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در فضــای رقابتــی و فعالیتهــای کســب و
کار کنونــی ،خطوطــی کــه بــه طــور ســنتی
بیــن ســازمانها ،وظایــف و امــور تجــاری و
بازرگانــی ترســیم میشــد در حــال محــو
شــدن اســت و ســازمانها و موسســات مجــزا
بــه لحــاظ حقوقــی ،بــرای رفــع موانــع
رقابتــی بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد.
امــروزه ،یکــی از مهمتریــن کلیدهــای بهبــود
زنجیرههــای تامیــن بــرای رســیدن بــه کالس
جهانــی ،مدیریــت زنجیــره تامیــن بــه صــورت
یکپارچــه و اســتفاده از فنــاوری اطالعــات
اســت .هرجــا کــه ایــن نگــرش یکپارچــه بــه کار
رفتــه ،صرفهجوییهــای اقتصــادی و افزایــش
کارایــی زیــادی حاصــل شــده اســت .بطوریکــه
بــا همــان فعالیتهــای گذشــته ،منافــع زیــادی بــه
مشــتریان رســیده اســت.
گرچــه بخــش زیــادی از وضعیــت لجســتیک
و زنجیرههــای تامیــن در هــر کشــور مربــوط
بــه عملکــرد واحدهــای عضــو زنجیــره (اعــم از
تامینکننــدگان ،تولیدکننــدگان ،شــرکتهای
خدماتــی ،توزیعکننــدگان و ســایر بخشــها) مــی
باشــد امــا مــروری بــر چهار مشــخصه زیرســاخت
هــا ،اســتانداردهای فعالیــت تامینکننــدگان،
وجــود سیســتمهای اطالعاتــی و منابــع انســانی
(مشــخصات یــک سیســتم لجســتیکی پیشــرفته)
نشــان میدهــد کــه دولتهــا نیــز در ارتقــای
عملکــرد لجســتیک کشورشــان نقــش کلیــدی
دارنــد.
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی ،بهبــود در
سیســتمهای لجســتیکی بــا توســعه و رفــع
موانــع اقتصــادی همــراه اســت و دولتهــا بایــد
هــر تالشــی بــرای ایجــاد سیاس ـتهای تشــویقی
جهــت کارایــی لجســتیک کشورشــان انجــام
دهنــد .خریــد و تــدارکات بــه صــورت رقابتــی،
کمــک بــه استانداردســازی مســتندات تجــاری،
مهندســی مجــدد فرآیندهــای آشــکار گمرکــی و
نصــب اســتانداردهای کیفیــت روی محصــوالت از
جملــه مهمتریــن ایــن تالشــها اســت .تضمیــن و
برقــراری امنیــت موجودیهــا ،تعییــن کدهــای
کاالیــی و مکانــی ،تســهیل سیســتمهای
اطالعاتــی شــرکتهای لجســتیکی طــرف ســوم
( )PL3و خصوصیســازی در مدیریــت لجســتیک
نیــز از دیگــر سیاســت هــای تشــویقی دولــت هــا
بــرای کارایــی لجســتیک کشورشــان اســت.

بــرای ایــن منظــور ،دولتهــا بایــد
خطمشــیها و سیاســتهایی از قبیــل
کمــک بــه توســعه زنجیرههــای مشــخص
کاال ،توســعه خدمــات بــا چنــد نــوع روش

