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آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست ،معلول است

معلولیت ،در ذهن ما غالباً به معنای یک نقص ،مشکل یا ناتوانی معنی می شود .از دست دادن
دست ،پا یا هر دو ،نابینایی ،ناشنوایی ،یا عقب ماندگی ذهنی هر کدام شکلی از معلولیت است که
میتواند مش��کالتی را برای فرد معلول ایجاد کند ،اما بس��یاری از ما تاکنون این جمله را شنیده
ایم که معلولیت محدودیت نیس��ت و بس��یاری از معلولین نیز توانستهاند این واقعیت را به اثبات
برسانند ،از جمله" :هلن کلر" نابینا و ناشنوای مادرزاد و اولین فارغ التحصیل نابینای هنر و فعال
اجتماعی" ،جان نش" ریاضیدان مشهور آمریکایی و "کریستی برون" نقاش و هنرمند ایرلندی و
دهها نابغه دیگر که از معلولین بوده اند .هم چنین از معلوالن کارآفرین کش��ورمان نیز می توان
به مهندس علیرضا آبادی یکی از بهترین تولیدکنندگان ش��یرآالت ساختمانی که نابینا هستند و
سید محمد موسوی بنیان گذار کانون معلولین توانا و مدیرعامل شرکت فیروز اشاره کرد.
در سالهای اخير که طرح حمايت از بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرين به اجرا درآمده
اس��ت ،به دليل ناهمگونی اين طرح با ش��رايط خاص معلولين ،امکان بهرهمندی گروه عظيمی
از آنان ،از مزايای طرح فراهم نش��ده اس��ت که البته بخشی از مش��کالت اجرايی اين طرح برای
معلولين ،به نظام بانکی کش��ور و بخش ديگر آن به آئين نامهها ،قوانين و مقررات اجرائی طرح
مربوط میش��ود؛ البته از همه مهم تر عدم باور به این امر که معلولیت نقص جس��می اس��ت و
خداوند توانمندی های ارزشمند دیگری را به شخص معلول هدیه کرده که می تواند او را سرآمد
دیگران نماید.
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طرح حمایت از معلوالن که بس��یار از آن یاد می ش��ود ،دست کمی از طرح های دیگر مانند:
طرح حمایت از خانواده شهدا و جانبازان ندارد ،به این معنا که در عمل به نسبت تبلیغاتِ انجام
شده ،حمایتی صورت نمی گیرد.
ام��ا برخی از کارآفرینان بزرگ و اصیل کش��ورمان با بهره گیری از دس��تورات دینی و درایت
خویش ،به حمایت واقعی از معلولین پرداخته و ضمن ادای وظیفه اجتماعی خود به کسب ارزش
از این ناحیه می پردازند.
مدير مسئول
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کارآفرینی اجتماعی ،نگاهی نو به مقوله ی ایجاد ارزش
ناب در جامعه

کارآفرینی اجتماعی عالئمی را برای تشویق تغییر ایجاد می نماید و یکی از نتایج پایدار
آن ،حفظ منافع برای ذینفعان در جامعه است .می توان این طور اذعان داشت ،زمانی که
کارآفرینی اجتماعی در جامعه تشویق می شود ،به همراه خود فوائد عظیمی را به وجود
خواهد آورد که کام ًال شفاف و واضح است .یکی از دالئل روی آوردن افراد جامعه به
کارآفرینی اجتماعی ،ایجاد تعادل و توازن می باشد که نیازمند حضور فعالیت های نوآورانه
با منشأ فوائد اجتماعی خواهد بود.
و اما کارآفرین اجتماعی ،فردی است که یک مشکل اجتماعی را تشخیص داده و از
مفاهیم کارآفرینی برای ایجاد ،سازماندهی و مدیریت سرمایه برای ایجاد تغییر استفاده
می کند .در حالیکه کارآفرینان تجاری به بررسی بازدهی و سود بازگشتی می پردازند،
کارآفرینان اجتماعی معموالً گروه ها و سازمان های غیر انتفاعی ایجاد می کنند.
کارآفرین اجتماعی به حل مشکلی می پردازد که واقعاً مشکل جامعه است و برای حل
آن تقاضایی وجود دارد و قرار است برای حل مشکل محصولی تولید شود که این محصول
می تواند خدمات اجتماعی باشد و یا هر محصول دیگری که به نوعی افراد جامعه ،ذینفعان
اصلی آن خواهند بود.
در شرع مقدس اسالم تالش برای تغییر زندگی نیازمندان و رفع مشکالت خلق خدا،
امری پُرثواب و خداپسندانه است که در کارآفرینان اجتماعی این خود بیش ترین سرمایه
به حساب می آید.

سال چهارم
اسفند 1391
شماره 28

سردبیر
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از صندلی چرخ دار تا چرخ های صنعت ایران
با سید محمد موسوی
واژه معلول برگرفته از ریشه عربی عله در تعریفی ناصحیح ،اصطالحاً به آن دسته از انسان هایی اطالق
میگردد که به انحاء مختلف ،دارای نقص جسمانی بوده و این نقصان جزء الینفکی از زندگی این افراد است ،به
نحوی که مانع بزرگی در دستیابی آنان به درجات متعالی مادی و معنوی به شمار می رود.
مروری بر تاریخ آفرینش و حیات انسان ها در قرون متمادی و نحوه شکل گیری جوامع بشری نشان
میدهد ،معلولیت قدمتی همپای تاریخ بشر دارد و همواره در تمام دوران ها انسان های دارای نقص جسمی،
خاص آن زمان که قوای جسمانی و توان یدی عامل اصلی قدرتمندی اقتصادی
محکوم به ترحم و دلسوزی بوده و ِ
خانواده ها به شمار می رفت ،معلولیت به ویژه در مردان که ابزار جنگی و معیشتی لقب می گرفتند ،یک ذلت
بزرگ به شمار می رفت و معلول در بهترین حالت ،نان خور خانواده محسوب می شد.
با شکل گیری انقالب صنعتی در اروپا و با ورود صنعت به زندگی انسان ها ،کم کم تفکرات قدیمی رنگ باخت
و فکر و اندیشه انسان ها ،خالق ماشین آالتی گردید که بی هیچ چون و چرایی نقش قدرت بدنی را در معاش بشر
به حداقل کاهش داد ،تا در این میان معلوالن نیز فرصتی برای خودنمایی بیابند و تفکرات قدیمی و خاک خورده
نیاکان بشر به فراموشی سپرده شود ،تا آن جا که مدافعان حقوق بشر خواهان برقراری عدالت و تساوی فرصت ها
میان معلوالن و تندرست ها گردیده و امروزه ده ها سازمان بین المللی از این قشر حمایت می کنند.
اما در کشور ما هنوز تساوی فرصت ها برای معلوالن معنای واقعی خود را نیافته و تلفظ واژه معلول ،ناخودآگاه
محرومیت و ناتوانی را در ذهن آدمی تداعی می کند و اغلب مردم نگاهی از دریچه ترحم توأم با اعتقادات دینی به
معلوالن دارند ،به نحوی که با دیدن وضعیت جسمانی یک فرد دارای معلولیت ،شکرانه سالمتی خود را به جای
میآورند و یا از پروردگار خود برای وی آرزوی سالمتی می کنند.
در ایران بزرگ ترین اقلیت جمعیتی یعنی معلوالن از حداقل امکانات رفاهی برای حضور اجتماعی برخوردارند
و بستر مناسب برای رشد استعدادهای خدادادی این افراد محیا نیست؛ زیرا نگرش عمومی نسبت به این افراد
هنوز به درجات تعالی نرسیده و زمان الزم است تا تجربه های موفق در رعایت حقوق شهروندی شامل حال این
افراد به ظاهر ناتوان گردد.
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در چنین شرایطی در دهه های اخیر اندک انسان هایی هم وجود داشته و دارند که به هر سببی (خواه حمایت
خانواده و خواه همت ذاتی) موفقیت را لمس کرده اند و الگوی جامعه خود بوده اند.
سید محمد موسوی از شمار معلوالنی است که توانست در جریان رویارویی با بیماری فلج اطفال که هر دو
پا و تا حدودی یک دست او را درگیر کرده بود ،با اعتقاد قلبی بر این باور که معلولیت محدودیت جسم است و
نه ناتوانی ،در عرصه مدیریت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران به عنوان کارآفرین نمونه ،سهم قابل توجهی از
تولیدات ملی را به خود اختصاص داده و در کنار این شکوفایی فکری ،توانمندی های خدادادی خود را در راه
خدمت به همنوعان خویش به کار بندد.
این داستان ،قصه ای واقعی از زبان مردی است که شاید تعاریف بدیع وی از واژه معلولیت و تأثیر خدمات وی
به جامعه معلوالن در ایران ،سال ها بعد و برای آیندگان ملموس تر از امروز باشد.
در خرماپَزان تابستان سال 1333در شهر قزوین
و در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم .من پسر پنجم
خانواده بودم .پدرم مرحوم سید قوام ،از معتمدین
شهر قزوین بود و در خیابان عبیدذاکانی این شهر
مغازه عالفی (خواربارفروشی عمده) داشت و به عنوان
امین روستائیان محصوالت آن ها را به معرض فروش
میگذاشت .از ساداتی که در کنار تَدین ،بسیار مقید به
رعایت حق الناس و مورد احترام مردم بود.
نام مادرم فاطمه بود .مادری که اگر چه در کودکی
مرا تنها گذاشت و در نه سالگی ام به دیار باقی شتافت،
اما سایه چند ساله او بر سر من بسیار در زندگی و
آینده ام تأثیرگذار بود.
چرا نمیتوانم راه بروم؟؟!!
اگر چه از سن دو سالگی و آغاز معلولیت ام چیزی
به خاطر ندارم ،ولی از گفته های اطرافیان این چنین
پیداست که بر اثر یک تب شدید و بیماری پاهایم
قدرت کافی برای حرکت را از دست داده بود و این
موضوع خانوادهام را نگران می کرد .وضعیتی که ممکن
است هر پدر و مادری را به زانو در آورد.
هر روز این تفاوت با همساالن برایم بیش تر مشهود
میشد و دوست داشتم پا به پای بچه ها از بازی های
کودکانه برخوردار شوم.
مادرم از این وضع خشنود نبود و این را از چشمانش
میخواندم .اگر چه آن موقع ها خبری از مشاور و
روانشناس نبود و از او انتظار برخورد صحیح و منطقی

با نقص جسمانی فرزندش نمی رفت ،ولی مادرم با
درایت ذاتی و خدادادیش باعث شد تا مسیر زندگی
من جهت صحیح و عاقالنه ای را بیابد .مسیری که
شاید اولین جرقه های مثبت زندگی را برایم رقم زد.
مادرم گوشه ای نشست و از پارچه های ساتنی که
در خانه بود یک شنل دوخت ...
هیچ وقت فراموش نمی کنم ،روزی لباسی بر تن
من نمود که شبیه لباس پادشاهان بود و مرا بر روی
صندلی در کوچه نشاند و گفت:
سهم تو دویدن و راه رفتن نیست ،سهم تو فرمان
دادن به بچه هاست .تو به آن ها بگو چگونه بازی
کنند...
آن لحظه احساس خوبی داشتم و آرام شده بودم ...
دوران کودکی را با غم از دست دادن مادرم سپری
کردم و بنا بر مشکل جسمی اولیاء مدرسه مرا در هفت
سالگی ثبت نام ننمودند و با یک سال تأخیر قرار شد
درس بخوانم .برای ثبت نام به همراه برادر بزرگ ترم
وارد دبستان رزبان شدیم .دودستی و محکم پای برادرم
را چسبیده بودم و با اضطراب و کنجکاوی به چهره
مردی می نگریستم که معمم بود و مدیر دبستان.
او با لحنی خاص خطاب به برادرم گفت « :چرا این
بنده خدا را اذیت می کنید؟ این بچه درس و کتاب را
می خواهد چه کار؟ ماشااهلل سید قوام چند تا پسر دارد.
هرکدام یک لقمه دهان این بچه بگذارند ،شکمش سیر
میشود .ببرید خانه آزار ندهید طفلکی را ! »
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و یقیناً این اولین بار بود که نگرش نادرست مردم
نسبت به معلولیت را لمس کردم ...
با ا ِصرار برادرم در دبستان رزبان مشغول به تحصیل
شدم ،اما هیچ وقت این برخورد  -آن هم از سوی یک
فرد مذهبی و فرهنگی جامعه -از ذهنم پاک نشد...
دوران تحصیل در مقاطع دبستان و دبیرستان هم
در شهر قزوین سپری شد و عجیب این که در همه
طول تحصیل ام ،لیدر و راهنمای بازی های کودکانه
بودم.
در مقطع دبیرستان شدیدا ً به عکاسی عالقهمند
شدم و با چاپ عکس و روتوش بر فیلم ،سعی کردم
تا هزینههای خودم را پوشش دهم و البته در این راه
موفقیتهایی هم داشتم؛ مث ًال یک بار در مسابقات
عکاسی در سطح کشوری در دبیرستان مقام دوم را
کسب نمودم.
چرا شاگرد زرنگ دبیرستان گوشه گیر میشود؟
 3سال پیاپی در آخرین سال تحصیلی دبیرستان
م��ردود ش��دم و نمیتوانس��تم درس بخوان��م .ای��ن
گوشهگیری و انزوا را فقط خانوادههایی می فهمند که
کودک یا نوجوان معلول در خانه دارند ...
در اوج بلوغ و جوانی روزها و ساعت ها گوشهای
می نشستم و با خود فکر می کردم و در نهایت حاصل
کلنجار رفتن های طوالنی من با افکار جدید این بود
که ارزشمندی انسان ها گاهی در مادیات خالصه
میشود .خوب می دانستم که تن باید سالم باشد ،باید
فعالیت کند و از موهبت های مادی برخوردار شود،
باید بتوانم به سفر بروم .من هم دلم می خواست پا
به پای جوانان ،ورزش کنم و تیپ بزنم و جوانی کنم،
اما معلولیت برایم محدودیت را به ارمغان آورده بود.
راه رفتنم راه رفتن معمولی نبود .نمی توانستم خودم
را مطرح کنم .همیشه به این فکر می کردم که حاال
اگر درس هم خواندم فرض بر این که به مرتبه باالیی
هم رسیدم و وضعیت مالی خوبی هم داشتم اما وقتی
نتوانم از پله های هواپیمای شخصی خودم باال بروم و
با این جسم ناتوان نتوانم از موهبت ها و امکانات مادی
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سهم تو دویدن و راه رفتن نیست،
سهم تو فرمان دادن به بچه هاست.
تو به آن ها بگو چگونه بازی کنند...
استفاده کنم ،زندگی چه معنایی دارد؟ این جا بود که
حس انزوا و افسردگی به انسان پر شَ ر و شوری چون
من غلبه می کرد و اگر خانواده و اطرافیانم نبودند،
معلوم نبود قصه افسردگی ام از کجا سر در میآورد؟
آن روزها تعریف صحیحی از معلولیت نداشتم و
براساس جو قالب جامعه قبل از انقالب ،ارزیابیها مادی
بود و من هم که می دیدم جایگاهی در جامعه ندارم،
مرتب با خود تکرار می کردم « :برای چه باید درس
بخوانم؟ اص ًال چه فایده دارد با این جسم ناقص ....تا این
که با مطالعه کتاب های شهید مطهری و دکتر علی
شریعتی ،با فضاهای جدید فکری آشنا شده و متوجه
شدم همه جوانب زندگی را نباید مادی ارزیابی کرد.
فهمیدم که انسان ها جایگاه خاصی در آفرینش دارند
و اشرف مخلوقات هستند و این گونه بود که رسالت و
جایگاه خودم را در جامعه پیدا کردم و پی بردم چقدر
انسان ها می توانند در جامعه مفید و مؤثر باشند،
حتی اگر معلول باشند و کمی محدودتر از دیگران...
فضای فکری ام عوض شده و مالک ها و ارزشهای
زندگی ام رنگ و بوی جدیدتری به خود گرفت و کم
کم برای خود یک جایگاه در جامعه احساس کردم و
مصمم شدم تا ادامه تحصیل دهم و در عرصه علم و
دانش خودنمایی کنم و از دریچه ی فکر ،اندیشه ،امور
تحقیقاتی ،پژوهشی و مدیریتی در جامعه بدرخشم.
می خواست در زندگی مفید باشد و شد...
سه سال درجا زدن در گرفتن دیپلم و ترک
تحصیل خسته ام کرده بود ،اما اراده ام برای ادامه
تحصیل جدی بود .می خواستم در زندگی مفید باشم...
می نشستم گوشه ای و مفید بودن را برای خودم
معنا می کردم .بارها با خودم می گفتم «:بقا در این
نیست که انتهایش به مرگ ختم شود ،بلکه بعد از
مرگ ،زندگی دوباره شروع می شود ».باالخره تصمیم
خودم را گرفتم « من باید پزشک شوم و از معلولیت ها
پیشگیری کنم  ...همین و بس»
روایت راهروهای پیچ در پیچ و صندوق پول
آن زمان "هادی آباد" منطقه فقیر نشین قزوین

بود و اهالی آن از محروم ترین افراد روزگار ،و آن چه
در دل و ذهن من می گذشت تأسیس مطبی بود با
راهروهای پیچ در پیچ و پزشکی که به داد محرومان و
معلوالن می رسید و صندوقی که هر کس بنابر توانایی
مالی خود پولی در آن می ریخت ...
تصویر صندوق آویزان در راهرویی پُر پیچ و خم
که کسی نتواند مبلغی که بیماران در آن می اندازند را
ببیند ،برایم تبدیل به آرزو شده بود و دوست داشتم
روی صندوق بنویسم «آن قدر پول در این صندوق
بیاندازید تا پزشک تان از گرسنگی نمیرد» و هر
زمانی که در صندوق به اندازه گذران امور زندگی
معمولی ام پول ریخته شد ،صندوق را از آن محل
بردارم و یا روی آن بنویسم «به حد کافی در این
صندوق پول ریخته شده است ،دیگر نیازی نیست »...
سال ها فاصله گرفتن از تحصیل و نگرانی از قبول
نشدن در کنکور ،باعث شد فکر رفتن به آمریکا به سرم
بزند .آن زمان خیلی از جوان ها برای ادامه تحصیل به
آمریکا می رفتند و چند نفر از دوستانم به من اصرار
داشتند که من هم به آمریکا بروم  ...برادر بزرگترم
سید احمد و برادر دیگرم سید علی هزینه های تحصیل
را تقبل کردند و من با انگیزه این که پزشک شوم و
از معلولیت ها پیشگیری کنم و در منطقه فقیرنشین
مطب بزنم و ...راهی آمریکا شدم.
محدودیت های جسمی وقتی با ندانستن زبان
انگلیسی در کشوری غریب جمع شود ،استیصال
حتمی است .آن زمان امکانات ماهواره ،اینترنت و
تلویزیون هم نبود و این به شرایط موجود دامن
می زد...
به کشور آمریکا رسیده بودم و دنیایی تازه پیش
رویم باز شده بود .مردمی با فرهنگ های مختلف و
دریغ از حتی یک دوست ایرانی یا خارجی.
آن زمان وسایل ارتباطی هم این طور نبود که
راحت با ایران ارتباط داشته باشیم و وضعیت مالی
خوبی هم نداشتم که بخواهم تند تند تلفن بزنم؛ باید
با پول کمی که داشتم هم پول کالج را می دادم و هم

زندگی می کردم و جالب این که هیچ کس را
نمی شناختم.
سال  1355بود که زندگی مجردی و دانشجویی
من در آمریکا شروع شد .همه چیز با ایران فرق داشت
اما من عزمم را جزم کرده بودم که یک پزشک برگردم
و وضع مالی ام هم خوب نبود که بتوانم هر سال به
ایران برگردم .بنابراین تصمیم گرفتم تا پزشک نشدم بر
نگردم ،زیرا پول رفت و آمد نداشتم و فقط می توانستم
تمبر بخرم و روی پاکت نامه بچسبانم ....
آشنایی با جنبش دانشجویی
تنها چند ماه از ورودم به آمریکا نگذشته بود و
سخت مشغول درس خواندن بودم که با فضاهای
سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی خارج از
کشور آشنا شدم .از آن جایی که مطالعه کتاب
های مختلف ،تحولی در من ایجاد کرده بود ،رسالت
اجتماعی ام را احساس می کردم و فکر می کردم
یک مسلمان باید فرد مفیدی در جامعه باشد و
همین تفکر و فضای باز سیاسی خارج از کشور مرا
ناخودآگاه به سمت فضاهای سیاسی و اجتماعی
میکشید .در این میان درس هم می خواندم و 60
واحد از درس ها را هم پاس کرده بودم...
دبیر تشکیالت دانشجویان خارج از کشور در
منطقه خودم
پیوستن به جنبش دانشجویی خارج کشور و
گرفتن عنوان دبیر تشکیالت از خاطرات خوب من
است.
آن جا بحث های آزاد برگزار می کردم و در
بسیاری از این بحث های آزاد جلوی اندیشه های چپ
گرایانه و مارکسیستی می ایستادم و با اعتقاد راسخ از
اسالم ،با اَدله و منطق دفاع می کردم.
تحرک جسمی ام کم بود ،ولی می توانستم خوب
صحبت کنم و مسائل را تجزیه و تحلیل و جمع بندی
نمایم .همان روزها بود که خبر پیروزی انقالب اسالمی
در جهان پخش ش��د و من می دانس��تم که اعتقادات
اس�لامی چه رسالت س��نگینی بر دوش ام گذاشته و
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مفید بودن در جامعه مهم ترین هدفم بود.
همواره بر این باور بودم که انبیاء آمده اند ،انسانیت را احیا کنند و اعتقاد داشتم انسان به تاسی ازخداوند که
رحمان و رحی ِم است ،باید سراپا رحمانیت باشد و جامعه و انسان ها را به شکلی بسازد که استعدادها بارور شوند،
انسان ها رنج نکشند ،باید بستری در جامعه ساخت که انسان ها از بُع ِد روحی و معنوی به درجات متعالی برسند
و این بستر نمی توانست در یک جامعه فقر زده باشد ،نمی توانست در جامعه ای تبلور داشته باشد که همواره
انسان ها کار کنند تا پول درآورند ،بخورند تا زنده بمانند .هنوز هم اعتقاد دارم انسان ها باید در زندگی عاشق
شوند و عشق بورزند و با عشق زندگی کنند .هنوز هم معتقدم که یک فرد معلول می تواند در جنبش کشورش
مبارز و فعال باشد.
کم کم فراموش کردم که معلول ام و احساس می کردم چقدر پویا و فعال هستم و این جا بود که معلولیت
دیگر برایم معنایی نداشت و کم کم رنج معلولیت مرا به خدا نزدیک تر می کرد .احساس می کردم خدا مرا این
گونه پسندیده و حتماً حکمتی است که من از آن بی اطالع ام .می دانستم که خداوند زیباست و همه کائنات را
زیبا آفریده و زیبا می پسندد .به این معنا رسیده بودم که معلولیت چقدر زیباست و رنج معلولیت در تن کم کم
جنبه عشق بازی با خدا را پیدا می کند ...
معلولیت سرفصلی از عشق است
معلولیت سرفصلی از عشق بازی با خداست ،معلولیت گلی است که خداوند به آدمی هدیه می دهد تا او را
عاشق خودش کند .البته این در صورتی است که دیدگاه صحیح باشد ،اما اگر تفکر فرد این باشد که من معلول
ام و نمی توانم خوب حرکت کنم و یا برقصم تبدیل به ذلت می شود و اگر این سوال ها تکرار شود که چرا بدن
من معیوب است؟ چرا به مانند انسانهای تندرست نمی توانم بدوم و یا ورزش کنم؟ و ....معلولیت می شود
مصیبت عظما.
انسان با افکار ،روح و اعتقادات خودش معنا می شود ،نه با جسم اش ،جسم فنا پذیراست ...و معلولیت یک
بسته و هدیه خداوندی است.
من امروز معلولیت را هدیه خدا به خودم می دانم .اگر هر مقدار توانستم بنشینم و بیاندیشم و سرگرم جذابیت
های مادی جامعه نشوم ،همه این ها را مرهون این محدودیت تن می دانم که خدا لطف کرد و ترمز شدیدی
گرفت در سراشیبی زندگی ،آن هم در جوانی و مرا وادار کرد که خودم را با ابعاد روحی و معنوی ام ارزش یابی
نموده و دریابم.
تصمیم گرفتم به ایران برگردم
اولین روز سال  1358بود که بلیط برگشت به ایران را رزرو کردم؛ چون می دیدم که اندیشههای غیر اسالمی
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در قالب جنبش مبارزاتی دانشجویی خارج کشور شکل
می گرفت.
مردم آن ها را نمی شناختند و فقط میدانستند
آدم های مبارز ضد شاه و استعمار هستند که از خارج
کشور آمده اند و خوب حرف می زنند اما ما با آنها
بحث آزاد کرده بودیم و آن ها را کام ًال می شناختیم.
من بر خودم واجب دانستم سریع به ایران برگردم ،زیرا
فضای ایران بسته بود و مردم تمرین سیاسی نداشتند،
آدم های معتقد و مبارزی که تبحری در تحلیل مسائل
سیاسی نداشتند .آن روزها مردم تشنه دانش سیاسی
بودند و من فکر کردم باید برگردم و سنگر را حفظ کنم
و اولین روز سال  58بود که به ایران برگشتم.
کار فرهنگی می کردم
آمدم داخل ایران و شروع کردم به فعالیتهای
فرهنگی علی الخصوص در شهر صنعتی البرز که
بیشتر کارگر نشین بود و جناح های چپ ( اندیشههای
مارکسیستی) کارگرها را هدف قرار می دادند .در شهر
صنعتی البرز در کارخانه ها بسیار فعال ،کار فرهنگی
میکردم و از اعتصابات جلوگیری مینمودم .آن
گروه ها احساسات عمومی کارگری را دستاویز قرار
داده و کارگران را به اعتصاب و گرایشات عجیب
تحریک می کردند.
در سال های اولیه انقالب نشریاتی از سوی
گروههای مختلف چاپ می شد و کارگرها هم که
انسانهای ساده دل و پاکی بودند زود فریب نشریات و
عقاید چپی را می خوردند .در بدنه صنعت و در موضع
فرهنگی و آگاه سازی ،در بخش فرهنگی کمیته بعد
از انقالب ،در شهر صنعتی البرز مشغول به کار شدم.
فعالیت گروهک ها
تابستان سال  58کردستان شلوغ شد .در سخنرانی
حضرت امام (ره) احساس کردم دل این مرد بزرگ
با این سن و سال برای مردم میتپد و چقدر این
گروهکها اذیت اش می کنند و نمی گذارند کشور
آرام باشد .کردستان شلوغ شده بود و من در سخنرانی
امام ،سخت دلم گرفت زیرا می دیدم چه شیطنتهایی

از طرف ابرقدرت ها به ما وارد می شود .تصمیم گرفتم
به کردستان بروم .آن جا نقش مارکسیست ها و چپیها
پُر رنگ تر بود ،دوستان گفتند :آن جا به حد کافی نیرو
اعزام شده ،شما به سمت سیستان و بلوچستان بروید و
مراقب باشید که آن جا را خراب نکنند و من با عده ای
از دوستان به طور حفاظت شده عازم زاهدان شدیم.
از پایه گذاران کمیته امداد امام (ره) در سیستان
و بلوچستان بودم
اوایل شکل گیری نظام بود .مکان و جایگاه ارگانها
به صورت کامل مشخص نبود و نمی توانستیم جای
مشخصی برای استانداری ،فرمانداری ،سپاه یا جهاد
سازندگی تعریف کنیم .هنوز استان هایی بودند که به
دلیل عدم آگاهی سیاسی ،توسط افراد نامناسب اداره
میشدند و مسئوالن استانی بیش تر افراد غیر بومی
بودند که ُسکان انقالب را به دست گرفته بودند .در این
زمان عده ای از گروهک هایی که برای تحریک اذهان
عمومی فعالیت کرده و بحث های تنش زا را مطرح
میکردند ،با ارائه بحث های آزاد به اختالفات شیعه و
سنی دامن می زدند.
من و گروهی از دوستان در آن زمان به استانداری
سیستان و بلوچستان رفتیم و در آن جا مستقر شدیم و
با این که محل استقرارمان استانداری بود ،اما همزمان
در سپاه و جهاد سازندگی فعالیت می کردیم و این
افتخار را دارم که یکی از پایه گذاران شعبه کمیته
امداد امام (ره) در سیستان و بلوچستان بودم .حس
میکردم که نیاز است در همه حوزه ها باشم و کار
کنم ،چرا که هنوز امور کشور سازماندهی نشده بود.
انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها !!!
بسته شدن دانشگاه ها در سال  58یکی از اتفاقات
نادری بود که در بحث آموزشی کشور مطرح شد و من
و بسیاری دیگر را درگیر کرد .تابستان  1358بود که به
همراه دوست خوبم سید محسن موسوی که در آمریکا
و شهر آتالنتا نیز با هم فعالیت می کردیم و اکنون
یکی از سه دیپلماتی است که اسیر اسرائیل است ،به
دانشگاه تهران مراجعه کردیم تا ترمهای باقی مانده
9
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از دانشگاه را در آن جا بگذرانیم .همراه او به دانشگاه
تهران رفتیم و دانشگاه نیز قبول نمود که درس مان را
در ایران ادامه دهیم ،اما متأسفانه با انقالب فرهنگی و
بسته شدن دانشگاه ها مصادف شد و زمانی به خودم
آمدم که دیدم سن و سالی از من گذشته و زمان
آزمون های پس از شورای انقالب فرهنگی سپری شده
و من آنقدر درگیر کارهای اجرایی انقالب شده ام که
مجالی برای ادامه تحصیل نمی ماند...
مسئول آموزش سیاسی سپاه
مدتی بعد از فعالیت در سیستان و بلوچستان و
همزمان با رویارویی بنی صدر و مرحوم شهید بهشتی به
قزوین برگشتم و در صف حضرت امام و شهید بهشتی
قرار گرفتم .شدیدا ً با گروهک ها ،مخصوصاً گروهک
مجاهدین خلق که هنوز سالح به دست نگرفته و اعالم
مبارزه مسلحانه نکرده بودند ،مخالف بودم .البته هنوز
ترورها شروع نشده بود و صف کشیها زیاد مشخص نبود.
عضو سپاه پاسداران قزوین شده و مسئول آموزش
سیاسی سپاه بودم؛ یعنی هر فردی که می خواست
عضو سپاه شود باید یک دوره آموزش عقیدتی ،نظامی
و سیاسی می دید و من در واحد آموزش ،مسئول
آموزش سیاسی بودم تا هر فردی که می خواست وارد
سپاه شود تحلیل جامعی از تاریخ ،انقالب و حرکت
گروهک ها داشته باشد.
در این دوران کشاکشی بین خطوط انحرافی
گروهک ها نسبت به خط مقدس حضرت امام به
وجود آمده بود .گروهک ها مملکت را از داخل دچار
نفاق کرده بودند و می دیدم که کشور نوپاست و هنوز
سکوها و مبانی نظام شکل نگرفته است؛ مسئوالن
قانون اساسی را می نویسند و از آن طرف گروهکها
شیطنت می کنند ،کردستان شلوغ بود و ما گوش به
فرمان معمار کبیر انقالب بودیم که ناگهان خبر حمله
عراق را شنیدیم ...
از یک سو ابر قدرت ها پشت عراق بودند و از سوی
دیگر رزمندگان ما جوان و بی تجربه .کسی تجربه
دولت مردی نداشت و در دولت فعالیت نکرده بود و

سال چهارم
اسفند 1391
شماره 28

10

افرادی که به جبهه ها اعزام می شدند ،تنها
کسانی بودند که یاران امام بوده و از جان شان مایه
می گذاشتند .فشار بسیار سنگینی روی کشور بود و
بدتر از همه این که بنی صدر خائن در کشور رئیس
جمهور بود.
جنگی آغاز شد و ما باید دفاع می کردیم .از طرفی
کردستان شلوغ شده بود .غبار نابسامانی سیاسی و ابر
تیره و تار همه جا را فرا گرفته بود و در این میان
بهترین نیروهای مؤمن و صدیق جذب جنگ شده و
به شهادت رسیدند.
در این کشاکش َدهر ،وظیفه خودم می دانستم
تا در سپاه و در سنگر آموزش خدمت کنم؛ چرا که
پاهایم دچار فلج اطفال بود .نمی توانستم به جبهه بروم
ولی کار فکری می کردم و آموزش های سیاسی را بر
عهده داشتم.
سپاه آن روزها همه جا فعالیت می کرد .به منظور
روشنگری به دبیرستان ها و کارخانجات می رفتم و به
طور میانگین روزی  3سخنرانی داشتم و در کنار آن در
شهر قزوین هم بحث آزاد راه می انداختم .از آن جایی
که دانشجوی خارج از کشور بودم و به صحبتهای
گروهکها آشنایی داشتم ،در مساجد و مکانهای
مختلف با آنها اعالم بحث آزاد مینمودم.
فرار بنی صدر
خرداد ماه سال 1360بنی صدر از ایران گریخت.
پس از رفتن او گروهک ها صف کشی کردند و ترورها
شروع شد و به من هم اطالع رسیده بود که در لیست
ترورها قرار دارم اما من کجا و توفیق شهادت کجا؟
آن روزها فرمانده سپاه شهر صنعتی البرز شدم و
با حفظ سِمت نماینده دادستان کل انقالب نیز بودم
و هم چنین مسئولیت ستاد بازسازی مناطق جنگی
در خصوص صنعت و کارخانجات را بر عهده داشتم،
وظیفه ی این ستاد این بود که از شهر صنعتی نیروها
را ساماندهی کرده و به مناطق جنگی می فرستاد و
عده ای را برای کارخانجات مناطقی که از جنگ آسیب
دیده بودند ،اعزام می کرد.

