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بهشتی و  72تن از یاران امام است.این حادثه بخش قابل توجهی از مدیران حذوم و دلسوز جمهوری اسالمی را حذف
کرد و تا مدتها جای خالی این عزیزان در عرصه های مدیریت و تصمیم گیری کشور خالی ماند 10 .تیرماه روز فرهنگ

پهلوانی و ورزش زورخانه ای نام گرفته و این امر یادآور نیاز جامعه به روحیه پهلوانی و کمک به همنوع است که باید
همواره مورد توجه قرار گیرد 14 .تیر ماه روز قلم بود و یادآور اهمیت و ارزش قلم و صاحبان قلم  .دین اسالم بر این
ارزش صحه گذارده و حتی در قرآن خداوند به قلم سوگند یاد کرده است(ن والقلم و ما یسطرون) و این نشانه اهمیت

و اعتبار این موضوع در مبانی دینی است .

 18تیر ماه مصادف بود با شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) بنیانگذار مذهب شیعه اثنی عشری .ایشان در حیات

پر بار خویش با ایجاد کانون های علمی و برگزاری جلسات مناظره توانست چهره ای علمی و اندیشمندانه از اسالم ارائه
دهد و به شبهات و سواالت مطرح شده توسط معاندان پاسخ های قاطع و اندیشمندانه دهد 23 .تیر ماه نیز مصادف

بود با روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان که در شرایط کنونی نیاز جوامع بشری است .جمهوری اسالمی نیز در طول

چهار دهه حیات خود توانسته است با بهره گیری از مبانی دینی با اغلب کشور های جهان و جوامع و ملت های مختلف
ارتباطی منطقی و سازنده برقرار کند .این امر می تواند نقطه قوت ما در سیاست خارجی باشد و دیگر کشور ها و جوامع

را به تعامل سازنده با ایران ترغیب نماید.

همچنین  24تیر مصادف بود با والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر که ضمن تبریک و تهنیت به همه دختران

سرزمین مادری برای آنان در کلیه عرصه های اجتماعی فرهنگی و علمی آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

این شماره از نشریه ویژه حوزه کارآفرینی است که نیاز امروز و فردای جامعه ما می باشد .کارآفرینی در حوزه

فرهنگ و هنر و نیز تجاری سازی مفهوم فرهنگ و هنر از اهمیت ویژه ای در جامعه ما برخوردار است  .آموزش فرهنگی

و ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فرهنگ می تواند ضمن حل مسئله مهمی به نام اشتغال به تقویت بنیانهای فرهنگی

و تاریخی این مرز و بوم کمک نماید .دست اندرکاران ماهنامه» نگاه نو دانش» معتقدند طرح مباحث علمی و مدیریتی
در این حوزه و فراهم نمودن زمینه تعامل علمی می تواند به تقویت نگاه جدید و ایجاد تشکل های کارآفرینی در حوزه
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مهم و اثر گذار فرهنگی و هنریکمک نماید .امید است این جریان بالنده در آینده نیز با برگزاری نشست های تخصصی،

کارگاه های آموزشی و انتشار مطالب مرتبط با این موضوع پربار تر گردد .همچنین دست اندرکاران ماهنامه از کلیه
عزیزانی که ما را در تهیه این ویژه نامه کمک نموده اند تقدیر و تشکر می نماید و برای همه این دوستان آرزوی موفقیت

و سربلندی دارند.

موفق و پیروز باشید.

 13کاری که افراد با روحیه قوی انجام نمی دهند:
 .1معموال وقت خود را با ابراز تأسف به حال خود تلف نمی کنند.
 .2قدرت و تأثیر خود را نادیده نمی گیرند.
 .3از تغییرات شرمسار نمی شوند.
 .4انرژی خود را برای چیزهایی که در محدوده کنترل آنها نیست ،صرف نمی کنند.
 .5نگران خوشایند بودن برای دیگران و قضاوت آنها نیستند.
 .6از ریسک های حساب شده نمی ترسند.
 .7در گذشته غرق نمی شوند.
 .8یک اشتباه رو بیش از یکبار انجام نمی دهند.
 .9از موفقیت دیگران رنجیده خاطر نمی شوند.
 .10پس از شکست تسلیم نمی شوند.
 .11از زمان های تنهایی نمی ترسند.
 .12احساس نمی کنند دنیا چیزی به آنها بدهکار است.
 .13به دنبال نتایج آنی نمی گردند.

براي خود دستور كار دارند.
به دنبال راه هاي متفاوت هستند.
براي ايده هاي ديگران ارزش قائلند.
مشخص مي كنند روي كدام بخش متمركز شوند.

نکات آموزنده کارآفرینی از زبان جیمز الیور (مولف کتاب های مدیریتی و
آموزش کارآفرینی)  /مهدی زارع سریزدی
 .1تعداد زیاد فالورهای شبکههای اجتماعی ،دلیلی بر موفق بودن افراد در بازاریابی نیست.
 .۲اضطراب و نگرانی ریشه در ترس دارند و هیچ کمکی به پیشرفت شما نمیکنند.
 .۳مدیتیشن بسیاری از نگرانیها و استرسها را رفع میکند.
 .۴هرچه بیشتر تالش کنید ،شانس بیشتری خواهید داشت.
 .۵مدیریت خوب ارتباط با مشتری ،بسیاری از عیوب محصول را جبران میکند.
 .۶برای رسیدن به موفقیت ،با مشکالت و سختیهای زیادی روبهرو خواهید شد.
 .۷دوستان خوب و وفادار ،بهترین دارایی هستند.
“فکر نکن ،انجام بده!”  /مجله اینترنتی رنگی رنگی
ایــن حرفــی هســت کــه  ۲۰ســال پیــش یــک غریبــه بــه جــف کارن  – Curran Catalogueرئیــس یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای مبلمــان

در ســیاتل  -زده اســت .در آن زمــان جــف فقــط  ۲۵ســال داشــت و تــازه در حــال راه انــدازی کســب و کارش بــود .در طــول چنــد ســاعت پــروازی
کــه قــرار بــود اون رو بــرای تعطیــات بــه پیــش پــدر و مــادرش برســونه ،بــا کســی کــه کنــارش نشســته بــود هــم صحبــت میشــه و ایــده ی راه
انــدازی کار جدیــدش رو لــو میــده .آخــر ســر وقتــی کــه هواپیمــا فــرود میــاد ،غریبــه فقــط چنــد کلمــه ی مختصــر امــا مفیــد بــه جــف میگــه“ :فکــر

 7راهكار افراد موفق براي متفاوت انديشيدن

هم ايده دارند و هم به خوبي عمل مي كنند.
معتقدند كه تفكر نوعي نظم است.
معتقدند براي پرورش ايده به زمان نياز دارند.

نکــن ،انجــام بــده!” همیــن چنــد تــا کلمــه جرقــه ای بــرای پیگیــری جــدی کارهــا بــرای جــف کارن میشــه و بهــش ایــن پیغــام رو مــی رســونه

کــه فکــر و ایــده هرچقــدر هــم خالقانــه و خــوب باشــه ،تــا بــه مرحلــه ی عمــل نرســه هیــچ فایــده ای نــداره.

مــدت هــا بعــد وقتــی کــه جــف تــوی خونــه ی پــدر و مــادرش یکــی از مجــات کارآفرینــی رو بــه دســت گرفــت ،عکــس غریبــه ای کــه در هواپیمــا

کنــارش نشســته بــود رو روی جلــد مجلــه دیــد .اون آدم ماریــو گابلــی ،یکــی از کارآفرینــان بــزرگ و موفــق دنیــای تجــارت بود!

کارن همچنــان بــا اون جملــه ی کوتــاه گابلــی کارهــاش رو پیــش مــی بــره .االن کــه دیگــه  ۴۷ســالش هســت ،خــوب میدونــه کــه زیــاد فکــر
کــردن بــه یــک تصمیــم بــزرگ ،اون رو ســخت تــر و ســخت تــر میکنــه .بعضــی وقــت هــا بایــد فقــط انجــام بــدی و فکــر نکنــی.
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کارآفرینی در روابط عمومی

چکیده:
واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی
 Entreprendreبه معنای متعهد
شدن نشأت گرفته است كارآفرین
كسی است كه متعهد می شود
مخاطره های یك فعالیت عموم ًا
اقتصادی را سازماندهی اداره و تقبل
نماید واژه كارآفرینی دیرزمانی پیش
از آنكه مفهوم كلی كارآفرینی به
زبان امروز پدید آید در زبان فرانسه
ابداع شد  .در اوایل سده شانزدهم
كسانی را كه در امر هدایت ماموریت
های نظامی بودند كارآفرین می
خواندند از آن پس درباره دیگر
انواع مخاطرات نیز همین واژه با
محدودیت هایی مورد استفاده
قرار می گرفت از حدود سال ۱۷۰۰
میالدی به بعد فرانسویان درباره
پیمانكاران دولت كه دست اندركار
ساخت جاده ،پل ،بندر و استحكامات
بودند به كرات لفظ كارآفرین را بكار
برده اند .می توان خاطرنشان ساخت
كارآفرینی فرایندی است كه منجر
به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای
جدید می گردد و همچنین می توان
متذكر شد كارآفرینی عبارت است از
فرآیند ایجاد ارزشی از راه تشكیل
مجموعه منحصر به فردی از منابع
به منظور بهره گیری از فرصت ها.
زمانی كه كارآفرینی به عنوان یك
شغل توسط بسیاری از اعضای یك
جامعه پذیرفته شود ،آن جامعه (یا
آن علم) بسیار سریع رشد و توسعه
می یابد.
کلمات کلیدی :کار آفرینی ،روابط
عمومی ،کار آفرین
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كارآفرینی چیست ؟
سال ها از روزی كه «ای وی لی» ivy lee
اولین دفتر روابط عمومی را بنیان گذاری و اعالمیه
اصول خود را منتشر كرد می گذرد ولی همه اذعان
می دارند كه كار و فعالیت صورت گرفته توسط Lee
سرآغاز تحوالت عظیمی در روابط عمومی سازمانها و
موسسات دولتی و غیر دولتی پس از او شده است و
شاید بتوان لی را به عنوان یك كارآفرین اساسی در
روابط عمومی مورد شناسایی قرار داد  .از اولین روز
كار« ایوی لی» تاكنون هزاران نفر در رشته ای بنام
روابط عمومی به تحصیل پرداخته اند و ده ها هزار
نفر یا شاید بهتر بگوییم میلیون ها نفر در جهان در
زمینه ای كار و فعالیت می كنند كه اولین كارآفرین
روابط عمومی بنیان اساسی آن را طرح ریزی کرده
و به مرحله اجرا درآورده است .كارآفرینی كه در
اعالمیه اصول خود می گوید :اینجا یك بنگاه
مطبوعات سری نیست ،اخبار و اطالعاتی را كه لی
ارائه می دهد درست و قابل اعتماد است اینجا یك
آژانس تبلیغات تجاری نیست به خبرنگارانی كه
جویای مطالب خبری مهم هستند با كمال میل
و اشتیاق كمك خواهد شد .به هر كس هر نوع
اطالعاتی كه مفید و سازنده باشد در جهت به دست
آوردن اطالعات كمك خواهیم نمود.
از كار آفرینان دیگری در این عرصه همانند
«ادوارد ال برنیز» كه رشته روابط عمومی را به
عنوان یك رشته علمی در دانشگاه ها وارد نمود
یا«ژرژگالوپ» كه اولین پژوهش رسمی افكار عمومی
را به مرحله اجرا در آورد و در حال حاضر معروف
ترین موسسه سنجش افكار عمومی دنیا یعنی گالوپ
را بنیان گذاری نمود را می توان نام برد ،ركس ها
رلو ،مارتسون ،اسكات ام كاتلیپ ،سرباسیل كدارك،
دكتر نطقی ،دكتر امینی و  ...همگی از كارآفرینان
روابط عمومی بوده اند كه توانسته اند منشاء تاثیرات
فراوانی در این رشته علمی گردند و این رشته را به
اوج و جایگاه امروزی آن ارتقاء دهند به گونه ای كه
می توان اشعار داشت « یك سازمان بدون روابط
عمومی یعنی هیچ» ،روزانه مبالغ هنگفتی صرف
هزینه های واحدهای روابط عمومی سازمان ها می
گردد كه در ظاهر ممكن است به بعضی از افراد
اینگونه تداعی نمایند كه خرج كردن بودجه درروابط
عمومی یعنی هدر رفتن پول ولی امروزه این نگرش
با فعالیت كارآفرینان روابط عمومی جای خود را به
این نظریه داده است كه « تخصیص بودجه برای
روابط عمومی یعنی سرمایه گذاری استراتژیك برای
آینده ای موفق در دنیا در تمامی ابعاد » اما جای
این سوال باقی است كه كارآفرینی چیست ؟ اصول و
قواعد آن كدام است ؟ خصوصیات مدیران كارافرین
چیست ؟ مشكالت و تنگناهای كارافرینی كدامند؟
مقاله حاضر درپی آن است این پارادایم جدید روابط
عمومی را تشریح و بررسی نماید .
هم اكنون به پیرامون خود نگاه كنید .تعداد
كتاب های مرتبط با روابط عمومی ،تعداد نشریات و
مجالت تخصصی ،سایت های اینترنتی جوائز طالئی

اختصاصی پیدا كرده به فعالیت های روابط عمومی،
تعداد سمینارهای برگزار شده تعداد دوره های
دانشگاهی  ،مبالغ بودجه تخصیصی و غیره همگی
موید این مطلب است كه روابط عمومی ها نیز می
باید به عنوان یك زمینه كارآفرینی مورد توجه و
مداقه قرار گیرند تا تحوالت اساسی و شگرفی دراین
زمینه علمی و ارتباطی پدید آید.
مدیر روابط عمومی كارآفرین چه كسی
است؟
یك مدیر روابط عمومی كارآفرین كسی است
كه موقعیت را خوب می شناسد ،از محیط و عوامل
محیطی كه می تواند مخاطراتی را برای او ایجاد نماید
واهمه و هراس ندارد ،به شانس چندان معتقد نمی
باشد و سعی می كند همان شانس را نیز محاسبه
و ارزیابی نماید ،او با جرات داشتن ،سختگوشی و
مدیریتی موثر كار را اداره می كند همچنین قادر
است از شرایط محیطی خود در جهت ایجاد سرمایه
مادی و معنوی و كسب پشتیبانی الزم بهره گیرد و
سعی می كند بر مسأله كمبود سرمایه كه می تواند
مانع عمده پیشرفت او در كارش بشود ،غلبه پیدا
کند .او همچنین به نوآوری ،تازگی ،تنوع ،ابتكار و
حتی بدعت در روش های كار قبلی روابط عمومی
اعتقاد راسخ دارد به عبارتی همیشه دنبال فعالیت
هایی در زمینه روابط عمومی می باشد كه تاكنون
كسی به آنها توجه و التفات نداشته است موضوعاتی
را سرلوحه كار و فعالیت خود قرار می دهد كه حتی
به نظر بعضی از افراد نمی تواند جزء وظایف عمومی
واحدهای رواط عمومی نیز تلقی گردد.
او همواره موجب انقالب در فعالیت های روابط
عمومی می شود و عرصه های جدید و نو را پیدا و به
دیگران برای ورود به آن عرصه ها جرأت و شهامت
می دهد او مدیری خالق است و سعی در تغییر
متغیرها و عوامل ومولفه های محیطی خود می كند
اینچنین مدیری برای كامیابی در فعالیت های روابط
عمومی می باید كارهایش دارای نظم و انضباط باشد
او مسئولیت گردآوری تیمی منابع مورد نیاز برای
شروع كار را برعهده می گیرد و سعی می كند از
این مابع جهت ساخت مخازن اندیشه های خالق
و بهره گیری از این خالقیت منظم در فعالیتهای
كارآفرینی خود اقدام نماید او كسی است كه فكر می
كند چگونه چطور ،كجا ،چه موقع و چه مقدار باید
از منابع و امكانات در جهت كارآفرینی بهره گیری
نماید این چنین مدیری موسس می باشد و فعالیت
های مورد نیاز توسط او شناسائی و اشخاص مناسب
در زمان مناسب این كارها را به دستور او انجام می
دهند .او سعی می كند مناسب ترین افراد را جهت
اجرای برنام های تدوین شده خود استخدام کرده
و مورد بهره برداری قرار دهد .ایده های خوبی را
عموماً در سر دارد لیكن ممكن است مهارت های
فنی و ادراكی الزم جهت پیشبرد این برنامه ها را
نداشته باشد .او دائماً فعالیت های زیردستان خود را
زیر نظر می گیرد تا وقتی بازده یكی از آنان آماده
شد دیگران برای استفاده از آن آماده باشند .او
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تصمیم گیرنده خوبی است ،دارای تجارب و معلومات
نسبتاً باالیی در زمینه روابط عمومی که همچنین
عالقه ،عشق ،پشتكار او را در امر تصمیم گیری های
مهم یاری می رساند.
کارآفرینی در روابط عمومی می تواند اثرات مثبت
 ،مفید و سازنده ای داشته باشد که از جمله مهم
ترین این اثرات عبارتند از:
روابط عمومی از تبلیغات ارزانتر بوده اما بسیار
تأثیرگذار است و ارزش و اعتبار زیادی به محصوالت
و خدمات می دهد؛ به طوری که متخصصان و
افراد باتجربه توصیه می کنند اگر بودجهی الزم
برای تبلیغات کسب و کار خود را ندارید ،به دنبال
بهبود روابط عمومی شرکتتان باشید.در حال حاضر
راهکارهای زیادی برای تقویت روابط عمومی وجود
دارد؛ اما نمی توان از قدرت رسانهها هم چشم پوشی
کرد.
در ادامهی مقاله ،راههایی را معرفی می کنیم که
کسب و کار را با تقویت روابط عمومی به موفقیت
میرساند.
استفاده از شبکههای اجتماعی
امروزه شبکههای اجتماعی نقش مؤثری در روابط
عمومی کسب و کارها دارند .پس لیستی از تمام
سایتهایی که در آنها عضو هستید تهیه کنید و
برای هر یک گزارش عملکرد بنویسید .تمام نکات
مثبت و منفی را که از برند وجود دارد در نظر بگیرید
و در برنامه ریزی های شرکت لحاظ کنید .توصیه می
کنیم با کاربران و مشتریان خود ارتباط برقرار کنید و
سؤاالت و نظرات آنها را بدون جواب نگذارید.
تعریف روشن فعالیت
باید در صفحهی اول سایت ،صفحات اجتماعی
خود را معرفی کنید و به آنها لینک بدهید .متنی
بنویسید و کار خود را به طور کامل گزارش دهید.
این متن را در تمام شبکههای اجتماعی که عضو
هستید در قسمت توضیحات وارد کنید و برای کسب
اطالعات بیشتر به سایت اصلی شرکت لینک بدهید.
نباید وارد کردن اطالعات تماس شرکت را از یاد
ببرید.
داشتن لیستی از رسانههای محلی
هر کسب و کاری باید لیستی از تمام رسانههایی
که در اطرافش قرار دارد ،تهیه کند تا بتواند اخبار
جدید را در کمترین زمان ممکن منتشر کند .گاهی
کسب و کارها اتفاقات خوبی تجربه می کنند و
بهتر است این موضوع را از طریق وب سایتها یا
رسانههای خبری پوشش دهند .این کار از بهترین
روشهای تبلیغات برند است.
معرفی رسانههای مرتبط با صنعت
هر صنعتی دارای رسانه ،سایت ،مجله یا پادکست
مرتبط با خود است و جدیدترین اخبار از این طریق
با افراد عالقهمند به اشتراک گذاشته می شود .بهتر
است لیستی از این رسانهها را در اختیار داشته باشید
و مطالب مرتبط با حوزهی فعالیت شرکت را با نام
برند خود منتشر کنید.
استخدام نویسندهی خالق
کیفیت ارتباط بین سازمان و عموم افرادی که
با آن سر و کار دارند ،عامل اساسی در تحقق اهداف
سازمان و ارتقاء جایگاه آن است .بر این اساس،
سازمان را مرزهایش تعریف نمی کنند ،بلکه سازمان
توسط شبکه ذی نفعان و مخاطبانش تعریف می
شود .سرمایه اجتماعی ،کلید موفقیت روابط عمومی

