت یارتــان
نیســت چــرا کــه پژوهــش جدیــدی توســط آقــای
«شــیکارقــوش» از مدرســه کســبوکار هــاروارد
نشــان میدهــد کــه  ۷۵درصــد اســتارت آپهــا

شکســت میخورنــد.
ولــی بــه تازگــی نیــروی جبرانکننــدهای ظهــور
کــرده اســت کــه میتوانــد ریســک فرآینــد
راهانــدازی یــک شــرکت راکاهــش دهــد .ایــن
متدولــوژی ،اســتارتاپ نــاب نامیــده میشــود
کــه آزمایشکــردن را بــه برنامهریــزی تفصیلــی،
بازخــورد مشــتری را بــه حــدس و شــهود و طراحی
تکرارشــدنی را بــه روش ســنتی ســاخت «طراحــی
کامــل وعالــی در ابتــدا» ترجیــح میدهــد.

کاســتارتاپموف ـقدر
ســه فــازایجــادی ـ 
BLS(Bootstrapped Lean Startup)

فــاز اول :خیــزش کســبوکار زیرســاختها 
ی
ممـیآور دکـ هدانســتن
یرافراهـ 
شکارآفرینـ 
دانـ 
آنهــابــرایهــرکارآفرینــیدرهــر صنعتــی
ضــروریاســت .یــادمیگیریــم ک ـهبــرایشــروع
یــکاســتارتاپازکجــابایــدشــروعکننــدواز
کجــاایــدهاســتارتاپ خــودرابیابنــد.
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فــازدوم :پــردازشکســبوکارپــسازفراگیــر 
ی
دانــشپایــهکســبوکارودریافتــناســتعدادها
وایــده .بایــدیــادگرفــتچگونــهاســتعدادهاو
ایدههــایکســبوکارخــودراپــردازشکننــدو
پــرورشدهنــد.
فــاز ســوم :ایجــاد کســبوکار بعــد از یافتــن
ایدههــاوپــرورشآنهــاپروســهنهایــیکــردن

بخش مشتریان
ارتباط با مشتریان
ارزش پیشنهادی
فعالیت های اصلی
شرکای کلیدی
کانال توزیع

منابع اصلی
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ا

طراحـیوایجــاداســتارتاپآغــازمیشــود .در ایـ 
ن
فــازطراحــیاجرایــیاســتارتاپ،نحــوهتأمیــن
مالــیآنومالحظــاتشــروعاســتارتاپخــودرا
میآموزیــم.
روش ناب سه اصل کلیدی دارد :
نخســت ،بــه جــای صــرف ماههــا برنامهریــزی و

تحقیــق ،کارآفرینــان میپذیرنــد هــر آنچــه در
روز اول دارنــدفرضیاتــی تستنشــده یــا بــه بیــان
ســادهتر حدسهــای خــوب اســت .پــس بــه جــای
نوشــتن طــرح کسـبوکاریپیچیــده ،بنیانگــذاران
فرضیــات خــود را در چارچوبــی کــه «بــوم مــدل
کســبوکار نامیــده میشــود ،خالصــهمیکننــد.
اساسـاً بــوم مــدل کسـبوکار دیاگرامــی اســت کــه

Article

نشــان میدهــد یــک شــرکت چگونــه بــرای خــود
ومشــتریانش ارزش ایجــاد میکنــد؛
دوم ،اســتارتآپهای نــاب از رویکــرد «از
ســاختمان بیــرون بزنیــد» کــه مشتریســازی
 (Customer Development) خوانــده میشــود،
اســتفاده میکننــد تــا فرضیههــای خــود را
تســت کننــد .آنهــا بیــرون رفتــه واز کاربــران،
خریــداران و شــرکای تجــاری احتمالــی دربــاره
همــ ه اجــزای مدلکســبوکار خــود بازخــورد
میگیرنــد؛ از جملــه دربــاره ویژگیهــای
محصــول ،قیمتگــذاری ،کانالهــای توزیــع و
اســتراتژیهای مقــرون بــه صرفــه جلــبمشــتری.
تأکیــد بــر چاالکــی و ســرعت اســت :شــرکتهای
جدیــد بــهســرعت کمینــه محصــوالت پذیرفتنــی
خــودرا آمــاده میکننــد و بالفاصلــه بازخــورد
مشــتریان را میگیرنــد .ســپس بــا اســتفاده از
دادههــای مشــتریان بــرایبازبینــی مفروضــات
خــود ،شــروع میکننــد بــه بازگشــت دوبــاره،
تس ـتکردن محصــول ارایــهشــده بازطراحیشــده
وایجــاد اصالحــات بیشــتر (تکرارهــا) یــا ایجــاد
تغییــرات بنیادیــن (چرخشهــا) روی ایدههایــی
کــه کار نمیکننــد؛ســوم ،اســتارتاپهای نــاب
چیــزی را کــه «ســاخت چابــک محصــول» خوانــده
میشــود و ریشــه در صنعــت نرمافــزار دارد،
تمریــن میکننــد .ســاخت چابــک محصــول
 (Agile Development)دســت در دســت همــراه
بــا مشتریســازی کار میکنــد ،برخــاف
چرخههــای عــادی ســاالنه ســاخت محصــول کــه
دانســتهها دربــاره مســایلمشــتریان و نیازهــای
محصــول را از پیــش فــرض میکننــد ،ســاخت
چابــک بــا ســاخت محصــول به شــکلتکرارشــدنی
و تدریجــی ،زمانهــا و منابــع تلفشــده را حــذف
میکنــد .ســاخت چابــک فرآینــدی اســت کــه بــا
آناســتارتاپها کمینــه محصــوالت پذیرفتنــی را
بــرای تســت کــردن میســازند.
حالت نهان ،محبوبیت را کم میکند
روشهــای نــاب در حــال تغییــر زبانــی هســتند
کــه اســتارتاپها بــرای توصیــف کارشــان اســتفاده
میکننــد .در طــولحبــاب داتکام ،اســتارتاپها
اغلــب «در حالــت نهــان» کار میکردنــد (بــرای
جلوگیــری از اطــاع رقبــای احتمالــیاز فرصــت
بــازار) ،و نمونههــا را فقــط در طــول تســتهای
«بتــا» بــه شــکل کامـ ً
ا هماهنگشــده در معــرض
دیــد مشــتریان قــرار میدادنــد .متدولــوژی
اســتارتاپ نــاب ،آن مفاهیــم را منســوخ کــرده،
چراکــه روشــن شــده اســت دربیشــتر صنایــع
بازخــورد مشــتری از پنهــانکاری اهمیــت
بیشــتری دارد و بازخــورد پیوســته ،بــازده بهتــری
ازپردهبرداریهــای یکبــاره بــه دســت میدهــد.
پنــابچـهکاریر امتفــاوتانجــام
اســتارتا 
میدهــد؟
بنیانگــذاراناســتارتاپهاینــابکاررابــاطــرح
کســبوکا رشــرو عنمیکننــد؛بلکــ هکا ررابــا
جســتجوبــراییــکمــدلکســبوکارآغــاز
میکننــد .فقــطپــساز آن کــهچندیــندور

ناب
استراتژی
مدل کسبوکار
فرضیه محور

طرح کسبوکار
پیادهسازی محور

فرآیند محصول جدید
مشتریسازی
بیرون زدن از ساختمان و تست فرضیهها

مدیریت محصول
آماده کردن محصول براساس یک برنامه خطی
و گامبهگام

مهندسی
ساخت چابک محصول
ساخت تکرار شونده و تدریجی محصول

ساخت چابک یا آبشاری محصول
ساخت تکرارشونده یا مشخص کردن کامل
محصول پیش از ساخت آن

سازمان
تیمهای مشتریسازی و ساخت چابک
استخدام برای یادگیری ،چاالکی و سرعت

بخشها براساس وظیفه و کارکرد
استخدام برای تجربه و توانایی اجرا

گزارش گیری مالی
سنجههای پراهمیت
هزینه جلب مشتری ،ارزش درازمدت
مشتری ،ریزش ،ویروسی

حسابداری
صورت سود و زیان ،ترازنامه ،صورت جریان
نقدی

شکست
مورد انتظار
درست شدن با تکرار روی ایدهها و
چرخش از آنهایی که کار نمیدهند

استثناها
درست شدن با اخراج مدیران

سرعت
سریع
با داده به اندازه کافی خوب کار میکند

حساب شده
کار کردن براساس دادههای کامل

ســریعازآزمایـشوبازخــورد،مــدلکسـبوکاری مدلهــای کســبوکار جدیــد را ادامــه دهنــد.
کــه جــواب میدهــد را نمایــان ســاخت ،ایــن چالــش بــهســاختار ســازمانی و مهارتهــای
بنیانگــذاراننــابرویاجــراتمرکــزمیکننــد. جدیــد نیــاز دارد.
یــک اســتراتژی جدیــد بــرای شــرکتهای
قــرن بیســت و یکمــی
حــاال دیگــر روشــن شــده کــه مشـقهای (تمریــن)
اســتارتاپ نــاب فقــط بــرای شــرکتهای فنــاور
جدیــد نیســتند.شــرکتها  ۲۰ســال گذشــته را
بــا کاهــش هزینههــا ،صــرف بــاال بــردن بهــرهوری
کردهانــد امــا تمرکــز بــر بهبــود مدلهــای
کســبوکار کنونــی شــرکت در حقیقــت دیگــر
کافــی نیســت .تقریبــاً همــه شــرکتهای بــزرگ
میداننــدکــه بایــد بــا پیوســته نــوآوری کــردن،
بــا تهدیدهــای بیرونــی رو بــه فزونــی دســتو
پنجــه نــرم کننــد .بــرای اطمینــاناز پیــروزی
و رشــد ،ایــن شــرکتها نیــاز دارنــد ســاخت

منابع:
 .1اســتیوبلنــکدانشــیاردانشــگاهاســتنفورد،مــدرس و
محقــقارشــدبنیــادملــیعلــومآمریــکادردانشــگاههای
برکلــی وکلمبیــا اســت .وی در ۸ اســتارتاپ در زمینــه
فنــاوریپیشــرفتهب ـهعنــوانبنیانگــذاریــا کارمن ـداولیــه،
حضــورداشــتهاســت.
.2www.leanstartup.ir
 .3کانــال تلگــرام نوابــغ ایــران وابســته بــه انجمــن
فارغالتحصیــان دانشــگاه شــریف.
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مقاله

مقاله
نویسنده :سعید میر

CRM
چکیده :
در ایــن مقالــه کــه در راســتای تبییــن عوامــل موثر
بــر رضایــت مشــتریان و عوامــل موثــر در موفقیــت
CRM تدویــن شــدهاســت ،نخســت بــه بررســی
کیفیــت خدمــات بــا اقتبــاس از مــدل ســروکوال
پرداختــه کــه نقــش مهمــی در صنایــع خدماتــی
نظیــر خدمــات بیم ـهای ،بانکــی و حملونقــل و...
ایفــا میکنــد؛ چــرا کــه کیفیــت خدمــات بــرای
دســتیابی بــه رضایــتمشــتریان و بــه دنبــال آن،
بقــا و ســودآوری ســازمان امــری حیاتــی بــه شــمار
مــیرود .در ادامــه بحــث مدیریــت ارتبــاط بــا
مشــتری (CRM) مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه و
عوامــل موثــر در موفقیــت (CRM) هــم بــه دقــت
مــورد پــردازش قــرارگرفتهانــد.
واژگان کلیــدی :خدمــات ،کیفیــت خدمــات،
مــدل ســروکوال ،مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری،
رضایتمنــدی مشــتریان.
مقدمه :
ســازمانها بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای محیــط
ایجــاد شــدهاند .یکــی از مهمتریــن عوامــل
محیطــی ،مشــتری اســت .اگــرســازمانها بتواننــد
رضایــت مشــتریان را تأمیــن ،حفــظ و یــا افزایــش
دهنــد ،بــه همــان میــزان موفــق خواهنــد بــود .از
ایــنروســازمانهای پیشــرو و متعالــی ،همیشــه
بــه دنبــال کســب اطمینــان از رضایــت مشــتریان
هســتند (هاشــمزاده .)1388 ،دردنیــای امــروزی
بــا رشــد تکنولــوژی و فناوریهــای اطالعاتــی،
رفــاه عمومــی افزایــش یافتــه و باالتــر رفتن ســطح
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زندگــی درجوامــع مختلــف باعــث افزایــش ســطح
آگاهــی و انتظــارات مشــتریان گردیــده اســت.
رویکــرد مشــتریگرایی بــه صــورت یــکالــزام
بــرای ســازمانها تبدیــل شــده اســت و ســازمانی
کــه خــود را بــا ایــن رویکــرد تطبیــق ندهــد بــه
نابــودی و شکســتمحکــوم خواهــد شــد.
در حــال حاضــر بخــش خدمــات ،ســهم عمــدهای
در بــازار بســیاری از کشــورها دارد .بــرای مثــال
کاتلــر( )2003بیــان میکنــد کــه  79درصــد از
کل شــاغالن در بخــش خدمــات مشــغول بــهکار
هســتند و  76درصــد از تولیــدناخالــص ملــی
اقتصــاد ایــاالت متحــده از بخــش خدمــات بــه
دســت میآیــد .بازتــاب ایــن تغییــرات بــر ایــن
نکتــه تأکیــد داردکــه بازاریابــی خدمــات بــه یــک
زمینــه مســلم بــرای بررســی علمــی تبدیــل شــده
اســت و امــروزه یــک پارادایــم جایگزیــن بــرای
بازاریابــی کاالهــا ارایــه میدهــد.
ماهیــت پیچیــده خدمــات بــه علــت ویژگیهــای
آن (ناملمــوس بــودن ،فناپذیــری،تفکیکناپذیــری
و تغییرپذیــری) میباشــد .یــک مبحــث مهــم در
بررســی خدمــات ،کیفیــت خدمــات (SQ) اســت
کــه یــکعامــل تعیینکننــده حیاتــی در عملکــرد
فعالیــت تجــاری و قابلیــت ســوددهی بلندمــدت
شــرکت میباشــد.
دلیــل ایــن امــرایــن اســت کــه کیفیــت خدمــات
منجــر بــه رضایتمنــدی مشــتری میگــردد کــه
بــه ترتیــب اثــر منفــی بــر روی تبلیغــات دهــانبــه
دهــان ،وفــاداری نگــرش و نیــات خریــد مشــتری
میگــذارد (حســینی و همــکاران .)1389 ،رقابــت

بــرای بهبــود کیفیــتخدمــات بــه عنــوان یــک
مســاله راهبــردی کلیــدی بــرای ســازمانهایی کــه
در بخــش خدمــات فعالیــت میکننــد ،شــناخته
شــده اســت .ســازمانهایی کــه بــه ســطح باالتــر
از کیفیــت خدمــات دســت مییابنــد ،ســطوح
باالتــری از رضایتمنــدیمشــتریان را بــه عنــوان
مقدمــهای بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی
پایــدار خواهنــد داشــت (قــادری و همــکاران،
.)1389
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری (CRM) یــک راهبــرد
تجــاری بــرای ایجــاد ارزش دو ســویه اســت کــه
تمــام جوانــب مشــخصاتمشــتری را شناســایی
میکنــد ،دانــش مشــتری را بــه وجــود م ـیآورد،
روابــط را بــا مشــتری شــکل میدهــد و برداشــت
آنهــارا دربــاره محصــوالت بــا خدمــات ســازمان
ایجــاد میکنــد.
اجــرای صحیــح بــا مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
(CRM) در بســیاری از ســازمانها موجــب
افزایــش تــوان رقابتــی ،افزایــش درآمــد و کاهــش
هزینههــای عملیاتــی خواهــد شــد .لــذا دردنیــای
کنونــی ســازمانهایی موفــق خواهنــد بــود کــه
بتواننــد رضایــت مشــتریان خــود را بیشــتر تأمیــن
کننــد؛ چــرا کــهمشــتری مهمتریــن دارایــی هــر
ســازمان میباشــد (محرابــی و همــکاران.)1389 ،
در ایــن نوشــتار ســعی خواهــد شــد ضمــنتجزبــه
و تحلیــل دقیــق کیفیــت خدمــات و تأثیــر آن بــر
رضایــت مشــتریان ،عوامــل موثــر در موفقیــت
مدیریــت ارتبــاط بــامشــتری (CRM) نیــز بررســی
شــوند.
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خدمات (Services):
کلمــه خدمــت ،وســعت و تنــوع معانــی وســیعی
دارد و ایــن ویژگــی بــه ابهــام زیــادی در مفهــوم آن
در متــون مدیریتــیمنتهــی شــده اســت.
گرونــروس ( )2001خدمــت را ایــن چنیــن تعریــف
مــی کنــد« :یــک خدمــت ،فعالیــت یــا مجموعـهای
از فعالیتهــای کــم وبیــش ناملمــوس اســت کــه
معمــوالً و نــه لزوم ـاً در تعامــات بیــن مشــتری و
کارکنــان خدمــات و یــا منابــع فیزیکــی یــا کاالهــا
و یــا سیســتمهای عرضهکننــده خدمــات صــورت
میگیرنــد ،بلکــه بــه عنــوان راهحلهایــی بــرای
مشــکالت مشــتری ارایــهمیشــوند».
فیلیــپ کاتلــر ( )2003معتقــد اســت« :خدمــت،
فعالیــت یــا منفعتــی نامحســوس و لمــس نشــدنی
اســت کــه یــک طــرف بــهطــرف دیگــر عرضــه
میکنــد و مالکیــت چیــزی را بــه دنبــال نــدارد.
تولیــد خدمــت ممکــن اســت بــه کاالی فیزیکــی
وابســتهباشــد یــا نباشــد».
کیفیت:
کیفیــت واژه رایــج و آشــنایی اســت کــه از مفهــوم
و نحــوه کاربــرد آن تفاســیر گوناگــون بــه عمــل
آمــده اســت .مبتکــر واژهکنتــرل جامــع کیفیــت
یعنــی فیگنبــام کیفیــت را «توانایــی یــک محصول
در بــرآوردن هــدف مــورد نظــر کــه بــا حداقــل
هزینــه ممکــن تولیــد شــده باشــد» تعریــف
میکنــد .کیفیــت از مشــتری شــروع میشــود و
هرگونــه توجــه بــه کاال یــا خدمــت،بــدون نظــر
بــه توجــه مشــتری ،الزام ـاً کیفیــت را بــه دنبــال

