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در برابر هر زن توانایی که خسته از صفت (ضعیف)است مرد ضعیفی وجود دارد که از
قدرت کاذب رنج می برد.
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صرفا جهت اطالع

در برابرهر زنی که از دستمزدی که شایستگی اش را دارد محروم است مردی وجود دارد
که مسئولیت اقتصادی انسان دیگری را باالجبار به دوش می کشد.

همین حوالی ...

در برابر هر زنی که برای آزادی اش قدم بر می دارد مردی وجود دارد که راه آزادی را باز
می یابد.
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مساوی رشد کند نژاد بشر می تواند پرواز کند.
بیایید در کنار هم پرواز کنیم.
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تفکر ناب
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لحظه ابدی کنون

در برابر هر زنی که خسته از بر چسب احساساتی بودن است مردی وجود دارد که از حق
گریه کردن وحساس بودن محروم بوده است.

تفکر نا ب

ر ا هبر د  -آ ذ ر ما ه 9 2

تفکر ناب نگرشی است برای افزایش
بهره وری و ارزش آفرینی مستمر
و حداقل کردن هزینه ها و اتالفات ؛
به این ترتیب می توان دروازه ورود
به سرزمین سیگماها را رفع عیوب ،
اتالفات و خطاهای مشهود از طریق
روشهای سریع  ،نظیر مفاهیم و
تکنیکهای تفکر نا(ب(�Lean Think
 )ingدانست ؛ چرا که برای افزایش نرخ
سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش
عیوب و اتالفات بوجود آید .
 اصول تفکر ناب )۱تعیین دقیق ارزش هر محصول
معین(.)Value
 )۲شناسایی جریان ارزش محصول
(. )Value Stream
 )۳ایجاد حرکت بدون وقفه در این
ارزش (. )Flow
 )۴امکان دادن به مشتری تا بتواند این
ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد
(. ) Pull
 )۵تعقیب کمال (. )Perfection
 -اصل اول تعیین ارزش ()Value
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نقطه شروع اساسی تفکر
ناب  ،ارزش است  .این
تنها مصرف کننده نهایی
است که می تواند ارزش
را تعریف کند و ارزش ،
تنها هنگامی دارای معنا

و مفهوم است که در چهارچوب یک
محصول معین بیان شود  ،محصولی که
نیازهای مصرف کننده خود را با قیمتی
معین و در زمانی معین برآورده سازد .
توجه داشته باشیم که این تولیدکننده است
که ارزش را می آفریند .
در این اصل دو موضوع بایستی
موردتوجه قرار گیرد ؛ یکی محصوالت
معینی است که تولیدکننده منتظر است
تا مصرف کنندگان معینی  ،در ازای
قیمت معینی آنها را خریداری کنند تا
سبب چرخش کسب و کار شرکت باشد
و دیگری نحوه اصالح عملیات تولید
و کیفیت تحویل این محصوالت است
به گونه ای که بطور پیوسته از هزینه
های اصلی آنها کاسته شود  .از این
رو  ،تفکر ناب باید با تالشی آگاهانه
آغاز شود برای تعریف دقیق ارزش در
چهارچوب محصوالتی معین که واجد
قابلیتهای معینی هستند و در ازای بهایی
معین ارائه می شوند که حاصل برقراری
گفتگو با مشتریان معین است .
بنگاههای اقتصادی ناب پیوسته باید
همراه با گروه های محصول خود ،
به بازنگری مستمر ارزش بپردازند و
همواره از خود بپرسند که آیا بهترین
تعریف را برای آن یافته اند ؟ ضرورت
بسیار دارد که تولید کنندگان به تعریف
مجدد ارزش بپردازند چرا که این امر
کلید دستیابی به خریداران بیشتر است و
توانایی یافتن خریداران بیشتر و فروش
سریعتر  ،اهمیت بسیاری برای موفقیت
در تفکر ناب دارد  .سازمانهای ناب در
این صورت  ،خواهند توانست مقادیر
قابل توجهی از منابع و ذخایر خود را
آزاد کنند .

می پرسند از طریق کاربرد شیوه
های ناب  ،چه مقدار از هزینه ها قابل
کاهش است و آنها در واقع می پرسند
که هزینه بدون مودای (Muda Free
 )Costاین محصول  ،وقتی که گامهای
غیرضروری حذف شوند و ارزش به
حرکت درآید  ،چقدر خواهد بود ؟ چنین
هزینه هدفی به طور قطع  ،بسیار پایینتر
از هزینه هایی است که رقبا متحمل می
شوند  .کوتاه سخن اینکه تعیین درست
ارزش  ،نخستین گام در راستای تفکر
ناب است و راهی که به تهیه کاال یا
خدمات اشتباه می انجامد همانا اتالف
( )Mudaاست .
 اصل دوم شناسایی جریان ارزش()Value Stream
جریان ارزش مجموعه ایی است
از کلیه اعمال ضروری برای یک
محصول معین  ،این موضوع شامل همه
فرایندهای تولید محصوالت و خدمات
یعنی از انگاره تا ورود محصول و
خدمات به بازار را دربر می گیرد .
شناسایی کل جریان ارزش برای هر
محصول معین و گاهی برای خانواده هر
محصول گام بعدی تفکر ناب است  .به
این طریق وجود حجم بسیار زیاد اتالف
( )Mudaدر سازمان برمال می گردد .

عنصر نهایی در تعریف ارزش  ،هزینه
هدف است  .وقتی محصول تعریف می
شود  ،مهمترین وظیفه در امر تعیین
ارزش  ،آن است که بر اساس مقدار
منابع و نیروی موردنیاز برای ساخت
محصولی که واجد مشخصات و قابلیتهای
معینی است هزینه هدف تعیین شود ،
بشرط آنکه اتالف( )Mudaمشهود و
موجود در فرایند حذف شده باشد .

 )۲فعالیتهایی که معلوم می شود ارزش
آفرین نیستند ولی بدلیل دانش فنی موجود
و داراییهای تولیدی  ،اجتناب ناپذیرند .
(مودای نوع اول)

بنگاههای اقتصادی ناب مجموعه قیمتها
و مشخصه هایی را که توسط شرکتهای
معمول و متعارف به خریداران پیشنهاد
می شود  ،بررسی می کنند و سپس

 )۳فعالیتهای اضافی بسیاری که معلوم
می شود هیچ ارزشی نمی آفرینند و بی
درنگ قابل حذف هستند ( .مودای نوع
دوم)

تجزیه و تحلیل جریان ارزشی نشانگر
فعالیت های زیر است:
 )۱فعالیتهایی که معلوم می شود آشکارا
ارزش آفرینند .

 اصل سوم ایجاد حرکت بدون وقفه درامتداد این ارزش ()Flow
هنگامی که ارزش به طور دقیق تعیین
می شود و بنگاه اقتصادی ناب جریان
ارزش یک محصول معین را نقشه
برداری کرده و گامهای پر اتالف حذف
می شوند  ،آنگاه نوبت گام بعدی تفکر
ناب فرا می رسد که همانا به حرکت
درآوردن گامهای ارزش آفرین است
 .حرکت ( )Flowعبارتست از انجام
وظایف بطور پیش رونده در طول
جریان ارزش به گونه ای که یک
محصول بدون توقف  ،بدون ضایعات
و بدون پس روی  ،از طراحی به بازار
 ،از سفارش به تحویل و از مواد خام
به دست خریدار برسد  .برای دستیابی
به این منظور  ،وقتی ارزش تعریف
شد و کل جریان ارزش مشخص شد ،
نخستین گام  ،توجه بر یک هدف واقعی
است ؛ یعنی تمرکز بر یک طرح معین
 ،یک سفارش معین  ،خود محصول و
پیش چشم داشتن آن از آغاز تا پایان .
گام دوم نادیده گرفتن مرزهای سنتی
مشاغل  ،مسیرهای شغلی  ،کارکردها
و شرکتهاست تا بنگاه اقتصادی ناب
شکل گیرد  ،پدیده ای که می تواند همه
موانع موجود بر سر راه حرکت پیوسته
محصول معین را از میان بردارد .
سومین گام  ،بازاندیشی وظایف معین
و ابزارآالت است  ،به این منظور که
هرگونه پس روی و وقفه از بین برود و
طراحی  ،سفارش و تولید یک محصول
معین بتواند پیوسته پیش برود .
حرکت در راستای ارزش همزمان باسه جریان ٌحاصل می شود:

 )۳بازاندیشی وظایف کاری به منظور
حذف اتالف ها ()Muda
 اصل چهارم ایجاد سیستم کششی()Pull

بیرون کشیدن ( )Pullبه معنای آن است
که هیچ شرکتی در باالی جریان  ،کاال یا
خدماتی را تولید نکند مگر آنکه مشتری
پایین جریان  ،آنرا خواسته باشد  .بهترین
راه برای درک منطق بیرون کشیدن
آن است که ابتدا به سراغ یک مشتری
واقعی برویم که یک محصول واقعی می
خواهد  ،سپس به عقب بازگردیم و همه
گامهایی که باید برداشته شود تا محصول
مورد نظر به دست مشتری برسد را
مورد بررسی قرار دهیم  .این سیستم
در تقابل با بیرون راندن ( )Pushقرار
می گیرد  .اصل بیرون کشیدن قوانین و
قواعد مربوط به برنامه ریزی و کنترل
موجودی مواد و محصوالت (کامل و
یا نیمه ساخته)  ،همچنین نحوه تغذیه
خطوط تولید و نحوه ارتباط کارخانه
مادر با تامین کنندگان ( )Supplierرا
دگرگون خواهد نمود  .بکارگیری تکنیک
تولید به موقع ( )JITراهگشای کار
سازمانها در امکان دادن به مشتریست تا  -نتیجه:
بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون اولین اقدام عملی جهت بسترسازی برای
بکشد .
نهادینه شدن تفکر ناب در یک سازمان
 ،آموزش این مفاهیم به کارکنان آن
سازمان است و رسیدن به این باور که :
 اصل پنجم تعقیب کمال ()Perfection_ تغییر نتایج یعنی :
هنگامیکه سازمان ها به تعیین درست
و ما باید رفتارمان را تغییر دهیم
ارزش  ،شناسایی کل جریان ارزش ،
ایجاد گامهای ارزش آفرین برای ایجاد
برای تغییر رفتارمان باید تفکرمان را
حرکت پیوسته محصوالت معین دست
تغییر دهیم .
می یازند و اجازه می دهند تا مشتری
و چون همه چیز برخاسته از اندیشه
ارزش را از بنگاه اقتصادی بیرون
آدمیان است این تکنولوژی و دانش نیست
کشد زمان پرداختن به اصل پنجم تفکر
که در مرکز این سیستم قرار می گیرد
ناب  ،یعنی تعقیب کمال است  .و کمال
بلکه “انسان” است که در شیوه نوین
عبارتست از بین بردن کامل مودا
تولید در مرکز سیستم جای می گیرد و به
( )Mudaبه گونه ایکه همه فعالیتهایی
آن روح و معنا می بخشد .
که طی جریان ارزش انجام می گیرند ،
ارزش آفرین باشند .

 )۱توجه به یک هدف واقعی  ،یعنی
تمرکز بر یک طرح معین یا یک سفارش
_ بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی
معین و یا خود محصول و تحت نظر
با مفاهیم تفکر ناب
گرفتن آن از آغاز تا پایان .
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عرصه کنونی کسب و کار  ،تصویری
جدید از سازمان ارائه می کند که با
این نگرش جدید  ،سازمان مجموعه ای
از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد
ارزش برای مشتریست و مستلزم ایجاد
ارزش برای مشتری  ،آفرینش ارزش در
خود سازمان است  .برنامه سازمانی که
می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در
وهله اول ورود به حوزه سیگماهاست
و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا
رسیدن به سطح شش سیگم(ا(�Six Sig
 )maیعنی  ۳.۴خطا در یک میلیون
فرصت می باشد  .مفهوم بنیادی تفکر
ناب  ،در ریشه کن کردن اتالف و
آفرینش ارزش در سازمان نهفته است .

ٌ

ٌ

توجه داشته باشیم پس از تفکیک
فعالیتهای سازمان به سه دسته فوق ،
موداهای نوع دوم بی درنگ می توانند
حذف شوند و راه برای رفتن به سوی
رفع فعالیتهای باقیمانده ای (مودای نوع
اول) که ارزش آفرین نیستند هموار
خواهد شد.

 )۲نادیده گرفتن مرزهای سنتی مشاغل
 ،مسیرهای شغلی  ،کارکردها و سازمان
ها تا حصول یک سازمان ناب.

سازمانها جهت تبدیل شدن به بنگاه
اقتصادی ناب  ،بایستی بسترهای مناسب
را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه
سطوح مهیا نمایند ؛ نهادینه شدن این
تفکر ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش و
ارزشهای حاکم بر سازمان و کارکنان آن
دارد  .ناب اندیشیدن بایستی در سازمان
به یک فرهنگ تبدیل شود و بدانیم هر
قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای
اساسی و محوری سازمان (نظیر ناب
اندیشیدن) بیشتر باشد و اعضای بیشتری
به این ارزش معتقد باشند آن فرهنگ
و ارزش قوی تر است و تاثیر بیشتری
بر رفتار اعضای سازمان دارد ؛ در
یک فرهنگ قوی توافق بیشتری درباره
رسالت سازمان وجود دارد و وحدت
هدف موجب همبستگی  ،وفاداری ،
تعهد سازمانی و کاهش ترک خدمت می
شود ؛ در یک فرهنگ قوی  ،مدیریت
برای هدایت رفتار کارکنان نیاز کمتری
به قوانین و رویه های رسمی دارد چرا
که وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را
بپذیرند راهنماهای رفتار  ،درونی می
شود ؛ از طرفی برای آنکه افراد سازمان
ارزشهای فرهنگ را بپذیرند باید آنها را
بشناسند .

هانیه شطرنجی
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آن به بازارآمده است  .اوهمچنین
مولف (یاهمکاردرتالیف) تعدادي
کتابهاي مهم

دیگرهمچون:کاتلردربازاریابی
،بازاریابی جانبی  ،بازاریابی
استراتژیک براي سازمانهاي
غیرانتفاعی ،بازاریابی براي
سازمانهاي بهداشتی،خدمات حرفه
اي بازاریابی  ،ده خطاي مهلک
بازاریابی ،حرکتهاي بازاریابی
 ،بازاریابیZتا ،Aمکان هاي
بازاریابی ،بازاریابی ملتها،وبازاریابی
عمومی است .

بعالوه اوبیش ازیک صدمقاله درمجال
توروزنامه هاي برجسته اي همچون
Harvard Business Review , Soo
: lan

TheوManagement Review ,
Business Horizons , California
Management Reviewچاپ کرده
است.
فیلیپ کاتلرهمچنین تعدادزیادي
جوایزبزرگ مانند ”جایزه
مربی برجسته بازاریابی
سال انجمن بازاریابی
آمریکا” و ”بازاریاب سال“
6
توسط هیات بین المللی

مسائل اقتصادي مطرح وبه
رسمیت شناخته شد،نام اوبیش
ازدیگران دراین زمینه به گوش
خورده است .کارنامه پررنگ
وباراودرزمینه بازاریابی منحصربه
فرداست .

تألیف  34کتاب وبیش از 100
مقاله که درمجالت معتبري
نظیرمجله هاروارد بیزینس
ریویومنتشرشده گواه مطلب است.

Merk , Honeywellاست .

درواقع در زمینه برنامه ریزي واستراتژي
بازاریابی  ،تشکیالت بازاریابی وبازاریابی
بین المللی او سمینارها ي متعددي را
درزمینه مفاهیم بازاریابی عمده وپیشرفت
وتوسعه سازمانهاوشرکتهادرآمریکا،اروپاو
آسیاوشرکت درپروژه هايKMG
ارائه میدهد.

«هربحران یک فرصت درخشان
تغییرشکل یافته است،اگربایک دیدخالق
به آن نگاه شود »

( )PHILIP KOTLERفیلیپ کاتلر:

درسال  1931درشیکاگومتولدشد.
لیسانس راازدانشگاه دي پل،فوق لیسانس

کتاب اصول بازاریابی اوکتاب
مرجع بی بدیل همه دانش پژوهان
وپژوهشگران دراین زمینه است .کتاب
هاي اوبه بیش از 30زبان دنیا ترجمه
شده است .کاتلربه راستی بنیان گذار
مدیریت نوین بازاریابی است وبیش
ازهرنویسنده یامتفکردیگردرگسترش
اهمیت بازاریابی وتغییرنگرش به
آن ازیک فعالیت جنبی به فعالیت
مهم واصلی نقش ایفاکرده است.
اومدرس،نویسنده وسخنرا ن برجسته
اي است که مسافرت هاي بسیاری
به اروپا،آسیاوآمریکاي جنوبی براي
سخنرانی ومشاوره داشته وازدانشگاه
هاي جنرالAT&T, IBM ،
معتبردنیادکتراي افتخاري دریافت
داشته است .کاتلرسالهاي متمادي
مشاورشرکتهاي بزرگی همچون الکتریک،

فورد ،موتوروال،مرك،بانک آمریکاو ...بود الزم است .گرچه هیچ متفکري درجهان
به اندازه او
ه ودانسته هاي خود رادرزمینه برنامه
ریزي وسازماندهی بین المللی بازاریابی درگسترش پیام بازاریابی سهم
به این شرکتها منتقل کرده است.
نداشته است امادرهزاره جدید،اوهمه
اوعضوهیئت مشورتی بنیاد دراکر،رئیس رابه تفکرمجدد دراین مقوله
هیئت مدیره دانشکده بازاریابی موسسه فرامیخواندوندادرمی دهد که راهبرد
علوم است )IMR( .مدیریت ومدیرعامل پیروزمند سال پیش ممکن است امسا ل
انجمن بازاریابی آمریکا اوراتاثیرگذارترین ناکارآمدازآب درآید.
بازاریاب تمام دوران لقب داده است.
شما را پدر بازاریابی می نامند.
کاتلرنه تنها دربازاریابی کالسیک
نظرخودتان چیست؟
( )AMAانجمن مدیریت آمریکا
هرزمان که برخی مراپدربازاریابی می
شهره است بلکه یک پیشرو درتئوري
نامند،من این نکته را متذکر میشوم
وعمل ارتباط کسب وکار الکترونیک
وبازاریابی سازمان محسوب میشود .هیچ که اگرچنین باشد ،پیتردراکرپدربزرگ
پژوهشگري درعرصه بازاریاب نمیتواند بازاریابی است
خودرا بی نیازازآثارعمیق ودقیق اوبداند .دراکریکی ازانسانهاي استثنایی است
تحقیقات ونوشته هاي اوبرمقوله هایی
که من دیده ام .اویک نابغه دربرگرفتن
همچون گسترش وکاربرداصول بازاریابی ،الگوازتاریخ وپیشبینی روندهاي
تجزیه وتحلیل بازار ،توسعه محصول
سیاسی،اجتماعی واقتصادي است .براي
جدید ،راهبرد رقابتی،برنامه ریزي راهبرد بسیاري ازما اوالگویی است که دائم ًا
ي وسیستم هاي اطالعاتی متمرکزاست .ایده هاي نو می پرورد وایده هاي کهنه
نگرش فیلسوفانه او به مفاهیم بازاریابی ،راتصفیه می کند.
جایگاه این حوزه خطیرمدیریتی را
بازاریابی به چه معناست؟
دگرگون ساخته است.
بازاریابی به معنی کاربابازارهاست،براي
اومقوله بازاریابی اجتماعی راطرح
کردوباتاکیدبراین که بازاریابی برمبناي فراهم ساختن مبادالت باهدف تامین
ارتباطی است ناشی ازنیازها،خواسته ها ،خواسته ها ونیازهاي انسان .بازاریابی
فرایندي است که طی آن افراد
پیشنهادها،قیمت و ...که تمامی
وگروهها ،با تولیدومبادله کاالوفایده
آنهازیربناي ارزشی دارند،اهمیت
بادیگران،خواسته هاونیازهاي خودراتامین
بازاریابی راازحوزه قیمت وفروش
میکنند.
وفعالیتهاي توزیع به نیاز مشتري وارزش
اصوالًوظیفه بازاریابی شناسایی نیازهاو
آفرینی سوق داد .اوسازمانهاراواداشت
خواسته ها ،تعیین بازارهاي هدف براي
که بامدل مشتري مداري فکرکنند
خدمت به آنها ،طراحی کاالهاوخدمات
ونیازهاي مشتري را محور قراردهند،
وبرنامه زمانبندي شده براي ارائه خدمت
وفاداري مشتري رابه دست آورندوبا
به این بازارهاوباالخره فراخوانی کلیه
نوآوري؛خواسته هاي درحال
افراد درون سازمان به اینکه به مشتریان
تغییرمشتري هم گام شوند .
فکروبه آنان خدمت کنند.
کاتلربازاریابی رابخشی ازفلسفه مدیریت
بسیاري ازمردم،بازاریابی رابه معناي
همه مدیران میداند که براساس آن باید
فروش وتبلیغات درنظرمی گیرند.
نیازها وخواسته هاي مشتري رابشناسند و
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هدف بازاریابی گسترش فروش
است .مفاهیم فروش وبازاریابی غالب ًا
بایکدیگراشتباه می شوند .مفهوم فروش
ازداخل به بیرون مینگرد.

