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پیشگفتار سرمایه گذار
ســهام داران شــرکت ایرســا گســتر البــرز بــا بیــش از  15ســال ســابقه فعالیــت در حــوزه هــای
مختلــف از جملــه نــرم افــزار و ســخت افــزار ،صــادرات و واردات ،تولیــدات مختلــف از جملــه
مشــتقات نفتــی ،مشــاوره کســب و کار و آمــوزش پرســنل حرفــه ای بــرای مشــاغل ،بــر آن شــدند
تــا پــروژه س ــاپ ـ ــا کــه بیــش از  7ســال ســابقه فعالیــت در حــوزه مشــاوره و توســعه کســب و کار
داشــت را بــا تجربیــات و توانایــی اجرایــی مدیــران فعالــش آمیختــه و بــا شــعار "از مشــاوره
تــا اجــرا" حضــوری نویــن را در بــازار ســنتی صنایــع داخلــی داشــته باشــند .در همیــن راســتا
بــا هــدف ارتقــا ســطح فرهنــگ کســب و کارهــای ســنتی اقــدام بــه فعالیــت هایــی از جملــه
فعالیــت هــای ز یــر کردنــد:
 تولیــد اپلیکیشــن سـاپـ ــا بــه منظوردسترســی مفیــد بــه بازارهــای هــدف جهــت توســعهفــروش و شناســایی زنجیــره تامیــن و شناســایی همــکاران
 ایجــاد ســبدی شــامل ســخت افــزار و نــرم افزارهــای مختلــف اتوماســیون بــه منظــور ارتقــاکیفــی مدیر یــت هــای ســطوح مختلــف
 تربیــت پرســنل کارآزمــوده بــه منظــور باال بردن بهره وری بــا روش آموزش ضمن کار ()OJT راه انــدازی پایــگاه هــای تمــاس حرفــه ای جهــت بــه روز رســانی اطالعــات ،بازاریابــی وارج نهــادن بــه مشــتری
کتــاب حاضــر بــه عنــوان آخر یــن دســتاورد مجموعــه ایرســا گســتر البــرز تــا آخــر ســال  1399و
حاصــل زحمــات مدیــران پــروژه س ــاپ ـ ــا مــی باشــد .جمــع آوری ایــن کتــاب در امتــداد اهــداف
و فعالیــت هــای نامبــرده شــده و بمنظــور رشــد بــرای افــرادی کــه دور از آمــوزش هــای مــا مــی
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باشــند ،بــه ســاده تریــن ز بــان ممکــن تدو یــن شــده اســت .افــرادی کــه شــاید بــاوری بــه فروشــنده
بــودن ندارنــد ولــی در انتهــای ایــن کتــاب حتمــا نگاهــی دیگــر بــه مــراودات و تعامــات روزمــره
خــود خواهنــد داشــت.
هیئت مدیره شرکت ایرســاگستــر البــرز
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پیشگفتار نویسندگان
خــدا رو شــکر کــه اندکــی از آموختههــای ســالها تجربــه خــود را توانســتم بــه ســادهترین قلمــی
کــه بلــد بــودم بنویســم .کاری کــه برایــم پیچیــده نبــود ولــی بــه علــت تــرس از انتقــاد همیشــه بــه
تعو یــق انداختم.
یکــردم .روزهــای تعطیلــی
از زمانــی کــه خــودم را شــناختم در کارگاه رن ـگکاری پــدرم کار م 
مدرســه تمــام وقــت و حتــی روزهایــی کــه مدرســه میرفتــم عصرهــا و بخصــوص ما ههــای پایانــی
ســال کــه بــه علــت تقاضــای ز یــاد مشــتریها بــرای تجهیــز منــزل طــی روزهــای عیــد کار زیــاد
بــود .همیشــه کنــار درس و مدرســه کار برایــم پررنــگ و جــدی بــوده و هســت ،تــا جایــی کــه
معتقــدم نــوع و جنــس کار و حضــور اجتماعــی قســمتی جداناپذیــر از شــخصی هــر آدمــی اســت.
نوجــوان بــودم ولــی درجایــگاه اســتادکار در کارگاه پــدرم بایــد بــه کار دیگــر پرســنل کنتــرل و
سرکشــی میکــردم .جالبتــر آنکــه در کنــار درس و کار همیشــه تدریــس هــم میکــردم .بالخــره
داشــتن مجموعـهای از نمــرات  20در کارنامــه توقــع کمــک کــردن بــه همکالسـیها و بچههــای
فامیــل و کوچکترهــا را هــم بدنبــال داشــت .واقعــا بخاطــر نم ـیآورم چــه زمانــی متوجــه شــدم
معلــم هســتم ولــی خاطــرم هســت کــه همیشــه بــا افتخــار کمــک دیگــران بــودم بــرای رشــد ،لــذا
ی بــوده و هســت.
دور از ذهــن نیســت کــه بــرای مــن رشــد باالتریــن دغدغـه زندگـ 
روزی متوجــه شــدم کــه بــرای کار در کارگاه پــدر خلــق نشــدهام ،بخصــوص کــه دانشــجوی
رشــته مهندســی بــودم و بایــد بــزودی در فعالیتهایــی حضــور داشــته باشــم کــه بــه رشــته
تحصیلــی و عالقــه هایــم نزدیکتــر باشــد ،و ایــن از روی تربیــت و عــادت همیشــگیم بــود کــه
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بــرای هــرکاری زودتــر از موعــد آمــاده شــوم .علیرغــم مخالفــت پــدرم کارگاه پــدر را تــرک کــردم
و در شــرکتی کوچــک مشــغول بــه نقشهکشــی و ثبــت و ضبــط مــدارک شــدم .بــه خــودم کــه
آمــدم ،قبــل از فارغالتحصیــل شــدن مدیــر کارگاه نصــب بــودم .دانشــجوی دانشــگاه تهــران و
کارگــر ســایت بنــدر امــام ،چیــزی ســخت و غریــب اســت حتــی بــرای خــودم کــه انجــام دادم،
ولــی بــه شــکر خــدا انجــام شــد .در تمــام ایــن مــدت نیــز بــرای همــکاران نقــش معلــم داشــتم،
معلــم نقشهکشــی یــا معلــم دروســی کــه ضعیــف بودنــد .داســتان نمــره  20در دانشــگاه نیــز ادامــه
داشــت و بــه علــت گرفتــن نمــره  20از درس بســیار ســخت اســتاتیک و چنــد درس دیگــر بــه
عنــوان حــل تمر یــن افتخــار حضــور در کنــار اســاتید را داشــتم .اینهــا مــروری بــر دوران جوانـیم
بــود و اآلن بــا افتخــاری مضاعــف و وصــف نشــدنی مینویســم .خالصــه بــا افتخــار همیشــه
معلــم بــودم و هســتم.
بعــد از فراغــت از تحصیــل بــه علــت کار در پیمانکار یهــای زیــر مجموعــه صنعــت نفــت
و همــکاری تنگاتنــگ بــا مستشــاران خارجــی خیلــی چیزهــای جدیــد یادگرفتــم .چیزهایــی
کــه زیرســاخت امــروزم شــد تــا بــرای آمــوزش و رشــد دیگــران محکــم بایســتم .چیزهــای ســادهای
چــون نظــم و انضبــاط ،مستندســازی و بایگانــی ،ایجــاد فضــای رشــد بــرای کلیــه پرســنل،
مشــاورههای روان درمانــی بــرای پرســنل شــرکتها ،برقــراری آرامــش در محیــط کار ،اصــول
رهبــری بــه جــای مدیر یــت ،محور یــت انصــاف ،برقــراری دورههــای مختلــف آموزشهــای
خودشناســی و توســعه فــردی و  ...ا گــر بخواهــم تعبیــری در یــک کالم برایــش داشــته باشــم
ایجــاد فضــای پو یــا بــرای آمــوزش مســتمر و رشــد .نصیحتــی کــه از تمــام بــزرگان شــنیده بــودم
آنجــا دیــدم و از همــان روزهــا امیــدوار بــودم تــا بتوانــم بــرای خــود و اطرافیــان فضــای مناســبی
برایــش ایجــاد کنــم .نــگارش ایــن کتــاب هــم صرفــا بــه منظــور خدمــت بــرای رشــد و آمــوزش
اســت .خدمتــی کــه بعضــا همــه مــردم آرزوی بــودن در فضایــش را دارنــد و امیــدوارم کــه بــه
لطــف بــاری تعالــی الیــق ایــن خدمــت باشــم.
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اشــکالی کــه خــودم بــر ایــن نوشــتار میگیــرم عــدم درج کامــل منابــع و ماخــذ اســت .و
علتــی کــه موجــه هــم بنظــر نمیآیــد ،عــدم دسترســی مطمئــن بــه منابــع اســت .ســالها ضمــن
کار کــردن خــودم تجربــه کــردم و آموختــم لــذا بعضــا بخاطــر نمـیآورم کــه کــدام مطلــب مربــوط
بــه کــدام آمــوزگار و کتــاب و منبــع اســت .نوشــتاری کــه پیــش روی شماســت ،مطالبــی اســت
کــه طــی کالسهــای حضــوری بــرای فعــاالن و صنعتگــران طــی ســالها تدریــس درس دادهام
یشــد ،امــا بهتــر دیــدم تــا بشــکلی کنــار هــم تجمیــع
و بعضــا بــه صــورت جزواتــی ســاده ارائــه م 
گــردد ،شــاید کــه مفیدتــر باشــد .ایــن مطالــب ترکیبــی از آموختههــای شــخصی بنــده بعــاوه
تجربیــات شــخصی اســت .البتــه کــه ا گــر از محلــی اقتبــاس شــده باشــد ،حتما منبــع زیرنویس
شــده اســت .اذعــان میکنــم کــه نابغــه و خالــق ایــن مطالــب نیســتم بلکــه آموختههایــی
گــردآوری شــده اســت طــی ســالها کار و شــاگردی کــردن .امیــدوارم بــا ذکــر ایــن مطلــب حقــی
از صاحبــان واقعــی مطالــب بــر گــردن ایــن حقیــر نباشــد.
وحید مالحسین چینی فروش
بهمن 1399
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به نام خدا
بــه توصیــه و نصیحــت یکــی از برجســته تریــن معلمــان زندگیــم ،شــوهر عمــه عز یــزم جنــاب
آقــای دکتــر فرهــاد صفاکیــش ،بــرای لــذت بــردن از زندگــی و احســاس رشــد ،از دوران هنرســتان
شــروع بــه بــرآورده کــردن آرزوهــای کوچــک زندگــی کــردم .اوایــل تــاش میکــردم تــا نیازهــام رو
بــه عنــوان آرزو بــرآورده کنــم ولــی ک مکــم متوجــه شــدم آرزوهــام داره بزرگتــر میشــه و مــن رو ملــزم
بــه کســب درآمــد بیشــتر و طبیعتــا انجــام فعالیتهــای متفــاوت میکنــه .خیلــی زود در ســن
 17ســالگی وارد دانشــگاه در رشــته مهندســی کامپیوتــر شــدم و همزمــان مشــغول تحصیــل و
کار بــودم .بــه ســرعت بــرای ســپری کــردن دوران ســربازی رخــت نظــام بــه تــن کــردم و همزمــان
جهــت حضــور در بــازار آزاد پوشــاک از تمــام اوقــات خالــی حتــی مرخصیهــای ســربازی
یکــردم.
اســتفاده م 
بــا ورودم بــه شــرکت هــای معتبــر فنــی و مهندســی در حــوزه هــای صنعتــی فــوالد و نفــت
و گاز و آلمینیــوم بــا ســمت هماهنــگ کننــده اســناد و مــدارک مهندســی دریچــه ای از نظــم
وانضبــاط در مــن گشــوده شــد .شــناخت رفتــار مهندســی  ،ســاختار ســازمانی  ،شــرح فعالیــت
 ،کار تیمــی و گروهــی  ،آشــنایی و مدیر یــت سیســتم هــای اتوماســیون  ،طراحــی و پیــاده ســازی
الگوریتــم هــای پیچیــده بــه مــن در مســیر رشــد نــگاه و تجربــه ای عالــی و متمایــز داد .امــا از
آنجائیکــه ذاتــا عاشــق مذا کــره در مســیر بازاریابــی و فروشــندگی بــوده و هســتم ،همیشــه در
تهــای تمــام وقــت اداری حتــی بصــورت پــاره وقــت و ســاعتی بــه عنــوان فروشــنده
کنــار فعالی 
و مدیــر فروشــگاه پوشــاک زنانــه مشــغول بــه کار بــودم.
در ادامــه مســیر رشــدم رو در بــازار آزاد در حــوزه تولیــد  ،پخــش عمــده و همچنیــن خــرده
فروشــی پوشــاک پیــدا کــردم وتجرب ـهای متفــاوت رو آغــاز کــردم .تجربــهای کــه مــن رو بــا
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مشــکالت بــازار ســنتی آشــنا کــرد و بــرای حــل معضــات آن شــروع بــه ریشــه یابــی و مطالعــه و
تدو یــن روشهــای نو یــن کــردم .بــه کمــک دوســتان عزیــزم بــا ایجــاد پلهــای ارتباطــی بیــن ارائــه
دهنــدگان و متقاضیــان محصــول ایــن مســیر رو کوتــاه و ســهل کردیــم .
بــا تجرب ـهای بیــش از  20ســال در حــوزه فــروش و بازاریابــی ،هنــوز مشــغول بــه کســب علــم
و تجربــه هســتم و  7ســالی میشــه کــه بــرای بدســت آوردن نتایــج درخشــان قــدم در مســیر
اجــرای پیشــنهادات و راهکارهایــی گذاشــتم کــه قبــا طــی جلســات مشــاوره کســب و کار
یشــد .
ارائــه م 
مســئولیت تدو یــن و نوشــتن دو فصــل بازاریابــی و  CRMبــا بنــده بــوده و تالشــم بــر هرچــه
ســاده تــر نمایــش دادن و دســت پیــدا کــردن بــه منابــع فــروش و مدیریــت مشــتریان بــود.
امیــدوارم بــا توجــه بــه نیــاز بــازار ایــران ،مدیــران کســب و کار نیــز بــا روش هــای نویــن و همچنیــن
سیســتم هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری پیشــنهاد شــده البتــه همــراه بــا آمــوزش مســتمر
بســتر مناســب جهــت ارائــه محصــوالت خــود ایجــاد نماینــد .
امیر خلف
اسفند 1399
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به نام خدا
در دنیــای امــروزی هیــچ چیــز بــدون وجــود انســانها معنــی نخواهــد داشــت و ایــن مهمتریــن
چیــز در عالــم هســتی اســت و ارزشــمندی جهــان بــه وجــود انســانها وابســته اســت وآ گاهــی از
نقــش انســان در جهــان امــری بدیهــی اســت .
حــال پــس از گذشــت نزدیــک بــه  20ســال تحصیــل و تجربــه و مطالعــه و فعالیــت و کار در
حــوزه هــای مختلــف ومرتبــط و غیــر مرتبــط بــا منابــع انســانی بــه یــاد مــی آورم کــه بــه دلیــل فــوت
زود هنــگام پــدر در دوران کودکــی همیشــه فکــر فرزنــد بــزرگ بــودن از طــرف خانــواده و جامعــه بار
ســنگینی را بــر دوش مــن قــرار داد تــا اینکــه درســالهای پایانــی تحصیــات متوســطه درمقطعــی
در یــک شــرکت عمرانــی کار بــا راپیدهــای نقشــه کشــی بــروی کاغذهــای کالــک رو بصــورت
ســاعتی و بــا عالقــه شــروع کــردم وبعــد ازآن بــه خاطــر شــرکت در آزمــون کنکــور دانشــگاه ناچــار
بــه تــرک کارشــدم و پــس ازمدتــی کــه نتایــج قبولــی دانشــگاه دررشــته مهندســی اصــاح نباتــات
اعــام شــد بــه لحــاظ اینکــه مشــکل پرداخــت هزینــه هــای دانشــگاه بــار اضافــی بــر دوش مــادر
معلــم و رنــج کشــیده ام اضافــه نکنــد بــه کار در یــک فروشــگاه شــیرینی پــزی در لواســان تــن
دادم کــه تجربــه کامــا متفــاوت و در عیــن حــال ارزشــمندی بــود و ایــن تقریبــا  2ســال بــه طــول
انجامیــد  .تــرم چهــارم دانشــگاه بــود کــه تدر یــس خصوصــی دروس ریاضــی و فیزیــک وزیســت
شناســی و ز بــان وحرفــه و فــن و تربیــت بدنــی  ...شــروع نمــودم و بــه لطــف دوســتی و محبــت
مدیــر یکــی از مــدارس همــان جــا بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا ســر مربــی تیــم بســکتبال شــهرنیز بــودم
در نهایــت بصــورت ســاعتی مشــغول تدر یــس دروســی در مقطــع راهنمایــی در مدرســه ایشــان
شــدم وایــن موضــوع تقریبــا ادامــه پیــدا کــرد تازمانــی کــه دیگــر هزینــه هــای دانشــگاه و رفــت و
آمــد صرفــه اقتصــادی نداشــت و باعــث شــد کــه بــه دنبــال کاری در نزدیکــی دانشــگاه باشــم
و از آنجــا بــه بعــد تقریبــا تجربــه کار و مدیر یــت شــرکتها و موسســات وکارخانهجــات تولیــدی
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و صنایــع مختلفغذایــی مــن جملــه کارخانــه شــیر پاســتوریزه ومدیریــت فــارم صنعتــی دام