نــدارد .دمینــگ؛ کیفیــت را «تأمیــن رضایــت و انجــام خدمــت در زمانــی کــه وعــده داده شــده
مشــتری و کاســتنتغییــرات» تعریــف میکنــد .اســت)5 ،ارایــه گزارشــات صحیــح و بــدون نقــص.
کرازبــی کیفیــت را «مطابقــت یــک محصــول یــا
خدمــت بــا الزامــات (ویژگیهــا و اســتانداردهای) پاســخگویی (Responsiveness) :تمایــل
بــرای کمــک کــردن بــه مشــتریان و ارایــه ســریع
از پیــش تعییــن شــده» تعریــف میکنــد.
تعریــف کیفیــت طبــق آخریــن اســتاندارد رســمی خدمــات بــه آنهــا.
و معتبــر  9000ISO چنیــن آمــده اســت« :میزانــی  )1بیــان دقیــق خدماتــی کــه کارکنــان بــه
کــه مجموع ـهای ازویژگیهــای ماهیتــی ،الزامــات مشــتریات ارایــه خواهنــد داد )2 ،ارایــه خدمــات
در کمتریــن زمــان ممکــن)3 ،تمایــل دایمــی
و یــا خواســتهها را بــرآورده میســازند».
کارکنــان بــرای کمــک بــه مشــتریان )4 ،پاســخ
کیفیــت خدمــات (Service Quality):از زمانی کارکنــان بــه ســواالت مشــتریان تحــت هــر
کــه نقــش خدمــات در زندگــی روزمــره آشــکار شــرایط.
شــد ،معقولــه «کیفیــت خدمــات» نیــز بــه
عنــوان مشــخصه اصلــیرقابــت بیــن ســازمانها اطمینــان (Assurance) :دانــش و ادب کارکنــان
مــورد توجــه قــرار گرفــت .بــه طوریکــه توجــه و توانایــی آنهــا بــرای ایجــاد اطمینــان خاطــر و
بــه کیفیــت خدمــات ،ســازمان را از رقبایــش اعتمــاد در مشــتریان.
متمایــزســاخته و ســبب کســب مزیــت رقابتــی  )1ایجــاد اعتمــاد در مشــتریان از طریــق
میشــود .اولیــن مطلــب در مــورد کیفیــت رفتارهــای مطلــوب )2 ،احســاس امنیــت مشــتریان
خدمــات آن اســت کــه خدمتــی دارایکیفیــت در تعامــات خــود بــا ســازمان، )3رفتــار مودبانــه
اســت کــه بتوانــد نیازهــا و خواســتههای و محترمانــه بــا مشــتریان )4 ،کافــی بــودن دانــش
مشــتریان را بــرآورده ســازد و ســطوح خدمــت کارکنــان بــرای پاســخ بــه ســواالت مشــتریان.
ارایــه شــده بــا انتظــاراتمشــتریان منطبــق باشــد.
کیفیــت خدمــات کــه بــه عنــوان کیفیــت همدلــی (Empathy) :مهــم شــمردن و طــرز
ارضــا کننــده انتظــارات مشــتریان در نظــر رفتــار فــردی بــا مشــتریان.
گرفتــهمیشــود ،مفهومــی اســت کــه توســط  )1توجــه فــردی بــه مشــتریان )2 ،ســاعتهای
پاراســورامان و همکارانــش در ســال  1985معرفــی کاری مناســب بــرای کلیــه مشــتریان )3 ،نشــان
شــده اســت .وی کیفیــت خدمــاترا اینگونــه دادن توجــه شــخصی بــه مشــتریان توســط
تعریــف میکنــد« :ســازگاری پایــدار بــا انتظــارات کارکنــان )4 ،خواســتار بهتریــن منافــع بــرای
مشــتری و شــناخت انتظــارات مشــتری از خدمــت مشــتریان )5 ،درک نیازهــای خــاص مشــتریان.
خــاص».عثمــان و اون ( )2002کیفیــت خدمــات
را بــا عنــوان درجــهای از اختــاف بیــن ادراک و ارزیابــی کیفیــت خدمــات در مــدل ســروکوال
انتظــارات مشــتریان از خدمــاتتعریــف میکننــد. مبتنــی بــر درک واقعــی مشــتریان از کیفیــت
خدمــات ارایــه شــده در مقایســهبــا وضعیــت
مقیــاس کیفیــت خدمــات (ســروکوال) :در ایــدهآل از نقطــه نظــر آنهــا میباشــد.
ادبیــات کیفیــت خدمــات ،رایجتریــن مــدل بــرای پاراســورامان عقیــده دارد کــه کیفیــت خدمــات
ســنجش کیفیــت خدمــات ،مقیــاس ســروکوال شــامل انتظــارات قبــل ازخریــد مشــتری ،کیفیــت
(SEARVQUAL) میباشــد کــه در ســال  1988ادراک شــده از فرآینــد خریــد و کیفیــت ادراک
توســط پاراســورامان ،زیتهامــل و بــری و بــر شــده از نتیجــه اســت .وی کیفیــت خدمــات را بــه
پایــه مــدل شــکاف بنــا شــده اســت .برپایــه ایــن عنــوان فاصلــه و شــکاف بیــن انتظــارات مشــتری
مــدل ،اندازهگیــری انتظــارات و ادراکات مشــتریان از خدمــت و ادراکات او از خدمــت دریافــت شــده
دربــاره ابعــاد کیفیــت خدمــات بــا اســتفاده  5بعــد معرفــی میکنــد.
و  22مولفــه قابــلاندازهگیــری اســت.
اهمیــت و ارتبــاط کیفیــت خدمــات بــا
عوامــل ملمــوس (Tangibles) :جنبههــا و رضایتمنــدی مشــتری: همانگونــه کــه بیــان
عناصــر فیزیکــی ســازمان جهــت ارایــه خدمــات. شــد نقــش و اهمیــت مشــتری در شــرکتها و
 )1تجهیــزات مــدرن )2 ،امکانــات فیزیکــی قابــل ســازمانها بــه ســبب تأثیــر مســتقیمی کــه بــر
توجــه )3 ،کارکنانــی بــا ظاهــر تمیــز و آراســته ،رشــد وبقــای ســازمان در بــازار رقابــت میگذارنــد
 )4مــدارک مرتــب و منظــم (نظیــر جــزوات ،و نیــز کســب منافعــی کــه بــرای ایشــان دارنــد،
ســبب گردیــده تــا امــروزه از نظــرفلســفی لــزوم
زونکنهــا ،صورتحســابها و.)...
کســب رضایــت مشــتری درک و پذیرفتــه شــود و
قابــل اعتمــاد بــودن (Reliability) :توانایــی در کلیــه واحدهــای ســازمانی گرایــش بــه مشــتری
ســازمان در ارایــه خدمــات بــه شــکلی صحیــح و داشــتهباشــند و ســمت و ســوی فعالیــت همــه
آنهــا مشــتری و جلــب رضایــت او باشــد .در
تــا زمــان وعــده داده شــده.
 )1انجــام کار یــا خدمــت وعــده داده شــده در دنیــای امــروز اصــل رقابــت ایجــابمیکنــد کــه
زمــان معیــن )2 ،نشــان دادن عالقــه خالصانــه توجــه مدیــران ســازمانها معطــوف بــه باالبــردن
بــرای حــل مشــکالت مشــتری ، )3انجــام خشــنودی مشــتریان ،کاهــش هزینههــای تولیــد
اصالحــات در خدمــات در اولیــن زمــان )4 ،ارایــه و ارایــهخدمــات بــا ســطح بــاالی کیفیــت در کار
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باشــد .بنابرایــن بررســی و شــناخت شــاخصهای
رضایــت مشــتری و ســنجشرضایــت مشــتریان
بدیــن لحــاظ حائــز اهمیــت بــوده کــه در نهایــت
ســطح رضایــت مشــتری تعیینکننــده موفقیــت
یــاشکســت ســازمانها اســت ( .روســتا)1380 ،
اهمیــت کیفیــت خدمــات و رضایــت مشــتری
و کمــک بــه توســعه ارتباطــات ســازمانهای
خدماتــی مــورد تأکیــد ویــژه قــرارگرفتــه اســت.
مدیــران ســازمانهای خدمــات آگاهنــد کــه
رضایــت مشــتری از کیفیــت خدمــات منبــع مزیت
رقابتــی وســودآوری میباشــد .مقدمــه رضایــت
مشــتری براســاس نظــر پاراســونامان و کرونیــن
تیلــور ،کیفیــت خدمــات اســت و باعــثمیشــود
مشــتری احســاس رضایــت یــا نارضایتــی کنــد و
از طــرف دیگــر کیفیــت خدمــات رابطـهای مثبــت
بــا حفــظ مشــتریدارد .ســازمانهای خدماتــی
بســیار وابســته بــه رضایــت مشــتری هســتند و
بایــد اســتانداردی بــرای عملکــرد راضیکننــده
ایجــاد کننــد( .کاظمــی و مهاجــر)1388 ،
کیفیــت خدمــات و رضایــت مشــتری عاملــی
حیاتــی در تحلیــل رقبــا میباشــند و بــا توجــه بــه
ایــن امــر ،متضمــن ســود وپیشــی گرفتــن از رقبــا
در بلندمــدت اســت .ســازمانها بایــد بــرای ادامــه
حیــات ،ســبقت گرفتــن از رقبــا در بــازار رقابــت و
توســعه و پیشــرفت خویــش در کوتاهتریــن زمــان
نســبت بــه شناســایی مشــکالت و مرتفــع کــردن
آنهــا اقــدام کننــد.
ایکوبوســی اعتقــاد دارنــد مــدل کیفیــت خدمــات
و رضایــت مشــتری در ویژگیهــای زیــر مشــترک
هســتند:
 )1در هــر مفهــوم بــر روی مشــتریان فکــر
میشــود تــا انتظــارات اولیــه بــرای خریدهــای
آنهــا حفــظ شــود.
 )2ادراکات مشــتریان براســاس خریدشــان
بــه دســت میآیــد.
 )3مشــتریان انتظــارات خــود را بــا ادراکاتشــان
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ارایــه ارزش بیشــتر بــه مشــتریان و جلــب رضایــت
مقایســه میکننــد.
 )4ایــن فرآینــد مقایسـهای منجــر بــه ارزیابیهــای بیشــتر آنــان».
کیفیــت و یــا رضایــت و بــه دنبــال آن بــه وجــود
آمــدن پیامدهایــی ازقبیــل قصــد خریــد در آینــده عوامــل موثــر در موفقیــت مدیریــت ارتبــاط
بــا مشــتری:
و ...میشــود.
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــه عنــوان یــک
ضــرورت اســتراتژیک بــرای تمامــی ســازمانها
رضایت مشتری:
)Customer Satisfaction( میباشــد .چــرا کــه اجــرای موثــرآن میتوانــد
رضایــت یــا نارضایتــی یــک پاســخ احساســی اســت موجــب افزایــش رضایــت مشــتری ،وفــاداری و
کــه بــه ارزیابــی از کاال یــا خدمتــی کــه مصــرف یــا جــذب آنهــا و در نتیجــه فــروش بیشــتر و تکــرار
ارایــه شــده اســت ،دادهمیشــود .رضایــت ارزیابــی خریــد گــردد.همانطــور کــه پیشتــر اشــاره
مشــتری از محصــول یــا خدمــت اســت ،بــا توجــه شــد ،مشــتریان بهتریــن دارایــی یــک ســازمان
بــه ایــن کــه آیــا محصــول یــا خدمــت نیازهــا و هســتند و تعــداد رو بــه افزایــش ســازمانها،
انتظــارات مشــتریان را بــرآورده کــرده اســت یــا نه؟ اهمیــت مشــتریمحور شــدن را در دنیــای رقابتــی
شکســت در بــرآورده ســاختن نیازهــا و انتظــارات امــروز نشــان میدهــد .همچنیــن ســازمانها
منجــر بــه عــدم رضایــتنســبت بــه محصــول یــا بایــد دانایــی دربــارهمشــتریان ،محصــوالت و
خدمــات را بــه صــورت درون ســازمانی (نقــاط
خدمــت خواهــد شــد.
مهمتریــن موضوعــی کــه در اندازهگیــری رضایــت تمــاس بــا مشــتریان) ایجــاد کننــد .بنابرایــن،
مشــتری مــورد ســنجش قــرار میگیــرد ،مواجهــات مدیــرانســازمان بــه ســمت آگاهــی یافتن نســبت
خدمتــی اســت .ایــنمواجهــات خدمتــی هســتند بــه فاکتورهــای مهــم موفقیــت مدیریــت ارتبــاط با
کــه مشــتری را راضــی یــا ناراضــی میکننــد .از مشــتریان خــود کشــیدهمیشــوند.
دیــدگاه مشــتری ،روش ـنترین تأثیــر خدمــات در گامســون ( ،)2002مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
«برخــورد خدمتــی» یــا «لحظــه واقعیــت» یعنــی (CRM) را بــه عنــوان یــک قاعــده ضــروری بــرای
زمانــی کــه مشــتری بــا شــرکت خدماتــی تعامــل ســازمانهایی کــه نیازمنــدتوســعه و پیشــرفت
بیشــتری هســتند ،قلمــداد میکنــد و در ایــن
دارد ،اتفــاق میافتــد.
جمــال و ناصــر ( ،)2002رضایتمنــدی مشــتری زمینــه شناســایی ابعــاد کلیــدی CRM را بســیار
را بــه عنــوان احســاس یــا نگــرش یــک مشــتری مهــممیدانــد.
نســبت بــه یــک محصــول و یــاخدمــت بعــد از آدام لیندگریــن و همکارانــش ( ،)2006نــه عامــل
را بــرای موفقیــت CRM الزم میداننــد کــه در
اســتفاده آن تعریــف میکننــد.
(شــکل )1نشــان دادهشــده اســت.
عوامــل مذکــور بــه همــراه شــاخصهای آنــان
مدیریت ارتباط با مشتری:
Customer Relationship( عبارتنــد از:
) Management )1اســتراتژی مشــتری (Customer Stratrgy):
آرم اســترانگ در ســال  ،2004CRM را بــه ایــن اقــدام بــه انتخــاب مشــتری ،تحلیــل دوره حیــات
صــورت توصیــف میکنــد« :فرآینــد کلــی ایجــاد مشــتری وطبقهبنــدی مشــتریان و توســعه روابــط
و نگهــداری رابطــه بــامشــتریان ســودآور از طریــق بــا مشــتریان بــا ارزش.
 )2اســتراتژی تعامــل بــا مشــتری (Customer-
interaction Strategy) :ثبت مشــخصات مشــتری،
فرآیند
تحلیــل نقــاطتمــاس بــا مشــتری ،هماهنگــی بــا
اســتراتژی مشــتری ،توســعه کانالهــای تعامــل و
استراتژی مشتری
کســب اطالعــات از مشــتری.
 )3اســتراتژی خلــق ارزش (Value-creation
Strategy) :بهبــود کیفیــت بــرای افزایــش ســهم
استراتژی خلق ارزش
بــازار ،شناســایی نیازهــای مشــتریان ،بهبــود
مســتمر فعالیتهــا جهــت ایجــاد ارزش افــزوده.
استراتژی تعامل با مشتری
 )4فرهنــگ :ایجــاد فرهنــگ مشــتریمحوری در
ســازمان ،ایجــاد فرهنــگ ســازمانی تطبیقپذیــر
مدیریت دانش
و پاســخگو بــه تغییــر،پاکیزگــی و طراحــی اداره.
 )5افــراد :سیســتم پــاداش مناســب ،کارکنــان
توانمنــد ،مشــارکت کارکنــان ،رضایــت کارکنــان،
ساختار سازمانی
آمــوزش کارکنــان،پشــتیبانی ،تعهــد و درگیــری
مدیریــت ارشــد.
فناوری اطالعات
 )6ســاختار ســازمانی :تیمهــای فرآینــدی و
متمرکــز بــر مشــتری ،یکپارچگــی فــرا وظیف ـهای
فرهنگ
و ارتباطــات بیــن واحــدی،تعریــف رویــه ،ارایــه
اســتاندارد.
افراد
 )7فنــاوری اطالعــات :زیرســاخت  ،ITیکپارچگــی
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تکنولــوژی و بیــن سیســتمها ،برنامــه کاربــردی
(عملیاتــی) ،اســتفاده از ابزارهــای تحلیلــی،
اســتفاده از ابزارهــای مشــارکتی ،مدیریــت
اطالعــات ،مدیریــت تماسهــای مشــتری.
 )8فرآینــد :کیفیــت خدمــات و محصــوالت و
فعالیتهــای ســازمانی ،یکپارچگــی فرآیندهــا،
هدفگــذاری ،خوشــامدگویی،کســب آشــنایی،
توســعه مشــتری ،مدیریــت مشــکالت و بازگردانــی.
 )9مدیریــت دانــش و یادگیــری :قابلیــت
یادگیــری پویــا ،رویههــای بــرای ایجــاد دانــش
مشــتری ،رویههــای بــرای بــهاشــتراکگذاری
دانــش مشــتری ،رویههایــی بــرای بــه کارگیــری
دانــش مشــتری ،بازنگــری دانــش مشــتری و بــه
روزرســانی آن.
همانطــور کــه در بخــش تعاریــف CRM نیــز
اشــاره شــد ،CRM مجموعــهای از عوامــل اســت
کــه در اثــر تعامــل موثــر وهماهنــگ بــا یکدیگــر
بــه موفقیــت CRM منجــر میشــود.
گامهای الزم موفقیت در زمینهCRM:
 )1تعریــف نیازمندیهــای شــرکت ،شناســایی
ن و تصمیــم بــر چگونگــی
مســایل و راهکارهــای آ 
پیادهســازی آن راهکارهــا.
 )2مذاکــره بــا مشــتریان و کارکنــان و اطمینــان
از پذیــرش کارکنــان ،خدمــات بهتــر بــه مشــتریان
بــرای حفــظ وفــاداریآنهــا .ارایــه محصــوالت
ســودآور کــه انتظــارات آنهــا را بــرآورده میســازد،
تغییــر از محصولمحــوری بــه مشــتریمحوری،
ایجــاد روابــط بلندمــدت و دو طرفــه ســودآور بــا
همــه ذینفعــان.
 )3تشــویق ارتباطــات بیــن واحــدی و پشــتیبانی
در ســطح شــرکت .اختصــاص یــک مدیــر ارشــد
مشــتری (Customer Classy Overseer) و
سیســتم پــروژه CRM ســرمایهگذاری در ابزارهــای
تحلیلــی.
 )4انتخاب محصولی با خصوصیات زیر:
الــف) تکنولــوژیای کــه تمایــز در مبــارزات
بازاریابــی را تســهیل میکنــد.
ب) معمــاری  CRMکــه کانالهــای فــروش
موجــود و آینــده را مدیریــت کنــد.

 )5یکپارچــه کــردن سیســتمهای جلــوی باجــه
بــا فرآیندهــای دادهکاوی پشــت باجــه بــرای دیــد
واحــد از مشــتری .تنهــابایــد از دادههــای مرتبــط
بــا مباحــث کس ـبوکار اســتفاده کــرد و هــر جــا
الزم اســت از دادههــای دیگــر اســتفاده کــرد.
 )6ایجــاد یــک انبــار داده مرکــزی بــرای دادههــای
جدیــد و قدیــم ،داده کاوی و تحلیــل آنهــا،
ایجــاد مدلهــای دادهمختلــف بــرای راهکارهــا،
اســتاندارد کــردن دادههــا بــرای کاهــش مشــکالت
اســتخراج داده و اســتفاده از دادههــای بــاکیفیــت.
 )7مکانیزهکــردن فرآینــد تصمیمگیــری و
نظــارت بــر تغییــر رفتــار مشــتری بــه وســیله
عوامــل هوشــمند در جهــتپیشبینــی رفتارهــای
کلیــدی مشــتری.
 )8اســتفاده از تحلیــل خوشــهای بــرای کشــف
دیدگاههــای مشــتریان جدیــد و بهبــود حفــظ
مشــتری از طریــق مدلهــایپیشبینــی کننــده.
 )9ســاخت ،ســنجش و بــه کارگیــری مدلهــای
تحلیلــی.
 )10شــروع تغییــر رفتــاری بــرای مبــارزات
تبلیغاتــی ســودآور بــا خدمــات رویــدادی.
 )11تعریــف اهــداف واضــح و قابــل ســنجش
کســبوکار بــرای هــر فــاز و محــدود کــردن
ســرمایهگذاری بــا نظــارت بــر ROI.
 )12شکســتن اهــداف کلــی بــه اهــداف جزییتــر
بــرای نظــارت بــر پیشــرفت آنهــا.
 )13الگوگیــری رضایــت مشــتری قبــل از
پیادهســازی ،یادگیــری از اشــتباهات و
موفقیتهــای مبــارزات بــرای کمــک بــه
بهبودهــای آینــده.
 )14تحلیل پایگاه داده مشتری.
نتیجهگیری:
امــروزه ســازمانهای تولیــدی و خدماتــی،
میــزان رضایــت مشــتری را بــه عنــوان معیــاری
مهــم بــرای ســنجش کیفیــت کارخــود قلمــداد
میکننــد و ایــن رونــد همچنــان در حــال
افزایــش اســت .اهمیــت مشــتری و رضایــت او
چیــزی اســت کــه بــهرقابــت در ســطح جهانــی
بــر میگــردد .بنابرایــن در محیــط کســبوکاری

کــه پیوســته پیچیــده و رقابتــی میشــود،
کســبرضایــت مشــتری در حــال تبدیــل شــدن
بــه هــدف اصلــی شــرکتها اســت .بــا توجــه
بــه بررســیهای انجــام شــده و مقایســهابعــاد
کیفیــت خدمــات ،مشــخص گردیــد کــه بعــد
کیفیــت خدمــات (عوامــل محســوس ،قابــل اعتماد
بــودن ،قابلیــتپاســخگویی ،اطمینــان داشــتن و
همدلــی) کــه از مــدل ســروکوال اقتبــاس شــده
اســت بــر رضایتمنــدی مشــتریانتأثیرگــذار
بــوده و حکایــت از ایــن دارد کــه کیفیــت خدمــات
تأثیرگذارتریــن متغیــر بــر رضایــت مشــتری اســت
کــه میتوانــد نقــش متغیــر واســط را بــرای
ســایر متغیرهــای تأثیرگــذار نیــز ایفــا کنــد و بــا
الویتبنــدی ابعــاد تأثیرگــذار کیفیــت خدمــات
بــررضایــت مشــتریان ،ســازمانهای خدماتــی
میتواننــد اســتراتژیهای بازاریابــی مناســب
را تدویــن و اجــرا کننــد .پیادهســازیو اجــرای
اثربخــش و موفقیتآمیــز مفهــوم مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتری در ســازمانها مســتلزم
درک روشــن و تعریــفمشــخصی از ایــن مفهــوم،
طراحــی و تدویــن اســتراتژیCRM و هماهنگی آن
بــا ابعــاد محیطــی و ســازمانی یــا عناصــرتغییــر در
ســازمان (ســاختار ،تکنولــوژی ،فرهنــگ ســازمانی)
اســت .مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری مفهــوم
فرابخشــی اســت کــهمیبایــد تمامــی واحدهــای
ســازمان در آن درگیــر باشــند و از آن حمایــت
کننــد و بنابرایــن منحصــر بــه کارکــرد بازاریابــی
و یــا فنــاوری اطالعــات نمیشــود ،هــدف آن
نیــز خلــق و کســب مزیــت رقابتــی پایــدار بــرای
ســازمان و ارزش افــزوده بــرایمشــتریان میباشــد؛
هــر چــه ســازمان از محصولگرایــی بــه ســمت
مشــتر یگرایی حرکــت کنــد ،میباشــد.
جهــت اجرایــی اثربخــش از  ،CRMنیازمنــد
اســتفاده بیشــتر از مدیریــت موفقیتآمیــز ارتبــاط
بــا مشــتری بــوده کــه بایــد اســتراتژی آن را بــا
تغییــرات و تحــوالت محیطــی همــگام کــرده و بــا
اســتراتژی رقابتــی ســازمان نیــز هماهنــگ شــد.
ایــن هماهنگــی نــه تنهــا ازاتــاف منابــع و زمــان
جلوگیــری میکنــد ،بلکــه موجــب همافزایــی
نیــز میگــردد.
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در دنيــاي تجــارت امــروز ،تــداوم در خدمترســاني
بــه جامعــه جــز بــا توســعه زيرســاختهاي جديــد
ممکــن نيســت و تجارتهــاي پايــدار ،همگــي
قدمــت خــود را مرهــون پذيــرش هميــن تفکــر
بودهانــد .ايــن روزهــا ارايــه خدمــات در ابعــاد ملــي
و بينالمللــي مســتلزم مدرنيــزه کــردن و نــوآوري
در ايــن زمينــه اســت تــا بتــوان رضايتمنــدي
مشــتريان از خدمــات دريافتــي را تضميــن
کــرد .نمونــه ايــن امــر تأســيس و راهانــدازي
بزرگتريــن و مدرنتريــن «هــاب» خاورميانــه
اســت کــه درراســتاي افزايــش ظرفيــت و ارايــه
خدمــات بهتــر و بــا کيفيتتــر انجــام شدهاســت.
« »T-HUBکــه آخريــن روزهــاي عمليــات راهاندازي
را پشــت ســر ميگــذارد ،يکــي از پيشــرفتهترين
هابهــاي دنياســت کــه بــا تکنولــوژي بــهروز
شــرکت «Beumer Group» آلمــان در زمينــي
بــا مســاحتي بيــش از 4500متــر در دو طبقــه
عملياتــي و ســه طبقــه اداري آغــاز بـهکار ميکنــد
و قابليــت بارگيــري بيــش از  7600قطعــه در
ســاعت را دارد.سيســتم توزيــن و حجمســنج در
ایــن هــاب اتوماتيـکاســت و ســرعتي بســيار بــاال
دارد .بهطورکلــي در ايــن مرکــزتمهيــدات فراوانــي
در راســتاي کاهــش زمــان و افزايــش ســرعت
بــهکار گرفتــه شدهاســت کــه ميتوانــد بــراي
تمامــيســرويسهاي ارايــه شــده کارآمــد باشــد.
« »T-HUBداراي دو خــط تغذيــه بــراي حمــل
بــار اســت و بــه صــورت خــودکار بســتهها
را وارد سيــســـتم ســورتينــــگ ميکنـــد؛
همچنيــن ايــن مرکــز داراي انــواع شــوتينگها
بــراي تخصيــص مقاصــد مختلــف اســت .
بســتر IT و سيســتمهاي ســرور ايــن «هــاب»
مــدرن ،امــکان ارتبــاط بــا هابهــاي ديگــر
را در بســتر  Cloud»«-رايانــش ابــري -دارد و
ميتوانــد بــا آنهــا ارتبــاط آناليــن داشتهباشــد.
يکــي ديگــر از مزايــاي «هــاب» جديــداســتفاده
از دوربينــي بــا کيفيــت بــاال بــراي عکاســي
بــا ســرعت و کيفيــت بهتــر اســت کــه از پنــج
جهــت و بهصــورت تکبعــدي و دوبعــدي از
بســتهها عکاســي ميکنــد .در ايــن مرکــز
کــه از سيســتمهاي لجســتيکي روز دنيــا
اســتفادهميشــود ،امــکان ارســال آناليــن عکــس
بســتهها پــس از مراحــل ســورت بــه مشــتري
وجــود دارد کــه ميتوانــد بهعنــوان يــک
گزينــه ،بــراي برخــي از مشــتريان جالــب باشــد.
بــا راهانــدازي «»T-HUBکــه بزرگتريــن «هــاب»
خاور ميانــه خواهدبــود  ،رو زانــه حجــم
گســتردهاي از مرســوالت بــا ســرعت بيشــتر
و در کمتريــن زمــان ممکــن بــه تمامــي
نقــاط ايــران و جهــان ارســال خواهدشــد.
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مقاله

مقاله
ترجمه و تألیف :دکتر مهدی غضنفری
دکتر مهدی فتحاله

مقدمه
موضــوع لجســتیک بخــش فیزیکــی زنجیــره
تأمیــن را دربرگرفتــه و عمدتــاً شــامل کلیــه
فعالیتهــای فیزیکــی جریــان مــواد و کاال از
مرحلــه تهیــه مــواد خــام تــا محصــول نهایــی
از جملــه حملونقــل ،انبــارداری و امثــال آن را
شــامل میگــردد.
ایــن امــرتحــت عنــوان «لجســتیک و مدیریــت
جریــان مــواد» نــام دارد کــه بخــش مهمــی از
نظــام مدیریــت زنجیــره تأمیــن را شــاملمیشــود.
بدیهــی اســت حجــم زیــادی از ارزش ایجــاد شــده
در طــول یــک زنجیــره تأمیــن ،وابســته بــه طــرح
اصولــی لجســتیکو مدیریــت اثربخشــی جریــان
مــواد از مرحلــه تأمیــن تــا مشــتری نهایــی و حتــی
بالعکــس اســت.
ایــن مراحــل همــراه بــا مدیریــت اصولــی
جریانهــای اطالعاتــی و نیــز جریانــات مالــی،
چارچــوب اصلــی نظــام مدیریــت زنجیــره تأمیــن
را تشــکیل میدهــد .