فعالیت این مفهوم ازکارخانه شروع
میکند ،به محصوالت وکاالهاي
موجودشرکت توجه دارد وبه دنبال
کسب فروش سودآوراست که
تبلیغات قابل مالحظه اي را می طلبد.
برعکس،مفهوم بازاریابی داراي نگاهی
ازبیرون به درون است .این مفهوم بایک
بازارکام ً
التعریف شده آغازمیشود،روي
نیازهاي مشتریان تاکیدداردوباتامین
رضایت مشتریان سودمی آفریند.
بازاریابی پیشترازآنکه سازمان فرآورده
اي تولیدکرده باشد،آغازمیشود .فروش
پس ازتولیدوعرضه فرآورده ها پا به
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شرایط رادرجهت رضایتمندي آنان
قراردهند .رضایتمندي مشتري درنگاه
اوهنگامی محقق میشود که ارزش واقعی

فراورده یاخدمت برابریا بیشترازارزش
موردانتظارمشتري باشد .کاتلربراین باور
است که گرچه بازاریابی مفهومی ساده
دارد اما اجراي آن بسیارپیچیده است
وبراي استادشدن درآن یک عمروقت

نسبت فروش وبازاریابی چیست؟

فروش فقط جزء کوچکی ازمجموعه
عظیم بازاریابی است .فروش یکی
ازچندین وظیفه هاي بازاریابی ونه حتی
مهمترین آنها،به شمارمیرود .

بنابراین،هرچندفروش بخشی ازبازاریابی
ومدیریت بازاراست امابازاریابی مفهومی
بس گسترده دارد .به تعبیرپیتردراکر

میدان می گذارد .بنابراین،تصورعمومی
ازمدیریت بازاریابی که آنرا تالش براي
یافتن مشتریان کافی براي محصوالت
فعلی شرکت میبیند ،نگاه بسیار محدود
به موضوع است .بازاریابی واقعی
هنردستیابی به روشهاي زیرکانه براي
فروش محصوالت شرکت نیست .
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بازاریابی واقعی،آگاهی نسبت به آن
چیزي است که باید تولید شود ونه
فروش آن چیزي که تولید شده است.
شما تعبیر بازاریابی نئاندرتالی را
براي توصیف بازاریابی غیرواقعی به
کاربرده اید .چه خطاهاواشتباهاتیمی
تواندبازاریابی راازمسیرصحیح خود
دور سازد؟

بسیاري ازمدیران شرکتهاازوضع
بازاریابی سازمان خودناخشنودهستند.
آنان شاهد افزایش هزینه هاوکاهش
بازده بخش بازاریابی هستند .یک دلیل
این است که شرکت هادرهمان راههاي
کهنه و پیشین بازاریابی،بود جه سنگینی
هزینه می کنند وازروش هاي زیرپیروي
می کنند.
بازاریابی رابافروش برابرمیگیرند؛

بیش ازتوجه به مشتري،بردراختیارگرفتن
اوتاکیددارند؛

به جاي اجراي مدیریت
به رهبرداري،تمام
عمرمیکوشد تاازمشتري
درهردادوستد سود مناسب
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امروزه بازاریابان زیرك محصوالت نمی
رادر رشته اقتصادازدانشگاه شیکاگو،
همان رشته از MIT
فروشند  ,آنهابسته هاي سودمی فروشند فروش وبازاریابی را بدست آورده است  .دکتری را در
ٌ
وفوق دکتری ریاضی را از هاروارد و
.آنهاتنهاارزش خریدنمی فروشند  ،آنها فیلیپ کاتلرمشاورتعدادزیادي
ارزش استعمال می فروشند.
فوق دکتری علم وفناوری را از دانشگاه
ازشرکتهاي بزرگ آمریکایی وخارجی
مانند   IBM , Michelin , Motor o :شیکاگو اخذ کرد.
فیلیپ کاتلراستادبرجسته بازاریابی
la , Bank
بین المللی ازدانشگاه نورت وسترن
اوازسال  1969استاد رشته بازاریابی
وفارغالتحصیل ازمدرسه مدیریت
بین المللی دانشگاه نورث وسترن است.
America , General Electric ,
درشیکاگواست  .اوتوسطمرکزمدیریت
این دانشگاه از اولین مراکزي بود که
اروپابه عنوان سرشناسترین
درآن بازاریابی تدریس می شد.
متخصص تمرین استراتژیک
نام کاتلرباواژه بازاریابی عجین شده
بازاریابی نامیده شد .
است .اورابی هیچ تردیدی پدر
بازاریابی می خوانند .
وي مولف کتابی است که
معتبرترین رساله به رسمیت
ازدهه  1970که اندیشه بازاریابی
شناخته شده بازاریابیبه حساب
پس ازدو دهه دوران شکوفایی
می آید «:مدیریت بازاریابی »
اقتصادي درغرب وهمزمان با رکود
ناشی ازشوك نفتی و
که درحال حاضرویرایش دوازدهم
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اطالعاتی را که براي شناسایی وتعیین
امروزه پاره ا ي ازمیان رفتن بازاریابی
شرکت پرآوازه هیولت  -پاکارد ،اهمیت
فرصتها ومسائل ومشکالت بازاریابی،
انبوه راپیش بینی می کنند .آنان میگویند بازاریابی بیش ازآن است که انجام آن
ایجاد وبهبودوارزیابی فعالیتهاي بازاریابی ،که بازارانبوه درحال تبدیل شدن به
فقط برعهده واحد بازاریابی گذاشته
نظارت برکارهاي بازاریابی وفهم
شود .همه واحدهاي شرکت می توانند
بخشهاي کوچکتربامشتریان
بهترفرایندبازاریابی مورداستفاده قرارمی
نسبت به مشتري ،خوب یا بد عمل کنند
ونتیجه رفتارآنان بردرآمد نهایی شرکت
اثرمی گذارد .اکنون دیگرهیچ واحدي به
تنهایی نمیتواند نیازها ومسئولیت هاي
بازاریابی رابرآورده وبه عهده بگیرد.
همه بخشهاوکارکنان شرکت باید به این
رسالت پایبندومتعهد شوند
گذاراز وظیفه گرایی به سوي
فرایند گرایی در سازمانها چه
میزان براین تغییر جایگاه
واحدهاي بازاریابی اثرمیگذارد؟

گیرند دراختیار بازاریاب قرار میدهد.
فرایند تحقیقات بازاریابی ازچهار مرحله
تشکیل می شود.

گوناگون وسلیقه هاي متفاوت است.
بنابراین،بازارهدف به معناي یک یاچند
بخش ویژه ازبازار

اندازه گیري توا ن بالقوه بازار،تجزیه
وتحلیل سهم بازار،تعیین خصوصیات
بازار،تجزیه

راتشکیل می دهند،آنگاه براي بازارهاي
هدف،

تعریف مشکل وتعیین اهداف تحقیق،تهیه است مانند تولید خودرو هاي مرسدس
طرح تحقیق ،اجراي طرح تحقیق
بنز براي خریداران خودروهاي باشکوه
،تعبیروتفسیرنتایج تحقیق وگزارش یافته وبرخوردار ازطراحی ومهندسی عالی .به
ها
همین
زمینه هاي معمول و متداول
ترتیب دربازاریابی هدف،گروه هاي
تحقیقات بازاریابی کدام است؟
مختلف شناسایی می شوندکه کل بازار
کاالهاي خاص تدارك دیده می شود.

وتحلیل فروش ،مطالعات مربوط به
روند فعالیتهاي تجاري ،پیشبینی هاي
کوتاه مدت،مطالعات مربوط به کاالهاي
رقابتی،پیش بینی هاي بلندمدت وباالخره
جاي شگفتی نیست .درمورد بازاریابی
مطالعات مربوط به سیستم هاي
اطالعات بازاریابی وبررسی هاي قیمت درسازمان و وظیفه هاي آن کج فهمی
هاي گسترده اي وجود دارد .برخی
گذاري.
مدیران عامل ازمسئوالن بازاریابی
به بازارهدف وبازاریابی هدف
خود انتظارهاي غیرواقعی دارند .آنان
اشاره کردید .منظورازبازارهدف
درصورت شکست فرآورده هاي نو
چیست؟
بی درنگ انگشت اتهام رابه سوي
انقالب صنعتی پدید آورتوانمندي
مدیربازاریابی وگروه فروش درازمی کنند
صنایع درتولید انبوه ،پخش انبوه
آیا وظیفه بازاریابی تنها برعهده
وترویج انبوه کاالهایی مانند صابون،
یکی ازواحدهاي مشخص سازمانی
خمیردندان،نوشابه ،موادخوراکی وغیره
است؟
بود .دراینجایک کاالبراي تمام خریداران
این یک دیدگاه کوتاه بین انهاست.
به طورانبوه تولید وتوزیع می شود.
به تعبیردیوید پاکارداز بنیان گذاران

باایجاد سیستم هاي کاري،کاربازاریابان
مستقل،کاهش می یابد،زیرا فرایند
گرایی،مشتري رادرمرکزدایره همه
فعالیتها قرارمی دهدوهدف همگان جلب
خشنودي وبرآوردن نیازهاي اوخواهد
بود .واحدهاي بازاریابی،تخصص ویژه
اي که در شناسایی فرصت هاي تازه
دربازارهادارند ،میتوانند درزمینه بررسی
وشناسایی نیازها ،رفتارهاوواکنشهاي
مشتریان براي سازمان به خدمت
بگیرند .بنابراین،نقش بازاریابان دربه
سازي فرآورده ها وراهبردهاي شرکت
دربازارهاهمچنان بااهمیت خواهد بود .

به این ترتیب ممکن است دگرگونی
هاي زیادي درواحد بازاریابی پدید
آید؟

آیااین صحت داردکه میانگین زمان دگرگونی دردیدگاهی که نسبت به
خدمت مدیران بازاریابی درشرکتها بازاریابی داریم موجب تغییر درطبیعت
،ساختارونقش
 16تا  18ماه است؟
واحدبازاریابی نیزمی گردد .میتوان
پنداشت که بازاریابی درجریان
دگردیسی آینده خود به واحد
مشتریان،واحدپژوهش و
اطالعات بازاریابی،واحدارتباطات
بازاریابی یاچیزدیگري تبدیل شود

میالد یاوری
9
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این ترتیب خوب جا بیفتد.
اصوالًبازاربه مجموعه اي ازخریداران
ببرد؛
بالقوه وبالفعل یک کاال اطالق می شود.
بخش بندي بازار،برگزیدن بازارهدف
به جاي قیمت گذاري هدفمند،هزینه
تقسیم بازار فرایند طبقه بندي مشتریان
وجاانداختن پیشنهادها نمایانگر وجود
هارا پایه قیمت گذاري قرارمی دهد؛
به گروه هایی باخصوصیات ونیازها یا
اندیشه بازاریابی راهبرد ي درسازمان
به جاي یکپارچه کردن ابزارارتباطی
است .ازاین پس شرکت به بهره گیري رفتارهاي مختلف است .تقسیم بازاربه
بازاریابی،براي هریک ازابزارهاجداگانه
ازفنون آمیزه بازاریابی می پردازدوعامل گروه هاي خریدارجداگانه،اولین مرحله
برنامه ریزي می کند؛ به جاي کوشش
بازاریابی هدفداراست .بنابراین،راهبرد
درشناسایی واقعی مشتري به فکرفروش هاي آ ن هارابه صورت بهینه
تقسیم بندي بازار است دالل میکندکه
بایکدیگرمی آمیزد .گام بعدي اجرا
هرچه بیشترفرآورده است.
وپیاده سازي تصمیماتی است که درباره هربازارازبخشهایی ازمشتریان تشکیل می
مدیریت بازاریابی چه وظایفی
شود که نیازها وخواسته هاي متفاوتی
مدیریت بازارگرفته شده است .گام
بردوش دارد؟
آخرنیزپایش است وشرکت باید باتوجه دارند .بادرپیش گرفتن راهبرد بازاریابی
به معیارهاي برگزیده ،به بررسی وارزیابی هدف شرکتها می توانند بازا ررابه تکه
مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه
هاي نازك ونازك ترتقسیم کنند .یک
وتحلیل،برنامه ریزي،اجراوکنترل برنامه نتیجه هاي به دست آمده درهرگام
قسمت یابخش ازبازاررامصرفکنندگانی
هایی تعریف می شود که براي نیل به
بپردازد وبهسازي راهبردوفنون اجرایی
تشکیل می دهند که نسبت به مجموعه
اهداف سازمانی تهیه می گردند.
راپیش گیرد.
اي ازمحرک هاي بازاریابی ازخودپاسخ
به عبارت دیگر ،وظیفه مدیریت
به آمیزه بازاریابی اشاره کردید.
مشابهی نشان می دهند.
بازاریابی ،تهیه برنامه هاي بازاریابی
مفهوم وجایگاه این آمیزه
میتوانید نمونه هایی ازرویکرد
کارآمدي است که شرکت رادربازارهاي دربازاریابی راتوضیح دهید.
تقسیم بندي بازاررابیان کنید؟
هدف خود داراي یک موقعیت رقابتی
آمیزه بازاریابی مجموعه اي ازمتغیرهاي
برجسته کند .اجراي این امرمستلزم
تقسیم بندي برپایه منافع مشترك
بازاریابی قابل کنترل است که شرکت
همان چهاررکنی است که برشمردم.
آنها را در بازار هدف وبراي ایجاد دانش مانندمشتریان خواهان ارزانی،کیفیت
برتریاخدمات ،تقسیم بندي برپایه مفهوم
گام هاي بنیادین در فرایند
مورد نظر خود ترکیب می کنند.
هاي جمعیت شناسی مانند بزرگساالن،
بازاریابی کدام است؟
چهارگروه ازمتغیرها (Pعبارتنداز:
جوانان ،نوجوانان؛تقسیم بندي مناسبتی
بازاریابی کارآمدباپژوهش آغازمی شود .محصول ،قیمت ،مکان ،تبلیغات پیشبردي مانندمسافران هواپیمادرمناسبتهاي
پژوهش دریک بازاربه آشکارشدن
 P=PRODUCT, PRICE, PLACE,مختلف؛
بخشهایی می انجامد که ازگروه هاي
PROMOTION
تقسیم بندي برپایه حجم خرید فرآورده
مشتریان بانیازهاي متفاوت شکل گرفته
مانند کاربري فراوان ،متوسط ،کم؛
شما اخیرا ً عامل سیاست و
باورهمگانی رابه این عوامل
تقسیم بندي برپایه روش زندگیمان مانند
افزوده وعدد آنرا به شش رسانیده لباس ،شکار یاتفنگ
اید .این نظرفروشندگان است.
معناي هدف گیري وجایگاه یابی
نظرخریداران کجاجاي دارد؟
دربازارچیست؟
اتفاق ًااین انتقادي است که برآمیزه
بازاریابی وارد شده وبسیارمهم وباارزش هدف گیري دربازاربه معناي ارزیابی
است .گفته شده شاید دیدگاه خریداران جذابیت هرقسمت بازاروانتخاب یک
یاچندقسمت
درموردآن چه به ایشان پیشنهاد
وعرضه می شود متفاوت ازدیدگاه
ازبازار و ورود به آن است .مرحله
عرضه کنندگان باشد ،بنابراین،بهتراست آخریعنی تعیین جایگاه دربازارنیزبه
که عناوین رابارویکرد به خواست
معناي تعیین جایگاه رقابتی براي
اند .شرکت باید تنها بخش هایی راهدف ونظرمشتریان تنظیم کرد.
کاالست،یعنی اشغال
گذاري کندکه درآنها توان فعالیت
دربهترین وباالترین سطح خدمت رادارد .بدین ترتیب درحالیکه بازاریابی
یک مکان روشن،مشخص ومطلوب در
خودرادرموقعیت فروش یک فرآورده
اذهان مصرف کنندگان هدف نسبت به
درهریک ازبازارها ي هدف ،شرکت
باید پیشنهادهاي خودرابه میبیند ،مشتري خودرادرجایگاه خرید
کاالهاي مشابه.
یک ارزش
گونه اي تنظیم وعرضه
جایگاه تحقیقات بازاریابی درفرایند
کند که مشتري تفاوت
یا راه حل براي مسئله اش می
بازاریابی کجاست؟
آنراباپیشنهاددیگران به
8
گذارد بخش بندي وتقسیم بازاربه تحقیقات بازاریابی به عنوان عامل ارتباط
روشنی تشخیص دهد وبه چه معناست؟
دهنده مصرف کننده ،مشتري وجامعه

ٌ

ٌ

ٌ

رازهای موفقیت
برند موفق دنیا
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برخی از این برندها شاید بیشترین فروش با گران ترین
سهام را در زمینه کاری خود نداشته باشند اما به دلیل
رابطه خوبی که با مشتری ها دارند و درک درستشان از
نیازهای اصلی مشتری ها ،در جایگاه برترین برندهای
دنیا قرار گرفته اند و برای خود پادشاهی می کنند.
بیشترین تمرکز برندهای بزرگ روی ایجاد ارتباط
احساسی با مشتری است .این روش ردخور ندارد و
همیشه خوب پاسخ داده است .وقتی این کار را انجام
دهید ،جاذبه بیشتر ،تجارت پررنگ تر ،رشد و درآمد
بیشتر خواهید داشت.
در این مطلب تاکتیک های برندهای قابل اطمینان و
مشهور آمریکایی را بیان کرده ایم که رابطه خوبی با
مشتری ها دارند و می توانید از روش آنهابرای بهبود
شغل خود بهره بگیرید.

 .1شخصی سازی :آمازون

فروشگاه اینترنتی آمازون که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را
به صورت آنالین و با قیمت های مناسب می فروشد ،یکی از
قابل اطمینان ترین برندهای مطرح دنیا است .مشتری ها به
این فروشگاه آنالین اطمینان کامل دارند .دلیل این خوشنامی
و اطمینان کامل مشتری ها به این سایت این است که
محصوالت متنوع ،خرید راحت و تجربه ای عالی برای خرید آنالین
را در اختیار کاربر قرار می دهد.
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این سایت با داشتن میلیون ها محصول ،هر
روز هفته به طور  24ساعته کار می کند .همه
محصوالت – به ویژه در حوزه فناوری – مقاله
های بررسی محصول یا اطالعات دقیق و کامل

قیمت محصوالت این سایت پایین و حمل خریدهای زیاد،
رایگان هستند .خرید فقط با چند کلیک انجام و محصول خیلی
سریع به مشتری تحویل داده می شود.
با اینکه این سایت بزرگ و محصوالت اصوال باید غیر شخصی
باشد اما آمازون در اقدامی جالب ،با توجه به خریدهای پیشین
مشتری ها ،پیشنهادهای ویژه ای برای آنها دارد تا بتوانند
خریدهای بهتری داشته باشند .کاربران همچنین می توانند از
طریق پروفایل ،بررسی ها ،رتبه دادن به محصوالت و ایجاد
لیست ارتباط شخصی با برندها داشته باشند .یا نظرات و تحلیل
های شخصی خود را بنویسند.

 .2فروش خوشحالی و رضایت :کوکاکوال

احساس خنکی زیر تیغ آفتاب ،حس تازگی و طراوت ،مزه
عالی زندگی معیارهای بزرگ ترین و مشهورترین کمپانی تولید
هستند .این شعارها باعث شده
نوشیدنی در دنیا
از همان روزهای
اند این برند
های زیادی
نخست ،مشتری
شعار اصلی
داشته باشد.
این سوال بوده
کوکاکوال طرح
«چگونه می توان
است که :
توسعه و ایجاد
باعث ارتقا،
از طریق سایت های
رضایت شد؟» کوکاکوال،
پیغام را با مشتری
اجتماعی همچون فیس بوک این
های کنونی خود در میان می گذارد و ارتباط مستقیم با آنها
دارد .این مساله به ساخت و تولید مزه های ترکیبی جدید و
مورد عالقه مردم منجر می شود.

با صرف نظر از شکست محصول  New Cokeخود در دهه
هشتاد میالدی ،این کمپانی همیشه موفق بوده و مشتری های
بیشماری در جهان داشته است .از نظر مدیران آن نیز تنها دلیل
موفقیت آنها رضایت مشتری ها و لذت بردن آنها از نوشیدنی
های این کمپانی است.

 .3اجرایی کردن قول های خودِ :
فدکس ()FedEx

فدِکس یا همان فدرال اکسپرس یکی از خوشنام ترین
شرکت های خدمات لجستیک در آمریکا است .این کمپانی،

شهرت و آوازه خود را به خوش قولی ها و انجام دقیق و درست
کارهایش مدیون است .عالوه بر خدمات صادقانه ،این کمپانی
کمپینی نیز به نام «ما درک می کنیم» دارد که باعث اعتماد
بیشتر مردم با آن می شود .باید بدانید این کمپانی فقط کار
حمل و نقل بسته ها و جعبه ها را به عهده ندارد ،بلکه می داند
محتویات این بسته ها برای صاحبانشان بسیار مهم است و به
این موضوع نیز بسیار احترام می گذارد.

فروشگاه های تارگت به دلیل طراحی مناسب و گشت آسان در
داخل آنها ،این اطمینان را به مشتری می دهند که هر چه نیاز
دارد را خیلی آسان پیدا خواهند کرد .همین مساله هم باعث
می شود تا مشتری ها به این برند بیشتر از دیگر رقبا اطمینان
داشته باشند.