و یک سازمان در این پیوند دوسویه بین مخاطبان
و سازمانهاست .روابط عمومی بر محور تفکر مداری،
مشارکت مداری و اطالع مداری می باشد تا بتواند
در راستای کمک به اثربخشی سازمان مؤثر باشد
و با نواندیشی و نوگرایی ،ابتکار و خالقیت مستمر
عجین شود و خود را با تحوالت و پاسخگویی مرتب
به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد گسترش
روز افزون موضوع کارآفرینی که در دنیا به عنوان
یک علم برتر مطرح شده و در بسیاری از دانشگاه
های دنیا تدریس می شود روابط عمومی ها نباید
خود را از آن بی نصیب نمایند .کار آفرینی در روابط
عمومی می تواند زمینه های اشتغال ،پیشرفت و
سازمان دهی کلیه امور روابط عمومی را به همراه
داشته باشد و باعث ایفای بهتر نقش حلقه مفقوده
ارتباطی روابط عمومی و جامعه گردیده و محیطی را
مهیا نماید که افراد فرصت رشد ،پیشرفت ،خالقیت
و نوآوری را برای سایرین مهیا سازد .و اما کارآفرینی
به شدت به بسترهای فناوری اطالعات وابسته است
و از آن بهره زیادی می گیرد .شاید اغراق نباشد اگر
کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطالعات را امری
غیرممکن بدانیم.
کارآفرینی سازمانی در روابط عمومی
کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده
و فکر جدید برای ایجاد کسب و کار با قبول مخاطره
و تحمل ریسک ،محصول و خدمت جدیدی را ارائه
میکند.
کارآفرینی در سطح سازمانی هم گرایش های
ی
کارآفرینانه و هم مدیریت کارآفرینانه را بررسی م 
کند .گرایش کارآفرینانه ،تعهد و تمایل سازمان به
کارآفرینی را نشان می دهد .گرایش کارآفرینانه با
ی
فراوانی کارآفرینانه و درجه کارآفرینی سنجیده م 
شود .رویکرد «گرایش سازمانی» نشان می دهد که
سازمان های کارآفرین ،گرایش بیشتری به ریسک
ن های
پذیری دارند تا سایر سازمان ها .به عالوه سازما 
کارآفرین ،فعاالنه در جستجوی کسب و کار جدید
هستند .دیدگاه سازمانی بیانگر کمک های نظری
رشت ه های کسب و کار و مدیریت ،نظیر بازاریابی و
مدیت به مطالعه کارآفرینی است.
پیامدهای مثبت بهره گیری از کارآفرینی
در روابط عمومی
اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر
ف ّعالیت کارآفرینی است .کارآفرینی در انزوا و بدون
حمایت نهادها ،سازمان ها و انسان ها امکان پذیر
نیست .کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی
است .و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع،
نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی
آن وابسته می باشد .در شناسایی نیاز هر ف ّعالیت
کارآفرینانه ،ایده پرداز یا تئوریسین می بایست نسبت
به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه
حل هایی برای رفع آن نیاز ،در نقاط دیگری از دنیا
ارائه شده است.
کارآفرینی پیامدهای مثبت و ارزنده برای روابط
عمومی سازمان ایجاد خواهد کرد که عمده ترین
دستاوردهای آن را می توان به شرح زیر ارائه نمود:
 .1برنامه ریزی  .2سازماندهی  .3هدایت و رهبری
سازمان  .4طراحی کارهای مناسب برای نیروها .5
هماهنگی امور و کارها  .6نظام اطالع رسانی و اطالع
دهی  .7کنترل و ارزیابی  .8کاهش میزان تعارضات و
نابسامانی ها  .9افرایش بهره وری کارایی و اثر بخشی
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امور  .10کاهش میزان دوباره کارها و سردرگمی ها
 .11کاهش سستی و کم کاری  .12محیط جذاب
کاری  .13ایجاد زمینه های رشد و توسعه فعالیت ها
 .14افزایش قابلیت و سازگاری با محیط .15
شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف سازمان .16
شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آن ها در بحث
پیشبرد سازمان  .17ایجاد انگیزه در دیگران و به
تحرک در آوردن دیگران  .18تامین رضایت جامعه،
مدیران و دست اندرکاران از فعالیت های روابط
عمومی  .19تامین بهتر پیوند ارتباطی سازمان و
جامعه  .20تحقق بهتر اصول اخالقی حاکم در روابط
عمومی
بایدها و نبایدهای روابط عمومی کارآفرین
روابط عمومی ها برای اینکه به عنوان کارآفرین
رشد کنند می بایست استراتژیهای توسعهی کسب
و کار ،از جمله ترویج فرهنگ نوآوری ،پرورش
تیزهوشی در تصمیم گیری ،تسلط بر مهارت های
ارتباطی پیچیده و آموزش متخصصان روابط عمومی
رادر دستور کار خود قرار دهند.در دنیای روابط
عمومی ،تفکر رو به جلو ،برای اکثر زمینه های کاری
امری بنیادی است ،همانطور که هدف نهایی هر
سازمان رضایت ذی نفعان (داخلی و خارجی سازمان)
است که با استراتژیهای نوآورانهی روابط عمومی
ایفای نقش می کنند .کارآفرینان روابط عمومی می
توانند با قراردادن مخاطبان در مسیر درست ،قرار
داشتن در جمع برترین برندها ،فرهنگ یک سازمان
نوآور را در میان همکاران تقویت نمایند ،و همزمان
با این فعالیت ها ،به تشویق تفکر تازه و نو برای الهام
بخشیدن به مخاطبان بپردازند ،و به آنها در فرایند
پیشرفت کمک نمایند .روابط عمومی کارآفرین از
طریق پیشبینی تغییرات به توسعهی تفکر در کسب
و کار می پردازد .نوآوری نه تنها منجر به بهترین
محصول و خدمت میشود ،بلکه منجر به انتخاب
بهترین فرایند در برقراری ارتباط موثر نیز می گردد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
بر اساس آنچه گفته شد کارآفرینی سازمانی
در روابط عمومی را می توان این گونه تشریح نمود:
افرادی موفق که موقعیت را به خوبی شناخته و از
محیط و عوامل محیطی که می تواند مخاطراتی را
برای او ایجاد نماید واهمه و هراس ندارد و با سخت
کوشی و مدیریت موثر و با در نظر گرفتن آن عوامل
سعی کند با نوآوری ،خالقیت و استفاده از فناوری
های جدید ارتباطی اثربخش با دیگران ایجاد کند
و هنر مردمداری خود را به ظهور برساند .همچنین
قادراست از شرایط محیطی (داخلی و خارجی) در
جهت ایجاد سرمایه مادی ،معنوی و کسب ذهنیت
مثبت در مردم بهره گیرد.
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کارآفرین برتر کشوری  ...فرزین فرهامی منش

«کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید
(مادی یا معنوی) از طریق تالش های متعهدانه
و با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن
اطالق می گردد .به اعتقاد یوزف شومپیتر
( )1934فرآیند کارآفرینی «تخریب خالق»
است و پیتر دراکر ،پدر علم مدیریت ،کارآفرین
را کسی می داند که فعالیتی را با سرمایه
اقتصادی خودش شروع می کند ،ارزش ها را
تغییر می دهد و در محیط اطراف خود تحول
ایجاد می کد و به سمت بهتر شدن می برد».
انجمن علمی کارآفرینی مرکز آموزش
علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
از سال  1391فعالیت خود را آغاز نموده و
حمایت های معنوی و مادی بسیاری از طرح
های دانشجویان داشته است که از نمونه های
بارز این فعالیت های کارآفرینانه می توان به
موفقیت های چشم گیر آقای علیرضا صدری
در زمینه گوهرشناسی و حضور ایشان در
نمایشگاه های فن بازار و پژوهش و کسب نشان
الماس ( در بخش اختراع و نوآوری ) در سطح
کشور؛ و همچنین انتخاب آقای فرزین فرهامی
منش به عنوان دانشجوی برتر شایسته تقدیر
کشوری در بخش کارآفرینی اشاره داشت.
از سال  1396دفتر کارآفرینی مرکز 31
مستقل از انجمن علمی کارآفرینی فعالیت
خود را حرفه ای تر آغاز نموده و با حمایت
های ریاست مرکز و اساتید مشاور این دفتر،
آمادگی خود را برای حمایت از ایده های
خالقانه دانشجویان اعالم کرده است.
لذا بر آن شدیم تا در این شماره که در
قالب «ویژه نامه کارآفرینی» به چاپ رسیده،
به سراغ آقای فرزین فرهامی منش ،یکی از
کارآفرینان موفق مرکز  31رفته و مصاحبه ای
دوستانه برای شما عزیزان داشته باشیم.
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 کمی از شرح حال و وضعیت خودپیش از شروع کارآفرینی برایمان بگویید:
فرزین فرهامی منش متولد آذر  59شهر
تهران محله مجیدیه هستم .بعد از گذراندن
دوره ابتدایی و راهنمایی با معدل باال وارد
رشته تجربی شدم و البته همزمان با این دوران
کار کردن به صورت پاره وقت در کارهایی که
پیش می آمد را شروع کردم چون کال آدمی
هستم که نمی توانم بیکار بنشینم به قول
مادرم که میگه تو همیشه فلفل خورده ای.
همیشه به دنبال کاری برای پر کردن اوقات به
صورت مفید بودم .کارها ی مختلفی از جمله
رنگ کاری .رستوران گردانی .برقکاری با پدرم.
کمی آرایشگری و غیره تجربه کردم  .بعد از
امتحان دیپلم کال به کار برقکاری مشغول
شدم ولی چون عالقه ای نداشتم و پاره ای از
مشکالت به این کار ادامه ندادم.
 هنگامی که در حال توسعه کسب وکارتان بودید چه کسانی رو می شناختید
که مثل شما کاری را شروع کرده و یا اصال
صاحب یک کسب و کار مستقل بودند
و این که این افراد چه تاثیری بر شما
گذاشتند؟ و اینکه آیا والدین ،بستگان یا
دوستان نزدیک شما کارآفرین هستند و
در این صورت رمز موفقیت آنها چیست؟
در سال  83به دعوت دایی ام که با دوستش
کارگاه تولید روپوش رستورانی داشتند مشغول
به کار شدم و در مدت خیلی کوتاهی تقریبا
با تمام مراحل تولید آشنا شدم و مهارت پیدا
کردم .در اوایل سال 85به دعوت پسر خاله ام
تصمیم به راه اندازی کارگاهی مستقل گرفتیم
که به دلیل بعضی مسایل ادامه همکاری
میسر نشد .از همان سال خودم به تنهایی
اولین کارگاه تولیدی را راه اندازی کردم.که
با پیشرفت کار و گسترش آن با نام شرکت
«سبحان دوخت آریا» ثبت شد.

 آیا برای خودتان الگوی مشخصیداشتید؟
من به مطالعه داستان های کار آفرینان
عالقه داشتم مخصوصا کسانی که مثل خودم
از صفر شروع کرده بودند .سرگذشت آنها را
مطالعه می کردم ولی الگوی خاصی مد نظرم
نبود و از هر کدام شاید نکته ای که جالب
بود برداشت می کردم و برای خودم انرژی
مثبت جمع می کردم .مثال موسس «پوشاک
هاکوپیان» که چون اسم تولیدی ما هم سبحان
بود من به شوخی به بچه ها می گفتم ما هم
روزی سبحانیان خواهیم شد.
از آنجایی که تجربه ی کسب و کار مستقل
و بازار یابی و فروش را نداشتم شرایط بسیار
سختی رو گذراندم چون پولی هم نداشتم که
پرسنل بیشتری برای تقسیم کارها استخدام
مجبور بودم اکثر کارها را خودم انجام بدم .از
قبیل بازاریابی و گرفتن سفارش خرید از بازار،
برشکاری و حتی در قسمت اتو و بسته بندی
هم خودم کمک می کردم که البته امروز که
شرایط بهتر شده نگاه می کنم متوجه می شوم
که انگار باید از همان ابتدا خودم تمام مراحل
را تجربه مستقیم می کردم که امروز در هر
قسمتی که دچار مشکل یا بحرانی می شوم
بتوانم راه حل بهتری پیدا کنم و حتی پرسنلی
را که االن در حال انجام ان هستند بیشتر درک
کنم.
 برای راه اندازی کسب و کار خود بهچه مقدار سرمایه نیاز داشتید؟
با توجه به نبود سرمایه کار کارگاه به صورت
کند ولی در حال انجام پیش می رفت .حتی
زمان هایی ما مجبور می شدیم برای خرید
پارچه سفارش بعدی صبر کنیم تا مشتری
تسویه حساب کند .البته همین کمبود سرمابه
باعث شد ما چیز جدیدی را در کار تجربه
کنیم .چون انگیزه ای برای موفقیت داشتیم
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از کار سخت نا امید نشدم هر از چند گاهی در
خلوت خیلی بر سر زندگی غر نمی زدم.خیلی
وقتا اصطالحا به مو می رسید ولی خداوند لحظه
آخر گره گشا بود.
 چند سال طول کشید تا توانستید بهیک گردش نقدی و نقطه سر به سر مثبت
دست پیدا کنید؟
پنج سال تقریبا طول کشید که تولید کارگاه
به رشد خوب و در آمد زایی قابل قبول رسید.
برای ادامه کار به صورتی که مد نظرم بود که به
بزرگ
صورت شرکت و کارگاه ثبت شده ی
تر تبدیل شود مشکل بزرگی وجود داشت که آن
خدمت سربازی من بود که نرفته بودم و غیبت
داشتم برای اینکه به اهداف اینده ام نزدیک
بشوم سریعا اقدام کرده و راهی خدمت شدم
که متاسفانه به خاطر شرایط خدمت خیلی از
مشتری ها را از دست دادم و زمانی که از خدمت
برگشتم مجبور شدم دوباره به نوعی از نقطه
صفر شروع کنم .در سال  91با پیگیری زیاد
و اینکه خداوند وقتی که به دنبال کاری باشید
عوامل و شرایطش را فراهم می کند ،با دوستانی
اشنا شدم که در زمینه « »ITثبت شرکت و
راه انداری سایت اینترنتی تبحر داشتند کمک
خیلی زیادی به من کردند که همیشه در زندگی
از خداوند بابت قرار دادن همچین انسان هایی
تشکر می کنم .همان سال با پیشنهاد داییم در
رشته مدیریت کسب و کار در واحد  31فرهنگ
و هنر تهران شروع به تحصیل کردم .با توجه به
هم خوانی و مرتب بودن کار و رشته با عالقه
ادامه دادم و از محضر استادان استفاده کردم.
در این مسیر با شناخت بهتر بازار و نیاز های
مشتریان شروع به تولید محصوالت متنوع تر و
با کیفیت تر کردیم و موفق به دریافت گواهی از
انجمن استاندارد ایران  iso9001و iso2008
شدیم.
 در این مسیر چه موفقیت هایی کسبکردید؟
در سال  93در همایش مدیران جهادی
کشور و در سال  95در همایش مدیریت
استراتژیک موفق به دریافت لوح و در سال 96
به عنوان یکی از یکصد برند تولید ملی انتخاب
شدیم در همین سال به لطف جناب آقای دکتر
علینی ریاست محترم واحد  31و سرکار خانم
صبوری مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه ،به
عنوان کارآفرین شایسته تقدیر کشوری انتخاب
شدم و قلبا اعتقاد و باور دارم که همه این جوایز
و محبت ها مرهون لطف خداوند در آشنایی با
افراد فرهیخته و استفاده از نقطه نظرات آنها بوده
و البته همه عوامل و پرسنل «شرکت سبحان»
نیز به نوبه خود با تالش بی وقفه خود با تالش
بی وقفه خود چالش ها یکی بعد از دیگری طی
می کنند.
 در این مسیر با چه مسائل و مشکالتیروبرو شدید؟
از مسایل و مشکالت تولید می توانم به
عدم حمایت دولت از بخش تولید که متاسفانه

وام هایی که برای بخش تولید اختصاص
می یابد به تولید کننده واقعی نمی رسد و
عدم امکان صادرات با توجه به موانع بانکی
و تحریم ها اشاره کنم .البته در کنار این
ها مشکالت بروکراسی اداری در هر قسمت
مانند بیمه و اداره مالیات و ارزش افزوده که
به صورت الکترونیک با هم لینک نیست و
وقت زیادی بابت مسایل قراردادی و بیمه ای
تلف می شود نیز وجود دارد.
 در پایان از اهداف پیش روی«شرکت سبحان» بفرمایید:
از اهداف پیش روی «شرکت سبحان»
تولید پارچه نانو و ضد آتش در زمینه لباس
کار و ایمنی و امکان صادرات محصول در
آینده نزدیک است که ان شا ا ...به لطف خدا
به زودی محقق می شود.
 توصیه ای برای دانشجویان درزمینه کارآفرینی دارید؟
از دانشجویان عزیزی که طرح خاص و
ایده ای نو برای شروع یک کارآفرینی در سر
دارند می خواهم تا ترس را کنار گذاشته و
پس از بررسی شرایط محیطی ،اقدام به آغاز
کسب و کار خود را نمایند و مطمئن باشند با
تالش خود حتما به موفقیت خواهند رسید.
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اثربخشی کارآفرینی سازمانی در
محیط کسب و کار پیچده و ناپایدار

مقدمه
باید بدانیم مسایل امروز سازمانها
با را ه حلهای دیروز حل شدنی
نیست و قواعد بازی رقابت پیچیده
و ناپایدار ی بر محیط سازمانها حاکم
است .سازمانهای امروزی به تحلیل
درست از محیط نیاز دارند و بایستی
در اصالح فرآیندها و ایجاد راهبرد
سازمانی توانمند باشند .استقبال از
ایدههای خالق در درون سازمانها
و روی آوردن به کارآفرینی سازمانی
می توانند نتیجه بخش بوده و هدف
سازمان ها را در مدیریت نارسایی
ها و شناخت فرصت ها محقق سازد.
نقش مهم مدیران در این مسیر
تحلیل درست محیط و شناسایی
نارسائی ها و تحلیل درست ارزش از
دیدگاه مشتریان و در نهایت اندازه
گیری درست فعالیت ها و مدیریت
سازمان در یک محیط پیچیده و حتی
ناپایدار می باشد.
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تحلیــل پیچدگــی و طــرح
()Cynefin
ســاینفین
ایــن طــرح بــه مدیــران اجرایــی اجــازه
مــی دهــد کــه متوجــه شــوند در چــه وضعیتــی
از پیچیدگــی هســتند و از طرفــی بــه آن هــا
اجــازه مــی دهــد کــه از مشــکالت ناشــی از
مــدل اجرایــی مدیریتــی خــود نیــز در امــان
بماننــد .ایــن طــرح مســایل را در چهــار حالــت
طبقــه بنــدی نمــوده اســت کــه عبارتنــد
از :ســاده ،بغرنــج ،پیچیــده و آشــوبناک و از
طرفــی حالــت پنجــم (دســته بنــدی نشــده)
بــه وضعیتــی اطــاق مــی شــود کــه بــا
ســاختارهای موجــود تطابــق نــدارد .در ادامــه
بــه چهــار ســطح پیچیدگــی اول اشــاره مــی
شــود
حالــت اول :شــرایط ســاده و حــوزه
اســتفاده از بهتریــن تجربــه هــا
شــرایط ســاده عمومــا بــا پایــداری و
رابطــه واضــح بیــن علــت و معلــول شــناخته
مــی شــوند کــه بــه راحتــی توســط همــه
قابــل تحلیــل اســت .اغلــب پاســخ صحیــح
واضــح و غیــر قابــل بحــث اســت .ایــن حــوزه
عمومــا پاســخ هــای مشــخصی دارد کــه بیــن
اکثــر رقبــا نیــز یکســان اســت و بــه نــدرت
دســتخوش تغییــر مــی شــود.
شــرایط ســاده نیازمنــد مدیریــت و نظــارت
سرراســت اســت .مدیــران در ایــن مــوارد
مســأله را مشــاهده کــرده و بــا جمــع آوری
داده هــا مســأله را طبقــه بنــدی مــی کننــد
و ســپس پاســخ خــود را بــا یکــی از تجربــه
هــای موفــق پیشــین تطابــق مــی دهنــد.
شــرایطی کــه بــه شــدت فرآینــدی
هســتند (مثــل فرآینــد دریافــت و پرداخــت
وام) در ایــن طبقــه ،دســته بنــدی مــی شــوند.
اگــر مشــکلی در دریافــت اقســاط بــه وجــود
آیــد یــک کارمنــد مــی توانــد راحــت مســایل
را حــل و فصــل کنــد :ابتــدا مســأله را مــی
شناســد (یکــی از قــرض کننــدگان قســط
خــود را پرداخــت نکــرده اســت) ســپس آن را
طبقــه بنــدی مــی کنــد (اســناد را مــی بینــد
تــا بــا نحــوه دریافــت اقســاط آشــنا شــود) و
بــه مســأله پاســخ مــی دهــد (طبــق فرآینــد
دریافــت اقســاط عمــل مــی کنــد) .بــا توجــه
بــه اینکــه هــم مدیــران هــم کارمنــدان بــه
ایــن اطالعــات دسترســی دارنــد مــی تــوان
بــه راحتــی بــا یــک سلســله مراتــب دســتوری
و کنترلــی ایــن مســایل را رفــع و رجــوع کــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه دســتورات ســاده و واضــح
هســتند بــه نــدرت اختالفــی در چگونگــی
اجــرا رخ مــی دهــد.
بــا ایــن حــال ممکــن اســت مشــکالتی
در ایــن زمینــه رخ دهــد:

• مســایل بــه اشــتباه ســاده ســازی شــده
انــد :مدیرانــی کــه اکثــرا داده هــا و اطالعــات
را بــه صــورت خالصــه و کوتــاه شــده مــی
خواهنــد عمومــا بــا ایــن مشــکل رو بــه رو
مــی شــوند.
• مدیــر دچــار “تفکــر الگویــی” شــده
اســت :وقتــی مدیــران بــه روش هــای جدیــد
تفکــر و شــرایط جدیــد بــازار کســب و کار بــه
درســتی توجــه نمــی کننــد و همــواره ســعی
دارنــد از روش هــای قدیمــی بــرای کســب
موفقیــت اســتفاده کننــد.
• شــرایط آرام و روان پیــش مــی رود:
وقتــی همــه چیــز بــه ظاهــر خــوب اســت
مدیــران بــه رضایــت فــردی مــی رســند و
اگــر حــاال شــرایط تغییــر کنــد مدیــران دیــر
واکنــش نشــان مــی دهنــد .طبــق الگــوی
“ســاینفین” شــرایط ســاده بســیار بــه شــرایط
آشــوبناک نزدیــک اســت زیــرا اکثــر شکســت
هــای فاجعــه بــار بــه علــت ایــن رخ داده اســت
کــه مدیــران انتظــار تغییــر در شــرایط فعلــی را
ندارنــد.
در نهایــت بایــد بــه خاطــر داشــت کــه
تجربــه هــای موفــق“ ،تجربــه هســتند و در
گذشــته رخ داده انــد” .گرچــه در بســیاری از
مواقــع مفیــد نشــان مــی دهنــد ،در صــورت
تغییــر ســریع در شــرایط خیلــی مفیــد نخواهنــد
بــود و بایــد تغییــری در ســاختار مدیریــت رخ
دهــد.
حالــت دوم  :شــرایط بغرنــج و حــوزه
کارشناســان
در شــرایط بغرنــج گرچــه رابطــه بیــن
علــت و معلــول کامــا واضــح و مشــخص
اســت امــا چنــد راه حــل وجــود دارد و همــه
نمــی تواننــد راه حــل درســت را ببیننــد .در
شــرایط ســاده مدیــران مشــاهده مــی کردنــد،
طبقــه بنــدی مــی کردنــد و پاســخ مــی دادنــد
امــا در شــرایط بغرنــج مدیــران مشــاهده
مــی کننــد ،تحلیــل و آنالیــز مــی کننــد و
پاســخ مــی دهنــد .در ایــن شــرایط بایــد از
متخصصــان بهــره بــرد.
چــون در شــرایط بغرنــج یــک جــواب
درســت وجــود نــدارد پــس بایــد چنــد جــواب
را کــه ممکــن اســت هــر کــدام خــوب باشــند
امتحــان کــرد .انتخــاب یــک ویژگــی جدیــد
بــرای یــک تلفــن هوشــمند ،انتخــاب محــل
جســتجوی بــرای یــک معــدن از جملــه مــوارد
ایــن حــوزه هســتند.
تفکــر الگویــی در ایــن بخــش نیــز
خطرســاز خواهــد بــود ،متخصصــان عمومــا در
خطــر ایــن گونــه تفکــر هســتند و بــه همیــن
دلیــل ممکــن اســت از یافتــن جــواب هــای
خالقانــه یــا روش هــای خوبــی کــه مبتدیــان
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و غیرمتخصصــان ارائــه مــی دهنــد عاجــز
باشــند .بــرای فــرار از ایــن مشــکل مدیــران
بایــد عــاوه بــر توجــه بــه نظــر متخصصــان
گوشــه چشــمی بــه نظــرات خالقانــه دیگــران
داشــته باشــند .عمومــا سلســه جلســات
“طوفــان فکــری” و یــا فراخــوان ایــده هــای
عمومــی مــی توانــد موثــر واقــع شــود.
حالــت ســوم  :شــرایط پیچیــده و حــوزه
ی ایجــاد
در شــرایط بغرنــج یــک جــواب درســت
وجــود داشــت امــا در شــرایط پیچیــده جــواب
درســت را نمــی تــوان کشــف کــرد .در ایــن
شــرایط تعــداد مولفــه هــا زیــاد اســت و
تغییــرات شــدیدی در هــر کــدام از عوامــل
موثــر بــر شــرایط کنونــی رخ مــی دهــد.
بســیاری از ایــن تغییــرات در نــگاه بــه گذشــته
قابــل درک اســت امــا آینــده ی وضعیــت هــر
مولفــه قابــل شــناخت نیســت.
بــرای درک بهتــر شــرایط در آینــده بهتــر
اســت از آزمایــش هایــی کــه هزینــه زیــادی
ندارنــد و مخــرب نیســتند اســتفاده کنیــم.
بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت ابتــدا تحقیــق
انجــام شــود ســپس مشــاهده و پاســخ ارایــه
شــود .در ایــن شــرایط ،مدیریــت بایــد بــه
تغییــرات شــرایط توجــه نشــان دهــد و بــه
دنبــال تحلیــل تغییــرات باشــد .بررســی اثــر
هــر اقــدام پیــش از انجــام دادن آن و بررســی
ســایر پاســخ هــای موجــود از پیــش نیازهــای
اصلــی هــر پاســخ اســت .امــا بایــد توجــه
داشــت کــه در شــرایط پیچیــده هیــچ جوابــی
مطلقــا درســت نیســت و نمــی تــوان گفــت
بهتریــن جــواب اســت .بایــد صبــر داشــت و
توجــه کــرد کــه شکســت خــوردن در ایــن
شــرایط امــری ناگزیــر اســت.
در ایــن شــرایط برخــی مدیــران ســعی
دارنــد بــه دنیــای مدیریــت ســنتی دســتور
و کنتــرل برگردنــد تــا از ریســک در امــان
بماننــد .مدیرانــی کــه نمــی داننــد شــرایط
پیچیــده نیازمنــد تجربــه کــردن آلترناتیوهــای
مختلــف اســت ممکــن اســت پــس از نیافتــن
پاســخ مناســب در زمــان کوتــاه ،صبــر خــود
را از دســت بدهنــد و یــا از شکســت تــرس
داشــته باشــند .برخــی مدیــران بــا ســعی بــر
کنتــرل بیــش از حــد همــه جوانــب کار خــود
باعــث پیــش گیــری از بــروز ایــده هــای
جدیــد و نوآورانــه مــی شــوند.
حالــت چهــارم :شــرایط آشــوبناک و حــوزه
اقدام ســریع
در ایــن شــرایط تــاش بــرای یافتــن
پاســخ صحیــح بــی فایــده اســت .رابطــه بیــن
علــت و نتیجــه غیرقابــل درک اســت چــون
همــه علــل بــه ســرعت تغییــر مــی کننــد و
الگــوی معنــاداری در ایــن تغییــرات وجــود
نــدارد .ایــن شــرایط بــه نــدرت بــرای مدیــران
رخ مــی دهنــد .ایــن شــرایط عمومــا پــس از
یــک اتفــاق غیرمترقبــه و نــادر بــرای ســازمان
بــه وجــود مــی آیــد.
در ایــن شــرایط اولیــن کار مدیــر ایــن
اســت کــه بــرای جلوگیــری از بدترشــدن

شــرایط اقدامــی انجــام دهــد .ســپس بــه
ایــن توجــه کنــد کــه پایــداری را چگونــه بــه
دســت آورد و ســپس بــا تــاش بــرای ســاده
ســازی ارتبــاط بیــن عوامــل و تغییــر شــرایط
از آشــوبناک بــه پیچیــده ،بــه مســأله پاســخ
بدهــد .در ایــن شــرایط کوتــاه کــردن فرآینــد
ارتبــاط از بــاال بــه پاییــن در ســازمان بــا حذف
روال عــادی و زمــان بــر و همچنیــن اصــاح
ارتباطــات بیــن مدیــر و کارمنــد و ســاده کردن
آن ،بــه دنبــال تحلیــل نبــودن و اســتفاده از
بازخــورد هــای ســریع مــی توانــد بــه مدیریــت
در انجــام اقــدام اصالحــی ســریع کمــک کنــد.
رویکــرد تعالــی ســازی ( )BPMو
کارآفرینــی ســازمانی
بــر اســاس تحقیــق انجــام شــده توســط
ســازمان  APQCدر ســال  ،۲۰۱۶از بیــن
تمامــی رویکردهــای مدیریتــی مربــوط بــه
بهینــه ســازی و تعالــی ســازمانی ،مدیریــت
فرایندهــای کســب و کار ( )BPMاز حیــث
میــزان پرداختــه شــدن بــه آن در ســازمان هــا،
رتبــه اول را بــه دســت آورده اســت .دلیــل
ایــن اســتقبال را بایــد در منافــع متعــدد و
متنوعــی کــه بــرای ســازمان در اثــر جــاری
ســازی موثــر ایــن رویکــرد مدیریتــی ،حاصــل
مــی گــردد جســتجو نمــود .پژوهشــگران
حــوزه مدیریــت مــوارد زیــر را از جملــه
مهمتریــن منافــع مدیریــت بهینــه فرایندهــای
کســب و کار بــر شــمرده انــد:
• بهبــود عملکــرد و اثربخشــی فرایندهــا
در اثــر بازنگــری مســتمر آن هــا بــا دیــدگاه
نــاب ( بهینــه ســازی خروجــی هــا ،کاهــش
هزینــه انجــام ،بهبــود ســرعت انجــام ،افزایــش
رضایــت مشــتری دریافــت کننــده خروجــی
فراینــد )
• جــاری ســازی موثــر راهبردهــای
ســازمان بــه وســیله فرایندهایــی کــه در
جهــت ایجــاد یکپارچگــی و همســوئی بــا
راهبردهــا ،بهینــه شــده انــد.
• ایجــاد نگــرش و رویکــرد فراینــد گــرا
در مقابــل شــیوه وظیفــه گــرا ( فانکشــنال )
در ســازمان
• اســتاندارد ســازی فرایندهــا و ایجــاد
فهــم مشــترک دربــاره آن هــا در تمامــی الیــه
هــای ســازمان
• ایجــاد زمینــه بهبــود مســتمر ســازمان از
طریــق بهبــود فرایندهــای کســب و کار
• ایجــاد زمینــه مناســب و اطالعــات
کافــی بــرای مدیریــت اثربخــش عملکــرد
ســازمان از طریــق پایــش و انــدازه گیــری
شــاخص هــای فراینــدی
• برقــراری هــم ســو میــان مولفــه هــای
اصلــی ســازمان شــامل فرایندهــا ،راهبردهــا،
فرهنــگ ســازمانی ،ســبک رهبــری و ..
مدیریــت نارســائی در انجــام فرآیندهــای
کســب و کار
الــف  -ارزیابــی اثربخشــی و ایجــاد
فرصــت هــا:
بــر ایــن اســاس مدیــران در خصــوص
کارایــی و اســتفاده از منابــع در درون ســازمان
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تصمیــم گیــری مــی نماینــد .هــدف آن هــا
اســتفاده حداکثــری از منابــع در ســازمان
اســت .بررســی تکنولــوژی تولیــد ،تکنولــوژی
اطالعــات و سیاســت هــای مرتبــط بــا منابــع
انســانی از جملــه مــوارد مهــم در ارزیابــی
هــای مدیریتــی بــه شــمار مــی رود .از طرفــی
مهمتریــن وظیفــه آن هــا سیاســت گــذاری
و ارزیابــی اثربخشــی اســت .در صورتــی کــه
هــدف کارآفرینــی ســازمانی باشــد چارچــوب
زیــر مــی توانــد مــاک ارزیابــی اثربخشــی
بــوده و نتایــج ارزیابــی میتوانــد بــه اصــاح
فرآیندهــا و ایجــاد فرصــت هــا و مدیریــت
نارســایی در انجــام فرآیندهــای کســب و کار
بیانجامــد.
 .1نتایــج مالــی مســتقیم حاصــل از
کارآفرینــی ســازمانی بــه معنــای افزایــش
فــروش ،درآمــد ،ســود ،برگشــت ســرمایه ،و ...
 .2نتایــج غیــر مالــی مســتقیم حاصــل
از کارآفرینــی ســازمانی بــه معنــای منافــع
ملمــوس از قبیــل نتایــج حاصــل از اســتفاده
بهینــه از ظرفیــت مولــد ،پیشــرفت و بهبــودی
تکنولــوژی یــا هــم افزایــی دربــازار
 .3توســعهی منابــع انســانی حاصــل از
کارآفرینــی ســازمانی بــه معنــای چنانچــه
کارآفریــن ســازمانی در همــهی معیارهــای
فــوق موفــق نباشــد .بــاز هــم بــه دلیــل
بهبــود در تکنیــک ،تولیــد ،بازاریابــی و دیگــر
قابلیتهــا و مهارتهــای افــرادی کــه از
درگیــری بــا فعالیتهــای کارآفرینانــه حاصــل
شــده اســت -و حداقــل بــرای کارهــای بعــدی
و مشــابه قابــل اســتفاده خواهــد بــود -مثبــت
ارزیابــی میشــود.
ب -مدیریت محیط سازمانی پیچیده
بــر ایــن اســاس مدیریــت در چارچــوب
ایجــاد و ارزش افزایــی کارائــی فرآیندهــای
خــود را اثربخــش مــی نمایــد و همزمــان
بــا اصــاح فرآیندهــا راهبردهــا و اســتراتژی
مربــوط بــه ســازمان را تغییــر داده و در مســیر
خواســت مشــتریان و حــل مســایل آن هــا
قــرار مــی دهــد کــه نتیجــه راهبــرد هــم
افزایــی مــی باشــد  .در ایــن زمینــه برنامــه
و طــرح ســازمانی میتوانــد در بــر گیرنــده
فعالیــت هــای زیــر باشــد.
 .1ســازماندهی و کارآفرینــی درون
ســازمانی :
 .2تعییــن ارزش و تعریــف دقیــق از ارزش
از دیــدگاه مشــتری
 .3شناســایی فرصــت هــا و شــناخت
جریــان ارزش و برنامــه ریــزی بــرای اقدامــات
و فعالیــت هــای الزم
 .4تکامــل گرایــی در فعالیــت هــای ارزش
آ فر ین
 .5استقرار سازماندهی فرایند گرا
 .6استقرار نظام ارزیابی اثر بخشی
منابع:
/http://blog.vla.ir

/http://jha.iums.ac.ir
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نگاهی کوتاه بر مفهوم تجاری سازی و
جایگاه آن در آثار هنری

مفهوم لغوی تجارت
در فرهنگ فارسی معین:
(ت َر) [ ع ( ] .مــص ل  ).بازرگانــی
ِ
کــردن ،دادوســتد ،ســوداگری.
در فرهنگ فارسی عمید:
 .۱دادوستد کردن.
 .۲خریدوفــروش کلــی هــرنــوع کاال؛
ســوداگری؛ بازرگانــی.
مترادف:
بازرگانــی ،دادوســتد ،ســودا ،ســوداگری،
معاملــه
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تجاری سازی چیست؟
پیــش از آنکــه بــه مفهــوم تجاری ســازی
در دنیــای امــروز بپردازیــم و جایــگاه فعلــی آن
را مــورد نقــد و بررســی قــرار دهیــم ابتــدا الزم
اســت کــه در خصــوص مفهــوم ســازی ایــن
واژه مطالبــی را بیــان نماییــم.
تجــاری ســازی از دیــد متخصصــان ایــن
مبحــث ،بــه ســه دیــدگاه کلــی تقســیم مــی
شــود:
دیــدگاه اول تجــاری ســازی را بــه
صــورت یــک زنجیــره متصــل بــه هــم از
خلــق ایــده تــا فــروش و بکارگیــری فنــاوری
توســط مشــتری نهایــی درنظــر مــی گیــرد.
بــه اعتقــاد گلــد اســمیت« :تجــاری ســازی
فرآینــد توســعه یــک کســب و کار از طریــق
مطالعــه امــکان ســنجی یــک ایــده و کاربــرد
آن تــا پذیــرش در بــازار اســت».
در دیــدگاه دوم تجــاری ســازی را
متــرادف بــا انتقــال تکنولــوژی قلمــداد مــی
کننــد .محققیــن ایــن دیــدگاه ،تجــاری ســازی
تکنولــوژی را استانداردســازی عملیــات تولیــد
بــه منظــور ارائــه و انتقــال دانــش بــه ســایرین
مــی داننــد کــه در حیــن انتقــال بــه فــرد یــا
گروهــی دیگــر ،در نظــام ،فراینــد محصــول و
روش نویــن بــه کار بــرده شــود.
و در نهایــت دیــدگاه ســوم تجــاری
ســازی بــه متخصصــان حــوزه بازاریابــی و
توســعه محصــول جدیــد در شــرکت اختصــاص
مــی یابــد و آنهــا تجــاری ســازی را آخریــن
فعالیــت در چرخــه توســعه محصــول مــی
داننــد .از دیــدگاه فیلیــپ کاتلــر ،تجــاری
ســازی آخریــن مرحلــه از مراحــل هشــت
گانــه تولیــد محصــول جدیــد اســت.
متفکــران خــاق در شــرکت هــا و
ســازمان هــا پــس از طــی مراحــل تحقیــق
و توســعه ( )R&Dبــه ایــده و نــوآوری
هــای خالقانــه ای دســت مــی یابنــد کــه بــا
اجرایــی شــدن آن هــا بــه عنــوان اختراعاتــی
بــا کارکردهــای متنــوع مــی توانــد بــا ورود بــه
بــازار بــه نیازهــای بســیاری از مشــتریان و
مصــرف کننــدگان کاال ،محصــوالت و خدمات
پاســخ داده ،یــا در بهبــود عملکــرد و کیفیت آن
هــا کمــک شــایانی نمایــد .حــال بایــد در نظــر
داشــت کــه اجرایــی شــدن یــک ایــده خــاق
در صورتــی کــه در فرآینــد صحیــح خــود ،از
مرحلــه تولیــد تــا مصــرف قــرار نگیــرد ،نتیجــه
دلخــواه بــه دســت نخواهــد آمــد.
تجــاری ســازی بــه فرآینــدی اطــاق
مــی گــردد کــه بــا هــدف بهــره بــرداری از
ایــده ،خالقیــت و نــوآوری بــه شــکل تولیــد

