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رسانياطالعشكل م
اگر ! درباره تعريف اشتغال، الزم نيست راه دوري برويم

بينيم كه ه ذهن خودمان مراجعه كنيم، ميبخواهيم ب
كسي كه هر روز «: تصور ما از اشتغال يك نفر چيست

رود و بعد از هشت ساعت كار، صبح بر سر كار مي
يعني زندگي » .گرددعصرهنگام به خانه باز مي

رگي از شاغالن جامعه حتي بزكه بخش » كارمندي«
رف است تعريفي متعااين. شودميداران را شامل مغازه

تصور سنتي از كار . گونه نيستندولي همه مشاغل، اين
كردن كه همراه با عرق ريختن است مدتهاست كه 
منقرض شده و ديگر الزم نيست تا حتماً بيل بزنيد تا پدر 

در بسياري از مدلهاي ! خانم، شما را شاغل بداندعروس
حتي موارد . را فروخت» دانش«توان وكار ميكسب
توان به جاي دانش شود كه مييافت ميتري همآسان

اطالعات «كه كسب آن مستلزم زحمت بيشتري است 
هميشه در كشور ما مشكل . را فروخت» گردآوري شده

رساني وجود داشته است و اتفاقاً اين ضعف اطالع
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خورد تا در اطالعاتي در صنعت، بيشتر به چشم مي
.تجارت و خدمات

تاريخزادرسي 
يلند در نتيجه سيل نابود كه مزارع برنج تا2007در سال 

شده بود و قيمت جهاني برنج را همان روز به ناگاه 
افزايش داد، سه روز طول كشيد تا در ايران قيمت برنج 

آشكار است كه اگر كسي در چنين ! گران شود» به ناگاه«
اطالعي، از رانت اطالعاتي برخوردار باشد چه فضاي بي

در مورد خدمات . خوان پرنعمتي در برابرش گسترده است
اطالعات صنعتي هم با وجود تكثير انواع كتابهاي 
تخصصي براي معرفي صنايع گوناگون هنوز كسي كه 

داند كجاها بدان نياز دارند و از كااليي براي ارائه دارد نمي
سوي ديگر نيز كسي كه توانايي ارائه خدمات صنعتي دارد 

به طوري شناسد؛ همه جاهايي را كه بدان نياز دارند نمي
كه پيوند دادن بازارهاي مبدأ و مقصد به يكديگر، كسب 

اين در شرايطي . زحمتي استو كار پرسود و البته كم
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روست كه از است كه توليدكننده با هزار جور دردسر روبه
ميان آنها تأمين مواد اوليه، توليد محصول، انبارش و 
توزيع، بازاريابي، فروش و خدمات بعد از فروش، 

ترينشان است چراكه تأمين مالي حقوق كارمندان و آسان
دستمزد كارگران و مسائل بيمه و ماليات، از بزرگترين 

.رودمعضالت عرصه توليد به شمار مي

كاري جديدالگوهاي 
از سوي ديگر امروزه دنياي فناوري، دگرگون شده و با 
ديجيتالي شدن كارها، ارتباط با مشتري هم از اين روش 

ر الزم نيست دو روز وقت حاال ديگ. تأثير پذيرفته است
800كيلويي 15بگذاريد تا با يك كيف كار يا جعبه ابزار 

كيلومتر سفر كنيد و به كارخانه مشتري سر بزنيد و روز 
وكار در يك مدل كسب! سوم، له و لورده به خانه بازگرديد

توان با ارائه مشاوره فني تلفني نوين، برخي موارد را مي
گاهي كه مشتري از شما خريده براي تغيير تنظيمات دست

و يا از طريق اتصال به اينترنت و ارسال فايل اصالحي 



7/دانندآنچه نومهندسان نمي

در اين روش، خود . براي مشتري به سادگي رفع كرد
مشتري بخشي از فرايند تنظيم دوباره يا جايگزيني 

دهد و هزينه تعمير كمتري نيز افزاري را انجام مينرم
دمات پس از پردازد كه باعث رضايت بيشتر او از خمي

شود ولي اين روش به شما كمك فروش شركت شما مي
تر به چند مشتري و البته كند تا در مدت زماني كوتاهمي

.با زحمت كمتري خدماتتان را ارائه بدهيد
اگر : نمايددر اينجا معموالً يك مشكل فرهنگي بروز مي

در ذهن مشتري، كار كردن به معني پتك زدن و عرق 
شما براي گرفتن دستمزدتان مجبوريد تئاتر ريختن باشد، 
چون او به دانش و تجربه شما كه ممكن ! بازي كنيد

