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بسمه تعالي

:ديباچه

. بودنـد كارها با تغييرات جدي در محـيط پيرامـوني خـويش روبـرو    فصل زمستان، كسب ودر

در . باالرفتن نرخ ارز باعث تالطمي عجيب در روندهاي تـاثير گـذار بـر عملكـرد بنگاههـا شـد      

كار شد كه نوسـانات ارز  اي قبلي مجله صحبت از يك محيط بحراني در شرايط كسب وشماره ه

آنچه كه به نظر مي رسد . و تحريمهاي جديد سياسي، موجي جديد از اين تالطمات را ايجاد نمود

شركتها با اتكا به تاكتيكهاي كوتاه مدت، در صدد مديريت بحرانها بر آمده اند و بعضا از فراينـد  

ولي سوال اين است كه در بحرانها چگونـه بايـد مـديريت    . تراتژيك خارج شده اندمديريت اس

نمود؟ آيا در بحرانها، شركتها مي توانند از جهت گيري هاي استراتژيك خود عدول نمايند؟ به نظر مي رسد شرايطي كـه هـم اكنـون    

بـه گفتـه   . روضـات اسـتراتژيك از محـيط اسـت    كارهاي ما تجربه مي كنند، يك طيف بسيارغريب از تغييرات در مفمديران كسب و

بسياري از فعاالن اقتصادي كه شرايط مختلف اقتصادي كشور وحتي اقتصـاد جنگـي را تجربـه نمـوده انـد، شـرايط محـيط كنـوني        

. كار بسيار متالطم، غير قابل انتظار و متفاوت با تجربيات گذشته استكسب و

براي مديران مطرح نمود، اين است كه بايد تا مي توان انعطاف پذيري بنگاهها را زياد اما آنچه كه مي توان در يك نگرش استراتژيك 

استراتژي پيشـنهادي  2كاهش هزينه ها به صورت استراتژيك و متنوع سازي در داراييها، . كاستكارنمود و از نرخ ريسك كسب و

تهديدهاي فوق الذكر مي توانـد  ! اقتصادي ايجاد مي شودبياد داشته باشيم كه معموال ثروت در عدم تعادل. در اين شرايط مي باشد

!ديگر بايد ديد كه ما چگونه به اين تغييران نگاه مي كنيم! ماهيتا براي برخي از شركتها فرصت نيز تلقي شود

روح اهللا ابراهيم نژاد

، تهران1390ماه بهمن 
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كسب و كارهاي نوآورانـه؛  

وپيهاي ميكروسكشغل

علي ابراهيم نژاد
توسعه فناوري اطالعات 
بدون شك تأثير شگرفي 

هاي اقتصادي و بر فعاليت
اين تأثيرگذاري نه تنها موجب . بهبود كسب و كار داشته است

افزايش بهره وري در بسياري از كسب و كارها شده، بلكه در 
بسياري از حوزه ها تغييرات بنياديني در مدل كسب و كار 

اختار آن صنعت را دچار دگرگوني اساسي نموده ايجاد و س
از جمله مهمترين عواملي كه در ايجاد چنين تغييرات . است

گسترده نقش داشته تأثير فناوري ارتباطات و به خصوص 
بدين معنا كه . اينترنت بر سهولت دسترسي به اطالعات است

بشر به كمك اينترنت توانسته است به حجم عظيمي از 
دسترسي پيدا كند و با جستجو در اينترنت ساني به آاطالعات

همه . يابددر كسري از ثانيه به اطالعات موردنياز خود دست
انواع و . ما نمونه هاي بسياري از اين موضوع را سراغ داريم

اقسام سايت هاي مربوط به خريد هاي اينترنتي همچون 
و بسياري از سايت هاي ديگر كه امكان e-bayآمازون و 

ل تجربيات افراد درخصوص كاالهاي مختلف را فراهم مي تباد
كنند همه و همه تنها نمونه هايي از تأثيرات فناوري ارتباطات 

طور كسب و كارها و اينترنت بر مصرف كنندگان و همين
. است

يكي از حوزه هايي كه از طوفان پرشتاب توسعه اينترنت در 
وزه كسب و كارها امر. حوزه بازار كار است،امان نمانده است

و جويندگان كار هردو به اينترنت به عنوان يك ابزار قوي 
براي جريان اطالعات و درنهايت پيداكردن بهترين و مناسب 
. ترين كانديدا براي هر موقعيت شغلي نگاه مي كنند

هاي كاريابي اينترنتي هم اكنون نقش مهمي در بازار كار بنگاه
را به مرزهاي باورنكردني اين نقش اما اخي. ايفا مي كنند

گسترش يافته و اينترنت توانسته جاي پاي خود را به بخش 
هايي از بازار كار باز كند كه تا چندي پيش شايد تصور آن نيز 

.دشوار مي نمود
هاي كاريابي متولد شده اند كه اخيرا نسل جديدي از وبسايت

به جاي شغل يابي به معناي رايج آن اصطالحا شغل هاي 
ايده . كروسكوپي را به جويندگان كار پيشنهاد مي كنندمي

جالب اين وبسايتها اين است كه هركس در زندگي خود 
ممكن است نياز به كمك فرد ديگري داشته باشد كه البته اين 
نياز لزوما در حد يك شغل تمام وقت نيست بلكه مي تواند از 
كمك در شستن لباس تا خريد يك هديه براي يك دوست 

ها كه مشتريان فراواني دارد يكي از اين وبسايت. دباش
Taskrabbitدر اين وبسايت طيف گسترده اي از . نام دارد

به عنوان مثال خانمي از . ها وجود داردنيازمندي
31حاضر است كه سانفرانسيسكوي آمريكا اعالم كرده بود 

ها را كه دالر به كسي پرداخت كند كه ظرف آشغال بدبوي آن
،ا بود در حياط منزلشان بود و به آن دست نزده بودندهمدت

ساله اعالم 27ساعت يك آقاي 11پس از حدود . تميز كند
يك نمونه ديگر . كرد كه حاضر است اين كار را انجام دهد

ساله به نام اريكا است كه اعالم 24درخواست كمك فردي 
كرده بود هركس فورا براي او يك جفت كفش با مشخصات و 

. دالر مزد مي گيرد17رك خاصي  بخرد و تحويل او بدهد ما
ماجرا از اين قرار بود كه وي در خيابان تصادفا كفش و پاي 
خود را كثيف كرده بود و با كمك گوشي تلفن خود در آن 

فرد ! وبسايت آگهي گذاشته بود تا فردي فورا به كمك او بيايد
وز يكشنبه ديگري اعالم كرده بود هركس كه حاضر باشد در ر

بچه گربه او بازي كند و آنها را در طي روز سرگرم نگه 3با 
.دالر دستمزد مي گيرد13تا 8دارد بين 

اما ،هاي كوچك به نظر كم درآمد مي رسنداگرچه اين شغل
به نظر مي رسد توانسته اند بخشي از نيروي كار را جذب 

نفر 2000هم اكنون بيش از Taskrabbitوبسايت . كنند
تاييد عدم سوء نيروي متقاضي كار دارد كه پس از ثبت نام و 

هاي وبسايت كسب قادرند از طريق انجام شغلپيشينه،
برخي از اين افراد بيكارند و قادرند از اين طريق . درآمد كنند

دالر درآمد كسب كنند و برخي ديگر نيز 1500ماهانه حدود 
رجي به اين بازنشسته يا دانشجو هستند و به عنوان كمك خ

اگرچه اين وبسايتها هنوز راه . نوع اشتغال نگاه مي كنند
اما به نظر مي رسد از ،زيادي براي سودآوري درپيش دارند

توانسته اند توجه برخي سرمايه گذاران را به ين حاال همهم

اخيرا Zaarlyها به نام يكي از اين وبسايت. خود جلب كنند
از سرمايه گذاران اوليه ميليون دالر از يكي14توانسته 
يك هنرپيشه سرشناس . جذب سرمايه كندGoogleشركت 

و يك طراح مشهور لباس نيز از جمله افراد ثروتمندي هستند 
ها و اين شركت. كه در اين شركت سرمايه گذاري كرده اند

ها اميدوارند با گسترش هرچه بيشتر دايره سرمايه گذاران آن
وانند در آينده نزديك شاهد ها بتمشتريان اين وبسايت

. سودآوري چشمگيري باشند
دانشجوي دكتراي مديريت مالي در :علي ابراهيم نژاد
Boston Collegeمي باشدآمريكا .

