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تعاليبسمه

  ""معرفي مدلي براي اصالح الگًي مصرفمعرفي مدلي براي اصالح الگًي مصرف""عىًان مقالٍ
 زادٌ عالءالديه رفيع

 مقدمٍ  -1

عاشف   مؼاوويي  و ماذيشا  اص   و ؿارشونذا  اص  انتظااسات ماشد    نياصهاا و  ومثود مناتغ و امىانات اص يه عشف و افضايؾ

وط و اػتفاده تريناه اص منااتغ دس ايتيااس سا    ديگشيضو  توجه ته اػتفاده مناػة اص آنرا و همچني  واهؾ هضينه هاي مشت

دس ػاصمانرا تويظه ػاصما  هاي دويتي و يذماتي ػذ  اػتفاده واسا اص مناتغ و امىاناات دس ايتيااسا اص    ضشوسي مي نمايذ.

 ػاوي يه عشف منجش ته اتالف مناتغ و تشوص هضينه هاي اضافي و دس نرايت افضايؾ ليمت تما  ؿذه يذمات ؿاذه و اص  

 گيشنذگا  مي گشدد.يذمت موجة ناسضايتي  ديگش

و ؿشايظ حاوم تاش   "اكالح ايگوي ملشف"مما  مؼظم سهثشي)مذظله ايؼايي( تنا  ػال  ػوياص  1311نا  گزاسي ػال 

ػايه وـوس 20نـا  اص اهميت و يضو  توجه ته اي  امش مرم دس ساػتاي تحمك چـم انذاص وضؼيت التلادي اوثش وـوسها 

 تو ػؼه يافته مي تاؿذ.و سػيذ  وـوسي 

دو سويىشد مي توا  متلوس ؿذ اول سويىشدي وه نگاهي گزسا ته موضوع واهؾ هضينه ها و تغييش ايگاوي   دس اي  استثاط

تاذيري   . ملشف داسد و سويىشد دو  نگاهي نظا  منذ و ػاصما  يافته وه پايذاسي و مانذگاسي الص  سا نياض داؿاته تاؿاذ   

. تاه  سويىشد دو  تضمي  وننذه اكالح ايگاوي ملاشف پاياذاس اػات     جامؼهوع و التضائات ماهيت موضتا توجه ته اػت 

ػثاست ديگشاكالح ايگوي ملشف ػالوه تش اي  وه دس وليه اموسا تخؾ هاا ػغوح و فؼاييت ها تايذ كاوست پازيشد تلىاه    

ضشوسي اػت اص ايگوي تجشته ؿذه اتشاي  ا تنداؿته تاؿذتذاو  و اػتمشاس آ  نيض تايذ اهميتي  ته انذاصه اتؼاد و صواياي آ  

 و مناػة اػتفاده نمود.

مثاني ػلمي و چاسچوب هاي مختلفي تا سويىشدهاي متفاوت اص عشف كاحة نظشا  اسائه ؿذه اػت. ماذل   دس اي  صمينه

1واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشد)
SCR&PI)    .يىي اص مذيرايي اػت وه دس اي  صمينه مغشح ؿاذه اػات

تجشته چنذ ػايه دس صمينه مغايؼه و اجشاي مذيراي مغشح دس اي  يلوف ما سا تش آ  داؿت تا اي  ماذل سا تاه ػناوا     

مذيي مناػة دس اي  ممايه مؼشفي نماييم. تاؿذ وه گامي هشچنذ ناچيض دس ساػتاي اجشاي دػتوس سهثاش مؼظام انماالب    

 تشداؿته تاؿيم. )مذظله ايؼايي(اػالمي 

 

 ؟ 2تصيك َسيىٍ َا چيستكاَش استرا -2

واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشد ػثاست اػت اص جشيا  ؿناػايي حوصه هاي ناواسا و نياصمنذ ترثاود دس ياه   

ػاصما  و ػپغ حزف ػذ  واسايي هاا حزف ضايؼات و ترثود همه جانثه دس ػملياات و صنجياشه ايجااد اسصؽ ػااصما .     

