
 شگفتاریپ

سازمانها،  یها نهیدر آمده و در سبد هز ریاجتناب ناپذ یسازمانها به عنوان موضوع یبرا کیلجست ریاخ یدهه ها در

 ییبر کارآ یریچشمگ ریتواند تأث یم یکیلجست یها تیکه فعال یکرده است، به طور دایپ یکننده ا نیینقش تع

 .سازمان بگذارد یو اثربخش

هدف  نیباشد و ا یکاال م یبرا یو مکان یزمان تیمطلوب جادیسازمان با ا یها نهیحداقل کردن هز کیلجست هدف

 Lean)  ناب کیمانند لجست ییاست. روش ها تیقابل رؤ یکیلجست یکنکاش در تمام روش ها یبا کم

Logistics)ی، برون سپار (Outsourcing) ی مجاز کیلجست (Virtual Logistics)سمعکو کیت، لجس  

(Reverse Logistics)کپارچهی کی، لجست نیتأم رهیزنج تیری، مد (Integrated Logistics) هینظر ریو سا 

 یها نهیو کاهش هز یبهره ور شیسازمان و افزا یبرا یرقابت تیمز جادیبه دنبال ا یکیلجست یها و روش ها

 کیبدان معناست که توجه به لجست نیباشند. ا یسازمان م ای دیتول یها نهیاز هز یبه عنوان بخش مهم یکیلجست

و  یبخش از سازمان موجب کاهش سهم بازار، کاهش سود آور نیبه ا یتوجه یسازمان، ضامن ادامه بقا و ب در

 .دیزوال سازمان خواهد گرد

 رانیاست مد یبوده است که ضرور یفراوان یها یشاهد دگرگون ریعرضه در دوران اخ رهیو زنج کیلجست تیریمد

 یبهتر یآن را بسنجند و راهها ،یو فرهنگ بوم ازهایآشنا شوند تا بتوانند به تناسب ن شتریو متخصصان با آنها ب

کسب و کار در  یها دانیبهتر م تیریمد قت،ی. در حقندیکاربران خود انتخاب نما یازهایبه ن ییپاسخگو یرا برا

از  یریبهره گ یو کوشش برا دتریجد یاز تجربه ها یمستلزم آگاه یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یمل ،یسطح سازمان

 یکیلجست یرو، مرکز مطالعات و پژوهشها نیجامعه است. از ا یو عمل یفکر اتیآنها با توجه به الزامات و واقع

مرکز در  نیشد؛ ا سیو کاربرد آن تأس کیدانش لجست یو با هدف ارتقا ۱۳۷۷)ع( در سال  نیدانشگاه امام حس

مبادرت به  یعلم یانجمن ها لیو تشک یخود عالوه بر انجام پژوهشها و ارائه خدمات متنوع علم تیمامور یاستار

عرضه نموده است.  رهیو زنج کیلجست تیریمختلف مد یها نهیو کتاب در زم یپژوهش - یآموزش اتیانتشار نشر

آشناساختن  یمرکز برا نیاست که ا ییاز کتاب ها یکی( عیتوز یزیو برنامه ر یجهان کیکتاب حاضر )لجست

 عرضه ترجمه نموده است رهیو زنج کیلجست تیریمد دیجد یو کارشناسان با عرصه ها رانیمد

آنان با  یها یریبهتر و متناسب ساختن جهت گ ندهیآ یبرا یریگ میتصم یبرا یساز نهیکه در زم دیبدان ام

 ییکتاب، توانا نیعمده ترجمه ا لیدل کیواقع گردد. در واقع،  دیکاربران مف ژهیو بو نفعانیذ یخواسته ها

و  کیو متخصصان لجست رانیمد ان،یجوروزافزون سازمان ها، استادان، دانش یازهایاز ن یآن به بخش ییپاسخگو

 یالملل نیدر سازمان ها، نقش ب کیلجست یراهبردها تیبر نقش و اهم شتریعرضه است. . تمرکز کتاب ب رهیزنج

راهبرد  نیاست. ساختار کتاب شامل سه بخش است؛ بخش اول: تدو کیدر لجست نینو تیریکاربرد اصول مد آن و



است که  ییفصل ها ی. هر بخش دارایالملل نیب کیراهبرد و بخش سوم: لجست یبخش دوم: اجرا ک،یلجست

 .مختلف به نگارش درآمده است سندگانیتوسط نو

معاصر  یکیلجست یکند و راهبردها یم فیتوص یراهبرد یرا به عنوان نقش کیراهبرد، توسعه لجست نیتدو بخش

 تیریفصل ها بر مد نیا سندگانینو یاصل کردیبخش شامل هفت فصل است. رو نیدهد. ا یرا مورد بحث قرار م

 .است یآت یدهاو رون کیراهبرد لجست نیگوناگون و نقش آن در تدو یایعرضه از زوا رهیزنج

مربوط به  یها دهیانواع ا فیاست و به توص کیتحقق راهبرد لجست یراهبرد به دنبال روش ها یاجرا بخش