24

شماره دوم-زمستان۱۳۹۶

 -1مدیریت جریان مواد درSCM
اهمیــت مدیریــت موثــر جریــان مــواد در طــول
زنجیــره تأمیــن ،در ســالهای اخیــر بــه وســیله
مجریــان صنایــع و دانشــگاهیان درک شــده
اســت .هزینههــای مرتبــط بــا جریــان مــواد،
اهمیــت ویــژهای بــرای ایــن مجریــان داشــته
اســت .متخصصــان صنایــعتخمیــن میزننــد کــه
هزینههــای جریــان مــواد در زنجیــره تأمین ،ســهم
بزرگــی از هزینههــای عملیاتــی را در بســیاری از
ســازمانها بــه خــود اختصــاص میدهــد ،بــه
طــوری کــه در برخــی صنایــع ایــن هزینههــای
عملیاتــی را در بســیاری ازســازمانها بــه خــود
اختصــاص میدهــد ،بــه طــوری کــه در برخــی
صنایــع ایــن هزینــه هــا تــا  75درصــد کل بودجــه
عملیاتــیرا شــامل میشــود .براســاس آمــاری
کــه اداره بازرگانــی ایــاالت متحــده ارایــه کــرده
اســت ،ســاالنه بیــش از  600میلیــارد دالرصــرف
خدمــات و فعالیتهــای وابســته بــه لجســتیک
میشــود .یکــی از اهــداف مهــم مدیریــت زنجیــره

تأمیــن ،بهبــود موقعیــتجریــان مــواد درطــول
زنجیــره تأمیــن از دیــد مصرفکننــده نهایــی،
تــوأم بــا کاهــش همزمــان هزینههــای زنجیــره
تأمیــن اســت.
ایجــاد زنجیرههــای تأمیــن یکپارچ ـهای کــه مــواد
مــورد نیــاز مشــتریان نهایــی و ســازمانهای عضــو
زنجیــره تأمیــن را بــه مقــدارمــورد نیــاز ،در شــکل
و طــرح مطلــوب ،بــا مستندســازی مناســب ،در
مــکان و در زمــان مطلــوب و بــا کمتریــن هزینــه
ممکــنتــدارک ببینــد ،در بطــن فعالیتهــای
مدیریــت زنجیــره تأمیــن قــرار دارد .زمانــی کــه
ســازمانها بــه ایجــاد و مدیریــت چنیــنزنجیــره
تأمیــن یکپارچــهای اقــدام میکننــد ،عوامــل
کلیــدی زیــر را بایــد مدنظــر قــرار دهنــد:
شناخت زنجیرههای تأمین موجود
مهندسی مجدد لجستیک زنجیره تأمین
تشخیص اهمیت زمان
ایجــاد یــک سیســتم اندازهگیــری عملکــرد
بــرای زنجیــره تأمیــن

Article
مشتریان
جریانهای محصول و مواد

فروشندگان خرد

جریانهای اطالعاتی و مالیاتی

مراکز توزیع

واحدهای تجاری استراتژیک

مونتاژ/تولید
تأمینکنندگان رده اول

تأمینکنندگان رده دوم

تأمینکنندگان رده اول

تأمینکنندگان رده دوم

تأمینکنندگان رده دوم

شکل  -1مدل زنجیره تأمین یکپارچه

فلشهای دو طرفه نشاندهنده جریانهای معکوس مواد و یا بازخوردهای اطالعاتی هستند

 -2شناخت زنجیرههای تأمین موجود
در ســالهای اخیــر ،مدیریــت زنجیــره تأمیــن،
مــورد توجــه روزافــزون بــوده اســت .ایــن
مســاله کــه ســازمان شــما،تأمینکننــدگان و
تأمینکننــدگان آنهــا ،مشــتریان و مشــتریان
آنهــا در کنــار یکدیگــر کار میکننــد تــا نیازهــای
مشــتریاننهایــی را برطــرف ســاخته و درعیــن
حــال بــرای همــه شــرکای درگیــر منافعــی ایجــاد
کننــد ،مســأله بســیار جالــب و قابــلتوجهــی
اســت .امــا تطبیــق و بــه کارگیــری یــک اســتراتژی
جامــع  ،SCMبــه کوششــی قابــل توجــه همــراه بــا
تغییــرات اندکــی در جهتگیریهــای اجرایــی
ســازمانها نیــاز دارد .چــون دنیــای SCM کامــ ً
ا
بــدون طــرح و نقشــه اســت ،قبــل از ســپردن
هرگونــه تعهــد بســیار مهــم اســت کــه ســازمانها
درک دقیقــی از زنجیــره تأمیــن موجود و فرآیندهای
وابســته بــه آن بــهدســت آورنــد .ایــن درک ،بــه
ســازمانها کمــک میکنــد تــا اهمیــت نســبی
زنجیــره تأمیــن مختلــف را مشــخص کــرده و
فرآیندهــای مرتبــط بــا آن را بــه منظــور بهبــود
بیشــتر شناســایی کننــد.
 -2-1زنجیره تأمین داخلی
زنجیــره تأمیــن داخلــی ،بخشــی از فعالیتهــای
یــک زنجیــره تأمیــن اســت کــه در محــدوده
داخلــی یــک ســازمان واحــداتفــاق میافتــد.
زنجیرههــای تأمیــن داخلــی میتواننــد کامــ ً
ا
پیچیــده باشــند .کســب شــناخت از زنجیــره
تأمیــن داخلــی ســازمان ،اغلــب یــک نقطــه
شــروع مناســب بــرای شــرکتهایی اســت کــه
فعالیتهــای SCM را مــورد توجــه قــرار میدهنــد.
جالــب اســت بدانیــم در ایــن ســاختارهای
چندبعــدی ،کارکنــان یــک بخــش اغلــب بــه دیگــر
بخشهــا بــه دیــد یــکتأمینکننــده خارجــی
یــا مشــتری نــگاه میکننــد .در برخــی از مــوارد،
مجــادالت لفظــی کــه بیــن بخشهــا وجــود
دارنــد ،یکپارچهســازی عملیــات و فرآیندهــای
بخشهــای زنجیــره تأمیــن داخلــی را بــا مشــکل
مواجــه میســازند .توســعه نقشــههایفرآینــد

(Process Maps) زنجیرههــای تأمیــن مهــم و
فرآیندهــای مرتبــط بــا آنهــا ،روش مفیــدی بــرای
ایجــاد شــناختجامــع از زنجیــره تأمیــن داخلــی
میباشــد .یکــی از بهتریــن راهکارهــا بــه منظــور
توســعه نقشــههای فرآینــد ،اســتفاده ازتیمهــای
چنــد فعالیتــی (Cross-Functional Teams)
میباشــد .ایــن تیمهــا شــامل پرســنلی از تمــام
بخشهــایســازمان در زنجیــره تأمیــن تحــت
بازرســی میباشــند .اعضــای تیــم بایــد آگاهــی و
دانــش فنــی کافــی در رابطــه بــا زنجیــرهتأمیــن
در محــدوده کاری خــود و درک جامعــی از روابــط
بیــن خــود و دیگــر اعضــای زنجیــره تأمیــن داشــته
باشــند.
بــه منظــور تســهیل فعالیــت طرحریــزی فرآینــد،
هریــک از اعضــای تیــم بایــد بــا اصــول طرحریــزی
و دیگــر اطالعــات مــورد نیــازآشــنا شــوند .هــدف
از ایــن کار ،توســعه طرحهایــی از زنجیــره تأمیــن
اســت کــه تمــام موجودیتهــای زنجیــره تأمیــن
راهمــراه بــا فرآیندهــای کلیــدی مرتبــط بــا آنهــا
ارایــه دهنــد .فرآیندهایــی از قبیل ارســال ســفارش
(فروشهــا) ،ورود ســفارش(برنامهریــزی مــواد)،
مقدمــات ســفارش (خریــد ،تولیــد ،انبــارداری) و
حمــل ســفارش (توزیــع و حملونقــل) از جملــه
فرآیندهــای کلیــدی و موجودیتهــای مرتبــط بــا
زنجیــره تأمیــن بــه حســاب میآینــد .هــر یــک
از اعضــای تیــم ،بایــد مراحــل وگامهــای زنجیــره
تأمیــن بخــش خــود را همــراه بــا اطالعــات
عملکــرد دوره جــاری مســتند کنــد.
زمانــی کــه اعضــای تیــم ،طرحهــای فرآینــد
زنجیــره تأمیــن را بــرای بخــش خــود تکمیــل
کردنــد ،تمــام اعضــای تیــم ،بــه منظــورتوســعه
زنجیــره تأمیــن جامــع داخلــی بســیج میشــوند.
ایــن گام بایــد در یــک جلســه کارگاهــی هدایــت
و رهبــری شــود ،چــونزمانــی کــه هــر عضــو
طــرح زنجیــره تأمیــن مربــوط بــه بخــش خــود را
ارایــه میدهــد ،ایــن امــر آمــوزش قابــل توجهــی
را بــرایاعضــای دیگــر تیــم بــه همــراه خواهــد
داشــت .در طــول برگــزاری کارگاههــا ،افــراد
مختلــف ،درکهــای متفــاوت و در بعضــیمــوارد

محــدودی از آنچــه کــه در بخشهــای فرآینــدی
دیگــر اتفــاق افتــاده اســت ،نشــان میدهنــد.
 -2-2زنجیره تأمین خارجی
هنگامــی کــه شــناخت کافــی از زنجیــره تأمیــن
داخلــی بــه دســت آوردیــم ،ضــروری اســت کــه
تجزیــه و تحلیــل و شــناختزنجیــره را بــه بخــش
خارجــی زنجیــره تأمیــن یعنــی تأمینکننــدگان
و مشــتریان کلیــدی تعمیــم دهیــم .ایــن موضــوع
بــهعنــوان یــک فرصــت طالیــی بــرای بهبــود،
اغلــب در روابــط بیــن ســازمانهای مختلــف عضــو
زنجیرههــای تأمیــن بــروز میکنــد .همچنیــن
ایــن گام ،درجــات پیچیدگــی ســازمانهای
چندگانــه (Multiple Organization) را بــا
ایــن فــرض کــه ســازمانهای چندگانــه و
نمایندگانشــان ،در حــال حاضــر مشــارکت
مطلوبــی در تجزیــه و تحلیــل مســایل زنجیــره
دارنــد ،افزایــش میدهــد .در ایــن مرحلــه از
تجزیــه و تحلیــل ،ســازمان بایــد تالشهایــش را
بــر روی آن دســته از زنجیرههــایتأمینــی کــه
بیشــترین اهمیــت را بــرای موفقیــت ســازمان در
پــی دارنــد ،متمرکــز کنــد.
زمانــی کــه زنجیرههــای تأمیــن کلیــدی شناســایی
شــدند ،آنگاه شناســایی اعضــای زنجیــره تأمیــن
(تأمینکننــدگان ومشــتریان) کــه حســاسترین
اعضــا در فعالیتهــای مدیریــت زنجیــره تأمیــن
ســازمان بــه شــمار میرونــد ،ضــروری خواهــد بــود.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن تأمینکننــدگان و
مشــتریان کلیــدی ،بیشــترین منافــع را بــرای
فعالیتهــای SCM بــه همــراهداشــته باشــند.
چنیــن ســازمانهایی بایــد اعضــای مهمــی
از زنجیــره تأمیــن باشــند ،چــون کــه زمــان و
فعالیتــی کــه بــرای یــکبرنامــه SCM توانمنــد و
شــاخص الزم اســت ،بــرای بازیگــران نقشهــای
کوچکتــر در فرآینــد ضــروری نیســت.
بــه منظــور انتخــاب اعضــای خارجــی زنجیــره ،بــه
چنــد نکتــه مهــم بایــد توجــه شــود .اوالً ،بایــد بــه
شناســایی و تعییــنموقعیتهــای رقابتــی کــه
بیــن اعضــای SCM وجــود دارنــد ،توجــه کافــی
شــود .بــه نظــر میرســد فعالیتهــای SCM
زمانــیســودمندتر خواهنــد بــود کــه ســازمانهای
عضــو زنجیــره ،رقیــب مســتقیم یکدیگــر نباشــند.
در ایــن صــورت ممکــن اســتمحدویتهایــی
بــرای فعالیتهــای مشــارکتی در زنجیــره تأمیــن
بــه وجــود آیــد .بــه عنــوان مثــال ،در حالتــی کــه
اعضــایزنجیــره بــه طــور همزمــان در برخــی
از شــاخهها رقیــب و در بعضــی دیگــر روابــط
خریــدار – تأمینکننــده دارنــد ،ایــن مشــکلبــه
وجــود میآیــد .ثانیــاً ،همــه ســازمانهای عضــو
زنجیــره و نمایندگانشــان بایــد یــک هــدف
مشــابه را دنبــال کننــد .ایــن بــدانمعنــی نیســت
کــه همــه ســازمانها بایــد اهــداف یکســان داشــته
باشــند .بلکــه اهــداف هــر یــک از آنهــا بایــد در
مجمــوع بــااصــول اولیــه SCM ســازگار باشــد.
ثالثــاً ،فعالیتهــای SCM پتانســیل محــدودی
بــرای موفقیــت دارنــد ،کــه در نهایــتمیتوانــد
نتیجــه مثبتــی را بــرای آنهــا بــه بــار آورد .در یک
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زنجیــره داخلــی ،در مواقعــی کــه واحدهــای تجاری
منفــرد یــامناطــق عملکــردی زنجیــره احســاس
کننــد کــه تصمیماتــی کــه بــرای کل ســازمان
بهینــه تشــخیص داده شــده اســت،میتوانــد بــه
علــت ضعــف برنامهریــزی ،مســئولیتپذیری،
منابــع و امثالهــم در فعالیتهایشــان باعــث ضــرر
آنهــا شــود ،بعیــداســت کــه در صحنــه رقابــت
و تجــارت باقــی بماننــد .در SCM خارجــی نیــز
بعیــد بــه نظــر میرســد کــه بتــوان بــه موفقیــت
مطلــوب دســت یافــت ،مگــر آن کــه تمــام اعضــای
مرتبــط بــه هــر ســازمان ،احســاس کننــد کــه از
مشــارک مذکــور بهرهمنــدخواهنــد شــد.
زمانــی کــه شــرکای خارجــی زنجیــره مشــخص
شــدند ،طــرح فرآینــد زنجیــره تأمیــن خارجــی
نیــز بــه همــان روشــی کــه پیشتــر بــرای
زنجیــره تأمیــن داخلــی بحــث شــده بــود ،تهیــه
و تنظیــم میشــود.
امــا در ایــن حالــت ،تیــم مذکــور در پیکربنــدی
تشــکیالتش ،هــم حالــت چنــد فعالیتــی و
هــم حالــت بیــن ســازمانی دارد .ایــن تیــم
بایــد نمایندگانــی از تمــام مناطــقعملیاتــی و
ســازمانهای عضــو زنجیــره تأمیــن خارجــی را
درون خــود جــای دهــد .در ایــن حالــت نیــز اعضــا،
مجــددا ً درجلســات کارگاهــی بیــن ســازمانی پــی
خواهنــد بــرد کــه بایــد عضــو موثــری در راســتای
توســعه طرحهــای فرآینــد زنجیــره تأمیــن
خارجــی باشــند ،همانطــور کــه در کارگاه هــای
زنجیــره تأمیــن داخلــی نیــز ،مفاهیــم مفیــدی را
در حیــن جلســاتآمــوزش دیدهانــد.
 -2-3مزایــای مشــارکت در زنجیرههــای
تأمیــن بیــن ســازمانی
شــرکا ،در کارگاههــای زنجیــره تأمیــن خارجــی
بــه ایــن حقیقــت پــی میبرنــد کــه عــاوه بــر
مستندســازی فرآیندهــای زنجیــرهتأمیــن موجــود،
مزایــای دیگــری نیــز وابســته بــه ایــن جلســات
هســتند.
مــوارد زیــر نمونههایــی از ایــن گونــه منافــع بــه
شــمارمیرونــد:
الف-ایجــاد روابــط و تماسهــای ارزشــمند در
زنجیــره تأمیــن؛
ب-کســب آگاهــی و شــناخت فعالیتهــای
ســازمانی جــاری؛
ج-شناســایی فرصتهــا بــرای انجــام پروژههــای
مشــترک بیــن اعضــای زنجیــره تأمیــن و...
ایــن پدیــده ،بــا دیگــر یافتههــای تحقیقــی در
زمینــه همکاریهــای بیــن ســازمانی ،ارتبــاط
تنگاتنگــی دارد.
الف -انعقاد قراردادها در طول زنجیره
در جریــان مشــارکت در زنجیــره تأمیــن ،شــرکا
بــا کارکنــان کلیــدی دیگــر ســازمانهای عضــو
زنجیــره ،آشــنا میشــوند.برقــراری ایــن شــبکه در
زنجیــره تأمیــن موجــب ایجــاد ارتباطــات انســانی
در کنــار ارتباطــات ســازمانی میشــود و در
صورتــیکــه ســازمانها در آینــده بــا مشــکالتی
در زنجیــره روبـهرو شــوند ،ایــن ارتباطــات انســانی
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میتواننــد بســیار بــا ارزش باشــند .درصورتــی
کــه چنیــن شــبکههایی از قبــل در زنجیــره
تأمیــن موجــود باشــند ،موقعیــت بهتــری بــرای
پاســخگویی بــه ایــن مشــکالت و اســتفاده از
فرصتهــا وجــود خواهــد داشــت.
ب -شناخت فعالیتهای سازمانی جاری
بحــث و تبــادل نظــر در زمینــه فعالیتهــای
جــاری زنجیــره ،در جلســاتی بــا حضــور موثــر
تمــام شــرکای زنجیــره تأمیــن بســیارســودمند
اســت .ایــن جلســات اغلــب بــه کشــف مشــکالت
و همچنیــن تشــخیص راهکارهــای بالقــوه بــرای
رفــع ایــن مشــکالتختــم میشــوند.
ج -پروژههــای مشــترک بیــن اعضــای
زنجیــره تأمیــن
اغلــب اوقــات ،فرصتهایــی بــرای انجــام
پروژههــای مشــترک بیــن زیرگروههــای ســازمان
عضــو زنجیــره تأمیــن شناســایی و درجلســات
مشــترک بــه صــورت پیشــنهاد مطــرح مــی شــوند.
اگرچــه ایــن پروژههــا تمــام زنجیــره تأمیــن را
در بــر نمیگیرنــد ،امــادر صــورت اجــرا ،اغلــب
عملکــرد جامــع زنجیــره تأمیــن را بهبــود خواهنــد
داد .
 -2-4عملکرد زنجیره تأمین
بــه منظــور ارزیابــی دقیــق عملکــرد در
زنجیرههــای تأمیــن موجــود و فرآیندهــای
مرتبــط بــا آن ،ضــروری اســت کــه اطالعــات
واقعــی عملکــرد زنجیــره را در دســترس داشــته
باشــیم .در حالــت ایــدهآل ،ایــن اطالعــات بایــد

تمــام محورهــای عملکــردیزیــر را تحــت پوشــش
قــرار دهنــد:
-محصوالت و خدمات ارایه شده
 تحویل-فروش
 زمانهای سیکل-سهم بازار
 داراییهای مورد استفاده-هزینه
 مسئولیتها-کیفیت
 خدمت به مشتریجمــعآوری اطالعــات فــوق بــرای فعالیتهــای
داخلــی زنجیــره تأمیــن ،یــک تعهــد همــه
جانبــه را ایجــاب میکنــد .بــه دســتآوردن و
مشــارکت در اطالعــات بــا دیگــر اعضــای زنجیــره
تأمیــن ،یکــی از مهمتریــن چالشهایــی اســت
کــه ســازمانها درمرحلــه اولیــه مشــارکت در
زنجیرههــای تأمیــن بــا آنهــا مواجهنــد .بــه هــر
حــال در صورتــی کــه زنجیرههــای تأمیــن در راه
بهبــود قــدم بــر میدارنــد ،بایــد ایــن تصمیمــات
براســاس اطالعــات واقعــی عملکــرد ،اتخــاذ شــوند
کــه در ایــن راه نیــز بــهمشــارکت اطالعاتــی
اعضــای کلیــدی زنجیــره تأمیــن نیــاز خواهــد
بــود .ســازمانی کــه تمایــل بــه دریافــت اطالعــات
از دیگــراعضــای زنجیــره تأمیــن دارد امــا از بــه
اشــتراک گذاشــتن اطالعــات بــا دیگــران اکــراه
دارد ،نامــزد ضعیفــی بــرای وارد شــدن بــهچرخــه
SCM میباشــد.

Article

 -3لجســتیک بــه عنــوان یــک عامــل ایجــاد
مزیــت رقابتــی در زنجیــره تأمیــن
فرآینــد لجســتیک بــه وســیله انجمــن مدیریــت
لجســتیک (CLM=Council of Logistics Managment)
بدیــنصــورت تعریــف شــده اســت« :فرآینــد
برنامهریــزی ،بــه کارگیــری و کنتــرل جریــان و
ذخیــره موثــر کاالهــا ،خدمــات واطالعــات مرتبــط
بــا آنهــا از نقطــه منبــع بــه نقطــه مصــرف بــا
هــدف همنوایــی بــا نیازمندیهــای مشــتری،
لجســتیک نامیــدهمیشــود ».نویســنده دیگــری
لجســتیک را بدیــن صــورت تعریــف کــرده اســت:
«طراحــی و عملیــات فیزیکــی ،مدیریتــی و
سیســتمهای اطالعاتــی مــورد نیــاز کــه زمــان و
فضــای مــورد نیــاز بــرای تحویــل و نگهــداری کاال
را بهینــه کننــد ،لجســتیکنامیــده میشــود».
فرآینــد لجســتیک مســتلزم برنامهریــزی و کنتــرل
همــه عواملــی اســت کــه تأثیــر مثبتــی در حصــول
بــه یــکمحصــول بینقــص در مــکان ،زمــان
و بــا هزینــه دلخــواه دارنــد .عملکــرد مطلــوب
لجســتیکی ،یکــی از فرصتهــای اولیــهایاســت
کــه ســازمانهای درگیــر در یــک SCM یکپارچــه،
میتواننــد بــه وســیله آن بــه طــور قابــل توجهــی
فرآیندهــای زنجیــرهتأمینشــان را بهبــود بخشــند.
مدیریــت لجســتیک نــه تنهــا بــرای صنایــع
تولیــدی و مونتــاژ کــه محصولگــرا هســتند،
بلکــه بــرای صنایــع جزیــی (خردهفروشــی)،
حملونقــل ،توزیــع و بــه طــور کلــی صنایــع
خدمتگــرا نیــز از اهمیــت حیاتــی برخــوردار
میباشــد .بــه واســطه رقابــت فزآینــده در