سا لادس مي ػاصد تا اص مناتغ دس ايتياس دس جرت نيل ته  ػاصمانرااػت وه مذيشيت  واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها سويىشدي

اهذاف يود اػتفاده ترينه نمايذ. اػتشاتظيه تود  واهؾ هضينه ها نيض ته مفرو  هذف داس تاود  ا ماو ش تاود  و تلناذ     

 مذت تود  فؼاييت هاي واهؾ هضينه و ترثود ػملىشد اػت. 

ا ػااصما  ترثود ػملىشد امىا  آ  سا فشاهم مي آوسد تا دس جشيا  ػاسضه يااتي ياه    ه ها ومذل واهؾ اػتشاتظيه هضين

اص اتؼاد مختلف موسد مغايؼه و تشسػي لشاس گيشد تا حوصه يا حوصه هاايي واه داساي    ػاصما اتتذا دس نگاهي ولي مجموػه 

ذ( ؿناػاايي و مـاخق گشدناذ. پاغ اص آ      ناواسايي دس هضينه ها توده )دچاس مـىل توده و هضينه اضافه توييذ مي ونن
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 توػؼه داده ؿذه اػت A.F.Fergusonاي  مذل توػظ ؿشوت مـاوسه اي  2-
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حوصه يا وانو  ؿناػايي ؿذها ته تفليل و تا دلت موسد تشسػي لشاس مي گياشد تاا ػوامال ايجااد ناوااسايي ؿناػاايي و       

 ساهىاسهاي مناػة جرت ترثود ػملىشد و واهؾ هضينه مـخق گشدنذ.

 ه ػاااااصي و مغايؼااااه تفلاااايلي تمااااامي اتؼاااااد يااااه ػاااااصما  تااااا هااااذف تريناااا    SCR&PIدس سوؽ 

دس اتؼاد مختلف ته حذالل و واسايي آ   ػاصما منغمي ػاصي آنرا انجا  مي گيشد تا اص عشيك ترثود ػملىشدا هضينه هاي 

 ته حذاوثش تشػذ. 

يذماتي اي  سوؽ ته ترثود واسايي فشاينذا اص عشيك تريناه ػااصي وظاايف مختلاف و حلاول       ػاصما  دويتي ودس يه 

دوتاسه واسي دس وظايف / فشاينذهاي ػيؼتما ومه مي ونذ. اي  مذل همچني  امىا  تجذياذ  اعمينا  اص ػذ  تىشاس و 

 ترثود و هضينه ها واهؾ ياتذ. ػاصما ػايتاس و منغمي وشد  تشوية نيشوي انؼاني سا فشاهم مي آوسد تا ػملىشد 

وؼة و وااس دس ياه ػااصما      دامنه واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها ػثاست اص تمامي هضينه هايي اػت وه دس وليه مشاحل

 اتفاق مي افتذ و مواسد صيش سا ؿامل مي ؿود :

 ول صنجيشه اسصؽ -

تشاونؾ هاي -
1
ػمذه دس نظا  )ػيؼتمرا و سوؿرا( ا گشدؽ مؼتنذات )اعالػات( ا مواد اويياه )گاشدؽ فيضيىاي( و     

 ػايش فؼاييت ها. 

 
 ويظگي هاي اكلي سوؽ واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها ػثاستنذ اص :

 
 ؿؾ وػيغ : دس اي  سوؽ ول صنجيشه اسصؽ ؿشوت تحت پوؿؾ لشاس مي گيشد.پو -

 تمشواااض : دس ايااا  سوؽ فؼاييااات هااااي ولياااذي دس وؼاااة و وااااس اويويااات تناااذي ماااي ؿاااونذ و            -

 ته منظوس ايجاد حذاوثش اسصؽ دس آنرا ا موسد مغايؼه لشاس مي گيشنذ.

دس ولياه ػاغوح وجاود داسد.     ػاصما وت واسونا  مـاسوت : دس فشآينذ مغايؼه واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها ا مـاس -

نؼثت ته يافته ها و نتايج واس اعمينا  داؿته ا آ  سا حاكل واس يود تذاننذ  ػاصما اي  امش ػثة مي ؿود واسونا  

 و دس اجشاي توكيه هاي ترثود ا مـاسوت فؼال داؿته تاؿنذ.