.Ali.ebrahimnejad@bc: پست الكترونيكي  edu



ه1390ماه و بهمندي، 8و 7شماره Business Solutionراه حل كسب و كار        مجله الكترونيكي 

5



ه1390ماه و بهمندي، 8و 7شماره Business Solutionراه حل كسب و كار        مجله الكترونيكي 

6

كسب و كار جنگ است

و استعداد، ميدان جنگ

Matthew Bishop: New York 

bureau chief, The Economist

/ نيويـــــورك / 2011نـــــوامبر 17

اكونوميست

مژده افتخار: مترجم
در بيشتر كشورها در 2012ميزان بيكاري همچنان در سال 

ماند، اما هنوز پيدا كردن كارمند با سطح باال باقي خواهد
مهارت هائي كه مورد نياز شركت ها باشد، مشكلي جدي به 

بر روي منابع 2011سي اي كه در سال در برر. حساب مي آيد
از % 34انساني انجام گرفت ، اين نتيجه حاصل شد كه 

كارفرمايان در سطح جهان، با مشكل اساسي براي پيدا كردن 
تكنيسين، كارمند بخش فروش، افراد ماهر در امر تجارت و 

اگر فرض شود كه اقتصاد جهاني در .  مهندس روبرو هستند
.است، اين درصد باالتر هم مي رودرو به رشد2012سال 

موقعيت هاي شغلي بال تصدي
كارفرمايان در حال كشمكش براي پر كردن موقعيت هاي 

و درصد افرادي كه مورد بررسي قرار 2011شغلي خالي در  
.گرفتند

%1/8تكنيسين ها
%4/7نمايندگان فروش

%6/6تجار ماهر
%7/5مهندسين
%3/4كارگران
%5/3مديران اجرائي/ مديران 

%7/3كارمند بخش مالي/ حسابداري 
%3/3كارمند  بخش فناوري اطالعات

%9/2مجريان توليد
%8/2منشي/ امور اداري 

ها  براي  استخدام  كارمندان و ايجاد انگيزه كار در شركت
رقابت  براي .  ها بايد ابتكار عمل بيشتري داشته  باشندآن
بيشتر كارفرمايان  با . ذب  استعداد ها بسيار فشرده استج

 ”facebook“بناينگذار )  1("وكر برگ زمارك "اين گفته 
يك كارمند استثنائي فقط كمي بهتر از "موافقتند كه مي گويد 

مرتبه بهتر 100كسي كه خيلي خوب است، نيست،  بلكه 
ذب نيروي در اقتصاد در حال رشد ، جنگ بر سر ج.  "است 

با استعداد، بسيار شديدتر است؛  جائي كه افراد با توانائي 
هاي باال كه قادرند در بازارهاي جهاني پيشرفت كنند، عالوه 

هاي هاي خارجي چند مليتي، مورد هدف شركتبر شركت
.داخلي با ديد گسترش در بازار خارجي نيز قرار مي گيرند 

گونه كارمند در اينقوي ترين سالح براي جذب "دستمزد "
ها مجبورند براي جلب افراد با استعداد، آن. شركت ها است

روند، حقوق ها باال مي). 2(گلوله پرقدرتي را پرتاب كنند 
افزايش مي در زمان قراردادپاداش ها ميزان كههمچنان

كارمنداني كه در . و مزاياي ديگر نيز به همين ترتيب) 3(يابند
موارد به دنبال ثبات اد دارند، عالوه بر اينبازار كار خواهان زي

وضعيت شركت ها هستند و هنگامي كه  نسبت به حياث دراز 
مدت بازار بورس دچار شك هستند، انتظار دارند كه شركت به 

.ها پاداش عملكرد نيز پرداخت نمايد آن
در )  4("هاي باهوشبمب"ها همچنين بايد با شركت

خيلي وقت است كه شركت .  كنندهاي جديد مبارزهاستخدام
معروف است به دادن غذا و ماساژ به كاركنان در ) 5(گوگل 

به خدماتي كه گوگل به پرسنل خود "اما اخيرا.  محوطه كاري
مي دهد اضافه شده است؛ از دادن مشاوره برنامه ريزي 

پيش از زايمان يا مالياتي گرفته، تا دوره هايي براي مشاوره
اين راه به هر كجا برود،  كارفرمايان .  ان آينده مشاوره به پدر

فراهم كردن مهد كودك .  ديگر را هم به دنبال خود مي كشد
تواند سالح پرزوري در اين زمينه باشد؛ كارمندان رايگان مي

!!توانند حيوانات دست آموز خود را به شركت بياورند حتي مي
از كار شكايت از آنجاكه بيشتر كاركنان از خستگي زياد ناشي

دارند،  جلوگيري از اين امر مي تواند هم زمان ابزاري براي 
استخدام و تكنيكي براي حفظ ارزش سرمايه هاي انساني 

كمتر شركت هائي ممكن است تا حد شركت .  شركت باشد
تا جايي پيش رود كه حتي محدوديت ) 6("نت فليكس"
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ز انتظار دارد اگرچه هنو.  (مرخصي براي كاركنانش را بردارد 
) .  كه عملكرد كارمندانش خوب باشد 

Mark Zuckerber
حقوق و مزاياي باال

ها كه داراي طبقه بسياري از شركت: پاداش در زمان قرارداد 
بندي مشاغل و دامنه پرداخت مشخصي براي يك گروه شغلي 

، قادر به افزايش حقوق باالتر از دامنه حقوق و دستمزد هستند
،  لذا براي جذب كارمند جديد،  مبلغي ستندلي نيآن گروه شغ

هنگام امضاء قرارداد به و عنوان پاداش در بدو استخدام هرا ب
.دكننكارمند جديد پرداخت مي

اشاره به افراد باهوش تازه استخدام 
Google
Netflix

كنند تا مطمئن شوند اما كارفرمايان خوب كارهاي زيادي مي
اند،  و مواظب ازه كافي استراحت كردهكه كاركنانشان به اند

حتي بعضي از شركت ها . ها هستنندسالمت جسم و روح آن
خود، به آن )  1("هميشه در دسترس"براي سالمتي كاركنان 
، يا ساير )2(تلفن هاي هوشمند "ها مي گويند  تا حتما

وسايل ارتباط جمعي خود را براي چند ساعتي در روز يا يك 
.خاموش كنند روز در هفته 

مهد كودك مجاني؛ سالحي قدرتمند 
براي رفع كمبود كاركنان مناسب ماهر، شركت ها بيش از 

مشاركت ميان .  شوندها ميپيش در گير موضوع آموزش آن
هاي فني يا پيش ها، دبيرستانشركت ها و دبيرستان

همچنين . ها بسيار معمول استو دانشگاه) 3(دانشگاهي 
خل شركت، به خصوص در كشورهايي با هاي دادانشگاه

كه دانشجويان فارغ -اقتصاد در حال رشد مانند هند 
التحصيل از دانشگاه، در بسياري از موارد قابليت كار كردن 

.بسيار معمول است- موثر در محيط كار را ندارند 
ادامه دارد؛  هم چنانكه  كشمكش  براي  استخدام در حالي

د افرادي كه در فرآيند استخدام موفق شركت ها  بايد  بتوانن
شوند را به نحو احسنت  در كار و تصميم گيري درگير مي

در يك ) 4("گالوپ "آمار  به دست آمده  از  شركت . نمايند
حاكي از آن است كه به طور متوسط در اكثر ،بررسي جهاني

از كاركنان ادعا دارند كه به طور % 33شركت هاي بزرگ تنها
كه كارها و تصميم گيري ها سهيم هستند، حال آنكامل در 

گيري ها دخيل نيستند و گويند كه در تصميمميآن ها% 49
در همين بررسي در .  دخيل نيستند"معتقدند كه اصال% 18

سطح  "ها را شركت هاي  آن"گالوپ"شركت هائي كه 
، % 67مي نامد،  اين نسبت  به  ترتيب ) 5("باالي  جهان

شركت هائي كه توانسته اند سطح دخالت . است%7و % 26
"كاركنان خود را در كارها و تصميم گيري ها باال ببرند، اساسا

در اين سطح، شركت ها اختيارات تصميم گيري .  نفع برده اند
را به كاركنان پائين تر از سطوح عالي مديريت تفويض 

ها در تصميم گيري براي مسائل بعضي از شركت.نمايندمي
) 6(بزرگي كه با آن روبرو هستند، از مشاوره انبوه الكترونيكي 

به اين .  كننداستفاده مياست،معروف "Jams"كه به 
ترتيب، هر يك از افراد شركت حداقل حرفي براي گفتن 

اين كار "مسلما(.درباره مسائل بزرگ شركت خواهد داشت
) شود كه شركت به جواب هاي بهتري برسدباعث مي

شركت ها )  7("سيليكون ولي "محله اي در آمريكا به نام در 
به طور جدي اقداماتي انجام داده اند كه مسئولين منابع 

ها آن:  نامند كارها مي)  8("بازي سازي "انساني آن را 
آور اقداماتي مثل سعي دارند كه براي كارهاي كسالت

ضي از برگزاري مسابقات، گرفتن امتياز براي كاركنان از بع
از آنجاكه .  بازي هاي كامپيوتري جذاب و غيره انجام دهند

كار، استراحت و بازي بطور فزاينده اي با هم ادغام شده اند، 
هاي با ارزشي از دنياي پر تالطم براي جنگ توان درسمي