اصیــل و شــرکتهایتجــاری و بازرگانــی خارجــی و داخلــی ومدیریــت پــروژه هــای عملیاتــی
در اســتقرار و مکانیزاســیون و استانداردســازی وارائــه مشــاوره هــای کاری و غیــره درپســتهای
مختلــف مدیریتــی تحــت عناو یــن معاونــت مدیرعامــل تــا نماینــده کارفرمایــان در ادارات کار
و اموراجتماعــی  ،مدیر یــت منابــع انســانی و اداری و مدیریــت پــروژه و مدیریــت اســتقرار و راه
انــدازی  ،عضو یــت رســمی در ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
تهــرانو ....و نهایتــا در ســال  99بــا آغــاز همکار یدرپروژههــای شــرکت ایرســا گستر(ســاپا) و بــه
لحــاظ پیشــنهاد یکــی از بهتر یــن دوســتان قدیمــی خــودم جنــاب مهنــدس مالحســینی شــروع
بــه کمــک و نوشــتار فصلــی از کتــاب همــه مــا یــک فروشــنده هســتیم را با یــاری آفریــدگارو اتکاء
بــر دانــش و تجربــه خــود نمــودم و ســعی نمــودم گردآور یهــر آنچهکهخوباســترا از منابــع
مختلف،کــه بعضــا ذکرآنهــا بــه دلیــل گســتردگی بسیارمشــکل مینمــود را بــرای عالقمنــدان در
حــوزه کســب و کار جمــع آوری و مکتــوب بنمایــم .
همیشــه در طــول دوران کاری و فعالیتهاییکــه درمقاطــع مختلــف داشــتم بــه ایــن مطلــب
فکــر میکــردم کــه ای کاش کارفرمایــان و کارکنــان همگــی در وحــدت  ،آنچــه باعــث پیشــرفت
و ارتقــاء دانــش کاری و بــاال بــردن کیفیــت زندگــی و کســب و کارشــان میشــود را بداننــد و از
تجربیــات و آ گاهــی و دانــش دیگــر افرادجامعــه در حــوزه هــای مختلــف بهــره منــد شــوند و خیــر
و برکــت در زندگــی همــه مــردم ایــران همیشــه جــاری باشــد و ایــن موضــوع انگیزهــای مضاعــف
بــرای نوشــتن فصــل ششــم ایــن کتــاب را ضمینــه ســاز شــد .
در فصــل ســاختار ســازمانی ســعی شــد ،بــا توجــه بــا ماهیــت نســبتا دشــواری کــه در
تعار یــف ابتدایــی آن شــاهد خواهیــد بــود مطالــب را تــا حــد امــکان بــرای عالقمنــدان ســاده
تــر بیــان نمایــم و خواننــدگان محتــرم را بــه ســمت نگــرش ســاختاری و ســازمانی درحــوزه
منابــع انســانی تشــویق نمایــم و در مباحــث قوانیــن کاری و اقســام آن نگــرش واضحــی ترســیم
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وباعــث ارتقاءکیفــی در کســب و کارهــای فعلــی بشــود  .درایــن فصــل تعاریــف مدیریتــی و
ابزارهــای نــرم افــزاری مــورد نیــاز و نحــوه بهــره منــدی یــک مدیرراهبــری جهــت اســتقراریک
ســازمان منســجم معرفــی گردیــد  ،و تاریخچــه تشــکیل قوانیــن مطــرح شــد و امیــدوارم بــا توجــه
بــه مطالــب مختصــر جمــع آوری شــده مخاطبیــن و افــراد عالقمنــد بتواننــد راهــکار درســت را
انتخــاب و در کســب و کار خــود موفــق باشــند.
شاهین ایروانی
اسفند 1399
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مقدمه
تمــام زندگــی تــوام اســت بــا ارائــه دادن ،ارائــه نظــر و دیــدگاه ،ارائــه ســلیقه و خواســته ،ارائــه
هرچیــزی و در مقابــل توقــع دریافــت چیــزی دیگــر و صــد البتــه در صــورت تائیــد ،کــه اگــر
تائیــدی نباشــد حتمــا کــه مابـهازاء نخواهــد داشــت .بعضــا ایــن مابـهازاء چیــزی بســیار ســاده
اســت مثــا یــک تائیــد و یــا حتــی نگاهــی تائیــد کننــده و چقــدر تلــخ اســت کــه ایــن تائیــد
هرچنــد انــدک را نیابیــم کــه تــازه شــروع بــه فعالیــت بیشــتر بــرای دریافــت و یــا قهــر و خودخــوری
از شکســت ادامــه راه خواهــد بــود.
همــه ایــن ارائ ههــا یعنــی فــروش و ارائــه دهنــده همــان فروشــنده اســت و در تمــام زندگــی بــه
همیــن ســادگی "مــا همــه فروشــنده هســتیم" و در حــال فروشــندگی هســتیم .فقــط بعضــا بــاور
ندار یــم بــه ایــن فروشــنده بــودن و فعالیــت فروشــندگی کــه اگــر بــاور کنیــم تــازه راه بــرای ادامــه
موفقیتآمیــز بــاز و مســیر شــیرین خواهــد شــد.
ما همه فروشنده هستیم
جملــه "مــا همــه فروشــنده هســتیم" شــاید در نــگاه اول تــکان دهنــده باشــد و موجــب
مقاومــت یــا مخالفــت برخــی دوســتان باشــد .در طــول شــبانهروز مــا در حــال فــروش هســتیم.
کمــی گذشــتهتان را بررســی کنیــد ،حتــی همیــن یــک روز گذشــته را ببینیــد چــه چیزهایــی بــه
دیگــران فروختهایــد؟
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معنــی کامــل و ابعــاد دقیــق فــروش را در فصــل بعــدی بررســی میکنیــم ولــی فعــا بــا معنــای
ســاده فــروش کار دار یــم .فــروش بــه معنــی ســاده "ارائــه چیــزی طــی ارتبــاط بــا فــردی جهــت
دریافــت متقابــل چیــزی" .ذهــن خــود را بــاز کنیــد و بــه کاال در مقابــل پــول محــدود نکنیــد.
گاهــی "نظــر" خــود را در مقابــل "بــرآورده شــدن ســلیقه شــخصی" خــود میفروشــید .بــرای
مثــال طــی یــک ســفر یــا یــک شــام بیــرون از خانــه بــا دوســتان .پــس بــه گون ـهای بفروشــید تــا
بپســندند و بخرنــد.
گاهــی "ایــده" خــود را در مقابــل "زیبــا شــدن محــل زندگــی" خــود میفروشــید .مثــا هنــگام
خر یــد فــرش بــرای خانــه و یــا هنــگام تصمیمگیــری طــی جلســه ســاختمان بــرای گلهــای
باغچــه .پــس بــه گون ـهای بفروشــید تــا راضــی شــوند و بخرنــد.
گاهــی "خدمــات" خــود را در مقابــل "خدماتــی" کــه قبــا دریافــت کردهایــد یــا بعــدا دریافــت
خواهیــد کــرد بــرایفــروش میگذار یــد .بــرای مثــال بــردن پــدر یــا مــادر خــود بــه ســفر و یــا خریــد
کادو بــرای تولــد یــک دوســت .پــس بــه روشــی ایــن کار را انجــام دهیــد کــه مابـهازای خدمــات
شــما مقبــول باشــد بــه ایــن معنــی کــه قبــول کننــد ایــن خدمــات شــما ارزش آن کارهایشــان را
دارد و بــه تعبیــری از شــما بخرنــد.
گاهــی "عقیــده" خــود را در مقابــل "تائیــد موقعیــت کاری" خــود بایــد بفروشــید .مثــا طــی
یــک جلســه کاری و یــا حتــی یــک گفتگــوی ســرپایی بــا همــکار زیردســت یــا مدیــر باالدســت.
پــس طــوری بفروشــید کــه تبعیــت کننــد و بخرنــد.
در تمــام روز "تیــپ" یــا همــان ســرووضع خــود را بــا کلــی وســواس و هزینــه جهــت "تائیــد
شــخصیت" خــود میفروشــید .اینقــدر واضــح اســت کــه مثــال نمیخواهــد.
بارهــا (از خــود و دیگــران) شــنیدهاید کــه میگوینــد حــرف مــن دیگــر خریــدار نــدارد .و چقــدر
یهــا جمــات زیبایــی بــرای زبــان مــا خلــق کردهانــد،
ایــن جملــه درســت اســت و چقــدر قدیم 
جمــات و حتــی کلماتــی کــه در حیــن داشــتن تمــام معنــی در بطــن خــود فقــط گاهــی نیازمنــد
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دقــت مــا هســتند .اســتفاده از کلمــه "خر یــدار" و گالیــه بــه عــدم "خریــد" مصــداق عینــی بــر
عــدم "فــروش" و اذعــان بــه ناتوانــی گوینــده در"فروشــنده" بــودن اســت.
نهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــا اصــول یــک فــروش حرف ـهای آشــنا نیســتیم چراکــه
همــه ای 
وقتــی بــا مفهــوم و تعر یــف علمــی فــروش آشــنا شــویم ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه یــک
فروشــنده خــاق و حرفـهای نهتنهــا در فــروش محصوالت خــود بلکــه در ارتباطــات عــادی مثــل
ارتبــاط بــا همســر ،اقــوام ،دوســتان و کلیــه ارتباطــات جامعــه خــود نیــز فــرد موفقــی خواهــد بــود.
شاید دیگر به این توافق رسیده باشیم که "فروش یعنی توانایی برقراری ارتباط"
نکتــه کلیــدی موضــوع ،موافقیــد کــه اولیــن و مهمتریــن شــخص بــرای برقــراری ارتبــاط
موفــق و موثــر خودتــان هســتید؟
توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا خــود یعنــی فــروش بــه خــود ،یعنــی ارتبــاط مطمئــن و موفــق و موثر
بــا خــود ،یعنــی پذیرفتــن ارزشهــای شــخصی ،یعنــی از خــودم بخــرم هرآنچــه کــه میفروشــم ،و
ایــن تعبیــر عینــی عزتنفــس اســت.
بــه روشــی دیگــر میتــوان گفــت ایــن یعنــی مــن خــودم را بپســندم ،قبــول کنــم و دوســت
داشــته باشــم و نتیجه ایــن رابطــه موفــق بــا خــود یعنــی ایجــاد درســت اعتمــاد بـه نفــس و چــون
اعتمادبهنفــس شــاهکلید پیــروزی اســت ،لــذا شــروع پذیــرش ایــن مســیر یعنــی آغــاز موفقیــت
در تمــام مســیرهای آتــی .عــزت نفــس بــاال موجــب میشــود کــه شــخص در فضــای تائیــد خــود
اعتمــاد بــه خــود را افزایــش دهــد و بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال حضــور موثرتــری داشــته باشــد.
حتمــا شــنیدهاید کــه میگوینــد فروشــنده موفــق کســی اســت کــه اعتمــاد ب ـه نفــس دارد.
یشــود کــه فروشــنده بتوانــد بــر ترسهــای خــود بــه عنــوان یــک
اعتمــاد ب ـ ه نفــس باعــث م 
فروشــنده غلبــه کنــد .بزرگتریــن ایــن ترسهــا ،تــرس از "نــه" شــنیدن و غلبــه کــردن بــر رو یــه "نــه"
شــنیدن اســت.
یــک فروشــنده میدانــد جــواب "نــه" مشــتری شــخصی نیســت و هیــچ ارتباطــی بــه
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شــخصیت او نــدارد .تائیــد و یــادآوری مکــرر ایــن موضــوع کامــا بــه عزت نفس و اعتمــاد به نفس
فروشــنده ربــط دارد .یــک فروشــنده در هــر جایگاهــی از عرضــه و فــروش بایــد بتوانــد انتقــادات و
اعتراضــات را بــدون اینکــه احساســات را داخــل کنــد درســت بشــنود و اعتمــاد بــه نفــس بــاال
یشــود بــدون اینکــه ناراحــت یــا عصبانــی بشــود بامهــارت کامــل آنهــا را پاســخ دهــد.
موجــب م 
در حضــور عــزت نفــس اســت کــه مــن میتوانــم خــودم را دوســت داشــته باشــم ،و فقــط در
حالــت دوســت داشــتن خــودم توانایــی دوســت داشــتن دیگــران را هــم خواهــم داشــت و در
فضــای دوســت داشــتن توانایــی خواهــم داشــت تــا بــا آنهــا ب ـه راحتــی ارتبــاط برقــرار کنــم و
نهــا را جلــب کنــم تــا بــه چیــزی کــه میخواهــم بفروشــم .هرچیــزی
میتوانــم بـه راحتــی اعتمــاد آ 
شــامل و نــه محــدود بــه ایــده ،نظــر ،ســلیقه ،حــرف ،خواســته ،خدمــات ،کاال و ...
بنابــر ایــن یــک فروشــنده کســی اســت کــه ابتــدا بتوانــد بــا خــود و ســپس بــا همســر،
فرزنــدان ،پــدر ،مــادر ،همــکاران و آشــنایان ارتبــاط برقــرار کنــد و آنهــا را جــذب کنــد ،شــخصی
کــه در ایــن ارتباطــات پای ـهای و روزمــره ناتــوان باشــد چگونــه انتظــار دارد بــا یــک شــخص کــه
تاب هحــال او را ندیــده و قــرار اســت بعضــا طــی یــک برخــورد کوتــاه ارتبــاط برقــرار کنــد و اعتمــاد
او را بــه خــود جلــب کنــد و بتوانــد بــه او بفروشــد؟ درنتیجــه وقتــی صحبــت از فروشــنده خــاق
میکنیــم منظــور فقــط کســی نیســت کــه یــک کاال و محصــول میفروشــد ،بلکه هــر انســانی
کــه قــادر بــه برقــراری ارتبــاط باشــد یــک فروشــنده اســت.
همــه افــراد در هــر شــغل و جایگاهــی کــه هســتند بــرای اینکــه بخواهنــد پیشــرفت کننــد و
نهــای تخصــص خــود باشــند چــارهای ندارنــد جــز ایــن کــه در کنــار کســب دیگــر
جــزء برتری 
مهارتها ،خالقیت در فروش را در خود پرورش دهند تا خود را از سایر رقبا جدا کنند و پیشتاز
حرفه خود شوند .توانایی در فروش و فروشندگی را در همه جوانب باید پرورش دهند .طی فصول
آتی این کتاب تمام جوانب فروش به ســادگی هرچه تمام بررســی شــده اســت .ســادگی مطالب
احتمــاال شــما را خواهــد فریفــت لــذا مراقــب باشــید تــا از روی هیــچ مطلبــی ســاده گــذر نکنیــد.
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در ایــن کتــاب جوانــب فــروش و فروشــنده را در مقیــاس بــزرگ و جــدی بــرای یــک کســب
و کار اجرایــی در بــازار و بــه شــکل یــک بنــگاه اقتصــادی کامــل بررســی کردهایــم .بــا بررســی
شــکل کامــل و جــدی موضــوع "فروشــنده بــودن" و تعبیــر یــک بــه یــک جوانــب در ابعــاد کوچــک
زندگــی میتوانیــد بــا مهــارت و تســلط بیشــتر در مــوارد روزمــره حضــور داشــته باشــید و بــه منظــور
خــود برســید .لــذا از ایــن پــس در ایــن کتــاب تمــام مواضــع زندگــی را بــه یــک فــروش تمــام عیــار
شــبیه ســازی خواهیــم کــرد و بــرای بررســی آنهــا کامــا فضــای فــروش را بررســی خواهیــم کــرد.
بــازار و کلیــه فعالیــت هــای آن مثــل بازارشناســی ،بازاریابــی ،بــازارداری و  ...کامــا شــبیه
ارتباطــات روزمــره ماســت .ارتباطاتــی کــه در صــورت مقبــول نبــودن ،ضعیــف خواهنــد بــود و
راهــی جــز شکســت در حضــور نخواهنــد یافــت.
در تمــام مراحــل مطالعــه کتــاب در نظــر داشــته باشــید کــه فروشــنده بــودن شــما در تمامــی
موضوعــات زندگــی توســط خودتــان بایــد شــبیه ســازی شــود .همســان ســازی ابعــاد و فضــای
فــروش بــا فضاهــای مختلــف زندگــی برایتــان بــزودی و بــا کمــی تمریــن ممکــن خواهــد بــود.
مطالــب ایــن کتــاب همانطــور کــه در پیشــگفتار هــم گفتــه شــد بیشــتر بــر اســاس تجربیــات
و آموخت ههــای عملــی اســت کــه پــس از آموخت ههــای علمــی و شــاگردی کــردن در محضــر
اســاتید بــزرگ کســب شــده اســت .لــذا توصیــه میشــود مطالــب ایــن کتــاب را صرفــا جهــت
پیاد هســازی مطالعــه کنیــد نــه بــرای یادگیــری .دقــت کنیــد کــه یادگیــری تنهــا بــر آموختههایتان
اضافــه میکنــد و در صــورت عــدم اســتفاده حتــی از هــدف دورتــر شــدهاید چــون زمانتــان را
تلــف کردهایــد .منظــور مــن اندکــی زندگــی کــردن چیزهایــی اســت کــه میپســندیم .شــعر
زیبــای اســتاد بــزرگ شــیخ بهایــی بــه ســادگی و شــیوایی ایــن مطلــب را بیــان کــرده اســت:

علــم رســمی ســر بــه ســر قیــل اســت و قال

نــه از او کیفیتــی حاصــل ،نــه حــال

طبــع را افســردگی بخشــد مــدام

مولــوی بــاور نــدارد ایــن کالم

علــم نبــود غیــر علــم عاشــقی

مابقــی

شــقی

ســینه ،گــر خالــی ز معشــوقی بــود

ســینه نبــود ،کهنــه صندوقــی بــود

تلبیــس

ابلیــس

بــا امیــد بــه زندگــی کــردن محتو یــات ایــن کتــاب بــرای شــما و قدردانــی از کســانی کــه
آموختنــد مــرا هرچنــد کــه شــاگرد ســختی بــودم ،ایــن نوشــتار را تقدیــم میکنــم بــه تمــام معلمــان
زحمتکشــی کــه عشــق بــه رشــد ،محــرک قلــب تپند هشــان اســت.

فصل 1
فروش و فروشندگی
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نقطه طالیی هر صنعت
فــروش نطقــه طالیــی هــر صنعــت اســت .اگــر یــک بنــگاه اقتصــادی فــروش خوبــی نداشــته
باشــد قطعــا از بیــن خواهــد رفــت و ا گــر فــروش خوبــی داشــته باشــد حتمــا رشــد خواهــد کــرد.
لــذا ســازمان فــروش همــان نقطـهای اســت کــه بقــا و رشــد هــر صنعــت را تعییــن میکنــد.
شــاید ایــن ادعــا عجیــب باشــد ا گــر بگوییــم "فــروش ربطــی بــه کیفیــت نــدارد" کــه البتــه
بیر بــط هــم نیســت ولــی توجیــه موجهــی بــرای عــدم موفقیــت فــروش هــم نیســت .همگــی
مثالهایــی از محصــوالت بینظیــر و باکیفیتــی ســراغ داریــم کــه تنهــا بــه علــت عــدم فعالیــت
درســت ســازمان فــروش و بعضــا فقــدان چنیــن ســازمان و سیاســتی نتوانســتهاند رشــد کننــد
و جایگاهــی را کــه الیــق آن هســتند را بدســت آورنــد ،از جملــه ایــن محصــوالت میتــوان
بــه فــرش ایرانــی ،زعفــران ،انــار و  ...اشــاره کــرد .و در مقابــل ایــن موضــوع شــاهد موفقیــت
چشــمگیر فــروش محصــوالت بیکیفیتــی از جملــه داروهــای رشــد مجــدد مــو و  ...بودهایــم
کــه در اوج بیکیفیــت بــودن ،بــازار را پرکردهانــد .بنابرایــن فعــا جهــت بررســی فــروش کیفیــت
را مطــرح نمیکنیــم .هرچنــد کــه معتقدیــم کیفیــت جایــگاه رفیــع خــود را دارد ولــی کیفیــت در
حــوزه خدمــات پــس از فــروش و مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری بــرای ســازمان فــروش مهــم اســت
و بــه جــای خــود در بخــش  CRMبررســی خواهــد شــد .درگیــر شــدن مســتقیم واحــد فــروش و
کیفیــت ،موجــب تنــزل کیفیــت خواهــد شــد چــون واحــد فــروش بــه منظــور ارتقــا قــدرت رقابــت
همیشــه متقاضــی کاهــش قیمــت اســت و ایــن کاهــش قیمــت معمــوال موجــب کاهــش
کیفیــت بــوده کــه موجبــات از بیــن رفتــن صنعــت را در دراز مــدت فراهــم خواهــد کــرد .در
همیــن راســتا ا گــر نگاهــی بــه برندهــا داشــته باشــیم متوجــه میشــویم کــه اغلــب جایگاهــی
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باال تــر از حــد کیفــی خــود دارنــد و ایــن واضحــا بــه علــت موفقیــت ســازمان فــروش در سیاســت
گــذاری و پیادهســازی برنامــههــای فــروش و تبلیغــات و برندســازی و جــذب مشــتری اســت.
بــرای فــروش تعار یــف گوناگونــی وجــود دارد ،اگــر بخواهیــم فــارق از توضیحــات مقدمــه
کتــاب پیرامــون "مــا همــه فروشــنده هســتیم" تعریفــی از جنــس کســب وکار و از فــروش کاال
بــه ازای پــول یــا تهاتــر بــر اســاس ارزش مالــی داشــته باشــیم شــاید بهتــر باشــد اینگونــه بگوییــم
ن ارتبــاط
کــه فــروش یعنــی توانایــی برقــراری یــک ارتبــاط دراز مــدت ســالم و انســانی کــه درای ـ 
کاال یــا خدمتــی ارائــه و در ازای آن هزینـهای دریافــت مـی شــود بــه طــوری کــه در ایــن خریــد و
فــروش همــه اکوسیســتم ســود ببرنــد.
نــه تنهــا فــروش بلکــه هــر رخــدادی طــی فرآینــدی آغــاز و پیشــرفت میکنــد لــذا در صورتــی
کــه خواســت مــا هدفــی مشــخص باشــد حتمــا بایــد آ گاهانــه مراحــل رخــداد را برنامــه ریــزی و
کنتــرل کنیــم و تنهــا در اینصــورت پیشــرفت و رســیدن بــه هــدف حاصــل میشــود لــذا بایــد ابتــدا
مراحــل و گا مهــای رخــداد و رســیدن بــه هــدف را شناســایی کنیــم و تحــت برنامــه کنتــرل کنیــم.
ایــن روزهــا دیگــر فــروش نیــز رخــدادی اتفاقــی نیســت ،بلکــه بــرای افزایــش فــروش بایــد طبــق
برنامهر یــزی درســت و علمــی رفتــار کــرد .روزگاری نــه چنــدان دور ویتریــن زیبــا کافــی بــود
تــا مشــتری جلــب و جــذب و خر یــد کنــد ولــی ایــن روزهــا حتــی نیازمنــدان بــه کاال از مقابــل
نهــای زیبــا بــدون توجــه گــذر میکننــد .پــس الزم و واجــب اســت تــا مراحــل فــروش خــود
ویتری 
را از دیــدگاه مشــتری بررســی کنیــم .دقــت کنیــم تفــاوت هــای دیــدگاه مــا و مشــتری بایــد ابتــدا
شناســایی و لحــاظ شــود.
چیــزی کــه مــا "فــروش" مینامیــم بــرای مشــتری "خریــد" اســت و شــاید همیــن تفــاوت اولیــه
تعــداد ز یــادی از هنجارهــای بیــن فروشــنده و مشــتری را شــفاف میکنــد .پــس واجــب اســت تــا
کلیــه مراحــل را از دیــدگاه مشــتری بررســی ،شناســایی و برایــش برنامهریــزی میکنیــم.
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فرآیند خرید
اتفــاق خر یــد طــی فرآینــدی در ذهــن مشــتری شــروع میشــود و پــس از طــی مراحــل پنجگانــه
یشــود .الزم اســت تــا بدانیــم کــه مراجعــه کننــدهی
ز یــر بــه خر یــد میرســد و البتــه تمــام نم 
مــا (دقــت کنیــد کــه هنــوز خر یــد نکــرده لــذا مشــتری نیســت) در کــدام مرحلــه از ایــن فرآینــد
اســت تــا بتوانیــم بــه عنــوان فروشــنده و در قالــب مشــاور کمــک مناســبی باشــیم برایــش تــا بقیــه
مراحــل فرآینــد خر یــد را طــی کنــد و موفــق بــه خریــد بشــود .ایــن خریــد همــان فــروش مــورد نظــر
بــرای مــا فروشــندگان اســت .اینــک مراجعــه کنند همــان را تبدیــل بــه مشــتری کردهایــم.
این فرآیند را بطور ساده طی  5مرحله به شرح زیر با هم بررسی میکنیم:

 -1نیاز
در ابتــدا نیــاز موجــب مراجعــه و اقــدام و خر یــد خواهــد شــد .لــذا الزم اســت بدانیــم کــه آیــا
مراجعــه کننــده مــا نیــاز خــود را کامــل شناســایی کــرده اســت؟ آیــا ابعــاد نیــاز خــود را میدانــد؟
ا گــر نمیدانــد الزم اســت تــا بــه او کمــک کنیــد و بــا هــم بررســی کنیــد و  ...تــا مشــتری بشــود.
گاهی الزم اســت احســاس نیاز بوجود آورید ،مراجعه کننده شــما ممکن اســت هنوز آشــنایی
به خدمات شما ندارد و از نیاز خودش مطلع نیست و الزم است تا مطلع شود .این دقیقا فعالیتی
اســت کــه طــی عملیــات بازاریابــی صــورت میگیــرد و بعــدا طــی یــک فصــل کامــل بررســی خواهــد
شــد .امــا ا گــر کــه بــه مــا مراجعــه کــرده هنــوز در مرحلــه نیــاز و اســت یعنــی الزم اســت تــا نیــاز خــود را
بشناسد ،فروشنده باید شروع کند به بازی نقش بازاریاب و ایجاد احساس نیاز در مراجعه کننده.
بررسی دقیق نیاز مراجعه کننده و آ گاهی از سلیقههای او بعالوه استطاعت مالی و خیلی
موارد دیگر (که با هم مرور خواهیم کرد) الزم است تا توسط فروشنده ابتدا شنیده و فهمیده شود
تا بتواند به مراجعه کننده به عنوان مشاور کمک کند و محصول مورد نظر خود را به فروش برساند.
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 -2جمع آوری اطالعات
امــروزه مشــتریان بــه واســطه دسترس ـیهای زیــاد بــه منابــع اطالعاتــی آ گاهــی بیشــتری
دارنــد والبتــه بعضــا گمــراه نیــز شــدهاند .در همیــن راســتا پــس از احســاس نیــاز جهــت رفــع
نیــاز جســتجو بــرای راه هــا و روش هــای برطــرف کــردن نیــاز آغــاز میشــود .وبگــردی و بررســی
جهــا و ســایتهای اینترنتــی ،مراجعــه بــه فروشــگاههای مربوطــه و مشــاورههایی از دوســتان
پی 
و اطرافیــان موجــب جم ـعآوری اطالعــات جهــت رفــع نیــاز میشــود.
فروشــنده باهــوش هیچــگاه مراجعــه کننــده خــود را نبایــد نــاآ گاه تلقــی کنــد حتــی اگــر
اینطــور بــه نظــر برســد چــون نــه تنهــا مشــتری ایــن برداشــت از خــود را متوجــه شــده و دوســت
نــدارد ،بلکــه بعضــا مشــتریها تظاهــر بــه عــدم آ گاهــی میکننــد تــا فروشــنده را ارزیابــی کننــد.
از طرفــی حتــی ا گــر در لحظــه بیاطالعــی باشــند حتمــا در ایــن بیاطالعــی نخواهنــد مانــد و
بــا صــرف زمــان کوتاهــی تــوان بدســت آوردن اطالعــات را دارنــد لــذا همیشــه بــا فــرض آ گاهــی
مراجعــه کننــده از همــه جوانــب بــه او مشــاوره و راهنمایــی بدهیــد.
مشــتریها ســرویس گرفتــن را دوســت دارنــد خــواه ســرویس خدماتــی و اطالعاتــی باشــد
خــواه ســرویس از نــوع کاال .لــذا بــا دادن ســرویس مناســب و درســت نظــر مراجعــه کننــده خــود
را جلــب کنیــد.

 -3تحلیل یافته ها
پــس از جمــع آوری اطالعــات الزم نوبــت مقایســه و تحلیــل یافتــه هاســت .بررســی کیفیــت
و توازنــش بــا قیمــت ،خدمــات جنبــی و  ...حتــی برخــورد و احتــرام فروشــندهها جهــت اخــذ
تصمیــم خر یــد .دقــت کنیــد کــه ایــن تحلیــل همیشــه اجــرا نمیشــود و گاهــا علیرغــم اخــذ
تصمیــم در میانــه راه خر یــد اتفاقــی میافتــد و منجــر بــه خریــد از جایــی دیگــر و حتــی چیــزی
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یشــود .همــه فروشــندگان دوســت دارنــد ایــن اتفــاق بــه خودشــان ختــم شــود ،پــس ایــن
دیگــر م 
اتفــاق را بوجــود آور یــد .ا گــر مراجعــه کننــدهای در مراحــل قبلــی بــه شــما رســید اتفاقــی مانــدگار
در ذهــن یــا پیشــنهادی خــاص و خالصــه بــا اســتفاده از نبــوغ و بداهــه پــردازی اتفاقــی برایــش
ی بشــود .ایــن کار ســاده اســت و اگــر نمیدانیــد چگونــه
باشــید تــا برایتــان تبدیــل بــه مشــتر 
اجرایــی کنیــد بــه خاطــرات خــوش خــود هنــگام خریدهــای گذشــته مراجعــه کنیــد .همــه مــا
خاطــرات جالبــی از فروشــندهها دار یــم کــه در هنــگام خریــد ،فروشــندهها در ذهنمــان حــک
کردهانــد .الگو بــرداری و تقلیــد از افــراد موفــق همیشــه پیشــنهاد میشــود .و بلعکــس همــه
مــا خاطــرات تلخــی نیــز از مراجعــه بــه فروشــگاهها دار یــم .پــس بــه روش بهلــول کــه ادب از
بیادبــان آموخــت ،ایــن خاطــرات را بررســی و بــرای خــود ممنــوع بدانیــد .دقــت کنیــد کــه در
یشــود بعضــا منطــق ضعیــف میشــود لــذا الزم اســت
مواقعــی کــه احســاس بــر انســان حا کــم م 
تــا حتمــا قبــا ایــن مــوارد را بررســی کنیــد و پیشــنهاد میکنــم بنویســید و تمریــن کنیــد .در تمــام
تار یــخ هیــچ چیــز بــه انــدازه کاغــذ و قلــم موجــب رشــد انســان نشــده اســت.

 -4خرید
و بالخــره عمــل ســودمند فــروش بــرای مــا فروشــندهها کــه همــان عمــل خر یــد مشــتری
میباشــد ،صــورت میگیــرد .تصمیــم نهایــی و اقــدام بــه خریــد اتفاقــی اســت کــه حتمــا بایــد
پــس از طــی مراحــل بــاال صــورت بگیــرد و در غیــر اینصــورت آینــده درخشــانی نخواهــد داشــت.
ممکــن اســت منجــر بــه مرجوعــی یــا از دســت رفتــن مشــتری شــود .لــذا بــه دو دلیــل فروشــنده
بایــد موقعیــت مراجعــه کننــده خــود را تشــخیص بدهــد.
ا گــر هــر یــک از مراحــل بــاال طــی نشــده اســت ،فروشــنده بایــد کمــک کنــد تــا مراجعــه کننــده
کلیــه مراحــل را درســت و کامــل طــی کنــد تــا بــه درســتی منجــر بــه خریــد شــود.
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ا گــر مراجعــه کننــده خر یــد را انجــام بدهــد ولــی مراحــل را درســت و کامــل طــی نکرده باشــد،
بــه احتمــال ز یــاد بعــدا منجــر بــه مرجوعــی و عــدم رضایــت از خریــد خواهد شــد.

 -5بررسی
هنــوز هســتند افــرادی کــه خر یــد را پایــان کار فروشــنده میداننــد امــا مــا کامــا مخالفیــم و
بعــدا طــی معرفــی فروشــنده کشــاورز مفصــا بررســی خواهیــم کــرد کــه بــه چــه علــت مخالفیــم.
امــا فعــا فــرض را بــر ایــن قــرار میگذار یــم کــه مشــتری بعــد از خریــد انجــام شــده بیشــتر بــه
یپــردازد و تنهــا در صورتــی کــه بهــای پرداخــت را برابــر ارزش کاالی
بررســی خر یــدی کــه کــرده م 
خر یــداری شــده بدانــد ،مشــتری دائمــی خواهــد شــد.
مشــتری مکــرر داشــتن یعنــی راحتــی در کســب کــه آرزوی همــه صنعتگــران و بنگاهــداران
اســت .رســیدن بــه ایــن گــروه از مشــتریان راهــی ســاده اســت لیکــن نیــاز بــه برنامهر یــزی دارد.
در بخــش "مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری" کــه امــروزه بــا اســم  CRMمیشناســیم بــه شــکل کامــا
بــه ایــن مقولــه پرداختهایــم.

اجزا فروش
بــرای بررســی درســت و کامــل واحــد فــروش الزم اســت تــا ابتــدا اجــزا آن را شناســایی و یــک
بــه یــک بررســی کنیــم .اینجــا مــا اجــزا فــروش را بــه  4دســته (فروشــنده ،فروشــگاه ،محصــول و
ارزش) تقســیم کردیــم و زیرمجموعــه اجــزا را بــا هــم بررســی میکنیــم.
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 -1فروشنده
فروشــنده مهمتر یــن جــز فــروش اســت .کلیــه عوامــل و مــوارد و قوانیــن و هرآنچــه در ســازمان
تهــای فروشــنده اجــرا و برقــرار میشــود .لــذا بــا تمــام قــدرت
فــروش موجــود اســت طــی فعالی 
بــرای فروشــندگان خــود حمایــت و هدایــت قایــل شــوید .آموزشهــای مســتمر و مشــورت و
کنتــرل و حمایــت برنامهر یــزی شــده داشــته باشــید تــا ایــن مهمتریــن واحــد صنــف خــود را
رشــد روزافــزون بدهیــد.
بــدوا اینجــا طــی چهــار ســر فصــل فروشــنده را بــه عنــوان عضــوی از واحــد فــروش بررســی
میکنیــم امــا در انتهــای همیــن فصــل بــرای فروشــنده مباحــث مفصلــی از زوایــای مختلــف
آمــده اســت.