و یــا بهبــود ســاختار و کیفیــت یــک محصــول
یــا خدمتــی در بــازار بــا هــدف کســب ســود
بــه مشــتریان عرضــه شــود .بــه بیــان دیگــر
تجــاری ســازی از طــرح و پــرورش ایــده
آغــاز شــده و بــا تولیــد و توســعه کاال و حتــی
روشــی نویــن در اصــاح فرآینــد تولیــد یــا
ارائــه خدمــات بــه دســت مشــتریان مــی
رســد.
ســازمان هــا بــرای رســیدن بــه جایــگاه
مطلــوب در بازارهــای رقابتــی ،بایــد بــرای
فعالیــت هــای تحقیقاتــی اهمیــت بســیاری
قائــل شــده و بــه ســمت کســب و کارهایــی
هدایــت شــوند کــه آن هــا را بــه ســود دلخــواه
و کســب ســهم بــازار بیشــتر ســوق دهــد.
فرآینــد تجــاری ســازی گاهــی بــرای
محصــول و خدمتــی اســت کــه در بــازار قابــل
دســترس بــوده و شــرکت در جهــت ارتقــاء
ســطح کیفــی آن برآمــده و یــا قصــد دارد
بــازار خــود را در موقعیــت جغرافیایــی دیگــری
ایجــاد و ارتقــاء دهــد .بــه همیــن دلیــل
در فرآینــد تجــاری ســازی و بــا پیشــرفت
هــای تکنولــوژی در دنیــای امــروز ،کارمنــدان
بخــش تحقیــق و توســعه بایــد بــه شــیوه ای
طــرح ریــزی نماینــد کــه بــا تلفیــق شــیوه
هــای افزایــش ســطح فنــاوری ،ســطح رقابــت
را نیــز در بــازار فــروش افزایــش دهنــد.
مــی دانیــم کــه امــروزه سیاســت هــای
مربــوط بــه تجــاری ســازی و خصوصــی
ســازی تأثیــرات عمیقــی را بــر فرهنــگ
گــذارده و بــه نوعــی مفهــوم چنیــن فرهنگــی
را بــه فرهنــگ شــرکتی تغییــر داده اســت.
یکــی از نتایــج تجــاری ســازی فرهنگــی را می
تــوان گســترش مصــرف گرایــی عنــوان کــرد
کــه ایــن موضــوع از فرهنــگ مبتنی بــر ارزش
هــای اقتصــاد آزاد و رقابــت هــای خودخواهانــه
نشــأت گرفتــه اســت و از آنجــا کــه رقابــت،
بهتریــن دلیــل و ابــزار بــرای کنتــرل افــراد
محســوب مــی شــود ،در نتیجــه در جامعــه ای
کــه ارزش هــای اجتماعــی و اخالقــی جــای
خــود را بــا ارزش هــای اقتصــادی بــر پایــه
عالیــق شــخصی تعویــض نماینــد ،مشــارکت
و دموکراســی اجتماعــی رفتــه رفتــه رنــگ
خــود را از دســت مــی دهــد.
تجــاری ســازی را بایــد بــه عنــوان یــک
فرهنــگ دانســت کــه در صــورت عــدم برنامــه
ریــزی بــا دیــدگاه فرهنگــی و اخالقــی مــی
توانــد بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــود
و بحــران هــای بســیاری را متوجــه جامعــه و
اقتصــاد گردانــد.
در عــرف مــردم ،تبــادل کاال و خدمــات
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و انعقــاد قراردادهــا و معامــات تجــاری در
داخــل کشــور بــه عنــوان بازرگانــی داخلــی
و بــا گــذر از فراســوی مرزهــا ،بازرگانــی
خارجــی گفتــه مــی شــود .توجــه بــه رقابــت
در بازارهــاي متنــوع امــروزي و نيــز ســرعت
بــاالي توليــد و بهــره بــرداري از دانــش ،و
چگونگــي تبديــل آن بــه جريانــات پربــازده
اقتصــادي بــراي صاحــب نظــران و ســرمايه
گــذاران بــه چالشــي اساســي تبديــل شــده
اســت و آنهــا مــي داننــد كــه پاســخ را بايــد در
فرآينــد تجــاري ســازي و شــيوه هــاي بهــره
گيــري مناســب از فرصــت هــا جســتجو كــرد.
در ايــن مرحلــه تصميــم گيــري بــراي
انتخــاب مناســب تريــن شــيوه بهــره بــرداري
از يــك فرصــت ،نقــش بســيار مهمــي در
موفقيــت كســب و كار دارد .در حقیقــت
عملیــات تجــاری ســازی کلیــه بخــش هــای
شــرکت کننــده در فعالیــت را بــه ســود خواهــد
رســاند و بایــد بدانیــم کــه از دالیــل اصلــی
پیشــرفت هــای فرهنگــی و هنــری در جوامــع
بــزرگ دنیــا ،توجــه ویــژه بــه مقولــه تحقیــق
و توســعه ( )R&Dاســت کــه کمــک بســزایی
بــرای آغــاز بــه کار و رشــد و توســعه فعالیــت
مدیــران و کارآفرینــان مــی کنــد.
در دنیــای امــروز خلــق ارزش بــرای
مشــتریان امــری مهــم تلقــی مــی گــردد
و بــا فرآینــد تجــاری ســازی از مــواد اولیــه
تــا فرآینــد هــا و مســائل فنــی کــه منجــر
بــه تولیــد محصولــی بــا ارزش باالتــر مــی
شــود ،حلقــه اتصــال فنــاوری و بــازار بــه
خوبــی شــکل گرفتــه و ســبب ســوددهی بــه
صاحبــان کاال و خدمــات و ارزش آفرینــی
بــرای مشــتریان خواهــد شــد.
مــی دانیــم کــه کارآفریــن فــردی خــاق
اســت کــه بــا عملــی ســازی ایــده ذهنــی خــود
بــه کســب و کاری ســود آفریــن توانایــی تولید
انبــوه اختــراع خــود را دارد .لــذا بــا توجــه بــه
مفهــوم کارآفرینــی کــه تجــاری ســازی
محصــوالت جهــت ســوددهی اســت ،نــوآوری
و خالقیــت جــزء جدانشــدنی فرآینــدی مســتعد
اســت کــه کارآفرینــان را بــه ســمت موفقیــت
ســوق مــی دهــد.
تجاری سازی هنر
در دوران معاصــر شــاهد حضــور قدرتمنــد
هنــر و اقتصــاد در کنــار هــم هســتیم و هــر روز
ایــن همنشــینی گســترده تــر شــده و بازارهــای
جهانــی طالــب کاالهــای هنــری هســتند.
همچنیــن بــه لطــف شــبکه هــای مجــازی
و دنیــای اینترنتــی ،دنیــای پیرامــون هنرمنــد
بســیار وســیع تــر از پیــش شــده و نــه تنهــا
محــل ســکونت او ،همــه کــره زمیــن اســت
بلکــه همشــهریانش نیــز همــه ســاکنان ایــن
کــره خاکــی هســتند و پیونــد عمیقــی میــان
هنرمنــد و هنردوســتان سرتاســر دنیــا شــکل
گرفتــه اســت.
امــروزه مــرز میــان تجــارت و بــازار
فــروش بــا هنــر و فرهنــگ از میــان رفتــه و
هنــر جایــگاه ویــژه ای را در اقتصــاد جهانــی

از آن خــود کــرده اســت .حضــور میانجــی 1هــا
و مداخلــه آن هــا در بــازار هــای هنــری در
ارزش گــذاری ،معرفــی و حتــی فــروش آثــار
تاثیــر بســزایی دارنــد.
فرآینــد تجــاری ســازی شــاخه هنــر
را مــی تــوان بــه معنــای خلــق فرآینــدی
کارآمــد بــرای تولیــد آثــار هنــری و یــا ایجــاد
بازارهــای جدیــد بــرای فــروش آثــار خالقانــه
دانســت کــه مــی توانــد چرخــه پرســودی را
بــرای هنرمنــدان و ســرمایه گــذاران هنــری
ایجــاد نمایــد.
هنــر تجــاری ،هنــری بــا کاربــری و
مصــارف تجــاری اســت کــه بــرای رفــع
نیازهــای بخــش هــای مختلــف بــازار عرضــه
مــی گــردد .بــه عنــوان مثــال :پوسترســازی
بــرای تبلیــغ ،طراحــی بســته بنــدی ،طراحــی
بــرای کاغــذ دیــواری ،تصویــر ســازی بــرای
تقویــم و مجلــه و  ...و شــاید بــه معنــای
گســترده تــر ،طراحــی داخلــی ،طراحــی
صنعتــی ،نقاشــی و مجســمه ســازی و . . .
توجــه بــه بــازار تولیــد صنایــع دســتی
و هنرهــای تجســمی مــی توانــد فرصتــی
مناســب باشــد تــا ضمــن تولیــد ثــروت
و هویــت بخشــی ،فرصــت هــای شــغلی
بســیاری بــرای هنرمنــدان فراهــم آورد و بــا
صــادرات آن بــه دیگــر کشــورها زمینــه ســاز
آشــنایی بیشــتر آنهــا بــا فرهنــگ و هنــر
اصیــل ایرانــی شــود.
اثــر هنــری ،عنصــری پویاســت و همــواره
تــاش دارد تــا حاکمیــت خــود و خالقیــت
هنرمنــدش را بــه نمایــش بگــذارد .در حقیقــت
یکــی از نمودهــا و جلــوه هــای شــگفت انگیــز
و ســازنده حیــات بشــری بــوده و بــه نوعــی
جایــگاه تالقــی روح هنرمنــد و مخاطبانــش
محســوب مــی شــود.
در قــرن بیســتم هنرمنــدان بــه ســمت
شــیوه هــای جدیــد بــرای ارائــه آثــار هنــری
خــود بــه همــراه اســتفاده از ابــزار و رســانه
هــای جدیــد پیــش رفتنــد و ایــن همزمانــی
بــا تغییــر نگــرش هــای نظــری و انقــاب
هــای اجتماعــی و رســانه ای فضایــی نــو برای
ارائــه آثــاری نــو ایجــاد کــرد .در آن هنــگام
دغدغــه اصلــی ،فــروش آثــار هنــری جدیــدی
بــود کــه ایــده پیدایــش آن هــا بــرای ورود
بــه بــازار بوســیله واســطه هــا کمــی ســخت
بــه نظــر مــی رســید ولــی بــا رویکردهایــی
چــون جهانــی ســازی و بســط بــازار هنــر،
تجــارت آن نیــز رونــق گرفــت و هــر ســاله ده
هــا نمایشــگاه هنــری در کشــورهای مختلــف
برگــزار مــی گــردد.
امــروزه بازاریابــی فــروش ،تهیــه مــواد
اولیــه ،قیمــت بــاالی آن و اثــر گــذاری
مســتقیم بــر هزینــه تمــام شــده محصــوالت
و در مقابــل آن واردات صنایــع دســتی مشــابه
از کشــورهای دیگــر ،بــه همــراه نبــود فرهنــگ
ســازی و ناآگاهــی مصــرف کننــدگان از
کاالهــای تولیــدی از جملــه مشــکالت تجاری
 .1واسطه های اقتصادی که از زمان تولید اثر تا پذیرش آن در
جایگاه موردنظر و برای ورود اثر هنری به بازار سرمایه و فروش
داخالت دارند.
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ســازی ایــن صنعــت هنــری محســوب مــی
شــود .در ایــن میــان نبایــد از نقــش پیونــد
مســتحکم میــان گردشــگری و صنایــع دســتی
در رشــد بــازار فــروش ایــن هنــر ،غافــل مانــد.
بــا وجــود نوســانات و بحــران هــای جدیــد
در نظــام اقتصــادی جهــان در ســال هــای
اخیــر بســیاری از معامــات در دو ســرمایه
طــا و هنــر متمرکــز شــده و آثــار هنــری
زمینــه ســرمایه گــذاری مناســبی را ارائــه
مــی دهنــد .هنــر دارای ســرمایه عاطفــی و
زیبایــی شــناختی اســت و بســیاری از اندیشــه
هــا ،تفکــرات و مســائل انســانی را بــا قدرتــی
معنــوی بــه تصویــر مــی کشــد و بــازار تجــارت
آن مــی توانــد بســیار ســودآور باشــد.
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تجاری سازی محصوالت و مقوله های فرهنگی و هنری

کارآفرینی در عکاسی

توســعه ســریع فنــاوری و ارزان
شــدن خدمــات و تجهیــزات ایــن
عرصــه باعــث همــه گیرشــدن
ابزارهــای تخصصــی و گــران قیمــت
در دهــه هــای گذشــته شــده اســت.
یکــی از ابزارهایــی کــه پــس از
دهــه هــا توســعه درجوانــب فنــی
و مکانیکــی امــروزه بــه وســیله
ای فراگیــر بــدل شــده ،دوربیــن
عکاســی اســت .دوربیــن هــای
عکاســی عالقــه مندانــی ازتمامــی
اقشــارجامعه اعــم از سیاســت
مــداران ،هنرمنــدان ،مشــاوران،
مهندســان ،صنعتگران و تجــار دارند
نمونــه هــای دیجیتــال کاربردهــای
بســیار تخصصــی و فنــی دارنــد و
بــه کارگیــری آن هــا بــه دانــش
تخصصــی و شــناخت صحیــح نیــاز
دارد.
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مخاطــب ایــن مقالــه الزامــا عکاســان حرفــه
ای و متخصصــان ایــن حــوزه نیســتند بلکــه
برخــی از راهــکار هــا چیــزی بیشــتر از بــکار
گیــری مکانیــزم یــک دوربیــن تلفــن همــراه را
نمــی طلبنــد.در ادوار گذشــته شــاهد مکانیســم
هــای متمایــزی در صنعــت تصویــر بــوده ایــم.
پارادایــم و چارچــوب درآمدزایــی و ارتــزاق از
هنــر صنعــت عکاســی در آن دوران بــه واســطه
عــدم فراگیــری ابــزار هــای عکاســی و نبــود
فنــاوری هــای واســطه صرفــا محــدود بــه طیفــی
محــدود از عکاســان و آتلیــه داران عکاســی بــود
و افــراد دیگــر اندیشــه ارتــزاق از ایــن حــوزه را
درذهــن نمــی پروراندنــد .لیــک قــرن بیســت و
یکــم درگاه هــای جدیــدی را بــر روی صنعــت
عکاســی گشــود و همــه شــاکله هــای ســنتی و
بســته پیشــین فــرو پاشــید .شــخصیت عــکاس
در ادبیــات دیــروز فقــط و فقــط کســی بــود
کــه همــگام بــا جریــان ایــن صنعــت حرکــت
مــی کــرد تــا از آن ارتــزاق کنــد ولــی عکاســان
امــروزی بعضــا در هیــچ بخشــی از هنــر و صنعــت
عکاســی مشــغول نبــوده و فقــط نقــش عالقــه
مندانــی فعــال و دارای دیــد و نــگاه عکاســانه را
بــازی مــی کننــد .فــارغ از اینکــه مخاطــب ایــن
مقالــه جــزو جامعــه عکاســان حرفــه ای اســت یــا
یــک عــکاس عالقــه منــد و حتــی شــاید بــدون
ابــزار حرفــه ای باشــد.مطالب طــرح شــده حداقــل
یــک راهــکار را بــرای هرعــکاس باســبک و ژانــر
و نــگاه متمایــز بــه ویــژه خــود بــه بحــث خواهــد
گــذارد.
مزیــت آن هــا بســتر ســازی بــرای تصمیــم
گیــری درمــورد برنامــه کســب و کار آتــی مبتنــی
بــر حــوزه عالئــق ســرمایه اولیــه و ســایر پارامتــر
هــای موثراســت .ازطرفــی دشــواری ایــن تنــوع
گمراهــی و ناتوانــی در کشــف مســیر درســت
اســت چــرا کــه قوانیــن مالــی و محدودیــت هــای
فرهنگــی اقتصــادی و اجتماعــی درهرکشــور
شــرایط ویــژه ای را پیــش روی عکاســان و
ســایر فعــاالن صنعــت هنــر گــذارده و انتخــاب
غلــط مــی توانــد اخریــن انتخــاب باشــد .بــه
هــر ترتیــب بایــد بــا مشــورت ســایر عکاســان
یــا مبتنــی بــر اهــداف و توانمنــدی هــای فــردی
درمــورد مســیر درامــد زایــی و کار آفرینــی خــود
تصمیــم بگیریــد و از لحظــه تصمیــم گیــری فقــط
و فقــط بــه هــدف بیاندیشــید .واقعیــت این اســت:
درآمــد زایــی در صنعــت عکاســی یــا بــه صــورت
پــروژه ای و هدفمنــد (قــراردادی) و یــا بــا فــروش
بــه صــورت آرشــیوی محقــق مــی شــود .البتــه
ایــن بــه معنــای لــزوم فعالیــت صرفــا بــه صــورت
پــروژه ای یــا آرشــیوی نبــوده و هرعــکاس مــی
توانــد در هــردو بخــش فعالیــت کنــد .همــان طــور
کــه اشــاره شــد یــک عــکاس مــی توانــد یــک
یــا چنــد حــوزه را بــا توجــه بــه توانمنــدی هــا و
امکانــات خویــش انتخــاب و فعالیــت خــود را درآن
حــوزه متمرکــز کنــد.

ســاده تریــن و نــه لزومــا کــم هزینــه تریــن
راه بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار عکاســی
فعالیــت در یکــی از ژانــر هــای عکاســی:
 .1عکاســی آرشــیوی :عکاســی آرشیوی
یــا اســتاک یکــی از چالشــی تریــن حــوزه هــای
عکاســی و رقابتــی تریــن بخــش صنعــت عکاســی
اســت .امــروزه در ســایت هــای متعــددی در
عرصــه تصاویــر اســتاک فعالیــت مــی کننــد
ولــی ایــن بــه معنــی ســهولت در موفقیــت در
فــروش آثــار نیســت .چنانچــه عرضــه کننــدگان
مختلــف قوانیــن خــاص خــود را دارنــد و بخشــی
از عایــدات فــروش آثارشــما بــه انهــا تعلــق
مــی گیــرد .فعالیــت در ایــن بخــش مســتلزم
برخــورداری از حجــم قابــل تاملــی آثــار برجســته
و قابــل ارائــه در راســتای نیــاز بــازار و نیــز فعالیــت
در حــوزه هــای جــدی تــر و خــاص تــر بــا هــدف
نمایــش قابلیــت هــا و صعــود در عرصــه رقابــت
شــدید در بــازار فــروش ایــن ســایت هــا اســت.
 .2عکاســی از رویدادها:عکاســی از
رویــداد هــا :بازاریابــی و تبلیغــات :رضایــت
مشــتریان و کارفرمایــان و کارگــزاران مهــم تریــن
ابــزار بــرای موفقیــت عکاســان درعرصــه هــای
مختلــف کســب و کار اســت .بــه واقــع تبلیغــات
کالمــی و بعضــا ناخواســته مشــتریان راضــی
ازخدمــات شــما در فضــای مجــازی و اجتماعــی
تاثیــری ویــژه در بهبــود کســب و کار شــما خواهــد
داشــت .بازاریابــی کارامــد مولفــه هــای خــود را
دارد .بازاریابــی موفــق یعنــی حضــور در عرصــه
هــای متعــدد و ارائــه توانمنــدی هــای متعــدد.راه
انــدازی یــک تجــارت حرفــه ای صرفــا بــه معنای
یــک ســایت و دفتــرکار و تجهیــزات گــران قیمــت
نیســت .هنــوز مــی تــوان عکاســانی را یافــت کــه
بــا تجهیــزات ارزان موفــق تریــن نتایــج را ارائــه
مــی کننــد و نبــض بــازار را در دســت دارنــد پــس
غافــل از خالقیــت و اهمیــت ارائــه قابلیــت هــا و
آثــار منحصــر بــه فــرد نباشــید .ازجملــه مولفــه
هــای کلیــدی بازاریابــی و موفقیــت کســب و
کار اجتماعــی بــودن و فــرار از انــزوا و فعالیــت
درفضــای مجــازی و نمایــش آثــار در عرصــه های
نمایشــگاهی و رســتوران هــا و کافــه و فضــای
آنالیــن و نیــز حفــظ ارتبــاط بــا مشــتریان و
ارتباطــات بــازار اســت.
حضــور در جشــنواره هــا و رقابــت
هــای عکاســی:
دیگــر راهــکار کســب درآمــد از عکاســی
حضــور موثــر در جشــنواره هــا و رقابــت هــای
عکاســی اســت .ایــن روش معمــوال هزینــه ای
نــدارد ولــی برگزیــده شــدن آثــار خیلــی هم ســاده
نیســت .عمــده آثــار پدیرفتــه شــده درجشــنواره
هــا و رقابــت هــای عکاســی بــه فــروش گــذارده
مــی شــوند یــا توســط برگزارکننــده خریــداری
خواهنــد شــد و ایــن گونــه بــرای صاحــب اثــر
درآمــد زایــی مــی شــود.
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ایــده هــا ،اختــراع و نــوآوری
هــا بــه خــودی خــود هیــچ گاه
نمــی تواننــد مثمــر ثمــر واقــع
شــوند و بایــد یــک روندتجــاری
ســازی را طــی کننــد تــا بــه
دســت مصــرف کننــدگان در بــازار
برســند .تجــاری ســازی ممکــن
اســت بــرای یــک محصــول و
یــا خدمتــی انجــام شــود کــه
پیــش از آن انجــام نشــده یــا
بــرای محصــول و یــا خدمتــی
ارائــه شــود کــه پیــش از آن در
منطقــه ای دیگــر ارائــه شــده و
بــرای اولیــن بــار در محــدوده
جغرافیایــی مــورد نظــر ارائــه
خواهــد شــد .همچنیــن برخــی از
اختراعــات و نــوآوری هــا کــه قبــا
در یــک محصــول و یــا خدمــت
دیگــر اســتفاده شــده اســت،
مــی توانــد در یــک محصــول و یــا
خدمــت متفــاوت ارائــه شــود و در
آن نیــز بهبــود حاصــل نمــوده و یــا
بــه ارائــه صورتــی متفــاوت تــر از
آن محصــول و یــا خدمــت منجــر
شــود .بــی شــک بــرای آنکــه
در تجــاری ســازی رونــد رو بــه
رشــد و موفقــی طــی شــود ،مــی
بایســت بــا فعالیــت هــای تحقیــق
و توســعه و بــه کارگیــری شــیوه
هــای افزایــش ســطح فنــاوری ،
مزیــت رقابتــی ایجــاد شــود.