 یکردهایفصل ها بر ابعاد و رو نیا یفصل است. توجه اصل ازدهیبخش شامل  نیپردازد. ا یعرضه م رهیزنج تیریمد

 .است کیراهبرد لجست یاجرا یعرضه برا رهیمختلف زنج

 رهیزنج یها یژگیبخش بر و نیپردازد. ا یم یجهان کیاز موارد خاص لجست یبه برخ یالملل نیب کیلجست بخش

شود و شامل هفت فصل است.  یتمرکز دارد که در مناطق مختلف جهان با آن مواجه م یطیو شرا یعرضه جهان

ا بهره ب ایمناطق مختلف دن در کیلجست یو توسعه راهبردها کیکردن لجست یالملل نیفصلها بر ب یتمرکز اصل

 عرضه است. رهیزنج یو ابزارها میاز مفاه یریگ

 

 مقدمه

منتشر شد. از آن  ۱۹۹۴در سال  ،«تیریمد یبرا یی: راهبردهاعیتوز یزیو برنامه ر کیلجست»دوم کتاب  شیرایو

به  کیو توسعه بوده است. در گذشته نه چندان دور، لجست شرفتیدر حال پ کیزمان تا کنون کل حوزه لجست

دارد  یاکنون نقش راهبرد یول گرفتیبزرگ، مورد توجه قرار م یدرازمدت شرکت ها یدر برنامه ها یندرت حت

 کیگسترده به لجست ینگاه جهینت یادیتا حد ز رییتغ نی. ادیآ یبه حساب م یهر سازمان یاتیو به عنوان بخش ح

 یرا در بر م یینها انیتا مشتر هیعرضه، از عرضه کنندگان اول رهیمرتبط به زنج یها تیاست که اکنون همه فعال

 .ردیگ

 زیچند سال گذشته را ن راتییباشد که تغ یم عیتوز یزیو برنامه ر کیسوم کتاب لجست شیرایحاضر، و کتاب

در آن دنبال  یشکل گرفته و همان چارچوب کل یقبل یها شیرایو تیموفق یاثر، بر مبنا نیکند. ا یمنعکس م

 نیمربوط به ا یباشد و همه عنوان ها کیلجست یبرا یالمعارف رةیکتاب دا نیقرار نبود که ا ن،یشده است. بنابرا

 دهیبرگز یدیاز موضوعات کل یتبادل آراء باشد که در آن تعداد یبرا یا نهیموضوع گسترده را پوشش دهد، بلکه زم

جز  یدهد و چاره ا یا پوشش مر کیلجست یتهایاز فعال یعیاثر، گستره وس نیحال، ا نیو مطرح شده اند. در ع

باشند، تمرکز کند.  یکه در حال حاضر مورد عالقه خاص م ییباشد و بر حوزه ها ینشینبود که به صورت گز نیا

آن و  یالملل نینقش ب ک،یلجست یراهبردها تینقش و اهم ک،یموضوعات مرتبط با لجست شتریحوزه ها ب نیا

 .ردیگ یرا در بر م نینو تیریکاربرد اصول مد



 شده است: یبند میساختار مناسب، کتاب به سه بخش تقس جادیمنظور ا به

 کیراهبرد لجست نیبخش اول. تدو

 راهبرد اجرای. دوم بخش

  یالملل نیب کیبخش سوم. لجست

 یها شیرایبا و یمحکم پیوندهای حال نیشود و در ع دیکتاب تأک یالملل نیآنکه بر کانون توجه گسترده ب یبرا

. میرا انتخاب کرده ا «تیریمد یبرا یی: راهبردهاعیتوز یزیبرنامه ر و یجهان کیلجست»داشته باشد، عنوان  یقبل

 ییفصل ها انیرا در بردارد. از م یادیز دیبه طور کامل دوباره به نگارش درآمده است و مطالب جد دیجد شیرایو

است  دهدر نظر گرفته ش ،یالملل نیفراوان در گستره ب نیمخاطب یبودند، هفت فصل برا یقبل یها شیرایکه در و

 .و به روز شده اند یموضوعات بازنگر نیشوند. ا یمربوط م زین کیکه به موضوعات معاصر لجست

کتاب، تمرکز بر موضوعات عصر حاضر را  میاضافه شده است تا مطمئن شو یقبل یبه فصلها دیفصل جد نوزده

 یاز حجم مطالب، دامنه عنوان ها یاز فصل ها و کاهش اندک یتعداد شیبا افزا ب،یترت نیحفظ کرده است. بد

 .میارائه شده را گسترش داده ا یدگاههایتحت پوشش و د

قابل  یدگاهیارائه د ییباشند که توانا یشناخته شده در حوزه خود م یاثر، متخصصان نیو همکاران ا سندگانینو