.استعداد ها به دست آورد
    Matthew Bishopماتيو بي شاپ 

يوركرئيس اداره اكونوميست در نيو
New York Buereau Chief, The Economist

______________________________________
1. Always on
2. Black Berrys
3. College
4. Gallup
5. “World-Class”
6. Online
7. Silicon Valley
8. Gamification

در )EMBA(مديريت اجراييدانشجوي مژده افتخار،
حاضر مدير ايشان درحال. مجتمع فني تهران مي باشد

ايشان . منابع انساني نمايندگي شركت كاترپيالر در ايران هستند
مشغول به      Shellسالها در بخش منابع انساني شركت نفتي 

.فعاليت بوده اند
mojdeh_eftekhar@yahoo.com: پست الكترونيكي 
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جهت خريد بصورت سازماني 

و يا اخذ نمايندگي

با شماره

88656469-70

تماس  بگيريد
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تحليل استراتژيك : مورد كاوي 
:2011شركت هاي برتر 

هواپيمائي ساوت وست شركت
.ايرالين

همه ساله ليست ، 500مجله فورچون
شركت هاي برتر را در زمينه هاي 
مختلف منتشر نموده و آمارهاي 

. مختلفي از فعاليت هاي شركت هاي منتخب را ارائه مي نمايد
در آخرين آمار منتشره از شركتهاي برتر بمانند سالهاي قبل 

همچنان درخشنده است كه نام شركت ساوت وست ايرالين 
در 4به رتبه 2010در سال 12رتبه اي از رتبه 8با رشد 

ارتقاء يافته است لذا برآن شديم تا با بررسي و 2011سال 
بتوانيم ) مديريت استراتژيك(مورد كاوي مديريتي 

.دستاوردهايي را جهت خوانندگان به ارمغان آوريم
2011در سال ساير رتبه هاي شركت ساوت وست ايرالين 

Nine key attributes of reputation Industry rank
Innovation ٣
People management ١
Use of corporate assets ١
Social responsibility ٣
Quality of management ٣
Financial soundness ١
Long-term investment ٢
Quality of 
products/services ٥
Global competitiveness ١٠
Rank in Airlines ٣

:مقدمه
و بر اساس تفكر 1967شركت ساوت وست ايرالين در سال 

 Herbو Rollin Kingمشترك آقايان 
Kelleher مقصد شهر 4هواپيما و 3ابتدا با .تاسيس گرديد

و درآمد خالص شهر مقصد60نيرو ، 34000و همكنون با 
درصدي درآمد در طول ساليان 364رشد (ميليون دالر 459

).فعاليت
:معرفي سيستم فعاليت

شركت ساوت وست ايرالين در پروازهايتمامي •
و هيچگونه بوده حوزه جعرافيايي كشور امريكا 

.مايدخدمات هوايي بين المللي را ارائه نمي ن
پروازهاي با الگوي پرواز بين مسير هاي كوتاه و •

مي باشدPoit To Pointنقطه به نقطه
در طول پرواز هيچگونه پذيرايي و ارائه سرويس •

) بادام زميني(غذايي بجز مقداري ناچيز از تنقالت
.ندارد

فروش بليط از طريق اينترنت بوده و هيچگونه •
اولين (اردوابستگي به آژانس هاي فروش بليط ند

شركت هواپيمائي دارنده وب سايت جهت فروش 
)بليط اينترنتي

دماتي جهت نقل و انتقال كيف و وسايل گونه خهيچ •
.مسافران ارائه نمي نمايد

به هيچ بليط و فردي تعلق صندلي هاي هواپيما •
.ندارد

استفاده مي 747از يك نوع هواپيما و آنهم بوئينگ •
.نمايد

شايد به ذهن هر خواننده اي خطور نمايد فوق مرور مطالب با 
و ارزش هايي در سيستم فعاليت ، چه مزيتكه با اين وجود

شركت ساوت وست ايرالين وجود دارد كه باعث جذب 
.ساله شركت شده است40وري مشتري و سودآ

آقايان جهت پاسخ به سوال فوق ابتدا الزم است تا تفكر 
آنها . ا بررسي نمائيمركينگ و كلر در ابتداي تاسيس شركت

را مطرح نموده و سعي موضوعيتاسيس شركت در ابتدا 
بنا اين موضوعنمودند ماموريت و چشم انداز شركت را بر 

آنها مطرح نمودند كه از چه طريقي مي توان سرعت . نمايند
هواپيما را با قيمت ماشين و قطار ارائه نمود و يا به عبارتي آيا 

سافرت هوايي را با قيمت مسافرت مي توان لذت و ارزش م
زميني ارائه نمود لذا سعي نمودند تمام فعاليتها و انرژي 

.شركت را بر ارائه اين ارزش متمركز نمايند
با نگاه به بيانيه جهت گيري استراتژيك شركت مي توان 

:پاسخ سوال مطرح شده را دريافت نمودبخشي از 
با امريكاحفظ جايگاه سودآورترين شركت هواپيمائي "

پيشنهاد سفرهاي سريع هوايي، اطمينان اتومبيل ها، اتوبوس 
"ها و قطارها براي مسافرين حساس به قيمت

با تامل در بيانيه جهت گيري بسادگي مي توان رمز موفقيت 
شركت را دريافت كه همانا ارائه ارزش متمايز براي مشتري 

ارزش هاي سرعت و ) ارزش هاي قيمت و سرعت (.است
مت مي تواند براي مشتري جذاب بوده و كشش به سمت قي

شركت را فراهم آورد اما نه براي هر مشتري بلكه مشتريان 
درواقع شركت ساوت وست به زيبايي . حساس به قيمت

اصول اوليه كسب و كار رارعايت نموده و با انتخاب و تعيين 
) دانشجويان و  تجار و افراد حساس به قيمت(بازار هدف 

.را نهايي نموده استValue Propositionارزش ارائه 
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تدارك ارزش ارائه شده هنگامي ميسر است كه فقط ساوت 
وست ايرالين باشيم چرا كه بسياري از خطوط هوايي نيز 
سعي نموده اند با تقليد از شركت ساوت وست هزينه را 
بعنوان ارزش جذاب براي مشتري ارائه نمايند اما موفق نشده 

 Continentalز جمله آنها شركت هواپيمائي اند كه ا
Airline مي باشد كه اگر چه سعي نمود به تقليد از شركت

مشابه را راه ساوت وست در برخي از خطوط سيستم فعاليت 
اندازي نمايد اما در نهايت به موفقيت چشمگيري دست نيافت 

.
اما به راستي رمز موفقيت شركت ساوت وست ايرالين چه 

فوت هاي كوزه گري در سيستم فعاليت آن وجود بوده و چه
دارد كه ديگران قادر به تقليد آن نيستند؟

جهت پاسخ به سوال فوق مي بايست افكار آقاي مايكل پورتر 
 Strategicرا در زمينه استراتژي و جايگاه استراتژيك 

Position مرور نمائيم تا بخوبي رمز موفقيت شركت ساوت
.بيموست ايرالين را در يا

خلق يك جايگاه "آقاي پورتر معتقد است استراتژي 
منحصربفرد و ارزشمند، كه شامل مجموعه متفاوتي از فعاليت 

."ها نسبت به رقبا مي باشد
شركت ساوت وست ايرالين با تمركز بر هزينه به يك جايگاه 

كسب اين جايگاه دست يابد اما ) رهبري هزينه(منحصربفرد 
در . ه فرد نسبت به رقبا بوده استدر گرو مجموعه منحصر ب

.واقع شيوه خلق ارز ش براي مشتري نيز متفاوت بوده است
عدم ارائه غذا، (با مرور دوباره سيستم فعاليت شركت 

مسيرهاي محدود و پروازهاي نقطه به نقطه ، استفاده از يك 
نوع هواپيما، فروش اينترنتي و عدم ارائه خدمات حمل و نقل 

مي توان در باره متفاوت بودن فعاليت ها ) بار و چمدان ها
نسبت به رقبا پي برد و نتيجه گيري نمود كه تلفيق اين 
فعاليت ها ي متفاوت باعث كسب جايگاه رقابتي منحصربفرد 

عدم ارائه غذا باعث كاهش هزينه ها مي شود اما . شده است 
الزمه اين امر انتخاب مسيرهاي كوتاه است، انتخاب 

ه و توانايي استفاده از يك نوع هواپيما را باال مسيرهاي كوتا
برده و هزينه هاي تعمير و نگهداري و آموزش تعميركاران و 
خدمه و خلبان ها را پايين مي آورد و به همين صورت هر جزء 
فعاليت پوشش دهنده و مكمل جرء ديگر از فعاليت مي گردد و 

كه را  Fitnessفعاليت هاي متفاوتنكته اساسي تناسب
آقاي پورتر جهت حفظ جايگاه استراتژيك مطرح مي نمايد را

.اثبات مي نمايد

نكته ديگر در حفظ اين جايگاه استراتژيك همانا بده بستان 
دستاورد . كه آقاي پورتر يادآور مي شودTrade-Offsها 