تجــاری ســازی چیســت و بــرای تجــاری
ســازی مقولــه هــای فرهنگــی چــه الزاماتــی
نیــاز اســت؟
تجــاری ســازی را مــی تــوان بــه سلســه
فعالیــت هایــی اطــاق کــرد کــه بــرای بهــره
بــرداری از ایــده هــا ،اختــراع و نــوآوری هــا در
قالــب محصــوالت و بــا خدمــات قابــل ارائــه،
جهــت فــروش در بــازار صــورت گیــرد .در
صــورت توجــه بــه مقولــه تجاریســازی بخــش
فرهنــگ و بــه ویــژه هنرهــای ســنتی میتــوان
انتظــار تحقــق دو هــدف عمــده را داشــت .اول
دســتیابی بــه اهــداف فرهنگــی و دوم نایــل
شــدن بــه اهــداف اقتصــادی و تجــاری.
بررســیها نشــان میدهــد کــه کشــور مــا در
ایــن زمینــه موفقیــت چندانــی را کســب نکــرده
و شــاید یکــی از دالیــل ایــن ناکامــی ،نداشــتن
الگوهــای علمــی کارآمــد باشــد .بررســی هــای
انجــام شــده حاکــی از ایــن اســت کــه مــدل
هــای تجــاری ســازی موجــود قابلیــت کاربــرد
مناســب و مطلوبــی در حــوزه فرهنــگ و بــه
ویــژه در حــوزه فرهنــگ کشــور مــا را ندارنــد.
لــذا ضمــن بــه کارگیــری تــوام بــا احتیــاط
بســیار زیــاد الگوهــای موجــود بــرای عقــب
نمانــدن از مســیر شــتابان تجــاری ســازی
فرهنگــی ســایر ملــل و کشــورها بایســتی
بــه فکــر طراحــی الگــوی تجــاری ســازی
فرهنگــی متناســب بــا شــرایط و اقتضائــات
فرهنــگ کشــورمان باشــیم .در طراحــی
الگــوی تجاریســازی فرهنگــی بایــد الزامــات
متعــددی لحــاظ گردنــد:
 .1الزامات ارزشی و کالن
در تجاریســازی هماننــد هــر فعالیــت
اجتماعــی دیگــر ،بایســتی مالحظــات الزم
درخصــوص مســائل اعتقــادی ،سیاســی و
حاکمیتــی را مــد نظــر قــرار داد و بــه شــیوهای
عمــل نمــود کــه تعــارض و مشــکلی ایجــاد
نشــود .زیــرا هــدف تجاریســازی بهرهگیــری
از ایدههــا در زمــان مقتضــی اســت و چنانچــه
تعــارض یــا مشــکلی پیــش آیــد زمــان و منابــع
را تلــف نمــوده و مانــع تحقــق اهــداف تجــاری
ســازی مــی شــود.
 .2الزامات قانونی
در فراینــد تجــاری ســازی بایســتی
بــا الزامــات قانونــی هماننــد سیاســتهای
حمایتــی ،سیاســتهای فرهنگــی موجــود،
قوانیــن و مقــررات و… بــه شــیوهای برخــورد
نمــود کــه فرصتهایــی را بــرای موفقیــت
حاصــل نماینــد و از هــر گونــه فعالیــت یــا
تالشــی کــه مانــع یــا مخــل الزامــات قانونــی
موجــود مــی باشــد و موجبــات کاهــش و
تضعیــف هــم افزایــی گــردد ،بایســتی پرهیــز
نمــود.
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 .3منابع و امکانات
منابــع مالــی ،منابــع انســانی ،امکانــات
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری و… خمیــر
مایــه تجاریســازی هســتند .بــه طــور خــاص
در تجــاری ســازی فرهنگــی ،منابــع انســانی
بســیار مهــم و حیاتــی هســتند زیــرا اغلــب
زیــر بخــش هــای فرهنگــی وابســتگی اندکــی
بــه منابــع فیزیکــی و ســخت افــزاری دارنــد،
نبــود و یــا ناکافــی بــودن منابــع انســانی موثــر
و کارآمــد بــه منزلــه ناکامــی در امــر تجــاری
ســازی اســت.
 .4ساختار و تشکیالت
اتحادیــه ،صنــف ،برنامــه راهبــردی و …
بــرای موفقیــت هــر نــوع فعالیــت اجتماعــی و
اقتصــادی ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت.
تجــاری ســازی یــک فعالیــت مقطعــی نیســت،
لــذا نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق و بلنــد مــدت
بــرای حضــور موثــر در ایــن عرصــه مــی باشــد.
از طرفــی تجــاری ســازی فرهنگــی نیــز نیازمند
تشــکیالت و اصنــاف بــرای وضــع مقــررات،
احقــاق حقــوق و … اســت .نداشــتن برنامــه
هــای راهبــردی و تشــکیالت حمایتــی فعالیــت
بلندمــدت ممکــن اســت ایــن حــوزه را هــم بــه
دلیــل چالــش هایــی کــه بــا حــوزه باورهــا و
نظــام سیاســی دارد ،بــا مشــکل مواجــه نمایــد.
 .5پشتوانه دانش
دانــش بازاریابــی ،مدیریــت ،اقتصــاد و
بازرگانــی و… پیــش نیازهــای ورود بــه عرصــه
تجــاری ســازی فرهنگــی هســتند .هــر چنــد
کــه ایــن دانــش هــا بــه قــدر کافــی وجــود
دارنــد و در دســترس هســتند امــا در بســیاری از
مــوارد اســتفاده از آنهــا در حــوزه فرهنگــی بــا
چالشهــا و ابهاماتــی همــراه اســت؛ لــذا ایجــاد
دانــش دقیــق و کاربــردی هــم الزمــه موفقیــت
در ایــن فعالیــت مــی باشــد.
 .6الزامات بین المللی
تجــاری ســازی فرهنگــی بــدون داشــتن
روابــط و تعامــات مناســب بیــن المللــی
امــکان پذیــر نخواهــد بــود و اگــر هــم محقــق
گــردد بســیار محــدود و جزیــی مــی گــردد.
دلیــل ایــن موضــوع هــم مربــوط بــه ماهیــت
کاالهــا و خدمــات فرهنگــی و بــازار آن هــا
اســت ،کســانی در ایــن حــوزه موفــق مــی
شــوند کــه بتواننــد بازارهــای جهانــی را در
ســیطره خویــش درآورنــد؛ لــذا الزمــه موفقیــت
و مانــدگاری در تجــاری ســازی فرهنــگ،
ایجــاد روابــط و تعامــات موثــر بــا ســایر ملــل
و جوامــع مــی باشــد.
ادامه دارد . . .
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کارآفرینــی فرهنگــی فرآینــد ایــد ه پــردازی و شــناخت
فرصــت هــا و راهانــدازی کس ـبوکارهای فرهنگــی اســت کــه
روندهــا و فرآیندهــای تولیــد و عرضــه خدمــات و کاالهــای
فرهنگــی و هنــری را مدیریــت میکنــد .نتایــج حاصــل از
کارآفرینــی فرهنگــی احیــای ارزشهــای فرهنگــی موجــود و
دلخــواه اســت.
«فرهنــگ» را ميتــوان مجموعــهاي از باورهــا،
آيينهــا ،انديشــهها ،آداب و رســوم ،و ارزشهــاي حاكــم بــر
يــك جامعــه دانســت .بــه ديگــر ســخن ،فرهنــگ مقولــهاي
اســت كــه در ســطح جامعــه و گــروه ،و در تعامــل ميــان آنهــا
معنــا مييابــد و شــيوه برقــراري ارتبــاط و تعامــل را ميــان
افــراد آن جامعــه بيــان ميكنــد .برمبنــاي فرهنــگ اســت كــه
افــراد تجــارب ،تصــورات و عقايــد خــود را بــا يكديگــر مبادلــه
ميكننــد .فرهنــگ را ميتــوان نظامــي فكــري دانســت كــه
در گفتــار و رفتــار جامعــه متجلــي ميشــود .در يــك نگــرش
كلــي و جامــع« ،فرهنــگ» شــيوه و اســلوب زندگــي اســت .از
ايــن منظــر ,فرهنــگ مقول ـهاي اســت در حــال تحــول ،كــه از
بســياري از شــرايط اجتماعــي ،اقتصــادي و سياســي حاكــم بــر
جامعــه تاثيــر ميپذيــرد.
اگــر از ديــدگاه «شــيوه زندگــي» بــه فرهنــگ بنگريــم
نميتوانيــم آن را از مقولــه كار و نحــوه كســب درآمــد جــدا
بدانيــم .كار و فرهنــگ همــواره و در تمــام جوامــع بــر يكديگــر
تاثيــر متقابــل داشــتهاند .روشهــاي رايــج كســب درآمــد تــا
حــد زيــادي بــر نحــوه رفتــار افــراد و تعامــل آنهــا بــا يكديگــر
موثــر اســت .گســترش كارآفرينــي نيــز بــه عنــوان عامــل ايجــاد
اشــتغال و توليــد ثــروت در جامعــه ،نتايــج فرهنگــي ويــژهاي را
در پــي خواهــد داشــت كــه قابــل تامــل و بررســي اســت.
ژوزف مــک گوایــر (  )١٩۶۴نقــش کارآفرینــی
درجوامــع مختلــف را باتوجــه بــه تنــوع فرهنگــی متفــاوت
مــی دانــد .بــه نظــر وی منابــع طبيعــی و ســرمایه نقــدی
ممکــن اســت یکســان باشــد ،امــا آنچــه بایــد در درک
تفــاوت رفتــار ،مــورد توجــه قــرار گيــرد ،عواملــی اســت
همچــون :عقایــد اجتماعــی /هنجارهــا  /پــاداش رفتارهــا
 /آرمــان هــای فــردی و ملــی  /مکاتــب دینــی .بنابرایــن

اگرچــه کارآفرینــان ،ارزش هــا و باورهایــی متمایــز
از افــراد جامعــه دارنــد ،ولــی فرهنــگ کارآفرینــی،
متأثــر از فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه اســت .در واقــع
هرچــه ارزش هــا و عقایــد موجــود در جامعــه ،افــراد
جامعــه را بــه کار ،توليــد مــداوم ،فکــر واندیشــه
خــاق و یادگيــری و کســب دانــش ســوق دهنــد،
در آن جامعــه فرهنــگ کارآفرینــی اشــاعه یافتــه و
درون افــراد نهادینــه مــی شــود و یــا بــه عبارتــی،
در آن جامعــه افــراد بيشــتری دســت بــه خالقيــت،
نــوآوری و کارآفرینــی مــی زننــد و افــراد کارآفریــن
بيشــتری موفــق مــی شــوندکه ایــده هــای نویــن
خــود را در جامعــه محقــق ســازند.
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جامعــه کنونــی در حــال حاضــر بــا ســرعتی
شــتابان بــه ســمت جامعــه دانشــی پيــش مــی رود،
جامعــه ای کــه در آن منابــع فيزیکــی و مــادی
مزیــت خــود را نســبت بــه منابــع فکــری و علمــی از
دســت داده و ســرمایه اصلی آن ،اســتعداد و خالقيت
اعضــای آن جامعــه بــه شــمار مــی رود .بنابرایــن می
تــوان گفــت کــه قســمت اعظــم فرهنــگ کارآفرینی
در جوامــع کنونــی متأثــر شــدن فرهنــگ علــم در
جامعــه اســت .واژه هایــی ماننــد مدیریــت علمــی،
اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش ،خالقيــت در صنعــت،
نــوآوری و  ...در ســمينارها و همایــش هــا بســيار بــه
کار بــرده مــی شــود و همــه اینهــا گــواه ایــن ادعــا
اســت کــه فرهنــگ کارآفرینــی در محيطــی امــکان
پذیراســت کــه هنجارهــای غالــب بــر آن محيــط،
ارزش هــا و باورهــای فرهنــگ کار و علــم را تقویــت
نماینــد.
ارزش هــای فرهنگــی :کارآفرینــان معمــوال
از فرهنــگ هایــی مــی آینــد کــه نگــرش بخصوصــی
بــه فعاليــت هایــی چــون رقابــت ،وقــت ،کســب،
وضعيــت اجتماعــی ،کار و پــول داشــته انــد.
آرمــان هــای رقابــت :رقابــت خــوب و
صادقانــه مــی توانــد ســالم باشــد.
کارآفرینــی در شــرایط رقابــت ســالم شــکوفا
مــی شــود و رقبــا را بــرای یافتــن راه هــای موثرتــر
اســتفاده و اداره منابــع تشــویق کــرده و آنهــا را از
روش هــای غيــر منصفانــه تجــارت ماننــد ارزان
فروشــی ،زیــر قيمــت فروختــن ،کيفــت پایيــن کاال
و زیــان برحــذر مــی دارد.
توجیــه زمانــی :برنامــه ریــزی طوالنــی
مــدت و پيــش بينــی اوضــاع آینــده بــرای موفقيــت
در تجــارت ،ضــروری اســت .کارآفرینــان آینــده گــرا
بــوده و معمــوال دارای فرهنگــی هســتند کــه صــرف
نظــر کــردن از رضایــت و ســود آنــی را بــرای پاداش
هــای بــزرگ آینــده محتــرم مــی شــمارند .فرهنــگ
هایــی کــه زمــان حــال را بــر اســاس آینــده بنگرنــد
موجــب رشــد روحيــه کارآفرینــی مــی شــوند.
نظریاتــی دربــاره کســب :بســياری از
کارآفرینــان موفــق امــروز ،بــه عنــوان فروشــنده
کاســب ،کار خــود را شــروع کــرده انــد .بســياری
از آنهــا کاالهایــی ماننــد گل و ســاندویچ فروختــه
انــد .فرهنگــی کــه خواســتار پــرورش کارآفرینــان
باشــد ،بایــد افــرادی را کــه از طریــق اینگونــه خریــد
و فــروش هــا امــرار معــاش مــی کننــد ،محتــرم
شــمرده و مــورد تشــویق قــرار دهــد و آنهــا را بــه
چشــم حقــارت و بــا تأســف نــگاه نکنــد.
طبقــات اجتماعــی :فرهنگــی کــه خواســتار
پــرورش کارآفرینــی باشــد بایــد مــردم را بــه خاطــر
دستاوردهایشــان و نــه بــه خاطــر مقتضيــات
تولدشــان طبقــه بنــدی کنــد .سيســتم فرقــه ای
هنــد ،مــردم را بــه دســته هــای جــدا از هــم ماننــد
مقامــات مذهبــی ،مالــکان ،کاســبان ،زارعــان و
صنعتــکاران تقســيم مــی کنــد .در ایــن سيســتم،
چگونگــی تولــد ،معيــار اصلــی در طبقــه بنــدی
افــراد اســت .امــا در فرهنــگ هایــی کــه کارآفرینــی
تشــویق مــی شــود (ماننــد هنــگ کنــگ ،ســنگاپور،
فيليپيــن) فــرد مــی توانــد بنابــر فعاليــت هــا و