که آنها  ستیبدان معنا ن نیدارا هستند. البته ا ییو هم اجرا یاز بعد علماتکا و محکم نسبت به اثر حاضر را هم 

 .انجامدیبحث عالمانه ب یشده به ارتقا نیممطالب تأ میدواریدهند. ما ام یرا ارائه م هینظر کیفقط 

افراد،  نیباشد. از جمله ا کیگسترده لجست یعالقه مندان به جنبه ها یکتاب پاسخگو نیرود ا یم انتظار

متفاوت باشد که  یها نهیشیبا پ رانیمد زیمختلف و ن انیدانشجو ان،یمشاوران، دانشگاه ک،یمتخصصان لجست

متخصصان،  ریغ یرا داشته باشند. به خصوص برا نهیزم نیموجود در ا اناتیجر از یابیو ارز یبررس کی لندیما

 .نوردد مهم است یرا در م یو رشته ا یسازمان یکه مرزها یو روش کیرو به رشد لجست تیدرک اهم

او  تیاز رضا یاز نوشتارش را که حاک یا دهیکوپر ارائه کرده است و من گز مزیکتاب را ج نیگذشته ا شیرایو دو

 .کنم یجا ذکر م نیمجموعه مقاالت( است، در ا نیا نیو تدو فی)و تأل شیرایاز و

فصل ها ارائه  نیاز ا کیدا در هر  ییها دهیها و ا شهیکه اند افتمیفرصت را  نیا شیشاپیپ راستار،یدر نقش و من

است  یکس نیاول راستاریاست که و نیا یراستاریحرفه و نیریش یایمزا نیاز بزرگتر یکیشده بخوانم. در واقع، 

برد. اکنون قضاوت را به خوانندگان  یفصل ها به صورت متمرکز وجود دارند، بهره م نیکه در ا یکه از ذخائر

 نیشود که از آن بهره فراوان ببرند. ا یم ینیب شیکتاب بپردازند و پ یگذارم تا به جستجو در فصلها یوا م دیدج

توان  یکه در آنها نهفته است، م یدانش و تخصص هیکه از سرما یدارد و هم جنبه شخص یجنبه تخصص مبهره ه

 .استفاده کرد

 لندیاثر ما نیشود و همکاران ا یمنتشر م ۱۹۹۶کوپر در  مزیاست که پس از مرگ تأسف بار ج شیرایو نیاول نیا

  .کنند میاو تقد ادیکتاب را به او و به  نیا



 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 عرضه رهیزنج تیریمد یراهبرد دگاهیبر د یدرآمد

 

 واترز دونالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کیروزافزون لجست تیاهم

که  ییسازمانها همواره تمام کوشش خود را صرف ساخت محصوالت کرده اند و در مورد روشها ،یخیبه لحاظ تار

 یبه صورت مفهوم« عرضه رهیزنج» ن،یاند. بنابرا دهیشیرسند، کمتر اند یم انیمحصوالت به دست مشتر نیا

 یبه کار رود. برا و کار و تجارت بنبود که به طور متداول در کس یاصطالح زین کیماند و لجست یباق یانتزاع

در  عمال همان حمل و نقل بود. دراکر ع،یبود و منظور از توز ریاجتناب ناپذ یا نهیهز ع،یانجام کسب و کار، توز

 نیکرد و گفت ا فیاقتصاد توص کیتار قلمرو را به عنوان یکیزیف عیداد و توز صیرا تشخ تیوضع نیا ۱۹۶۲سال 

 .ردیحوزه کسب و کار صورت گ نیبخش تر دیغفلت در ام نیشتریموجب شده است که ب تیوضع

 زانیچه م یحمل و نقل و انباردار یبردند فقط برا یکرد که سازمانها پ دایپ رییکمکم تغ یزمان کیبه لجست نگاه

 نهیگفت که کل حوزه هز ای، ر۱۹۷۶نداشتند. در سال  یچندان اطالع یواقع یها نهیکنند. اما آنها از هز یم نهیهز

نظام مند  یدئولوژیا یپوشانده است و به نظر م یمبهم حسابدار یها هیخاص و رو یکردهایرا رو کیلجست یابی

صورتحساب  قیاز طر کیلجست یها نهیهز نیینکته را از که تع نیا تلی، ل۱۹۷۷بر آنها حاکم است. در سال  یفیضع

 یکه از سو ییها یبررس ی، ط۱۹۸۰گمراه کننده است. در دهه  اریو شرکت ها بس یشده حسابدار رفتهیپذ یها

، به عمل آمد، ۱۹۸۶ یو دلن ۱۹۸۰ گران،یو د رثهی؛ ف۱۹۸۰گاتورنا و آلن،  ،ی؛ ر۱۹۸۲،  نیب یمحققان چون مک

ها )سازمان را به  نهیدرصد کل هز ۲۰تا  ۱۵معموال  کیلجست یها نهیهز یحاصل شد که به طور کل جهینت نیا

