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  گام براي شكست يك پروژه 5

  
  

گام، شكست خوردن يك پروژه را تضمين نمود؟ با انجام اين گامها به راحتي مي توان يك  5آيا مي دانيد چطور مي توان در 
 !پروژه را در زماني بعد از موعد مقرر و با بودجه اي باالتر از بودجه مصوب به پايان رساند

رنامه ريزي چه فايده اي دارد وقتي هيچكس از برنامه من پيروي نمي كند؟ برنامه ب« !نكنيدگاه برنامه ريزي  هيچ: گام اول
  »!هاي من بعد از پرينت شدن، در قفسه هاي كارمندان خاك مي خورند

تنها يك برنامه ريزي درست است كه شما  «.If you fail to plan, then you plan to fail» : يك ضرب المثل مديريتي
اگر درست برنامه ريزي كنيد مي . ن مي سازد كه آيا كارها در زمان خودشان و به دست افراد مناسب انجام مي شوندرا مطمئ

 .توانيد مطمئن شويد كه پروژه را به موقع تحويل خواهيد داد

چيزي كه آنها بايد بدانند تمام . چرا بايد به همه افراد بگويم كه چه اتفاقي افتاده؟ معني ندارد« !دارتباط برقرار نكني: گام دوم
  »!به دردسرش نمي ارزد. روابط عمومي زمان بر است. برنامه كاري روزانه شان است

برقراري ارتباط و روابط عمومي بين افراد پروژه اين است كه اين كار همه را در يك سطح قرار داده و همه از وضعيت  فايده ي
ر كم و بيش مطلع شده و در صورت وجود جو مناسب، هواي هم را خواهند پروژه و نيز وضعيت واحدهاي مختلف و افراد ديگ

مثال اگر فقط خود شما . در اين حالت افراد مي دانند كه چه زمان بايد بيشتر كار كنند و چه زمان لزومي به اين امر نيست. داشت
اطالع رساني و ارتباط در تيم ضعيف بوده ، اگر »!وضعيت خوب نيست«بدانيد كه پروژه در حال انحراف از اهداف بوده و اينكه 

 .باشد چطور مي توان انتظار داشت كه پروژه با موفقيت و سر وقت فاز اختتام را پشت سر بگذارد

آنها حتما بايد . اگر افراد را به حال خودشان بگذارم زمان را به بطالت مي گذرانند«! را فراموش كنيد leadership :گام سوم
  »!باشد تا كارها را به درستي انجام دهندزور باالي سرشان 

اين رويكرد احتماالً در كوتاه مدت جواب مي دهد اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه براي آنكه افراد در بلند مدت هم انگيزه 
مدت آنها بايد احساس براي اين منظور، در كوتاه . هستند) نه صرفاً مالي(كار داشته باشند نيازمند به تشويق و دريافت پاداش 

حتي در زمان تنبيه . بر مي آيد» رهبر«كنند كه حضور آنها براي مجموعه ارزش آفرين است و الغاي چنين حسي تنها از يك 
در برخورد با افراد . سعي كنيد حضورتان سودمند باشد. تعادل را رعايت كنيد. افراد هم بايد با روحيه مثبت با آنها برخورد كرد

  ».تيمهاي بزرگ رهبران بزرگ دارند«به ياد داشته باشيد كه . از موضع آنها فكر كنيد تالش كنيد

  محمد اسدي
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  خميني قزوينبازاريابي دانشگاه بين المللي امام–MBAكارشناس ارشد 

 لينك مطلب در سايت
 asadi@myindustry.ir 

http://www.myindustry.ir/project-management/articles/why-do-projects-fail.html
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مشتري تقاضاي «!از اين شاخه به آن شاخه بپريد: گام چهارم
اگر پروژه ! خود را تغيير مي دهد و اين به كسي مربوط نمي شود

بخواهند مدام اگر آنها . ديرتر تمام شود مشكل خودشان است
  ».1محدوده پروژه را تغيير بدهند من مانع آنها نمي شوم

مطمئناً مشتري مي تواند در صورت تمايل محدوده پروژه را تغيير 
دهد اما شما بايد اين تغييرات را كنترل كنيد چرا كه اگر ضرب 

پروژه فرا برسد و پروژه تمام نشده باشد، ولو به  (deadline) االجل
هيچ چيز نبايد به نارضايتي ! ت درخواستي مشتري كه البته اجازه آنها را شما داده ايد، مشتري ناراضي خواهد بودخاطر تغييرا

 .مشتري منجر شود

وقتي قرارداد پروژه را با مشتري بستم ديگر تا زمان اختتام و «! به محض آغاز پروژه مشتري را فراموش كنيد: گام پنجم
اگر با او . هرچه قدر مشتري كمتر درگير پروژه باشد، كتر مزاحمت ايجاد مي كند. صداي او ندارمتحويل پروژه نيازي به شنيدن 

  »!صحبتي نكنم، او هم مرا اذيت نمي كند

اگر پس از قرارداد با . اين رويكرد فقط زماني كارگشاست كه در خالل انجام پروژه شما نيازي به پشتيباني مشتري نداشته باشيد
، در ...كنيد، كافي است در جايي به آنها نياز پيدا كنيد، مثال نياز به پول، منابع و يا تمديد ضرب االجل پروژه و مشتري قطع رابطه

الزم است تا با پيشرفت پروژه در هر گام مشتري را مطلع سازيد به طوري كه احساس . اينصورت قطعاً به مشكل برخواهيد خورد
 !با اين كار مي توانيد روي همكاري او نيز حساب باز كنيد .كند كه واقعاً بخشي از تيم پروژه است

شديداً به او احترام بگذاريد و زماني كه چيزي از او مي خواهيد با خواهش و . با مشتري همانند بهترين دوست خود برخورد كنيد
از داشته باشيد، در هر زمان به بدانيد كه اگر پشتتان به ساپورت مشتري گرم باشد هرچيزي را كه ني. اظهار لطف درخواست كنيد

