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DIGITAL
MARKETING

 هر کسب و کاری که در حال حاضر مشغول به فعالیت است ،نیاز دارد با مفاهیم و
کارکردهای بازاریابی دیجیتال و اجزای آن آشناشود.

به نام خالق زیبائی ها
آذر ماه امسال مصادف با والدت حضرت رسول اکرم(ص) پیامبر رحمت و مهربانی؛ و
والدت ششمین اختر آسمانوالیت حضرت امام جعفر صادق(ع) بنیانگذار مذهب جعفری و
نیز هفته وحدت است .ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت این ایاممبارک ،امیدواریم مسلمانان
جهان با زدودن زنگار از چهره نورانی اسالم که با افراط گرائی و قرائت های خشن خدشه دار
شدهاست بتوانند با تاسی به این اسطوره های اخالق و منش انسانی قرائت انسانی و معتدل
از اسالم را به نمایش بگذارند و جهان رادعوت به گفتمان ضد خشونت و افراط گرائی نمای


ند.
همچنین در این ماه با روز وحدت حوزه و دانشگاه (به مناسبت شهادت دکتر محمد
مفتح) و 16آذر روز دانشجو مواجه هستیم که در آن به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی سه
آذر اهورائی قربانی شدند تا هرکه را می آید بیاموزند و هرکه را می رود سفارش کنند که
زندگی این نیست که فرد کوپن نانی بگیرد و از پشت میز دانشگاه به پاچال بازار برود و سر


در آخور خویش فرو برد.
 30آذر هر سال شب یلدا از راه می رسد که بیانگر زایش و رویش طبیعت و انسان
است .شب یلدا یا شب چله آخرین روزآذرماه ،شب اول زمستان و درازترین شب سال
است .ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشیدروزها بلند تر
شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد ،آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر
یا زایش خورشیدمی خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند .یکی از آیین
های شب یلدا در ایران ،تفال با دیوان حافظ است .مردم دیوان اشعار لسان الغیب را
با نیت بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش را از او طلب میکنند.

در برخی از مناطق ایران شاهنامه خوانی رواج دارد .بازگویی خاطرات و قصه گویی
پدربزرگ ها و مادربزرگ هانیز یکی از مواردی است که یلدا را برای خانواده ایرانی دلپذیرتر
می کند .اما همه اینها ترفندهایی است تا خانوادهها گرد یکدیگر آیند و بلندترین شب سال
را با شادی و خرسندی به سپیده برسانند .دست اندرکاران ماهنامه نگاه نو دانش ضمن
آرزوی سالمتی و تندرستی برای اساتید و دانشجویان گرامی امیدوارند روزها وشب های
خوب و شادیبرای هموطنان عزیز رقم بخورد .اما همه ما در حالی که جشن یلدا را برگزار
می کنیم در فکر کمک و یاری به هموطنان زلزله زده در استان های کرمانشاه و کرمان
هم باشیم و افرادی که به دالیل ضعف مالی امکان دستیابی به نیازهای اولیه هم ندارند

فراموش نکنیم.
موفق و پیروز باشید -محسن علینی

 .1طراحی و و راه اندازی وب سایت شرکتی :
اساس استفاده از امکانات و ابزارهای جدید بازاریابی در فضای آنالین ،وب سایت است .
در واقع وب سایت اولین جایی کهمشتریان برداشتی اولیه از وضعیت شرکت،کسب و کار
وموضوعات مرتبط را می توانند مشاهده کنند .پس باید وب سایتی مناسباهداف تجاری
خود و همچنین شایسته کسب و کار خود پیدا کنیم تا زیرساختی الزم برای استفاده از
سایر ابزار بازاریابی الکترونیک را مهیا کنیم  .بنابراین هر کسب و کاری ابتدای امر می
بایست تمهیدات الزم برای طراحی و راه اندازی وب سایت مناسب برای شرکت را فراهم
نماید.

خدمــات
دیجیتـال
مارکتینگ
احمد مظفرآبادی
کارشناس ارشد مدیریت

 .2تولید محتوای مناسب برای اهداف بازاریابی دیجیتال (Content
Marketing):
راه اندازی وب سایت نقطه شروعی برای فعالیت های بازاریابی دیجیتال است .گام
بعدی ،تولید و انتشار محتوای مناسب با توجهبه اهداف کسب و کار و شرایط مد نظر از
مشتریان شرکت است  .هر شرکت باید دانش  ،تجربه و امکان مناسبی برای تولیدمحتوای
وب سایت شرکتی از جمله موارد زیر را مهیا کند :
  -تولید و انتشار بهینه خبرهای مناسب و مرتبط به کسب و کار شرکت
- تولید و انتشار گزارش های آماری مناسب کسب و کار شرکت
- تولید و انتشار مقاالت آموزشی ،تحقیقاتی مرتبط با کسب و کار شرکت
- تولید و انتشار مدیا و چند رسانه ای از جمله ویدئو  ،عکس  ،لوگو و ...
 .3بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو (SEO)
امروزه صرفا راه اندازی سایت و رها کردن آن ،کمک بسیاری در توسعه کسب و کار و
افزایش فروش شرکت ها نمی کند .بسیاری از مشتریان بالقوه و عالقمند به خرید ،ابتدا
محصول مورد نظر خود را در موتورهای جستجو (google  ،yahoo ،Bing ) وغیره
جستجو کرده و پس از بررسی الزم اقدام به خرید می کنند .تمهیدات الزم جهت باال بردن
رتبه وب سایت خود درموتورهای جستجو از جمله oogle gرا پیش بینی کنیم .در این
موضوع نیز مهم است شرکتها ،درکلمات کلیدی (keywords) که توسط مشتریان بالقوه
احتماالجستجو می شود بررسی الزم را انجام دهند تا بتوانند رتبه سایت را باال برده و جزء
رتبه هایبرتر قرار دهند.
 .4شبکه های اجتماعی (Social Network)
فراگیر شدن شبکه های اجتماعی ،کسب و کارها را ناگزیر به فعال شدن در این شبکه
ها می کند .فراگیری شبکه های اجتماعی ،باعث پدیدار شدن مفهومی به نام بازاریابی
از طریق شبکه های اجتماعی شده است .مهمترین و معروفترین شبکههای اجتماعی که
 Fاست.
برای بازاریابی شرکت ها استفاده می شود،Instagram, Linkdin , acebook
البته در این موضوع نیز همگرایی مابین وب سایت و محتوای منتشر شده در شبکه های
اجتماعی بسیار مهم است.
 .5بازاریابی mail( eپست الکترونیکی):
هر چند بحث ایمیل و بازاریابی با ایمیل مقداری قدیمی تر شده است.اما هنوز هم ایمیل
ابزاری مناسب برای ارتباط با مشتریاناست .شرکتها می توانند با استفاده از ایمیل ارتباطی
مناسب با کاربران و مخاطبان حرفه ای در کسب و کار فراهم کنند .تهیه لیستمناسب از
کاربران وب سایت و ارسال ایمیل هایی منظم با محتوایی جذاب و شایسته کاربران بسیار
موثر است.
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کسب و کار الکترونیکی ،چالش ها  . . . . . . . . . . .حمید مومنی /کارشناس ارشد مهندسی صنایع
با تغيير شكل اقتصاد در سه دهه اخير ،جهان شاهد
تولد شيوه هاي جديدي از دادوستد به صورت بومي و
بين المللي است .شيوههاي نوين اقتصاد در سطح جهاني
حركت خود را مديون ابزارهاي تكنولوژيكي جديد مانند
رشد و بكارگيري اينترنت و رايانه هاي بسيار حساس و
هوشمند مي دانند كه اين دو يعني اقتصاد و فناوريهاي
نوين آنچنان در هم گره خورده اند كه ايست يكي موجب
توقف ديگري خواهد شد.
يكي از شاخه هاي مهم و اصلي اقتصاد در سطح جهاني
موضوع تجارت است كه با دور شدن از قالب هاي سنتي
خود و ورود به عصر آمار و رقم ،ماهيتي جديد به خود
گرفته است و حاصل اين تغيير ماهيت جهاني ،كسب و
كار الكترونيك است كه از آغاز آن مدت زمان طوالني
نمي گذرد .فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيك در
كشورهاي پيشرفته رشد بي سابقه اي داشته و با سرعت
در سطح جهان در حال گسترش است.
در اين ميان كسب و كار الكترونيك به عنوان يكي
از زير مجموعه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در
دهه گذشته رشد بااليي را تجربه كرده است .به طوري
كه رويكرد سياست اكثر موسسات تجاري در پذيرش
و به كارگيري كسب و كار الكترونيك در جهت ورود به
بازارهاي جهاني و جذب مشتريان جديد موثر و كارا در
اين راستاست .اما به كارگيري كسب و كار الكترونيك
در فعاليتهاي تجاري نيازمند توجه به يك سري عوامل
درونزا و برونزاي تاثيرگذار بر آن است .به طوري كه توجه
بنگاههاي تجاري به اين عوامل و برنامه ريزي در جهت
استفاده مطلوب از فناوري كسب و كار الكترونيك ضمن
آنكه موفقيت بهره برداري از آن را تضمين خواهد كرد،
زمينه رشد بنگاههاي استفاده كننده را نيز فراهم مي كند.
كسب و كار الكترونيك تعاريف متعددي دارد كه در
زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
 .1كسب و كار الكترونيك ،وسيله اي كه مسير رسيدن
بنگاهها به بازار را هموار مي سازد .مسيري كه مشتريان
در آنجا اقدام به خريد كاال وخدمات مي كنند.
 .2كسب و كار الكترونيك وسيله اي است كه براي
استفاده كنندگان آن امكان رسيدن به مشتريان موثر و
كارآمدرا فراهم ميسازد.
 .3كسب و كار الكترونيك توانايي هدايت تجارت
از طريق شبكه هاي الكترونيك نظير اينترنت و شبكه
جهانياست.

تفاوت كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك
كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي شامل به كارگيري
فناوريهاي جديد براي برقراري ارتباطات زنجيره اي میان
سازندگان ،فروشندگان ،عرضه كنندگان و به طور كلي ارايه
دهندگان كاال و خدمات از يك سو و خريدار و مصرف كننده و يا
به طور كليمشتري از سوي ديگر است و نتيجه آن اتخاذ تصميم
هاي بهتر ،بهينه سازي كاال و خدمات،كاهش هزينه ها و گشودن
كانالهاي جديد است .ولي تجارت الكترونيك به هر شكلي از نقل
و انتقاالت در تجارت اطالق مي شود كه در آن طرفين ،بيشتر از
طريق الكترونيكي با يكديگر در تماس هستند تا از طريق نقل و
انتقاالت فيزيكي.
به عبارت ديگر ،تجارت الكترونيك زيربخشي از كسب و كار
الكترونيك در سازمانها است ،زيرا در كسب و كار الكترونيك،
شكل الكترونيكي كليه فرايندهاي كسب و كار سازمان از قبيل
توليد ،تحقيق و توسعه امور اداري ،مالي ،مديريت نيروي انساني،
پشتيبانيو تجارت مطرح است. در حالي كه در تجارت الكترونيك
تنها فرايند تجارت سازمان به صورت الكترونيك يك جزء بنيادي
از كسبو كار الكترونيك به حساب مي آيد.
كسب و كار الكترونيك باعث مي شود تا فرايندهاي تجارت،
روابط و دادوستد جهاني گردد .محيط تجاري شركت ،ممكن
است ،شامل يك شبكه جهت دسترسي به سازمانهاي عمومي يا
شبكه هايي كه با محافظت خاص براي دسترسي افرادي خاص
طراحيشده و يا حتي شبكه داخلي باشد كه براي دسترسي افراد و
كارمندان داخل شركت طراحي شده است .كسب و كار الكترونيك
تنها قراردادن يك صفحه شبكه اي نيست .بلكه محيط مدلهاي
تجاري اعم از تجارت با كارمندان ،مشتريان ،تامين كنندگان و
شركااست.
انواع كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك بسته به اينكه طرفهايمعامله سازمانها
يا افراد باشند به انواع زير تقسيم مي شوند .در اينجا روابط بر
مبناي اهداف تجاري شكل مي گيرد.
 .1واحد تجاري با واحد تجاري
B)(BUSINESS TO BUSINESS = B2
 .2واحد تجاري با مصرف كننده
C)2(BUSINESS TO CONSUMER = B
 .3مصرف كننده با مصرف كننده
C)2(CONSUMER TO CONSUMER = C
 .4واحد تجاري با دولت
G)2(BUSINESS TO GOVERNMENT = B
 .5دولت با واحد تجاري
B)2(GOVERNMENT TO BUSINESS = G
شيوه هاي كسب و كار الكترونيك
به طور كلي سه شيوه معامالت كسب و كار الكترونيكي وجود
دارد:
●Offline :در اين شيوهبنگاهها براي انجام فعاليتهاي تجاري
از سيستم پست الكترونيكي استفاده مي كنند.
● Online :در اين شيوه ،بنگاهها از طريق URL اقدام به
معامالت تجاري مي كنند.URLها آدرسهايي هستند كه ساختار

تجارت الكترونيك
براساس تعريف دفتر توسعه جامعه اروپا OECD) ( به طور كلي
تجارتالكترونيك ،معامالت را در ارتباط با فعاليتهاي تجاري افراد
و سازمانها شكل مي دهد .اين فعاليتها مبتني براساس پردازش و
انتقال اطالعات ديجيتالي هستند.
تجارت الكترونيك ،به مجموعه فعاليتهايي اطالق مي گردد كه
مستقيماًبه وسيله ارتباطات الكترونيكي (شبكه اي) پشتيباني مي
شود.
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آنها برايهمه كامپيوترها يكسان است و به وسيله آن مي توان به
منبع مورد نظر دستيافت.

هايي که از طريق الکترونيکي عرضه مي کنيد در اختيارمشتريان
بگذاريد و به آنها بفهمانيد حاضر هستيد توضيحات بيشتر را در
قالب پست الکترونيک ،جلسات تلفني يا حتي بهصورت حضوري
به او بدهيد ( .اين کار در جلب اعتماد مشتريان بسيار موثر خواهد
بود به خصوص وقتي اين احساس براي مشتري ايجاد شود که
پشت شيشه مانيتور خود از يک شرکت فعال و پويا بازديد کرده
است ).
 .3آموزش مناسب براي بهره گيري از کاال ها و خدمات و
فناوري هاي سازمان خود را براي مشتريان جديد هرگز فراموش
نکنيد به خصوص زماني که کاالي جديدي را وارد بازار الکترونيکي
کرده ايد.
اين آموزش ها مي تواند در قالب آموزش هاي دوره اي از طريق
واحد آموزش سايت  ،از طريق پست الکترونيک و يا چند رسانه
اي ها صورت پذيرد .شما مي توانيد همراه کاالي ارسال شده براي
مشتري يک لوح فشرده آموزشي تهيه کنيد و بهاو امکان دهيد که
با استفاده از آن با کارکردهاي کاالي شما آشنا شود و در صورت
لزوم به صورت مستقيم به سايت شما وصل شود.
 .4سعي کنيد ابزارهاي ارتباطي را بر اساس نياز و امکانات
مشتريان خود گزينش کنيد .در واقع شما با در اختيار گذاشتن
اطالعات کاملي براي مشتري به او اين فرصت را مي دهيد که
با آرامش و آسودگي بيشتري به قيمت پيشنهادي شما فکر کنند
و از شما خريد نمايند .در صورتي که در بسياري از فروشگاههاي
معمولي شايد اين امکان وجود نداشته باشدکه براي هر مشتري
توضيحات کامل و جامع در مورد هر کاال ارائه شود.
 .5از ياد نبريد که اينترنت به شما يک امکان بسيار خوب مي
دهد و آن هم قابليت مقايسه شدن در سطحي گسترده است.شما
با انتقال اطالعات به مشتري و قيمت پيشنهادي در وب سايت
خود او را قادر ساخته ايد که خدمات شما را با ديگر شرکتها نيز
مقايسه کند.
 -عدم رشد متناسب زير ساختهاي مالي
عدم توجه به بسترهاي مالي و زير ساخت هاي نوين حسابداري
در علم اقتصاد كه يكي از بازوهاي تجارت الكترونيك ميباشد ،در
امر توسعه اين پديده ،موانع زيادي را سبب گرديده است.
  -هزينه هاي باال و نبود بسترها و تجهيزات شبكهاي و ارتباطي
الزم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت  .متاسفانه
زيرساخت هاي ارتباطي و شبكه اي مانند اينترنت ،موبايل و  ...در
ايران با هزينه هاي ريالي و زماني بسيار زيادي به نتيجه ميرسندو
پهناي باند اينترنتي و دسترسي آسان و سريع به اينترنت به عنوان
يكي از مهمترين بسترهاي بكار گيري تجارت الكترونيك درايران
به آساني مهيا نيست .عدم دسترسي سريع و ارزان به اينترنت
رغبت كاربران را براي شركت در تبادالت تجاري برخط در حد
بسيار زيادي مي كاهد.
در حال حاضر شرايط براي آغاز راه مطلوب است ولي قطعا براي
ادامه راه با کمبودها و مشکالت فراواني مواجه هستيم.بنابراين بايد
در حوزه هاي زير کمبود ها و مشکالت رفع شوند:
الف -آمادگي زيربنايي شبكه مخابراتي و ماهواره اي کشور.
ب  -آمادگي سرعت و كيفيت شبكه هاي داخلي و ملي
ج  -امكان دسترسي به اينترنت پر سرعت
د  -محتويات مرتبط و مناسب محلي
هـ -دسترسي به امكانات سختافزاري و نرمافزاري.
و  -آمادگي خدمات و پشتيباني.
ز -مطابقت با استانداردهاي بينالمللي.
 -عدم وجود قوانين مدون و مصوب تجارت الكترونيك و ساير
مسائل حقوقي