مشتری های تارگت از توان کمپانی برای طراحی و تولید
با برنامه های پاداش فردی و تعامل با مشتریان در سایت های کاالهای مقرون به صرفه بسیار راضی و خرسند هستند .خود
اجتماعی ،به طور مدام در جهت جلب اعتماد مشتری های خود تارگت در این رابطه می گوید :هدف ما ارائه محصوالت
فعالیت می کند.
ِ
محصوالت برندهای بسیار گران قیمت است.
جایگزین برای

 .4نوآوری همیشگی:

اپل است .این
نخستین برند قدرتمند دنیا
فناوری و وسایل
شرکت آمریکایی که در حوزه
الکترونیک فعالیت می کند از نظر اعتماد مردم به آن ،در رتبه
چهارم قرار دارد .وقتی اپل یک محصول جدید روانه بازار می
کند ،همه کاربران به کارکرد و ارزش آن اعتماد کامل دارند.
اپل برند دهان پرکنی است و همه این شهرت و اعتماد را از
نوآوری های خود به دست آورده است.
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این شرکت های بزرگ چه کار می کنند که این همه
موفق ،قابل اعتماد و مشهور هستند و در سراسر
دنیا میلیون ها کاربر و طرفدار دارند؟

دارند و کاربر می تواند پیش از خرید ،همه اطالعات الزم را
کسب کند.

ٌ

 .6ثابت ماندن :فورد

در این زمانه که «تغییر کردن» الزمه پیشرفت به نظر می رسد،
کمپانی فورد همچنان بر سیاست های پیشین خود متکی است
و همان روش قبلی را ادامه می دهد .از نام کوتاه و یک بخشی
شرکت گرفته است تا لوگوی نمادین و تاکیدی که هنری فورد
پدر آن را انتخاب کرده بود ،هنوز هم فورد همان است که بود و
در طول این همه سال تغییری نکرده است.

تقریبا بیشتر دوستداران خودرو داستان فورد را می دانند و آن را
تحسین می کنند .فورد ،به عنوان یکی از سه کمپانی مهم حاضر
اپل همیشه در حال نوآوری و خالقیت است .بزرگ ترین
دستاورد این شرکت ،فروشگاه اینترنتی آن یعنی  Apple Storeدر شهر دیترویت ،محصوالت قابل تحسینی تولید و عرضه می
است .کاربران هر آنچه برای دستگاه های اپلی خود نیاز دارند را کند.
در این فروشگاه پیدا می کنند و این موضوع احساس خوبی به فورد همیشه به نظرات ،انتقادات و پیشنهادات مشتری های
آنها می دهد.
خود توجه می کند و بر اساس نیاز آنها رفتار می کند .این شرکت
فروشگاه های اپل نیز به گونه ای است که مشتری ها با
اسکنرهای دستی کوچکی که به آنها داده می شود ،می توانند
در مورد قیمت و مشخصات محصول دلخواه اطالعات الزم را
کسب کنند و خیلی راحت خرید می کنند و الزم نیست در صف
بایستند.
استیو جابز همیشه به دنبال مسایلی بود که برای اپل و
مشتری ها مناسب و خوب باشد .تمرکز آنها روی همین
مساله باعث طراحی و تولید محصوالت بیشتر در زمینه های
مختلف شده است به طوری که دیگر رقبا حتی به گرد پای آن
هم نمی رسند.

 .5طراحی و تجربه :تار ِگت

این طرز فکر که  Targetیک شرکت
ارزان فروش است را باید کنار بگذارید.
این کمپانی ،یک شرکت خردهفروشی
آمریکایی و دومین شرکت بزرگ
خردهفروشی در ایاالت متحده است.
تبلیغات بسیار شیک این شرکت و همکاری با طراح های بزرگ
دنیا باعث شده است تا مشتری ها اعتماد ویژه ای به آن
داشته باشند .شرکت خردهفروشی تارگت تجربه خرید خوبی
برای مشتری بر جا می گذارد .دلیل آن نیز برخورد بسیار
عالی آنها با مشتری ها و قیمت های مناسب است که
مردم بسیار از آن استقبال می کنند.

تعامل پایداری با مشتری ها دارد .فورد همیشه برای استحکام،
دوام و قابل اعتماد بودن مشهور بوده و همیشه هم پاسخگوی
سیاست های خود بوده است .فورد هیچ گاه از دولت کمک مالی
نگرفته است و به همین دلیل خیلی راحت می تواند مستقل
عمل کند.

 .7اهل انجام کار :نایک

در وب سایت این کمپانی در مورد چشم انداز و هدف شرکت
نوشته شده است« :خالقیت و نوآوری برای همه ورزشکاران
سراسر دنیا» و اضافه کرده است« :اگر بدن دارید ،پس ورزشکار
هستید».
این کمپانی تولید کننده پوشاک ورزشی که تحت مشاوره های
سودآور یکی از بزرگ ترین بازاریاب های دنیا ،کوین لین کلر قرار
دارد ،برای بیشتر ورزشکاران جاذبه ویژه ای دارد .نایک همیشه
متکی بر نیاز مشتری ها بوده است .این کمپانی همیشه از همه
می خواهد ایده های خود را عملی کنند و در زندگی مسیر موفقیت
را پیش بگیرند .توسعه محصوالت و معرفی فناوری های ورزشی
همچون  Nike Airو پارچه های  Dri-Fitیکی از بزرگ ترین
دستاوردها و نقاط قوت این شرکت است.
وقتی شما خالق و نوآور باشید ،مشتری بیشتر از
همیشه به شما اعتماد
می کند زیرا تصور می
کند شما بهتر از همه
می دانید چه کار می
کنید .نایک اعتماد
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 .8همیشه در ارتباط :استارباکس
استارباکس در واقع بزرگ ترین کافیشاپ زنجیرهای جهان است .شعبه اصلی این کافی شاپ

در شهر سیاتل آمریکا واقع شده است .این شرکت حدود  20هزار شعبه در سرتاسر جهان دارد.
استارباکس ،چند سالی دچار بحران مالی شد اما توانست دوباره به هویت اصلی خود بازگردد و
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یکی از سیاست های این شرکت این است که مردم همیشه با هم در ارتباط باشند .این مساله

را نیز با ارایه وایفای به مشتری ها و میزهای بزرگ که برای گردهمایی گروهی مردم است،

ثابت کرده است .فروشگاه های این کمپانی به گونه ای طراحی شده اند که مردم تعامل راحتی با یکدیگر داشته باشند .همه هدف این کافی شاپ ها ارتباط،

کشف ،الهام و خالقیت است .از دیگر سیاست ها استارباکس ،ثابت بودن قیمتها در فروشگاههای سراسر دنیا است .مالکان اصلی این برند اعتقاد دارند با

آگاهی از سیاست ها و استراتژی های رقبای خود می توانند در این بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشند.

 .10توجه ویژه به مشتری :نوردستروم
 .9تفاوت با دیگران :خط هوایی جنوب غربی

این خط هوایی ارزان قیمت ،روش ویژه خود را میان دیگر
خطوط هوایی دارد .از جمله باید به فضای باز و اختصاصی
مسافران یا مهماندارهایی اشاره کرد که مسایل
ایمنی پرواز را با آواز برای مسافران بیان می کنند.
 Southwestهمیشه برند مستقلی بوده و قوانین معمول
خطوط هوایی را در هم شکسته است .موفقیت این شرکت
هوایی برخاسته از این حقیقت است که فعالیت و فرهنگ
همکاری هر شرکت منحصر به خود او است و باید به روش
خود رفتار کند .این کمپانی ،با قیمت مناسب و آسایش
زیاد مسافران را از نقطه ای به نقطه دیگر می رساند .این
خط هوایی از مسافران برای بار هزینه ای دریافت نمی
کند .دیگر کمپانی های هوایی این گونه نیستند و همین
مساله «جنوب غربی» را از دیگر خط های هوایی مجزا کرده
است.
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()Nordstrom

هنگامی که مشتری شرکتی هستید که پشتیبانی قوی از مشتری
ها دارد ،باید مطمئن باشید که انتخاب درستی داشته اید .همه
تالش و توجه نوردستروم بر رضایت مشتری ها و پشتیبانی
مداوم از آنها است .این برند رتبه دار توجه به مشتری ها
است .محصوالت این کمپانی در  230فروشگاه آنها در دنیا
به فروش می رسد .خدمات نوردستروم شامل ارسال ایمیل از
تصاویر محصوالت جدید به مشتری های دایمی یا ارسال پیام
تشکر پس از خرید است .قیمت های رقابتی این برند نیز از
دیگر دالیل موفقیت آن است.

قیمت محصوالت نوردستروم پایین نیست اما مشتری ها از
این امر شکایتی ندارند و وقتی به طور مدام از آنها خرید

می کنند ،یعنی از نظرشان قیمت ها مشکلی ندارد .همه
توجه و تمرکز این شرکت آمریکایی ،ارایه خدمات به
مشتری ها است.
مسعود جعفری

چگونه فراری حتی یک پنی برای
تبلیغات پرداخت نکرده است؟

در ذهن انزو فراری بود ،دلیل اصلی موفقیت او را رقم زد و تنها
ابزار قدرتمند بازاریابی منحصر به فردش در بازار جهانی شد.

انگیزه و شوق باالی فراری

اولین فراری بنام  ۱۲۵Sجهت مسابقه در میادین در سال
 ۱۹۴۷ساخته شد .خودرویی که با دیدن آن میتوان شاهد
افزایش ضربان قلب بود و با قرار گرفتن در داخل آن انرژی
شگفتانگیزی دریافت و تجربهای متفاوت را لمس کرد.

آیا به راستی فراری ،این برند خودرویی ایتالیایی هیچ هزینهای
جهت تبلیغات نپرداخته است؟ اگر این جمله صحیح باشد ،پس
پس از  ، ۱۲۵Sفراری  ۱۶۶جهت مسابقات و همینطور استفاده
راز استراتژی بازاریابی آن چگونه است ؟ یا چگونه توانسته در
عموم ،به عنوان یک خودروی فوق اسپرت برای عالقمندان
بازار جهانی چنین مرتبهای را کسب کند؟
سرعت وارد بازار شد و با ورود خود زیرساختهای استراتژی
این سواالتی است که در نگاه اول ذهن شما را به خود
بازاریابی فراری را شکل داد .استراتژی بازاریابی که در ابتدا بدون
معطوف میکند .ولی به راستی باید بپذیریم که فراری تبدیل برنامهریزی آکادمیک ،بدون مطالعه دقیق بازار و بدون آگاهی
به یک سبک و اسطوره در صنعت خودروسازی شده است .در
کالسیک صورت گرفت .بله ،استراتژیی به نام جنون سرعت،
واقع افسانه فراری یکی از مبهوتکنندهترین و متمایزترین
شوق برنده شدن در مسابقه با خودرو و عطش داشتن خودرویی
افسانههای موفقیت در بازار جهانی است.
با موتور قدرتمند .این شوق و هیجان از درون قلب فراری به
درون قلبهای هر عاشق مسابقات خودرویی رسوخ کرد و بازار را
فراری در اجرای اصول بازاریابی یکی از بینظیرهاست.
تحت شعاع نگرش خود قرار داد.
اما نکته مهم در این است که موفقیت فراری را نباید در
شوق و هیجانی که در درون هر خودروی مد ل MOD E ۳۶۰
مقیاسهایی همچون حجم فروش ،میزان درآمد و سهم
 ،NAدرون هر خودروی مدل  ،Ferrari Enzoدرون هر ۵۷۵
اکثریت بازار اندازهگیری کرد .چون فراری یک IPO(Initial
 )public offeringعرضهکننده محصوالت عمومی نیست .بلکه  ،Maranelloدرون هر  f430و درون هر خودروی مدل  ،FFبرای
رانندگی و برنده شدن در جنگ سرعت در خیابانها قرار گرفت.
موفقیت فراری را باید در ارزش برند و ارزش محصوالت آن
دانست .ارزشی که باعث شده است فراری در کنار برندهایی
در نهایت رویای موفقیت در مسابقه ،ترس از شکست خوردن
چون گوگل ،اپل ،آیبیام ،نایک ،جنرالالکتریک ،مرسدسبنز ،در رقابتها و جدال تنگاتنگ و طاقت فرسا در مسابقات ،برند
شل و… قرار بگیرد و بتواند در تمام دنیا نام خود را مطرح کند .فراری را مستحکم کرد و آن را تبدیل به ابزاری موثر جهت
از آمریکا تا ژاپن ،از آلمان تا سوئد ،از فرانسه تا استرالیا ،از رسوخ در روزنامهها و مجالت ،دنیای مجازی و سایتهای معتبر
نیوزلند تا روسیه و از برزیل تا آرژانتین.
اینترنتی ،بازیهای کامپیوتری ،شبکه های اجتماعی ،مقاالت
درست است .فراری هرگز یک پنی برای تبلیغات پرداخت نکرده خودرویی و همینطور رسانههای عمومی همچون تلویزیون و
است!! این نگرشی است تا بتوانیم در مورد نحوه پیشرفتهای رادیو کرد.
این برند در سطح بینالملل بیشتر بدانیم.
پیشترفتهای منحصر به فرد فراری

نقش هوشمندی تجاری در سازمان فرار ی Business inte l
ligence
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به عنوان یکی از برندهای موفق دنیا با فعالیت خود ادامه دهد.

ٌ

البته در این میان نباید نقش هوشمندی تجاری و تکنولوژی
فراری بیشترین درآمد خود را از استراتژی بازاریابی منحصر به
فرد خود دریافت کرده است .برای درک اینکه چگونه فراری به کنترل دادههای انبار را در جهت تولید خودرو و حمایت از
این نتایج شگفتانگیز رسیده است ،باید ابتدا مروری بر شرکت فرایند صحیح تصمیمگیری نادیده گرفت .زیرا با افزایش
تعداد سازمانهای شرکت فراری ،هوشمندی تجاری میتواند
فراری و دالیل توسعه آن داشته باشیم.
باعث ترغیب پرسنل بیشتری در تصمیمگیری ،ارتباط موثر
درسال  ۱۹۴۳آقای انزو فراری رسما سرمایهگذاری خود را روی پرسنل با مشتریان ،مدیریت خط مشیهای تجاری و مدیریت
شرکت خودروسازی خود آغاز و شروع به ساخت خودروی فراری تامینکنندهها شود.
کرد که در ابتدا اکثرا دچار حریق میشدند یا به سختی خسارت
میدیدند؛ و نکته جالبتر آنکه آقای انزو فراری مهندس نبود هوشمندی تجاری در سال  ۱۹۵۸طراحی و در سال ۱۹۷۰
و هرگز به دبیرستان و دانشگاه نیز نرفته بود و مدرک دکترا یا نرمافزارهای آن تولید شد تا پس از دریافت کلیه فاکتورها
و اطالعات داخلی و خارجی سازمان ،در دو جنبه استراتژیک و
 MBAنداشت.
عملیاتی راهحلهای خود را منعکس کند.
در حقیقت انزو فراری تنها یک مکانیک ساده بود .ولی با یک
راه حلهایی که باعث میشوند فرایندهای اصولی در جهت
انگیزه و اشتیاق باال .احساسی ژرف جهت ساخت موتوری
-۱ارائه اطالعات درست به -۲مشتریان هدف -۳در زمان صحیح
با حداکثر سرعت ،قدرت و آرزوی کسب مقام نخست در
و با  -۴ابزارهای مناسب صورت گیرد.
مسابقات رالی .احساس و انگیزهای که به او کمک کرد تا
تمرکز خود را روی موتور غولپیکر و طراحی متفاوت معطوف
کند .زیرا همواره میگفت« :خودرو دلیلی برای هر موفقیت
است».
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به راستی که همین انگیزه باال و جنون سرعت که از  ۱۰سالگی

محمدرضا دهقانی
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 ERPبا هدف قراردادن
سازمانهاي بزرگ  ،توسعه
بسيار زيادي پيدا کردند  .اين
نرمافزارهاي بسيار قدرتمند  ،پيچيده و گرانقيمت  ،سيستمهاي
از پيش طراحيشدهاي هستند که پس از اندك تغييراتي در آنها
توسط مشاوران پيادهساز و مشاوران تحليل فرايندهاي سازماني
 ،پيادهسازي و اجرا ميشوند  .در بسياري از موارد سازمانها
به دليل اجبار در تبعيت از منطق حاکم بر اين نرمافزارها ،
مجبور به اصالح و بازبيني مجدد فرايندهاي خود هستند .
اين نرمافزارها بر خالف نرمافزارهاي قديمي که در سازمانها
و از طريق واحدهاي مختلف سازماني توسعه پيدا ميکردند ،
مجموعهاي يکپارچه هستند که داراي ماژولهاي مختلف بوده و
هر زمان که نياز به اضافه کردن ماژول ديگري به آنها باشد ،
اين کار به راحتي صورت ميپذيرد .

(  (Hilsger s & Kumar
)berg,2000

 ، ERPيک پايگاه داده  ،يک برنامه کاربردي و يک واسط
يکپارچه در تمامي سازمان است )Tadjer,1998( .

 ، ERPسيستمهايي مبتني بر کامپيوتر هستند که براي پردازش
تراکنشهاي سازمان طراحي شدهاند و هدف آنها تسهيل
برنامهريزي  ،توليد و پاسخگويي بهموقع به مشتريان در محيطي
يکپارچه است )O’Leary,2001( .

 ، ERPيک بسته نرمافزاري استاندارد مشتمل بر چندين
ماژول مرتبط و يکپارچه است که کليه فرايندهاي تجاري يک
سازمان را اعم از توليد  ،منابع انساني  ،مالي  ،بازاريابي و فروش
را پشتيباني مينمايد و منجر به يکپارچگي وظايف در سازمان
ميشود .

 ERPرا ميتوان به عنوان نرمافزار يکپارچهاي تعريف نمود که
داراي اجزا و يا ماژولهايي براي برنامهريزي  ،توليد  ،فروش ،
بازاريابي  ،توزيع  ،حسابداري  ،مديريت منابع انساني  ،مديريت
پروژه  ،مديريت موجودي  ،مديريت خدمات و نگهداري و
تعميرات  ،مديريت حملونقل و بازرگاني الکترونيک است ؛
معماري و ساختار  ERPبگونهاي است که يکپارچگي و جامعيت
 ، ERPبه مثابه ستون فقرات اطالعاتي يک سازمان از لحاظ
اطالعات سطح سازمان را فراهم نموده و جريان
بانکهاي اطالعاتي و فرايندهاي سازماني محسوب شده و به منزله
روان اطالعات بين بخشهاي مختلف سازمان را
نرمافزاري براي پشتيباني فرايندهاي داخلي سازمان است .
فراهم ميآورد .
آنچه در همه اين تعاريف مهم است  ،توجه و تمرکز بيشتر بر
انجمن کنترل توليد و موجودي آمريکا  ERPرا
روي عبارت  Enterpriseدر اختصار  ERPاست تا توجه به
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به صورت زير تعريف مينمايد :
عبارات ديگر اختصار از جمله  Planningو  . Resourceچرا
 ، ERPيک راهحل سيستمي مبتني بر فناوري اطالعات است که
منابع سازمان را توسط يک سيستم به هم پيوسته  ،به سرعت و
با دقت و کيفيت باال در کنترل مديران سطوح مختلف سازمان
قرار ميدهد تا به طور مناسب فرايند برنامهريزي و عمليات
سازمان را مديريت نمايند .