ل ونقــل ،قراردهــی مشــترک مراکــز توزیــع
حم ـ 
در هابهــا ،تســهیل تجــارت ترانزیــت ،ارتقــاء
و توســعه لیزینــگ ،برونســپاری وظایــف
حقالعمــلکاری و هموارســازی کمکهــای
چندجانبــه بــرای ارتقــاء خدمــات را دنبــال
کننــد کــه از آنهــا بــا عنــوان راهحلهــای برتــر
لجســتیکی نــام بــرده میشــود.
در کنــار تالشــها و سیاســتهایی کــه دولتهــا
بایــد بــرای بهبــود عملکــرد لجســتیک کشورشــان
انجــام دهنــد ،بنگاههــا و کسـبوکارهای فعــال در
حــوزه تولیــد و تجــارت نیــز بایــد نقــش کلیــدی
خــود را بهخوبــی ایفــا نماینــد .بدیــن منظــور،
بعضــی از درســها و تجربیاتــی کــه بنگاههــا و
زنجیرههــای تامیــن کشــورمان میتواننــد از
موسســات خصوصــی موفــق دنیــا در مدیریــت
زنجیــره تامیــن یکپارچــه اقتبــاس کــرده و در
راســتای بهبــود عملکــرد مدیریــت زنجیرههــای
تامیــن خــود ب هــکار بندنــد را میتــوان اســتفاده
از متخصصــان حــوزه لجســتیک ،برونســپاری
کــردن خدمــات لجســتیکی کــه جــزو فعالیتهــای
اصلــی ســازمان نیســت ،اســتفاده از قراردادهــای
بلندمــدت ،افزایــش اعتمــاد بیــن اجــزای زنجیــره
و تاکیــد بــر حفــظ امنیــت و حفاظــت اطالعــات
ســازمانی و اســتفاده از شــاخصهای صحیــح
بــرای ارزیابــی ســازمان و زنجیرههــای تامیــن و
نــام بــرد.
همچنیــن مشــارکت مدیــران ســطوح باالیــی
ســازمان ،افزایــش و ارتقــای ســطوح مشــارکت
بیــن اعضــای زنجیــره ،توســعه نگــرش مشــتری
مــداری در ســازمان و تمرکــز ســازمان بــر وجــوه
رقابــت محــوری خــود و شناســایی آنهــا بــه کمک
تحلیــل زنجیــره ارزش از دیگــر عواملــی هســتند
کــه در ارتقــا و بهبــود لجســتیک و مدیریــت
زنجیــره تامیــن یکپارچــه موثــر هســتند .امــروزه
ایــن نکتــه اثبــات شــده اســت کــه اســتفاده از
رویکــرد یکپارچــه بهخصــوص در حــوزه فنــاوری
اطالعــات ســبب بهبــود بســیاری از معیارهــای

زنجیــره تامیــن ماننــد گــردش ســریع
اطالعــات مــی شــود .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه بهمنظــور یکپارچهســازی بنگاههــا در
قالــب زنجیرههــای تامیــن مشــخص کاال دو
نکتــه اساســی را بایــد مدنظــر داشــت .اولیــن
نکتــه مهمــی کــه در فراینــد یکپارچهســازی
الکترونیکــی ســازمان و زنجیرههــای تامیــن
بایــد توجــه داشــت ایــن اســت کــه بســیاری
از ســازمانها و بنگاههــای عضــو یــک زنجیــره
تامیــن ،بــهطــور مســتقل اقــدام بــه توســعه
سیســتمهای فنــاوری اطالعــات داخل ســازمانی
کردهانــد؛ بــدون اینکــه ایــن توســعه بهصــورت
یکپارچــه صــورت گرفتــه باشــد .جــای تردیــد
نیســت یکپارچــه کــردن سیســتمهایی کــه از
ابتــدا بهصــورت مســتقل ایجــاد شــدهاند کار
خیلــی مشــکلی خواهــد بــود.
دومیــن نکتــه اساســی در فرایند یکپارچهســازی
زنجیرههــای تامیــن ،ایــن اســت کــه بــه
کارگیــری سیســتمهای الکترونیکــی بــدون
ارزیابــی اولیــه فرایندهــا و اعمــال تغییــرات
الزم ،منجــر بــه اتوماســیون شــدن فرایندهایــی
میشــود کــه از رده خــارج بــوده و بهــزودی
دچــار تغییــر خواهنــد شــد .بنابرایــن قبــل از
پیادهســازی سیســتمهای الکترونیکــی الزم
اســت کــه ســازمانها و اعضــای زنجیــره تامیــن
نســبت بــه بــاز مهندســی فرایندهــای خــود بــا
رویکــرد یکپارچهســازی اقــدام کننــد.