موقعیت اجتماعی فروشندگان در بازار
شــوربختانه در جامعــه امــروز مــا فروشــندگان جایگاهی مناســب ندارنــد و بعضا به انتخاب
خــود فروشــنده نشــدهاند لــذا حرفــه خــود را دوســت ندارنــد .فروشــندهای کــه مهمتریــن نقطــه
ســازمان اســت نــه تنهــا کار خــود را دوســت نــدارد بلکــه بــه علــت دیــدگاه غلــط صاحبــان
کســب و کار مســیر رشــد و آمــوزش و حمایــت برایــش در نظــر گرفتــه نمیشــود و بعضــا همــه چیــز
بــه توانایــی شــخصی فروشــنده ســپارده میشــود .همــه کارفرمایــان در جســتجوی فروشــنده
خــوب و قابــل هســتند حــال آنکــه بهتر یــن فروشــنده را بایــد تربیــت کــرد نــه اینکــه در بــازار
جوینــدگان کار درخواســت کــرد .اغلــب صاحبــان کار بــر ایــن باورنــد کــه تغییــر و جایگزیــن
کــردن پرســنل فــروش ســادهترین کار اســت .بنــده بــا ایــن مطلــب از اســاس مخالــف هســتم
و طــی ایــن کتــاب مکــرر پیرامــون ارزشهــای فروشــندگان و جایــگاه پــرارزش و حســاس آنهــا
بــرای هــر صنعــت صحبــت کــردهام.
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طــی ســطرهای قبــل ســعی بــر شــماردن ارزشهــای فروشــنده و جایــگاه او در صنعــت شــد
و در ادامــه نیــز بــا دقــت بیشــتر ر یــز نــکات جــاری و ملــزم بــرای فروشــندگان را بررســی خواهیــم
کــرد .دیــدگاه اجتماعــی بــازار جــاری امــروز مــا بــه فروشــنده بســیار ســنتی بــوده و نیازمنــد
اصــاح اســت ،رســالت ایــن کتــاب اساســا همیــن تغییــر دیــدگاه اســت.

وضعیت ظاهری فروشنده
محققــان برایــن باورنــد کــه بیــش از  70درصــد برداش ـتها در همــان برخــورد اول و طــی 3
یشــود .لــذا بــرای رســیدن راحــت بــه یــک پایــان خــوب بهتــر اســت یــک
ثانیــه نخســت انجــام م 
شــروع خــوب داشــته باشــیم .وضعیــت ظاهــری فروشــنده شــامل لبــاس ،آرایــش و پیرایــش،
نظافــت و معطــر بــودن ،نحــوه ایســتادن و نــگاه کــردن ،گویــش و احتــرام رفتــاری و  ...خالصــه
هرآنچــه کــه مطلــوب اســت را یــک فروشــنده بایــد در خــود طراحــی و تامیــن کنــد و بــا تمریــن از
آن خــود ســازد .فروشــنده بــودن یعنــی آراســته بــودن و دلچســب بــودن تــا باالتر یــن حــد امــکان
و بضاعــت.

پیش نیازهای ذهنی فروشنده
در بیشــتر اوقــات مشــتری بیشــتر نیازمنــد اعتمــاد بــه فروشــنده اســت تــا کاال .اعتمــاد بــه
فروشــنده جهــت دریافــت و بــاور مشــورت ،جهــت بیــان کامــل نیــاز و ابعــاد مــورد نظــرش و
تهــای فورشــنده .مشــتری تــا زمانــی کــه فروشــنده را تائیــد
حتــی جهــت گــوش دادن بــه صحب 
یشــود مگــر در مواقعــی کــه بــا یــک برنــد از پیــش شــناخته شــده
نکنــد بــا او وارد معاملــه نم 
رو بــرو باشــد .بنابرایــن واجــب اســت فروشــنده فضــای قابــل اعتمــاد ایجــاد کنــد ،فضایــی کــه
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مشــتری احســاس امنیــت و آرامــش کنــد ،فضایــی کــه مشــتری بتوانــد بپذیــرد کــه درک شــده و
بــا او صادقانــه برخــورد میشــود.
فروشــنده بــرای ایجــاد چنیــن فضایــی الزم اســت تــا آ گاهیهــای جنبــی خــود را پیرامــون
مخاطــب خــود افزایــش داده و بـهروز باشــد .بــرای مثــال فروشــنده الرم اســت تــا در مــورد ترکیــب
رنــگ و کنــار هــم نشســتن رنــگ و کال رنــگ شناســی بدانــد بعــاوه رنــگ روز و اساســا مــد روز را
بدانــد .فروشــنده بایــد فضــای ذهنـیاش مملــو از امیــد و حــس مثبــت باشــد لــذا واجــب اســت
مثبــت اندیــش و پــر انــرژی باشــد ،خــوش بیــان و خــوش ســیما باشــد ،خــوش رفتــار و صــادق
و صمیمــی باشــد ،افتــاده و در خدمــت باشــد ،در حوزههــای روانشناســی و جامعهشناســی
اطالعــات داشــته باشــد و از حداقــل پختگــی اجتماعــی بخــوردار باشــد .ایــن پختگــی
موجبــات اعتمــاد مشــتری را فراهــم میکنــد.

تکنیک ها و روشهای نوین فروش
پیشــتر بررســی کردیــم کــه فــروش یــک علم اســت و بــا توجه به رشــد روزافزون علــوم مختلف
الزم اســت عــاوه بــر تمــام مــوارد فــوق الذکــر فروشــنده تکنیــک هــا و روش هــای فــروش را بــه روز
بدانــد .بعضــی از تکنیکهایــی کــه امــروزه پیشــنهاد میشــود در تضــاد کامــل بــا روشهــای
پیشــنهادی قدیــم همیــن علــم اســت و ایــن نشــان از پیشــرفت ســریع علــم فــروش دارد .ایــن
کهــا اســباب فــروش از جایــگاه اجبــار و تحمیــل نیســت بلکــه هــدف مــا تنهــا فــروش بــه
تکنی 
کســانی اســت کــه قصــد خر یــد دارنــد و احتمــال دارد مشــتری کســب و کاری دیگــر بشــوند.
یشــود و
تکنیکهــای فــروش توســط نویســندگان و مدرســان مختلــف آمــوزش داده م 
بــا توجــه بــه تغییــر روزافــزون اینجــا صحبــت ز یــادی از آنهــا نمیکنیــم .فقــط همیــن بــس کــه
بدانیــم بایــد بیاموز یــم و بــه روز بمانیــم.
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 -2فروشگاه
محلــی کــه فعــل فــروش انجــام مــی شــود و کاال بــه مشــتری معرفــی میشــود را فروشــگاه
مینامیــم .فروشــگاه خــواه فیزیکــی و ســنتی و خــواه مجــازی و اینترنــی در هرحــال مســتلزم
داشــتن ویژگیهایــی اســت کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .قبــل از هــر بررســی الزم اســت تــا
بــه ایــن توافــق برســیم کــه فروشــگاه بایــد مناســب کاالی مــورد ارائــه باشــد .هیچــگاه کاالهــای با
ارزش را در فروشــگاههای بیکیفیــت عرضــه نمیکننــد و بلعکــس .موقعیــت مکانــی و ابعــاد
و تجهیــزات و دکوراســیون فروشــگاه بــا توجــه بــه نــوع کاال و میــزان فــروش تعر یــف میشــود.
امــروزه فروشــگاههای کوچــک رو بــه کاســتی هســتند و فروشــگاههای بــزرگ و زنجیــرهای
بــا روش برندینــگ فضــای کار را بــرای فروشــگاههای کوچــک تنــگ کردهانــد .از طرفــی فــروش
فضــای مجــازی و ســایتهای مختلــف تحــت بســترهای مختلــف اینترنــت نیــز فضــای
کســب و کار را بــرای فروشــگاههای بــزرگ ســخت کردهانــد.
موقعیــت فروشــگاه و کلیــه جنبیــات فروشــگاه الزامــا بــا توجــه بــه مخاطــب و محــل
کســب بایــد انتخــاب شــود .بازخــورد فرهنگــی محلــه و دیــدگاه اجتماعــی مخطبــان تعییــن
کننــده ملزومــات فروشــگاه اســت .مشــتری قشــر متوســط بعضــا جســارت ورود بــه فروشــگاه
پــرزرق و بــرق را نــدارد و بلعکــس ،دهکهــای باالیــی جامعــه در فروشــگاههای بــدون هیاهــو
نمیرونــد .ایــن واقعیــات جــاری جامعــه اســت کــه البتــه اســتثنا هــم دارد و مــا اینجــا قصــد
بررســی اســتثناعات را ندار یــم.
فروشــگاه باید قوانین مشــخص و واضحی داشــته باشــد هم برای پرســنل و هم برای مشتری.
ایــن قوانیــن شــامل ســاعات فعالیــت ،نحــوه ارائــه خدمــات ،نحــوه پذیرایــی و  ...میباشــد.
علیرغــم اینکــه همــه مــا اینهــا را میدانیــم و موافقیــم ولــی اکثــر فروشــگاهها قوانیــن خــود را شــفاف
و اطــاع رســانی بــرای مخاطبــان نکردهانــد و ایــن همیشــه موجــب ســردرگمی مراجعیــن اســت.
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 -3محصول
کاال یــا خدمــات قابــل ارائــه عمــا محصــول نامیــده میشــود و واجــب اســت تــا فروشــنده
بیشــترین حــد اطالعــات در مــورد محصــول قابــل عرضــه داشــته باشــد تــا بتوانــد بهتریــن
ســرویس فــروش را بــه مشــتری خــود بدهــد .ایــن اطالعــات حداقــل شــامل مــوارد زیــر میشــود :
موقعیت محصول
آ گاهی از حوزه مشتری ها
آ گاهی از محصول
آ گاهی از رقبای محصول

 -4ارزش
بهتر است بدوا طی یک جمله ساده تمام محوریت این موضوع را مطرحکنیم:
"مشتری کاال را میبرد ،ارزش را میخرد".
درســت اســت کــه مشــتری کاال را خر یــداری میکنــد و بــا خــود میبــرد لیکــن برایــن بــاور
مشــترک باشــیم کــه مشــتری کاال را صرفــا بــه جهــت ارزشهایــش انتخــاب میکنــد و تنهــا
در مقابــل ارزشــهایی کــه شــناخته اســت حاضــر بــه پرداخــت بهــا کاال میشــود .ارائــه کاال
بــه مشــتری و خر یــد ایشــان در ظاهــر بــرای بــرآورده کــردن نیــاز اســت ولــی همگــی مــراودات
و معامــات صرفــا بــه بهانــه مبادلــه ارزش و تامیــن ســلیقههای گونا گــون اســت لــذا ایــن کــه
یشــود یــا نمیشــود صرفــا بــه علــت عــدم رفــع نیــاز نیســت بلکــه بعضــا بــه
معاملــه انجــام م 
شهــای شناســایی شــده و بهــا کاال اســت .مشــتری در ابتــدا ملــزم بــه
علــت عــدم تــوازن ارز 
بــرآوردن کــردن نیــاز شــخصی اســت لیکــن پررنگتریــن چیــزی کــه مــدام در حــال بررســی و
تحلیــل آن اســت ارزش کاالی پیشــنهاد شــده و مــورد معاملــه اســت .ارزشهایــی که فروشــنده
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توانســته بــه مشــتری معرفــی کنــد .بســیارند معامالتــی کــه بــه علــت عــدم توانایــی فروشــنده در
معرفــی ارزشهــای کاال و یــا عــدم تامیــن اعتمــاد مشــتری بــه ارزشهــای کاال انجــام نشــده
اســت و ایــن یعنــی شکســت فروشــنده و در ادامــه شکســت کســب و کار.
یشــود جهــت هرچــه بهتــر معرفــی کــردن کاالی خــود و در ذهــن مانــدن ارزشهــا،
پیشــنهاد م 
یهــای مــد نظــر کاالهــای تولیــدی خــود از دیگــر رقبــا و تســهیل در امــر رقابــت بــا
یهــا و برتر 
ویژگ 
ســایر تولیدکننــدگان و کاالهــای موجــود در بــازار و  ...بــرای کســب و کار خــود شــعار بســازید و
مز یــت رقابتــی خــود ضمــن شــعار مطــرح کنیــد ،در تبلیغــات بــا ایــن شــعار خــود را معرفــی کنید و
فضای کســب و کار خود و بازار هدف خود را آ کنده از شــعار و مزیت رقابتی کســب و کار خود
کنیــد تــا جایــی کــه همــه شــما را بــه ایــن ویژگــی بــارز بشناســند .بــرای مثــال برخــی از شــعارهای
کمپانــی تویوتــا در طــی ایــن ســالها کــه از زبــان مدیــران عامــل بیــان شــده بررســی میکنیــم:
مشتری حرف اول را میزند ،سپس نوبت فروشنده است و در آخر سازنده قرار دارد.
راه کسب تجربه ،مواجهه با چالشهاست.
خودت ،با تالش خود ،از حرمت خود دفاع کن.
ما دستاوردهای بزرگ را با زحمات خود به دست آوردهایم.
کیفیت در حین فرآیند ساخته میشود.
فرامــوش نکنیــد کــه قیمــت آخریــن ارزش مــورد بحــث اســت .قیمــت همیشــه بایــد در پــس
شهــا و ویژگیهــای کاالی شــما را نشــناخته حتمــا راجع
شهــا قــرار گیــرد .مشــتری تــا تمــام ارز 
ارز 
بــه قیمــت دچــار ســوتفاهم خواهــد شــد و بدانیــد کــه ا گــر مشــتری کاالی شــما را بــه علــت قیمــت
شهــای کاالی خــود
تگــذاری درســت نکردهایــد و یــا شــما نتوانســتهاید ارز 
نخــرد یــا شــما قیم 
را درســت نمایــان ســازید و مشــتری را متقاعــد بــه ایــن ارزشهــا کنیــد .بعضــا قیمتگــذاری بــا
یشــود لیکــن شــما فروشــنده محتــرم بایــد در روش ارائــه و معرفــی کاال
دقــت و بررســی انجــام م 
کهــای خــود بررســی مجــدد کنیــد و حتــی از افــراد موفــق و کار بلــد مشــاوره بگیریــد.
و تکنی 
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قیمتگــذاری سیاســتی جــدی و الزمــه آن اطالعــات وســیعی از بــازار اســت .هرچنــد
کــه خیلــی از تولیدکننــدگان قیمــت را بــه اشــتباه از تجمیــع هزینههــای تولیــد و هزینههــای
باالســری محاســبه میکننــد لیکــن قیمــت را موجــودی و نیــاز بــازار ،میــزان تقاضــا و رقابــت و
اجنــاس جایگز یــن تعییــن میکننــد.
روش ارائــه قیمــت بــه مشــتری نیــز از سیاس ـتهای جــدی ســازمان فــروش اســت .انــواع
شهــای ســنتی کــه منجــر به چانه زنی میشــود و یا شــیوههای
قیمتگــذاری میتوانــد ماننــد رو 
مختلفــی از جملــه اعــام قیمــت طــی لیســت قیمــت ،نوشــتن روی تــگ یــا تابلوهــای نصــب
شــده در فروشــگاه و حتــی اعــام در ســایت باشــد و یــا طبــق فرمولهــای مختلــف تخفیــف
و ارتقــا فــروش ( )promotionو باشــگاه مشــتریان از جملــه انــواع قیمتگــذاری نویــن اســت
کــه هر یــک بــا توجــه بــه ذائقــه بــازار ،نــوع ارائــه کاال ،دسترســی مخاطــب و شــیوه رقابــت بایــد
تگــذاری و سیاســت واحــد بــرای قیمــت در کلیــه محلهــای
انتخــاب شــود .در هرحــال قیم 
لهــای تعییــن قیمــت نشــان از صالبــت و اقتــدار
شهــای ارتقــا فــروش و ثبــات فرمو 
عرضــه ،رو 
کســب و کار دارد و موجــب جلــب نظــر و رضایــت مشــتریها میشــود.