 .دست خواهيد آورد

مديران پروژه عموماً . پرداخته شده است» مديريت پروژه«در مطلب باال به صورتي اجمالي به طرح مهمترين بايدها و نبايدهاي 
ي شوند كه در دچار مشكل م) عموماً رهبري و ارتباط با مشتري(در برخي زمينه ها درست عمل مي كنند و در برخي بخش ها 

 .چنين مواردي مراجعه به كارشناسان و طرح مباحث عميق تر مي تواند راهگشا باشد

  :منابع
  :سايت انگليسي

  method123.com  
  

    

                                                            
پروژه اشاره  (Scope) معروف است و به تغييرات ناخواسته و خارج از كنترل در محدوده Scope Creep اين مشكل در مديريت پروژه به - ١

از اتفاقات نامطلوب  Scope Creep .اين پديده غالباً زماني رخ مي دهد كه محدوده پروژه به درستي تعريف، مستند و كنترل نشده باشد. دارد
  .بوده و بايد از آن اجتناب شود

 1389اسفند   1شماره 
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  اجزا و كاركرد تعريف، چيست؟ اطالعاتي سيستم

   
  

 تعريف

 تعريف كرد كه وظيفه ي جمع آوري (interrelated) يك سيستم اطالعاتي را مي توان مجموعه اي از عناصر وابسته به هم 
(collect, retrieve) پردازش ،(process)ذخيره ، (store) و توزيع كردن (distribute)  اطالعات به منظور پشتيباني از

عالوه بر پشتيباني از تصميم سازي، هماهنگي و كنترل بخش هاي . تصميم سازي و كنترل را در يك سازمان بر عهده دارد
جسم بهتر و تصوير كردن موضوعات مختلف سازمان، يك سيستم اطالعاتي مي تواند به مديران و كاركنان در تحليل مشكالت، ت

   .پيچيده و همچنين در توليد محصوالت جديد كمك كند

سيستم هاي اطالعاتي، اطالعات مربوط به افراد، مكان ها، و هر جزء قابل تصوري از داخل و خارج سازمان را مي توانند در خود 
كه به شكل قابل فهم و قابل استفاده براي انسان ها ، داده هايي هستند (information)منظور از اطالعات . ذخيره مي كنند

جرياني از وقايع داخل و خارج سازمان را تصوير مي كنند كه هنوز سازماندهي و مرتب  (data) در مقابل، داده ها. درآمده باشند
ها، اجناس بسياري  صندوق هاي سوپرماركت. مثالي كه در ادامه مي آيد، به روشن تر شدن اين تفاوت كمك مي كند. نشده اند

اين داده هاي پراكنده را مي توان . را از طريق باركد اسكن مي كنند و داده هاي مربوط به هر بار اسكن كردن را ذخيره مي كنند
جمع آوري و تحليل كرد تا به اطالعات معني داري دست يافت، مثل تعداد كل نوشابه هاي فروخته شده در يك فروشگاه، 

 .نوشابه در يك فروشگاه، يا كل فروش يك برند نوشابه در يك منطقه ي جغرافيايي پرفروش ترين برند

 بخش هاي يك سيستم اطالعاتي

 ورودي: سه بخش در يك سيستم اطالعاتي وجود دارند كه با همكاري هم اطالعات الزم را براي سازمان توليد مي كنند
(input)پردازش ، (processing)  و خروجي(output). رودي، داده هاي خام را از محيط داخل و خارج گرفته و جمع بخش و

بخش ). توليد اطالعات(بخش پردازش، اين داده هاي خام را از ورودي گرفته و به شكل معني دار درمي آورد . آوري مي كند
اطالعات استفاده كنند خروجي، اطالعات پردازش شده را به افرادي كه به آن نياز دارند، يا فعاليت هايي كه قرار است از آن 

احتياج دارند كه اطالعاتي را  (feedback) همچنين سيستم هاي اطالعاتي به بخش ديگري به نام بازخورد. منتقل مي كند
 .جهت ارزيابي و اصالح بخش ورودي سيستم توليد مي كند

 
 

   

  احمد ميرخاني
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمانسيستمهاي اطالعاتيكارشناس ارشد 

 mirkhani@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/information-management-systems/article/what-is-management-system.html
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اگرچه سيستم هاي اطالعاتي 

 محور از فن آوري-كامپيوتر
كامپيوتري براي دخيره 
سازي و پردازش داده هاي 
خام استفاده مي كنند، بايد 
ميان كامپيوتر و برنامه ي 
كامپيوتري از يك طرف و 
سيستم اطالعاتي از طرف 

 .ديگر تفاوت قائل شد
كامپيوترها و نرم افزارهاي 
مرتبط، شالوده ي فني، ابزار 
و مواد مورد نياز سيستم هاي 

نرم افزارها . اطالعاتي هستند
دانستن اينكه كامپيوترها و نرم . مجموعه اي از دستورهاي محاسباتي هستند كه پردازش كامپيوتري را هدايت و كنترل مي كنند

اهميت دارد، اما كامپيوتر تنها جزئي از يك سيستم  (solutions)  افزارها چگونه كار مي كنند، براي طراحي راه حل هاي فني 
مقام مقايسه، خانه هاي چوبي با چوب، ميخ و چكش ساخته مي شوند، اما اين اجزا در كنار هم يك خانه را در  .اطالعاتي است

معماري، طراحي، زمين، نقشه برداري و تصميماتي كه آنها را هدايت مي كنند، همگي جزئي از خانه هستند و . تشكيل نمي دهند
ها هم در حكم ميخ و چكش براي يك سيستم اطالعاتي هستند، اما تنها كامپيوترها و نرم افزار. براي ساختن آن ضروري هستند