بازارهــای جهانــی ،مدیریــت لجســتیک بــه عنــوان
منبــع مهمــی بــرای کســب مزیــترقابتــی قابــل
اتــکا و پایــدار مطــرح شــده اســت .داوی (Davi)،
در اینبــاره چنیــن میگویــد« :زنجیــره تأمیــن
و لجســتیک ازجملــه عناصــر بحرانــی و مهــم در
هــر اســتراتژی رشــد موفــق بــه شــمار میرونــد».
مطالعـهای کــه بــه وســیلهCLM بــه انجــامرســید،
بــه ایــن نتیجــه انجامیــد کــه «کارخانجــات
عضــو کالس جهانــی (WCM) از کفایــت و
شایســتگی بیشــتری دربهرهبــرداری از عملیــات
لجســتیک نســبت بــه رقبــای ضعیفتــر خــود
برخوردارنــد ».ایــن نتیجــه میتوانــد بــه صــورت
بدیهــی واطمینــان کامــل بــه همــه زنجیرههــای
تأمیــن بیــن ســازمانی تعمیــم یابــد .در مطالعــه
«انجمــن مدیریــت لجســتیک» مشــخصشــد کــه
کارخانجــات ســعی دارنــد تــا بــا بــه کارگیــری و
اجــرای بهتریــن فرآیندهــا و عملیــات لجســتیک،
در کالس جهانــیقــرار گیرنــد .ایــن کارخانجــات
بــرای دسترســی بــه ایــن هــدف ،فعالیتهایشــان
را در زمینههــای زیــر متمرکــز میســازند:
)1چگونگــی انتخــاب رویکردهــا و نگرشهــای
اســتراتژیک و ســاختاری بــه منظــور هدایــت
عملیــات لجســتیک؛
)2یکپارچهســازی دســتیابی داخلــی بــه مزیــت
عملیاتــی لجســتیک و توســعه مرزهــای روابــط
مســتحکم در زنجیــرهتأمیــن؛
)3چاالکــی و ســرعت بــر حســب صالحیــت
کارخانجــات بــا توجــه بــه قابلیــت برقــراری روابط؛
)4اندازهگیری عملکرد داخلی و خارجی.
-3-1SCM و لجستیک
مدیریــت زنجیــره تأمیــن فرصتهایــی را ایجــاد
میکنــد تــا اعضــای زنجیــره تأمیــن بــه واســطه
آن فرصتهــا ،عملکــردلجســتیکی خــود را در
ســطوح بیــن ســازمانی ارتقــاء داده و بــه نقــاط
بهینــه دســت یابنــد .بــا ایــن توضیــح ،بایــد
گفــت کــهمدیریــت یکپارچــه جریــان مــواد در
طــول زنجیــره ،از تأمینکننــده مــواد اولیــه
تــا مصرفکننــده نهایــی ادامــه مییابــد .ایــن
تعریــف ،مســیر حرکــت اصلــی فعالیتهــای
لجســتیک را ارایــه میدهــد ،کــه اغلــب
توســط فعالیتهــای مســتقل ســازمانهای
عضــو زنجیــره بــا مشــارکت محــدود بیــن آنهــا
مشــخص میشــود .ســازمانهای حرف ـهای در امــر
لجســتیک ،بــه مبــارزه بــاچالشهــا و معضــات
حرکــت محصــوالت در طــول زنجیــره تأمیــن بــا
یــک روش کارآمــد از لحــاظ زمــان و هزینــه ادامــه
خواهنــد داد ،تــا بتواننــد بــه ســطوح خدمــت
مــورد نظــر مشــتری دســت یابنــد .بــرای برخــورد
بــا ایــن چالــش بــزرگ ،یــکاســتراتژی جامــع
لجســتیک مــورد نیــاز اســت تــا محــرک اولی ـهای
بــرای دســتیابی بــه اســتراتژیهای لجســتیکی
خــاص هــریــک از ســازمانهای عضــو زنجیــره
تأمیــن باشــد .شــبکههای توزیــع ،شــیوههای
حملونقــل ،مدیریــت تســهیالت حملونقــل
(Carrier Managment) ،مدیریــت موجــودی،
انبــارداری ،پــردازش سفارشــات (Order Processing)

و تمــامفعالیتهــای وابســته دیگــر ،اجبــارا ً در
ایــن فرآینــد مــورد توجــه واقــع میشــوند.
هــدف اســتراتژی لجســتیک ،کل زنجیــره تأمیــن و
نــه فقــط واحدهــای انفــرادی عضــو زنجیــره تأمین
میباشــد .بــرای هیچیــکاز ســازمانهای عضــو
زنجیــره تأمیــن ضــروری یــا مطلــوب نخواهــد
بــود کــه بــرای مدتــی طوالنــی فعالیتهــای
لجستیکشــانرا بــه صــورت مســتقل مدیریــت
کننــد.
 -3-2نقــش اشــخاص ثالــث بــه عنــوان
تأمینکننــدگان خدمــات لجســتیکی
مشــارکت بــه صورت یــک رابطــه تجــاری دنبالهدار
بــرای ایجــاد اعتمــاد دو جانبــه ،آزادی ،تقســیم
ریســک و منافــع تعریــفمیشــود کــه باعــث
ایجــاد مزیــت رقابتــی اســتراتژیک میشــود .رمــز
موفقیــت در عملیــات لجســتیک ،شــخص ثالثــی
اســت کــهمشــارکت را هدایــت میکنــد .برطبــق
مطالعــهای کــه در ســال  1996توســط CLM در
زمینــه بازاریابــی و توســعه صنعــتلجســتیک
شــخص ثالــث بــه عمــل آمــد ،مشــخص شــد
کــه مشــارکت بــا اشــخاص ثالــث ،ارزش افــزوده
قابــل توجهــی را بــرایبســیاری از ســازمانها
بــه ارمغــان آورده اســت .بیــش از 72درصــد از
پاســخدهندگان ،ســازمانهایی بودنــد کــه از
تأمینکننــدگان خدمــات لجســتیکی شــخص
ثالــت و حملونقلهــای خارجــی بــه عنــوان
اصلیتریــن روش منبعیابــی اســتفاده کــرده
اســت و کمتــر از 60درصــد از آنهــا از انبــارش
بهــره بــرده بودنــد .در آینــده ،انتظــار مــیرود
غالــب فعالیتهــایحملونقــل و توزیــع از طریــق
منابــع خارجــی انجــام شــود کــه از طریــق انبــارش
و حملونقــل داخلــی و یــا ممیــزی پرداخــت
هزینههــای حملونقــل بــه داخــل شــرکت
منتقــل میشــود38 ،درصــد از پاســخدهندگان
اعتقــاد داشــتند منبعیابــی بیرونــیفعالیتهــای
لجســتیکی اثــرات مطلوبــی در رفــع نیازهــای
مشتریانشــان داشــته اســت52 .درصــد دیگــر
از پاســخدهندگانمعتقدنــد منبعیابــی بیرونــی
تنهــا تــا حــدی موفــق بــوده اســت.
تعــداد زیــادی از کارخانجــات شــاغل در تجــارت
بینالمللــی ،معمــوالً از اشــخاص ثالــث بــه عنــوان
تأمینکننــدگان خدمــات لجســتیکی بــرای
حملونقــل اکثــر نیازمندیهــای لجستیکشــان
اســتفاده میکننــد .ایــن موضــوع ،بــه وضــوح
نشــان میدهنــد کــه چنیــن ســازمانهایی
بایــد روابــط نزدیکــی را بــا تأمینکننــدگان
خدمــات لجســتیکی ایجــاد کننــد .چنیــن
مشــارکتهاییســبب کاهــش عــدم اطمینانهــا
و پیچیدگیهــای فرآینــد در محیطهــای جهانــی
شــده و ضمــن حفــظ انعطافپذیــری،ریسـکهای
موجــود را کاهــش میدهــد .بررســیهای انجــام
شــده بــر روی تأمینکننــدگان بیــن المللــی
خدمــات شــخصثالــث ،نشــان داد کــه ایــن
گونــه مشــارکتها ،در کمینــه کــردن بعضــی
از مشــکالت وابســته بــه جریــان اطالعــات کــه
میتوانــدروابــط میــان تأمینکننــده و مشــتری
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را ویــران کنــد ،بینهایــت مهــم هســتند.
مشــارکت بــا شــخص ثالــث ،مزایــای یــک
مشــارکت بــدون تحمــل بارهــای تحمیلــی را
فراهــم میکنــد و بــه ســازمانها اجــازهمیدهــد
کــه:
)1از مزایــای همــکاری بــا موسســات در ســطح
کالس جهانــی بهرهمنــد شــوند.
)2بــه بهبودهایــی در ســطح خدمتدهــی بــه
مشــتریان نایــل آینــد.
)3با سایر سازمانها رقابت کنند.
)4داراییهایشان را تعدیل کنند.
امــا ایــن نــوع مشــارکتها همیشــه مطلــوب
نخواهــد بــود.
در واقــع ایــن نــوع از مشــارکتها روابــط
پیچیــدهای هســتند کــهســازگاری فرهنگــی،
شــناخت قــوی دو جانبــه و متقابــل و همچنیــن
تقــارن و تناســب طرفیــن درگیــر را میطلبــد.
بــرای نیــل بــه موفقیــت ،ایــن مشــارکتها
بایــد شــامل عناصــری باشــند کــه کنترلهــای
مدیریتــی را بــه عمــل آورده و بتواننــد درمســایلی
ماننــد برنامهریــزی ،کنترلهــای عملیاتــی
مشــترک ،تقســیم ریســکها و منافــع ،اعتمــاد
و تعهــد ،شــیوه مقاطعــهکاری (قــرارداد) ،اهــداف
توســعه داده شــده و ســرمایهگذاریهای مالــی
در کنــار یکدیگــر مشــارکت و همــکاری کننــد.
زمانــیکــه ســازمانها نظریــه SCM یکپارچــه
را میپذیرنــد ،نقــش اشــخاص ثالــث بــه عنــوان
تأمینکننــدگان خدمــات لجســتیکی ازاهمیــت
بیشــتری برخــوردار میشــود .ایــن موقعیــت
بــرای اشــخاص ثالــث بســیار مهــم اســت و آنهــا
میتواننــد بــه عنــوانبخشــی از تیــم جامــع
زنجیــره تأمیــن ،شایســتگیها و کاراییهــای
خــود را بــه اثبــات برســانند.
 -3-3مالحظات بین المللی
در مقایســه بــا زنجیــره تأمیــن بومــی ،زنجیرههــای
تأمیــن بینالمللــی اغلــب مشــکالت زیــر را در
بردارنــد:
)1فواصل جغرافیایی زیاد و تفاوتهای زمانی؛
)2بازارهای چند ملیتی؛
)3مکانهای عملیاتی چند ملیتی؛
)4فرصتهــای بزرگتــر بــه واســطه تنــوع و تفــاوت
در شــرایط عرضــه و تقاضــا.
همچنیــن بــه واســطه جهانــی بــودن ایــن
زنجیرههــا ،هزینههــای بیشــتری بــه سیســتم
تحمیــل میشــود.
عوامــل عمــدههزینــهزا در یــک زنجیــره تأمیــن
جهانــی عبارتنــد از:
)1هزینههــای تولیــد :شــامل هزینههــای مــواد
خریــداری شــده ،کارگــر ،تعویــض تجهیــزات و
هزینههــای حاشــیهای تأمینکننــدگان؛
)2هزینههــای جابهجایــی (حرکــت) ،شــامل
لونقــل ،هزینــه موجــودی در فرآینــد
هزینــه حم 
و ذخیــره احتیاطــی وهزینــه عــوارض یــا حقــوق
گمرکــی؛
)3هزینههــای محــرک یــا یارانــهای :شــامل
مالیاتهــا و یارانههــا؛
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)4هزینههــای ناملمــوس :شــامل هزینههــای
کیفیــت ،هزینههــای انطبــاق محصــول بــا
عملکــرد و هزینههــای هماهنگــی؛
)5هزینههــای ســربار :شــامل هزینههــای جامــع
ســرمایه در جریــان؛
)6هزینههــای تأثیرپذیــری در طوالنــی مــدت:
شــامل هزینههــای بهــرهوری و تغییــرات
دســتمزد ،تغییــر در نــرخ برابــریارزهــا ،طراحــی
محصــول و شایســتگیهای پایــهای؛
محــدوده رایــج بهبــود عملکــرد در زنجیــره تأمیــن
بــه وســیله ســازمانهای پیشــرو بــه صــورت زیــر
عنــوان شــده اســت:
)1توجیــه منطقــی زنجیرههــای تأمیــن از طریــق
تغییــر مواضــع و الگوهــای حملونقــل؛
)2کاهــش انبارهــای موقــت موجــودی در جریــان
و همچنیــن کاهــش زمــان انتظــار مابیــن مراحــل
متوالــی عملیــات درزنجیــره تأمیــن؛
)3افزایــش قلمــرو جغرافیایــی و بینالمللــی
زنجیــره تأمیــن؛
)4افزایــش آگاهــی از کاالهــا و خدمــات فراهــم
شــده از طریــق زنجیرههــای تأمیــن.
تغییــرات در قوانیــن و سیاســتهای محیطــی
خارجــی ممکــن اســت موجــب تغییــر در
اســتراتژی زنجیــره تأمیــن شــود .بــهعنــوان مثــال
در اروپــا تخطــی ســازمانها از قوانیــن اقتصــادی،
مالــی و عملیاتــی انجمــن اروپایــی ،آنهــا را
مجبــور کــرده اســتکــه مجــدد بــه فکــر یــک
اســتراتژی بــرای عملیــات لجستیکشــان باشــند.
بــازار واحــد جهانــی ،انعطافپذیــری بیشــتری
را درمنبعیابــی تأمینکننــدگان و تحویــل بــه
مشــتریان بــه وجــود آورده اســت .تعــداد زیــادی از
شــرکتها بــه مهندســی مجــدد ومنطقــی کــردن
شــبکههای لجستیکشــان روی آوردهانــد تــا
شــاید از ایــن طریــق ،بتواننــد موانــع و حصارهــای
ســاختگیمتعــددی را بــه صــورت آشــکار کــه
همــه تصمیمــات لجســتیک را تحــت تأثیــر
قــرار دادهانــد ،حــذف کــرده و یــا از تعــداد آنهــا
بکاهنــد.
عــاوه بــر ایــن ،ســازمانها بایــد تفاوتهــای
فرهنگــی موجــود در کشــورهایی کــه تجارتشــان
در آنهــا متمرکــز شــده اســت راشناســایی کننــد.
بــه نظــر میرســد کــه تفاوتهــای فرهنگــی
کوچــک در بیــن کشــورهای آســیایی ،فقــط یکــی
از مشــخصاتپیچیدگــی کار مدیریــت لجســتیک
در ایــن منطقــه اســت.
اســتانداردهای عملکــردی ممکــن اســت از
ناحیــهای بــه ناحیــهدیگــر یــا از ســازمانی بــه
ســازمان دیگــر دچــار تغییــر و دگرگونــی شــوند.
بنابرایــن ،شــناخت دقیــق توانمندیهــای شــرکای
زنجیرههــای تأمیــن خارجــی و همچنیــن
اســتانداردهای عملکــردی و زیرســاختارهای
منطقــهای آنهــا در زنجیرههــایتأمیــن جهانــی
ضــروری بــه نظــر میرســد ،مدیرانــی کــه بــه
منظــور ایجــاد زنجیرههــای تأمیــن جهانــی
تــاش میکننــد ،بایــدنســبت بــه شــرایط خــاص
منطق ـهای و شناســایی اســتراتژیهای منطبــق بــا
آن شــرایط توجــه داشــته باشــند.

 -3-4چالشهــا و فرصتهــای مهندســی
مجــدد
هنگامــی کــه ســازمانها بــه فعالیتهــا و
ابتــکارات گوناگــون بــرای مدیریــت زنجیــره
تأمینشــان دســت میزننــد ،بایــد بــه ایــنبینــش
دســت یابنــد کــه ایــن فعالیتهــا در مقایســه بــا
اداره صــرف فعالیتهــای لجســتیک جاریشــان
بــا شــرکای زنجیــرهتأمیــن ،بایــد فرصتهــای
بیشــتری را بــرای آن هــا ایجــاد کننــد .مدیریــت
زنجیــره تأمیــن خــط مشــی جامعــی را بــرای ایجاد
بهبودهــای جالــب توجــه و مســتمر در عملکــرد
لجســتیک زنجیــره تأمیــن ایجــاد میکنــد.
ایــن بهبودهــا ممکــن اســت ازتغییــرات مفیــد
و جالــب توجــه در نقــش ســازمانهای عضــو
زنجیــره تأمیــن ناشــی شــوند .ســازمانهایی
کــه از فرصتهــایناشــی از مهندســی مجــدد
چشمپوشــی میکننــد ،هرچنــد ممکــن اســت
بتواننــد بهبودهایــی را در فرآیندهایشــان بــه
وجــودآورنــد ،امــا آنهــا پذیرفتهانــد کــه تنهــا
قــادر بــه انجــام تغییــرات تدریجــی و نــه انقالبــی
هســتند.
برخــی از محققــان پیشــنهاد میکننــد کــه
مهندســی مجــدد در فرآیندهــای لجســتیک پیــاده
شــود .آنهــا اســتنباط میکننــدکــه «رویکردهــای
جدیــد در مشــارکتهای تجــاری ،نوآوریهــای
برجســته در تکنولــوژی و اســتراتژیهای ابتــکاری
جدیــددر زنجیــره تأمیــن کــه همگــی ناشــی از
انتظــارات و توقعــات جدیــد لجســتیک میباشــند،
هیچیــک از طریــق حرکــت الکپشــتی و
تدریجــی در برخــورد بــا فرآیندهــای موجــود
حاصــل نخواهــد شــد».
Whirpool و Hewlett-Packard در زمــره
شــرکتهایی هســتند کــه فرآینــد مهندســی
مجــدد را بــه صــورتموفقیتآمیــزی در عملیــات
لجستیکشــان پیادهســازی کردهانــد .در
شــرکت  ،Whirpoolفرآینــد مهندســی مجــدد
بــرسیســتمهای کامپیوتــری و شــرکای شــخص
ثالــث متمرکــز شــده اســت .ایــن کار بــه شــرکت
مذکــور ایــن توانایــی را بخشــیدهاســت کــه بــه
سفارشــات دریافتــی در  24ســاعت پاســخ دهــد.
شــرکت  ،Hewlett-Packardفرآینــد مهندســی
مجــددخــود را در قالــب یــک اســتراتژی تحویــل
بهبودیافتــه پیــاده کــرده اســت کــه در آن،
فرآیندهــا در راســتای ارضــای نیازمندیهــای
شــرکت فرمولــه و نمونهبــرداری شــدهاند .انجمــن
مدیریــت لجســتیک ،کارهایــی را کــه ســازمانها
بایــد در فعالیتهــای بهبــود زنجیرههــای
تأمینشــان مدنظــر قــرار دهنــد ،بــه صــورت زیــر
بیــان کــرده اســت:
)1کمــک بــا مشــتریان در راســتای کســب آگاهــی
بیشــتر نســبت بــه فعالیتهــای لجســتیک؛
)2حــذف حتــی یــک فعالــت در فرآینــد لجســتیک
کــه منجــر بــه افزایــش قیمــت محصــول بــرای
مشــتری میشــود؛
)3رفــع موانــع موجــود بیــن اعضــای زنجیــره
تأمیــن بــه منظــور بهبــود تمرکــز بــر مشــتری،
اتخــاذ تصمیمــات بهتــر و ســریعتر ،بهبــود
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اثربخشــی زنجیــره تأمیــن و دســتیابی بــه
قابلیتهــای پشــتیبانی مطلــوب؛
)4مدیریت مشارکتی با اشخاص ثالث.
ســازمانها بایــد بپذیرنــد کــه فرآیندهــا و
فعالیتهــای لجســتیک جاریشــان ممکــن اســت
بهتریــن رویکــرد ممکــن در زمینــهزنجیــره تأمیــن
بیــن ســازمانی نباشــند .اگرچــه ،ســازمانها خطــر
زیــر بهینگــی را بــر مبنــای فاکتورهــای عملکــردی
یــادپارتمانــی در حــوزه ســازمان خودشــان درک
میکننــد ،در عیــن حــال ایــن منطــق بایــد در
زنجیــره تأمیــن بــه منظــوراجتنــاب از عملکــرد
زیــر بهینگــی در ســطوح بیــن ســازمانی بــه کار
گرفتــه شــود .ایــن بدیــن معناســت کــه در ســطح
تجزیــه وتحلیــل ،فعالیــت مهندســی مجــدد بایــد
تمــام زنجیــره تأمیــن را شــامل شــود و ایــن در
حقیقــت ،زنجیــره تأمیــن سیســتم بزرگتــری
اســت کــه در آن تمــام ســازمانهای عضــو
زنجیــره بایــد بــرای بهینــه کــردن فرآیندهــای آن
تــاش کننــد .اگرچــهانجــام بهبــود در فرآیندهــای
داخلــی میتوانــد بــه منافــع عملکــردی قابــل
توجهــی منجــر شــود ،امــا در عیــن حــال مدیــران
ودانشــگاهیان بــه طــور یکســان و همزمــان درک
کردهانــد کــه فرآینــد مهندســی مجــدد بایــد در
بیــن ســازمانهای عضــو زنجیــرهتأمیــن در حــد
وســیعی گســترش یابــد .شــرکتها نیازمنــد
ایــن رویکــرد برونگــرا بــرای مهندســی مجــدد

میباشــند و ایــن کارنــه تنهــا بــه خاطــر اداره
عملیــات متناســب بــا خواســتههای مشــتریان از
نظــر شــرایط زمانــی تهیــه و تــدارک کاالهــا و
خدمــاتمیباشــد ،بلکــه در بســیاری از مــوارد
میتوانــد بهبودهــای قابــل توجهــی در ســودآوری
و منفعــت کل زنجیــره بــه وجــود آورد.بــه عنــوان
مثــال ،بــا یــک مطالعــه مــوردی در ایــن زمینــه
مشــخص شــد کــه مهندســی مجــدد در زنجیــره
تأمیــن در عیــن حــالکــه میتوانــد زمــان ســیکل
ســفارش را تــا بیــش از  70درصــد کاهــش دهــد،
میتوانــد منافــع زنجیــره را بیــن  150تــا250
درصــد افزایــش دهــد .بهبــود فرآیندهــای زنجیــره
تأمیــن ،اغلــب ممکــن اســت کاهــش چشــمگیری
را در هزینــه انجــامتجــارت بــرای اعضــای زنجیــره
تأمیــن بــه ویــژه در زمینههــای اجــرا ،کنتــرل
موجــودی ،مدیریــت انبــارداری و حملونقــل بــه
وجــود آورد.
کارخانجاتــی ماننــد Dow chemical،SC Johnson
 ،Wax National Semiconductor ،Merle
،NormanLevi StraussوXeroxنمونـهای کوچــک
از کارخانجاتــی هســتندکه در لیســت رو بــه رشــد
ســازمانهایی قــرار دارنــد کــه ســودهای کالن
ناشــی از مهندســی مجــدد در زنجیــره تأمیــن را
بــه دســت میآورنــد .موانــعاصلــی و مهمــی کــه
ســازمانهای دیگــر را از دســتیابی بــه چنیــن
منافعــی دور نگــه میدارنــد ،عبارتنــد از:

درک محدود مدیریت ارشد از فرآیند
مقاومت عمومی در برابر اعمال تغییرات
پافشــاری و اصــرار بــر ســاختارهای ســازمانی
غیــر قابــل انعطــاف و ســنتی
فقدان آگاهی و شناخت مناسب از مشتری
هزینــه عــدم اجــرای مهندســی مجــدد میتوانــد
بیشــتر از هزینــه اجــرای آن باشــد .بــه عنــوان
مثــال ،شــرکت Compad Computer در بــرآوردی
کــه بــه عمــل آورد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
ایــن شــرکت بیــن  500میلیــون تــا  1میلیــارد
دالراز فــروش  10مــاه  1994را از دســت داده
اســت .چــون محصوالتــش در زمــان و مــکان مــورد
نظــر مشــتری ،آمــاده و دردســترس نبودنــد.
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مقاله

موفقیت؛
بر بال مذاکره حرفهای  

مقاله
بردیا آرمان
کارشناسارشد بازاریابی و تبلیغات

تعریف مذاکره
مذاکـــره فـــرآیند تشخـــیص خــواســـتهها،
اولویتبنــدی آنهــا ،بحــث بــر روی آنهــا و
توافــق بــر ســر آنهاســت .مذاکــره همــواره بــر
تبــادل امتیــازات ،همــراه اســت .امتیازاتــی کــه
ممکــن اســت بــزرگ ،کوچــک ،مــادی ،معنــوی،
مشــهود یــا نامشــهود باشــند.
طبیعــی اســت کــه مذاکــره میتوانــد بــه ســطوح
ملــی و بینالمللــی نیــز کشــیده شــود.
من خوبم .شما هم خوبید؟!
وقتــی صبــح ،اولیــن فعالیتهــای روزانــه را
شــروع میکنیــد ،وقتــی پــس از شستوشــوی
صــورت خــود بــه آینــه نــگاه میکنیــد،در آن
چــه میبینیــد؟ تصویــر یــک انســان بــد؟ یــا یــک
انســان خــوب؟ در صورتــی کــه اتفــاق عجیبــی
نیفتــاده باشــد ،احتمــاالًخــود را یــک انســان خوب
خواهیــد دانســت .وقتــی کــه بــا طــرف مقابــل
شــروع بــه مذاکــره میکنیــد ،مهــم ایــن کــه
بــه یــاد داشــتهباشــید کــه طــرف مقابــل هــم،
همــانروز صبــح ،تصویــر یــک انســان خــوب را در
آینــه خــود دیــده اســت .اگــر در زمــان مذاکــره
چنیــن دیدگاهــی داشــته باشــم ،مذاکــره میتوانــد
بــه نتیجــه بهتــر و ســازندهتری منجــر شــود .اگــر
مذاکــره را بــه عنــوان یــکنبــرد در نظــر گرفتــه
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و بکوشــیم طــرف مقابــل را خــرد و نابــود کنیــم،
بــا مقاومــت فــردی روبــهرو خواهیــم شــد کــه
خــود را خــوبو محــق میدانــد و چــه بســا ایــن
مقاومتهــا بــه شکســت فرآینــد مذاکــره منجــر
شــوند .مذاکــره نبــرد حــق علیــه باطــل نیســت.
مذاکــره ،فرآینــد تصمیمگیــری مشــترک بیــن دو
طــرف اســت کــه هــر دو ،خــود را انســانهایی
خــوب و صاحــب حــق میداننــد.