آن روزها شهرهای صنعتی زیاد نداشتیم ،فقط چند
شهر مانند تبریز و البرز و  ...بودند که شهر صنعتی البرز
قزوین ،بزرگ تر از همه آن ها و قطب صنعتی کشور
بود و من در آن جا فعالیت کرده و در کنار دوستان
امکانات صنعتی را به جبهه می فرستادیم.
نمایشگاه پاسداران صنعت اسالم
آن زمان یک نمایشگاه به نام نمایشگاه پاسداران
صنعت اسالم برپا کردم .آن روزها برپایی نمایشگاه و
جشنواره و همایش مثل امروز باب نشده بود؛ اما به
طور میانگین سعی می کردم هر دو ماه یک بار سمینار
برگزار نمایم.
بالفاصله کانون ها را ایجاد کردیم،کانون انجمن
اسالمی ،کانون مدیران ،کانون شوراهای اسالمی،
کانون انجمن اسالمی کارگری و ...کانون ها ارگانیسم
و سازماندهی شدند و بخش های کارشناسی را
ایجادکردیم؛ به عنوان مثال اگر به دلیل تحریم به یک
کارخانهای مواد اولیه نمی رسید ،کارشناسان بررسی
میکردند و از دیگر واحدهای صنعتی ،به آن جا کمک
میرساندند.
این نمایشگاه یک نمایشگاه استثنایی بود که با
موضوع خودکفایی فعالیت می کرد .در آن جا فقط
بحث نمایش دادن و فروش کاال نبود؛ نمایشگاه عبارت
بود از تمامی واحدهای صنعتی منطقه که می بایست
سیستم صنعتی ،تولید ،مواد اولیه و حتی ضایعات واحد
خود را به نمایش می گذاشتند .این واحدها به صنایع
کانی ،لوازم خانگی ،برق ،الکترونیک و  ...دسته بندی
شد و بیش از  70تن از نمایندگان مجلس برای بازدید
آمدند .همان سال بانک اطالعاتی را ایجادکردیم که به
جرأت می توان گفت به نوعی پایه گذار بانک اطالعاتی
وزارت صنایع شد .آن روزها کامپیوتر معمول نبود ،اما
با دستهبندی اطالعات و در اختیار گرفتن نرم افزارهای
مختلف ،آن نمایشگاه تبدیل به نمایشگاهی سودمند
شد.
در روز افتتاح نمایشگاه نیز نخست وزیر وقت
حضور داشت .نمایشگاه از جایگاه بزرگی برخوردار بود

و سعیکردیم سمت و سوی نمایشگاه را بحث
جبهه ،جنگ و خودکفایی صنعتی قرار دهیم .یک
قسمت از نمایشگاه به نام جنگ و صنعت ،نامگذاری
شده و موادی که به درد جبههها میخورد در آن
جا به نمایش در میآمد .به خاطر دارم گام اول در
صنایع خودکفایی سپاه پاسداران ،در شهر صنعتی البرز
برداشته شد و تراشیدن لولههای خمپاره را برای اولین
بار انجام دادند .در آن زمان بود که مسئوالن متوجه
شدند که در شهرهای صنعتی چه امکاناتی وجود دارد؛
زیرا اص ًال از واحدهای صنعتی شهرها خبر نداشتند.
در سپاه اتاقی به عنوان بازداشتگاه وجود داشت که
غالباً خالی بود؛ زیرا ما با میکروفن ،بلندگو و سخنرانی،
اکیپ های کارشناسی را در قالب صحبت ،منطق و
کارشناسی جا میانداختیم و امنیت شهر را خیلی
خوب انجام دادیم .در این نمایشگاه بخشی مخصوص
مخترعین و صاحبان طرح های جدید بود که از سراسر
ایران آن عزیزان را فراخوان نموده بودیم.
فرمان  8ماده ای امام
کم کم حضرت امام دستوری دادند که به نام
فرمان  8ماده ای امام معروف شد و براساس این فرمان
همه ارگان ها باید مشغول کار خود می شدند .سپاه
باید کار خودش را می کرد ،وزارت خانه ها ،دادگاهها،
دادسراها و دادگاه انقالب و  ...نیز باید در حوزه فعالیت
خود کار می کردند .در این میان من همه کاره بودم.
عضو سپاه بودم ،در اداره کار ،اداره صنایع و دادگاه
انقالب کار می کردم و به عنوان مسئول بخش امنیت
در بخشداری و فرمانداری نیز فعالیت داشتم و در کنار
همه این ها کارهای مربوط به 100هزار نفر نیروی
کارگری که محل سکونت شان شهرک الوند بود ،که نه
شهردار داشت و نه فرماندار ،باید انجام می دادم.
فرمان  8ماده ای امام می گفت که هر کس به
کار خودش مشغول شود و من این همه کار داشتم.
اولین کارم این بود که از این فرمان استقبال کردم،
زیرا معتقد بودم که باید مملکت به سمت نظم و نسق
حرکت کند .استعفایم را نوشته و باز به بلوچستان
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برگشتم و البته این بار قائم مقام استاندار در امور
بیگانگان و مسائل مرزی و هم چنین سرپرست شورای
افاغنه شدم 800 .کیلومتر مرز مشترک با افغانستان
داشتیم و مشکل مرزی و امنیتی بیداد می کرد.
افغانیها واقعیتی مهم بودند و مسئله امنیت موضوع
بسیار مهم تری بود.
 2سال از این موضوع گذشته بود که به قزوین
برگشتم ،احساس کردم آن شور و شعف و احساسی
که نسبت به اوضاع و احوال داشتم را دیگر ندارم
زیرا میدیدم که روحیات من برای کار کردن با
عزیزان دولتی جور نیست .به طور مثال فردی که
گروه خونش  +Bیا -oاست هر دو انسان هستند،
اما خون یکی از آنها را نمی توانند به بدن دیگری
بزنند .من نیز میدیدم گروه خونم به آنها نمی
خورد و نمیتوانم با این اوضاع دولتی کار کنم .به
قول بعضی از دوستان من رادیکال و تند بودم و مانند
غذای هندی بودم که فقط به مزاج هندی ها خوش
می آید ،تند بودم و نمیتوانستم آرام باشم .همیشه
نسبت به بعضی از حرکتهایی که عدالت در آن
نبود معترض بودم و محکم میایستادم و برای همین
سازگاری نداشتم و از ارگانهای دولتی جدا شدم.
من فقط مدیریت کردم....
سال  1365مسئول اداره پست و تلگراف و تلفن
شهرستان قزوین شدم .اداره ای که اص ًال فضایش
فضای سیاسی نبود .کماکان کارهای اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی را با بچه ها در شهر ادامه می دادیم
و در آن روزها یک تجمعی از بچه های مذهبی و
انقالبی در یکی از مساجد قدیمی قزوین به نام مسجد
بالغی راه انداختیم .همه جمع می شدند و سخنرانان
خیلی خوبی می آوردیم ،مخصوصاً سخنران ها بیشتر
در زمینه اخالق و مسائل اخالقی سخن می گفتند.
در واقع سعی می کردیم بچه های خوب شهر را که
بعضی از حرکت ها آن ها را دلسرد می کرد ،در قالب
یک تشکل همراه خود داشته باشیم.
بع��د از ی��ک س��ال فعالی��ت در ادارهی پس��ت
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احساسکردم حقوقی که میگیرم ،حتی کفاف اجاره
خانه مرا نمیدهد .آن روزها آقای مرتضی نبوی وزیر
پست و تلگراف از همشهریان ما بود و مرا در زمینه
مسائل سیاسی اجتماعی قبول داشت .در حالی که
رئیس اداره پست بودم ،در جلسه شورای معاونان
وزارت خانه نیز در بعضی مواقع شرکت میکردم،
یعنی به نوعی مشاور ایشان بودم ولی باز این درآمد
کفایت نمیکرد و زندگیام نمیچرخید ،تا این که فکر
کردم تصمیم گرفتم جای دیگری کار کنم تا حقوق
بیشتری بگیرم .باید جایی می رفتم که کار سیاسی
اجتماعی نداشته باشد ،چرا که می دانستم در شهر
قزوین اگر جایی کار کنم که بوی سیاسی اجتماعی
بدهد ،موجبات اختالف فراهم خواهد شد و حاکمین
سیاسی شهر به بنده اجازه کار و ...نخواهند داد.
سال  1365در شهر صنعتی البرز یک شرکت خانه
سازی وجود داشت که ورشکسته شده و پروژههایش
نیمه تمام مانده و نتوانسته تعهداتش را انجام دهد؛
یکی از دوستان پیشنهاد داد مدیریت آن را قبولکنم،
خودم را می دیدم که  60واحد در رشته پزشکی
گذرانده و از فعالیت های ساختمان چیزی نمی داند ...
اما هر چه بود حقوق اش خیلی بهتر از جای قبلی
بود .پشنهاد را پذیرفتم و مدتی بعد مدیر عامل شرکت
خانه سازی البرز شدم ،شرکتی که صورت جلسه شده
بود و باید منحل می شد .با تعداد  128واحد آپارتمان
نیمه تمام و فقط  35درصد پیشرفت کاری مواجه بودم
و هم چنین یکی دو پروژه کوچک که باید تکمیل و
تحویل می شد .تصمیم گرفته بودم شرکت را زندهکنم.
از آن جایی که زمانی در شهر صنعتی البرز فرمانده
سپاه بودم ،صاحبان صنعت مرا می شناختند ،رفتار
مرا دیده بودند و اعتباری نزد آنان داشتم .پس تنها
کاری که کردم این بود که به همه مالکین آپارتمانها،
امیدواری دادم و گفتم به اعتبار من پولی که باید
در مرحله آخر بدهید ،االن واریز کنید .از طرفی هم
تعاونی های مسکن کارگری با توجه به شناختی که از
من داشتند ،به من اعتماد نموده و به راحتی کارهای

جدید به من می دادند ...
من فقط مدیریت کردم ،تخصص ساختمان
نداشتم .یک مدیر خوب در هر زمینه ای اگر بخواهد
موفق شود باید بهترین مشاورین را برای خودش
بگیرد .هنر مدیریت من در این بود که چون خودم
علم ساختمان نمی دانستم ،بهترین مشاورین را در
زمینه های متفاوت مالی و ساختمانی به کار گرفتم.
افرادی که هم امین و هم مجرب و متخصص بودند.
من در این بین فقط مدیریت کالن و راهبردی کردم.
از اعتبار آشنایی خودم در شهر استفاده کرده و امکانات
را فراهم می نمودم.
دو سال نگذشته بود که شرکت به سوددهی رسید
و سود را بین سهام داران تقسیم کردیم .پرسنل
بیشتری گرفته و برای شرکت دفتری خریدارینمودیم.
همزمان  7الی  8پروژه ی ساختمانی به رونق رسیده
بود و ما بهترین پیمانکار منطقه شدیم ،هم پروژه های
صنعتی و هم پروژه های مسکونی اجرا می کردیم....
البته زمانی که در شرکت خانه سازی البرز بودم،
فقط یک حقوق بگیر بودم .با برادرم سید محمود که
در آمریکا بود ،صحبت کردم که اگر ممکن است،
سرمایه ای را در اختیارم قرار دهد!
برادرم به من اعتماد داشت و بخشی از سرمایهاش
را در اختیارم گذاشت؛ ضمن این که مدیر عامل
شرکت خانه سازی البرز بودم ،سرمایه برادرم را در
جای دیگری به کار گرفتم .اما رنج میبردم زیرا
میدیدم در جامعه ما بستر محدودی برای
سرمایهگذاری تعریف شده است .یا طال و دالر بخرید
افزایش یابد ،یا کار داللی کنید ،یا زمین بخرید و ...
دوست داشتم درآمد از محل تولید باشد ،درآمد
پاک و طیب باشد ،باید انسان در راستای تولید و ایجاد
اشتغال سرمایهگذاری کند .نباید درآمد از محل داللی
و خرید و فروش باشد .اما متأسفانه جامعه ما بستر
اقتصادی این طور تعریف کرده و کسی که صاحب
سرمایه است ،ناخودآگاه باید یکی از این گزینه ها را
انتخاب میکرد.

به ناچار وارد تخصص زمین و ساختمان شدم .تا
این که بحث خصوصی سازی شرکتها به میان آمد،
شرکت خانهسازی البرز که سهام دارش شرکتهای
دولتی بودند ،رشد کرده و نیروهای خوبی در آن کار
میکردند و تبدیل به یک شرکت معروف و قدرتمند
منطقه شده بود.
پس از  6سال تالش ،بحث فروش شرکت
خانه سازی البرز پیش آمد .این شرکت به درد کسی
میخورد که کار ساختمانی آن جا را قبول میکرد؛
مانند شرکت های دیگر نبود که فقط زمین ،ماشین
آالت و سوله ،خرید و فروش کند .آن جا بحث کار
ساختمانی بود و برگ برنده من این بود که تیم
خوبی در اختیار داشته و همه اکیپ کاری را خودم
گزینش کرده بودم و از طرفی مدیریت نیز به عهده
خودم بود .بنابراین تصمیم گرفتیم سهام شرکت را
با دوستانی که در تیم اجرایی مشغول به کار بودند،
خریداری کنیم .سهام عمده شرکت را من به حمایت
برادرم و هم چنین بخش فنی شرکت خریداری
نمودیم .نکته جالب در مدیریت شرکت خانه سازی
البرز این بود که بیشتر پروژهها را حتی یک بار
هم داخلاش نرفته بودم ،فقط مدیریت می کردم.
دالیل موفقیت
معتقدم مدیر کسی است که بداند شغل اش معنای
گدایی دارد ،او باید گدای مشاوره ،علم و تخصص باشد
ن��ه این که ب��رای دریافت مبلغی دس��ت گدایی دراز
کند .از آن جای��ی که خودم فاقد تخصص بودم ،تمام
سعیام را کرده ام همیشه از متخصصین و کارآمدترین
انسانها مشاوره بگیرم و سپس با برنامه ریزی درست،
بهترین مدیریت راهبردی را داشته باشم .مدیر کسی
اس��ت که افق ،استراتژیها و اهداف را ترسیم میکند
و برای رس��یدن به اه��داف برنامه ریزی می کند و در
برنامههای خود از س��رمایه و تخصص به بهترین وجه
ممکن اس��تفاده میکند .هم��واره در مدیریت ،خدا را
ناظ��ر میدیدم و در مورد کارکنانم نیز به عدالت رفتار
میک��ردم ،با آنه��ا بحث مدیر و کارمندی نداش��تم،
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همیشه با آن ها دوست بودم و فضای خوب انسانی
ایجاد میکردم و کارکنان هم با تمام وجود خودشان را
در اختیار تشکیالت میگذاشتند.
هرگز فراموش نکرده بودم که در کشور انقالب شده
است و ما باید کشور را متحول کنیم ،ارزش بیافرینیم،
حضور اجتماعی داشته باشیم ،انسان های خوب را در
کنار هم ارگانیزه کنیم ،حرکت اجتماعی کنیم ،این
همیشه سرلوحه کار من بوده؛ اما برای امرار معاش
مدیر خانه سازی البرز بودم.
همیشه به مدیر عامل ها می گویم هرگز در اول
راه نگوئید ماشین من چیست ،خانه من کجاست و
حقوقم چقدراست؟! مدیریت کردن یک شرکت فعال
را هنر نیست ،اگر توانستید شرکتی که رو به موت
است و چیزی ندارد را نجات دهید ،هنر کرده اید .برای
این کار اول مدیر عامل باید از خودگذشتگی کند و
هوس داشتن مادیات را از سرش بیرون نماید و خودش
به عنوان دلسوزترین ،صرفهجوترین و با گذشت ترین
فرد سازمان الگو شود تا دیگران با او همراه شوند.
اگر در جامعه ی ما صرفه جویی ،کم مصرف کردن،
داشتن عدالت و تالش ،بیش تر سرلوحه کار مسئولین
بود ،با این روحیه انقالبی و اجتماعی مردم ایران ،اوضاع
جامعه خیلی بهتر از این میشد ،به شرط این که آغاز
حرکتهای ارزشمن ِد عدالت خواهی و عدالتجویی
از سمت مسئولیت دولتی بود و به قول حضرت امام
«برای رسیدن به یک ساختار خوب در جامعه ،ابتدا
راهبران و مسئولین باید از خود آغاز کنند».
سال  73دو تشکیالت در شهر صنعتی البرز قزوین
راه اندازی نموده و با تالش اثبات کردم که مدیر خوبی
هستم .به همین خاطر پایگاهی برایم بین مهندسین و
مدیران ایجاد شده بود و دیگر مرا به عنوان یه دیپلمه
نمیدیدند و به من به چشم یکی از مدیران اجتماعی،
فرهنگی و صنعتی نگاه می کردند.
شرکتی به نام گروه مدیران البرز را تأسیس نمودم
که حدود  70نفر از مدیران ،مدیرعامل ها و متخصصین
سهام دار آن بودند .با این موضوعیت که االن دولت در
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حال فروش واحدها و کارخانجات دولتی است ،ما
نیز گروهی از این کارخانجات دولتی را خریداری کنیم
و در خصوصی سازی سهم سالم و خوبی داسته باشیم.
تصورش را کنید یک شرکت که در آن فقط 11
میلیون تومان سرمایه گذاری شده بود و نه دفتر و هیچ
گونه امکاناتی نداشت ،باز هم قرعه به نام من افتاد و
من بین همه عزیزانی که تحصیل کرده و متخصص
بودند ،مدیرعامل شرکت گروه مدیران البرز شدم .با
همین مبلغ کم شروع به برنامه ریزی نموده و ظرف
مدت یک سال و نیم ،با کسب  30میلیون تومان در
قالب سرمایهگذاری از سهام دارها ،یک کارخانه کوچک
تولید شیشه های صنعتی تأسیس نموده و اقدام به
ساخت شیشه های کنتور برق کردیم ،که در آن روزها
بخش عمده ایی از این محصول از کشور آلمان وارد می
شد .این کار دانش فنی پیچیده ای داشت و در آن فقط
بحث شیشه مطرح نبود .باالخره موفق به تولید این
محصول شدیم و بعد از حدود دو سال شروع به تقسیم
سود کردیم .خاطرم هست در آن بُرهه خیلیها دوست
داشتند که مدیر عامل شرکت شوند ،درست زمانی که
شرکت از بُحران درآمده بود و امکاناتی پیدا کرده بود!!
و اما تاسیس کانون معلولین توانا در سال 1373
نقطه عطف زندگی من بود.
قصه از این جا شروع شد که چند نفر از معلوالن که
با هم ورزش می کردند ،تصمیم گرفته بودند یک تشکل
ویژه معلوالن راه اندازی کنند .آنها شنیده بودند در
تهران جامعه معلولین وجوددارد و میخواستند شعبه
ای از آن را در قزوین افتتاح و کنند .آن ها دنبال
معلوالن موفق می گشتند و برای مشاوره به من
مراجعه کردند .خاطرم هست حدود  2ساعتی برایشان
صحبت کردم و از اهداف اجتماعی و افکاری که راجع
به این موضوع داشتم ،گفتم .به آن ها گفتم « :من از
نوجوانی دوست داشتم کاری استثنایی برای معلوالن
انجام دهم .دوست نداشتم فقط کمک بالعوض جمع
کنیم تا شکم شان سیر شود ،بلکه میخواستم معلول
را بازسازی کنیم و به او شخصیت انسانی بدهیم،

انسان از پی محدودیت جسمی سازنده شد

کرامت و عزتش را حفظ کنیم تا در جامعه به عنوان
گدا معرفی نشود .می خواستم مدافع حقوق اجتماعی
معلولین باشم .حرف های من برایشان تازگی داشت،
به آن ها گفتم اگر می خواهید شعبه انجمن تهران را
بزنید یعنی باید کمک بالعوض جمع آوری کرده و
تشکیالت را بگردانید و خدمات بدهید؛ نفس عمل تان
حس ناتوانی به معلول می دهد که از ثروتمندان کمک
بالعوض جمع آوری کرده و به معلول بدهید در اصل
اسماش گدایی سیستماتیک (تشکیالتی) است.در واقع
در قالب یک  NGOمیخواهید همان کار گدایی را انجام
دهید .شما باید کار آموزشی کنید .کامپیوتر ،هنرهای
دستی و مهارت به آنها بیاموزید .مگر معلولیت یک
محدودیت جسمی نیست ،چرا شما عنوان می کنید
که ما ناتوانیم؟ مگر نه این که انسان از پی محدودیت
جسمی سازنده شد ،انسان محدود بود و نتوانست
پرواز کند ،هواپیما ساخت؛ محدود بود نتوانست بار
ببرد ،وسایل حمل و نقل را طراحی کرد .این درست
است که معلولیت یک محدودیت است اما معلول باید
سازنده تر باشد ،این نگرش غلط  NGOها در جامعه
حس غلط به معلول می دهد و نمی گذارد سازنده
شوند .سال  1373هنوز تأسیس NGOها در جامعه
رایج نشده بود و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت
بسیار حائز اهمیت بود .بنابراین تأسیس این تشکل

با این دیدگاه که نباید کمک بالعوض بگیریم ،یک
ضرورت به منظور توانبخشی اجتماعی معلولین است.
خالصه این که سال  73تصمیم به تأسیس کانون
گرفتیم .ابتدا کانون به اسم کانون معلولین قزوین
ثبت گردید زیرا نمی توانستیم کلمه معلول را حذف
کنیم؛ جامعه با این اسم آشنا بود ولی با به کارگیری
سیاستی کنار اسم معلول یک پرانتز باز کرده و کلمه
توانا را به آن اضافه نمودیم .تصمیم گرفتیم فلسفه و
باورمان (انسان از پی محدودیت سازنده شد و هر چه
محدودیت در تن بیش تر باشد ،انسان باید سازنده تر
و تواناتر باشد) را ترویج کنیم؛ بنابراین کانون معلولین
توانا را نام گذاری کردیم.
با تشکیل هسته مرکزی کانون ،مکانی را با ماهی
 25هزار تومان اجاره کردیم .کتابخانهای در آن جا
ایجاد نموده و به بچه ها گفتیم از خانههایتان ،کتاب
خواندهشده برای کتابخانه بیاورید و یکی از عزیزان
معلول مسئول کتابخانه شد .برای کسب درآمد هم
قرار شد صندوق قرض الحسنه ای تأسیس شود و افراد
معلول ،سالم و هر کسی که این هدف را باور دارد در
این صندوق سپردهگذاری کند تا هم به افراد معلول وام
دهیم و هم برای ایجاد کار از رسوب پول در صندوق به
عنوان سرمایه در گردش استفاده کنیم؟! اولین سپرده
را من و برادرم و خود معلوالن گذاشتیم و قرار شد
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امکانات و لوازم را هم هر فرد به هر میزان که
می توانست از خانه اش بیاورد .من آن روزها توانایی
اقتصادی نسبتاً خوبی داشتم و می توانستم تدابیری
بیاندیشم که معلوالن با کمبودهای مادی آغاز نکنند،
اما فکر کردم که باید معلوالن با توانایی خودشان
آغازکنند.
با توجه به این که اعتبار دولتی نداشتیم و از مردم
هم کمک بالعوض نمی گرفتیم ،کار را شروع کردیم و
اولین کار در حوزه درآمدزایی انجام شد و کار فروش
بلیط نمایشگاه بازرگانی قزوین را که از سوی اداره
صنایع قزوین برگزاری شده بود ،به عهده گرفتیم .در
کانون کارگاه جوراب بافی ،کارگاه سیم پلمپ ،کارگاه
بسته بندی سرامیک و  ...را تأسیس کرده و گاهی
اوقات هم نیرو تربیت و به کارخانه ها اعزام می نمائیم.
هم چنین با اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مجله پیک توانا را در قالب ماهنامه سراسری
منتشر کردیم.
به مرور شروع نمودیم تا عزیزان معلول در
زمینه های مختلف به خصوص مدیریت تربیت و
پرورش داده شوند و حاصل آن این شد که امروز همه
مسئوالن کانون معلولین همه معلول هستند و هر
کدام شرح کار و وظیفه دارند و در زمینه های مختلف
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و ....فعالیت
می کنند و خوشحالم که این کانون تاکنون ریزش و یا
انشعاب نداشته و مدیریت به عهده خود معلولین است.
کانون هر روز بهتر از دیروز
چندی پیش کانون معلوالن در شهر صنعتی لیای
قزوین اولین کارخانه خود را افتتاح کرد که واحد
ترانس کانون به آن جا منتقل شد .واحدی که بسیاری
از قطعات آسانسورها و ترازوهای دیجیتال و غیره ...که
بردهایشان را صنایع الکترونیک توانا تولید می کند.
همه ی این ها را گفتم تا به این جا برسم که سایت
ایران توانا ،فعالیت های کانون را در همه ی زمینه های
هنری ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ورزشی ،خدمات،
درمان و آموزش و  ...را به طور مرتب منعکس مینماید.
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ب��زرگ ترین تفاوت کانون معلولی��ن توانا با دیگر
تش��کل ها این اس��ت که تاکن��ون هی��چ  NGOای
وجود نداش��ته که کمک بالع��وض دریافت نکند .اما
کانون خودش کارآفرین اس��ت ،ایجاد شغل می کند
و هزینه های خودش را پوش��ش می دهد و س��ودش
را هم در جهت توس��عه اهداف کانون به کار می گیرد
و این همان اثبات توانایی معلوالن است .تفاوت دیگر
این اس��ت که صحیح ترین تعریف و فلسفه فکری را
نسبت به معلولین دارد و بزرگ ترین هدف اش تغییر
نگرش جامعه نسبت به معلولین و آگاه سازی معلولین
از حق��وق خ��ود و دفاع از حق��وق اجتماعی معلولین
است .حتی اخیرا ً بعضی از این عزیزان از ناحیه کانون
کارش��ناس و مشاور و متخصص در ارگان های دولتی
محس��وب ش��ده و دولت را در بازنگری قانون جامعه
معلولین و ارائه آن به مجلس یاری نموده اند.
از برنامه های آینده کانون تش��کیل یک ش��رکت
تولیدات تجهیزات کمک توانبخشی معلولین است که
جایش در ایران بس��یار خالیست و دوست داریم برای
چشم انداز کانون خیلی فراتر از این ها در زمینه های
آموزش��ی و دفاع از حقوق معلولین کار کنیم .در اصل
سعی داریم ابتدا معلول را به توانایی هایش واقف کنیم
و این باور در او ایجاد شود که او تواناست و پس از آن
او را از حقوق اجتماعی خودش آگاه س��ازیم و بدانند
که دولتمردان باید بستر رشد را برایشان فراهم سازند
و به نظرم این بزرگ ترین کاری اس��ت که می توانیم
انجام دهیم.
همیش��ه خداوند را بهترین و ب��زرگ ترین مدیر
می دانم و اعتقاد دارم اگر کسی می خواهد در مدیریت
موفق باش��د ،باید در جهان و نظم و ترتیب اش دقت
نمای��د .ما می توانیم صفات خدا را به عنوان یک مدیر
توانا ،عالم و دانا داش��ته باشیم .در اصل صفات او باید
در ی��ک مدی��ر هم تجلی پی��دا کند ،زیرا سرنوش��ت
انسان ها در سیستم ها به دست مدیرها رقم می خورد
و این مدیران چون خلیفه خدا بر روی زمین هستند،
بای��د صفات خدا هم در آن ها وجود داش��ته باش��د.

در مدیریت خداگونه حکم مدیران بر روی دیوارها نمی خورد ،حکم مدیر بر دل ها می خورد و هرگاه دیدید
مدیری دوست داشتنی است و دیگران او را باور دارند ،شک نکنید که او در مدیریت اش در حد زیادی از صفات
خداوندی استفاده کرده است.
 ....و فیروز که نیازی به تبلیغ ندارد
همیشه باور داشتم باید کار بزرگی را انجام دهم و به عنوان یک توانمند اقتصادی فعالیت کنم و در پرتو
توانمندی اقتصادی به اهداف اجتماعی ام دست يابم.
همیشه فکر می کردم نباید سرمایه را در جهت بساز و بفروشی ،خرید زمین و  ...به کار گیریم و شب بخوابیم
به امید این که صبح گران تر شود تا بفروشیم .همیشه در پی این بودم که یک تولید کننده خوب و یک کارآفرین
باشم.
یک فعال اقتصادی وقتی در جامعه شغل ایجاد می کند ،در اصل یک تولید کننده است و باید در سنگر تولید
درآمد سرانه یک کشور را باال ببرد ،اما دلم می گیرد از این که از ناحیه دولت برای سرمایه داران و صاحبان سرمایه
این بستر آماده نیست؛ یعنی آن کسانی که باید بزرگ ترین راهنما و مشخص کننده مسیر باشند ،فکرشان متفاوت
است و سرمایه گذاری را بیش تر روی دالر ،طال و یا زمین می پسندند .این بستر سازی کلی را باید دولت انجام
دهد تا سرمایه دار جهت بگیرد ،اما افرادی هم هستند که خودشان را به زحمت و ریسک می اندازند و به دنبال
این هستند که سرمایه و کسب و کار را در سنگر تولید ایجاد کنند و منشاء خیر شوند .برای ایجاد اشتغال و کار
تولیدی بیش تر تالش می کنند.
فیروز ابتدا یک شرکت دولتی بود که سال  1353تأسیس شده بود .آن زمان اسماش شرکت جانسون اند
جانسون ایران بود که  %49برای جانسون آمریکا و  %51برای سرمایه داران ایرانی بود .پس از انقالب این شرکت
در اختیار بنیاد مستضعفان بود و بنیاد آن را سال  1379به مزایده گذاشت .من و اعضای گروه مدیران که این
شرکت را با هدف خرید شرکت های دولتی و زنده نگه داشتن آن ها ایجاد کرده بودیم در مزایده شرکت کردیم.
هم شرکت گروه مدیران و هم سهام داران شرکت گروه مدیران خریدار شدند و من نیز که یکی از سهام داران
شرکت گروه مدیران بودم ،هم به صورت شخصی و هم از طرف شرکت گروه مدیران سهام خریداری نمودم .پس از
آن به مرور در این  10سال سهام دیگر عزیزان و سهام گروه مدیران را خریداری کردم و در حال حاضر نیز سهامدار
عمده این شرکت هستم و سال هاست که مدیر عامل فیروزام .این شرکت در ابتدای کار فعالیت چندانی نداشت
زیرا دولتی اداره شده بود و فقط  5قلم جنس تولید میکرد .در مجموع حدود  34نفر پرسنل در دفتر مرکزی و
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کارخانه داشت .در طول این مدت تولیدات این شرکت
را از  5قلم جنس نزدیک به  70قلم جنس رسانده و
 34نفر نیروی انسانی را به حدود  600نفر افزایش
داده ام.
هم چنین واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dشرکت را
ایجاد کردم .ایزو را در شرکت راه اندازی نموده و شبکه
اطالعاتی یکپارچه  ITرا ایجاد کرده ایم .تولید و دیگر
بخش ها را توسعه داده و یکی از کارهای بسیار مهمی
که انجام دادم توسعه بازار فروش محصوالت بود که
کار ساده ای نبود؛ زیرا رقبای خارجی زیادی در زمینه
شوینده ها حضور داشتند که خوشبختانه تاکنون ما در
رقابت با دیگر برندهای خارجی موفق بوده ایم.
اعتقاد دارم برند از آن یک نفر نیست ،بلکه سرمایه
ملی است .اگر امروز از فیروز سخن می گوئیم ،فیروز
برای موسوی نیست فیروز یک برند ملی است ،اگر
فیروز و محصوالت اش که مخصوص پوست و موی
کودک و بزرگسال است وجود نداشت ،به جای آن
مردم از چه باید استفاده می نمودند؟ آیا برند دیگری
برای کودک داریم؟ پس فیروز یک سرمایه ملی است
که مانند کوه در برابر برندهای خارجی ایستاده و
کیفیت محصول اش اطمینان قلبی را در دل هموطنان
ما ایجاد کرده و آن ها با اطمینان خاطر از محصوالت
ما استفاده می کنند .از آن جایی که محصوالت فیروز
خاص کودکان است ،مادرها و پدرها و حتی بزرگساالن
که زمانی کودک بودند با محصوالت ما یک رابطه
عاطفی و نوستالوژیک دارند .برند ما برندی است که
جایگاه اش در قلب هاست و تنها یک آرم و نشانی
نیست که سهم از چشم ها داشته باشد .هرگز اجازه
نداده ام که با عدم کیفیت دل های مردم مکدر شود،
بلکه مشتری با محصوالت ما یک رابطه عاطفی دارد و
ارزش ملی آن از جایگاه خاصی برخوردار است.
نکته مهم دیگری که باید بگویم این است که ،اگر
اروپا به دنبال اتوماسیون ،خیز برداشته است به این
دلیل است که نیروی انسانی کم دارد و هزینه کارگر
گران است ،ولی ما با رشد جمعیت مواجه هستیم .ما
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باورم این است که در شرایط کنونی جامعه،
ایجاد اشتغال جهاد در راه خداست.
انسانی فکر می کنیم و تعصب ملی داریم و مطابق
با شرایط اجتماع خودمان کار و تولید می کنیم.
بنابراین شرایط جامعه ما اجازه نمی دهد که دستگاه
اتوماسیون بیاوریم و جوانان ما در خیابان بیکار باشند،
چرا که بیکاری باعث خودکشی ،افسردگی روحی و
طالق می شود و معتقدم کارهایی که می شود یک
نیروی انسانی انجام دهد چرا باید اتوماسیون کنم؟!
مگر این جا اروپاست؟! من کار را به دست پرسنل
می سپارم و شغل ایجاد می کنم و باورم این است
که در شرایط کنونی جامعه ،ایجاد اشتغال جهاد در
راه خداست.
در حال حاضر  % 85از نیروهای تولیدی ما معلول
هستند یعنی  170نفر معلول داریم ،نزدیک به 25
نفر نابینا و کم بینا هستند .کارخانه ساده ای نیست،
محصوالتی تولید می شود که با پوست و موی کودک
سر و کار دارد و حتماً باید با کیفیت باال باشد.
اگر خوانندگان مجله یک فعال اقتصادی باشند،
مطمئناً این سوال در ذهن شان ایجاد می شود که در
این صورت قیمت تمام شده محصوالت باال می رود!!!
دستگاه اتوماسیون بیاور ،کم تر هزینه کن ،باال رفتن
قیمت تمام شده را چطور توجیه می کنید؟
قرار دادی که با خدا امضا کردم
من به این وعده خدا باور قلبی دارم که «اگر تو به
بندگان من رحم کنی ،من هم به تو رحم خواهم کرد».
من این قرارداد را باور دارم ،در این جا با عدم
اتوماسیون نمودن خط تولید یقیناً قیمت تمام
شده باالتری خواهم داشت و از این رو با سود کم
تر برخوردار خواهم شد ،اما به بندگان خدا رحم می
کنم تا آمار طالق ،خودکشی و اعتیاد پائین آید،
آیا وعده خدا ممکن است عملی نشود؟! مطمئناً
خداوند نیز به من رحم می کند ،درست است
قیمت تمام شده ام باال رفته اما رحم خدا و برکت
در کار را به خداوندی خودش قسم که دیده ام.
تصور کنید یک نابینا از صبح تا شب در خانه چه
باید کند؟! اما حاال سرویس به در خانه اش می رود،