مزاياي استفاده از كسب و كارالكترونيك
 .1نزديك شدن ارتباطات
 .2دستيابي به بازارهاي جديد
 .3افزايش ميزان فروش و سود
 .4حذف هزينه هايي مانند تهيه كاغذ ،چاپ ،بروشورو كاتالوگ
 .5كاهش هزينه هاي معامالتي و تداركاتي
 .6بهبود مديــريت بر روابط مصرف كننده ،عرضه كننده و
كاركنان
 .7كاهش آلودگي محيط زيست ،ترافيك و ازدحام
معايب كسب و كار الكترونيك
 .1مسئله امنيت ،امكان ورود به سيستم هاي شما از طريق
آدرس پست الكترونيكي ،سايت شبكه و دستيابي به اطالعاتمالي
و غيره
 .2اختالل در برنامه كاري در صورت خرابي سيستم
 .3از دست دادن كنترل
 .4مشكالت و هزينه هاي به روز بودن با فناوريهايي كه به
سرعت پيشرفت مي كنند
عوامل مانع در رشد و توسعه تجارت الكترونيك
 -فقر اقتصادي و فرهنگي جامعه و پايين بودن سطح آگاهي
مردم به فناوري اطالعات در كشور
نبود فرهنگ مناسب رويارويي با پديده تجارت الكترونيك و
مانع تراشي هاي مردم عامه با ترويج شايـعات و تفكر نادرست و
جايـگزين برخي پديده هاي تجاري ديگري مانند بازاريابي شبكه
اي كه ارتباط چنداني با پديده گسترده تجارت الكترونيك ندارد
ونيز برخورد منفي تجار ،واحدهاي توزيع فيزيكي و مشتريان با
تجارت الكترونيك ،مانع مهمي بر سر رشد اين پديده بشمار مي
آيد.
آموزش مصرفكنندگان در زمينه فرصتها و مزاياي تجارت
الكترونيكي و نحوه استفاده از اينترنت و رايانه يك شرط اساسي
براي ايجاد تقاضا براي فناوريهاي جديد و تجارت الكترونيكي
است .آموزش نيروي انساني با مهارت باال در بخشهاي تجارت
الكترونيكي يكي از ضروريات تجارت الكترونيكي محسوب ميشود.
بنابراين عدم فرهنگ سازي مناسب توسط دستگاههاي زيربط در
جامعه در جهت توسعه آگاهي عمومي از مباحث فناوري اطالعات،
مانع جدي در اين مسير محسوب مي شود .مديران بايد درزمينه
هاي کاربردي ،آموزش هاي الزم را براي مشتريان و مخاطبان خود
تامين کنند و از طرق مختلف در اختيار کاربران قراردهند .در نگاه
تخصصي تر ،يک توصيه هميشگي براي افرادي که مي خواهند
تجارت الكترونيك را در سازمان خود تجربه کنند اين است که
براي افراد آگاه سازي ويژه اي داشته باشيد .اين وظيفه شماست
که با شناخت مناسب از ظرفيت ها و قابليت هاي سازماني خود
بتوانيد ضمن مديريت مناسب بر انتظارات ،افراد را به يک مشتري
بالفعل تبديل کنيد .نکات زير مي تواند در شرايط مختلف مورد
استفاده قرار گيرد.
 .1به مشتريان خود سازمان ها و شرکت هايي را که طريق
الکترونيکي از خدمات شما استفاده کرده اند و يا مي کنند معرفي
کنيد و نکات و ويژگي هايي که براي آنها در استفاده از اين گونه
خدمات فراهم شده خاطر نشان شويد.
 .2اطالعات کامل ،دقيق و کارشناسانه پيرامون تمامي کاال
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طي سال گذشته ميزان ضررهاي بازار جهاني تجارت الكترونيكي
از كالهبرداري به سقف  2/8ميليارد دالر رسيد كه اين رقم 8
درصد بيشتر از آمار سال گذشته بود .براساس اين گزارش  ،نرخ
ضررهاي اين بخش از كالهبرداري طي سال  2005حدود 1/6
درصد از مجموع عوايد اين بازار بود.
گزارشها حاكي است ؛ ميزان ضررهاي كالهبرداري با فروش
آنالين بين  5تا  25ميليون دالر در سال طي سال گذشته از
1/5درصد به سقف  1/8درصد رسيد .ميزان ضرر با فروش آنالين
بيش از  25ميليون دالر در سال نيز از رقم  1/1درصد به سقف
 1/2درصد رسيد .گفتني است ؛ طبق بررسيها ترس از افزايش
كالهبرداري در بخش تجارت الكترونيك سفارشهاي آنالين اين
بخشرا بيش از  3/9درصد كاهش داده است.
با وجود تدوين برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك ايران
توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در
قالب برنامه چهارم توسعه كشور ،هنوز اين برنامه مصوب چالشهاي
فراواني در هماهنگي با دستگاه هاي مختلف ذيربط داشته و با
اجرايي كردن آن با تهيه زيرساخت هاي الزم فاصله دارد .عالوه
بر اين ،تجارت الكترونيك ،شايد مبهم ترين قانوني باشد كه از
تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشته باشد .بنابراين بديهي است
كه تا پياده سازي كامل اين برنامه مصوب كه دستگاههاي زيادي
از حكومت را شامل مي شود ،موانع اصولي در راه توسعه تجارت
الكترونيك وجود داشته باشد.
از طرفي ضعف قوانين موجود در زمينه مساول حقوقي ،گمرك
و ماليات و نيز عدم وجود قوانين مدون مناسب در زمينه برخورد
با جرائم الكترونيكي ،مانع جدي نيز در اين راه محسوب مي شود.
همچنين دراين زمينه مي توان به مقبول نبودن اسناد وامضاهاي
الكترونيك در قوانين و مقررات جاري كشور اشاره كرد. افزايش
كالهبرداري نيز باعث ضرر  2/8ميليارد دالري بازارجهاني تجارت
الكترونيك شده است.
به طور كلي ،مسائلي چون قابل استناد بودن ادله الكترونيكي،
قواعد حمايت از مصرفكننده ،قواعد تبليغ ،حمايت ازدادهپيامهاي
شخصي ،حمايت از حقوق مؤلف در بستر مبادالت الكترونيكي و
حمايت از اسرار و عالئم تجاري به منظور حمايت از رقابتهاي
مشروع ،به طور كامل مسائل حقوقي تجارت الكترونيكي را در
بر ميگيرد .در زمينه حقوق كيفري نيز معرفي جرائمي چون
كالهبرداري و جعل ،نقض حمايت از دادهپيامهاي شخصي ،نقض
حقوق مصرفكننده ،نقض قواعد تبليغ ،نقض حقوق مؤلف و نيز
نقض اسرار و عالئم تجاري در بستر مبادالت الكترونيكي و تعيين
مجازات آنها مي تواند موثر باشد ليكن تهيه و تدوين قواعد و
مقررات مربوط به زيرساختهاي تشكيالتي و قانوني و حقوقي
صدور گواهي الكترونيكي ،ماليه الكترونيكي شامل :بانكداري ،بيمه،
گمرك و پرداختهاي  ،onlineدريافت ماليات از فعاالن تجارت
ن دادرسي و شيوههاي طرح دعوي اعم از حقوقي
الكترونيكي ،آئي 
و كيفري به روش الكترونيكي ،آموزش و آگاهسازي كادر قضائي در
خصوص به كارگيري شيوههاي نوين رسيدگي ،صالحيت جزائيو
روشهاي بينالمللي قضائي جزائي در بستر مبادالت الكترونيكي يا
اساساً در قانون مورد توجه نبوده و يا بدون عنايت به درجهاهميت
آن صرفاً اشاره مختصري به آن شده و يا بعضاً به آئيننامه واگذار
گشته است.
با توجه به اين شرايط بايد زمينه اي را فراهم کرد تا حقوق
مديران سايت ها و فعاليت وب سايتها رسميت يافته و به عنوان
بنگاههاي تجاري شناخته شوند همچنين الزم است تا وکاليي آشنا
به مسائل تجارت مبتني بر وب براي حمايت از حقوق مديران
سايت ها تربيت شوند.

  -امنيت تبادل داده هاي شخصي در بستر الكترونيك
يكي از مواردي كه تاثير منفي زيادي در عدم رغبت مديران و
كاربران براي توسعه تجارت الكترونيك مي گذارد ،عدم بسترسازي
مناسب در زمينه امنيت تبادالت داده هاي شخصي و محرمانه
مانند اطالعات پرداخت الكترونيك شامل شماره هاي حساب ورمز
كارت و  ...مي باشد .البته اقدامات بسيار مناسبي به عنوان مثال
از سوي برخي بانكهاي مجري پرداخت الكترونيك در اتصال به
سايت هاي مربوطه با رعابت اصول امنيتي انجام پذيرفته است كه
البته محدود مي باشد .معضل ديگر عدم شناخت و صدور امضاي
ديجيتال و بسترهاي توسعه زمينه هاي استفاده از گواهينامه هاي
ديجيتالي مي باشد.
براساس طرح مصوب مجلس در آينده براي ارائه خدمات صدور
امضاي الكترونيك در كشوردفاتر خدماتي ويژه اي به همينمنظور
تأسيس خواهند شد .به نظر مي رسد تصويب اين قانون صرف نظر
از كاستي ها وابهامات موجود در آن مي تواند گامي بهپيش براي
ايجاد تحول در نظام مبادالتبازرگاني ايران باشد .هرچند با توجه
به موانع و نقايص موجود در زيرساخت هاينرم افزاري كشور تصور
اجراي اين طرح در كوتاه مدت كمي بيش از حد خوش بينانه مي
نمايد.
  -عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد
الكترونيكي
عالوه بر محدوديت و محروميت استفاده از كارت هاي خريد
بين المللي ،عدم گسترش در كارت خريد بانكي و تنوع در ارائهآنها
عامل مانع ديگري در اين راه به شمار مي آيد.
 -عدم پشتيباني از شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت
الكترونيك و فقدان اين مراكز در كشور
 عدم پشتيباني از شركتهاي فعال در زمينه تجارت الكترونيكتوسط مبادي ذيربط و نير فقدان اين مراكز در سطح كشور از
جمله موانع ديگر مي باشد .البته خود شركتهايي نيز كه در اين
امر ،بخصوص تجارت الكترونيك از طريق پياده سازي سيستمهاي
خريد و فروش بر روي وب اقدام مي كنند ،مي بايست به عوامل زير
توجه بيشتري داشته باشند:
 .1خلق ارزش براي مشتري
اين کار مي تواند با ارائه يک محصول که براي مشتريان بالقوه
جذاب باشد و در بازار رقابتي قابل توجه باشد صورتگيرد.
 .2ارائه خدمات منحصر به فرد
 .3ترغيب و تشويق براي خريد و بازگشت مجدد به سايت
اين کار مي تواند با حربه هاي خاصي همچون ارائه تخفيف،
اختصاص کوپن خريد ،برنامه هاي تبليغاتي و ...صورتگيرد.
 .4آماده کردن يک سايت جذاب
براي اين کار بايد دقت و سليقه الزم را در به کار بردن رنگها،
تصاوير ،تصاوير متحرک ،فايلهاي گرافيکي ،قلم ها ودرصد فضاي
خالي داشته باشيد.
 .5ايجاد انجمن هاي مجازي
اين کار مي تواند با راه اندازي اتاق هاي چت ،بخش ارسال
نظرات ،تاالرهاي گفتگو و ...انجام شود.
 .6ايجاد امنيت و اعتماد
اين کار مي تواند با در اختيار داشتن سرورهاي موازي ،فناوري
هاي شکست ناپذير ،پنهان سازي اطالعات و ديواره هايآتش قوي
صورت گيرد.
 .7توجه همه جانبه به امر ارتباط با مشتريان
براي اين کار بايد مطمئن شويد که همه کارمندان ،مديران و
حتي شرکاي تجاري شما ديد کاملي و مشابهي نسبت بهمشتري
دارند.
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 .8خود مشتريان پر از تجربيات گوناگون هستند .شما مي توانيد
از طريق هر يک از ايميل ها و نظرات و انتقادات آنهاتجربيات گران
قدر و البته رايگاني را کسب کنيد.
 .9ساده و موثر کردن جريان کسب و کار:
اين کار مي تواند از طريق باز مهندسي فرآيندهاي کسب و کار
و بهره گيري از ابزارهاي فناوري اطالعات صورت پذيرد.
 .10اجازه دهيد مشتريانتان به يکديگر کمک کنند.
اين کار مي تواند با راه اندازي يک سايت خودگردان و بدون نياز
به هيچ رسيدگي اي صورت پذيرد.
 .11به مشتريان کمک کنيد تا کارشان را انجام دهند.
اين کار مي تواند با در اختيار گذاشتن اطالعات قابل مقايسه
زياد و امکانات جستجوي مناسب صورت پذيرد.
 .12سعي کنيد يک طرح و مدل اساسي و بدون عيب براي
کسب و کار خود طراحي کنيد.
 .13سازمان خود را هميشه در حالت آماده باش نگه داريد و به
اندازه کافي آمادگي داشته باشيد تا در مقابل تغييرات محيطسريع
عکس العمل نشان دهيد.

توانددر موقعيت خدمات شبكه با توان باال داشته باشد ،خصوصي
سازي و مقررات زدايي خدمات ارتباطي به منظور افزايش كارايي
در سيستم مخابرات در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
مورد تاكيد قرار مي گيرد.
متغيرهاي رفتاري نظير ميزان مهارت نيروي انساني بنگاهها،
حجم سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و نرخهاي دستمزد ،ا ز
عوامل مهمي هستند كه در پذيرش كسب و كار الكترونيك توسط
بنگاهها موثرند .هرقدربنگاه تجاري در سطح بين المللي ازنيروي
انساني متخصص بيشتري برخوردار باشد و منابع بيشتري را به
سرمايه گذاري تخصيص دهد ،موقعيت بهتــــــري در جذب و
پذيرش كسب و كارالكترونيك دارد.
ي
همچنين دستمزدهاي باال هميشه انگيزه عمده اي براي نيرو 
كار جهت افزايش كارايي و نوآوري به حساب مي آيد .در نتيجه به
كارگيري كسب و كارالكترونيك منافع متعددي را به دنبال دارد.
بسياري از بنگاهها به دليل پايين بودن هزينه مشاركت را قبول
مي كنند اينترنت باعث ارزاني دسترسي به اطالعات و بازارهاي
جهاني مي شود.
اين عامل موجب مي گردد سرعت عمل در بازارهاي چند
منظوره كه براي توليد كاالها و اطالعات است ،باال برود .به طور
بالقوهشكل تازه اي به سازمان دهي زيرساخت مشاغل مــــوجو د
مي بخشد و با ارزش گذاري مجدد ،راه را براي انجام معامالت
تجاري باز مي كند و با مهندسي مجدد بازرگاني محدوديتهايي
كه به طور سنتي توليدكنندگان را از مشتريان جدا مي ساخت
رها مي سازد.
از سوي ديگر ،فعاليتهاي منفصل و جدا از هم نظير سفارش،
پرداخت و خدمات بعد از فروش ،ممكن است به يك فرايند واحد
ادغام شده و باعثكاهش هزينه هاي اعتباري گردد .نتيجه چنين
فرايندي منتهي به افزايش كارايي و رقابتپذيري در بينبنگاههاي
صادراتي است.

چارچوب تحليلي
گسترش و نفوذ هر فناوري بستگي به چند عامل نظير منافع
بالقوه فناوري ،ظرفيت جذب بنگاهها دارد .منافع بالقوه نه تنها
به توليدكنندگان كاالها و خدمات مي رسد كه از فناوري جديد
استفاده مي كنند ،بلكه مصرف كنندگان آن كاالها و خدمات نيز
از آن بهرهمند مي شوند .براي مثال ،رشد سريع اينترنت باعث
مي شود هم عرضه كنندگان و هم مصرف كنندگان از مطلوبيت
بيشتريبرخوردارگردند.
پذيرش فناوري كسب و كار الكترونيك تابعي از چندين عامل
است .اين عوامل در اكثر مواقع اثر تقويت كننده دو جانبه اي بر
يكديگر دارند.
مالحظات بين المللي كه شامل صادرات ،واردات فناوري و...
است در تعامل با كسب و كار الكترونيك ،اثرتقويت كننده بر
يكديگر دارند .در اين حالت بنگاه در سطح بين المللي با پذيرش
كسب و كار الكترونيك واردات و صادرات خود را برمبناي اصول
استاندارد كسب و كار الكترونيك شكل مي دهد .از طرفديگر قرار
گرفتن كاال و خدمات در فضاي تجارت الكترونيكي موجب حذف
فاصله بين مبدا و مقصد كاالها و خدمات مي گردد و تغييرات
اساسي در بازارهاي هدف به وجود مي آورد .موفقيت در اينفرايند،
منوط به مديريت كارا و حرفه اي اسـت.
مديريت حرفـه اي با درك و شناخت از فضاي ارتباطات بين
المللي ،شيوه هاي كسب و كار الكترونيك رامتناسب با مالحظات
بين المللي تطبيق مي دهد .از طرف ديگر ،مديريت حرفه اي با
تجارتمدرن روابط غيرمعمـــول را تصحيح مي كند.
حجم عمليات ،اثرات دو سويه اي رابر كسب و كار الكترونيك
دارد .از آنجايي كه استفاده از كسب و كار الكترونيك باعثدستيابي
به انبوهي از مشتريان با ساليق مختلف مي گردد .لذا بنگــاههاي
فعال در امر تجارت بين المللي با گسترش ظـــرفيت توليدي و
تنوع بخشي به توليدات كاال و خدمات سعي در جذب مشتريان
بيشتر است.
يكي از شرايط مهم ديگر در كسب و كارالكترونيك وجود شبكه
ارتباطي قوي همراه با اطمينان باالست .دسترسي به پهناي بان د
باالتر در اختيار هيچ كدام از بنگاهها نيست .پهناي باند قسمتي
از زيرساختهاي نهادينه شده توسط دولت است .هرقدر اين پهنا
باالتر باشد ،حجم وسرعت اطالعاتي كه ردوبدل مي كند بيشتر
ي
خواهد بود .از اين رو با درنظر گرفتن نقش مهمي كه اين عامل م 

نتيجه گيري
باتوجه به چارچوب تئوريك مطرح شده پيشنهاداهای زير براي
بنگاههاي تجاري فعال در امور بازرگاني به بنگاههاي بين المللي
توصيه مي شود:
ورودبه سازمان تجارت جهاني و قرار گرفتن در وضعيت رقابتي
امري اجتناب ناپذير است .از اين رو استفاده از فناوريهاي نوين
تجاري در بنگاههاي صادراتي مورد تاكيد قرار ميگيرد.
از آنجا كه موفقيت در كسب و كار الكترونيك نيازمند توجه
به عوامل جانبي و تاثيرگذار بر آن است .لذا مديريت حرفه اي و
بكارگيري نيروي كار متخصص براي تقويت كسب و كار الكترونيك
براي بنگاهها توصيه ميشود.