قيمت بدست نمي آيد مگر با رها كردن پرواز در مسيرهاي 
، عدم ارائه ) اليي داشته باشداگرچه ممكن است درآمد با(دور 

كه اگر چه باعث از دست ،First Classخدمات درجه يك 
،رفتن مشتريان با درآمد باال مي شود آما همين از دست دادن

باعث كسب مشترياني چون دانشجويان و تجار طالب قيمت 
.پايين تر شده است

:نتيجه گيري
وه اي استراتژي چيزي جز خلق ارزش منحصربفرد به شي

 Doing the rightانجام كاري درست . نمي باشدمتفاوت 
things در كنار انجام كارها بصورت درستDoing the 

things right است كه مي تواند دستاوردهاي شگرفي را
انتخاب ارزش در كنار شيوه خلق آن است كه رمز . خلق نمايد 

ب انتخاب استراتژي مناسو موفقيت شركت هاي برتر بوده 
در كنار اثربخشي عمليات تضمين كننده موفقيت پايدار مي 

.باشد
و شركت ساوت وست نيز با رعايت اين اصل به موفقيت 
پايدار دست يافته است كه همانا انتخاب ارزش هاي درست و 

. تدارك آن به شيوه اي متفاوت است
و تدارك موفق آن ها لذا تمركز بر تعدادي محدود از ارزش 

ان به مراتب مهمتر از انتخاب  مجموعه اي براي مشتري
است كه ...) قيمت، كيفيت، برند، ايمني (مختلف از ارزش هااي

. نتوان به نحو مطلوب تدارك و خلق نمود 
شركت هاي ايراني نيز مي بايست اين اصل را در كسب و كار 
خود رعايت نموده و با تشخيص ارزش هاي متفاوت و جذاب 

سعي نمايند موفقيت پايدار را به د،خوبراي مشتريان هدف
. آورندارمغان 

مديريتدانش آموخته كارشناسي ارشد:اميد علي نيكنام
، مدرس و مشاور مديريت تهراناز دانشگاه شهيد بهشتي

.ي تهرانفناستراتژيك دپارتمان مديريت مجتمع

niknam_omidali@yahoo.com: پست الكترونيكي 
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:دوره كارگاه هاي آموزشي

.كارگاه تدوين اركان جهت ساز شركت

محصوالت، محيط داخلي، محيط (كارگاه تجزيه و تحليل استراتژيك

.)رقابتي و محيط عمومي كسب و كار

.جهت گيري استراتژيكبيانيه كارگاه تدوين استراتژي و 

.كارگاه تدوين نقشه استراتژي

.BSCي متوازن كارگاه تنظيم كارت امتياز

)BSCتكنيك از طريقي استراتژي تدوين و اجرا(كارگاه آموزشي مديريت استراتژيك

دپارتمان مديريت مجتمع فني تهران ارائه مي نمايد

.اشند كليه كساني كه داوطلب يادگيري مهارت برنامه ريزي و مديريت استراتژيك بصورت عملي مي ب:مخاطبان 

306يداخل2209001ايو 22085026–22084833: شتريكسب اطالعات ب
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پيش بيني اقتصادي براي 10
2012سال 

Dr. N.Behravesh, Chief 
Economist of HIS

اد رنجبريربه: مترجم

:مقدمه
. كاهش خواهد يافت2012نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 

ولي اين سوال مطرح اسـت  ،تقريبا شكي نيست89رددر اين 

.كه تا چه حد كاهش خواهد يافت

شــكل آفــرين از كــم كــردن بــدهي هــاي بخــش ميتركيبــ

خصوصي، رياضت اقتصادي دولت ها و فقدان اعتماد به نفس 

سياستمداران، آمريكا و اروپا را در شرايط سـختي قـرار داده   

.است

گليم خـود را  بتوانداقتصاد آمريكا ممكن است2012در سال 

.خواهد داشتاروپا شانس كمتري ولي،از آب بيرون بكشد

اين موضوع نگرانـي  و اقتصاد چين در حال كاهش است رشد 

.مقامات اقتصادي اين كشور را بيشتر كرده است

بدين ترتيب در محتمل ترين سناريو، رشد اقتصادي جهان از 

كاهش خواهد ) 2012در سال % (7/2به ) 2011سال در % (3

.يافت

و كاهش رشد اقتصادي چين اروپاچشم انداز ركود در منطقه 

معني است كه رشد اقتصادي جهان كاهش خواهد يافت بدان

احتمال ايجاد ركودي جديد در جهـان وجـود   به اين ترتيبو 

.دارد

.اين احتمال وجود دارد كه اقتصاد آمريكا دچار ركود نشود

.در حال ورود به دومين ركود استاروپااقتصاد منطقه 

.د رفتخواهاقتصاد منطقه آسيا از ساير مناطق جهان پيش تر 

.رشد اقتصادي در ساير اقتصادهاي نوظهور متوقف خواهد شد

قيمت كاالهاي پايه عمدتا حوالي قيمت هاي موجـود نوسـان   

)روند خنثي دارند(. خواهد كرد

.يافتتورم تقريبا در تمامي مناطق جهان كاهش خواهد 

از پـيش سياست هاي پولي يا ثابت خواهند ماند و يـا بـيش  

)منبسط مي شوند(.تسهيل مي شوند

سياست هاي مالي خصوصـا در آمريكـا و اروپـا منقـبض تـر      

.خواهند شد

ارزش خـود را از  دالر در مقابل عمده ارزها به استثناي يـورو 

.دست خواهد داد

ريسك هاي چشم انداز اقتصادي، روند نزولي خواهند داشت

)از نگاهي ديگر(2012روند اقتصادي براي سال 12
Royal Bank of Canada (RBC)

در شروع آن به نظر . سال متغير و پر نوساني بود2011سال 

مي رسيد كه روند رشد پايداري در جريان است ولي عمر اين 

پيش بيني كوتاه بود و نـا آرامـي هـاي سياسـي خاورميانـه و      

بـا افـزايش ريسـك    . فاجعه طبيعي ژاپن اوضاع را تغييـر داد 

ا، آژانس هاي رتبه بنـدي  بدهي هاي كشوري در اروپا و آمريك

اعتباري عكس العمل نشـان داده و رتبـه اعتبـاري آمريكـا و     
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سپس با عميق تر شدن بحران بدهي هاي اروپا، رتبه اعتباري 

در ايـن  . كشورهاي اروپا را يكي پس از ديگري كاهش دادند

ميان افزايش قيمت انرژي و بدي آب و هوا نيز بـر مشـكالت   

قريب بـه  2011هاني سهام در سال شاخص ج. موجود افزود

.درصد كاهش داشت7/8

به اندازه سال قبـل پـر   2012با اين وجود اميدواريم كه سال 

نوسان نباشد و البته پيش بيني مي كنيم كه اين سـال بـراي   

2012سـال  در.اقتصاد هاي منطقه يورو سال سـختي باشـد  

ـ ) آمريكـا و كانـادا  (براي اقتصادهاي آمريكاي شمالي  ي درش

.انتظار مي رودتدريجي و البته پايدار 

دوره كاهش (گسترش دوره خوشي ماليات دهندگان آمريكايي 

.)نرخ مالياتي توسعه يابد

بانك مركزي آمريكا به خانوارها و كسب و كارها اطمينان مـي  

هـاي  سياسـت ،رونق بخشيدن به اقتصـاد ه منظوركه بدهد

دت طوالني تري ادامـه  براي مپايين نگاه داشتن نرخ بهره را

.خواهد داد

.اقتصاد منطقه يورو وارد ركود خواهد شد

گسـترش بانك مركزي انگليس برنامه خريـد دارايـي هـا را    

.)سياست پولي انبساطي(خواهد داد 

ريسك هاي خارجي اقتصادهاي استراليا و نيوزلند را وادار بـه  

سياسـت پـولي   (اقدام براي كاهش نرخ بهـره خواهـد كـرد    

.)ساطيانب

.افت خواهند كرد2012اقتصادهاي نوظهور در سال 

شـاهد  2011كـه در سـال   (قيمت هاي باالي كاالهاي پايـه  

.به عنوان شرايط نرمال جديد محسوب خواهد شد) بوديم

.فشار تورم در عمده اقتصادهاي جهان كاهش خواهد داشت

كاهش ريسك تورم به بانك هاي مركزي اجازه مي دهـد كـه   

.اقتصادي تمركز كنندبر رشد 

بانك مركزي كانادا بر ريسك هاي خارجي كوتاه مدت تمركـز  

.خواهد كرد

نرخ هاي ارز روند قوي مشخصي نخواهند داشت با اين وجود 

ـ  داشـت ولـي وضـعيت دالر    دارزش دالر و يورو كاهش خواه

.كانادا بهتر خواهد شد

!پايان دنيا نخواهد بود2012سال 

و پنج پيش بيني محكم 2011يز سال پنج واقعيت شگفت انگ
2012براي سال 

Bank of Montreal (Canada)
:2011پنج واقعيت عجيب سال 

دالر كانادا در سال گذشته ضعيف ترين ارز در بين كشورهاي 

.بود10موسوم به گروه 

.كانادا در سال گذشته سريع تر از برزيل رشد كرد

ا بـا كمتـرين نـرخ    در سال گذشته دولت اياالت متحده آمريك

.سال اخير مواجه بود50استقراض طي 

2011طال بهترين عملكرد را در بين كاالهاي پايـه در سـال   

.داشت
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.سال گذشته رشد داشت20تورم كانادا با باالترين نرخ طي 