است طي سالها و با تحمل دود چراغ و خوردن خاك 
صنعت به دست آمده باشد پول نخواهد داد، بلكه با طرز 

كند چقدر زمان صرف كارش فكري كيلويي نگاه مي
ترتيب شما كه با يك بدين! ايدايد يا چقدر زور زدهكرده

ايد مشكل دستگاه چه بوده ممكن است نگاه فهميده
مجبور باشيد يا فرايند تعمير را الكي لفت بدهيد و يا با او 

منعقد كنيد و دست و پايش را به » ايقرارداد پروژه«
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يعني . لحاظ حقوقي از فرار پرداخت حق و حقوقتان ببنديد
ره دستگاهي كه باعث اندازي دوبامحاسبه كنيد ارزش راه

خوابيدن خط توليدي شده است كه ساعتي يك ميليون 
شود حتي اگر تومان خسارت توقف آن است، چقدر مي
اين به معني . فقط ظرف پنج دقيقه مشكل را رفع كنيد

آن نيست كه چون شما مشكل را در يك دوازدهم ساعت 
آقا ايد، دستمزد شما هم طبق تصور سنتي حاجرفع كرده

هزار 7عالوه شود يك دوازدهم يك ميليون تومان بهمي
تومان هزينه بليط اتوبوس و يك كيك و حداكثر يك 

دقت كنيد كه طبق اين طرز فكر سنتي، شما ! دانه آبميوه
حق نداريد با هواپيما سفر كنيد يا در طول سفر نسكافه 

!شودبخوريد چون براي حاجي، گران تمام مي

دوركاري
توان در مشاوره پزشكان را ميمانند اين روش دوركاري 

از راه دور، مشاوره كارشناسان كشاورزي به صاحبان 
همچنين الزامي . مزارع دوردست و موارد مشابه جست
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نيست كه نويسنده يك نشريه هر روز به دفتر كار مراجعه 
بلكه در يك مدل . اش بازگرددنمايد و عصر به خانه

ش در زاهدان براي اتواند از خانهوكار امروزي او ميكسب
اش را نشريه تهراني ايميل بفرستد و شماره حساب بانكي

التأليفش برايش در اعالم كند تا از طريق اينترنت حق
كسري از ثانيه واريز شود و الزم هم نباشد كه به بانك 

، طرفين ممكن است سالها براي هم در اين فرايند. برود
اگر به . ه باشندكار كنند و حتي چهره يكديگر را هم نديد

اين فكر كنيد كه كارمندي كه هر روز از شرق تهران به 
كند، هر روز مي» مسافرت«محل كارش در غرب تهران 

ساعت در راه است و مقدار زيادي كرايه ماشين 4
كند و هنگام پياده شدن با راننده هم بر سر پرداخت مي

ر عالوه مقدار دودي كه دكند بهافزايش كرايه دعوا مي
نشيند و مقدار زيادي وقت، انرژي بدني، پول و حلقش مي

دهد، ممكن است سالمت جسم و روح كه از دست مي
درآمد نتيجه بگيريد كه كه در مورد برخي مشاغل كم

خب اشكالي هم ! شودتر تمام مينشستن در خانه ارزان
ندارد، چون اين يك توفيق اجباري است تا اين تهديد را 
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مثالً با فروختن منزل خود در . ديل كنيدبه يك فرصت تب
تر در عين يك شهر شلوغ و مهاجرت به شهري خلوت

حال كه از طريق اينترنت به جديدترين اطالعات روز دنيا 
اي دسترسي داريد، كلي پول اضافه ناشي از خريد خانه

تر در شهري كه هنوز مردمانش هنگام ديدار ارزان
ماند كه رايتان باقي ميكنند، بيكديگر به هم سالم مي

بتوان با آن مثالً يك گلخانه صنعتي زد و درآمدي جانبي 
.نيز كسب كرد

در تجارتگوييزافهگ
به خاطر دارم زماني كه تازه شركتمان را تأسيس كرده 

گفت سعي كرديم يكي ميبوديم و با دوستان مشورت مي
كنيد دفترتان خيلي شيك باشد تا مشتري را تحت تأثير 

گفت حتماً باالي شهر دفتر ييكي ديگر م! قرار بدهيد
بگيريد تا آدرستان حسابي چشم مخاطب را از كاسه 

گفت بايد تعداد زيادي خط تلفن آن يكي مي! دربياورد
داشته باشيد تا مشتري فكر كند شما وقت نداريد سرتان 
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كار رياكارانه، ابزاري براي واين مدل كسب. را بخارانيد
فريب مردم و نشان دادن خود بيش از آنچه كه واقعاً 