، ۱۹۹۴در سال  نینبردند. همچن یپ یو اتفاق کبارهیها  نهیهز نیدهند. البته سازمان ها به ا یصاص مخود اخت

کنند، خبر  یکه خود فراهم م یعیخدمات توز نهیکنندگان از هز عیاز توز یاریهیل توانست اعالم کند که بس

 .ندارند

خود شگفت زده شدند و در  یاز سازمان ها از شاخص ها یاریبس ک،یلجست یها نهیهز نییتع یرغم دشوارها به

 یشد تا آنجا که امروزه آن را به عنوان عامل کیتوجه به لجست شیامر موجب افزا نیبرآمدند. ا ییصدد صرفه جو

 و تاچ در کانادا انجام دادند تیدلو ۱۹۹۶که در سال  یبررس کیشناسند. در  یدر همه سازمانها م یمهم و ضرور

سازمان آنها  یعرضه برا رهیو زنج کیلجست تیریاظهار داشتند که مد انیدرصد پاسخگو ۹۸، (۱۹۹۶ فاکتوره،)

است  نیحوزه چن نیدر ا رییشده بود که نرخ تغ دیتاک یمهم است. در همان بررس یلیخ» ای «یاتیحساس و ح»

دو  یبهبود آن ط یبرا یزیبرنامه ر لدر حا ایعرضه خود هستند  رهیدر حال بهبود زنج ایدرصد سازمانها  ۹۰که 

خود بود. البته، فهرست کامل  کیلجست یبازنگر یسازمانها برا هیاول زهیانگها،  نهیچه بسا کاهش هز ندهیسال آ

 باشد: یم ریاز دالئل شامل موارد ز یتر



 توان  یا مها ر نهیهز نیاست و ا نهیو انبار محصوالت پرهز ییجهت که جابه جا نیشناخت سازمان ها از ا

 کاهش داد.

 کند یم ریمؤثر را اجتناب ناپذ کیبر لجست هیتک ،یمشتر تیروزافزون بر رضا دیتأک. 

 یکل ندیاز فرآ یرا به عنوان بخش جامع کیلجست یعنیآورده اند  یرو یمحور ندیبه فرآ یادیز یسازمانها 

 دانند. یم یمشتر ازین نیتأم

 کیلجست نینو یکردهایجامع، رو تیفیک تیریو مد« روش درست به هنگام»مانند  اتیدر عمل دیتحوالت جد 

 ی.سازند. داستان وارد ادار یم یرا ضرور

 یسهامداران و انواع همکار ،یشامل اقدام راهبرد اتیعمل یکپارچگیبه  یعموم شیگرا. 

 است. یراهبرد تیاهم یسازمان دارا یعرضه برا رهیمربوط به زنج ماتیامر که تصم نیشناخت ا 

 شیمربوط به افزا یدولت یها یتردد در جاده ها، خط مش شینگرش ها نسبت به حمل و نقل، افزا رییتغ 

 .رهیشبکه راه آهن و غ یساز یخصوص ،یحمل ونقل جاده ا یواقع یها نهیهز

 کاال و مراکز  یداده ها از جمله شماره گذار یکیتبادل الکترون ژهیو ارتباطات، بو افتهیبهبود  یها ستمیس

 ی.کیفروش الکترون

 هیآزاد اتحاد یآزاد مانند مناطق شرکت یهمراه با قدرت روزافزون مناطق شرکت ،یالملل نیتجارت ب یرشد ذات 

 ی.شمال یکایاروپا و آمر

 

 عرضه رهیزنج کپارچهی تیریمد

 یآنها بر نقش ها هیخود را کاهش دهند، مطالعات اول یکیلجست یها نهیکه سازمانها تالش کردند هز یهنگام

روشن شد که  یو حمل ونقل معطوف شد. اما به زود یانباردار ،یتدارک کنترل موجود ،یابیمانند مکان یکیتفک

عرضه را به  رهیحال زنج نیها و در ع شنق نیبه ا یکیجامع نگر است. داشتن نگرش تفک کردیرو کرد،یرو نیبهتر

  منجر به صیتشخ نیباشد که ا یکل مورد مطالعه قرار دادن، مناسب نم کیعنوان 

مستمر شده است. به محض آنکه سازمان ها مطالعه و حمل و نقل را متوقف کردند، به  شیگرا کی یریشکل گ

ز عرضه را آغا رهیزنج تیریو سرانجام مد کیگسترده تر پرداختند و پس از آن مطالعه لجست یکیزیف عیمطالعه توز

 یم تیعرضه به رسم رهیاز زنج یبخش نوانکه آنها را به ع ییها تیدامنه فعال شیکردند. در هر مرحله با افزا

 یعرضه بجا رهیزنج تیریمد کیآمده است. اکنون، در عمل، از دو واژه لجست دیپد یشتریب یکپارچگیشناسند، 