در شــاخههای گوناگــون آن نیــز چیــزی غیــر از
پاس ـخهای مناســب بــه پرس ـشهای گاه مناســب
و گاه نامناســب نیســت و ایــن یــک واقعیــت
انکارناپذیــر اســت .فرقــی هــم نــدارد چــه در یــک
شــرکت بــزرگ باشــی و چــه در یــک مغــازه
کوچــک زیــر پلــه.
هســتینگز :امــا پــوآرو بــه نظــر تــو چگونــه
میتــوان پاســخ درســت مســائل مدیریتــی را
پیــدا کــرد؟
پــوآرو :دوســت مــن جوهــره مدیریــت شایســته
نیــز همیــن اســت .بســیاری بــه دنبــال پاســخ
همیــن پرســش هســتند.
هســتینگز :پــوآرو منظــورت ایــن اســت کــه واقعــا
جســتوجو نکنیــم؟
پــوآرو :البتــه که نــه .امــا بایــد بدانی اندیشــمندان
فراوانــی در ایــن بــاره در حــال جســتوجو و
مطالعــه هســتند و مطالــب خیلــی زیــاد و فراوانــی
هــم وجــود دارد کــه یــک بــازاردان 1یــا بهتــر
اســت بگویــم یــک مدیــر بــازاردان کاردان همــواره
بــه دنبــال یافتــن و ســاده کــردن ایــن مســائل
پیچیــده اســت و نــه پیچیــده کــردن مســائل
ســاده...

اتخــاذ بهتریــن تصمیــم مســتلزم بهینهســازی
دادههــای ورودی اســت و ایــن کار بــا گــردآوری
دیدگاههــا و نگرشهــای افــراد قابــل اعتمــادی
کــه بــه حــوزه مــورد نظــر اشــراف دارنــد میســر
میشــود ،البتــه برخــی آمادگــی عجیبــی در
دادن راهنمایــی در همــه حوزههــا دارنــد!!! کــه
جــای تقدیــر دارد!
 )2مــوردکاوی و مســائل فرضــی کــه در بســیاری
از کتابهــای مدیریــت بــرای خواننــدگان آمــده
از دیگــر منابــع مــورد اســتفاده جهــت تقویــت
عضلــهای تصمیمگیــری اســت کــه در برخــی
از ایــن قضایــا پاســخهایی هــم از طــرف برخــی
صاحبنظــران آورده شــده اســت.
 )3خوانــدن زندگینامههــای مدیــران برتــر
ســومین و ارزانتریــن کالس درس یادگیــری
روشهــای تصمیمگیــری بــرای مدیــران و
بازاردانــان کوشــا و عالقهمنــد ایرانــی اســت
کــه بــه دنبــال یادگیــری از برترینهــای دنیــا
هســتند؛ زیــرا آنچــه مدیــران برجســته در ســینه
دارنــد.
گنجینــه بــا ارزشــی بــرای علــم
و هنــر مدیریــت بازاردانــی نویــن
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اســت و مکتــوب کــردن آن خدمتــی اســت
بزرگ.برخــی از ایــن تجربیــات بــا هزینههــای
بســیار بــاال بــه دســت میآینــد و حاصــل عمــر
مدیرانــی اســت کــه در فــراز و نشــیب ســازمان
خــود مــو ســپید کــرده و گــرده خــم کردهانــد.