دســتاوردهایش در جامعــه ترقــی یــا افــت کنــد.
کســی کــه بــا صداقــت و سختکوشــی ثروتمنــد
شــده باشــد ،محتــرم اســت حتــی اگــر زمانــی
تکــدی مــی کــرده اســت.
اصــول اخــاق کاری :یکــی دیگــر از منابــع
مهــم فرهنگــی در کارآفرینــی ،اصــول اخــاق کاری
مــی باشــد .فرهنــگ بایــد کار را بــه عنــوان یــک
وظيفــه دیــده و بایــد کار موثــر و صادقانــه را ارج
نهــد و در عيــن حــال تنبلــی را مــورد تنبيــه قــرار
دهــد .نمونــه ایــن فرهنــگ در کشــورهای اروپایــی
در دوران انقــاب صنعتــی دیــده شــده اســت.
نظریاتــی دربــاره پــول :بــه نظــر مــی رســد
طــرز برخــورد یــک فرهنــگ نســبت بــه ارزش
پــول ،موجــب ظهــور کارآفرینــان بســياری شــود.
وقتــی مــردم ارزش بيشــتری بــرای ارزانــی و قابــل
اســتفاده بــودن کاال قائــل شــوند و زیبایــی و دوام
وکيفيــت آن را در نظــر نگيرنــد ،در حقيقــت موجب
تشــویق کارآفرینــی شــده انــد .بــرای مثــال اگــر
مــردم بــه جــای اســتفاده از ليــوان پالســتيکی کــه
بــه طــور انبــوه توليــد شــده اســت از ليــوان اشــرافی
کریســتال آب بخورنــد ،چــه اتفاقــی بــرای کارآفرین
ليــوان پالســتيکی خواهــد افتــاد؟ مــردم صرفــه جــو
کــه قــدر پــول را مــی داننــد ،خریــد کاالهــای غيــر
ضــروری و لوکــس را هــدر دادن پــول مــی داننــد.
آنهــا ســادگی و قابــل اســتفاده بــودن را در نظــر
مــی گيرنــد .ایــن گونــه تفکــر موجــب اختــراع و
ابتــکار نيــز مــی شــود زیــرا کارآفرینــان ســعی مــی
کننــد راه هایــی بــرای توليــد کاالی ارزان تــر و پــر
فایــده بــا اســتفاده از مــواد ،روش هــا و ماشــين
آالت دیگــر ،بيابنــد.
فرهنــگ کارآفرینــی :ارتبــاط ميــان
كارآفرينــي و فرهنــگ ،از دو ســو قابــل بحــث
اســت .از يــك ســو ،نتايــج كارآفرينــي اســت كــه بــر
جامعــه تاثيــر ميگــذارد و از ســوي ديگــر ,خــود
فرآينــد كارآفرينــي و فرهنــگ حاكــم بــر آن اســت
كــه هــم متاثــر از مبانــي فرهنــگ جامعــه اســت و
هــم ميتوانــد در آن تحــوالت اساســي ايجــاد كنــد.
كارآفرينــي بــا ايجــاد فرصتهــاي شــغلي و توليــد
ثــروت و بهبــود شــرايط اقتصــادي ,پيشزمين ـهاي
اساســي بــراي ارتقــاي ســطح فرهنگــي جامعــه
اســت .بــا برآوردهشــدن نيازهــاي اوليــه معيشــتي،
زمينــه بــراي بــروز نيازهــاي عاليتــر انســاني
فراهــم ميشــود كــه اگــر در مســيري درســت
هدايــت شــود ،بــه شــكوفايي و تعالــي انســانها و
جامعــه ميانجامــد.
عــاوه بــر ايــن ،نــوآوري كــه از مشــخصههاي
اساســي كارآفرينــي اســت ،منجــر بــه تولیــد
محصــوالت جديدتــر و ارايــه خدمــات جديدتــر و
متنوعتــر شــده و بــه ايــن ترتيــب قــدرت انتخــاب
مــردم افزايــش مــی یابــد و زندگــي ســادهتر
ميشــود .بــا باالرفتــن ســطح رفــاه و آســايش و
افزايــش اوقــات فراغــت ،فرصتهــاي بيشــتري
بــراي فعاليتهــاي فرهنگــي ايجــاد ميشــود .ايــن
امــر در دراز مــدت موجــب تشــكيل و گســترش
تشــكلهاي مردمــي ميشــود كــه بــا هدايــت
مناســب آنهــا ميتــوان گامهــاي بلنــدي در جهــت
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ارتقــاي فرهنگــي جامعــه برداشــت .از ســوي ديگــر،
نحــوه شــكلگيري و ثمربخشــي كارآفرينــي ,روشهــا
و شــيوههاي خاصــي را ميطلبــد كــه بــر پايــه باورهــا
و ارزشهــاي ويــژهاي اســتوار شــده اســت .مجموعــه
ايــن روشهــا و باورهــا را ميتــوان يــك فرهنــگ
تلقــي نمــود .در واقــع فرآينــد كارآفرينــي در بطــن
خــود فرهنــگ خاصــي را نهفتــه دارد .ايــن فرهنــگ
را ميتــوان همــان فرهنــگ حاكــم بــر شــركتهاي
كارآفرينــي كوچــك دانســت :مفهــوم مشــتركي اســت
كــه اعضــاي شــركت پذيرفتهانــد و ارزشهــا ،باورهــا و
روشهــاي مشــتركي اســت كــه بــر فعاليــت شــركت
حاكــم اســت .ويژگيهــاي ايــن فرهنــگ را بــه طــور
خالصــه ميتــوان در چنــد عنــوان كلــي بيــان كــرد:
کارآفرینــی ،فرهنــگ درک تغییــر و کشــف
فرصــت :كارآفرينــان و شــركتهاي كارآفريــن
همــگام بــا تغييــرات گام برميدارنــد و ميكوشــند
فرصتهــاي ايجادشــده در جريــان ايــن تغييــرات
را كشــف و از آنهــا بهرهبــرداري كننــد .همگامــي
بــا تغييــرات مســتلزم بســتري فرهنگــي اســت كــه
بــه تغييــر بهــا ميدهــد و بــه اســتقبال آن مــيرود.
بســتري كــه ميتوانــد در صــورت لــزوم ،رهيافتهــا
و عملكردهــاي ســنتي و قديمــي را كنــار گذاشــته و
رهيافتهــاي نوينــي را برگزينــد.
در عميقتريــن اليههــاي فرهنــگ كارآفرينــي
يــك بــاور اساســي نهفتــه اســت و آن اينكــه:
«نميتــوان در امــواج ســهمگين تحــوالت ,جزيــرهاي
كوچــك و باثبــات ســاخت و بــا قــراردادن حصارهــاي
بهظاهــر مســتحكم ,جامعــه را از تبعــات مثبــت و
منفــي تحــوالت مصــون نــگاه داشــت».
ايــن بــاور اساســي در جوامعــي كــه بــه تعميــق
و گســترش مبانــي فرهنگــي خــود اهتمــام ويــژهاي
دارنــد ,بــاوري ارزشــمند و سرنوشتســاز اســت .دنيــا
بــه ســوي جهانیشــدن پيــش م ـيرود .بــا گســترش
سيســتمهاي اطالعاتــي و ارتباطــي ،مرزهــاي
فرهنگــي ميــان ملتهــا روزبــهروز كمرنگتــر
ميشــود .فرهنگهــا در دنيــاي آينــده تعاملــي
نزديــك و گســترده دارنــد .فرهنــگ كشــورهاي
پيشــرفته و ارزشهــاي حاكــم بــر آنهــا ،چــه درســت
و چــه نادرســت ,همچــون ســيل عظيمــي موجوديــت
فرهنگــي ســاير ملتهــا را بــه خطــر خواهــد افكنــد.
بنــاي يــك ســد عظيــم ،راه رويارويــي بــا ايــن ســيل
نيســت .بلكــه شــناخت مســير و پيريــزي آبراههــاي
مناســب بــر ســر راه آن اســت كــه مــي توانــد آن را
بــه ســمت و ســويي مناســب رهنمــون شــود .اگــر
ميخواهيــم در مســير تحــوالت فرهنگــي جهــان
آينــده نقشــي فعــال و مثبتــی ايفــا كنيــم ،بايــد ايــن
تحــوالت را بشناســيم ،موجوديــت آن هــا را بپذيريــم و
فرصتهــاي موجــود در آن هــا را تشــخيص دهيــم و
بهموقــع از ايــن فرصتهــا بهرهبــرداري كنيــم.
کارآفرینــی ،فرهنــگ مشــارکت :در مســير
كارآفرينــي ,افــراد بايــد بتواننــد در ســايه مشــاركت و
در قالــب كار گروهــي ,فعاليتهــا را انجــام دهنــد تــا
شــركت پــا بگيــرد .بعــاوه در شــركتهاي كوچــك
كارآفريــن ســاختار ســازماني ســادهتري وجــود دارد
و سلســله مراتــب ,بســيار مختصــر و مفيــد اســت.
درحاليكــه در ســاختارهاي منســجم و گســترده
ســازمانهاي ســنتي ،سلســله مراتــب گســتردهاي
حكمفرماســت .در ايــن ســازمانها فرهنــگ ”تضميــن
امنيــت شــغلي“ در مقابــل ”اطاعــت“ شــكل ميگيــرد.
امــا در كارآفرينيهــا بيشــتر ســاختار شــبكهاي وجــود

دارد و بهجــاي فرآيندهــاي عمــودي ،فرآيندهــاي
افقــي در آنهــا جــاري اســت .بــا كمشــدن سلســله
مراتــب و برداشــتن مرزهــا ،روابــط بيشــتر بــر مبنــاي
مشــاركت و درك متقابــل شــكل ميگيــرد و اطاعــت
ســهم كمتــري در ايــن ســاختار تشــكيالتي دارد .در
شــركتهاي كوچــك كارآفريــن ،كاركنــان بــه تدريــج
ميآموزنــد كــه چگونــه در مواضــع برابــر بــا يكديگــر
همــكاري و مشــاركت كننــد و ايــن همــكاري را بــه
ســوي يــك موقعيــت برد-بــرد ســوق دهنــد .بنــاي
فرهنــگ بــر مفاهمــه و گفتگــو اســتوار اســت.
کارآفرینــی ،فرهنــگ خالقیــت :فرهنــگ
كارآفرينــي بــر بهــادادن بــه خالقيــت و نــوآوري
اســتوار اســت .كارآفرينــان افــراد خالقــي هســتند
كــه ايدههــاي نــو توليــد كــرده و آن را در قالــب
يــك شــركت بــه ســرانجام ميرســانند .بعــاوه در
شــركتهاي كارآفريــن ،كاركنــان ميتواننــد بــه
دنبــال ناشــناختهها برونــد و روشهــاي جديــد را
بــه محــك تجربــه بگذارنــد .در ايــن شــركتها افــراد
بــه خالقيــت و ابتــكار عمــل تشــويق ميشــوند .بهــا
دادان بــه خالقيــت نهتنهــا در درازمــدت باعــث رشــد
و توســعه شــركتها ميشــود ،بلكــه زمينــه مناســبي
را بــراي رشــد و شــكوفايي اســتعدادها و ظرفيتهــاي
انســاني فراهــم ميكنــد و ايــن شــكوفايي خــود بســتر
مناســبي بــراي رشــد فضايــل اخالقــي و معنــوي در
انسا نهاســت.
كارآفرينــي ،فرهنــگ اســتقاللطلبي و
قبــول مســؤوليت :كارآفرينــان افــرادي هســتند كــه
روحيــه اســتقاللطلبي (روي پــاي خــود ايســتادن)
را دارنــد و حاضرنــد مســؤوليت كار و اشــتغال خــود
(و حتــي ديگــران) را برعهــده گيرنــد .ايــن افــراد
معتقدنــد بايــد بــر پايــه ی تواناييهــا ،شايســتگيها
و فكرهــاي خــود ,امــرار معــاش كننــد و اساسـاً روحيه
«كارمنــدي» ندارنــد .در ســاختار ســازمانهاي
گســترده و ســنتي «امنيــت شــغلي» بهايــي بــود كــه
در مقابــل «اطاعــت» بــه كاركنــان پرداخــت ميشــد.
امــا در شــركتهاي كوچـ ِ
ـك كارآفرينــي نــه «امنيــت
شــغلي» بــه معنــاي فراگيــر آن وجــود دارد و نــه
«اطاعــت» .در چنيــن شــركتي كاركنــان ،خودگــردان،
خطرپذيــر و مســؤوليتپذيرند و همــه خــود را در
برابــر منافــع خــود و شــركت و جلــب رضايت مشــتري
مســؤول و پاســخگو ميداننــد .افــراد در حيطــه كاري
خــود تصميــم ميگيرنــد و مســؤوليت تصميمــات
خــود را بــر دوش مديــران خــود نميگذارنــد.
كارآفرينــي ،فرهنــگ مخاطرهپذيــري:
كارآفرينــان بايــد مخاطرهپذير(ريســكپذير)
باشــند يعنــي بتواننــد نســبت بــه موقعيــت ,شــرايط,
امكانــات و در يــك كالم آينــده خــود ريســك
كــرده و بــراي كســب ”موفقيتــي محتمــل“ مبــارزه
نماينــد .ايــن يــك بعــد قضيــه اســت .بعــد ديگــر
آن ,مخاطرهپذيــري پشــتيبانان و حمايتكننــدگان
ـي
اســت .همــواره كارآفرينــان قــادر بــه تاميــن تمامـ ِ
ســرمايه و امكانــات موردنيــا ِز كســبوكار جديــد
خــود نيســتند .بــه ايــن علــت ,بايــد دولــت يــا
ديگــر حاميــان مســتقل ,حاضــر بــه پذيــرش ريســك
موردنيــاز كارآفريــن بــوده” ,ســرمايه مخاطرهپذيــر“
برايــش فراهــم نمــوده و او را در مراحــل مختلــف
كارآفرينــي همراهــي كننــد .افــرادي كــه داراي
روحيــه محافظـهكاري ويــا كارمنــدي هســتند ,اساسـاً
كارآفرينــان موفقــي نخواهنــد بــود.
عــاوه بــر ايــن ويژگيهــا ،تعميــق و گســترش
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فرهنــگ كارآفرينــي ،بســتري مناســب بــراي بســط
عدالــت در جامعــه اســت .در يــك جامعــه كارآفريــن،
همــه انســانها فرصتهــاي يكســاني پيــش روي
خــود دارنــد .در ايــن جامعــه ،ســرمايه يــا زمين منشــأ
توليــد ثــروت نيســت و در چنيــن جامعــهاي افــراد
هوشــمند ،خــاق و صاحبانديشــه و نيــز پرتــاش
و مصمــم ،شــانس بيشــتري بــراي موفقيــت دارنــد و
صاحبــان ســرمايههاي كالن نميتواننــد ثــروت را در
انحصــار خــود نگهدارنــد .تمــام اينهــا در كنــار هــم
يــك زمينــه مناســب بــراي بســط عدالــت در ســطح
اجتمــاع اســت.
بنابرایــن قــرن بیســتم بهعنــوان قــرن کارآفرینــی
نامگــذاری شــد و اقدامــات فراوانــی در جهــان بــرای
توســعۀ کارآفرینــی انجــام شــد .چراکــه کارآفرینــی
بهعنــوان موتــور محــرک اقتصــاد و پیشــرفت جامعــه
در نظــر گرفتهشــده .در ایــران نیــز ایــن فعالیتهــا
در وزارتخانههــای مختلفــی پیگیــری شــد ازجملــه
وزارت علــوم در دهــۀ گذشــته بــا تشــکیل دبیرخانــۀ
«کاراد» مأمــور گســترش کارآفرینــی در میــان
دانشــگاههای کل کشــور شــد.
مــدل غالــب در کارآفرینــی کــه در مفاهیــم و
روش هــای اجرایــی و تصمیمگیــری نیــز بهروشــنی
مشــخص اســت ،مــدل کارآفرینــی صنعتــی اســت؛
امــا ازآنجاییکــه بخــش فرهنــگ و هنــر مالزمــات
و ویژگیهــای متفاوتــی دارد ،نمیتــوان مــدل
کارآفرینــی صنعتــی را بــه فعالیتهــای مرتبــط در
ایــن حــوزه تعمیــم داد .ایــن موضــوع تجربــه ای
جهانــی نیــز بــه همــراه داشــته اســت .
در اواخــر قــرن بیســتم مدلهــای دیگــری
از کارآفرینــی بــه وجــود آمدنــد کــه از آن میــان
میتــوان بــه کارآفرینــی اجتماعــی و کارآفرینــی
فرهنگــی اشــاره کــرد .سیاســتگذاران فرهنگــی
نیــز بــا بهکارگیــری شــیوه هــا و رهیافــت هــای
کارآفرینــی در حــوزه فرهنــگ ،رســیدگی بــه وضعیــت
اقتصــادی فرهنــگ و هنــر و چگونگــی بــه گشــت آن
را مجدانــه دنبــال کردنــد کــه آثــار آن را میتــوان
در اســناد باالدســتی کشــور بهروشــنی دیــد .نقــش
تعاملــی اقتصــاد و کارآفرینــی در بخــش فرهنگــی
صرف ـاً منحصــر بــه افزایــش درآمــد ســرانه و انباشــت
ســرمایه در بخــش هنــر نیســت ،بلکــه میتوانــد
آغــازگاه تغییــرات ســاختاری عمــده در فعالیــت
هــای اقتصــادی کشــور باشــد .ایــن تحــول بــا رشــد
بــازده اجتماعــی و امــکان مشــارکت فعــال در میــان
ـی نقــش هــایِ اقتصــادی (اشــتغال
بازیگـ ِ
ـران اجتماعـ ِ
در فعالیــت هــای فرهنگــی) تــوأم خواهــد شــد کــه
ثمــرهی آن گســترش ظرفیــت رشــد کشــور و بــاال
رفتــن میــزان بــه گشــت اجتماعــی و اســتقرار نظــم
اجتماعــی عادالنــه و پویــا خواهــد بــود.

منابع  :سایت باشگاه مدیران ایرانی
 .1مقیمــی ،ســیدمحمد« .1383.کارآفرینــی و عوامــل
محیطــی موثــر بــر آن( .».مقالــه ژورنالــی)
 .2وســوی بازرگانــی ،ســیدجالل« 1390.کارآفرینــی
فرهنگــی در تهــران»
 .3فخرایــی ،مرضیــه « .فرهنــگ کارآفرينی»،برگرفتــه از
انديشــگاه شــريف
.4شاه حسینی ،علی« .کارآفرینی»
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کار آفرینی در گذر تاریخ
نگاهی گذرا به کارآفرینی و سیر تاریخی آن

مقدمه
کارآفرینی موضوعی میان رشته است که رشته
های مختلفی؛ همچون اقتصاد  ،روان شناسی ،مردم
شناسی ،جامعه شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش
اساسی داشته اند .در این مقال تالش بر این است
که سیر تاریخی کارآفرینی و اندیشه های بزرگان
کارآفرین در طول تاریخ بصورت اجمالی مطرح شود.
در تاریخ توسعه اقتصادی ،اقتصادانان کالسیک،
همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نقش مهمی
برای کارآفرین در توسعه اقتصادی قائل نبودند .به
نظر آنان عوامل تولید عبارتند از :سرمایه ،ماشین آالت
و نیروی کار که به طور خودکار توسعه اقتصادی را
موجب می شوند.
ریچارد کانتیون در حدود سال  1730میالدی برای
اولین بار عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم نمود:
 .1مالکان زمین ؛
 .2عوامل اقتصادی دستمزد بگیر؛
 .3عوامل اقتصادی که با قبول خطر و ریسک در
بازار بورس فعالیت می کنند.
جان باتیست سی اولین کسی بود که بر نقش
حیاتی کارآفرینان در بسیج منابع اقتصادی بر اساس
اصول بهره وری تاکید کرد.
ژوزف شوپیتر در سال  1934میالدی  ،اقتصاددان
برجسته (اتریشی) آلمانی ،کارآفرینی را موتور محرکه
توسعه اقتصادی می داند و از آن با عنوان «تخریب
خالق» یاد می کند؛ این بدان معنی است که کارآفرینی
ایجاد می کند .کار شوپیتر در مورد توسعه اقتصادی و
کارآفرینی ،تاثیر بسزایی بر آثار بعدی داشته است ،به
طوری که وی را پدر علم کارآفرینی می نامند .شوپیتر،
کارآفرین را فردی متفکر ،جسور و رهبری الهام بخش
می داند که با ترکیب منابع اقتصادی در قالب روشی
جدید ،عدم تعادل اقتصادی ایجاد کند.
عالوه بر اقتصاددانان ،صاحب نظران روان شناسی،
مدیریت ،جامعه شناسی و مردم شناسی نیز به
بررسی جنبه های مختلف کارآفرینی پرداخته اند.
مطالعه کارآفرینی در روان شناسی بر درک این نکته،
که چطور صفات افراد مختلف با انگیزش و عملکرد
کارآفرینانه آنان ارتباط دارد ،متمرکز بوده است.
جامعه شناسان در شناسایی گروه بندی های اجتماعی
بر اساس مذهب و نژاد و تاثیر آنها در فعالیت های
کارآفرینانه ،تالش هایی کرده اند و مردم شناسان نیز
بر نقش های فرهنگ و روابط اجتماعی در کارآفرینی
تاکید داشته اند .در اواخر دهه هشتاد میالدی نیز
نویسندگان علوم مدیریت ،به کارآفرینی؛ اداره امور
و فعالیت های کارآفرینانه توجه کردند .سیر تاریخی
مفهوم «کارآفرینی» را بدین طریق بیان داشتند :
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اولین دوره
کارآفرین در آن زمان به معنای داللی و
واسطه بود؛ به عنوان مثال مارکوپولو تالش
کرد مسیر تجاری به شرق دور را ایجاد کند
و قراردادی را با شخص پولدار ،که امروزه به
آن سرمایه گذار خطر پذیر گفته می شود،
امضا کرد تا کاالهایش را بفروشد .قرارداد
رایج در این دوره اعطای وام به بازرگانان با
نرخ  22/5درصد خطر پذیری شامل همه
بود .در واقع سرمایه گذار ریسک کمتر و
بازرگان ریسک بیشتر را تحمل می کرد.
دوره های میانه (قرون وسطی)
در قرون وسطی اصطالح کارآفرین هم
به عامل و هم به شخصی که پروژه های
بزرگ تولیدی را مدیریت می کرد ،اطالق
می شد .در چنین پروژه های بزرگ تولیدی
این افراد ریسکی را نمی پذیرفتند ،بلکه
صرفاً پروژه ها را با منابع مالی یک کشور
مدیریت می کردند.
کارآفرینی در قرن :17
در این قرن ریسک همراه کارآفرینی
ایجاد و توسعه می یابد و کارآفرین شخصی
است که در قراردادها (پیمانکاری) با دولت
جهت انجام خدمات با عرضه محصوالت
شرط گذاشته شده ،وارد می شود .چون
قیمت قرارداد ثابت بود هر سود و زیانی
متوجه کارفرما می شد.
کارآفرینی در قرن :18
در این قرن فرد سرمایه گذار با شخصی
که نیاز به سرمایه داشت ،متفاوت بود.
کارفرما با ارائه کننده سرمایه (که امروزه
به آن سرمایه گذار خطر پذیر گفته می
شود) فرق می کرد .یکی از دالیل تفاوت
در این دوره ،صنعتی کردن بود .بسیاری
از مخترعان در این دوره واکنشی در قبال
تغییر در دنیا بودند .مثل «الی وا تینی و
توماس ادیسون» که هر دو فناوری های
جدیدی را ابداع کردند ولی توان مالی برای
پشتیبانی اختراعات را نداشتند؛ هر دو آن
ها استفاده کننده از سرمایه بودند نه ارائه
کننده سرمایه .یک سرمایه گذار خطر
پذیر ،مدیر مالی حرفه ای است که ریسک
سرمایه گذاری را برای بازگشت سرمایه با
باالترین نرخ می پذیرد.