فروشندگی
در ابتــدای ایــن کتــاب و ابتــدای ایــن فصــل بــا هــم به ایــن توافق رســیدیم که فروشــنده بودن
و فروشــندگی ،کار تمــام عمــر همــه مــا بــوده و هســت ،امــا فروشــندگی و فروشــنده بــودن انــواع
گوناگونــی دارد و تنــوع آن را میتوانیــم بــا کمــی دقــت در اقصــی نقــاط پیرامــون زندگــی خودمــان
ببینیــم ،حتــی در خانــواده خــود .فروشــندگان موفــق و فروشــندگان جادوگــر ،فروشــندگان
فقیــر و فروشــندگان ثروتمنــد ،فروشــندگان دورهگــرد و فروشــندگان غیرحضــوری ،فروشــندگان
حرف ـهای و فروشــندگان خــاق ،فروشــندگانی کــه فروشــنده بــودن را دوســت ندارنــد و حتــی
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خــود را فروشــنده نمیداننــد ،فروشــندگانی کــه از ایــن تعریــف فــروش کــه در ابتــدای فصــل
عنــوان شــد تنهــا بــه بخــش پایانــی آن توجــه دارد یعنــی عرضــه کاال و گرفتــن پــول ،فروشــندگانی
کــه همیشــه از اوضــاع بــازار و کســبوکار خــود ناراضــی هســتند ،همیشــه غــر میزننــد و هیــچ
کاری بــرای تغییــر خــود انجــام نمیدهنــد و اعتقــادی بــه آمــوزش و یادگیــری ندارنــد و دیگــران
را مســؤول ناکامیهــای خــود میداننــد.
بعضــا فروشــندگان توجــه ندارنــد کــه مــردم برای به دســت آوردن پولشــان زحمتکشــیدهاند
و قــرار اســت حاصــل زحمــات ماههــا و شــاید حتــی ســالها کار و پسانــداز خــود را بــا او
معاملــه کننــد ،بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بــا ســرعت و راحتــی خریــد نکننــد .امــا فروشــنده
حرفـهای قبــل از ایــن کــه بــه فکــر فــروش و گرفتــن پــول از مشــتری باشــد بــه بخــش اول تعریــف
فــروش یعنــی برقــراری رابطه توجــه دارد ،بــه ادامــه خر یــد و خریدهــای آتــی توجــه دارد و برایــش
مهــم اســت کــه ایــن فــروش و فروشــنده و فروشــگاه را بــه دیگــران معرفــی کنــد و بــرای تمامــی
اینهــا نــه تنهــا فکــر کــرده بلکــه برنامهر یــزی دارد و راهکارهــای گوناگونــی اندیشــیده اســت.
ایــن فروشــنده میدانــد کــه مهمتر یــن بخــش فــروش برقراری اعتماد بیــن او و خریــدار اســت
و ایــن اعتمــاد ایجــاد نمیشــود مگــر بــا برقــراری یــک رابطــه ســالم انســانی کــه همــه طرفیــن
رابطــه منتفــع گردنــد .در فصــل بــازار همــه طرفیــن و انتفــاع آنهــا را تحــت عنــوان برد-برد-بــرد
بــه تفصیــل بررســی کردهایــم.
یــک فروشــنده بایــد بدانــد کــه در پــس هــر فــروش یک انسان اســت بــا محدودیتهــای
انســانی و روابــط و ضوابــط انســانی و نکتــه مهــم ایــن مــراوده آن انســان اســت و کار خــودش
بــهعنــوان یــک فروشــنده حرف ـهای بــا ایــن انســان ایــن اســت کــه او را نــه تنهــا درک کنــد بلکــه
بشناســد و بدانــد کــه چــه نیازهــا و خواســتههایی دارد و عالیقــش چیســت تــا درنهایــت بتوانــد
دقیقــا نیــاز او را بــا توجــه بــه محدودیتهایــش بــرآورده ســازد و بــه او ســود برســاند چرا کــه ســود
فروشــنده تنهــا در ســود خر یــدار و در ســود اکوسیســتم خریــد اســت.
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ً
فروشــنده بایــد همیشــه در حــال یادگیــری باشــد و مســؤولیت کار خــود را کامــا بپذیــرد.
او مراحــل یــک فــروش موفــق را میدانــد و پروســه فــروش را طبــق فرآینــد فروش طــی میکنــد.
مشــتری را گام بــه گام در ایــن فرآینــد و چرخــه هدایــت و راهنمایــی میکنــد تــا اتمــام عملیــات
فــروش .حتــی پــس از فــروش نیــز برنامههایــی بــرای پیجویــی و اندازهگیــری میــزان رضایتمنــدی
مشــتری دارد .تــا در صــورت دریافــت رضایــت مشــتری بتوانــد بــه ســادگی نــه تنهــا از او مشــتری
تکــراری بســازد بلکــه از او بخواهــد برایــش مشــتریهای جدیــد بســازد و بــه دیگــران معرفــی کنــد.
هیـچگاه فروشــی صــورت نمیگیــرد مگــر اینکــه ابتــدا ارتباطــی برقــرار شــود و وظیفــه برقــراری
ارتباط بر عهده شخص فروشنده است ،بنابراین ابتداییترین مهارت برای فروش و فروشندگی
توانــی برقــراری ارتبــاط اســت .ایــن توانایــی ارتبــاط تــا جایــی مهــم اســت کــه در تمــام مطالــب
مر بــوط بــه فــروش پیرامونــش خواهیــد شــنید و اکثــر تکنیکهــا در راســتای برقــراری رابطــه اســت.

بزرگترین سرمایه هر کسب و کار
بــا دقــت در بخــش اول تعریفــی کــه از فــروش گفتــه شــد یعنــی برقــراری ارتبــاط دراز مــدت
ســالم و انســانی میتــوان بــه هــدف یــک کســب وکار پیبــرد .آقای برایــان تریســی میگوید:
روز اولــی کــه وارد دنیــای کس ـبوکار و فروشــندگی شــدم فکــر میکــردم کــه هــدف یــک
کسبوکار کســب درآمد اســت ،امــا بعــد از ایــن کــه بــا فروشــندگان حرفــهای دیــدار داشــتم
ب و کار فقــط و فقــط
و آمــوزش دیــدم متوجــه شــدم بزرگتر یــن و مهمتریــن هــدف یــک کس ـ 
خلــق مشــتری و بعــد نگهــداری آن مشتری اســت ،چــرا کــه نگهــداری مشــتری بســیار مهمتــر
از خلــق مشــتری جدیــد اســت و بعــد از آن بــود کــه وارد جرگــه فروشــندگان حرف ـهای شــدم.
طبــق گــزارش محققــان و کارشناســان مختلــف هزینــه تقریبــی بــه دســت آوردن مشــتری
جدیــد در هــر کســب و کار حــدود  ۵برابــر هزینــه حفــظ و گســترش کســب و کار خــود بــا مشــتریان

  لصفف

45

فعلــی اســت ،لــذا اصــل اساســی در هــر کســب و کار توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه چگونــه بــا راه
انــدازی کمپیــن هایــی بــه مشــتریان فعلــی خــود در هزینــه بازاریابــی بــه منظــور جــذب مشــتریان
جدیــد صرفــه جویــی کنیــم .بنابرایــن بــر خــاف تصــور بســیاری کــه بــر ایــن عقیــده هســتند کــه
بزرگتریــن ســرمایه هــر کســب وکاری میــزان دارایــی و حســاب بانکــی آن کســب وکار اســت ،در
واقــع ایــن مشــتریان هســتند کــه بزرگتریــن ســرمایه شــما بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار
بشــمار مــی آینــد ،پــس تــا جایی کــه می توانید بــرای حفظ ورنگهــداری مشــتریانتان تالش کنید.
فروشــندهای کــه اســتمرار فــروش بــه مشــتری برایــش اهمیــت دارد اصطالحــا فروشــنده
کشــاورز خوانــده میشــود ز یــرا ماننــد کشــاورزی کــه بــرای مزرعــه و بــاغ خــود زحمــت مســتمر
میکشــد تــا منفعــت مســتمر کســب کنــد میباشــد .در مقابــل فروشــندگانی کــه مشــتریان خــود
را تنهــا بــرای یــک معاملــه میداننــد را فروشــندگان شــکارچی مینامنــد چــون ماننــد شــکارچی
از هــر صــی تنهــا یــک مرتبــه منفعــت میگیــرد .انتخــاب بــا شماســت کــه جــزو کــدام گــروه
باشــید ولــی پیشــنهاد همــه عالمــان علــم فــروش فروشــندگی بــه ســبک کشــاورز اســت.

تکنیکهای فروشندگی
حتمــا شــنیدهاید کــه میگوینــد فروشــندگی هنــر اســت ولــی امــروزه فــروش تبدیــل شــده
اســت بــه یــک علــم کــه نیازمنــد مهــارت هــای علمــی و تکنیکهــای فــروش مــی باشــد
و مکمــل هنــر فروشــندگی اســت .باتوجــه بــه تحقیقــات گســترده در جوانــب مختلــف از
جملــه علــوم اجتماعــی و روانشناســی ،گســترش شــبکه هــای مجــازی و دسترســی مــردم بــه
اطالعــات ،دیگــر ایــن روزهــا ایــن تغییــرات بــه شــکل تغییراتــی روزانــه شــده اســت .لــذا الزم
اســت بــه عنــوان فروشــنده یــا مدیــر بخــش و ســازمان فــروش تحقیقــات خــود را مســتمر و مــداوم
یهــای علمــی قبلــی و جــاری بســنده نکنیــم.
ادامــه دهیــم و حتــی بــه آ گاه 
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بســایتهای
تکنیکهایــی از قبیــل تکنیکهــای ز یــر را در کتابهــای فروشــندگی و و 
مربوطــه میتوانیــد جو یــا شــوید و بــا تمر یــن مکــرر جهــت ارتقــا فــروش خــود بــکار بگیریــد.
علیهــذا اینجــا توضیحــی گــذرا بــر تعــدادی از ایــن تکنیکهــا را بــا هــم مــرور میکنیــم تــا
آشــنایی نســبی بــا ایــن علــم برقــار شــود لیکــن بــه علــت تغییــرات نگــرش در علــم فــروش الزم
کهــا نیــز بــه روزرســانی شــوند.
اســت تــا ایــن تکنی 
شهــا بــا عنــوان تکنیــک ،تاکیــد بــر کارآمــدی و اختصــار
علــت نامگــذاری بنــده بــرای ایــن رو 
شهــا هنــگام برخــورد بــا مشــتری میباشــد.
شهــا و بعضــا نگر 
بــه جهــت یــادآوری ســریع ایــن رو 
تکنیک آغاز خوب
جهــت رســیدن راحــت بــه یــک پایــان خــوب راحتتریــن کار آغــاز خــوب اســت .بــا داشــتن
ظاهــری آراســته در محیطــی خوشــبو و مرتــب و بــا چهــرهای مهربــان و آرام همــه مراجعیــن را
جــذب خــود کنیــد.
تکنیک احترام
خاطرتــان باشــد احتــرام حتــی اگراغــراق آمیــز باشــد نیــز میتوانــد مــردم را جــذب شــما کنــد
لیکــن تــاش کنیــد احتــرام را در ذهــن و نــگاه خــود تربیــت کنیــد تــا آرامــش منتــج از احتــرام
بــرای خودتــان هــم برقــرار شــود.
تکنیک سوال  ،سکوت
تــا جــای ممکــن کــم حــرف بزنیــد .فروختــن حــرف زدن نیســت بلکــه شــنیدن اســت .یادتــان
باشــد هیــچ جملـهای از فروشــنده نبایــد بــدون ســوال تمــام شــود .حتمــا در انتهــای تمــام گویــش
خــود بــا ســوال کــردن موضــوع حــرف را بــه مشــتری بســپارید و شــنونده نیازهــای او باشــید تــا درک
کنیــد او مشــتری چــه چیــزی اســت و بــا چــه چیــزی میتوانیــد بــرای خودتــان حف ـظش کنیــد.
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تکنیک قالب
گاهــی الزم اســت کاالیــی را بــا قیمــت دور از توقــع مشــتری ویتریــن کنیــد تــا بــه ســراغش
بیایــد و حــاال دیگــر وقــت هنرنمایــی شــما فروشــنده توانــا اســت کــه امکانــات و کاالهــا و
خدمــات و ...اساســا خودتــان را معرفــی کنیــد.
تکنیک تکرار معرفی
گاهی مشتری در حین بررسیهایی که روی انواع کاالها انجام میدهد دچار فراموشی کاالی
یشــود ولی شــما فروشــنده موفق با شــناخت از نیازش گاها الزم است یک کاالی
بررســی شــده م 
قبال معرفی شده را مجددا و بعضا به روشی دیگر معرفی کنید .این کار را مصرانه انجام ندهید
کــه موجــب کالفگــی مشــتری خواهــد شــد بلکه بایــد با ظرافت و حســن رفتار پیادهســازی کنید.
تکنیک خدمت
در خدمــت بــودن از فضایــل بشــری اســت و پیشــنهاد میکنــم بــا نهایــت تــوان در خدمــت
مشــتری باشــید حتــی ا گــر هنــوز مشــتری نشــده اســت .خدمــت از هــر نــوع کــه باشــد پســندیده
اســت .خدمــت در پذیرایــی ،خدمــت در آوردن صندلــی بــرای نشســتن ،خدمــت اطــاع
رســانی و مشــاوره و هــر نــوع خدمتــی کــه دســت شــما برمیآیــد حتمــا بــه ذائقــه مشــتری خــوش
خواهــد بــود و موجبــات رابطــه فیمابیــن خواهــد شــد.
تکنیک نمکگیر
در ادامــه تکنیــک قبــل و در راســتای در خدمــت بــودن ،بــا پذیرایــی کــردن و پیشکــش
کــردن هدی ـهای هرچنــد انــدک بــه مشــتری موجبــات نمکگیــر شــدن را فراهــم آوریــد کــه در
فرهنــگ مــا ایرانیــان قدمــت باســتانی دارد.
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تکنیک رزومه
از خودتــان و کاالیتــان تعر یــف نکنیــد کــه اصــا بــه ذائقــه هیــچ کــس خــوش نمیآیــد.
بلکــه بجــای آن از ســوابق کاری خــود و کاال بگوئیــد و محلهــای تحقیــق و مشــتریان قدیــم و
معــروف خــود را بازگویــی کنیــد تــا مشــتری بتوانــد در مــورد شــما بــه راحتــی تحقیــق کنــد.
تکنیک ارزش
مثــل یــک کارآ گاه در تمــام مــدت شــنیدن از مشــتری خــود جویــای ارزشهــای مــورد نظــر
او باشــید .ببینیــد بــرای او چــه چیزهایــی ارزش اســت و او بدنبــال تامیــن چــه نیــاز و ارزشــی
آمــده اســت.
تکنیک وا گذاری
مثــل یــک مشــاور در تمــام مــدت گو یــش خــود بــه مشــتری بــا نهایــت آرامــش و نرمــی صرفــا
پیشــنهاد خر یــد بدهیــد و تاکیــد بــر محتــرم بــودن ســلیقه او نمائیــد تــا احســاس راحتــی بــا شــما
داشــته باشــد .مبــادا گون ـهای رفتــار کنیــد کــه حــس فشــار بــر خریــد داریــد کــه بســیار آزرده
خواهــد شــد.
تکنیک نسخه ممنوع
بــرای مشــتری دســتور خر یــد صــادر نکنیــد حتــی ا گــر خــودش خواســت نظرتــان را بگوئیــد
طبــق تکنیــک قبلــی تنهــا نظــر خــود را بــه عنــوان مشــاور بــه مشــتری مطــرح کنیــد .تنها پزشــکان
حــق دارنــد دســتور مصــرف صــادر کننــد و نســخه بدهنــد.
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تکنیک رابطه
دســت از فــروش بردار یــد و بــا مشــتری خــود دوســت شــوید .از هــر نــوع کــه هســت حتــی اگــر
حــدس میزنیــد کــه مشــتری نیســت بــا او دوســت شــوید و رابطــه برقــرار کنیــد .بــه یــاد بیاوریــد
خریدهایــی کــه خودتــان صرفــا در رابطــه بــا آد مهــا انجــام داده و میدهیــد .رابطــه حــرف اول
در فــروش و موفقیــت در برقــراری معاملــه را میزنــد.
تکنیک اره تیز اطالعات
تــا جــای ممکــن اطالعــات خــود را از کاال و خدمــات و هرچیــز کــه بــرای ارائــه داریــد بــاال
ببر یــد لیکــن مبــادا بــا ایــن حجــم اطالعــات مشــتری را گریــزان کنیــد و اشــتباهاتش را تنــد بــه
او گــوش زد کنیــد .ایــن اطالعــات بــه مشــابه ارهای تیــز اســت کــه فقــط در جــای خــود کارآمــد
اســت .در اســتفاده از ایــن اره دقــت ز یــاد کنیــد.
تکنیک مبهوت سازی
در ادامــه آ گاهــی از محصــول قابــل عرضــه در تکنیــک بــاال ،بایــد بــا روشهــای بیــان شــیوا بدوا
مشتری را مبهوت خود و بعدا مبهوت کارآمدی محصول کنید .این تکنیک در مورد خدمات
پــس از فــروش کــه متاســفانه هنــوز در ایــران خیلــی راجــع نشــده اســت بســیار کارآمــد اســت.
تکنیک رفع شک
جهــت رفــع شــک مشــتری بــرای خر یــد بعضــا الزم اســت تمــام آنچــه کــه قبــا در راســتای
نیــاز خــود و تائیــد و هماهنگــی کاالی شــما شــنیدهاید ،البتــه در زمــان درســت بــه شــکل
مسلسـلوار جهــت گرفتــن جــواب بلــه و تائیــد مکــرر مشــتری بشــمارش درآوریــد تــا رفــع شــک
از مشــتری شــود.
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تکنیک تکرار جمله
چقــدر لــذت بخــش اســت کــه دیگــران مــا را درک کننــد و یــا حتــی بشــنوند .ایــن حــس را بــا
تکــرار متــن کامــل و دقیــق جملــه مشــتری بــه او بدهیــد و او را مطمئــن کنیــد کــه خــوب شــنیده
و فهمیدهایــد و برایــش چیــزی دار یــد کــه دقیقــا میخواهــد.
تکنیکهای ارائه قیمت
تگــذاری
روشهــای ارائــه قیمــت بیشــتر وابســته بــه سیاســت واحــد فــروش جهــت قیم 
اســت و کمتــر بــه انتخــاب فروشــنده اســت لیکــن اگــر قــرار شــد فروشــنده قیمــت بگویــد بایــد به
ُ
روشــی قیمــت را بگو یــد کــه موجــب ضربــه و شــک بــه مشــتری نشــود .بــرای مثــال هنــگام بیــان
قیمــت حتمــا ابتــدا چنــد ویژگــی بــارز محصــول از جملــه مــواردی کــه بــرای مشــتری ارزشــمند
بــوده اســت را بشــمارید ،ســپس بــه نرمــی عــدد قیمــت را بگویــد و حتمــا بعــد از بیــان قیمــت
کهــای اولیــه بــود) موضــوع ذهنــی مشــتری را جابجــا کنیــد.
بــا طــرح ســوال (کــه البتــه از تکنی 
کهــای ارائــه قیمــت ،نصــب برچســب قیمــت در داخــل کاال اســت
از جملــه دیگــر تکنی 
تــا مشــتری ملــزم بــه لمــس و بررســی کیفیــت کاال جهــت رســیدن بــه برچســب قیمــت شــود.
تکنیکهای تخفیف
همیشــه بــرای مشــتری تخفیــف لذتبخــش اســت لــذا بــرای تخفیــف بایــد ضمــن سیاســت
گــذاری واحــد فــروش تخفیــف را نیــز طراحــی کنیــد تــا مشــتری لــذت خریــد خــود را بــه شــکل
مضاعــف احســاس کنــد .از جملــه میتــوان بــه انــواع روشهــای خریــد ارزانتــر در باشــگاه
مشــتریان بــا جمــع کــردن امتیــاز اشــاره کــرد و یــا کارت تخفیــف بــرای خریــد بعــدی و بســیارند
شهــای ســازنده بــرای تخفیــف و جلــب رضایــت مشــتری کــه الزم اســت
از ایــن دســت رو 
حتمــا قبــا زیرســاختهای مر بــوط بــه آن فراهــم شــود.