 .را ارائه کند لیذ فیتواند تعار یم( ۱۹۹۸) کیمؤسسه لجست ل،یدل نیشود. به هم یهم استفاده م

 .عرضه جامع رهیکل زنج یراهبرد تیریمد ایمنابع براساس زمان،  یابیعبارت است از مکان  کیلجست



تواند شامل  یرخدادها م نیباشد. ا یم یمشتر تیاست که مقصود از آن رضا ییرخدادها یعرضه، توال رهیزنج

 .اطالعات باشد یو فناور یانباردار وسته،یهمراه با حمل و نقل پ عاتیضا افتیو باز عیتدارکات، ساخت، توز

در  یچه بسا هر نقش بایخورد و تقر یم وندیعملیاتها پ گریبا د یبه طور ذات کیلجست ،یگسترده ا فیتعر نیچن با

از  یاریکه کانون توجه بس یندیبا فرآ کرد،یرو نیبگذارد. ا ریحداقل بر آنها تأث ایدرون سازمان را شامل شود و 

کننده  نیخود را به عنوان تأم گریدارد. آنها د یوند تنگاتنگیداده اند، پ قیاست که خود را با آن تطب ییسازمان ها

 کیدانند. لجست یم یمشتر یازهاین نیخود را مسئول تأم ند،یفرآ نیدانند، بلکه با استفاده از ا یمحصوالت نم

 .ع استجام ندیفرآ نیا یدیبخش کل

 «یاثر بخش به مشتر ایپاسخ کارا »باشد که در قالب  یم «عیپاسخ سر» ک،یلجست یکپارچگیمرحله  نیتر تازه

 یمحصول یکه مشتر یدهد، به نحو یم وندیعرضه را به هم پ رهیروش، مراحل جداگانه زنج نیکامل شده است. ا

را از سازنده  یکند تا پاسخ یره ارسال میزنج قیرا از طر امیخرد و به طور خودکار پاسخ پ یرا از خرده فروش م

 خرد،یلباس م دست کی یاز مغازه لباس فروش ،یمشتر کیدارد. به طور مثال،  افتیکنندگان در نیتأم گریو د

بر  یکند، مبن یرا از خرده فروش به عمده فروش ارسال م یامیبه طور خودکار پ یکیمرکز فروش الکترون ستمیس

 دیکند که بگو یارسال م دکنندهیرا به تول امیپ نی. آنگاه همدیجنس فروش رفته را پر کن یجا دیکه بگو نیا

 دیفرستد که آنان با یم امیکننده مواد پ نیباز به تأم و دیکن دیتول گریدست لباس د کیاکنون وقت آن است که 

 انیاست که همانا توسعه ارتباطات مشترک م یتوجه به مشتر ند،یفرآ نیا جهیبفرستند. نت هیسازنده، مواد اول یبرا

ویکز،  یمانکیباشد )ز یعرضه م رهیاجزاء زنج انیمضاعف م یکپارچگیو  شانیکنندگان ا نیخرده فروشها و تأم

 یبه معن «یپاسخ کارا به مشتر» د،یگوی( م۱۹۹۷، وانیسان بنا به نقل از آسول نی(. همان طور که هوت ش۱۹۹۷

 یکس ایآ» که  دیافزا یبعد م یباشد. ول یم متیتر و با حداقل ق عیبه نحو بهتر، سر یبرخورد با خواست مشتر

 یو معتقد باشد که سازمان او برا دسخت تالش کن دیماندن در صحنه تجارت، نبا یباق یهست که با آرزو

تر و با حداقل  عیبهتر، سر یارائه محصوالت و خدمات خود به گونه ا یبرا ،یمشتر یبه خواسته ها ییپاسخگو

 کوشش نکند؟ مت،یق

 : انیاست. از آن م یمنافع روشن یعرضه دارا رهیزنج یکپارچگینوع  نیا

 عرضه؛ رهیزنج یهمه بخش ها انیم یقیحق یهمکار 

 رهیو غ یزیتالش ها، اطالعات، برنامه ر یکار یحذف مواز 

 ندارند؛ یارزش افزوده ا یمشتر یکه برا یاتیحذف عمل 

 ها؛ نهیبه منظور کاهش هز یو بهره ور ییبهبود کارا 

 ؛ییانباشته و زمان پاسخگو یکاهش موجود 

 ره؛یدر طول زنج یواقع یداشتن محصوالت آماده ارائه، بنا به تقاضا 



 ؛یدر برابر مشتر شتریب ییپاسخگو 

 ها؛ ستمیدادن به س وندیاطالعات و پ میتسه 

 سفارش خودکار. ندیداده ها و فرآ یکیو تبادل الکترون یکیموجود مانند مراکز فروش الکترون یاستفاده از فناور 