تاااا ايگوهااااي تشتاااش   ػااااصما ايگاااوتشداسي : دس وااااهؾ اػاااتشاتظيه هضيناااه هاااا ا ػملىاااشد      -
2
 ملاااي و  

 تؼيي  گشدد. ػاصما تي  ايمللي ممايؼه مي ؿود تا اهذاف مـخق و لاتل حلول تشاي 

 تؼااااريل دس اجااااشا : دس اياااا  سوؽا مااااواسد ػااااشيغ االجااااشا و ممىاااا  تؼااااشػت ؿناػااااايي ؿااااذه و   -

تناذي و دس ماذت    تش اػاع ميضا  كشفه جويي ا اهميت كشفه جويي دس ػمليات ا مذت اجشا و پياده ػاصي اويويت

 ووتاهي پياده مي ؿونذ.

 

 همچني  مضاياي واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشد ؿامل مواسد صيش مي تاؿذ : 

 
 )تخؾ دويتي(و واهؾ دس هضينه ها  )دس تنگاه هاي التلادي(افضايؾ ميضا  دسآمذ -

 جودي هااػتفاده ترينه اص مناتغ اص عشيك واهؾ صما  گشدؽ مناتغ و گشدؽ ترتش مو -

 انؼغاف پزيشي تيـتش دس ليمت گزاسي -

 )مشد (ترثود دس يذمات لاتل اسائه ته مـتشي  -

 مـاسوت فؼال واسونا  دس امش واهؾ هضينه ها -

 ػاصما نرادينه ؿذ  ػيؼتم نظاست تش هضينه ها و ووؿؾ مؼتمش و اػتشاتظيه تشاي واهؾ آ  دس  -

 

 ملكردمدل مفًُمي كاَش استراتصيك َسيىٍ َا ي بُبًد ع -3

                                              
1 - Transaction  
1 - Benchmarks 
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( دس ػاصما  موسد توجه لشاس مي گيشد تاا تاا ياه تفىاش     1دس سوؽ واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشد موضوػات صيش )

اػتشاتظيها واهؾ هضينه ها و ترثود ػملىشد كوست گيشد. دس ادامه اتؼاد مختلف موسد نظاش تحات ػاش فلال هاش ياه اص ايا         

 موضوػات مغشح مي گشدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يذل يفٕٓيي كبْش استراتژيك ْسيُّ ْب1شكم شًبرِ 

 

 كبْش ْسيُّ ْب : -1-3

 
 تشسػي ػايتاس هضينه ها و تؼيي  ػوامل اكلي متـىله هش هضينه -

 ممايؼه سونذ هضينه دس عول ػنوات گزؿته -

 )دايلي / ملي / تي  ايمللي( /يذماتممايؼه تا ميانگي  هاي كنؼت -

 توكيه هاي مشتوط ته چگونگي واهؾ هضينه هااسائه تشنامه ػملياتي و  -

 اجشاي پيـنرادهاي اسايه ؿذه -

اص اتؼاد مايي و هضينه اي موسد تشسػي لشاس مي گيشد تا حوصه هاي احتماايي وااهؾ هضيناه مـاخق      ػاصما ا تحت اي  موضوع

 دس اي  حوصه گا  هاي صيش تايؼتي تشداؿته ؿود. گشدد.

 

ل
أ

و 
گب

 

 هزينه عمليات

 ارزيببي 

 تحليل سونذ هضينه ها -

 ممايؼه هضينه ها عي ػنوات گزؿته  -

 

 

واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و 

 ترثود ػملىشد

SCR & PI 

ممميضي مذيشيت 

 و ػمليات

 

 واهؾ هضينه ها
 

 مذيشيت

 صنجيشه تامي  

 

 ػايتاس ػاصماني

 ػيؼتمرا و فشآينذها -

 اػتشاتظي فناوسي اعالػات -
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ٔو
 د

بو
گ

 

 الگوبرداري

 ييبَگيٍ ْبي داخهي /  – )خذيبت(ييبَگيٍ ْبي صُعت 

 ييبَگيٍ ْبي يهي / ييبَگيٍ ْبي بيٍ انًههي  

 
بو

گ
 

 
ٕو

س
 

 برَبيّ اقذايبت اجرايي / تٕصيّ ْبي بٓبٕد 

 