E

که اين سيستم فراتر از برنامهريزي عمل کرده و با وجود تمرکز نميداد ؛ ضمنا ظرفيتهاي توليدي سازمان چندان در اين سيستم
بر روي منابع سازمان  ،عناصري فراتر از آن را نيز پوشش لحاظ نميشدند .
ميدهد  .از سوي ديگر  ،آنچه که در اين تعاريف بيش از همه د7وره سوم :
نمود دارد  ،يکپارچگي و استاندارد بودن سيستم  ERPاست و
همين دو جنبه مهم از  ERPآنرا از ساير سيستمهاي اطالعاتي بين سالهای  1970و  1980ميالدی
يکپارچه متمايز ميسازد
تمرکز بر  MRPIبا توجه به برنامه كالن توليد يا MPSو
توسعه  MRPحلقه بسته  .در اين سيستمها امکان بروز نارسايي
در زنجيره توليد به حداقل رسيد اما همچنان اين سيستمها فقط
تاريخچه  ERPبه چه زماني باز ميگردد .
برنامهريزي توليد را انجام داده و حمايت چنداني از ساير منابع
از  MRP1تا ERP2
توليد نداشتند .
سير تکاملي نرمافزار  ERPاز يك سو به شدت متاثر از سير دوره چهارم :
تكاملي سختافزارها و نرمافزارهاي کامپيوتري و از سوي ديگر
بين سالهای  1980و  1990ميالدی
متاثر از تحوالت صورت گرفته در زمينه مديريت سازمانها
و محيط رقابتي حاكم بر آنهاست  ERP .به منظور غلبه بر گسترش  MRPIبه کف کارگاه و توسعه  MRPIIکه برنامهريزي
مشكالت سيستمهاي عملياتي موجود در سازمانها كه از اوايل بخش زيادي از منابع توليدي را انجام ميداد  .در اوايل همين
دهه  1960ميالدي توسعه پيدا نموده بودند بوجود آمد  .در اين دهه سيستمهاي  DRPيا سيستمهاي برنامهريزي توزيع که
مستقل از  MRPIIعمل ميکردند وارد اين سيستم شده و عمال
گام به روند توسعه و تكامل  ERPميپردازيم :
مشکل عدم ارتباط اين دو سيستم با يکديگر مرتفع گرديد .
دوره اول :
دوره پنجم :
قبل از سال  1960ميالدی
بين سالهای  1990و  2000ميالدی و پس از آن
دراين مدت نرمافزارهايي به نام  BOM Processorsتوسعه
پيدا کرده بودند که هدف عمده آنها استخراج مواد الزم براي گسترش  MRPIIبه ساير حوزهها و اضافه نمودن سيستمهاي
توليد تعدادي محصول بود  .اين نرمافزارها توجه چنداني به پشتيبان تصميم به  MRPIIتوسعهيافته که در تمام عرصههاي
اندازه و حجم توليد و يا به تعبيري ديگر  Lot Sizingنداشته و توليدي  ،خدماتي  ،تجاري  ،توزيع و  ...کارايي داشت و ظهور
از سوي ديگر زمان تحويل اين اقالم را مدنظر قرار نميدادند  . ERP .مشکل عمده سيستمهاي  MRPIIو توسعه يافتههاي آن
ضمنا اين نرمافزارها  ،موجودي خطوط مختلف توليد و انبارها را اين بود که تنها سيستم توليدي ساخت به منظور انبار يا MTS
مدنظر قرار نميدادند و به همين جهت با استفاده از آنها حجم را پشتيباني مينمود و ساير سيستمهاي توليدي را چندان پوشش
نمیداد ؛ اما با ظهور  ERPدر حوزه توليد  ،تمامي سيستمهاي
موجودي در جريان افزايش پيدا مينمود .
توليدي تحت پوشش قرار گرفتند  .بخشها  ،فرايندها و وظايف
دوره دوم :
مختلفي از جمله كنترل كيفيت  ،نگهداري و تعميرات  ،امور
سالهای  1960و  1970ميالدی
ٌ بين
حسابداري  ،مالي و  ...به سيستمهاي توليدي متصل شده و ERP
ٌ
در اوايل اين دهه تمرکز نرمافزاري بيشتر بر روي سيستمهاي به عنوان حد فاصل سيستمهاي  SCMو  CRMمطرح گرديد
کنترل موجودي بود  .در اين مدت همچنان بيشتر از مفاهيم سنتي  .اين سيستم بيش از آنكه عنوان جديدي براي  MRPIIباشد ،
کنترل موجودي براي توسعه نرمافزارهاي مرتبط استفاده ميشد  .به عنوان سطح بعدي در سطوح تكاملي سيستمهاي كامپيوتري
اما در اواخر اين دهه مفهوم  MRPيا برنامهريزي مواد موردنياز طراحي شده براي پشتيباني از عمليات سازمان مطرح است .
معرفي و نرمافزار   MRPIتوسط  IBMشركت توسعه پيدا در سال  ، 1995پديده اينترنت وارد ERPشد و در سالهاي
کرد  .مهمترين مشکل اين نرمافزار و نرمافزارهاي مشابه  1998 ،تا  EDI ، 2000و  ERPبا يکديگر پيوند خوردند ؛
اجراي آن بر روي  Main Frameهاي گران قيمت مستقر در سال  2000اينترنت به عنوان جزيي تفکيک ناپذير از ERP
در مراکز دانشگاهي  ،نظامي و  ...بود و همين امر فاصله زماني محسوب و سيستمهاي  ERPتحت وب توسعه يافتند که فناوري
بين دو برنامهريزي را افزايش ميداد  .اين سيستم بصورت چند اليهاي در معماري سيستم اطالعاتي را پشتيباني ميکنند
برگشتي  ،زمان تحويل اقالم موردنياز براي ساخت يك محصول  .امروزه هم سيستمهاي جديدي با عنوان  ERP IIدر حال
خاص را از زمان تحويل به مشتري تا زمانيكه موردنياز براي توسعه هستند که اساس آنها وب بوده و تمرکز
مونتاژ شدن روي خطوط مونتاژ بود  ،برنامهريزي ميكردند بسيار زيادي بر حمايت از ماژول  SCMدارند و
 .سازمانها در اجراي  MRPIمشكالت زيادي داشتند ؛ اين عمال در تعريف امروز  ، ERPآنرا کامال مرتبط و
مشكالت بيشتر مشكالتي سيستمي و ناشي از كاربران بودند جداييناپذير از  SCMتعريف مينمايند  .قابل ذکر
15
تا مشكالتي تكنولوژيك  .از طرف ديگر  ،اين سيستم ارتباط است که در سال  1998بيش از بيستهزار سازمان
بين توليد و استراتژيهاي رقابتي سازمان را چندان مدنظر قرار در سراسر جهان مبلغي افزون بر هفدهميليارد دالر
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رشد غيرقابل پيشبيني فناوري اطالعات و ارتباطات
روشي براي برنامهريزي و کنترل موثر
در دهههاي گذشته که با تکيه بر توسعه صنايع مختلفي از جمله
تمامي منابع موردنياز براي دريافت  ،توليد
الکترونيک  ،کامپيوتر  ،مخابرات صورت گرفته بر جنبههاي  ،ارسال و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان در شرکتهاي توليدي
مختلف عملکرد سازمانها تاثيرات شگرفي داشته است  .همزمان  ،توزيعي و خدماتي .
با اين تغييرات  ،محيط فعاليت سازمانهاي مختلف پيچيدهتر تعاريف بسيار زياد ديگري نيز براي  ERPارايه شده است از
شده و به همين جهت  ،نياز به سيستمهاي مختلفي که بتواند جمله :
ارتباط بهتري بين اجزاي مختلف سازماني برقرار کرده و جريان
اطالعات را در بين آنها تسهيل کند  ،افزايش چشمگيري يافته  ERPيک بسته نرمافزاري تجاري است که هدف آن يکپارچگي
است  .اين سيستمها كه در مجموع به سيستمهاي سازمان ي  E nاطالعات و جريان اطالعات بين تمامي بخشهاي سازمان از جمله
 )terprise Systems (ESمعروف هستند  ،زمينه اي را فراهم مالي  ،حسابداري  ،منابع انساني  ،زنجيره عرضه و مديريت
آوردهاند که مديران بتوانند در تصميمگيريهاي مختلف خود از مشتريان ميباشد )Davenport,1998( .
اطالعات مناسب در هر جا
سيستمهاي  ، ERPسيستمهاي
و در زمان مناسب استفاده
قابلتغييروتنظيمي
اطالعاتي
نمايند .
هستند که اطالعات و فرايندهاي
مبتني بر اطالعات در سازمان را
از اوايل دهه  1990ميالدي
در درون واحدهاي سازماني و بين
نرمافزارهاي
ظهور
،
آنها يکپارچه مينمايند .
يکپارچهاي تحت عنوان

ٌ

ٌ

در زمينه ERPسرمايهگذاري نمودهاند که اين رقم در سالهاي
بعد بين سي تا پنجاه درصد
رشد داشته و در سال 2003
به رقمي نزديک به صدميليارد
دالر رسيده است .
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پيادهسازي  ERPدر سازمانها چه مزايايي
به همراه دارد ؟

پيادهسازي سيستم  ERPمزاياي بيشماري را براي سازمانها
به ارمغان ميآورد اما بايد توجه داشت که اين مزايا و بهبود
فرايندهاي تجاري سازمان به راحتي قابل دستيابي نيستند .
پيادهسازي موفق يک سيستم  ERPبستگي بسيار زيادي به
انتخاب سيستم مناسب  ،تامينکننده مناسب  ،نحوه بوميسازي
نرمافزار در سازمان با توجه به استراتژي  ،فرهنگ و ساختار
سازمان  ،تعهد و حمايت مديريت سازمان از پيادهسازي
نرمافزار  ،شايستگي مشاوران در پيادهسازي نرمافزار  ،كنترل
پروژه مناسب در طول فرايند پيادهسازي و اتمام پروژه در زمان
مشخص و بودجه پيشبيني شده و مواردي ازين دست دارد .
از اين عوامل كه بگذريم  ،پيادهسازي  ERPدر سازمان مزاياي
بسيار زيادي را به همراه خواهد داشت كه بصورت خالصه مي
توان به موارد ذيل اشاره نمود :
 )1ايجاد يكپارچگي سازماني از بعد اطالعاتي و افزايش
سازگاري در اطالعات موجود در سازمان.

 )2استانداردسازي فرايندهاي سازماني بر اساس بهترين
تجربياتي كه شركتهاي عرضهكننده نرمافزار از سازمانهاي
مختلف به دست آوردهاند .
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 )3مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني و کاهش
زمان انجام آنها .

 )4تبديل فرايندهاي سازماني از حالت ضمني به
حالت صريح به علت مهندسي مجددي که در

 )5امكان نصب و راهاندازي
سريعتر سيستمهاي مرتبط با ERP
در سازمان از جمله ماژولهاي
مختلف اين نرمافزار و يا ساير
نرمافزارهاي كاربردي كه از طرف
عرضه كنندگان  ERPارايه نشده
و مخصوص آن سازمان هستند .

 )6امکان و يا تسهيل توسعه
سيستمها و تکنولوژيهاي جديد از
جمله  ABC، JITو . ...

 )7امکان ايجاد همکاريهاي تجاري
 ،سرمايهگذاريهاي مشترک  ،ادغام
براي سازمانها با هزينه کمتر و
بازدهي بيشتر و نتيجه بهتر .

 )8تغيير تمرکز از برنامهنويسي
كامپيوتري در سازمان به بهبود
فرايندها .

 )9فراهم شدن زير ساخت الزم
به منظور پرداختن به SCM
و  ، CRMدو مبحثي كه در حال حاضر تبديل به دو جزء
جدايي ناپذير  ERP2شدهاند .

 )10توسعه زير ساخت الزم به منظور وارد شدن به

. E-Business

الزم است اشاره شود که از  ERPبه عنوان کاتاليزور و يا
 Enablerو يا تسهيلكننده در  BPRو يا مهندسي مجدد
فرايندهاي سازماني نام برده شده است  .اما در مورد اينکه
 ERPو  BPRکدام يک مقدم بر ديگري هستند  ،بحثهاي
زيادي مطرح است و مقاالت مختلفي درباره آن وجود دارد
 .برخي  ERPو  BPRرا دو فرايند الزم و ملزوم يکديگر
دانستهاند و بسيار تاكيد بر اجراي كامل  BPRهمزمان با
پيادهسازي  ERPو يا قبل از آن دارند  ،در حاليكه برخي
ديگر بسيار تاكيد بر عدم اجراي  BPRسنگين در فرايندهاي
سازمان به منظور افزايش احتمال موفقيت پروژه پيادهسازي
 ERPدر سازمان دارند  .تاكيد گروه دوم بيشتر بر افزايش
دقت در انتخاب  ERPمناسب براي سازمان كه داراي
بيشترين انطباق با فرايندهاي سازماني است ميباشد .
اما به هر حال بايد اشاره نمود كه در برخي موارد نرمافزار ERP
خريداري شده و منطبق با آن  BPRصورت مي گيرد که به آن
 BPR Enabled Packageميگويند و در نوع ديگر BPR
استاندارد اعمال و پس از آن  ERPمنطبق بر  BPRاستاندارد
اعمال شده انتخاب ميشود ؛ هركدام از اين روشها مزايا و
معايب خاص خود را دارا ميباشند .
حمیدرضا اسدی مقدم

 5اصل
روابط عمومی
در بازاریابی

در این نوشتار به پنج مقوله از یک «برنامه یکپارچه بازاریابی» اشاره می شود که
روابط عمومی می تواند به موفقیت کامل برنامه کمک کند:

.1طراحی یک برنامه روابط عمومی کارا ،مؤثرترین راه برای نفوذ و تأثیر واقعی
بر مخاطبان و مشتریان می باشد .هیچ ابزار جایگزینی برای افزایش اعتبار شرکت
و محصول ،بهتر از ابزار روابط عمومی وجود ندارد

ابزاری که می تواند شما را به رهبر کسب و کار تبدیل کرده و وجهه شما را نزد
نشریات تجاری ،تحلیل گران مالی و صنعتی و سایر صاحب نظران بهبود بخشد.
تشابه با بیشتر فعالیت های فروش و بازاریابی ،هر چه بیشتر بر فعالیت های روابط
عمومی تمرکز کنید نتایج بهتری خواهید گرفت .به طوری که طبق اصل پاره تو  ۸۰درصد مطالب مثبت تقریب ًا از  ۲۰درصد
از تحلیلگران و رسانه های هدف یا سایر مخاطبان اصلی ارایه می شود .برای مثال ،روابط عمومی بایستی با پیگیری کلیه
اخبار شرکت و صنعت مربوط به موارد مربوط پاسخ مقتضی و مناسب دهد.
 .2روابط عمومی در خارج از سازمان ،نقش یک سفیر تجاری را دارد و در داخل سازم ٌان بعنوان یک سامان دهنده مطرح
است .به طوری که متخصصان روابط عمومی به طور روز افزونی در توسعه و یا پشتیبانی ابعاد مختلف ارتباطات مربوط به
نام تجاری در یک برنامه بازاریابی و تبلیغاتی به کار گرفته می شوند.این نگرش هوشمندانه ای است که مفهوم ارتباطات
راعین بازاریابی ومعنی بازاریابی را عین ارتباطات می داند .این بدین معنی نیست که روابط عمومی فقط بایستی روی خارج
از سازمان تمرکز کند.
روابط عمومی می تواند نقش عمده ای در پشتیبانی یا راه اندازی کارکنان یا فعالیت های مربوط به ارتباطات فروش و
حفظ مشتریان داشته باشد .اگر شما ارتباطات داخلی مؤثری نداشته باشید درباره ارتباطات خارجی شما چه خواهند گفت؟
اشخاص حرفه ای در روابط عمومی در دوران تحصیل خود روش های مقایسه گرایشات ،تغییر تصورات ،تغییر رفتارها،
اندازه گیری نتایج و تنظیم دقیق تاکتیک ها را یاد می گیرند .برای مثال فقط روابط عمومی است که می تواند به شایعات
منفی در داخل و خارج ایران خودرو پاسخ مناسب دهد.

.3اعتماد مشتریان را جلب کنید .روابط عمومی تنها مرجع صالحیت دار برای بهبود نام های تجاری یا شرکت های بد نام و
مخدوشی است که مشتریان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،تصور بدی از آنها دارند .یک برنامه عملیاتی دقیق و راهبردی
روابط عمومی می تواند نتایج مطلوب را در پی داشته باشد و نشان دهنده مسئولیت اجتماعی یک سازمان باشد .برای مثال،
روابط عمومی شرکت ایران خودرو با شرکت در امور عام المنفعه مانند امور خیریه ،تصویر خوبی از ایران خودرو نزد
مشتریان بجای می گذارد.
مرجع سخنگویی در سازمان و پشتیبانی از بازاریابی مرتبط با رویدادها ( )Event Marketingبه عهده روابط عمومی
است .اگر شما مرتب ًا رویدادهای محلی و ملی را زیر نظر دارید روابط عمومی

می تواند شما را در بهبود  ROدرآمد سرمایه گذاری یاری کند .برای مثال ،قرار گرفتن مدیران اجرایی و کارشناسان ارشد
در رأس سازمان ،می تواند کسب و کارهای جدید و فرصت های شراکت راهبردی را در پی داشته و ارزش عمومی شرکت
شما را باال ببرد ضمن ًا فعالیت های استخدام را تسریع و آگاهی بازار هدف را درباره محصوالت شرکت افزایش دهد.

.4روابط عمومی می تواند برنامه های پیشبرد فروش را توسعه داده و مشتریان کنونی را افزایش دهد .برای مثال شما
می توانید در صورتی که خوب عمل کنید داستان های موفقیت آمیزی درباره شرکت منتشر کنید .امروزه در برخی زمینه
ها نقش تبلیغات غیر مستقیمی همچون روابط عمومی ( )Pablic Relationsدر بازاریابی را بیشتر از تبلیغات مستقیم
محیطی( )Advertistingمی دانند .مث ً
ال بالیی که بر سر یک شرکت تولید کننده محصوالت گوشتی داخلی آمد فقط و فقط
با ابزار روابط عمومی قابل جبران بود نه با تبلیغات مستقیم به عالوه روابط عمومی یک اهرم پرقدرت و بهینه برای عرضه
وفروش ایده هاست؛ ورود به بازارهای جدید؛ تغییر عقاید تثبیت شده؛ راه اندازی ،ادغام و تصاحب شرکت ها و در نهایت
توسعه و پخش محصوالت ،خدمات ،افکار و ایده های جدید از کارهایی است که روابط عمومی قادر به انجام آنهاست.

.5روابط عمومی جزء پیوسته ای از یک آمیزه بازاریابی یکپارچه و متعادل است که حداقل باید درصدی از بودجه بازاریابی
بدان تخصیص یابد بودجه ای تقریب ًا برابر با  ۱۵تا  ۲۰درصد از طرف دیگر ،شاید شما نتوانید بودجه مناسبی برای روابط
عمومی تخصیص دهید و بنابراین قسمتی از فعالیت های روابط عمومی را به منابع خارجی واگذار می کنید تا فعالیت های
مربوطه به طرز بهینه ای انجام شوند که این هم به برنامه ریزی خوب شما بستگی دارد تا نام تجاری همه گیر
شود ،سطح وفاداری مشتریان افزایش یابد و در نهایت فعالیت های یکپارچه بازاریابی و فروش به ثمر نشیند.
در نهایت الزم به ذکر است شناسایی افکار و تصورات مردم درباره شرکت فقط از طریق نظرسنجی های
کارایی بیشتری
مستمر و علمی امکان پذیر است تا راه حل های پیشنهادی،
17
داشته باشند.
سجاد خانی
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هزينه نگهداري و بروزرساني
سيستمهاي پيادهسازي شده
در سال  2000به رقمي حدود
بيستودو ميليارد دالر بالغ
شده که نرخ رشدي برابر
سيزدهويكدهم درصد نسبت
به سال  1999داشته است
( . )Broatch,2001عالوه بر
اين  ،طبق بررسيهاي صورت
گرفته  ،در حال حاضر بيش از
هفتاد درصد از هزار شرکت
طراز اول جهان از ديد مجله
 ، Fortuneسيستمهاي ERP
را با موفقيت پياده نموده و يا
در حال پيادهسازي آن هستند
)Kraft,2001( .

فرايندهاي سازمان صورت ميپذيرد .
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مدیریت پروژه را می توان در مباحثی مانند وظایف و
مسئولیت ها،ساختار سازمانی،میزان اختیارات،تصمیم
گیری و تصمیم سازی و همچنین مباحث مربوط به
سودآوری سازمان ها و شرکت ها پیگیری نمود.امروزه
رویکرد مدیریت پروژه به قدری گسترش یافته که
بقا و ادامه حیات بسیاری از موسسات و شرکت ها به
چگونگی و میزان اجرای صحیح مدیریت پروژه در آن
ها وابسته است.همراه با توسعه و رشد رویکرد این شاخه
از علوم مدیریتی،ابزارها و تکنیک های مورد استفاده
آنها نیز پیشرفت های چشمگیری داشته اند.از جمله
این ابزارها،نرم افزارها می باشند که با توجه به پیشرفت
فناوری اطالعات و رایانه،تولید و به کارگیری آن ها نیز
گسترش یافته است.یکی از نرم افزار های سودمند که
در فرآیند های مختلف مدیریت پروژه قابل استفاده
است،نرم افزار  Microsoft projectمی باشد که در
فرآیند برنامه ریزی و کنترل در حوزه های مدیریت
زمان و هزینه دارای قابلیت های مناسبی می باشد.

تئوری مفاهیم و قوانینی در جهت نوشتن
ساختار تقسیم کار : wbs
اتمام موفق یک پروژه نیازمند وجود یک برنامه است،که
در این برنامه تمامی فعالیت ها و تالش هایی که باید انجام
شود تعریف شده،همچنین وظایف و مسئولیت هر فرد
در قبال انجام این فعالیت ها و بودجه و زمان الزم برای
انجام آن ها مشخص می گردد.آماده سازی این برنامه بر
عهده ی تیم مدیریت پروژه می باشد .این برنامه ریزی
به همراه تفضیل و جزئیات آن باید قبل از
آغاز اجرای پروژه صورت گیرد.یکی از گام
های اساسی ایجاد این برنامه تهیه “ساختار
تقسیم کار” یا “ ”wbsاست.
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هر طرح یا پروژه اعم از پروژه های
تحقیقاتی،ساختمانی،احداث کارخانه و

P

تولید از طریق مهندسی معکوس
را می توان به صورت مجموعه ای
از مراحل مختلف که حاوی فعالیت
های متععدی هستند،در نظر گرفت.
یکی از پایه های اصلی مدیریت
پروژه تعریف همین فعالیت ها می
باشد.ساختار تقسیم کار کل طرح یا
پروژه را به اجزایی تقسیم می کند که بیانگر واحد های کاری
مشخصی هستند و سیستم مدیریت پروژه حول این فعالیت ها
بنا می گردد.هر پروژه با توجه به شرح اصلی و مهم مشخصه
های پروژه و نیز زمان بندی آن ها،به زیر فعالیت هایی تقسیم
می گردد،که این اجزا باید:
* قابل مدیریت باشند:به این معنا بتوان به هریک
از این اجزا منبع و نیروی انسانی اختصاص داد.
* مستقل باشند:یعنی وابستگی اجزا و وجه اشتراک آن ها با
یکدیگر حداقل باشد.در صورت اشتراک دو جز۽ با یکدیگر آن
ها را به اجزای کوچک تری تقسیم کنیم که فاقد اشتراک باشند.