مشــترک مذاکــره میپردازیــم:
هــر مذاکــره حداقــل دو طــرف درگیــر دارد.
در هــر مذاکــرهای حداقــل دو نفــر ،دو گــروه یــا
دو ســازمان درگیــر هســتند.اگرچــه ،مــا گاه بــا
خودمــان هــم مذاکــره میکنیــم ،ولــی ،در حــوزه
مدیریــت و تجــارت ،معمــوالً وقتــی از مذاکــره
حــرفمیزنیــم ،فرآینــدی مدنظــر اســت کــه در
آن ،حداقــل دو گــروه درگیــر هســتند.
در هــر مذاکــره ،تضــادی بیــن تمایــات و
خواســتههای طرفیــن وجــود دارد و طرفیــن بایــد
بــه نحــوی ایــن تضــاد و تعــرض رابرطــرف کننــد.
طرفیــن ،مذاکــره را بــه عنــوان یــک راهحــل
انتخــاب کردهانــد .بــه عبــارت دیگــر هــر دو طــرف
پذیرفتهانــد کــه بــرای دســتیابیبــه نتیجــهای
بهتــر ،مناســب اســت کــه وارد فرآینــد مذاکــره
شــوند .مذاکــره در اکثــر مــوارد فرآینــدی اســت
کــه طرفیــن ،بــااختیــار و بــه صــورت داوطلبانــه
وارد آن شــده انــد.

مذاکره و چانهزنی
معمــوالً در مکالمــات روزمــره دو لغــت «مذاکــره»
(Negotiation) و «چان هزنــی» (Bargaining –Haggling)
بــهصــورت متــرادف بــه کار گرفتــه میشــوند.
امــا ،ایــن دو کلمــه بــا معانــی متفاوتــی مــورد
اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت .چانهزنــیزمانــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه یــک اســتراتژی
رقابتــی در میــان اســت و بــرد هــر طــرف ،بــه
قیمــت باخــت طــرف دیگــربــه دســت میآیــد .امــا
مذاکــره ،بــه فرآینــدی گفتــه میشــود کــه طــی
آن ،طرفیــن بــا تعــادل ســازنده تــاش میکننــد آیــا مذاکــره همیشــه یــک راهحــل مناســب
تــا حداکثــرمنافــع را بــرای خــود و طــرف مقابــل اســت؟
برخــاف آنچــه بــه نظــر میرســد مذاکــره
تأمیــن کننــد.
همیشــه بهتریــن راه حــل نیســت.
اگــر ایــن خطــر وجــود دارد کــه همــه چیــز را
مذاکره زمانی پیش میآید که...
در ایــن قســمت بــه برخــی از ویژگیهــای از دســت بدهیــد ،مذاکــره نکنیــد .در پــی ســایر
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گزینههــا باشــید.
اگــر طــرف مقابــل خواســتههای غیــر خالقــی
دارد مذاکــره نکنیــد .شــخصیت و حســن شــهرت
ســرمایههای گرانــی هســتند .آنهــا را بــرای
معاملــه بــر روی هیــچ روی میــز مذاکــرهای
نگذاریــد .
وقتــی نتیجــه برایتــان مهــم نیســت مذاکــره
نکنیــد .چیــزی بــه دســت نخواهیــد آورد و مذاکــره
صرف ـاً ممکــن اســت چیزهایــیرا از شــما بگیــرد.
زمانــی کــه وقــت نداریــد مذاکــره نکنیــد.
فرصــت ،بهتریــن ســرمایه شــما در مذاکــره اســت.
اگــر ایــن ســرمایه را در اختیــارنداریــد بــر ســر
میــز مذاکــره نرویــد .در چنیــن مذاکــرهای احتمال
ایــن کــه شــما مجبــور بــه اعطــای امتیازهــای یــک
طرفــه شــوید،بســیار بــاال خواهــد بــود.
تعارض
تعارض را میتوان به دو صورت تعریف کرد:
 )1عــدم توافــق یــا مخالفــت جــدی بــر روی منافع،
تفکــرات و خواســتهها کــه ممکــن اســت واقعــی و
یــا صرفـاً ناشــی از برداشــتطرفین باشــد.
 )2عــدم امــکان دســتیابی همزمــان طرفیــن بــه
خواســتههای خــود .بــه گونــهای کــه موفقیــت
یکــی مســتلزم شکســت دیگــریباشــد.
تعــارض ممکــن اســت بســیار ســاده باشــد .مثــل
رقابــت دو همکالســی وقتــی بــرای شــاگرد اول
شــدن (کــه بــه هــر حــال هــر دونمیتواننــد
همزمــان بــه ایــن خواســته دســت یابنــد) بــا هــم
رقابــت میکننــد .و گاهــی ممکــن اســت شــکلی
پیچیدهتــر بــه خــودبگیــرد .ماننــد تعــارض در
منافــع موجــود بیــن دو معــاون وقتــی میداننــد
پــس از ارتقــا مدیــر ارشــد ،یکــی از آنها جانشــین
ویخواهــد شــد .مســتقل از ایــن کــه منشــاء
تعــارض چــه باشــد ،مذاکــره معمــوالً میتوانــد بــه
عنــوان راهحلــی مناســب بــرای رفــعتعــارض بــه
کار گرفتــهشــود.

ایــن نــوع ازتعــارض ممکــن اســت بیــن دوســتان،
همــکاران ،هــم اتاقیهــا و ...ایجــاد شــود.
 )3تعــارض درون گروهی (Inter-Group Conflict):
نــوع ســوم تعــارض ،تعــارض دورن گروهــی اســت.
تعارضــی کــه درمیــان اعضــای یــک گــروه ،در
میــان اعضــای یــک خانــواده ،یــک کالس درس و...
بــه وجــود میآیــد.
 )4تعــارض بیــن گروههــا (Intergroup-Conflict):
باالتریــن و پیچیدهتریــن ســطح تعــارض ،در
میــان گروههــا بــه وقــوعمیپیونــدد .تعــارض
میــان ســازمانهای مختلــف ،میــان نژادهــای
مختلــف ،میــان ملتهــا ،میــان قومهــا در یــک
کشــور ،همگــی ازایــن نــوع محســوب میشــوند.
مذاکــره در ایــن ســطح بســیار پیچیــده اســت.
چنــان کــه میدانیــد و دیدهایــد بســیاری از
ایــن نــوعمذاکــرت ،سالهاســت در دنیــا جریــان
دارنــد و هنــوز بــه نتیجــه خاصــی نرســیدهاند.
روشهــای مختلفــی بــرای طبقهبنــدی رفتــار
انســانها در مواجهــه تعــارض پیشــنهاد شــده
اســت .در ایــن قســمت ،بــهمعروفتریــن روش
طبقهبنــدی رفتارهــا کــه روش «توجــه دو گانــه»
(Dual-Concern) نامیــده میشــود ،میپردازیــم.
براســاس ایــن طبقهبنــدی ،در هــر تعــارض دو
جنبــه وجــود دارد« :توجــه بــه خواســتههای
خــود» و «توجــه بــه خواســتههایطــرف مقابــل».
هــر انســانی بــا توجــه بــه ویژگیهــای شــخصیتی

خــود و نیــز بــا توجــه بــه برداشــتی کــه از طــرف
مقابــل و ویژگیهــای شــخصیتیوی دارد ،روشــی
را بــرای مواجهــه بــا تعــارض ،در پیــش میگیــرد.
روشهــای مواجهــه بــا تعــارض را براســاس مــدل
«توجــه دوگانــه» میتــوان در قالــب پنــج گــروه
طبقهبنــدی کــرد:
 )1رفتــار تهاجمــی (رقابتــی) :ایــن رفتــار ،همــان
گونــه کــه از موقعیــت آن در ســمت راســت -
پاییــن نمــودار مشــخص اســت،زمانــی بــروز
میکنــد کــه شــخص تنهــا بــه خواســتههای
خــود توجــه کــرده و خواســتههای طــرف مقابــل
را کمتــر مــورد توجــهقــرار میدهــد .کســانی
کــه ایــن اســتراتژی را در رفــع تعــارض انتخــاب
میکننــد ،کمتــر از مواضــع خــود عقبنشــینی
میکننــدو بیشــتر تــاش میکنــد طــرف مقابــل
را بــه پذیرفتــن ایدههایشــان ترغیــب و مجــاب
کننــد .ارعــاب و تهدیــد ،تنبیــه ،لحــنخشــن،
اصــرار و رفتارهــای یــک طرفــه از ویژگیهــای
اصلــی ایــن نــوع اســتراتژی در رفــع تعــارض
محســوب میشــود .اســتفادهاز رفتــار رقابتــی
(Competitive) ،میتوانــد در برخــی از تعارضهــا
موثــر باشــد .از جملــه زمانــی کــه مذاکــره تنهــا
بــر ســریــک موضــوع بــوده و جنبههــای پیچیــده
بســیاری نــدارد .در چنیــن شــرایطی ،بــرد یکــی
از طرفیــن ،جــز بــا باخــت دیگــریمعنــی پیــدا
نمیکنــد .عــاوه بــر ایــن ،زمانــی کــه فرصــت

سطوح مختلف تعارض
یکــی از مهمتریــن روشهــای شــناخت تعــارض،
تفکیــک انــواع تعارضهــا بــر مبنــای طرفیــن
درگیــر اســت .تعارضهــا میتواننــددر چهــار
ســطح مختلــف ایجــاد شــوند:
 )1تعــارض درون فــردی (Intra-Personal Conflict) :این
نــوع تعــارض ،دورن ذهــن فــرد ایجــاد میشــود و
منشــا آنمیتوانــد تفکــرات ،ایدههــا ،احساســات
و ...باشــد .زمانــی کــه بــا وجــود تمایــل زیــاد
بــه خــوردن بســتنی ،بــا ایــن وسوســه مخالفــت
میکنیــم ،میدانیــم کــه خــوردن بســتنی
برخــاف رژیــم غذایــی ماســت ،بــا یــک تعــارض
دورنــی روبــهرو هســتیم .زمانــی کــه ازدســت
مدیــر خــود ناراحــت هســتیم ،امــا از تــرس تنبیه و
اخــراج و از دســت دادن شــغل جــرات بیــان کــردن
ایــن ناراحتــی رانداریــم ،بــا یــک تعــارض دورنــی
روبـهرو هســتیم .بررســی ایــن نــوع تعارض بیشــتر
توســط روانشناســان انجــام شــده اســت.
 )2تعــارض بیــن فــردی (Inter-Personal Conflict):
ســطح دوم تعــارض بیــن افــراد بــه وجــود میآیــد.
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کمــی بــرای مذاکــره وجــود دارد ،ممکــن اســت
اســتفاده از اســتراتژی رقابتــی ،موثــر باشــد.
همچنیــن ،گاه شــرایطی وجــود دارد کــه طــرف
مقابــل ،رفتــار منطقــی نداشــته و حاضــر نیســت
وارد یــک تعامــل ســازنده شــود .در چنیــن
شــرایطی بهتریــن کار ،اســتفاده از ایــن اســتراتژی
و تأکیــد جــدی بــر روی خواســتهها خواهــدبــود.
 )2تســلیم شــدن :موقعیــت ایــن اســتراتژی در
ســمت چــپ بــاالی جــدول ،دقیق ـاً عکــس رفتــار
تهاجمــی اســت .بــه ایــن صــورتکــه فــرد تمایــل
کمــی بــه کســب خواســتههای خــود نشــان
داده و رضایــت میدهــد طــرف مقابــل بــه تمــام
خواســتههای خــوددســت یابــد .ممکــن اســت
چنیــن رفتــاری در رفــع تعــارض کمــی عجیــب
بــه نظــر برســد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در
برخــیشــرایط اســتفاده از ایــن تاکتیــک میتوانــد
کام ـ ً
ا موثــر باشــد .بــه عنــوان مثــال ،گاه ممکــن
اســت شــما بــه نتیجــه برســید کــهخواســتهتان
اشــتباه یــا غیــر منطقــی اســت .اکثــر تجربیــات و
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه در چنیــن شــرایطی،
تســلیم شــدن (Accommodator/Yielding) و
پذیرفتــن ســریع اشــتباه میتوانــد یــک راهحــل
مناســب باشــد.
همچنیــن ممکــن اســت حفــظ روابــط در بلندمدت
برایتــان بیــش از کســب منافــع کوتــاه مــدت حائــز
اهمیــت باشــد .بدیهــیاســت در چنیــن شــرایطی
نیــز ،تســلیم شــدن در برابــر خواســتههای طــرف
مقابــل میتوانــد یــک راهحــل منطقــی باشــد.
عــاوهبــر مــوارد مذکــور ،گاهــی یکــی از طرفیــن
بــه عنــوان یــک امتیــاز ،در مقابــل طــرف دیگــر
کوتــاه آمــده و تســلیم میشــود تــا درفرصــت
دیگــری امتیــاز مشــابهی را از طــرف مقابــل
طلــب کنــد .بســیاری از مدیرانــی کــه نقــش
آمــوزش و مدیریــت پرســنل رانیــز بــرای خــود
قائــل هســتند ،گاه در فرآینــد تصمیمگیریهــا،
بــا وجــودی کــه میداننــد تصمیــم زیــر دســتان
آنهــا اشــتباهاســت ،اســتراتژی تســلیم را انتخــاب
میکننــد و میپذیرنــد کــه بــرای آمــوزش و
پرســنل و پــرورش تواناییهــای آنهــا ،برخــی
اشــتباهات در ســازمان بــه وقــوع بپیونــدد.
 )3اجتنــاب (Avoiding) :برخــی افــراد در مذاکــره
نــه تنهــا بــه خواســتههای طــرف خــود توجــه
نمیکننــد ،بلکــه حتــیخواســتههای خــود را
نیــز بــه دســت فراموشــی میســپارند .رفتــاری
کــه گاه از آن بــه عنــوان رفتــار انفعالــی نــام بــرده
میشــود .اینگونــه افــراد ترجیــح میدهنــد
اساســاً وجــود تعــارض مطــرح نشــود .بــه ایــن
امیــد کــه شــاید بــدون ایجــاد تنــش و مشــکالت
احتمالــی ،تعــارض موجــود بــا گذشــت زمــان
برطــرف شــود .همچنیــن ،گاه بــه دلیــل نقــص
دانــش و اطالعــات ممکــن اســتطرفیــن درگیــر
در تعــارض ترجیــح دهنــد تــا زمــان تکمیــل
اطالعــات خــود وارد فرآینــد رفــع تعــارض نشــده و
حتــی وجــودتعــارض را نادیــده بگیرنــد.
 )4جســتجو برای حــل مســاله (Problem Solves):
کســانی کــه از ایــن اســتراتژی پیــروی میکنــد
در پــی آن هســتند کــهضمــن تأمیــن حداکثــر
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خواســتههای خــود ،خواســتههای طــرف مقابــل
را نیــز بــه صــورت کامــل تأمیــن کننــد .چنیــن
رهیافتــی در مذاکــره ،نیازمنــد درک متقابــل
و همــکاری طرفیــن بــه منظــور دســتیابی بــه
خواستههاســت .در شــرایطی کــه موضــوعمذاکــره
بســیار پیچیــده بــوده و یــا هیــچ یــک از طرفیــن
نتوانســته باشــند بــه تنهایــی بــه راهحــل مناســبی
بــرای رفــع تعــارضدســت یابنــد ،انتخــاب ایــن
اســتراتژی میتوانــد اثــر بخــش باشــد .دالیــل
دیگــری نیــز ممکــن اســت مذاکرهکننــدگان را
بــهاســتفاده از ایــن روش ترغیــب کنــد .از جملــه
زمانــی کــه نیازمنــد حمایــت طــرف مقابــل جهــت
اجــرای توافقــات حاصــل ازمذاکــره هســتیم .اگــر
مذاکــره بــدون همــکاری متقابــل و تــاش دو
طرفــه بــرای جســتجوی راهحــل مناســب انجــام
شــده باشــد،نمیتــوان انتظــار داشــت کــه طــرف
مقابــل بــا عالقــه و انــرژی نتیجــه مذاکــره را
پیگیــری کنــد.
 )5مصالحــه (Compromising) :در ایــن اســتراتژی
رفــع تعــارض (کــه در قســمت میانــی جــدول
جــای گرفتــه اســت) فــرددرگیــر در فرآینــد
رفــع تعــارض ،حاضــر اســت بــه بهــای صرفنظــر
کــردن از بخشــی از خواســتههای خــود ،قســمتی
ازخواســتههای طــرف مقابــل را تأمیــن کنــد .بــه
عبــارت دیگــر ،بــا در پیــش گرفتــن اســتراتژی
مصالحــه ،هیــچ کــدام از طرفیــن بــهصــورت
کامــل بــه خواســتههای خــود دســت پیــدا
نمیکننــد .امــا بــه دلیــل اینکــه طــرف مقابــل
نیــز از بخشــی از خواســتههایخــود صرفنظــر
کــرده اســت ،از انتخــاب ایــن اســتراتژی ،احســاس
رضایــت مــی کننــد.
اصل نفوذ:
ناخــودآگاه ،موقعیــت باالتــر بــه عنــوان دارا
اصولــی کــه کارکــرد موثــر آنهــا در مذاکــره در بــودن مهــارت ،دانــش و یــا ارتباطــات قویتــر
تحقیقــات بــه اثبــات رســیده را در قالــب «پنــج تفســیر میشــود .از آنجــا کــه مــا توانایــی ارزیابــی
اصــل نفــوذ» مــورد بررســی قــرارخواهیــم داد. دانــش،مهــارت و شــبکههای ارتباطــی طــرف
مقابــل را نداریــم .بــه نشــانههایی کــه میتواننــد
اصل اول – اصل شباهت
نشــاندهنده ایــن قابلیتهــا باشــند ،اکتفــا
(Principle of Liking) میکنیــم .
همــه مــا ایــن موضــوع را تجربــه کردهایــم کــه
انســانها ،از کســانی کــه دوستشــان دارنــد بیشــتر اصل سوم – اصل کمیابی
تأثیــر میپذیرنــد .تحقیقــاتزیــادی انجــام شــده
(Principle of scarcity)
ً
تــا عواملــی را کــه موجــب میشــوند مــا کســانی را حتمــا شــنیدهاید کــه کســی بــا عالقــه بگویــد:
بیشــتر یــا کمتــر دوســت داشــته باشــیم ،مشــخص «از ایــن ماشــین کــه مــن دارم فقــط  10عــدد
کننــد .بــهعنــوان مثــال میتــوان از جذابیــت در ایــران وجــود دارد ».یــااینکــه دوســت شــما
فیزیکــی ،تحســین طــرف مقابــل ،تــاش و نگــرش بــا عالقــه توضیــح میدهــد« :ایــن آخریــن
همکارانــه بــه روابــط و نیــز شــباهتفیمابیــن لبــاس باقیمانــده از ایــن نــوع دوخــت ،در ایــن
اشــاره کــرد .تأثیــر شــباهت ،بیــش از حــدی اســت مغــازه بــودکــه مــن رســیدم و آن را خریــدم».
کــه بســیاری از مــا تصــور میکنیــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه تعــداد کــم یــک خــودرو،
بــا آخریــن عــدد از یــک محصــول بــه خــودی
اصل دوم  -اصل اختیار
خــود ،هیــچ نــوع مزیتــی بــرای آن محصــول
(Principle of Authority) ایجــاد نکــرده و نشــاندهنده کیفیــت باالتــر آن
بســیاری از انســانها ،وقتــی مشــاهده میکننــد محصــول نیســت .امــا بــا ایــن وجــود،همــه مــا
فــردی از اختیــارات زیادتــری برخــوردار اســت ،تحــت تأثیــر ایــن نــوع گفتههــا قــرار میگیریــم.
ســادهتر تحــت تأثیــر او قــرارمیگیرنــد .دلیــل بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی شــرکتها ،از
ایــن امــر بیشــتر بــه تفســیر انســانها از موقعیــت همیــن اصــل بــرایبازاریابــی محصــوالت و ترغیب
دیگــران بــاز میگــردد .معمــوالً بــه صــورت مشــتریان بــه خریــد محصوالتشــان اســتفاده
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مثبــت طــرف مقابــل را بــه دســت آوریــم.
قســمت عمــدهای از کتابهــای مذاکــرهبراســاس
ایــن هــدف تدویــن شــده و شــکل گرفتهانــد.
راجــر فیشــر کتــاب معــروف خــود در مــورد
مذاکــره را Getting to Yes نــام نهــاد .افــرادی
کــه در مذاکرههــای بســیاری تجربــه کردهانــد،
میداننــد کــه دســتیابی بــه پاســخ مثبــت طــرف
مقابــل ،تنهــا یــکرو از ســکه مذاکــره اســت.
روی دیگــر ســکه توانایــی «نــه گفتــن» بــه
خواســتههای طــرف مقابــل اســت :پاســخ منفــی
بــهخواســتههایی کــه نامشــروع هســتند و یــا بــا
وجــود مشــروع بــودن ،بــرآورده کــردن آنهــا از
عهــده مــا خــارج اســت.
بایدها و نبایدها در «نه گفتن»
بــر روی موضــوع متمرکــز شــوید و مســاله را
شــخصی نکنیــد؛
نقاط حساس خود را بشناسید؛
پاسخ خود را خیلی پیچیده نکنید؛
پاسخ منفی خود را تضعیف نکنید؛
در مقابــل وسوســه لطیــف کــردن پاســخ
منفــی ،مقاومــت کنیــد؛
در ابراز همدردی دقت کنید؛
به طرف مقابل خود امید بیهوده ندهید؛

میکننــد .گفتــه میشــود کــه شــرکت ســونی،
از هــرمحصــول تعــداد مشــخصی تولیــد کــرده و
مســتقل از وجــود یــا عــدم وجــود بــازار بــرای آن
محصــول ،تولیــد یــا عرضــه آنمحصــول را متوقــف
میکنــد .چنیــن روشــی باعــث میشــود وقتــی
محصولــی از ایــن ســازندگان را میپســندید،
تصمیــم بگیریــدو زودتــر بــرای خریــد آن اقــدام
کنیــد .چــون فکــر میکنیــد در صــورت تأخیــر
ممکــن اســت ایــن گزینــه را بــرای همیشــه از
دســت بدهیــد .بــه تمایــل بــرای تهیــه محصــوالت
و خدمــات کمیــاب« ،اصــل کمیابــی» (Principle
of Scarcity) گفتــه میشــود.
اصل چهارم – اصل رفتار متقابل
همــه مــا تجربــه کردهایــم کــه وقتــی روز خــود
را بــا لبخنــد زدن بــه همســر ،همســایه و همــکار
خــود آغــاز میکنیــم ،آنهــا نیــز بــالبخنــد و
رفتــار مشــابه بــا مــا برخــورد میکننــد .ایــن اصــل
کــه از آن تحــت عنــوان «رفتــار متقابــل» یــاد
میشــود ،بــه مــواردیماننــد رفتــار اجتماعــی و
یــا مبــادالت کاال و خدمــات محــدود نبــوده و بایــد
در مذاکــرات تجــاری نیــز آن را مــورد توجــه قــرار
داد .وقتــی در یــک بحــث ،بــه شــکلی عالقمنــد،
بــا حــس احتــرام و حســن توجــه و بــا در اختیــار
قــرار دادن اطالعــات شــرکتمیکنیــد ،زمین ـهای