 
و 

گب
رو 

ٓب
چ

 

  اجرايياَجبو برَبيّ اقذايبت 

 

 

 يذيريت زَجيرِ تبييٍ  -2-3

 
 تشسػااااي ػمليااااات يشيااااذ ؿااااامل سوؿاااارا ا اػااااتشاتظي هاااااي يشيااااذ و سوؿااااراي تشيااااوسد تااااا   -

  تامي  وننذگا 

 اػتفاده اص ول اػتثاسات تخليلي -

 واهؾ موجودي هاي انثاس -

 انثاسداسي و توصيغ محلوالت و واهؾ هضينه ها -

 وااال ؿاااشوت تاااا سويىاااشد ماااذيشيت صنجياااشه تاااامي  ماااوسد تشسػاااي لاااشاس ماااي گياااشد تاااا  تحااات ايااا  موضاااوع ا 

 حوصه هاي احتمايي ترثود ػملىشد مـخق گشدد.

 

ل
أ

و 
گب

 

 ارزيببي نجستيك داخهي 

 اػتشاتظي يشيذ -

 تامي  وننذگا ػياػت  -

 

بو
گ

 

 
ٔو

د
 

 استفبدِ از كم اعتببرات تخصيصي 

 

 

ٕو
س

و 
گب

 

 ييساٌ تحقق اْذاف 

  ػملىشد ػغح ترينه -    

 

رو
ٓب

چ
و 

گب
 

 اَجبو ٔ ارائّ خذيبت 

 صمانثنذي -

 اسائه يذماتواهؾ هضينه هاي  -

 واهؾ صما  اسائه يذمات -

 سبختبر سبزيبٌ -3-3

 
 تشسػي ػايتاس ػاصماني -

 منغمي وشد  نيشوي انؼاني اص نظش ويفيت ا تؼذاد و نحوه اػتفاده -

 موسد نياص جرت انجا  وظايف دس موػؼهتشسػي وضغ مراست واسونا  و تحليل ممذاس فاكله تا كالحيت  -
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موسد تشسػي لشاس مي گيشد تا اؿاىاالت احتماايي دس ػاايتاس و نحاوه ػااصمانذهي       ػاصما تحت اي  موضوع ا ػايتاس ػاصماني 

 مـخق ؿود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سبختبر سبزيبَي3شكم 

 

 يًيسي يذيريت ٔ عًهيبت  -4-3

 
 نتشل هضينه هاي آنا تاصنگشي فشآينذهاي وؼة و واس ته منظوس و -

 تاصنگشي ػيؼتمرا و سوؿراي ػملياتي  -

 توجاااه ؿاااذه و تاااا تشسػاااي دلياااك فشايناااذهاي ػمليااااتيا     ػااااصما تحااات ايااا  موضاااوعا تاااه حاااوصه ػملياااات   

 حوصه هاي احتمايي ترثود ػملىشد مـخق مي گشدد.

 
و 

گب ل
أ

 
 ببزَگري فرايُذْبي كسب ٔ كبر 

 بٓبٕد فرايُذْب ٔ سبدِ سبزي 

 

ٔو
 د

بو
گ

 

 بزَگري سيستى ْب ٔ تٕصيّ ْبي بٓبٕدب 

 جشيا  واس و سوؽ ػنجي -

  پايؾ ػملىشدتشنامه سيضي و  -

 ػملىشدمذيشيت  -
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژي فُبٔري اطالعبت  –سيستًٓب ٔ فرآيُذْب  -5-3

 

 ما ػايتاس ػاص

ػايتاس 

 ػاصماني
منغمي وشد  

 نيشوي انؼاني

مراست هاي نيشوي انؼاني ا ؿناػايي 

 ؿىاف ها و نياصهاي آموصؿي
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 ماااوسد لثلاااي اص نظاااش وضاااؼيت ػيؼاااتمرا ا فشآيناااذها و   4دس ايااا  لؼااامت موضاااوػات رواااش ؿاااذه دس      

نـا  ماي دهاذ واه ساتغاه تاي        4اص ف  آوسي اعالػات موسد تشسػي لشاس مي گيشد.  ؿىل ؿماسه  ميضا  اػتفاده 

ته ػنوا  موضوػات مـتشن دس وال ػااصما  ا تاا ػاايش      مغايؼه ػيؼتمرا و فشآينذها و اػتشاتظي فناوسي اعالػات

 مواسد چگونه استثاط مي ياتذ.