 یبررس کیهستند.  یتر میعظ یکپارچگی یبرده اند و در حال حرکت به سو یمنافع پ نیسازمانها، به وضوح به ا

 ینوع یدرصد شرکت ها دارا ۵۷دهد که  یانجام شده نشان مPE (۱۹۹۷ ) یشرکت مشاوره ا یتازه که از سو

باشد  یم یو موجود یشامل حمل و نقل، انباردار یکپارچگی نیشتریعرضه هستند. ب رهیزنج کپارچهی تیریمد

است. اساسأ  دیسفارش خر ندیتدارکات و فرآ د،یتول یزیچون برنامه ر ییکمتر، شامل نقشها یکه همراه با سازمانها

چهارم سازمانها  کیکنند و  یاستقبال م ندهیدر طول سه سال آ یکپارچگی شیدرصد شرکت ها از افزا ۹۰از  شیب

 نینسبت به ا ی( هستند )البته واضح است که برخاری)جامع تمام ع کپارچهی امالک ستمیس کیدر حال انتقال به 

نقش  یفایا یبرا یگاهیجا یدرصد سازمان ها به تازگ ۲دارند. اگر چه تا کنون تنها  یمتفاوت یدگاههایمفهوم د

 ۳۷به  کردیرو نیا یریبکارگ ندهیشود که تا سه سال آ یم ینیب شیاند، اما پ کرده جادیا «یپاسخ کارا به مشتر»

پاسخ کارا به  (ECR) از مفهوم یو حت« جامع یکپارچگی»متفاوت از  یکند. به رغم استنباطها دایپ شیدرصد افزا

 یامر نیعرضه مشاهده کرد. البته ا رهیتر شدن زنج کپارچهی یرا به سو یتوان حرکت مهم یم یبه روشن ،یمشتر

در » نکهیا انی( با ب۱۹۹۷) کزیویک زمنیشوند. س ینم لیعمل تبد بهالزاما  دیمف یها دهیو ا ستین یو جهان یکل

جا افتاده در انجام کسب و کار مورد توجه قرار  یبه عنوان روش یپاسخ کارا به مشتر ستمیس ،یبخش خرده فروش

 اریبس لیاز عمل است. بنا به دال شیموضوع را مورد توجه قرار داده است. اما در مجموع حرف ب نی، ا«گرفته است

از سازمانها همچنان  یاریباشد . بس یمناسب م یبه اطالعات مشترک تا فقدان فناور یلیم یکه دامنه آن از ب -

 .دهند یتر از دست م نییپا یا نهیو هم نسبت به هز یخدمت به مشتر شیفرصت را هم نسبت به افزا نیا

 

 یراهبرد کیلجست

 ریبه اتخاذ نقش چشمگ عیوس یاتیاز نقش عمل ک،یگسترده تر نسبت به لجست دگاهیبه موازات اتخاذ د سازمانها،

 دارد؟ یامیچه پ قایتحول دق نیآورده اند. ا یرو یراهبرد

 :میکن یم فیتوص ریاست که ما آن را به شکل ز یریگ میسلسله مراتب تصم یدارا یهر سازمان

 تیرسالت و مأمور -۱

 راهبرد شرکت -۲

 کسب و کار  یراهبردها -۳

 یا فهیوظ یراهبردها -۴

 یا فهیوظ یها کیتاکت -۵



 یا فهیوظ اتیعمل -۶

شرکت و کسب و کار  یدهد و در صدد است راهبردها یرا نسبت به مقصود سازمان ارائه م یکل یدگاهیرسالت، د

 ییها یریگ میتواند شامل تصم یطرح ها م نیو نحوه تحقق رسالت را نشان دهد. ا ردیکل سازمان را در بر گ

 ،یسودآور ،یریپذ تیمالک استیحجم تنوع، س ،یرقابت تیقعمو ،ییایجغراف تیموقع ،یدرباره ساختار سازمان

 ،یر سطوح راهبردهستند که د یماتیسلسله مراتب، تصم نیتر ا نییباشد. سطح پا نهایاستفاده از منابع و مانند ا

 یکه م نیشوند. ا یاتخاذ م اتیو عمل یمال ،یابیمانند بازار یسازمان یاز نقش ها کیدر هر  ،یاتیو عمل یکیتاکت

در سطح باالتر  ماتیاز تصم یاست که برخ نیاست، منظور ا افتهیتوسعه  یبه سطح راهبرد کینقش لجست مییگو

شرکت  یبه سطح راهبردها یابیمانند بازار یاتیعمل یها میاز سطح تصم یعنیشود؛  یسلسله مراتب اتخاذ م نیا

آن چنان مهم هستند  یراهبرد ماتیاز تصم یکند که برخ یامر مشخص م نیاست و ا افتهیو کسب و کار ارتقاء 

 انیاتحاد م یشکل ده یکه برا یماتیآن دسته از تصم میبر یم یپ یکنند. به آسان یم نییکه جهت سازمان را تع

 یکه بر مبنا یی، استفاده از صورت موجود(ECR) یپاسخ کارا به مشتر ستمیس یمعرف کنندگان عمده نیتأم

 یدر پ یشود که آثار راهبرد یروند، اتخاذ م یبکار م عیتوز دیجد ستمیس یبا طراح ایشده و  نیفروش تدو

 خواهند داشت.