معیارها و ضوابط:
سه سطح باالیی ساختار تقسیم کار،معموال توسط مشتری یا کارفرما تعیین می گردد و سطوح پایینی توسط پیمانکار ایجاد می
شود.هرکدام از سطوح دارای یک هدف اساسی است.برای مثال در سطح  2بودجه ریزی انجام شده و در سطح  3زمانبندی
صورت می گیرد.

خصوصیات و ویژگیهای سطوح:
ر ا هبر د  -آ ذ ر ما ه 9 2

مدیریت پروژه در سالهای
اخیر ،یکی از سریعترین رشدها
را در حوزه های کاری داشته
است.هدف اصلی و مهم سیستم
های کنترل پروژه ،دست یابی
به هدف های طرح  ،برنامه و
پروژه است.این هدف از راه
بهینه نمودن مدت زمان،هزینه و کیفیت نتایج پیش بینی
شده پیگیری می شود.به همین جهت این سیستم ها
ابزاری موثر و کارآمد برای مدیریت طرح و پروژه می
باشند.

ٌ

ٌ

کار های مورد نیاز برای یک سطح،باید با مجموع کارهای سطوح زیرین آن برابر باشد.

جزکاری باید فقط و فقط در یکی از سطوح بیان شود.به عنوان مثال اگر یک وظیفه اصلی به نام”ساخت فونداسیون
هر ٌ
ساختمان مسکونی” تعریف شد،دیگر نمی توان آن را به عنوان یک بسته کاری در سطح پایین تر نظر گرفت.

ساختار تقسیم کار باید هم شامل وظایف مانند امور مهندسی،تولید،تست و بازرسی و هم شامل نیازمهندیهای پروژه مانند
سخت افزار،خدمات،تاسیسات و سایر موارد مشابه باشد.در ضمن ساختار تقسیم کار باید هزینه ها را نیز در بر بگیرد.
مسئول اجرای هر فعالیت در ساختار باید مشخص گردد.

این ساختار باید محدوده ی کاری فعالیت ها را مشخص کند.

سطحی از پروژه را که قابل مدیریت باشد،عمدتا “بسته کاری” می نامند.این سطح می تواند در هر سطحی غیر از سطح 1
واقع شود.
باید بر اساس این ساختار بتوان گزارشات مختلف مورد نیاز را تهیه نمود.

* یکپارچه باشند:اجزای کاری باید به نحوی در نظر گرفته
شده باشند که بتوان مجموع آن ها را به منزله بک بسته کلی در
نظر گرفت.
* قابل اندازه گیری باشند:پیشرفت کاری اجزا را باید بتوان بر
حسب پیشرفت کاری کل پروژه محاسبه نمود.

در نهایت تصویر کامل پروژه از کنار هم قرار دادن این زیر
فعالیت ها حاصل می شود و امکان مدیریت زیر سیستم ها و
اجزای سازمانی مرتبط با آن ها را فراهم می آورد.

ساختار تقسیم کار باید یک ترتیب منطقی و روال منظم و
سیستماتیک را طی کند.در تهیه این ساختار باید ترتیب را
رعایت نمود.به این صورت که ابتدا عناصر سطح 1را مشخص
نموده و سپس سطح  2و سایر سطوح تا ساختار تقسیم کار
تکمیل گردد .این ساختار دارای انواع گوناگونی است ،اما عموما
ساختار تقسیم کار دارای  6سطح می باشد:

سطوح مدیریتی:
1 .1برنامه جامع
2 .2پروژه ها
3 .3وظایف

سطوح فنی:

1 .1زیر وظایف
2 .2بسته کاری

total program
projects
task
subtasks
work package

3 .3فعالیت های پشتیبانی()LOE

level of effort
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متولد  ۱۳۵۷است .دم در خانه بساط
فروش ٌ
نوشابه و کیک پهن کرده است.
مسافر کشی هم کرده .خودش میگوید:
انسان به صورت مقطعی کارهایی انجام
میدهد که به سرمایه ای برسد ،بعد
وضعیتش را تغییر میدهد.

بابک بختیاری ،مدیر فروشگاههای زنجیرهای
آیس پک در ایران و برخی کشور های
منطقه را به جرئت میتوان جوان ترین کار
آفرین امروز ایران نامید .نه آقا زاده بوده
که سرمایه کالنی داشته باشد و نه به هیچ
جناح سیاسی وابسته است که او را حمایت
کنند  .خالقیت  ،پشتکار و نگاه مثبت او به
آینده مهم ترین عوامل موفقیت او هستند .
همیشه موفق نبوده بلکه بارها شکست
خورده است ...

...اما به قول خودش “ شکست های طالیی”

برای تمام مردم دنیا باشد».
فروشگاههای زنجیرهای آیس پک را خیلی ها
میشناسند .در ایران باور عمومی این است که در پس
فعالیت های بزرگ اقتصادی ،فردی ،سیاسی و با
نفوذ و یا سرمایه داری بزرگ حضور دارد .صادقانه
بگویید که چه فردی یا سرمایه داری حامی اصلی آیس
پک است ؟
هیچ کس .خیلی ها وقتی برای مذاکره با ما می آیند،
میپرسند که آیس پک متعلق به فالن شخصیت سیاسی
است؟! برخی هم در جلسه منتظر میمانند تا «حاج آقا
بختیاری» نامی بیایند تا با او گفت و گو کنند .آیس
پک را از پله اول شروع کردم .از ابتدا که  ۱۲۰شعبه
نداشت .به قول قدیمی ها ،ما از زیر پله شروع کردیم.
بعد یک شعبه دو تا شد ،دو به سه رسید و تعداد این
شعبه ها زیاد شد .همزمان با شروع کار ،امتیاز آن
را فروختم .برای گرفتن شعبه پولی به من دادند و
سرمایه از خودشان بود .کار ما این گونه رشد کرد.
البته با موانع بسیاری هم رو به رو شدیم .مردم در
ابتدا آیس پک را قبول نداشتند حتی میگفتند اسم آن
را باید عوض کرد و خدا را شکر همه موانع برطرف
شد.

-ایده های کارهایم کامال از خودم بود :

او میگوید“ :همیشه فکر میکردم پیروز میشوم و کارم
میگیرد.ایده های خوب ،امیدوارم میکرد .آن لحظه
تمام شاخه های آیس پک به طور کامل ابتکار من بود.
که شکست خورده بودم و همه چیز را تمام شده می شاید ازخیلی ها ایده میگرفتم ولی مدیریت سیستم،
دیدم چندین فکر جدید برای خودم طراحی میکردم ».جمع آوری ،نام گذاری و بستن آن توسط خود من
انجام میشد.
بختیاری که این روزها در در دانشگاه ها و همایش
های گوناگونی به سخنرانی میپردازد،
از وقتی که به صورت حرفه ای وارد صنعتآرزو های بزرگی را در سر دارد:
شدم با مشکالت زیادی روبرو شدم :
“دوست دارم همانطور که دنیا آمریکا را
کار حرفهای را از بوفه های مدارس شروع کردم .ولی
با فروشگاه های زنجیره ای مک دونالد
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قبل از آن به صورت غیر حرفه ای خرید و فروش
میشناسد ،آیس پک معرف ایران عزیزمان

هایی در سن نوجوانی میکردم .روبروی خانه مان
من آن زمان شکستی طالیی خوردم .در کار رستوران،
یک استخر بود .جلوی منزلمان بساط پهن میکردم و
سرمایه کم و بی تجربگی ام باعث شد همان سرمایه
نوشابه و کیک می فروختم .این کار را بدون اطالع پدر اندک هم نابود شود .من آن زمان با یک پیتزا فروشی
و مادرم انجام می دادم چون از پول در آوردن لذت رقابت میکردم .پیتزا فروشی تبلیغات خوبی داشت،
میبردم
در واقع ،یک غول باالی سرم بود ولی با این حال همه
یادم می آید تقریب ًا سال دوم راهنمایی در ساختمانی پاساژی ها را به سمت خود کشاندم.
ساکن بودیم که تعداد زیادی خانواده در آن بود .در سر سال دیدم چندین فقره چک دارم و دیگر نمی
آن دوران بروشوری چاپ و اعالم کردم ساندویچ
توانم ادامه بدهم .تصمیم به کار دیگری گرفتم .مغازه
هایی با قیمت مناسب می فروشیم .ساندویچ های
را واگذار کردم ،و جنس ها را در ازای بدهی به
خوشمزه ای را در خانه درست میکردم ،همسایهها
شریکم دادم و دست خالی بیرون آمدم .در صورتیکه
زنگ میزدند و سفارش میدادند ،در حالیکه اص ً
ال
اگر انجا میماندم و استقامت میکردم شاید حاال آن
نمیدانستند رستورانی در کار نیست .با یک بروشور و رستوران هم تبدیل به یک سیستم زنجیره ای شده
خط تلفن ساندویچ میفروختم .اینها پتانسیل هایی است بود.
که هیچ سرمایه ای نمیخواهد.
ٌمجٌددا شغلم را تغییر دادم !در همان وضعیت فکر میکردم که چه کار در آمد
سه ماه تابستان مصادف با تعطیلی مدارس بود و بی
زائی می توانم انجام دهم .همه این کارها همزمان با کار شدم .آن زمان تغییری در زندگی من رقم خورد
دوران تحصیلم در مدرسه بود .در دوران دبیرستان  .پدرم تصمیم داشت لوازم اداری دفترش را بفروشد،
رستورانی در پاساژ هروی به نام “کنج برگر” راه
در روزنامه آگهی کردم و همه را تا  ۱۱صبح فروختم.
اندازی کردم که ضرر داد .دو میلیون تومان سرمایه از این کار خوشم آمد .گفتم با یک آگهی می خریم و
داشتم .تصمیم گرفتم برای بدست آوردن سرمایه یک با یک آگهی دیگر می فروشیم ،به همبن خاطر آگهی
ماشین پیکان بخرم و در مسیر رفت و برگشت مسافر زدم که مبلمان اداری دفتر کار شما را خریداریم .دو
کشی کنم .روزهایی بود که هم از ساعت هفت صبح
مورد خرید انجان دادم و اینبار آگهی فروش زدم.
تا دوازده شب مسافر کشی میکردم .آن زمان روزانه ظرف مدت سه روز همه را فروختم .به مدت دو سال
مبلغ ده هزار تومان پول جمع می کردم که خیلی زیاد در این کار برای خودم اسم و رسمی پیدا کردم کسی
بود .داشتن پنج میلیون سرمایه اولیه هدف من بود
که شرکتی تاسیس میکرد ،از من وسائل میخرید و
و سعی کردم با مسافر کشی ،به صورت مقطعی به
بعد که شرکت را جمع میکرد همان وسائل را دوباره
این هدف برسم .در واقع ،انسان به صورت مقطعی
به خود من می فروخت  .پشت بام خانه را کرده بودم
کارهایی انجام میدهد که به سرمایه ای برسد ،بعد
کار گاه نقاشی  ،نجاری و رویه کوبی .
هدفش را تغییر میدهد ،نه اینکه در آن وضعیت بماند
به قدری درگیر این کار شدم که فرصت رسیدگی
و به همان شکل زندگی هم راضی بشود .از مسافر
کشی خسته شده بودم  ،بنا براین شغلم را تغییر دادم به بوفه ها را نداشتم و انصراف دادم .سود ها را
 .مغازه ای در هروی پیدا کردم  .برای آن خیلی رویا جمع و روی تولید سرمایه گذاری کردم .می خواستم
داشتم و میدیدم که قرار است صاحب رستوران بشوم تولید کننده شوم ،به همین خاطر کارخانه بزرگی را
 .با آنکه پیکان را فروختم  ،دو میلیون کم بود  ،با یکی گرفتم .قدم های بزرگ من در کارخانه ضرر داد .با
از اقوام شریک شدم و رستوران را راه اندازی کردیم سرمایه گذاری اشتباه به سود دهی نرسیدم .دوباره
 .باید یک سری دستگاه و لوازم دیگر میخریدیم  ،که موعد چک هایم فرارسید .مدام پیروزی و شکست،
همین مسئله به کشیدن چک یک ماهه منجر شد  .از ولی کارها را رها نکردم و ادامه دادم .بعد مرکز میز
آن پس هر چه در آمد داشتیم بابت بدهی میدادیم های کامپیوتری را به صورت شراکتی دایر کردم.
سال  ۱۳۸۲حوالی پارک ساعی مکانی
.و در عمل پولی در صندوق برای خرید مواد اولیه
را به قیمت ماهی یک میلیون وششصد
غذایی نمی ماند  .در نتیجه کار رستوران هم موفق
هزار تومان اجاره کردیم .نمایشگاه دایمی
نبود .
میزهای کامپیوتری را دایر کردیم و
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« آقای بابک بختیاری «
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همیشه فکر میکردم پیروز می
شوم و سامان میگیرم .ایده های
خوب ،امیدوارم میکرد .حتی آن
لحظه که شکست خورده بودم و
همه چیز را تمام شده میدیدم ،فکر
های جدیدی برای خود طراحی می
کردم.
زمانی که شکست می خورید و به
مشکالت نگاه می کنید ،دیگر نمی
توانید بلند شوید ،خودتان را می
بازید و زمین می خورید .باید یاد
بگیرید که به مشکالت فکر نکنید و
به آینده نگاه کنید ،من همیشه این
روحیه را در خودم تقویت کردم.
همیشه در ذهنتان تخیل های
خوب بسازید تا شما را به آینده ای
روشن ببرند.

کار کردن چه میزان از وقت شما
را پر می کند ،اصال ً اوقات فراغت،
تفریح ،مطالعه در زندگی شما
وجود دارد یا دایم کار میکنید؟
شما همیشه یک دوران کنکور
خواهید داشت .چهار سال در
دبیرستان درس می خوانید ،زندگی
هم می کنید ،مهمانی می روید،
بازی هم می کنید و خیلی کار های
دیگر ،ولی سال آخر که کنکور
دارید قید همه چیز را می زنید.
شما باید در یک مقطع مثل شخص
کنکوری عمل کنید .زمانی بود که
ساعات بسیار زیادی کار می کردم
ولی اینها را به چشم کنکور دیدم،
نه اینکه تا آخر عمر باید اینطور کار
کنم .با خودم گفتم من کنکور دارم،
باید تالش کنم و به بهره برداری
برسم و بعد به کارهایم روال عادی
بدهم .ابتدای هر کاری یک دوران
سخت و پر فشار دارد.

ایده عالی یا سرمایه کافی؟! :
ریسک دارد .شما صبح که جنسی
از بازار می خرید و بعد آن را
همانطور که در صحبتهایم گفتم،
میفروشید ،در همان لحظه خرید
برای شروع کارهای مختلف
ریسک کردهاید .شاید از تو نخرند
سرمایه زیادی نداشتم  .برای
 ،شاید ضرر کنی ،پس اول باید
شروع هر کاری به یک سرمایه
اولیه نیاز است .اگر قرار باشد در جرئت داشته باشید .ولی نباید
از پا بیفتید .نگویید من شکست
یک دکه هم سیگار بفروشید نیاز
خوردم .خود من در آن دوره های
مند یک حداقل سرمایه هستید،
ولی موفقیت تنها با داشتن سرمایه مختلف ضربه های زیادی خوردم.
در کار ،اول ماشینم را دادم و با
زیاد به دست نمی آید .سرمایه
های کوچک را همه می توانند تهیه دست خالی بیرون آمدم .در تجربه
کنند ولی با یک ایده خوب و جدید بوفه ها سود کردم و بدهی ام را
و با همان سرمایه کم دادم .رفتم سر کار مبلمان اداری،
میتوان شروع کرد و به کارخانه زدم ،ضرر کردم و باز
موفقیت رسید ممکن زمین خوردم .دوباره از هیچ شروع
کردم .نمایشگاه میزهای کامپیوتر را
است فردی سرمایه
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آمد
پیش
ها
ماجرا
ان
و
گرفتم
زیادی هم داشته باشد
آیا برای رسیدن به این موفقیتها

مطالعه خاصی هم داشته اید؟
بله کتاب های فراوانی خواندهام.
همچنین در دوره ای ابتدا با نوار
های آقای آزمندیان و بعد از آن با
خود ایشان آشنا شدم که این مسئله
کمک فراوانی به زندگی من کرد.

اکنون تمام ذهنتان معطوف به
آیس پک است؟ یعنی در وقت
های تنهایی و غیر کاری هم به
فروشگاه های خود فکر میکنید؟

فروشگاه های زنجیره ای آیس پک و مدیر عامل شرکت آیس پک ایرانیان که
محصول آیس پک اختراع ایشان بوده و هیچگونه نمونه مشابهی در جهان نداشته
است .این مجموعه به لطف الهی کمتر از دو سال توانسته  ۱۳۰فروشگاه در داخل
و خارج از ایران ( ۱۱۸شعبه در ایران و  ۴شعبه در امارات و  ۸شعبه در دیگر کشور
ها ) ایجاد نماید که در مقایسه با سیستم های بزرگ و معروف زنجیره ای دنیا
نظیر مک دونالد – استار باکس – کینگ برگر و غیره قابل توجه و بلکه بسیار موفق
تر عمل نموده است چرا که آنها در دو سال اول شروع به کارشان  ،تنها یک شعبه
داشتند در حالیکه آیس پک توانسته هر  ۶روز یک شعبه در دو سال اول افتتاح
نماید .

نه اینگونه نیست .به طور مثال
ساعتی که برای پینگ پنگ به باشگاه
میروم دوست ندارم به چیز دیگری
فکر کنم .این یک آرامش روحی
است .وقتی به رستوران میروم به
آیس پک فکر نمی کنم ،به غذایم
فکر میکنم .االن بیشتر وقتم برای
هر چه منظم تر کردن سیستم
صرف میشود .در حال حاضر
 ۱۲۰نمایندگی داریم و رفع
در نظر
آقای بابک بختیاری از بدو تاسیس این مجموعه
رجوع مسائلی که برای اینها
پیش می آید .زمان زیادی الزم داشته که آیس پک را به عنوان اولین و بزرگترین مجموعه زنجیره ای ایرانی به دنیا
دارد .من باید درگیر کار باشم معرفی نماید و در سراسر دنیا شعبات آیس پک را دایر نماید و با توجه به اینکه کشور
هائی نظیر آمریکا بیش از  ۵۰درصد صادرات خود را در پشت سیستم های زنجیره
تا شعبه ها تقویت شوند .یک
جایی آیس پک رونق میگیرد و ای و برند سازی خود به دیگر کشور ها تحمیل می کنند ولی ایران تا کنون از این
روش استفاده نکرده است که به حمد الله آیس پک توانسته ایران عزیزمان را نیز در
جواب میدهد و بر عکس در
جای دیگری احتمال دارد موفق رقابت با برند های زنجیره ای دنیا مطرح سازد و هم اکنون با صادرات کلیه مواد
اولیه جهت شعبات خارجی آیس پک از جمله شعباتی در کشور امارات  ،هندوستان ،
نشود.
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کارهای خود رابه نمایشگاه بیاورند .ولی با ایده ای تکراری در کارش
در طول یک هفته ،سالن نمایشگاه شکست بخورد.
پر از میز های کامپیوتر شد .هر
کارخانه ،نمونه میزش را فرستاد و
حدود دویست مدل میز گرد آمد .مسئله ریسک پذیری و شهامت
خطر کردن چقدر می تواند در
سپس تبلیغات فروش را شروع
رسیدن به موفقیت موثر باشد؟
کردیم .کارمان خوب گرفته بود
که مالک نمایشگاه گفت برای من
بسیار مهم است  .بعضی وقتها
صرف نمی کند شریک داشته باشم .پول قرض کردن هم شهامت می
اختالفم با او جدی شدو کار به
خواهد  .من این شهامت را داشتم
دادگاه و دادسرا کشید .چک های
و دست به خطر زدم .البته ریسک
پذیری هم اصولی دارد.
بهتر است ریسک پذیری
را از کارهای کوچک
تجربه کنید .ابتدا باید
از کم شروع کرد ،چون
تجربههایی که در کار
های کوچکتر به دست
می آورید باعث می
شود در کارهای بزرگ
تر شکست نخورید.
ضریب ریسکش پایین
من برگشت خورد و نزدیک سیصد تر است و شما را برای کار های
میلیون تومان بدهکار شدم ،اینها
بزرگتر با ضریب ریسک بیشتر
همه تجربه هایی بود که به من در آماده میکند.
آیس پک کمک کرد.
به عقیده من کوچکترین کار هم

در تمام این نوسانات و بحران
ها فکر نکردید که بهتر است این
گونه کار کردن را رها کنید؟

ٌ

ٌ

مالزی  ،تایلند  ،سنگاپور ،ونزوئال  ،سوریه  ،انگلستان و کویت به این مهم دست پیدا
نهایت آرزوی شما چیست
کرده و قصد دارد گامی در جهت سربلندی نام ایران زمین و تقویت هویت ایرانی
و می خواهید به چه هدفی
بردارد  .با این چنین کسب و کار موفق ایشان تا به حال بیش از  ۱۷۰۰فرصت شغلی
برسید؟
مستقیم و بیش از  ۵۰۰۰فرصت شغلی غیر مستقیم در کمتر از دو سال به وجود آمده
دوست دارم همانطور که
و روز به روز نیز افزایش پیدا خواهد کرد  .به دنبال این دستاورد آقای بابک بختیاری
دنیا آمریکا را با فروشگاه
به عنوان جوان ترین کار آفرین کشور و شاید بتوان گفت که به عنوان پدیده کار
های زنجیره ای مک دونالد
آفرینی ایران مطرح گردید و شاید دلیل این موضوع سن کم و مدت زمان کوتاه
میشناسد ،آیس پک معرف ایران
موفقیت این مجموعه تا به حال بوده است

عزیزمان برای تمام مردم دنیا
باشد .یقین دارم روزی فرا
خواهد رسید که یکی از شعب آیس
پک رادر قلب آمریکا افتتاح کنم.