:2012پنج پيش بيني محكم براي سال 
.اقتصاد آمريكاي شمالي از ركود اروپا پيروي نخواهد كرد

.سكن به رشد اياالت متحد آمريكا خواهد افزودبخش م

ـ بانك مركزي كانادا طوالني ترين مدت ثبـات سياسـت   ايه

.سال اخير تجربه خواهد كرد50خود را طي 

مازاد تجاري چين به ميزان قابل مالحظه اي كـاهش خواهـد   

.داشت كه براي كاهش عدم تعادل ها مفيد است

بـازار مسـكن كانـادا    ديگر داغ تـرين  2012ونكوور در سال 

.نخواهد بود
برنامه ريزي سيستمهاي ، فوق ليسانس اد رنجبريربه

ايشان عضو . اقتصادي از دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد
.شندهيات مديره شركت كارگزاري آتيه درايران نيز مي با

Behrad.Ranjbari@gmail.com:    پست الكترونيكي

Your Mission Is Our Business

و مديريتي يمشاوره مديريت در حوزه هاي مالي، ماليات•
مالي مكانيزه استقرار و پياده سازي سيستم هايدرمشاوره•

بودجه بندي و كنترل بودجه•
)Business Plan(تهيه طرح هاي كسب و كار •
بيانيه ثبت افزايش سرمايه شركتهاتهيه گزارش توجيهي و•
انجام مطالعات امكان سنجي فني اقتصادي طرحها•

021-44616402:تلفن 
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نظام حاكميت شركتي
بهنام عزتي: نويسنده 

بررسي تاريخ زندگي بشر حاكي از گرايش او به زندگي جمعي 

الني در مقابل زندگي فردي وغارنشيني بر اساس مالحظات عق

با شكل گيري جوامع، ساختار بهينه اداره هر جامعه به است و

همـواره مـورد   ،گونه اي كه متضمن منافع افراد مختلف باشـد 

. چالش بوده و تحوالت بسياري را تجربه نموده است

هاي اقتصـادي بـه عنـوان مصـداقي از     ايجاد و توسعه بنگاه

. شته اسـت شكل گيري جوامع همواره در كانون توجه قرار دا

دليل و "ماهيت بنگاه"با ارائه مقاله 1930رونالد كوز در دهه 

ــاي      ــه ه ــود هزين ــا را وج ــاه ه ــري بنگ ــكل گي ــفه ش فلس

با تكامـل  . مي كنددر اقتصاد ذكر ) Transaction Cost(لهدمبا

اين رويكرد، اداره بنگاه به عنـوان يكـي از مهمتـرين اجـزاء     

يق و صحيح فرايندها و هاي اقتصادي نيازمند تبيين دقفعاليت

هاي مختلف به منظور ايجاد اطمينان در رعايـت منـافع   نظام

هـا در  همگام با افزايش اهميت و نقـش بنگـاه  . ذينفعان بود

هـا در  اقتصاد كشورهاي مختلف، توسعه مقيـاس فعاليـت آن  

دهه هاي گذشته و نيز تمايز و تفكيك مالكيت و مـديريت در  

"سهامي، زمينه شكل گيـري  هاي بزرگ و بسياري از شركت

به عنوان يكـي از چـارچوب هـاي    را "نظام حاكميت شركتي

ايـن  . كـرد فراهماساسي توسعه كسب و كار در سراسر دنيا 

هـاي  ضرورت با در نظر داشتن رسوايي هاي مالي در شركت

هفـده همچون افشاي كمك هاي نامشـروع و پنهـاني   ،بزرگ

ـ     واه در دهـه  شركت بزرگ آمريكايي بـه حـزب جمهـوري خ

1970)Water Gate Scandal(هاي انرون، ، رسوايي شركت

سـبب شـد تـا تـدوين مجموعـه سـازوكارهاي       ...ورلدكام و 

تضمين كننده منافع ذينفعان در بنگاه در كـانون توجـه قـرار    

.گيرد

ــاريخي واژه   ــه لحــاظ ت از ريشــه واژه  Governanceب

كردن اقتباس شده كه به معناي هدايت Gubernareالتين

مـي  سـتفاده هدايت كشتي امفهوم و در گذشته بهاست بوده

چه امروزه تحت عنوان نظام حاكميت شـركتي از آن  آن. شد

در پاسخ به مشكالت مربوط به اثربخشـي  ،شودنام برده مي

درانگليس و كانادا ، هيئت مديره شركت هاي بزرگ در آمريكا

رش كدبري نقطه عطف آن تهيه گزاونهفته است1990دهه 

 Financial("ابعـاد مـالي حاكميـت شـركتي    "تحت عنوان 

Aspects of Corporate Governance ( در 1992در ســال

انگليس، مقررات هيئت مـديره در جنـرال موتـورز آمريكـا و     

 Dey Report -Where Were the(در كانـادا "دي"گـزارش  

Directors?( هـا بـه عنـوان    كـه از آن است1994در سال

كـه طـي دو   ،ورالعمل هاي پايه در اين نظام ياد مي شوددست

تكامل و تحـول بسـيار مناسـبي درراسـتاي     سير دهه گذشته 

تبيين صحيح روابط بين مديران اجرايي، اعضاء هيئت مديره، 

. سهامداران و ساير ذينفعان شركت طي نموده است

بررسي كتب و مقاالت مختلف بيانگر ارائه تعـاريفي متفـاوت   

كـه  اسـت ينظام حاكميت شركتي توسط انديشـمندان براي 
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اما در يك تعريف اند، هريك بر ابعاد متفاوت آن تاكيد داشته

:جامع مي توان گفت

هـا، فراينـدها،   نظام حاكميت شركتي مجموعـه اي از نظـام  

كه با اسـتفاده از مكانيسـم هـاي    استنهادها و ساختارهايي 

مينـان از رعايـت   درون و برون سازماني به منظـور كسـب اط  

حقوق ذينفعان مختلف، ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و عـدالت  

.در يك بنگاه تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي شود

بـه  در سطح جهانيمربوطه كهدر اين زمينه از آخرين اصول 

در حاكميت شركتي بدان OECDدر گزارش انتشار رسيده و

) :2004(شاره نمودمي توان به موارد ذيل ااست، اشاره شده 

تامين مبنايي براي چارچوب موثرمديريت شركت.1

حقوق سهامداران و كاركردهاي اصلي مالكيت.2

رفتار يكسان با سهامداران.3

نقش ذينفعان در حاكميت شركتي.4

افشاء اطالعات و شفافيت.5

هـاي داخلـي،   مسئوليت هـاي هيئـت مـديره شـامل كنتـرل     

...حسابرس داخلي و 

يكـي از  ) راهبـري شـركتي  (شـركتي  امروزه نظام حاكميـت 

مهمترين اجزاء كسب و كار و پيش زمينه توسـعه فعاليـت در   

كه در سطح خرد موجب دست يـابي  استبنگاه هاي مختلف 

به اهداف شركت و در بعد كالن منجر به تخصيص بهينه منابع 

در بنگاه امنييكي از مهمترين عوامل ايجاد كننده نا. مي شود

چرا كـه هريـك از   .استبين ذينفعان مختلف تضاد منافع ،ها

هـــا داراي ترجيحـــاتي متفـــاوت بـــوده و در راســـتاي آن

حداكثرنمودن مطلوبيت خود گام برمي دارند كه لزوما ممكـن  

است در راستاي چشم انـداز و اهـداف ترسـيم شـده بـراي      

در اين زمينه مي توان به خط مشي كوتاه مدت . شركت نباشد

ـ  ا در جهـت ايجـاد سـود، سـرمايه     مديران اجرايي شركت ه

اشاره كرد كه در بسياري از موارد ممكن است بـا  ... گذاري و 

اهداف ترسيم شده بخشي از سهامداران و مالكين شركت در 

از سويي ديگر توسعه مقياس فعاليت شركت هـا  . تضاد باشد

همگام با افزايش مشاركت هـاي اسـتراتژيك، رونـد رو بـه     

ها در سطح جهان، تفيكـك صـورت   توسعه تملك ها و ادغام 

گرفته بين ماليكت و مديريت، لزوم توجه بـه سـاختار بهينـه    

نظامي . اداره شركت هاي سهامي را بيش از پيش نموده است

كه در آن نه تنها سهامدارن خرد بكله سهامداران عمـده نيـز   

در طـول  نسبت به احقاق حقوق ماليكت و افزايش ثروت خود 

.زمان مطمئن باشند

در يك تقسيم بندي كلي مي تـوان گفـت كـه ايـن نظـام در      

استگروه از سازوكارهاي درون و برون سازماني 2برگيرنده 
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، )Accuntability(كه هدف غايي آن همانا ارتقاء پاسـخگويي 