منابع:
 .1ارزشهاي تجاري دوسويه ،ماهنامهي علمي آموزشي تدبير در زمينهي
مديريت
 .2كسب و كار الكترونيكي يك الزام در تجارت جهاني  ،يونس غربالي مقدم،
پروين
" .3بررسي چالش ها و مشکالت راه اندازي و مديريت وب سايت هاي تجاري
در ايران
" .4تجارت الكترونيك و پيش نيازهاي آن در ايران" ،شبكه فناوري اطالعات
ايران 
" .5افزايش كالهبرداري در اينترنت" ،شبكه فناوري اطالعات ايران 
" .6برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك ايران" ،معاونت برنامه ريزي و امور
اقتصادي وزارت بازرگاني1382 ،
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بررسی رویکرد تامین مالی داخلی شرکت های کسب و کار
علی ساجدی پور  /کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مقدمه
اساسا فعالیت های یک شرکت کسب و کار زمانی به نتیجه
می رسدکه منابع مالی الزم برای پیشبرد کسب و کار را فراهم
و تامین نماید .در شروع هر کسب و کار دو منبع رسمی برای
تامین مالی می تواند نقش داشته باشد که عبارتند از بازار پول و
بازار سرمایه است .بازار پول مجموع منابعی است که بطورمتعارف
از طرف بانکها در اختیار متقاضیان قرار می گیرند .در یک تقسیم
بندی منابع آنها از دو گروه اصلیمنابع وکالتی و مالکیتی تشکیل
شده است .از طرفی شرکت های تامین سرمایه به عنوان یکی از
مهم ترین نهادهای مالی در کشور نیز در تامین مالی بنگاه های
اقتصادی نقش ایفا می کنند .امروزه مسئله اینست که شرکت ها
بتوانند از کدام یک از بازار سرمایه یا بازار پول می توانند ارزانتر
و سریعتر منابع الزم برای شرکت های خود را فراهم کنند .وجود
منابع ارزان قیمت و کالن و در دسترس مهمترین ویژگی هر
بازار برای تامین سرمایه است و رویکرد شرکتها را در تامین مالی
مشخص می نماید.

رویکرد تامین مالی داخلی
الف  -بازار سرمایه
از جمله نهادهای مالی تأثیرگذار و واسط در تسهیل تأمین مالی
در بازار سرمایه ،شرکت های تأمین سرمایه است .در کشورهای

توسعه یافته شرکت های تأمین سرمایه به طور خاص و هلدینگ
خدمات مالی به طور عام نقش اصلی در تأمین مالی شرکت ها و
صنایع در بازار سرمایه را بر عهده دارند .در ایران نیز با استمرار
روند خصوصی سازی و شکل گیری رقابت در میان صنایع و شرکت
ها و به تبع آن تکاپو برای تأمینمالی ارزان تر و سریع تر ،شرکت
های تأمین سرمایه به تدریج جایگاه مناسب خود را یافته و تثبیت
خواهند نمود .در این مقاله سعی شده روش¬های تأمین مالی
شرکت ها از جمله نقش روزافزون بازار سرمایه در تأمین مالی
شرکت ها و صنایع پرداخته شود.
بطور کلی منابع مالی ارزان و در دسترس در شکل گیری
رویکرد بازار تعیین کننده است و مسئله اصلی در اینجا نشان
دادن این جهت گیری است که در جدول شماره یک روند گرایش
به تامین مالی را در دو بازار سرمایه و بازار پول نشان داده شده
است .همانگونه که مشاهده می شود آن بخش از تأمین مالی که از
سیستم بانکی و اوراق مشارکت دولتی و شهرداری ها صورت می
پذیرد از  93درصد در سال  1386به  75درصد در سال 1390
کاهش یافته است و به موازات این تحول ،سهم تأمین مالی از بازار
سرمایه نیز از  4درصد به  16درصد افزایش یافته است که رشد
چندین برابری را نشان می دهد .این روند در سال های آتی و با
توسعه بازار فرابورس ایران ،بازار اوراق مشارکت شرکتی و بازار
اوراق اجاره ،شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

مهمترین وظیفه این بازار ایجاد تسهیالتبرای واحدهای اقتصادی
و اصالح موقعیت نقدینگی آنهاست ولی در بازار سرمایه منابع
برای مدت زمان طوالنی و گاه نامحدود وام داده میشوند .بطور
کلی بانکها از طریق عقد قرارداد منابع مالی خود را در اختیار
اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار میدهند که نوع قرارداد آنها در ارائه
تسهیالت و تخصیص منابع به صورتروشهای زیر است.
-1	 عقود یا قراردادهای مشارکتی (با بازدهی متغیر)
-2	 عقود یا قراردادهای مبادله ای (با بازدهی ثابت)
-3	 قرض الحسنه
این عقود شامل قرضالحسنه ،مضاربه ،معامالت سلف ،مشارکت
مدنی ،جعاله ،فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،مشارکت
حقوقی ،مزارعه ،مساقات و خرید دین هستند.
با عنایت به آمار باالترین سهم تسهیالت اعطایی بانک ها به
متقاضیان در قالب عقود مشارکت مدنیبوده است .عقود مشارکت
مدنی ،قراردادی بازرگانی است که به موجب آن «دو یا چند
شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک ،سرمایه نقدی یا جنسی
خود را به منظور ایجاد سود در هم میآمیزند و طرفین در سود
و زیان سرمایهگذاری انجام شده شریک هستند ».بنا بر شرایط
امروز بانکها در عقود مشارکت مدنی« ،تامین حداقل  20درصد
از سرمایه مشارکت ،به عهده مشتری است ».در صورت افزایش
فعالیتهای بازرگانی بانکها بیشترین میزان تسهیالتدهی خود را
به این عقود اختصاص می دهند.
یکی از مسائل مهم در عقود مشارکتی تعیین آورده طرفین می
باشد که از یک حداقل سرمایه بیشتراست.
آن چه مسلم است تداوم نرخ سود بانکی با ارقام کنونی که

بررسی روش های تأمین مالی در سال های اخیر نشان دهندة
آن است که سهم بازار پول در تأمین مالی صنایع و شرکت ها،
کاهش چشمگیری داشته است .در مقابل توجه سیستم اقتصادی
به بازار سرمایه برای تامین مالیافزایش داشته است.
بکارگیری ابزارهای مالی مختلف از جمله افزایش سرمایه،
انتشار سهام و اخیرا نیز اوراق مشارکت شرکتیاوراق اجاره بعنوان
ابزارهای مالی جدید منابع اصلی برای تامین سرمایه می باشند.
شرکت های تامین سرمایه نیز در حال رشد و تاسیس هستند و
میتوانند خدمات تخصصی بیشتری برای صاحبان سرمایه فراهم
کنند .کهنام انها به شرح زیر است:
تأمین سرمایۀ امین  -تأمین سرمایۀ نوین -تأمین سرمایۀ بانک
ملت  -تأمین سرمایۀ امید -تامین سرمایه سپهر  -تامین سرمایه
آرمان  -تامین سرمایه لوتوس پارسیان
شرکت های تأمین سرمایه فعالیت های متنوع و متعددی را
انجام می دهند .بهطور كلي درآمدهای عمده این شرکت ها در
دنیا عبارتند از:
 .1درآمد تعهد پذیره نویسی یا کارمزد تعهد پذیره نویسی
 .2درآمدهای مربوط به خدمات مشاوره عرضه و پذیرش
 .3درآمدهای مربوط به خدمات بازارگردانی اوراق بهادار
 .4درآمدهای معامله و مبادله به حساب خود و سرمایه گذاری
با سرمایه شرکت
 .5مدیریت دارایی ها شامل مدیریت صندوق ها
 .6سایر درآمدها
ب -بررسی بازار پول
در بازار پول منابع برای مدت زمان کوتاه ،وام داده میشوند و

جدول  )1روش های تأمین مالی در ایران طی سال های  1386الی ( 1390ارقام به میلیارد ریال)

ماخذ :رزنامه دنیای اقتصاد؛ شماره  2659؛ انتشار مورخ  1391/03/18بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره بررسیها وسیاستهای اقتصادی بانک مرکزی

* آخرین اطالعات مربوط به مانده تسهیالت مربوط به پایان بهمن ماه  1390است
** منبع :تارنمای سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
*** نرخ برابری هر دالر معادل  12،253ریال درنظر گرفته شده است.
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سرمایهگذاری است ،آماده کنند.
خالصه و نتیجه گیری:
بازار سرمایه در کنار بازار پول به عنوان یکی از بخشهای اصلی
اقتصاد کشور در تامین مالی شرکت هاایفای نقش می کند بررسی
ها نشان میدهد که نقش بازار سرمایه در حال افزایش بوده و
در طی دوره ای که دولت در تالش است تا نرخ سود بانکها
را کاهش دهد تمایل به سپرده گذاری کاهش یافته و تمایل به
سرمایه گذاری افزایش یابد بر این اساس شرکت های کسب و کار
بایستی خود را آماده نموده و با روشهایتامین مالی از طریق بازار
سرمایه خود را آشنا نموده و امکان الزم را برای استفاده از این بازار
فراهم نمایند.

در بازار پولی رایج است برای هیچ اقتصادی ازجمله اقتصاد ایران
در پنج سال آینده متصور نیست و این نرخ قطعا تا سطح معقولی
کاهش خواهد یافت .چشم انداز سیاست گذاریهای دولت نشان
میدهد که نرخ سود بایستی کاهش یابد این موضوع در حالحاضر
به یک استراتژی راهبردی برای دولت تبدیل شد است در همین
چارچوب دولت ستاد کاهش نرخسود بانکی را تشکیل داده است.
کارشناسان تخمین میزنند که در افق  1400نرخ سود بانکی به 10
درصدکاهش یابد ،در آن زمان شرکتهای تامین سرمایه میتوانند
با دو درصد سود بیشتر یعنی نرخ  12درصد برای پروژههای
گوناگون تامین مالی کنند .لذا فعاالن اقتصادی از هم اکنون خود
را برای شرایط سالهای آتی و فرصتهای سرمایهگذاری جدید
که ناشی از کاهش تمایل به سپردهگذاری و افزایش تمایل به
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بررسی و تحقیق قبل از شروع مذاکره (آماده سازی )
بررسی و تحقیق در واقع یک نوع آمادگی قبل از مذاکره است.
در حقیقت جمع آوری اطالعات قبل از شروع مذاکره است.نکته ای
کلیدی که معموال مغفول می ماند .در کمال تعجب باید گفت که این
بررسی و تحقیق از خود شما شروع میشود که پاسخ به سوال های
زیر است:
 هدف شما از مذاکره چیست؟-از مذاکره به دنبال چه دستاوردی هستید ؟
 -چه چیزهای قرار است واگذار کنید و چه چیزهایی را قرار نیست
واگذار کنید؟
مذاکره کننده حرفه ای روشی مختص خود برای این موضوع دارد
که مطالعه آن خالی از لطف نیست:
“ما نیاز به روشن ترین دیدگاه نسبت به اهداف خود داریم .جدا ً
نیاز داریم که قبل از مذاکره نسبت به اولویت های خود و ترتیبآنها
با خود صادق باشیم” .
در طول مذاکره به ناچار با انتخاب ها سرو کار داریم .پس بهتر
است بدانیم که به دنبال چه هستیم تا در گرماگرم مذاکرهتصمیمات
بهتری بگیریم .به عنوان مثال اگر مذاکره ای برای شغل جدید در
پیش داریم بهتر است این سوال ها را از خودبپرسیم و جواب آنرا نیز
برای خود روشن کنیم:
اولویت اول من از محیط کاری جدید چیست؟ حقوق باالتر،
همکاران خونگرم ،محیط کاری یادگیرند ه
پرستیژ شرکتی که در آن کار می کنم برایم مهم است یا خیر؟
به دنبال شرکتی هستم که بتوانم در آینده جایگاه های شغلی
بهتری در آن پیدا کنم یا اینکه نه به دنبال شرکتی هستم که بعد
از چند سال آن را ترک کرده و شرکتی دیگر برای شغل پیدا کنیم.
پر واضح است که اگر ما قبل از شروع مذاکره پاسخ سواالت باال را
بدانیم به نحو بهتر و موثرتری می توانیم مذاکره کنیم وعایدی ما نیز
از مذاکره به مراتب بیشتر و مطلوب تر می باشد.
برای مذاکره نمی توان دستورالعمل از پیش تعیین شده مشخص
کرد؛ به هیچ وجه.
پر واضح است که آماده سازی قبل از مذاکره مهم و ضروری است
و اصرار بر برآورده شدن خواسته هایمان منصفانه ترین روش است.
اما نباید به یک برنامه ثابت از پیش تعیین شده اتکا داشت .در حین
مذاکره همه چیز در حال تالطم و باال وپایین شدن است.
بنابراین بایستی آمادگی الزم برای رویارویی با موارد پنهان و پیش
بینی نشده داشته باشیم.
نقل قولی از یک مذاکره کننده حرفه ای می تواند تاییدی بر
گفته های قبلی باشد“:مذاکره تالشی صرفا خطی نیست.مذاکره پر از
فراز و نشیب بوده و مذاکره نیاز به مدیریت روابط ،داده ها ،شهود و
پیشنهادهای جایگزین مطرح شده در طول فرآیند دارد و این مدیریت
صحیح احتماال باعث به وجود آمدن نتایج بهتری میشود”.
بنابراین برای موفقیت در مذاکره می بایست از چابکی الزم
برخوردار باشیم .الزمه موفقیت در مذاکره داشتن استراتژی قوی و
آمادگی مواجهه با تغییرات در هر لحظه است.
مذاکره تصمیمات خلق الساعه الزم دارد.مذاکره یک جاده  ۲طرفه
است و نمی توان برای مذاکره نسخه ای ثابت و ازپیش تعیین شده
آماده کرد.طرف مقابل شما ممکن است به مانند شما باهوش،مصمم
و حتی جایز الخطا باشد.شما نمی توانیددستور جلسه خود  ،نگرش
خود و حتی دیدگاه خود را بر آنها تحمیل کنید .همانگونه که دیگران
نمی توانند این کار را با شماانجام دهند.
مذاکرات تعاملی و رقابتی معموال برنامه های ثابت دارند.اما مذاکره
موفق ،الزمه اش پویایی بیشتر است .پویایی الزمه اشخالقیت لحظه
ای است .در واقع اینکه بتوان در حین مذاکره با هوشمندی کافی به
موضوعاتی که طرف مقابل مطرح میکند عکس العمل نشان داده و
بتوانیم راه حل هایی بدیع ایجاد کنیم.