  لصفف

51

تکنیک امتیاز
گاهــی الزم اســت بــرای مشــتری امتیــازات محصــول خــود را بــه روشهــای مختلــف نشــان
دهیــد و اطــاع رســانی کنیــد .مثــا لبــاس ضــد آب را در معــرض آب قــرار دهیــد یــا کاالی ضــد
ضربــه را در معــرض ضربــه و در همیــن راســتا حتــی بــه مشــتری جهــت آزمــودن ویژگیهــای کاال
مدتــی را زمــان آزمایــش بــا امــکان عــودت لحــاظ میکننــد کــه بســیار موجــب جلــب اطمینــان
مشــتری میباشــد.
تکنیک ضرب المثل
شهــا و ویژگیهــای کاال از قیمــت ابــراز عــدم رضایــت
گاهــی مشــتری علیرغــم معرفــی ارز 
میکنــد .اینجاســت کــه بــه کمــک ادبیــات جهانــی و بــا ارائــه ضربالمثلهــای ملیتهــای
ل ایرانــی "هیــچ ارزونــی
مختلــف الزم اســت تــا نظــرش را جلــب کنیــد .از جملــه ضربالمث ـ 
بــی علــت نیســت" و یــا ضربالمثــل انگلیســی" اونقــدر پولــدار نیســتم کــه جنــس ارزون بخــرم"
و یــا ضربالمثــل ژاپنــی "پنیــر مفتــی تــو تلــه مــوش اســت" و یــا ضربالمثــل ایرانــی "ســرم رو
بشــکن ولــی قیمتــم رو نــه"
تکنیک توانمندی
گاهــی اوقــات مشــتری خــودش را الیــق داشــتن چیــزی بــه ایــن ارزندگــی نمیدانــد یــا بــه
علــت قیمــت باالیــی بایــد بــرای ارزشهــای کاال یــا خدمــات بپــردازد درآمــد خــود را کافــی
نمیپنــدارد .اینجــا شــما فروشــنده باهــوش بایــد بــا برشــماری لیاقتهــا ،شایســتگیها و
ارزشهــای مشــتری او را در مســیر تصمیمگیــری ســوق دهیــد .مشــاوران امــا ک اســتاد ایــن
کار هســتند ،بــد نیســت ســری بــه آنهــا بزنیــد.
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تکنیک بستن معامله
دقــت کنیــد کــه از یــک زمــان بــه بعــد دیگــر ارتبــاط برقــرار کــردن بــا مشــتری ســازنده نیســت
و بایــد معاملــه را ببندیــد .بــا هــم بــه ایــن تفاهــم رســیدیم کــه در معاملــه رابطــه حــرف اول را
میزنــد ولــی ا گــر ز یــاد بــه رابطــه پرداختــه شــود متاســفانه از معاملــه دور میشــویم و بعضــا
زمانــی بــه خــود میآئیــم کــه دار یــم بــا یــک دوســت جدیــد صمیمانــه حــرف میزنیــم ولــی
معاملــه نکردهایــم لــذا مراقــب هــدف فعالیــت خــود باشــید.
زمــان الزم بــرای هــر کســب و کار متفــاوت اســت و بایــد بررســی و عمــا میبایســت
مهندســی شــود تــا مشــخص شــود .مثــا حداکثــر زمــان الزم بــرای خریــد یــک پیراهــن مردانــه
بــرای یــک آقــا  10دقیقــه و زمــان الزم بــرای خر یــد همــان پیراهــن بــرای یــک خانــم  15دقیقــه
اســت .البتــه ایــن زمــان حتــی بــه دکــور و نــور فروشــگاه نیــز بســتگی دارد.
تکنیک فا کتور
در ادامــه بســتن معاملــه تکنیــک فاکتــور بــه معنــی نوشــتن تقاضــای مشــتری در برگــه پیــش
فاکتــور و درج تعــداد و قیمــت و  ...یــک از تکنیکهایــی اســت کــه مشــتری خــود را وســط
معاملــه انجــام شــده احســاس میکنــد.
گاهی فروشندهها موجودی رو به اتمام یا نزدیک شدن به زمان بسته شدن مغازه را بهانههایی
برای زودتر تصمیم گرفتن مشتری قرار میدهند که اگر صحت نداشته باشد قطعا سازنده نیست.
تکنیک پیشنهاد رد نشدنی
یهــای مشــتری را شــما فروشــنده باهــوش بایــد رفــع کنیــد .مثــا نگــران کیفیــت یــا
نگران 
کارآیــی یــا ســایز یــا  ...شــما بــا ایجــاد امــکان مرجوعــی میتوانیــد کمــک بــه حــل ایــن موضــوع
کنیــد .عمــا بــا اینــکار شــما پیشــنهادی دادهایــد کــه قابــل مــردود شــدن و رد کــردن از ســوی
مشــتری نمانــده اســت البتــه بســته بــه قوانیــن فروشــگاه و زمــان و نحــوه بیــان شــما فروشــنده دارد.
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تکنیک انتخاب بی بازگشت
الزم اســت تــا شــما فروشــنده محتــرم بــه گو یــش خــود دقــت کنیــد مثــا هنــگام بســتن
فاکتــور نپرســید "برایتــان ایــن را فاکتــور کنــم یــا نــه؟" بلکــه بــا اعتمــاد بــه فــروش خــود تعــداد را
بپرســید مثــا بگوییــد" :دوتــا میبر یــد یــا ســه تــا؟" یــا میتوانیــد بپرســید" :میخواهیــد برایتــان
همــه را فاکتــور کنــم تــا لــذت کامــل ببر یــد؟"
معنی نه مشتری
معنــی "نــه" مشــتری رد و عــدم قبــول فعالیتهــای شــما اســت .مشــتری هیچــگاه بــه کاال
نــه نمیگو یــد مگــر اینکــه شــما اشــتباه کــرده باشــید .یادتــان باشــد مشــتریای کــه بــرای تامیــن
یهــای امــروز
و رفــع نیــاز خــود مراجعــه کــرده اســت ،بــا توجــه بــه ســطح دسترســی بــه آ گاه 
حتمــا قبــا تحقیقاتــی هرچنــد انــدک داشــته اســت .لــذا اگــر در بازخــورد فعالیتهــای شــما
تهــای شــما مناســب و ارضــا کننــده نیســت و نیــاز بــه بررســی دارد
جــواب رد داد یعنــی فعالی 
و حتمــا الزم اســت تــا قــدم بــه قــدم از ابتــدای فعالیــت فــروش کلیــه مراحــل را بررســی دقیــق
و اصــاح کنیــد .یادتــان باشــد مشــتری "نــه" را بــه شــما گفتــه اســت و شــما بایــد حــل کنیــد.
گاهــی فروشــندهها پــس از شــنیدن "نــه" انــگار دنیــا روی سرشــان خــراب شــده و ناامیدانــه
دیگــر میــل و اشــتیاق خــود را بــه ادامــه گفتگــو بــا مشــتری از دســت میدهنــد امــا الزم اســت تــا
فروشــنده رفتــاری حرف ـهای داشــته باشــد و در پذیــرش اشــتباه خــود ،مراحــل فــروش و رقابــت
و تبلیغــات و برخــورد و  ...را بررســی و بــا توجــه بــه نیــاز مشــتری تغییــرات الزم را ایجــاد کنیــد.
تغییراتــی کــه مناســب ایــن مشــتری باشــد .تغییراتــی کــه بعضــا فهالبداهــه صــورت میگیــرد
ز یــرا بــرای فروشــنده تنهــا چیــز مهــم نتیجــه اســت یعنــی "رضایــت مشــتری".
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اولیــن مخلــوق خداونــد بــه بیــان انجیــل کلمــه اســت ،قــران نیــز ایــن مفهــوم را تائیــد نمــوده و
بــا بیــان اهمیــت بیــان و کالم اســاس خلقــت خداونــد را دو حــرف مــی دانــد .چنانکــه خداونــد
بــرای آفرینــش مخلوقــات میفرمایــد "کــن" یعنــی بــاش و آنــگاه "فیکــون" یعنــی میباشــد.
رســتگاری نیــز مرهــون گفتــن کلمــات اســت چنــان کــه مــی فرمایــد" :قولــوا ال الــه اال اهلل
تفلحــوا" پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت کالم و بیــان بســیار مهم و زیــر بنائی بوده و نحوه اســتفاده
از آن اســت کــه مــی توانــد موجــب بــروز هــر نــوع تغییــری شــود .آنچنــان کــه ارتباطــات کــه خــود
بــه منشــاء قــدرت در هــزاره ســوم تعبیــر گردیــده اســت حاصــل نمیگــردد مگــر بــه واســطه کالم
و نحــوه اســتفاده صحیــح از آن .حضــرت عیســی بــا کمــک کلمــات مــرده را زنــده میکــرد.
اهمیــت کالم در نــگاه متریالیسـتها نیز آشــکار اســت .آزمایشــهای پرفســور اومتــو از جمله
مهمتر یــن تحقیقــات در حــوزه اهمیــت کالم اســت .در ایــن تحقیقــات بلــور آب و ســایر مــواد
کــه در معــرض کلمــات زشــت و ناپســند و کلمــات زیبــا قــرار گرفتهانــد بــا یکدیگــر مقایســه
شــده اســت .تحقیقــات گــزارش شــده در کتــاب "شــهادت آب" بــر اســاس تحقیقــات پروفســور
اومتــو 1نشــان میدهــد کــه کلمــه حتــی بــر بلــور شــکل گرفتــه در آب نیــز موثــر اســت.
از طرفــی در قیــاس انســان بــا دیگــر موجــودات هســتی ،ســخن بارزتریــن ویژگــی بیرونــی بشــر
اســت کــه هــم میتوانــد موجــب صلــح شــود هــم شــوربختانه بلعکــس عمــل کنــد .همــه مــا عمــل
حــرف زدن را سالهاســت کــه روزمــره بــه شــکل ثابــت انجــام میدهیــم ولــی آیــا آئیــن حــرف
زدن را میشناســیم؟ چنــد درصــد از اختالفاتــی کــه همگــی تجربــه دار یــم بــه علــت عــدم درک
طرفیــن بــوده اســت؟ در ایــن فصــل موضــوع مــا فنــون ســاده بیــان مطلــب و بررســی کلیــه حواشــی
آن اســت .جــادوی ســخن را جــدی بگیر یــد و فرامــوش نکنیــد کــه "کالم تــو عصــای معجزگــر
توســت" نویســنده شــهیر آمریکایــی فلورانــس اســکاول شــین 2کتابــی بــا همیــن عنــوان دارد.
1 “The messages from water” ; by Masaru Emoto
2 «your word is your wand” ; by Florence Scovel Shinn
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انواع صحبت کردن
دامنــه تنــوع صحبــت کــردن بســیار ز یــاد اســت ،از صحبــت کــردن بــا خودمــان تــا دیگــران
بــه تعــداد مختلــف و جایگاههــای گونا گــون .درهمیــن راســتا صحبــت کــردن را میتــوان بــه
انــواع ز یــر تقســیم کــرد:
با خود

1

دو نفره
غیر حضوری
چند نفره
ارائه دهنده اصلی
جمع تدریس
سخنرانی رسمی
ســختترین و پیچیدهتر یــن شــکل صحبــت کــردن ســخنرانی رســمی باشــد چــون نــه تنهــا
تمــام مــوارد قبلــی را همزمــان دارد بلکــه مــواردی مخصــوص بــه خــود نیــز دارد .بنابرایــن الگــوی
بررســی ســخنوری را در ایــن کتــاب بــر اســاس ســخنرانی جمعــی قــرار میدهیــم.
طبــق آمارهــای مختلــف برگرفتــه از تحقیقــات مربــوط بــه تائیــد اولیــه افــراد ،بیــش از 70
درصــد رابطــه و تصمیمــات مربــوط بــه تائیــد و عــدم تائیــد بــرای رابطــه و حتــی میــزان رابطــه بیــن
یشــود .برابــر تجربیــات روزمــره
افــراد در برخــورد اولیــه و برداش ـتهای ضمــن نــگاه اول ایجــاد م 
و شــخصی بــه ســادگی میتوانیــم بــرای تائیــد اولیــه چهــار نکتــه مهــم را در نظــر داشــته باشــیم.
ظاهــر :نظافــت و بهداشــت ،مرتــب و آراســته بــودن ،آمــاده و شــاداب بــودن و خیلــی مــوارد
. 1هرچنــد صحبتهایــی کــه مــا بــا خودمــان میکنیــم سرنوشــت مــا را تعییــن خواهــد کــرد و هــر شکســت
یــا موفقیتــی بــه واســطه کالمــی اســت کــه مــا بــا خودمــان داشــتهایم لیکــن بــه واســطه اینکــه بــر اســاس
اعتقــادات و باورهایمــان اســت موضــوع ایــن کتــاب نیســت.
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کــه از ظاهــر انســانها در نــگاه اول دیــده میشــود همیشــه در قضــاوت مخاطــب تاثیــر دارد.
بیــان :شــروع گفتگــو ،جمــات و ادبیــات کالم ،روش بیــان جمــات ،تامــل و دقــت در
گــوش کــردن و بیــان مطالــب ،آرامــش در کالم و جمــات ،میــزان دقــت در گــوش کــردن و درک
مطالبــی کــه از طــرف مخاطــب بــرای مــا عنــوان میشــود حتمــا در اســتحکام رابطــه تاثیــر دارد.
ارتبــاط عاطفــی :در ادامــه مطلــب بــاال پیرامــون بیــان ،میــزان ارتبــاط عاطفــی حتــی در
لحظــه اول برخــورد بســیار موثــر اســت .تــا جایــی کــه از جملــه تمرینــات آتــی ایــن فصــل طراحــی
احســاس در جمــات اســت و تاکیــد بــر ایجــاد جمالتــی کــه بصــورت عــادت در گفتگوهــا
عنــوان میشــود.
پــول :شــاید در لحظــه اول خوشــمان نیایــد ولــی واقعیتــی اســت کــه قابــل گذشــت نیســت.
میــزان توانایــی و دسترســی بــه منابــع مالــی در برخــورد اولیــه بــرای همــه مخاطبــان بســیار مهــم
اســت .حــق دار یــد کــه مخالــف باشــید ولــی پیشــنهاد میکنــم پیرامــون ایــن موضــوع بیشــتر
بررســی و فکــر کنیــد و حتــی میتوانیــد برداش ـتهای خــود و تاثیــرات منفــی و مثبــت خــود را
از دیگــران مــورد کنــکاش قــرار دهیــد.