به بندگان خدا رحم می کنم تا آمار طالق،
خودکشی و اعتیاد پائین آید ،آیا وعده خدا
ممکن است عملی نشود؟!
او را به کارخانه می آورد و او با افتخار کار می کند و
درآمد دارد؛ آیا دل این عزیز را خوش کردن و او را
شاغل نمودن به همه نعمت های خداوند ارجح نیست؟
آیا امکان دارد خداوند زیر وعده اش بزند؟؟!
من از سود مادی ام می گذرم و به سود معنوی
می رسم ،گرچه سود مادی هم الحمداهلل در آن هست.
به مسئولین امر هم توصیه ای دارم و آن این که:
در اروپا و کشورهای پیشرفته ی دنیا صاحبان کسب
و کار معلولین را در قبال حمایت های آن چنانی
دولت ،سر کار می برند؛ شاید هیچ کدام از آن ها به
این موضوع که من به معلولین رحم کنم و خداوند
به من رحم خواهد کرد ،اعتقاد نداشته باشند ،اما
آن ها طبق قانون عمل می کنند .در داخل کشور ما نیز
همه ی انسان ها مطمئناً این طور فکر نمی کنند و
معلولین را سر کار نمی برند .آن ها قانون و کنوانسیون
حقوق معلولین را رعایت می کنند و براساس آن
عمل می ایند .بنابراین اکنون که همه صاحبان کسب
و کار این گونه کار نمی کنند و دولت هم جذابیت
ایجاد ننموده است ،معلولین چگونه شاغل شوند؟ در
کشورهای پیشرفته بیمه سهم کارفرما و دیگر چیزها را
دولت می پردازد و صاحب کسب و کار راب می شود
تا از معلوالن در کارگاهها استفاده کند ،ولی در مملکت
ما دولت متأسفانه قوانینی جهت جلب نظر کارفرمایان
برای جذب معلولین در واحد های تولیدی ندارد.
متأسفانه دولت و مسئوالن دولتی با خوش بینی
صحبت می کنند ،دل هایشان از انسان دوستی
موج می زند ،اما طرح و برنامه ای ندارند .کاش
دولتمردان بدانند که کنوانسیون بین المللی چه
مسئولیتی روی دوش شان گذاشته تا آن ها حمایت ها
و مسئولیت های خود را به شکل قانون در بیاورند و
اجرا کنند .ولی با صراحت می گویم که ما حتی بیمه
سهم کارفرما را هم که قانون موظف کرده دولت
پرداخت نماید ،دریافت نکرده ایم .بنابراین طبیعی
است که دیگران از واگذاری اشتغال و جذب معلوالن
استقبال نمی کنند.

به دولت کریمه جمهوری اسالمی ایران توصیه
میکنم :معلولین متأسفانه امروز به استضعاف کشیده
شده اند ،لطفاً به حقوق قانونی آن ها بپردازید و اگر این
دولت قرار است که مستضعفین را حاکم زمین کند،
در همین زمینه توجه خاصی کرده تا طعم شیرین
جمهوری اسالمی ایران که باید مستضعفین حاکم
جامعه شوند را بچشیم.
به دولتمردان توصیه می کنم بیائید به حقوق
معلولین احترام بگذارید تا این عزیزان سرکار بروند و
از طرفی از صاحبان سرمایه و کسب و کارها دعوت
می کنم بیایند و شرکت فیروز را ببینند که معلولیت
مانع از انجام کار معلولین نمی شود.
و حرف آخر این که معلوالن باید شغل داشته
باشند تا با داشتن زندگی مستقل رنج معلولیت را
تحمل کنند و در انتظار کمک بالعوض یا دریافت
مبلغ کمی نباشند.
در خاتمه به تمام عزیزانی که صاحب طرح های
تولیدی هستند ،اما سرمایه کافی برای تولید انبوه
و حضور در بازار را ندارند ،اعالم می کنم که بنده
برای شراکت و سرمایه گذاری حاضرم و تمام عزیزان
در زمینه تولید و ایجاد طرح و برنامه های تولیدی
می توانند با بنده مشورت داشته باشند .انشااهلل 35
سال سابقه مدیریت در زمینه های مختلف ،بتواند در
انجام طرح های اقتصادی مؤثر واقع گردد .برای تماس
با بنده می توانید با شرکت فیروز تماس گرفته و یا از
طریق راه های ارتباطی زیر اقدام نمائید.
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راهبردهای کار و کارآفرینی
در فرهنگ قرآن و اهل بیت (علیه السالم)

مؤلفه های پیروزی و موفقیت انقالب اسالمی
محمد جواد اسالمی -کارشناس ارشد علوم قرآنی و مدیریت

با آرزوی توفیقات روزافزون تالشگران عرصه کار و کارآفرینی توجه شما را به
دغدغه ها و راهکارهای رفع آن با بهره گیری از هدایت های راهبردی و کاربردی
هدایتگران ربانی و استفاده از سرچشمه زالل قرآنی جلب می نمایم.
یکی از موضوعات مهم و راهبردی عرصه کارآفرینی ،چگونگی استمرار سرآمدی
و روزآمدی در طول زمان می باشد ،با توجه به خلق نیازهای جدید و ایده های نو
برای رفع عطش انسان به کمال در همه جهات ،این مهم یکی از نیازهای فکری
کارآفرینان برتر می باشد.
با توجه به این نیازها و گستره فراوان آن ،ضرورت دارد به طور روز افزون بر
آگاهی و دانش خود بیافزایم و با پیروی از هدایت ها و راهبری های راهبردی اولیاء
الهی و معلمین انسان های دلداده حقیقیت ،طریق زندگی را بر رهنمودهای زالل
ربانی منطبق سازیم و از این رو با توجه به ایام جلوه گری نور الهی و رسیدن به سی
و چهارمین سالگرد انقالب اسالمی که به فرموده بزرگ رهبر و بنیان گذار جمهوری
اسالمی حضرت امام خمینی (ره)" :در کشور شما نور الهی جلوه گر شده است قدر
این جلوه را بدانید" به اندکی از بسیار ،و قطره ای از یَمی از علل توفیقات انقالب
اسالمی توجه می نمائیم.
 -1استقالل طلبی:
در دوره زمانی جنگ سرد و بین دو ابر قدرت غرب و شرق و تقسیم کشورهای
دنیا به دو بلوک تحت سلطه و یا حمایت ابر قدرت آمریکا و کشورهای غربی و
شوروی و کشورهای وابسته به اردوگاه کمونیسم ،ملتی با تکیه بر تعالیم اسالم
و اندیشه های بلند ائمه اطهار علیه السالم و با رهبری فرزندی از سالله حضرت
زهرای اطهر ،حضرت امام خمینی (ره) قیام نمود تا با اعالم شعار نه شرقی نه غربی،
بنای کشوری مستقل از چنبره اختاپوسی قدرت ها را بسازد و امروز که سی و چهار
سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد به اهمیت و شدت ضرورت انقالب مردمی
و اسالمی کشورمان بیش تر واقف شده ایم و این حرکت بزرگ استقالل حقیقی
در تمامی عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...رابه عنوان آرمانی بلند به
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کشورهای اسالمی و مستضعف و تحت سلطه ،صادر کرده ایم و چشم بدخواهان و بدفهمان را که جمله نورانی
امام امت مبنی بر صدور انقالب به تمام جهان را با عمل ملت های مسلمان مصر -تونس -عراق -بحرین و  ...و
جنبش  99درصدی مردم آمریکا و ملت های مظلوم آمریکای جنوبی و آفریقا به نظاره نشسته ایم ،و می دانیم که
اگر استقالل سیاسی با اقتصاد متکی به تولید داخلی و خود کفایی در مایحتاج زندگی ملتی همراه نشود ،استقالل
سیاسی هم شکننده خواهد بود و آن چه امروز از تحریم های نفتی و دالر و  ...از جانب دشمنان ملت ایران بر این
کشور می رود ،گویای همین حقیقت است و این مطلب اهمیت تالش جهادگونه فعاالن عرصه کار و کارآفرینی را
بر همه ثابت می نماید .و این مطلب در کالم رهبر معظم انقالب چنین آمده است ،که فرمود:
"امروز می خواهیم در وضع اقتصادی کشور ترتیبی داده شود که پایین آمدن فالن مقدار از قیمت یک بشکهی
نفت نتواند در کشورها این همه تأثیر بگذارد  ...توسعه اقتصادی بدون تقویت مسائل کار و نگاه به کار امکان پذیر
نیست .این انسانی که خودش را صرف این کار می کند ،باید بداند که نظام پشتیبان اوست")78/2/15( .
 -2رهبری:
رهبری حضرت امام خمینی (ره) حقیقتاً یکی از مهم ترین ارکان روشن بینی فکری و رشد فرهنگی و استقامت
ملت ایران در جریان انقالب اسالمی بود و قطعاً اگر این حقیقت همیشه زنده یعنی نام و یاد امام خمینی (ره)
که انقالب اسالمی بدون او در هیچ کجای دنیا شناخته نمی شود ،از انقالب اسالمی گرفته شود معلوم نیست
چه میشد و یا همانند نهضت های معاصر ملت ایران از نهضت ملی شدن صنعت نفت ،مشروطه ،تنباکو ،جنگل
و نهضت دلیران تنگستان و  ...به سرانجامی ناموفق دچار می شد و می دانیم که امام خود را خدمتگزار ملت
میدانست و چنان رشد فکری به ملت اعطا کرد که می فرمود" :با رفتن خدمتگزاری در سد آهنین ملت خلل
نخواهد آمد" و می دانیم که ایمان مردم ایران به امام (ره) از اعماق اعتقاد دینی آن ها برمیخواست که ایشان را
ولی فقیه و واجب االطاعة و نماینده عام حضرت مهدی (ع) می دانستند و این حقیقت همچنان زنده است ،یعنی
کالم امام خمینی (ره) که می فرمایند" :پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد".
این رهنمود برای همه عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،فرهنگی و  ...معنایی روشن و مفهومی هدایتگر
دارد و از این رو بر کارآفرینان ،واجب ملی و شرعی است که با نیت خالص قربة الی اهلل در توجه به هدایت های
رهبر معظم انقالب برای کامل نمودن حلقه های استقالل اقتصادی تالش کنند تا رهبری و نظام جمهوری اسالمی
دستی بلند و گشاده در پیاده سازی آرمان های بلند اسالم در جامعه ایران و تبلیغ و نشر علمی آن ها در کشورهای
اسالمی و جهان داشته باشد و امروز این رهبری انقالب است که می فرمایند:
"ما احتیاج داریم که از سرمایه گذاری حمایت شود ،کارآفرینی صورت گیرد ،تولید داخلی ترویج شود ،با قاچاق
مجدانه مبارزه شود ،اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال شود ،ثبات و شفافیت و
و فساد ّ
انجام سیاست ها و مقررات اقتصادی انجام گیرد ")85/3/29( ...
 -3استقامت:
ملت بزرگ ایران با ایمان و پیروی از آیه کریمه قرآن کریم که می فرماید:
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ذین قالُوا َرُّب َنا اهللُ ثُ َّم اس َتقامُوا َت َت َن َّز ُل َعلَیه ُم ال َمالِئ َک ُة اَاّل َت ُ
خافوا َو ال َت َ
«اِ َّن الَّ َ
الج َن ِة الَّتی ُکنتُم
بشرُوا ِب َ
حزنُوا َو اَ ِ
ِ
وع َ
دون»( .سوره فصلت آیه )30
تُ َ

درست است کسانی که گفتند اهلل پروردگار ماست و سپس (در این راه) مقاومت و پایداری نمودند ،فرشتگان
بر آن ها نازل می شوند تا این که ترس نداشته و محزون و غمگین نباشند و آن ها را به بهشت که به آن وعده
داده شده اند بشارت می دهند.
21

ایران در طول سی و چهار سال گذشته ،مجموعه متنوعی از تهدیدات و فشارها و حمله ها از کودتا ،حمله
نظامی ،هجوم فرهنگی ،تحریم اقتصادی ،فشار سیاسی و جنگ روانی و نرم و  ...را تجریه کرده است ولی در اکثر
موارد به طور کامل دشمنان ملت ایران به اهداف خود نرسیده اند و دست از پا درازتر به روشی جدیدتر از توطئه
دشمنی روی آورده اند و می دانیم که استقامتی ُسترگ و عظیم جز از ملتی مؤمن و متحد و هوشیار به وجود
نخواهد آمد .پس امروز نیز الزم است که همه فرهیختگان و دلسوزان و مجاهدان مؤمن با پایداری ،هم چنان مسیر
تعالی ،شکوفایی و بالندگی را بر روی ملت قهرمان و شایسته سربلندی ایران اسالمی ،هموار سازند.
حضرت امیرالمومنین علی (علیه السالم) می فرمایند:
بر َو ال َو َر َع ال َو َر َع( ...خطبه  176فراز ")13
بر َّ
"ال َع َم َل ال َع َم َل ،ثُ َّم النَّهای ََةَ ،و ا ِالس ِتقا َم َة ا ِالس ِتقا َم َة ،ثُ َّم َّ
الص َ
الص َ

عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! استقامت! آن گاه بردباری! بردباری! و
پرهیزگاری! پرهیزگاری و برای هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده (است) ،با نیکوکاری بدان جا
برسید.
دقت در فراز فوق از کالم متعالی امام علی (علیه السالم) راه پیشرفت و کمال را برای هرگام رونده در مسیر
تعالی روشن می کند .به فرازها توجه کنیم :ابتدا کار و عمل صالح (آن چه که در فرهنگ دینی با نیت تقرب الی
اهلل می توان انجام داد) ،و تالش اقتصادی برای رفع نیازهای ملت مسلمان از بهترین زمینه های عمل صالح می
باشد .با آینده نگری و استقامت و پایداری با همراه سازی پرهیز از محرمات (آن چه در احکام شریعت حرام اعالم
شده است) می تواند طریق سربلندی را فراهم نماید.
مؤلفه های فوق تعدادی از مهم ترین عوامل موفقیت و پیشرفت ملت ایران است که موجبات ناکامی دشمنان
ملت ایران را فراهم نمود و همین مؤلفه ها همواره می تواند اسباب ادامه راه طوالنی ،تعالی فرهنگی ،علمی ،انسانی
و تمدنی را برای ملت ایران به عنوان ملت الگو تسهیل نماید.
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موفق و پیروز باشید

22

پدر بي مالحظه

كليدواژ ه ها :نوع نگاه؛ نوع برداشت؛ تغيير برداشت؛ تغيير ديدگاه؛ زاويه ديد
متن حكايت
استفان كاوي (از سرشناس ترين چهرههاي علم موفقيت) شايد با الهام از همين
حرف انيشتين است كه ميگويد «:اگر ميخواهيد در زندگي و روابط شخصيتان
تغييرات جزيي به وجود آوريد به گراي 
ش ها و رفتارتان توجه كنيد ،اما اگر دل تان
ميخواهد قدمهاي كوانتومي برداريد و تغييرات اساسي در زندگيتان ايجاد كنيد،
ش ها و برداشتهاي تان را عوض كنيد ».و حرفهايش را با يك مثال خوب
بايد نگر 
و واقعي ،ملموستر ميكند:
صبح يك روز تعطيل در نيويورك سوار اتوبوس شدم .تقريباً يك سوم اتوبوس
پر شده بود .بيش تر مردم آرام نشسته بودند و يا سرشان به چيزي گرم بود و در
مجموع فضايي سرشار از آرامش و سكوتي دلپذير برقرار بود تا اين كه مرد ميانسالي
با بچههايش سوار اتوبوس شد و بالفاصله فضاي اتوبوس تغيير كرد .بچ ه هايش داد
ي كردند .يكي از بچ ه ها
و بيداد راه انداختند و مدام به طرف همديگر چيز پرتاب م 
ي كشيد و
ي كرد و يكي ديگر روزنامه را از دست اين و آن م 
با صداي بلند گريه م 
خالصه اعصاب هم ه مان توي اتوبوس خرد شده بود .اما پدر آن بچهها كه دقيقاً
در صندلي جلويي من نشسته بود ،اص ًال به روي خودش نميآورد و غرق در افكار
خودش بود.
باالخره صبرم لبريز شد و زبان به اعتراض باز كردم كه« :آقاي محترم!
بچههاي تان واقعاً دارند همه را آزار ميدهند .شما نميخواهيد جلوي شان را
بگيريد؟»
مرد كه انگار تازه متوجه شده بود چه اتفاقي دارد م 
ي افتد ،كمي خودش را روي
صندلي جابجا كرد و گفت« :بله ،حق با شماست .واقعاً متأسفم .راستش ما داريم از
بيمارستاني برميگرديم كه همسرم ،مادر همين بچهها نيم ساعت پيش در آن جا
مرده است .من واقعاً گيجم و نميدانم بايد به اين بچ ه ها چه بگويم .نميدانم كه
خودم بايد چه كار كنم و  ...و بغض اش تركيد و اشك اش سرازير شد».
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آن چه اهميت دارد خود واقعه نيست بلكه تعبير و تفسير ما از آن است.

استفان كاوي بالفاصله پس از نقل اين خاطره ميپرسد« :صادقانه بگوئيد آيا اكنون اين وضعيت را به طور
ي بينيد؟ چرا اين طور است؟ آيا دليلي به جز اين دارد كه نگرش شما نسبت به آن مرد عوض شده
متفاوتي نم 
است؟»
و خودش ادامه ميدهد كه« :راستش من خودم هم بالفاصله نگرشم عوض شد و دلسوزانه به آن مرد گفتم:
واقعاً مرا ببخشيد .نميدانستم .آيا كمكي از دست من ساخته است؟ و»...
اگر چه تا همين چند لحظه پيش ناراحت بودم كه اين مرد چطور ميتواند تا اين اندازه بيمالحظه باشد اما
ناگهان با تغيير نگرشم همه چيز عوض شد و من از صميم قلب ميخواستم كه هر كمكي از دستم ساخته است
انجام بدهم.
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شرح حكايت
حقيقت اين است كه به محض تغيير برداشت همه چيز ناگهان عوض ميشود .كليد يا راه حل هر مسئلهاي
اين است كه به شيش ه هاي عينكي كه به چشم داريم بنگريم .شايد هر از گاه الزم باشد كه رنگ آن ها را عوض
كنيم و در واقع برداشت يا نقش خودمان را تغيير دهيم تا بتوانيم هر وضعيتي را از ديدگاه تازهاي ببينيم و تفسير
كنيم .آن چه اهميت دارد خود واقعه نيست بلكه تعبير و تفسير ما از آن است.
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كارآفريني بدون دردسرهاي دادگاه
خودآموز قوانين كسب و كار

دکتر مهدي كنعاني (عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور انتقال فناوري)
Kanani.mehdi@gmail.com

بخش سوم
خريد يا اجاره دفتر كار
شركت شما براي اين كه بتواند كار كند و قرارداد منعقد كند ،از بانك دسته
چك بگيرد يا هر كار حقوقي و قانوني ديگري كند ،بايد دفتر كار (يا به اصطالح
قانوني « اقامتگاه») داشته باشد .شما موقع ثبت شركت بايد يك آدرس مشخص
را به عنوان «مركز اصلي شركت» در تقاضاي خود بنويسيد .يعني بدون داشتن
دفتر كار شما اص ًال نمي توانيد شركت تان را ثبت كنيد .البته ممكن است در بين
دوستان تان كساني را ديده باشيد كه با دادن آدرس منزل خودشان به عنوان دفتر
شركت ،آن را ثبت كرده اند ،اما بايد بدانيد كه كار به همين راحتي ها هم نيست،
اين مسأله چند مشکل را براي شما به وجود مي آورد:
ً
اوالً آدرسي كه به ثبت شركت ها مي دهيد ،حتما بايد كاربري تجاري داشته
باشد و اگر آن ها تحقيق و بازرسي كنند يا زماني بفهمند كه آدرس شما مسكوني،
اداري يا غير تجاري بوده است ،مشكالت قانوني زيادي براي شركت تان درست
مي شود .دوم اين كه وقتي شما بخواهيد در بانك به نام شركت حساب باز كنيد،
بازرس بانك براي بازديد از دفتر كار شما مي آيد و آن وقت اگر كاربري آدرس
غير تجاري باشد ،نمي توانيد حساب باز كنيد .از همه اين ها مهم تر اين است كه
موقع بستن هر نوع قراردادي بايد آدرس شركت شما در قرارداد نوشته شود يا اگر
خواستيد از كسي شكايت كنيد ،يا كسي از شما شكايت كرد يا اداره ماليات و دارايي
خواست سراغ تان بيايد ،يا خواستيد ملكي يا چيزي معامله كنيد و چيزي را ثبت
كنيد و خالصه هر كار اداري و قانوني اي كه بخواهيد انجام دهيد ،بايد آدرس دفتر
كارتان معلوم بوده و كاربري آن هم تجاري باشد .در غير اين صورت دردسرهاي
زيادي براي شما پيش مي آيد كه از «راه هاي قانوني» نمي توانيد آن ها را حل
كنيد ،راه هاي غير قانوني هم كه «غير قانوني» است!
قبل از اين كه وارد مسائل مربوط به خريد يا اجاره دفتر كار شويم ،الزم است
دو نكته مهم ديگر را هم به شما ياد آور شوم:
 -1وقتي شما آدرس اصلي شركت تان را در تهران ،اصفهان يا  ...انتخاب مي كنيد
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و در فرم هاي ثبت ش��ركت مي نويس��يد ،بايد دفتر
مركزي ش��ركت تان هم در همان محلي باشد كه در
فرم هست .پس نمي توانيد مث ًال در آدرس اعالمي به
ثبت شركت ها ،نش��اني جايي در اهواز را داده باشيد
و بعد دفتر مركزي ش��ركت تان را در تبريز يا مش��هد
فعال كنيد.
 -2اگر از جايي كه كاربري مسكوني يا اداري دارد،
به عنوان محل فعاليت شركت استفاده كنيد ،نه تنها
با شهرداري و خيلي از نهادهاي ديگر به مشكل بر
مي خوريد ،بلكه اين كار مي تواند باعث جريمه مالي
و حتي پلمپ محل فعاليت شركت شود و ضررهاي
زيادي به كار و اعتبار شركت تان وارد نماید.
الف) خريد دفتر كار يا ساختمان و اقامتگاه
شركت:
اگر قصد خريد محلي داريد تا از آن به عنوان
دفتر كار شركت تان استفاده كنيد ،حتما" به نكاتي
كه مي گويم توجه كنيد :اول از همه مطمئن شويد
كه ملك مورد نظر كاربري تجاري دارد .بعد هويت
دقيق فروشندگان را به وسيله ديدن اصل شناسنامه
يا مدرك معتبر ديگري شناسايي كنيد و با مطابقت
با چهره آن ها و همين طور اسم هايي كه در صفحه
دوم سند ملك يا در ستون انتقاالت آن درج شده،
مطمئن شويد كه دفتر يا ساختمان را از مالكين اصلي
آن مي خريد و افرادي كه طرف معامله شما هستند،
همان كساني اند كه نام شان در سند آمده است (يا
كساني كه از آن ها وكالت نامه رسمي دارند) .در ضمن
بايد هويت ملكي كه ديده و قصد خريدش را داريد ،با
محتويات سند مالكيتي كه به عنوان سند آن ملك به
شما نشان داده اند و همين طور پالك ثبتي و حوزه
ثبتي و آدرس ملك ،مطابقت دهيد و كنترل كنيد
تا مطمئن شويد جايي را كه به شما نشان داده اند،
همان جايي است كه در سند آمده و داريد در مورد آن
معامله مي كنيد.
صبر كنيد ،هنوز كار تمام نشده ،اگر همه موارد
باال درست بود ،آن وقت حتماً ستون انتقاالت سند را
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كنترل كنيد يا از اداره ثبت اسناد و امالك استعالم
كنيد تا مطمئن شويد كه ملك مورد معامله هيچ
ممنوعيتي از نظر انتقال سند ندارد .مث ًال به عنوان
وثيقه يك وام در رهن بانك نيست يا به عنوان تضمين
يك طلب ،بازداشت نشده است يا توسط مراجع
قضايي ممنوع المعامله نشده است و  .......اگر هر
كدام از اين موارد يا چيزهايي مثل آن ها اتفاق افتاده
باشد ،آن وقت نمي توانيد سند ملك را به نام خود يا
شركت تان بزنيد و دردسرهاي زيادي براي تان پيش
مي آيد .در هر صورت تا موقعي كه از همه موارد باال
مطمئن نشدهايد ،پولي را به صاحب ملك يا ديگري
ندهيد و حتماً قراردادتان را هم در دفاتر اسناد رسمي
تنظيم كنيد تا هم از لحاظ قانوني رسميت داشته باشد
و هم احتمال اين كه كاله سرتان برود ،كم تر شود.
به جز اين موارد هر وقت ديديد كه فروشنده،
شخصي به جز مالك اصلي ملك است و مث ًال با داشتن
برگه وكالت نامه رسمي از او قصد فروش آن را دارد،
بايد احتياط بيش تري به خرج دهيد تا از صحت و
قانوني بودن وكالت نامه اطمينان پيدا كنيد .براي
اين كار رجوع به دفترخانه اي كه وكالت نامه از آن
جا صادر شده يا تماس و ارتباط با مالك اصلي براي
اطمينان از اصالت و درستي وكالت نامه ،مفيد است.
ب) اجاره يك محل تجاري:
ممكن است دفتر كار شركت ،محلي اجاره اي
باشد .در اين حالت نيز به همه نكاتي كه در مورد
خريد ملك گفته شد ،توجه كنيد .به غير از آن ها دقت
كنيد كه حتماً در قرارداد اجاره در مورد مدت اجاره،
مبلغ اجاره و زمان هاي پرداخت آن ،مبلغ وديعه يا
سرقفلي ،امكان انتقال به غير ،امكان تغيير شغل و ،...
جمالت و مبالغ دقيق و معلومي نوشته شده باشد و به
تأييد شما و اجاره دهنده و شاهدين رسيده باشد تا
بعدها مشكالت حقوقي پيش نيايد.
بعضي وقت ها ممكن است شما ملكي را از
مستأجر آن اجاره كنيد ،در اين حالت كار سخت تر
است .مستأجر يك ملك گاهي داراي حق سرقفلي يا

«حق كسب و پيشه» ،در آن ملك است و مي تواند آن
را به شما واگذار كند .البته به شرطي كه در قراردادش
با مالك اصلي ،اين حق به او داده شده باشد .پس
اگر خواستيد ملكي را از مستأجر آن اجاره كنيد،
حتماً قرارداد مستأجر با مالك اصلي را بررسي كنيد
تا مطمئن شويد كه مستأجر حق واگذاري ملك به
ديگران و شما را دارد يا خير.
بعد بايد به ازاي يك قرارداد مشخص با مستأجر
مبلغي را به عنوان حق و حقوق (مث ًال سر قفلي) به
او بدهيد و بعد قرارداد اصلي خودتان را با مالك ملك
ببنديد و اجاره ملك را به او بدهيد .دقت كنيد كه
حتماً بايد به غير از مستأجر با مالك هم قرارداد داشته
باشيد ،چون در غير اين صورت اگر او شكايت كند بايد
ملك را تخليه كنيد و دست تان به هيچ جا هم بند
نمي شود.
دقت كنيد که كليه قراردادهاي اجاره حتماً بايد
در دفاتر اسناد رسمي امضاء شود و قراردادهاي عادي
سنديت الزم را ندارد.
ابعاد حقوقي روابط استخدامي و بيمه
بعد از ثبت شركت و خريد يا اجاره دفتر كار،
معموالً براي اداره امور شركت نياز به استخدام نيروي
كار پيش مي آيد .البته بعضي وقت ها در شركت هاي
كوچك خود شما و شركاي تان يا دوستان ،خانواده و
فاميل تان مشغول كار مي شويد ،بدون اين كه قرارداد
يا رابطه استخدامي قانوني داشته باشيد .با هم كار
ميكنيد در سود يا مبالغ دريافتي نيز سهيم مي شويد.
اين حالت با حالتي كه شركت نيرو استخدام كند يا در
قالب قراردادي كتبي يا شفاهي با افراد توافق كند كه
در قبال كار به آن ها مزد دهد ،فرق دارد .مشكالتي كه
ممكن است در اين ارتباط براي تان پيش آید ،عمدتاً
به قراردادهاي استخدامي يا وضعيت بيمه كاركنان بر
ميگردد ،كه در ادامه سعي مي كنم نكات مهمي را در
اين خصوص مطرح كنم :

قراردادها و روابط استخدامي
بگذاريد در ابتدا به سه نكته مهم اشاره كنم:
الف) قرارداد استخدامي از نظر قانون ،يك نوع قرارداد
اجاره است .يعني شما به ازاي پرداخت مبلغي مشخص
به عنوان حقوق يا مزد ،نيروي كار يا تخصص افراد را
براي مدت مشخصي خريداري مي كنيد .در واقع شما
كار و تخصص آن ها را اجاره مي كنيد.
ب) بر خالف قراردادهاي اجاره ملك و امالك كه در
آن همه چيز به توافق طرفين بستگي دارد ،قراردادهاي
استخدامي از نوع قراردادهاي حمايتي است و
چارچوبهاي خاص خود را دارد .يعني شما نمي توانيد
هر طور كه خواستيد با كاركنان تان قرارداد ببنديد .به
عبارت دقيق تر ،كاركنان حتي اگر خودشان اطالع
نداشته باشند ،از يك سري حقوقي برخوردارند كه در
صورت شكايت ،بايد به آن ها پرداخت كنيد .بنابراين
در موقع تنظيم قراردادهاي استخدامي بايد حتماً همه
مقررات و قوانين حمايتي دولت در مورد كارگران (و به
خصوص قانون كار) را مطالعه كرده باشيد .مث ًال حتماً
در قرارداد بايد ذكر شود كه كاركنان از حق مرخصي
استحقاقي و استعالجي ،پرداخت حق بيمه بازنشستگي
و درماني و رعايت شرايط ساعت كار و حداقل حقوق و
 .......برخوردارند .به همين علت ،حتي اگر خود كاركنان
هم موافق باشند ،شما نميتوانيد قوانين حمايتي دولت
را ناديده بگيريد .اگر اين كار را نكنيد و بعدا ً بازرسان
وزارت كار و امور بيمه متوجه مسأله شوند يا به هر
دليلي كاركنان از دست شما شكايت كنند ،جريمه ها و
ضررهاي زيادي به شركت تان وارد مي شود و چندين
برابر مبلغي كه بايد در ابتدا مي داديد ضرر مي كنيد و
كلي هم وقت و اعصاب تان در دادگاه ضايع مي شود.
پ) خيليها فكر مي كنند كه اگر قرارداد كتبي با
كاركنان شان امضاء نكنند ،از زير بار تعهدات قانوني
فرار كرده اند .در صورتي كه طبق قانون ،قرارداد
استخدام هم مي تواند كتبي باشد و هم شفاهي و تازه
اگر كسي به طور شفاهي با كارمندش توافق كند كه در
ازاي انجام كار مشخصي حقوق داده و براي آن زمان
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تعيين نكند (تا به تصور خودش دستش براي اخراج و
 .....باز باشد) از نظر قانون زمان قرارداد« ،دائمي» فرض
مي شود و در صورت شكايت آن فرد ،تعهد سنگيني به
دوش كارفرما مي افتد كه يا بايد آن فرد را به طور دائم
در استخدام خود داشته باشد و يا اين كه با پرداخت
مبالغي قابل توجه او را راضي كند كه خودش از شركت
بيرون برود.
بنابراين حتماً قراردادهاي تان را كتبي كنيد و
مدت آن را هم دقيقاً مشخص كنيد .اگر مدت قرارداد
را معلوم نكنيد ،معني آن دائمي بودن قرارداد است.
از اين سه نكته كه بگذريم ،نكاتي كلي نيز در مورد
نحوه تنظيم قرارداد استخدامي وجود دارد كه دوست
دارم توجه شما را به آن ها جلب كنم.
موقع نوشتن اين نوع قراردادها حتماً ابتدا نوع
كار يا حرفه اي كه فرد بايد به آن مشغول شود را
معلوم كنيد ،بعد حقوق يا مزدي كه قرار است براي آن
شغل به وي پرداخت شود ،همين طور تاريخ امضاي
قرارداد و مدت آن ،محل انجام كار و ميزان مرخصيها،
تعطيالت و ساعات كار را معلوم كنيد .در مواردي
مثل مرخصي ها ،روزهاي تعطيل و ساعات كار و ...
ميتوانيد بنويسيد كه «مطابق قانون كار» انجام خواهد
شد .چون در اين قانون موارد كام ًال مشخص شده و
دست شما خيلي هم در تغيير آن ها باز نيست ،اما
در مواردي مثل مدت زمان قرارداد مي توانيد زمان و
دوره قرارداد را كوتاه فرض كنيد و هر بار آن را براي
مدت مشخص ديگري تمديد كنيد تا احياناً اگر زماني
ديگر به كار كارمندتان نياز نداشتيد ،بتوانيد رابطه
استخدامي خودتان را با او قطع كنيد .1همين طور
دقت كنيد كه اگر قرارداد استخدام فردي را يك ساله
يا بيش تر ببنديد ،در پايان مدت قرارداد بايد به اندازه
يك ماه حقوق وي را به عنوان پاداش پايان خدمت

براي او در نظر بگيريد.2
براي تكميل بحث ،توجه شما را به چند نكته مهم
ديگر جلب ميكنيم :
• مطابق قانون ،شركت هايي كه تعداد كاركنان
آنها كم تر از  5نفر باشد ،از شمول قانون كار خارج
شده اند .بنابراين اگر تعداد كاركنان تان  4نفر يا كمتر
است ،مي توانيد مطابق قانون كار با آن ها قرارداد
نبنديد و توافق بين خودتان را مبناي كار بگيريد.
• بعضي از كارها مثل كارهاي فصلي ماهيت موقتي
دارند و استخدام دائمي افراد براي آن ها بي معني است.
در چنين مواردي بايد در متن قرارداد حتماً عبارت
فعلي و موقتي ذكر شود .مدت اين قراردادها معموالً
 89روزه است .مطابق قانون اگر قراردادي  89روزه
نوشته شود ،كارفرما مي تواند قرارداد را خارج از قوانين
كار و بيمه تنظيم كند .خيلي از مديران شركت ها و
كارفرمايان هم به همين خاطر قراردادهاي كاري شان
را  89روزه تنظيم مي كنند تا از زير بار قانون فرار
كنند.3
• استخدام افراد زير  15سال ممنوع است .بنابراين
موقع نوشتن قرارداد با افراد كم سن و سال ،مطمئن
شويد كه سن آن ها به حد قانوني رسيده است .همين
طور در كارهايي كه طبق قانون سخت و زيان آور
شناخته مي شوند ،حداقل سن كسي كه استخدام
ميكنيد  ،بايد  18سال باشد.
• استخدام خانم ها براي كارهاي سخت و زيان
آور ممنوع است .همين طور خانم ها نسبت به آقايان
از مزاياي بيش تري از نظر مرخصي هاي خاص،
برخوردارند و موقع بارداري و زايمان ،مرخصي چند
ماهه دارند و در طول دوره شيردادن بچه ،ساعات كار
آن ها بايد كم تر از حد معمول باشد.
در كل بايد گفت كه قراردادهاي استخدامي،

 .1چون به محض امضاي قرارداد ،شما ديگر نمي توانيد قبل از
پايان مدت قرارداد آن را لغو كنيد ،مگر اين كه با كارمندتان به
توافق برسيد.