اطالعبت بب سبير يٕضٕعبت در كابْش اساتراتژيك ْسيُاّ ٔ     ارتببط سيستًٓب ٔ فرآيُذْب ٔ فُبٔري 4شكم شًبرِ 

 بٓبٕد عًهكرد

 

 متديلًشي اوجام كار  -4

 : واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشد تـشح صيش اػتاجشاي مشاحل و لذمراي 

 أنٕيت بُذي : – 1
 دس اتتذا فؼاييتراي مختلف و حوصه هاي وظايف دس دايل صنجيشه اسصؽ تش مثناي :

   هضينه هاي ايجاد ؿذهوص -

 تحشاني تود  -

 امىا  تايموه جرت واهؾ و ترثود ػملىشد -

دسكذ اص وانو  هاي هضينه مي توانذ تحت پوؿؾ لشاس  00اويويت تنذي و ته دو يا ػه گشوه تمؼيم مي ؿونذ. تا اي  ؿيوه حذود 

 گيشنذ.

 دس ولياااه حاااوصه هااااي   ( نمااااط مؼاااوله داس 5پاااغ اص اويويااات تناااذيا دس گامرااااي تؼاااذي )مغااااتك تاااا ؿاااىل     

وؼة و واس ػملياتي تؼشيف و تا هذف واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشدا مؼائل تؼشيفا ساه حل ها تؼيي  و دس نرايت 

 تىاس گشفته مي ؿونذ.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 يذل تعريف يسئهّ ٔ عهم آٌ در كبْش استراتژيك ْسيُّ ْب ٔ بٓبٕد عًهكرد 5شكم شًبرِ 

 ف يسئهّ ، ريشّ يببي عهم ٔ آثبر ْسيُّ اي آٌ :تعري – 2

 
دس اي  مشحله تش اػاع ػواتك ػملياتا تجضيه و تحليل سونذ ػملىشد گزؿتها ميضا  نوػاانات دس فشآيناذها و تاه وماه تجشتاه      

ػلل  پشػنل ري ستظ و تجاسب واسؿناػيا مـىالت مـخق و آ اس هضينه اي آ  دس هش حوصه تؼيي  مي گشدد. ػپغ سيـه ها و

 

 تؼشيف مؼوله ا 

سيـه ياتي ػلل و آ اس         

 هضينه اي

 
 ايذه پشداصي و 

 لراتؼيي  ساه ح

 

 اسصياتي ايذه ها و

 ساه حل ها و 

 اسائه پيـنرادها

 
 پياده ػاصي      

 ايذه ها و ساه حلرا      

 مـاسوت و هذايت و ساهثشي

ىا
ىسينو 

ش 
ى
كا

ت
ت زنجيره مديري

مديري

ي
سازمان

ختار 
سا

ت
عمليا

ت ً 
ي مديري

مميس

ً ًسايل فناًري اطالعات - ابسارىا 

ً فرآيندىا سيستميا 
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مـىالت و هضينه هاي مشتثظ تا هش يه اص آنرا ؿناػايي و تؼيي  مي ؿود. تؼذ اص تؼياي  سيـاه هاا و هضيناه هااي ماشتثظ تاا        

 اػتفاده اص ايگوتشداسي اص ترتشي  ها
1
و اػتانذاسدهاي پزيشفته ؿذه ميضا  فاكله اص وضؼيت مغلوب تؼيي  مي  /يذمتدس كنؼت 

 هااش حااوصه مااي تااوا  ميااضا     يلااوب مااوسد نظااش دس ترثااود فؼاييترااا و فشآينااذها  گااشدد. اص تحلياال فاكااله تااا وضااغ مغ  

 كشفه جويي هاي ممى  دس هش حوصه سا تشآوسد نمود وه مثناي واهؾ هضينه ها دس مشاحل تؼذي يواهذ تود.