براي فهم بهتر سيستم هاي اطالعاتي، ابتدا بايد مشكالتي . با كنار هم قرار گرفتن آنها، اطالعات مورد نياز سازمان توليد نمي شود
 .را شناخت كه سيستم هاي اطالعاتي براي حل آنها پديد آمده اند

 :فاده در اين مطلبمنابع مورد است

 :كتاب انگليسي

 Management Information Systems نوشته ی Ken Laudon و Jane Laudon 

 

    

 1389اسفند   1شماره 



 

  

 ماهنامه الكترونيكي پايگاه اطالع رساني صنعت

7 
www.myindustry.ir 

  جلوگيري از اتالف انواع منابع در توليد ناب

  
كند، اطالق مي  را جذب مي كند ولي هيچ ارزش افزوده اي ايجاد نمي   اتالف به هر فعاليتي كه منابعي نظير زمان و يا هزينه

حذف سيستماتيك اتالف، بايد به تمام منابع  براي. باشدهاي توليد ناب مي  حذف اتالف يكي از اصول پايه اي سيستم  .شود
 .انساني موجود در سازمان آموزش داده شود كه اتالف چيست و در صورت مشاهده، چگونه آن را حذف كنند

با تجزيه و تحليل فرايندهاي عملياتي و منابع انساني در واحدهاي صنعتي دو نوع اتالف شناسايي مي شود؛ اين دو نوع شامل 
  .و پنهان مي شود اتالف آشكار

آن چه بيشتر به آن پرداخته شده است، انواع اتالفهاي آشكار است، كه به وضوح 
ديده مي شود، اما نكته اي كه شايد الزم باشد بيشتر به آن توجه گردد، موارد 

  .پنهان است

 يك با فوراً را آن توان مي و است شناسايي قابل راحتي به معموالً آشكار اتالف
  تكنولوژي ها،-روش در پنهان اتالف. كرد حذف هزينه بدون حتي يا و پايين هزينه

 اجرا اي بهبوديافته روشهاي اينكه مگر شود-مي ظاهر شركت فعلي هاي سياست يا
 اتالفات اين شناسايي. نمود تقسيم دسته هشت به توان مي را اتالفات. شوند

 و شناسايي را آنها راحتي به توان مي موجود دانش و اطالعات با و است ضروري
 از بيش توليد اتالف: از عبارتند اتالفات انواع. شد كار به دست آنها حذف براي

 اتالف و اضافي فرايندهاي اتالف انتظار، اتالف نقل، و حمل اتالف حركت، اتالف تعمير، و اصالح اتالف موجودي، اتالف اندازه،
   .انساني منابع استفاده بال خالقيت

  .است آمده توليدي شركتهاي در اتالف اصلي نوع هشت پيرامون شرحي ادامه در
  

  :اندازه از بيش توليد اتالف
  

 مشتري هيچگونه كه كند مي توليد ساخت حال در موجودي يا نهايي محصوالت شركت كه شود مي ظاهر هنگامي اتالف اين
  .شود مي ساخت حال در موجودي توليد سبب كه بوده باالتر مراحل از سريعتر پايين مراحل توليد اينكه يا ندارد
  :موجودي اتالف

  
  شود تشكيل توليدي فرايندهاي مراحل تمام در خام مواد و ساخته نيم موجودي نهايي، محصوالت از تواند مي موجودي

  

  احسان مردان
  اميركبيرتوليد صنعتي دانشگاه صنعتي  –كارشناس مهندسي صنايع

  صنايع دانشكده فني دانشگاه تهران –كارشناس ارشد مهندسي صنايع

 mardan@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/scheduling-and-production-management/article/lean-production-waste.html
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  :تعمير و اصالح اتالف
  باشد مي مواد و انساني منابع تجهيزات، نيازمند زيرا شود مي ضروري غير هاي هزينه سبب معيوب قطعات و مواد تعمير و اصالح
  :حركت اتالف
  .باشند مي اتالف نكند ايجاد مشتري براي اي افزوده ارزش مستقيماً كه مواد يا انساني نيروي مواد، حركت هرگونه
  :نقل و حمل اتالف

  
  .آيد مي پديد كارخانه رسطح د ضروري غير و نامتناسب نقل و حمل انجام از اتالف اين

  :انتظار اتالف
  

 نيروي كه وقتي انتظار اتالف. باشد مي كارخانه سطح هاي فاريند در خصوص به اتالف نوع ترين فراگير معموالً اتالف نوع اين
  .دهد مي رخ مانند مي منتظر مواد ، تجهيزات انساني،

  
  :اضافي فرايند اتالف

  
. شوند اتالف به منجر توانند مي كنند، نمي اضافه خدمت يا محصول به ارزشي هيچگونه مشتري ديدگاه از كه هايي فرايند

 فرايند پايين كيفيت دليل به اضافي هاي فرايند انجام و مفيد غير و زايد مصوبات مشتري، الزامات ضعيف تعريف نظير فاكتورهايي
  .باشند مي اتالفات نوع اين هاي نمونه از
  

  :كاركنان بالاستفاده خالقيت
  
 جمله از آنها پيشنهادهاي به توجه عدم دليل به انساني منابع يادگيري هاي فرصت و پيشرفتها نظرات، زمان، دادن دست از

  .گيرند نمي قرار توجه مورد ها سازمان در كه است اتالفاتي
  

  : مطلب اين در استفاده مورد منابع
Feld W.M., Lean Production,1998  

   

 1389اسفند   1شماره 
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  ريزي نگهداري و تعميرات انواع برنامه

  
  
مطرح مي باشد و در واقع تشكيل بخش  PMامروزه در اكثر صنايع كشورمان انجام برنامه ريزي نگهداري و تعميرات با عنوان  

PM در نمودار سازماني و تهيه نرم افزارهاي مرتبط به صورت يك روش عام به كار گرفته مي شود. 
نگهداري وتعميرات نيز از اين قاعده مستثني نبوده و روش ليكن با توجه به رشد روز افزون علوم مختلف، محبث برنامه ريزي 