 شود، یم یارشد، مهم تلق رانیمد یاز سو یشفاف ماتیتصم نیچن اتخاذ

ما تصمیمها که کمتر ساختارمند هستند،  اریرا هم در بر خواهند داشت و متضمن منافع بس یدراز مدت یآمدها یپ

دارند که بتوان بر اساس آنها اقدام  یقابل استنادتر کمتر یرا در و داده ها یشتریب یریو خطرپذ نانیعدم اطم

 .کرد

شوند.  یاتخاذ م یاتیو عمل یکیدر سطوح با تاکت ،یگرید فهیر وظمانند ه ک،یلجست ماتیاز تصم یاریبس البته،

 ماتیتصم نهیگذارد و به طرق مختلف، محتوا و زم ید سطوح اثر م ماتیگسترده تر آن بر تصم یاما نقش راهبرد

 یممک جا نهیهز نیعرضه با کمتر رهیزنج قیانتقال محصوالت از طر یدهد. به طور مثال، هدف سنت یم رییرا تغ

 یاز اهداف درازمدت م یحال مواجهه با مجموعه ا نیو در ع یمشتر تیخود را به هدف گسترده تر، تحقق رضا

 .شده است لیتبد تیالزام و محدود کیهدف به عامل به حداقل رساندن  کیاز  نهیدهد. هز

 

 کیراهبرد لجست یطراح

. بالو میراهبرد باش یاست که به دنبال طراح نیا یدارد، گام بعد یراهبرد یتیاهم کیامر که لجست نیشناخت ا با

 اتخاذ می گردد: ریز نهیدر چهار زم ماتیتصم ک،ی( مطرح کرد که در راهبرد لجست۱۹۸۱)

  ؛مشتری به خدمت ۔۱

  الت؛یاستقرار تسه -۲



  ؛یموجود استیس -۳

 .حمل و نقل -۴

عرضه  رهیاست که بر زنج یمدت - ماتیتصم یتمام رندهیدر بر گ کیکه راهبرد لجست دیگو یتر م یکل دگاهید کی

چرخه مجدد،  د،یتول یزیبرنامه ر ط،یتدارکات، مح ،ینیب شیتواند شامل شناخت منابع، پ یگذارد و م یم ریتأث

 کیراهبرد لجست ،گسترده دید نی(. با ا۱۹۹۸ ک،یها باشد )مؤسسه لجست تیفعال گریو دامنه د هیسرما

 یم نیتأم انیمشتر یرا برا یکه ارزش مستمر و مداوم یندیراهبرد سازمان است و با توسعه فرآ یدیبخش کل

 :انیوجود دارد. از آن م یمتعدد یامر روشها نیبه ا یابیدست یکند، سر و کار دارد. برا

 را که در  یدیدهد تا به طور مستمر محصوالت جد ینوآور امکان م یروش به سازمان ها نیا :دیتول زیتما

 کنند. دیباشد، تول یدسترس رقبا نم

 یتر نییپا متیتوان محصوالت را با ق یآن م یکه ط ردیگ یرا به کار م یندیروش فرآ نیا :نهیهز یراهبر 

 کرد.  نینسبت به رقبا تأم

 انیمشتر یتر برا نییپا یا نهیتر و با هز عیتوان محصوالت را سر یمبنا م نیبر ا :بر زمان یمبتن یراهبردها 

 .دیرا بهبود بخش ینگینقد انیکرد و جر نیتأم

 را  هیاستفاده از منابع کاراتر، بازگشت سرما قیراهبردها، از طر نیا افزوده شده: یبهره ور یراهبردها

 .دهند یم شیافزا

 جادیارزش افزوده ا انیمشتر یکه برا کنندیتمرکز م یاتیراهبردها، بر عمل نیا ارزش افزوده: یراهبردها 

 .کند یم

 :باشد یمتفاوت م یندهایانواع محصوالت مختلف با استفاده از فرآ دیتنوع به مفهوم تول تنوع. 