اصول و فنون مذاکره

احمد مظفرآبادی  /کارشناس ارشد مدیریت

سه منشا قدرت در مذاکره
روانشناسان اجتماعی سه منشا برای داشتن قدرت در
اجتماع بر شمرده اند که مذاکره کننده نیز می تواند از
این موارد بهعنوان اهرمی برای موفقیت خود در مذاکره
بهره گیرد.
منشا اول قدرت در مذاکره ،قوی بودنBATNA یا
جایگزین هایپیش رو در صورت عدم توافق در مذاکره
است .در کتابها و محتواهای آموزشی مذاکره توصیه
شده است که قبل از مذاکره به مسیرهای جایگزین در
صورت عدم توافق نیز فکر کنیم .در صورت روشن بودن
مسیرهای جایگزین ،با آرامش بیشتر می توانیم مذاکره
کنیم و تحت فشارهای بی مورد طرف مقابل ،توافقی را
که برای ما مطلوب نیست را ساده تر رد خواهیم کرد.
منشا دوم برای قدرت بیشتر در مذاکره ،جایگاه
سازمانیمذاکره کننده ،میزان اختیارات مذاکره کننده و
موضوعاتی از این دست خواهد بود .پر واضح است فردی
که از جایگاه شغلی باالتر یا سمتی باالتر در سازمان
برخوردار است ،با اعتماد به نفس بیشتری مذاکره خواهد
کرد .فرض کنید فردی بدون اختیارات الزم شروع به
مذاکره کند .زمانی که لحظه تصمیم گیری فرا برسد
این شخص نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و الجرم
با سایر افراد کنترل های نهایی را انجام می دهد .اعتماد
طرف مقابل نیز به چنین مذاکره کننده ای کم شده و
ممکن مسیر مذاکره تغییر اساسی یابد.
سومین منشا برای قدرت داشتن در مذاکره ،قدرت
روانی و تسلط بر خود است  .قبالدر مطلبی بیان کردیم
که هر جا صحبت از موضوعات روانی در مذاکره می
شود بحث هوش هیجانی و اهمیت آن نیز مطرح می
شود .مذاکره کننده ای که از اعتماد به نفس الزم برای
مذاکره برخوردار نباشد ،نمی تواند به درستی مذاکره
کرده و از منافع سازمان خود دفاع کند و ممکن است
هر لحظه استرس و موضوعات روانی مذاکره او را دچار
اشتباهای زیادی کند.چه بسا افرادی که از این قدرت
روانی برخوردار بوده و توانسته اند و با در دست نداشتن
اختیارات کامل،مذاکره را بهسرانجامی مطلوب نظر خود
برسانند.
پس می بایست این سه منشا یا منبع قدرت را
بدرستی درک کنیم و سعی کنیم با رعایت آنها قدرت
خود را در مذاکره بیشترو بهتر کنیم.
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هوش احساسی یا هیجانی
در نوشته نقش احساسات در مذاکرهبیان کردیم که تا چه اندازه
اشراف و تسلط بر احساسات برای مذاکره بهتر به ما کمک می کند.
گفتیم که هر جا که از احساسات و مدیریت آن صحبت می شود
مبحث هوش هیجانی مطرح می گردد.اما هوش هیجانی چیست؟
تعریف هوش معادل توانایی ذهنی در انجام کار یا نقشی تعریف شده
است.زمانی هم که صحبت از هوش هیجانی می شود این معنی به
ذهن متبادر می شود که یعنی توانایی ذهنی در مدیریت هیجانات.
هوش هیجانی یا توانایی در  ۵بُعد اصلی بحث می شود.اول اینکه
فردی که دارای هوش هیجانی است نسبت به عواطف و احساسات
خود اشراف کامل را دارد.یعنی فرد در لحظات مختلف نسبت به
هیجانات و احساس خود شناخت کافی دارد.اگر عصبانی است متوجه
اینموضوع است.اگر عجول است است میداند که دارد عجله می کند.
اگر بی تابی می کند می داند که بی تاب است.

میان فرزند و پدر و مادر ،تصمیم گیری برای تعطیالت سال نو و
حتی آخر هفته،حل و فصل اختالف اعضای ساختمانهای مسکونی
و تجاری یا اداری،اختالفات میان موجر و مستاجر،توافق نویسنده
و ناشر ،حل و فصل اختالفات همسایگان ،مذاکره برای فروش کاال
و خدمات،مذاکره برای کسب پورسانتهای باالترفروش،مذاکره ارتقا
جایگاه شغلی ،مذاکره برای ارتقا حقوق ومزایای شغلی،مذاکره در
جلسات خواستگاری،مذاکره برای انعقاد قرارداد نمایندگی وبسیاری
از موارد دیگر.
به هر ترتیبی انسانها هر روز و شب به نحوی ،کم و زیاد ،سهل و
پیچیده در گیر با گفتگو و مذاکره هستند.پر واضح است کهسعی کنیم
این مهارت ارزشمند را آموخته و با تجربیات بیشتر در آن متبحرتر
شویم
چک لیست آماده سازی قبل از شروع مذاکره
چرچیل جمله معروفی درباره آماده سازی دارد:
“هیچ جایگزینی برای سخت کار کردن ،برای آماده سازی وجود
ندارد”
در نتیجه آماده سازی قبل از مذاکره اهمیت بسیاری پیدا می کند.
در ادامه سواالتی که پرسیدن آن و متعاقبا پاسخ به آن کمک شایانی
به ما قبل مذاکرهمی کند را فهرست می کنیم.
اول-آیا ما نسبت به طرف مقابل شناخت کافی داریم ؟
جایگاه شغلی طرف یا طرف های مقابل چیست؟ فردی از تیم شما
قبال فرد یا افراد طرف مقابل را مالقات کرده اند؟موارد دیگری که باید
درباره طرفمقابل بدانید چه چیزهایی هستند؟
دوم-طرف یا طرفهای مقابل ما اصالتاً اهل کجا هستند؟
آیا نسبت به فرهنگ،سوابق و خصوصیات رفتاری و شخصیتی
طرف مقابل شناخت کافی داریم؟
سوم:طرف مقابل ما تجربیاتش بیشتر در چه حوزه هایی است؟
رفتار طرف مقابل در مذاکرات قبلی چگونه بوده است؟ آیا طرف
مقابل تازه در این مسئولیت مشغول شده است؟ طرف مقابل نیازی به
مرور موارد قبلی وتصمیم گیری شده دارد؟
چهارم-طرف مقابل در موارد قبلی چه رویکرد و تاکتیکی را بیشتر
به کار برده است؟
آیا می توانید یک چارچوب کلی از طرف مقابل ارایه دهید که
نشان دهد ،شناختی کلی از ان پیدا کرده باشید؟
پنجم-آیا طرف مقابل ما از اختیارات کافی برخوردار است؟
طرف مقابل شما می تواند به تنهایی تصمیم بگیرد یا اینکه می
بایست با فرد دیگری کنترل نهایی را انجام دهد؟
ششم-آیا می دانید طرف مقابل شما دقیقا به دنبال چه چیزی در
مذاکره است؟
نیاز و خواسته های طرف مقابل شما چیست؟
هفتم-طرف مقابل شما چه محدودیت هایی دارد؟
آیا طرف مقابل محدودیتی در زمان دارد؟آیا طرف مقابل مشکالتی
مالی و محدودیت نقدینگی دارد؟
هشتم-چه موارد پنهانی ممکن است در طرف مقابل وجود داشته
باشد؟
موضوعات پنهانی که ممکن است مشتری شما داشته باشد و باعث
توافق یا عدم توافق شود چه مواردی هستند ؟
پس می توان با در نظر گرفتن سواالت باال و جزئیات تفصیل شده،
قبل از شروع مذاکره ،آمادگی بیشتر و بهتری برای مذاکره پیدا کنیم.
البته در نظرداشته باشید که با توجه به موضوع مذاکره می توان شکل
سواالت و پاسخهای آنرا تغییر دهیم.همواره در نظر داشته باشیم که
مذاکره زمانی اتفاق میافتد که دو طرف واقعیتی موجود را از دو نگاه
متفاوت می بینند.پس کشف واقعیت ها از نگاه طرف مقابل بسیار
کلیدی است.

نقش احساسات در مذاکره
در نوشته نفرین هراس از مذاکره برخی از موارد مرتبط با هراس
از مذاکره را بیان نمودیم.کسانی که به نحوی با مذاکره درگیر بوده
اند و تجربه های خوب وبد از مذاکره داشته اند شاید نسبت به نقش
احساس در مذاکره اشراف بیشتری داشته اند.بسیار موارد بوده است
که مذاکرات به خاطر برخوردهای احساسی به چالش بی مورد برخورده
است و گاها نیز به بنبست رسیده است.
نفرین هراس از مذاکره
برخی از افراد نسبت به مذاکره هراس یا فوبیا دارند.هر کاری الزم
باشد انجام می دهند که تحت فشار مذاکره و گفتگو قرار نگیرند.در
عوض برخی هم هستند که می گویند ما عاشق مذاکره هستیم.در
واقع به عبارت بهتر ،شهوت مذاکره دارند.آنها نه روش رقابتی را در
پیش می گیرند و نه همکاری و تعامل را.در واقع اجتناب کننده از
مذاکره هستند .اگر حداقل نیاز و خواسته ایشان تامین شود خود را
برای کسب خواسته های بیشتر به چالش گفتگو با کسی که متفاوت
از آنها فکر میکند،وارد نمی کنند.
در باب اهمیت مذاکره و آموختن این مهارت ارزشمند
دوره اصول وفنون مذاکره ،دوره ای است که در آن سعی شده
است مذاکره و یا به عبارت ساده تر گفتگویی که میان چندنفر برای
حصول توافقی انجام می پذیرد را تشریح کند .دوره به این می پردازد
که هر فرد،شرکت و یا هر عنصری که نیازبه مذاکره برای تامین منافع
خود دارد ،به شکل بهتر و علمی تر با طرف مقابل به گفتگو بنشیند
و ضمن شناخت فرآیندهای اصول مذاکره ،اشراف بیشتر و بهتری بر
موضوعات در جریان بحث و گفتگو داشته و با کمتر کردن تبعات
احتمالی نامناسب ،به مقاصد خود منتج گردد.این دوره ضمن بیان
و تشریح مفهوم مذاکره که بُعد ساده تر مذاکره است به اصول بهتر
مذاکرهکردن که بُعد پیچیده تر نامیده می شود نیز تشریح می کند.
ضرورت آموختن این مهارت ارزشمند:
بسیار دیده شده است که افراد و یا شرکتها بنا به دالیلی در منافع
و خواسته ها با طرفهای دیگر خود دچار تعارض شده اند ونتوانسته
اند به یک توافق منطقی و مطلوب نظر طرفین برسند.از اینرو به
نظر آموختن اصول و فنون مذاکره کمک شایانی به تمامی افرادی
خواهد کرد که به دنبال رسیدن به خواسته های مشروع و مقبول
خود هستند.
کاربردهای دوره:
انسانها در بسیاری از موضوعات برای تحقق خواسته های خود نیاز
به مذاکره دارند.خرید یا فروش منزل،خرید یا فروش خودرو،خرید یا
فروش ملزومات ،حل و فصل اختالفات خانوادگی،حل و فصل اختالف
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حضور مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران در
هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار
 22لغایت  26آذرماه  - 1396نمایشگاه بین المللی تهران  -سالن 8
در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار ،آقای علیرضا صدری دانشجو مرکز آموزش علمی کاربردی 31
تهران ،طرح کارآفرینی گوهر حساس به آفتاب را معرفی کرد ،و موفق به دریافت نشان الماس از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری گردید.
همچنین از غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از  12غرفه برتر این نمایشگاه تقدیر شد.
جناب آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی ،جناب آقای دکتر اکرمی ریاست محترم دانشگاه جامع
واحد استان تهران،سرکار خانم دکتر بروجردی ،جناب آقای دکتر موسی زاده از دستاوردهای دانشجویان دانشگاههای سراسر
کشور بازدید کردند.
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برگـزاری مسابــقه دارت

برگـزاری مراسم شب یلدا به همت گروه مدیریت فرهنگی

به منـاسبت هفـته وحـدت

روز سه شنبه مورخ  96/09/28گروه مدیریت فرهنگی به سرپرستی مدیرگروه این رشته سرکار خانم دکتر حسین زادگان
مراسم آئینی شب یلدا را در سالن اجتماعات مرکز برگزار نمودند.
گزارش تصویری این مراسم تقدیم حضور می گردد:

میــــالد بـا سعـــادت
پیامبــر گرامـی

اسالم (ص)

و امــام جعـفر صـادق (ع)،

و روز دانشـــــــــجو

انجمن ورزشی دارت مرکز آموزش
علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31
تهران ،به مناسبت هفته وحدت و روز
دانشجو پنجمین دوره مسابقات دارت
را در روز دوشنبه مورخ 96/09/13
برگزار نمود .داور این مسابقات جناب
آقای سید سعید علوی (دبیر انجمن
ورزشی دارت) و عکاسان این مراسم
آقایان پدرام رمضانی و حسین اویسی
بودند.
.
.
.
نتیجه این مسابقه به شرح ذیل
است:
نفر اول  :امیر مردانی
نفر دوم  :محمد رضا آقا رضائی
نفر سوم  :محمد حاجی باقر
.
.
.
.
.
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مولفه های موثر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر مبنای عملکرد در دستگاه های دولتی
فرهاد فرزین ،سید اسماعیل کاظمی  /کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:
بدون شک بهبود عملکرد ،از اهداف کلیه مدیران و سرپرستان چه
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است و بهبود عملکرد میسر
نخواهد شد مگر با ارزیابی عملکرد گذشته کارکنان و شناسایی نقاط
قوت و ضعف و تالش به منظور بهبود .از مهمترین راهکارها به منظور
همراستایی کارکنان با مدیران به منظور بهبود عملکرد ،مرتبط ساختن
پرداختهای حقوق مزایای کارکنان با عملکرد آنان است .البته این طرح
موافقان و مخالفانی نیز داشته که از جمله نظرات موافقان می توان بهاین
موضوعات اشاره داشت که امکان قدردانی از عملکرد بهتر،جذب  ،حفظ
و ارتقاء کارکنان با عملکرد مطلوب و اهمیت دادن به عملکرد کارکنان
و از جمله دالیل مخالفان طرح می توان به این موارد اشاره داشت که:
ممانعت از کار تیمی و فرد گرایی ،منجر شدن به کوته نگری به خاطر
تعقیب نتایج کوتاه مدت و آنی ،تفاوت در نحوه ارزیابی مدیران و عدم
وجودشاخصهای کمی و ...
با توجه به جمیع جهات از الزامات اجرای صحیح طرح می توان به این
موارد اشاره نمود قوانین و مقررات ،مدیران باالدستی (ارزیابان) ،ضمانت
های اجرایی قوانین و مقررات و راهبردهای ارزیابی عملکرد
بی شک دستیابی به این هدف ممکن نیست ،مگر با تدوین شاخصهای
شفاف و قابل اندازه گیری و مشخص و فراگیربرای کلیهکارکنان و همسو
شدن مدیران با این طرح ،و از سویی دیگر نهادینه نمودن این باور در میان
کارکنان که هدف از ارزیابی ،بهبود عملکرد آنان بوده و به عملکرد شان
در طی دوره ارزیابی بستگی دارد و بجز بهبود عملکرد و همراستایی به
رویکردهایمجموعه ،راه دیگری به منظور ارتقاء جایگاه اداری و افزایش
دستمزد وجود نخواهد داشت.
واژههاي كليدي :حقوق و مزایا ,منابع انسانی ,ارزیابی عملکرد ,شاخص
های ارزیابی و دستگاه دولتی

توان به علل عدم دستیابی به اهداف پی برد و قطعا دلیل عدم تحقق به
اهداف و یا افت و ضعف عملکردبه خود کارکنان نیز باز خواهد گشت.
دالیل نیاز سازمانها به ارزیابی عملکرد کارکنان
از دالیل اصلی نیاز سازمانها به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان ،می
توان به موارد ذیل اشاره داشت:
• برنامه محور شدن سیستم و ارزیابی برنامه ها ،به منظور دستیابی
به عملکرد افراد
• تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان
• پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد
عملکرد خود مطلع باشند».
• شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان و بررسی راهکارهای بهبود
آنها.
• شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش
دستمزد و مزایای جانبی هستند.
• نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستیها
نیاز به آموزش دارند.
• امکان بازنگری مشاغل و پستهای سازمانی.
این روزها بحث پرداخت بر مبنای عملکرد داغ است و در هر سازمان
دولتی و خصوصی که وارد می شوید ،تمایل دارند تاپرداخت ها بر مبنای
عملکرد صورت گیرد .شاید اصال با خود بگویید که مگر می شود این طرح
ها مخالفانی هم داشته باشد؟اینکه هر کس به اندازه عملکردش دستمزد
دریافت کند که عالی است ،پس چرا مخالفت!؟
در ادامه به برخی دالیل مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان این
طرح می پردازیم.
موافقان
موافقان طرح پرداخت بر مبنای عملکرد معموال دالیل زیر را برای
استفاده از این طرح ها بیان می کنند:
• قدردانی از عملکرد بهتر و جبران زحمات آنها از این طریق امکان
پذیر تر است.
• در این صورت افراد با عملکرد عالی را می توان جذب و حفظ کرد.
• این امر باعث تالش برای بهبود عملکرد فردی در راستای عملکرد
سازمانی می شود
• می توان این پیام را به کارکنان انتقال داد که عملکرد آنها چقدر
مهم است.
• باعث می شود تا افراد به عملکرد بهتر و کار با کیفیت ترغیب شوند.
• باعث کنار گذاشتن عادت های بد و تمایل به تغییر رفتار می شود.
• کارکنان تالش می کنند ،عملکرد و نحوه عمل خود را به خواسته
های سازمان نزدیک کنند.
• در زمان تغییر فرهنگی می تواند ابزاری مناسب باشد.
• یک ابزار ملموس برای پاداش دهی و شناسایی موفقیت ها فراهم
می کند.