وقت بسیار زیادی را از شما
گرفتیم ،خسته نباشید.

تهیه کننده:مسعود جعفری
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لحظه ابدی
کنون

ٌ
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ميزان خوشبختي = ميزان رضايت
حاال اين سوال مهم پيش مي ياد كه چه
طوري ميشه در كل زندگي احساس رضايت
كرد؟
زندگي مجموعه اي از لحظه هاست! چون
پشت اين لحظه ،لحظه ي بعديه و پشت اون
لحظه ي بعدي و بعدي و ...پس ،اگه مي
خواي در كليت بزرگ زندگي راضي باشي
اول بايد تمرين كني تا در لحظه راضي باشي.
استاد مي گفت:

پنجاه سال رو نا راضي بوده! “
به همين دليل دانشمندان ذهني به لحظه ي
اكنون مي گن :لحظه ي ابدي اكنون.
شرط رضايت اينه كه در لحظه ي ابدي اكنون
راضي و شاد باشي

اصال” مهم نيست داري در لحظه ي اكنون چي
كار ميكني ،فقط تصميم بگير مراقبه كني
كه از هر كاري كه داري در لحظه انجام ميدي
احساس رضايت و شادي كني .به اين كار
ميگن مراقبه ي لحظه ي ابدي اكنون .اين
“اگه كسي تصميم بگيره فقط توي لحظه
كار ،اتفاقا” بر خالف تصور ،كار خيلي راحتي
ي اكنون راضي
نيست .دانشمندان ذهني معتقدند در هر
باشه ،بعد  ،به
عمل و كاري كه انجام ميشه يه مقداري انرژي
لحظه ي بعدي ،
نهفته است و ما فقط در صورتي كه روي اون
كه رسيد ،باز در
كار مراقبه داشته باشيم ميتونيم اون انرژي رو
لحظه ي اكنون
راضي باشه و بعد دريافت كنيم.
به لحظه ي بعدي
كه رسيد باز .....
ببينين ،مثال” من از صبح شروع مي كنم.
ميدوني چي
از خواب بيدار مي شيم ،ميريم مسواك
مي شه؟
مي زنيم و در همون حال به صد تا چيز فكر
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ميكنيم غير از مسواك زدن .بعد ميريم
صبحونه ميخوريم در حالي كه فكرمون هزار
اون فقط براي
جاي ديگه است غير از صبحانه خوردن .بعد...
راضي و شاد
بودن در يك لحظه در واقع هر كاري كه داريم انجام مي ديم به
تالش كرده ،اما يك همه چيز فكر مي كنيم غير از همون كار .اين
باعث مي شه انرژي پنهان كارها رو دريافت
دفعه ميبينه پنج ساله كه راضي
كه نمي كنيم ،هيچ! كلي هم انرژي ذخيره
و خشنوده! اگه كسي از لحظه ي
شده مان را الكي خرج مي كنيم!
اكنونش نا راضي باشه ،بعد ،از
لحظه ي بعد هم نا راضي باشه ،
شايد از مراسم چاي در چين يا ژاپن شنيده
بعد ...يكهو به خودش مي ياد و مي باشين  .اون در واقع يه جور مراقبه در لحظه
بينه پنجاه سالشه و همه ي اين
ابدي اكنونه.

تمرين هايي براي درك و لذت بردن در لحظه ي مي كنند و معتقدند از اون هم ميشه انرژي
دريافت كرد اما چون اين بحث ديگه ايه و بايد
ابدي اكنون:
فرق بين ايجاد ماند با دريافت انرژي از اندوه
رو بدونيم خواهش مي كنم فعال” در اين مورد
تمرين  : 1براي خودتون يه استكان چاي
اقدامي نكنيد!)
بريزين.با دقت سعي كنيد فقط به كاري كه
دارين مي كنين ،فكر كنين .بعد در يه جاي
آروم بنشينيد و با آرامش چاي رو ميل كنيد .به يك حكايت:
اين فكر كنيد كه با هر جرعه ي چاي ،همه ي
خوب مي خوام يه حكايت از يه گورو ي
انرژي موجود در آن را دريافت ميكنيد و لذت
ميبريد .به لحظه لحظه ي خوردن چاي دقت (استاد بزرگ) هندي بگم كه توي يه كتاب
كنيد( .اگه فكر ديگهاي اومد توي ذهنتون،
خوندم .اون با مريدانش دسته جمعي با هم،
خودتون رو شماتت نكنيد .فقط آروم سعي
در جايي بيرون شهر ،زندگي مي كردند .همه
كنيد دوباره به خوردن چاي برگرديد ).بعد از
ي مريد هاي اون موظف بودند سالها پيش اون
اتمام ،حتما” در دفتر مراقبه از خودتون تشكر زندگي كنند و آموزش ببينند .يك روز يه نفر به
كنيد.
اون استاد مراجعه مي كنه و مي گه شما چه
طوري به اين قدرت رسيدين كه مي تونين با
تمرين  :2مراقبه كنيد در زمان مسواك زدن
فقط به مسواك زدنتون فكر كنين .سعي كنيد نگاه ديگران رو شفا بدين؟ وقتي من مريد شما
بشم ،در طي اين همه سال كه بايد پيش
از اين كار لذت ببريد.
شما بمونم ،چه تمرين هايي انجام ميديم؟ در
تمرين  :3مراقبه كنيد زمان خوردن غذا فقط به طول روز چه كار مي كنيم؟
خوردن غذا فكر كنيد .مجسم كنيد با هر لقمه،
انرژي موجود در غذا به همه ي سلول هاي
استاد مي گه :ما صبح ورزش مي كنيم .بعد
بدنتون ميرسه.از هر لقمه ي اون لذت ببريد.
صبحانه مي خوريم .بعدكار مي كنيم تا ناهار.
نكته :غذايي كه با مراقبه خورده ميشه هرگز بعد ناهار مي خوريم .كمي استراحت مي
باعث چاقي هاي موضعي نميشه( .در واقع
كنيم  ،باز كار مي كنيم و شب مي خوابيم!
وقتي ما غذا مي خوريم در حالي كه به صد
چيز غير از خوردن غذا فكر مي كنيم ،باعث
اون شاگرد عصباني ميشه و ميگه امكان
انباشته شدن اون در جاهاي نامناسب مي
نداره! ما همه ي اين كارها رو انجام ميديم
شيم .بر عكسش هم صادقه .يعني كساني
اما قدرت شما رو نداريم .استاد مي گه :هرگز
كه هر چيزي كه مي خورن ،چاق نمي شن،
شما مثل ما اين كارها رو انجام نميديد .شما
اگه روي غذا خوردن آگاهانه ،مراقبه كنن،
صبحانه مي خوريد ،كار مي كنيد ،تفريح مي
همه ي انرژي موجود در غذا رو دريافت مي
كنيد ،در حالي كه به چيز ديگه اي دارين فكر
كنن .حتي ميتونين مجسم كنين كه دوست
مي كنين ،اما ما وقتي صبحانه مي خوريم
دارين غذا در چه قسمتي از بدن شما باعث
فقط به خوردن اون فكر مي كنيم! وقتي
چاقي بشه! وقتي دارين غذا مي خورين
كار ميكنيم فقط به اون كار فكر مي كنيم.
توي دلتون با لقمه هاتون حرف بزنيد! از
وقتي.....
لقمه ي نون و پنير صبحتون بخواهيد كه همه
ي نيروش رو به شما انتقال بده( .نخندين!
جدي مي گم! اين يكي از مراقبه هاي
بنابراين شما هيچ انرژي اي دريافت نمي كنيد!
هندوهاست!)
اما ما همه ي انرژي هاي موجود در طبيعت رو
دريافت مي كنيم و با بخشيدن فقط مقداري از
اون به بيمارها ،باعث شفاي اون ها ميشيم!
به تدريج خودتون رو عادت بديد كه هر كاري
كه دارين انجام مي دين ،فقط به اون فكر كنيد
و تصور كنيد با اين كار همه ي انرژي نهفته
خوب و حاال تمرين آخر:
در اون كار رو دارين دريافت مي كنين .خيلي
يك بار ديگه اين متن رو بخون و تصميم
سخته ،اما شدنيه! شايد باورتون نشه اما به
بگير همه ي انرژي موجود در كلمات اون رو
تدريج حتي از كارهايي كه دوست نداشتيد،
دريافت كني .لبخند بر لب داشته باش .حاال
به شدت لذت مي بريد .اين قانون رو به ياد
بسپرين :بر هر چيز كه تمركز كنيم ،انرژي اون آماده باش تا در لحظه ي ابدي اكنون ،شاد و
راضي باشي .از همين حاال شروع كن! چون
رو دريافت مي كنيم( .در بعضي از مكاتب
امروز اولين روز از روز هاي باقيمانده ي عمر25
هندي حتي بر گريه كردن و اندوه هم مراقبه
توست!!..
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قانون هاي ذهني مي گن خوشبختي يعني
رضايت.مهم نيست ...چي داشته باشي يا
چقدر ،مهم اينه كه از هموني كه داري راضي
هستي يا نه؟!چون يه وقتهايي آدم خيلي
چيزها داره اما باز هم احساس خوشبختي
نداره! و بر عكسش...پس يه قانون وجود داره،
كه مي گه:

ٌ

موفقیت ):

و

یک رستوران

شکست(:

داستان
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داستان موفقیت یک رستوراناین رستوران در زیرزمینی در کنار یک دانشگاه دانشگاه بزرگ واقع شده
بود .این معلمان پول کافی نداشتند تا رستوران را تعمیر و بازسازی کنند .آنها با تمیز کردن محل ،و
حداقل امکانات ،رستوران را راه اندازی کردند .در کنار این رستوران ،رستورانهای بزرگ و معروفی وجود
داشتند که رقابت با آنان کار آسانی نبود.

این رستوران تنها در یک صورت می توانست به موفقیت دست یابد و آنهم داشتن ایده ای کامال نو
و متفاوت بود تا مشتریان را به آنجا سرازیر کند .معملمان وقتی دیدند که با غذای بهتر نمی توانند
رقابت کنند ،ایده بسیار جالب بکار گرفتند .آنها شروع به جمع اوری  80نوع نوشابه از کشورهای
مختلف کردند و سپس تابلوی بزرگی بر در
رستوران نصب کردند که روی آن نوشته شده
بود“ .دور دنیا با  80نوشابه مختلف” .آنها
دفترچه ای مانند گذرنامه درست کردند و
هنگامی که میمانان نوشیدنی کشور خاصی را
سفارش می دادند ،در گذرنامه آنها ،مهر آن
کشور اضافه می شد.

افرادی که  40نوع مختلف نوشیدنی را آزموده
بودند ،یک لیوان بسیار زیبا هدیه می گرفتند.
و افرادی که تمامی  80نوشابه را سفارش
داده بودند ،یک تیشرت مخصوص هدیه می
گرفتند و همچنین عکسشان بر دیوار رستوران
نصب می شد.

آنها خبرنامه ای درست کردند که فقط در
رستوران توزیع می شد .غذای آنها همبرگر
و سیب زمینی سرخ کرده بود .وقتی فردی وارد رستوران می شد با استقبال گرم کارکنان روبرو می
شد .آنجا یک رستوران بود ،ولی نقطه قوت آنها غذاها نبود بلکه نوشیدنی های متنوع بود.
مدیران رستوران هر روز بین میمانان حاضر شده و خود را معرفی کرده و نظرات مشتریان را
جویا می شدند.

26

یکی از دالیل مهم موفقیت رستوران نزدیکی آن به دانشگاه بود .با اینکه غالب دانشجویان

پول کافی برای خرید نوشابه های گران قیمت نداشتند ،ولی جذابیت تجربه نوشابه های جدید باعث شده
بود که بسیاری از آنها با جمع آوری پولهایشان و صرفه جویی در موارد دیگر به این رستوران مراجعه
کنند.
با رشد سریع این رستوران بانکهای زیادی عالقه مند به دادن وام شدند تا شعبات جدیدی افتتاح شوند.
در مدت کوتاهی  6شعبه جدید راه اندازی شد .در اینجا بود که صاحبان رستوران اشتباهاتی را انجام
دادند .شعبات جدید بسیار شیک تر و تجملی تر بودند ،ولی هیچکدام از آنها در نزدیکی دانشگاه واقع
نبود پس آنها شروع به تبلیغ در گرانترین برنامه های رادیویی کردند.
آنها منوی خود را متنوع تر نمودند .حتی غذاهایی با ادویه های خاص به منو اضافه کردند .ولی پس از
مدتی کیفیت غذاها کاهش یافت .دلیل آن شلوغی رستوران و مشغله زیاد مدیران بود .آنها شروع به
استفاده از پنیرهای ارزانتر کردند تا سودشان بیشتر شود .پس از مدتی تعداد نوشابه ها کاهش یافت،
بطوری که نیمی از انواع نوشابه های منو ،موجود نبود .آنها چاپ گذرنامه را متوقف کردند .بر تعداد
که به انتقادات آنان گوش
مشتریان ناراضی افزوده شد ،ولی مدیران وقت نداشتند
شدند.
کنند .پس از مدتی این رستورانها ورشکست شده و تعطیل
درسهایی که می آموزیم:

همواره به مشتریان نزدیک بمانید.

زمان کافی اختصاص دهید تا نظرات
مشتریان را در مورد غذا و کیفیت
خدمات ارائه شده جویا شوید .با
برگزاری نظرسنجی ،به نقاط قوت و
ضعف خود از دید مشتری پی ببرید.
نرمن برینکر یک رستوراندار موفق،
هر روز بعنوان ناشناس به پارکینگ
رستوران می رفت و از میهمانانی که
در حال خروج بودند ،نظراتشان را می
پرسید .او حتی به رستورانهای رقیبان
مراجعه می کرد و نظرات میمانان
را جویا می شد .اگر رستورانی جمع
آوری نظرات میمانان را متوقف
کند ،احتمال شکست خود را چندین
برابر می کند.

گردآورنده  :فریده جدی

اگر کیفیت غذا و خدمات
پایین باشد ،تمامی روشهای
بازاریابی دنیا هم نخواهد توانست
مشتریان همیشگی ایجاد کنند.
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در سال  1984در ونکور کانادا عده ای از معلمان مدرسه ،رستوران معمولی را که ورشکست شده بود
خریداری کردند.

ٌ

ٌ

سود اصلی رستورانها در مشتریان
ثابت آنهاست .پس سعی کنید
برای هر مشتری تجربه لذت بخشی
بیافرینید تا او را وادار به مراجعات
بیشتر کنید.

عوامل موفقیت خود
را بشناسید و آنها را
هیچگاه متوقف نکنید.
پیروزی ،شما را شکست ناپذیر
نخواهد ساخت .پیروزی باید شما
را هوشیارتر سازد .اگر ایده را پیاده
سازی می کنید و پاسخ مناسبی
می گیرید ،آن ایده را براحتی کنار
نگذارید .همواره در حال آزمایش
ایده های جدید و ارزان باشید.
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ٌ

صرفا جهت اطالع ...
ر ا هبر د  -آ ذ ر ما ه 9 2

البته تا ناگفته نماند

طبق تحقیقات و پژوهش های شبانه روزی صورت
گرفته  در همین زمینه  ،اگه دانشگاه ما فاقد این اثر
فاخر و سازه  آبی(اقیانوس) بود ،پیامدهای اون در
حد یک فاجعه بود!  اصال اکو سیستم کل دانشگاه به هم
میریخت.

خبر رسیده جدیدا
شیرجه زدن توی
اقیانوس دانشگاه به
یه امر عادی و روتین
صرفا جهت آبتنی
تبیدل شده !

 .4نسل حدود  7295موجود آبزی شامل  7292نوع جلبک و  2نوع تک سلولی ناشناخته از دوران پارینه
،مخصوص ِ
ِ
شب عید دانشجویان در حال انقراض بود  .ناگفته نماند جدیدا گونه
سنگی و  1نوع ماهی قرمز
ی دیگری از ماهیان با نام علمی " عقده ماهی " در ژرفای این کرانه ی بی کران کشف شده که طول آن
ِ
تحلیل شرایط و
معموال در حدود 1.8متر میباشد و همانند غورباقه دوزیست بوده ولی عالوه بر آن از قدرت
استثناء با رشد چشمگیر و فزاینده ای
تصمیمگری و انتخاب با توجه به مقصود خود را داراست  ،این یک گونه
ً
در چند وقت اخیر روبرو بوده است !
 .5مطمینا عده ی کثیری از دانشجویان مخصوصا شهرستانی های از همه جا بی خبر ،دانشگاه رو با کویر لوت
اشتباه میگرفتند .ای کاش کل قضیه همین یه اشتباه بود .چون احتماال این اشتباهشون به قیمت از دست رفتن
هویت فردی و اجتماعیشون بدلیل بروز اختالالت روانی و افسردگی ناشی ازبودن در این کویر لوت منتهی
میشه .

در ذیل مواردی چند از پیامد های اسف بار این رخداد
را میتوانید مشخصا مالحظه فرمایید :

 .1اول از همه اینکه این شناگران گمنام دانشگامون مجبور بودند واسه اینکه به تمریناتشون ادامه بدن
،خودشون رو تو حوض فنی  1بندازن  .آخه شخصا شاهد بودم یکیشون چنان شیرجه میزد تو اقیانوس که
گویا واسه مدال طالی شیرجه المپیک از االن هدفگذاری کرده  ...غافل از اینکه در دریاچه ی فنی  1خطر
غرق شدگی خیلی بیشتر از اقیانوس آرام جلوی سلف هست  ،از اینا گذشته حوض فنی یک غریق نجات هم
نداره،همچنین وجود جریانهای کم فشار و پرفشار برق و دانشجویان این رشته هم در نزدیکی محل تمرین
ورزشکارن در اطراف حوض فنی  1میتونه خطر بروز حادثه رو بیش از پیش شدت ببخشه!

 .2دوم اینکه بدون رو در واسی بسیاری از دوستان مخصوصا جدیدالورودی های عزیز واسه عکس پروفایلهای
شبکه های اجتماعیشون باید حاال حاال ها بدنبال سوژه میگشتند  ...و این میتونست دغدغه ی ذهنی زیادی
بوجود بیاره و باعث افت تحصیلیشون بشه
 .3همه دانشجویان اعم از مرد و زن و پیر و جوون مجبور بودند واسه گرفتن عکس دسته جمعی و پر کردن
آلبوم های خاطراتشون به پارک باغ ملی هجرت کنند  .اگه این رو بعنوان یک پیامد منفی نبودن اقیانوس در
دانشگاه منظور کردم نه از بابت مسافت زیاد باغ ملی تا دانشگاهه و نه زبونم الل پارک ملی پاتوق آدم بداست
بلکه بطور کلی تجربه نشون داده ،دانشجویان شهرستانی توی این شهر در خارج از محدوده دانشگاه و خوابگاه
بعنوان تبعه ی خارجی قلمداد شده و در ذهنیت بعضی از یزدی نماها بعنوان یه فرد اشغالگر و غصب کننده
دارایی آباء و اجدادیشون تشکیل هویت داده اند .پس از اونجایی که این دسته از دانشجویان هیچ
ِ
منفی نبود این
گونه امنیت مالی و جانی در خارج از محدوده وطنی خودشون ندارن پیامدهای
ِ
اقیانوس جدیدا ناآرام!  ،بر همه واضح میشود .
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  .6دیگر مزیت وجود این برکه ی رویایی تاثیر شگرفی هست که در جذب توریست به دانشگاه داشته آنچنان
که به تعداد دانشجویان حقیقی دانشگاه  ،دانشجوی افتخاری! توی این دانشگاه در حال سیر و سیاحت هستند.
حاال اینکه این دانشجویان مخوف با چه هدفی به این مکان سرسبز جذب میشن خود در جای خود مفصال جای
بحث داره و از عهده ی من و این پژوهش به دره  ،مهم اینه که سیاست جذب توریست که حتی دولت های
اخیر در انجام دادن آن چندان موفق نبودند به نحو احسنت توسط این مجموعه ی آبی در حال اجراست .