در کتــاب «گزیــده برتریــن نکتههــای مدیریتــی
هــاروارد» دربــاره تصمیمگیــری بــه نــکات
خوبــی اشــاره میشــود .در ایــن کتــاب آمــده
اســت :برخــی بــر ایــن باورنــد کــه تصمیمــات
بایــد ســریع و قاطــع اتخــاذ شــوند .از ســوی
دیگــر برخــی نیــز بــه تصمیمگیــری محتاطانــه
و مبتنــی بــر مشــاوره اعتقــاد دارنــد .در هــر
صــورت توجــه بــه نــکات زیــر شــما را از افتــادن
در دام تصمیمــات اشــتباه بــاز م ـیدارد و کمــک
میکنــد تــا نتایــج بهتــری بــه دســت آوریــد:
 )1از کمــک ذهنــی افــراد شایســته بــرای انجــام
کارهــا اســتفاده کنید.تصمیمگیــری فرآینــد
تبدیــل دادههــای ورودی بــه خروجــی اســت.

پترو تالیف

تصــور کنیــد پــوآرو در هواپیمــا نشســته اســت و
بــرای جلوگیــری از پرحرفــی هســتینگز همیشــه
عاشــق تصمیــم میگیــرد بــا طــرح چنــد معمــای
مدیریتــی زمــان ســفر را کوتــاه کنــد .شــما همراه
بــا هســتینگز بــه ایــن پرس ـشها پاســخ دهیــد.
پــوآرو میپرســد:
 )1دوســت مــن بــه نظــر تــو چگونــه میتــوان
یــک زرافــه را در یخچــال گذاشــت؟
هســتینگز پــس از  10دقیقــه فکــر کــردن
میگویــد :ایــن عجیبتریــن چیــزی اســت کــه
میشــد پرســید؛ نمیدانــم.
پــوآرو پاســخ میدهــد :دوســت مــن در یخچــال
را بــاز میکنیــم ،زرافــه را در یخچــال میگذاریــم
و در را میبندیــم .خیلــی ســاده اســت (ایــن
پرســش تمایــل تــو را بــرای انجــام دادن کارهــای
ســاده بــه طــرز پیچیــده امتحــان میکنــد).
 )2حــاال چگونــه یــک فیــل را در یخچــال
میگذ ا ر یــم ؟
هســتینگز :کاری نــدارد ،در یخچــال را بــاز
میکنیــم ،فیــل را در یخچــال میگذاریــم و در
را میبندیــم.
پــوآرو :نــه دوســت مــن ،در یخچــال را بــاز
میکنیــم ،اول زرافــه را از یخچــال خــارج
میکنیــم ،بعــد فیــل را در یخچــال میگذاریــم
و در را میبندیــم (ایــن پرســش توانایــی شــما را
بــرای فکــر کــردن دربــاره عواقــب کارهــای خــود
امتحــان میکنــد).
 )3ســلطان جنــگل در حــال برگــزاری کنفرانــس
حیوانــات اســت و همــه حیوانــات بــه جــز یکــی
حضــور دارنــد .کــدام حیــوان غایــب اســت؟
هستینگز :البد ...نمیدانم.
پــوآرو :فیــل دوســت مــن! فرامــوش نکــن کــه
فیــل هنــوز در یخچــال اســت (بســیار خــوب،
اگــر بــه همــه پرس ـشها پاســخ درســت نــدادی،
نگــران نبــاش .بــرای نشــان دادن اســتعداد خــود
هنــوز فرصــت داری).
 )4حــاال فــرض کــن بایــد از رودخانــه عریضــی
عبــور کنــی کــه همیشــه پــر از تمســاح اســت،
چگونــه از رودخانــه عبــور میکنــی؟
هستینگز :قایق کرایه میکنم.
پــوآرو :نــه دوســت مــن ،میتوانــی بــا شــنا
کــردن از رودخانــه عبــور کنــی .چــون تمســاحها
همــه در کنفرانــس حیوانــات حضــور دارنــد
(ایــن پرســش معلــوم میکنــد کــه آیــا شــما از
اشــتباهات خــود بــه ســرعت درس میگیریــد یــا
نــه).
بــر اســاس نتایــج تحقیقــات موسســه مشــاوره
اندرســون 90 ،درصــد مدیــران حرفــهای بــه
هــر  4ســوال پاســخ غلــط دادهانــد .مدیریــت