پیشگیری از ترفند فریب و دروغ
اســتراتژی دفاعــی اول :بایــد آمــاده بــه نظــر
برســید
اســتراتژی دفاعــی دوم :نشــان دهیــد کــه
از توانایــی کســب اطالعــات بیشــتر برخــوردار
هســتید
اســتراتژی ســوم :از ســوالهای مســتقیم و
را شــکل میدهیــد کــه طــرف مقابــل نیــز ،رفتــار لحــن تهدیدآمیــز اســتفاده نکنیــد
متقابلــی بــا شــما داشــته باشــد .اگــر انتظــار داریــد استراتژی دفاعی چهارم :دروغ نگویید
طــرفمقابــل از اســتراتژی رقابتــی در مذاکــره
اســتفاده نکــرده و بــه ســمت اســتراتژی تعاملــی ترفندهای کسب موقعیت برتر در مذاکره
حرکــت کنــد ،خــود نیــز بایــد در همیــنمســیر بــه چالــش کشــیدن شایســتگی و خبرگــی
طــرف مقابــل
قــدم برداریــد.
بــیارزش جلــوه دادن نظــرات و گفتههــای
طــرف مقابــل (Demeaning Ideas)
اصل پنجم – اصل اثبات اجتماعی
(Social Proof Principle) انتقــاد از ســبک رفتــار و وضعیــت عمومــی
یکــی از روشهــای تصمیمگیــری در شــرایط مذاکر هکننــده
پیچیــده ،مراجعــه بــه تصمیمگیــری و رفتــار تهدید کردن
دیگــران در شــرایط مشــابه اســت .بــهبیــان چاپلوســی و یــا درخواســتهایی بــا هــدف
دیگــر ،بــرای اثبــات درســت یــا اشــتباه بــودن جلــب حــس همــدردی
یــک تصمیــم ،در بســیاری از مــوارد ،بــه دانــش و
منطــق مراجعــه نمیکنیــم،بلکــه رفتــار دیگــران
در شــرایط مشــابه را مــورد توجــه قــرار میدهیــم.
تاکنــون چندبــار بــا خــود گفتهایــد« :نــه! مــن
اشــتباه نمیکنــم خیلیهــا ایــن کار را انجــام
منابع:
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 -1دریافت سفارش حمل و ترخیص
پــس از انجــام توافقــات الزم در زمینــه حمــل و
واردات کاالی تجــار مختلــف در صــورت آمــاده
بــودن کاال جهــت تحویــل ،نماینــدگانشــرکت
تیپاکــس جهــت حمــل و تحویــل کاال ظــرف
 24ســاعت بــه آدرس مربوطــه مراجعــه کــرده و
در واحــد بســتهبندی پــس ازدریافــت اســناد و
مــدارک ،کاالی مذکــور را بســتهبندی و جهــت
تحویــل بــه نماینــده ایــران مســتقر در فــرودگاه
کشــور مبــدأ آمــادهمیکننــد .طبــق مشــخصات
کاال ،بارنامــه هوایــی مربوطــه صــادر گردیــده و
بــه همــراه کاال جهــت ارســال بــه فــرودگاه امــام
خمینــی بــهکشــور جمهــوری اســامی ایــران
ارســال میگــردد .
 -2حمل کاال
کاالهــای آمــاده تحویــل بنــا بــه درخواســت
مشــتری و نیــز ابعــاد و وزن بــار و یــا بســته بــه
شــهر حمــل باربــری و برنامــه زمانــی بــا خطــوط
ایرانــی ماننــد ایــران ایــر و ماهــان و یــا توســط
خطــوط خارجــی از جملــه هواپیمــای قطــری،
االمــارات و ســایر خطــوط حمــل میگردنــد
کــهخطــوط ایرانــی معمــوالً یــک روزه و خطــوط
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غیرایرانــی دو روزه کاال را بــه فــرودگاه امــام
خمینــی میرســانند .همچنیــن کاالهــای حمــل
شــده بــا نــاوگان ایرانــی ایــن مزیــت را دارد کــه از
پرداخــت عــوارض 10درصــد وزارت راه در گمــرک
در حیــن ترخیــص معــاف باشــند.
 -3ردگیری (Tracking)
همــکاران دفتــر اکســپرس بینالملــل مســتقر در
دفتــر مرکــزی تیپاکــس در جهــت ردگیــری کاال
و ارایــه اطالعــات دقیــق پــروازی در کنــارشــما
هســتند ،بدیــن معنــی کــه زمــان بارگیــری و زمان
پــرواز ،ســاعت دقیــق وصــول بــه فرودگاههــای
واســطه و ســاعت دقیــق وصــول بــهفــرودگاه امــام
خمینــی و ارایــه برنامــه زمانبنــدی مناســب در
جهــت تحویــل بــه موقــع کاال بــه تجــار و صاحبــان
کاال میباشــند.
 -4دریافــت قبــض انبــار و اخــذ ترخیصیــه
کاالی وارده:
معمــوالً قبــض انبــار کلیــه خطــوط هوایــی (بــه
جــز ماهــان) توســط ایرانایــر صــادر میگــردد
کــه متولــی اطالعرســانی بــه صاحبــان کاال در
ارتبــاط بــا اعالمیــه ورود کاال و صــدور ترخیصیــه

و قبــض انبــار کاالی وارداتــی میباشــد کــه واحــد
واردات خارجــی بــار شــرکتهواپیمایــی جمهــوری
اســامی ایــران اقدامکننــده آن میباشــد .پــس
از وصــول کاال در فــرودگاه امــام خمینــی معمــوالً
قبــض انبــار بــهفاصلــه دو یــا ســه روز توســط
ایرانایــر صــادر و بــه نماینــده ایــن شــرکت
تحویــل میشــود کــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
شــروع عملیــاتترخیــص کاال از همیــن لحظــه
محاســبه مــی شــود.
 -5ثبت سفارش
در ســالهای قبــل ،ثبــت ســفارش قبــل از ورود
کاال انجــام میگرفــت و پــس از درخواســت اولیــه
بــه همــراه پروفرمــای کاال مجــوزفیزیکــی یــا
کاغــذی کاال بــا ارایــه کــد  8رقمــی صــادر مــی شــد
و ایــن باعــث تســریع در رونــد ترخیــص بــود ،چــرا
کــه در هنــگام ورودکاال ثبــت ســفارش هــم آمــاده
بــود؛ امــا بــا مقــررات اخیــر ســامانه جامــع تجــارت
مرحلــه آخــر ثبــت ســفارش نیازمنــد ارایــه
شــماره قبــضانبــار در سیســتم وزارت بازرگانــی
(ثبتــارش) میباشــد و بنابرایــن کارشناســان
ایــن شــرکت بــه محــض دریافــت قبــض انبــار
از ایرانایــر،نســبت بــه ثبــت ســفارش کاالی
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وارداتــی اقــدام میکننــد .ایــن کار بیــش از
چنــد دقیقــه بــه طــول نمیانجامــد ،امــا ثبــت
ســفارش انجــامشــده در سیســتم بایــد بــه تأییــد
کارشناســان وزارت بازرگانــی برســد کــه معمــوالً
ایــن تأییــد در فاصلــه زمانــی یــک تــا ســه روز
انجــام خواهــد شــد.
 -6اظهار گمرکی کاال
پــس از نشســتن کــد ثبــت ســفارش در سیســتم
گمــرک ،ســرانجام نوبــت مراجعــه به ســالن گمرک
فــرا میرســد .کارشناســان ایــنشــرکت کــه
همــواره در ســالن گمــرک فــرودگاه حاضر هســتند،
نســبت بــه پــر کــردن اظهارنامــه بــرای محموالتــی
کــه کــد آنهــا درسیســتم نشســته اســت ،اقــدام
میکننــد .در ایــن مرحلــه ارزیابــان گمــرک کاال را
ارزیابــی کــرده تــا از صحــت مندرجــات اظهارنامــه
اطمینــان حاصــل کننــد .همچنیــن دایــره ارزش
گمــرک در خصــوص ارزش درج شــده در اســناد و

فاکتــور کاال بررســی و تحقیقــاتالزم را انجــام داده
و نتیجــه را تأییــد میکنــد.
 -7اسناد مورد نیاز ترخیص کاال
قبــض انبــار ،ترخیصیــه ،بارنامــه ،پروفرمــا اینویس،
پکینــگ لیســت و گواهــی مبــدأ اســنادی هســتند
کــه در خصــوص همــه کاالهــا بایــدبــه گمــرک
ارایــه گــردد.
-8پروانه یا مجوز خروج کاال:
چنانچــه کاال نیازمنــد دریافــت مجــوز خــاص

یــا گواهــی اســتاندارد یــا گواهیهــای خاصــی از
مراجــع مربوطــه (ماننــد وزارت بهداشــت،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
و )...شــناخته نشــده و صحــت کلیــه مندرجــات
از طــرف کارشناســانگمــرک بــه تأییــد برســد،
فیشهــای پرداخــت هزینههــای گمــرک صــادر
میشــود.
کــد نماینــده صاحــب کاال پــس از پرداخــت فیــش
صــادر شــده و ارایــه بــه واحــد صنــدوق گمــرک
پروانههــای خروجــی کاال صــادر میگــردد کــه
سیســتم جدیــد پنجــره فرامــرزی گمــرکبارکــد
ترخیــص کاال کــه حکــم همــان پروانــه خــروج کاال
را دارد ،صــادر میگــردد.
 -9درب خروج کاال گمرک
پــس از اخــذ پرینــت بارکــد ترخیــص کاال از
دســت کارشــناس ســالن گمــرک نماینــده شــرکت
بــا وســیله نقلیــه مناســب بــا نــوع و حجــمبــار

 -10توزیــع و تحویــل کاالی ترخیــص شــده
تــا در انبــار صاحــب کاال:
پــس از طــی مراحــل حمــل خارجــی کاال از کشــور
مبــدأ تــا فــرودگاه امــام خمینــی و نیــز انجــام
تشــریفات گمرکــی و پرداخــت عــوارضکاالی
وارداتــی توســط نماینــدگان شــرکت و خــروج
کاالی وارده از درب خــروج کاال مرحلــه پرداخــت
عــوارض کاالی وارداتــی توســط نماینــدگان
شــرکت و خــروج کاالی وارده از درب خــروج
کاال ،مرحلــه حمــل و تحویــل کاالی فــوق تــا
در انبــار مشــتری را همــکارانواحــد لجســتیک
و مرکــز خدمــات بــه عهــده گرفتــه و کاالی
موضــوع بارنامــه وارداتــی را در کمــال صحــت و
ســامت بــه در آدرسصاحــب کاال میرســانند.
همچنیــن همــکاران واحــد اکســپرس بینالملــل
تــا لحظــه رســیدن ســالم کاال بــه آدرس مشــتری
ارتبــاط خــودرا بــا صاحبــان کاال ادامــه خواهنــد
داد و تسویهحســاب پــس از تحویــل انجــام خواهــد

(کامیونــت ،خــاور ،وانــت و )...جهــت حمــل کاالی
مشــتریان بــه نقــاط مختلــف کشــور فراهم شــده و
کاال بــر روی آن بارگیــری ووســیله نقلیــه حامــل
بــار ،ترخیــص شــده و بــه در خروج گمــرک هدایت
میشــود .در خــروج گمــرک خــود در واقــع یــک
گمــرککوچــک اســت کــه کلیــه مراحــل را
یکبــار دیگــر از ابتــدا تــا انتهــا چــک میکنــد
و پــس از صحــت کلیــه مراحــل و مراتــب ،مهــر
درخــروج کاال بــر روی پروانــه زده شــده و کاال منابع:
-1فهرست الفبایی تعرفههای گمرکی
اجــازه خــروج از گمــرک را پیــدا میکنــد.

شــد و در نهایــت رســید تحویــل کاالی وارداتــی
بــهصاحــب کاال بــه عنــوان آخریــن برگــه پرونــده
قــرارداد واردات کاال کــه حکــم رســید انبــار را
دارد ،ضمیمــه پرونــده کــرده و تســلیممیگــردد
و در نهایــت صورتحســاب و بیــان و ســود و زیــان
قــرارداد مذکــور بــه مقامــات شــرکت گــزارش داده
میشــود .

-2پنجره فرامرزی
-3کتاب مقررات صادرات و واردات
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Organization Self
Image (OSI)

Article

مدیران

تریان
مش

همیــن موضــوع در حــوزه وســیعتر میتوانــد بــه
عنــوان تصویــر ذهنــی ســازمانی دارای اهمیــت
باشــد و نقــش بــارزیرا در موفقیتهــا و شکســت
 Oنشــاندهنده بخــش
ســازمان ایفــا کنــد. SI 
نانوشــته و نامحســوس هــر ســازمانمیباشــد
و شــامل ارزشهــای غالــب مــورد حمایــت آن
ســازمان اســت .خــود انــگاره هــر ســازمانی
بــه فلســفه وجــودی ،ابعــاد و ویژگیهــای آن
ســازمان اشــاره دارد و عبــارت اســت از مجموعــه
باورهــا ،درک ،اســتنباط ،تفکــر و یــا اندیش ـههای
انســانهای مرتبــط بــا ســازمان ،اعــم از نیــروی
انســانی ،مشــتریان ،مســئوالن ،رقبــا و غیــره در
خصــوصســازمان.
تصویــر ذهنــی ســازمانی افــراد ،بیانکننــده طــرز

رهبران

رقیبان

شــــرط ضـــروری بــرای مـوفقــیـــت و
 Oمثبــت
پیشــرفتســازمانها ،حاکمیــت SI
بــر آنهاســت.

مسئو
الن

تصویر ذهنی چیست؟
SIیــا تصویــر ذهنــی ،همــان فکــری اســت کــه
افــراد راجــع بــه خودشــان دارنــد و خــود را بــا آن
ذهنیــت میپذیرنــدو قبــول میکننــد .در واقــع
خودانــگاره یــا خودپنــداره ،ایــده و تصــور منحصــر
بــه فــرد و کامـ ً
ا اختصاصــی از هویــت،تواناییهــا،
ارزشهــا و ســایر مــوارد مربــوط بــه خویشــتن
اســت .مثــ ً
ا ممکــن اســت فــرد خــود را فــردی
جســور ،زیبــا،شــوخ طبــع ،بــا اســتعداد ،موفــق
و یــا برعکــس ،انســانی ترســو ،زشــت ،عصبــی،
زودرنــج ،بیاســتعداد و ناموفــق بدانــد.اهمیــت
تصویــر ذهنــی از آن جهــت اســت کــه یــک
پیشــگوی درونــی زندگــی اســت کــه موفقیــت و
یــا شکســت افــرادرا پیشبینــی میکنــد .تصویــر
ذهنــی مثبــت ،نقــش حیاتــی در نیــل بــه موفقیــت
انســانها بــازی ،میکنــد بــه طــوریکــه ذهــن
ناخــودآگاه انســان دارای تصویــر ذهنــی مثبــت،
زندگــی را بــه وســیله حــذف افــکار و رفتــار منفــی،
تحــتکنتــرل قــرار خواهــد داد .در حالیکــه دارا
بــودن یــک خــود انــگاره منفــی ،فــرد را بــه ســوی
شکســتهای پــی در پــیو مســتمر میکشــاند
و یــک ســیکل معیــوب و چرخــه ناامیدکننــدهای
بــرای او فراهــم مــیآورد کــه شکســت را بــهدنبــال
شکســت در زندگــی خــود تجربــه خواهــد کــرد.

کارکنان

OSI شما نسبت به تیپاکس چیست؟
(OSI)Organization Self Image یــا همــان تصویــر
ذهنــی ســازمانی ،تصویــری اســت کــه فــرد فــرد
انســانهای درون و بیــرون مرتبــط بــا ســازمان
نســبت بــه ســازمان دارنــد و بــه نوعــی آیین ـهای
مقابــل سازمانهاســت کــه آنهــا را قــادر
میســازد تــا وضعیــت درونــی و بیرونــی خــود را
نظــاره کننــد .بــرای درک بهتــر از تصویــر ذهنــی
ســازمانی و اهمیــت توجــه بــه آن در موفقیتهــا و
شکســت ســازمان ،مناســب میدانــم پیــش از بــاز
کــردن مبحــثمذکــور در خصــوصتصویــر ذهنــی
کــه هــر شــخص نســبت بــه خــود دارد مطالبــی را
بــهمنظــور درک بیشــتر موضــوع درج کنــم.

تلقــی آنهــا از ســازمان و آن چیــزی اســت کــه در
افــکار آنهــاوجــود دارد و در عملکردشــان ظاهــر
میگــردد .همــان احســاس و نگرشــی کــه افــراد
نســبت بــه شــغل و ســازمانخــود دارنــد و باعــث
میشــود کــه ســازمان را بــرای افــراد تــازه وارد،
مشــتریان و یــا پیمانــکاران بــا کلمــات و ادبیــات
متفاوتــی تعریــف کننــد .در ایــن میــانOSI ،
مدیــران ارشــد ســازمان ،از اهمیــت و تأثیرگــذاری
بیشــتری برخــورداراســت بــه گونـهای کــه هــر چه
قــدرت ســازمانی یــک فــرد باالتــر باشــد تأثیــر
تصویــر ذهنــی ســازمانی او نیــز بــر ایــنبرآینــد
بیشــتر میباشــد.
بیتردیــد امــروزه اثــر شــگرف علــم روانشناســی
در مدیریــت ،پیشــرفت و موفقیــت ســازمانها
غیرقابــل انــکار اس ـت.امــروزه بهرهگیــری صحیــح
از نیــروی انســانی در ســازمانها ،تنهــا بــا آگاهــی
از علــم روانشناســی امکانپذیــر اســت ومدیــران
شــرکتها و ســازمانها ،نیــاز بــه اطالعــات وســیع
از علــم روانشناســی دارنــد زیــرا کــه یــک مدیــر
خــوب،پیــش از هــر چیــز بایــد یــک روانشــناس
خــوب نیــز باشــد.

عوامل شکلدهندهOSI نیروی انسانی:
الف) عوامل فردی
میــزان رضایــت شــغلی تأثیــر شــدیدی بــر
شــکلگیری OSI افــراد دارد .کار مــالآور باعــث
کاهــشمیــزان رضایــت شــغلی افــراد و شــکلدهی
منفــی بــه خودانــگاره ســازمانی آنهــا میشــود
و مشــاغلی کــه در آنهــا ،فــرد نمیتوانــد از
مهارتهــا و تواناییهایــش اســتفاده کنــد و یــا
جنبــه تکــراری دارنــد و هــر روز آن مشــابه قبــل
اســت ،باعــث خســتگی و بیــزاری افــراد از شــغل
و ایجــاد تصویــر ذهنــی ســازمانی منفــی در آنهــا
خواهــد شــد.
ب) عوامل سازمانی
نظــام ســازمانی کار و مســایلی همچــون وفــاق
ســازمانی ،مشــارکت ســازمانی ،عدالــت ســازمانی،
شــبکه روابــطکاری بیــن افــراد ،نحــوه مدیریــت
منابــع انســانی ،مدیریــت صحیــح زمــان و نــوع
سیاســتها و اقدامــات اعمــال شــدهســازمان ،از
جملــه عوامــل اثرگــذار بــرOSI  سازمانهاســت.
مبهــم بــودن مســایل در هــر ســازمان همچــون
اهــداف،تغییــرات آینــده و شــرح مشــاغل ،یکــی
از عوامــل تشــکیل خودانــگاره ســازمانی منفــی در
افــراد اســت .قانونمنــدی،مشــارکت و پاســخگویی

و شــفافیت از ابزارهــای مهــم شــکلدهی تصویــر
ذهنــی مثبــت سازمانهاســت.
کیفیــت ارتباطــات متقابــل بیــن نیــروی ســازمانی
یــک ســازمان بــا یکدیگــر و ســایر افــراد مرتبــط
بــا ســازمان وهمچنیــن میــزان برقــراری ارتبــاط
مدیــران بــا زیردســتان و حمایــت از آنهــا و
الگوهــای ارتباطــات موجــود درســطوح مختلــف
ســازمان ،نقــش مهمــی در نــوع OSI دارد.
ج) عوامل شغلی
میــزان ابهــام و تضــاد در شــغل ،یکــی از عوامــل
منفیســاز OSI افــراد اســت بــه طــوری کــه اگــر
کارکنــان،کاری کــه انجــام میدهنــد و انتظــاری
کــه از آنهــا مـیرود را نشناســد ،دچــار نارضایتــی
از آن خواهنــد شــد و همچنیــن واگــذاری
مســئولیت بــدون اختیــارات الزم بــرای بــه انجــام
رســاندن آن توســط افــراد باعــث منفــی شــدن
خودانــگاره ســازمانی آنهــا خواهــد شــد.
د) عوامل محیطی
ماننــد میــزان اســترس و تنــش روحــی موجــود در
محــل کار .میــزان اســترس شــغلی بــا خودانــگاره
ســازمانی منفــیارتبــاط مســتقیم و بــا خودانــگاره
مثبــت ،رابطــه معکــوس دارد ،بــه طــوری کــه هــر
چــه OSI یــک ســازمان مثبتتــرباشــد ،ســطح
اســترس آن پایینتــر و ســطح تحریکپذیــری
افــراد آننیــز باالتــر خواهــد بــود ولــی وجــود
شــرایطاســترسزای کاری ،موجــب شــکلدهی
OSI منفــی در افــراد خواهــد شــد .عوامــل
گوناگونــی مثــل حجــم کاربســیار زیــاد و یــا
بســیار کــم و بیبرنامگــی ،ناســازگاری شــغل بــا
نیازهــا و تواناییهــای فــردی ،فقــدان امنیــت
شــغلی،تعارضــات بیــن نیــروی انســانی ســازمان،
تبعیضهــا و بیعدالتــی ،روش ناصحیــح
مدیریتــی و یــا مدیریــت چندگانــه در بــروز
اســترسهای شــغلی دخالــت دارد.
عوامــل مختلــف کــه در شــکلدهی OSI
مشــتر یا نتأ ثیرگذ ا ر ند :
الف) کیفیت خدمات
ب) چگونگی رفتار و برخورد با مشتریان
ج) اطالعرسانی مناسب و شفاف به مشتریان
د) سرعت ،صحت و دقت در انجام کار مشتریان
ه) میــزان قیمــت خدمــات ارایــه شــده بــه
مشــتر یا ن
ویژگی سازمانهای باOSI مثبت:
)1ســازمانهایی کــه دارای OSI مثبــت هســتند
معمــوالً رهبــران و مدیرانــی قــوی دارنــد کــه
افــرادی تشــویقکننده ،صمیمــی ،برنامهریــز،
آیندهنگــر ،منظــم ،خیرخــواه ،ماهــر و عالقمنــد
بــه کارهــای گروهــیو تیمــی هســتند.
)2از شفافیت بسیار باالیی برخوردار هستند.
)3توجــه خاصــی بــه آمــوزش و توانمندســازی
پرســنل خــود دارنــد.
)4مدیــران ایــن ســازمانها معتقدنــد کــه دانایــی
ارزشــمندتر از دارایــی اســت.
)5شایستهســاالری مبنــای ارتقــای افــراد در ایــن
ســازمانها اســت.
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)6بــه آراســتگی و زیبایــی محیــط کار ،بهداشــت
محیــط و ایمنــی افــراد اهمیــت میدهنــد.
 )7تمایــل بــه بهبــود مســتمر فرآیندهــا ،ارزیابــی
عملکــرد و خــود ارزیابــی در ایــن ســازمانها
مــورد توجــه قــرارمیگیــرد.
 )8ســازمانهایی خــاق ،نــوآور و کارآفریــن
هســتند و ایدههــای خــود را در جامعــه بــه ظهــور
میرســانند.
 )9بــه احساســات و امکانــات رفاهــی پرســنل
توجــه میشــود.
 )10فرهنــگ حاکــم بــر ســازمانهای OSI مثبــت،
فرهنــگ صداقــت ،اعتمــاد ،اشــتیاق و موفقیــت
اســت.