البته اين همان درسي است كه . رودهستيد به شمار مي
روزگاري مديرعامل فرانسوي شركتي كه در آن كار 

در دنياي تجارت اغراق، امري «: كردم به من دادمي
» !مرسوم است

با مردمسلوك 
ها كه صغري و كبريجالب است كه با وجود همه اين 

سال، بهترين 8پشت سر هم چيديم، بعد از گذشت 
زنند و هاي شركت معموالً به موبايلم زنگ ميمشتري

ام؛ چون، هنوز انتقال اطالعات برخي را هم تاكنون نديده
» سينه به سينه«در كشور ما تا حد زيادي به صورت 

است و مشتري قبلي، شماره تماسم را به مشتري جديد 
در فضاي » داريمردم«دهد كه نشان از اهميت يم

وكار، هر در اين مدل كسب. كسب و كار ايران دارد
مزد ما در برابر مشتري خودش داوطلبانه مدير تبليغات بي
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دوستان خود است؛ يعني بازارهاي جديدي كه ما اصالً از 
بر خالف تصور عمومي در بسياري ! وجودشان خبر نداريم

مشتري مهم نيست كه تاكنون چه رزومه از موارد براي 
بلكه . ايد و يا چند سال سابقه كار داريدپر و پيماني داشته

كم در ملتهاي شرقي، هنوز هم با مردم، دست» سلوك«
هاي فني و اجرايي در چشم مشتري بيش از شايستگي

مشكل «غربي كه طبق آن » رك بودن«. اهميت دارد
با » ام باشيدپسرخالهشما به من مربوط نيست حتي اگر 

شرقي كه انگار مشكل مشتري، مشكل خود » همراهي«
موارد زيادي . شماست از زيرزمين تا پشت بام فرق دارد

هست كه در جلسه توجيهي ارائه خدمات صنعتي 
شركتتان در حالي كه شما داريد پرشور و باحرارت، توان 
فني و اجرايي مجموعه خود را در برابر مشتري 

حاال اين : گويدريد، مدير شركت مقابل ميشمابرمي
حالت » اصل«حرفها را ولش كن، تعريف كن ببينم 

!چطور است؟
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!در بيابانايزد 
سالها پيش شركتي از سمنان تماس گرفت و از ما ربـات  

در آن زمان ما ربـات موجـود نداشـتيم ولـي     . خواستمي
كه در كار ربات بود قبالً گفته بود كه اگـر  دوست ديگري 

به او مشـتري معرفـي كـنم، بابـت هـر ربـات، دو       بتوانم
بنابراين مشتري را بـه  ! ميليون تومان پرداخت خواهد كرد

سپس وقتي كه براي پرداخـت آن مبلـغ   . او معرفي كردم
گيـرم ولـي بـا    تلفن كرد به او گفتم من حق داللي نمـي 

ما هر سال يكي دو بار . ام جبران كندادن آگهي در مجله
ديديم و خبري از جبران نبـود  ايشگاه مييكديگر را در نم

سالها گذشت و هـر  . آوردمو من هم هرگز به رويش نمي
كـردم  بار كه اين داسـتان را بـراي دوسـتان تعريـف مـي     

ولي يك بـار كـه در ركـود    ! خنديدندحسابي به ريشم مي
صنعت براي احوالپرسي به او زنـگ زده بـودم گفـت كـه     

ي دارد كـه ربـات   حاال خودش ربات ندارد و يـك مشـتر  
كن و در دجله انـداز، كـه ايـزد در    تو نيكي مي. خواهدمي

.بيابانت دهد باز
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گوش شنوايك فقط 
چند سال پيش كه بـراي انجـام مصـاحبه بـا مـديرعامل      
بزرگترين شركت سازنده ترانسهاي جوش كشور به عنوان 
يكي از كارآفرينان برتـر، از طـرف دانشـگاه مـأمور شـده      

خودت كسـب  «: يدم كهبودم، در پايان مصاحبه از وي شن
سپس پيشنهاد كرد كه دفترشان را » و كارت چطور است؟

در شارجه به رايگان در اختيار شركت ما نيز قرار دهند تـا  
حتمـاً  ! فارس بگيريمهاي مشتركي در منطقه خليجپروژه

هـايي  وكار او يك جاي خالي هم براي بازاردر مدل كسب
ه به شـركت مـا   در نظر گرفته شده است كه با آمدن پروژ