و يا سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و  CMMSهاي جديدي جهت انجام برنامه ريزي ابداع شده كه از آن جمله مي توان به 
ش برخي از موضوعات كلي كه در اين رو. اشاره نمود Computerized Maintenance Management Systemتعميرات 

  )در اين متن از نت به عنوان مخفف نگهداري و تعميرات استفاده شده است. ( مطرح مي باشند در ذيل عنوان شده اند
 . Time – Directedروش هاي مبتني بر زمان  –الف  

مي باشدكه اصطالحاً آنرا نت پيشگيرانه گويند و در  Preventive Maintenanceاين روش ها غالباً قديمي بوده و نمونه آن 
انجام )  Min time to repair ( MTTRو )  MTBF ) Min time between failure اين روش برنامه ريزي بر اساس

 .مبناي انجام فعاليت ها در اين روش ميانگين زمان بين دو خرابي و يا حداقل زمان بين دو خرابي مي باشد . مي شود

  . Condition Basedروش هاي مبتني بر شرايط كاركرد  –ب 

اين روش ها كارائي بيشتري نسبت به روش هاي بند الف دارند وليكن جهت اجرا نيازمند وسايل و تجهيزات بازرسي فني مانند 
  :برخي از اين روش ها در ذيل ذكر شده است . مي باشند... ارتعاش سنج، دماسنج و 

1- Predictive Maintenance )كه در آن بر اساس پارمترهاي بازرسي در خصوص انجام تعميرات روي ) نت پيشبينانه
نمونه وسايل و تجهيزاتي كه در اين روش استفاده مي شود ارتعاش سنج و دماسنج مي . ماشين آالت تصميم گيري مي شود 

  .باشد 

2- Proactive Maintenance )مه ريزي به روش پيشبينانه در خصوص داليل بروز كه در آن عالوه بر برنا) نت كنشگرايانه
  .عيوب و كالس بندي ماشين آالت نيز فعاليت هايي انجام مي شود 

مي باشد كه اين روش يكي از متدهاي مديريت خوردگي  ICCPيكي از مباحث مطروحه در اين متد انجام بازرسي به روش 
 Impressed Current Cathodic Protection(نيز مي گويند است و به آن حفاظت كاتديك به وسيله جريان اعمال شده 

( .  

3- Precision Maintenance )كه عالوه بر موارد مطروحه در نت كنشگرايانه دامنه استفاده از وسايل بازرسي فني ) نت دقيق
   .اشاره نمود ....  پارامتريك را گسترش مي دهد و از جمله اين وسايل مي توان دوربين ترموگرافي، كيت آناليز روغن و

  مهدي داداشي
  توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين –كارشناس مهندسي صنايع

  )ايدكو(كارشناس شركت توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان

 dadashi@myindustry.ir  در سايت لينك مطلب

http://www.myindustry.ir/maintenance/articles/preventive-maintenance.html
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  تاريخچه 

 نت پيشگيرانه. در تعميرات بعد از خرابي خالصه مي شد 1950تا قبل از دهه   )نگهداري و تعميرات(عمده فعاليت هاي نت 
Preventive Maintenance  نت بهره ور 1950در دهه ،Productive Maintenance  كه توجه به كارايي اقتصادي

روند تكاملي در مسائل نگهداري و  1970در كشورهاي صنعتي رواج يافت و از دهه  1960تجهيزات معطوف داشت در دهه 
در نت بهره ور . وارد مرحله جديدي شد Total Productive Maintenance تعميرات با شكل گيري نت بهره ور فراگير

ليت هاي صنعتي و تجاري به صورت اعجاب انگيزي بهبود يافته و باعث ايجاد يك محيط كاري با بهره فراگير نتايج حاصل از فعا
  .وري باال، شادي آفرين و ايمن، با بهينه سازي روابط بين نيروي انساني و تجهيزاتي كه به آن سرو كار دارند مي گردد 

 Proactive(نت پيشبينانه،  Predictive Maintenance) PDM(آخرين روش هاي برنامه ريزي نت عبارتند از 
Maintenance(  ،نت كنشگرايانه)Precision Maintenance ( نت دقيق كه در بخش مقدمه شرح مختصر هر يك ارائه

  .شده است

   :مشكالتي كه در صورت عدم وجود سيستم مكانيزه برنامه ريزي نت بروز مي نمايد عبارتند از 

 .ي نت به دليل حجم باالي فعاليت ها از قلم افتادن فعاليت ها -1 
  .حجم زياد بايگاني از نظر شناسنامه ها و رزومه شركت و مشكل دسترسي به اطالعات مورد نياز  -2
  .عدم وجود ارتباط سريع بين مستندات فعاليت هاي نت و ساير سيستم ها  -3
  .گزارش هاي مورد نياز و وقت گير بودن تهيه هر گزارش عدم تصميم گيري درست و به موقع مديران به دليل مشكالت تهيه  -4
  .ICMPو امكانپذير نبودن انجام برنامه ريزي به صورت  CMPعدم دسترسي به كالس هاي نوين  -5
6- Integrate  در بخش هاي مختلف سازمان كه اين عامل   )نگهداري و تعميرات(و يكپارچه نبودن اجراي فعاليت هاي نت

  .ساعت انجام كار تعميرات مي گردد/ توقفات بيش از حد و افزايش نفر موجب بروز 
به دليل حجم باالي فعاليت ها و وقت گير بودن پردازش اطالعات مختلف مي بايست فعاليت ها در سيستم هاي دستي بين  -7

جراي برنامه ريزي نت و واحدهاي مختلف توزيع گردد كه اين عامل موجب عدم وجود يك مركز مستقل جهت پيگيري امور و ا
  .تهيه گزارشات دلخواه مي گردد