چهار معمای مدیریتی در ایران

3

تغییر نگرش
میگوینــد در کشــور ژاپــن مــرد میلیونــری زندگی
میکــرد کــه از درد چشــم خــواب بچشــم نداشــت
و بــرای مــداوای چشــم دردش انــواع قرصهــا و
آمپولهــا را بخــود تزریــق کــرده بــود امــا نتیجــه
چندانــی نگرفتــه بــود .وی پــس از مشــاوره
فــراوان بــا پزشــکان و متخصصــان زیــاد درمــان
درد خــود را مراجعــه بــه یــک راهــب مقــدس و
شــناخته شــده میبینــد.
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وی بــه راهــب مراجعــه میکنــد و راهــب نیــز
پــس از معاینــه وی بــه او پیشــنهاد کردکــه
مدتــی بــه هیــچ رنگــی بجــز رنــگ ســبز نــگاه
نکنــد.وی پــس از بازگشــت از نــزد راهــب بــه
تمــام مســتخدمین خــود دســتور میدهــد بــا
خریــد بشــکه هــای رنــگ ســبز تمــام خانــه را
بــا ســبز رنــگ آمیــزی کنــد  .همینطــور تمــام
اســباب و اثاثیــه خانــه را بــا همیــن رنــگ عــوض
میکنــد .پــس از مدتــی رنــگ ماشــین  ،ســت
لبــاس اعضــای خانــواده و مســتخدمین و هــر
آنچــه بــه چشــم مــی آیــد را بــه رنــگ ســبز و
ترکیبــات آن تغییــر میدهــد و البته چشــم دردش
هــم تســکین مــی یابــد.

بعــد از مدتــی مــرد میلیونــر بــرای تشــکر از
راهــب وی را بــه منزلــش دعــوت مــی نمایــد.
راهــب نیــز کــه بــا لبــاس نارنجــی رنــگ بــه
منــزل او وارد میشــود متوجــه میشــود کــه بایــد
لباســش را عــوض کــرده و خرقــه ای بــه رنــگ
ســبز بــه تــن کنــد.
او نیــز چنیــن کــرده و وقتــی بــه محضــر بیمــارش
میرســد از او مــی پرســد آیــا چشــم دردش
تســکین یافتــه ؟ مــرد ثروتمنــد نیــز تشــکر کــرده
و میگویــد :

ســبز خریــداری کنیــد و هیــچ نیــازی بــه ایــن
همــه مخــارج نبود.بــرای ایــن کار نمیتوانــی تمــام
دنیــا را تغییــر دهــی ،بلکــه بــا تغییــر چشــم
اندازت(نگــرش) میتوانــی دنیــا را بــه کام خــود
درآوری .تغییــر دنیــا کار احمقانــه ای اســت
امــا تغییــر چشــم اندازمان(نگــرش) ارزانتریــن و
موثرتریــن روش میباشــد.

 »:بلــه  .امــا ایــن گرانتریــن مداوایــی بــود کــه
تاکنــون داشــته».
مــرد راهــب بــا تعجــب بــه بیمــارش میگویــد
بالعکــس ایــن ارزانتریــن نســخه ای بــوده کــه
تاکنــون تجویــز کــرده ام .بــرای مــداوای چشــم
دردتــان ،تنهــا کافــی بــود عینکــی بــا شیشــه

مدیران بزرگ به چه می اندیشند
پنــج درس از تــام فرســتون ( مدیــر عامــل ) MTV Networkدربــاره شــکار جوانــان
گریزپــا
 .1بازار پژوهی کلید کار است  .آن چه در توان دارید انجام دهید.
 .2دنبال نسلی که بزرگ شده راه نیفتید  .پیش باز آیندگان بروید.
 .3کارکنان جوان پرورش دهید که از جان و دل به کار عالقمند باشند.
 .4محیط کار را با نشاط کنید  ،تا راه ایده ها از پایین به باال باز شود
 .5.خواست جوانان آمریکایی و آلمانی و چینی  ،متفاوت است  .به سلیقه های محلی بپردازید.
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