کارآفرینی در قرن  19و : 20
کارآفرینان در اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم ،از مدیران چندان قابل
تفکیک و تشخیص نبودند و اکثرا ً از دیدگاه
اقتصادی ،کارآفرین ،یک شرکت تجاری
را برای منافع شخصی سازماندهی و اداره
می کرد .او برای مواد اولیه مصرف شده در
کسب و کار برای استفاده از ساختمان و
خدمات شخصی که به کار می گرفت و نیز
برپایه سرمایه گذاری الزم ،پول هزینه می
کرد و سود و زیان فعالیتش را در شرایط
پیش بینی نشده ،می پذیرفت .برای این
تعریف ،بهترین مثال «اندرو کارینگی»
است .او چیزی اختراع نکرد ،بلکه فناوری
جدید را در خلق محصوالت برای رسیدن
به سر زندگی اقتصادی وفق داد.
در اواسط قرن بیستم توجه به کارآفرین
به عنوان نوآور ایجاد شد .کارکرد کارآفرین
اصالح یا تکامل الگویی تولید توسط بهره
برداری از اختراع یا روش فناورانه عمومی
امتحان نشده تولید کاالی جدید با تولید
کاالی قدیمی در روش جدید با منبع جدید
عرضه مواد اولیه یا فروش (خروجی) جدید
برای محصوالت توسط ساماندهی صنعت
جدید بود .مفهوم نوآوری و تازگی ،جزء
الزم در تعریف کارآفرینی بود ،به عالوه
نوآوری ،عمل شناسایی چیز جدید  ،یکی
از مشکل ترین وظایف کارآفرین بود بدین
منظور نه تنها توانایی ایجاد (خلق) و مفهوم
سازی (پردازی) بلکه توانایی درک همه
نیروها در کار درون محیط الزم بود.
تعاریف چند از کارآفرینی
ژوزف شوپیتر «کارآفرین» را چنین
تعریف می کند :کارآفرین فردی است که
ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد می
کند .کارآفرینی عبارتست از عرضه کاالیی
جدید ،روشی جدید در فرآیند تولید ،ایجاد
بازاری جدید ،یافتن منابع جدید و ایجاد
هرگونه تشکیالت جدید در کسب کار.
«پیتردراکر» کارآفرینی را بهره برداری
از فرصت ها برای ایجاد تغییر تعریف می
کند .به عقیده او کارآفرین همواره به دنبال
تغییر پاسخ دادن به آن و بهره برداری از آن
به عنوان یک فرصت است.
فری می گوید« :کارآفرینی به معنای
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آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت
نوآورانه و مدیریت مخاطره پذیر است» .
استونر می گوید« :کارآفرین کسی است
که کسب و کار مخاطره آمیز جدید و سازمان
جدیدی را بنیان گذاری می¬کند ».
کوراتکو کارآفرینی را یک فرآیند نوآوری
و ایجاد شرکت جدید از طریق چهار بعد
بنیادی ،فردی ،سازمانی ،محیطی و فرآیندی
می داند که توسط شبکه های همکاری دولت،
موسسات آموزشی و بخش خصوصی یاری
می شود .همه ی دیدگاه های کالن و خرد
اندیشه های کارآفرینانه ،باید هنگام شناخت و
غنیمت شمردن فرصت هایی که می توانند به
ایده های قابل بازاریابی رقابتی ،برای اجرا در
اقتصاد امروز تبدیل شوند مدنظر قرار بگیرند.
زیمرر می گوید«:کارآفرینی ،نتیجه فرآیند
منضبط و نظام مندی به کارگیری خالقیت و
نوآوری پیرامون نیازها ،و فرصت های موجود
در محیط بازار است».
شین بیان می دارد که کارآفرینی فعالیتی
است که کشف ،ارزیابی و بهره وری از فرصت
ها برای معرفی کاالها و خدمات جدید ،راه
های سازماندهی ،بازارها ،فرآیندها ،و مواد
خام از طریق تالش های سازماندهی شده ای
که قب ً
ال موجود نبوده اند ،را در بر می گیرد.
اهمیت و ضرورت کارآفرینی
جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات
بسیار گسترده در تمامی عرصه های کسب
و کار بوده است ،به طوری که امروزه
جهانی شدن ،افزایش رقابت ،توسعه فناوری
اطالعات ،توجه به کیفیت کاالها و خدمات،
مشتری مداری ،ناکارآمدی دولت ها و مانند
اینها ،اداره امور بخش عمومی را در سراسر
دنیا و در این عرصه ها با چالش های جدیدی
روبرو نموده است .از جمله راهکارهای اثر
بخش دولت ها برای رویارویی با این چالش ها
 ،توسل به کارآفرینی است .از این رو تجربیات
کشورهای پیشرفته در دهه های هشتاد به
بعد حاکی از توجه کامل آن ها به مقوله
کارآفرینی و ترویج آن در جامعه است.
کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدی
رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته
شده است .بسیاری از کشورها با توسعه برنامه
های آموزشی درباره کارآفرینی به موفقیت
های چشم گیری در عرصه های اقتصادی
دست یافته اند .پرورش و توسعه توانایی های
کارآفرینان ،باعث توسعه فرهنگ کارآفرینی
می شود .این امر ،عاملی بسیار مهم و
سرنوشت ساز در تولید ثروت ،توسعه فناوری
و اشتغال مولد است.
امروزه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دانش
آموختگان و جوانان از دغدغه های اصلی
مسئوالن عالی کشور است .در واقع پرورش و
آماده ساختن افرادی که مایلند روی پای خود

بایستند و کسب و کاری راه اندازی کنند ،از
طریق آشنایی آنان با دانش و مهارت های
کارآفرینی امکان پذیر است .این امر همچنین
در راستای اهداف توسعه ملی و پایدار و برنامه
پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
کشور و نیز چشم انداز بیست ساله کشور
است .عوامل موثر در کارآفرینی می تواند
به افزایش میزان اشتغال رشد و بهره وری
و قابلیت تولید افراد کمک کند و از میزان
بیکاری آنان بکاهد .از طرفی ،راه اندازی کسب
و کارهای کوچک و جذب افراد کارآفرین در
میزان تولیدهای داخلی نیز بسیار موثر است و
می تواند مانع ورود پاره ای ازکاالهای وارداتی
به کشور شود و در صرفه جویی ارزی ،تاثیر
چشم گیری داشته باشد.
در حال حاضر موضوع کارآفرینی در میان
دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت
دارای محبوبیت خاصی است ،البته در دهه
های گذشته این محبوبیت دیده نمی شد.
قبل از دهه  1960بیشتر اقتصاددانان به
اهمیت این موضوع پی برده بودند اما در دهه
 1960ضمن توجه مختصر به کارآفرینی،
بیشتر توجه آنان معطوف به شرکت های
بزرگ بود و از نقش شرکت های کوچک تر
جدید در ایجاد مشاغل جدید غفلت ورزیدند.
عالوه بر این توجه به وظایف کارآفرین نیز
در دانشکده های اقتصاد نادیده گرفته شد و
بیشتر وقت صرف موضوع مدیریت تقاضای
مصرف کننده می گردید.
در دهه  1970این روند دوباره تغییر کرد؛
یعنی اقتصاد دانان پس از مشاهده شکست
مدیریت تقاضای مصرف کننده برای جلوگیری
از تورم مستمر این دهه به کارآفرینی توجه
نمودند .اقتصاد دانان دریافتند که بهره وری
از  2تا  3درصدی ساالنه سال های دهه
 1950و  1960در دهه  1970تقریباً به صفر
رسید .این مساله باعث شد تا به جای توجه
به مدیریت تقاضا؛ به عرضه کاال و خدمات که
قلمرو کارآفرینی است ،توجه بیشتری شود.
کارآفرینی برای هر جامعه ای دارای سه نوع
منفعت است این منافع عبارتند از :افزایش
رشد اقتصادی ،ارتقای بهره وری ،پدید آمدن
تکنولوژی ها که محصوالت و خدمات جدید
می باشد.
جایگاه کارآفرینی در پیشرفت
اقتصادی کشور
ریچارد کانتیون اولین شخصی است که
نقش قطعی کارآفرینی را در نظریه اقتصادی
تشخیص داد .او معتقد است «:کشاورز
کارآفرینی است که برای پرداخت مبلغ ثابتی
پول به صاحب ملک ،مزرعه یا زمین ،با وی
قرارداد می بندد ،بدون اطمینان از اینکه
کاری که انجام می دهد برایش سودی دارد
یا خیر».
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کانتلون صاحبان ملک را نمونه ای از
رهبرانی معرفی می کند که از ثروت و مقام
اجتماعی خود برای یک الگوی مصرف استفاده
می کنند ،کارآفرین ،بخش اصلی اقتصاد است.
از نظر کانتیون به عملکرد اقتصادی کارآفرین
بیش از شخصیت اجتماعی او توجه می کند.
محققان نقش های متفاوتی برای کارآفرینان
در پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته اند:
جان باتیست سی ،اقتصاددان مشهور
فرانسوی ،وظیفه اصلی کارآفرین را هماهنگی
و نظارت بر فرآیند تولید می داند و بیان می
کند نقش کارآفرین در فرآیند تولید ،ترکیب
عوامل گوناگون و ضروری تولید برای تولید
یک محصول نهایی و استفاده فوری از آن
است ،بدین ترتیب کارآفرینان باید ویژگی
های شخصیتی همچون هماهنگی ،نظارت و
تصمیم گیری را داشته باشند.
کریزنر نقش دالل را مطرح می کند و بر
فعالیت های تجاری کارآفرین متمرکز می
شود .او معتقد است کارآفرین شخصی است
که مزیت فرصت را درک می کند و به سرعت
فعالیت می کند .در به دست آوردن فرصت
ها ،اطالعات نقش کلیدی ایفاد می کنند.
بر اساس اطالعات ،طراح هایی برای تسخیر
فرصت ها تهیه می شود .کرزنر اعتقاد دارد که
دستیابی به اطالعات ،به تنهایی کافی نیست
و زیرکی کارآفرینان بسیار مهم تر است.
بعضی از افراد عادی قادرند تا بیشتر از یک
کارآفرین اطالعات به دست آورند ،ولی از آنجا
که زیرکی آن ها کمتر است ،فرصت ها بدون
اینکه از آن ها استفاده شود از دست می روند.
فرانک اچ نایت ،وظیفه دیگر کارآفرین را
تصمیم گیری در شرایط نامطمئن محیطی
می داند .نایت معتقد است که اطمینان
نداشتن ،از اطالعات یا دانش ناقص ناشی می
شود؛ یعنی دانش و اطالعات به طور نابرابر در
بازار توزیع شده اند .تعدادی از افراد به علت
داشتن اطالعات بیشتری درباره بازار نسبت به
دیگران ،سود بیشتری به دست می آورند .در
شرایط عدم اطمینان ،توانایی کارآفرین برای
انجام محاسبه ها و ارزیابی ما به منظور پایین
آوردن تاثیر ریسک و عدم اطمینان الزم است،
به این دلیل نقش کارآفرینان برنامه ریزی و
تصمیم گیری درباره فرآیند تولیدات است،
کارآفرینان همچنین باید خواسته های
مشتریان را پیش بینی و برآورد کنند.

گردآوری :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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موفقیت ها و شکست های کار آفرینان و
راه های پیشگیری از آنها

مقدمه
همهی ما تا به حال به نوعی با آدمهای
موفق کارآفرین سر و کار داشتهایم؛ هر
روز برخی از آنها را به عنوان کارآفرین
موفق در تلویزیون میبینیم و یا مطالب
آنها را در شبکههای اجتماعی میخوانیم.
برای بسیاری از ما جالب است که چگونه
یک انسان معمولی با حداقل سرمایه از یک
مغازهی بسیار کوچک در شهری دور افتاده
کار خود را شروع کرده و پس از چند سال
برنامهریزی و تالش حاال به جایی رسیده
که کارخانههای بزرگی را اداره میکند و
حتی محصوالت خود را به سایر کشورها
نیز صادر میکند .در این مقاله قصد داریم
به ویژگیهای مشترک یک کارآفرین
موفق و همچنین دالیل شکست آنها را
بررسی کنیم:.
انگیزه کارآفرین
اگر قرار باشد کاری را انجام دهید ،باید
با تمام انرژیتان روی آن وقت بگذارید و با
تمام وجود خود را درگیر آن کنید .در واقع
قرار است شما ساعات مشخصی از عمرتان
را بر روی یک کار بگذارید؛ پس چه بهتر
که با عالقه و انگیزه به آن کار بپردازید
تا بتوانید حاصل عمری را که بر روی آن
صرف کردهاید ،دریافت کنید .این مسئله
خصوصاً برای وقتی که شما با یک تیم
دارید به کارآفرینی میپردازید ،اهمیت
ویژه دارد .چرا که شور و هیجان شما بر
روی روحیهی اعضای تیم هم تأثیر دارد.
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تمرکز کارآفرین
تمرکز یکی از مهمترین ویژگیهای یک
کارآفرین موفق است .با تمرکز بر موقعیتها،
فرصتها و اتفاقات چیزهایی را میبینید
که دیگران به سادگی متوجه آن نمیشوند.
تمرکز کمک میکند تا تالشهای انجام
شده در مسیر کارآفرینی هدر نرود و حواس
پرتیهای احتمالی برای کارآفرین به حداقل
برسد .بسیاری از شرکتها به دلیل نداشتن
تمرکز بر روی پروژههای خود با شکست مواجه
میشوند.
سخت کوشی کارآفرینی
همهی ما بارها این جمالت را در طول
زندگیمان شنیدهایم که موفقیت یک شبه
به دست نمیآید یا این که راه صد ساله را
نمیتوان یک شبه پیمود! اگرچه زمانی که
برای موفقیت نیاز داریم بسیار کمتر از صد سال
است اما به هر حال سخت کوشی و کار سخت
یکی از شرایط الزم برای رسیدن به موفقیت
در مسیر کارآفرینی است! هر کارآفرین موفقی
را که ما در تلویزیون میبینیم و به معروف
بودن آنها غبطه میخوریم ،سالهای سال
عرق ریختهاند و رنج بردهاند تا به این نقطهی
کنونی رسیدهاند .اما هیچ کدام از ما تصویری
از رنجها و سخت کوشیهای آنها نداریم و
فقط موفقیت امروز آنها را میبینیم .برای
همین تصور میکنیم که رسیدن به موفقیت
کار ساده ای است و مثل آب خوردن میتوان
یک کارآفرین موفق شد! هیچگاه برای رسیدن
به موفقیت روی شانس ،موقعیتهای تصادفی،
رابطه و این دست مسائل حساب باز نکنید؛ راه
اصلی همان تالش است! درباره چیزهایی که
در کنترل شما است به تالش بپردازید؛ تالش
سبب میشود تا اتفاقاتی که در کنترل شما
نیستند ،به بهترین شکل ممکن رقم بخورند.
گوش دادن به ندای درون
ما از همهی مسائل اطالع نداریم؛ هرچقدر
هم که کتاب بخوانیم و با افراد موفق صحبت
کنیم باالخره از همهی اتفاقاتی که قرار
است در مسیر کارآفرینی ما رقم زده شوند،
نمیتوانیم به صورت کامل آگاهی کسب کنیم.
کارآفرینان موفق همگی در مسیر کارآفرینی
به دو راهیهایی برخوردهاند که بین عقل و
قلبشان ایجاد شده است! دو راهیهایی که در
آن عقل انتخاب یک راه را پیشنهاد میدهد
و قلب انتخاب راهی دیگر را؛ اگرچه مغز
انسان میتواند در شناخت راههای پیش رو و
انتخاب بهترین آنها به انسان کمک کند اما
قلب انسان معموال از راههای ناشناخته اطالع

بیشتری دارد و میتواند راهنماییهای نتیجه
بخشتری را ارائه کند .فراموش نکنید که
گاهی یک صدای ضعیف از درون آدم ،بسیار
قابل اعتمادتر از حجم زیادی از محاسبات و
تجزیه و تحلیلها است.
انعطاف پذیری یک کارآفرین
انعطافپذیری به شما کمک میکند تا
از اتفاقات مختلفی که در مسیر شما رقم
میخورد بهترین و بیشترین استفاده را بکنید؛
فرقی ندارد که این اتفاقات خوب باشند یا بد.
فرض کنید میخواهید از یک در وارد شوید
و قد شما بسیار بلندتر است از ارتفاع آن در
است؛ اگر بخواهید محکم بایستید و انعطاف
پذیری به خرج ندهید ،با صورت به دیوار
برخورد خواهید کرد و نخواهید توانست که از
آن رد شوید؛ اما کافی است مقداری خم شوید
تا به سادگی از این محدودیت عبور کنید.
انعطافپذیری و سازگاری نیز یکی از رموز
موفقیت کارآفرینان است؛ البته این سازگاری
به معنای منفعل بودن نیست؛ بلکه به معنی
پذیرفتن وجود محدودیتهای موجود و اتخاذ
تدابیری برای مدیریت آنها است.
اعتماد به نفس یک کارآفرین
به خودتان بیشتر از هرکسی اطمینان
داشته باشید؛ البته این به معنای خودخواهی
و خودسری نیست! سرگذشت کارآفرینان
موفق اگرچه میتواند راهگشای انسان باشد
و به او برای رسیدن به موفقیت کمک کند،
اما اگر برای رسیدن به موفقیت فقط یک راه
وجود داشت امروزه تمام افراد کارآفرین مثل
هم بودند و هیچ تفاوتی با هم نداشتند! باید
بدانیم که در عین اینکه کارآفرینان موفق
ویژگیهای مشترکی دارند اما هر کدام از آنها
تفاوتهایی با یکدیگر دارند که آنها را از هم
متمایز میکند .برخی از کارآفرینان ممکن
است تأکید خود را بر روحیهی کار تیمی افراد
بگذارند و برخی دیگر نیز بر روی مدیریت
فردی و نظارت؛ برخی دیگر بر روی جذب
بودجه و برخی دیگر بر مذاکره با سازمانهای
دیگر! اگر چه هدف از کارآفرینی رسیدن به
موفقیت است اما روشها و مسیرهای متعددی
برای رسیدن به موفقیت وجود دارد.
هیچگاه این فکر را نکنید که اگر بخواهید
به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید ،حتماً
باید دقیقاً پایتان را جای پای کارآفرینان دیگر
بگذارید و مو به مو مثل آنها رفتار کنید.
این کار عالوه بر اینکه موفقیتی برای شما
در پی نخواهد داشت ،باعث میشود تا در کار
خود نیز شکست بخورید .زیرا شرایط زندگی
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کارآفرینان دیگر احتماالً با شرایط زندگی شما
متفاوت بوده و بنابراین بسیار بعید است که در
مسیر شما نیز همان اتفاقاتی که تقدیر برای
آنها رقم زده عیناً برای شما نیز رقم بزند .پس
به خودتان اعتماد داشته باشید و مرعوب اسامی
بزرگ و آدمهای بزرگ نشوید.
اهمیت کار تیمی برای یک کارآفرین
به تیم خود اعتماد کنید! این یک واقعیت
ساده است؛ هر کارآفرین هرچقدر هم که مهارت
و قدرت داشته باشد ،نمیتواند به تنهایی در
همهی زمینهها حرف اول را بزند .تمام آدمهای
موفق در کنار خود مجموعهای از انسانهای
دیگر را داشتهاند که به آنها کمک کردهاند.
از آنجایی که شما همه مهارتها را یک جا
ندارید بنابراین به مجموعهای از افراد نیاز دارید
که مهارتهای مکمل و مورد نیاز برای کار
شما را داشته باشند .قبل از انتخاب تیم ،بهتر
است مهارتهای اصلی خود را شناسایی کرده و
درباره مهارتهایی که ندارید به جستجوی افراد
بپردازید .حتی اگر تمام مهارتها را هم یکجا
داشته باشید نمیتوانید بر روی همهی آنها
تمرکز کنید؛ زیرا نه زمان کافی دارید و نه انرژی
مورد نیاز را .سعی کنید افرادی را که میخواهید
در خدمت کسبوکار خود قرار دهید از کسانی
باشند که به کارشان عالقه مندند؛ کسی را به
زور مجبور به پذیرش کاری نکنید چون این کار
عواقب زیانباری دارد.
لذت بردن از کار
کاری را انجام دهید که از آن لذت میبرید؛
فراموش نکنید که انگیزههای مالی در مرتبهی
دوم قرار دارند و مهمترین چیز در مرحلهی اول
آن است که کاری را انجام دهید که با روحیهی
شما سازگار باشد و به آن عالقه داشته باشید.
یک معیار خوب برای تشخیص این که به کاری
عالقه دارید یا نه ،آن است که فرض کنید اگر
قرار باشد  ۲۴ساعت بر روی کاری وقت بگذارید،
آیا این کار را انجام میدهید یا خیر؟ اگر جواب
شما به این سؤال مثبت باشد به آن کار عالقه
دارید در غیر این صورت باید نسبت به عالقه
خود اطمینان کافی کسب کنید.
اعتقادات یک کارآفرین
کاری را انجام دهید که به آن اعتقاد دارید؛
موفقیت در یک کسبوکار بدون اینکه واقعاً به
آن اعتقادی داشته باشید بعید به نظر میرسد.
اعتقاد میتواند موانع جدی که بر سر راه کارآفرین
در مسیر موفقیت وجود دارد ،به سرعت از میان
بردارد .اگر هنوز بر سر اهداف کارآفرینی خود
در شک و تردید هستید ،بهتر است کار را شروع
نکنید و زمانی را برای مطالعهی آنها بپردازید و
روی آنها تمرکز کنید تا به خودتان ثابت کنید
که آیا واقعاً به آنها اعتقاد دارید یا خیر .چیزی
که سبب راسخ شدن عزم انسان برای رسیدن به
موفقیت میشود در درجهی اول اعتقاد است؛
اعتقاد به چیزی سبب میشود تا هیچگاه خسته
نشوید و کم نیاورید و بدانید که برای آرمان
و اصولی دارید با سختیها مبارزه میکنید .در