 .7و اما ناخوشایند تر از همه تاثیر سوء یی که عدم وجود این سازه ی آبی بر اقتصاد و فرهنگ و سطح
رفاهیمردم این مملکت داره! چون اوال گردش مالی حاصل از شرط بندی های صورت گرفته واسه آبتنی
در سواحل این اقیانوس از گردش بازار سکه و ارز چیزی کم نداره و میتونه به اقتصاد مملکت عزیزمون
رونق ببخشه و ثانیا کارآفرینی که این طرح داره در نوع خودش بینظیره! چرا که وجود افرادی چون داوران
و غریقان نجات و مسوول برگزاری مسابقات و رییس سازمان اقیانوس نوردی بین دانشگاهی و رییس
فدراسیون شنا در لجن و  ...از یک طرف و وجود سرمربیان و کمک مربیان و مدیر تدارکات و سرپرستی و
بازیکنان ذخیره تیم های شنا از طرف دیگر  ،همه و همه خود باعث ایجاد اشتغال و متعاقبا افزایش تولید! و در
پی آن کاهش سطح قیمت ها و تورم و نهایتا کاهش ضریب فالکت در مملکتمون میشه .
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در همین راستا از مسوولین خواهشمندم الاقل دو
سه فقره غریق نجات و یه داور هم واسه این کرانه
ی بی انتهاشون منظور بفرمایند  .تا هم یه کارآفرینی
صورت گرفته باشه و هم تا استعداد های این دالوران
مثل لجن های اقیانوستون ته نشین نشده  ،زمینه برای
هموار شدن مسیر مایکل فلیپس های دانشگامون
به سوی المپیک  2014برزیل فراهم بشه چون واقعا
کمیت و کیفیت آبتنی های اخیرشون به همگان ثابت
کرده که ما میتوانیم یک شعار نیست بلکه باور قلبی
دانشجویان دلیر دانشگاهمونه!

ٌ

فکر کنم دیگه خوب متوجه شده باشین وجود این سازه ی دوست داشتنی از بروز چه فجایعی در زمینه های
زیست بومی اقتصادی فرهنگی اجتماعی و ...جلوگیری میکنه و بالعکس وجود اون انواع و اقسام تاثیرات مثبت رو
داره و هم موجب نشاط و سرزندگی دانشجویان شده و هم مایه ی مباهات مسوولین محترم .
در بخش پایانی این پژوهش چند پیشنهاد به خوانندگان عزیز (مسوول و غیرمسوول) میکنم تا شاید بتونیم از
تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته در اعماق این اقیانوس جادویی بهره ی کامل رو ببریم :

 .1احداث فازهای  دوم و سوم و دیگر فاز های تکمیلی این اقیانوس در اقسی نقاط دانشگاه ( .شاید که نسبت
زمین های کاربردی به زمین های بیابانی دانشگاه از نیم درصد به پنجاه و یک صدم درصد افزایش پیاد کنه)
ر ا هبر د  -آ ذ ر ما ه 9 2

 .3ساخت تمبر مخصوص این مکان
و همچنین تهیه کتابچه راهنما و
توزیع آن ها در مقیاس وسیع جهت
شناساندن این اثر ملی به تمامی
دوستداران طبیعت  ،پیشگامان عرصه
های اقتصادی  ،روشنفکران عرصه
ِ
دلسوزان بهبود روابط
ی فرهنگ ،
اجتماعی و خواستاران پیشرفت سطح
روابط بین الملل! (در مورد اثرات
شگرف این اقیانوس بچنان درجه
ای از ایمان و اطمینان رسیدم که
یقین پیدا کردم در به نتیجه رسیدن
مذاکرات  1+5هم بی تاثیر نبوده  ) ...

 .4انهدام کامل سلف سرویس این
مجموعه ی آبی و احداث یک رستوران سه طبقه و گردون با ارایه ی انواع غذاهای دریایی به گونه ای که در
شان یه دانشجوی دانشگاه یزد باشه (چون االنه هر توریستی که گشنه قدم به این مجموعه گذاشته بعد از
شنیدن تعریف های مختلف در مورد غذاهای سلف ترجیح داده از همون جلبک های رنگارنگ اقیانوس تغذیه
کنه و این میتونه به اکوسیستم این مکان صدمات غیرقابل جبرانی وارد کنه )...

 .5انهدام کامل سالن آمفی تیاتر این مجموعه و احداث یک مرکز تجاری  -تفریحی با فروش انواع جنس های
بنجل چینی و دست دوم به باال ،به گونه ای که خرید اجناس آن در حد توان و بضاعت یک دانشجوی ایرانی
باشد ( .چون تنها کاری که در حال حاضر سالن آمفی تیاتر این مجموعه داره انجام میده به باد دادن بودجه ی
دانشگاه جهت خرید کیک و ساندیس در همایش های بی هدف و بی محتواست )

 .6دعوت از خوانندگان و بازیگران ارزنده کشوری در حد امیر تتلو و محمدرضا گلزار به گونه ای که باز هم
دانشجوی ایرانی توان خرید بلیط جشن های برگزار شده را داشته باشد ! (بماند که در خود خوابگاه های
دانشگاه استعدادهایی در حد و اندازه های  به وفور یافت میشن و این در حالیه که مسوولین از این ظرفیت
داخلی کامال غافل هستندٌ).

 .7برگزاری مسابقات بین کالسی  ،بین رشته ای  ،بین دانشکده ای  ،بین دانشگاهی  ،بین استانی و بین المللی شنا
و شیرجه ،به منظور آمادگی هر چه بیشتره دانشجویان دلیری که با همین بضاعت و مشکالت کنونی مشغول
به آبتنی در پهنای این اقیانوس آرام هستند .

فکر کنم تا همین جا کافی باشه و بهتره منتظر بمونیم تا مسوولین بهمین چند پیشنهاد هر چند ناچیزِ این گروه
تحقیقاتی جامه ی عمل بپوشانند  .که البته فکر کنم به یک چشم انداز  1404ساله نیازه !  ولی خب
برای ورودی های سال  2797-2796از همین االن برنامه ریزی کردن و دست بکار شدن خود
امری است پسندیده و البته مقبول در نظر دانشجویان متواضع و هر چند عقده ای دهه
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 80و  90این دانشگاه...

همین حوالی ...

خانم شریف کارش را با سرویس شخصی
کودکان نابینا وکم بینا شروع کرد سالها
بود که اولین مسافرش یکی از دو قلو هایش
بودند.با شایعه ی اینکه قرار است سرویس
ها ی شخصی موسسه به مینی بوس تبدیل شوند به اصرارهمه ی بچه ها وفرزندش  ،خودش را برای امتحان
گواهینامه پایه 1آماده کرد حتی در آنجا مورد تحقیر وتمسخر بعضی از آقایان قرار گرفت اما دلسرد
نشدوحتی در همه ی امتحانات همان بار اول پذیرفته شد .
بعداز آن همه سختی متوجه شد که بودجه ی موسسه به گرفتن مینی بوس نرسیده است.برای اینکه تالش
هایش بیهوده نباشد با پشتیبانی همسرش و دوقلو هایش موفق شد کارت هوشمند مخصوص رانندگان
حرفه ای ماشین های بزرگ را بگیرد و او اولین زنی است که موفق به اخذ این کارت شده است .
بعداز آن به مدت 4ماه در پایانه
مسافر بری مشغول کار شد اما به
خاطر کوته نظری برخی آقایان اجازه
رانندگی به تنهایی در جاده را به او
ندادند بنابراین از آنجا استعفا داد.
پس از آن به طور کامال اتفاقی به
عنوان اولین زن راننده در دانشگاه
یزد مشغول کار شد.مدت کوتاهی
است که کارش را شروع کرده است
اما بسیاری از آقایان را انگشت به
دهان و بسیاری از خانم ها را سر
شوق آورده است.
و
موفقیت محدودیت ندارد
متعلق به فردی است که برای آن
می کوشد چه زن و چه مرد البته در همه
ی کارهای امروز دیگر کار مردانه
زنانه نداریم ورود افراد با تجربه
بدون توجه به جنسیتشان در همه ی عرصه هاآزاد است.
توصیه ی خانم میر شریف این بود که اهمیت ندهید جامعه به شما بها میدهد یا نه خودتان به خودتان
بها دهید تا همیشه موفق باشید.
یادتان باشد هیچ گاه نگذارید مانع ها باعث شوند که از حرکت بایستید بلکه از آنها با یک
پرش بلند بگذریدسپس ٌبه عقب بنگرید وبا لبخندی به مانع ها بگویید
.
بودی
کوتاه
من
برابر
در
نیز
تو
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 .2ثبت این اثر بعنوان نماد ملی و وطنی دانشجویان دانشگاه یزد

ٌ

ٌ

مسعود جعفری

هانیه شطرنجی

در یک سیستم دولتی !
 13تجربه ناب براي موفق
شدن در سازمانهاي دولتي:

 .7در يك سيستم دولتي؛ اشتباهات يك
مدير را هيچگاه به مدير ديگر نگوييد؛ در
غير اينصورت بجاي يك مدير ،دو مدير در
مقابل شما موضع گيري خواهند كرد.

ود» را ارزیابی
خ

«

کنید

 .8در يك سيستم دولتي؛ با انجام كارهاي
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د

 .6در يك سيستم دولتي؛ با اشكاالت
سازمانتان بسازيد و هرگز آنها را با
مديرتان در ميان نگذاريد؛ درغير اين
صورت يك مشكل ديگر به
سازمان اضافه مي شود .آن
مشكل ،شما هستيد!
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 .12در يك سيستم دولتي؛ تنها انگيزه
اي كه مي تواند شما را وادار به كار كند
«كسب روزي حالل» است.
 .13در يك سيستم دولتي؛ آسه برو ،آسه
بيا ،كه گربه شاخت نزنه؛ مگر اينكه با
گربه نسبتي داشته باشيد!

ٌآيا ما هم ميتوانيم چنني خود
ارزيابي از كار خود
داشته باشيم؟

و مدیر

مردی در کنار جاده ،دکه ای درست کرد و در آن
ساندویچ می فروخت.

مردی سواربر بالن در حال حرکت
بود.ناگهان به یاد آورد قرار مهمی دارد پس ارتفاعش را چون گوشش سنگین بود ،رادیو نداشت ،چشمش
کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:ببخشید آقا هم ضعیف بود ،بنابراین روزنامه هم نمی خواند.
من قرار مهمی دارم ممکنه بگویید من کجا هستم تا او تابلویی باالی سر خود گذاشته بود و محاسن
ببینم به موقع به قرارم میرسم یا نه ؟

م
ه
ن
د
س

مرد روی زمین گفت :بله»شما در ارتفاع 30متری
در طول جغرافیایی و 87:24پایی وعرض جغرافیایی
 37:21هستید.
مرد بالن سوار گفت :شما باید مهندس باشید.

مرد روی زمین گفت بله شما از کجا فهمیدید؟؟

م
د
یر

خودش هم کنار دکه اش می ایستاد و مردم را به
خریدن ساندویچ تشویق می کرد و مردم هم می
خریدند.

کارش باال گرفت لذا او ابزار کارش را زیادتر کرد.
وقتی پسرش از مدرسه نزد او آمد  ....به کمک او
پرداخت .سپس کم کم وضع عوض شد.

ند و
پ
ق
ن

مرد بالن سوار گفت :چون طالعاتی که
شمابه من دادید اگر چه کامال دقیق بود ولی
درد من نمی خورد و من هنوز
نمی دانم کجاهستم و به
موقع به قرارم میرسم یا نه؟
مرد روی زمین گفت :شما هم
باید مدیر باشید.

ساندویچ های خود را شرح داده بود.

به پسرش گفت :پدر جان ،مگر به اخبار رادیو گوش
نداده ای؟ اگر وضع پولی کشور
به همین منوال ادامه پیدا کند کار
همه خراب خواهد شد و شاید یک
کسادی عمومی به وجود می آید.

د

ند و
پ
ق
ن

مهندس

ا فکا ر د یگر ا ن !
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پسر كوچكي وارد مغازه اي شد،
مختلف و فعاليتهاي به موقع ،نظم شما
جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل
در صورتي كه قصد دارید یک
تشخيص داده نمي شود؛ بلكه براي اين
کارمند دولتی شوید حتما از كار راههاي ساده تري هم هست .مثال فقط داد و بر روي جعبه رفت تا دستش به
كافيست هميشه ميز كارتان را منظم نگه دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد
اين تجربيات استفاده كنيد.
به گرفنت شماره .مغازه دار متوجه
داريد!
پسر بود و به مكاملاتش گوش مي داد.
 .1در يك سيستم دولتي؛ سعي كنيد «الل
پسرك پرسيد:خامن ،مي توامن خواهش
بودن» را تمرين كنيد! اين تمرين در ميزان
كارهاي
بر
اضافه
دولتي؛
سيستم
يك
در
.9
كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط
عزيز بودن شما بسيار موثر است.
معمول كار اضافه اي انجام ندهيد؛ در
خانه تان را به من بسپاريد؟ زن پاسخ
غير اينصورت انتظار پاداش بيشتري نيز
داد :كسي هست كه اين كار را برامي
نداشته باشيد.
 .2در يك سيستم دولتي؛ هيچگاه كارمندان
اجنام مي دهد ! پسرك گفت :خامن ،من
را با يكديگر مقايسه نكنيد؛ چون قطعا شاهد
اين كار را با نصف قيمتي كه او مي
تبعيض خواهيد بود.
دهد اجنام خواهم داد! زن در جوابش
گفت كه از كار اين فرد كامال راضي
است .پسرك بيشتر اصرار كرد و
 .3در يك سيستم دولتي؛
پيشنهاد داد :خامن ،من پياده رو و جدول
اگر مديرتان  3يا  4ايراد دارد
جلوي خانه را هم برايتان جارو مي
انتظار رفتنش را نكشيد ،چون
قطعا نفر بعدي او  43ايراد
كنم .در اين صورت شما در يكشنبه
دارد!
 .10در زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد
داشت .مجددا زن پاسخش منفي
يك
سيستم بود .پسرك در حالي كه لبخندي بر
 .4در يك سيستم دولتي؛ مي
دولتي؛ لب داشت ،گوشي را گذاشت .مغازه
توانيد با كارهاي كم و كوچك ،محبوبيت
هميشه حرفها (فرمايشات) مديرتان را
دار كه به صحبت هاي او گوش داده
فراواني به دست آوريد؛ فقط كافي است
تاييد كنيد ،حتي اگر از نظر او «ماست،
بود به سمتش رفت و گفت :پسر…،
«زبان» خود را تقويت كنيد!
سياه باشد!»
از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه
روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم
 .5در يك سيستم دولتي؛ ممكن است كه هر  .11در يك سيستم دولتي؛ تنها كاري كه كاري به تو بدهم .پسر جواب داد :نه
چه بيشتر كار كنيد ،بيشتر خوار و خفيف واجب است سريع انجام دهيد ،كاري است ممنون ،من فقط داشتم عملكردم
باشيد.
كه مدير شما شخصا از شما خواسته است .را مي سنجيدم .من همان كسي
هستم كه براي اين خامن كار مي كند.

ٌ

ٌ

باید خودت را برای این کسادی
مرد بالن سوار گفت :بله از
آماده کنی .پدر با خود فکر کرد
کجا فهمیدید؟
هر چه باشد پسرش به مدرسه
رفته به اخبار رادیو گوش می
مرد روی زمین گفت  :چون
دهد و روزنامه هم می خواند پس
شما نمی دانید کجا هستید
وبه کجا می خواهید بروید  .قولی داده اید و نمی دانید حتماً آنچه می گوید صحیح است.بنابراین کمتر از
چگونه به آن عمل کنید؟و انتظار دارید مسئولیت آن را گذشته نان و گوشت سفارش داده و تابلوی خود
کس دیگری بپذیرد.واقعیت این است که شما هنوز در را هم پایین آورد و دیگر در کنار دکه خود نمی
موقعیت قبلی هستید.هر چند ممکن است من در بیان ایستاد و مردم را به خرید ساندویچ دعوت نمی
موقعیت شما چند میلیمتر اشتباه کرده باشم.
کرد.فروش او ناگهان شدیداً کاهش یافت.
او سپس رو به فرزند خود کرد و گفت :پسرجان
حق با توست .کسادی عمومی شروع شده است.

آنتونی رابینز یک حرف بسیار خوب در این باره
زده که جالبه بدونید :اندیشه های خود را شکل
ببخشید در غیر اینصورت دیگران اندیشه های
شما را شکل می دهند .خواسته های
خود را عملی سازید وگرنه دیگران
برای شما برنامه ریزی می کنند.
33
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باید به آینده امید داشت اما باید در نظر داشت گاهی
 .1دوران دانشجویی بطور کامال مختصر :
هم آدم در زندگی می بازد اما نباید بگذارد آن باخت او
در سال 1378با رتبه47کشوری البته با انتخاب اول صنایع را از پای در آورد بلکه تلخی این با خت را با شیرینی برد
دوران دانشجویی را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز
بعدی جبران نماید
کردم وتا سال 1387با گرفتن مدرک دکتری زندگی
دانشجو یی راترک کردم.
 .6در زندگیتان چقدر اهل ریسک هستید؟
 .2چی شد که مهندسی صنایع را انتخاب کردید ؟
من اغلب سعی میکنم با فکر وتدبیر تصمیم بگیرم ودر
اولین بار جناب دکتر ابویی این رشته را به من معرفی
نهایت محافظه کارانه عمل کنم زیرا فرصت زندگی را
کردند و بعد از ورود به دانشگاه نیز متوجه شدم که
یک بار به هر انسانی می دهند البته گاهی هم با ریسک
انتخاب خیلی خوبی داشتم ،در میان دانشجویان ورودی کردن می توان به خواسته یخود رسید بستگی به شرایط
صنایع  ،دو مدال برنز و یک مدال طالی المپیادهای علمی دلرد من هم گاهی ریسک کردم
نیز حضور داشتند و خودم هم که مدال نقره را داشتم و
همین باعث شد از درستی انتخاب خودم کامال مطمئن
 .7چی شد که به خارج از کشور رفتید ؟ از شرایطتان در
شوم .
 .3شیرین ترین دوران زندگیتان را کدام دوره میدانید ؟ آنجا بگویید ؟
دبستان وراهنمایی خاطره انگیز ترین دوران زندگیم را در ابتدا قرار بر این بود که برای ادامه تحصیل به
رقم زد .در آن زمان ،همیشه شاگرد اول مدرسه بودم  ،استرالیا بروم اما به من ویزا ندادند بنابراین برای
به فوتبال بسیار عالقه داشتم و کاپیتان تیم فوتبال مدرسه ویزای آلمان اقدام کردم انگار تقدیر براین بود که من
به آلمان سفر کنم .در ابتدای ورود به آلمان و شهر
و فوتبال کوچه های خاکی نزدیک خانه مان بودم وآن
کارلسروهه هیچ کس را نمیشناختم و با زبان آلمانی هم
لحظات شیرین بچگی هست که هنوز مزه ی شیرینش
را خیلی خوب حس می کنم.در ادامه در مقطع دبیرستان آشنایی نداشتمو برای اولین بار غربت را با تمام وجودم
حس کردم .با کمی پی گیری با شخصی اصفهانی آشنا
وارد مدرسه تیزهوشان شدم که مسیر من را کامال
شدم که مرا برای اقامت به پانسیونی در همان حوالی
تغییر داد .
برد  .با اینکه محل اقاتم هیچ شباهتی به خانه یا اتاق
نداشت  40،یوروبرای یک شب اقامتم در ان مخروبه
 .4آیا از مسیری که تا به امروز پیمودید و شرایط امروز پرداخت نمودم  .در کل نزدیک به چهارماه در آلمان
راضی هستید؟
بودم و بعد به تهران بازگشتم ...
وقتی نگاهی به هم دوره ای های خودم میاندازم میبینم  .8اگر به شما فرصتی بدن تا به گذشته برگردین چه
بهترین مسیری که باید میرفتم همین مسیر بوده واالن کاری رو انجام میدید؟
تقریبا  90درصد از شرایطم راضی هستم .
دوست دارم به جلو بروم  ،به نظر من دنیا نیازی به
دوبار تجربه کردن ندارد همواره باید به جلو فکرکرد
ممکن است اگر به انسان فرصت پاک کردن خط خطی
 .5تاحاال چند بار طعم شکست را تجربه کردید؟
های لوح زندگیش را بدهند آنچه را که به مصلحتش
من در ابتدای هر راه خودم را از بهترینها
بوده را پاک کند هر چیزی که در پازل زندگی رخ
عقب تر میدیدم اما هیچ گاه نا امید نشدم
میدهد نیاز است تا تصویرزیبایی از آینده خودش را
به تالشم ادامه دادم هر انسانی باید
نشان دهد درست است گاهی انسان از کار های گذشته
بفهمدکه مفهوم بازنده با اینکه خودش را
34
اش پشیمان میشود اما بهتر است از آن درس بگیرد تا
بازنده بداند بسیار متفاوت است همیشه
اینکه آنقدر حسرت گذشته را بخورد که از آینده اش

غافل بماند.
چاره که از اتفاق مادر یکی از اساتید فوت کرد ومن
همراه سرویس اساتید برای عرض تسلیت رفتم ووقتی
 .9آیا درحین تحصیل به کاری مشغول بودید؟
برگشتم ودر خواست تجدید نظر دادم اساتید به اتفاق
در ابتدا در شرکت داروگر مشغول بکار شدم که در
با برگشت من موافقت کردند ولی با شرط دادن12
محیط خیلی خوبی قرار داشتم و بیشتر کارکنان آن
یزدی بودند ،اما بعد از بوجود آمدن مشکالتی مجبور واحددرسی اما همان 12واحد ،ترم رابرای من سبک تر
شدم از آن محیط بیرون رفته و وارد ایران خودرو شوم کرده هم به درسم رسیده وهم به کارم رسیدم و باعث
 .در آنجا با شریاط بسیار سختی رو برو بودم ]به طوری شد در کنکور ارشد رتبه اول را کسب کنم واین کار
اشتباهم با لطف خداوند به خیر گذشت ولی در کل در
که روی اکثر ماشین هاعالمت کله پاچه بود )در بخش
دوران دانشجویی آرام بودم وتمام فکرم یا درس بود
ریخته گری
یا کار .
آلومینیوم( وحتی
 .11چقدر به شغل
استادی و بطور
خاص تر استادی در
دانشگاه یزد فکر
میکردید؟
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افتخار این رو داشتیم که در خدمت جناب دکتر
فالح نژاد  ،استاد عزیز و ارجمند دانشکدمون
اولین سری از صندلی داغ رو آماده کنیم  .در
ابتدا از همکاری صمیمانه جناب دکتر فالح نژاد
نهایت تشکر رو داریم  .امیدواریم با همکاری دیگر
مسوولین این بخش از نشریه به قوت خود بر پا
باشد ...