 

 ايذِ پردازي ٔ تعييٍ راِ حهٓب - 3

 
ساه حلراي مناػة اويويت تنذي  اي آنا  ته منظوس يافت مـىالت ؿناػايي ؿذه ته همشاه سيـه ها و ػلل و همچني  آ اس هضينه 

و ته تفليل موسد تجضيه و تحليل لشاس مي گيشنذ. جرت اويويت تنذي و تحليل آنا  مي توا  اص عشيك تـاىيل گاشوه هااي وااس     

متخلق اص دسو  ػاصما ا جلؼات عوفا  مغضي
2
 تـىيل داد و دس دسو  گشوه هاي واس ايذه پشداصي نمود. 

 

 ارزيببي ايذِ ْب ٔ پيشُٓبدْب  - 4

 
دس اي  مشحله تؼذ اص مغشح ؿذ  ايذه هايي جرت حل مـىلا تا ومه مـاوس و واسونا  ايذه ها موسد اسصياتي لشاس مي گيشد. دس 

اتتذا دػته تنذي ايذه هاي مشتثظ و اويويت تنذي آنا  كوست مي گيشد. ػپغ تش اػاع اي  اويويت تنذي عاشح هااي نراديناه    

و اػتفاده اص ايذه ها دس جرت واهؾ هضينه ها و ترثود ػملىشد تريه و ته تحث گزاؿته مي ؿود تاا ماوسد اػاتفاده لاشاس      نمود 

گيشنذ. تشاي اػتفاده اص ساه حلراي پيـنراديا تشنامه حل مؼايل و مـىالت تا جضييات وامل تريه ؿذه و اص نمغاه نظاش تحليال    

پشوطها صما  پشوطه و دس نرايت دوسه صماني تشگـت ػشمايه گزاسي دس پاشوطها ماوسد    فايذها حجم ػشمايه گزاسيا سيؼه -هضينه 

 تجضيه و تحليل لشاس مي گيشد و دس انترا فرشػت الذامات ػملي نمود  ايذه ها نرايي مي ؿود.

 

 پيبدِ سبزي ايذِ ْب ٔ راِ حهٓب : – 5

 
ت صما  الص  تشاي اتما  الاذامات اجشايايا مشاحال انجاا  وااسا      دس اي  مشحله واسونا  مؼوول تشاي اجشاي ساه حلرا همشاه تا مذ

مناتغ الص  تشاي انجا  واس و ؿايلراي ونتشيي مـخق گشديذه و ػپغ هش وذا  اص ساه حلرا تلوست ػملاي دس دايال ؿاشوت    

 اجشا مي گشدد.

 

 جمع بىدي ي وتيجٍ گيري: -5

يضو  توجه ته ايگاوي ملاشف و اكاالح آ       د مناتغ و امىانات ووضؼيت التلادي توجود آمذه دس ػغح جرانيا ومثوتوجه ته تا 

متناػة تاا ؿاشايظ و    امش مرم مي توانذ  امشي تذيري اػت ويي انتخاب مذل مناػة دس اي  صمينه دس يلوف نحوه اجشاي اي

ته ويظگي هايي واه  تا توجه  "واهؾ اػتشاتظيه هضينه ها و ترثود ػملىشد"فاوت تاؿذ. مذل مت اويظگيراي ػاصما  هاي مختلف

 گفته ؿذ مي توانذ ته ػنوا  چاسچوب حشوت ته ػمت اكالح ايگوي ملشف موسد اػتفاده دػتگاه هاي اجشايي لشاس تگيشد.

 مىابع : -6

 1313گضاسؽ ػاصما  مذيشيت كنؼتي  -1

 1316فشمنؾا سفيغ صاده ػالايذي ا ػفتي داسياني محمذ ػليا سونك مشيما مذيشيت ػملىشداچاج دو ا انتـاسات  -2

3- Larry Giunipero, "Supply management's evolution: key skill sets for the supply manager of 

the future" Department of Marketing, College of Management, Florida State University, 

Tallahassee, Florida, USA http://www.emeraldinsight.com 

                                              
1 - Benchmarking  
2 - Brainstorming 

http://www.emeraldinsight.com/


 8 

4- http://www.linkedin.com/pub/dir/kuldeep/moholkar 


