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سرعت تغییرات در دنیای امروز به گونه ای است که تصور می کنم به زودی اعتبار 
نامگذاری اعصار و هزاره ها جای خود را نه به قرن ها و سده ها که به دهه ها و سالها 
بدهد! بنابراین این امکان وجود دارد که کمی زودتر با »عصر ارتباطات« خداحافظی 
کنیم. همپای تغییرات گسترده ای که در همه حوزه ها صورت می گیرد سازگاری 
نیروی انسانی با این دگرگونی ها امری بدیهی و الزامی است. یکی از وظایف 
مدیران سازمان در هر سطح و رتبه ای که باشند توانمند سازی و بهسازی کارکنان 
است. در این راستا آموزش یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی است 
و هدف از ارایه آن مهیا کردن زمینه ای است که توانایی های بالفعل افراد 
بهینه تر و توانایی های بالقوه آنان به فعل درآید. در چنین فضایی و با ایجاد 
فرصت های آموزشی استعداد کارکنان شکوفا شده و عنصر خالقیت مجال ظهور 
و بروز پیدا می کند. آموزش کارکنان آنان را برای مواجهه با تغییرات روز افزون 
و محیرالعقول در رشته ای که در آن اشتغال به کار دارند آماده می سازد. نیروی 
آموزش دیده و آگاه قدرت انطباق و سازگاری بیشتری با محیط متحول کسب و 

کار خود دارد و این زمینه ای است  تا او و در نهایت سازمان برای انطباق با 
محیط بیرونی آمادگی بهتر و بیشتری داشته باشد. با چنین تعاریف 

و دیدگاهی است که مدیران امروزی هزینه های آموزشی را 
نه به عنوان هزینه که به عنوان سرمایه گذاری قلمداد 

می کنند. در آخر به همه دوستان و خوانندگان 
عزیز توصیه می کنم که در هر سن و سال و 
هر جایی و جایگاهی که هستید اشتیاق خود 
را برای یادگیری افزایش دهید و حتی برای 

یک لحظه از رشد و تعالی جای نمانید.

اهمیت آموزش در بهسازی منابع انسانی 

ثی
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سروش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد
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اخبار

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا تغییر کرد

سروش  محمدرضا  خبرخودرو،  گزارش  به   :
خودروسازی  گروه  مدیره  هیات  رییس  نائب  و  مدیرعامل 
سایپا شد. طی حکمی از سوی هیات مدیره سایپا محمدرضا 
سروش به سمت مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا منصوب 
مدرک  دارای  و  بهمن  گروه  سابق  مدیرعامل  وی  شد. 
و  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  مکانیک  مهندسی  لیسانس 
و  شریف  دانشگاه صنعتی  از  صنایع  مهندسی  لیسانس  فوق 
دکترای مدیریت مالی و استراتژیک است. محمدرضا سروش 
لوله و ماشین سازی  اکنون رییس هیات مدیره شرکت  هم 

ایران است.

  باید با ساماندهی مدیریت بنگاه ها به بهره وری برسیم

گروه خودروسازی سایپا

در  سروش  محمدرضا   
مراسم معارفه خود به عنوان 
مدیرعامل جدید سایپا گفت: 
شرایط  در  اینکه  رغم  علی 
از  بریم  می  سر  به  سختی 
اعتمادی که به من شد تشکر 
برای  سمت  این  و  کنم  می 
و خداوند  است  افتخاری  من 
شاکرم  موضوع  این  برای  را 
به  امیدم  و  خدا  به  توکلم  و 
جمیع دوستان است و تالش 
های  ظرفیت  از  کنیم  می 
و  کنیم  استفاده  سایپا  داخل 

موجب رشد آن ها شویم.
مشکل  افزود:  ادامه  در  وی   
اصلی ما در نظام بنگاه داری 
اقتصادی  دولت  ما  است. 
حتی  و  نداریم  دنیا  در  قوی 
کره  و  ژاپن  کشورهای  در 
نیستند  بزرگ  ها  دولت  نیز 

بزرگ  بنگاه ها هستند که  و 
بوده و فعالیت های اساسی را 

انجام می دهند. 
داشت:  اظهار  همچنین  وی 
اگر اقتصاد پویایی می خواهیم 
راه حل آن در شناخت مسایل 
است  ها  بنگاه  مشکالت  و 

ها  بنگاه  مدیریت  باید  و 
بهره  به  تا  شود  ساماندهی 

وری برسند.

دکتر سروش گفت: مدیریتی 
که ریخت و پاش داشته باشد 
نمی تواند قیمت تمام شده را 

کنترل کند.
صنعت  افزود:  ادامه  در  وی 
خاص  های  ویژگی  خودرو 
خود را دارد. در بنگاه اقتصادی 
تولید  محصولی  توانیم  نمی 
کنیم که زیر قیمت تمام شده 
به  نسبت  باید  و  بفروشیم 
مدیریت  نحوه  شرایط،  تغییر 

را نیز تغییر دهیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: 
همکاری  روحیه  من  روحیه 
است و سعی خواهیم کرد از 
بهره  گروه  ظرفیتهای  تمام 
خداوند  کمک  با  تا  ببریم 
شرکتی بهره ور، نوآور و پویا 

داشته باشیم.
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12 تکنولوژی جالب که آینده صنعت خودرو را متحول خواهند کرد

Hansen سوپر شارژر حجم متغیر
 Hansen آینده صنعت خودروپس از 8 سال تحقیق و توسعه شرکت
این شرکت  آمریکا،  Engine Technologies در مینه سوتای 
نهایتا سوپرشارژر انقالبی خود را تولید کرد. سرانجام تالش های هنسن 
منجر به معرفی سوپر شارژر حجم متغیر شد. ایده ی پشت پرده تولید 
چنین شکلی از سوپرشارژرها بسیار ابتدایی به نظر می رسد. مهندسان 
نمی خواستند که میل لنگ خودرو، انرژی خود را در ایجاد هوای فشرده  ای 
صرف کند که پیشرانه نیازی به آن هوا ندارد. این شکل از سوپر شارژرها 
از نوع دو پیچی )Twin-screw( هستند که طرح عادی سوپرشارژرها 
است. در محفظه سوپرشارژر با نام هوزینگ، صفحه کشویی متحرکی جای 
گذاری شده است و در اوقاتی که به هوای فشرده نیازی نیست، باز شده و 
موجب می شود تا دیگر هوای فشرده ای توسط سوپرشارژر تولید نشود. در 
این شرایط تنها حالت اتالف انرژی، مقدار اندکی است که در اصطکاک 
قطعات وجود داد و انرژی اضافی برای فشرده سازی هوا صرف نخواهد شد.
این بخش متحرک مستقیما با پدال گاز خودرو هماهنگ است. به طوری 
که اگر پدال گاز تا یک سوم فشار داده شود، صفحه متحرک باز خواهد 
بود، سپس اگر پدال تا میزان دو سوم فشار داده شود، صفحه بسته می شود 
و سوپر شارژر اقدام به تولید هوای فشرده خواهد کرد. همچنین اگر پدال 
گاز تا آخر فشرده شود، دور موتور تا انتها افزایش یافته و جعبه دنده نیز یک 
دنده ی معکوس اعمال می کند و نهایت توان خودرو نمایان می شود. در 
این وضع با باال رفتن دور موتور خودرو، توربو شارژرهای متداول سوپاپ 
Was tgate را باز می کنند؛ اما در این نمونه ی جدید نیاز به چنین 
قطعه ای نیست و تخلیه فشار اضافی، با بازشدن اندک این صفحه متحرک 
انجام می شود. این مکانیسم ضمن ارائه بازده در حد توربو شارژر، مزایای 
اصلی سوپرشارژرها یعنی عملکرد در بازه وسیع دور موتور را نیز به خودرو 
عطا می کند. اگر باقی آزمایشات این سوپرشارژر با موفقیت به انجام برسد، 
طی آینده ای نه چندان دور، سوپرشارژرهای حجم متغیر، بازار پیشرانه ها را 

احاطه خواهند کرد.

Monolith پیشرانه تک سیلندر
کمپانی  تالش های  حاصل  پیشرانه،  نوع  این  خودرو  صنعت  آینده 
ایالت  در  آن  مرکزی  دفتر  که  است   Monolith Engines
رو  همین  از  و  تکمیل نشده  هنوز  موتور  این  است.  واقع  ویسکانسین 
نمایشگاه SAE میزبان تنها یک مدل از آن بود که با چاپگر سه  بعدی 
تولید شده بود. این بلوک کوچک، یک سیلندر با طول زیاد در خود جای  
داده و درون آن دو پیستون در سمت مخالف یکدیگر تعبیه  شده اند. البته 
پیستون های به کار رفته بر خالف پیستون های متداول از نوع دوطرفه 
طراحی  شده اند. یکی اینکه در دو سمت این پیستون ها قابلیت احتراق و 
انتقال نیرو وجود دارد و با این وجود، در پیشرانه ی مورد بحث سه محفظه 
احتراق تعبیه  شده که یکی میان دو پیستون و دوتای باقی در جهت مخالف 
هر پیستون تعبیه شده اند. در آخر هر سیلندر دو میل لنگ جای گرفته که به 
شکل دقیقی با یکدیگر تقارن دارند. این تقارن با دقت زیاد، باعث می شود 
پیستون ها با دیگری هم  مرکز بوده و به این صورت اصطکاک به کم ترین 

حالت ممکن برسد.
این پیشرانه یک زمانه یا تک سیکل نام گذاری شده چرا که در این 
موتور هیچ  کدام از کورس های پیستون ها با تحرک پیستون دیگر صورت 
نمی گیرد و به بیان دیگر، پیستون مستقل به نیروی خود است. این پیشرانه 
درست مثل پیشرانه های  دو زمانه روغن  موتور و هوا را مخلوط نمی کند. 
موتوری که نشان داده شد، حجم 1.2 لیتر داشته و با ۳6 کیلوگرم وزن، ابعاد 
1۳x۳0x60 دارد. با این وجود می توان پیش بینی کرد که پیشرانه توانایی 
تولید قدرتی معادل 200 اسب بخار را دارد. از مهم ترین کاربرد های آن 
می توان به استفاده به عنوان ژنراتور برق و موتور دوم خودرو های هیبریدی 

اشاره کرد.

6                                   
: رویداد سال 2017 جامعه مهندسان اتومبیل که در دیترویت برگزار شد 12 مورد از تکنولوژی های صنعت خودرو را به ما نشان داد که 
می توانند به طور کلی آینده صنعت خودرو را تغییر دهند. با توجه به پیشرفت بسیار سریع خودروسازی در چند سال اخیر، امکانات امروزه برای ما تمام و کمال به 
نظر می رسند؛ اما زمانی که فناوری جدیدی معرفی می شود، ظرفیت پیشرفت هرچه بیشتر در آینده صنعت خودرو را متوجه می شویم. در ادامه قصد داریم نگاهی 

داشته باشیم به 12 فناوری جذابی که در رویداد جامعه مهندسان اتومبیل معرفی شدند.

 فصلنامه  اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 10|  پاییز97

مقـــاله



7

 فصلنامه  اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 10|  پاییز97فصلنامه  اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 10|  پاییز 97

7

له
ــا

مقـ Rapa کمک فنر فعال
Rausch & Pausch، شرکت قطعه ساز اهل آلمان که به 
 Active Body شناخته می شود، ساخت سیستم تعلیق Rapa نام
Control خودروهای مرسدس را بر عهده دارد و همچنین سیستم های 
مشابهی نیز برای سایر تولیدکنندگان خودرو می سازد. جدیدترین خودرو 
شاسی  بلند شرکت مرسدس بنز به نام GLS که تا چند ماه دیگر روانه 
اولین خودرو  بازار خواهد شد، سیستم تعلیق جدیدی به همراه دارد و 
مرسدس بنز است که کمک  فنر روغنی فعال خواهد داشت. سیستم 
Active Body Control یک پمپ مرکزی دارد که وظیفه  اش 
پمپ هوا یا روغن به تعلیق خودرو است؛ اما در سیستم جدید، هر چهار 
عدد کمک  فنر خودرو به سیستم الکتریکی 48 ولتی متصل هستند و به 
صورت مستقل پمپ هیدرولیکی برقی دارند. این پمپ ها قادر هستند در 
هر ثانیه، 5 بار تغییر جهت دهند و فرکانس کارکرد 5 هرتز دارند. چنین 
فرآیندی به کمک فنرها اجازه می دهد که کنترل مطلوب تر بر تحرکات 
بدنه خودرو داشته باشند. این در حالتی است که سیستم تعلیق مدل های 
فعلی مرسدس بنز، فرکانس 2 تا ۳ هرتز است. در مورد ساختمان داخلی 
آن، کمک  فنرهای مذکور تفاوت چندان زیادی با سایر کمک  فنرها ندارد؛ 
اما می توانند که با استفاده از اطالعات مخابره شده از یک دوربین در جلو، 
خود را پیش از مواجه با پستی بلندی ها، آماده سازند و از این رو در هنگام 
رفتن خودرو در چاله، روغن به داخل کمک  فنرها پمپ شده و تا حد امکان 
بدنه را ثابت نگه می دارد. برای رانندگی عادی و روزمره نیز این کمک 
 فنرها قادرند با پمپ و جریان روغن، به تولید برق بپردازند و به عنوان 
یک سیستم بازیابی انرژی نقش بازی کنند. با وجود توانایی هایی که این 
 ،Active Body Control سیستم دارد، پیش بینی می شود مشابه
در این سیستم تعلیق هم نیازی به میل موج گیر و آنتی رول نباشد. البته این 
سیستم در وضع حاضر، قیمت باالیی دارد اما در صورتی که به تولید انبوه 

برسد، احتماال همانند ABC با کاهش هزینه مواجه خواهد شد.

Caresoft دستگاه سی تی اسکن خودرو
بخش  خودروساز  بزرگ  کمپانی های  خودروکلیه ی  صنعت  آینده 
محرمانه ای ترتیب دیده اند که محصوالت تولیدکنندگان رقیب را خریداری 
و آزمایش می کنند. این بخش، خودروهای کمپانی های رقیب را خریداری 
و تکه تکه می کند تا تمامی فناوری های موجود در آن به صورت جداگانه 
موردبررسی قرار گیرد. خودرو پس از پایان تحقیقات کامال قطعه قطعه 
شده و دیگر به حالت سابق باز نمی گردند. اما کمپانی اهل ایلینوی آمریکا 
برای  را  بهتری  بسیار  اسم Caresoft Global Inc، روش  به 

تحقیقات معرفی کرده است. دستگاه اشعه ی ایکس بزرگ با قدرت 9 
مگاولت، اصلی ترین قطعه در این روش است که به نرم افزاری ویژه برای 
تجزیه  و تحلیل داده ها و عکس ها مجهز شده است. برای درک بهتر، 
بیمارستان ها وجود دارد، قدرتی حدود  دستگاه ها سی تی  اسکن که در 
100 کیلو ولت دارند و می توانند تمام اجزای بدن انسان را تحت بررسی 
قرار دهد. دستگاه در محفظه وسیعی از جنس بتن نصب خواهد شد و به 
عنوان مثال، اسکن کامل یک دستگاه تسال X P90D، حدود سه هفته 
زمان خواهد برد تا دستگاه اطالعات را استخراج و بنابراین اطالعات، مدل 
هندسی از بخش های مختلف خودرو تولید کند. در بخش هایی که قطعات 
خودرو به دقت بسیار باالیی در کنار هم قرار گرفته اند، نیاز است ابتدا دمونتاژ 
شده و سپس مورد اسکن قرار گیرد تا اطالعات خروجی دقیق باشند. این 
سیستم همچنین توانایی محاسبه چگالی مواد را نیز دارد و به این طریق 
می تواند تعیین کند بخش های مختلف خودرو از چه جنسی تولید شده اند. 
این دستگاه می تواند موادی نظیر آلومینیوم و پالستیک را از هم تفکیک 
کند. هر چند که هنوز توانایی تشخیص آلیاژها را ندارد. با این وجود اگر 
کمپانی قصد داشته باشد اطالعات را در کار های حساسی نظیر تحلیل 
تست تصادف استفاده کند، هنوز نیاز است قطعات را از هم جدا کرده و 
به صورت جداگانه بررسی کند. طبق ادعای Caresoft، این اسکنر 
هیچ آسیبی به سیستم های الکترونیکی خودرو وارد نمی کند. نرم افزار در 
نظر گرفته شده همچنین قادر است قیمت تولید قطعات را تخمین بزند. 
از آنجایی که هزینه ی کالبدشکافی خودرو های الکتریکی بسیار سرسام آور 
است، راه  حل نرم افزاری Caresoft روش جایگزین بسیار مناسبی در 

آینده صنعت خودرو به نظر می رسد.

Jaquet سنسور های سرعت توربین
آینده صنعت خودرو توربین هایی که در توربوشارژر ها قرار می گیرند، 
می توانند تا بیش از 100 هزار دور بر دقیقه چرخش داشته باشند؛ اما 
همه ی این توربین ها دارای حداکثر سرعت مجاز هستند. به منظور اینکه 
سرعت توربین ها از حداکثر خود تجاوز نکند، در توربین های بزرگ معموال 
سنسور سرعت روی شفت مرکزی توربوشارژر قرار می گیرد تا دور توربین 
را محاسبه کند؛ اما چنین قطعه ای در خودرو های سواری که توربو های 
کوچک و فضای اندکی دارند قرار نمی گیرد. از همین رو، مهندسان باید 
به جای قراردادن سنسور از معادالت ریاضی استفاده کنند و از روش های 
دیگری برای حفظ سرعت بهره بگیرند. از طرفی این اطالعات نیاز به 
صرف دقت و هزینه ی باالیی دارند. اما برای رفع این معضل، کمپانی 
را عنوان کرده که حسگر  تازه ای  ایده ی   ،Jaquet نام به  سوئیسی 
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موردنیاز در بخش خنک کننده توربوشارژر تعبیه می شود که البته این حسگر 
برخالف سنسور های متداول، از نوع القایی است. روش کار به این صورت 
است که هر بار پره های توربین از کنار حسگر می گذرد جریان ضعیفی 
دریافت کرده و می تواند در سرعت های پایین نیز به خوبی عمل کند. هم 
اکنون این حسگر تنها در برخی از خودرو های باال رده بنتلی مورداستفاده 
قرار می گیرد؛ اما در آینده صنعت خودرو این حسگر در موتورهای کوچک تر 

و ارزان تر نیز به کار خواهد آمد.

گوریال گلس برای نمایشگر خودروها
آینده صنعت خودروگوریال گلس پوشش شیشه ای است که در حال 
حاضر در تلفن های هوشمند به کار می رود. امسال در SAE صحبت از 
این بود که گوریال گلس برای نمایشگر های داخل خودرو نیز به کار گرفته 
شود. این نوع از محافظ قابلیت استفاده به صورت انحنادار را نیز دارد و 
می توان آن را با رنگ های مختلف و تزئینات شخصی سازی شده تولید کرد.

NBD محافظ نانو
آینده صنعت خودروگفتیم که پوشش گوریال گلس گزینه ی خوبی برای 
استفاده در نمایشگر خودروهاست اما مورد منفی در مورد گوریال گلس این 
است که توانایی زیادی در جذب اثرانگشت دارد. به همین منظور، کمپانی 
NBD که در خصوص نانو فعالیت دارد، راه حل جالبی ارائه کرده است. 
محصول معرفی شده InvisiPrint نام دارد از که مواد روغنی روی 
آن پراکنده می شود. این پوشش ماندگاری باالتری نسبت به پوشش های 

نانو کنونی دارد. در حال حاضر بسیاری از کمپانی ها به دنبال بهره گیری 
از این محصول هستند و گزینه ی بسیار مناسبی برای استفاده در عدسی 

دوربین ها خواهد بود.

e-AAM اکسل الکتریکی
آینده صنعت خودرو در بازار، خودروهای دیفرانسیل جلو بسیاری هستند 
 e-AAM که اکسل های الکتریکی دارند. اکسل جدیدی که معرفی شده
نام دارد. این محصول انعطاف پذیری بیشتری داشته و قادر است انعطاف 
باالتری را برای چرخ دایره ی بیرونی پیچ ارایه دهد. روی این اکسل موتور 
الکتریکی قرارگرفته که ضریب آن 9 به 1 و 11 به 1 است و دنده  سیاره ای 
موجود در آن نیز سه نوع حالت انتقال نیرو عادی، دیفرانسیل باز و حالت 
بردار گشتاور را ممکن می کند. سیستم مورد بحث همچنین این قابلیت 
را دارد تا به مقداری که نیاز است گشتاور به چرخ ها منتقل کند. البته این 

اکسل هنوز به مرحله ی نهایی تولید خود نرسیده است.