ٌ

ٌ

یک فرد میانسالی
می گفت که همه
همکاران آغاز
استخدام من
مرحوم شدند
وفقط من ماندم
نه ؛ من خودم رو
[تا زمانی که بر
در این حد نمی
سر یک پروژه
دیدم و زمانی
با آقای دکتر
هم که در ایران
اشراق آشنا شدم
خودرو مشغول به
و ایشان کامال مرا
کار بودم همیشه
متقاعد کردند
در ذهن خود این
که باید ادامه ی
تفکر را داشتم که
تحصیل دکترا
بعد از گذراندن
دهم و از اینگونه
مقطع دکتری و
محیط ها دور
مدارج باالی علمی
شوم و میتوانم
نیز میتوانم به
بگویم زندگی خود را مدیون ایشان هستم چون تصمیمی فعالیت خود در ایران خودرو ادامه دهم  .به دانشگاه
که بنا بر نصایح ایشان گرفتم کامال مسیر زندگی من را یزد اصال فکر نمیکردم و حتی دکتر ابویی که در دانشگاه
تغییر داد .
یزد مشغول به کاربودند به من می گفتند که در همان
 .8.از دروان دانشجویی خود بیشتر برایمان بگویید ؟ از
تهران بمانم  .اما بعد از اینکه در دانشگاه شریف اول شدم
خاطرات تلخ وشیرین وحتی شیطنت ها ؟
بطور کامال اتفاقی و در یکی از کنفرانس ها متوجه شدم
که دانشگاه یزد در حال گرفتن بورسیه می باشد ،من هم
یکی از خاطره ی ناگوار دانشجویی که تبدیل به یک
این فرصت را غنیمت شمردم  ،مشغول بکار بودن جناب
خاطره ی زیبایی شد این است که در ترم دوم فوق
دکتر ابویی در این دانشگاه بعنوان یک شخص کارآمد
لیسانس انگیزه تالش ودرس خوندن در من کمرنگ
و باتجربه نیز مبین راه من بود و میتوانستم از سختی
شد وآنقدر به من فشار آورد که من هر لحظه به
مشروطی نزدیک تر میشدم اما در اوج نا امیدی استادی و غربتی که در تهران با آن مواجه بودم تقریبا رها
شوم ،مساله را فورا با خانواده در میان گذاشتم و بعد از
دستم را گرفت که در دوران کارشناسی بر سر یک
مصاحبه ای کوتاه با دکتر حسینی نسب در دانشگاه یزد
سوال با او آنقدر بحث کرده بودم که من را از اتاقش
استخدام شدم .
بیرون انداخته بود نام این استاد همیشه در ذهنم باقی
خواهد ماند استاد اخوان نیاکی با کمک ایشان مشکالتم
حل شد و حتی پروژه ام را با کمک ایشان به اتمام
رساندم
یکی از شیطنت های دوران دانش جویی من این بود که
برای ثبت نام باید از استادی امضا می گرفتم به علت
طوالنی بودن صف ودیر شدن زمان رسیدن به محل
کار در ایران خودرو ،خودم برای ثبت نام دست به کار
شده و ! ...بعد از چند روز دوستانم به من خبر دادند
که از دانشگاه اخراج شدم ناراحت بودم وبه دنبال راه

 .12اهل گردش و مسافرت هم هستید ؟ با دانشجویان
چطور ؟

در دوران دانشجویی خیلی اهل گردش و مسافرت بودم
 ،همراه دوستان زیاد به شمال میرفتیم
و یک بار هم تجربه ی کوهنوردی به
ارتفاعات قله دماوند رو داشتیم  .در دوران
،
استادی هم با دانشجویان اهل گردش بودم
35
البته بعد از اینکه در این زمینه اساتید با

محدودیت مواجه شدند من هم
فعالیتی نداشتم.

 .13تا چه حد دانشجوهای خود را از
یاد نمی برید؟
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 )15و اما اولین کلمه ای که به
ذهنتان میرسد ؟!
دوران دانشجویی
:سیاه وسفید
فوتبال:سرگرمی
صنایع :اقیانوس
کودکی :تمام شد
دانشگاه یزد:تجربه
دانشکده صنایع:
زندگی کوچک

پس واسه همینه که جدیدا هر کی تو
دانشگاه هر سمتی داره از ریاست و
استاد بگیر تا نظافتچیش تو بیگاری
کشیدن از دانشجو باهم رقابت دارن
...
ٌتنها محدودیت شما  ،محدودیتی
است که به آن اعتقاد دارید

فقط یه محدودیته که هیچ ربطی به
اعتقادت نداره اونم وقت امتحانه !

دنیا به امید برپاست و انسان به امید
زنده»

و اینگونه بود که مشروطیت به محبوبیت
رسید ...
ممکن است شما از شکست خوردن
ناامید و مأیوس شوید ولی اگر آن
را امتحان نکنید  ،فنا خواهید شد

این یکی رو واقعا راست میگه  ،بیا
دانشگاه  ،هر چی بیشتر شکست
بخوری سرافراز تر میشی  Jفنا شدن
هم نکته انحرافیه

 .13یک حرف در گوشی؟
یک روز با برادر م در حیاط فوتبال
بازی میکردیم که با یک شوت
بلند شیشه پنجره ی اتاقمان را
شکستیم وبرای اینکه پدر متوجه
نشود با پول تو جیبی خودمان
شیشه را عوض کردیم هنوز که
هنوز است پدرم از این موضوع
خبر ندارد.

هر شب ،یک نفر قبل از اینکه به
خواب برود به تو فکر میکند»

احتماال طراح سواالت امتحانات رو میگه!
بخاطر همینه که اینقدر اعتماد بنفس
دارم همیشه  ،چون سواالیی که طرح
میکنه در حد المپیاد های جهانیه J

 .14یک توصیه برای دانشجویان؟

در کودکی فهمیدم گاهی میشود
با حل یک مسئله ریاضی بدون
پول به مقصد رسید من با حل
یک مسئله برای یک راننده تاکسی
در کودکی بون دادن پول به خانه
رسیدم یادتان باشد همیشه همه
چیز پول نیست ودلیل کافی برای
جلو رفتن هم نمیباشد یادتان باشد
پل های پشت سرتان را خراب نکنید
همیشه راه برگشت برای خود به
جای بگذارید وتاریخ
وفرهنگ فراموش
شده را خوب مطالعه
کنید ،کشوردر طول
36
تاریخ ما با خون آبیاری

سرپرستی خوب :هنر واداشتن افراد
متوسط به انجام کارهای عالی است

وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت
را انجام میدهی ممکن است منجر به
اتفاق خوبی شود

تهیه کنندگان :
هانیه شطرنجی
مسعود جعفری

+

سخن بزرگان
تعبیر معتبران !

هنگامي كه مصمم به عمل شديد ،
بايد در هاي ترديد را كامال» مسدود
سازيد
مصمم بشی یا نشی اینجا بمدت چهار
سال کلیه ی درهای تردید به روت
بسته است ،خیالت راحت

به نتیجه رسیدن امور مهم ،اغلب به
انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر
همیشه احساست را نسبت به دیگران کوچک بستگی دارد .چاردینی
برای آنها بیان کن ،وقتی آنها از بیخود تالش نکن  ،بذار واست
احساست نسبت به خود آگاه میشوند تعبیرش کنم  ،میخواد بگه پاس
احساس بهتری خواهی داشت»
شدن یا نشدنت تو یه درس سه
اتفاقا در مورد بعضی از اساتید واحدی میتونه به قرض دادن یه
احساساتم رو واسه خودم نگه دارم خودکار بیک به استادت واسه حضور
غیاب بند باشه !
خیلی بهتره! ...
من تنها یک چیز میدانم و آن این
البته صبر کن ببینم! آها نکنه من بد
که هیچ نمیدانم .سقراط
فهمیدم منظورت وقتی فارغ التحصیل
شدمه! گفتم هیچ وقت این سخنان آورده اند این سخن رو سقراط
در اوایلی که ب درجه «استادی»
بزرگان اشتباه از آب در نمیاد!
نایل آمده تراوش نموده و بوسیله
مریدانش سینه به سینه نقل شده
كسي كه مي تواند انجام مي دهد است ،نهایتا امروزه رسالت گسترش
و كسي كه نمي تواند به ديگران آن بر دوش دانشجویان امرزی افتاده
است  .رسالتی سنگین اما شیرین
ياد مي دهد .
 .رسالتی که ژرفای تفکر و تواضع
واسه تعبیر این جمله وقت وانرژی اساتید را به گوش عامه ی مردم
زیادی ازم تحلیل رفت چون خواستم میرساند .
علمی واستون توضیح بدم  .در منتهای
اسراری که در ماورای این جمله بهشون آنها که غائب اند  ،کمال مطلوب
رسیدم ،دو فعل توانستن و یاد دادن اند و حاضرین معمولی و پیش و پا
افتاده اند (گوته)
نمود خاصی پیدا کردند  .حال اگر نگرش
صنایعی رو به این چشم انداز اضافه دیگه به پایان بحث رسیدم  ،تعبیر
کنیم متوجه میشویم که با محاسبه این سخن قلمبه آخر هم بعنوان
تعداد حاالت دو جایگشت توانستن  ،تمرین بشما دوست عزیز واگذار
نتوانستن و یاددادن ،ندادن به نتیجه میشود.
کلیدی زیر میرسیم :

اشتباه ازین باالتر که کل جلسات
کالست رو تو طول ترم شرکت میکنی
اما آخر ترم نمیتونی پاسش کنی !
در پنجاه درصد موارد کسانی که می
آخه این کجاش خوبه ؟!!
توانند  ،یاد نمیدهند و کسانی که نمی
توانند ،یاد میدهند !
موفقيت تنها يك چيز است اين كه :
زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد این آمار خیره کننده فقط از کسی بر
میاد که هم به علم تعبیر اشراف کافی
و دلخواه دانشجو هم فقط یک چیز است داشته باشه و هم به دانش مهندسی
 :نه حراست نه ریاست همش عشق صنایع!
وسیاست
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اغلب همه ی دانشجویان در
ذهن من می مانند اما این
نوعبرخوردشان هست که آنها را
پر رنگ تر وکم رنگ ترمی کند
اخالقیات از درس بسیار مهم تر
است  .اتفاقا اخیرا ایمیلی از دانشگاه
کانادا به دستم رسید و در مورد
یکی از دانشجوهای قدیمی من
که درخواست ادامه تحصیل دوره
دکترا از آن دانشگاه را داشت
اطالعاتی میخواستند  ،نگاهی به
سیستم گلستان انداختم و با اینکه
نمرات چندان خوبی نداشت
(حدود ، )13-12رفتار و برخورد
بسیار خوبی که از او بیاد داشتم
باعث شد تا نامه بسیار خوبی
برایش بنویسم .

شده است  .اعتقادتان را بنیادی
بررسی کنید وبا کمک عقیده
وتاریخ گذشته آینده وسرنوشت
زیبایی را برای خودتان رقم بزنید.

ورودی های جدید:
تجربه جدید
زندگی :مسئولیت
خانواده :پشتیبان
آ.سعیدی پور :مکمل حیاتی
ورودی های:91
شوق جوانی
(لبخند آقای عنایت فرد
ٌ

ٌ

نوسینده و گردآورنده :
یک فقره دانشجونما
(معروف به پسر شجاع ! )
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مسافر

رفی
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هفت تصمیمی که موفقیت فردی را تعیین میکند
تصور كنيد چه اتفاقي ميافتاد اگر قبل از آنکه ما تصمیمی تعیین کننده
در زندگیمان بگیریم زمان از حركت ميايستاد و به ما فرصتي
ميبخشيد تا ببينيم آنچه اكنون انتخاب ميكنيم ،در آينده چه تأثيري بر
سرنوشتمان خواهد گذاشت؟!
مسافر کتابی درباره ی اصول موفقیت به زبان داستان است .اندی اندروز در مسافر داستانی در
ٔ
رده خودیاری نوشته که به خوبی توانسته توجه خواننده را جلب کند .او با سبک خاصش داستان
دیوید پاندر را بازگو میکند که با اندوه و غصه؛ کار ،اعتماد به نفس و خصوصًا انگیزهاش را برای
زندگی از دست میدهد .بعد از شکستهای پی در پی ،پاندر به دنبال یک حادثه ی رانندگی به
طور جادویی به هفت نقطه در تاریخ سفر میکند .در هر موقعیت او با شخصیتهای مختلفی مثل آبراهام لینکلن،
آنه فرانک ،پادشاه سلیمان ،هری ترومن و کریستف کلمب مالقات میکند ،هر کدام از آنها یکی از هفت تصمیمی که
اندروز اظهار میکند برای موفقیت شخصی ضروری است با او در میان میگذارد.
داستان یادآور یک زندگی جالب است .دیوید پاندر در نیمههای زندگی ،خودش را در تقاطعی مییابد :طی حوادثی پول
و شغلش را از دست میدهد ،با دختر و همسری که به حمایتش نیاز دارند کاری از دستش بر نمیآید ،خیلی افسرده
است و تصمیم به خودکشی میگیرد و ...

مع

اتوبوسی به نام انرژی

ده قانون برای باال بردن انرژی مثبت در زندگی ،شغل و کارگروهی قصد
داریم سوار اتوبوسی به نام انرژی شویم .این اتوبوسی سرشار از انرژی
مثبت و اشتیاق است .ما این قدرت را داریم که اتوبوسمان را در هرجایی
که بخواهیم به پیش برانیم .برای آنکه سوار اتوبوس ما شوید باید خودتان
را ماورای محدودیتهایتان تصور کنید ،همراهی مثبت باشید و هنگامی
که دوستانتان از آن پیاده میشوند به سوار شدن دوبارهشان کمک کنید.
ٔ
راننده این اتوبوس هستم
اگر تصور میکنید نمیتوانید توقعات اتوبوس ما را برآورده کنید ،باید آن را ترک کنید .من
و اجازه نمیدهم هیچ عضوی از این گروه کاری انجام دهد که باعث تصادف ما شود .اگر شما نمیتوانید در اتوبوس
ما بمانید از شما میخواهم آن را ترک کنید .ما قصد داریم این کار را به عنوان یک تیم انجام دهیم و هیچ کداممان
برجستهتر از تیم نیست .شما تنها یکبار ،یکبار ،زندگی میکنید پس تمام توانتان را برای لذت بردن از آن بگذاریید .در
زندگی همیشه سعی میکنیم با حالتهای منفی مبارزه کنیم ولی اغلب در وسط مکالماتی که درما احساس منفی ایجاد
میکند گیر میافتیم .اغلب ما روزمان را با دلهره شروع میکنیم و در کشمکش با روابطی که برایمان مهم است درگیر
هستیم.اتوبوسی به نام انرژی ده اصل را نشان میدهد که باعث باال رفتن شور ،اشتیاق و روحیه اعضای خانواده ،تیم و
ٔ
آماده لذت بردن از زندگیتان
همکارانتان میشود .اصولی که سبب میشود با روحیهای بازاز خانه به محل کار بروید،
شوید و جزئی از زندگی هر یک از اعضای تیمتان شوید .دیگر خسته وارد خانه نمیشوید و میل به تنهایی نخواهید
داشت.
ٔ
آماده تغییر و اجرای اصول آن
اتوبوسی به نام انرژی یکی ازمعدود کتابهایی است که با خواندن همان اصل اول
میشوید.
ٔ
نکته خوب این است که ازهمان دقیقهای که اتوبوسی به نام انرژی را در دست
میگیرید ،شخصیت اصلی داستان «جوی» شما را با خود همراه میکند و هدایت
اتوبوس را به عهده میگیرد .
اگر برای وقت و زندگیتان ارزش قائلید ،حتمًا این کتاب را بخوانید.
اگر به خاطر کارهایی که باید انجام دهید ،احساس سردرگمی و فشار میکنید.
اگر به نظر میرسد شادابیتان را از دست دادهاید .میل دارید از مدیر بودن به
مدیرانرژی بودن تغییر یابید.
اگر خودتان را در حال گفتن این جمله مییابید «امروز قرار است چه اتفاق بد دیگری
برایم بیافتد؟ »
نمیدانید به اعضای تیمتان چطور انگیزه دهید.
اگر این طور است اتوبوسی به نام انرژی جان گوردون کتاب مناسبی
گردآورنده :
برای شماست .داستانی که شما رابا خود به سفری الهام بخش و نشاط انگیز
38
میبرد و در این سفر با ده قانونی که انرژی مثبت را در زندگیتان القا
رکسانا ایرجی
میکند آشنا میشوید.

ک

تاب

ٌ

در این صفحه لینک سایت ها و بالگ های مفید و عموما
مرتبط با مهندس صنایع را خواهید یافت:

http://www.myindustry.ir

http://www.beiki.info
در وبسایت مهندس بیکی می توانید جزوات بسیار خوبی زمینه
های حتلیل سیستم ها  ،سیستم های اطالعاتی مدیریت و
اصول شبیه سازی
بیابید(در بخش
دروس ارائه شده).

در سایت پایگاه اطالع رسانی صنعت می توانید مقاالت
مربوط به مدیریت پروژه ،برنامه ریزی و مدیریت تولید  ،مدیریت
مالی و حسابداری و ..را به همراه اخبار و اطالعات مربوط
به صنعت و برخی کتابهای الکترونیکی را بیابید.

http://www.parsmodir.com
در سایت پارس مدیر می توانید
به برخی مجالت و مقاالت رایگان
 ،فایل های آموزش نرم افزار های
صنایع و مدیریت و نحوه ثبت نام
آزمون های زبان دسترسی داشته
باشید .از امکانات جالب این
سایت می توان به حمایت از برخی پایان نامه ها و امکان چاپ و
انتشار کتاب نام برد.

http://koochakzadeh.blogsky.com
دکتر احمد کوچک زاده دانش آموخته دکتری تخصصی
مهندس صنایع دانشگاه تربیت مدرس و دارای سابقه تدریس
در این دانشگاه می باشد .در وبالگ ایشان می توانید عالوه
بر موضوعات مرتبط به جزوات کامل و روان آمار مهندسی ،
برنامه ریزی تولید  ،حتقیق در عملیات و  ...و همچنین برخی
مقاالت دسترسی داشته باشید.

http://managerial.ir
در وبسایت مدیریتی ایران می توانید شبه مقاالت  ،پرزنتیشن
ها و جزوات درسی با موضوعات منابع انسانی  ،مدیریت دانش ،
مدیریت استراتژیک و ...همچنین برخی کتاب های مدیریتی و
مجموعه هایی جالب مانند لغات تخصصی برخی موضوعات
خاص مانند بازاریابی  ،معامله گری بورس و ...دسترسی داشته
باشید.

و اما ...
سخنی با راهبردیها
نشریه ای که در دست دارید حاصل
تالش شبانه روزی جمعی از دوستان خود
می باشد که زحمات بسیاری را برای
گردآوری و طراحی صفحه به صفحه
این مجموعه به دوش کشیده و تمام
تالش خود را برای بهبود هرچه بیشتر
سطح کیفی و کمی این نشریه بعمل
آورده اند تا بلکه توانسته باشند اثری
در خور و شایسته ی شما دانشجویان
گرامی پدید آورند.
در همین راستا از شما دوست عزیز
خواهشمندیم تا با مطالعه و بررسی
دقیق این اثر و با ارسال پیشنهادات
و انتقادات خود ،ما را در بهبود هرچه
بیشتر نشریه دانشکدتون یاری
فرمایید.
با سپاس فراوان

ٌ
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