مثالً . محاسبات در برنامه ريزي با دقت كافي انجام نمي شود و معموالً برنامه ريزي بر اساس شرايط واقعي انجام نمي شود -8
  .خواهد شدتوقفات ماشين آالت در زمانبندي ها تاثير نمي گذارد و در نتيجه فعاليت ها در زمان مقرر انجام ن

ايجاد تغيير در برنامه ريزي و جا به جا كردن برنامه براحتي انجام نمي شود، در صورتي كه در سيستم هاي مكانيزه اين عمل  -9
  .به وسيله برخي توابع نرم افزاري براحتي و در حداقل زمان انجام مي شود

  .ريزي نت و در نتيجه تاخير در تحويل سفارشات به مشتريانعدم حصول نتايج برنامه توليد به دليل بروز مشكالت در برنامه  -10
وجود  Onlineامكان برنامه ريزي فعاليت ها از طريق يك مركز براي ماشين آالت در مناطق مختلف جغرافيايي به صورت  -11

  .نخواهد داشت
  .صورت دقيق امكانپذير نمي باشدپيگيري انجام فعاليت ها و برآورد نيروي انساني مورد نياز و قطعات و ملزومات به  -12
موجودي انبارها در اثر عدم برآورد دقيق قطعات و ملزومات به صورت ناموزون افزايش و يا كاهش مي يابد كه هر دو حالت  -13

  .آن موجب زيان مالي براي هر سازمان خواهد بود
  .ه روند كاركرد ماشين آالت خواهد بودسفارشات قطعات يدكي با دقت مورد نياز انجام نمي شود و تبعات آن متوج -14

 1389اسفند   1شماره 
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تعريف كار از طرف مديران براي نيروهاي اجرائي با مشكل مواجه مي شود زيرا استخراج ليست تمام فعاليت ها به صورت  -15
د و غير مكانيزه با دشواري هاي متعدد انجام مي شود و در نتيجه تمام فعاليت ها جهت اجرا به واحدهاي اجرائي اعالم نمي شو

  .گاهاً مشاهده مي شود در ظاهر كليه فعاليت ها انجام شده ولي در واقع تعدادي فعاليت از قلم افتاده است
محاسبه قيمت تمام شده محصول به درستي انجام نمي شود و اين مساله با توجه به وجود رقابت در عرضه محصوالت، حجم  - 16

  .بازار فروش هر توليد كننده را كاهش مي دهد
  .دفعات بروز عيوب با يك دليل مشابه در مكان هاي مختلف از نظر واحدهاي مسئول پنهان مي ماند -17
محاسبه عمر اقتصادي ماشين آالت و آناليز تعويض آنها قابل انجام نمي باشد و يا به درستي انجام نمي شود و خسارات مالي  -18

  .ناشي از آن متوجه سازمان خواهد بود
صورت قائم به فرد انجام مي شود و عدم حضور يك شخص كليدي موجب توقف اجراي نت مي گردد و اين فعاليت ها به  -19

مناسب  Documentationمساله انجام امور را به سمت اجراي فعاليت ها به روش استاد كاري سوق مي دهد و به دليل عدم 
فعاليت ها را انجام خواهند  Try & Errorين كه به روش افراد جديدي كه وارد سازمان مي شوند نمي توانند موثر باشند و يا ا

  .داد و بروز مشكل فوق ضررهاي مالي و جاني جبران ناپذيري را متوجه سازمان خواهد نمود

  :منابع استفاده شده در اين مطلب 

  :ساير منابع

  اسالمي واحد قزويننگهداري و تعميرات برگزار شده در دانشگاه آزاد   برداشت از سمينار برنامه ريزي  
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  آديداس يك برند كارا

  

معروف (آدولف . نوآوري بخش جدانشدني نامهاي تجاري و برندهاي بزرگ امروز دنيا است؛ آديداس هم از قانون مستثني نيست 
مغز متفكر اصلي برند آديداس را، مردم به عنوان پايه گذار صنعت لوازم ورزشي مدرن ) Adolph Adi Dassler(دسلر ) به ادي

  .مي شناسند
ر دوران ركود اقتصادي پس از جنگ جهاني اول سپري شد و در همين دوران به خانواده اش كمك مي نوجواني ادي در آلمان و د

ولي عالقه و اشتياق اصلي او هميشه ورزش . كرد كه با استفاده از باقي مانده ي كيف هاي ارتشي، براي خود وسايلي درست كنند
او عالوه بر استفاده از تجربيات شخصي اش، با . روع كردساخت كفشهاي ورزشي را ش 1920در سال . و به خصوص فوتبال بود

تعدادي زيادي پزشك، مربي ورزش و كارشناس ورزشي هم مشورت مي 
هر كفش براي هر ورزش به خصوص » كارايي«از همان ابتدا روي . كرد

بنابراين براي انواع گوناگون ورزش مصل دو، تنيس يا فوتبال .تاكيد داشت
  .كرد كفشهاي متفاوتي طراحي

اين شيوه ي كار مبتني بر تحقيق گسترده، به زودي براي او شهرت جهاني 
ادي هنوز دهه ي بيست عمرش را پشت سر نگذاشته بود كه . به ارمغان آورد

  .لقب گرفت» سرپرست تجهيزات ورزش جهان « 
بندي به طراحي كفشهاي مناسب براي  دسلر با نوآوري هاي پيوسته و پاي

مثالً در . وانس آديداس را پيشاپيش ديگران قرار دهدورزشهاي مختلف، ت
زمينه ي فوتبال دسلر متوجه شد كه هنگام باران، بازيكنان كارايي خود را 

در زمين مرطوب از دست مي دهند و به فكر اضافه كردن ميخ هايي به كف كفشهاي فوتبال شد، و همين كفشها به آلمان در 
يقاً مشابه همين ابتكار اين دسلر بود كه براي اولين از آج هاي ويژه اي در كفشهاي دق. كمك كرد 1954تصاحب جام جهاني 