AAM اکسل کوانتومی
آینده صنعت خودروکاربرد اصلی این نوع از اکسل برای خودرو هایی با 
دیفرانسیل عقب است و وزنی ۳0 درصد سبک تر نسبت به سایر اکسل ها 
دارد در حالی که 20 درصد گشتاور بیش تری انتقال می دهد. این اکسل 
مدوالر بوده می تواند در خودروهای مختلفی استفاده شود. چرا که بسیاری 
از قطعات مختلف و بدنه ی آن بنا بر کاربری و طراحی خودرو قابل تعویض 
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است. در باقی بخش ها می توان از دیفرانسیل معمولی، الکترونیکی یا 
قفل شونده استفاده شود. این اکسل کیفیت نصب دنده باالیی دارد و 
این موضوع باعث شده صدای تولیدی چرخ دنده ها به 5 دسی بل کاهش 
یابد. AAM در حال مذاکره با تولیدکنندگان مختلفی است و سعی دارد 
این اکسل را تا پیش از سال 2021 به خط تولید برساند و بر آینده صنعت 

خودرو تاثیر گذار باشد.

CPT موتور ژنراتور
آینده صنعت خودرو فناوری انتقال نیروی کنترل شونده نظیر موتور 
ژنراتور ها مسیر تازه ای را پیدا کرده اند و در خودروهای هیبریدی کاربرد 
زیادی دارند. موتورهای مقاومتی با وجود داشتن قدرت کم تری نسبت به 
سایر موتورها، قیمت پایین تری نیز دارند و ساختمان ساده ای را دارا هستند 

چرا که مگنت دائمی و سیم پیچ های الکتریکی در آن ها وجود ندارد.
 در سمت مقابل موتور روتور آهنی قادر است با تغییر دادن جریان، جهت 
چرخش را نیز عوض کند و به این دلیل در استپر موتورها بسیار کارآمد 
هستند. این شکل از موتور می تواند در دو جهت به عنوان موتور یا ژنراتور 
به کار آید و این ویژگی برای نصب پس از جعبه دنده و روی اکسل بسیار 
کاربرد دارد. این نسل از موتور ها 48 ولتی بوده و در دو مدل با قدرت 7 و 
15 کیلوواتی به بازار خواهند آمد و در هنگام کارکرد به عنوان ژنراتور قدرت 

10 یا 20 کیلووات تولید می کنند.

Evonik Acrylite نورپردازی
بسیار  نورپردازی  مدرن،  در طراحی خودروهای  آینده صنعت خودرو 

 Evonik آلمانی  شیمایی  شرکت  رو،  همین  از  است.  قابل توجه 
محصوالت جدیدی را معرفی کرده است. اولین محصول طراحی شده، 
EndLighten است که به شکل یک صفحه بوده و در صورتی که 
یک لبه ی آن در معرض نور قرار بگیرد، کل صفحه روشن خواهد شد. 
دومین محصول با نام Satinice  معرفی  شده و هنگامی که با نور 
برخورد داشته باشد، نور را از خود عبور می دهد. در صورتی که منبع نور 
را مشخص نمی کند. میزان انتشار نور این صفحه 86 درصد است و اگر 
بخواهد به عنوان چراغ عقب مورد استفاده قرار گیرد، با چراغ های فعلی 
نور به فاصله مطمئن نمی رسد و باید از چراغ های قوی تری استفاده کرد. 
همچنین این محصوالت برخالف لنز  چراغ های کنونی، در صورتی که در 
مقابل نور خورشید قرار بگیرند تغییر رنگ نخواهد داد. هر دو محصول در 
حال گذراندن آزمایشات مربوطه هستند و هنوز به مرحله ی نهایی نرسیده اند

Trensor سنسور رادیاتور شرکت
آینده صنعت خودرو گاهی اوقات کوچک ترین ایده ها به کارآمدترین 
ابزارها تبدیل می شوند. شرکت کالیفرنیایی Trensor حسگر فشار 
سیستم تهیه مطبوع را با درب مخزن و درایر یکپارچه کرده است. با این 
وجود سه محلی که پیش از این احتمال وجود نشتی از آن ها وجود داشت 
از بین رفته اند. این کار باعث صرفه جویی 2.5 دالر در هر خودرو می شود. 
در حال حاضر این سیستم بر روی یک دستگاه شورولت کروز آزمایش شده 

اما هنوز برنامه ای برای تولید آن اعالم نشده است.

منبع :
motortrend & gadgetnews.net  
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نکاتی برای جذب راحت تر

مشکالت پیش آمده را سریع تر حل کنید

بیشتر  را  اتفاق  آخرین  افراد  که  است  اینطور  معموال 
در ذهن خود نگه می دارند و اگر آخرین رویداد این 
نکرده است،  برای حل مساله دریغ  باشد که سازمان 
با  ارتباط  تقویت  و  حفظ  موجب  می تواند  اقدام  این 
اتفاق  نه جذبی  باشد  این  از  اگر غیر  مشتری شود. و 

می افتد و نه کسی وفادار می شود.

چند رسانه را برای خودتان بشمارید. کدامیک 
معرفی  برای  کنید؟  می  استفاده  دایما  را شما 
ای  حرفه  و  پرکاربرد  های  رسانه  از  خود 
استفاده کنید. به یکی و دوتا قانع نشوید. الزم 
نیست در همه جا باشید ولی حداکثری بودن 

مهم است.

10
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از مشتری قدیمی 
غافل نشوید

اگر مشتری قدیمی چنین بپندارد 
داده  از دست  را  اهمیت خود  که 
است از شما دور خواهد شد. لطفا 
حفظ مشتری اولویت اولتان باشد.

مشتری!
باالیی  اهمیت  از  قدیمی  مانند حفظ مشتری  فراهانی:  جذب مشتری جدید  : آرش 
برخوردار است. شما در تجارتتان باید نو شوید و با سلیقه ها پیش بروید. مشتری قدیمی شما بعد 
از اعتماد به این تغییرات واکنش منفی نشان نمی دهد و احتماال با شما خواهد ماند. شما باید برای 
جذب مشتری جدید هنرمند باشید و با تغییر در ارایه خدمات و تبلیغات و برخی تکنیک ها مشتری 

جدید جذب کنید.

به کارگیری رسانه های متنوع را 
فراموش نکنید

برای اینکه مشتری از محصول/ خدمت لذت ببرد 
نباید بابت دریافت ارزش افزوده متحمل هزینه 
اضافه شود. اگر خدمت ارائه شده از حد انتظار 
بیشتر باشد، موجب لذت بردن وی از این خدمت 

خواهد شد.

لذت بردن از محصول و خدمات 
موجب افزایش وفاداری است

مقاله
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سعی نکنید 
برای همه 

جذاب باشید 

خود را به 
جای مشتری 

بگذارید

نیاز مشتری را شناسایی کنید

خود را به 
جای مشتری 

بگذارید 
و آنگاه 

بپرسید: آیا 
این سازمان 

از ورود 
من استقبال 

خوبی به 
عمل آورد؟ 

آیا من از 
خدمات آنها 
لذت بردم و 

منفعتی کسب 
کردم؟

محصول زمانی به فروش می رسد که نظر مشتری را به خود جلب کند. پس شناخت نظر 
مشتری برای رشد و بقای کارتان اهمیت دارد. عواملی مانند فرهنگ، زبان، سن، درآمد، محل 
زندگی، تحصیالت و ... در سلیقه افراد تفاوت ایجاد می کند. با کنکاش در این موارد به بهترین 

گزینه برای مشتری خود دست پیدا کنید.

های  شرکت  با  باید  شهرت  برای 
اند  شده  مشهور  قبال  که  بزرگی 
که  همانهایی  کنید.  برقرار  رابطه 
شناسندشان.  می  خوبی  به  مردم 
قرارداد  بستن  از  پس  کار  این  برای 
را  دارید  که  هایی  توانایی  توانید  می 
با تمام جزئیات به آنها بدهید تا ادامه 
ی بازاریابی به عهده ی آنها گذاشته 
شود و بتوانند برند شما را به مشتری 

های هدف برسانند.

همان  مثال  کردن  راضی  را  همه 
که  است  مسافرکشی  ی  راننده 
هرکه را در راه میبیند سوار میکند 
هیچ  به  نهایت  در  و  بگیرد  پول  که 
مسیری نمیتواند برود و مسافرانش 
و  هدف  شوند!  می  پیاده  ناراضی 
جامعه مورد نظرتان را پیدا کنید و 
باشید.  جذاب  آنها  برای  کنید  سعی 
نباید  فعال  شما  که  هستند  ها  خیلی 
با آنها کار داشته باشید چون جامعه 
هدف شما نیستند. الاقل برای اکنون.

11

داشتن روابط موثر 
با دیگر شرکت ها را 

فراموش نکنید

منابع: 
برداشتی 

آزاد از منابع 
اینترنتی و 

كتاب ارتباط با 
مشتری خانم 
لیال قدیمی 

ذاكر
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مقاله

۳ روش ساده برای آن که مشتریان را 
شیفته  خود کنید!

12

:استارباکس چون قهوه خیلی درجه یکی به مشتریانش می دهد معروف است؟ یا به خاطر 
حس لذتی که مشتری موقع نوشیدن قهوه در مغازه استارباکس تجربه می کند؟ همه ما هزاران بار شنیده 

ایم که مشتریان تاج سر ما هستند و همیشه حق با مشتری است و ….!
 اما واقعا چقدر در طول روز به این شعار عمل می کنیم؟ چند بار وقتی از تماس های مکرر مشتری عصبانی 

و کالفه شدیم باز هم لبخند می زنیم و با صبر و حوصله جواب سواالتش را می دهیم؟
تقریبا اکثر محصوالت تولیدی شرکت های مختلف کیفیت قابل قبول و استانداردی دارند و نقطه تمایز 
شرکت ها نه در محصوالتشان بلکه در نحوه سرویس دهی و مراقبت از مشتریان و درنهایت تجربه ای 

است که به مشتری منتقل می کنند.
باید بدانیم که مشتریان، ما را فقط با رقبایمان مقایسه نمی کنند، بلکه با دیگر شرکت هایی که با آنها کار 

می کنند و بهترین تجربیاتشان از کار با آنها، مقایسه می کنند.
 برای مثال اگر شرکت تامین کننده مواد اولیه شان تجربه ای بی نظیر از سرعت و دقت در پاسخگویی به 
درخواست ها را به ایشان ارایه کند، از شما که شرکت طراحی وبسایت هستید نیز همان کیفیت سرویس 

دهی را انتظار دارند.
حال سه روش بسیار ساده برای شگفت زده کردن مشتریان را  در ادامه معرفی می کنیم:

از مشتریان تشکر کنیم! بله تشکر!

به مشتریان خوب خود ایمیلی ارسال کنید و یا حتی تماس بگیرید و صمیمانه از آنها تشکر کنید.
شاید این کار امری ساده به نظر بیاید ولی در ذهن مشتریاثر بسیار مثبتی از شما به یاد خواهد گذاشت.

 برای مثال می توان چنین ایمیلی ارسال کرد:

آقای اکبری
مدیرعامل شرکت ...

امیدوارم که خوب و خوش باشید. من علی رحیمی هستم. ما تا به حال یکدیگر را مالقات نکرده ایم اما من صمیمانه از این که با شما 
همکاری می کنم خوشحالم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.

به همین سادگی می توانید یکی از رموز شیفته کردن مشتری راپیاده سازی کنید.
قربان شما
علی رحیمی
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اله
مق

13

منابع
shep hyken
katenasser

من هم مسوول مشتری دیگران هستم

تمامی افراد در شرکت شما باید به عنوان کارشناسان نگهداری و خدمت رسانی به مشتریان فعالیت کنند. 
پشتیبانی مشتریان اسم یک دپارتمان سازمانی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که تمامی افراد و 
کارمندان یک شرکت را شامل می شود. اگر مشتری تماس گرفت و درخواست کمک داشت، سریع نگوییم 
ما مسوول پاسخگویی نیستیم. سعی کنیم دوستانه برخورد کنیم و تا جای ممکن سریع و دقیق به مشتری 
از مسوول مربوطه پیگیری کنیم و مطمئن  از پاسخگویی به مشتری  پاسخ دهیم. حتی خوب است پس 
شویم مشکل مشتری برطرف شده باشد. خوب است تمام کارکنان از اصول برخورد با مشتری و اطالعاتی 
برای رفع نیازها و مشکالت مشتریان با خبر باشند. حتی اگر شما مشتری را برای ارجاع به مسوول مربوطه 
کمی منتظر نگه دارید، کمک مجموعه شما به مشتری کدورت خاطر احتمالی آن انتظار را رفع نخواهد کرد.

منتظر تماس مشتری نشویم، ما به سراغش برویم

شما به عنوان کارشناس خدمات پس از فروش و یا پشتیبانی از مشتریان، براساس تجربه کاری خودتان 
مشکالتی که احتمال پیش آمدن آنها باال است را می شناسید. خیلی خوب است که این نوع مشکالت را از 
قبل مشخص کنید و پیش از آنکه برای مشتریان پیش بیایند، به مشتری اطالع رسانی کنید و او را آموزش 
دهید. با همین تکنیک ساده می توانید به مشتری حس خاص بودن و مورد توجه بودن را منتقل کنید. شما 
با این کار به مشتری می گویید که من و یا مجموعه ما اختصاصا حواسمان به مشکالتی که می توانست 

برای شما پیش بیاید، بوده و به وقت و انرژی شما اهمیت می دهیم. 
مطمئن باشید که با این روشی که اجرا میکنید مشتری دیگر نمیتواند از شما جدا شود!

شما به سراغ او رفته اید و اگر درست موارد را رعایت کرده باشید، دیگر
 این مشتری است که مداوم به سراغ شما خواهد آمد. 
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مقـــاله

نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی
14

: در جهان رقابتی  امروز، بی شک یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن 
و اهداف و رسالت های مورد نظر، برنامه ها و رویکردهای نوین آموزش است؛ در این میان، آنچه مقوله 
تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را تضمین می کند، عنصر انسان و توسعه منابع انسانی است.

مقدمهپرونده ویژه
امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی سازمان ها مطرح می باشد. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام 
برساند. پرورش انسان های زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع انسانی یاد می شود، ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمان ها برای بقا و پیشرفت در جهان پرتغییر و 
تحول امروزی سخت بدان نیازمندند؛ به همین دلیل آموزش به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و همواره در تدوین برنامه های توسعه یا تغییرات 

سازمانی به عنوان عامل مهم مورد توجه قرار می گیرد.
بسیاری از علمای مدیریت و اقتصاد بر این باورند که در میان انواع سرمایه گذاری هایی که در جهت ارتقای بهره وری و نهایتاً توسعه اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، 
توانمند ساختن نیروی انسانی به عنوان مؤثرترین عنصر دخیل در تحقق تالش ها، مهمترین و پرسودترین رکن توسعه به شمار می رود. آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر 
کنونی به لحاظ شرایط خاص زمانی، یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمان ها و مؤسسات محسوب می شود؛ این مهم اصواًل در قالب برنامه های آموزش مدون و کوتاه مدت 
یا دراز مدت به اجرا در می آید. در هر صورت به این نکته توجه داشت که صرفاً ارائه آموزش در قالب دوره ها و برنامه های آموزشی نمی تواند دلیل قانع کننده ای بر بهسازی 
نیروی انسانی در سازمان باشد، مگر اینکه با انجام یک ارزشیابی دقیق و جامع این موضوع عیناً لمس شود. یک برنامه آموزشی نمی تواند با ارزش و مؤثر قلوداد شود، مگر اینکه 
یک ارزشیابی جامع و کامل از آن صورت گیرد. مدیران آموزشی نه تنها باید نسبت به یادگیری کارکنان پاسخگو باشند، بلکه باید نسبت به اینکه این دانش ها و مهارت ها به 

عملکرد شغلی کارکنان نیز انتقال یافته، پاسخگو باشند. 

تاریخچه ظهور بحث بهره وري
از ابتداي خلقت، بشر همواره درصدد فرصتهایي بوده تا بهترین بهره را از منابع و امکانات خود ببرد. شاید نقطه عطف به ثمر نشستن این تالش را بتوان دوره ورود به عصر 
کشاورزي دانست که انسان با بهره گیري از حیوانات براي شخم زدن و سایر ابزار، از منابع موجود در آن زمان به نحو بهتري استفاده کرد. به نظر مي رسد اصطالح بهره وري 
براي اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادي مکتب مرکانتلیسم )سوداگري( مطرح شده باشد، اما در اینکه ابتدا این واژه گونه وارد ادبیات اقتصادي شده است، 
دیدگاههاي مختلفي وجود دارد. شاید به طور رسمي و جدي، نخستین بار لغت »بهره وري« در مقاله اي توسط فردي به نام »کونیزني« در سال 1766 میالدي ظاهر شد. بعداز 
حدود یک قرن یعني در سال 188۳ - آن طور که فرهنگ لغت شناسي الروس بیان مي کندـ فردي به اسم »لیتره« بهره وري را »قدرت و توانایي تولید کردن« تعریف کرد. 
از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیق تري به عنوان رابطه بازده )ستانده( و عوامل و وسایل بکار رفته براي تولید آن بازده )نهاده یا داده( را بدست آورد.  فردي به نام »ارلي« 
در سال 1900 بهره وري را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته براي تولید این بازده عنوان نمود در همین سالها بود که با آ غاز نهضت مدیریت علمي، توسط تیلور و گیلبرت 
ها نیز اقداماتيـ  هرچند تحت نامي غیر از بهره وريـ  انجام گرفت که عماًل بهره وري را افزایش یافت. امروزه تعاریف بهره وري هرچند از تکثر زیادي بهره مندند اما همگي در 

یک راستا و به سوي یک هدف نشانه رفته اند. جدول صفحه بعد شرحي تاریخي بر روند شکل گیري مفهوم بهره وري به شکل امروزي را نشان مي دهد.
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مقـــالهمقـــاله

تعریف بهره وري سال محقق

ظهور واژه بهره وري براي نخستین بار در كتابها 1766 كونیزني

توان تولید كردن 1883 لیتر

ارتباط بین بازده وسایل بکار رفته براي تولید این مقدار بازده 1900 ارلي

 رابطه بین حجم تولیدي كه در زمان معیني بدست آمده و حجم كامل عوامل
تولید 1911 آلبرت آفتالیون

تغییراتي كه در میزان محصول براثر منابع بکار رفته ایجاد مي شود 1955 دیویس

همیشه نسبت بین بازده و نهاده 1962 فابریکنت

 ارائه تعاریف فونکسینل، موضعي و وظیفه اي براي بهره وري عامل منحصر یا
منفرد و بهره جمعي و كلي عوامل 1965 كندریك و كریمر

مجموعه نسبتهاي بازده به نهاده 1976 سیکل

ژه
 وی

ده
رون

پ
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سیر تکاملي مفهوم بهره وري
جدول 1: 
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تعاریف و مفاهیم بهره وري
کلمه بهره وري بر گردان انگلیسي واژه »Productivity« به معناي قدرت و قابلیت تولید است. در دایره المعارف بریتانیا. بهره وري در اقتصاد به صورت نسبتي از آنچه 
تولید مي شود به آنچه که براي تولید مورد نیاز است.تعریف مي شود. در دیکشنري آکسفورد. بهره وري به معناي کارآیي است، که در صنعت بوسیله مقایسه میزان تولید به زمان 
صرف شده یا منابع مصرف شده براي تولید آن اندازه گیري مي شود. در مطالعات انجام گرفته پیرامون بهره وري توسط سازمان ها و صاحبنظران. تعاریف متعددي از بهره وري 
ارائه شده است .این تعاریف با وجود داشتن ریشه مشترک هر یک وجهي از بهره وري را مورد تأکید یبشتر قرار دادند.در ذیل به تعدادي از این تعاریف اشاره مي شود. از دیدگاه 
سازمان همکاري اقتصادي اروپا )OEEC( بهره وري حاصل کسري است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکي از عوامل تولید بدست مي آید. بدین لحاظ 
مي توان از بهره وري سرمایه، مواد اولیه و نیروي کار صحبت کرد. سازمان بین المللي کار )ILO( بهره وري را نسبت ستاده به یکي از عوامل تولید )زمین، سرمایه، نیروي کار 
و مدیریت( تعریف مي کند. از نظر آژانس بهره وري اروپا )EPA( بهره وري عبارتست از درجه و شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید. در تعریف این سازمان همچنین به 
این نکته اشاره شده است که بهره وري یک نوع طرز تفکر و دیدگاه است که بر اساس آن هر فرد مي تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. از این دیدگاه 
بهره وري به عنوان یک فرهنگ تلقي مي شود. دراطالعیه تشکیل مرکز بهره وري ژاپن JPC اهداف ناشي از بهبود بهره وري چنین بیان شده است: »حداکثر استفاده از منابع 
فیزیکي، نیروي انساني و سایر عوامل به روشهاي علمي به طوري که بهبود بهره وري به کاهش هزینه هاي تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و باال رفتن سطح زندگي 
همه آحاد ملت، منجر شود«. از دید این مرکز ، بهره وري یک اولویت و انتخاب ملي است که منجر به افزایش رفاه اجتماعي و کاهش فقر مي گردد. مرکز بهره وري ژاپن از 
زمان تأسیس، نهضت ملي افزایش بهره وري در این کشور را تحت سه اصل راهبردي به جلو هدایت نموده است که این  سه اصل عبارتند از: افزایش اشتغال،  همکاري 

بین نیروي کار و مدیریت، توزیع عادالنه و برابر ثمره هاي بهبود بهره وري میان مدیریت، نیروي کار و مصرف کنندگان.
سازمان بهره وري سنگاپور بهره وري را توسعه عادت بهسازي در رفتار و نگرش افراد مي داند.از دیدگاه این سازمان. بهره وري در درجه اول یک دیدگاه فکري مي باشد که 
سعي در بهبود وضعیت موجود دارد. به عبارت دیگر بهره وري قبل از آن که یک شاخص اقتصادي باشد،یک فرهنگ است. از نقطه نظر سازمان ملي بهره وري ایران بهره وري 
یک فرهنگ و یک نگرش عقالني به کار و زندگي است که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیت ها براي دستیابي به زندگي بهتر و متعالي است. در »واژه نامه بهره وري«که 
از انتشارات داخلي سازمان ملي بهره وري ایران است ، بهره وري را بدین گونه تبیین نمودهاست: »بهره وري به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انساني، تسهیالت و 
غیره به طریقه عملي،  کاهش هزینه هاي تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش براي افزایش دستمزدهاي واقعي و بهبود استانداردهاي زندگي است، آنگونه که به 
نفع کارگران، مدیریت و جامعه باشد«. از نظر استنیر بهره وري معیار عملکرد و یا قدرت و توان هرسازمان در تولید کاال و خدمات است. استیگل بهره وري را نسبت میان بازده 
به هزینه عملیات تولیدي مي داند. از دیدگاه ماندل بهره وري به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه مي شود. سومانت نیز بهره 
وري را نسبت بازده ملموس به نهاده هاي ملموس تعریف مي کند. استیفن رابینز یک سازمان را هنگامي مولد مي داند که از طریق تبدیل داده ها به ستاده ها ، در پایین ترین 

سطح هزینه به اهدافش نائل آید. بنابراین وي مفهوم بهره وري را ناظر بر اثر بخشي و کارآیي مي داند.