ویژگی سازمانهایی باOSI منفی:
 )1ســبک رهبــری در ایــن ســازمانها کارفرمایانــه،
مســتبدانه و ســختگیرانه است.
 )2مبنــای اصلــی شــیوه مدیریــت در ایــن
ســازمانها بــر پایــه عــدم قدردانــی و ناسپاســی
قــرار گرفتــه اســت.
 )3توجــه و تمرکــز ایــن ســازمانها بــر روی
نقــاط ضعــف پرســنل ،مچگیــری و یافتــن خطاهــا
و عیــوب کاراســت بنابرایــن در ایــن ســازمانها
مدیــران بلندپایــه نیــز درگیــر مســایل جزیــی و
عملیاتــی ســازمانمیشــوند.
 )4در ایــن ســازمانها اغلــب فعالیتهــا بــدون
برنامــه و طرحریــزی و الویتبنــدی صــورت
میگیــرد .

 )5بــه آمــوزش و توانمندســازی پرســنل توجــه
نمیشــود.
 )6مدیریــت حاکــم بــر ایــن ســازمانها  ،مدیریــت
احساســی و تنشزا اســت.
 )7تــرک کار ،اســتعفا ،عــدم انگیــزه و تعهــد
نســبت بــه کار در ایــن ســازمانها از طــرف
کارکنــان مشــهود اســت .
 )8چاپلوسپــروری یکــی از ویژگیهــای خــاص
ایــن نــوع ســازمان اســت.
 )9تــکروی ،عــدم مشــارکت در فعالیتهــا و
پدیــده کاغــذ بــازی در ایــن ســازمان مشــهود
اســت.
 )10فضــای کاری حاکــم بــر ســازمانهای بــا OSI
منفــی فضــای بیاعتمــادی ،تبعیــض ،تخریــب و
نارضایتــیاســت.
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه مطــرح شــد ،بــرای
ایجــاد OSI مثبــت در یــک ســازمان ،بایــد
فعالیتهــا و تــاش بســیاریاز ســوی مدیــران و
کارکنــان صــورت پذیــرد تــا تمامــی افــراد مرتبــط
و ذینفعــان ســازمان بــه یــک تصویــر ذهنــی
مثبــت دســت یابنــد.
ایــن کــه از مشــتریان یــک ســازمان بپرســند:
«نظرتــان راجــع بــه ســازمان چیســت؟» و آنهــا
در پاســخ بگوینــد« :ســازمانی عالــی بــا کارکنانــی
بســیار مســئولیتپذیر و متعهــد اســت».
و یــا از کارکنــان ســازمان دیگــری ســوال کننــد:
«نظرتــان راجــع بــه ســازمانی کــه در آن کار
میکنیــد چیســت» وآنهــا در پاســخ بگوینــد:
«ســازمان مــا رویــهای بیثبــات دارد و امنیــت
شــغلی نداریــم».
یــا از رقبــای یــک شــرکت بپرســند« :رقیبتــان را
چگونــه میبینیــد؟» و آنهــا در پاســخ بگوینــد:
«فقــط میدانیــم کــه اگــرخودمــان را تغییــر
ندهیــم محکــوم بــه شکســت هســتیم.»
در پشــت پــرده تمــام ایــن پاســخها تصویــر
ذهنــی افــرادی اســت کــه بــا ایــن ســازمانها
کار میکننــد و آنچــه کــهمبرهــن اســت بیــن
تمامــی افــراد و ذینفعــان ســازمان در خصــوص
تصویــر ذهنــی اشــتراک نظــر وجــود دارد یعنــی
اگــر مشــتریان یــک ســازمان رضایــت کامــل
از ســازمان داشــته باشــند ،رقبــا و مدیــران و
کارکنــان داخلــی آنســازمان نیــز همــان تصویــر
ذهنــی را مصــور و بیــان خواهنــد کــرد.

منابع:
 -1تصویــر ذهنــی ســازمانی ،تألیــف دکتــر محمــود
جها نگیــر ی
 -2تصویــر ذهنــی زندگــی در بهشــت ،تألیــف دکتــر محمــود
جها نگیر ی
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Article

بهنام رسولی
کارشناس تولید محتوای آموزشی

چکیده
گســترش و تغییــرات ســریع و روزافــزون علــم
و فنــاوري باعــث شــکلگیري ســاختارهاي
ســازمانی متفــاوت نســبت بــهگذشــته شــد.
در چنیــن شــرایطی ســازمان موفــق ،ســازمانی
اســت کــه دانــش روزافــزون پیــش رفتــه خــود را
بــه ســوي ترقــیو پیشــرفت هدایــت کنــد .کــه
ایــن امــر مســتلزم انجــام فعالیتهــاي آموزشــی
منظــم و مســتمر در تمامــی ســطوح ســازمانی
میباشــد کــه ســازمانها بــراي بقــا و پیشــرفت
در جهــان پــر تغییــر و تحــول امــروزي ســخت بــه
آن نیازمندنــد.
کاربــرد یادگیــری الکترونیکــی در ســازمانها
میتوانــد زمینهســاز ایــن امــر باشــد .نوشــتار
حاضــر بــه بررســی یادگیــری الکترونیکــی،
انــواع آن ،مزیتهــای یادگیــری الکترونیکــی و
سیســتم مدیریــت الکترونیکــی پرداختــه اســت.
اســتنتاج مفهومــی حاکــی از آن اســت کــه
کاربــرد یادگیــری الکترونیکــی در ســازمان باعــث
كاهــش هزینههــای آمــوزش و بهســازی منابــع
انســانی،بهبــود كیفیــت و اثربخشــی آموزشهــای
ســازمانی ،توانمندســازی فــردی و حرفـهای منابــع
انســانی و نظــارت دقیــق وهدفمنــد بــر فرآینــد و
خروجــی آموزشهــا میشــود.

مقدمه
 امــروزه مدیــران ســازمانها ،آمــوزش و توســعه
منابــع انســانی را از حیاتیتریــن وظایــف
خــود در راه بهســازی ســازمان میداننــد و
بــا توجــه بــه منافــع مهــم آن در محیــط کار،
ســرمایهگذاریهای بســیاری در ایــن زمینــه
میکننــد (حمیــدی .)1386 ،آمــوزش يكــي
از موثرتريــن عوامــل درتغييــر رفتــار و ارتقــای
مهــارت منابــع انســاني اســت .بــرای توســعه منابــع
انســانی الزم اســت کــه ســرمایهگذاری مســتمری
انجــام شــود .ســازمانهامعمــوالً بــرای ارتقــاء
منابــع انســانی خــود از اســتراتژیهای متنوعــی
اســتفاده میکننــد ،ایــن اســتراتژیها تضمیــن
میکنــد کــه ســازمان بــرای کارکنــان خــود
فرصــت توســعه مهارتهــا و دانــش در ســطوح
شایســتگی و توانمندیهایشــان را در قالــب
آمــوزش ســازمانی فراهــم میکنــد .فناوریهــای
نویــن ،آموزشهــای ســازمانی را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .در قــرن بيس ـتويکم مهمتريــن
مولفــه ســازمانيکه در ســازگاري ،بقــا وتوســعه
ســازمانها و بنگاههــاي اقتصــادي بــا توجــه
بــه تغييــرات اقتصــاد جهانــي ميتوانــد موثــر
واقــع شــود ،ســرمايه دانشــي يــا منابــع انســاني
سازمانهاســت .پيــام روشــن و صريحــي کــه
ايــن تغييــر و تحــوالت بــراي ســازمانها و حتــي

ملتهــا بــه همــراه دارد ،پيــام توليــد ،انتقــال،
کاربــرد و ذخيــره دانــش و مهــارت از طريــق
رويکردهــا و مکانيزمهــاي اثربخــش و کارآمــد
همچــون آمــوزش و توســعه ،ســازمان يادگيرنــده،
مديريــت دانــشو ...اســت .براســاس تحقيقــات و
مطالعــات صــورت گرفتــه توســط مايــکل پورتــر،
نيــروي انســاني برخــوردار از مهــارت و دانــش
در ســطح بــاال،مهمتريــن عامــل تأثيرگــذار در
برتــري رقابتــي و تحقــق اهــداف ســازماني اســت
(اندرســون .)1385 ،در ايــن ميــان ،آمــوزش
الکترونيکــي بهعنــوانيکــي از روشهــاي جديــد
آموزشــي و بــا ارایــه راهکارهــاي قابــل اجــرا بــراي
بســياري از مســایل و چالشهــاي پيــش روي
آمــوزش ســنتي ومتناســب بــا ايــن عصــر ،نقــش
ارزنــدهاي در بهبــود کيفيــت و توســعه ســازماني
ايفــا ميكنــد .نتايــج مطالعــهاي کــه توســط
انجمــن آمــوزش و توســعهآمريــكا ((ASTDبــر
روي  501شــرکت آمريکايــي انجــام شــد ،نشــان
داد رابطــه تنگاتنگــي بيــن موفقيــت شــرکت و
ســرمايهگذاري بــر روي آمــوزش الکترونيکــي
وجــود دارد (مایــر .)1386 ،تــا چندیــن ســال
پیــش افــراد بــرای آمــوزش و یادگیــری نیــاز بــه
زمــان و مــکان مشــخصیداشــتند ولــی امــروزه بــا
پیشــرفت فناوریهــای رایانــه و شــبکه اینترنــت
تــا حــدودی ایــن نیــاز از بیــن رفتــه اســت و
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هرکــس بــه زودی قــادر خواهــدبــود هــر چیــزی را
در هــر زمانــی و هــر مکانــی یــاد بگیــرد (هورتــون،
 .)1385روشهــای ســنتی آمــوزش دیگــر قــادر
بــه پاســخگویی بــه نیازهــایرشــد و گســترش
مــداوم مهارتهــای آموزشــی نیســتند (رســولی
و همــکاران .)1394 ،کاربــرد فنــاوری در آمــوزش
نظامهــای یادگیــریالکترونیکــی را بــه وجــود
آورده و باعــث تغییراتــی در نقــش عناصــر آمــوزش
و طراحــی آموزشــی شــده اســت .فناوریهــای
نویــن فرصتهــایبیشــتر ،جدیدتــر و جذابتــری
را بــرای یادگیــری ارایــه میدهــد .از اواســط دهــه
 1990یادگیــری الکترونیکــی بــه طــور گســترده
در سراســر دنیــاتوســط بســیاری از ســازمانهای
دولتــی و خصوصــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
تکنولوژیهــای آمــوزش مبتنــی بــر وب بــه عنــوان
یــک رویکــردجدیــد در آمــوزش از راه دور مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .در حقیقــت یک جســتجوی
کوتــاه اینترنتــی ،اســتفاده موتورهــای جســتجوی
اینترنتــی،نتایــج در هــزاران برنامــه ،ســرویسها
و دولتهــا و نشــریهها دربــاره آمــوزش از راه
دور بــود .بــه عــاوه عبــارت آمــوزش از راه دور
پــس از آنســالها بــا عباراتــی چــون آمــوزش
مبتنــی بــر وب ،یادگیــری تعاملــی ،آمــوزش بــه
وســیله کامپیوتــر ،آمــوزش آنالیــن شــناخته
میشــد .یادگیــریالکترونیکــی از طریــق کاربــرد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مرزهــای دسترســی
و مرزهــای زمانــی را درهــم شکســته و ابزارهــای
جدیــدی را بــراییادگیــری بــه فراگیــران ارایــه
میکنــد (بدریــان .)1387 ،یادگیــری الکترونیکــی
بــه مجموعــه وســیعی از نرمافزارهــای کاربــردی
و شــیوههایمبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات اعــم
از کامپیوتــر ،دیســکت فشــرده ،شــبکه اینترنــت و
اینترانــت ،دانشــگاه مجــازی ،شــبکههای اجتماعــی
گفتــهمیشــود کــه امــکان آمــوزش و یادگیــری
را بــرای هــر فــرد در هــر زمینــه ،در هــر زمــان و
مــکان بــه صــورت مادامالعمــر فراهــم میســازد
(رضوانــی ودرگاهــی .)1391 ،یـکدورهیادگیــری
الکترونیک ـیآناس ـتک ـهازطری ـقآندورهه ـر
فــردبــاداشــتنیــککامپیوتــرودسترســیبــه
یشــامل
تبتوانــ دبــ هدور هالکترونیکــ 
اینترنــ 
محتــوایدرســی ،اســاتید ،کارکنــان ،مدیــرانو
ســایردانشــجویاندوره دسترســیداشــتهباشــد
ودرنهایــتآموختــهودانــشدرســطحکافــی
درزمــانومــکانمناســببــرایخــوددریافــت
نتوســع ه وآمــوزش
کنــد (صفــوی .)1388 ،انجمـ 
آمریــکا یادگیــری الکترونیکــی را اینگونــه
ی ا ز کاربردهــا و
ف میکنــد« :مجموعــها 
تعریــ 
فرآیندهایــیهمچــونآمــوزشمبتنــیبــروب،
آمــوزشمبتنــیبــررایانــه ،کالسهــایمجــازی
ومشــارکتهایدیجیتالــی و همچنیــنانتقــال
محتــواازطریــقاینترنــت ،اکســترانت ،صــداو
یویدئویــی،ماهــوار هبرودکســت ،تلویزیــون
نوارهــا 
تعاملــی و شــبکههای اجتماعــی و ســیدی رام
اســت (طالیــی مشــعوف ».)1388 ،یادگیــری
الکترونیکــی بــهشــکلهای مختلــف ارایــه
 میشــود کــه در ادامــه انــواع یادگیــری ذکــر
میشــود .

40

شماره دوم-زمستان۱۳۹۶

انواع یادگیری الکترونیکی
-1یادگیــریالکترونیکــی همزمــان :منظــور آن
تکـ هافــراد)اعـم
یاسـ 
یالکترونیکـ 
نــو عیادگیــر 
از اســتادان ،دانشــجویان ،متخصصــان ،مشــاوران
و )...بــهصــورتزنــدهوهمزمــانمیتواننــدبــا
هــمارتبــاطبرقــرارکننــدوبــه صــورتچهــره
بــهچهــره) ازطریــقشــبکهرایانــهشــخصی)
بــایکدیگــربــهتبــادلافــکارودیدگاههــایــا
اطالعــات بپردازنــد .ایـنارتبــاطدرزمانمشــخص
بــهصــورتواقعــیوزنــدهصــورتمیگیــرد.
اینترنــتابــزاریاســتکــهمیتوانــدمــا رابــه
طــورمســتقیمبـهمنابـعوافــرادمختلـفمتصـل
میســازد .ایــننــوعیادگیــری الکترونیکــیبــه
ای ـندلی ـلهمزمــاننامیــدهمیشــودک ـهدرآن
بایــدتمــامشــرکتکنندگانبــهطــورهمزمــان
حاضــر باشــند (رســولی و همــکاران.)1394 ،
ی الکترونیکــی ناهمزمــان :نوعــی
-2 یادگیــر 
تکــ هدر
یاســ 
یالکترونیکــ 
دیگــ را زیادگیــر 
تو
حنیســ 
نمشــخص مطــر 
ن ومــکا 
نزمــا 
آ 
افــراددره ـرزمــانوه ـرمکان ـیک ـهبخواهنــد،
میتواننــدواردشــبکهشــدهوتبــادلاطالعــات
کننــد (رضــوی، .)1386درایــننــوعیادگیــری
الکترونیکــیالزامــیوجــودنــداردکــهافــراددر
زمــانمشــخصیدرمحیــط الکترونیکــیحضــور
داشــتهباشــند .بــهعبــارتدیگــریادگیرنــدگان

میتواننـددرهـرزمــانازشــبانهروزکـهبرایشــا 
ن
مقــدورباشــد ،مــوادآموزشـیرادریافـتومطالعه

کننــد (فالــونوبــروان.)1383 ،
مزیتهــای کابــرد یادگیــری الکترونیکــی در
ســازمان؛
 -آمــوزش كاركنــان در هــر مــکان و هــر زمــان
دلخــواه؛
 -قابليــت تغييــر اهــداف و محتــوا بــا كمتريــن
هزينــه؛
 -تطابــق محتــواي دورههــا بــا دانــش و مهارتهاي
كاركنان؛ 
 -كاهش هزينههاي آموزش؛
 -امکان ارزيابي در هر زمان دلخواه؛
 -تسريع توسعه آموزش كاركنان؛
 -توســعه فضــاي آمــوزش از يــك مــكان معيــن بــه
جغرافيــاي يك كشــور؛
 -كاهــش هزینههــای آمــوزش و بهســازی منابــع
انســانی؛
 -بهبــود كیفیــت و اثربخشــی آموزشهــای
ســازمانی؛
 -توانمندسازی فردی و حرفهای منابع انسانی؛
 -جانشــینپروری و ایجــاد شــبكه نســل جدیــد
مدیــران شایســته،
 -نظــارت دقیــق و هدفمنــد بــر فرآینــد و خروجــی
آموزشهــا؛

Article

و نقشهــای متفــاوت (مدیــر ،مــدرس ،کمــک
مــدرس ،فراگیــر)
 -قــرار دادن محتــوای آموزشــی ،تعییــن ترتیــب
مشــاهده محتواهــا و قــرار دادن محــدوده زمانــی
دسترســی بــه محتواهــا
 -تعریــف تمریــن و آزمــون بــا ســبک ســواالت
متفــاوت و بــا تعییــن محــدوده زمــان پاســخگویی
 -ارســال پیــام بــه کاربــران مختلــف
(همکالســیها ،مــدرس ،مســئول آمــوزش)
 -بحــث و گفتوگــو در تاالرهــای گفتوگــو و یــا
گفتوگــو بــه صــورت همزمــان ((CHAT
 -تعییــن قوانینــی بــرای ترتیــب ســپری کــردن
محتواهــای آموزشــی و تکالیــف
 -ارزیابــی فراگیــر و دادن وزن بــه نمــره تمرینهــا
و آزمونهــا و درج نمــره نهایــی فراگیــر در دوره

یادگیــری اســتفاده کــرد .سیســتم مدیریــت
یادگیــری سیســتمی اســت کــه ســعی در
الکترونیکــی کــردن فرآینــد یادگیــری و فرآیندهای
وابســته و مربــوط بــه حــوزه آمــوزش دارد .بــا
یــکسیســتم مدیریــت یادگیــری میتــوان یــک
موسســه آموزشــی در بســتر وب داشــت .ایــن
نرمافــزار ســعی در شبیهســازی بســترهای
آموزشــیحضــوری و فیزیکــی دارد و از فرآیندهــا
و نیازهــای موجــود در حــوزه آمــوزش پشــتیبانی
میکنــد .
بــه طــور مثــال در حــال حاضر تمــام دانشــگاههایی
کــه آمــوزش الکترونیکــی راهانــدازی کردهانــد از
یــکLMS جهــت انجــام امــور آمــوزش اســتفاده
میکننــد .تعــدادی ازLMS هــای موجــود در دنیــا
هــم توســط دانشــگاهها متولــد شــدهاند و هنــوز
برخــی از آنهــا توســط مراکــزی در دانشــگاهها
توســعه داده میشــوند .بــه بیــان دیگــر LMS
یــک بســته نرمافــزاری اســت کــه فرآینــد
توزیــع محتــوای الکترونیکــی بیــن دانشآمــوزان،
دانشــجویان و معلمــان و اســتادان را مدیریــت منابع:
).20091.Boverton, Laura & Hills, Howard (
میکنــد.

 -وســیع ،هدفمنــد و شــفاف بــودن ارتبــاط بیــن
فــردی و بینگروهــی؛
 -ایجــاد و تقویــت فرهنــگ یادگیــری حرف ـهای و
تســهیم دانــش در ســازمان؛
 -افزایــش قابلیــت تصمیمگیــری صحیــح و ســریع
در ســطوح مختلف ســازمان؛
 -ایجــاد مرجعــی بــرای ثبــت ،گــردش و انتقــال
دانــش ســازمانی در طــول عمــر ســازمان؛
 -دسترســی آنــی و مكــرر بــه حجــم بــاالی
اطالعــات در آمــوزش الكترونیــك بســیار
امكانپذیرتــر اســت؛
 -یادگیــری الكترونیكــی از لحــاظ زمانــی ،مكانــی و
دسترســی كاربــران دارای انعطــاف بســیار بیشــتری
ا ست ؛
 -عدالــت آموزشــی و فرصتهــای برابــر رشــد
در آمــوزش الكترونیــك بســیار بیشــتر میســر
میشــود؛
 -نــرخ بازگشــت ســرمایه (ROI) در یادگیــری
الكترونیكــی بســیار باالتــر از آمــوزش ســنتی اســت
(رســولی و همــکاران.)1394 ،

نقشهای کاربری درLMS
بــرای یــکLMS ســه نــوع نقــش بــا ســطح
دسترســیهای متفــاوت بــه امکانــات سیســتم
میتــوان متصــور بــود :مدیــر (مدیــر سیســتم)،
مــدرس ،یادگیرنــده (دانشآمــوز ،دانشــجو،
کارکنــان).
مدیــر سیســتم :فــردی بــا باالتریــن ســطح
دسترســی کــه م ـیتوانــد نظــارتهــای عمومــی
و کلــی بــر سیســتم را انجــام دهــد و کاربــران
مختلــف بــانقـشهــای مختلــف را تعریــف کنــد.
در سیســتم مــیتوانیــم چنــد کاربــر مدیــر نیــز
داشــته باشــیم.
در حقیقــت ایــن نقــش همچــون نقــش پرســنل
آمــوزش و مدیــران یــک موسســه آموزشــی
فیزیکــی میباشــد .کســانی کــه فضــای یــک
موسســه رابــرای آمــوزش مهیــا کــرده و بــر امــور
جــاری آن نظــارت میکننــد.
مــدرس :همان اســتاد یا معلــم در کالسهای درس
کــه محتــوای آموزشــی را در سیســتم میگــذارد تا
فراگیــران از آن اســتفاده کننــد .مــدرسمیتوانــد
بــا دانشآمــوزان خــود در سیســتم تعامــل داشــته
باشــد :کالس بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــود،
مــدرس بــه ســواالت دانشــجویان پاســخدهــد،
بــرای آنهــا تمریــن مشــخص کنــد و امــوری
دیگــر جهــت تعامــل بــا فراگیــران را در سیســتم
انجــام دهــد.
یادگیرنــده :همــان دانشــجو و دانشآمــوز یــا
کارمنــد کــه در کالسهــا شــرکت میکنــد و بــه
فراگیــری مطالــب آموزشــی میپــردازد.
امکانات LMS

 -تعریــف دوره و قــرار دادن محتــوای آموزشــی
سیســتم مدیریــت یادگیــری الکترونیکــی
بــا فرمتهــای متفــاوت (متــن ،عکــس ،صــوت،
(LMS)
ویدئــو و انیمیشــن)
 بــه منظــور راهانــدازی دوره یادگیــری الکترونیکــی
 -تعریــف کاربــران بــا ســطح دسترســی متفــاوت
در هــر ســازمان ،بایــد از سیســتم مدیریــت

– eLearning Maturity in the Workplace
Benefits and Practices.
.2اندرســون ،تــري ( ،)1385يادگيــري الكترونيكــي در
تئــوري و عمــل ،ترجمــه عشــرت زمانــي و ســيدامين
عظيمــي ،تهــران :موسســه توســعه فنــاوري اطالعــات
آموزشــي مــدارس هوشــمند.
.3بدریــان ،مرضیــه ( ،)1387ارزشــیابی برنامــه درســی
الکترونیکــی رشــته مهندســی کامپیوتردانشــگاه صنعتــی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی براســاس«الگــوی رویکــرد
ســیمز» .پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی.
.4حمیــدی ،فاطمــه ( ،)1386اهمیــت آمــوزش در ســازمانها
بــا تأکیــد بــر آمــوزش الکترونیکــی .مجلــه مدیریــت .ســال
هفدهــم .شــماره  .127ص .58 -63
.5رســولی ،بهنــام؛ علیآبــادی ،خدیجــه و مــرادی ،رحیــم
( ،)1394بررســی کیفیــت آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه
امیرکبیــر براســاس عناصــرطراحــی آموزشــی ،فنــاوری
آمــوزش ویادگیــری ،دوره  ،1شــماره  ،2صفحــه .83-98
.6رســولی ،بهنــام و کردوانــی ،محمــد ( ،)1392بررســی
جایــگاه طراحــی آموزشــی در یادگیــری الکترونیکــی.
مجموعــه مقــاالت پنجمیــن همایــشملــی آمــوزش ،ص
.184
.7رضوانــی ،حمیدرضــا؛ درگاهــی ،هــادی ( ،)1391شناســایی
و دســتهبندی ویژگیهــای سیســتم آمــوزش الکترونیکــی
بــر اســاس مــدل کانــو دردانشــگاههای مجــازی ایــران.
فصلنامــه راهبردهــای آموزشــی .دوره  ، 5شــماره  ،3ص
.149-185
ند رفنــاوری
ثنویـ 
.8رضــوی ،ســی دعبــاس ( ،)1386مباحـ 
آموزشــی ،اهــواز :دانشــگا هشــهی دچمــران.
.9صفــوی ،ســیدعلیاکبــر ( ،)1388آمــوزشالکترونیکــی :از
ایــد هتـاعمــل .تهــران :نشـ ردانشــگاهی.
.10طالی ـیمشــعوف ،علــی اصغــر ( ،)1388بررس ـیمیــزان
انطبــاقبرنامــهآمــوزشالکترونیکــیریاضیــاتدانشــگاه
صنعت ـیخواج ـهنصیرالدی ـنطوس ـیب ـاطراح ـیآموزش ـی
مبتن ـیب ـراصــولرویکردهــای رفتارگرایــی ،شــناختگرایی
وســاختنگرایی .پایاننامــهکارشناســیارشــددانشــگاه
عالم ـهطباطبایــی.
.11مايــر ،ريچــارد ( ،)1386يادگيــري الكترونيكــي
چندرســانهاي ،ترجمــه مهســا موســوي ،تهــران :موسســه
عالــي آمــوزش و پژوهــش مديريــت و برنامهريــزي .
.12هورتــون ،ویلیــام .ابزارهــا و فناوریهــای  e-
learning( ،)1385ترجمــه :خســرو پورعطایــی .تهــران:
دیباگــران تهــران.