مقدمه:
یک از مهمترین مباحثی که از دیر باز در حوزه منابع انسانی مطرح
بوده و در حال حاضر نیز از دغدغه های مدیران منابع انسانی است،
موضوع پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر مبنای عملکرد آنان است
(پی.آر.پی) .این موضوع شاید در بخش خصوصی و غیر دولتی نیز به
شکلی وجود داشته باشد اما موانعی که در سیستم های دولتی به منظور
تحقق این هدف وجوددارد شاید در سیستمهای خصوصی و غیر دولتی
وجود نداشته و یا کمرنگ تر است.
نگارندگان ،ضمن موافق بودن با موضوع مدیریت عملکرد و رابطه
مستقیم آن با پرداخت ،در پی این موضوعهستند که موانع دستیابی به
این هدف را ،معرفی و راهکارهای رفع موانع را بررسی نمایند.
مقدمتاً به ضرورتهای نیاز به ارزیابی عملکرد و همچنین نظرات
موافقان و مخالفان پرداخت بر مبنای عملکرد می پردازیم.
همه افراد حق دارند و عالقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود
آگاه باشند .این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میکند و
آن اینست که کارکنان عالقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع
گردند و از سوی دیگر سازمان نیزمحق است نظرات خود را در مورد منابع
انسانی که از اصلیترین سرمایههای سازمان بشمار میروند ابراز داشته و
به اطالعایشان برساند .از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان
در مورد خویش بیاطالع هستند چگونه میتوان انتظار داشت که در
جهت رفع و جبران کاستیهای گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید
متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان،سازمان یا دستکم مدیر مستقیم
خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود میدانند .از علل این
موضوع که کارکنان سازمان و یا مدیر خود را مسبب افت عملکرد می
دانند شاید شفاف نبودن ارزیابی عملکرد کارکنان باشد .در واقع اگر برنامه
هر کارمند مشخص و تدوین شده باشد و در پایان دوره ارزیابی تعیین
شده که به چه میزان اهداف ارزیابی عملکرد محققشده است آنگاه می

مخالفان
مخالفان طرح های پرداخت مبتنی بر عملکرد دالیل زیر را ارائه
میکنند:
• با توجه به اینکه تاکید بر عملکرد فردی(فردگرایی) می شود ،کار
تیمی آسیب می بیند.
• فرض در پرداخت مبتنی بر عملکرد این است که عملکرد تحت
کنترل فرد است .اما در واقعیت خیلی از موارد خارج ازکنترل فرد است
و نمی توان همه آن را مربوط به فرد دانست.
• مدیران مثل هم ارزیابی نمی کنند ،بعضی ها آسان گیرند ،بعضی ها
سخت گیر ،بعضی ها مغرضانه تصمیم می گیرند و … ،بنابراین انسجام
الزم بین نتایج ارزیابی عملکرد وجود ندارد و نمی توان بر این اساس افراد
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اطالعات خاص هر یک از کارکنان و اطالعات کارگزینی نیز
•
میتوانند بعنوان مالک و مبنای ارزیابی قرار گیرند.غیبت ،میزان و تعداد
دفعات دیرکرد یا ترک محل کار (زودتر از موعد) و مرخصیهای بدون
توجیه از بهترین عوامل اطالعات خاص کارکنان هستند .البته تأثیر این
معیار بخصوص بیشتر میتواند جهت ارتقاء یا تنزل رتبه سازمانی مالک
عمل قرار گیرد.
از مباحث مطرح شده در نظرات موافقان و مخالفان می توان به نکاتی
پی برد که تعیین شاخصها و موانع اجرارا برای مامشخص می سازد:
در مجموع الزامات این طرح را درچهار سرفصل می توان جمبعندی
نمود.
الف)قوانین و مقررات
بدون شک از مهمترین ابزارها در تدوین هر طرح  ،قوانین و مقررات
باالدستی تدوین شده می باشد .در خصوص ارزیابیعملکرد کارکنان در
کلیه نظامهای پرداخت قوانینی طرح و تصویب شده است که در این مجال
قصد نداریم به جزییات شاخص های تدوین شده در هر نظام بپردازیم،
اما از این نکته نیز نمی توان غافل شد؛ در صورتی قانون درست اجرا می
شودکه به خوبی نگارش شده باشد.
بدین مفهوم که ما با در دسترس داشتن شاخص های ارزیابی مطلوب،
می توانیم از پرسنل بررسی های الزم را انجام دهیم.
بسیاری از شاخصهایی که در ارزیابی کارکنان مالک عمل قرار می
گیرد ،کیفی بوده و این موضوع مشکالتی را به شرح ذیلایجاد می نماید.
شاخصهای کیفی به سلیقه و نحوه برخورد ارزیاب بر می گردد.
بدین مفهوم که بعضی از مدیران عملکرد درستی در ارزیابینداشته و یا
اعتقادی به این نوع ارزیابی ندارند .کارکنان هم تعوقاتی از مدیر دارند و
چون شاخصها کیفی است در صورت عدم دریافت نمره مناسب مدیر را
مقصر عدم دستیابی به نتیجه مطلوب می دانند.
در حالیکه اگر شاخصها کمی و قابل اندازه گیری باشد ,همه چیز به
خود کارمند بر می گردد و هر چقدر بیشتر تالش نماید ،نتیجه مطلوب
تری را کسب خواهد نمود.
این موضوع به مدیران هم کمک می کنند بدین مفهوم که مدیرانی که
نگران مطلع شدن از نتیجه ارزیابی ازکارکنان هستند،اگر نتیجه ارزیابی
به عملکرد خود کارکنان برگردد و نقش مدیر در تعیین نتیجه کمرنگ
شود ،برخورد مدیر با موضوع خیلیبهتر بوده و در واقع کارمند با نتیجه
عملکرد خود تقابل خواهد داشت تا با نظر مدیر در خصوص عملکرد خود.

را رتبه بندیکرد و این مبنای پرداخت آنها شود.
• شاخصهای تعیین شده به منظور ارزیابی عملکرد بصورت کیفی
است و در این صورت سلیقه ارزیابان می تواند در نتیجه ارزیابی تاثیر
گذار باشد.
• پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی مانع جدی بر سر کارهای
تیمی هستند.
• معیارهای ارزیابی در اکثر طرح ها ،کلی هستند و تاثیرات الزم را
ندارند.
• اکثر سازمان ها همان طرح های ناقص خود را به درستی اجرا نمی
کنند و این امر باعث بی انگیزگی بیشتر کارکنان می شود تا اینکه با
انگیزه شوند.
•  ارزیابی عملکرد باید رویکرد توسعه ای داشته باشد تا تشویق و
تنبیه .این توسعه فردی حاصل از رفع نواقص عملکردی خود به خود
منجر به بهبود عملکرد سازمانی می شود.
• می تواند منجر به کوته نگری شود .به عبارتی به خاطر تعقیب نتایج
کوتاه مدت و آنی به جای توجه به تحقق اهداف بلند مدت افراد دچار
کوته نگری سازمانی می شوند.
• افراد نسبت به هر نوع انگیزشی واکنش متفاوتی دارند .پرداخت
های مالی برای همه انگیزه ایجاد نمی کند و اصال شاید منجر به پولکی
شدن افراد شود.
معایب ذکر شده به نظر چشم گیر می آیند ،اما مزایای مطرح شده
بسیار فراتر از معایب هستند .شاید محکم ترین دلیل برای دیدگاه این
باشد که منصفانه است به افرادی که عملکرد خوبی دارند بیش از افرادی
که عملکرد مطلوبی ندارند ،پاداش دهیم .به عالوه حتی اگر پرداخت بر
مبنای عملکرد به طور مستقیم انگیزاننده قوی نباشد ،به صورت غیر
مستقیم انگیزش ایجاد خواهد کرد ،به دلیل اینکه موفقیت از طریق
ابزارهای ملموس مشخص خواهد شد .همچنین این پیامکه عملکرد عالی
بسیار مهم است و باید به آن پاداش داد را منتقل خواهد کرد ،و این همان
چیزی است که باور داریم مهماست و در ازای آن پرداخت خواهیم کرد.
معیارهای ارزیابی عملکرد
جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی باید:
• مطمئن گردید که کارکنان از شرح وظایف محوله مطلع بودهاند .به
این منظور باید شرح وظایف کارکنان قب ً
ال وبه تناسب مسئولیت ها تهیه
شده و در اختیار ایشان قرار گرفته باشد.
• نتایج ارزیابیهای قبلی و احتمالی به اطالع کارکنان رسیده باشد تا
آنها از خواستها و سیاستهای کارفرما مطلعباشند.
• زمان کافی میان ارزیابیهای دورهای رعایت گردد تا کارکنان فرصت
کافی جهت ارتقاء و اصالح رویههای غیراستاندارد یا نامنطبق قبلی داشته
باشند.
• معیارهای کمی (مقداری) به تناسب جایگاه سازمانی هر یک از
کارکنان تهیه شده باشد .بعنوان مثال برای پرسنل دبیرخانه را با حجم
نامههایی که تایپ نموده اند مورد ارزیابی قرار داد .البته این روش (بخش
کمی) نارساییهایی نیز دارداز جمله اینکه بسیاری از عملکردها نتیجه
قابل شمارشی ندارند ،به عنوان مثال نتیجه عملکرد یک مدیر یامعلم را
نمیتوان شمرد .هر چند میتوان تعداد دانش آموزانی را که یک معلم در
هر سال آموزش داده است مالکقرار داد اما آیا این رویه صحیح است؟
یا آیا درست است که میزان کارآیی یک مدیر را بر مبنای تعداد نامههایی
کهوی امضاء کرده است بررسی کنیم؟
• عوامل ذهنی شامل دیدگاهها و نظرات شخصی ،قابلیت سازگاری
محیطی و تواناییهای فردی .مسألهای که در هنگامارزیابی عوامل ذهنی
باید مطلقاً مورد توجه ارزیاب باشد ،اینست که آیا در صورت لزوم خواهد
توانست نظر خود را اثبات نماید؟ در تعیین مالکهای ارزیابی باید توجه
داشت که هر یک از معیارها بر مبنای اطالعات پرسنلی برای هر یک از
کارکنان و جایگاههای شغلی قابل تغییر هستند واین معیارها باید به
نحوی تهیه و تعیین شده باشند کهبسته به شرایط و اطالعات هر یک از
کارکنان ،قابل تغییر بوده و بصورت شناور تهیه شده باشند بنابراین ارزیاب
باید اشراف کامل نسبت به اطالعات پرسنلی کارکنان و جایگاههای شغلی
داشته باشد چرا که در غیر اینصورت ممکن است متهم به جانبداری،
منفینگری یا محافظهکاری گردد.

ب) مدیران باالدستی (ارزیابان)
یکی از موانع دستیابی به اهداف ارزیابی عملکرد در واقع خود مدیران
و ارزیابی کنندگان هستند و یا بالعکس و با بیانی کاملتر باید گفت که
یکی از مهمترین فاکتورهای دستیابی به اهداف طرح ،مدیران و ارزیابان
هستند.
بدین مفهوم که ضمانت اجرایی کلیه قوانین و مقررات به منظور
ارزیابی که گاهاً فاکتورهای کیفی خیلی بیشتر از فاکتورهای کمی در
آن نقش دارد ،تعهد مدیران به اجرای درست قوانین تدوین شده است.
البته مدیران و دستگاهها در مواردی مخالف با ارزیابی عملکرد کارکنان
هستند .عمده نگرانی سازمانها نیز اینست که مبادا کارکنان در اثر اطالع
از قضاوت کارفرمانسبت به عملکرد خود ،رنجیده خاطر شده و این مسأله
منجر به کاهش بازدهی ،سرخوردگی و نهایتاً افت بازدهی سازمانگردد.
لیکن چنانچه ارزیابی عملکرد بجای آنکه بر مبنای احساسات آنی ارزیاب
باشد ،بر مبنای حقایق انجام گردد ،و از سوی دیگر کارکنان نیز با دید
مثبت و واقع نگر به آن نگاه کنند و سعی در جبران کاستیها ی گذشته
در جهت افزایش عملکردخود نمایند ،این نگرانی بیجا و بیمورداست.
کارکنان چنانچه از هدف اصلی کارفرما از ارزیابی عملکرد خود ،در
جهت تغییر روشهای غیر استاندارد به روشهای مطلوب (که موجب
افزایش بازدهی کارکنان نیز میگردد) آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل
ارزیابی و نتیجه آن جبههگیری نخواهند کرد ،بلکه علیاالصول کارکنان
عالقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند (حتی اگر بر
خالف نظرایشانباشد) .البته این اظهارات بدین معنی نیست که کارکنان
با انتقاد صرف از عملکرد خود براحتی و سادگی برخورد مینمایند ،اما
استفاده از روشهای علمی ارزیابی اوالً موجب کاهش تنش و ثانیاً باعث
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ایجاد نیرویی در کارکنان در جهت تغییر و بهبودروشهای غیر استاندارد
گذشته خواهد شد .قاعدتاً کارکنان در ابتدا ،در مواجهه با این موضوع
تصور خواهند کرد که این روشنیز یکی از ابزارهای کنترلی سازمان است
و در مقابل آن جبههگیری خواهند کرد.
از سویی دیگر و بویژه در دستگاههای دولتی ،مدیران به علل مختلف
از جمله کوتاه بودن عمر مدیریتی ،عالقه ای به ایجادتنش با زیر مجموعه
نداشته و به همین دلیل ارزیابی درستی را میان کارکنان انجام نمی
دهند.

نحوه اجرای طرح است تا خود طرح.
کارکنان دستگاههای دولتی همیشه مورد بی مهری در باور عمومی
همه بوده و حتماً آمارهایی هم از مدت زمان مفید کارکارکنان به گوشتان
رسیده است .در اینجا نمی خواهیم در خصوص صحت و سقم این آمار
و مطالب بحثی را به میان بیاوریم.بلکه بیشتر دنبال این موضوع هستیم
که این باور (بدون توجه به درست و غلط بودن آن) را تغییر دهیم .و این
موضوع محققنمی شود مگر اینکه از داخل بدنه شروع کنیم.
بدین مفهوم که با رفتن به این سمت که پرداختها به کارکنان بر
مبنای عملکرد صورت گیرد .هم باعث با برنامه شدن مجموعه سازمانی
و مدیریت شده و هم باعث پویایی و تالش هر چه بیشتر کارکنان جهت
دستیابی به جایگاه باالتر و حقوق مکفی تر البته در چارچوب قوانین و
مقررات تدوین شده.
 بی شک دستیابی به این هدف ممکن نیست مگر با تدوین شاخصهای
شفاف و قابل اندازه گیری و مشخص و فراگیربرای کلیهکارکنان و همسو
شدن مدیران با این طرح ،و از سویی دیگر نهادینه نمودن این باور در میان
کارکنان که هدف از ارزیابی بهبود عملکرد آنان بوده و به عملکرد شان
در طی دوره ارزیابی بستگی دارد و بجز بهبود عملکرد و هم راستایی به
رویکردهایمجموعه ،راه دیگری به منظور ارتقاء جایگاه اداری و افزایش
دستمزد وجود نخواهد داشت.

ج)ضمانت های اجرایی قوانین و مقررات
بی شک اگر قوانین به درستی تدوین شود و مدیران نیز در اجرای
طرح اهتمام داشته باشند ,خود به خود ضمانت اجراییقوانین و مقررات
بدست آمده است ،اما باید به این نکته هم توجه داشت که در تصمیماتی
که در خصوص حقوق و مزایای کارکنان صورت می گیرد(بویژه در
دستگاههای دولتی )  ،قوانین عمومی کشور نیز تاثیر گذار است.
بدین مفهوم که نمی توان تصمیمی را اخذ نمود که با رویه های
موجود در نظامهای پرداخت حقوق کارکنان مغایرتی داشتهباشد و علت
اصلی مشکل هم اینست که این قوانین بصورت کلی نگارش شده و درج
موارد خاص که تعداد آن هم برایدستگاهها زیاد است نمی تواند قوانین
کلی و عام کشور را تحت شعاع قراردهد.
د)راهبردهای ارزیابی عملکرد
بدون شک اگر ارزیابی شونده از دیدگاه مدیران در ارزیابی آگاه باشد،
همکاری بیشتری در این زمینه خواهد داشت و برنامه هاو عملکرد خود
را هم راستا با اهداف ارزیابی کنندگان مطابقت خواهد داد.
ارزیابی شونده باید مطلع باشد که هدف از ارزیابی وی  ,آشنایی با
نقاط قوت و ضعف به منظور بهبود نقاط ضعف و استفاده از نقاط قوت
است .بدین معنی که اگر ارزیابی شونده اطمینان حاصل نماید که هدف
ارزیابی کننده پوشش نقاط ضعف است،قطعا اطالعات شفاف تری را در
اختیار ارزیابی کنندگان خواهد داد و مستند سازی های بدون پشتوانه
قطعا کاهش خواهدیافت.
باید توجه داشت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان ،مبادله
اطالعات بین ارزیاب و کارکنان در جهت جلوگیری ازعملکرد نامطلوب و
اصالح آن و تشویق عملکرد مطلوب کارکنان است .به این منظور باید در
طی ارزیابی دقت نمود تا درجهت نتیجهگیری از مباحث حرکت شود.
همچنین انتظارات سازمان به وضوح به اطالع کارکنان رسانده شده
و جایگاه فعلی کارکنان را در این مسیر به ایشان نشانداد .همچنین در
مواردی که ارزیابیشونده اقدامات قابل قبولی انجام داده است مورد تشویق
قرار گرفته و کمکاریهای اطالع وی رسانده شود .اگر عملکرد نامطلوبی
از هر یک از کارکنان وجود دارد نباید صراحت را فراموش کرد .تمامی
ضعفها باید بوضوح به اطالع کارکنان رسیده و از پرهیز باید خودداری
کرد .البته باید زمانی را برای پیدا کردن راههایی جهت اصالح و جبران
رویههای نامطلوب گذشته تعیین نمود تا  ،روشهای جبران گذشته و
حرکت بسوی عملکرد مطلوب مشخص و سهم سازمان نیز در این مورد
تعیین و به اطالع کارکنان رسانده شود و نهایتاً این اهداف جدید را بعنوان
جبرانکننده گذشته نامطلوبجایگزین قلمداد کرد .پوشش دادن سوابق
و عبارات ناخوشایند کارکنان بوسیله اهداف و توصیفات خوشایند آینده،
برایکارکنان بسیار مطلوب و اثربخش است .خصوصاً اگر همراهی سازمان
نیز اثربخشی آن را مضاعف نماید این رویه به کارکناناعتماد به نفس و
انرژی بیشتری برای انجام اهداف آینده میدهد .این روش میتواند الگو و
مالک مناسبی برای ارزیابی عملکردقرار گیرد.
کارکنان باید بدانند که سازمان در جهت اصالح رویه نامطلوب گذشته
با ایشان همراه و همگام است .همانطور که گفته شد هیچگاه نباید
کارکنان را با یکدیگر مقایسه کرد و بالعکس باید مراقب بود تا به هیچوجه
خطای هر یک از کارکنان به گردندیگری انداخته نشود.
نتیجه گیری:
با توجه به مطالب مطرح شد ،و بررسی نظرات موافقین و مخالفین،
مشاهده می شود که حتی مخالفین اجرای این طرح هم باکلیات موافق
هستند و از دالیل مخالفت می توان نتیجه گرفت که بیشتر نگرانی ها از