هفت »C« بهره وري
هر راه حلي که شرکت ها، سازمان ها، موسسه ها براي ارتقاي بهره وري و کیفیت تدوین کننده الزم است که به نیازمندیهاي زیر پاسخ دهند.

Confidence and Trus t( .1( اعتماد و ایمان: بهره وري و کیفیت در دراز مدت تنها در صورت بهبود مي یابد که بین مدیریت و نیروي کار اعتماد وجود داشته 
باشد. اگر این اعتماد نباشد در برابر پیشنهادهاي مدیریت براي بهبود بهره وري مقاومت به وجود مي آید و مدیریت هم به تفویض مسئولیتها به کارکنان اقدام نخواهد کرد. 

Cooperation and commintment( .2( همکاري و تعهد: زماني که اعتماد بین مدیریت و کارکنان به حدي معین برسد، هر دو متعهد خواهند شد و در 
جهت بهبود بهره وري و کیفیت همکاري خواهند کرد. آنگاه، بهبود بهره وري چون »مقصدي مشترک« به نظر خواهد رسید که بقاي شغلي را تضمین مي کند، نه آنکه آن را 

به خطر بیندازد.
Communication( .3( ارتباطات: مانع اصلي در راه موفقیت روند بهره وري و کیفیت در اغلب موارد عدم وجود ارتباطات مؤثر در شرکت است. قبل از هر چیز هدفها 

باید روشن باشد و از طریق مدیریت ارشد به کارکنان ابالغ شود. بنابراین سازماندهي مدیریت اطالعات، پیش شرط موفقیت جنبش بهره وري است.
Coherence( .4( همبستگي: بهبود بهره وري و کیفیت باید بر مبناي سیستم همبستگي سازماني باشد، این نکته نه تنها در مورد ساختار و مسئولیتهاي 

سازماني بلکه در مورد روشهاي اجرایي و تصمیم گیري ها نیز مصداق دارد.
Continuity( .5( استمرار: شرکتهاي موفق نشان داده اند که کیفیت عالي محصول و ارتقاء بهره وري آنها نتیجه سالها تالش بي وقفه آنها بوده است.
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پرونده ویژه

16

فصلنامه اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 10|  پاییز 97

Creativity( .6( خالقیت: علیرغم همه تالش ها و کوشش ها، بدون خالقیت و نوآوري بهبودي در بهره وري حاصل نخواهد شد.
Continuous Training( .7( آموزش مستمر: برقراري یک فرآیند مستمر آموزشي در تمامي سطوح شرکت همراه با ایجاد رابطه مطلوب بین مدیریت و نیروي 

کار، احتمااًل مهمترین وظیفه در سازماندهي بهره وري و کیفیت است. برنامه هاي آموزشي، باید در کلیه سطوح مدیریت، کارمندان و کارگران اجرا شود.

عوامل مؤثر بر بهره وری
مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان از دو بعد اصلی تشکیل می شود:

الف( عوامل خارجی ) دولت و زیرساخت ها، منابع طبیعی، تغیرات ساختاری و ...( و ب( عوامل داخلی ) عوامل انسانی و عوامل تکنولوژیکی(
عوامل خارجی معمواًل در کنترل مدیران نیستند و در نتیجه شرایط ایجاد شده از طرف عوامل خارجی معمواًل برای تمامی مؤسسات یکسان خواهد بود. زیرا در قالب بخشنامه 
ها و مقررات و دستورالعمل های تدوین و تصویب شده است. اما عوامل داخلی در کنترل مدیران است و می توان با برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب در نحوه عملکرد نیروی 
انسانی اثر گذاشت و به ارتقای بهره وری کمک کرد. مدیر روی عوامل داخلی شامل نیروی انسانی، روش ها و رویه ها، سازمان و سیستم ها، مهارت ها، رفتارهای کاری، کارایی، 
کارآفرینی و شیوه های مدیریتی می تواند اثرگذار باشد. با توجه به موارد یادشده عامل اصلی افزایش بهره وری نیروی انسانی، توجه به افراد و آموزش و ارتقای مهارت های آنان 
از طریق آشنایی با ابزار و تجهیزات جدید و فراگیری روش ها و تکنیک های نوین است.  ژاپنی ها معتقدند که بهبود کار و روش ها از آموزش شروع می شود و به آموزش ختم 
می شود. لذا آموزش باید از مرحله نیازسنجی که شامل بررسی و تعیین نیازهای آموزشی است شروع و پس از برنامه ریزی و اجرا نتایج آموزشی و اثربخشی آن روی کارکنان 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تاریخچه آموزش کارکنان
به حقیقت نمی توان تاریخچه ای برای آموزش عنوان کرد؛ چرا که بشر از بدو خلقت تا کنون جهت غلبه بر طبیعت و نیازهای خود در حال یادگیری و آموختن است. به طور 
کلی، آموزش کارکنان و اهمیت آن در علوم اداری، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و تا آن تاریخ فقط سازمان های محدودی بودند که به تدریس و تعلیم کارکنان 
خود سعی وافر مبذول می داشتند. پیس ، اسمیت ، میلز در کتاب های بهسازی منابع انسانی خود، تاریخچه پیدایش و تکمیل امر بهسازی منابع انسانی را به چهار دوره تقسیم 

کرده اند.
الف( دوره به درجه استادی رسیدن کارگران: این دوره از حدود سال 1100 پس از میالد مسیح آغاز شد و تا حدود سال 1800 میالدي به طول مي انجامد. در طول 
این دوره مهارت هاي کارگران به طور غیر رسمي، با مشاهده کارگران ماهرتر، تولیدکنندگان و یا حتي مشاهده اعضاي خانواده، توسعه مي یافت؛فعالیت هاي شغلي، در محدوده 

نزدیک به منزل صورت مي گرفت و تمرکز روي بازدهي بیش از توجه به کارایي کارکنان بود.
ب( دوره کارایي کارکنان یا کارگران: این دوره حدوداً از سال 1800 میالدي تا سال 1920 به طول انجامید. در این دوره کارکنان، در مقام یک نیروي مولد و تولیدکننده 
مورد بررسي قرار گرفتند و مدیران توجه خود را براي ایجاد عوامل محرک بر افزایش کارایي کارکنان خود معطوف کردند و بر رضایت یا بهسازي کارکنان خود توجه کمتري 

داشتند.
ج( دوره رضایتمندي کارکنان: این دوره از دهه 1920 آغاز شد و تا سال 1945 ادامه یافت. بعد از جنگ جهاني دوم فعالیت هاي مربوط به بهسازي کارکنان، به دستیابي 

به رضایت کارکنان متمرکز شد.
د( دوره رشد کارکنان: این دوره از سال 1945 آغاز شده است و تا کنون نیز ادامه دارد. امروز آموزش و بهسازي، ابزارهایي براي ترقي و رشد هر یک از کارکنان و حتي 

اموري ارزشمند براي همه انسان ها محسوب مي شوند. 
با توجه به روند امر تکویني بهسازي کارکنان در طول تاریخ مي توان گفت که روش استاد – شاگردي از جمله نخستین روش هاي آموزشي یا کارآموزي بوده است. با صنعتي 
شدن جوامع سنتي، تولید انبوه و گسترش پیچیدگي فنون و حرفه هاي تخصصي بدیهي بود که روش استاد – شاگردي نمي توانست پاسخگوي نیازهاي گسترده مطرح شده باشد.

از این دوره، آموزشگاه ها و میسسات فني و حرفه اي ایجاد شدند که در این مراکز آموزشي اغلب کارکنان به آموختن مي پرداختند و براي کار در کارخانه و بخش هاي صنعتي 
آماده مي شدند. با گذشت زمان و با توسعه و گسترش سازمان هاي اداري و دولتي، لزوم آموزش کارکنان در بخش اداري و خدماتي نیز ملموس شد و مدارس و مراکزي هم 
براي این نوع آموزش ها به وجود آمدند و در خدمات دولتي، گذرانیدن دوره هاي آموزشي تخصصي شد.بدین ترتیب، شیوه آموزش فنون، حرفه ها و روش هاي فني و اداري از 

شیوه استاد – شاگردي به شیوه هاي رسمي و منظم تبدیل شد و حیطه وسیعي را در بر گرفت. 

مفهوم آموزش
براي واژه آموزش تعاریف بسیاري بیان شده است؛ برخي از متخصصان آموزش را عبارت مي دانند از »کلیه کوشش هایي که در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي، مهارت 
هاي فني و حرفه اي و شغلي و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل مي آید و آنان را آماده انجام و پذیرش مسؤولیت هاي شغل خود مي نمایند«. سیف 
در کتاب خود با عنوان »روانشناسي پرورشي«، آموزش را هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزي شدهاي که هدف آن ایجاد یادگیري در فراگیران مي باشد، تعریف مي نماید. 
در بسیاري از کتب مدیریت، آموزش به عنوان یک ابزار مدیریت که نیازهاي مهارتي و شغلي کارکنان را رفع کرده و موجب تحقق اهداف سازمان مي شود، تعریف شده است. 

آموزش عبارت است از تمام فرایندهاي متعددي که به وسیله افراد ایجاد مي شود تا صالحیت هاي متناسب با شغل هاي کارکنان در حال و آینده کسب شود. و در همین زمینه، 
گاتر آموزش را نوعي کوشش نظام دار تعریف مي کند که هدف اصلي آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن آرزوها، عالیق و نیازهاي آن افراد با نیازها و اهداف سازمان 
در قالب کارهایي که از افراد انتظار مي رود؛ شاید بتوان این تعریف را مشابه تعریف گلدستاین دانست؛ او آموزش را یاد دادن نظام مند مهارت ها، قواعد، مفاهیم یا نگرش هایي 
مي داند که در نهایت به بهبود عملکرد در یک محیط کار منجر مي شود.  به طور کلي آموزش در داخل سازمان ها به منظور بهبود و کسب مهارت هاي شغلي جدید، آماده شدن 
براي حرکت در مسیرهاي شغلي مناسب و رفع نیازهاي حرفه اي به کار مي رود. و تنها مفهوم کارآموزي، کارورزي یا تمرین عملي در یک زمینه بخصوص را در بر نمي گیرد، 
بلکه دامنه آن بقدري وسیع و گسترده مي شود که از فراگیري یک حرفه و یا فن ساده شروع شده و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، چگونگي رفتار و برخوردهاي 

مناسب در مقابل مسائل انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منتهي مي شود. 

اهداف آموزش نیروي انساني
به طور کلي هدف هر فعالیت آموزشي، تغییر در رفتار عملي افراد مي باشد که به افزایش مهارت و دانش در نزد فراگیران منجر شود، به طوري که کارکنان بتوانند شغل فعلي 
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خود را به طور مؤثر و کارآمد انجام دهند. آموزش داراي اهدافي از قبیل توسعه مهارت ها، تغییر رفتار و افزایش صالحیت ها مي باشد. کرل و کوزمیت معتقدند که اهداف آموزش 
انواع، سطوح مهارت ها، توانایي ها، دانش و نگرش شرکت کنندگاني که برنامه کامل آموزش آنها را در بر مي گیرد مشخص مي کند و هدف هاي مهم آموزش عبارتند از:

1- کمک به تصمیم گیري راجع به روش هاي مناسب بر فعالیت کارکنان و نیازهاي مربوط به دگرگوني. 2- اهداف آموزش آنچه که انتظار مي رود از آموزش دهنده و هم 
آموزش گیرنده را روشن مي کند. ۳- اهداف آموزش مبنایي را براي ارزیابي برنامه بعد از اجراي آن فراهم مي کند. کرل و کوزمیت، شش هدف مهم آموزش را بدین ترتیب 

بیان مي کنند:
1- بهبود عملکرد 2- به روز کردن اطالعات کارکنان ۳- ترفیع شغل 4- حل مسائل 5- آماده سازي براي ترفیع 6- آشنا سازي کارکنان جدید با اهداف سازمان

دکتر میر کمالي، هدف هاي آموزش نیروي انساني را چنین بر مي شمرند: 1- هماهنگي با تغییرات و پیشرفت هاي علمي و تکنولوژي در جهان 2- هماهنگي با تحوالت 
سیاسي و اقتصادي جامعه ۳- هماهنگي با نیازهاي جدید جامعه و ارباب رجوع 4- کسب مهارت هاي ادراکي، فني و روابط انساني 5- کسب نگرش درست و آمادگي براي ایجاد 

تغییر در سازمان 6- تامین نیروي انساني جدید به منظور جایگزیني 7- فراهم آوردن زمینه هاي ترفیعات

اهمیت آموزش
آموزش نیروي انساني، سرمایه گذاري پرسودي به شمار مي رود که بازده آن در شکوفایي و گسترش بهینه سازمان و همچنین در اعتالي فرهنگ عمومي جامعه نقش 
مؤثري را ایفا مي کند. اهمیت و ضرورت آموزش و بویژه بازآموزي بزرگساالن بر هیچ فردي پوشیده نیست. وا ه آموزش آمیخته از اصول مهم در زندگي کاري هر سازمان است 
و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه، پرورش و رشد و مهارت و تخصص هاي کاري است، بدان جهت پایه ریزي و استمرار روند آموزش در سازمان هاي امروزي نقش بسزایي 
در تخصصي عمل کردن و در واقع پیشرو بودن آن در سازمان ها دارد. در واقع، آموزش کارکنان یک امر حیاتي و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر به همراه سایر 
فرایندهاي مدیریت بتوانند سودمند واقع شوند. آموزش در واقع یکي از راه هاي اصولي و منطقي هدایت تالش هاي کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیري استعدادهاي 
نهفته، به کاراندازي قدرت تخیل و بوجود آمدن حس انعطاف پذیري فکري الزم در کارکنان خواهد شد. آموزش هر چه مفیدتر و بهینه تر باشد، به طور وسیعي جامعه معیني را 
به سوي هدف هایي از قبیل توسعه، مهارت، تغییر و اصالح هدایت مي کند. و همین تغییرات باعث مي شود که کارکنان یک سازمان در انجام وظایف شان به صورت موفق 
تري عمل نمایند. آموزش یک عامل کلیدي در توسعه محسوب مي شود و مي توان آن را یکي از مهمترین اقدامات براي افزایش کارآمدي سازمان دانست؛ »مطابق آمارهاي 
موجود، شرکت هاي معمولي آمریکا بیش از 1500 دالر در سال براي آموزش هر کارمند هزینه مي کنند که ارقام صرف شده در مجموع معادل 52 درصد کل فروش آن شرکت 
ها مي باشد«. همچنین بررسي ها نشان داده است که آموزش، به حفظ تداوم و بقاي سازمان منجر مي شود. یک بررسي سه ساله در سنگاپور نشان داده است که 17 درصد 
شرکت هاي تجاري و صنعتي این کشور ورشکست شده اند که از این تعداد، کمتر از 1 درصد شرکت هایي بوده اند که براي کارکنان شان دوره هاي آموزشي برگزار کرده اند.

 
فواید و مزایاي آموزش نیروی انسانی

یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است؛ زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. در زیر 
مزایای عمده آموزش کارکنان بیان می شود: هر کسی در بدو ورود به سازمان، برای آشنایی با زیر و بم شغل خود، به مدت زمانی نیاز دارد. برگزاری دوره های آموزشی با سرپرستی 

مربیان کارآزموده و باتجربه، زمان یادگیری را به حداقل می رساند و باعث افزایش بازده می شود.
آموزش خاص افراد تازه وارد نیست، بلکه برای کارکنان باسابقه و باتجربه نیز باید بنا به ضرورت دوره هایی ترتیب داد. در واقع آموزش، خاص یک گروه یا منحصر به یک 
مقطع زمانی خاص نبوده و تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور دائم و مستمر، آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند، حداکثر کارایی و اثربخشی 

را داشته باشند.
یکی از وظایف اولیه هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره، بینش و نگرش مورد نظر در کارکنان به وجود 

آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری مؤثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنها طوری شکل گیرد که از اهداف سازمان پشتیبانی نمایند.
آموزش کارکنان به حل مشکالت عملیاتی کمک می کند. شکایت و نارضایتی در محیط کار مناسب ناشی از مدیریت ضعیف و بی اثر است و معمواًل با آموزش دادن مسؤوالن 
در زمینه هایی مانند روابط کارگری، روابط انسانی و رهبری می توان این گونه مشکالت را حل کرد؛ همچنین مسائلی از قبیل ضعیف بودن روحیه کارکنان، حیف و میل منابع و 

ضایعات بیش از اندازه و روش های عملیاتی غلط یا بی اثر را نیز می توان با آموزش رفع نمود.
چنانچه سازمان نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را خارج از سازمان تامین نماید، تنها راه چاره آموزش، تربیت یا حتی بازآموزی کارکنان موجود در درون سازمان است.

آموزش برای خود کارکنان نیز مفید است، زیرا هر چه کارمند سطح دانش فنی و مهارت های شغلی خود را باالتر ببرند، به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در نتیجه به 
توانایی های او در کسب درآمد بیشتر افزوده خواهد شد. همچنین داشتن مهارت های ویژه و سودمند موجب می شود تا مسؤوالن سازمان، ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان 
خود قائل شوند و در نتیجه، امنیت شغلی بیشتر می شود. طبیعی است که کسب توانایی ها و مهارت های بیشتر به قابلیت ارتقای کارکنان برای تصدی پست ها و مشاغل عالی 

تر و مهم تر نیز خواهد افزود.
به طور کلی از مطالعه منابع در دسترس می توان فواید و مزایای آموزش کارکنان را به شرح ذیل بیان داشت که در برگیرنده فواید سازمانی، اجتماعی و فردی کارکنان می باشد.

1- تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی. 2- ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها و جلوگیری از تداخل وظایف و مسؤولیت ها و دوباره کاری ها در سازمان. ۳- شکوفاشدن 
استعدادهای نهفته کارکنان و تقویت روحیه و ایجاد ثبات در سازمان. 4- کاهش در نظارت های مستقیم و غیر مستقیم. 5- ایجاد رضایت شغلی و کاهش میزان تمرد و کشمکش 
و غیبت و سایر رفتارهای نابهنجار و تقلیل سطح هزینه ها و حوادث. 6- تقلیل میزان هزینه های عمومی و بهبود کمی و کیفی محصوالت و یا خدمات ارائه شده توسط سازمان. 
7- تقویت حس وفاداری و ایجاد حس انعطاف پذیری الزم و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان. 8- ایجاد اعتبار و ارزش کارکنان و ارتقای سطح زندگی کارکنان از طریق 

ارتقای شغلی و تامین آتیه آنها. 9- کمک به افزایش کارایی فردی و اثربخشی سازمانی.