No.2-March 2018

41

مقاله

 )1مقدمه
کشــور مالــزی از ســال  1990بــه دنبــال نــوآوری
در اقتصــاد اســت .بــه گــزارش وزارت علــوم و
فنــاوری مالــزی در ســال  2010و ،2011کشــور
مالــزی رتبــه  24رقابــت در نــوآوری و رتبــه 16
در شــاخص رقابــت جهانــی را شــامل میشــد.
مهمتریــن دلیــل دســتیابی بــه ایــن جایــگاه
جهانــی ،ریشــه در بخــش خدمــات دارد .خدمــات
کوریــری و پســتی بخشــی از قســمت خدمــات
هســتند کــه همــواره در حــال توســعه بــوده و
بــهطــور میانگیــن نــرخ رشــد ســالیانه 7درصــد
را دارد؛ گرچــه ایــن صنعــت در رونــد جهانــی
شــدن بــا چالشهــای ماننــد ،حاشــیه ســود
کــم،دسترســی بــه ســرمایه ،پذیــرش تکنولــوژی،
کیفیــت و ...روبــهرو اســت .ایــن مقالــه بــر روی
نــوآوری ،تکنولــوژی و موضــوع کیفیــت در خدمات
پســت و کوریــر تمرکــز دارد.
بــه طــور کلــی خدمــات پســتی و کوریــری مرتبــط
بــا تحویــل بســتهها ،اســناد ،نامــه و ...اســت.
اساســاً فرآینــد حملونقــل شــرکتهای پســتی
شــامل :جم ـعآوری محمولــه ،مرتبســازی ورودی
و خروجــی و توزیــع اســت .در گذشــته صنعــت
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پســت بــه فرآیندهــای فیزیکــی بســیار زیــادینیاز بســیار کمــی بــر روی مشــتریان وجــود داشــته
داشــت .بــا بــه وجــود آمــدن خدمــات الکترونیــک اســت.
بســیاری از ایــن ســنتها کنــار گذاشــته شــد.
فنــاوری جدیــد مبتنــی بر همگرایــیارتباطــات راه  )2پاسخگویی به نیاز مشتری
دور ،پخــش و انتشــار ،باعــث تغییــرات چشــمگیر در حقیقــت پاســخگویی ،عملکــرد عملیاتــی بــوده
ارتباطــات فیزیکــی در جهــان شــد و همچنــان کــه توانایــی شــرکتهای پســتی را بــا توجــه بــه
ادامــه دارد .اپراتورهــایخصوصــی بــه ایــن نکتــه زمــان ،کیفیــت و انعطافپذیــری در ارتبــاط بــا
پــی بردنــد چــه محصوالتــی ســودآور هســتند و مشــتریان خــود نشــان میدهــد .پاســخگویی
بــه همیــن منظــور تغییــرات اساســی و ســریعی را بــه نیــاز مشــتری ،در شــرکتهای لجســتیکی
جهــت رقابــت و رفــعمحدودیتهــا بــرای ادامــه بــه ویــژه خدمــات پســتی و کوریــری بســیار بــا
بقــا در دنیــای تجــارت اعمــال کردنــد .در فضــای اهمیــتاســت .بــه طــور مثــال طبــق تحقیقــات
کســب و کار فعلــی ،قیمــت تنهــا عامــل مهــم در مشــخص شــد کــه اســتفاده از تکنولــوژی در توزیع
صنعــت پســتنیســت؛ بلکــه پارامترهــای ســرعت محمــوالت بــر روی پاســخ بــه نیــاز مشــتری تأثیــر
و کیفیــت دو رکــن اساســی مزیــت رقابتــی را دارد.مطالعــات دیگــر نشــاندهنده ایــن اســت
کــه در صــورت امــکان اســتفاده از نوآوریهــا و
شــامل میشــوند.
بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا بایــد نوآورانهتــر رونــد گســترش خدمــات هــر دو منجــر بــه بهبــود
عمــل کــرد .تحقیقــات بــر روی تأثیــر نــوآوری بــر عملکــردســازمانی و پاســخگویی بــه نیــاز مشــتری
عملکــرد بســیار بااهمیــت اســت؛ چــون توســعه میشــود.
خدمــات جدیــد در صــورت شکســت نتایــج بســیار
بــدی را بــه همــراه خواهــد داشــت .بســیاری از  )3نوآوری در خدمات شرکتهای پستی و
تحقیقــات انجــام شــده بــر روی تأثیــر نــوآوری در کوریری
عملیــات و عملکــرد ســازمانی بــوده اســت و تمرکز نــوآوری بــه معنــای خلــق ایدههــا و ارزشهــای
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جدیــدی بــرای مشــتریان اســت و ایــن خــود یــک
نیــروی محرکــه بــرای ســازمانهای بســیاری در
سراســر دنیــا اســت؛ حتــی گاهــی نوآوریهــای
کوچــک منجــر بــه پویایــی بــازار شــده و اهمیــت
بررســی ســازمانها و اقتصادهــا را شــامل
میشــود .نــوآوری در مــورد توانایــی ســازمان در
ارایــه فضــای خــاق و منابــع بــرای کشــف ایــن
ایدههاســت کــه میداننــد کــه ایــده جدیــد
همیشــهبــه معنــای موفقیــت نیســت .ریســک،
بخــش جداییناپذیــر از نــوآوری اســت و افــراد
بیشــتر از چیــزی کــه موفــق نشــده میتواننــد
یــاد گیرنــد تــا ازمــواردی کــه بــه موفقیــت
انجامیــده اســت.
نــوآوری در خدمــات باعــث کســب مزیــت رقابتــی
شــده و از ســوی دیگــر اهمیــت فراوانــی در بقــا در
بــازار را ایجــاد میکنــد .شــرکتهایکوریــری
بــا توجــه بــه رشــد خریدهــای آنالیــن و تجــارت
الکترونیــک و توزیعهــای درب منــزل همــراه بــا
بهبــود زیرســاخت کشــورهای درحــالتوســعه،
رشــد خواهنــد داشــت.
تجــارت الکترونیــک و خریــد و فــروش اینترنتــی
عامــل کلیــدی رشــد شــرکتهای پســت و کوریــر

اســت .بنابرایــن یــک اســتراتژی بــه موقــع بــرای
شــرکتهای پســتی و کوریــری جهــت توســعه
یکپارچــه ارتباطــات فیزیکــی و دیجیتالــی بــا
اهمیــت اســت.
بــا توجــه بــه نظریــات Hertog و ،Bilderbeek
چهــار مــدل نــوآوری را پیشــنهاد میشــود کــه
میتواننــد بــرای شــرکتهای لجســتیکی ماننــد
پســت و کوریــر اجــرا شــود( .جــدول )1
)4قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات
بــه منظــور بــاال بــردن قابلیــت خدمــات در
عصــر تجــارت الکترونیکــی ،پیشــنهاد شــد
کــه ارایهدهنــدگان خدمــات لجســتیک از
فناوریهــای اطالعــات جدیــد بهــره گیرنــد.
اتخــاذ فناوریهــای نویــن لجســتیکی ممکــن
اســت درشــرکتهای مربوطــه ،توانایــی در ارایــه
خدمــات را افزایــش دهنــد .ایــن اتخــاذ فنــاوری
شــامل  5مرحلــه اســت:آگاهــی ،عالقــه ،ارزیابــی،
آزمایــش و پذیــرش.
در مرحلــه آگاهســازی ،فــرد شــروع بــه یادگیــری
یــک تکنولــوژی جدیــد میکنــد .در مرحلــه بعــد،
فــرد شــروع بــهجمــعآوری اطالعــات در مــورد

تکنولــوژی جدیــد میکنــد .مرحلــه ســوم و چهــارم
زمانــی اســت که آنهــا تکنولــوژیجدیــد را تجزیه
و تحلیــل و آزمایــش میکننــد .در نهایــت ،پــس از
تصمیمگیــری ،آنهــا تکنولــوژی را اتخــاذخواهنــد
کــرد .ایــن فرآینــد ممکــن اســت در هــر ســازمانی
کــه فنــاوری را اتخــاذ کنــد ،اعمــال شــود.
Walker وCheungیــازده مزیـتCT  Iرا بــه شــرح
زیــر ذکــر کردنــد:
 )1ارتقا موقعیت شغلی برای کارکنان،
 )2بهبود ارتباطات خارج سازمانی،
 )3تغییر از طریق نوآوری،
 )4بهبود ارتباطات داخلی،
 )5بهبود کیفیت محصول،
 )6بهبود مدیریت اطالعات،
 )7اجتناب از ضعفهای رقابتی،
 )8پشتیبانی از توابع کسب و کار اصلی،
 )9مدیریت به موقع اطالعات،
 )10به دست آوردن مزیت رقابتی،
 )11بهبود خدمات به مشتری.
شــرکتها میتواننــد از فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات بــرای دو کارایــی (صرفهجویــی در
زمــان و هزینــه ،انجــامصحیــح کارهــا) و مزیــت
تجــاری (ارایــه ارزش برتــر و انجــام کارهــای
صحیــح) اســتفاده کننــد .هــم ICT میتوانــد
درزنجیــره ارزشــی شــرکتها شــامل فرآینــد
تــدارکات ،مارکتینــگ ،فرآینــد توزیــع بــه
مشــتریان تأثیرگــذار باشــد.
بــه طــور کلــی ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
ابــزاری بــرای نــوآوری اســت ،امــا قابلیــت ،ICT
توانایــی شــرکتها بــرایدرک و اســتفاده از ابــزار
و فرآیندهــای فنــاوری اطالعــات بــرای دســتیابی
بــه مزیــت رقابتــی اســت .بــا ایــن حــالتعریــف
 ،ICTدر ادبیــات هنــوز مبهــم و گیجکننــده اســت.
بســیاری از نویســندگان  ،ICTتجــارت الکترونیــک
واینترنــت را بــه طــور قابــل تعویــض بــه کار
میبرنــد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج مطالعــات در
مــورد تأثیــر فنــاوری اطالعــاتو ارتباطــات بــر
نــوآوری متناقــض اســت .برخــی دیگــر از مطالعــات
بیانکننــده ایــن اســت کــه ICT بــه خــودی خــود
نــوآوری بــه همــراه نــدارد؛ در حقیقــت افــراد
در ســازمانها هســتند کــه نــوآوری را ایجــاد
میکننــد .فنــاوریاطالعــات و ارتباطــات کــم و
بیــش یــک ابــزار کاربــردی بــرای نــوآوری بــوده
و بــه شــرکتها کمــک میکنــد تــاکارهــای
جدیــد را بهتــر انجــام دهنــد.
مطالعــات دیگــر نشــان داد کــه ICT رابطــه
مثبتــی بــا نــوآوری و عملکــردداشــته و بــه دلیــل
یادگیــری ،تعدیــل و بلــوغ در اســتفاده از ICT
توســط شــرکتهای فنــاوری اطالعــات ،افزایــش
یافتــه اســت.
همچنیــن یــک مطالعــه نشــان داد کــه توانایــی
فنــاوری اطالعــات یــک میانجــی قــوی در رابطــه
بیــن نــوآوریخدمــات و عملکــرد زنجیــره تأمیــن
اســت .براســاس ایــن شــواهد مشــخص شــد
کــه پاســخگویی بــه نیــاز مشــتری ونــوآوری در
خدمــات بــه ســطح توانایــی ICT یــک شــرکت
پســتی وابســته اســت.
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)5مــدل پیشــنهادی نــوآوری در خدمــات و
پاســخگویی بــه نیــاز مشــتری
براســاس بحــث فــوق ،مــدل زیــر بــرای بررســی
بیشــتر پیشــنهاد شــد .اســتدالل ایــن اســت
کــه پاســخگویی بــه نیــازمشــتری تحــت تأثیــر
نــوآوری در خدمــات پســتی و کوریــری اســت .ایــن
رابطــه توســط ســطح تواناییهــای ICTتوســط
شــرکتها تعدیــل میشــود.
 )6نتیجهگیری
در ایــن مقالــه ،یــک مــدل نــوآوری در خدمــات
در ارتبــاط بــا پاســخگویی بــه نیــاز مشــتری
در شــرکتهای پســتی و کوریــری پیشــنهاد
شــد .ایــن ارتبــاط بــا توجــه بــه نــوآوری بســیار
و پیچیدگــی فرآیندهــای مربــوط بــه خدمــات
پســتیو پیــک مطــرح شــد .عــاوه بــر ایــن،
تفــاوت ICT و نــوآوری مطــرح شــد .انتظــار
م ـیرود کــه قابلیــت ICT روابــط راتعدیــل کنــد.
یافتههــای ایــن مــدل بــرای تحقیقــات و خدمــات
پســتی و کوریــری بــرای بهبــود کســب و کار بــه
ویــژهبــرای پاســخگویی بیشــتر بــه نیــاز مشــتریان
بســیار بااهمیــت اســت.
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Book Introduce

مدیریت لجستیک جهانی
نویسندگان :Bahar Y. Kara, Ihsan Sabuncuoglu, Bopaya Bidanda

زبان کتاب :انگلیسی

کتــاب مدیریــت جهانــی لجســتیک ،بــر تکامــل تــدارکات در دو دهــه گذشــته متمرکــز بــوده و پیشــرفتهای
اخیــر را ازدیــدگاه جهانــی مــورد بررســی قــرار میدهــد.ایــن کتــاب بــه مشــکالت لجســتیک معمولــی ،بــه ویــژه
مســایل مربــوط بــه مســیریابی (VRP) و ســپس مجموعــهای ازتحلیلهــا و بحثهــای مربــوط بــه مشــکالت
مختلــف لجســتیکی کــه خطــوط هوایــی و سیســتمهای دریایــی را درمعــرض خطــر قــرار میدهــد ،میپــردازد.
همچنیــن مشــکالت و مســایل مربــوط بــه تصمیمگیریهــای تلفیقــی،برنامهریــزی و دوبارهســازی ،در فضــای
موجــود همــراه بــا مســیریابی را مــورد بحــث قــرار میدهــد .ایــن مــوارد نمونههــای متعــدد و موضوعاتــی را
شــامل میشــود کــه عبارتنــد از:
تجزیــه و تحلیــل صنعــت هواپیمایــی و رویکــردی جدیــد بــرای لجســتیک هواپیمایــی شــامل قیمــت کرایــه و
کنتــرلموجــودی صندلــی؛
مشکل تخصیص اسکله جرثقیل در پایانههای کانتینری؛
برنامه و سیستم لجستیک دریایی؛
مشکالت ناوبری یخ و عوامل موثر بر ناوبری یخ؛
مسایل مربوط به طراحی مسیر انبار داروخانه؛
یــک برنامــه کاربــردی در لجســتیک ســامت کــه در آن تأمینکننــدگان پزشــکی از طریــق یــک مــدل
زبانشــناختی فــازی ارزیابــی میشــوند؛
لونقل جدید تولید میکند؛
یک مدل شبیهسازی واقعی مبتنی بر دادهها که یک سیستم حم 
یک مدل که مسایل مسیریابی و دستهبندی را ادغام میکند؛
مشکالت جایگزینی مشترک و حملونقل؛
مدیریــت جهانــی لجســتیک بــه وضــوح مشــکالت لجســتیک در بســیاری از زمینههــای کاربــردی مختلــف را
نشــانمیدهــد و شــما را بــا آخریــن پیشــرفت در برنامههــای کاربــردی کالســیک آشــنا میکنــد.

لجستیک حملونقل
نویسنده :Issa Baluch, Charles H. W. Edwards

زبان کتاب :انگلیسی

ایــن کتــاب بــه شــما اجــازه میدهــد کــه تاریــخ لجســتیک را در یــک مطالعــه لذتبخــش و آموزنــده بررســی
کنیــد .ایــنکتــاب مــا را در مــورد نیازهــای تــدارکات زنجیــره تأمیــن در آینــده متمرکــز خواهــد کــرد و قبــل
از وقــوع مســایل ومشــکالت ،کیفیــت و بهــرهوری را افزایــش میدهــد .مزیــت اصلــی ایــن کتــاب اندیشــه
نویســنده در مــورد نیازهــا والزامــات آینــده بــرای مدیریــت زنجیــره تأمیــن و برخــی از ایدههــای عالــی در مــورد
راهحلهــای آینــده اســت .در جلــددوم از ایــن کتــاب در مــورد تــدارکات حملونقــل ،پیشبینیهــای بســیاری
شــده ،کارشناســان صنعــت ،ایســا بلــوچ وچارلــز ادواردز ،ســهم عمــدهای را بــرای نقــش اصلــی حملونقــل و
تــدارکات در مرحلــه اقتصــادی و اجتماعــی جهــانایجــاد میکننــد .ایــن کتــاب تأثیــر رکــود ســال  2008در
صنعــت را بررســی میکنــد و مطالعــات مــوردی قابــل توجــه 11کشــور را شــامل میشــود ،از جملــه شــش
کشــور در آفریقــا ،کــه در حــال توســعه زیرســاختها هســتند تــا کاالهــا را ازحالــت خــام خــود از طریــق تولیــد
خــارج کــرده و از واردات و صــادرات حمایــت کننــد.
در ایــن دیــدگاه گســترده و معتبــر در زمینــه تــدارکات حملونقــل ،کارشناســان صنعتــی ایســا بلــوچ و چارلــز
بوهــوا و تمــام
لونقــل و تحویــل کاال در سراســر جهــان در انــواع آ 
ادواردزچگونگــی سیســتمهای پیچیــده حم 
موانــع آنتقویــت اقتصــاد کشــورهای بــزرگ و کوچــک ،بــه طــور کامــل توســعه یافتــه و یــا تــاش بــرای رســیدن
بــه ایــن توســعه رانشــان میدهنــد.
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Abstract

The Process of Receiving Goods from the
Country of Origin to Delivery Anywhere in Iran
Imports mean the entry of products from other countries to cover the needs of domestic markets, this business is
done daily and abundant everywhere, people's need for a variety of products is very high and countries do not stop
domestic production to meet the people's needs. Those who import these products are companies and individuals
who follow these procedures by
customs clearance and government
laws. There are some ways to import
products correctly, in this article
we will explain the introduction of
the import. Receive shipping and
clearance orders, receipt of the
bills and obtaining the clearance of
the goods, place an order, customs
declaration of goods, documents
required for clearance, License or
withdrawal permission, distribution
and delivery of the goods discharged
to the warehouse of the owner of the
goods are among the items discussed
in this article.

The Importance of E-learning in the
Organization
Development and rapid changes in
science and technology have created
different organizational structures
comparing to the past. In this
situation, a successful organization
is an organization that leads its
knowledge into advance. This requires
regular and continuous educational
activities at all organization's levels
which is needed for their survival and
improvement in today's changing
world. Applying e-learning in an
organization is a good basis. 
This paper addresses the study of
e-learning, its types, the advantages
of
e-learning
and
electronic
management.
In conclusion applying for e-learning the quality and effectiveness of organizational education also individual
in the organization reduces training and professional human resource empowerment, in addition accurate and
costs and improve human resources, targeted monitoring of the process and output of training.

۱۳۹۶زمستان-شماره دوم

46

Abstract

Review the Impact of Service Quality on
Customer Satisfaction and CRM Optimization
planning.

In this paper in order to explain
the factors affecting customer
satisfaction and influencing CRM
success, Firstly, we examine the
quality of services adapted from
the SERVQUAL model, which plays
an important role in the service
industries such as transportation,
insurance services, banking, etc. The
quality of services is a key to achieve
customer satisfaction, vital survival
and profitability of the organization.
We will explain CRM and the impact
of effective factors on CRM success. 

Logistics and Material Flow Management in
Supply Chain Management
The logistics sector covers the
physical supply chain segment, and
mainly includes all physical activities
of material and goods flow from
the production of raw materials
to the final product, including
transportation, warehousing, and
etc. This is called logistics and flow
management, which includes an
important part of the supply chain
management system. Obviously, a
large amount of value created within
a supply chain is dependent on a
logistical plan and the management
of the materials flow from the supply
chain to the final customer, and vice
versa, combined with the systematic
management of information flow
as well as financial flow, the main
framework of the management
system Supply chain.
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News

Celebrating TIPAX Transportation Day
On the National Transportation Day,
a ceremony was held at the TIPAX
Corporation.
According to TIPAX Public Relations,
At the ceremony, which was held on
December 17, with the participation
of Dr. Mehrdad Fakher, the CEO and a
group of managers and personnel of
the Services and Transportation Unit,
Dr. Mehrdad Fakher congratulated
on this occasion, said: "Today,
transportation is considered as the
most important infrastructure in the
economy, which affects the process
of economic development and is the
basis of trade and the key to economic
and social development. Transport
personnel are unquestionably the
mainstay of the bridge between
the various economic sectors for

sustainable development. " He announced the acquisition
of the first private post operator, followed by the launch
of the new Tipax hub. At the end of the ceremony, 10
people from the transport personnel were honored and
appreciated.

IT in post industry: An Introduction to
Business Intelligence
Nowadays, in spite of many
technological
improvements
in
the post industry in the world,
unfortunately it has not made much
progress in Iran. The provision of
traditional services is still at the
forefront of the nation's leading
companies, due to the inability of
traditional technology to move to
new technologies, and at the top of it,
information technology. Information
technology is used in many aspects
of organization's activities. This
paper focuses on the ability of using
information technology in the area of
managerial decision making, and the
importance of data to promote the
goals and policies of the organization.

The main purpose of this writing is to understand the importance of data in
organization which, after collecting correctly can be obtained.
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