منابع:
-1رفيع زاده  ،عالء الدين ()1392; رونق  ،يوسف ،مديريت و ارزيابي عملكرد با رويكرد
علمي –كاربردي ،چاپاول ،انتشارات فرمنش
-2رفيع زاده بقرآباد ،عالء الدين; عفتي دارياني ،محم د ;)1389 ( رونق  ،مريم ،مديريت
عملكرد،ويراست سوم ،انتشارات فرمنش ،
-3محمد نوري  )1393(،علي پاشا  ،نظام جديد ارزشياي كاركنان دولت  ،سازمان
معين ادارات 1384 ،
-4كرمي  ،حسن  ،واكاوي هاي مديريت  ،انتشارات تبلور،
-5الوانی ،مهدی )1385 (،مدیریت عمومی ،تهران:نشر نی،
). Human Resource Management: an2003. Bernardin, H.J. (6
th Edition. New York: McGrawHill.3experiential approach. 
). Human Resource Management:2008. Byars, L.I & Rue, L.W. (7
th Edition. New York: McGrawHill.9
). Personnel/ Human Resource1992. CarellMicheal R and et al. (8
Management. Mac Millan. Publishing.
). Introducting Human Resource1999 Foot. M and Hook. C (9.
Management.Longman.
). Human Resource Management.New2007. Ivancevich, J. M.(10
York: McGrawHill.
). Public1996. Longenecker, Clinton O. and Nykodym, Nick (11
Sector Performance appraisal effectiveness: A Case Study, Public
, Summer.2. No. 25Personnel Management. Vol. 
).2008. Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (12
Human Resource Management: gaining C
 ompetitive advantage.
New York: McGrawHill.
). Municipal government1996. Roberts, Gary E. and Pavlak, T. (13
Personnwl Professional and Performance appraisal: Is there a
?consensus on the characteristics of an effective appraisal system
Public Personnel M
, Fall3. No. 25 anagement, Vol. 
). Managing Human2007. Snell, S. A &Bohlander, G. W. (14
Resources. Thomson Publishing Company.
) An Introduction to Human Resource2005. Stredwick John (15
Management. Elsevier Ltd.

20
نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال سوم  -شماره  - 15آذر ماه 1396

 21راز موفقیت میلیونرهای خودساخته  . . .سیما ویسی نژاد  /دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

قانون سبب و اثر:
قانون آهنین سرنوشت انسان قانون سبب
و اثر است .این قانون می گوید برای هر سبب
اثری است ویژه .برای هر عمل یک عکس
العمل وجود دارد.
قانون سبب و اثر می گوید که اگر شما
کارهایی که افراد موفق انجام می دهند،انجام
دهید سرانجامنتایجی به دست خواهید آورد
که افراد موفق به دست آورده اند.
هیچ محدویتی وجود ندارد مگر آنکه
خودتان برای خود و افکارتان محدودیت
ایجاد کنید .
 .1راز موفقیت : آرزو های بزرگ درسر
بپرورانید
نخستین راز موفقیت آرزوهای بزرگ در
سر بپرورانید.رویایی فکر کنید و خیالبافی
کنید. درباره مقدار پولی که دوست دارید در
حساب بانکی داشته باشید،فکر کنید
سعی کنید همیشه فکر کردن از آینده به
این طرف را تمرین کنید .
خودتان را به پنج سال آینده ببرید فرض
کنید که  5سال گذشته است و زندگی شما
از همه لحاظکامل است.برای آینده طوالنی
دورنمایی برای زندگی خود ایجاد کنید.
شما باید خالقیت طبیعی خود را به کار
ببندید و از ایده های متفاوت استفاده کنید تا
اینکه بتوانیدآرزوهایتان را به واقعیت نزدیک
نمایید .اگر آرزو های بزرگ داشته باشید
انگیزه خواهید داشت که بهتر از قبل فعالیت
کنید.یک سوال مهم اگر بدانم شکست نمی
خوریم جرات داشتن چه آرزویی را خواهم
داشت ؟ اگر بدانید نمی توانید شکست
بخورید هدف بزرگ شما در زندگی چیست
؟ آرزو های بزرگ داشتن نقطه ی آغاز
رسیدن به هدف استقالل مالی است .تمرین
عملی :لیستی از هر آنچه باید انجام دهید
تهیه کنید.با این فرض که موفقیت شما کامال
تامین شده باشد .
آنگاه تصمیم به انجام کار خاصی بگیرید و
آن را فورا به مرحله اجرا بگذارید.
 .2جهت حرکت خود را به طرف هدف
مشخص کنید :
درباره هر چیزی بیشتر فکر می کنی آن
چیز در زندگیت رشد می کند و افزایش می
یابد.
فرمول هفت مرحله ای برای رسیدن به
اهداف مورد نظر :مرحله اول دقیقا تصمیم
بگیرید که در هرمرحله زندگی خود چه می
خواهید بویژه در زندگی مالی خود.اکثر مردم

این کار را نمی کنند .مرحله دوم اهدافتان را
به وضوح و مشخص بنویسید .
وقتی اهدافتان را می نویسید مشخص می
شود که چه فاصله شگفت آوری بین مغز شما
(افکار شما)  و دست شما (عمل شما) وجود
دارد .
مرحله سوم برای هر هدف مهلت یا
سررسید مشخص کنید.اگر هدف به اندازه
کافی بزرگ باشد ،مهلت های فرعی (زیر
مهلت ها) را مشخص نمایید.برای خودتان
هدف را مشخص کنید تا به طرف آن نشانه
گیری را آغاز نمایید .
مرحله چهارم لیستی از آنچه درباره آنها
فکر می کنید و باید آنها را انجام دهید تا به
هدف خودبرسید،تهیه کنید .
وقتی درباره امید های جدید فکر می
کنید آنها را به لیست خود اضافه نمایید تا
کامل شود.مرحله پنجم لیست خود را به
صورت یک نقشه عملیاتی سازماندهی کنید.
تعیین کنید که اول باید چه کارهایی انجام
دهید. مرحله ششم فورا روی نقشه و طرح
خود کار راشروع کنید مالحظه خواهید کرد
که چه اهداف و طرح های با شکوه و جالب
زیادی به علت امروز و فردا کردن هرگز به
مرحله عمل و واقعیت نرسیده است.
مرحله هفتم که شاید مهمترین مرحله
باشد،هر روز کاری کنید که حداقل شما را
یک گام به مهمترین هدفتان نزدیک کند.
یک ورق کاغذ بردارید و کلیه اهداف را باالی
صفحه با تاریخ امروزبنویسید .
سپس فهرستی از 10هدف را که دوست
دارید تا 12ماه آینده به آنها دست یابید،تهیه
کنید .وقتی فهرستی از10هدف زندگی خود
را تهیه کردید،لیست را مرور کنید و از خود
این سوال را بپرسید :اگر موق شوم،کدام
هدف بیشتر تاثیر مثبت را بر زندگیم دارد.
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جوابتان به آن سوال هر چه باشد ،دور آن
هدف دایره بکشید و آن را هدف شماره یک
بنامید،کهمهمترین هدف آینده می باشد .
این عمل موجب انگیزش خالقیت و
افزایش انرژی شما خواهد شد و گره های
زیادی از پتانسیل وتوانایی شما خواهد گشود.
تمرین عملی :همیشه یک قلم را روی
کاغذ بگذارید و فکر کنید .بنشینید و شروع
کنید به نوشتن اهداف و روش و نقشه ای
که برای رسیدن به آنها دارید.این تمرین
به تنهایی می تواند شما را یک میلیونر
خودساخته نماید.
 .3خودتان را خویش فرمای خود در نظر
بگیرید.
شما مسئول هستید اگر چیزی در
زندگیتان وجود دارد که آن را دوست
ندارید ،االن فرصت دارید که آن را تغییر
دهید.خودتان را سرپرست و مسئول زندگی
خود بپندارید. خودتان را کامال مسئول
سالمتی خود ،بهبود وضعیت مالی ،شغل و
روابط خود ،شیوه زندگی خود ،خانه ،ماشین
و هرچیزی که مربوط به زندگی می شود،
بدانید .افراد مسئولیت پذیر بسیار سازگارند.
آنها در هر کاری پیشگام هستند ،داوطلب
هر آزمونی هستند و همیشه خواستار
مسئولیت بیشتری می باشند.آنها همیشه
خود را برای کسب اختیارات و مسئولیت
های باالتر آماده می کنند.
شما نیز همین کار را بکنید.
اگر شما را روزی رئیس شرکتی که در آن
کار می کنید ،می کردند ،شما کامال مسئول
نتایج کارخود بودید،فورا چه تغییری در آن
می دادید ؟
جواب سوال فوق هر چه هست آن را
یاداشت کنید ،نقشه ای بکشید و همین امروز
آن را به اجرا در آورید  .این عمل به تنهایی
می تواند زندگی شما را تغییر دهد .
تمرین عملی  :دالیل و کمبود های مورد
نظر خود که موجب شده اند بتوانید به اهداف
مالی خود دست پیدا کنید ،شناسایی کنید.
مسئولیت کامل زندگی خود را بپذیرید و
همین امروز کار خود را بطور جدی شروع
کنید.
 .4کاری را انجام دهید که دوست دارید:
وقتی کاری را که دوست داری انجام می
دهی ،یک دنیا شور ،انرژی و ایده خواهی
داشت که آن راحتی بهتر انجام می دهی.
میلیونر های خودساخته اگر یک میلیون
دالر برنده شوند همان کاری را ادامه

می دهند که مشغولآن بوده اند.
فقط آن کار را بهتر و به طریقی متفاوت و
در سطحی باالتر انجام می دهند.
تمرین عملی :
نوع کاری که اکثرا از آن لذت می بری
مشخص کن .چه فعالیت هایی موثرترین عامل
موفقیت شما در زندگی هستند؟ اگر در انتخاب
شغل آزاد باشی و بدانی در هر شغلی موفق
خواهی شد ،کدام شغل را انتخاب خواهی کرد؟
آن را به عنوان یک هدف انتخاب کن،یک
نقشه بریز ،و همین امروز حرکت در همان
راستا را شروع کن.
 .5در حد عالی کار کنید:
اراده کنید امروز بهترین روز کاری شما
باشد  .طوری هدفتان را انتخاب کنید که به
10درصد باالیرشته تان بپیوندد.
تصمیم شما برای عالی کار کردن و پیوستن
به برترین های رشته کاری خود  ،نقطه
چرخشی در زندگی شما محسوب می شود و
این کلید موفقیت بزرگ شما است .
این تصمیم همچنین سنگ بنای
خودباوری ،خوداتکایی و عزت نفس می باشد.
شما نمی توانید در همه زمینه ها خوب
باشید،ولی می توانید یکی از مهارتها را که از
همه بیشتر بهشما کمک خواهد کرد شناسایی
و در مورد آن مطالعه کنید،آن را به عنوان یک
هدف انتخاب کنید  .مالحظه خواهید کرد که
در حد عالی کار کردن چه تغییرات شگفتی در
زندگی شما ایجاد خواهدکرد .
این راز موفقیت به تنهایی می تواند شما
را در زمینه شغلی خودتان میلیونر خودساخته
نماید .
 .6طوالنی تر وسخت تر کار کنید :
فرمول  40بعالوه را تمرین کنید.این فرمول
می گوید که برای بقا باید هفته ای  40ساعت
کار کرد. کلید موفقیت این است :تا می توانید
تمام اوقات کار کنید .وقتی کار میکنید وقت
خود را تلف نمی کنید .از امروز سعی کنید
به عنوان سخت کوش ترین فرد در شرکتتان
مشهور شوید.
تمرین عملی :
از امروز نقشه بریزید روزی یک ساعت
زودتر به سر کارتان بروید و یک ساعت دیرتر
دفتر کارتان را ترک کنید .این استراژی به
تنهایی بازده کارتان را دوبرابر خواهد کرد.
 .7خودتان را برای آموزش مادام العمر
عادت دهید.
هر چقدر بیشتر یاد بگیرید ،قدرت یادگیری
شما افزایش پیدا می کند .رهبران ،عالقمندان
یادگیری هستند .آموزش مستمر کلید قرن
 21است .آموزش مادام العمر حداقل نیاز برای
موفقیت در رشته خودتان یا هر رشته دیگری
است .سه کلیدبرای یادگیری مادام العمر وجود
دارد ،کلید اول مطالعه درباره رشته خود به
مدت روزی حداقل 30تا  60دقیقه است.
با روزی یک ساعت مطالعه ،به یکی از

باهوش ترین ،الیق ترین،پرکارترین و خوش
حساب ترین فرد در زمینه کاری خود تبدیل
خواهید شد.
کلید دوم یادگیری مادام العمر ،گوش
دادن به برنامه های علمی و آموزشی رادیویی
اتومبیلتان میباشد .اتومبیل خود را به ماشین
آموزش تبدیل کنید یعنی وقتی پشت فرمان
نشسته اید  ،فکر کنید که در کالس درس
دانشگاه به حرف استاد که همان رادیو باشد
گوش می کنید.
به این دلیل است که یادگیری شنیداری را
مهمترین اختراع در آموزش می دانند.
کلید سوم آموزش مادام العمر شرکت در
هر جلسه یا سمیناری است که به دانستی های
شمادرباره رشته تان کمک کند.
ترکیب کتابها  ،برنامه های آموزشی و
سمینار ها به شما این امکان را خواهد داد
که صدها ساعت و هزاران دالر صرفه جویی
کنید.آموزش مستمر می تواند عامل مهمی در
میلیونر خود ساخته شدنشما باشد.
تمرین عملی  :موضوعی را انتخاب کنید که
بتواند واقعا کمک کند تا در رشته تان موفق و
موثر باشید .آن را برای خود یک وظیفه بدانید.
آنگاه هر روز روی این موضوع مطالعه کنید و
به برنامه های شنیداری در رابطه با این موضوع
گوش کنید و کار راشروع کنید.
 .8نخست به خودتان حقوق بدهید:
عادت کردن به پس انداز و سرمایه گذاری
طوالنی مدت آسان نیست و به عزم و اراده
قوی احتیاجدارد .شما آن را باید به عنوان یک
هدف در نظر بگیرید ،آن را یادداشت کنید،
طرحی بریزید ،و تمام اوقات روی آن طرح
کار کنید .موفقیت مالی شما عمال تضمین می
شود .صرفه جویی را در همه چیزتمرین کنید
و یاد بگیرید.
تمرین عملی:
امروز یک حساب مخصوص پس انداز
افتتاح کنید .مبلغی به عنوان ذخیره در این
حاب بریزید ،سپس در هر فرصتی سعی کنید
به این حساب اضافه کنید .هرگز از پس انداز
کردن ،آموختن  .افزایش سرمایه غافل نشوید
تا بتوانید به استقالل مالی دست پیداکنید.
 .9همه مطالب و جزئیات مورد نیاز حرفه
خود را بیاموزید:
طبق قانون تجارت ،هر فردی که بتواند
بیشترین اطالعات را در هر رشته جمع آوری و
استفادهکند ،خیلی زود به قله آن رشته خواهد
رسید.
اگر در قسمت فروش کار می کنید،جسور
باشید و در تمام زندگی سعی کنید روش های
فروش رامطالعه کنید.
اگر در قسمت مدیریت کار می کنید
،تصمیم بگیرید که مدیری حرفه ای ،مجرب
،برجسته و آگاه باشید.هر روز استراتژیها و
تاکتیک های مدیریتی را یاد بگیرید و سعی
کنید هر روز از ایده هایجدید استفاده کنید.
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تمرین عملی:گرایش های گوناگون تجارت
را شناسایی کنید.
چه قابلیت های هسته ای و مهارت های
کلیدی الزم دارید تا شما را در آینده در حرفه
خود پیشرو نماید.همین امروز طرحی بریزید
تا بتوانید این مهارتها را بیاموزید و سپس هر
روز از آنها در زمینه کاری خود استفاده نمایید.
 .10خودتان را وقف خدمت به دیگران
بکنید:
منفعت شما در زندگی همواره با خدمت
شما به افراد دیگر نسبت مستقیم دارد.تمام
میلیونر های خودساخته وسواس خدمت به
مشتری دارند .به دنبال راههایی باشید که
ارزش کارتان برای مشتریهایتان و افرادی که
به شما وابستگی دارند ،افزایش یابد.
تمرین عملی:مهمترین مشتری خود را
شناسایی کنید،هم در داخل و خارج شرکت.
شما به چه افرادی بیشتر از همه وابستگی
دارید؟کدام افراد بیشتر از همه به شما وابسته
هستند؟
چه کاری می توانید بکنید،امروز شروع
کنید ،تا بتوانید آنها را حفظ کنید و از دست
ندهید.
 .11با خودتان و دیگران کامال صادق
باشید:
در هر کاری که انجام می دهید کامال صادق
باشید.شخصیت شما مهمترین سرمایه ای است
که میتوانید در سراسر زندگی بدست آوورید
و شخصیت شما به میزان صداقتی بستگی دارد
که در رفتار،کردار و گفتار دارید.
صادق بودن با خود یعنی انجام کارها به
بهترین نجو ممکن،صداقت از لحاظ درونی به
ذات شخص واز لحاظ بیرونی به درستکاری و
کیفیت کار بستگی دارد.
دومین کلید صداقت،صادق بودن و روراست
بودن با مردم در تمام زندگی خود است.با همه
مردمصادق و درستکار باشید.
طوری کار کنید که هر کالم و عمل شما
برای دیگران سندیت داشته باشد.
رفتار خود را طوری جلوه دهید که هرکس
شما را دید پس از شما از رفتار شما الگو بگیرد.
تمرین عملی:تقریبا هر مسئله ای در
زندگیتان را می توانید با برگشت به ارزش
هایتانحل کنید .این ارزش ها چیستند؟
هر جا که به شما استرسی(تنشی)از هر نوع
وارد می شود،بدان معنی است که شما فاقد
یکی از این ارزش ها هستید یا به آن عمل نمی
کنید.آن را حل کنید.
 .12مهمترین الویت های خود را مشخص
کنید و با یک نظر و روش روی آنها تمرکز
کنید:
وقتی خود را عادت دهی تا الویت ها را
مشخص کنی و آنها را قاطعانه انجام دهی ،قادر
خواهی بود تقریبا هر چیزی را که در زندگی
می خواهی به سرانجام برسانی.فهرستی از هر
آنچه که باید انجامدهید ،تهیه کنید.