انواع آموزش
به نظر بسیاري از صاحبنظران، آموزش کارکنان باید با نیازهاي فردي کارکنان و مراحل متفاوت شغلي آنان متناسب باشد؛ بدین منظور طبقه بندي هاي گوناگوني از آموزش 

کارکنان صورت گرفته است. در یک طبقه بندي از آموزش مي توان آموزش ها را به صورت دوبخشي در مقابل هم قرار داد:
آموزش رسمي مقابل آموزش غیر رسمي، آموزش دروني مقابل آموزش بیروني، آموزش اولیه مقابل آموزش ثانویه، آموزش حین خدمت مقابل آموزش پس از خدمت و آموزش 
ویژه مقابل آموزش عمومي. در طبقه بندي ها بیشتر بین دو نوع آموزش، یعني آموزش رسمي و آموزش غیر رسمي، بحث وجود دارد و اعتقاد بر این مي باشد که از آموزش هاي 
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رسمي نسبت به دیگر آموزش ها استفاده بیشتري به عمل مي آید. تفاوت آموزش رسمي و غیر رسمي را مي توان در تعیین اهداف، برنامه ریزي و طراحي دانست. در آموزش 
هاي رسمي، اهداف و برنامه ها از قبل تعیین شده و مطابق با چهارچوب آن برنامه ها به اجرا در مي آید؛ بدیهي است که ارزشیابي آموزش هاي رسمي نسبت به آموزش هاي 
غیر رسمي به مراتب آسان تر مي باشد. دکتر ابیلي در مقاله خود تحت عنوان »آموزش و بهسازي نیروي انساني، یک ضرورت سازماني«، چهار نوع آموزش را براي کارکنان 
پیشنهاد مي کند که عبارتند از: 1- آموزش قبل از خدمت:آموزشي است که فرد قبل از پیوستن به سازمان به آن نیاز دارد تا بتواند توانایي هاي الزم را براي احراز شغل کسب 
کند. 2- آموزش بدو خدمت:آموزشي است که در جهت توجیه کارکنان جدید و آشنا ساختن آنان با روند فعالیت سازمان و تشکیالت آن، وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط 
به امور گوناگون سازمان است. این آموزش به کارکنان جدید کمک مي کند تا هر چه سریع تر با اهداف و انتظارات سازمان و گروه کاري خود آشنا شوند و ضمن انطباق با 
شرایط و اهداف سازمان، به افرادي مؤثر در گروه کاري مبدل گردند. ۳- آموزش ضمن خدمت:آموزشي است که در صحنه واقعي کار و هم زمان با انجام دادن وظایف شغلي، به 
کارکنان ارائه مي شود. این نوع آموزش به افراد کمک مي کند تا بر اساس انتظارات سازماني، اخالقي و اجتماعي و با توجه به مسائل فردي و سازماني رفتارهاي مناسبي از خود 
نشان دهند و به ویژه از طریق کسب معلومات و مهارت هاي الزم و تلفیق آنها با تجارب شغلي، کارایي بیشتري را براي انجام دادن وظایف موجود یا مسؤولیت هاي احتماي 
آتي حاصل و شایستگي الزم را براي ارتقاي شغلي و تصدي مدارج باالتر سازماني احراز کنند. 4- آموزش بعد از خدمت:آموزشي است که به منظور آمادگي بیشتر کارکنان براي 
ورود به دوران بازنشستگي ارائه مي شود. این نوع آموزش در زمینه کسب مهارت هاي درآمدزا، نحوه مواجه به خال قدرت ناشي از بازنشستگي، نحوه گذران اوقات بیکاري و 

سرانجام، نحوه تامین و حفظ سالمت فیزیکي و رواني به بازنشستگان کمک مي کند.

فرآیند آموزش
فرآیند اصلی آموزش در برنامه ریزی فعالیت های گوناگون آموزشی شامل سه مرحله اساسی برآورد نیازهای آموزشی، تدوین و اجراء و ارزشیابی برنامه آموزشی است.

هدف مرحله برآورد، گرداوری اطالعات به منظور اتخاذ تصمیم در مورد ضرورت آموزش است. اگر به یاری اطالعات گردآوری شده به این نتیجه رسیدیم که آموزش، ضرورت 
دارد موضوعی که اهمیت پیدا می کند تشخیص و تعیین موارد سه گانه است: 1- در چه بخشی یا بخش ها یا در چه زمینه هایی از کار سازمان، آموزش مورد نیاز است. 2- به 
چه نوع یا انواعی از آموزش، نیاز داریم. ۳- چه آگاهی ها، توانایی ها، مهارت ها را باید آموزش دهیم. این اطالعات را با انجام تحلیل های سه گانه یعنی تحلیل سازمانی، تحلیل 
شغل و سرانجام تحلیل شخص، گردآوری می کنیم. پس از گردآوری و تکمیل اطالعات می توان اهداف برنامه آموزشی را استخراج و تعیین و تدوین کرد. هدف مرحله تدوین 
و اجرای برنامه آموزشی، طراحی محیط آموزشی مناسب جهت نیل به مقاصد آموزش است. در این مرحله باید: 1- ویژگیهای شرکت کنندگان در دوره آموزشی، مورد بررسی 
قرار گیرد. 2- اصول آموزشی که باید در موقعیت ویژه آموزشی برای شرکت کنندگان مورد نظر بکار برده شوند مشخص گردند. ۳- مواد و محتوای برنامه آموزشی و فنون 

آموزش، تعیین شوند. 4- آموزش به مرحله اجرا درآید.
هدف مرحله ارزشیابی، بررسی این مطلب است که آیا اجرای برنامه آموزشی در نیل به اهداف مورد نظر، مؤثر بوده است؟ ارزشیابی مستلزم شناخت و تعیین ضوابط ویژه 
از جمله بررسی های ذیل است: - واکنش های شرکت کنندگان نسبت به آموزش. - برآورد آنچه در برنامه آموزشی فرا گرفته اند. - معیارهای رفتار آنان پس از طی دوره 

آموزشی. - شاخص های نتایج سازمانی نظیر تغییرات در نرخ بهره وری.
مرحله ارزیابی، مستلزم گزینش یک طرح ارزیابی تجربی به منظور برآورد کارایی آموزش است. گزینش ضوابط و طراحی، هر دو پیش از آنکه آموزش عماًل به اجرا درآید باید 

انجام گیرد تا امکان ارزیابی درست آموزش را فراهم آورد. 

برنامه های عمده آموزش بهره وری
برای نهادی کردن بهره وری در سازمان و تاسیس دپارتمان یا کمیته بهره وری به تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ذیل جهت ایجاد فرهنگ بهره وری و تربیت کادر بهره 
وری نیاز است: 1-آموزش اصول و مفاهیم و مقوالت اساسی بهره وری برای عموم کارکنان. 2- آموزش بهره وری و نقش مدیران در ارتقاء آن برای عموم مدیران. ۳- آموزش 
ویژه جهت آشناکردن مدیریت های گوناگون سازمان با عرصه های افزایش بهره وری در قلمرو هر مدیریت )نظیر مهندسی طراحی و بهره وری، مدیریت مواد و بهره وری، 
مدیریت تولید و بهره وری، مدیریت کیفیت و بهره وری وغیره(. 4- آموزش بهره وری به سرپرستان. 5- آموزش فنون ارتقاء بهره وری )نظیر بهره وری و مطالعه کار، بهره وری 
و ارزشیابی عملکرد، بهره وری و سیستم جبران. 6- آموزش و تربیت کارشناسان اندازه گیری بهره وری، تحلیل گران بهره وری، برنامه ریزان بهره وری، مطالعه کنندگان کار، 

کارشناسان تحلیل شغل، کارشناسان ارزشیابی عملکرد و غیره. 7- آموزش اعضاء کمیته های بهره وری.

ویژگی های الزم جهت کارایی آموزش
برای آنکه آموزش به صورت ابزاری برای ارتقاء کارایی، بهره وری و کارایی سازمان درآید باید از ویژگی هایی برخوردار باشد که در ذیل به عمده ترین آنها اشاره می شود:

1- به صورت یک فرایند نگریسته و سازماندهی شود. 2- در کل سیستم ها، روش ها و برنامه های سازمان به عنوان جزء الیتجزای فعالیت سازمانی ادغام گردد. ۳- هدفمند 
باشد. 4- جامع باشد. 5- مرتبط و دارای توالی منطقی باشد. 6- مستمر باشد. 7- مبتنی بر تشخیص نیازها و بازخورها باشد.  8- با انگیزه، توام باشد. 9- مورد ارزیابی قرار گیرد. 

10- پیگیری شود. 11- بازخورهای آن در تدوین و اصالح برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

مهم ترین زمینه های آموزش در ارتقاء بهره وری
- برنامه ریزی منابع انسانی - توجیه کارکنان جدید - تحلیل شغل - مطالعه کار - ارزشیابی عملکرد - ایجاد یا توسعه مهارت ها ) فنی، اداری و روابط بین اشخاص( - تولید 
یا عملیات - کنترل کیفیت - هدف گذاری - تصمیم گیری - ایمنی - انگیزه - روابط کار - اندازه گیری، ارزشیابی و برنامه ریزی بهره وری - مذاکرات جمعی و انعقاد 

قرارداده - مدیریت مشارکتی - ارتقاء کارایی و اثربخشی

رابطه بین آموزش و بهره وری
به طور کلی می توان گفت که بهره وری در بلندمدت به عنوان یک طرز تفکر، بر آموزش و فرهنگ استوار است. بنابراین آموزش می تواند وسیله ای مهم در جهت تسریع 
و پیشرفت کیفی نیروی کار تلقی شود. سیستم آموزشی بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد. این امر زمانی رخ می دهد که برنامه ریزی آموزش و اشتغال هماهنگ بوده و 
از افزایش سطح آموزش و مدارک تحصیلی به طور کامل استفاده شود. با مروری بر تعریف بهره وری که از سوی مرکز بهره وری ژاپن ارائه شده است می بینیم که بهره وری 
پیوند تنگاتنگی با آموزش و مقوله نگرش و دیدگاه فکری انسان بهره ور دارد. این تعریف چنین ارائه شده است: »هدف از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی 
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انسانی، تسهیالت و غیره به طریق علمی و یا کاهش هزینه های تولید و گسترش کاالها و افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای 
زندگی است، آن گونه که به نفع کارکنان،مدیران و مصرف کنندگان باشد. در این دیدگاه، انسان به این عقیده و باور می رسد که می تواند کارها و وظایف خود را هر روز بهتر 
از روز قبل انجام دهد ووو برای تحقق این باور تالش کند«. آنچه که از تعریف مستفاد می شود، رابطه مستقیم و معنا دار بهره وری و آموزش است. رابطه ای که صراحتاً به 

ما می آموزدکه: آموزش بهتر مساوی با بهره وری بیشتر است. به طور کلی می توان بین بهره وری و آموزش را در زمینه های زیر مورد بررسی قرار داد:
1-جنبه فردی و روانی: فرد در طول دوره کودکی و نوجوانی آموزش رسمی می بیند و تقریباً بالفاصله پس از ترک مؤسسه آموزشی، وارد بازار کار و اشتغال می شود. 
هر چقدر آموزش او با نیاز شغلش هماهنگی بیشتری داشته باشد، از آموزش و شغل خود بهره بیشتری خواهد برد. ضمناً به رغم اوقاتی که صرف آموزش نموده است، در 
صورت اشتغال در زمینه های مربوطه، احساس بیهودگی ننموده و طی عمر خویش را امری بیهوده نمی پندارد و بهره وری فرد نیز از زندگی شخصی، از نظر مادی و معنوی 

ارزش بیشتری خواهد یافت.
2- جنبه اجتماعی: دیدگاه افراد نسبت بع آموزش با انواع مشاغل ارتباط نزدیکی دارد. مشاغلی که نیازمند آموزش بیشتر و شرایط پذیرش مشکل تری هستند، نسبت 
به مشاغل دیگر از ارزش بیشتری برخوردارند. در عین حال، افراد آموزش دیده به خدمات پزشکی، پلیس و دواید قضایی نیاز کمتری دارند. لذا برای مصارف تولیدی و عام 

المنفعه دیگر، در نیروی انسانی صرفه جویی خواهد شد و به بهره وری بیشتر از منابع ملی کمک می کند.
3- جنبه اقتصادی: در کل اقتصاد یک کشور، آمورش و اشتغال ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. هر چقدر یرنامه ریزی آموزشی منظم تر و رشد و توسعه قسمت های 
مختلف آن روشن تر باشد، نیروی انسانی و شرایطی که این نیرو باید واجد آن باشد، آشکار تر خواهند بود. از آنجا که آموزش و پرورش باید پرورش و عرضه چنین نیرویی را 

فراهم آورد، همچنین باید هماهنگی بیشتری با نیازهای کشور داشته و طبعاً پیامد آن، بهره وری افزون تری خواهد بود.
به طور کلی مطالعات و پژوهش های انجام شده نشان داده است که بین بهره وری و آموزش، همبستگی مثبت و بسیار قوی وجود دارد. عالوه بر این، مطالعات تطبیقی 

کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که کشورهایی که نیروی آموزش دیده بیشتری در تخصصهای مختلف دارند، از بهره وری و رشد باالیی برخوردارند.

نقش آموزش نیروی انسانی بر بهره وری
آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است. پس از نظام جذب، نظام بهسازی و بکارگیری مناسب منابع انسانی 
قرار دارد، در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود و باعث توانمندی نیروی انسانی 
موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند.آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در 
سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتیه موجب نیل به هدف های سازمانی با کارایی و اثربخشی بهتر و بیشتر است. امروز کمتر سازمانی قادر است بدون آموزش 
کارکنان خود بهبود و توسعه یابد. سازمان ها اعم از بزرگ و کوچک منابع مهم خود را به آموزش و بهبود منابع انسانی تخصیص می دهند و برای بعضی از سازمان ها آموزش 
یک فعالیت مداوم است که تمام کارکنان عالقه مند به این تالش هستند و تمام کارکنان از اشکال آموزش مختلف در دوران تصدی خود بهره منداند و حقیقت این است که 
تالش و صرف هزینه برای آموزش سه سوال را مطرح می سازد. اول اینکه، دالیل آموزش چیست؟ دوم اهداف آموزش چیست؟ سوم اینکه نتایج آموزش چگونه ارزشیابی 
می شود. در روان شناسی یادگیری، آموزش یکی از مهمترین فرآیندهای روانی است، این فرایند به عنوان یک عامل تغییر و تحول، عامل نگرش و جهت گیری جدید و بسیار 
مؤثر می تواند اهمیت بسزایی در بهبود کیفیت عملکرد کارکنان یک سازمان و بازسازی روش ها و شیوه های قابل اعمال در نظام اداری داشته باشد. مایکل لوبوف در کتاب 
خود در ضرورت سرمایه گذاری در آموزش می نویسد: برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایع گذاری کنید. اگر افراد برای مشاغل و مسؤولیت های باالتر آماده نشده باشند، 
ترفیع از داخل سازمان فاجعه آفرین است. سازمان هایی که کارکنان وفادار دارند در تعلیم و تربیت آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند.بدون تردید، آموزش 
و رشد کارکنان گران قیمت است، لکن اگر شما فکر می کنید که آموزش گران قیمت است، هزینه نادانی را در نظر بگیرید، دیر یا زود یک سازمان از طریق پرداخت حقوق 
های باالتر برای جذب کسانی که آموزش دیده اند یا از طریق صرف وقت برای کارکنانی که دارند، هزینه های آموزشی را می پردازند. همچنین، پیگورز و مایرز در زمینه نقش 
آموزش می گویند: آموزش خوب، نارضایتی شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند، یک چنین هدف 
های مهمی تحقق نمی یابند، مگر آنکه تمام سلسله مراتب سازمان )از مدیر اجرایی تا کارکنان( به اهمیت آموزش آگاه باشند. بنابراین می توان گفت یکی از عواملی که تاثیر 
بر بهره وری داشته و می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است، تکنیک های نو و طرح های جدید بهبود بهره وری نمی تواند بدون نیروی 

انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ایجاد و یا به کار گرفته شود.

نتیجه گیري
کارشناسان عوامل زیادی از جمله ضعف مدیریت، نبود آمار دقیق از تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و خصوصی، گماردن افراد در مشاغل نامناسب و بی توجهی 
به شایستگی آنها در تصدی پست ها و شغل های مختلف را دالیلی برای پایین بودن نرخ بهره وری در کشور می دانند. در مجموعه راهکارهایی که متخصصان برای بهبود 

بهره وری نیروی کار در ایران ارائه می دهند، مهم ترین فهرست به شرح ذیل است:
1- آموزش مستمر و مداوم نیروی کار 2- بهبود روابط مدیران و کارکنان هم چنین کارکنان در محیط کار 3- توجه به شرایط روانی کارکنان 

4- بهبود شرایط فنی و سازمانی.
به طور قطع بهبود بهره وری عاملی نیست که با معجزه رخ دهد. باید برای رسیدن به بهره وری برنامه ریزی شده، این فرصت به کارکنان داده شود تا بتوانند خالقیت ها و 
استعدادهای خود را بروز دهند بلکه بتوانند در ادامه طرح ها و در راستای تحقق اهداف سازمان ها، با مدیران مشارکت داشته باشند. به نظر صاحب نظران برای رسیدن به این 

آرزو باید از هفت خوانی گذشت که ساده ترین و مؤثرترین آن آموزش است.
به طور کلی قابلیت انجام یک کار مولد را می توان از طریق آموزش و توسعه و گسترش سیستماتیک شغل و برنامه ریزی شغل باال برد. کشورهایی مثل سوئیس و ژاپن 
که با کمبود منابعی مثل زمین، انرژی و منابع معدنی مواجه هستند به خوبی دریافته اند که مهمترین منبع رشد و توسعه نیروی انسانی، آموزش، ارتقای انگیزه و بالندگی افراد 
جامعه است و سرمایه های هنگفتی در امر آموزش می کنند، زیرا معتقدند که سرمایه گذاری در آموزش، نوعی سرمایه گذاری بلندمدت است. بنابراین یکی از اساسی ترین 
راههای حصول به بهره وری ملی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای مدیران،کارشناسان و نیروی انسانی، ازطریق آموزش های علمی و کاربردی مداوم و مستمر است تا بتوان 

به سطح مطلوبی از بهره وری در جامعه دست یافت.
modiryar  :منبع                                                                                                                                                    
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مقاله کوتاه
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: با آغاز فصل سرما، شرایط نگهداری از اتومبیل کمی متفاوت است. در واقع، امکاناتی از خودرو در این فصل مورد 
استفاده قرار می گیرد من جمله بخاری خودرو که در طول سال استفاده نمی شده است. همچنین با سرد شدن هوا، نحوه کارکرد 

موتور نیز کمی تفاوت پیدا می کند. که در ذیل توضیح خواهیم داد.

در هوای معتدل، موتور با اندکی کار به دمای نرمال و عادی می رسید، اما در این هوا و در مجموع در هوای سرد، برای رسیدن دمای موتور به حد نرمال و 
عادی کمی زمان الزم است. بسیاری از موتورها، حتی نمی توانند در این شرایط و یا هوای بسیار سرد به دمای نرمال و عادی خود برسند، پس می توان گفت 
با شروع فصل سرما، بسیاری از رانندگان باید با رعایت نکاتی نه چندان مشکل، شرایط را برای استفاده بهینه از خودرو فراهم کنند. شما در این فصل بندرت 
می توانید ببینید که آمپر آب از حد وسط، به باال یا بیشتر رفته باشد؛ یعنی هیچ گاه دمای موتور باال نمی رود. باال رفتن دمای موتور همیشه مضر و خطرناک 

نیست.
وظیفه بخاری ایجاد گرما برای استفاده درون کابین خودرو است. اما عده ای بر این باورند که بخاری نیز مثل کولر روی موتور فشار می آورد و نیروی موتور 
را مصرف می کند. قصد داریم تا ابتدا نحوه کار بخاری را شرح دهیم، سپس عیوب آن گفته و نحوه رفع عیوب را نیز بیان کنیم. اصول کاری بخاری تا حدود 
زیادی با کولر متفاوت است. در این مجموعه شما از گرمای آب موتور استفاده کرده و اتاق خودرو را گرم می کنید. گرمایی که نسبتاً تلف شده بوده و اگر از آن 
استفاده نشود، از بین می رود. در بخاری تمامی خودروها از یک رادیاتور کوچک استفاده شده است. رادیاتوری که مهمترین نقش را بر عهده دارد. آب داغ موتور 
وارد این رادیاتور شده و درون شبکه های آن جریان پیدا می کند، در نتیجه تبادل حرارتی آب موتور و هوای عبوری از آن بسیار راحت می شود. برای استفاده 
از این گرما باید یک دمنده، هوا را به سمت رادیاتور بدمد تا با شبکه ریز آن برخورد کرده و گرم شده، سپس وارد اتاق خودرو شود. هوای محیط وارد ورودی 
بخاری شده و توسط دمنده آن با رادیاتور بخاری برخورد می کند، سپس داغ شده و از دریچه های تنظیم داخل اتاق، وارد کابین می شود. کلید روشن و خاموش 
شدن دمنده نیز بستگی به خودرو داشته و در چندین حالت قابل تنظیم است. پس به راحتی مشاهده کردید که در بخاری هیچ انرژی مفیدی از بین نرفته و 
تنها از نیروی برق باتری که آن هم جایگزین می شود، برای پمپاژ هوا استفاده می شود. گرمای هوا نیز از گرمای آب موتور تامین می شود. در گذشته بخاری 
اکثر خودروها زمان می برد تا گرم شود و هوای گرم وارد اتاق کند، اما امروزه جنس رادیاتور بخاری ها متفاوت شده و تبادل حرارتی آنها در حد بسیار باالیی 
می باشد. در خودروهای نسل قدیم رادیاتورها معمواًل مسی و برنجی ساخته می شدند، اما امروزه تمامی رادیاتورها آلومینیومی ساخته شده تا تبادل حرارتی آنها 
باال رود. شبکه ورود آب گرم موتور بسیار قوی است و موتور خودروهای جدید بسیار زودتر به حالت نرمال می رسند. در نتیجه سریع تر گرم شده و خیلی زودتر 

آب دور خود را گرم می کنند. حال قصد داریم تا عیوب شایع این سیستم را بررسی کرده و علل آن را بیان کنیم.