 .2بر مبناي آخرين حقوقي که به او دادهايد و در ليست اعالم
کردهايد.
 .3البته كاركناني كه به قانون آگاه باشند و به ويژه افراد متخصص،
كم تر حاضر مي شوند با اين شرايط كار كنند.

پيچيده هستند و به خاطر حالت حمايتي كه دارند،
تعهدات زيادي براي كارفرما به وجود مي آورند.
اين قراردادها بر خالف ظاهرشان دو طرفه نيستند
و به محض امضاي قرارداد ،كارفرما نه تنها نسبت
به كاركنان اش ،بلكه در مقابل دولت نيز مسئوليت
پيدا ميكند .در هر حال اگر تعداد كاركنان تان  5نفر
يا بيشتر است ،حتماً سراغ كتابهاي قوانين كار و
استخدامي يا مشاورين خبرهاي كه در اين زمينه كار
ميكنند ،برويد .اما مراقب باشيد كه با خود مشاور هم
قرارداد درستي ببنديد!
مسائل مربوط به بيمه کارکنان
موضوع مهم ديگر اين است كه بعد از بستن قرارداد
با كاركنان ،شما بايد نسخه اي از آن را براي ادارات
كار محل اقامت خودتان بفرستيد و حق بيمه كاركنان
را هم براي شعبه تأمين اجتماعي يا مراجع قانوني
كه كار آن ها را انجام مي دهند بفرستيد .اين حق
بيمه برابر  30درصد حقوق فرد است كه  23درصد
آن را شما (کارفرما) بايد بدهيد و  7درصد را بايد از
حقوق كارمندتان كم كنيد .اين مبالغ بايد ماهيانه
پرداخت شود .يعني شما بايد با مراجعه به شعبه تأمين
اجتماعي براي شركت خود كد بيمه بگيريد و بر مبناي
ليست هايي كه آن ها در اختيارتان مي گذارند ،هر ماه
اسامي كارمندان شركت را به اطالعات حقوق و مزايا
و حق بيمه شان به آن شعبه تحويل دهيد .اين مسأله
هم در مورد قراردادهاي استخدام دائمي و هم در مورد
كساني كه با آن ها قرارداد مدت دار و موقت بسته ايد،
ضروري است.
به نكات كاربردي زير در ارتباط با نحوه تنظيم و
ارسال ليست مزد و حقوق ماهانه دقت كنيد:
 -1شرکتهاي مشمول قانون تأمين اجتماعي،
حداكثر ظرف  15روز از تاريخ تأسيس و شمول ،بايد
به نزديک ترين شعبه تأمين اجتماعي واقع در حوزه
عمل شرکت مراجعه كنند و با استفاده از فرم هايي
كه در اختيار آنان قرار مي گيرد ،مشخصات شرکت
و نيروي کار خود را تكميل نموده و به شعبه مربوطه

ارائه نمايند.
 -2شرکت هايي كه نيروي کار جديد استخدام
ميكنند بايد حداكثر ظرف  15روز از تاريخ استخدام
وي ،براي نام نويسي و دريافت شماره بيمه انفرادي او
اقدام كنند.
 -3كارفرمايان بايد براي تمامي كاركنان خود كه
مشمول قانون تأمين اجتماعي باشند ،ليست مزد و
حقوق و مزاياي آنان را با مشخصات زير به شعبه تأمين
اجتماعي ارسال نمايند:
• نام و نام خانوادگي كارفرما (يا مشخصات شركت
و نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت)
• شماره اختصاصي شرکت كه از طرف شعبه به
كارفرما اعالم شده است.
• نام و نشاني دقيق شرکت (يا شرکت ها)
• نام ماه و تعيين روزهايي كه صورت مزد و حقوق
براي آن مدت تهيه شده است.
• شماره رديف ،نام و نام خانوادگي بيمه شده طبق
شناسنامه و شماره اختصاصي بيمه شده كه از طرف
شعبه اعالم شده است.
• مبلغ حق بيمه سهم بيمه شده
• جمع مبلغ حق بيمه سهم شده و سهم كارفرما
 -4مهلت تحويل ليست حقوق و دستمزد مربوط به هر
ماه ،تا آخرين روز ماه بعد است.
 -5اگر بيمه شده اي بر اثر بيماري نتواند در محل كار
حضور يابد ،كار فرما بايد ايام بيماري را با ذكر تاريخ در
ستون مالحظات ليست حقوق و دستمزد توضيح دهد.
 -6اگر بيمه شده اي ترك خدمت كرده يا خدمت
او پايان يافته باشد ،كارفرما بايد موضوع را در ستون
مربوط به ترك كار در ليست حقوق و دستمزد درج
نمايد.
همانطور که گفته شد براساس قانون تأمین
اجتماعي ،شما به عنوان كارفرما بايد ليست مزد و
حقوق كاركنان خود را هر ماه براساس فرم هاي ارائه
شده از طرف سازمان تأمين اجتماعي تنظيم كرده و
به شعبه نزديک به مکان شرکت شان تحويل دهيد.
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اما از آن جا كه تنظيم و ارسال ليست ماهانه وقت نسبتاً زيادي از شما مي گيرد ،شما مي توانيد اين ليست را به
صورت ساالنه نيز تنظيم و تحويل دهيد و فقط تغييرات آن را به طور ماهانه گزارش کنيد.
به عنوان نکته آخر اين بخش بايد اين را هم اضافه کنم که هر سال از طرف سازمان تأمين اجتماعي حداكثر
حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ،اعالم ميشود و کساني که بيش تر از آن مقدار دريافتي داشته باشند،
از شمول کسر حق بيمه خارج هستند و از برخي خدمات حمايتي بيمه ( مثل بعضي خدمات درماني) محروم
خواهند بود.
ادامه دارد....
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چگونه کارآفرین شویم؟

تکنیک های خلق ایده های نو

قسمت چهارم

یکی از ویژگی های کارآفرینان موفق ،خالقیت است .دانشمندان معتقدند،
برخی عوامل نظیر سن ،تحصیالت و استفاده نکردن از قوه خالقیت به کاهش
خالقیت می انجامد .البته روش هایی وجود دارند که فرد را در دستیابی به راه حل
خالقانه کمک می کنند .در ادامه به برخی از این روش ها پرداخته می شود:
روش بارش افکار()Brain storming
بارش افکار (طوفان مغزی) فرایند ارائه راه حل های احتمالی متعدد از سوی
اعضای گروه است ،بدون این که راه حل ها مورد ارزیابی قرار گیرند .در این حالت،
مسئله مطرح شده و از گروه خواسته می شود تا راه حل های ممکن را تعیین
نمایند .باید اعضای گروه را برای ارائه پیشنهادهای متعدد و متنوع تشویق نمائید.
هم چنین باید آن ها را به سمتی سوق دهید که با استفاده از نظرات دیگران
ایدههای جدیدی را مطرح نمایند .به هر حال در نظر داشته باشید که اعضای گروه
نباید ،نسبت به هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده واکنش نشان دهند .زمانی که
میخواهید از تکنیک بارش افکار در گروه استفاده نمائید ،سعی کنید افراد متنوعی
را در گروه داشته باشید ،وجود  5تا  12نفر در یک گروه مناسب به نظر می رسد.
در چنین جلسه ای اختالف سطح افراد نباید مورد نظر قرار گیرد و همه افراد ،حق
برابر در صحبت کردن دارند .هیچ یک از گزینه ها را تا زمانی که کلیه راه حل های
احتمالی ارائه می شوند ،نباید مورد ارزیابی قرار داد .از تکنیک بارش افکار عموماً
در جلسات استفاده میشود و شرکتها سعی می کنند تا با آموزش این تکنیک
به کارکنان شان ،امکان خلق ایده های جدید را به آن ها در حل مشکالت و یا
نامگذاری محصوالت و یا خدمات شان بدهند .در بارش افکار الکترونیکی ،با استفاده
از کامپیوتر به خلق ایدههای نو میپردازیم .در این روش میتوان از حضور شمار
بسیاری از شرکت کنندگان در جاهای مختلف دنیا به طور همزمان بهره برد.
روش سینکتیکس
سینکتیکس خلق ایده های داستانی و ذهنی ،از طریق نقش بازی کرن و فانتزی
سازی است .تکنیک سینکتیکس بر خلق ایده های خیالی ،بیش از تعداد ایده های
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جمع آوری شده ،متمرکز می باشد .در ابتدا مسئول
جلسه حتی عنوان اصلی مشکل را نمی گوید تا اعضای
گروه پیش داوری نکنند.
برای مثال هنگامی که شرکت بوشنل تالش
میکرد تا مفهوم جدیدی را در رابطه با صرف غذای
شامگاهی خانوادگی طراحی نماید ،موضوع را به شکل
عام تری در جلسه مطرح نمود و راجع به فعالیت
های مربوط به اوقات فراغت ،بحث کردند .سپس این
فعالیت ها را به سمت موضوع صرف غذا در بیرون از
منزل سوق دادند .ایدهای که با این روش حاصل شد
رستورانهایی بودند که مجموعه بازی های الکترونیکی
را در برداشتند و زمانی که اعضای خانواده در حال
صرف غذا بودند می توانستند خود را سرگرم کنند.
روش گروه اسمی
تکنیک گروه اسمی ،فرایند خلق و ارزیابی گزینه ها با
استفاده از روش رأی گیری ساختاری می باشد .این
فرآیند ،شش مرحله را شامل می شود:
 .1فهرست کردن :هر یک از اعضای جلسه ایده های
خود را می نویسند.
.2ثبت و ضبط کردن :هر یک از اعضای جلسه در
هر نوبت یک ایده خود را مطرح می کند و مسئول
جلسه آن ها را به گونه ای عموم اعضای جلسه بتوانند
ببینند ،می نویسد .این حالت به شکل میزگرد ادامه
پیدا میکند تا کلیه ایدههای افراد نوشته شود.
 .3شفاف سازی :گزینههای مطرح شده از طریق
بحث گروهی هدایت شده و مورد شفاف سازی قرار
میگیرد و ایدههای نو به فهرست اضافه میشوند.
 .4اولویت بندی :هر یک از اعضای جلسه ،سه ایده
برتر را تعیین می نماید و گزینه های با اولویت پایین
حذف می شوند.
.5بحث :بحث در مرحله اولویت بندی به منظور
شفافسازی صورت می گیرد ،نه متقاعدکردن دیگران.
در این مرحله اعضای جلسه ،علت انتخاب خود را
توضیح می دهند.
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 .6رأی گیری :با استفاده از رأی گیری مخفی ،نسبت
به گزینه ها رأی گیری می کنیم .تکنیک گروه اسمی
در مواردی که ممکن است ،گروه تحت تأثیر غلبه
برخی از سایرین قرار گیرد ،یا دچار تغییر اهداف شود
و یا این که تحت تأثیر همنوایی و فکر گروه قرار گیرد،
مناسب است و این تأثیرات را به حداقل می رساند.
روش اجماع()Consus Mapping
اجماع ،فرآیند رسیدن به توافق در گروه راجع
به مشگل یا راه حل می باشد .در صورتی که توافق
حاصل نشود ،گروه تصمیمی برای تغییر نمی گیرد.
این تکنیک با گروه اسمی متفاوت است ،زیرا امکان
رقابت اعضا با توجه به حق رأی شان وجود ندارد.
ژاپنیها این تکنیک را رینگی می نامند .از روش اجماع
می توان پس از انجام بارش افکار استفاده کرد .تفاوت
عمده ای که در این تکنیک وجود دارد این است که
گروه ،ایدهها را جمع بندی می نماید و به یک راه حل
منفرد میرسد .مزیت اصلی این روش این است که راه
حل از سوی تمام اعضای گروه ،مورد تأیید قرار گرفته
است و نسبت به اجرای آن تعهد بیشتری وجود دارد.
روش دلفی
روش دلفی شامل استفاده از مجموعه ای از پرسش
نامههایی است که راه حل را مورد بازرسی و بازبینی
قرار میدهند .پاسخ به اولین پرسش نامه مورد تحلیل
قرار میگیرد و طی پرسش نامه دیکری به اعضای
گروه ارجاع داده می شوند .ممکن است این کار  5بار
یا بیش تر تکرار شود.
مدیران از روش دلفی عموما به منظور پیش بینی
راجع به فناوری های جدید استفاده می کنند .برای
مثال پیشرفت قابل مالحظه بعدی که در صنعت رایانه
اتفاق خواهد افتاد و این که آثار آن بر یک صنعت
خاص چه مواردی خواهد بود .با دانستن آن چه در
راه است مدیران می توانند تصمیم خالقانه ای برای
طراحی آینده اخذ کنند .مدیران سطح باالتر عموماً
از تکنیک سینکتیکس و دلفی برای تصمیمات خاص
استفاده می کنند .تکنیک بارش افکار ،گروه اسمی و...

در سطح مدیران حوزه و بخش مورد استفاده قرار می گیرند.
روش ارتباط های اجباری
ارتباط اجباری ،همان گونه که از نامش پیداست ،عبارت است از فرآیند
ارتباطهای اجباری که زاییده ترکیبات تولیدی است و روشی است که در آن در
مورد اهداف یا ایده هایی در باب تالش برای یرورش ایده های جدید سوال هایی
مطرح می شود ،ترکیب جدید و برداشت کلی و نهایی طی روندی پنج مرحلهای
گسترش می یابد(جدول :) 7-1
 .1مجزا کردن مشکالت
 .2یافتن ارتباطاتی بین اجزا
 .3ثبت ارتباط ها به صورت منظم
 .4تحلیل نتایج ارتباط ها برای یافتن ایده ها یا الگوها
 .5گسترش ایده های جدید از طریق این الگوها
جدول  7-1کاربرد این روش را با دو کلمه کاغذ و صابون نشان می دهد
نمایش روش ارتباط های اجباری

جدول
اجزا:کاغذ و صابون
صورت های رایج صفت

ارتباط  /ترکیب
صابون نازک مثل کاغذ

اسم

فعل های وابسته

ایده /الگو
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کاغذ کفی

وسیله شستن و خشک کردن در سفر

صابون های کاغذی

کاغذ بادوام ،آغشته به صابون برای شستن سطوح

کاغذهای صابونی

کتابچه ای از برگه های صابون

صابون کاغذ را خیس می کندد

در مراحل اندودن و آغشتن

صابون کاغذ را تمیز می کند

ماده پاک کننده کاغذ دیواری

روش تداعی آزاد معانی
یکی از ساده ترین و در عین حال مؤثرترین روش هایی که کارآفرینان می توانند به ایده های جدید دست
یابند روش تداعی آزاد معانی است .این روش در پیدایش نگرش جدید به مشکل بسیار مفید است .اول ،کلمه یا
عبارتی را که با مشکل مرتبط باشد می نویسند به همین ترتیب ادامه می دهند و با هر کلمه جدید تالش میکنند
چیزهای جدیدی را به مراحل در دست اقدام اضافه کنند .از این طریق زنجیری از ایده ها ایجاد می شود که با
ظهور ایده محصول جدید ،خاتمه می یابد.
روش فهرست بازبینی
در روش فهرست بازبینی (چک لیست) ایده جدید از طریق فهرستی از موضوعها یا پیشنهادهای مرتبط پدیدار
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می شود .کارآفرین از فهرست سوال ها یا گزارش ها برای
هدایت سیر پیدایش ایده های کام ًال جدید ،یا متمرکز شدن
بر حوزه های ویژه ایده استفاده می کند .فهرست بازبینی
ممکن است به هر صورت و اندازه ای باشد .نمونه ای از
فهرست بازبینی کلی به صورت زیر است:
• آیا برای مصارف دیگری به کار می رود؟ راه های
جدید به کارگیری آن کدام است؟ چنان چه اصالحی
صورت گیرد ،کاربرد های دیگر آن چه خواهد بود؟
• سازگاری دارد؟ چه چیزهای دیگری شبیه آن است؟
آن چه در این هست در ایده های دیگری نیز وجود دارد؟
آیا عین موارد قبلی است؟ از چه چیز می توان تقلید کرد؟ با
چه کسی می توان رقابت کرد؟
• آیا اصالح می شود؟ تحول جدیدی باید در آن پدید
آورد؟ محتوا ،رنگ ،عمل ،عطر ،شکل و ماهیت آن باید تغییر
کند یا به تفسیرهای دیگری نیاز دارد؟
• آیا باید آن را گسترش داد؟ چه چیزی باید صرفش
کرد ؟ زمان بیش تر؟ تکرار بیش تر؟ مقاومت بیش تر؟ اندازه
بزرگ تر؟ تراکم بیش تر؟ ترکیبات مضاعف؟ انجام دوباره،
تکثیر بیش تر؟ مبالغه؟
• آیا باید جمع و جورش کرد؟ چه چیزی جایگزین
آن کرد؟ چیزی کوچک تر؟ مختصرتر؟ در اندازه
کوچک تر؟ کوتاه تر؟ سبک تر؟ چیزی از آن را باید حذف
کرد؟ کارآمد تر کرد؟ به بخش های کوچک تر تقسیم کرد؟
ساده تر کرد؟
• باید به فکر جایگزین بود؟ چه کس دیگری را باید
جایگزین کرد؟ چه چیز دیگری را باید جایگزین کرد؟
اجزای دیگر کدام هستند؟ مواد دیگر؟ توان دیگر؟ مکان
دیگر؟ شیوه دیگر؟ حاالت دیگر؟
• نیاز به تجدید نظر دارد؟ اجزای آن را باید عوض کرد؟
الگوی دیگری به کار برد؟ طرح دیگری به کار بست؟ ترتیب
دیگری در نظر گرفت؟ جای علت و معلول را باید عوض
کرد؟ قرارداد را تغییر داد؟ برنامه را عوض کرد؟
• جا به جایی باید صورت داد؟ جای چیزهای مثبت و
منفی را عوض کرد؟ جور دیگر عمل کرد؟ به عقب برگشت؟
همه چیز را زیر و رو کرد؟ نقش ها را عوض کرد؟
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جابه جا کرد؟ ابتکار عمل را در دست گرفت؟ یا با
شرایط موجود مدارا کرد؟
• باید ترکیب کرد؟ با هم آمیخت ،عیار زد ،دسته بندی
کرد یا یگانگی ایجاد کرد؟ واحدها را یکی کرد؟ اهداف را
یکی کرد؟ تقاضاها را توام کرد؟ نظرها را یکی کرد؟
روش تجسم سازی خالق
از این تکنیک اغلب در برنامه های خالقیت و نوآوری
استفاده می شود .اساس آن را این فرضیه تشکیل می دهد
که توسعه مهارت های تجسم سازی ،خالقیت را بهبود
می بخشد .تجسم سازی خالق شمال سه مرحله است:
تجسم یک نیاز خاص به تغییر ،تجسم روش بهتر ،تدوین
یک برنامه اجرایی مبتنی بر بینش .این تمرین را می توان به
وسیله تک تک افراد انجام داد و تصاویر ذهنی حاصله را به
گروه ارائه کرد یا تحت سرپرستی یا هماهنگی یک فرد در
یک محیط گروهی به اجرا درآورد .تعداد اعضای گروه بهتر
است بین شش نفر تا هشت نفر باشد .گرچه می توان تعداد
بیش تری را نیز گنجاند .نمونه بارز استفاده از این فرآیند
این است که از گروهی از شرکت کنندگان عضو شرکت
بخواهیم توصیف کنند که آینده شرکت را از اکنون تا ده
سال آینده چگونه می بینند .از آن جایی که رمز موفقیت
در استفاده از این تکنیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برای این کار باید اعضای گروه احساس آزادی و راحتی
کنند تا تصورات شان آزادانه و بدون قید و بند جاری شود.
فرد هماهنگ کننده باید آن ها را به کنار گذاشتن موانع و
عوامل بازدارنده ،تشويق کند.
موضوعی که قابلیت به کارگیری این تکنیک را محدود
می سازد این است که طبق نظریه روان شناسی ،بسیاری
از افراد ( 60تا  80درصد جمعیت) تجسمی هستند ،بقیه
کالمی و احساسی هستند .اگر شخصی در زمره افراد
تجسمی نباشد ،این تمرین برای او چندان خوشایند نیست،
مگر آن که هماهنگ کننده این توانایی را داشته باشد که
این مفهوم را به طرز جذاب و قانع کننده ای به او عرضه
کند.
ادامه دارد....
کتاب کارآفرینی -دکتر علی شاه حسینی

روشهای
افزایش فروش
به کمک اینترنت

چرا بازدیدکنندگان از سایت شما خرید نمي کنند؟
ژان بقوسیان نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروشwww.modiresabz.com

شما با ذوق و شوق فراوان سایت فروش خود را راه اندازی مي کنید .با زحمت
زیاد موفق به جذب بازدید کننده مي شوید .بازدیدکنندگان به سایت شما مراجعه
مي کنند ،اما خرید نمي کنند .مشکل کار در کجاست؟ در این بخش به  10دلیل
عمده مي پردازیم که معموالً باعث انصراف بازدیدکننده از خرید مي شود.
 .1بازدیدکنندگان هنگام سفارش ،احساس امنیت نمي کنند
به مشتریان یادآوری کنید که سیستم پرداخت شما کام ًال امن است و اطالعات
آنها در معرض خطر قرار نخواهد گرفت .به آن ها اطمینان دهید که آدرس ایمیل
و مشخصات شخصی شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 .2صفحه فروش به اندازه کافی جذاب نیست
صفحه تبلیغاتی شما به جای ذکر مزایای محصول برای مشتری ،به تعریف از شما
یا ارائه مشخصات محصول پرداخته است .عنوان صفحه محصول ،برای مشتریان
بازار هدف جذاب نیست .در صفحه محصول ،نظرات مشتریان راضی را ننوشته اید
یا گارانتی معتبری ارائه نکرده اید.
 .3به بازدیدکنندگان دلیلی برای بازدید دوباره از سایت ارائه نکرده اید
معموالً بازدیدکنندگان در بازدید اول خرید نمي کنند و حداقل باید چندین
بار به سایت شما مراجعه كنند تا حاضر به خرید شوند .بهترین راه برای تشویق
مشتریان به بازدید دوباره ،ارائه خبرنامه اي رایگان درباره کسب وکارتان است.
هم چنین اضافه کردن منظم مقاالت و مطالب جدید باعث مراجعه مجدد
بازدیدکنندگان می شود.
 .4به بازدیدکنندگان اطالعات کافی درباره کسب و کار خود نداده اید
آن ها در صورت شناختن شما و کسب و کارتان راحت تر خرید خواهندكرد.
در سایت خود حتماً بخشی به نام «درباره ما» داشته باشید و در آن قسمت،
مختصری از تاریخچه شرکت ،اطالعات تماس و آدرس پستی خود را قرار دهید.
حتی عکسهایی از محل کارتان و خودتان به این بخش اضافه کنید.
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 .5گزینه های کافی برای پرداخت ندارید
برای موفقیت در فروش اینترنتی باید تقریباً تمامی
روشهای پرداخت را پشتیبانی كنيد .روشهای
پرداخت مرسوم ،پرداخت آنالین توسط کارتهای
بانکی عضو شتاب ،خرید پستی ،سفارش تلفنی و واریز
به حساب هستند.
 .6وب سایت شما حرفه اي به نظر نمي رسد
بهترین حالت آن است که پسوند سایت com
باشد .مراجعه به قسمت های مختلف سایت باید بسیار
آسان باشد .هم چنین گرافیک سایت باید حرفهاي
و وابسته به موضوع سایت باشد .وب سایت های
حرفهای حداکثر از  3رنگ در طراحی سایت خود
استفاده میکنند .معموالً تمامی متون با یک فونت
خاص مثال  tahomaنوشته می شود .برای کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه به مقاالت سایت مدیر
سبز مراجعه کنید تا با اصول گرافیکی و بازاریابی در
مورد سایت آشنا شوید.
 .7متن تبلیغاتی شما طوری است که مشتری
مجبور به خواندن آن تا انتها نمي شود
اگر جایزه یا هدیه اي ویژه در نظر مي گیرید ،آن
را در انتهای صفحه درج کنید تا بازدیدکننده وادار به
خواندن متن شود .تمامی اطالعات مهم را در باالی
صفحه قرار ندهید .از طرف دیگر متن را با مقدمه های
بی مورد و توضیح بدیهیات ،طوالنی نکنید .متن شما
باید طوری باشد که اگر مخاطب شروع به خواندن
آن کرد نتواند به راحتی آن را رها کند .اطالعات باید
طوری به هم مرتبط باشند که خواننده را ترغیب کند
مطلب را دنبال کند.
 .8سایت شما برای افراد بازار هدف جذاب نیست
افراد بازار هدف افرادی هستند که عالقه مند به
خرید محصول مورد نظر هستند .برای کسب اطالعات
دقیق از عالئق بازدیدکنندگان از رأی گیری استفاده
کنید .به عنوان مثال در صفحه اول سایت از آنان
بپرسید که به دنبال چه نوع اطالعاتی هستند .اگر
سایت شما کفش فوتبال مي فروشد و مطالب سایت
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طوری است که عالقه مندان به تماشای فوتبال را
جذب کند؛ نه بازيكنان فوتبال ،هیچ گاه فروش موفقی
نخواهید داشت.
 .9همواره در حال بهینه کردن اطالعات صفحه
محصولنیستید
برای نوشتن صفحه تبلیغاتی بی نظیر تنها یک راه
وجود دارد و آن هم روش سعی و خطا است .بسیاری
از فروشندگان یک بار اقدام به نوشتن مطالب صفحه
محصول خود مي کنند ،سپس هیچ گاه آن را تغییر
نمي دهند .برای افزایش فروش مي باید همواره در
حال بهبود صفحه محصول باشید .اگر مشتریان
سواالتی می کنند و این سواالت تکرار می شود ،این
اطالعات را به صفحه محصول اضافه کنید .پیشنهاد
من آن است که هر ماه محتویات صفحات محصول را
بررسی کرده و تکمیل کنید.
 .10هیچ دلیلی به بازدیدکننده نمي دهید تا حس
فوریت برای خرید در او ایجاد شود
بسیاری از بازدیدکنندگان شاید به محصول شما
عالقه مند باشند ،اما خرید آن را به بعد موکول
ميسازند و این تعویق تا زمانی ادامه پیدا ميکند که
خرید به فراموشی سپرده مي شود .بازدیدکنندگان
را ترغیب کنید تا هماکنون خرید کنند و از جایزه
و یا مزیتی ویژه برخوردار شوند .پیشنهادی که در آن
محدودیتی وجود نداشته باشد باعث فروش نخواهد
شد .محدودیت می تواند در زمان یا تعداد باشد.