  .دونده هاي استفاده كرد
دسلر تنها يك مخترع موفق نبود، بلكه از شم اقتصادي قوي اي برخوردار بود، ائ مي دانست كه اگر قرار باشد آديداس، كفشهاي 

او  1942در سال . د، مي بايد در تمامي آنها يك عنصر مشترك وجود داشته باشدكامالً متفاوت براي ورزشهاي مختلف ارايه ده
به فكر دوختن سه نوار در كناره ي كفشها افتاد؛ به طوري كه هر كسي تنها با نگاه كردن به كفش بتواند تشخيص دهد كه آنها 

   .ركت آديداس شناخته شودلوگوي ش) سه خط(طول كشيد تا سه توار  1996با اين حال تا سال . آديداس هستند
كه ( امروز ميراث دسلر هنوز به قوت خود باقي است و هنوز تمركز اصلي آن بر روي جنبه كارايي هر كدام از محصوالتش است 

و در عين حال بازار آديداس ديگر محدود به ورزشكاران ) در حال حاضر تمامي انواع پوشاك و كفشهاي ورزشي را شامل مي شود
كه  1986از سال . ر واقع امروز آديداس به همان اندازه كه يك نام ورزشي است، در زمينه ي مد هم نام معتبري استو د. نيست

آمريكايي در دنيا  Hip Hopخواننده ي هيپ هاپ ) Run DMC(از ران دي ام سي ) My Adidas(» آديداس من«ترانه ي 

  سيد حميدرضا عظيمي
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

 لينك مطلب در سايت
 azimi@myindustry.ir 

 1389اسفند   1شماره 

http://www.myindustry.ir/entrepreneurship/article/adidas-performance.html
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امروز ستارگان ديگر جامعه ي هيپ هاپ مثل ميسي اليوت . كردپيدا » با حال«معروف شد، نام تجاري آديداس يك وجهه ي 
)Missy Elliot (با پوشيدن لباسهاي آديداس آن را در صدر لباسهاي مد روز نگه داشته اند.  

آديداس با برنامه ريزي پروژه هاي ورزشي براي جوانان مثب كمپ هاي مختلف، در صدد شكار ستارگان آينده ي دنياي ورزش 
ترتيب آديداس در درجه ي اول با اجراي چنين پروژه هايي پتانسيل روابط عمومي و اطالع رساني بااليي دارد و بدين . است

اين بخش در واقع بخش كليدي استراتژي آديداس براي جذب ورزشكاران برجسته . سپس نوبت به بخش حمايت مالي مي رسد
  .به منظور عقد قراردادهاي بعدي با آنان است

ينه ي مناسبي براي امتحان كاالهاي جديد شركت خواهد بود چون بدين وسيله مي تواند ميزان پاسخ گويي همين طور زم
  .ستارگان آينده ورزش را به اين كاالها بسنجد
در جستجوي الگوها و . برندي كه هم پشت سر و هم به جلوي رويش مي نگرد: پس آديداس را مي توان چنين شرح داد 

ت؛ در حالي كه هر گز تاريخچه ي خود را فراموش نمي كند و حتي از طريق پخش ميراث ورزشي آن را استعدادهاي آينده اس
  .رواج مي دهد

يك كفش .كمرنگ تر ديده شود اما رقيبي جدي براي نايكي است) Nike(ي نايكي  ممكن است كه امروز آديداس در سايه
و اين رقابت شديد اين دو برند را در عرصه ي » ! نايكي نيست « بلكه مي گويد » ! آديداس « : ورزشي آديداس فقط نمي گويد

ممكن است آديداس و نايكي از يكديگر بيزا باشند اما اين رقابت در نهايت هر دوي آنها . پوشاك و كفش ورزشي نشان مي دهد
  آيا اگر اين رقابت نبود، آنها اين قدر قوي مي شدند؟. بسيار قدرتمند ساخته است

اگر چه تبليغات و حمايت مالي، بخشهاي مهم و كليدي و . به خاطر ترس از نايكي تصميم غلط نگرفته است آديداس هرگز
آديداس همواره به اهداف اصلي آدولف دسلر وفادار مانده است و . استراتژي بازاريابي است ولي نه به قيمت افت كيفي كاالها

  .هميت دارداش ا كارايي كاالهايش به اندازه ي كارايي نام تجاري
  :عامل زير بيان ميكنيم  5رموز موفقيت برند آديداس را در 

  نوآوري
ميخ هاي مخصوص كفشهاي فوتبال، آج هاي مخصوص كفشها دو و بسياري ديگر از نوآوري هايي هستند كه در موفقيت برند 

  .آديداس موثر بود هاست
  كارايي

او هميشه به دنبال راه هايي براي ترقي . ي كاالهايش بي توجهي نكردآدولف دسلر كه خود يك ورزشكار هم بود، هرگز به كاراي
  .استانداردهاي ورزشي از طريق استفاده از وسايل آديداس بود

  رقابت
آديداس به . پس هرگز بازاري تك نام تجاري پيدا نخواهد كرد. پوشاك ورزشي، به اندازه ي خود ورزش يك امر پررقابت است

  .رشد يافته است) Reebok(بود و از طريق رقابت با نام هاي تجاري ديگر از قبيل نايكي و ريباك  برنامه ريزي خود وفادار
  تاريخچه

. بر خالف ديگر برندها و نامهاي تجاري ورزشي آديداس با ارئه ي بخش ميراث ورزشي، تاريخچه ي خود را زنده نگاه داشته است
اش را قديمي و از مد افتاده نشان نمي دهند، بلكه بين جامعه ي هيپ هاپ آديداس نه تنها نام تجاري » دوران مدرسه«مدلهاي 

  .محبوب ترين و به روز ترين مدلها است
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  اشخاص تاثير گذار كليدي
  .افراد معروف در موسيقي و ورزش به نام تجاري آديداس بسيار كمك كردند

  
  .از جنگ جهاني زندگي كرده استآدولف دسلر در شرايط سخت ركود اقتصادي پس 

را راه اندازي  Pumaشركتي با برند  Rudaبرادران دسلر كه با يكديگر كار مي كردند از يكديگر جدا مي شوند،  1947در سال 
  .مي كند و آدولف، آديداس را مديريت ميكند

تشكيل شده » Dassler«انوادگي اش نامي كه آدولف به آن شناخته مي شد و ابتداي نام خ» Adi«هر چند برند آديداس از 
 All. ساخته شد كه گويي برند آديداس از ابتداي حروف كلمات اين جمله برگرفته شده است Backronymاست اما بعدها يك 

Day I Dream About Sport !  
  