کمبود گرمای بخاری
یکی از شایع ترین عیوبی که برای انواع خودروها رخ می دهد، کمبود گرمای بخاری است. اولین علت می تواند گرفتگی و یا خرابی رادیاتور بخاری باشد. 
وقتی رادیاتور بخاری نتواند بخوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را از آب به هوا منتقل کند، بخاری گرمای الزم را نداشته و خوب گرم نمی کند. گاهی شیلنگ 
آبی که وارد بخاری شده و به رادیاتور متصل است، گرفتگی دارد. آب داغ موتور نمی تواند وارد شبکه گرمایی )رادیاتور( شده و به درستی حرارت خود را به 
هوا بدهد. عیبی دیگر که بسیار شایع است، خرابی فن و یا دمنده بخاری است. در این حالت رادیاتور بخوبی گرم می شود، آب داغ موتور نیز وارد سیستم 
می شود، ولی در نهایت هوای محیط به درستی وارد نشده و با شبکه گرمایی برخورد نمی کند. گاهی آب موتور کافی نیست و سطح آن پایین است در نتیجه 
شبکه گرمایی بخاری نیز نمی تواند به درستی تبادل حرارتی داشته باشد، یکی دیگر از عواملی که در کارکرد بخاری نقش بسیار مهمی دارد ترموستات خودرو 
می باشد. ترموستات وظیفه دارد تا مسیر آب موتور را تغییر دهد. زمانی که نیاز به خنک کردن آب نیست آب همچنان داخل موتور و اطراف آن گردش کند 
و وارد رادیاتور نشود. هر زمان که دمای آن به حدی باال رفت که نیاز به خنک کاری و کاهش دما بود، ترموستات خود به خود باز شده و اجازه عبور آب را 
می دهد. گاهی در فصل زمستان ترموستات برداشته می شود و آب در تمامی مواقع خنک می شود. این حالت فقط مناسب هوای گرم است و در فصل سرما 
باعث می شود تا بخاری، گرمای موردنیاز را تولید نکند. گاهی ترموستات خراب است و همیشه در حالت باز قرار دارد. در این شرایط هم باز بخاری گرمای 

موردنیاز را تولید نمی کند.

ایجاد بوی نامطبوع بخاری
یکی دیگر از عیوب شایع انواع بخاری، ایجاد بوی نامطبوع است. این عیب ممکن است دو علت داشته باشد: 1- عدم درزبندی مناسب پوسته فن و 2- نشت 
آب از رادیاتور بخاری. وقتی پوسته فن درزبندی درستی نداشته باشد، هوای اطراف آن وارد کابین شده و مطمئناً بوی نامطبوعی ایجاد می کند. برای رفع عیب 
باید تمامی واشرها و درزها را را وارسی کنید، سپس تمامی پیچ ها را دوباره سفت کرده و از درز هوا مطمئن شوید. برای جلوگیری از نشت آب از شبکه گرمایی، 
باید شیلنگ های ورودی به سیستم را بررسی کنیم، سپس رادیاتور را جداگانه تست کرده تا از عدم سوراخ شدن آن مطلع شویم. در گذشته نقطه سوراخ شده 

با لحیم کاری ترمیم می شد، ولی امروزه تمام تعمیرکاران شبکه گرمایی یا همان رادیات را تعویض می کنند.
شاید عیوب دیگری نیز برای بخاری انواع خودروها به وجود بیاید، ولی شایع ترین عیوب، مواردی بود که ذکر شد. در فصل زمستان مهمترین عاملی که از 

یک خودرو مدنظر قرار می گیرد، نحوه کار بخاری آن است. 
javankhodro.ir

: با آغاز فصل سرما، شرایط نگهداری از اتومبیل کمی متفاوت است. در واقع، امکاناتی از خودرو در این فصل مورد 
استفاده قرار می گیرد من جمله بخاری خودرو که در طول سال استفاده نمی شده است. همچنین با سرد شدن هوا، نحوه کارکرد 

موتور نیز کمی تفاوت پیدا می کند. که در ذیل توضیح خواهیم داد.

در هوای معتدل، موتور با اندکی کار به دمای نرمال و عادی می رسید، اما در این هوا و در مجموع در هوای سرد، برای رسیدن دمای موتور به حد نرمال و 
عادی کمی زمان الزم است. بسیاری از موتورها، حتی نمی توانند در این شرایط و یا هوای بسیار سرد به دمای نرمال و عادی خود برسند، پس می توان گفت 
با شروع فصل سرما، بسیاری از رانندگان باید با رعایت نکاتی نه چندان مشکل، شرایط را برای استفاده بهینه از خودرو فراهم کنند. شما در این فصل بندرت 
می توانید ببینید که آمپر آب از حد وسط، به باال یا بیشتر رفته باشد؛ یعنی هیچ گاه دمای موتور باال نمی رود. باال رفتن دمای موتور همیشه مضر و خطرناک 

نیست.
وظیفه بخاری ایجاد گرما برای استفاده درون کابین خودرو است. اما عده ای بر این باورند که بخاری نیز مثل کولر روی موتور فشار می آورد و نیروی موتور 
را مصرف می کند. قصد داریم تا ابتدا نحوه کار بخاری را شرح دهیم، سپس عیوب آن گفته و نحوه رفع عیوب را نیز بیان کنیم. اصول کاری بخاری تا حدود 
زیادی با کولر متفاوت است. در این مجموعه شما از گرمای آب موتور استفاده کرده و اتاق خودرو را گرم می کنید. گرمایی که نسبتاً تلف شده بوده و اگر از آن 
استفاده نشود، از بین می رود. در بخاری تمامی خودروها از یک رادیاتور کوچک استفاده شده است. رادیاتوری که مهمترین نقش را بر عهده دارد. آب داغ موتور 
وارد این رادیاتور شده و درون شبکه های آن جریان پیدا می کند، در نتیجه تبادل حرارتی آب موتور و هوای عبوری از آن بسیار راحت می شود. برای استفاده 
از این گرما باید یک دمنده، هوا را به سمت رادیاتور بدمد تا با شبکه ریز آن برخورد کرده و گرم شده، سپس وارد اتاق خودرو شود. هوای محیط وارد ورودی 
بخاری شده و توسط دمنده آن با رادیاتور بخاری برخورد می کند، سپس داغ شده و از دریچه های تنظیم داخل اتاق، وارد کابین می شود. کلید روشن و خاموش 
شدن دمنده نیز بستگی به خودرو داشته و در چندین حالت قابل تنظیم است. پس به راحتی مشاهده کردید که در بخاری هیچ انرژی مفیدی از بین نرفته و 
تنها از نیروی برق باتری که آن هم جایگزین می شود، برای پمپاژ هوا استفاده می شود. گرمای هوا نیز از گرمای آب موتور تامین می شود. در گذشته بخاری 
اکثر خودروها زمان می برد تا گرم شود و هوای گرم وارد اتاق کند، اما امروزه جنس رادیاتور بخاری ها متفاوت شده و تبادل حرارتی آنها در حد بسیار باالیی 
می باشد. در خودروهای نسل قدیم رادیاتورها معمواًل مسی و برنجی ساخته می شدند، اما امروزه تمامی رادیاتورها آلومینیومی ساخته شده تا تبادل حرارتی آنها 
باال رود. شبکه ورود آب گرم موتور بسیار قوی است و موتور خودروهای جدید بسیار زودتر به حالت نرمال می رسند. در نتیجه سریع تر گرم شده و خیلی زودتر 

آب دور خود را گرم می کنند. حال قصد داریم تا عیوب شایع این سیستم را بررسی کرده و علل آن را بیان کنیم.

کمبود گرمای بخاری
یکی از شایع ترین عیوبی که برای انواع خودروها رخ می دهد، کمبود گرمای بخاری است. اولین علت می تواند گرفتگی و یا خرابی رادیاتور بخاری باشد. 
وقتی رادیاتور بخاری نتواند بخوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را از آب به هوا منتقل کند، بخاری گرمای الزم را نداشته و خوب گرم نمی کند. گاهی شیلنگ 
آبی که وارد بخاری شده و به رادیاتور متصل است، گرفتگی دارد. آب داغ موتور نمی تواند وارد شبکه گرمایی )رادیاتور( شده و به درستی حرارت خود را به 
هوا بدهد. عیبی دیگر که بسیار شایع است، خرابی فن و یا دمنده بخاری است. در این حالت رادیاتور بخوبی گرم می شود، آب داغ موتور نیز وارد سیستم 
می شود، ولی در نهایت هوای محیط به درستی وارد نشده و با شبکه گرمایی برخورد نمی کند. گاهی آب موتور کافی نیست و سطح آن پایین است در نتیجه 
شبکه گرمایی بخاری نیز نمی تواند به درستی تبادل حرارتی داشته باشد، یکی دیگر از عواملی که در کارکرد بخاری نقش بسیار مهمی دارد ترموستات خودرو 
می باشد. ترموستات وظیفه دارد تا مسیر آب موتور را تغییر دهد. زمانی که نیاز به خنک کردن آب نیست آب همچنان داخل موتور و اطراف آن گردش کند 
و وارد رادیاتور نشود. هر زمان که دمای آن به حدی باال رفت که نیاز به خنک کاری و کاهش دما بود، ترموستات خود به خود باز شده و اجازه عبور آب را 
می دهد. گاهی در فصل زمستان ترموستات برداشته می شود و آب در تمامی مواقع خنک می شود. این حالت فقط مناسب هوای گرم است و در فصل سرما 
باعث می شود تا بخاری، گرمای موردنیاز را تولید نکند. گاهی ترموستات خراب است و همیشه در حالت باز قرار دارد. در این شرایط هم باز بخاری گرمای 

موردنیاز را تولید نمی کند.

ایجاد بوی نامطبوع بخاری
یکی دیگر از عیوب شایع انواع بخاری، ایجاد بوی نامطبوع است. این عیب ممکن است دو علت داشته باشد: 1- عدم درزبندی مناسب پوسته فن و 2- نشت 
آب از رادیاتور بخاری. وقتی پوسته فن درزبندی درستی نداشته باشد، هوای اطراف آن وارد کابین شده و مطمئناً بوی نامطبوعی ایجاد می کند. برای رفع عیب 
باید تمامی واشرها و درزها را را وارسی کنید، سپس تمامی پیچ ها را دوباره سفت کرده و از درز هوا مطمئن شوید. برای جلوگیری از نشت آب از شبکه گرمایی، 
باید شیلنگ های ورودی به سیستم را بررسی کنیم، سپس رادیاتور را جداگانه تست کرده تا از عدم سوراخ شدن آن مطلع شویم. در گذشته نقطه سوراخ شده 

با لحیم کاری ترمیم می شد، ولی امروزه تمام تعمیرکاران شبکه گرمایی یا همان رادیات را تعویض می کنند.
شاید عیوب دیگری نیز برای بخاری انواع خودروها به وجود بیاید، ولی شایع ترین عیوب، مواردی بود که ذکر شد. در فصل زمستان مهمترین عاملی که از 

یک خودرو مدنظر قرار می گیرد، نحوه کار بخاری آن است. 
javankhodro.ir
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قوانین مجموعه ای از د   ستورالعمل ها هستند    كه از سوی سازمانها تد   وین و به اجرا گذارد   ه می شوند    تا 
به عنوان یك میانجی د   ر پیوند   های اجتماعی بین مرد   م عمل كنند   . بر این اساس قوانین تنظیم كنند   ه رفتار 
بیشتر  نیز  تنظیم كنند   ه ها  این  به  نیاز  تر شود     پیچید   ه  و  بیشتر  انسانها  آد   می است. هر چه روابط میان 

خواهد    شد   . از طرفی حقوق هم مجموعه ای از قواعد    و مقرراتی است كه نظم اجتماعی را تأمین می كند   .

مرد   م  حقوق  احقاق  برای  کشور  اجتماعی  سازمان  بزرگترین  عنوان  به  د   ولت 
قوانین را تد   وین می کند    و با تعیین حد    و مرز و تالش برای آشنایی مرد   م با حقوق 
خود   ،  می کوشد    تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، بستر زند   گی مطلوب 

تر مرد   م را فراهم کند   .
یکی از این قوانین »قانون حمایت از مصرف کنند   گان خود   رو« است که آیین 
نامه اجرایی آن د   ر تاریخ 1۳95/01/22 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید   ه 

است.
برای آشنایی مخاطبین محترم با حقوق خود    و یاد   آوری انجام 
نامه  آیین  این  تبیین  با  تا  ایشان،  می کوشد     از طرف  تکالیف و تعهد   ات متقابل 
اجرایی ذی نفعان را برای ارایه و د   ریافت خد   مات پس از فروش مطلوب تر یاری 

د   هد   .

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنند   گان خود   رو

 آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنند   گان خود   رو

با قانون

ماده 30 - عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی های 
های  دستورالعمل  و  نامه  آیین  و  قانون  در  شده  تعیین  وظایف  براساس  را  مجاز 

اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید.

 تبصره 1-  نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو واسطه فروش واسطه 
به  ارزیابی  های  گزارش  ارائه  و  آنها  مجاز  نمایندگیهای  و  فروش  از  پس  خدمات 

وزارت و عرضه کننده به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد.

تبصره ۲- عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و 
تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه 
کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودر،و 
جهت  برخط  دسترسی  به صورت  را  مراجعه شده  نمایندگی  نام  و  پذیرش  تاریخ 

ارزیابی عملکردآن، به شرکت بازرسی معرفی نماید.

ماده 31- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

ماده 3۲- تصمیم نامه شماره 43678/44133 مورخ 1389/0۲/۲9 لغو می شود.
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: سید مصطفی نورالدین: امروزه تمامی شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری به دنبال 
کسب رضایت حداکثری مشتری / ارباب رجوع خود هستند. تمرکز تجاری ها بر کسب سود بیشتر و کانون 
توجه غیر تجاری ها بر کسب وجهه و اعتبار است. سازمانهایی که برای کسب سود بیشتر کار می کنند به 
دنبال تبدیل مشتریان عادی خود به مشتریان وفادار هستند. بدیهی است که شرکت های خودروساز و به تبع 
آنها شرکت های خدمات پس از فروش خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بدین منظور اینگونه شرکت 
ها می کوشند تا با انواع شیوه ها فواید و مزیت های جدیدی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند تا در بازار 

پر تنش رقابتی میدان را به رقبا واگذار نکنند.
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اهمیت دادن به وقت مشتریان
یکی از عواملی که باعث حفظ مشتری می شود جلوگیری از اتالف وقت اوست. مردم در هر جای و جایگاهی که باشند برای وقت خود 
ارزش بسیاری قائل هستند و در تمامی تعامالت خود با دیگران از طرف مقابل انتظار دارند که برای وقت ایشان ارزش بایسته را قائل شوند. اگر 

سازمانهای خدمات پس از فروش از این نکته غفلت کنند چه بسا مشتریان راضی و تا حدی شاد خود را به مشتریان مأیوس و نا امید تبدیل 
کنند. بنابراین الزم است سامانه هایی را برای اداره بهینه وقت و مدیریت زمان ایجاد کرد و با کاربست آنها از تضییع وقت مشتریان 

ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال سامانه نوبت دهی و پذیرش اینترنتی به مشتریان کمک می کند تا با خیال راحت در هر 
نقطه از کشور که باشند زمان مراجعه و نمایندگی مورد نظر خود را انتخاب کنند. همه ما می دانیم که در این شرایط دشوار 

ترافیکی مراجعه حضوری آن هم صرفاً برای اخذ نوبت چقدر طاقت فرساست. شاید بعضی از مشتریان ندانند که 
با عنایت به محدودیت پذیرش اینترنتی عدم مراجعه آنها در زمان مقرر چقدر برای مشتریان دیگر گران تمام 

می شود لذا خوب است در این خصوص اطالع رسانی الزم صورت پذیرد. بسیاری دیگر هنگام مراجعه 
متوجه می شوند که بایستی لوازم شخصی خود را از خودرو خارج کنند اگر در این زمینه نیز اطالع 

رسانی شود از اتالف وقت تمام ذی نفعان جلوگیری به عمل می آید. بایستی از طریق 
سامانه مدارک الزم برای پذیرش خودرو و نیز شرایط و ضوابط بهره مندی مشتریان 

از خدمات گارانتی به ایشان اعالم شود. بدیهی است مراجعه برنامه ریزی نشده 
مشتریان به نمایندگی ها فرایندهای ارایه خدمات را با اخالل مواجه کرده 

و در نهایت اسباب نارضایتی مشتریان را فراهم می آورد. الزم است 
در این خصوص برای تمامی مدیران و کارکنان در تمامی رده 

های شغلی آموزش های هدفمندی را به مرحله اجرا 
گذاشت و ضرورت و اهمیت حفظ وقت و مدیریت 

زمان مشتریان را به آنها یادآور شد.

مقاله

راههایی برای کسب وجهه 
و اعتبار در کسب و کار 

نمایندگی ها
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در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریان
انتظارات مشتریان توقعاتی است که مشتریان به طور حتم به آنها نیاز ندارند اما برآورده شدن آنها احساسات مطلوب و خوشایندی را در آنها ایجاد                    

می کند و سبب پایداری رابطه ایشان با سازمان می شود. در هنگام مراجعه مشتری به نمایندگی باید 
نیازها و انتظارات او را در نظر گرفت. پذیرش به موقع خودرو، درج تمامی ایرادات و 

معایب مدنظر مشتری در برگه پذیرش خودرو و کسب اطمینان از مشتری 
در این خصوص، برآورد ضمنی زمان مورد نیاز برای تعمیر و ترخیص 
خودرو، برآورد تقریبی هزینه های قطعات و اجرت، اطمینان بخشی به 
مشتری از لحاظ کیفیت و تحت پوشش گارانتی بودن قطعات و خدمات 
ارایه شده در نمایندگی و ... از جمله عواملی است که شاید بتوان آنها را 

جزو انتظارات و توقعات مشتریان قلمداد کرد. مشتریان از سرگردان بودن 
در محیط نمایندگی هراسان هستند. برای انتقال حس خوب به مشتریان باید 

به استقبال آنان رفت. گفتگوی صمیمی توام با احترام، آراستگی ظاهر، برخورد 
صادقانه، توجه به درخواست ها و پیشنهادهای مشتریان، رسیدگی به شکایات 

ایشان و ... می تواند محیط به ظاهر خشن تعمیرگاه را برای مراجعه کنندگان 
به به محیطی دلچسب و خواستنی تبدیل کند. در نظر گرفتن یک سالن مناسب 

نه عنوان محل انتظار مشتریان، تهیه لوازم پذیرایی هر چند مختصر، فراهم ساختن  ما سا
ویژه های سرمایشی و گرمایشی، نصب یک دستگاه تلویزیون در ابعاد مناسب، ارایه  امکان 

می شود تا گذران ای چون سامانه Wi-Fi، فراهم کردن مجالت و روزنامه های به روز و ... سبب 
واقعی وقت مشتریان آسانتر و مفیدتر صورت پذیرد. فراموش نکنیم که مشتریان مالکان  پادشاهان  و 
و هستند سازمانهای خدمات پس از فروش خودرو، نمایندگی ها و عاملیت های مجاز مربوطه  تداوم  با  و 
برمی تکرار مراجعه آنان است که سازمانها امکان ادامه بقا می یابند و در مسیر رشد و توسعه  قدم  دارند. پایدار 

فراهم ساختن امکان رصد فرایندهای تعمیر خودرو توسط مشتری نیز که می تواند به صورت 
مستقیم از طریق پنجره ای که به همین منظور تعبیه شده است و یا از طریق سامانه دوربین مدار 

بسته و نمایشگرهایی با ابعاد مناسب صورت پذیرد جزو الزامات دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی 
خدمات پس از فروش صنعت خودرو »ویرایش چهارم« قرار گرفته است تا به مشتری اطمینان دهد که تعمیرکاران به بهترین وجه ممکن به دنبال تعمیر 

خودروی مشتری هستند و خودروی او را مانند خودروی خود و بلکه ارزشمندتر به حساب می آورند.