 نیتأم یشوند. چه بسا برا یمنجر م یگرید ماتیشوند به تصم یاتخاذ م یکه در سطح راهبرد یماتیتصم

و  هیکاال از کارخانه به بازار، تخل میباشد، از روش و ارسال مستق انیمشتر یازهایکه متناسب با ن یمحصوالت

 انیکه به مشتر ینوبه خود بر خدمات هب ماتیتصم نیروش ها استفاده شود. ا ریاز کارخانه و سا میمستق یریبارگ

راهبرد  نیتوسعه و پردازش بهتر یاتیح تیاهم نیگذارد. بنابرا یدرازمدت سازمان اثر م تیشود و بر موفق یارائه م

 نیدهد که مهمتر یگذارد؟ تجربه نشان م ینوع انتخاب اثر م نیبر ا یکه چه عوامل دید دیواضح است. البته با یامر

 بارز آن یستگیو شا طیسازمان، مح تیعبارت است از مأمور جهمسائل قابل تو

 کند. یم نییرا تع گرید ماتیهمه تصم نهیسازمان و زم یاهداف کل ارسالت: تیمأمور -١

عوامل  نیبر آنها ندارد. ا یگذارند و سازمان کنترل یم ریاست که بر سازمان تأث یشامل همه عواملمحیط:  -۲

 : عبارتند از

 آنان؛ یتیجمع بی: انتظارات، نگرش ها و ترکانیمشتر 



 و ثبات آن؛ تیبازار: اندازه، موقع طیشرا 

 ؛ینرخ نو آور ،یاحتمال یموجود، توسعه ها ی: امکان دسترسیفناور 

 نرخ رشد و تورم؛ ،یناخالص داخل دی: تولیاقتصاد طیشرا 

 ؛یاستخدام نیها و قوان یتعهدات و بده ،یشرکت یها تی: محدودیقانون یها تیمحدود 

 ورود به بازار، نقاط قوت؛ یرقبا: تعداد، راحت 

 شان؛یا یو الزامات سودآور ینیاهداف ع ه،یسهامداران: هدف آنان از بازگشت سرما 

 آنها؛ تیحما زانیقوت و م زانینفع: اهداف آنان، م یذ یگروهها 

 ر؛یچشمگ شاتیگرا ر،ییدر حال تغ یازهاین ان،یمشتر یزندگ ی: سبک هایاجتماع طیشرا 

 یکنترل دولت و ارتباطات خارج زانی: ثبات، میاسیس طیشرا. 

هستند و اگر  یمشابه طیمح یکنند، دارا یم دیتول یکه محصوالت رقابت ییها رسد همه سازمان یبه نظر م -۳

که تحت کنترل  یتوانند موفق شوند. عوامل یم یطیمح نیبرخوردار باشند، تنها در چن یبارز یها یستگیاز شا

 .کنندی امر را مشخص م نیسازند، ا یجدا م شیسازمان هستند و آن را از رقبا

 که شامل:  ردیگ یآن سرچشمه م یها ییبارز سازمان از دارا یستگیشا

 و ارتباطات آنها؛ یوفادار ازها،ین - انیمشتر 

  ؛یمهارت ها، تخصص و وفادار -کارکنان 

 ؛یو گردش موجود یبده ه،یبه سرما یمنابع مال 

 ؛یشهرت و نوآور ت،یفیمحصوالت ک 

 عمر و ارزش؛ ت،یبه ظرف التیتسه 

 روز آمد بودن، طرحها و تنوع خاص داشتن؛ - یفناور 

 ؛یریدمت و انعطاف پذقابل اعتماد بودن، خ -کنندگان  نیتأم 

 تجربه و شهرت؛ و  - یابیبازار 

  تیاختراعات ثبت شده و مالک -منابع. 

توانند در  یسه عامل را به حسباب آورند، آنگاه م نیا کیلجست یو پردازش راهبردها نیهنگام تدو رانیمد اگر

بودن  دیمف دیرا اتخاذ کنند و اساسا، آنان با میتصم نیدوره درازمدت آن بهتر یجهت استقرار سازمان بر مبنا

 .ندینما میتنظ انیمشتر یسازمان را متناسب با خواسته ها

 .ردیگ یبه طور مفصل تر، مورد بحث قرار م یاقدام نیانجام چن یبعد، روشها یفصل ها در

 

 یریگ جهینت



 کیبرده اند که لجست یخود داشتند، اما اکنون پ کیبه لجست یسازمانها توجه اندک ،یسنت یکردهایبنا به رو 

 .باشد یم یندیهر فرآ یبخش اساس

 یمنته یکارا به مشتر یاثربخش ایارزش که به پاسخ  رهیکردن و انسجام ذخ کپارچهینسبت به  یغالب شیگرا 

 .ه استها را هدف قرار داد متیو هم کاهش ق یخدمت به مشتر شیهم افزا یکپارچگی نیشود، وجود دارد. ا

 در قالب نقش  یمشتر ازین یارضا یکل ندیاز فرآ یآن را به عنوان بخش کیو گسترش نقش لجست یکپارچگی

 .کند یشفاف مطرح م یراهبرد

 نیوجود دارد که بهتر یمتعدد یکیلجست یکل یراهبردها نه،یهز یتنوع و تفاوت محصول و رهبر یبر مبنا 

 دارد. یبستگ بارز سازمان یستگیو شا طیمح ت،ینوع آن به مأمور