ــفافيت ــدالت)Transparency(ش ــت )Fairness(، ع و رعاي

در بعـد درونـي نظـام حاكميـت     . استحقوق تمامي ذينفعان 

شركتي مي توان به ساختار، فرايند و نحـوه انتخـاب اعضـاء    

كميته هاي (هيئت مديره، مديران اجرايي، مديران غير اجرايي 

، )مستقل مشورتي و كارشناسـي زيرمجموعـه هيئـت مـديره    

كـه در  حال آن.اشاره نمود... كنترل ها و حسابرسي داخلي و 

كسـب و  بعد برون سازماني كه ناظر بر محيط و بسـترقانوني 

مي توان بـه مـواردي چـون قـوانين حسابرسـي،      است،كار

الزامات نهادهاي قانوني در كنتـرل هـاي دوره اي و سـاالنه،    

ح اطالعات توسط بورس، يهاي ارائه و افشاء صحدستورالعمل

.كرداشاره ... قوانين مالياتي و 

 Good(لذا تدوين يك نظام حاكميت شركتي خوب و مطلـوب 

Corporate Governance  (  نه تنها جهت تحقق اهداف يـك

بلكه به عنوان بستري مناسب، شرايط ضروري است،شركت 

مطلوب براي توسعه شركت همگام با افزايش مقياس فعاليت 

اين امر مستلزم توجه به محيط و شـرايط  . را ايجاد مي نمايد

بـا  دكه اين نظام بايايبه گونهاست؛خاص هر كسب و كار

چـرا كـه در   .هر بنگاه طراحي و اجرا شودتمقتضياشرايط و 

كنار ساختار متفاوت مالكيت و مديريت، محيط قانوني ناظر بر 

هاي كسب و كـار، شـرايط محـيط نزديـك و دور در     فعاليت

.هستنداز مهمترين عوامل تاثيرگذار ...شركت و 

اهميت شكل گيري و توسعه اين نظام در فرايندهاي تصـميم  

يري در بنگاه ها سبب شـد تـا پـس از    سازي و نيز تصميم گ

مطالعات گسترده و تصويب آن در هيئت مديره بورس در سال 

هـاي  ، ايجاد نظـام حاكميـت شـركتي بـراي شـركت     1386

تشكيل بايددر قالب اين نظام شركت ها . شوديبورسي الزام

حقـوق و  "و "مـديريت ريسـك  "، "حسابرسي"سه كميته 

هيئت مـديره در دسـتور   تحت نظررا "مزايا و جبران خدمت

كار خود قرار داده و در تركيب اين كميته ها از افـراد مسـتقل   

بايد توجه داشت كه اين فرايند در ابتداي . نيز استفاده نمايند

.اسـت و در آينده نيازمند توسـعه بسـيار   انجام مي شودكار

چراكه بررسي اين نظام در شركت هاي معتبر جهاني حاكي از 

ها جهت نيل ه ابعاد مختلف اداره بهينه شركتنگرشي جامع ب

به تامين منافع تمامي ذينفعان و افزايش ثـروت سـهامداران   

به گونه اي كه مطالعات و تحقيقات بسياري بر هريـك  است؛

كه به عنوان نمونـه مـي   استاز ابعاد اين نظام صورت گرفته

در زمينه نقش هيئت مديره شدهتوان به پژوهش هاي انجام 

ها به عنـوان جزئـي از نظـام    ركيب آن در عملكرد شركتو ت

.ها اشاره نمودراهبري شركت

دانشـجوي دوره دكتـري اقتصـاد مـالي در     بهنام عزتي،

ايشان بعنوان عضو هيات مديره . دانشگاه عالمه طباطبايي مي باشد

.و مشـــاور در شـــركتهاي مختلـــف فعاليـــت مـــي كننـــد     

bezati@gmail.com

:در اين زمينه و جهت مطالعه بيشترمراجعه كنيد به 

Corporate governance and firm performance, Sanjai 

Bhagat & Brian Bolton, Journal of Corporate 

Finance,2008
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مهندس : مصاحبه با كار آفرينان 
فرزاد هاشمي؛ مديرعامل شركت 

تجارتفراگامان صنعت و 
توليد كننده ماشين هاي 

، )قسمت دوم(ظرفشويي موريس
علي خوشنامي: مصاحبه كننده

در بخــش قبلــي ايــن مصــاحبه از 

مهندس فرزاد هاشمي درباره نحوه 

شكل گيـري ايـده توليـد ماشـين     

ظرفشويي موريس در ذهن موسسان اين شركت و چگـونگي  

حبه بخش بعدي ايـن مصـا  . به اجرا آمدن اين ايده پرسيديم 

به چگونگي وارد شدن ماشين ظرفشويي مـوريس بـه بـازار    

:بخوانيد. ايران اختصاص دارد كه در پي مي آيد

در ابتداي كار نظام توزيع موريس به چه صورت بود آيا با 

شبكه توزيع سنتي همكاري كرديد يا بيرون از اين شبكه 

توزيع فعاليت مي كرديد؟

نگي به مـا ايـن نكتـه را    تجربه طوالني ما در صنعت لوازم خا

نشان داده بود كه يكي از مخاطرات صاحبان كاال به خصوص 

توليدكنندگان كه بـه نقـدينگي و جريـان گـردش پـول نيـاز       

بيشتري دارند توزيع از طريق سيستم سنتي بـازار اسـت بـه    

خاطر اينكه معموال مجموعه كل توليـد يـك صـاحب كـاال را     

ريداري مي كنند يعني كل نفر عامل توزيع بزرگ خ10حدودا 

نفر انجام مي شود و اين باعـث  10فروش توليدات به حدود 

مي شود اين عوامل هر كدام بخش زيـادي از توليـدات يـك    

مجموعه را تصاحب  كنند و بنابراين بتوانند حتـي در خيلـي از   

چـون اينهـا فقـط    . جاها با مقدرات صاحب كـاال بـازي كننـد   

االهـاي ديگـري هـم در ايـن     فروشنده كاالي شما نيسـتند ك 

عرصه در اختيار دارند كه اين اجناس براي صـاحب كـاال بـه    

صورت ميانگين  يك دهم كل توليدش را در بر مـي گيـرد در   

صورتي كه براي خريـدار عمـده از لحـاظ تنـوع يـك صـدم       

اجناسي است كه در اختيار دارد بنابراين اگر نياز مالي پيدا كند 

م بازيهاي بسياري را دارد كه مـي  در شرايط خاصي توان انجا

تواند به كلي مستقل از سياست هاي فـروش كـالن شـركت    

باشد فرض كنيد زماني مشكل مالي پيدا كند دست به فروش 

كاال  زير قيمت مي زند فقط براي اينكه پول به دست بيـاورد،  

اين زير قيمت فروختن كل بازار شركت را به هم مي زند ما در 

ه هاي زيادي داشتيم كه اين نوع فعاليت هـا  تجربياتمان نمون

در بعضي از مواقع حتي به زمين خـوردن يـك صـاحب كـاال     

به همين خاطر ما از ابتدا سراغ سيستم سنتي . انجاميده است

به صورت عمده مغازه (نرفتيم و ارتباط با عوامل نهايي فروش 

شايد در ابتدا اين كار خيلـي سـخت   . را شروع كرديم) دارها 

شد ولي بعد از مدتي كه تعداد فروشـگاه هـا و محصـوالت    نبا

افزايش مي يابد شرايط كار كردن ، تعامل و هماهنگي با ايـن  

شبكه خيلي پيچيده مي شود و به يك برنامه ريزي خيلي دقيق 

در اوايـل كـار مـا فقـط     . و منسجم براي اين كـار نيـاز دارد   

بـرده و  براساس ارزيابي و بررسي هاي خودمان كار را پـيش  
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انجام مي داديم بعدها متوجه شديم كه اين نوع توزيع در علم 