نکات الزم در هنگام ترخیص و تحویل خودرو
چگونه فرایندهای پذیرش تا ترخیص را به نحو مطلوبی به پایان برسانیم؟

تحویل به موقع خودرو، مشتری را برای مراجعه مجدد به نمایندگی ترغیب می کند و بالعکس 
عدم تحویل به موقع خودرو مشتری را برای مراجعه دوباره با تردید روبرو می سازد. ارایه گزارشی 

دقیق از عملیات انجام شده روی خودرو قبل از ارایه صورتحساب می تواند اعتماد مشتریان را 
جلب نماید. تحویل قطعات تعویض شده به مشتری، ارایه توصیه های کاربردی درباره نحوه صحیح 

و بهینه استفاده از خودرو، پیشنهاد سرویسهای اضافی، سفارش به مراجعه ی به موقع مشتری در 
مراجعات بعدی پاک و پاکیزه کردن خودرو و ... اعتماد آفرین است. 

راهبرد در پایان خاطر نشان می سازد که کیفیت مطلوب کار به عنوان نتیجه تمام فرایندها و عملیات ها  بهترین  قرار گیرد و  بایستی همواره مدنظر 
برای اطمینان از کیفیت مطلوب کار اخذ باز خورد از مشتریان است.
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3مقدمه  •

4رضایتمندي مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهاي سواري•

10                     کار رضایتمندي مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهاي •

فهرست

 بازخوانی وضعیت 
خد  مات پس از فروش خود  رو 

به گزارش شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

3www. co.irISQI

مقدمه
   و سواري خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت22 از مشتریان رضایت ،1397 سال اول ماهه سه در

 مورد تلفنی پیمایش طریق از گیري نمونه کمک به کار خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت15

.است گردیده استخراج ذیل نتایج و شده اخذ نمونه تعداد زیر شرح به نهایتاً که گرفته قرار سنجش

حوزه
97سه ماهه  اول سال 

تریانامتیاز تلفیقي رضایتمندي مش** امتیاز کارایي* امتیاز عملکردييامتیاز رضایتمندفراواني

خدمات پس از فروش خودروهاي 
300886700817762723سواري

خدمات پس از فروش خودروهاي 
15418672819725701کار

نمایندگی در متعارف توقف زمان در خودرو مناسب تعمیر از است عبارت کارایی شاخص *

:تلفیقی امتیاز محاسبه نحوه **

عملکردي% ( 20)  ادراکی% ( 80)  امتیاز تلفیقی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1www. co.irISQIwww. .co.irISQI

شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران

1

خالصه گزارش اندازه گیري رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت خودرو

(97اول سال سه ماهه )

97مرداد ماه 
ازارتحقیقات مشتري و ب
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 به نفر125890 است شده انجام مصاحبه سبک خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که300886 مشتري مجموع از

  .باشد می ذیل شرح به باال فراوانی با انتقاد و پیشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه باز صورت

درصد فراواني

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراواني

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراواني شرح ردیف

8.8 21.1 26532 کمبود یا نبود قطعات یدکي 1

4.4 10.6 13282 عدم انجام کار یا رفع ایراد 2

4.4 10.5 13262 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 3

3.1 7.4 9361 کمبود تعداد نمایندگي 4

2.9 6.9 8717 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشي 
بي مورد 5

2.2 5.2 6582 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتي 6

1.3 3.2 3970 جوان و بي تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.1 2.6 3226 سخت بودن پذیرش و محدودیت در تعداد پذیرش و تعداد 
عیوب 8

1.0 2.4 3042 طوالني بودن زمان تعمیرات 9
1.0 2.3 2870 برخورد نامناسب پرسنل و مسئوالن نمایندگي 10

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

9www. co.irISQI

(1000امتیاز از )ي خودرو هاي سوارعرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 

527
542

702
716

764
769
771

808
681
684

707
707
711
713

723
732
740

742
744

760
764
766

774
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دیار خودرو
پرستوي آبي ارگ

آلفا موتور
افرا موتور

آرین موتور تابان
ماموت خودرو

ستاره ایران
بازرگاني معین موتور

کرمان موتور
مدیران خودرو

بهمن موتور
رامک یدك
(سایپا)سایپایدك 
)پارس خودرو ( سایپایدك 

متوسط صنعت
خودرو سازي کارمانیا

ایساکو
آرین موتور پویا

آسان موتور
اطلس خودرو
پرشیا خودرو
نگین خودرو

ایرتویا

.شرکت هایي با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*
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(1000امتیاز از )کار خودرو هاي عرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 

658

702

707

627

631

655

687

699

701

704

714

715

721

730

736

738

0 200 400 600 800 1000

مایان دیزل فوالد

سروش دیزل

آذهایتکس

آرین دیزل پایا

کاریزان خودرو

سیبا موتور

)زامیاد ( سایپایدك 

خدمات فني رنا

متوسط صنعت

آریا دیزل موتور

عقاب افشان

ارس خودرو دیزل

گواه

ماموت دیزل

(سنگین)زامیاد

بهمن دیزل

.شرکت هایي با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*

(1000امتیاز از )کار خودرو هاي عرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 

.شرکت هایي با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*

 باز صورت به نفر7167 است شده انجام مصاحبه کار خودروهاي فروش از پس خدمات فرآیند خصوص در آنان با که15428 مشتري مجموع از

  .باشد می ذیل شرح به باال فراوانی با انتقاد و پیشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه

درصد فراواني

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراواني

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراواني شرح ردیف

11.6 25 1794 کمبود یا نبود قطعات یدکي 1

7.4 15.9 1143 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشي 
بي مورد 2

4.7 10.2 728 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 3

4.5 9.8 699 کمبود تعداد نمایندگي 4

4.1 8.8 631 عدم انجام کار یا رفع ایراد 5

1.2 2.6 186 تفاوت هزینه خدمات و قطعات در نمایندگي هاي مختلف و یا 
تعمیرگاههاي بیرون 6

1.2 2.5 181 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتي  7

1.2 2.5 178 طوالني بودن زمان تعمیرات 8

1 2.2 160 دریافت هزینه از خودرو شامل گارانتي  9

1 2.1 150 جوان و بي تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 10
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گوش کردن، مهارت مهم ارتباطی
مهارت ارتباطی مهمی که برای هنگام مکالمه 
دارد، گوش کردن است. گوش  تلفنی ضرورت 
کردن به حرف مشتری شاید یکی از مهمترین 

کارهایی باشد که از دست هر کسی برمی آید. 
برگردید.  عقب  به  قدم  یک  بعد  و  کنید  سوال 
سعی کنید خیلی حاضر جواب نباشید. اجازه دهید 

مشتری بیشتر از شما حرف بزنند.
مهارت های خوب و حرفه ای مکالمه با تلفن، 
در درجه اول به خاطر اعتبار خود شرکت است. 
این اولین تاثیری است که یک مشتری بالفعل 
یا احتمالی از شرکت می گیرد و استانداردهایی 
را برای معامالت و مراودات آینده معین می کند.

در شرایط امروز قسمت عمده ای از ارتباط ما با 
دیگران از طریق تماس تلفنی و مکالمه و مذاکره 

تلفنی انجام می گیرد.
یکی از دالیل عمده ای که باعث از دست دادن 
مشتریان سازمان می شود این است که مشتریان 
زمانی که با ما صحبت می کنند فکر می کنند ما 
نسبت به آنها بی تفاوت هستیم . تمامی انسانها 
دوست دارند متفاوت دیده شوند . نباید طرز بیان 

ما با مشتریان به گونه ای باشد که فکر کنند برای 
ما مثل دیگران هستند.

در مکالمات تلفنی به طور تقریبی تاثیر کلمات 
بر روی مخاطب 15 % و تاثیر لحن صدا بر روی 

مخاطب 85 % است.
 

مکالمه  هنگام  در  که  دیگری  نکات 
تلفنی باید به آن توجه داشت:

- حتماً قبل از پاسخ به تلفن و شروع به مکالمه 
نفس عمیق بکشید.

- با گوش راست به تماس های کاری گوش 
کنید.  چون گوش راست به نیمکره چپ مغز یعنی 

مرکز منطقی آن مرتبط است.
- آراسته باشید.  لباس خوب و متناسب با حرفه 
تان و صحبتی که می خواهید با مشتری داشته 
باشید بپوشید، زیرا به صورت ناخودآگاه روی لحن 

صحبت شما تاثیر می گذارد.
تلفنی  مکالمه  مناسب  زمان  و  محل  در   -
داشته باشید.  تلفن های حساس را زمانی که در 
آرامش کامل هستید انجام دهید و نه زمانی که در 
شلوغی امور و … هستید. اگر شخصی در زمان 
نامناسب تماس گرفت،برای وی توضیح دهید که 
فعاًل نمی توانید صحبت کنید و شماره تلفن و 
نام وی را یادداشت کنید و مجدداً خودتان با وی 

تماس بگیرید.
- در ابتدای صحبت نام و پست اداری خود را 
بگویید.  در صورتی که شما تماس میگیرید این 
جمله را بیان کنید: سالم بنده فالنی هستم از 
فالن شرکت. االن زمان خوبی هست که چند 
مواقع   %90-80 در  بگیرم؟  رو  وقتتون  لحظه 
جواب مخاطبانتان در پاسخ به این سوال مثبت 
شما  های  صحبت  بیشتری  تمرکز  با  و  است 
مواقع  در %10  -%20  فرا می دهد.  را گوش 

دقیقه  چند  بگیرید،  تماس  بعداً  لطفاً  می گویند 
دیگر، 10 -20 یا… دقیقه دیگر یا فردا یا … 
تماس بگیرید. ولی در ازای آن زمانی که تماس 
می گیرید با تمرکز به صحبت های شما گوش 

فرا می دهند.
ابتدای  در  مخاطب:   فنی  دانش  سنجش   -
گفتگوی سازمانی ابتدا دانش فنی مخاطبتان را 
تا حدودی بسنجید و سپس به ادامه ی صحبتتان 
بپردازید و همچنین با پرسیدن سواالت باز که 
فایل  پرو  یک  کنید  سعی  دارند  طوالنی  پاسخ 
شخصیتی از فرد به دست آورید که چگونه مکالمه 

تان را با وی پیش ببرید.
- لحن صحبت با کسانی که با شما تماس 
می گیرند باید جدی، مهربان و با انرژی باشد.  

جدی بودن با مهربان بودن در تضاد نیست. جدی 
بودن یعنی برای مخاطبتان احترام قائل هستید 
و وقت و زمانی که برای شما میگذارد برایتان 
که  است  این  بر  تالشتان  تمام  و  دارد.  ارزش 

تماس صوتی...گوش کردن...
پاسخگویی

28 مقـــاله

: در روز دهم ماه مارس سال ۱۸۷۶، الکساندر گراهام بل، کسی که تلفن را اختراع کرد، اولین تماس تلفنی 
تاریخ را با موفقیت برقرار کرد. طرف دیگر تماس همکارش توماس واتسون بود که در اتاق کناری حضور داشت. مشهور 
است که بل از طریق تلفن این جمالت را ادا کرد: »آقای واتسون، بیا اینجا، می خوام ببینمت« .اختراع بل دنیا را تغییر داد. 
تکنیک های برقراری تماس تلفنی که یکی از ابزارهای جدانشدنی در ارتباطات بشر است را در این مقاله با هم مرور می کنیم.
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کارشان را به درستی انجام دهید. مهربان بودن 
یعنی در چهارچوب قانون سازمان، باید کاری که 
انجام می دهید و حس مسوولیت و پیگیری که به 
مخاطبتان می دهید فراتر از وظیفه ی سازمانی 

شما باشد.
- در نظر داشته باشید نفر آخری که با سازمان 
که  نیست  مهم  برایش  می گیرد  تماس  شما 
چندمین نفری است که با شما تماس می گیرد، 
که  اولی  نفر  مثل  که  دارد  اهمیت  این  برایش 

تماس می گیرد، برایش انرژی و وقت بگذارید.
شما  صدای  لحن  و  تن  در  باید  مشتری   -
شادابی را احساس کند.  معایب تلفن به عنوان 
یک عامل ارتباطی شامل فقدان ارتباط چشمی و 
احتمال آماده نبودن طرف مقابل یا منحرف شدن 
توجه او به سایر فعالیتها می شود. لذا تمام این 
نقایص را باید صدای گرم و جذاب شما جبران 

کند.
- صدایتان را ضبط کنید و به آن گوش دهید.

این کار باعث می شود تا عیوب کارتان را پیدا 
کنید و با تمرین و مهارت آنها را برطرف سازید.

از اطالعات و خواسته های مشتری  - حتماً 
یادداشت بردارید.  پس از یادداشت کردن مطلبی 
که مشتری گفته، آنرا مجدداً برای وی بخوانید تا 

مطمئن شوید پیغام را درست گرفته اید.
 هیچگاه نباید یک شخص مجبور شود خواسته 

اش را دوباره مطرح کند.
- نام مشتری را در حین مکالمه تلفنی تان به 
کار ببرید. نام مشتری را بپرسید و از آن هنگام 
مکالمه استفاده کنید. تمامی انسانها دوست دارند 
که اسمشان را بشنوند و شنیدن اسمشان حس 

خوبی به آنها می دهد.
- در مذاکرات تلفنی کمتر از لغات تخصصی 
استفاده کنید.  در مکالمه حضوری چون بازخورد 

دارید شما می توانید از حاالت صورت مخاطب به 
این نکته پی ببرید که ادامه صحبتتان و منظورتان 
را باید علمی تر و یا ساده تر بیان کنید. اما چون در 
مکالمه تلفنی به اندازه مکالمه حضوری بازخورد 
نداریم، سعی کنید از لغات تخصصی کمتر استفاده 
طول  در  اینکه  جای  به  تان  مخاطب  تا  کنید 
مکالمه به صحبت های شما گوش فرا دهد به 
این فکر باشد که منظور شما از لغت تخصصی که 
بکار بردید چیست و ابهامی در ذهنش به وجود 

آید.
- سرعت مکالمه تلفنی تان را نیز با مخاطب 
تطبیق دهید.  تا جایی که امکان دارد سعی کنید 
عالوه بر انرژی که در هنگام صحبت کردن تان 
بکار می گیرید ، سرعت مکالمه تلفنی تان را نیز 
اگر مخاطبتان سریع  دهید.  تطبیق  با مخاطب 
صحبت می کند شما هم سرعت صحبتتان را 
سریعترکنید و اگر مخاطبتان کندتر صحبت می 
کند شما هم سرعت صحبتتان را کندتر کنید …

- خوب گوش دهید.  با تمرکز به صحبت های 
مخاطبتان گوش فرا دهید تا بتوانید بهترین راه 

حل ممکن را پیش روی وی قرار دهید.
ـ حواس خود را به مکالمه تان جمع کنید. سعی 

کنید دو کار را همزمان با هم انجام دهید .
ـ وقتی تماس گیرنده صحبت می کند به نوعی 
واکنش نشان دهید و از عبارات و اصواتی استفاده 

کنید تا وی بداند  شما به دقت گوش می دهید.
ـ خوب گوش دهید و سعی کنید حرف طرف 
مقابل را قطع نکنید. لطفاً هنگام صحبت کردن 
حتی اگر زمانی که حدس می زنید مخاطبتان می 

خواهد در ادامه صحبت هایش چه صحبتی را 
بیان کند، اجازه دهید تا صحبتش تمام شود و 
سپس چند لحظه سکوت کنید و بعد پاسخ دهید 
تا مخاطبتان متوجه شود پاسخی که شما به او می 

دهید دقیقاً همان پاسخ سوال اوست .
- مسایل درون سازمانی را با مشتری مطرح 

نکنید.
- تا حد امکان سعی کنید مکالمه تلفنی تان 

کوتاه، اما واضح و روشن باشد.

8 نکته اساسی برای آداب تماس 
های تلفنی

1. همیشه در ابتدای تماس خودتان را 
معرفی کنید.

الف( وقتی در محل کار هستید، همیشه وقتی 
گوشی را برمی دارید بگویید، »سالم/صبح بخیر، 

ـــــــ صحبت می کند.« بخش حسابداری،ـ 
یا  سالم  بگویید  یا  همراه  تلفن  پشت  ب( 
خودتان را معرفی کنید. هیچوقت با کلماتی مثل 

»بله« تلفن را جواب ندهید.
ج( وقتی می خواهید به جایی زنگ بزنید هم 
اسم خودتان و هم کسی که با او تماس گرفته اید 
از  ــــــــ  مثال: »سالم، من  کنید.  عنوان  را 
ـــــــ  ـــــــ هستم. می توانم با خانمـ  شرکتـ 

صحبت کنم؟«.

2. به لحن صدایتان حساس باشید. 
نباید بیش از اندازه مضطرب یا خشن به 
نظر برسید. خیلی مهم است که لحن صدایتان 
نشان دهنده قدرت و اعتماد به نفس باشد. وقتی با 
تلفن صحبت می کنید، روی صندلی تان لم ندهید.

نکته: در طول مکالمه یا صاف روی صندلی 
بنشینید یا بایستید. وقتی در خانه هستید، از یک 
برای ضیط کردن صدای  دستگاه ضبط صوت 
که  بشنوید  بتوانید  تا  کنید  استفاده  مکالمه تان 

صدایتان برای دیگران چگونه است.

3. قبل از اینکه با کسی تماس بگیرید، 
به طور کامل فکر کنید که چه می خواهید 

بگویید.
درمورد  می خواهید  که  موضوعاتی  نکته: 
آن صحبت کنید یا سواالتی که دارید را جایی 
یادداشت کنید. به عبارت دیگر، باید پیشبینی کنید 
دستگاه  یک  به  شوید  مجبور  است  ممکن  که 
را طوری  پیامتان  بنابراین  پاسخ دهید.  پیامگیر 

مقـــاله29

 فصلنامه اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي
خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 10|  پاییز 97



30

فصلنامه اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 10|  پاییز 97

تنظیم کنید که تا حد ممکن کوتاه و روشن باشد. 
هیچوقت پیام نگذارید که »سالم، من ــــــــ 
هستم، لطفاً با من تماس بگیر«. حداقل موضوعی 
که می خواهید درمورد آن صحبت کنید را عنوان 

کنید.

را  مکالمه تان  چیزی  ندهید  اجازه   .4
قطع کند. به صحبت های اطرافیان پاسخ ندهید. 
کسی که پشت تلفن است نسبت به کسی که 
وارد اتاق کارتان می شود یا از کنارتان رد می شود، 

اولویت دارد.
مکالمه  در  وقفه  ایجاد  به  محبور  اگر  نکته: 
شدید، به آن فرد بگویید، »لطفاً یک لحظه عذر 
من را بپذیرید، فوراً برمی گردم«. و وقتی برگشتید 

بگویید، »ممنونم که منتظر ماندید«.

کنید،  صحبت  آرام  و  واضح   .5
پیامگیر  دستگاه  روی  وقتی  مخصوصاً 
شکسته،  عبارات  از  می گذارید.  پیام 
اصطالحات خاص یا واژه های عامیانه و غیرادبی 
استفاده نکنید. همیشه تلفن خودتان را در بخشی 

از پیام به صورت شمرده عنوان کنید.
نکته: گذاشتن تلفن تماستان را با بلند ادا کردن 
آن برای خودتان تمرین کنید. درست به آرامی 

یک اپراتور که اطالعاتی را می خواند.

6.  خاموش کردن تلفن همراه. عادت 
کنید که همیشه قبل از برقراری هر ارتباط تلفنی، 
وارد شدن به یک جلسه، رستوران، تئاتر، کالس 
آموزشی یا هر محل دیگری که با شنیدن صدای 
پرت  دیگران  و  خود  حواس  موبایل تان  زنگ 

بی صدا  یا  خاموش  را  تلفن همراهتان  می شود، 
کنید.

نکته: اگر منتظر یک تماس مهم هستید، به 
تماس گیرنده بگویید که در فالن ساعت در جلسه  

خواهید بود و خواهش کنید برایتان پیام بگذارد تا 
شما چک کرده و بتوانید با عذرخواهی جلسه را 

ترک کرده و با او تماس بگیرید.

با لحنی آرام پشت تلفن  7. همیشه 
محیط  در  وقتی  مخصوصاً  کنید.  صحبت 

عمومی هستید مراقب بلندی صدایتان باشید.
نکته: گوشی را کمی دورتر از گوشتان بگیرید 
و به حرف زدن خودتان گوش دهید تا تشخیص 
دهید که صدایتان بیش از اندازه بلند یا آرام نباشد.