لوالی فروش
جعفر رضا زاده

عکس انیشتین رو با یک متر زبان بیرون اومد ِه روی در اتاق نصب کرده و
زیرش نوشتن :اتاق نخاله ها! سر همین قضیه هم چندین بار با مسئول خوابگاه
دانشجویی بگو مگوشون شد ،اما هم چنان عکس روی در اتاق نصب بود و کسی هم
نمی تونست کاری کنه .هرچی تو اینترنت اتفاق می افتاد ،این جا انجام میدادن؛
از آب جوش درست کردن با اتو گرفته تا صخره نوردی رو دیوار اتاق! تازه مسعود
میخواست د ِر اتاق رو هم میز پینگ پنگ کنه که کار به مدیر کل امور دانشجویی
رسید.
صفا؛ استاد فراوری کلمه ست ،از همین کلمه «کلیک» یه ترکیباتی درست
میکنه که نصف خوابگاه در عرض یک ساعت مثل آدامس تو دهنشون میندازن
و هی برای همدیگه صرف و نحو می کنن؛ «آقا وقت داری چند تا کلیک کنیم؟
دو تا کلیک کن دلمون باز شه ،چند تا قاشق شکر تو این چای کلیک کن شیرین
بشه و »....
ذبیح که تخصصش توی حشر و نشر با قوم دانشجوست یه نفر رو آورده تا یه
خاکی تو سر این پروژه کارآفرینی کنن ،گفت :عجب استاد سریشیه! گفته اگه کار
عملی انجام ندید ،از نمره خبری نیست!
جالل که قیافش نشون میده با کسی شوخی نداره ،میگه :یه هفته مونده به آخر
ترم یادت افتاده؟ زودتر می گفتی می بردمت تو همون شرکت ،که خودم می رفتم.
ذبیح میگه :جون ذبیح نمک توی بستنی مون نریز که به قدر کافی ،کف صابون
رفته تو چشامون!
صفا میگه :یه هفته که زیاده ما معموالً روز آخر رو به چهار قسمت مساوی
تقسیم می کنیم و در هر قسمت یه پروژه کالسی انجام می دیم.
جالل که اینو شنید ،تمام قد بلند شد و گفت :آقا ذبیح عزت زیاد! شما که این
قرهاتون می کنید؟! و بدون این
فر و ّ
جا پرفسور به این هیبت دارید ما رو چرا قاطی ّ
که منتظر جواب بمونه درو بست و رفت.
ذبیح هم که کتری نفسش به جوش اومده بود ،نگاه غضبناکی به صفا کرد و
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گفت :مهندس!!! نمیشه یه گره به این زبونت بزنی تا
مگه نره تو زیر پیرهن امورات ما!!
فرهاد که تا حاال زبونش نچرخیده بود گفت :چرا
نمیرین چند دوجین زیر پیرهن بفروشین و گزارشش
رو بدین؟
صفا پشت بندش اومد :ذبیح می گفتی نرو تو
چشممون ،فرهاد می گفت برید چشم بفروشید!!!
ذبیح گفت :بدم نمیگه ،اگر با چند تا پیرهن
فروختن قضیه حل میشه و این شتر از جلوی در
خونمون پا میشه و میره ،باشه می فروشیم.
صفا پرسید :فروش اینترنتی یا فروشگاه زنجیره ای
یا دمینویی.
فرهاد که فکر نمی کرد قضیه جدی شه ،برگشت و
گفت :نه بابا! همین جمعه بازار شهرداری.
مسعود که پشتش رو با میخ روی دیوار می خاروند
و انرژی می گرفت ،گفت :این پسر تُخسهی رشته
ادبیات هست! این توی این کاره ،بریم ائتالف کنیم و
فروشش رو بترکونیم.
فرهاد از این که پیشنهادش به شکوفایی رسید از
خوشحالی عینکش روی بینیش می رقصید ،گفت اون
با من! راضی می کنم همین جمعه شما رو به شاگردی
بپذیره تا وردستش به اقتصاد رونق بدید!
مسعود گفت بهش بگو «لوالی فروشت» رو جوری
روغن کاری می کنیم که مشتری ها وقتی میچرخن،
مثل در طویله جر جر صدا بده!
صفا گفت نه قربان بگو ،مثل درهای اتوماتیکش
میکنیم که با قوه گریز از مرکز بندازه تو آغوشت!
فرهاد سرش رو تکان میده و از اتاق خراج میشه.
چند ساعت بعد پیامک میده که پاشید بیاید اتاق .107
امید نگاهی به صورت تک تک نخاله ها می اندازه
و می پرسه :آخه تجربه فروش دارین!؟
ذبیح میگه :آره من بچگیام آدامس بادکنکی
فروختم!
صفا میگه :من توی مغازه بابام تار و پود بزازی
قیچی می کردم!
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مسعود هم که گوشاش داشت بنفش می شد،
گفت :منم یه بار کتابای کمک آموزشی مو فروختم.
امید با تعجب می پرسه چند؟! یک کیسه نمک!
آخه طرف از این دوره گردها بود که آهن و کاغذ و
اینا جمع می کرد.
امید داشت ناامید می شد که فرهاد گفت :ضرر
نمیکنی ،تازه دیدی نمی تونن همون ساعت اول
عذرشون رو بخواه! امید گفت :باشه پس روز جمعه
توی جمعه بازار سر ساعت  8:30به خط باشید!
اولش باید غرفه شون رو آماده می کردن ،غرفه
که آماده شد ،مسعود گفت :چرا همه رو ،رو زمین
میچینی ،تو این جمعیت که مردم نمی تونن ببینن.
امید گفت :رو سرم آویزون کنم؟!
ذبیح گفت :طناب بکشیم ،مثل لباس های شسته
آویزون کنیم ،تازه می تونه به صورت عمود به غرفه هم
باشه تا همه از دور ببینن.
امید گفت :نمیشه شهرداری اشکال می گیره.
صفا گفت :موقت انجام میدیم ،هر نیم ساعت یه
بار من میرم روبروی غرفه ،اون ور وامیستم طنابی
که لباس ها آویزونند رو ،با دستم می گیرم ،مردم که
دیدندَ ،جلدی می پَرم داخل غرفه!
کار شروع شد و کم کم سروکله مردم هم پیدا
شد .صفا از جیبش کاغذی در میاره و نگاهی میکنه و
بعد میره از چند متر اونطرفتر همراه جمعیت نزدیک
غرفه میشه و با اشتیاق لباس ها رو به هم می ریزه و
میگه :آقا اینو می خوام ،اینم می خوام و مسعود هم
که اینا رو می بینه دستاشو به هم زده و داد می زنه:
پیرهن آنتیک ،شده ترافیک! بپوش تو گرما بکن چند
تا کلیک!
امید تا میاد بگه آقا اینا چیه میگید؟! چند تا
مشتری جلوی غرفه رسیدن و تا چشم ذبیح به
مشتریها خورد گفت :آقا ضد خش ،ضد مواد آالینده،
ضد امواج گامای آفتاب! یه خانم تو دستش میگیره و
میپرسه :پس چرا خودت نپوشیدی!؟
فرهاد و صفا و ذبیح به همدیگه نگاه می کنن و

میگن :حق با مشتریه ،امید سه تا پیرهن بده بیاد.
پیرهن ها رو که پوشیدند سه نفره در عرض راهرو وایستادن و یه صدا گفتند :بفرمائید روزهای گرم خود را
پر از رنگ های شادی کنید!
امید تا دید چند نفر پیرهن ها رو دستشون گرفتند گفت :همکاران منو نگاه کنید انتخاب کنید!
صفا گفت :ببینید باد توی این پیرهن ها راحت می چرخه ،پوست بدنتون رو ماساژ میده و می تونید این
مزیتها رو به دیگران هم هدیه بدید.
ذبیح دید یه مشتری ُمرد ِد گفت :پیرهن رو زمین گذاشتی ،ممکنه دیگه نتونی برداری ،چون یکی دیگه اونو
برداشته! جلوی غرفه داشت شلوغ میشد مسعود رفت پشت سر جمعیت وایستاد ،یکی داشت پیرهن به دست
میرفت که بهش گفت :قابلی نداره میشه .4500
صدای صفا دیگه داشت میگرفت ،اما امید چشاش برق میزد ،با نگرانی به ذبیح گفت :جنس مون کم میاد،
چیکار کنیم؟ فرهاد از اون طرف گفت :برو سراغ غرفه های دیگه! صفا که جلوی غرفه بود سرش رو داخل غرفه
بغل دستی کرد و گفت :خسته نباشی عزیز! طالب هستی ادغام بشیم؟ طرف هم که دید این ها چقدر مشتری
جذب کردن ،پرسید شرایط تون چیه؟ صفا گفت :اون با اوستا ،آقا امید برو مذاکره.
بعد از چند دقیقه پرده وسط رو برداشتن و یه طناب کشیدن جلوی دو تا غرفه و پیرهن ها رو با گیره لباس
آویزون کردن .صفا روی چارپایه رفت و با صدای مالیم شروع به خوندن کرد:
پیراهن گل گلی ،روی تن لپ گلی! بیا ببر دو سه جین ،روزات بشه بلبلی!
اولش امید موهای بدنش مور مور شد ،ولی دید چند تا مشتری غرفه های دیگه رو ول کرده و اومدن جلوی
غرفه و پیرهن ها رو وارسی کردن.
غرفه بغلی تو غربت افتاده بود و مسئولش داشت با غیض نگاه می کرد ،صفا گفت :می خوای به ما بپیوندی؟
شرایط مون برنده برنده ست ها!
همین جمله کافی بود که گوش یکی از مشتری ها رو که بعدا ً فهمیدن کارخونه داره ،نوازش بده!
خودش رو نزدیک صفا کرد و گفت :من مشتری ام قیمت چنده؟ صفا با لبخند گفت ، 4000 :نه 4000
قدیمی ها 4000 ،رحیمی ،مرد گفت :مشتری خودتم! مسعود گفت :آقا این جا پیرهن می فروشیم ،غرفه فروش
فروشنده کمی پایین تره!
ادامه دارد...
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اصول جذب مشتری در وب
کامیار کاظمی

نويسنده و مدير سايت http://forum.unc-co.ir

ی کنند « :وبالگ یا وب سایت
بارها شده که افرادی تماس میگیرند و عنوان م 
خود را به راه انداختهام اما چرا کسی خرید نمیکند؟» شاید در دنیای آنالین این
ب ترین ذهنیت باشد که با آن مواجه شده ام که برای ورود به دنیای تجارت
عجی 
الکترونیک داشتن تنها یک وبالگ یا وب سایت کافی است و از آن به بعد باید
بنشینید و منتظر خرید مشتریان باشید!
قدم اول برای شروع کسب درآمد از وب ،آشنایی با یک سری اصول اولیه
ی کنم که در این ماهنامه
است ،که بارها در مورد آن صحبت شده است و تصور م 
نیز برخی همکاران از آن گفته باشند .پس سخن را کوتاه و به پله های بعدی
میپردازم.
ابتدا یک تجربه واقعی را از یکی از اعضای سایت خود برایتان تعریف میکنم که
فکر میکنم برای شروع مثال خوبی باشد .یکی از خانمهای عضو سایت ،وبالگی
داشتند که در آن به رایگان ،آموزشهای مربوط به رشته مورد عالقه خود ،یعنی
خیاطی را میگذاشتند و افرادی که مایل بودند ،میتوانستند آن آموزشها را به
همراه توضیحات بیش تر و تصاویر مربوطه ،به مبلغ  5000هزار تومان خریداری
کنند.
افرادی که این مبلغ را به حساب واریز میکنند ،یک لینک برایشان ارسال
ش ها را دانلود کرده و استفاده کنند!
ی توانند آموز 
میشود که به وسیله آن لینک م 
به گفته خودشان درآمدشان به نسبت هزینه و زحمتی که کشیدهاند بسیار خوب
است! ایشان نه هزینه زیادی کردهاند و نه میلیونها تومان برای طراحی و تبلیغ
پرداختهاند پس علت پیشرفت ایشان چیست؟ برای آن که متوجه شویم چرا برخی
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افراد در کسب درآمد آنالین موفق هستند و برخی
دیگر خیر ،باید به برخی اصول جذب مشتری در وب
اشاره کنیم.
گوگل بهترین ابزار رایگان

اولین ابزار رایگانی که اتفاقاً از مهم ترین راه ها
برای معرفی کار و کسب شماست ،استفاده از موتور
جستجوگر گوگل است .به طور ساده گوگل یا هر موتور
جستجوگری در دنیای وب ،دارای ابزاری است که در
اصطالح میتوان به آن عنکبوت گفت و وظیفه آن این
است که مانند یک عنکبوت واقعی میان تارهای تنیده
شده صفحات وب حرکت کرده و به مرور صفحات
میپردازد و از میان کلمات و هزاران مؤلفه دیگر که
تنها خود شرکت گوگل از آنها با خبر است شروع
ی کند ،حتی میزان لینک
به امتیاز دادن به صفحات م 
شدن سایت و صفحه وب شما توسط سای 
ت های دیگر
نیز در رتبه بندی سایت شما بسیار مؤثر خواهد بود.
تبلیغات در گوگل ،ابزار غیر رایگان
استفاده از روش تبلیغات در گوگل
 )Adwordsروش دیگری است که می توانید مورد
استفاده قرار دهید.
در این روش شما با یک نمایندگی از شرکت گوگل در
ایران تماس گرفته و قرار داد بسته و چند کلمه کلیدی را به
عنوان کلمات اصلی سایت تان که می خواهید از طریق آن
جستجو شوید ،تعریف می کنید و مبلغی را هم طبق قرارداد به
آ ن ها خواهید پرداخت.
در این حالت ،سایت شما در رتبه های یک تا سه
نتایج البته با کادری مشخص به دورش یا در مکا ن های
خاص تبلیغات مانند جیمیل قرار میگیرد که نشان
دهنده تبلیغاتی بودن نتیجه است و معموالً کاربران
نسبت به این نقاط دچار «کوری دید» هستند و به
زبان ساده تر شما در مقابل مبلغی نسبتاً زیاد (با توجه
به قیمت باالی دالر) پول را جهت تبلیغات میپردازید
اما کاربرها طبق عادت آن بخش های تبلیغاتی را
(Google

ی کنند .مانند بخش زیرین صفحات
ندیده و کلیک نم 
روزنامه همشهری که کم تر مورد توجه کاربران عادی
و عمومی است و در مقابل پول زیادی برای تبلیغات
پرداخته میشود!
خانه خوب برای عنکبوتها!
 SEOنیز مورد بعدی است که در توجه بیش
تر موتورهای جستجو مؤثر است .به طور کلی اگر
این عنکبوت به وب سایت شما به عنوان یک خانه
گرم و امن نگاه کند ،بیش تر به شما سر میزند و
صفحات بیشتری از شما را نشانه گذاری کرده و امتیاز
بیشتری به مهمان پذیری شما خواهد داد.
در این میان باید از لحاظ خوراک که همان مطالبی
است که در سایت خود قرار میدهید این عنکبوت
را خوشحال کنید و مطالب دست اول و تازه مانند
خوراک سالمی است که به مذاق این عنکبوت بد غذا
خوش میآید! پس شما باید در مورد سایت خود به
موضوعات مورد عالقه کاربران توجه کرده و در مقابل
شروع به تولید «محتوای جدید و نو» کنید.
انتخاب کلمات کلیدی مناسب و نیز نکات ریزی
مانند تصحیح آدرس صفحات سایت و زیر صفحات آن،
به صورت بهینه و دهها نکته دیگر دانش  SEOرا ایجاد
ی کند .باید توجه داشت که اولین شرط برای دیده
م
شدن توسط موتورهای جستجو ،ثبت سایت تان در
این موتورهاست البته پس از مدتی سایت شما حتماً
توسط رباتهای جستجوگر رصد خواهد شد.
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بده بستان لینک
برای لینک شدن سایت تان هم توجه کنید که
میتوانید تبادل لینک با سایتهای مختلف انجام
داده و در مقابل هزینه ای اندک و یا توافقات ،لینک
سایت خود را در صفحه اول سایت آنها قرار دهید یا
ی هایی ثبت آدرس که بیش تر برای لینک
از دایرکتور 
ت ها ساخته شده اند استفاده کنید ،اما توجه
شدن سای 
ت ها خیلی مورد توجه گوگل
کنید که اینگونه سای 
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نیستند و موتورهای جستجوگر بیش تر به میزان
مراجعه و توجه کاربران به وب سایتها نگاه مثبتی
دارند!
تهیه خبرنامه و یا مطالب آموزشی رایگان مانند
مقاالت آموزشی و قرار دادن آنها در سایت های
دانلود کتاب و مقاله باعث خواهد شد که بدون کمک
جستجوگرها ،توسط کاربران جدید دیده شوید.
شما میتوانید به سایتها و فروم های مربوط به
موضوع سایت تان رجوع کرده و شروع به فعالیت و
ابراز نظر کنید و در مقابل نام سایت و آدرس خود را
در مشخصات پروفایل تان وارد کنید که این موضوع
هم به رایگان ،میتواند میزان آمار بازدید سایت تان را
افزایش دهد ،البته هنر شما این است که طوری نظرات
و مطالب خود را ارائه دهید که مورد توجه قرار گیرد!
ایمیلهای دسته ای
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ت ها در چند سال اخیر به
متأسفانه صاحبان سای 
وفور از این روش استفاده نمودهاند که باعث شده است
این روش به یک راه مزاحم برای کاربران عادی تبدیل
شود و در مقابل شرک 
ت های ارائه دهنده صندوقهای
الکترونیکی (ایمیل) برای آن که کاربران شان را از این
هجوم در امان نگه دارند ،ممکن است به راحتی و با
ارسال ایمی 
ل های شما به صندوق اسپم ها ،زحمات و
هزینه شما را از به نتیجه رسیدن دور کنند! به جای
این کار ،تجرب ه ام نشان داده است که بهتر است که
گروه های یاهو یا گوگلی را تشکیل داده و یا تمرکز
خود را بر روی شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک
یا توییتر و کلوب بگذارید ،تا نتیجه بهتری را به دست
آورید .در این حالت شما با کاربران هدف دار طرف
هستید نه صدها هزار ایمیل که شاید حتی کاربر این
ایمیلها ،از ایمیل خود استفاده نیز نکنند.
امیدوارم آن چه گفته شد که حاصل تجربیات
بنده در چندین سال اخیر بوده است ،برای شما مفید
باشد و حتماً توصیه میکنم که برای تبلیغات وب
سایت ،خود را محدود نکنید ،با کم ترین هزینه با افراد
42

متخصص مشورت کرده و توجه فرمائید که حتماً الزم
نیست صدها هزار تومان برای تبلیغات سایت خود
بپردازید ،هنر آن است که با کم ترین پول بیش ترین
سود را کسب کنید وگرنه هزینه های باال تنها باعث
خواهد شد که مدتی محدود در صدر باشید و با گذشت
زمان ممکن است کم کم ،افت بازدید پیدا کنید.

نقش خالقیت در کارآفرینی و فروش

بخش سوم :نقش خالقیت در تولید ملی و فروش
مهندس علی زارعی کارشناس خالقیت و کارآفرینی صدا و سیما

www.n-javan.com

در این قسمت نقش بسته بندی خالقانه در فروش را بررسی خواهیم کرد و
سعی می کنم مثال های عملی در این باره ارائه کنم .در دنیای امروز بسته بندی
کاالها می تواند برای ما ارزش افزوده ایجاد کند .زیبایی ،کیفیت و خالقیت عواملی
هستند که در بسته بندی کاالها مؤثر می باشند .جالب است بدانید در هتل های
کشورهای اروپایی یک عدد خرما به قیمت یک کیلو خرما به فروش می رسد و این
سودآوری فوق العاده فقط به علت بسته بندی جالب انجام می گیرد و محاسبه کنید
چه سود زیادی نصیب شرکتی که خرما را از تولیدکننده ایرانی می خرد و در اروپا
بسته بندی می کند ،خواهد شد .این سود می تواند نصیب تولید کنندگان نیز ایرانی
شود در صورتی که اصول بسته بندی را رعایت کنند .به تصویر زیر دقت کنید :یک
طرح زیبا و خالقانه از کشور ژاپن
که مربوط به "نان سیاه با طعم لیمو
" است .در این طراحی نان به جای
موی سر شخصی که تصویرش بر
روی بسته بندی قرار گرفته ،گذاشته
شده است و یا در تصویر صفحه بعد
یک طرح زیبا برای جعبه نگهداری
ظرف عسل .این طرح به شکل یک
کندوی زنبور عسل طراحی شده و
در کنار بسته فضای کوچکی مثل
فضای ورودی کندوی زنبور عسل
ایجاد شده است .در عین حال
درپوش پارچه ای زیبایی نیز بر روی
ظرف عسل قرار داده شده است.
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زیبایی ،کیفیت و خالقیت عواملی هستند که در بسته بندی کاالها مؤثر می باشند

هفته قبل برای صرف ناهار با شخصی که بیش از
 30سال در کشور آلمان زندگی می کرد به رستوران
رفتم و ایشان نظر جالبی درباره بسته بندی ماست
داشت .درب وکیومی ظرف ماست به زحمت باز شد
و در ابتدا نصف درب پاره شد و سپس نصفه دیگر
جدا شد و ایشان گفت تاکنون چنین چیزی در آلمان
ندیده است و بالفاصله درب های وکیومی به صورت
یکنواخت باز می شوند .ماست از نظر کیفیت خوب بود
ولی بسته بندی ظریف نبود و همین موضوع قابلیت
رقابت محصول را کاهش می داد.
در شرکت های بزرگ و موفق دنیا گاهی چندین
تیم به صورت جداگانه ایده های بسته بندی کاالها
را انجام می دهند ،ولی در ایران کم تر به این
موضوع اهمیت داده می شود .یک بار وقتی به
سوپر مارکت های بزرگ برای خرید می روید به بسته
بندی جنس های مشابه ایرانی و خارجی توجه کنید،
مث ًال روغن زیتون یا پودرهای شوینده یا شکالت ها و
 ...را در نظر بگیرید و تفاوت بسته بندی و قیمت کاالها
را هم ارزیابی نمائید .در بسیاری از موارد کاالی ایرانی
کیفیت بسیار خوبی دارد ولی قیمت اش نصف کاالی
مشابه خارجی است؛ زیرا بسته بندی مناسبی ندارد.
حاال فرض کنید این کاالها در قفسه سوپرمارکت های
بزرگ اروپایی در کنار یک دیگر قرار گیرند و خریدار
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احساس می کند قیمت پایین کاال به علت کیفیت
نامرغوب کاالست و بدین صورت هم میزان فروش
پایین تر است و هم سودآوری کم تر می باشد .در
مورد بسته بندی سی دی با یک فروشنده سی دی
صحبت کردم ،فروشنده می گفت سی دی های که در
بسته بندی های شیک و بزرگ قرار دارند به راحتی
و با قیمت  3تا  4برابر سی دی هایی که بسته بندی
معمولی دارند ،فروش می روند و مشتریان نیز احساس
رضایت بیش تری دارند .بنابراین اگر می خواهیم
کاالهای ما قدرت رقابت جهانی داشته باشند و اگر
خواهان سودآوری بیش تری هستیم باید نگاه ویژهای
به بسته بندی محصوالت مان داشته باشیم .تولید
کنندگان هم توجه داشته باشند که فروش کاال به
صورت فله ای مساوی است با "ضرر" و تولیدکننده ای
که ماه ها زحمت می کشد تا کاالی خود را آماده ارائه
به بازار نماید ،باید حتماً برای فروش از نظر مشاورینی
جهت بسته بندی اصولی کاال استفاده کند تا سودآوری
بهتری داشته باشد.
خوانندگان مجله می توانند آموزشهای کارآفرینی
مهندس علی زارعی را هر هفته در برنامه های تفکر
خالق بخش پاتوق خالق از رادیو گفتگو و برنامه
راهکار رادیو ایران و آموزش های نخبه پروری را در
برنامه مرزهای دانش رادیو گفتگو و برنامه موج دانش
رادیو فارس بشنوند.

چرخ خیاطی یک ماشین مولد و درآمدزا است

در گفتگویی با مدیرعامل شرکت کارخانجات چرخ خیاطی
ایران -کاچیران
بیوگرافی:
مهندس سید مهدی میر سجادی ،مدیر عامل شرکت کارخانجات چرخ خیاطی
ایران -کاچیران ،مهندس مکانیک با  12سال تجربه در سطوح مدیریتی و  3سال
تجربه در شرکت کاچیران با سمت معاون مدیرعامل و  2سال در سمت مدیر عامل.
کاچیران از آغاز تا به امروز:
شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران -کاچیران در سال  1358توسط حاج
آقا سید صادق سبزواری پدربزرگم و با همکاری گروهی از وارد کنندگان چرخ
خیاطی تأسیس شد.
هدف بنیان گذاران این کارخانه از جمله :حاج آقای سبزواری و بقیه که وارد
کنندگان چرخ خیاطی بودند ایجاد خودکفایی در صنعت چرخ خیاطی ،اشتغال و
پیشگیری از خروج ارز و صادرات این محصول به سایر کشورها بود.
سال  1358یعنی زمانی که همه مردم سرمایه های خود را برداشته و به خارج
از کشور می رفتند ،پدر بزرگ من به همراه دوستان خود تصمیم به تأسیس این
کارخانه می گیرند .ایشان همیشه در خاطرات خود می گوید :برای دولت هم این
تعجب برانگیز بود .حتی در آن زمان رئیس مجلس در سخنرانیای گفت :در زمانی
که می بینیم همه سرمایه هایشان را به خارج از کشور منتقل می کنند ،هستند
افراد مؤمن و میهن دوستی که مانده و برای راه اندازی کسب وکار ،سرمایه گذاری
می کنند.
شهر صنعتی البرز در استان قزوین جهت احداث این کارخانه انتخاب گردید و
پس از تأسیسات زیربنایی اقدام به کسب تکنولوژی این صنعت از کشور آلمان و از
کارخانجات معظم و قدیمی فاف شد .تا قبل از احداث کارخانه کاچیران هیچ گونه
سرمایه گذاری در زمینه تولید چرخ خیاطی برق خانگی در ایران صورت نگرفته بود
و این کارخانه اولین کارخانه تولید این محصول در ایران و در سطح خاورمیانه بود
که البته تاکنون نیز در سطح خاورمیانه کارخانه ای به عظمت و اهمیت کارخانجات
کاچیران جهت تولید چرخ خیاطی برقی خانگی وجود ندارد.
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زمانی که می بینیم همه سرمایه هایشان را به خارج از کشور منتقل می کنند ،هستند افراد
مؤمن و میهن دوستی که مانده و برای راه اندازی کسب وکار ،سرمایه گذاری می کنند.

حاج آقا سید صادق سبزواری که به حق ،پدر این
صنعت و بنیان گذار این شرکت بوده ،در خاطرات
خود می گوید :از دوران کودکی و در کنار پدر که
وارد کننده و توزیع کننده چرخ خیاطی بود ،بسیاری
چیزها درباره این صنعت آموختم و از همان کودکی
این فکر را در سر می پروراندم که بتوانم سرانجام روزی
یک کارخانه چرخ خیاطی در میهن خود راه اندازی
کنم .وقتی که پس از سالیان طوالنی این فکر را مطرح
کردم ،برای همکاران ،مقامات ذیربط اداری و حتی
تولیدکنندگان خارجی امری محال و نشدنی تلقی
می شد ،اما همزمان با انقالب اسالمی ایران نخستین
طلیعه های تأسیس این کارخانه درخشید و سرانجام
این رویداد بزرگ در سال  1358اتفاق افتاد و به سرعت
با شکل گیری قانونی شرکت و انتخاب محل کارخانه
و خرید تکنولوژی و سفارش ماشین آالت بهره برداری
از کارخانه آغاز گردید .کار را در ابتدا با پانصد میلیون
ریال سرمایه اولیه و  40نفر مهندس ،تکنسین و کارگر
و کارمند آغاز کردیم .اما هم اکنون این کارخانه به
طور متوسط بین  500تا  600نفر پرسنل در سطوح
مختلف تخصصی ،فنی و اداری دارد.
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طراحی چنین پروژه ای با این وسعت و عظمت
بیتردید نیاز به شهامت ،پشتکار و عشق و شیفتگی
دارد که بتواند پاسخگوی مشکالت اولیه تأسیس
چنین کارخانه ای باشد ،سرمایه گذاری باال ،تعهدات
خارجی سنگین ،مشکالت اداری ،نو بودن تکنولوژی و
نبود تخصص های فنی از مشکالت اولیه شرکت ما به
شمار می رفت که خوشبختانه در مقابل اراده محکم و
عزم راسخ و به خصوص آشنایی های فنی قبلی بنیان
گذاران کارخانه ،همگی این مسائل قابل حل بود.
پس از دریافت تکنولوژی و سفارش ساخت ماشین
آالت تولیدی به سازندگان آلمانی ،باالخره در سال
 1371خط مونتاژ کارخانه با تولید دو مدل چرخ
خیاطی و در سال  1374خطوط تولید کارخانه با
افزودن چند مدل دیگر افتتاح گردید .در سال 1376
تکنولوژی دیگری نیز به محصوالت کاچیران اضافه شد
و در حال حاضر نیز بیش از  30مدل چرخ خیاطی
در کارخانجات کاچیران تولید و به بازارهای داخلی و
خارجی عرضه می شود.
در حال حاضر نیز در طول  20سالی که از تأسیس
این کارخانه می گذرد با کمک مهندسین و کارشناسان

مجرب و صدیق این کارخانه توانسته ایم از بسیاری وابستگی های این صنعت به خارج از کشور بکاهیم و به مرحله
ای برسیم که امروز خود ،صاحب تکنولوژی چرخ خیاطی باشیم و در میان رقبای جهانی خود حرفی برای گفتن
داشته باشیم .ایجاد واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dو ترسیم چشم انداز دراز مدت برای حضور در بازارهای جهانی
ما را مکلف و موظف ساخته که حتماً به علم و تکنولوژی روز جهان مجهز باشیم تا بتوانیم حضور خود را در بازار
پر رقابت جهانی حفظ و این صنعت ملی را تداوم بخشیم.
تولیدات کارخانجات چرخ خیاطی ایران -کاچیران ،فقط تولید چرخ های خیاطی خانگی است و ما اص ًال
چرخ های صنعتی تولید نمی کنیم.
در واقع اسم اصلی این بنیاد کارخانجات چرخ خیاطی ایران است که مخفف آن شده کاچیران .البته برندمان
با نام شرکت مان متفاوت است.
هم چنین برندهای معروف نیوالیف و جاسمین
است که هر دوی این ها طراحی خودمان بوده است.
مهندس میرسجادی در رابطه با مشکالت کاری
کاچیران و صنعت چرخ خیاطی می گوید :مشکالت
شرکت کاچیران نیز مانند سایر صنایع است و به هر
حال کار و فعالیت س��ازنده در هر زمانی مش��کالت
خاص خود را دارد که باید با سرانگش��ت تدبیر حل
و رفع ش��ود و ما نیز تمام سعی خود را کرده ایم که
با این مسائل کنار آمده و تا سرحد توان برای آن ها
راه حلی بیابیم.
ایشان در مورد تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر
فعالی��ت های کاری م��ی گوید :خیل��ی تأثیرگذار
نبودهاست؛ در واقع سعی کرده ایم از راه هایی این تحریمها را دور بزنیم .ایشان در ادامه در مورد بازار هدف
محصوالت شرکت می افزاید :بازار هدف ،ابتدا بازار داخلی و پس از آن بازار بزرگ دنیا و سایر کشورهاست .در
این راستا از سال  1376برنامه ریزی برای صدور محصوالت شرکت را به تمامی نقاط جهان انجام داده و با
شیوه های جدید بازاریابی و هدف سنجی اقدام به جلب مشتریانی در تمامی قاره های جهان کرده ایم .در این
راستا محصوالت شرکت کاچیران سال هاست که به کشورهای مهم اروپایی ،آسیایی ،آفریقایی و به ویژه خاورمیانه
صادر می شود و صدور محصوالت به قاره آمریکا نیز در برنامه های آتی شرکت قرار دارد.
نظر ایشان در رابطه با رقبای کاری این است :ما معتقدیم هر
چه رقیب بیش تر و قدرتمند تر باشد ،برای ما بهتر است ،زیرا
خود را مکلف می دانیم که روز به روز دانش ،تجربه و کیفیت
اسم اصلی این بنیاد کارخانجات محصوالت خود را بهتر و افزون تر کنیم ،خوشبختانه طی
چرخ خیاطی ایران است که مخفف سال هایی که در حوزه صدور محصوالت وارد شده ایم،
آن شده کاچیران
توانسته ایم اعتبار و مقبولیت باالیی بین تولید کنندگان و
تجار عمده جهان به دست آوریم و در ردیف بزرگ ترین و
سرشناسترین کارخانجات تولید چرخ خیاطی جهان قرار گیریم.
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مهندس میر سجادی دانش روز را از اصول اولیهی
“("CEمجوز صادرات به اروپا)
مدیریت در دنیای امروز می داند و می گوید :از یک
 -6دارنده گواهینامه استاندارد سی
سو واحد تحقیق و توسعه شرکت و از سوی دیگر (استاندارد جنوب شرق آسیا)
فعالیت های رقبا در سایر کشورها ،هم چنین آگاهی از
 -7دارنده گواهینامه عربستان سعودی ""SASO
سلیقه و خواست مشتریان تاکنون توانسته است ما را
 -8دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران
به دانش روز مجهز و به آینده امیدوار سازد .بزرگترین
 -9دارنده هفت لوح و تندیس حمایت از حقوق
رمز موفقیت هر کار سازنده و مولد ،پس از اتکا به مصرف کنندگان
خداوند متعال ،بلند نظری ،شهامت ،پشتکار ،خالقیت
 -10برگزیده برگزیدگان صنعت سبز
و به استقبال مشکالت رفتن است .هم چنین مدیریت
 -11چندین عنوان و گواهی دیگر
صحیح ،علمی و متکی به
کاچیران تنها کارخانهای
بزرگترین رمز موفقیت هر کار سازنده و مولد ،پس از اتکا
اصول ،رموز ماندگاری و
است که برای اولین بار
به خداوند متعال ،بلند نظری ،شهامت ،پشتکار ،خالقیت
تفکر دراز مدت ،داشتن
فاضالب صنعتی ایجاد
و به استقبال مشکالت رفتن است
اعتقاد به کار تیمی و اجتناب
کرده است ،یعنی برای
از فردمحوری است.
آالینده های آب و خاک
نظر ایشان در رابطه با محصوالت تولیدی و هوا تجهیزاتی گذاشته ایم که از آلودگی آن ها
کاچیران این است که  :محصول ما کاالیی مولد پیشگیری کند.
است؛ یعنی خودش کاالیی را تولید می کند؛ مثل
مهندس میرسجادی در رابطه با کارآفرینی و ایجاد
پوشاک،سیسمونی ،ملحفه و خیلی قشنگ گلدوزی اشتغال معتقد است :یکی از نیات عالیه بنیان گذار این
میکند به شرط آن که الگوهای خوبی داشته باشید .در شرکت از ابتدا ایجاد اشتغال و کارآفرینی بوده است،
اصل ما چیزی تولید میکنیم
انتخاب این رشته از صنعت
را
کاالیی
خودش
یعنی
است؛
مولد
کاالیی
ما
محصول
که خود درآمدزاست؛
که بزرگ ترین ویژگی آن
تولید می کند
شخص می تواند از چرخ
سرمایه بری باال و سود کم
خیاطی درآمدی کسب کند.
است ،مؤید این نیت آنان
بنابراین حاصل آن یک محصول تجمالتی و تشریفاتی است .نظری به سیر صعودی نیروی انسانی در کاچیران
و مصرفی نیست.
ایشان در رابطه با موفقیت های شرکت کاچیران
تا به امروز می گوید :تاکنون موفق به کسب عناوین
مختلف و گواهینامه های گوناکون بین المللی و داخلی
شده ایم از جمله:

بی""CB
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 -1صادر کننده نمونه کشوری در چندین نوبت
 -2واحد نمونه صنعتی در چندین نوبت
 -3دارنده گواهینامه ایزو  - 9001مدیریت کیفیت
 -4دارنده گواهینامه ایزو  - 14001محیط زیست
 -5دارنده گواهینامه استاندارد سی ای
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کاچیران تنها کارخانهای است که برای اولین
بار فاضالب صنعتی ایجاد کرده است

سال چهارم
بهمن 1391
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نیز گواهی بر این مدعاست ،به صورتی که هم اکنون حدود  600نفر به طور مستقیم
و حدود ده هزار نفر به صورت غیرمستقیم از فعالیت های تولیدی این کارخانه
منتفع شده و زندگی می کنند.
ایشان ارتباط و همکاری بین صنعت و دانشگاه را در پیشبرد اهداف فنی و
صنعتی کارخانجات مؤثر دانسته و می گوید :همکاری صنعت و دانشگاه می تواند
در پیشبرد اهداف فنی و صنعتی کارخانجات بسیار مؤثر بوده و از سوی دیگر
می تواند مشوق دانشجویان در انتخاب راه آینده آنان باشد .شرکت کاچیران تاکنون
با تعدادی از دانشگاه های داخلی تعامل سازنده داشته و همه ساله گروه های زیادی
از دانشجویان و هنرجویان به همراه اساتید و مربیان خود از کارخانجات کاچیران
بازدید می کنند و از نزدیک با فعالیت ها و تحرکات موجود در صنعت چرخ خیاطی
آشنا می شوند .این تعامالت تا آن جا پیش رفته که بعضاً موجب عقد قراردادهای
همکاری با برخی از دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های فنی و حرفه ای شده است.
ایشان اخالق کسب و کار را در هر پیشه ای ضروری و مؤثر می داند و می گوید:
اخالق در هرکار و حرفهای حرف اول را می زند؛ تمامی نهاد های صنعتی و تولیدی
موفق چه داخلی و چه خارجی همواره مدیون اتکاء به اصول اخالق و حرکت
در مسیر اخالق حرفه ای بوده اند .تاریخچه صنایع به خوبی نشان می دهد که
صنعتی فاقد اصول اخالقی در کوتاه مدت متالشی شده و از بین رفته اند.
بنیادهای
ِ
شرکت کاچیران نیز همواره کارکنان خود را در جهت آشنایی با اخالق و فرهنگ
کار و ارتباطات اخالق مند آموزش داده است.
ایشان در مورد چشم اندازهای آینده کاچیران برای سال های آتی می گوید:
بزرگ ترین چشم انداز ترسیم شده برای این شرکت افزایش بهره وری و کارایی،
افزایش تولید ،گسترش صادرات ،طراحی و ساخت چرخ خیاطی های خانگی و
گلدوزی الکترونیکی و کامپیوتری و همچنین حفظ و ارتقاء کیفیت محصوالت
می باشد .در نهایت در توصیه ای به جوانان و کارآفرینان می گوید :توصیه مهم
ما اول توکل به خداوند متعال و همت بلند ،عزم راسخ ،نهراسیدن از مشکالت و
باالخره پشتکار و کار و تالش شبانه روزی و مایوس نشدن از پیگیری و تالش است.
امیدوارم هر فرد در هر نقطه از این مملکت برای پیشرفت و توسعه و آبادانی ایران
عزیز گامی مؤثر و بلند بردارد.
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هر آن چه که برای راه اندازی
یک کسب و کار
اینترنتی باید بدانید ()7

وب برندینگ و راهکارهای عملی برای
برندسازی وب سايت
چکیده:
امروزه در سراسر دنیا صحبت از برند و برندینگ بسیار همه گیر شده و برند
تبدیل به یکی از با ارزش ترین دارایی شرکت ها شده است ،به طوری که در برآورد
ارزش ویژه شرکت ها ،ارزش برند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود.
ساده ترين تعريفي که مي توان از برند يا نام تجاري عنوان کرد؛ نفوذ به ذهن
مخاطب و ماندگار شدن در ياد اوست .وقتي بتوانيد مخاطب را با نام و نشان خود
به خوبي آشنا سازيد و تصويري دائمي از خود در ذهنش ايجاد کنيد؛ بازگرداندن
مجدد او به سمت خود به مراتب ساده تر خواهد بود .مردم به برندهاي محبوب
شان اعتماد دارند؛ آن ها را مي ستايند و همواره مشتاق اند دوباره به سمت آن ها
بازگردند .برندینگ فقط به یک کمپانی محدود نمی شود ،بلکه حتی می توان یک
سایت را نیز به برندی بزرگ تبدیل کرد ،در این مقاله روش هایی بیان شده است
که می توانید برای سایت خود برند سازی نمائید.
كلمات كلیدی :کارآفرینی اینترنتی ،وب برندینگ ،طراحی سایت ،برندسازی وب
سايتE-brand،
مقدمه
برند یا نام و نشان تجاری ،نشانهای است که روی فرآوردههای یک شرکت
نقش میبندد و برای متمایز ساختن موسس ه ای از موسسه دیگر به کار میرود.
این نشانهها در صورت ثبت شدن دارای اعتبار حقوقی بوده و تحت حمایت قانون
قرار دارند .نياز به برند سازي براي وب سايت هاي اينترنتي زماني مشخص مي شود

سال چهارم
اسفند 1391
شماره 28

50

که در يک موضوع خاص چند نمونه مشابه و در
يک سطح کيفي وجود داشته باشد .در اين ميان؛
گزينه اي اقبال بيش تري در بين مخاطبان مشترک
خواهد داشت که بيش ترین نفوذ کالمي را بين آن ها
داشته باشد.
حتماً همه شما بارها نشان تجاری گوگل را
دیده اید .تا چندی پیش اعتقاد بر این بود که نشان
تجاری یک شرکت باید استاندارد بوده یا به تعبیری
از لحاظ ظاهری در تمام عرصه های تبلیغاتی و غیر
تبلیغاتی از وحدت برخوردار
نقطه مشترک ميان تمام صفحات
باشد .اخیرا ً در دنیای اینترنت
سايت شما ،لوگوي آن خواهد بود
نشان تجاری جان گرفته و به
تغییرات و رویدادهای محیطی پاسخ می دهد .این
دقیقاً به روز بودن شرکت و زنده بودن شرکت را به
رخ مخاطب می کشد .حتماً توجه کرده اید که نشان
تجاری  GOOGLEبه مناسبت های مختلف از جمله
کریسمس ،روز نابینایان ،اعیاد کشورهای مختلف از
جمله عید نوروز ،روز حفاظت از محیط زیست و ...
تغییر می کند .شاید یکی از دالیل پیشی گرفتن گوگل
از یاهو در ایران همین توجه به عالیق و دلبستگی های
مخاطبان خود باشد .در ادامه به معرفي راهکارهای
عملي و اثرگذار در برندسازي وب سايت خواهيم
پرداخت.
نام دامنه
در انتخاب نام دامنه سایت خود ،دقت الزم را
داشته باشید ،سعی کنید دامنه ای را انتخاب کنید که
همنام برند شما باشد.
نشان ثابت
نقطه مشترک ميان تمام صفحات سايت شما،
لوگوي آن خواهد بود ،پس آن را هوشمندانه و
حرفه اي طراحي کنيد .بهترين محل براي نمايش
لوگو باالي سايت است .در انتخاب رنگ ،اندازه و
محل قرارگيري زيرک باشيد و سعي کنيد بدون آزار
مخاطب ،آن را هميشه جلوي چشمانش (به طور غير
مستقيم) قرار دهيد.

شعار مشخص
مخاطبين تان شما را چگونه مي شناسند؟ يک
شعار پر محتوا و آهنگين انتخاب کنيد و از آن در
محلي مناسب استفاده کنيد .استفاده از شعار تبليغاتي،
به سايت شما هويت مي دهد و به کاربر مي فهماند که
هدفمند کار مي کنيد.
رنگ ثابت
مدت هاست که سايت ها و شرکت هاي مطرح
سال چهارم
از برند رنگي براي خود استفاده مي کنند .حتي اگر
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کم ترين تغيير ممکن را در رنگ بندي آن اعمال کنيد.
حفظ رنگ در بلند مدت ،تأثير رواني مثبتي بر روي
مخاطب خواهد گذاشت.
ایجاد امضاء
سعی کنید یک امضای برای ایمیل های خود
طراحی کنید ،در این صورت
سعی کنید در طراحی های
هر زمان که شما ایمیلی را به تبلیغاتی خود تکرار پذیر باشید
کاربران و مخاطبان خود ارسال
نمائید ،این امضا در آخر ایمیل قابل نمایش می باشد.
تکرار پذیری
سعی کنید در طراحی های تبلیغاتی خود تکرار
پذیر باشید؛ به عنوان مثال ،سعی کنید لوگوی سایت
خود را در تمام صفحات سایت به نمایش قرار دهید،
شعار تبلیغاتی خود را در صفحات مختلف تکرار کنید،
این کار باعث می شود نام سایت شما و لوگوی سایت
شما همواره در ذهن مخاطبان باقی بماند.
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بعد از خَ لق هر نام تجاری ،شرکت باید حداکثر تالش خود را
در زمینه ی تثبیت آن نام در ذهن مصرفکننده انجام دهد

طراحی صفحات تشکر
شما حتماً در سایت خود ،فرم تماس با ما ،و یا
فرم های دیگری برای نظرخواهی کاربران دارید ،سعی
کنید امکانی را فراهم آورید که پس از پُر کردن فرم
توسط مخاطبان ،یک پیغام تشکر از طرف شما برای
آن ها نمایش داده شود.
شبکه هاي اجتماعي
حضور در شبکه هاي اجتماعي ،کمک بسزايي در
بيش تر ديده شدن تان به حساب مي آيد .با حضور در
آن ها مي توانيد با بخشي از مخاطبين خود به صورت
مستمر در ارتباط باشيد.
خارج از اينترنت
فعاليت هاي خود را به اينترنت محدود نکنيد!
استفاده از روش ها و ابزارهاي تبليغاتي غير آنالين
نظير روزنامه و مجالت ،مخاطبين جديدي را به سوي
شما خواهد کشاند .استفاده از ابزارهاي ارزاني مثل
کارت ويزيت ،خودکار ،برگ يادداشت و ..که نشان و
آدرس سايت تان روي آن ها درج شده باشد؛ از بهترين
اقدامات تبليغاتي غير آناليني است که مي توانيد
انجام دهيد .توجه داشته باشيد که برند زماني مطرح
مي شود که ديده شود .پس از هيچ اقدامي براي
بيش تر ديده شدن صرف نظر نکنيد.
نتیجه گیری:
بعد از َخلق هر نام تجاری ،شرکت باید حداکثر
تالش خود را در زمینه ی تثبیت آن نام در ذهن
مصرفکننده انجام دهد .البته برای باقی ماندن در
گردونه ی رقابتی ،پس از تولد یک نام تجاری باید
به تبلیغات و تداوم در کیفیت محصول پرداخت
ی توان از راهکارها و
که برای نیل به این هدف م 
تجربیات شرکتهای صاحبنام و موفق استفاده کرد.
امروزه شرکت ها برای انتقال نا م های تجاری خود
از دنیای  offlineبه دنیای  onlineاز استراتژی ها و
متدولوژی های مناسب برای طراحی  E-brandخود
ی کنند.
استفاده م 
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کارآفرینی ناب چیست؟

سه اصل راه اندازی ناب
در شماره های قبل با نگرش جدیدی تحت عنوان کارآفرینی ناب که جهت راه
اندازی کسب و کارها شکل گرفته است ،آشنا شدیم .در این شماره می خواهیم
درباره سه اصل اساسی که برای راه اندازی یک کسب و کار با روش ناب الزم است،
صحبت کنیم.
این سه اصل عبارتند از:
 -1برنامه اولیه خود را مکتوب کنید.
 -2بخش هایی از برنامه که بیش ترین ریسک را دارند ،مشخص کنید.
 -3بخش های پر خطر برنامه را آزمایش کنید.
 -1برنامه اولیه خود را مکتوب کنید.
طرح کسب و کار ( )Business Planابزاری سنتی و متداول برای تدوین برنامه
کاسبی است .ولی معموالً نوشتن آن خیلی زمان می برد ،بعدا ً هم کسی آن را
نمی خواند و به روز هم نمی شود .بنابراین برای شروع مستند کردن برنامه اولیه،
ابزار بهتری مورد نیاز است .این ابزار چیزی نیست جز مدل کسب و کار یک
صفحه ی که به شکل یک جدول تدوین می شود .در شماره های آتی بیش تر راجع
به تدوین مدل صحبت خواهیم کرد .آن چه که مهم است بدان توجه شود ،اهمیت
تدوین برنامه است .حداقل سه دلیل مهم برای نوشتن برنامه وجود دارد:
• حتی اگر به خوبی می توانید مفروضات خود را در ذهن تان ساماندهی کنید،
الزم است تا آن ها را بر روی کاغذ نوشته و با حداقل یک نفر دیگر در میان بگذارید.
این اولین مرحله برای آزمودن ایده و به چالش کشیدن مفروضات کسب و
کارتان است .اغلب افراد آن چه را که دل شان بخواهد به خوبی توجیه
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می کنند ولی مطمئناً هیچ کس به پای کارآفرینان
نمی رسد!

• کارآفرینان اغلب به محصول و راه حل خود توجهی بیش از حد دارند .در حالی
که کار اصلی کارآفرین ،ساختن بهترین محصول نیست ،بلکه یافتن بهینه ترین
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مدل کسب و کار است .بدین ترتیب ،تدوین برنامه • تمرکز :بر روی اولویت بندی و در نظر گرفتن موارد
کمک می کند تا کارآفرین بتواند همه جنبه های مهم برنامه تأکید دارد .در غیر این صورت وقت خود را
هدر خواهیم داد .خیلی مهم است که روی چیزهای
کسب و کار را مشاهده کند
محصول کارآفرینی ،محصول نیست .بلکه طراحی مفید متمرکز باشیم .چیزهایی که واقعاً به آن ها نیاز
داریم .بدون تمرکز جز مجموعه ای از تاکتیک ها
کسب و کار است!
• طراحی کسب و کار فرآیندی زمان بر است .از عایدمان نمی شود .به عنوان مثال یادگیری در زمینه
این رو الزم است مکتوب شود تا چیزی را فراموش توسعه خط تولید یا ارتقا سرور ها وقتی که ما هنوز
هیچ مشتری نداریم ،چه فایده ای دارد؟ دقت کنیم که
نکنیم و همه چیز جلوی چشم باشد.
 -2بخش هایی از برنامه که بیش ترین ریسک را یادگیری مهم است ولی این که چه چیزی را االن باید
یاد بگیریم مهم تر است.
دارند ،مشخص کنید.
ً
• سرعت :زمان همواره گران بهاترین منبع است.
یافتن مدل کسب و کاری که موفق باشد ،اساسا
بر پایه کاهش ریسک است .یعنی هر چه ما بتوانیم پس باید مراقب آن بود .اگر فرایند آزمایش و یادگیری
خطرات کسب و کار را کاهش دهیم ،طبیعتاً احتمال بیش از اندازه طوالتی باشد ،دچار دردسر می شویم.
موفقیت آن بیش تر خواهد بود .بنابراین باید بخش منابع ما تمام می شود .رقبا وارد بازار می شوند .دانسته
هایی که بیشترین تهدید را برای کسب و کار ما دارند های ما کهنه می شوند و ک ًال شرایط تغییر می کند.
• یادگیری :اگر آزمایش را روی موضوع مهم و
شناسایی کنیم .بهترین راه شناسایی و اولویت بندی
خطرات کسب و کار ،گفتگو با افرادی امین و حرفه ای درست و با سرعت انجام دهیم ،ولی چیزی یاد نگیریم
است که می توانند به کامل شدن دیدگاه ما نسبت به ک ًال هدف را گم کرده ایم!؟! فراموش نکنیم که هدف
کار کمک کنند .این افراد می توانند شرکاء ،کارمندان ،ما از انجام آزمایش ها ،یادگیری است .ما بخش های
تولید کنندگان ،توزیع کنندگان ،مشاورین و امثال آن برنامه را می آزمائیم تا یاد بگیریم .یادگیری این که
چقدر مفروضات ما با واقعیت منطبق است .خطرات
باشند.
 -3بخش های پر خطر برنامه را آزمایش کنید .چگونه کسب و کار ما را تهدید می کتد و از چه طریق
بسیار خوب ،حال که مدل کسب و کار را مکتوب می توان اثر آن ها را کاهش داد.
بنابراین آزمایش هایی ارزشمند و درست هستند
داریم و خطرات آن را شناسایی کردیم ،می توانیم
برنامه خود را به شکلی روشمند آزمایش کنیم .آزمودن که بر موضوعات مهم متمرکز باشند ،با سرعت قابل
برنامه یکی از فعالیت های اصلی در راه اندازی ناب اجرا باشند و دانسته های ما را افزایش دهند .در غیر
است .باید مطمئن باشیم که آزمایش درستی را انجام این صورت باید از اجرای آزمایش پرهیز کرد.
می دهیم .از نظر رویکرد ناب ،آزمایش درستی است
یادگیری هرگز پایان نمی یابد.
که هم زمان سرعت ،تمرکز و یادگیری را حداکثر کند .چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش بجوی
چنان چه سئوالي درباره مطالب گفته شده در اين
شماره يا شماره های قبل داريد ،ميتوانيد از طريق
آدرس پست الكترونيك ""info.farsibiz@gmail.com
آنها را ارسال نمائيد تا در اسرع وقت و به رايگان پاسخ
داده شود.
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بررسی موانع کارآفرینی مؤثر در زمان تحریم
اقتصادی
محسن جعفری -کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،مدرس دانشگاه
آزاده شیخی -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی موانع کارآفرینی در زمان تحریم اقتصادی
است .بدین منظور پنج شاخص در نظر گرفته شده است که شامل ساختار سازمانی،
برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی ،کارکرد سیستم مالی ،جو سازمانی و
فرهنگ سازمانی می باشد .در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهش ،اطالعات به
صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است .در جمع آوری اطالعات میدانی
از پرسش نامه استفاده گردیده که پرسش نامه بعد از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش
تدوین شده است .جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک صنعتی می باشد که
در زمينه مواد غذايي ،قطعه سازی ،مواد بهداشتي ،پالستيك سازي ،صنايع لبني،
صنايع فلزي سبك و توليد لوازم ارتوپدي و نساجی فعاليت داشته اند .نتایج پژوهش
هر  5فرضیه را تأیید می کند.
کلید واژه ها :کارآفرینی ،تحریم اقتصادی ،ساختار سازمانی ،برخورداری مدیران
از مهارت های مدیریتی ،کارکرد سیستم مالی ،جو سازمانی ،فرهنگ سازمانی
مقدمه :
مقوله کارآفرینی به عنوان مؤثرترین نیروی بالقوه اقتصادی در تاریخ جهان ،به
صورت بحث برانگیزی از حدود سه دهه ی گذشته تا کنون ظهور یافته و مطرح
شده است (علی میری ،مصطفی .)1387 ،كارآفريني يك واژه فراگير است كه هم
سازمان ها و هم افراد را در بر مي گيرد .به اين منظور كه نمي توان سازماني را
كارآفرين در نظر گرفت كه كاركنان و مديران آن نتواسته باشند توانمندي هاي
خود را شناسايي و با استفاده از فهم محيطي ايجاد شده خالقيت هاي فردي را
پرورش دهند (وفایی ،شافعی .)1389 ،امروزه كارآفريني به عنوان موتور رشد و
توسعه سازمان ها و جوامع شناخته مي شود.
به تازگي كارآفريني سازماني به دليل نقشي كه در تقويت موقعيت رقابتي
سازمان ها ايفا مي كند ،توجه مديران و صاحب نظران بسياري را در عرصه مديريت
معطوف ساخته و سازمان هاي موفق بسياري نيز آن را به عنوان ابزار مؤثري براي
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رقابت به كار گرفتهاند .تجربيات كشورهاي
پيشرفته در دهههاي هشتاد به بعد نشان از توجه
كامل آنها به مقوله كارآفريني و ترويج آن در جامعه
دارد .در اين ميان نقش مديران در ترويج كارآفريني و
حفظ آن در سازمان ها بسيار اهميت دارد .بر همين
اساس انديشمندان ،مديريت را عضو اصلي و حيات
بخش سازمان ها دانسته اند .آن ها معتقدند كه اهميت
مديريت در سازمان به حدي است كه در مواجه با
بحران رهبري ،بخش هاي اقتصادي با جذب مديران
توانمند ،زمينه را براي رشد و تكامل سازمان فراهم
ميكند(رضاییان ،علی.)1380 ،
در این پژوهش ضمن بررسی ادبیات موجود ،به
بررسی موانع کارآفرینی مؤثر در زمان تحریم اقتصادی
پرداخته میشود ،که تأثیر هر یک از عوامل ساختار
سازمانی ،میزان برخورداری مدیران از مهارت های
مدیریتی ،کارکرد سیستم مالی ،فرهنگ سازمانی ،جو
سازمانی بر میزان کارآفرینی سازمان در زمان تحریم
اقتصادی بررسی میگردد .چنین برنامههائی در نهایت
به آسیب کم تر کارآفرینان در زمان تحریم اقتصادی،
منجر میگردد.
بیان مسئله :
انديشمندان علم مديريت معتقدند كه مديران
بخش هاي مختلف اقتصادي الزم است از سه اصل
مهم پيروي كنند .اين اصول شامل مديريت حرفهاي،
سبك كارآفرينانه و ترغيب كارآفريني در سازمان
است (پروکنکو ،پاولین .)1991 ، 1از سوي ديگر
مديران كارآفرين به آشوب ها و ناآراميهاي محيطي
واكنش نشان داده و تالش مي كنند تا يك موقعيت
2
استراتژيك قوي را ايجاد كنند(تامپسون و دیگران
 .)2000 ،اقتصاد بازار ،واحدهاي سازماني پويايي را
شامل مي شود كه همواره در حال تبديل شدن بوده و
واحدهاي تازه به ثبت رسيده را در بر نمي گيرد .اين
واحدها در جستجوي آينده اند و سعي دارند آينده

را از آن خود نمايند ،نه اين كه ميراث گذشته را حفظ
كنند(کوراتکو ،هاتگتز.)2007 ، 3
كارآفريني را مي توان يك فرآيند پويا ناميد؛
كه شامل آرمان ،تحول ،دگرگوني و خالقيت
مي شود .اين فرآيند به كاربرد و استفاده ي نيرو و
انگيزه ي افراد درجهت خلق و اجراي ايده هاي نو و
هم چنين راه حل هاي كاربردي احتياج دارد(کوراتکو،
 .)2004دولت آمريكا مطالب كامل و مفصلي در
زمينه ي كارآفريني ،عمليات اجرايي كسب و كارهاي
كوچك و مشاغل خاص كوچك به چاپ مي رساند.
از اين منابع مي توان به جزوات منتشر شده به
وسيله ي انجمن كسب وكارهاي كوچك آمريكا 4و
همچنين انتشارات اخير «سازمان ملي كسب وكارهاي
مستقل» اشاره كرد (علی میری ،مصطفی.)1387 ،
برخي مديران به فضاي سياسي بخش صنعت،
اشاره مي كردند و معتقد بودند كه فضاي صنعت
در كشور به شدت سياسي بوده و رفتار سياسي بر
رفتارهاي اقتصادي غالب شده است .بنابراین مسئله
اصلی این پژوهش این است که موانع کارآفرینی
مؤثر در زمان تحریم اقتصادی چه عواملی بوده و چه
راهکاری برای بهبود آن وجود دارد؟

1. Prokoenko and Pavlin
2. Thompson, J. et all

3. Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M
4. SBA

پیشینه مطالعات انجام شده در زمینه کارآفرینی و نتایج حاصل از آن:
عنوان

سال و نام پژوهشگر

نتیجه

 Prokoenko andساختار آموزشي شركت ها مي تواند به گسترش كارآفريني در آن ها
Entrepreneurship
Pavlin
منجر شود .اين مطالعه به تجربياتي در بنگالدش ،غرب اروپا ،چين
development in public
enterprises
وآمريكا اشاره كرده است.
()1991
Entrepreneurial
Intensity. In Michael
Hitt & Duane Ireland,
Entrepreneurship,
Victoria

,Morris
()2006

روابط مهمي را ميان شدت كارآفريني و شاخصه هاي مختلف عملكرد
شركت يافته اند .نمونه هاي چنين شاخصه هايي عبارتند از سود ،نسبت
درآمد به فروش ،نرخ رشد درآمد ،دارايي ها ،اشتغال و معيار تركيبي
شاخص هاي مالي و غيرمالي .بنگاه هايي داراي عملكرد بهتر هستند
كه گرايش كارآفريني قوي تري را نسبت به همتايان خود در همان
صنعت نشان دهند.

كارآفريني در سازمان هاي دولتي

مقيمي ،سید محمد،
()1384

در اين مطالعه مهم ترين ويژگي مديران كارآفرين ،توان انجام كار
طوالني در ساعت هاي روز ،عنوان شده است.

کارآفرینی

احمد پور دارياني،
محمد)1381( ،

اين پژوهش را به منظور ارائه الگوي پرورش مديران كارآفرين با
مطالعه اي ميداني انجام شده .در اين پژوهش120مديرعامل موفق
كارآفرين كه با استفاده از نظرات وزارتخانه هاي ذيربط و خبرگان صنعت
شناسايي شده بودند ،مورد مطالعه قرار گرفتند.

كارآفريني در نهاد هاي جامعه
مدني

مقيمي  ،سیدمحمد،
()1383

پژوهشي از يك سازمان غيردولتي نشان از آن دارد كه چنان چه بتوان
در يك شركت كارآفريني را گسترش داد ،به نتايجي مانند درك مناسب
نيازهاي جامعه ،افزايش منابع مالي سازمان ،هماهنگي باالي نيروي
انساني ،روابط بهتر با سهامداران و تداوم يادگيري و بهبود دست خواهيم
يافت.

بررسي مهارت هاي كارآفرينانه
مديران و اثربخشي سازماني در
كسب و كارهاي كوچك و متوسط

الگوي كارآفريني سازماني در
بخش دولتي ايران

سال چهارم
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يافته هاي اين تحقيق كه پژوهشي از ( )SMEsمتوسط واحدهاي
توليدي است ،نشان مي دهد كه مديران سازمان ها بايد مهارت هاي
مقيمي ،خنيفر ،قادري ،كارآفرينانه الزم را براي افزايش كارايي سازماني برخوردار باشند .هم
چنين اين تحقيق پيشنهاداتي براي بهبود اثربخشي در كسب و كارهاي
()1386
كوچك كشور با تأكيد بر توسعه مهارت هاي كارآفرينانه مديران ارائه
كرده است.

حق شناس،
جمشيديان ،شائمي،
يزدان شناس؛ ()1386

در اين مطالعه محققان ابتدا كاربرد كارآفريني را در سازمان هاي بخش
دولتي ايران مورد بررسي قرار دادند .هم چنين براساس مدل مكزي و
مدل ريچارد دفت ،عوامل مختلف درون سازماني و برون سازماني بررسي
و نقش و تأثير آن ها در وضعيت كارآفريني سازمان هاي مطالعه شده،
ارزيابي شده است .يافته هاي پژوهش نشان داد كه سازمان هاي مورد
مطالعه از وضعيت كارآفرينانه مطلوبي برخوردار نيستند و به منظور
استقرار كارآفريني در سازمان هاي دولتي ايران بايد عوامل درون
سازماني و برون سازماني از رفتارها و فعاليت هاي كارآفرينانه حمايت
كرده و بسترهاي الزم را فراهم آورند.
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عنوان

سال و نام پژوهشگر

نتیجه

بررسی اثربخشی مدیریت در
زمینه سازی برای بروز و پرورش
کارآفرینی

پرداختچی ،حیدری،
شفیع زاده)1387( ،

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثربخشی مدیریت برای پرورش
کارآفرینی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده
است .نتایج نشان می دهد که مدیران شرکت نفت عملکرد رضایت
بخشی در زمینه کارآفرینی داشته اند.