شبكه توزيـع وجـود دارد و بـا نـام توزيـع از طريـق شـبكه         

10مويرگي شناخته مي شود اين كه عرض مي كنم بـيش از  

سال پيش است آن موقع به خصوص در صنعت لوازم خانگي 

ـ  دي كـه مـا   اين اسامي آشنا نبود نكته جالب اينجا بود كه رون

پيش گرفتيم بدليل دارا بودن پشـتوانه ديـد منطقـي و تفكـر     

كارشناسي   بدون اينكه شناختي از آن سيستم داشته باشـيم  

عملكردي مانند همان سيستمي را در پي داشت كـه در رونـد   

پيشرفت كانال هاي توزيع جزو مراحل مترقي قرار دارد و بعد 

20مده  كه كمتـر از   از آن فروش از طريق اينترنت به وجود آ

سال است كه در دنيا به وجود آمده و چند سالي هم هست در 

چون نگاه ما  همـواره  . ايران وارد شده كه هنوز متداول نيست

به اين صورت بوده كه از كانال هاي توزيـع بـه روز اسـتفاده    

كنيم روي اين نوع از توزيع هم برنامه ريزي داريم و بر همين 

ان را پيش مي بريماساس فعاليت هايم

با توجه به اينكه ماشين ظرفشويي در ميان خانواده هاي 

ايراني محصول شناخته شده اي نبود شما براي ايجاد فرهنگ 

استفاده از اين محصول چه فعاليتهايي انجام داديد؟

سال پيش وقتـي  45در ابتدا ما كار خودمان را با به طور مثال 

بازار ايران شود يا بـيش  ماشين لباسشويي مي خواست وارد 

سال پيش كه يخچال وارد بازار شد مقايسه مي كرديم 55از 

به همان اندازه سختي هاي خود را داشت يعني نياز بود از راه 

براي . هاي مختلفي اين محصول را به مخاطب عام بشناسانيم

اين كار از  دو روش مي توانستيم استفاده كنـيم يكـي رونـد    

حصول كه تبليغات را در تمام رسانه ها از متداول شناساندن م

مي طلبد و با توجه به ... قبيل تلويزيون ، بيلبورد ، مطبوعات و 

محدوديت مالي كه براي ما وجود داشت سعي كرديم چكيـده  

اي از اين رسانه ها كه با مطالعه دريافته بوديم از طريق آنهـا  

بهتـري  مي توانيم با  جامعه مخاطب و بازار هـدفمان ارتبـاط  

روش ديگر اين بـود كـه بـا    . برقرار كنيم به تبليغات بپردازيم

تكيه  بر روي كيفيت محصول و ارائه خدمات پـس از فـروش   

ويژه و منحصر به فردي كه ايجاد كرديم از تبليغات دهان بـه  

دهان استفاده كنيم سعي مان اين بود كه شناساندن محصول 

كيه مـان بـر روي   را توسط مشتريان راضي پيگيري كنيم و ت

اين روش ها بود كه هنوز هم بر اين روش ها تكيه داريـم در  

حال حاضر فقط دامنه اطالع رساني مان را گسترده تر كرديم 

ولي شيوه اي اضافه نكرديم

از آنجا كه موريس يك برند ايراني است و در آن زماني كه 

محصوالت اين شركت قصد ورود به بازار را داشت نگرش 

ندگان به محصوالت ايراني بسيار منفي بود چگونه مصرف كن

توانستيد اين نگرش منفي را نسبت به اين محصوالت تغيير 

دهيد؟

.  بله دقيقا همين طور است و اين يك معضل فرهنگـي اسـت   

درهـاي  70و اوايـل دهـه   60به دليل اينكه در سالهاي  دهه 

ي كـم  مملكت بسته بود، توليد خيلي محدود بود و واردات خيل

بود بنابراين رقيب خارجي وجود نداشـت توليدكننـده ايرانـي    

دغدغه فروش محصولش را نداشت و هرچه توليد مـي كـرد   

كاال با كيفيت بسيار نـازل و بـا هـر كيفيتـي     . فروش مي رفت

قابليت فروش داشت و به واسطه تمام معضالتي كه بـر ايـن   

اني با اساس مصرف كننده ايراني در مواجهه با محصوالت اير

آن روبرو بوده ، نه تاثير منفي بلكه زخـم عميقـي در روحيـه و    

. برداشت مصرف كننده ايراني از كاالي ايراني ايجاد شده بود 

ترميم اين زخم و تغيير اين نگرش كار بسيار سختي بود، بـه  

همين خاطر وقتي مـا مـذاكره بـا مـوريس را شـروع كـرديم        

ل دانش فني براي اينكه قرارداد تحت ليسانس بستيم نه انتقا

بتوانيم از اسمشان استفاده كنيم و به مرور  كه اين محصول را 

با اين اسم خارجي و تحت ليسانس به بـازار عرضـه كـرديم    

سعي داشتيم كيفيت باالي محصول حفظ شـود و بـه تـدريج    
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مشتريان و شبكه توزيعي كه به خصوص مي توانسـت مبلـغ   

ت آشنا كنيم و نشان دهـيم  اصلي محصول باشد را با اين كيفي

كه اين محصول بخش عمده اش ايراني است ، آرام آرام مي 

گفتيم توليدش در ايران انجام مـي شـود، قطعـاتش بيشـتر     

ايراني شده در حالي كه در اصل از ابتدا اين گونه بود منتها به 

مرور براي مصرف كنندگان جا انـداختيم  كـه ايـن محصـول      

ه بهـره بـرداري و مجوزهـا را نشـان     ايراني است ، بعد پروان

داديم به موازات اين سعي كرديم كيفيت را آنچنان بشناسانيم 

كه هيچ ترديدي براي به خصوص شبكه توزيع ايجاد نشود كه 

يكي از كارهايي كه اين ترديدها را . اين محصول كيفيت ندارد

از بين مي برد و جايگاه برند موريس را تقويت مي كـرد ايـن   

در مجامع ارزيابي كننده و تصميم گيرنـده مـوريس را   بود كه 

بشناسانيم بنابراين براي دريافت يك سري از جوايز خودمان 

را در معرض ارزيابي ارگانها و سازمانها قرار داديم و آنها ما را 

ارزيابي كردند و براي كيفيت مان جوايز و تنديس هايي به مـا  

ـ   ان دهنـده كيفيـت   اهدا كردند  كه خود اين ها مي توانـد نش

باالي  محصول ايراني باشد و به مرور اين را جا انداختيم كـه  

اين محصول هرچند ايراني است   ولي بسيار قابل اتكاست 

برخورد مصرف كنندگان با اين برند چگونه بود؟

هميشه به محصول جديد با شك و ترديد نگاه مـي شـود بـه    

اين شـيوه بـين   همين خاطر با توجه به اينكه مي دانستيم كه

بازرگانان ما وجود دارد كه وقتي مـي بيننـد كسـي روي يـك     

كاري مطالعه كرده ، پيش برده و موفق است آنها هـم بـه آن   

عرصه وارد مي شوند و به اصطالح عاميانه در باد آن شـخص  

سياستي كه ما در پيش گرفتيم اين بود كه سـعي  . مي خوابند

اد در باد ما بخوابنـد يعنـي   كرديم اين باد را ايجاد كنيم و افر

آمديم اينها را در كنارمان قرار داديم براي اينكه مي دانسـتيم  

يكي از عواملي كه براي مصرف كننده نهايي در انتخاب كاالي 

جديد اهميت دارد اين است كه آن كاال از تنوع خوبي در بازار 

وقتي  يك كاالي جديد با چند برند متفاوت در . برخوردار باشد

زار وجود دارد يكي از نكاتي كه در ذهن مصرف كننده اي كه با

با اين محصول آشنا نبوده شكل مي گيرد اين است كه وقتـي  

چندين شركت روي اين كاال كار مي كنند  پس كـاالي قابـل   

استفاده اي است يعني به هر حال ايـن فكـري اسـت كـه در     

ذهن مصرف كننده شكل مي گيرد و ما سعي كرديم با شناخت

آن فكري كه در  ذهن مصرف كننده شكل مي گيرد روند را به 

گونه اي پيش ببريم كه محصول جديـد راحـت تـر در ذهـن     

مصرف كننده جا بيفتد به خصوص سعي كرديم و كمـك هـم   

كرديم كه ديگراني به عنوان رقيب كنار ما قرار بگيرنـد فقـط   

.براي اينكه مصرف كننده ببيند بازار مهيايي است

ي فرهنگ سازي و ترويج اين محصول ايراني كمك آيا برا

ويژه اي از طرف مسئولين به شما شد؟

شما يك نمونه بياوريد كـه از طـرف مسـئولين بـراي توليـد      

غيردولتي يك كمك ويژه شده باشد تا من مفصل جواب ايـن  

سؤال را بدهم فكر نمي كنم خيلي نياز بـه بـاز كـردن داشـته     

دو سه خط مي رسد به چكيده باشد يعني جواب اين سؤال در

اي از درد دل ساليان سال صـاحبان و توليدكننـدگان كـاال در    

اين مملكت و فكر نمي كنم كسي وجود داشته باشد كـه ايـن   

.مسائل را نداند

استفاده از تبليغات دهان به دهان و تكيه  بر روي كيفيت 
محصول و ارائه خدمات پس از فروش ويژه و منحصر به 

ايجاد كرديم سعي مان اين بود كه شناسـاندن  فردي كه 
ــيم  ــري كن محصــول را توســط مشــتريان راضــي پيگي