عوض شکها و تردیدها هر چقدر هم که ناچیز
باشند ،میتوانند باعث نابودی کسبوکار شما
شوند .فرض کنید سوار بر یک موتورسیکلت
بوده و با سرعت بسیار باال در حال گاز دادن
و حرکت هستید .اگر فرمان را مستقیم بگیرید
و به مسیر خود ادامه دهید به مقصد میرسید،
اما اگر در بین راه و در آن سرعت باال دستتان
به صورت ناچیز بلرزد و فرمان را تکان دهید
سبب واژگونی شما خواهد شد .شک و تردیدها
در مسیر کارآفرینی نیز چنین حادثه مشابهی را
رقم میزند!
برنامه ریزی برای یک کارآفرین
رسیدن به موفقیت بدون برنامهریزی ممکن
نیست .برنامهریزی سبب میشود تا انسان از
نقطهای که در آن قرار دارد اطالع پیدا کرده
و مسیرهای منتهی به نقطه مقصد که همان
موفقیت باشد را به خوبی بشناسد .احتماالً
شما در هر مرحله از کسبوکار خود مسیرهای
متفاوتی را پیش روی خود خواهید دید؛ اگر
برنامهریزی نداشته باشید در بین این مسیرهای
متعدد ممکن است یکی از آنها را به اشتباه
انتخاب کنید .اما اگر از قبل برنامهریزی داشته
باشید و برای چنین روزی پیشبینیهای الزم
را کرده باشید احتمال به خطا افتادن شما بسیار
ناچیز خواهد بود.
آموختن از شکستهای دیگران
برای رسیدن به موفقیت اگرچه مطالعه
ویژگی افراد کارآفرین موفق ضروری است اما
بیشتر از دالیل موفقیت ،باید دربارهی علل
شکست برخی از کارآفرینان مطالعه کنید
تا گرفتارشان نشوید .یکی از عوامل شکست
کارآفرینان ،عدم هوشمندی کافی است .منظور
از هوشمندی میزان آی کیوی باال نیست! بلکه
منظور توجه به جزئیات و درک کلی از شرایط
است .بسیاری از کارآفرینان ایدهای را در ذهن
دارند و دوست دارند که آن را عملی کنند ،اما
نه از وضعیت بازار خبر دارند و نه از امکان تحقق
آن ایده!
ویژگی های کارآفرینان موفق چیست.؟
بینشها و مفاهیم زیر میتوانند شما را در آغاز
خطرپذیری کارآفرینی بعدی یاری دهند تا با
کوشش و تالش کافی به موفقیت برسید.
شور و انگیزه
اگر تنها یک عبارت وجود داشته باشد که
خصوصیت بنیادین کارآفرینی را توصیف کند،
آن عبارت شور و انگیزه است.
میزان شور و انگیزهتان تعیینکنندهی
موفقیت شما در هر خطرپذیری کارآفرینی
است .از ایجاد و راهاندازی نمونههای اولیه ،تا
اثبات ایدهیتان برای سرمایهگذاران خطرپذیر،
موفقیت تابع شور ،شوق ،عزم ،و اراده است.
ریسکپذیری
ریسک پذیری یکی از برجستهترین ویژگی
های کارآفرینان موفق است .کارآفرینان افراد
ریسکپذیریاند که آمادهی یک شیرجهی
عمیق در دریایی مملو از چیزهای غیرقابل
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پیشبینی هستند .ولی همهی افراد ریسکپذیر،
کارآفرینان موفقی نیستند .از جنبهی
ریسکپذیری ،چه تفاوتی میان کارآفرینان
موفق و افراد دیگر وجود دارد؟ کارآفرینان موفق
آمادهی ریسک کردن بر روی پول و زمانشان
در ناشناختهها هستند ،آن ها همچنین در
برخورد با “ناشناختههای ناشناخت ه” منابع،
برنامهها و ظرفیتها ذهنی و انرژیشان را حفظ
میکنند .یک کارآفرین موفق ،هنگام ارزیابی
یک ریسک ،از خود میپرسد آیا این ریسک
به اندازهی حرفه ،زمان ،و پول من میارزد؟ و
اگر این سرمایهگذاری پرخطر بازگشتی نداشته
باشد ،آنوقت چه باید کرد؟
خودباوری ،کار سخت ،و تعهد هدفمند
کارآفرینان از آنچه انجام میدهند ،لذت
میبرند .آنها به خودشان باور و به کارشان
اعتماد و تعهد دارند .گاهی اوقات ،ممکن است
در تمرکز شدید و ایمان به ایدهیشان کمی
سرسختی از خود به نمایش بگذارند .ولی این
روی دیگر سکهی نظم و تعهدی است که از
خود نشان میدهند.
سازگاری و انعطافپذیری
داشتن شور و هیجان زیاد یا حتی سرسخت
بودن در آنچه انجام میدهید ،خیلی خوب
است .ولی عدم انعطافپذیری در مورد مشتری
یا نیازهای بازار ،راهتان را به شکست منتهی
میکند .به خاطر داشته باشید ،یک خطرپذیری
کارآفرینانه تنها شامل انجام کارهایی نیست که
به آنها باور دارید ،بلکه این است که بتوانید
یک کسب و کار موفق از آن بیرون بکشید.
نیازهای بازار ،پویا و پرتحرک هستند :تغییرات،
پدیدهای تکرارشونده است .کارآفرینان موفق
آمادهی پذیرش هرگونه پیشنهادی هستند که
به بهینهسازی منجر شود یا آمادهی انجام هر
کاری هستند که کیفیت محصول یا خدمات را
بهبود بخشد و نیازهای بازار و مشتری را برطرف
کند .تولید محصول بر اساس سالیق خودتان
شاید بیشتر شبیه یک سرگرمی باشد ،ولی یک
محصول واقعی باید نیازهای بازار را برطرف کند.
درک کامل از محصول یا خدمات ارائه
شده و بازار
کارآفرینان از کم و کیف محصولی که
ارائه میدهند ،با خبر هستند .آنها همچنین
پویایی آن مطلعاند.
از مسائل مربوطه بازار و
ِ
بیخبر ماندن از تغییرات نیازهای بازار ،تحرکات
رقیبان ،و عوامل خارجی دیگر میتواند حتی
بهترین محصوالت را نیز با شکست مواجه کند.
مدیریت پول
یکی دیگر از ویژگی های کارآفرینان موفق
مدیریت پول است .هر خطرپذیری کارآفرینانهای
مدتی طول میکشد تا به سوددهی برسد .تا آن
وقت ،سرمایه محدود است و آن را باید عاقالنه
خرج کرد .کارآفرینان موفق از نیاز اجباری به
مالی
مدیریت پول آگاه هستند و برای تعهدات ِ
حال و آیندهشان برنامهریزی میکنند (آن هم
با سپر دفاعی اضافه) .حتی بعد از تامین منابع
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مالی یا اجرایی شدن کامل طرحها ،یک تاجر
موفق کنترل کاملی بر گردش پولی خود دارد،
زیرا میداند پول مهمترین جنبهی هر کسب و
کاری است.
برنامهریزی (ولی نه برنامهریزی بیش از
حد)
کارآفرینی کاری است که در آن باید یک
کسب و کار را از هیچ به وجود آورد و همزمان،
منابع محدود را نیز مدیریت کرد (منابعی
همچون زمان ،پول ،و ارتباطات شخصی).
کارآفرینی یک تعهد بلندمدت است و تالش
برای برنامهریزی حتیاالمکان از همان آغاز
راه ،حرکتی خردمندانه است .با این حال ،در
حقیقت ،برنامهریزی برای همه چیز و داشتن
راهحل برای هر ریسک احتمالی ممکن است
شما را از برداشتن حتی نخستین قدم نیز باز
دارد .کارآفرینان موفق خود را برای هر چیزی
آماده میکنند ،ولی مهمتر از همه ،آنها همیشه
این طبیعت و طرز فکر را در خود زنده نگه
میدارند که همواره قادر به مقابله با احتماالت
پیشبینی نشده هستند.
تحلیل امکانسنجی انجام دهید؛ میزان
حداقل زمان و سرمایه الزم را محاسبه کنید؛
ِ
با همان منابع محدود کار را آغاز کنید .اگر از
حداقل هایتان عبور کردید ،به دنبال راههای
جایگزین باشید و خود را برای برونرفت از
بحرانهای بعدی آماده کنید.
قابلیتهای ارتباطی
چگونه از روابطتان برای حل مشکالت
استفاده میکنید؟ بسیاری از آدمها با
همفکریهای دلسوزانه احساس آرامش میکنند:
دوستان ،همکاران و همسایهها خیلی خوشحال
میشوند که در جوار هم مدام در مورد کاهش
رشد اقتصاد جهانی ،کاهش تقاضا ،یا رقابتهای
ناعادالنه گله و شکایت کنند؛ ولی این تاثیری
در حل مشکالتتان ندارد .کارآفرینان موفق
در این موارد چه میکنند؟ آنها به مشاوران و
راهنمایانی مراجعه میکنند که تجربه و روابط
گستردهتری داشته باشند و از آنها توصیههای
ارزشمندی دریافت میکنند.
داشتن چنین قابلیت ارتباطی ،نظیر
دسترسی به مشاوران باتجربه ،از ویژگیهای
کلیدی کارآفرینان موفق است.
آماده برای برونرفت
همهی تالشها به موفقیت ختم نمیشوند.
احتمال شکست در خطرپذیریهای کارآفرینانه
بسیار زیاد است .گاهی اوقات ،اتخاذ یک
راه “عملی” برای برونرفت و امتحان یک
راه جدید بسیار عاقالنهتر از این است که به
سرمایهگذاری در کار پرخطری که متحمل
هزینههای نابرگشتنی است ادامه دهیم .بسیاری
از کارآفرینان مشهور در نخستین اقداماتشان
طعم شکست را چشیدهاند .ولی با آرامش و
دوراندیشی میدانند چه وقت باید جلوی ضرر
را بگیرند.
علل شکست کارآفرینان و راه های
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پیشگیری با آن
ایفای نقش به عنوان یک کارآفرین موفق،
بدون شک کار سختی است .قطعا هر کارآفرینی
که امروز به موفقیت دست یافته است ،روزی
رویاهای بزرگی در سر پرورانده است و این
رویاها را به مرحله عمل رسانده تا بتواند به
مدیری موفق تبدیل شود.
اما باید بدانید که بیشتر مدیرانی که امروز
سکان هدایت کسب و کار خودشان را در دست
گرفته اند ،پیش از این در شرکت دیگری تجربه
مدیریت نداشته اند و در واقع همین کسب و
کاری که امروز مالک آن هستند ،راهی برای
تمرین و کسب تجربه الزم برایشان بوده است.
با بررسی عملکردها و رویکردهایی که
کارآفرینان تازه کار در مدیریت کسب و کار خود
دارند ،می توان الگوی مشخصی از اشتباهات را
برایشان ترسیم کرد که مانع رسیدن به موفقیت
است .در اینجا این اشتباهات رایج را گوشزد
خواهیم کرد.
به جای پرورش استعدادها به دنبال یافتن
افرادی مستعد هستند .هر کسی به دنبال
بهترین افراد برای استخدام است .اما مشکل
اصلی در این موارد این است که همیشه امکان
یافتن با استعدادترین افراد برای استخدام وجود
ندارد .باید توجه داشت که یک مدیر تازه کار و
کم تجربه ،قادر به برآوردن نیازها و خواسته های
افرادی با مهارت و استعدادهای باال نخواهد بود،
و همین امر می تواند در امر مدیریت کسب و
کار و در نتیجه موفقیت سازمان لطمه وارد کند.
به عالوه به کارگیری این نیروها با سطح
توانایی های باال ،برای مجموعه کسب و کار
شما بسیار پرهزینه خواهد بود .به ویژه اگر در
گام های ابتدایی راه اندازی کسب و کار خود
هستید ،استخدام افراد حرفه ای با مهارت های
باال ممکن است به جای کمک به پیشرفت شما،
موجب شکست در مدیریت کسب و کارتان شود.
بهترین راه این است که به جای خریدن
استعدادها ،آن ها را در مجموعه شغلی خودتان
پرورش دهید .به عنوان مثال ،اگر شرکت خودتان
را به تازگی تاسیس کرده اید و به فردی دارای
مهارت عکاسی نیاز دارید ،قطعا با استخدام یک
عکاس حرفه ای ،هزینه بسیار زیادی را متحمل
خواهید شد .اما اگر به دنبال فردی خالق
بگردید که دارای دید عکاسی مناسبی باشد ،اما
هیچ سابقه و تجربه کاری نداشته باشد ،انتخاب
بهتری انجام داده اید.
اگر چه این گونه افراد هنوز استعدادهای
خودشان را به مرحله عمل نرسانده اند ،اما می
توانند پتانسیل الزم را برای تبدیل شدن به
فردی توانمند از خودشان بروز دهند و با هزینه
ای به مراتب کمتر برایتان مثمر ثمر واقع شوند.
مدل درآمدی مشخصی برای خود
ترسیم نمی کنند
آیا کسی وجود دارد که به دنبال پول
درآوردن از کسب و کار خودش نباشد؟ بسیاری

از کارآفرینان به خدماتی که می خواهند در بستر
کسب و کار خودشان ارائه دهند ،و محصوالتی
که قصد دارند به مشتریانشان بفروشند ،فکر
کرده اند .اما یک مدل درآمدی مشخص و واضح
برای خودشان ترسیم نکرده اند تا بر مبنای آن
فرایندهای کسب و کارشان را تعیین نمایند.
طول عمر ارزش و درآمدی که هر مشتری می
تواند ایجاد کند باید در مدل درآمدی مشخص
شود و برنامه مدونی برای استفاده از این طول
عمر تعیین شود.
بسیاری از افراد تصور می کنند که وقتی
یک مشتری محصولی را از آنها خریداری می
کند ،باید به دنبال مشتریان جدید بگردند.
اما مهمترین نکته این است که باید به دنبال
بهینه سازی ارتباط موثر باشیم .خود با مشتریان
کنونی خود باشید.
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سامان وحدت در کتاب آموزش کارآفرینی از سیر تا پیاز 20 ،مقاله برای
تبدیل شما به یک کارآفرین موفق را گردآوری کرده است .این مقاالت به
کارآفرینان جوان کمک میکند تا با شناخت بهتری نسبت به این حرفه در
مسیر کارآفرینی قدم بر دارند .مطالعه یکی از فعالیتهای کلیدی افرادی
موفق در کسب و کارهای آنالین است .با بررسی و شناخت راهحلها و تجارب
افراد موفق در این زمینه ،که در کتاب آموزش کارآفرینی از سیر تا پیاز نیز
آمده است ،میتوانید به بهترین شکل در مسیر موفقیت حرکت کنید .به یاد
داشته باشید که شروع هر کار جدیدی کمی سخت است ،برای پیشرفت
کردن به صبوری و کسب تجربه نیاز دارید.
سامان وحدت موسس  StartupRunاست و StartupRun
سرویسی برای مشاوره و راهاندازی کسب و کارهای آنالین است .او همچنین با
شرکتها و سازمانهای زیاد کار کرده ،سازمان مترو شیراز ،تامین اجتماعی،
اتوبوسرانی خمینی شهر ،سازمان موتوری کاشان ،تاکسی رانی شیراز،
اتوبوسرانی شیراز ،آژانسهای تبلیغاتی در شهر شیراز و شرکتهای کوچک
و بزرگی که همگی برایش درسهایی در کسب و کار داشتند .کتاب آموزش
کارآفرینی از سیر تا پیاز میتواند راهنمایی مناسب برای همه باشد .فهرست
مطالب کتاب به شرح ذیل است:
مقدمه
چگونه مغز خود را برای تبدیل شدن به یک کارآفرین پرورش دهیم؟
تصورات اشتباه در مورد کارآفرینی
 ۵کلید موفقیت کارآفرینی در سال جدید
برای جذب سرمایهگذار باید تمایالت آنها را بشناسید
راههایی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق
روشهایی برای شناسایی و استخدام رهبر کارآفرینی واقعی
راز استخدام در کسب و کار از زبان  ۱۱کارآفرین برتر دنیا
عادت تنبلی چه مشکالتی را برای یک کارآفرین به وجود میآورد؟
اشتباهات کارآفرینان در استخدام کارمندان IT
برای کارآفرینی باید چه انتظاراتی از خود داشته باشید؟
کارآفرینی موفق نیازمند به داشتن خواب خوب است!
چهار روش مفید برای توسعه کسب و کار در سطح جهانی
این تصورات رایج درباره کارآفرینی اشتباه است
به عنوان یک مدیر کارآفرینی به کسب و کار خود عالقه داشته باشید
مهمترین ویژگیهای یک کارآفرینی اجتماعی
عوامل موفقیت و شادابی در کارآفرینی از دید ریچارد برانسون مشهور
به عنوان یک کارآفرین رئیس خودتان هستید یا اسیر کارتان؟
آشنایی با استراتژیهای مهم در نحوه مذاکرات و بستن معامالت
عواملی که باعث انصراف کارآفرینان از کسب و کار میشود
کارآفرینی اجتماعی را بهتر بشناسیم

جامعه از سه گروه تشکیل شده است .گروه اول؛ کسانیاند که آگاهی و
مهارت الزم را برای انجام تجارت موفق ندارد .گروه دوم؛ شرایط الزم را برای
تشکیل تجارت کوچک دارند .گروه سوم؛ افرادی هستند که می خواهند
خیلی زود ثروتمند شوند و راه آن را در کاله برداری از مردم می دانند :اگر
بخواهید بدانید که توانایی راه اندازی تجارت را دارید یا خیر؛ انتخاب این
کتاب برای شما مناسب نیست ولی اگر می خواهید راه کسب موفقیت را
در تجارت کوچک بدانید ،به شما کمک می کند .نکته مهم در شکل گیری
و تداوم تجارت کوچک ،پایه گذاری اصولی ،برنامه ریزی راهبردی و واقعیت
نگری است .ما در این کتاب ،گام به گام با روش طراحی و گسترش تجارت
کوچک و مدیریت آن آشنا می شویم .برای چنین تجارتی ،داشتن انگیزه
کافی و خالقیت ،بسیار مهم است؛ همچنین به شما آموزش می دهیم که
چگونه از بازار یابی و فروش خوبی بهره مند شوید .محتوای این کتاب شامل
جمله ها و پرسشهایی است که به شما کمک میکند تا بتوانید تصمیم
بهتری برای تجارت خود بگیرید؛ برای مثال اگر بخواهید با کارمند بانک
سخن بگویید ،ما جمله های مناسبی برای گفت و گوی شما مطرح می کنیم
تا بدانید که آیا تجارت را با او ادامه بدهید یا خیر .فهرست مطالب کتاب
عبارت است از:
مقدمه انجمن کارآفرینی
فصل اول :معرفی
فصل دوم :شروع کار مؤسسان شرکت ها – اندیشیدن را شروع کنید
فصل سوم :طرح تجاری رسمی شما
فصل چهارم :نمایش طرح تجاری
فصل پنجم :ایجاد انگیزه در خود ،مدیریت و تفکر
فصل ششم :کارکنان ،استخدام و سیاست ها
فصل هفتم :آشنایی و آموزش کارمند
فصل هشتم :رهبری انگیزش کارمند ،شرایط و اعتبار کاری
فصل نهم :مدیریت عملکرد کارمند
فصل دهم :ابالغ اخبار بد یا دشوار
فصل یازدهم :شرایط چالش زای مشتری
فصل دوازدهم :انتخاب محل کسب و کار و استفاده از آن
فصل سیزدهم :طرح و استراتژی بازاریابی
فصل چهاردهم :روش های بازاریابی
فصل پانزدهم :فروش
فصل شانزدهم :گفت و گو و مدیریت مشاجره
فصل هفدهم :استخدام افراد متخصص و استفاده از آن ها
فصل هجدهم :گزارش تجاری و کار با شریکان و سرمایه گذاران مالی