پرسش شماره یک :ارزشمندترین فعالیت
هایم چیستند؟ چکار باید بکنم تا برای کار و
شغلمبهترین نتیجه را در پی داشته باشد.
پرسش شماره دو :چرا در مساله پرداختهایم
مشکل دارم؟دقیقا چرا به طرف خرید اقساطی
کشیده شده ام؟ روی نتایج تمرکز کنید،نه
فعالیت ها.
پرسش شماره سه :چه کاری می توانم
بکنم و فقط خودم انجام دهم به شرطی که در
حد عالی باشد،این هدفی است خاص که فقط
شما می توانید انجام دهید اگر انجام ندهید،
پیشرفتی در کارتانحاصل نخواهد شد.
پرسش شماره چهار :اکنون ارزشمندترین
کاربرد وقتم چیست؟ توانایی شما در تعیین
ارزشمندترین کاربرد وقتتان و آنگاه شروع کار
بر روی آن هدف  ،کلید کامیابی و موفقیت مالی
شمااست. هر گاه بطور دائم اولویت ها را تنظیم
کنید و انرژی خود را بر روی مهمترین هدف
متمرکز کنید،بزودی به این کار عادت خواهید
کرد و بازده کاری شما به تدریج افزایش خواهد
یافت.
تمرین عملی:مهمترین کاری که می توانید
انجام دهید تا به مهمترین هدف خود دست
پیدا کید بشناسید ،تنها آن را انجام دهید تا
کامل شود.
 .13آبرو و حیثیت شما در گرو سرعت و
میزان اعتماد پذیری شما است:
شغل شما در گرو سرعت شما است .پیوسته
گرایش به کار داشته باشید.
در فرصت های پیش آمده سریع حرکت
کنید .سریع باش وقتی رئیست یا مشتری
هایت انجام کاری را می خواهند،همه چیز را
کنار بگذار و آن را بقدری سریع انجام بده که
شگفت زده بشوند.
افرادی که به سرعت عمل مشهور هستند،
فرصتها و امکانات را جذب می کنند.
انجام کارها توسط آنها خیلی سریعتر از
افراد عادی است .وقتی از توانائیت استفاده می
کنی احساس می کنی که به طرف هدف در
حال پیشرفت هستی.
تمرین عملی :یک هدف کلیدی را که قبال
از شروع کردن آن ،یا کامل کردن آن ،و فوری
به مرحله عمل درآوردن آن طرفه می رفتید،
انتخاب کنید .این کلمات محرک جادوئی را با
خود تکرار کنید :اکنون انجام بده.
 .14برای فتح قله های موفقیت آماده
شوید:
گاهی اوقات یک تغییر در تجارت می تواند
موجب تحول عمده در صنعت شود.چشم
اندازی طوالنی از کارت داشته باش.برای دو،
سه ،چهار و پنج سال آینده نقشه بکش .وقتی
هدف ها و طرحهایروشنی داشته باشی که هر
روز کار می کنی ،شیب خط پیشرفت زندگیت
به طرف باال خواهد بود.
تمرین عملی :فراز و نشیب های کلیدی
زندگی مالی خود را شناسایی کن .در کجای

بازار است؟ چگونه تغییر می کند و چکار باید
بکنی که خودت را با این تغییرات وفق دهی؟
امروز چه گامهایی باید برداری تا از مزایای
جهان جدید فردا استفاده کنی؟ پاسخ شما هر
چه باشد ،این گامها را بردار.
 .15خود انضباطی را در تمام کارها تمرین
کن:
خود انضباطی  ،به خویش فرمائی ،خود
کنترلی ،خود مسئولیتی و خود هدایتی نیاز
دارد .افراد موفق به هر صورتی شده کار های
خود را انجام می دهند زیرا اعتقاد دارند که این
بهایی است که آنها بایدبپردازند تا آنطوری که
می خواهند موفق شوند.
افراد موفق بیشتر به نتایج مطلوب می
اندیشند .افراد موفق به کارهایی متوسل می
شوند که به هدفبرسند.هر عمل خود انضباطی
سایر خود انضباطی ها را تقویت می کند.
هر وقت که خود انضباطی را تمرین کنید،
میزان اعتماد به نفس و خود باوری شما افزایش
خواهدیافت.
تمرین عملی :بخشی از زندگی خودتان را
که فاقد انضباط است و مانع موفقیت شما می
باشد مشخص کنید و تصمیم بگیرید در آن
بخش ،انضباط برقرار کنید.
با جدیت کار خود را آغاز کنید .تصمیم
خودتان را با دیگران در میان بگذارید هرگز
استثنا قائل نشوید تا اینکه عادت جدید کامال
تثبیت شود .این تصمیم به تنهایی می تواند
زندگی شما را تغییر دهد.
 .16قفل خالقیت ذاتی خود را باز کنید:
قدرت تفکر وخالقیت شما بیشتر از آنی
است که تا کنون از ان استفاده کرده اید.
خالقیت شما با سه عامل برانگیخته می شود:
اول هدفهای بسیار مطلوب ،دوم  ،مشکالت
فشرده ،سوم ،پرسش های متمرکز .مغز شما و
خالقیت شما مانند ماهیچه ای است.
هر چه بیشتر از آن استفاده کنید ،قوی تر
و انعطاف پذیرتر می شود .اگر خودتان را عادت
دهید تا در تمام روز به خالقیت فکر کنید در
نتیجه عمال ضریب هوشی و قدرت تفکر خود را
افزایش میدهید.
تمرین عملی  :مهمترین مشکل یا بهترین
هدف خود را یاداشت کنید .سپس فرض کنید
این مشکل کامال حل شده است یا به هدفتان
دست پیدا کرده اید .اینکه به این نتیجهدست
پیدا کنید ،فورا به چه کاری دست خواهید زد؟
 .17دور افراد درستکار بگردید:
تمام موفقیت شما در زندگی به روابط
موثری بستگی دارد که با افراد خوب دارید که
یا به شما کمکمی کنند و یا شما به آنها کمک
می کنید.
با افراد مثبت رفت و آمد کنید که مطمئن و
شاد هستند و اهدافی دارند و در زندگیشان در
حالپیشرفت هستند.
تمرین عملی :مهمترین افراد زندگی
خودتان؛چه در زمان حال و آینده ،را شناسایی
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کنید .چگونه می توانید به آنها در پیشرفت
کارشان کمک کنید.به خاطر داشته باشید،اول
بایدبکارید بعد درو کنید.
 .18کامال مواظب سالمتی خود باشید:
برای ایجاد یک زندگی شاد  ،طوالنی و سالم
سه کلید وجود دارد:
کلید اول وزن مناسب است.
کلید دوم تغذیه مناسب است
کلید سوم :زندگی طوالنی ورزش مناسب
است.
تمرین عملی :یک عادت بهداشتی را
مشخص کنید که به ان احتیاج دارید تا بتوانید
از وضعیت بهتر سالمتی و انرژی خود لذت
ببرید.مثال شاید این عادت حذف دسر باشد.
در آغاز رعایت این عادت را جدی بگیرید تا
کامال برای شما عادی شود.
 .19قاطع باشیدو کارتان را هدفمند دنبال
کنید.
کلید پیروزی و موفقیت شما امتحان کردن
روشها است .افراد موفق قاطع هستند و روش
های کاری را بیشتر از افراد دیگر امتحان می
کنند.
وقتی قاطع می شوید ،تمام زندگی خود را
به سطحی باالتر منتقل می کنید.
در این حالت است که واقعا پر انرژی  ،با
اشتیاق  ،با انگیزه و با انبساط خاطر می شوید.
تمرین عملی :از خود بپرسید ،کدام کار
است که اگر فورا ً آن را انجام دهم بیشترین
تاثیر مثبت بر نتایج حاصله خواهد داشت.
جواب سوال هر چه بود فورا آن را انجام دهید.
 .20هرگز به خود اجازه انتخاب شکست
را ندهید:
ترس از شکست بزرگترین مانع منحصر بفرد
موفقیت در زندگی افراد بزرگسال محسوب می
شود .به خود جرات دهید و پیش بروید.
هر جا که با یک موقعیت ریسک مواجه
شدید از خودتان این سوال را بپرسید.
اگر شکست بخورم بدترین وضعیتی که
خواهم داشت چیست؟
مطمئن باشید هر آنچه که فکر می کنید
اتفاق نخواهد افتاد.
در زندگی خودتان را عادت دهید که
کارهای را که از آنها می ترسید انجام دهید.
اگر چیزی را که از آن می ترسید انجام دهی
مرگ ترس حتمی است .حق انتخاب شکست را
ندارید این کار بیش از هر چیز دیگر موفقیت
دراز مدت شما را تضمین خواهد کرد.
تمرین عملی :یک ترس عمده را در زندگی
خود شناسایی کنید .مثل ورشکستگی ،
سرزنش  ،بحران ،محکومیت ،و آن را از ذهن
خود بیرون کنید بنحوی که ابدا وجود ترس
را احساس نکنید .تصور کنید که موفقیت شما
تضمین شده است به شرطی که کاری را در
راستای اهداف و آرزوهای خود انجام دهید.
همین االن کار را شروع کنید.
 .21در آزمون پشتکار قبول شوید:

پشتکار کیفیت آهنین شخصیت انسان
است.پشتکار خصوصیتی کام ً
ال ضروری است.
جرأت مقابله با مشکالت و نامالیمات زندگی
خصوصی است که بیش از هر چیز دیگر
موفقیت شما را تضمینخواهد کرد.
تمرین عملی :دشوار ترین وضعیتی که
امروز در زندگی با آن مواجه شدید چیست؟
این مشکل هر چه باشد  ،فرض کنید این
مشکل در این موقع برای شما فرستاده شده
تا به شما درس ارزشمندیبدهد که شما برای
موفق تر شدن در آینده به آن نیاز دارید .
آن درس چه می تواند باشد ؟ این درس

خیلی بیشتر از آن حدی است که واقعا به آن
پی برده اید  .شما در درون خود پتانسیلی
دارید که با آن می توانید کارهای شگفت
انگیزی در زندگی خود انجام دهید .واقعا می
توانید و خواستن توانستن است  .شما توقف
ناپذیر می شوید و موفقیت شما غیر قابل
اجتناب خواهد بود.

به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید میلیونر
خودساختهشوید.
نتیجه گیری :
موفقیت دست یافتنی و قابل پیش بینی
است:
موفقیت قابل پیش بینی است  .شانس
و اقبال تصادفی نیست و زمان و مکان نمی
شناسد.
به یاد داشته باشید که بهتر و زرنگ تر از
آنچه که تا کنون تصور می کردید ،هستید.
شما می توانید انسانی برجسته و سرشناس
باشید .شما استعداد و توانائی هایی دارید که

منبع:
برداشت آزاد از :تریسی ،برایان ( 21 ،)2008راز موفقیت
میلیونرهای خودساخته ،مترجم مهندس علی اکبر قاری نیت،
نشر ایهام.

روان شناسی موفقیت در ایجاد کسب و کار جدید یا کار آفرینی
زینب زکریازاده خطیر  /کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

کار آفرینی از آن جمله مفاهیمی است که

اگر دولتها نسبت به آن اهتمام ورزند ،ره صد
ساله را در زمانیکوتاه تر خواهند گذراند.
رشد شتابان کار آفرینی در جهان باعث
تحول عظیم در رویداد های اقتصادی از یک
طرف و افزایش شکاف وفاصله میان کشور ها
شده است .عدم برنامه ریزی اجرایی صحیح
این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد
داد.
رشته هایی که ظاهرا نقشی در تولید ملی
ندارند نادیده انگاشته می شوند و غافل از این
که درصد باالیی از ارزش افزوده در همین
نوع تولید داخلی قرار دارد.
سازمان های عصر حاضر با تحوالت و
تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند.
تضمین وتداوم حیات و بقاءسازمان ها نیازمند
راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکالت
است ،که نیاز مبرم به نوآوری و ابداع ,خلق
محصوالت ،فرآیندها وروشهای جدید دارد.
فاصله زیاد مدیران در نقش کارآفرینی آنها
زیاد است .کارآفرینان بهعنوان موتور حرکت
توسعه اقتصادی محسوب می شوند درواقع
کارآفرین عامل اصلی ،ایجادخالقیت ونوآوری
است
خالقیت ونوآوری ،توان کشف فرصت های
جدید از بارزترین ویژگیهای کارآفرینان است
وازآنجا که اصوالًخصوصیات روانی- رفتاری
این گونه افراد ( ازقبیل استقالل طلبی ،نیاز
به پیشرفت ،ریسک پذیری و  ) ...ماهیت

طبیعی نوآوری  ،شرایط خاص ومتفاوتی
رامی طلبد  ,شناخت ویژگی ها بستری
مناسب برای جذب ورشد کارآفرینان است
که اولین قدم واساسی ترین مساله است
باتوجه به ویژگیهای کارآفرینان که شامل
توفیق طلبی ،مرکزکنترل ،ریسک پذیری،
نیازبه استقالل ،خالقیت و تحمل ابهام
است بطور مختصر به تعریف هرکدام از آنها
می پردازیم:
۱ - نیازبه توفیق عبارت است از تمایل
به انجام کار در استانداردهای عالی جهت
موفقیت درموقعیتهای رقابتی.
۲- عقیده فرد نسبت به این که وی تحت
کنترل وقایع خارجی است ،مرکز کنترلمی
نامند.
۳ - ریسک پذیری عبارت است از
مخاطره های معتدل که می توانندازطریق
تالشهای شخصی مهارشوند.
 ۴ -نیازبه استقالل ازویژگیهایی است که
به عنوان یک نیروی بسیاربرانگیزاننده مورد
تأکید واقع شده است .تمایل به استقالل  ،یک
نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصراست،
لذا آزادی عمل ،پاداش دیگرکارآفرینیاست.
در واقع نیازبه استقالل ،عاملی است که سبب
می شود تا کارآفرینان به اهداف و رویاهای
خود دستیابند.
۵ -خالقیت همانا توانایی خلق ایده های
جدید است که این ایده ها ممکن است به
محصوالت یاخدمات جدید نیز منجرشوند.
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در واقع خالقیت نیرویی است که در پس
نوآوری نهفته است.
۶ -قدرت تحمل ابهام عبارت است
ازپذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از
زندگی ،توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص
درباره محیط وتمایل به آغاز فعالیتی مستقل
بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهد شد
یا خیر.
پیشرفت کشور هایی نظیر تایوان ،مالزی
و سنگاپور در دهه ی  80و  90مدیون
گسترش کار آفرینی است .در واقع پس از
رکود اقتصادی غرب در دهه های  70و80
به مفهوم کار آفرینی توجه عمیق تری شد
ومطالعات بسیاری در خصوص فرایند کار
آفرینی ،ویژگی های کار آفرینان ،نحوه
پرورش و آموزش کار آفرینان و محیط
مساعدی برای فعالیت های کار آفرینانه
انجام گرفت  ،از آنجایی که کار آفرینی
مفهوم میان رشته ایست ،اقتصاد دانان،
صاحبنظران علوم ،مدیریت جامعه شناسان
و روان شناسان هر یک به جنبه های خاصی
ازمفهوم توجه کرده اند .دیوید مک کللند از
جمله اولین کسانی است که از زاویه روان
شناسی به پدیده های کار آفرینی توجه کرده
و پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام
دادهاست ،وی معتقد است که فرایند توسعه
را بر اساس پیدایش برخی ویژگی های روانی
و شخصیتی در افراد یک جامعه می توان
توضیح داد.