اهمیت و ضرورت پژوهش :
خالقيت و کارآفرینی توانايي خلق ايده هاي جديد
است كه اين ايده ها ممكن است به محصوالت يا
خدمات جديد نيز منجر شوند .در واقع کارآفرینی
نيرويي است كه در پس نوآوري نهفته است .کارآفرینی
از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه
ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت
است ،زیرا؛ موجب ایجاد اشتغال می شود ،موجب
افزایش سود و سرمایه سرمای ه گذاران می گردد،
موجب دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت آن ها
ش های تازه ای به وجود می آورد،
می شود و ارز 
موجب پر شدن خالء و شکافهای بازار کار میشود،
یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم
ت های تازه تصمیم های تازه ای گرفته
شدن فرص 
میشود ،موجب گذر از رکود اقتصادی ،جبران عقب
ماندگیهای اقتصادی و آسان شدن روند رشد و
توسعه کشور می شود ،کارآفرینی به هنگام بحران
و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال میتواند
باعث جلوگیری از پس روی اقتصاد شود .با توجه به
وضعیت کنونی کشورمان و فشارهای ناشی از تحریم بر
کارآفرینان لذا این نیاز بیش از بیش احساس می شود
که این پژوهش صورت گیرد.
فرضیات پژوهش :
 .1بین ساختار سازمانی و میزان کارآفرینی سازمان
در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
 .2بین میزان برخورداری مدیران از مهارت های
مدیریتی و میزان کارآفرینی سازمان در زمان تحریم
اقتصادی رابطه وجود دارد.
 .3بین کارکرد سیستم مالی و میزان کارآفرینی
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سازمان در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
 .4بین جو سازمانی و میزان کارآفرینی سازمان در
زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
 .5بین فرهنگ سازمانی و میزان کارآفرینی سازمان
در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :
ساختارسازمانی :منظور از ساختار سازمانی نحوه
تقسیم مسئولیتها و تعداد سطوح تصمیم گیری در
سازمان و یا به بیان دیگر نمودار سازمانی می باشد
(ویکی پدیا).
مهارت های مدیریتی :مهارت مدیریتی به
مهارت هایی گفته می شود که به وسیله آن شخص
در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزاء یک
مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء به سوی
اهداف تعیین شده فراهم می کند.
جو سازمانی :درک کارکنان از محیطی است که
در آن مشغول به کار هستند (بابایی ،مومنی.)2007 ،
فرهنگ سازمانی :1مجموعه ای از فرضیات
اساسی است كه افراد سازمان ،در رو ب ه رو شدن با
مسائل ،انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و
انسجام داخلی ،ایجاد ،كشف و توسعه داده اند و ثابت
شده كه سودمند و با ارزش هستند و در نتیجه به
عنوان روش صحیح ادراك ،تفكر و احساس ،به اعضای
جدید انتقال مییابد .بهعبارت دیگر ،مجموعه ای از
ارزش ها ،باورها ،تفاهمات و روشهای تفكر ،كه در
بین اعضای سازمان مشترك بوده و از طرف اعضای
جدید به عنوان روشهای صحیح انجام كار و تفكر
1. Organizational Culture

جستجو می شود ،فرهنگ سازمانی نامیده میشود
(زارعی متین.)1379 ،
تعاریف کارآفرینی: 1
كارآفرینی ،واژه ای است نو كه از معنی كلمه اش
نمی توان به مفهوم واقعی آن پی برد .این واژه به جای
كلم��ه  Entrepreneurshipبه كار می رود كه در
اص��ل از كلمه فرانس��وی  ENTREPRENDERبه
معنای متعهد ش��دن نشأت گرفته است .بنا بر تعریف
واژه نامه وبس��تر كارآفرین كس��ی اس��ت كه متعهد
می ش��ود یك فعالی��ت اقتص��ادی را س��ازماندهی،
اداره و تقب��ل نمای��د .بعض��ی از دانش��مندان نظی��ر
شومپیتر،كارآفرین را مهم ترین عامل توسعه اقتصادی
دانستهاند .وی معتقد است كارآفرین یك مدیر صاحب
فكر و ابتكار است كه همراه با خالقیت ،ریسك پذیری،
هوش ،اندیش��ه ،و وس��عت دید ،فرصت های طالیی
می آفریند .او قادر اس��ت كه با نوآوری ها تحول ایجاد
كند و یك شركت زیان ده را به سوددهی برساند.
ريچارد كانتيلون( )1730اولين كسي بود كه اين
واژه را در عل��م اقتص��اد ابداع نم��ود و آن را اينچنين
تعري��ف نمود :كارآفرين فردي اس��ت كه ابزار توليد را
به منظور تركيب به صورت محصوالتي قابل عرضه به
بازار خري��داري مي كند .كارآفرين در هنگام خريد از
قيمت نهايي محصوالت اطالع ندارد .جان باپتيس��ت
سي ( )1803كار آفرين را فردي مي داند كه مسئوليت
تولي��د و توزيع فعاليت اقتصادي خود را بر عهده دارد.
جفري تيمون��ز 2كارآفرين را ايج��اد كننده يك چيز
ارزش��مند از هي��چ مي دان��د .فرانك ناي��ت ()1921
كارآفرينان را افرادی مي شناس��د كه در شرايط عدم
قطعيت به اتخاذ تصميم مي پردازند و پيامدهاي كامل
آن تصميمات را نيز شخصاً مي پذيرند.
طبق نظر كاسون ( )1982كارآفرين فردي است
كه تخصص وي ،تصميم گيري عقاليي و منطقي در
مورد ايجاد هماهنگي در منابع كمياب مي باشد .وي
1. Entrepreneurship
2. Jeffry-Timmons

داشتن توان داوري و قضاوت را عنصري مشترك
در تمامي كارآفرينان تشخيص داده است .از ديدگاه
كارلند ( )1984كارآفرين فردي است كه شركتي را به
منظور سود و رشد تأسيس مينمايد و آن را مديريت
كرده و از آن براي پيشبرد اهداف شخصي استفاده
ميكند.
هم چنين به تعاريف زير نيز ميتوان اشاره كرد:
كارآفرين كسي است كه توانايي آن را دارد تا
فرصت هاي كسب و كار را ببيند و آن ها را ارزيابي
كند ،منابع الزم را جمع آوري و از آن ها بهره برداري
نمايد ،و سپس عمليات مناسبي را براي رسيدن به
موفقيت پي ريزي کند.
كارآفرينان كساني هستند كه با ايجاد محصوالت
و خدمات نوين مورد نياز مردم ،درآمد خوبي كسب
ميكنند .معموالً گمان مي رود كارآفرينان در راهاندازي
شركت ها تبحر دارند؛ در هر حال آن ها از هيچ ،كسب
و كار جديد خلق ميكنند .آن ها به رغم مخاطرات
بسيار ،پيشگام كارهاي جديد مي شوند.
سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی
به طور کلی و با عنایت به موارد اشاره شده در فوق،
سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی را میتوان به پنج دوره
تقسیم نمود:
دوره اول( قرون  15و  16میالدی) :در این دوره
به صاحبان پروژه های بزرگ كه مسئولیت اجرایی این
پروژه ها همانند ساخت كلیسا ،قلعه ها ،تأسیسات
نظامی و ....از سوی دولت های محلی به آن ها واگذار
گردید ،كارآفرین اطالق میشد .در تعاریف این دوره
پذیرش مخاطره ،لحاظ نشده است.
دوره دوم( قرن  17میالدی) :این دوره همزمان
با شروع انقالب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره
پذیری به كارآفرینی اضافه شد كارآفرین در این دوره
شامل افرادی همانند بازرگانان ،صنعتگران و دیگر
مالكان خصوصی میباشد.
دوره سوم( قرون 18و  19میالدی) :در این دوره
كارآفرین فردی است كه مخاطره میكند و سرمایه
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ی كند ،بین
مورد نیاز خود را از طریق وام تأمین م 
كارآفرین و تأمین كننده سرمایه (سرمای ه گذار) و مدیر
كسب و كار در تعاریف این دوره تمایز وجود دارد.
دوره چهارم(دهههای میانی قرن بیستم
میالدی) :در این دوره مفهوم نوآوری شامل خلق
محصولی جدید ،ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد
ساختار سازمانی جدید به عنوان یك جزء اصلی به
تعاریف كارآفرینی اضافه شده است.
دوره پنجم ،دوران معاصر( از اواخر دهه 1970
تاكنون)  :در این دوره همزمان با موج ایجاد كسب و
كارهای كوچك و رشد اقتصادی و نیز مشخص شدن
نقش كارآفرینی به عنوان تسریع كننده این ساز و كار،
جلب توجه زیادی به این مفهوم شد و رویكرد چند
جانبه به این موضوع صورت گرفت .تا قبل از این دوره
اغلب توجه اقتصاددانان به كارآفرینی معطوف بود ،اما
در این دوره به تدریج روانشناسان ،جامعه شناسان
و دانشمندان و محققین علوم مدیریت نیز به ابعاد
مختلف كارآفرینی و كارآفرینان توجه نمودهاند.
تا دهه  1980سه موج وسیع ،موضوع كارآفرینی را
به جلو رانده است:
م�وج اول :انفجار عمومی مطالع��ه و تحقیق در
قالب انتشار كتاب های زندگی كارآفرینان و تاریخچه
ش��ركت ه��ای آن ه��ا ،چگونگی ایجاد كس��ب و كار
شخصی و شیوه های سریع پولدار شدن میباشد .این
ی شود.
موج از اواسط دهه  1950شروع م 
موج دوم :این موج كه شروع آن از دهه 1960
بوده شامل ارائه رشت ه های آموزش كارآفرینی در حوزه
های مهندسی و بازرگانی است كه در حال حاضر این
حوزه ها به سایر رشتهها نیز تسری یافته است.
موج س�وم :این موج ش��امل افزایش عالقمندی
دولت ها ب��ه تحقیقات در زمین��ه كارآفرینی و بنگاه
های كوچك ،تشویق رشد شركتهای كوچك و انجام
تحقیقات در خصوص نوآوری های صنعتی میش��ود
ك��ه از اواخ��ر دهه  1970آغاز ش��ده اس��ت (مربیان
کارآفرینی.)1387،
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سابقه كارآفرینی در ایران
ی رغم این كه در كشورهای پیشرفته دنیا از اواخر
عل 
دهه  1970به بعد به موضوع كارآفرینی توجه جدی
شده و حتی در بسیاری از كشورهای درحال توسعه
هم از اواخر دهه  1980این موضوع را مورد توجه قرار
دادهاند ،در كشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه،
توجه چندانی به كارآفرینی نشده بود .حتی در محافل
علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر ،فعالیتی
در این زمینه صورت نگرفته بود .مشكل بیكاری و
پیش بینی حادتر شدن آن در دهه  1380موجب
شد كه در زمان تدوین برنامه سوم توسعه ،موضوع
توسعه كارآفرینی مورد توجه قرار گیرد .متأسفانه واژه
كارآفرینی ،موجب گردیده است كه معنی ایجاد كار و
یا اشتغالزایی از این واژه برداشت م 
ی شود .در حالی
كه كارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از
اشتغالزایی است .این برداشت ناصحیح از این مفهوم
و هم چنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه ،موجب
شده بسیاری از سیاست هایی که برای توسعه آن اتخاذ
شده و نیز در بخش نامهها و سخنرانیهای در این
خصوص ،صرفاً جنبه اشتغا ل زایی برای آن در نظر
گرفته شود .در حالی که کارآفرینی دارای پیامدهای
مثبت و مهم دیگری همانند :بارورشدن خالقیتها،
ترغیب به نوآوری ،افزایش اعتماد به نفس ،ایجاد و
توسعه تکنولوژی ،تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه
عمومی است و درصورتی که فقط به جنبه اشتغالزایی آن توجه شود ،از سایر پیامدهای آن بی بهره
خواهیم ماند.
روش پژوهش :
اين پژوهش از نظر هدف ،از نوع کاربردي است و
از منظر گردآوري داده ،از نوع توصيفي (غيرآزمايشي)
و از شاخه مطالعات ميداني به شمار ميآيد .روش
انجام پژوهش به صورت پيمايش تحليلي است .در
این پژوهش جمع آوری و تنظیم ادبیات پژوهش و
مبانی تئوریک و نظری از روش کتابخانهای و با استفاده
از منابع فارسی و التین انجام پذیرفته و سپس از

پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است.
هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی
و آمار استنباطی استفاده شده است.
حجم نمونه آماری :
برای محاسبه حجم نمونه با فرض محدود بودن
جامعه و با توجه به فرمول کوکران  96نفر انتخاب
شدند.
لذا با توجه به تعداد نمونه مورد نیاز پژوهش و براي
اطمینان از این که خالص پرسش نامه هاي برگشتی
بیش تر از مقدار فوق باشد تعداد  120پرسش نامه
توزیع و تعداد  95پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت.
جامعه آماری
جامعه پژوهش مورد بحث كليه شركتهاي
صنعتي كوچك را تشكيل ميدهد كه با توجه به اندازه
هر شركت ميزان نمونه مورد بررسي متغير بود .به
طور كلي در بخشهاي بسيار كوچك صنعتي صرفاً
عملكرد مدير اصلي و ساختار شركت و در شركتهاي
بزرگ تر مدير ،كارشناسان منابع انساني ،فني و
تعدادي از كاركنان و نيز ساختار شركت بررسي شدند.
شركتهاي بررسي شده در زمينه مواد غذايي ،قطعه
سازی ،مواد بهداشتي ،پالستيك سازي ،صنايع لبني،
صنايع فلزي سبك و توليد لوازم ارتوپدي و نساجی
فعاليت داشتند.
تعیين اعتبار و پايايي پژوهش:
سنجش روایی پرسش نامه
به منظور آزمون روايي سؤاالت از نظر متخصصان،
اساتيد دانشگاهي و كارشناسان خبره استفاده شده
است .در طراحي سؤاالت پرسش نامه دقت الزم
به عمل آمده تا سؤاالت از سادگي و وضوح كافي
برخوردار باشند .در اين مرحله با انجام مصاحبههاي
مختلف و كسب نظرات افراد ياد شده ،اصالحات الزم
به عمل آمده و بدين ترتيب ،اطمينان حاصل گرديده
كه پرسش نامه همان خصيصه مورد نظر را ميسنجد.

سنجش پایایی پرسش نامه
به منظور تعيين پايايي پرسش نامه محقق ساخته
از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد ،كه نتيجه آن %96
است و بيش تر از  % 70بوده و پايايي سؤاالت را نشان
ميدهد
جدول آزمون پايايي
آلفاي كرونباخ

تعداد

0/86

95

در این پژوهش ابتدا از آمار توصیفی برای بررسی
وضعیت عمومی کل پرسش نامهها استفاده شده
و معیارهایی هم چون میانگین ،میانه ،مد ،انحراف
استاندارد و ...محاسبه شده است .در ادامه برای بررسی
فرضیات از آزمون  tیک نمونه ای استفاده شده است
که در این آزمون برای بررسی برابری میانگین یک
جامعه با یک عدد یعنی آزمون
 Ho :    0

H 0 :    0

  0

از آماره  t= s nاستفاده می شود و اگر مقدار قدر


مطلق این آماره از  t بزرگ تر بود ،فرض  HOرا رد
می کنیم .به منظور آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل
داده ها ،از نرم افزار آماری  SPSSورژن  17بهره گرفته
شده و سطح خطای  0/05برای آزمون فرضیات لحاظ
شده است.
بررسی آماری فرضیات پژوهش:
فرضیه  :1بین ساختار سازمانی و میزان کارآفرینی
سازمان در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
n 1

2
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جدول :1نتایج آزمون  tیک نمونه ای فرضیه 1
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

ساختارسازمانی

95

3/02

0/9661

94

0/37

0/000

نتایج آزمون تی یک نمونه ای نشان می دهد که مقدار  tبرابر با  0/37و سطح معنی داری نیز  0/000است.
از آن جا که سطح معنی داری کم تر از  0/05است ،بنابراین ساختار سازمانی با حد متوسط تعیین شده دارای
تفاوت معنی داری است.
فرضیه دوم :بین میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی و میزان کارآفرینی سازمان در زمان تحریم
اقتصادی رابطه وجود دارد.
جدول :2نتایج آزمون  tیک نمونه ای فرضیه 2
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

مهارتهاي مديريتي

95

3/02

1/0456

94

5/503

0/000

نتایج آزمون تی یک نمونهای نشان میدهد که مقدار  tبرابر با  5/503و سطح معنی داری نیز  0/000است .از
آن جا که سطح معنیداری کم تر از  0/05است ،بنابراین مهارت های مدیریتی با حد متوسط تعیین شده دارای
تفاوت معنی داری است.
فرضیه سوم :بین کارکرد سیستم مالی و میزان کارآفرینی سازمان در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
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جدول :3نتایج آزمون  tیک نمونه ای فرضیه 3
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

کارکرد سیستم
مالی

95

3/62

0/9273

94

11/788

0/000

نتایج آزمون تی یک نمونهای نشان میدهد که مقدار  tبرابر با  11/788و سطح معنی داری نیز  0/000است.
از آن جا که سطح معنیداری کم تر از  0/05است ،بنابراین کارکرد سیستم مالی با حد متوسط تعیین شده دارای
تفاوت معنی داری است.
فرضیه چهارم :بین جوسازمانی و میزان کارآفرینی سازمان در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
جدول :4نتایج آزمون  tیک نمونه ای فرضیه 4
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شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

جو سازمانی

95

3/21

0/9454

94

3/9

0/000

نتایج آزمون تی یک نمونهای نشان میدهد که مقدار  tبرابر با  3/9و سطح معنی داری نیز  0/000است .از
آن جا که سطح معنی داری کم تر از  0/05است ،بنابراین جو سازمانی با حد متوسط تعیین شده دارای تفاوت
معنی داری است.
فرضیه پنجم :بین فرهنگ سازمانی و میزان کارآفرینی سازمان در زمان تحریم اقتصادی رابطه وجود دارد.
جدول :5نتایج آزمون  tیک نمونه ای فرضیه 5
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

درجه آزادی

t

سطح معنی داری

فرهنگ سازمانی

95

3/14

0/9375

94

2/748

0/000

نتایج آزمون تی یک نمونهای نشان میدهد که مقدار  tبرابر با  4/748و سطح معنی داری نیز  0/000است.
از آن جا که سطح معنیداری کم تر از  0/05است ،بنابراین فرهنگ سازمانی با حد متوسط تعیین شده دارای
تفاوت معنی داری است.
محدودیتهای پژوهش :
با توجه به اين كه در پژوهش های علوم انسانی به دليل ارتباط نزديك آن با انسان كه پيچيدگيهاي خاصی
دارد ،نميتوان از طرح هاي صرف تجربي استفاده نمود ،بنابراين محدوديتهاي خاص اين نوع پژوهش ها در مورد
اين پژوهش نيز صادق ميباشد؛ از جمله اين محدوديتها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
	•عدم همکاری برخی از سازمان های ذیربط با دریافت و پرکردن پرسش نامه
	•نبود پرسش نامه استاندارد در این زمینه
	•عدم تمایل به تکمیل پرسش نامه توسط برخی از پاسخگویان به بهانههای نبود وقت ،عدم حوصله و عدم
عالقه.
همیشه پر کردن پرسش نامه همراه با نگرانی برای پاسخدهنده است که مبادا تأثیری در روند زندگی آتی
آنان داشته باشد که محققان با حضور خود و توضیح ماهیت کار سعی در جلب رضایت و اعتماد آنها داشتند تا
با نگرانی کم تر و صداقت بیش تری ،با میل نسبت به پر کردن پرسشنامه حاضر اقدام کنند.
نتیجه گیری و جمع بندی :
بررسي شركتهاي صنعتي كوچك اين نگرش را ايجاد ميكند كه اين شركتها با توجه به اين كه از نيروي
انساني ،تجهيزات و ميزان سرمايهگذاري كم تري نسبت به شركتهاي بزرگ تر برخوردارند ،به طور الزام بايد
انگيزه كم تري هم براي ايجاد فضاي كارآفريني باالخص در زمان تحریم اقتصادی در ساختار خود داشته باشند .اما
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تحریم اقتصادی بر روی بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ بی تأثیر نیست و
توجه ساختاري و مديريتي به عوامل مهم و اثرگذار بر كارآفريني به طور فزاينده اي شرايط افزايش خالقيت افراد
و ايجاد فضاي مناسب كارآفريني در زمان تحریم خواهد شد .با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون و هم چنین
ضریب معنی دار بودن با احتمال  %95فرضیهها تأیید میشوند.
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كارآفريني ،سال اول ،شماره اول
 .8مربیان کارآفرینی1387 ،تعریف کارآفرینی و تاریخچه آن ،دانشکده کارآفرینی تهران
 .9مقيمي  ،سیدمحمد ،1383 ،كارآفريني در نهاد هاي جامعه مدني ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول
 .10مقيمي ،خنيفر ،قادري ،1386 ،بررسي مهارت هاي كارآفرينانه مديران و اثربخشي سازماني در كسب و
كارهاي كوچك و متوسط؛ دانش مديريت ،زمستان ،شماره 20
 .11مقيمي ،سید محمد ،1384 ،كارآفريني در سازمان هاي دولتي؛ انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ اول
 .12وفایی ،فرهاد ،شافعی ،رضا ،1389 ،بررسي نقش عوامل سازماني در افزايش كارآفريني شركت هاي صنعتي
كوچك،مجله مدرس علوم انساني پژوهشهاي مديريت در ايران ،دوره  ،14شماره4
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بررسی رابطه هوش هیجانی با نگرش و مقاصد کارآفرینانه
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت و دانشگاه گیالن
دکتر فرزین فرحبد -دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی -دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمد رضا آزاده دل -دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی -دانشگاه
ملی مالزی UKM
مراد خوشدل مفیدی -کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی-
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

چکیده :
هدف :مقصود از این تحقیق سنجش رابطه هوش هیجانی خصیصه ای با قصد
کارآفرینانه که متغیرهای واسطه ای آن ها عملکرد پیشروانه و خالقیت و هم چنین
نگرش به کارآفرینی می باشد.
روش :روش تحقیق توصیفی -تحلیلی می باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر،
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه گیالن می باشد که در این
تحقیق  5927نفر (دانشگاه گیالن  3784نفر و دانشگاه آزاد رشت  2143نفر)
است .در این تحقیق علیرغم توزیع بیش از  350پرسش نامه 326 ،پرسش نامه
صحیح جمع آوری شد و نتایج بر مبنای مدل معادالت ساختاری تجزیه تحلیل شد.
یافته ها :نتایج نشان می دهد کلیه متغیرهای مذکور (یعنی خالقیت -عملکرد
پیشروانه -هوش هیجانی خصیصه ای و نگرش به کارآفرینی)  %55از متغیر قصد
کارآفرینی را تبیین می کنند .با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد با ارائه دوره های
کارآفرینی و آموزش دانشجویان نسبت به تقویت نگرش مثبت به کارآفرینی اقدام
نمود.
کلمات کلیدی :هوش هیجانی خصیصه ای ،عملکرد پیشروانه ،خالقیت ،نگرش
به کارآفرینی ،قصد کارآفرینانه.
مقدمه
رشد کارآفرینی در تمام جهان به طور فزاینده ای تبدیل به یک منبع حیاتی
برای مزیت رقابتی و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شده است .آموزش
عالی تعداد زیادی از فارغ التحصیالن را در تعداد زیادی از کشورها برای ارتقاء
کسب و کار کوچک تربیت می کند ،چون اشتغال در شرکت های بزرگ مشکل
است ( .)Nabi& Holden, 2008,p545شايد اولين و مهم ترين نظريه مربوط به
زمينه هاي رواني كارآفرينان ،توسط ديويد مك كللند در دهه ي 1960مطرح شد.
مك كللند بيان مي دارد كارآفرينان افرادي هستند كه نياز فراواني به موفقيت دارند و
مخاطره هاي بااليي را مي پذيرند (صباغيان و همكاران، 1384 ،ص .)167
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به هر روي ،امروزه ش��واهد جديد اين نكته را بيان
مي دارند كه شخصيت و هوش هيجاني نقش مهمي
در منش��أ كارآفريني ايفا مي كنند (Hermann et al.,
 .)2007, P 227يافت��ه ه��اي پژوهش هاي اخير بيان
كرده اند كه احساس هاي مديراني كه توسط كارمندان
ش��ان درك شده بر رضايت كارمندان در كارآفرين تر
شدن اثرگذار است ( .)Brundin et al, 2008, P221به
طور كلي هوش هيجاني بر رفتار كارآفرينانه توس��ط
دو فرايند كليدي اثرگذار اس��ت .نخست آن كه هوش
هيجان��ي خود ارزي��اب اثرگذاري ه��اي عاطفي بوده
و اف��رادي كه در بعد خ��ود ارزياب ه��وش هيجاني،
بهره ي بااليي دارند ،تحمل بااليي در برابر فش��ارهاي
محيط��ي دارند (کمالی��ان وفاض��ل،1390،ص.)133
احساس هاي نااميدانه را بهتر شناسايي مي كنند و سپس
احس��اس هاي خ��ود را ب��راي كاهش فش��ار تنظيم
مي كنند و در نتيجه سطوح رفتارهاي كارآفرينانه ي
خ��ود را افزايش مي دهند .دوم آن كه ،هوش هيجاني
فراين��دي ادراكي ب��وده و افرادي ك��ه هوش هيجاني
بااليي دارند ،به داش��تن حالت عاطفي باال ،خالقيت و
پيش گامي در امور گرايش دارند و بنابراين رفتارهاي
كارآفرينانه را آسان مي كنند (همان منبع ،صفحه)134
نكته اي كه در اين جا اهميت دارد آن است كه به نظر
مي رس��د ،هوش هيجاني در ايج��اد رفتار كارآفريني
ايف��اي نقش مي كند و افرادي ك��ه از هوش هيجاني
باالتري برخوردارند در ايجاد كسب و كار نوين و تجارت
موفق تر هس��تند ،به طوري كه هر چه افراد بيش تر
كارآفرين باشند ،نقش هوش هيجاني به مراتب بيش تر
نمايان مي ش��ود)Zampetakis et al., 2009, P596 (.
بیان مسئله
براساس برآوردها ورود ساالنه  800هزار نیروی
انسانی جویای کار کشور به بازار کار و پیش بینی
10میلیون نفر بیکار در افق سال های  ،1400یکی
از چالش های اصلی توسعه اقتصادی  -اجتماعی در
برنامه چهارم و برنامه های بعدی تا افق1400خواهد
بود .البته دومین هدف آرمانی در سند چشم انداز
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بیست ساله (افق )1404دستیابی به جایگاه اول علمی
و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است.
به منظور تحقق ای��ن هدف آرمانی چند هدف کیفی
در برنامه چهارم برای آن تدوین ش��ده است که از آن
جمله افزایش روحیه کار ک��ردن ،ابتکار و کارآفرینی
اع��م از توس��عه کارآفرین��ی در نظام آم��وزش عالی،
تدوین و پیاده س��ازی برنامه آم��وزش کارآفرینی در
دانشگاه های کش��ور به عنوان اقدام اساسی در اسناد
پش��تیبان برنامه چهارم توس��عه موجود است (بارانی
و دیگ��ران،1389 ،ص .)86-85یک��ی از الزام��ات و
راهکارهای موثر در زمین��ه رویارویی با تنگناهای یاد
ش��ده و هم چنین تقویت این نظام آموزش��ی که در
س��ال ه��ای اخی��ر جای��گاه وی��ژه ای پی��دا ک��رده
اس��ت « کارآفرین��ی » م��ی باش��د (نظی��ف کار و
دیگران،1389،ص .)32از طرف دیگر وضعیت اشتغال
دانش آموختگان در ایران از دغدغه های اصلی سیاست
گذاران و برنامه ریزان امور آموزش��ی کشور است .هم
چنین دانش��جويان كارشناس��ي ارشد با توجه به سن
باالتر و گذر از دوران تحصيل در س��طح كارشناس��ي
ش��رايط مناس��ب تري براي اطالق كارآفري��ن را دارا
هس��تند (حضوري ودیگران،1390،ص .) 127حال با
توجه به موارد مذکور سؤاالت تحقیق به قرار زیر است:
 .1آیا بین هوش هیجانی خصیصه ای ،و نگرش به
کارآفرینی و قصد کارآفرینانه رابطه مثبت وجود دارد؟
 .2آیا بین هوش هیجانی خصیصه ای و نگرش به
کارآفرینی و قصد کارآفرینانه با توجه به عملکرد
پیشروانه رابطه وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
ش��ركت ه��اي ام��روزي كوچ��ك ت��ر ش��ده و
س��ازمان های بزرگ تر نيز عموماً افراد كم تري را به
كار مي گيرند .اين امر بدين معنا است كه دانشجويان
و دانش آموختگان قرن بيس��ت و يكم امنيت شغلي
پايدار و بلندمدت نخواهند داش��ت .از اين رو در حال
حاضر ،آموزش دانشگاهي به عنوان ابزار كاريابي دانش
آموختگان ،به چالش كش��يده ش��ده است ،به همین

خاطر در سال هاي اخير مشاهده مي شود كه دانش آموختگان دانشگاه ها به طور جدي عالقه مند به ايجاد
كسب و كارهاي مستقل براي خودشان هستند .اين جريان ،تغييرات عمده اي در الگوهاي اشتغال را نشان
مي دهد (زالي و دیگران،1386،ص.)83
چارچوب نظری تحقیق
به طور کلی به نظر می رسد هوش هیجانی داستانی نگفته است در پس پدیده کارآفرینی .به عبارتی دیگر
هوش هیجانی به عنوان عامل مهم برای موفقیت در محل کار شناخته شده است .کارآفرینان کسانی هستند
که در محل کار خود فراتر از هنجار و عرف می درخشند و در کار خود از دیگران پیشی می گیرند .پس به نظر
می رسد هوش هیجانی تأثیرات شگرف بر کارآفرینی دارد(کرمی و دیگران،1384،ص .)39بررسی حاضر عالوه
بر تأثیر خصوصیات هوش هیجانی بر نگرش و قصد کارآفرینانه ،ارتباط آن را با عملکرد پیشروانه و خالقیت و هم
چنین رابطه این عملکرد پیشروانه با خالقیت را مورد توجه قرار داده است .همه این متغیر ها به نظر می رسد با
متغیر وابسته تحقیق یعنی قصد کارآفرینی ارتباط داشته باشد .تحقیق شخصیت مؤثر بر روی گونه های مختلفی
از رفتارهای سازمانی و پیامد های آن از جمله عملکرد شغلی و پیامدهای کاری و کارآفرینی صورت گرفته است.
نتایج مطالعات نشان می دهد که شخصیت مؤثر با رفتارهای مناسب متعدد مرتبط است .کرانت اشاره می کند
که شواهد طوالنی مدت برای ایجاد مقیاس شخصیت مؤثر ثابت مورد نیاز است ) Ruder,2003,p16(.خالقیت نیز
محصول ایده های نو و مفید می باشد .منظور از نگرش به کارآفرینی همان طرز تلقی دانشجویان درباره کارآفرینی
است ( .)Zapetakis et al,2009,p596بررسی حاضر عالوه بر تأثیر هوش هیجانی خصیصه ای بر نگرش و قصد
کارآفرینانه ،ارتباط آن را با عملکرد پیشروانه و خالقیت و هم چنین رابطه این عملکرد پیشروانه با خالقیت را مورد
توجه قرار داده است .همه این متغیر ها به نظر می رسد با متغیر وابسته تحقیق یعنی قصد کار آفرینی ارتباط
داشته باشد .
فرضیات این تحقیق به قرار زیر هستند:
 .1بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با نگرش های کارآفرینانه آنان رابطه مثبت وجود دارد.
 .2بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با عملکرد پیشروانه آنان ارتباط مثبت وجود دارد.
 .3بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با خالقیت آنان ارتباط مثبت وجود دارد.
 .4بین عملکرد پیشروانه دانشجویان با نگرش های کارآفرینانه آنان رابطه مثبت وجود دارد.
 .5بین خالقیت دانشجویان با نگرش های کارآفرینانه آنان رابطه مثبت وجود دارد.
 .6بین نگرش های کارآفرینانه دانشجویان با مقاصد کارآفرینانه آنان رابطه مثبت وجود دارد.
 .7هوش هیجانی خصیصه ای (از طریق عملکرد پیشروانه و خالقیت و هم چنین نگرش های کارآفرینانه)
دارای رابطه غیر مستقیم با مقاصد کارآفرینانه است.
 .8بین خالقیت و عملکرد پیشروانه دانشجویان بامقاصد کارآفرینانه آنان با توجه به نگرش های کارآفرینانه
آنان رابطه وجود دارد.
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روش
در این تحقیق ،روش تحقیق توصیفی -تحلیلی
می باشد.
چارچوب جامعه آماری تحقیق حاضر ،دانشجویان
کارشناس��ی ارش��د دانش��گاه آزاد و دانش��گاه گیالن
می باش��ند .معم��والً جامعه آماری را با  Nنش��ان می
دهند و جامعه آماری این تحقیق  5927نفر (دانشگاه
گیالن 3784نفر و دانشگاه آزاد رشت2143نفر) است.
حجم نمونه از طریق فرمول جامعه محدود
(کوکران) 1به دست آمده است.
الزم به ذکر اس��ت در این تحقیق علیرغم توزیع
بیش از  350پرس��ش نامه 326 ،پرسش نامه به طور
صحیح جمع آوری ش��د .روش نمونه گیری به کمک
روش نمونه گیری در دس��ترس تعیین شده است .در
ای��ن پژوهش روش گردآوری تحقی��ق میدانی و ابزار
گردآوری پرسش نامه است .برای جمع آوری اطالعات
جهت آزمون فرضیات از پنج پرس��ش نامه اس��تفاده
گردی��ده اس��ت .برای ان��دازه گیری ه��وش هیجانی
خصیصه ای از پرس��ش نامه خالصه شده  30موردی
هوش هیجانی خصیصه ای ( 2)TEQE-SFاس��تفاده
ش��ده اس��ت .پرس��ش نامه مذکور برای اندازه گیری
هوش هیجانی خصیصه ای به ش��کل جهانی توس��ط
پترادایس و فارنهایم )2001( 3طراحی شده که شامل
 30سوال است و در آن 15مورد معیار منفی بیان شده
اس��ت .الزم به ذکر است( )TEQE-SFامکان سنجش
هوش هیجانی خصیص��ه ای را با اعتبار باالیی فراهم
م��ی کن��د (.)Zampetakis& et al,2009 ,p597
پترادایس و فارنهایم نتیجه گیری نمودند که می بایست
در  4عامل رفاه ،خودداری ،هیجانی شدن و اجتماعی
شدن سازماندهی شود( .)zapetakis,2011,p292برای
اندازه گیری عملکرد پیشروانه از پرسش نامه خالصه
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شده  6موردی باترمن وکرانت )1993( 4استفاده شد.
این پرسش نامه ابعاد مورد نظر عملکرد پیشروانه یعنی
شخصیت فعال و درجه تغییرات سازنده محیط را مورد
س��نجش قرار می دهد )Crant,1996,p45(.خالقیت
نیز با پرس��ش نام��ه 13موردی ژو وج��ورج)2001( 5
اندازه گیری شد و ابعاد متغیر مذکور تولید ایده جدید
و مفید ارائه راه حل های جدید و مفید مورد سنجش
قرار داد .در مورد نگرش کارآفرینی برحس��ب تعریف
عملیاتی این متغیر با دو س��ؤال ارزیابی ش��د.1 :ایده
کارآفرین ش��دن برای من جذاب اس��ت .2من به طور
جدی قصد دارم کارآفرین شوم.
درخصوص متغیر وابسته یعنی قصد کارآفرینی با
توجه به تعریف کروگر 6از دو سؤال استفاده شد .1من
قصد دارم که در آینده فعالیت تجاری خود را آغاز
کنم .2.من قصد دارم ،برای فعالیت تجاری ام به
سختی کار و تالش کنم.
آزمون فرضیه های تحقیق
این مرحله به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته
می شود .جهت تأیید یا رد هر فرضیه از مدل ساختاری
تحقیق در حالت استاندارد و اعداد معنی داری استفاده
خواهد ش��د .معیار تأیید یا رد هر فرضیه این است که
اگ��ر آماره تی داخل ب��ازه [ ]96/1- & 96/1+قرار گیرد
فرضیه رد و در غیر این صورت فرضیه تأیید می گردد.

4. Baterman and Crant
5. Zhou and George
6. Krueger

جدول 1-1نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری

فرضیه

ضریب استاندارد

آماره تی

فرضیه  :1بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با
نگرش به کارآفرینی آنان رابطه مثبت وجود دارد.

-0.05

-0.51

عدم تائید

فرضیه :2بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با
عملکرد پیشروانه آنان رابطه مثبت وجود دارد.

0.72

8.53

تائید

فرضیه  :3بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با
خالقیت آنان رابطه مثبت وجود دارد.

0.73

11.97

تائید

فرضیه  :4بین عملکرد پیشروانه دانشجویان با نگرش به
کارآفرینی آنان رابطه مثبت وجود دارد.

0.18

2.07

تائید

فرضیه  :5بین خالقیت دانشجویان با نگرش به
کارآفرینی آنان رابطه مثبت وجود دارد.

0.63

7.43

تائید

فرضیه :6بین نگرش به کارآفرینی دانشجویان با قصد
کارآفرینانه آنان رابطه مثبت وجود دارد.