  :منابع مورد استفاده در اين مطلب

  :كتاب فارسي

  انتشارات سيتهسالطين نام هاي تجاري، مترجم سنبل بهمنيار، 

 :سايت انگليسي

wikipedia 
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  !استارباكس خانه به  رازهاي تبديل قهوه

  
در مغازه اي در سياتل در اياالت متحده آغاز كرد، مغازه اي كه تنها دانه هاي  1971شركت استارباكس فعاليت خود را در سال 

هزار شعبه ي خود در بيش  16در  2009اين شركت در سال . قهوه، قهوه ي آسياب شده، چاي و مقداري ادويه جات مي فروخت
هزار در سراسر 142مجموعاً . ميليارد دالر بدست آورد 10پذيراي ميليون ها مشتري بود و فروشي معادل كشور جهان،  50از 

ارزش بازار سهام اين . خوانده مي شوند (partner) "شريك"جهان براي استارباكس كار مي كنند كه در ادبيات اين شركت، 
باكس به عنوان بزرگترين شركت اغذيه ي مخصوص در حوزه ي ميليارد دالر است كه باعث مي شود، استار 18شركت نزديك به 

 .صنايع خدماتي شناخته شود

 راهبرد شركت

به عالوه، تمركز شعبات بر روي . اين شركت مبتني بر گسترش مستمر شعب در داخل و خارج از كشور است) استراتژي(راهبرد 
مانند مبلمان راحت و  (value-added service) افزودهارائه ي فضايي يكتا و بي نظير همراه با خدمات جانبي با ارزش 

باعث شده است كه درونمايه ي كسب و كار اين شركت، بسيار فراتر ...) موسيقي و (زيبا، اينترنت بي سيم، سرگرمي هاي متنوع 
قهوه و فضاي داخل  به نظر مي رسد آنچه استارباكس به مشتريان خود عرضه مي كند، لذت بردن از نوشيدن. از فروش قهوه باشد

 .فروشگاه به طور همزمان مي باشد، مجموعه اي كه استارباكس را از رقباي بي شمار خود متمايز مي كند

براي اطمينان از كيفيت مطلوب قهوه اي كه به مشتريان فروخته مي شود، اين شركت قهوه را مستقيماً از كشاورزان خريداري 
روش تهيه را نيز به نام خود ثبت كرده . ن منظور برپا كرده است، فرآوري و آسياب مي كندكرده و آن را در تأسيساتي كه به همي

البته اين شركت در كنار عرضه ي قهوه . و مدعي است كه بوي قهوه اي كه در اين مرحله تهيه مي شود، در دنيا بي نظير است
، مجموعه اي وسيع از كاالهاي تجاري را نيز در فروشگاه هاي ...)نظير كاپوچينو، لته ماكياتو، اسپرسو و )معمولي و مشتقات ديگر 

مانند (انواع دستگاه قهوه جوش، دستگاه آسياب قهوه، ليوان قهوه، سي دي موسيقي، كتاب، غذاي تازه : خود عرضه مي كند
تمام . مين شركت هستند، نوشيدني هاي خنك و باالخره برندهاي مختلفي از چاي و قهوه كه متعلق به ه)ساالد، ساندويچ، پاستا

اينها تالش شركت براي ايجاد منابع درآمد در كنار هسته ي اصلي كسب و كار، يعني فروش قهوه ي داغ و آماده را نشان مي 
 .دهد

 
  

 

 

 

  احمد ميرخاني
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمانكارشناس ارشد 

 لينك مطلب در سايت

 mirkhani@myindustry.ir 

http://www.myindustry.ir/analytical-notes/note/starbucks-secret.html
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 مسؤوليت در برابر جامعه

استارباكس عالوه بر كسب رضايت 
مشتريان در داخل فروشگاه ها، 
همواره براي ارتقاي اين برند در 
فضاي خارج از فروشگاه ها نيز 

بارزترين نمونه . كوشش مي كند
ي آن قول و قرارهايي است براي 
حفظ محيط زيست و تبليغات 

مديريت شركت تأكيد . پيرامون آن
مي كند كه كسب درآمد، تنها 

اين شركت نيست، بلكه  هدف
آنها در اولين گام سعي كردند حجم زباله ي توليد شده در داخل . خود را در برابر جامعه و محيط زيست نيز مسؤول مي داند

بازيافت كردن مقداري از زباله ها در داخل فروشگاه ها، فروش : بعدها تدابير ديگري نيز اعمال شد. فروشگاه ها را كاهش دهند
به طوري كه در داخل اياالت متحده، (ش قهوه در ليوان هاي غير از يكبارمصرف و ترغيب مشتريان به استفاده از آنها بيش از پي

و همچنين بازيافت دانه هاي مصرف شده ي قهوه و تبديل آن به كود ) سنت تخفيف براي هر ليوان در نظر گرفته شد 10
اين ليوان ها پس از . مصرف بسيار زياد ليوان هاي يكبارمصرف دانست اما شايد بزرگترين گرفتاري اين شركت را! كشاورزي