عامل انگیزش ،نیروبخش و جهت دهنده
رفتار است .تبیین این مسأله به درک چرایی
روی آوردن افراد به برخی فعالیت ها کمک
می کند .مک کللند انگیزش پیشرفت را مهم
ترین عامل رشد اقتصادی و توسعه می داند.
وی معتقد است با پژوهش هایی در زمینه
انگیزه پیشرفت می توان به سوی توسعه گام
برداشت .افرادی که یک فرصت شغلی جدید
در صنعت ایجاد می کنند کار آفرین هستند.
آنها اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه
انجام می دهند .اما آنها همچنین فرصتهای
جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد
یک بازار جدیدبوجود می آورند .به بیانکلی
تر کار آفرینان منابع را مدیریت می کنند تا
چیز های تازه بسازند .اعم از شغل تازه یا
کاال یا خدمت یا حتی بازار تازه .آنچه کار
آفرینان موفق را از کار آفرینان دیگر متمایز
می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادیآنان
است .آنهایی بیشتر موفق هستند که فعالیت
اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دهند.
آنها موقعیت هایی را که در بازار دیگران به
آنها توجهی نمی کنند شناسایی می کنند
و همین ایده بهره برداری کردن از این
موقعیت ها را در ذهن آنها شکل می دهد.
آنها خودشان را بخوبی در بازاری که در حال
انتقال و تغییراست جا می اندازند که از این
نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند .آنها
به دقت پیش بینی می کنند کهجهت بازار ها
در حال تغییر است و سپس آماده می شوند
که بازار ها را به راه بیندازند که این کار را قبال
کسی انجام نداده است.
Jack Burton کار آفرین دیگری است
که از Vermontشروع کرد .او با بهبود
طراحی کاالیی که اولین بار در چهارده
سالگی با آن آشنا شده بود توانست به
موفقیت دست یابد با گذشت مدت کمی از
فارغ التحصیلی از نیویورک نقل مکان کرد و
تخته اسکی های Burtonرا درست کرد او
می گوید بسیاری از مردم فکر می کنند من
تخته اسکی جدیدی اختراع کرده ام در حالی
که این درست نیست.
طرح اولیه تخته اسکی ها بوسیله شرکت
Brun swick ساخته شد در حالی که
این شرکت هیچ گاه پیشرفتی در تخته
اسکی های ساخته شده ایجاد نکرد .فلسفه
 Burtonبهبود آنچه جا دارد براساس نیاز
 Bاین مسأله
هایواقعی مشتریان بود . urton
را به همگان یاد داد که :اگر محصوالت اصلی
برای مردم کسالت آور باشد آنها حاضرند با
پرداخت پول بیشتر کاالی با کیفیت تری
بخرند.
صفات و ویژگی های شخصیتی اشخاص
کار آفرین
دیوید مک کللند از استادان روانشناسی

دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار»نظریه
روانشناسی توسعهاقتصادی « را مطرح نمود
 ،معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی
در کشور های در حال توسعه مربوطبه عدم
درک خالقیت فردی است بنابرعقیده ایشان
با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان
روحیه کاری الزم را در جوامع تقویت نمود،
به گونه ای که شرایط الزم برای صنعتی شدن
جوامع فراهم آید .
کار آفرینان اعتدال در محاسبات میزان
خطر را ترجیح می دهند .فعالیتهایی با میزان
خطر معتدل ،آنهایی هستند که مهارت
وکوشش شخص نقش اصلی را ایفا می کند.
ممکن است شرایط مساعد هم در آن نقشی
داشته باشد ،اما تاثیر آن به وسیله ی مهارت
و کوشش شخصی به حداقل رسیده تا نتیجه
کار جزءمسولیتهایی خود شخص باشد.
کار آفرینان از خطر استقبال می کنند،
در صورتی که خطر محاسبه شده باشد .به
عبارت دیگر ،آنها مسولیت فعالیت هایی را
که در آنها هیچ امکان موفقیتی وجود نداشته
باشد یا یک خودکشی مالی را به عهده
نمی گیرند.
کار آفرینان برای قبول خطر باید جرأت
داشته باشند و بدین وسیله سرنوشت خود
را رقم میزنند .اما در شرایط نامطمئن تمام
جوانب را برای حل مشکالت در نظر گرفته و
بنا بر تناسبشان ،آنها را طبقه بندی میکنند.
کار آفرینان مسئولیت شخصی را قبول می
کنند .یکی از انگیزه های اصلی برای دنبال
کردن آینده ،کار آفرینی است .ترجیح می
دهد که خودش تصمیم بگیرد و در جریان
آن ،تمام کوشش ،دانش ،مهارت و سرمایه
خود را نیز به کار می گیرد.اگر شکست خورد
 ،فقط می تواند خود را مقصر بداند و اگر
موفق بشود صالحیت کار آفرینی خود را تایید
کرده است.
کار آفرینان اعتماد به نفس دارند .کار
آفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود ،شهرت
دارند .آنها بر این باورندکه می توانند انتظاراتی
که از آنها وجود دارد بر آورده کنند .به عبارت
دیگرآنها امکان موفقیت خود را بیش از آن
چیزی که هست ،در نظر می گیرند.ظاهرا کار
آفرینان واقعی به خاطر اعتماد به نفس باالیی
که در خودمی بینند وبرای دیگران غیر قابل
لمس است ،موفق می شوند.
کار آفرینان به دنبال بازتاب عملکرد
خود هستند .آنان به دلیل آگاهی از وضعیت
موجود به دنبال بازتابعملکرد خود خوب و
بد هستند .بدون داشتن این اطالعات ادامه ی
کار برای آنها خیلی مشکل است.
کار آفرینان در هر کاری که انجام می
دهند ،هدفگرا هستند.بدین ترتیب که آنها
همیشه به فکراهداف طوالنیمدت خود بوده
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و کار هایی که امروز انجام می دهند ،در
راستای اهداف آینده شان است .آنها همیشه
چیزیرا مورد هدف قرار داده اند واهداف آنها
معموال عادی نیستند .به همین خاطر دیگران
آنها را بلند پرواز مینامند.
کار آفرینان همیشه به دنبال مبارزه
هستند و احساس اکتساب را دوست دارند.
بنابراین استاندارد های باالیی را برای کار
خود در نظر می گیرند .آنها محصوالتی با
کیفیت باال تولید و بر اساس مرغوبیت و
راندمان رقابت می کنند.آنها از مواجه شدن
با رقابت ترسی ندارند و در حقیقت از رقابت
لذت می برند .
کار آفرینان نوآور هستند و همواره در
مقابله با موقعیتها از راهها و روشهای جدید
استفاده می کنند.آنها از توانایی خود در
خالقیت لذت می برند .از تصورات و ابتکارات
شخصی خود برای یافتن راههای جدید و هم
کنار گذاشتن ایده ها استفاده می کنند .آنها
پر از پرسش هستند.
کار آفرینان خستگی را زیاد احساس نمی
کنند .در برابرمشکالت به دنبال راه حل گشته
و سریعا برای حل آنها اقدام می کنند .آنها
میدانند با کار موثر ،به اهداف خود خواهند
رسید.
باید گفت تعریف مجموعه ای از صفاتی
که کار آفرین ایده آل را به تصویر بکشد،
امکان پذیر نیست واز طرفی هر کار آفرینی
تمام ویژگیهای بدست آمده در تحقیقات کار
آفرینی را ندارد.برخی دیگر از ویژگیهایی که
محققین بسیاری آنها را به عنوان ویژگیهای
کار آفرین بر شمرده اند عبارتند از :
آینده نگر بودن و داشتن چشم انداز:
چشم انداز برای شخص کار آفرین کامال
شفاف و خالی از هرگونه ابهام بوده و لذا
قابل انتقال به دیگران است  .داشتن چنین
چشم اندازی به کار آفرین کمک می کند تا
حرکتیمستمر و بدون سردرگمی و مستقیم
به سمت هدف داشته باشد.عالوه براین ،چشم
انداز قابل انتقال  ،دیگرانرا نیز در طی مسیر
همراه و مدد یار او می نماید.
مصمم بودن  :عزم راسخ کار آفرینان
یکی دیگر از ویژگیهای بارز آنها ست که
انرژی و تعهد الزم برای کسبموفقیت ایجاد
می کند.کار آفرینان مصمم از ایده های جدید
و فرصت ها و پیشنهاد های شغلی دیگر چشم
پوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود
برگزیده اند ،پایبند می مانند.این قطعیت کار
آفرین را طی فرایند راه اندازی از هر گونه
شک وتردید و دودلی مصون نگاه می دارد
تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز
نمی تواند در اراده آنان خللی وارد نموده بلکه
دودلی دیگران نیز تحت تاثیر این قطعیت
برطرف می شود.

تمرکز :برای اینکه کار آفرین از انجام
موفقیت آمیز تمام طرح وبرنامه ها و
جزئیات کار مطمئن باشد  ،الزم است که
همانند یک فوتبالیست خوب که لحظه ای
چشم از توپ بر نمی دارد در تمام لحظات
با تمرکز بر چشم انداز  ،همه انرژی ،وقت
وسایر منابع را حول این هدف مصروف
نماید.
انگیزش :نیاز خود شکوفایی یکی از
مهمترین انگیزه های کار آفرینان در محقق
کردن چشم انداز خود است.نتیجه این نیاز
قوی این است که در مسیر حرکت به سوی
هدف هرچیز دیگری در اولویت پایین تری
قرار می گیرد.در روابط شخصی عالیق خارج
از این چشم انداز و یا پروژه های با سود مالی
زیاد  ،همه ازمواردی هستند که در مقایسه
با هدف ،اولویت پایین تری خواهند داشت.
البته سود مالی بندرت انگیزه کار آفرینان
قرار می گیرد چرا که پول به تنهایی نمی
توانند انگیزه انجام تمام زحماتی باشد که
در شروع یک فعالیت کار آفرینانه الزم
است ،هرچند که معیار خوبی برای اندازه
گیری موفقیت فعالیت کار آفرینان است.
وقف و از خود گذشتگی :همه کار
آفرینان همه زندگی خود را وقف کار نموده
اند.بسیار سخت کوش هستند و پشتکار
آنان مثال زدنی است در حقیقت آنان از
کار در راستای هدف خود لذت می برند.
داشتن چشم انداز روشن و ترکیب آن با
خوش بینی و ریسک پذیری کار آفرینان ،
سخت کوشی و تعلق خاطر به کار را در آنان
پدید می آورد.
کارلند وهمکارانش اهم ویژگیهایی را
که در مورد کار آفرینان مورد بررسی واقع
و تایید شده بودند  ،جمع آوری نمودند
عبارتند از:
_نیاز به توفیق
_تمایل به مخاطره پذیری
_نیاز به استقالل
_کار آفرینان دارای مرکز کنترل درونی
هستند.
_خالقیت.
چند ویژگی عمده کار آفرینی مختلف
مورد بررسی
کار آفرینی مفهومی چند بعدی است
که در زمینه های مختلف مورد بررسی
قرار می گیرد.زمینه اقتصادی ازعمده ترین
این موارد به شمار می رود .همچنین این
مفهوم در مطالعه انواع سازمان مورد توجه
است .کار آفرینی درباره مردم است.درباره
انتخاب ها و عملیات آن ها در شروع یا به
عهده گرفتن مسولیت یک کسب و کار یا
در گیری آنها در تصمیم گیری راهبردی
یک شرکت وموقعیت شغلی .کار آفرینان

گروهی ناهمگون اند که از کلیه بخش ها
و طبقات اجتماعی در این بخش حضور
دارند  .تاکنون در منابع مختلف ویژگی های
عدیده ای برای کار آفرینان بر شمرده شده
است.آمادگی برای پذیرش خطر وتمایل به
استقالل و داشتن اعتماد به نفس عمده
ترین موارد در این زمینه به شمار می رود.
براساس تحقیقات انجام شده در کشور
انگلستان افرادی که به شروع یک کسب و
کار جدید اقدام کرده اند و یا به آن تمایل
نشان داده اند شخصیت خود را به مراتب
خالق تر و توانا تراز سایرین دانسته اند.
ارتقای کسب و کار
بعضی مسائل نسبت به توسعه کسب و
کار ارجحیت دارند.اگر بخواهید تجارت خود
را توسعه بخشید یا حتی در همان اندازه
کوچک خود به موفقیت برسید ،عامل رشد
و ترقی یکی از مهمترین هاست .جرقه این
رشد از همان شروع کار در مراحل اولیه
روشن می شود.در حقیقت گشودن بالها
و جستجوی یک افق تجاری جدید یک
دوره محسوب می شود  .همانند مراحل
اولیه توسعه  ،رشد تجاری نیازمند تدارکات
اولیه ،تعهدات جدیو تمایل برای محاسبه
خطرات موجود است.منابع زیادی در توسعه
و رشد تجارت به شما کمک خواهند کرد
.پیش بینی بررسی میزان و مقدار حرکت
بمعنای آینده نگری است.حتی اگر شما
به زبان حال توجه داشته باشید  .پیش
بینی و برنامه ریزی در موفقیت مستمر
شما حیاتی هستند .پیش بینی رشد:
تفکر استراتژیک برای آنکه یک رهبر نافذ
باشید باید مهارتهای خود را از طریق تفکر
استراتژیک توسعه دهید.این تفکر فرایندی
است که با آن دید تجاری شما توسعه می
یابد و تواناییهای خود را در کار تیمی و حل
مشکالت تقویت میکنید .همچنین به شما
در مواجهه با تغییرات کمک می کند تا برای
معامالت خود طرح ریزی داشته باشید و
احتماالت موجود را در نظر بگیرید.
تفکر استراتژیک شما را مستلزم می کند
تا به یک پیامد ایده آل در خصوص کسب
و کار برسید و آنگاه روی نکات عقب مانده
کار کنید و آن از طریق توجه بر چگونگی
توانایی در رسیدن به این دیدگاه بدست
می آید.زمانی که دید استراتژیک را برای
عملکرد های تجاری توسعه می دهید5 ،
معیار متفاوت وجود دارد که باید روی آنها
تمرکز کرد.این  5معیار به تعریف یک پیامد
ایده آل کمک می کند.بعالوه شما را در
توسعه مراحل الزم در ایجاد این بصیرت
تجاری هدایت می کنند:
 -1سازماندهی :سازماندهی یک تجارت
شامل افرادی است که با آنها کار می کنید،
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ساختار سازمانی کسب و کار شما ومنابع
الزم برای انجام همه امور ،است.
-2 نظرات :زمانی که از هواپیما به دنیای
پایین نظری افکنید  ،نسبت به زمانی که
روی زمین هستید بیشتر می بینید .تفکر
استراتژیک مشابه آن است و این امکان را
فراهم می کند تا از باال نگاه کنید .باافزایش
قدرت مشاهده شما از عملکرد افراد وچگونه
حل مشکالت به طرز کارا و تشخیص میان
آنراه حل ها آگاه می شوید.
-3 دیدگاه :آن روش دیگری از تفکر
است.در تفکر استراتژیک چهار نقطه عطف
برای در نظر گرفتن زمان شکل گیری
استراتژی تجارت وجود دارد :دیدگاه
محیطی  ،بازار  ،پروژه و سنجش  .دیدگاهها
می توانند به عنوان وسیله ای برای کمک
به تفکر شناسایی عناصر اصلی و تطبیق
عملکرد ها برای دستیابی به موقعیت ایده
آل محسوب شوند.
-4 نیرو های هدایتی :این نیرو ها که
موجب رسیدن شما به یک نتیجه ایده آل
می شود.
این نیرو ها در حقیقت اساسی برای
تمرکز تجاری شما است.به عنوان مثال
برای تحریک افراد از تشویق های فردی و
سازمانی ،معیار ها و اهداف ،عوامل تولیدی
مانند عملکرد  ،عوامل کمی مانند نتایج یا
تجربه ها  ،عملکرد منسجم  ،کارایی و تولید
است.
 _5موقعیت ایده آل :بعد از کار روی
چهار مرحله اول باید قادر باشید تا موقعیت
ایده آل را تعریف کنید.موقعیت ایده آل
شامل :شرایط الزم برای بهره مند بودن
تجارت  ،فرصتهای تجاری آتی  ،مهارتهای
اصلیو استراتژیها و تاکتیک ها برای درهم
آمیختن این عوامل زمانیکه روی این 5
عامل کاری کنید مهارتهای شما در امور
زندگی افزایش می یابد ومی توانید به
دیگران القا کنید.که ایده شما بهترین است.

منابع:
 .1احمدپور داریانی ،محمود و علی رضاییان ،سیر
تکامل کار آفرینی نشریه مدرس شماره ۶
 .2اکبر غالمیان ،سید علی و رضا ویسی ،فرهنگ کار
آفرینی سازمانی ،نشریه تدبیر شماره  ،۱۸۸دی ماه ص۳۸۶
 .3زالی ،محمد رضا و سید مصطفی رضوی ،پژوهشی
در زمینه توسعه کار آفرینی در ایران ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران ۱۳۸۷،
 .4شاه حسینی ،علی ،کار آفرینی ،تهران ،انتشارات
آییژ،چاپ اول ،زمستان ۱۳۸۶
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مجموعهی مقاالت وارن بافت

رکود بزرگ :در ماشین رستاخیز

هنر جنگ

freakonomics

معادل فارسی  :اقتصاد عجیب و غریب

ریسک سرمایهگذاری

قسمت دشوار کارهای سخت :کسب و کاری راه
بیاندازید که توجیه سادهای ندارد.
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