۸.  پرهیز از انجام هر کار دیگر. موقع 
حرف زدن پشت تلفن، به خودتان اجازه ندهید 

که حواستان به فعالیت های دیگر مثل ورق زدن 
جویدن  یا  خوردن  است،  روبرویتان  که  کتابی 
با  زدن  حرف  یا  کامپیوتر  با  کردن  کار  چیزی، 
شخصی دیگر پرت شود. از اینها مهمتر، هیچوقت 

هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید.
نکته: همیشه با رعایت ادب و احترام با هر 
مشتریان صحبت  با  به خصوص  تماس گیرنده 

کنید.
شما چه نکات دیگری می توانید به این 

لیست اضافه کنید؟

اشتباهات رایج در پاسخگویی تلفنی 
به مشتری 

آیا می دانید که نحوه پاسخگویی به 
تواند  می  شرکتی  تلفنی  های  تماس 
باعث دور شدن مشتریان از شما شود؟

که  است  شده  مشخص  پژوهشی  اساس  بر 
74 %  از مشتریان ترجیح می دهند پس از یک 
تماس تلفنی ناخوشایند، از محصوالت و خدمات 
و  اولین  کنند.  استفاده  نظر  مورد  رقیب شرکت 
تلفنی  شاید مهم ترین جنبه ای که در تجربه 
مشتری دخیل است، نحوه پاسخگویی کاربر به 
اوست. این بدان معناست که اولین تعامل تلفنی 
مشتری با شرکت بیش از آنچه فکرش را بکنید 
می تواند به ضرر شرکت شما تمام شود. منتظر 
یا  فرد  به  او  دادن  مشتری،ارتباط  نگهداشتن 
... در  ارتباطی با موضوع او ندارد و  واحدی که 
پاسخگویی به تماس های مشتری از جمله این 

تعامالت بد به حساب می آیند.
پاسخگویی  روش  می توان  چطور 
تا  ببخشید  بهبود  را  به مشتری  تلفنی 
و  کرده  حفظ  را  خود  مشتریان  بتوان 

کسب و کار را ارتقا داد؟
 

اولین قدم این است که از یک سیستم گویا 
استفاده کنید. تلفن های گویا می توانند مراحل 
اولیه و ابتدایی پاسخگویی به مشتری، از جمله 
پر کردن فرم های ساده تماس یا پرداخت ها را 
انجام دهند و وقت کارمندان تان را هدر ندهند. 
آنها همچنین این وظیفه مهم را بر عهده دارند 
که مشتری را به اولین شخصی ارتباط دهند که 
به احتمال زیاد می تواند خواسته ها و نیازهای او 

را برطرف کند. 
هیچ چیز بدتر از این نیست که مشتری در اولین 
ارتباطش با یک سازمان از یک بخش به بخش 
دیگری پاس داده شود. اگرچه تلفن های گویا 
در برخی شرایط عملکردی عالی دارند اما اگر به 
درستی استفاده نشوند، می توانند باعث ناامیدی 
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و دور شدن مشتری از شرکت مورد نظر شوند. 
بنابراین، به شکل زیر از تلفن های گویا استفاده 
کنید تا مشتریان تان را حفظ کنید و کسب و 

کارتان را ارتقا دهید.
اگر شرکت شما مدعی است که از تلفن های 
شرکت  مدیران  اگر  یا  کند،  می  استفاده  گویا 
شما به تازگی به ایجاد یک سیستم پاسخگویی 
تلفنی خودکار فکر کرده اند، زمان آن رسیده که 
فکر کنید و ببینید که چطور باید این سیستم را 
به شکلی طراحی کنید که باعث از دست دادن 

مشتری نشود. 
زیر  اشتباه  پنج  از  باید  واقع  در  شما 

دوری کنید:

1. ارائه گزینه های بیش از حد

مردم از معطل شدن خوششان نمی آید و معمواًل 
وقتی تماس تلفنی می گیرند که برای انجام دادن 
کاری عجله دارند. شاید ارایه گزینه های بیش از 
حد به مشتری به نظر شما ضروری بیاید اما در 

واقع باعث بی حوصلگی مشتریان می شود.
مشکل مشابه دیگر این است که مشتری باید 
شما  شاید  بگذارد.  سر  پشت  را  زیادی  مراحل 
دوست داشته باشید که با طرح سواالت زیاد به 
خوبی متوجه شوید که چرا مشتری تماس گرفته 
است اما این کار باعث خستگی مشتری شده و 

احتمال قطع کردن تماس را افزایش می دهد.
 سه تا پنج مورد را در منوی خود قرار دهید 
زیرا تعداد بیش از پنج گزینه باعث خستگی و 

سردرگمی مشتری می شود.

2. دشوار کردن مکالمه با اپراتور

یکی از رایج ترین مشکالتی که مردم هنگام 
برخورد با تلفن گویا با آن مواجه می شوند این 
ارتباط  اپراتور  با  توانند  است که به سختی می 
که  آید  می  پیش  گاهی  باالخره  کنند.  برقرار 
مشتری مشکالتی دارد که فقط اپراتور می تواند 
آن را حل کند نه سیستم گویای تلفن! گاهی هم 
برخی از مشتریان دوست دارند به طور مستقیم با 
اپراتور صحبت کنند زیرا از سیستم های گویای 

تلفن خوششان نمی آید.
در عوض این کار را انجام دهید: کاری 
کنید که مشتری بتواند در همان مرحله اول راهی 
هم برای دسترسی به اپراتور داشته باشد. ارتباط 
با اپراتور را از بین خیل عظیمی از گزینه ها پنهان 

نکنید.

3. از صداهای تکراری و حوصله سربر 
استفاده نکنید.

وقتی بحث استفاده از سیستم گویای تلفن پیش 
می آید، متوجه می شویم که بسیاری از کسب و 
کارها در دام تکرار و معمولی بودن افتاده اند. اگر از 
صداهای معمولی یا تکراری استفاده کنید که همه 
کسب و کارهای دیگر نیز از آنها بهره می برند، 

نمی توانید در ذهن مشتری باقی بمانید.
در عوض این کار را انجام دهید: به یاد 
داشته باشید که سیستم گویای تلفن به نوعی دارد 
برندسازی می کند. در  برای کسب و کار شما 
واقع اولین تاثیری که روی مشتری می گذارید، 
به وسیله همین صدایی است که برای سیستم 
گویای تان انتخاب می کنید، پس انتخاب خوبی 
داشته باشید. از صداها و لحن های خسته کننده، 
گیج کننده یا مشکل دار استفاده نکنید و مطمئن 
انتخابی تان صدایی باشد که  شوید که صدای 
مشتریان بتوانند با آن ارتباط برقرار کرده و به آن 

اعتماد کنند..

از  حد  از  بیش  پرسیدن  سوال   .4
سیستم  از  استفاده  هنگام  در  مشتری 

گویای تلفنی

سعی نکنید قبل از ارتباط مشتری به مسوول 
مشتریان،  اطالعات  گردآوری  برای  مناسب، 
سواالت زیادی از آنها بپرسید. به یاد داشته باشید 
که هر چه اطالعات کمتری از آنها بخواهید، بهتر 

است.
دهید:  انجام  را  کار  این  عوض  در 
مطمئن شوید که با پرسش سواالت بیش از حد 
در سیستم گویای تلفنی تان، مشتری را خسته و 

ناامید نکنید. فقط سواالت مهم را بپرسید.

5. عدم نظرسنجی
کارها  و  کسب  برخی  که  کارهایی  از  یکی 
انجام نمی دهند، این است که نظر مشتری را 
نمی پرسند. اگر نظرسنجی نکنید، از کجا خواهید 

دانست که کدام جوانب سیستم گویای تلفنی تان 
مفید و کدام آزاردهنده است؟

در عوض این کار را انجام دهید: برنامه 
ای بچینید تا نظر مشتریان را در مورد سیستم 
می  برنامه  این  شوید.  جویا  تان  گویای  صوتی 
شفاهی  یا  مکتوب  نظرسنجی  طریق  از  تواند 
باشد: »نظرتان در مورد سیستم تلفن گویای ما 

چیست«؟

حال که با اشتباهات رایجی که باید در 
هنگام پاسخگویی تلفنی از آنها دوری 
کنید، آشنا شدید، می توانید از این پنج 
نکته ای که در باال گفته شد بهره ببرید 
تا ارتباط با مشتریان را بهبود بخشیده و 

رضایت آنها را جلب کنید.

از  و  نگرند  می  دنیا  به  آفرینان   نو 
که  نحو  همان  به  بینند  می  که  چیزی 
کنند.  نمی  رضایت  احساس  هست 
آنان می خواهند هر چیزی که می بینند 
را بهبود دهند، آنها می خواهند به جهان 

آنها  جان  در  ها  ایده  برسانند،  سودی 
رسوخ می کنند. روحیه نوآوری در تالش 
برای تبدیل شدن به یک چیز ملموس، 

کنترل آنها را در دست می گیرد. 
گراهام بل
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طرح ها، 
برنامه ها و 
ایده هایی 

موفق می شوند 
كه مالحظات 

انسانی، 
اجتماعی، 
فرهنگی 
و رفاهی 

جامعه هدف 
و سادگی، و 

كاربرپذیری به 
عالوه سهولت 

استفاده و 
دسترسی در 

آنها به درستی 
اعمال شده 

باشد.

رفتار و نگاه مشتری

طرح و برنامه شما

خیلی از 
سیستم ها، 
استراتژی ها 
و سیاست ها 
خوب طراحی 
می شوند اما 

خوب اجرا 
نمی شوند.

فصلنامه اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 10 -  پاییز 97

32 کاریکاتور



33

فصلنامه  اجتماعی، اقتصادی انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 10|  پاییز 97

حوزه فعالیت 
انجمن صنفی: 

حوزه جغرافیایی 
د   ر سراسر 

كشور می باشد   ، 
اقامتگاه قانونی 
و محل استقرار 

د   فتر مركزی 
به شرح ذیل 
است: تهران، 
خیابان آزاد   ی، 

خیابان اسکند   ری 
شمالی، كوی 
خانی، پالک 
1،  تلفن: 

   66911756-9
نمابر: 

66925043

خازنی

تلفننوع خودروهاي تحت پوششنام شرکت
88608241خودروهای سواری ایران خودروامداد خودرو ایران1
64026انواع خودروهاامداد خودرو رفاه ایرانیان2
44180446خودروهای سواری سایپاامداد خودرو سایپا3
7۳457256خودرو های تویوتاایرتویا4

48222405خودروهای سواری ایران خودروایساکو5 
48097419محصوالت گروه بهمنگروه بهمن6
44987022محصوالت تولیدي سایپا دیزلخدمات فني رنا7
خدمات و تجارت بم ۸

خودرو
445186۳2خودروهای جیلی، هیوندایی، jac و لیفان

8885۳529پخش قطعاتدیزل تندر9
47142770محصوالت تولیدی رامکرامک یدک10
4492۳۳51محصوالت تولیدي زامیادزامیاد11
61611207خودروهای سواری سایپاسایپا یدک12
ستاره نیک آریا یدک13

 )اسنا یدک(
،brt خودروهای ون دلیکا، اتوبوس تندرو

جوی النگ و ون ایستانا
6628۳۳28

445۳۳115محصوالت تولیدی شهاب خودروشهاب یار14
کانون جهانگردی و 15

اتومبیلرانی
6670۳658ارائه خدمات به انواع خودروها

44545001محصوالت تولیدي ایران خودرو دیزلگواه16
4418220۳خودروهاي سواري ام وي اممدیران خودرو17

 فصلنامه اجتماعی،
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66925043

لیست اعضاء انجمن صنفی 
شرکتهای خدمات پس از 

فروش خودرو

@anjoman76
آدرس ما در پیام رسان ها
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اهمیت باالی 
مشاغل خد   مات 

پذیرایی و 
تشریفات و لزوم 

توجه به آن

آرش فراهانی: هر شغلي د   اراي جایگاه و اهمیت مختص به خود    است. برخي مشاغل د   ارای اهمیت کم و 
برخي بیشتر. مشاغل خد   مات پذیرایی و تشریفات به واسطه سروکار د   اشتن با سالمت جسمانی و تاثیر روحی بر 
افراد    و نمایش فرهنگ، بیش از مشاغل د   یگر نیازمند    توجه هستند   . براي مثال د   ر نظر بیاورید    که کوچکترین عد   م 
توجه فرد    مهماندار  به بهد   اشت مواد    خوراکي چگونه مي تواند    منجر به مسمومیت غذایي و نشر بیماریهاي مسري 
د   ر یک سازمان گرد   د   . جلوگیري از بروز بیماریهاي مختلف و حفظ سالمت و کیفیت مواد    غذایی د   ر د   رجه نخست 
کار یک آبد   ارچي قرار د   ارد   . توجه کنید    که نحوه برخورد    و پوشش این فرد    د   ر نظر مهمان هاي یک سازمان چگونه 

اثرگذار خواهد    بود   . اینگونه مشاغل به عنوان مشاغل تخصصی و حرفه ای د   ر تمام جهان مطرح می باشند   . 
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مبارزه با سوسک و مراحل آن
شناسایی محل؛ ابتدا باید مشخص شود محل اصلی آلودگی و زیاد شدن سوسک کجاست و در کجا امکان تخم 
ریزي این حشره وجود دارد.  براي بیرون کشیدن سوسک ها از پناهگاهایشان می توان از یک اسپري که داراي نوعی 

حشره کش بنام پیرتروم است استفاده نمود.
تعیین نوع سوسک؛ براي موفقیت بیشتر در مبارزه با سوسک تعیین نوع آنها الزم است. سوسک هایی که به 
محیط انسانها وارد می شوند عبارتند از: سوسک آلمانی و سوسک آمریکایی و سوسک شرقی. کپسول تخم سوسک 

ها تقریباً شبیه لوبیا است و از هر یک تخم بسته به نوع سوسک 14 تا 48 نوزاد بیرون می آید.
مبارزه فیزیکی با  بهسازي محیط؛ در این روش الزم است پناهگاه هاي سوسک را از میان برداریم. - چهارچوب 
درهاي فرسوده عوض شود. - شکاف دیوار، کف و سقف با مصالح ساختمانی گرفته شود. - رعایت نظافت و بهداشت 

ساختمان ها، و دفع بهداشتی زباله. - پوشاندن مجاري فاضالب با توري مناسب و در مدخل هواکش فاضالب.
مبارزه شیمیایی )سمپاشی(؛ با استفاده از سموم حشره کش می توان به عنوان اقدام تکمیلی به مبارزه با 
سوسک پرداخت که روش محلول پاشی، گردپاشی، طعمه گذاري از جمله ی آنهاست. براي انتخاب سم و نحوه و 

زمان سمپاشی بهتر است با مراکز بهداشتی )واحد بهداشت محیط( مشاوره نمود.

مگس  خانگی؛ این مگس معموالً در اماکن انسانی دیده می شود و به آن مگس کثیف نیز گفته می شود. این 
مگس انسان را نمی گزد اما به علت انتقال عوامل بیماري زا توسط دست و پا و بدن خود از مدفوع و یا حیوانات مرده 

به مواد غذایی می تواند عامل بروز بیماری باشد.
برای از بین بردن مگس خانگی:

- نصب توري پنجره ها، درها و سوراخهاي تهویه انجام شود. - به کار بردن پشه بند روي تختخواب و گهواره بچه. 
- کشتن مگس ها توسط مگس کش دستی یا کاغذهاي چسبنده. - تمیز نگه داشتن توالت و پوشانیدن نوع فرنگی 
آن بعد از استفاده. - نگهداري زباله در سطل در دار. - پوشانیدن مواد غذایی یا نگهداري آنها در ظروف سربسته. - 
رعایت بهداشت مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی. - احداث توالت هاي بهداشتی به منظور پرهیز از استفاده 

از فضاي آزاد. - جمع آوري مرتب زباله و دفع بهداشتی آن. - دفع بهداشتی لجن و فاضالبها.

پشه ها؛ حشراتی خونخوار هستند. پشه هاي ماده خون را می مکند. در محل گزش سوزش و خارش ایجاد شده 
و ممکن است ناقل انتشار بیماری هاي مختلف باشند. )مانند پشه ماالریا(

از بین بردن پشه ها؛ از بین بردن محل هاي تخم ریزي پشه از قبیل آب هاي راکد، درپوش داشتن مخازن 
ذخیره آب، زهکشی کردن و از بین بردن چاله و پستی بلندی سطح و آبراهه هاي پشت بام ها، تعویض ظروف آب 

مصرفی دام ها در روستا و زیر گلدانی ها در آپارتمان به طور روزانه.

موش؛  وجود موشها در محیط از دو نظر داراي اهمیت و توجه است.
از نظر اقتصادي: مثل خسارت به مزارع و محصوالت کشاورزي و غذایی، ضایع نمودن کاال و اشیا قابل جویدن، 

کابل هاي برق و تلفن و ایجاد خطر آتش سوزي.
از نظر بهداشتی: که روي بدن موشها کک وکنه هاي ریز زندگی می کند که انتقال دهنده طاعون ها، تیفوس 
بیماري تب  انتقال  به  موشی و همینطور مسمومیت هاي غذایی است. گازگرفتگی موش ممکن است منجر 

گازگرفتگی موش نیز بشود.
براي مبارزه با موش بهترین راه بهسازي محیط است. 

- استفاده از سم و تله و گربه. - زباله ها در ظرف سربسته نگهداري شده و به موقع دفع گردد. - سوراخ های 
بزرگتر از 10 میلیمتر در محیط مسدود گردند. - برچسب پالستیک صیقلی لبه ی پنجره ها نصب شود. - اطراف 
اماکن کاماًل تمیز و خالی از نخاله ها باشد. - مجاري فاضالب و جوی و جعبه های برق و کابل داراي حفاظ باشند.  
- مواد غذایی در شیشه و قوطی و ظرف هاي دربسته نگهداري شوند. - گونی هاي غالت و برنج روي پالت قرار 
گیرد و هر چند ماه یکبار جابجا گردند. - شاخه درخت هایی که خیلی نزدیک به سقف و پنجره اماکن است بریده 

شود. - سوراخ های سیستم فاضالب و هواکش ها داراي حفاظ توری باشد.
                                                                                                ) اد   امه د   ارد   (
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مقاله
36

سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری 

چکیده
بازاریابی ارتباط با مشتری زمانی که بازار رقابتی بوجود امده یکی از برجسته ترین نمونه های قابل توجه شده است. امروزه مدل های بازاریابی از مرحله 
محصول مداری به مرحله مشتری محوری تغییر یافته است. مشتریان ارتباط مختلفی را با تولیدکنندگان تقاضا دارند و این نوع تقاضا را نسبت به مدل 
قدیمی ترجیح می دهند تکنولوژی پایگاه داده جدید مردم را قادر می سازد که اطالعات و دانش اینکه چه کسی در حال حاضر مشتری می باشد، چه 
چیزی و در چه زمانی خریداری می کنند و حتی پیش بینی بر اساس رفتارهای وراثتی را انجام می دهد .هم اکنون بیشتر از هر زمان توانایی درک و 
مدیریت یک ارتباط بسته با مشتری ارائه می شود. شرکت های موفق از اطالعات مشتریان به طور آگاهانه برای ساخت روابط با آنها استفاده می کنند. 
بنابراین مشتری خواهان این ارتباط و گسترش آن می شود. تمرکز CRM توانایی شرکت ها را برای درک نیازهای کنونی مشتریان و این که چه 
چیزی در گذشته انجام داده اند و برنامه آینده آنها برای بدست آوردن اهدافشان چیست را افزایش می دهد. هدف ارتقا تجربه مشتریان از چگونگی در 
تعامل بودن با شرکت هاست. که اگر امیدوارانه بود رضایت بیشتری را بوجود می آورند. که منجر به وفاداری مشتری و فروش بیشتر محصوالت می 
شود. پایگاه داده مرکزی در CRM برای همه در داخل شرکت در دسترس می باشد. با در دسترس بودن این پایگاه داده مرکزی. کلیه اعضای شرکت 
مشتریان را می شناسند و تجربه کافی را به دست می اورند. بنابراین این مشتریان را از دست نخواهد داد. اگر چه هنر حفظ مشتری و تکنولوزی آن در 
حال افزایش است، این کار ممکن است برای شرکتهایی که امادگی ان را ندارند از دست دادن پول باشد این مقاله با مفاهیم پایه ای CRM شروع 
می شود و مروری بر تاریخچه و تکامل یافتن CRM دارد. و سپس جنبه های مختلف کاربرد CRM در سطوح مختلف از سطح مدیریتی تا کاربران 
نهایی و محیط کالن را بررسی می کند. و سپس به مزایا و معایب CRM می پردازد. هدف اصلی این مقاله جستجوی بهترین روش برای هماهنگ 

ساختن ابزارهای CRM در کسب وکار و سعی در از بین بردن اتالف هزینه دارد.