. ميليارد از اينگونه ليوان ها در طبيعت رها مي شوند 5طبق برآورد شركت، ساالنه . استفاده به سختي در طبيعت از بين مي روند
ز شده است، ليوان هاي مصرف شده از آغا 2009در پروژه اي كه از پاييز . اين ليوان ها، هدف آخرين پروژه ي شركت هستند

استارباكس  "زيرليواني"سطح شهر جمع آوري شده و به يك كارخانه ي كارتن سازي تحويل مي گردند تا تبديل به دستمال و 
 .اين برنامه به طور آزمايشي در شيكاگو اجرا شده است. شده و مجدداً در فروشگاه ها مورد استفاده قرار گيرند

 جمع بندي

تأكيد اين شركت بر فرآهم كردن فضايي لذت بخش . استارباكس نمونه اي موفق از كافي شاپ هاي زنجيره اي محسوب مي شود
براي مشتريان و ايجاد منابع درآمدي در كنار فروش قهوه و بازاريابي و تبليغات مناسب، باعث شده است تا استارباكس عليرغم 

 .سال فعاليت، رشد پايداري را تجربه كندرقابت سخت با رقباي خود، در طول چهل 
 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

 :انگليسي هاي سايت
Starbucks 

Yahoo! Finance  
The New York Times 
The New York Times 

The Seattle Times 
GreenBiz 

   

از شعبات يكي يداخل دمانياز چيينما

 1389اسفند   1شماره 
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  بازار كجاست ؟

  
در بازاريابي، بازار را تمام افرادي تعريف مي كنند كه به محصول يا خدمتي عالقه دارند و منابع الزم براي تهيه ي آن را در اختيار 

بدين ترتيب، مفهوم بازار در بازاريابي با كل جمعيت آغاز مي شود و . همچنين از طرف قوانين منعي براي تهيه ي آن ندارند دارند
  .به تدريج به بخشهاي كوچكتري همان طور كه در شكل زير نمايش داده شده است، تقسيم مي شوند

  :بر اساس سطح محدود كردن بازار به كار گرفته مي شود اين دسته بندي با كل جمعيت شروع مي شود، و اصطالحات متفاوتي 
  

 

  !، شامل آن دسته از مشترياني است كه به محصول يا خدمت مورد تظر عالقه دارند )potential market(بازار بالقوه 

نظر، امكانات الزم ، آن بخشي از بازار بالقوه است كه عالوه بر عالقه مندي به محصول مورد )available market(بازار موجود 
  .براي تهيه ي محصول يا خدمت را نيز دارند) پول(

 عظيميسيد حميدرضا
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

 لينك مطلب در سايت
 azimi@myindustry.ir 

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/market-definition.html
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، افرادي هستند كه هر سه ويژگي عالقه، امكانات و عدم منع )qualified available market(بازار موجود واجد شرايط نيز 
  .قانوني را دارا باشند

مهمي از بازار است، كه توسط شركت براي ارائه ي خدمت يا فروش محصول ، بخش بسيار )target market(بازار هدف 
در اينجا چند نكته را مي توان استنباط نمود و بايستي به هنگام انتخاب بخش مورد نظر بازار، به اين موارد . برگزيده شده است

  :توجه نمود 

يا به عبارتي آيا بازار هدف را در داخل بازار بالقوه انتخاب (آيا افراد موجود در بازار هدف، به محصول يا خدمت عالقه دارند ؟   -
  .انتخاب بازار هدف در جايي كه افراد عالقه اي به محصول يا خدمت ما ندارند، اشتباه خطرناكي است) . كرده ايم ؟

هدف را در داخل بازار موجود  يا به عبارتي آيا بازار( آيا افراد در بازار هدف، امكانات الزم براي تهيه ي محصول را دارند ؟   -
  ).انتخاب كرده ايم ؟ 

  .همچنين بازار هدف نبايد، براي استفاده از محصول يا خدمت ما داراي منع قانوني باشند  -

بايد توجه داشت، كه موضوع بخش بندي بازار، نياز به دقت و مطالعه دارد، در اينجا تنها نكات استنباط شده از، تعاريف باال را 
  .ديمذكر كر

، بخشي از بازار هدف شركت است كه محصول يا خدمت مورد نظر را خريداري كرده )penetrated market(بازار رخته شده 
  .است

پرواضح است كه اندازه ي بازار، ثابت نيست، و با تغيير سليقه و عالقه مردم، ميزان درآمد و قوانين همچنين قيمت محصول يا 
  .ير خواهدخدمت ما، اندازه ي بازار تغي

  :شركت ابزارهايي را براي تغيير در شرايط بازار خود دارد

  مي تواند سعي كند سهم خود را از بازار هدف افزايش دهد

  .و يا با كاهش قيمت، بخشي از بازار بالقوه را به بازار موجود تبديل كند

  .با تبليغات بازار بالقوه را افزايش دهد

كلت جوانان خشن و قانون شكن بودند، هوندا با استفاده از تبليغات خود اين ذهنيت مردم را زماني در آمريكا، مشتريان موتورسي
هوندا در تبليغاتش مردي را همراه با فرزند خويش سوار بر موتورسيكلت . بازار موتورسيكلت را در آمريكا تسخير كرد  تغيير داد و

 You meet the.(». ت داشتني سوار موتورسيكلت هوندا مي شوندانسانهاي دوس« : نشان داد و با خط درشت زير تصوير نوشت 
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nicest people on a Honda(  تصوير اين تبليغ هوندا را كه درLife Magazine  27و  1965جوالي  23و در تاريخهاي 
  .چاپ شده است را در ادامه مشاهده مي فرماييد 1966مارچ  18و  1965سپتامبر  10و  1965آگوست سال 

  

  

  1966 - 1965تبليغ هوندا در سال 
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  1966 - 1965تبليغ هوندا در سال 
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