ــان  ــدي فراگام ــديرعامل شــركت تولي ــرزاد هاشــمي م ف

ــد  ــي باش ــالوژي از    . م ــي مت ــيل مهندس ــارغ التحص ــان ف ايش

.ددانشگاه صنعتي شريف هستن

علــي خوشــنامي ايشــان فــارغ التحصــيل دوره مــديريت 

بخــش درو نـي تهـران مـي باشـند    بازرگـاني مجتمـع ف  

مصاحبه هاي مجله فعاليت دارند
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شركتهاي ژاپنياطراتي از بازديدخ

روح اله ابراهيم نژاد: تدوين

نفـره بازديـدي از   11، در قالب يك تـيم  1389در بهمن ماه 
با توجه بـه اشـتياقي   . مجموعه اي از شركتهاي ژاپني داشتيم

س ها و جلسات مشـاوره  كه مديران محترم در سمينارها، كال
از تجربيات حاصل شده از اين بازديد داشتند، بر آن شديم تا 
در هر شماره بخشي از يافته هاي بازديـد از ژاپـن را عنـوان    
نماييم تا بدينوسيله هم به انتشار اين تجربيات كمـك نمـوده   
باشيم و هم بتوانيم به الگو سازي و بومي سازي اين يافته هـا  

. كشور، كمك كنيمدر سطح مديران

Nissanيافته هايي از بازديد از شركت خودروسازي 

يكي از بهترين برنامه هـاي بازديـد كـه بـراي گـروه بسـيار       

آموزنده بود، برنامه بازديد از شركت نيسان بود كه تالش مـي  

كنم به اختصار آنچه كه از ابتدا برايم بسيار جذاب بود را بازگو 

.نمايم

(First Impression)يه بسيار مناسب از شركت ايجاد تصوير اول

در بدو ورود به شركت استقبال گـرم، سيسـتماتيك و برنامـه    

تجربـه بازديـد و   . ريزي شده شركت برايم بسيار جذاب بـود 

شركت بـزرگ و كوچـك در كشـور را    50همكاري با بيش از 

داشته ام و معموال از همـان ابتـداي كـار، عـدم همـاهنگي و      

هـايي بـدين شـكل تصـويري زيبـا بـه جـاي                  شنيدن پاسخ

ژاپني ها استقبال اوليه را به بهترين نحو انجـام  . نمي گذاشت

نفر از بخش روابط عمومي و خوشامدگويي به 3حضور . دادند

. مقدمه بازديـد بـود  Nissanگروه و بازديد از موزه افتخارات 

رهـاي  از هن) First Impression(ايجاد اين تصـوير اوليـه   

.ژاپني ها بود

) Discipline(نظم، انضباط 

در بازديــدي كــه از خــط توليــدي نيســان در ســايت اوپامــا 

)Oppama Plant (      داشتيم، آنچـه كـه بـيش از همـه مـرا

. مبهوت نموده بود، نظمي بود كه در سايت توليدي نمايان بود

را يكي ) 5s(ژاپني ها همواره خودشان، نظام آراستگي صنعتي 

. قدامات موفق و زير بناي سيستم مديريت ژاپني مي داننداز ا

را مي شناختم و بعضعاً در گذشـته در  5sقبل از بازديد، نظام 

پروژه هاي پياده سازي آن مشاركت داشتم، ولي تصويري كه 

نظافـت و  . واقعي را برايم آشكار نمـود 5sيدم،دNissanدر 

ـ     ف ناپـذير  تميزي كف كارخانه به قدري نمايـان بـود كـه وص

باوركردني نبود كه درسايت مونتاژ اتومبيل، كف كارخانه . است

رنگ آميزي هاي دقيق و زيبا در كف و . اينقدر تميز و زيبا باشد

شايد بپرسيم كه آيـا  . سقف كارخانه به اين تميزي افزوده بود

بخش خدمات و نظافت كارخانه بسيار فعال بودند؟؟

ا نشان داد كه كارگران در يك توقف كوچك در خط توليد، به م

توليد، بالفاصله با دستمال و جارو بـه  ) Station(هر ايستگاه 

بـه عبـارت ديگـر،    . نظافت كف ايستگاه خود مـي پرداختنـد  

كارگران خدمات و نظافتچي به تنهايي ممكن نبود كه بتواننـد  

چنين تميزي و نظافتي را ايجاد كنند، بلكه هر كارگري عـالوه  
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ي اش، به نظافـت مسـتمر و دقيـق نيـز مـي      بر وظايف توليد

.پرداخت

فضاي فيزيكي زيبا، تميز و منظم، امكان اقدامات بعدي را 

فراهم مي كند و قطعاً نظم يكي از ويژگيهاي بارز نظام 

چيزي كه به عقيده من در شركتهاي . مديريت ژاپني است 

وقتي نظم ايجاد مي . داخلي مي تواند بسيار مدنظر قرار گيرد

د، بسياري از مشكالت و مسائل سيستم نمايان مي شود و     شو

.بهتر مي توان جهت بهبود مسائل اقدام نمود

)Productivity(بهره وري 

در يكي از ايستگاههاي توليدي منظره اي بسيار جذاب بود كه 

خط مونتاژ متحرك . تعريف ملموسي از بهره وري ارائه مي داد

كارگران هر .ر حال حركت بودخودرو با سرعتي تنظيم شده د

ايستگاه كاري با سرعتي عجيب در حال سوار كردن قطعات و 

اين سرعت به حـدي بـود   .زيرمجموعه ها، روي خودرو بودند

كه حتماً به سختي فرصت نگاه كردن به جمع بازديد كننـده را  

!به آنها مي داد

اگر اين تيم كارگران اين سرعت را نداشته باشند، از سـرعت  

ط مونتاژ جا مي ماندند و خط ناقص به جلو مي رفت، كه اين خ

.امكان پذير نبود

پس سيستم خط مونتاژ طوري تنظيم شده بود كه كارگران مي 

بايست با سرعت كار مي كردند، كه تبعاً  بهره وري توليد نيـز  

!باال بود

!)حضور كودكان در خط توليد(فرهنگ سازي در كل جامعه 

ران ما مي تواند دليل موفقيت نظام مديريت آنچه كه براي مدي

ژاپني را شفاف كند، تالش آگاهانه و برنامه ريـزي ژاپنـي هـا    

براي انتقال فرهنگ كار و تالش و نگاه ملـي بـه نسـل هـاي     

.بعدي است

در خط توليد نيسـان جمعـي از كودكـان دبسـتاني در قالـب      

.صفوف بسيار منظم، از خط بازديد مي كردند

ان ولي بسيار منظم اين كودكان در خط توليد با صفوف پرهيج

اين هدف طراحي شده بود كه كودكان ژاپني از ابتدا با توليـد،  

بازديدكودكان در آن سن، احتمـاالً در  . كار و تالش آشنا شوند

10تـا  8كودكـاني  . ذهن ناخوداگاه آنها تاثير خواهد داشـت 

چـه كـاري   ساله از همان سن ياد مي گيرند كه در ژاپن بايـد  

ياد مي گيرند كه چگونه بايد فعاليت كنند، تالش . انجام دهند

به ياد  مي آورم كه در زمان كودكي معلمان زحمت كش . كنند

ما تنها براي برگزاري اردوهاي تفريحـي، رفـتن بـه سـينما،     

. بازديد از كاخ نياوران ، بازديدهاي ما را محدود نمـوده بودنـد  

ر ژاپن وارد سازمان مي شـود،  بي دليل نيست كه مديري كه د

چون از ابتـدا  ! مباني اوليه بهره وري و كار و تالش را مي داند

!  به او به صورت مستقيم و غير مستقيم آموزش داده اند

در شماره هاي ديگر مجله، در هر شماره به بررسي بخشي از (

ان مديران مختلف اين بازديد در شركتهاي مختلف ژاپني، از زب

)مي شودپرداخته 

موسـس و مـدير دپارتمـان    روح اله ابـراهيم نـژاد،  
. مجتمع فني تهـران مـي باشـند   مديريت و كسب وكار

گـرايش اسـتراتژي   (ايشان داراي مدرك دكتري مديريت بازرگـاني 
مـدرس دانشـگاه   از دانشگاه شهيد بهشتي هسـتند  و ) كسب وكار

عضو هيات همچنين ايشان به عنوان. عالمه طباطبايي نيز مي باشند
مديره و مشاور در برخي از شركتهاي خصوصي مشغول بـه فعاليـت   

.مي باشند
ebrahimnejad58@yahoo.com: پست الكترونيكي 
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يك كارمند راضي يك كارمند بهره ور خواهد بود

محصولي منحصر به فرد از دپارتمان مديريت مجتمع فني تهران 

ي كاركناننظر سنجتحت وبنرم افزار

...)رضايت شغلي، انگيزش، فرهنگ سازماني، تعهد (

نصب و پياده سازي موفق در شركت فوالد مباركه اصفهان

)رايگان(زارفتلفن هماهنگي جهت شركت در جلسه ارائه توانمندي هاي نرم ا

22084833 ---09124195006