CRM تعریف

CRM اطالعاتی است برای نرم افزار ها یا متدولوژی هایی که معمواًل توانایی اینترنت به یک شرکت اجازه مدیریت روابط مشتری را در یک 
محیط سازمان یافته قرار می دهد. یک شرکت ممکن است یک دیتابیس در مورد مشتریان بسازد که روابط آنها را به صورت دقیق طراحی کند. بنابراین 
مدیریت.نمایندگان فروش. ارائه دهندگان خدمات و حتی مشتریان مستقیما به اطالعات دسترسی داشته باشندو نیاز مشتریان را با محصوالت و تقاضاها 

ی آنها وفق دهند. و در مورد نیاز های خدماتی مشتریان هشدار دهند و پیش بینی کنند که چه محصوالت دیگری را یک مشتری خواهد خرید.
CRM به عنوان هدفی که همه چیز را در بر گرفته تلقی می شودو شامل فروش خدمات به مشتری، بازاریابی. پشتیبانی و ابزارهای نزدیک شدن 
به مشتری می باشد. وقتی از این رهیافت استفاده می کنیم با ادغام مردم. مراحل و تکنولوژی ها و اینترنت ارتباط با کلیه مشتریان شامل مشتریان 
الکترونیکی کانال توزیع اعضا مشتریان داخلی و تأمین کنندگان افزایش می یابد. اساساً CRM یک تصوری است که نشان می دهد چگونه یک سازمان      
میتواند بهترین مشتریان خود را همزمان با کاهش هزینه حفظ کند و در ضمن ارزش مشتری از طریق متمایز کردن آنها و مدیریت روابط مشتریان دارد. 
شرکت شناخت خود را از مشتریان فعلی و آینده  برای  ارائه مناسب منابع از طریق محیطی که بر روی روابط مشتری تأثیر بگذارد افزایش می دهد که 

شامل مکاتبات، خدمات به مشتری، جمع آوری محصوالت و خدمات استراتژی قیمت گذاری می باشد.

CRM جزئیات

در طول اجرای سیستم CRM اطالعات نرم افزار برای متمایز کردن مشتریان بصورت فردی و گروهی و سپس پایگاه داده مشتریان را از هم جدا 
می کنند تا یک توصیف کامل از مشتریان که بین سیستم آنالیتیکی و عملیاتی آنها تمایز قایل شده است قابل تشخیص باشد. در نهایت مدیریت مبارزه 

می کند تا این تحلیل ها را به یک پیشنهاد واقعی تبدیل کند. اساساً CRM دارای 4 خاصیت است:
اولین خصوصیت آن قدرت فروش اتوماتیکی آن است. در سیستم CRM مشتریان فعلی، محصوالت و اطالعات رقبا، همگی آنها در پایگاه داده 
مرکزی CRM برای نیروی فروش ذخیره شده است پروسه فروش به مرحله کاربردی آن وارد می شود. دستورهای کار و مسیر آنها جدای از هم 
هستند. بنابراین چرخه  فروش برای مشتری مانیتور شده و در جریان کار قرار می گیرد. این امر یک تصویر منحصر به فردی از هر مشتری که شامل کلیه 
اطالعات و تاریخچه فروش که برای همه قابل دسترسی می باشد را به دست می دهد. این کار به اطالعات و داده اجازه می دهد تا بر اساس مذهب، 
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چکیده
بازاریابی ارتباط با مشتری زمانی که بازار رقابتی بوجود امده یکی از برجسته ترین نمونه های قابل توجه شده است. امروزه مدل های بازاریابی از مرحله 
محصول مداری به مرحله مشتری محوری تغییر یافته است. مشتریان ارتباط مختلفی را با تولیدکنندگان تقاضا دارند و این نوع تقاضا را نسبت به مدل 
قدیمی ترجیح می دهند تکنولوژی پایگاه داده جدید مردم را قادر می سازد که اطالعات و دانش اینکه چه کسی در حال حاضر مشتری می باشد، چه 
چیزی و در چه زمانی خریداری می کنند و حتی پیش بینی بر اساس رفتارهای وراثتی را انجام می دهد .هم اکنون بیشتر از هر زمان توانایی درک و 
مدیریت یک ارتباط بسته با مشتری ارائه می شود. شرکت های موفق از اطالعات مشتریان به طور آگاهانه برای ساخت روابط با آنها استفاده می کنند. 
بنابراین مشتری خواهان این ارتباط و گسترش آن می شود. تمرکز CRM توانایی شرکت ها را برای درک نیازهای کنونی مشتریان و این که چه 
چیزی در گذشته انجام داده اند و برنامه آینده آنها برای بدست آوردن اهدافشان چیست را افزایش می دهد. هدف ارتقا تجربه مشتریان از چگونگی در 
تعامل بودن با شرکت هاست. که اگر امیدوارانه بود رضایت بیشتری را بوجود می آورند. که منجر به وفاداری مشتری و فروش بیشتر محصوالت می 
شود. پایگاه داده مرکزی در CRM برای همه در داخل شرکت در دسترس می باشد. با در دسترس بودن این پایگاه داده مرکزی. کلیه اعضای شرکت 
مشتریان را می شناسند و تجربه کافی را به دست می اورند. بنابراین این مشتریان را از دست نخواهد داد. اگر چه هنر حفظ مشتری و تکنولوزی آن در 
حال افزایش است، این کار ممکن است برای شرکتهایی که امادگی ان را ندارند از دست دادن پول باشد این مقاله با مفاهیم پایه ای CRM شروع 
می شود و مروری بر تاریخچه و تکامل یافتن CRM دارد. و سپس جنبه های مختلف کاربرد CRM در سطوح مختلف از سطح مدیریتی تا کاربران 
نهایی و محیط کالن را بررسی می کند. و سپس به مزایا و معایب CRM می پردازد. هدف اصلی این مقاله جستجوی بهترین روش برای هماهنگ 

ساختن ابزارهای CRM در کسب وکار و سعی در از بین بردن اتالف هزینه دارد.

CRM تعریف

CRM اطالعاتی است برای نرم افزار ها یا متدولوژی هایی که معمواًل توانایی اینترنت به یک شرکت اجازه مدیریت روابط مشتری را در یک 
محیط سازمان یافته قرار می دهد. یک شرکت ممکن است یک دیتابیس در مورد مشتریان بسازد که روابط آنها را به صورت دقیق طراحی کند. بنابراین 
مدیریت.نمایندگان فروش. ارائه دهندگان خدمات و حتی مشتریان مستقیما به اطالعات دسترسی داشته باشندو نیاز مشتریان را با محصوالت و تقاضاها 

ی آنها وفق دهند. و در مورد نیاز های خدماتی مشتریان هشدار دهند و پیش بینی کنند که چه محصوالت دیگری را یک مشتری خواهد خرید.
CRM به عنوان هدفی که همه چیز را در بر گرفته تلقی می شودو شامل فروش خدمات به مشتری، بازاریابی. پشتیبانی و ابزارهای نزدیک شدن 
به مشتری می باشد. وقتی از این رهیافت استفاده می کنیم با ادغام مردم. مراحل و تکنولوژی ها و اینترنت ارتباط با کلیه مشتریان شامل مشتریان 
الکترونیکی کانال توزیع اعضا مشتریان داخلی و تأمین کنندگان افزایش می یابد. اساساً CRM یک تصوری است که نشان می دهد چگونه یک سازمان      
میتواند بهترین مشتریان خود را همزمان با کاهش هزینه حفظ کند و در ضمن ارزش مشتری از طریق متمایز کردن آنها و مدیریت روابط مشتریان دارد. 
شرکت شناخت خود را از مشتریان فعلی و آینده  برای  ارائه مناسب منابع از طریق محیطی که بر روی روابط مشتری تأثیر بگذارد افزایش می دهد که 

شامل مکاتبات، خدمات به مشتری، جمع آوری محصوالت و خدمات استراتژی قیمت گذاری می باشد.

CRM جزئیات

در طول اجرای سیستم CRM اطالعات نرم افزار برای متمایز کردن مشتریان بصورت فردی و گروهی و سپس پایگاه داده مشتریان را از هم جدا 
می کنند تا یک توصیف کامل از مشتریان که بین سیستم آنالیتیکی و عملیاتی آنها تمایز قایل شده است قابل تشخیص باشد. در نهایت مدیریت مبارزه 

می کند تا این تحلیل ها را به یک پیشنهاد واقعی تبدیل کند. اساساً CRM دارای 4 خاصیت است:
اولین خصوصیت آن قدرت فروش اتوماتیکی آن است. در سیستم CRM مشتریان فعلی، محصوالت و اطالعات رقبا، همگی آنها در پایگاه داده 
مرکزی CRM برای نیروی فروش ذخیره شده است پروسه فروش به مرحله کاربردی آن وارد می شود. دستورهای کار و مسیر آنها جدای از هم 
هستند. بنابراین چرخه  فروش برای مشتری مانیتور شده و در جریان کار قرار می گیرد. این امر یک تصویر منحصر به فردی از هر مشتری که شامل کلیه 
اطالعات و تاریخچه فروش که برای همه قابل دسترسی می باشد را به دست می دهد. این کار به اطالعات و داده اجازه می دهد تا بر اساس مذهب، 

سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری 
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قومیت، مشتری و محصول برای بازار هدف خالصه شود. عالوه بر اینکه نیروی فروش به محصول، قیمت گذاری، ارتقاء، و اطالعات دسترسی دارند 
به چگونگی موفقیت در بازار نیز آگاه هستند. بهره وری نیروی فروش از طریق ابزاری مثل ایمیل. دسترسی به اینترنت و غیره افزایش می یابد. بنابراین 
قدرت نیروی فروش به صورت حرفه ای و اتوماتیکی در شرکت ها افزایش می یابد. دومین خصوصیت CRM پشتیبانی و خدمات به مشتری می 
باشد. CRM به شرکت ها کمک می کند تا به صورت گسترده خدمات به مشتری را در مرکز کار خود قرار دهد. CRM سرعت واگذاری سازمانها 
را توسط طراحی مسیر عملیات، کنترل و اندازه گیری پاسخ خدمات به مشتری افزایش می دهد. همچنین این امکان را برای شرکت بوجود می اورد تا 
کلیه پرسش ها را به متخصص مربوطه. کسی که توانایی پاسخگویی به پرسش های مشتری را داشته باشد بسپارد. مشکالت مشتری می تواند به طور 

مناسب از طریق پشتیبانی مشتری حل شود .
سومین خصوصیت در زمینه خدمات می باشد. با استفاده از سیستم CRM کارکنان خارج از شرکت می توانند سریعاً و به طور مناسب برای خدمات 
به مشتری، انتظارات فردی مشتریان را مشاهده کنندو پاسخ مشتریان را برنامه ریزی . کنترل و دنبال کنند تا از کیفیت خدمات به مشتری مطمئن شوند. 
مهندسین ماهر و در دسترس سریعاً برای حل مشکل اعزام می شوند. پایه دانش و جزئیات  دستورالعمل  ها برای حل مشکالت در اولین تلفن و تقاضا 

در دسترس است. CRM همچنین به شرکتها در کاهش هزینه خدمات به پایین ترین حد ممکن کمک می کند.

چهارمین خصوصیت. بازاریابی اتوماتیک می باشد . CRM به روزترین اطالعات را در مورد عادتهای خرید مشتری به دست می دهد. بنابرای 
بازاریابی برای بدست آوردن مشتریان جدید تالش می کند تا با استفاده از CRM بازاریابی پایگاه داده مشتریان و تکنولوژی مکاتبات مؤثر به این امر 
دست یابد تا شرکتها به نیازهای فردی مشتریان پاسخ بهتری بدهند. بنابراین شرکت می تواند قبل از این کار خواسته های مشتریان را بیابد. بنابراین آنها 
می توانند بهتر نیازهای مشتری را درک کنند. در نتیجه شرکت ها می توانند ارزش های بیشتری را برای مشتریان خود نسبت به رقبای خود بوجود آورند.

CRM اجزای

از دیدگاه پروسه ای ، CRM شامل اجزای مختلفی می شود . دسترسی کانالهای چند گانه یکی از بخش های آن است که مثال صدا از طریق 
یک ZCD یا IVR ایمیل. پیام وب سایت فاکس تصویر و غیره . دسترسی به کانالها یک درخواست را به محیط CRM وارد می کند قوانین کار 
سپس به یکی از این قوانین استناد می شود مشتریان شناسایی می شوند و رفتارهای آنان برای ارزیابی رفتارها توسط موتور جریان کار اندازه گیری 
می شود سیستم های قبلی و پایگاه داده مشتری یک داده کاربردی را بوجود می اورند و سپس پروسه تکمیل برای مشتریان از طریق مختلف بوجود 
می اید. و این پروسه محتوا را از طریق رسانه ای به طوری که مناسب است ارسال می کند. تکنولوژی دیگر آینده CRM شامل یک جنبه مدیریت 
کامل و جامع درشرکت پیش رو و عقب رو از طریق رسانه های گوناگون میباشد. اگر ما به جنبه کامل CRM توجه کنیم مشاهده می کنیم که واژه 
کسب و کار و محیط عملیاتی اساس فروش خدمات به مشتری و بازاریابی می باشد فکر در مورد فروش و عکس العمل ها در مورد آن نقش اساسی 
دارد در نتیجه راه حلهای تکنولوژیکی در بازار ظاهر می شود. آنها همچنین می توانند مانند IVR یا وب سایت ها خود خدمت باشند. مانند داشتن یک 
معرف که پاسخگوی تلفن ها یا پاسخگوی ایمیل  ها باشد. در واقع مراکز تماس نقش اساسی در ارتباط با تصویر CRM بازی می کنند. به طوری 
که رسانه های گوناگون و استادانه تری در برخورد با مشتریان طراحی می شود همچنین راه حل CTI همانند شماره گیری پیش بینی شده و مهارت 
هایی براساس مسیریابی. دست یابی به مشتری را به طور مؤثر بیشتر می سازد. کاربردهای مشابه برای خدمات به مشتری با توانایی دسترسی کامل 
به اطالعات مشتریان از پایگاه داده گسترده موجود قابل استفاده است. اما این واکنش ها یکی از جوانب تکنولوژیکی CRM میباشد. برای اینکه رفتار 
CRM فعاالنه ای داشته باشیم 2 مورد اصلی دیگر نیاز است. این جریان کار بسته به مشتری در قسمت خدمات دارد. و ابزار بازاریابی مثل انبار داده ، 
نگهداری داده .آنالیز بازار  و قسمت بندی ساختار رقابت را هدفمند می سازد که می تواند با فروشنده ها در ارتباط باشد. جنبه نهایی تکنیکی این است 

که کلیه این اجزا بهم مربوط هستند که این ارتباط بوسیله گستره عظیمی از مشتریان صورت می گیرد.
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حکایت
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نکات مدیریتی

از یک دیدگاه:
1- به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

2- گفتن اینکه کاری انجام شود یک چیز است، اما انجام دادن آن چیز دیگری است.
3- پیشنهاد دهنده طرح را مجری اجرای آن کنید.

4- جلسات اثربخش تشکیل دهید.

از دیدگاه دیگر:
1- اجازه دهید در جلسات از تکنیک های طوفان فکری و حل مسئله به خوبی استفاده شود.

2- ایده کشی نکنید.
3- به همه اعضاء جلسه اجازه فکر کردن و صحبت کردن بدهید.

4- راهکاری که از نظر یک فرد غیرممکن است، می تواند از نظر فرد دیگری دارای روش عملی و ممکن باشد.

owww.mgtsolution.com

     

تعدادی موش در یک مزرعه زندگی می کردند. موشها روزگار خوشی نداشتند چرا که گربه ای در مزرعه بود که 
آنها را شکار می کرد. موشها در یک ترس همیشگی به سر می بردند و ممکن بود در هر وقت از شب و روز در 
چنگالهای تیز گربه چابک قرار گیرند. موشها جلسه ای تشکیل دادند تا حداقل راهی پیدا کنند که از وجود گربه 
در اطراف خود باخبر شوند و بتوانند عکس العمل مناسب از خود بروز دهند. طرح های مختلفی مورد بررسی قرار 
گرفت اما هیچکدام پذیرفته نشد. در آخر یک موش جوان ایستاد و گفت: »من یک طرح خیلی ساده دارم اما 
کاماًل مؤثر خواهد بود. همه کاری که باید انجام دهیم این است که یک زنگوله به گردن گربه ببندیم. وقتی صدای 
زنگوله را می شنویم خواهیم فهمید که دشمن در حال آمدن است«. همه موشها از طرح ارائه شده شگفت زده 
شده بودند و آن را تحسین می کردند. در بین همهمه موشها، یک موش پیر بلند شد و گفت: »من هم قبول دارم 
که طرح موش جوان، طرح بسیار خوبی است. اما اجازه دهید بپرسم: »چه کسی زنگوله را به گردن گربه خواهد 
بست؟« موشها به یکدیگر نگاه می کردند و هیچ کس حرفی نمی زد. سپس موش پیر گفت: »ارائه راهکارهای 

غیرممکن خیلی ساده است«.

آموزش

حل مشکل موشها

مشکل 
جهان 
این 

است 
که افراد 
باهوش 

پر از 
شک 

هستند 
و افراد 

احمق پر 
از اعتماد 
به نفس.

چارلز 
بوکوفسکی
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د   فتر تحریریه 
آماد   ه د   ریافت نظرات، 

پیشنهاد   ها و انتقاد   ات شما 
خوانند   گان عزیز می باشد   .

..............................................
هادی مفیدی:

قصد  شما  فصلنامه  سالم،  با 
ماهنامه شدن را ندارد؟

خدمت  سالم  با   :
فصلنامه  که  خوشحالیم  شما. 
را  راستش  است  مهم  شما  برای 
خرج  ولی  هست  مطلب  بخواهید 
چاپی بودن نشریه باالست و فعال 
این موضوع منتفی است. شاید هم 
شرایط فصلنامه تغییر کرد! به هر 

حال ممنونیم از تماس شما.
..............................................

شیوا نوری:
مراجعه  در  را  شما  مجله  سالم 
به یکی از شرکتها دیدم و خواندم 

خواستم تشکر کنم از مطالبتان.

بسیار  سالم،  با   :

فهیمی  خوانندگان  که  خوشحالیم 
و  اید  گذاشته  وقت  شما  چون 
اید و صمیمانه  مجله ما را خوانده 

سپاسگزاریم از ایجاد ارتباطتان.
...........................................

یاور بهارمند:
فنی  به  مربوط  مطالب  با سالم. 
خودرو را خواندم و خواستم تشکر 
کنم و بگم به چاپ این موضوعات  

ادامه بدید.
دوست  سالم  با   :
مطالعه  را  مجله  اینکه  از  گرامی 
با سپاس  اید سپاسگزاریم.  کرده 

از تماس شما
..............................................

 شهین بختیاری:
سالم موضوعات مشتری مداری 
را پیگیر هستم. دوست و همکارم 

هم مجله شما را می خواند.
 :

که  خوشحالیم  و  شما  بر  سالم 
خوانندگان  شما  برای  نشریه  این 
فهیم مفید است و آنرا مطالعه می 

کنید. سالمت باشید.
..............................................

رضا روحی:

سالم، لطفا بخشی را به مباحث 
اقتصادی مربوط به خودرو و قیمت 
اختصاص  چیزها  این  و  بازار  و 

دهید.
: باسالم و سپاس 

با  موضوع  این  شما  تماس  از 
تا  شد  گذاشته  میان  در  تحریریه 
نشر  را  مطالبی  امکان  درصورت 
خصوص  در  مقاالتی  البته  دهیم 
فروش  از  پس  خدمات  اقتصاد 
پیشین  های  شماره  در  خودرو 
و  مطالعه  برای  که  ایم  داشته 
نشریه  قبلی  های  شماره  دریافت 
می توانید به سایت انجمن صنفی 
از فروش  شرکتهای خدمات پس 
www.asscc.ir به نشانی  خودرو 

نمایید.  مراجعه  فصلنامه  بخش  و 
ممنون از تماس شما.

............................................
............................................ 

تمامی  از   :  
مخاطبانی که تماس حاصل نمود   ند    
منتظر  همچنان   و  سپاسگزاریم 

نظرات شما عزیزان هستیم.

با شما

02166911756 

  khedmatemrooz@gmail.com

39
با    شما

 www.asscc.ir
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عناوین دوره های 
آموزشی انجمن صنفی 

شرکت های خدمات پس 
از فروش خودرو

مبلغ سرمایه گذاری آموزشی بابت هر 8 ساعت اجرای هر دوره اختصاصی با در نظر گرفتن 
میزبانی شركت، بجز ردیف 53، 12/000/000 ریال و مبلغ سرمایه گذاری آموزشی 

ردیف 53، 22/000/000 ریال می باشد.