اشتباهات سخنرانی
افــراد در مواقــع خــاص معمــوال از خــود واقعــی خــارج میشــوند .مثــا جــدی میشــوند یــا
حتــی بــا لحــن دیگــری صحبــت میکننــد .ایــن اشــتباه کــه گاهــا حتــی بــه انتخــاب اســت
بســیار دور از شــخصیت حقیقــی گوینــده بــوده و قطعــا اشــتباه اســت .امــا چــون بــر اســاس
عــادات غلــط مــی باشــد ،دور از دســترس و قــدرت انتخــاب اســت و تنهــا بــا تمریــن امــکان
کنتــرل آن و ایجــاد قــدرت انتخــاب درســت محیــا خواهــد شــد.
مخاطــب عــاوه بــر اینکــه مایــل اســت بــا خــود واقعــی شــما روبــرو شــود بلکــه متوقــع اســت
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یشــنود نیــز از اطالعــات و تجربیــات ثبــت شــده در شــما باشــد لــذا روخوانــی
آنچــه از شــما م 
کــردن فقــط بــرای زمانــی پســندیده اســت کــه قصــد طــرح کالم از دیگــری دارید مثال شــعر خواندن
در شــب شــعر ،البتــه کــه حتــی در ایــن حالــت هــم خوانــدن شــعری کــه حفــظ باشــید نیــز بــه
مخاطــب لــذت بیشــتری میدهــد .پــس فرامــوش نکنیــد روخوانــی در هــر نــوع ســخنرانی ممنــوع
اســت ولــی اســتفاده از برگ ـهای حــاوی ســرفصلها همیشــه یــه مخاطــب احســاس اطمینــان
میدهــد کــه مطالــب طبــق لیســت نوشــته شــده یــا مطالــب مرحلــه بنــدی شــده طبــق تصویــر
میباشــد لــذا حتمــا قبــا بررســی شــده و ایــن حالــت جنبــه احتــرام بــه مخاطــب دارد و فضایــی
دلنشــین بــرای او ایجــاد میکنــد .امــا در گفتگوهایــی غیــر از ســخنرانی رســمی اســتفاده از
برگــه اصــا جایگاهــی نــدارد امــا بــرای القــای ایــن حــس اطمینــان بــه مخاطــب الزم اســت.
نــه تنهــا از ســرعت گو یــش کــم کنیــد بلکــه از قطــع کــردن کالم او نیــز خــودداری کنیــد ،ایــن
رفتــار هــم مودبانــه اســت و هــم احســاس آرامــش در گویــش ایجــاد میکنــد .پیشــنهاد میشــود
در گو یــش بــا تامــل و صبــوری و بعضــا ایجــاد ســکوت بیــن جمــات بــه مخاطــب خــود حضــور
فکــر در کالم و عمــق و بررســی در مطلــب را القــا کنیــد.
بــرای رفتــاری بــر اســاس انتخــاب الزم اســت تــا تمریــن کنیــد .تمــام رفتارهــای روزمــره مــا بــر
یشــود و تنهــا راه اصــاح رفتارهــا ایجــاد مســیر عصبــی رفتــار بــا تمریــن
اســاس عــادت انجــام م 
اســت در غیــر اینصــورت ایــن فصــل اساســا فایــدهای نــدارد جــز اینکــه وقــت شــما را میگیــرد،
تنهــا اطالعاتــی بــه شــما میدهــد کــه حتــی اگــر قبــا میدانســتهاید نیــز بعــدا قــادر بــه اجــرا
نیســتید .لــذا تنهــا پیشــنهاد بنــده انجــام بســیار ز یــاد تمرینــات بســیار ســاده ایــن فصــل اســت.
تمر یــن  :ضبــط تصو یــری و ویدئــو گرفتــن از ســخنرانیهایتان :بــرای شــروع همــه چیــز در
اختیــار خودتــان اســت .هــر موضوعــی کــه میخواهیــد انتخــاب کنیــد و حداقــل  3دقیقــه در
یــک اتــاق در بســته و بــرای یــک جمــع فرضــی صحبــت کنیــد .ویدیــو ضبــط شــده را خودتــان
بررســی کنیــد ،حتمــا تعــداد ز یــادی نقــد بــر خودتــان خواهیــد داشــت .تمــام نقدهــای وارده را
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بنویســید .مجــددا تمــام تمر یــن را تکــرار کنیــد در حالــی کــه ســعی میکنیــد نقدهــای وارده را بــر
طــرف کنیــد و حداقــل  10مرتبــه ایــن کار را بــا یــک موضــوع واحــد انجــام دهیــد .نتیجــه آخریــن
ویدیــو را بــا اولــی بررســی کنیــد و از پیشــرفت خــود لــذت ببریــد.

ا کوسیستم سخنرانی
طبــق تعر یــف آورده شــده در دانشــنامه آزاد ویکــی پدیــا" ، 1اکوسیســتم یعنــی اجتماعــی
از عناصر ،اجــزای زنده و اجــزای غیرزنــده و تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر در محیطهــای
تعریفشــده .ایــن اجــزای زنــده و غیرزنــده از طریــق چرخههــای مــواد مغــذی و جریــان انــرژی
یشــوند ".بــرای ا کــو سیســتم ســخنرانی مــا  5عنصــر اساســی در نظــر
بــا یکدیگــر مرتبــط م 
میگیر یــم:
مخاطب
سخنران
محتوا
هدف
محیط
ســخنرانی از هــر نوعــی کــه باشــد کامــا یــک اکوسیســتم اســت کــه عناصــر و اجــزا آن روی
هــم متاثــر بــوده و هیــچ یــک از عناصــر را نبایــد نادیــده گرفــت .از دســت دادن کمــال بــرای یــک
عنصــر کافــی اســت تــا هــدف را بدســت نیاوریــم و حتــی بعضــا کل ســخنرانی را از دســت
خواهیــم داد .در ادامــه کلیــه عناصــر و علــل اهمیــت آنهــا را شــرح و بررســی میکنیــم.
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 -1مخاطب
در ایــن اکوسیســتم مخاطــب بــا باالتریــن درجــه اهمیــت و بــا ویژگیهایــی بســیار خــاص
بایــد بررســی و یــژهای بشــود .جهــت جلــب توجــه مخاطــب الزم اســت کــه راجــع بــه مخاطــب
شــناخت داشــته باشــیم:
محدودیتهای فیزیکی مخاطب
تهــای فیزیکــی
مخاطــب شــما بــه عنــوان یــک انســان دارای خــواص فیزیکــی و محدودی 
مخصــوص بــه همــه انســانها اســت کــه بایــد بــه عنــوان طــراح ســخنرانی و مســئول تفهیــم
موضــوع ابتــدا ایــن محدودیتهــا را بررســی و معذوریتهــای مربوطــه را رفــع کنیــد تــا بتوانیــد
بــه منظــور خــود نزدیــک شــوید:
نشســتن :انســان از نظر اندام اصال برای نشســتن طراحی نشــده و بهتر اســت بخوابد ،بایســتد
یــا حرکــت کنــد .بــه همیــن دلیــل مخاطــب را پــس از مدتــی نشســتن بایــد تغییــر وضعیــت دهــد.
ســکون :انســان نمــی توانــد ســاکن بمانــد ،بایــد هــر چنــد دقیقــه حداقــل حرکــت ر اداشــته
باشــد .بــه همیــن علــت انســانها در جــای خــود اصطالحــا میلولنــد.
قنــد خــون :انســان هــر چنــد دقیقــه بــه تجدیــد قنــد خــون نیازمنــد اســت .بخصــوص اگــر
کار فکــری انجــام بدهــد ،حداکثــر  90دقیقــه بعــد دچــار ضعــف و دریافــت کمتــر خواهــد شــد.
بــه همیــن دلیــل حتمــا برنامههــای کالســی مــدارس و ســخنرانیهای خــود را بایــد کمتــر از 90
دقیقــه یــا یــه اتمــام برســانید یــا پذیرایــی شــود .پیشــنهاد میشــود جهــت پذیرایــی زمــان را بــرای
 60دقیقــه هماهنــگ کنیــد تــا بازدهــی بیشــتری داشــته باشــید.
دمــا :انســان بــه دمــا حســاس اســت و الزم اســت دمــای محیــط را بــرای ســخنرانی طراحــی
تهــای مختلــف بــا توجــه بــه محــل زندگــی خــود حساســیتهای دمایــی متفاوتــی
کنیــم .ملی 
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دارنــد .مــردم کوهســتان دمــای خنــک و مــردم کویــر دمــای گــرم را میپســندند .لــذا بســته بــه
جغرافیــای ســخنرانی و ملیــت حضــار میــزان دمــا بایــد تنظیــم شــود.
نــور :انســان بــا توجــه بــه نــور محیــط انــرژ یاش متفــاوت شــده لــذا بــا توجــه بــه موضــوع
ســخنرانی بایــد نــور ر اتنظیــم کــرد .بــرای ســخنرانیهای انگیزشــی نــور زیــاد ســفید ،بــرای
ســخنرانیهای آرامــش بخــش نــور کــم زرد ،بــرای ســخنرانیهای آموزشــی نــور ترکیبــی متوســط
و  ...لــذا الزم اســت نــور محیــط را بــا توجــه بــه هــدف ســخنرانی طراحــی کنیــم.
خیــره شــدن :انســان نمیتوانــد خیــره بشــود .خیــره شــدن و عــدم تحــرک چشــم موجــب
خســتگی ،ســوزش چشــم ،تحر یــک بــه حــواس پرتــی و  ...خواهــد بــود .لــذا گوینــده بایــد
متحــرک باشــد .گوینــده بایــد از ابزارهــای مختلــف بــرای جلــب توجــه و اســتفاده از حــواس
مختلــف مخاطــب اســتفاده کنــد.
ویژ گی های عمومی
ســن یــا میانگیــن ســنی مخاطبیــن :بــا توجــه بــه تفــاوت نــوع دیــدگاه نس ـلها و تفــاوت در
میــزان و نــوع تجربیــات میانگیــن ســن مخاطــب اهمیــت بهســزایی در انتخــاب موضــوع و
ادبیــات طــرح موضــوع دارد.
جنســیت :قابــل درک بــودن موضــوع و مثالهایــی کــه گوینــده بــرای مخاطبیــن بیــان
میکنــد کامــا بســتگی بــه جنســیت مخاطبیــن دارد .حتــی اگــر جنســیت مخاطبیــن ترکیبــی
لهــای زنانــه و هــم مردانــه را در دســتور کار خــود قــرار
میباشــد الزم اســت تــا گوینــده هــم مثا 
دهــد.
جایــگاه اجتماعــی :میــزان درآمــد و جایــگاه اجتماعــی مخاطبیــن بــا توجــه بــه میــزان
دسترســی بــه منابــع مالــی را خیلــی جــدی بگیریــد .مخاطــب شــما در صورتــی کــه دسترســی
کمــی بــه منابــع مالــی دارد ا گــر برایــش مثالهایــی بــا مبالــغ بــاال بزنیــد حتمــا از گفتگــوی
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شــما منفــک خواهــد شــد و بلعکــس بــرای شــخصی کــه متمــول اســت اگــر پیرامــون ارقــام کــم
صحبــت کنیــد حتمــا احســاس غیــر مفیــد بــودن آن مــراوده کالمــی را خواهــد کــرد و میلــی بــه
ادامــه و شــنیدن نخواهــد داشــت.
جایــگاه فرهنگــی ،تعصبــات ،نگــرش اجتماعــی و فرهنگــی :دقــت کنیــد کــه مخاطــب
شــما بــا توجــه بــه تجربیــات گذشــته ،وابســتگی بــه قــوم و ملیــت ،محلیــت شــهر و کشــور ،نــژاد
و  ...حتمــا بــا الگوهایــی ثابــت و بعضــا بــا تعصبــات منحصــر بهفــردی در مقابــل شــما حاضــر
شــده و الزم اســت بــه همــه آنهــا احتــرام بگذاریــد .ســخنرانی را بــه چالــش منفــی نکشــید .بعــدا
پیرامــون انــواع چالشهــا و نــوع مثبــت و منفــی آنهــا بررســی خواهیــم داشــت.
جایــگاه علمــی مخاطــب :بــا توجــه بــه میــران تحصیــات و نــوع تحصیــات و شــغل
و مهــارت ،مخاطــب شــما تــوان درک متفاوتــی خواهــد داشــت .اســتفاده از کلمــات و
اصطالحــات تخصصــی ،لغــات انگلیســی ،جمــات بــا زبانهــای دیگــر در صورتــی بایــد
باشــد کــه مخاطــب تــوان درک را داشــته باشــد .در صــورت شــک بــه تــوان درک حتمــا ترجمــه و
توضیــح دهیــد ولــی ا گــر شــک دار یــد بــه تــوان مخاطــب الزم اســت تــا در حــوزه ادراک مخاطــب
ســخنوری کنیــد.
دلیــل حضــور مخاطــب :اساســا بــه چــه علــت و منظــوری مخاطــب شــما شــدهاند؟ چــه
چیــزی برایشــان مهــم اســت؟ بــرای چــه اینجــا هســتند؟ و در یــک کالم چیــزی کــه در ذهــن
مخاطــب میمانــد تنهــا و فقــط یــک چیــز اســت .لــذا بــا دقــت تمرکــز کنیــد کــه چــه چیــزی در
ذهــن مخاطبانتــان بایــد بمانــد؟ طراحــی ایــن موضــوع و دور نشــدن از ایــن موضــوع را هســته
ســخنرانی مینامیــم و بعــدا مفصــل بررســی خواهیــم کــرد.
مهمتریــن چیــز بــرای هــر کســی خواســتههای خــودش هســت .لــذا خواســتههای شــما
حتمــا اولو یــت کمتــری خواهــد داشــت .پــس نفــع واضــح صحبــت شــما بــرای مخاطــب را
ذکــر کنیــد.
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ویژ گی های ذهنی
تمرکــز :دور شــدن از موضــوع نــه تنهــا بــرای گوینــده در خــال ســخنرانی بــه علــل مختلــف
مثــل ســواالت مخاطبیــن و  ...پیشمیآیــد بلکــه بــرای مخاطــب امــری عــادی اســت.
مخاطبــان خیلــی ســاده بــه علــت گفتگوهــای ذهنــی ناشــی از مســائل شــخصی و یــا بــه علــت
شــنیدن مــوارد جدیــد و حتــی مطالــب تکــراری ،از موضــوع دور میشــنود و جمالتــی را حتــی
نمیشــنود .لــذا ایــن وظیفــه گوینــده اســت کــه مخاطــب را بــا جذابیتهایــی کــه ایجــاد
میکنــد بــه مطلــب بازگردانــد .عــدم تمرکــز مخاطــب موجــب عــدم نتیجــه شماســت و بایــد
برایــش کاری بکنیــد .مثــا بــا انــرژی باشــید ،ســخنرانی را بــه چالــش مثبــت بکشــید،
حجــم اطالعــات :توقــع بخاطــر ســپردن گفتههایتــان را نداشــته باشــید بلکــه کاری برایــش
انجــام دهیــد .محققــان اعــام کردهانــد کــه طــی اوایــل قــرن  21میــادی انســانها حداکثــر بیــن
 2تــا  4نکتــه بــه یادشــان مــی مانــد .طــی تحقیــق انجــام شــده در ســال  1970میــادی بــه علــت
بکارگیــری بیشــتر از حافظــه میــزان یادگیــری و بخاطــر ســپاری افــراد بیــن  5تــا  9نکتــه بــود ولــی
امــروزه ایــن عــدد بــه  2و حداکثــر  4نکتــه کاهــش یافتــه اســت .پیــش بینــی میشــود بــرای
نس ـلهای آتــی ایــن عــدد تــا  1و حداکثــر  2نکتــه تنــزل داشــته باشــد .حجــم اطالعــات بــرای
جلســاتی ماننــد جلســات آموزشــی بیشــتر اســت و بایــد مدیریــت شــود .مثــا ارائــه بروشــوری
حــاوی اطالعــات بــه مخاطبیــن یــا دادن برگــه و کاغــذ جهــت نوشــتن جــزوه و یادداشــت یــا
حتــی ارســال اطالعــات ســخنرانی بــرای شــماره تلفــن شــرکت کننــدگان .بــه همیــن منظــور
توصیــه همیشــگی نویســنده بــرای همــه ایــن بــوده اســت کــه همیشــه دفتــر یادداشــت و قلــم
همــراه خــود داشــته باشــید .ایــن همراهــی قســمتی از اتیکــت و ویژگیهــای شــخصیتی شــما
باشــد و مطمئــن باشــید خیــرش برایتــان خواهــد آمــد .از ایــن کاغــذ و قلــم بــرای یادداشــت
دادن بــه دیگــران نیــز میتوانیــد اســتفاده کنیــد.
حــواس پنجگانــه :جهــت بیشــترین بهــرهوری از مخاطــب و بخاطــر ســپاردن نــکات بیشــتر
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از تمــام حــواس مخاطــب خــود اســتفاده کنیــد .تنهــا بــه شــنیدن مخاطــب اکتفــا نکنیــد.
اطالعــات تصو یــری بهتــر در ذهــن مــی مانــد .بــرای مثــال بــا ذکــر قصــه و خاطــره بــرای مخاطــب
خــود تجربیاتــی ایجــاد کنیــد کــه حتــی احســاس بویایــی و المســه نیــز ایجاد شــود .مثال شــنیدن
کلمــه لیمــو تــرش همیشــه موجــب ترشــح بیشــتر بــزاق شــده و یــا یــادآوری نســیم خنــک صبــح
همیشــه نوازشــگر پوســت اســت.
تمثیــل :بــه دالیــل ذکــر شــده در بنــد قبلــی بعــاوه در هــم آمیختگــی ذهنــی شــنونده بــا
قص ههــا و همزادپنــداری ایجــاد شــده طــی قصــه همیشــه از مثــال و خاطــره اســتفاده کنیــد.
ایجــاد تصو یــر ذهنــی در مخاطــب موجــب ثبــت مطالــب شــما خواهــد شــد.
حتمــا بــرای شــما خواننــده عز یــز ســوال اســت کــه چطــور مخاطــب خــود را بشناســم؟ چطــور
همــه ایــن مــوارد را شناســایی و لحــاظ کنــم؟ اطمینــان میدهــم بــا کمــی دقــت اکثــر مطالــب
قابــل درک اســت و فقــط در مرحلــه اول الزم اســت بدانیــد ،ســپس لیســتی از ایــن مــوارد بــرای
خــود داشــته باشــید تــا چیــزی از قلــم نیافتــد .در ادامــه بــه راحتــی ادامــه اطالعــات بدســت آیــد
و مدیر یــت میشــود .اطالعــات و مطالبــی چــون دمــا ،نــور ،محــل نشســتن ،تجهیــزات موجــود،
امکانــات مــورد نیــاز ،حمایتهــای پشــت صحنــه ،زمانبنــدی ســخنرانی (بعــدا بیشــتر بررســی
یهــای عمومــی بعضــا نیــاز بــه تحقیــق بیشــتر دارد
خواهیــم کــرد) .امــا دقــت کنیــد کــه ویژگ 
و بعضــا بــا مصاحبــه قبــل از ســخنرانی و یــا ســوال نفــر بــه نفــر ابتــدا و حیــن برنامــه ســخنرانی،
دریافــت پرسشــنامه قبلــی از شــرکتکنندگان و یــا پــرس و جــو کــردن از برگزارکننــدگان و
یتــوان اطالعــات الزم را بدســت آورد.
ســخنگویان قبلــی م 
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 -2سخنران
عنصــر دوم ایــن اکوسیســتم ســخنران اســت .کســی کــه قــرار اســت در دیــد همــگان
ســخنوری کنــد .بــا ابزارهــای مشــخص و توانایــی محــدود و بــه همــراه کول هبــاری از اســترس
ناشــی از تجربیــات قدیــم و تاثیــرات پیچیــده ذهــن و باورهــای مختلــف .در ادامــه بــه بررســی
مــوارد مر بــوط بــه ســخنران میپرداز یــم .مــواردی کــه همچــون مــوارد قبلــی تنهــا الزم اســت
مدیر یــت شــود .تجربــه بهتر یــن مســیر رشــد مدیر یــت اســت پــس تنهــا توصیــه اکیــد ایــن حقیــر
بــرای شــما متقاضــی ســخنوری تمر یــن ســخنوری و ســخنرانی در جمــع اســت .هــر جمعــی کــه
پدیــد میآیــد موقعیتــی بــرای تمر یــن اســت و از دســت ندهیــد .حتــی بــرای کــودکان اطــراف نیــز
ایــن موقعیــت را ایجــاد کنیــد کــه هــم بــرای خودتــان و هــم بــرای آنهــا بســیار مفیــد اســت.
استرس حین سخنرانی
ســختترین قســمت بــرای ســخنرانی مدیر یــت اســترس طــی ســخنرانی اســت .بــه عنــوان
مــدرس ایــن حــوزه و کســی کــه ســابقه ســخنرانیهای گونا گــون دارم از بنــده بپذیریــد کــه بــرای
همــه افــراد در ابتــدای کار ایــن اســترس بــا حجــم ز یــاد وجــود دارد و بــا تمریــن فقــط مقــدارش
کــم میشــود ولــی از بیــن نم ـیرود .حتمــا برایتــان ســخت اســت کــه بپذیریــد "اســترس بــرای
ســخنران مفیــد اســت".
حتمــا ســراغ دار یــد ســخنرانانی کــه حیــن ســخنرانی افتضــاح بــه بــار آوردهانــد و آبــروی خــود
یهــا موجبــات اســترس غیــر ســازنده شــما هســتند .استرســی کــه
را بردهانــد و  ...ایــن اگاه 
یشــود تــا شــما نتوانیــد آنچــه کــه هســتید را بــه نمایــش بگذاریــد .بــرای رهایــی از ایــن
موجــب م 
اســترس بایــد پیرامــون موضــوع مــورد نظــر خــود مطالعــه و تحقیــق کنیــد و بــرای بیــان مطالــب و
شفافســازی اید ههــای خــود مکــرر تمر یــن کنیــد .فیلــم تمرینــات خــود را ببینیــد و نقــد کنیــد
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تــا اســترس شــما کــم شــود ،فرامــوش نکنیــد اســترس شــما اگــر از بیــن بــرود ســازنده نیســت .اگــر
اســترس شــما از بیــن بــرود یعنــی نگرانیهــای شــما بــرای حضــور در مقابــل مخاطــب از بیــن
رفتــه اســت .بــه تعبیــری مخاطــب ارزش خــود را از دســت داده اســت .در ایــن حالــت شــما
بــرای خودتــان صحبــت خواهیــد کــرد نــه بــرای مخاطــب .لــذا دیگــر بــه رشــد خــود نخواهیــد
پرداخــت و درجــا خواهیــد زد .حتمــا ســراغ داریــد ســخنرانهایی را کــه خیلــی مســلط و
راحــت در برابــر دیگــران حــرف زدهانــد ولــی بعــدا از آنهــا خبــری خــوش دریافــت نکردهایــد.
ایــن ســخنرانها حــذف شــده از مســیر مخاطــب هســتند ،مخاطبیــن از هــر گــروه و توانایــی و
دانایــی کــه باشــند ،قــدرت درک اهمیــت خــود را دارد .وقتــی ســخنران فــارغ از درک متقابــل
در حضــور مخاطــب ســخنوری میکنــد و بــه ویژگیهــا و محدودیتهــای مخاطــب توجــه
نمیکنــد بــه ســرعت مخاطــب را از دســت میدهــد .بــرای بنــده مصــداق عینــی راننــدهای
اســت کــه بــدون توجــه بــه درجــه آب و درجــه بنزیــن و عالئــم هشــدار دهنــده روی داشــبورد
ماشــین در حــال رانندگــی میباشــد .ایــن راننــده بــزودی متوقــف خواهــد شــد چــون ماشــین را
از دســت خواهــد داد.
از طرفــی دانشــمندان علــم روانشناســی معتقــد هســتند کــه بــدن انســان در حالــت دریافــت
اســترس بــا تــوان بیشــتر و دقــت بیشــتر کار میکنــد و نــه تنهــا آســیب نمیبینــد بلکــه جوانتــر هــم
میمانــد .قســمت مضــر اســترس ،تــرس از آســیب دیــدن بر اثر اســترس اســت .باور اینکه اســترس
آســیب زننــده اســت و یــا بــاور اینکــه مــن بــر اثــر اســترس خــراب خواهــم کــرد یــا از حــال مـیروم و
باورهایی از این دست آسیب زننده هستند و خود استرس با ترشحات زیادی در بدن موجب
یشــود .خانــم دکتــر کلــی مــک گونیــگال
باالرفتــن تــوان بدنــی و تمرینــی درونــی ماننــد ورزش م 