0.74

12.66

تائید

(درسطح 95درصد)

فرضیه  :7هوش هیجان��ی خصیصه ای (از طریق
عملک��رد پیش��روانه و خالقیت و ه��م چنین نگرش
ب��ه کارآفرین��ی) دارای رابط��ه غیر مس��تقیم با قصد
کارآفرینانه است.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق و بررسی روابط
بین متغیر های مکنون سه مسیر از هوش هیجانی
خصیصه ای تا قصد کارآفرینانه معنی دار می باشد.
تأثیر غیر مستقیم هوش هیجانی خصیصه ای بر قصد
کارآفرینانه از طریق حاصل ضرب تک تک مسیرها و
جمع سه مسیر حال می شود.
0.72 ×0.18 × 0.74 =0.095
0.73× 0.63×0.74 = 0.340
0,095+0,340 =0,435
(الزم به ذکر است فرضیه  8در هنگام آزمون به دو
بخش الف و ب تقسیم گردید).
فرضیه  -8الف :بین خالقیت و مقاصدکارآفرینانه با
توجه به نگرش به کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد.
از آن جائ��ی که رابطه بی��ن خالقیت و نگرش به

کارآفرین��ی و ه��م چنین رابطه بی��ن نگرش به
کارآفرینی و قصد کارآفرینانه مثبت و معنی دار بوده
اس��ت ،می توان گفت که خالقی��ت از طریق نگرش
کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه تأثیر می گذارد و میزان
این تأثیر برابر است با:
0.63×0.74=0.466
فرضی��ه -8ب :بی��ن عملک��رد پیش��روانه و قصد
کارآفرینانه با توجه به نگرش کارآفرینی رابطه مثبت
وج��ود دارد و با توجه به این ک��ه رابطه بین عملکرد
پیشروانه و نگرش به کارآفرینی و هم چنین رابطه بین
نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینانه مثبت و معنی
دار بوده اس��ت ،می توان گفت که عملکرد پیش��روانه
از ط��رق نگ��رش کارآفرینی بر قص��د کارآفرینانه اثر
می گذارد و میزان تأثیر آن برابر است با:
0.18×0.74=0.133
بحث و نتیجه گیری
یافت��ه ه��ا آش��کار کردند ک��ه ه��وش هیجانی
خصیصه ای می تواند تقدم ش��خصیتی مهمی باشد،

سال چهارم
اسفند 1391
شماره 28

69

برای نگرش و مقاصد کارآفرینانه .لیکن این رابطه غیر
مس��تقیم است و عملکرد پیشروانه و خالقیت واسطه
آن ه��ا هس��تند .هم��ان گون��ه که مش��خص ش��د
دانش��جویان ب��ا ه��وش هیجانی خصیص��ه ای باالتر
م��ی توانند ب��ا تحمل تنش و عاطف��ه مثبت عملکرد
پیشروانه ایجاد نمایند .هم چنین ارتباط هوش هیجانی
خصیصه ای و خالقیت و نگرش نیز بدین وسیله ثابت
می ش��ود .بنابرای��ن کارآفرین��ان در مواجهه با تنش،
اعتماد به نفس و انعطاف پذیری بیش تری دارند .مدلی
که توس��ط این پژوهش مورد حمایت قرار گرفت ،لذا
می تواند تکیه گاه خوبی برای مدرس��ین کارآفرینی و
سیاست گذاران باشد تا بدین وسیله انگیزه کارآفرینی
را در میان دانشجویان دانشگاه پرورش دهند.
پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
 .1با توجه به تأیید فرضیه دوم یعنی وجود رابطه
مثبت بی��ن هوش هیجانی خصیص��ه ای و عملکرد
پیشروانه و تأیید فرضیه سوم یعنی وجود رابطه مثبت
بین هوش هیجانی خصیصه ای دانشجویان با خالقیت
و ه��م چنین تأیید فرضیه هفتم مبن��ی بر معنی دار
بودن ارتباط غیر مستقیم هوش هیجانی خصیصه ای
(از طری��ق عملکرد پیش��روانه و خالقیت و هم چنین
نگرش به کارآفرینی) با قصدکارآفرینانه ،لذا می توان
پیشنهادات مشروحه ذیل را ارائه داد:
با عنایت به این که در بین سؤاالت هوش هیجانی
خصیصه ای سؤال «من معموالً معتقدم همه چیز در
زندگی من به خوبی پیش م��ی رود» دارای میانگین
پایینی می باشد ،لذا پیشنهاد می گردد با استفاده از
مشاوره و آماده س��ازی و آموزش مهارت های زندگی
می��زان هوش هیجانی را افزای��ش داد تا از این طریق
باعث تقویت (ابعاد هوش هیجانی خصیصه ای) هیجان
پذیری ،خود کنترلی و جامعه پذیری و هم چنین رفاه
باشیم.
 .2با توجه به تأیید فرضیه پنجم یعنی وجود
رابطه مثبت بین خالقیت دانشجویان با نگرش به
کارآفرینی آنان و هم چنین تأیید فرضیه  -8الف مبنی
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بر وجود کارآفرینی رابطه مثبت بین خالقیت و مقاصد
کارآفرینانه با توجه به نگرش به کارآفرینی ،پیشنهادات
مشروحه ذیل ارائه می گردد:
ب��ا عنایت به ای��ن که در بین س��ؤاالت خالقیت،
س��ؤال «من سرشار از ایده های خالق هستم» .دارای
میانگین پایینی بود ،لذا پیش��نهاد می گردد با ایجاد
انگیزش ،فراهم آوردن محیط مناسب ،آموزش ،زمینه
را برای خصوصیات ذهنی ،کنجکاوی ،دادن ایده های
زی��اد درباره یک مس��ئله ،ارائه ایده ه��ای غیر عادی،
توج��ه جدی به جزئیات ،روحی��ه انتقادی ،عالقه وافر
به آزمایش کردن و تجربه ،و هم چنین نگرش مثبت
نسبت به کارآفرینی ،را در بین دانشجویان رواج داد.
 .3ب��ا توجه ب��ه تأیید فرضیه شش��م یعنی وجود
رابطه مثبت بین نگرش به کارآفرینی دانش��جویان ،با
قصد کارآفرینانه و با عنایت به این که س��وال «من به
طور جدی قصد دارم کارآفرین شوم» دارای میانگین
پایینی است ،لذا پیشنهاد می گردد با ارائه دوره های
کارآفرینی و آموزش دانش��جویان نس��بت به تقویت
نگرش مثبت به کارآفرینی ،اقدام نمود.
پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این
زمینه
 .1با توجه ب��ه این که هنجارهاي جامعه در قالب
فرهنگ جامعه جاي مي گيرد .فرهنگ حاكم بر جامعه
ني��ز بر كارآفريني تأثي��ر مي گ��ذارد .در صورتي كه،
هنجارهاي جامعه هم س��و با فعاليت هاي كارآفرينانه
باشد ،محيط در بعد فرهنگ اجتماعي حامي كارآفريني
شده و لذا پیشنهاد می گردد فرهنگ جامعه به عنوان
یک متغیر تأثیر گذار در تحقیقات بعدی گنجاده شود.
 .2متأسفانه دانش��جویان به دالیل مختلف عالقه
ای به پُر کردن پرسش نامه مخصوصاً باالی 50سوال
از خود نش��ان نم��ی دهند ،لذا کم کردن س��واالت و
استفاده از سایر روش های جمع آوری اطالعات توصیه
می گردد.
 .3اجراي اين تحقيق در مكان های ديگر (ساير
دانشگاه ها ) و مقايسه ي نتايج آن با نتايج اين تحقيق.
منابع تحقیق در آرشیو نشریه موجود می باشد.

مبل خودباوری
طاهره جوانَ ،س ُ

گاهی وقت ها یک قصه می تونه فکر ما را با خودش به دوردست ها ببره و به
عمق وجود ما نفوذ کنه ،از وقتی که تصمیم به نوشتن قصه های کارآفرینی گرفتم
خیلی ها با این حس همراه شدند و احساس شون را با من به اشتراک گذاشتند.
وقتی محسن سوار قطار جادویی شد و پروین برای آینده بچه هاش به تالش افتاد
سعی می کردم با نوشتن داستان ،نکاتی آموزشی را به دیگران یاد بدم ولی این بار!
از دیروز که از من خواسته اند داستانی واقعی از زندگی خانم طاهره جوان
بنویسم ،هر چی فکر می کنم می بینم خودم دارم درس های زیادی می آموزم.
خانم طاهره جوان همیشه الگویی بودند که من برای توصیف خودباوری در
سمینارها و کالس هام مثال می زدم و هر بار چشمان مضطرب و عالقمند صدها
نفر را در مقابلم می دیدم که بی صبرانه منتظر شنیدن ادامه داستان بودند و حاال
با درک این حس داستانم را شروع می کنم.
یکی بود یکی نبود ،سال ها قبل دختر کوچولویی توی بغل پدرش نشسته بود
و منتظر تولد برادرش لحظه شماری می کرد .اسم دختر طاهره بود .تازه یاد گرفته
بود تا پنج رو بشماره و بارها همراه پدر می شمردند یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و
دوباره از اول...
تا این که صدای گریه بچه ای بلند شد .برادر کوچولو به دنیا آمد و همزمان
مادر طاهره از دنیا رفت .مسیر زندگی دختر کوچولو تغییر کرد .پدر با زن دیگری
ازدواج کرد و ده فرزند ثمره این ازدواج بود .طاهره بزرگ ترین فرزند بود و مسئولیت
نگهداری دیگر بچه ها را هم بر عهده داشت .صبح ها قبل از رفتن به مدرسه وظیفه
خرید نان و درست کردن چایی و آماده سازی صبحانه بر عهده طاهره بود و روزها بر
این روال می گذشتند .یک روز صبح صدایی مهیب خانه را لرزاند .وقتی طاهره یازده
ساله به آشپزخانه رفت بوی گاز را احساس کرد ولی کودکی با این سن نمی دانست
نباید کلید برق را فشار دهد و اتفاقی ناگوار رنج های زیادی را به دختر تحمیل کرد.
همه بدن او در آتش سوخت ،دست ها و پاها از شدت سوختگی بهم چسبیدند و
قسمت هایی از سقف هم روی سرش ریخت .صدای انفجار همسایه ها را به خانه
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س��رازیر کرد .تمام دنیا جلوی چش��مانش س��یاه
ش��ده بود و فقط صدای افراد زیادی را می شنید .عده
ای جی��غ و فریاد می زدن��د .یکی می گفت :بیچاره تا
آخر عمر باید خونه نش��ین بشه ،زری خانم می گفت:
طفلک دختر زرنگی بود حاال حتی اگه زنده بمونه هم
نمی تونه از خونه بیرون بیاد ،اکبر آقا می گفت :بیچاره
باباش با این همه بچه حاال یک دختر معلول هم پیدا
کرد که تا آخر عمر باید سربار خانواده باشه و یک نفر
فریاد می زد :آقا لطفاً راه را باز کنید تا امدادگران زودتر
مصدوم رو به آمبوالنس برسونند.
روزهای س��خت و س��یاه آغاز شدند و دختر با 98
درصد س��وختگی بستری شد .دو س��ال تمام طاهره
نتوانس��ت حتی از تخت بیمارس��تان پائی��ن بیاید و
پاهایش را از ش��دت درد در شکمش جمع کرده بود.
لثه اش کام ًال سوخته و همه دندان هایش ریخته بود.
بیست و چهار عمل جراحی در طی سه سال بدن بهم
چسبیده طاهره را از هم جدا کرد ،ولی اولین باری که
دختر خودش را بعد از سه سال در آینه دید با صدای
بلند گریس��ت و دیگر نتوانست غذا بخورد .شب ها از
خ��واب می پرید و گریه می ک��رد .یک روز خانمی به
دیدنش آمد.
 سالم• سالم (شروع به گریه کرد)
گریه نکن ،من آمده ام به تو کمک کنم."• چ��ه کمکی می کن��ی؟ س��وختگی ام را خوب
می کنی؟
 پرستارها گفتند چند روزی غذا نخوردی؟• می خوام بمیرم ،غذا نمی خوام!
 بیا با هم صحبت کنیم ،فرض بگیر همه آدم ها ازروز اول این طوری به دنیا می اومدند.
• ولی بقیه که این طوری نیستند ،سالم اند ،آینده
دارند ،موفقیت دارند.
 خیلی ها هم هستند که سالم اند ولی آینده ایندارند و موفق نمی شوند؟
صحبت روانشناس و طاهره ساعت ها به طول
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انجامی��د و در انته��ا ق��رار ش��د طاه��ره روی
صحبت های خانم روانش��ناس فکر کنه .نزدیک صبح
پشت پنجره اتاق ایستاد و به بیرون نگاه کرد .کم کم
روش��نایی جایگزین تاریکی ش��د و درخت زیبایی در
حیاط بیمارستان نمایان شد .طاهره تصمیم جدیدی
گرفته بود « م��ن می تونم زندگی کنم ،من می تونم
موفق شوم».
این تصمیم زندگی طاهره را دگرگون کرد .طاهره
که حاال حدود پانزده سال داشت از بیمارستان مرخص
شد و چون نتوانسته بود درس بخواند به توصیه
مددکاران بیمارستان به مرکز آموزشی که کالس های
مهارتی افراد آسیب دیده در آن جا تشکیل می شد،
رفت .معموالً افراد در یک یا دو رشته مهارتی ثبت نام
می کردند .ولی طاهره آن قدر تشنه یادگیری و موفقیت
بود که در همه رشته ها ثبت نام کرد .در کارگاه های
تعمیرات رادیو و تلویزیون ،ساعت سازی ،عکاسی،
نقاشی و طراحی ،جوشکاری ،خیاطی و سوادآموزی،
مشغول یادگیری شد و چند وقت بعد در همان مرکز
با پسری که از ناحیه دست سوختگی داشت ازدواج
کرد و بعد از یک سال به روستای «حصه» در حومه
اصفهان برای شروع زندگی مشترک رفتند.
طاهره که در فکر پیشرفت و موفقیت بود تصمیم
گرفت در روس��تا کارهای��ی انجام دهد .ب��ه دختران
هنرهایی از قبیل :بافتن��ی و خیاطی آموزش می داد
و در ازای آن تولی��دات آن ه��ا را م��ی فروخت و در
مدت اندکی توانست بدین طریق کسب و کاری برای
خود راه بیاندازد .همیشه سعی می کرد اعتماد به نفس
خ��ود را باال بب��رد و به فکر افق های جدید و روش��ن
ت��ر بود .طاهره راه و رس��م موفقیت را پی��دا کرد و با
همسر و دو فرزندش به تهران مهاجرت کردند .در ابتدا
خانه ای اجاره کردند و به ش��غل خیاطی و آرایشگری
مش��غول شد و توانست در کم تر از یک سال خانه ای
خریداری کند و همواره در فکر گس��ترش کارش بود.
یک روز برای خواندن نماز به مسجد نزدیک خانه رفت،
صحبت های بعد از نم��از نظرش را جلب کرد .مثالی

جالب از لطف و عنایت خدا ،داستان شخصی که پس
از مرگ با فرشته ای هم صحبت می شود و فرشته
می گوید:
 می خواهی گذشته خودت در دنیا را ببینی؟• بله ،خیلی عالقمندم.
 به پائین توجه کن.• این ها که همه کوه و سنگه؟
 این مسیر زندگی توست که از آن ها عبور کردی،دقت کن دیگه چی می بینی؟
• اون اولش  6تا جای پا می بینم؟
 بله ،وقتی چهار دست و پا راه افتادی.• پس چرا شش تا جای پا هست؟ باید چهار تا
باشه!
 خداوند در هر لحظه پشت سر تو قرار داشت واز تو محافظت می کرد ،چون خداوند مهربان ترین
مهربانان است .دیگه چی می بینی؟
• کمی جلوتر مسیر پیچ ها خیلی خطرناک می شه
و چهار جای پا می بینم؟
 وقتی تونستی خودت راه بری ،دو تا جای پایخودته و باز هم خداوند هر لحظه پشت سرت حرکت
می کرد و محافظ تو بود ،چون خداوند مهربان ترین
مهربانان است ،دیگه چی می بینی؟
• وای چقدر مسیر خطرناک می شه؟ وای چه
صخره هایی! نه ! چرا !
چی؟ چرا نه؟
• شخص با صدایی غمناک گفت :چرا فقط دو جای
پا می بینم؟ چرا در این صخره های خطرناک خدا منو
پشتیبانی نکرد؟ چرا خدا پشت منو خالی کرد؟ این
جا که مسیر واقعاً سخت بود! مگه خدا مهربان ترین
مهربانان نیست؟
 اشتباه نکن ،این جا آن قدر مسیر دشوار بودکه تو نمی توانستی از صخره ها عبور کنی ،بنابراین
خداوند ترا در آغوش خود گرفت و از صخره ها عبور
داد و این ها فقط جای پای خداوند است ،چون خداوند
مهربان ترین مهربانان است.

پس از شنیدن این صحبت ها حس خاصی به
طاهره دست داد و با چشمان اشک آلود قرآن را باز
کرد و مشغول خواندن شد
إن َهّ
َ
َ
الل
و
نا
ل
ب
س
هم
ن
ِی
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ه
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ل
َّ
« والّذین َجا َه ُدوا فِینا َ
َّ
ُُ
ل َ َم َع ال ُمحسِ نین»
و آن ها که در راه ما با خلوص نیت جهاد میکنند،
قطعاً به راه های خود ،هدایت شان خواهیم کرد و
خداوند با نیکوکاران است( .سوره عنکبوت ،آیه)69
خدایا تو که خودت می دونی من به غیر از تو
کسی را ندارم ،هدفم هم اینه که عده ای را مشغول به
کار کنم ،دوست دارم برای کسانی که نیازمند هستند
شغل ایجاد کنم ،برای بچه ها مدرسه بسازم ،خدایا
خودت به من کمک کن.
در همین روز به طور معجزه آسایی ،اتفاقی افتاد و
طاهره توانست زیرزمین ششصد متری مسجد را اجاره
کنه و بعد از مدتی  90نفر را استخدام کرد که هر یک
روزانه  4لباس می دوختند و کسب و کار طاهره رونق
گرفت .البته خالقیت را هم چاشنی کارش کرد .در
کارگاه خیاطی طاهره ،خانم ها از لحظه ورود پارچه و
مدل مورد نظر را انتخاب می کنند و سایز آن ها گرفته
می شود و بعد از یک ساعت لباس را تحویل می گیرند.
طاه��ره کارگاه خیاط��ی خ��ود را گس��ترش داد
و ی��ک طبق��ه آرایش��گاه هم ب��ه آن اضافه ک��رد تا
خان��م هایی که مایل اند در زمان انتظار به آرایش��گاه
برون��د .طاهره ج��وان تصمیم گرفت ب��رای بچه های
روس��تای حصه یک مدرسه بسازد و در نهایت طاهره
جوان به َسمبل «خودباوری» تبدیل شد.
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نقدی ،بدهی یا سهم به شرکت های دیگر.

خروج از مرکز رشد Exit of Incubator -

دیده بانی کسب و کارBusiness monitoring -

دیده بانی کس��ب و کار نوعی پیگیری و نظارت بر درخواس��ت
کننده تسهیالت می باشد و این کار از طریق ارتباطات جاری و از
پیش تعیین شده بین بنگاه و موسسه وام دهنده انجام می گیرد.
هدف این دیده بانی به طور کلی تضمین موفقیت قرارداد برای
شناسایی سریع مشکالت احتمالی و تسهیل کمک فنی کسب
و کار می باش��د تا این مشکالت را برطرف کند و پرداخت های
اقساط وام گیرنده را به موقع تأمین نماید.
دارایی خالص کسب و کار Business Net Worth -دارایی
یک س��ازمان هنگامی که بدهی های آن از ارزش دارایی هایش
کسر می گردد که اغلب مترادف با ارزش دارایی خالص در نظر
گرفته می ش��ود( .بدین معنی ک��ه :دارایی های کل در ترازنامه
منهای بدهی های ج��اری) ،ارزش خالص هم چنین می تواند
در ترازنام��ه هایی که به ندرت ارزش واقعی دارایی ها را نش��ان
می دهد ،گمراه کننده باش��د به منظور حصول به ارزش دارایی
معموال الزم اس��ت به جای ارزش دفتری از ارزش بازاری آن ها
تعیینشود.
پارک کسب و کارBusiness Park -
مجموعه ای از شرکت ها با فعالیت های کم و بیش مرتبط،که
در مجاورت هم از مزایای همیاری و هم افزایی بهره برداری می
کنند.
طرح کسب و کارBusiness Plan -
طرح کسب و کار ،یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های
یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص به طور خالصه بیان می
کن��د .این طرح رابطه عوامل کس��ب و کار را با وام دهندگان و
غیره برقرار می کند .اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید
و معیاری را از طریق س��نجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه
می کند .یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت ،صنعت،
محصول یا خدمات ،پیش بینی بازار فروش ،تیم مدیریت ،موارد
کلیدی عملیات ،برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف
از هزینه آن می باشد .موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند
به هنگام تأمین بودجه مورد نیاز درخواست ها و سئواالت خاصی
از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد.
خروج Exit-
فروش یا مبادله میزان قابل توجهی از مالکیت شرکت به صورت
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مرحله ای که مرکز رشد به عنوان سهامدار از ساختار یک شرکت
پرورش یافته در مرکز رشد خارج می گردد.
روش خروج Exit route -
روش��ی که توسط یک س��رمایه گذار جهت نقد کردن سرمایه
گذاریش انجام می شود.
خروج استراتژی Exit strategy -
راهبرد خروج یا خروج استراتژی روشی که سرمایه گذار مخاطره
پذیر یا مالک بنگاه برای بهره بردای از س��رمایه گذاری خود در
یک ش��رکت ،اتخاذ می کند .راهبرد خروج هم چنین «فعالیت
نقدنمودن» نامیده می شود.
شرکت زایشی Spin off-
جدا س��ازی یک واحد یا یک شرکت فرعی از یک شرکت مادر
از طریق اهدای س��هام آن .توزیع س��هام صاحب اختیار شرکت
تابع میان سهامداران شرکت اصلی .دارندگان سهام شرکت مادر
متناسب با تعداد سهمی که از آن شرکت دارند می توانند سهام
شرکت تفکیک شده را دریافت کنند.
زایش از پژوهش Spin out-
موقعیت ها و فرصت های تجاری که از بازار موجود یا از تحقیق
و توسعه جدید ناشی میشوند.
هزینه اولیه شروع یک فعالیت Start -up (Cost) -
هزینه ای که برای به وجود آوردن یک کس��ب و کار جدید باید
در نظر گرفت .سرمایه اولیه برای شروع یا تأسیس یک شرکت و
کسب و کار .این هزینه شامل وجوه سرمایه گذاری شده به اضافه
هزینه عملیات قبلی برای شروع یک کار و عمل است.
معبر کسب و کارمخاطر ه پذیر Venture Portal -
معبرهای کس��ب و کار مخاطره پذیر ،وبسایتهای online
یا ش��بک ه های خارجی هس��تند که یک ش��بکه متش��کل از
کارآفرینان ،مش��اوران و س��رمای ه گذاران را ایجاد میکند .این
ی باشند
س��ایت ها به منزله س��کوی پرتاب برای کارآفرینان م 
و کارآفرینان میتوانند به واس��طه این س��ایتها طرح کسب
ک های ارزش��ی (توس��ط س��رمای ه گذاران)
و کار و دیگ��ر مال 
را عرض��ه کنند .این س��ایته��ا میتوانند در هم��ه زمینهها
و مراح��ل تحویل کس��ب و کار مخاطرپذیر ،س��ودآور باش��ند.
 virtual business incubatorsمراکز رشد کسب و کار مجازی (پارکهای فناوری)
مراکز رش��د کس��ب و کار مجازی (پارکهای فناوری) در یک
ی کنند .آ ن ها
فض��ای هم افزا خدمات قابل دسترس��ی تهیه م 
ن کنندگان ،شرکا
ش��رکتها را با یک دیگر ،با مشتریان ،تأمی 
و مدیریت اجرایی مراکز رش��د مج��از از طریق اینترنت ،تبادل
دادههای الکترونیکی ،ویدئو کنفرانس و غیره وصل میکنند

نشریه کار آفرین ناب مقالههای علمی ،پژوهشی ،ترویجی و هم
چنین مطالب و یافتههای تحقیقاتی و تجربی و ترجمه در زمینه
کار آفرین��ی با گرایشهای مختلف را پذیرفته و پس از بررس��ی
پذیرش یا رد مقاله را به نگارنده (گان) اعالم خواهد کرد.
روش نگارش:
 -1اصل مقاله روی کاغذ  A4با  2/5س��انتی متر حاش��یه از دو طرف
حداکثر در10صفحه به صورت تایپ ش��ده با فونت نازنين س��ایز  12در
داخل CDيا ازطريق رايانامه به سامانه نشريه ارائه گردد.
 -2عکسه��ا ،جداول و نمودارها بای��د دارای عنوانهای گویا بوده و محتوای
آنها حاکی از مندرجات باشد و باید نسخه اصلی آنها ارسال شود.
 -3هم��راه هر مقاله یک صفحه جداگانه ک��ه در آن عنوان کامل مقاله ،نام و نام
خانوادگ��ی و م��درک تحصیلی ،نگارنده (گان) و هم چنین نش��انی و تلفن تماس
نوشته شده ،ارسال گردد.
 -4ارسال چکیده فارسی برای هر مقاله الزامیاست.
 -5ح��ق ویرایش ،حذف و اص�لاح مطالب وارده برای ماهنامه کار آفرین ناب محفوظ
است .مقاالت ارسالی شما نزد ما به یادگار میماند.

راهنمای اشتراک

اشتراک کارآفرین ناب یعنی مشارکت در اشاعه فرهنگ کسب و کار
عالقه مندان به اش��تراک مجله میتوانند با شماره تماسهای  021 -33256339-40تماس گرفته یا نام و
نام خانوادگی شان را به شماره پیامک  3000810150ارسال نمایند تا کارشناس فروش مجله با شما تماس
حاصل نماید.
• تخفیف  %20ویژه دانشجویان و اساتید محترم
• تخفیف  %20ویژه موسسات ،شرکت ها و ارگان ها جهت اشتراک بیش از  10سری از هر شماره

مشخصات مشترک
نام و نام خانوادگی .........................................................:نام شرکت یا موسسه ..................................................:شغل......................................:
تحصیالت...............................:نشانی..............................................................................................................:کدپستی.......................................................:
صندوقپستی...................................................:تلفن.................................................:پستالکترونیکی......................................................................:
• درج کد پستی الزامیاست.

تاریخ اشتراک ............................................:کد اشتراک .........................................:مجله شماره ........................:الی شماره...........................:
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DBA

 DBAکه مخفف ( )Doctor Of Business Administrationرا می توان آخرین
گام برای رهبران بین المللی و مدیران ارشد نامید تا دانش و تخصص خویش را
توسعه داده و ارتقاء بخشند .این دوره به دانشپذیر کمک می کند تا مهارت های
الزم جهت حل مسائل سازمان خود را به شایستگی فرا گیرد و خود را آماده تجزیه
و تحلیل های پیچیده و تصمیم گیری های مقتضی نماید DBA .که دوره دکترای
مدیریت است به گونه ای طراحی شده تا مدیران با فراگیری مهارت های رهبری
در جهت رفع چالش های موجود اقدام نمایند و خود به تولید دانش مدیریت
کاربردی بپردازند.
دنیای مدیریت و کسب و کار در معرض تغییرات سریع قرار دارد .مدیران ارشد
به منظور سازگاری ثمربخش و رقابت پذیری در بازار می بایست عالوه بر تجارب
مدیریتی ،به دانش کاربردی و مهارتی در حوزه مدیریت نیز مجهز گردند .آماده
نمودن مدیرانی با انگیزه و جویای موفقیت در سمت های مدیریتی ارشد از اهداف
دوره  DBAمی باشد.
 DBAبیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین
دلیل برای مدیران ارشد ،مدیران اجرایی و مشاوران مناسب می باشد .دکترای
مدیریت ( )PhD in Managementبه خلق تئوری های جدید می پردازد درحالیکه
 DBAبه شیوه های کاربرد آن تئوری ها در رفع مشکالت سازمانی و همچنین به
هر چه حرفه ای تر شدن فرد در کسب و کار خود توجه دارد .دانشپذیران دوره
دکترای مدیریت راهبردی کسب و کار ( )DBAدارای پیشینه های اجرایی و تجارب
مدیریتی مختلف هستند .ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی دانشپذیران ،یکی دیگر
از مزیت های این دوره می باشد و به گونه ای طراحی شده است که بوسیله آن،
دانش و مهارت مدیریتی دانشپذیران به طور چشمگیری توسعه یافته و آنها را قادر
می سازد تا نقش های کلیدی رهبری را در زمینه های کاری خود بر عهده گیرند.
اهداف دوره:
هدف اصلی این دوره ،ارائه فارغ التحصیالنی به جامعه است که از توانایی
مشارکت در پیشرفت فعالیت های شغلی خود برخوردار بوده و به دانش روز و
مسائل و روش های استراتژیک نوین مجهز باشند.
همچنین ایجاد توانایی ها و قابلیت های ذیل در دانشپذیران از اهداف دوره
 DBAماهان می باشد:

DBA

• درک عمیق کاربردی و مهارتی از مباحث مرتبط
با مدیریت و کسب و کار
• آگاهی از شیوه های پژوهش و ارائه مقاالت
• ارتقاء دانش دانشپذیر در جهت مبدل شدن به
یک مدیر و یا مشاور بین المللی
• توسعه آگاهی های مدیریتی دانشپذیران و ارتقاء
مهارت های پژوهش در سطوح پیشرفته
• توسعه تکنیک های پژوهشی حائز اهمیت در
زمینه کسب و کار و ....
علل لزوم تحصیل در دوره :DBA
• پیگیری عالیق خود در زمینه فعالیت های
پژوهشی ،برنامه ریزی استراتژیک و مرتبط نمودن آنها
با فعالیت حرفه ای خود
• حضور در فضایی مملو از منابع مطالعاتی و علوم
کاربردی و مهارتی
• توسعه و گسترش سطح دانش و آگاهی مورد نیاز
جهت توسعه کسب و کار خود
• دستیابی به مهارت های الزم جهت برعهده
گرفتن وظایفی چون رهبری سازمانی ،مشاوره
مدیریتی و تدریس در مقاطع دانشگاهی
• ارتقاء استراتژی های رهبری خود و استفاده از
آنها در شرایط ایجاد تحول و سازگارپذیری
• پرورش مدیرانی که از درایت و تفکری ژرف
اندیشانه در مدیریت تغییرات در یک محیط تجاری
پویا برخوردار باشند.
• دستیابی به تخصص در زمینه های تفکر بحرانی،
حل مسئله و ...
چرا  DBAدر مدرسه عالی کسب وکار ماهان؟
 .1دوره کاربردی و مهارتی شامل موردکاوی
های بومی و بین المللی گوناگون  ،توسط اساتید و
دانشپذیران ارائه می گردد
 .2سمینارها و کارگاه های کاربردی ،فرصتی
مناسب جهت تحصیل در فضایی بین المللی در داخل
کشور
 .3دانش گسترده مملو از ایده های نوظهور در

حوزه مدیریت و کسب و کار و درک ارتباط آنها با
شرایط کاربردی
 .4ساختارهای مفهومی دانش و رویکردهای عملی
در حوزه های مدیریت و کسب و کار
 .5آش��نایی کامل با ادبیات ح��وزه های کاربردی
منتخب در مدیریت و کسب و کار
 .6توانایی ارتباط و یکپارچه سازی تحقیقات
کاربردی با یادگیری به عنوان یک عنصر اصلی در
ساختاربندی چشم انداز ،استراتژی و رهبری فرآیندها
 .7مهارت در روش های تحقیق کاربردی از جمله
تحقیقات مقاله ای ،طراحی تحقیقات میدانی ،تجزیه و
تحلیل داده ها و ارتباط یافته های تحقیقاتی
 .8عضویت در پایگاه اینترنتی ماهان که شامل
آخرین اخبار و اطالعات به روز پیرامون دوره های
مختلف آموزشی می باشد
 .9برگزاری جلسات اتاق فکر و دعوت از دانشپذیران
ممتاز جهت ادامه همکاری با ماهان
 .10محیطی کام ًال آموزشی ،مناسب و مجهز به
کلیه ابزار آموزشی مدرن
 .11بهره مندی از اساتید مجرب دارای مدارج
تحصیلی عالی و پیشینه اجرایی برجسته
 .12آموزش شیوه های تفکر بحرانی در سطح
پیشرفته و مهارت های ادراکی و تحلیلی
 .13کسب مهارت های تصمیم گیری و رهبری
در سطوح پیشرفته ،دانش عمیق در زمینه مطالعات
نظری و کاربردی
 .14بررسی چالش ها و فرصت های موجود در
عرصه کسب و کار جهانی شدن ،اصول اخالقی،
مدیریت سهامداران و ...
 .15بررسی تئوری ها ،روش ها و مسائل موجود
در کسب و کار ،آموزش روش های تحقیق ،تجزیه
و تحلیل روابط موجود میان کسب و کار و مسائل
اجتماعی و بین المللی
 .16توجه بیشتر بر مفاهیم عملی کسب و کار و
لزوم تحقیق و پژوهش از سوی دانشپذیران
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