نصـيب شــركت او نيــز خواهــد شـد؛ يعنــي همــان نــوع   
برنـده كـه طـرفين از حضـور     -مشاركت معروف به برنده

وقتي از او پرسيدم كه چرا اين كـار  . برنديكديگر سود مي
فقط اكتفا كردن به بـازار  «: كند، در پاسخ شنيدم كهرا مي
» .هر كشوري امن نيست و بايـد فراملـي انديشـيد   داخلي

لبته ايـن سـخن او بيشـتر دربـاره كاالهـا و خـدمات بـا        ا
فناوري پيشرفته صادق است تا صادرات هندوانه به كويت 



15/دانندآنچه نومهندسان نمي

اي به روسيه سفيد كه در كشور ما باب شـده  دلمهو فلفل
وكار يك ولي به هر حال اين نكته ديگري در مدل كسب

مدير موفق است كه در پيله موفقيت امروزش به دور خود 
د و بازار كشـورهاي مجـاور را هـم از نظـر دور     تنتار نمي
گذشته از اينهـا در برخـي مـوارد، داشـتن يـك      . داردنمي
تمام كاري اسـت كـه الزم اسـت شـما در     » گوش شنوا«

بـذل  «درد دلهـاي او را بـا   . مقابل مخاطبتان انجام بدهيد
توانيـد بـراي حـل مشـكالت     بشنويد و اگـر مـي  » توجه

بـا وي همفكـري   -نداردكه به شما ربطي -ديگرش نيز 
از طرف ديگر آدمهـا احتيـاج دارنـد بـراي كسـي      ! نماييد

خـب، مگـر از شـما كـم     »  !مـن ايـنم  «: تعريف كنند كه
شود سخنان كسي را كه نيـاز دارد خـودش را تخليـه    مي
مندي ؟ بدين ترتيب احتمال بهره»فقط گوش دهيد«كند 

ناگهاني از تـوان مـالي و فنـي سـاير شـركتها و اسـتفاده      
رايگان از امكاناتي را كه آنها با سالها تالش و خون دل و 

انـد بـراي خـود    صرف زمان و هزينه فراوان تهيـه نمـوده  
.فراهم سازيد
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با مخاطبارتباط 
لطفاً نگوييد كه اين كارها اتالف زمان اسـت يـا در شـأن    
شركت ما نيسـت و مـا فقـط بـا لياقـت خودمـان پـروژه        

يد حتمـاً  تان باوكار امروزيگيريم؛ بلكه در مدل كسبمي
هـا و فرصـتهاي مغتـنم    جايي را هم براي شـكار لحظـه  

يك فرد مدعي، هميشه مخاطبانش را به مقاومـت  . ببينيد
ادعـا  دارد و راز محبوبيت آدمها در بـي و حتي مقابله وامي

اي بيشتر بايد بـا  بنابراين براي ايجاد جاذبه. بودن آنهاست
ن هـم  مخاطب، ارتباط عاطفي برقرار كـرد و از زبـان بـد   

چراكـه يـك   . براي اين ارتباط، بيشترين بهـره را گرفـت  
كـس دوسـت نـدارد حتـي اگـر      عروسك سخنگو را هيچ

را به مخاطب انتقال » حس«عالمه دهر باشد و بايد يك 
به ياد داشته باشيد كه رفتار رباتيك، كسـي را تحـت   . داد

.دهدتأثير قرار نمي
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قلب بزرگ يك 
نكته نهفته اكنون كه به اينجا رسيديم، جان كالم در اين

است كه با وجود رشد شتابان فناوري، هنوز هم مخاطب 
است و نه دستگاههايي كه به مشتري » آدميزاد«شما 
، »انسان«ايد و برخورد با موجود لطيفي به نام فروخته

كليد آن هم توجه ويژه به موضوع طلبد و شاهلطافت مي
و در صورت امكان، داشتن يك قلب بزرگ » اخالق«

.پردازيمدر ادامه به شرح آن مياست كه
دارد كه اين بنده ناچيز خدا ادعايي ندارد در پايان ابراز مي

ولي با مشاهده اقبال شديد دانشجويان در سالهاي اخير 
به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد مديريت اجرايي يا 

به نظرم رسيد كه اين دوره فقط راه رسيدن MBAهمان 
سازد و تر و هموارتر ميكوتاههاي كاري رابه تجربه

مديريت اجرايي، در زندگي شغلي همه ما جاري است 
!بدون آن كه از وجود آن خبر داشته باشيم

.سپري شده است،روزگار مشاغل سنتي
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