1

طــی تحقیقاتــی در دانشــگاه اســتنفورد 2پیرامــون تاثیــرات اســترس بــر بــدن اعــام داشــتند کــه
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نتیجــه تحقیقــات نشــان دهنــده دوســتی اســترس بــا بــدن اســت ،در صورتــی که از آســیب دیدن
بــه واســطه اســترس نترســید .ایشــان طــی ســخنرانی طــی ســال  2013نتیجــه تحقیقــات مربوطه را
دال بــر مفیــد بــودن اســترس اعــام کردنــد .ایــن تحقیقــات بــر اســاس آمــار جمع آوری شــده نشــان
داد که آمار ســکته و ایســت قلبی به علت ترس از اســترس بوده و خود اســترس موجب ســامت
جســم و روان بــوده اســت .نگرانــی از عواقــب اســترس و مــرور تجربیــات دیگــران موجــب آســیب
بــوده .لــذا بــاور کنیــد کــه اســترس محافــظ شماســت و موجــب انــرژی بخشــیدن بــه شــما جهــت
کنتــرل و مدیر یــت امــور اســت .امــور پشــت صحنــه ســخنرانی ،امــور مطالعــات و تحقیقــات قبــل
از ســخنرانی و اهمیــت نظــر مخاطــب بعــد از ســخنرانی .اینهــا همگــی اکوسیســتم مفیــد بــرای
رشــد شــما ســخنران تــازهکار هســتند .بــاور کنیــد اگــر ایــن اســترس را نداشــته باشــید مســیر رشــد
و تحــول شــما محــدود و تــوان مدیر یــت اتفاقــات قبــل و بعــد از مصاحبــه را نخواهیــد داشــت.
تنهــا تکنیــک الزم بــرای مقابلــه بــا اســترس حیــن ســخنرانی اعتــراف بــه آن اســت در زمانــی
کــه احســاس میکنیــد اســترس آزار دهنــده داریــد و تنهــا روش کاســتن و تعدیــل آن تمریــن
ســخنرانی بــرای جمعهــای مختلــف.
بهتر یــن تمر یــن بــرای ســخنرانیهای اولیــه کمــک بــه ســخنرانی کــودکان اســت .تشــکیل
جماعتــی از اقــوام و دوســتان بــه منظــور شــنیدن ســخنرانی کــودکان اطــراف کمــک بســیار
ز یــادی بــه شــما خواهــد کــرد .بــا ایــن کار هــم کــودکان را پــرورش دادهایــد و هــم خودتــان
ســخنرانی ضمنــی خواهیــد داشــت.
ویژ گی های سخنران
یهــای مخصــوص و الزم را ابتــدا شناســایی و ســپس تامیــن
الزم اســت تــا ســخنران ویژگ 
کنــد .ویژگیهایــی مثــل لبــاس و ظاهــر آراســته ،دانــش و تســلط کافــی بــر موضــوع ،نقشــه بــرای
طــرح موضــوع ،آرامــش روانــی الزم ،تجربــه خوبــی در مــورد موضــوع و اساســا تجربــه در ســخنرانی.
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شناســایی و کفایــت الزم و مناســب بــرای هــر یــک از مــوارد ذکــر شــده وظیفــه دقیــق
ســخنران اســت .دقــت کنیــم کــه فرمــول ثابتــی بــرای میــزان کفایــت وجــود نــدارد و همگــی
بســتگی بــه اکوسیســتم ســخنرانی دارد .دیگــر اعضــای اکوسیســتم مشــخص کننــده حــدود
ایــن مــوارد هســتند .در ســخنرانی بــرای کــودکان و نوجوانــان پوشــیدن کــت و شــلوار پســندیده
نیســت بلکــه بایــد لبــاس رنگــی و شــاد و جــذاب پوشــید ،حتــی بایــد لبــاس راحــت پوشــید
چــون شــاید الزم باشــد تحــرکات بیشــتری بــرای جلــب توجــه انجــام داد .امــا ســخنرانی بــرای
صاحبــان کســب و کار و یــا ســرمایهگذاران یــک شــرکت حتمــا بایــد بــا لبــاس کامــا رســمی و
حتــی بــا رنــگ رســمی باشــد.
بــه همیــن علــت در قســمت شناســایی مخاطــب الزم شــمردیم تــا ســخنران بایــد حــدود
کامــل مخاطــب را شناســایی کنــد تــا بــرای خــودش آمادگــی درســت و مناســب و دلچســب
مخاطــب را ایجــاد کنــد
مایحتاج سخنران
ابزارهــای مــورد نیــاز ســنخرانی جهــت جلــب توجــه حواسهــای مختلــف مخاطــب بــا
توجــه بــه امکانــات بایــد تامیــن شــود .حتــی در گفتگوهــای دونفــره هــم از ابــزار اســتفاده کنیــد
تــا تاثیــر کالمتــان افزایــش یابــد .ابزارهایــی کــه بهتــر اســت همــراه داشــته باشــید .همگــی یادمان
هســت پدربزرگهایــی را کــه در جیبشــان نخودچــی و کشــمش داشــتند تــا ارتبــاط ســریعتر
بگیرنــد .همگــی یادمــان هســت کلمــات مخصــوص مادربزرگهایــی را کــه مخصــوص
عش ـقورزی آنهــا بــود و مثــل گوشــت بــه جــان مــا میچســبید .ایــن ابــزار و ایــن جمــات و
کلمــات را بایــد طراحــی کــرد و تمر یــن کــرد ،گوینــده بایــد جنــس بــودن و رفتــار خــود را منطبــق
بــر احســاس جــاری کنــد تــا مبــادا چاپلوســی و تزو یــر دیــده شــود.
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مدیریت اتفاقات
در اوج برنامهر یــزی و آمادگــی بــرای ارائــه ســخنرانی در هــر ابعــادی ،مــواردی پیشمیآیــد که
الزم اســت درجــا مدیر یــت شــود .مــواردی اتفاقــی کــه ســخنران قابــل و مســلط حتــی میتوانــد
بــا دیــدگاه بــاز و پذیــرا بعضــا بنفــع خــودش اســتفاده کنــد .ایــن مدیریت ،برخــورد پذیــرا ،کنترل
شــرایط ،اســتفاده از وقایــع و  ...نیازمنــد تجربــه اســت .مکــررا میبینیــم کــه تکــرار ســخنوری و
تجربــه ســخنرانی تعییــن کننــده تــوان گوینــده اســت و بــا مطالعــه ایــن فصــل و مطالعــه مطالب
یشــود ولــی توانایــی کاربــرد ایــن تکنیکهــا نیازمنــد تمر یــن اســت.
مشــابه تنهــا علــم ایجــاد م 

 -3محتوا
انتخــاب موضــوع و محتــوا بیشــترین ســوال ســخنوران تــازهکار اســت .در حالــی کــه در
صــورت تمریــن ســخنرانی ایــن ســوال بــه ســادگی حــذف خواهــد شــد چــون کمکــم هــم تــوان
ارائــه مطالبــی کــه بلــد هســتید بدســت خواهیــد آورد و هــم مطالعــه و تحقیــق خواهیــد کــرد
وعلمتــان را افزایــش خواهیــد داد .امــا یــاد بگیر یــد چیــزی را کــه نمیدانیــد بــه ســادگی اذعــان
بــه ناآ گاهــی بکنیــد ،نــه اینکــه بــا مهــارت کالم و تکنیکهــای ســخنوری بــه بیــان مطالــب
مختلــف بپرداز یــد کــه اساســا پســندیده نیســت.
اندازه درست
ســطح و میــزان گفتگــو پیرامــون موضــوع کامــا بســتگی بــه مخاطــب دارد .اگر ارائه ســخنگو
کــم باشــد بیســواد تلقــی میشــود و ا گــر ارائــه مطلــب بــرای مخاطــب زیــاد باشــد ،ســخنگو
زیاد هگــو و پــرکالم تلقــی میشــود .حتــی ادبیــات ســخنران و لغــات انتخــاب شــده بــرای بیــان
مطلــب و منظــور بایــد بــا توجــه بــه اطالعاتــی باشــد کــه از مخاطــب داریــد یــا بدســت میآوریــد.
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احساس
ســخنرانی در صورتــی موفــق و موثــر اســت کــه ارتبــاط احساســی بــا مخاطــب برقــرار
کنــد .فیل مهــای احساســی و موســیقیهای احساســی همیشــه در ذهــن میماننــد .گاهــا
کهــای ترکیــب و هارمونــی ســاخته و حتــی
موســیقیهایی ســاخته شــده کــه بــا باالتریــن تکنی 
توســط بزرگتریــن ارکســترهای ســمفونی نواختــه شــده ولــی چــون احســاس شــنونده را متاثــر
یهــای ســادهای کــه چــه بســیار دلنشــین بــوده
نکــرده در یــاد نمانــده اســت .در مقابــل تکنواز 
و چــون ارتبــاط حســی بــا مخاطــب گرفتهانــد در ذهــن مانــدگار شــدهاند .لــذا بــرای محتــوای
ســخنرانی و بیــان و دلنشــین بــودن احســاس مخاطــب را فراخــوان کنیــد تــا بــا برقــراری ارتبــاط
حســی بتوانیــد موثــر باشــید .بــرای مثــال ســخنرانی اســتیو جابــز 1بــرای معرفــی اولیــن گوشــی
موبایــل اپــل ابتــدا قابلیتهــای ایــن تجهیــز جدیــد ر ا شــمارد ،ســپس کنجــکاوی بیننــدگان
را تحر یــک کــرد و در نهایــت بــا اشــاره بــه اینکــه همــه اینهــا در جیــب شــما جــای میشــود و
احســاس توانایــی در عیــن راحتــی میکنیــد ،توانســت ارتبــاط احساســی همــه جانبــه ایجــاد
کنــد .شــماردن قابلیــت اینترنــت بعــاوه پخــش موزیــک بعــاوه برقــرای ارتبــاط تلفنــی ،در عیــن
اینکــه در جیــب جــا میشــود بــرای مخاطبــان حــس همــه جانبــه ایجــاد کــرد و لبخنــد باریکــی
احســاس مخاطــب را هدفگیــری کــرد.
حتمــا مثالهایــی ســراغ دار یــد کــه دیگــران برایتــان از یــک کاال یــا یــک رســتوران تعریــف
کردهانــد و پــس از امتحــان کــردن تعجــب کردهایــد کــه چــرا اینقــدر تعریــف زیــاد شــده برایتــان.
واقعیــت ایــن اســت ،هنگامــی کــه ســخنران بــرای شــما تعریــف میکــرده حتمــا احســاس شــما
را هــدف قــرار داده و توانســته اســت موثــر عمــل کنــد .امــروزه تبلیغــات بــا تمــام قــدرت همیــن
کار را بــا مخاطبــان میکننــد و نقطــه اصلــی مــورد نظــر آنهــا احســاس مخاطبــان اســت .ایجــاد
احســاس نیــاز بــه کاالی مــورد نظــر ،دادن حــس اطمینــان از تولیــد کننــده ،القــا حــس خــاء
Steve Jobs 1
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نبــودن ایــن کاال در زندگــی ،تولیــد انــرژی و حــس انگیــزه بــرای خریــد کاال ،بخشــیدن حــس
امنیــت از بــودن بــا  ....مرا کــز مــورد هــدف تبلیغــات میباشــد .جالبتــر اینکــه درســت اســت
کــه همــه میدانیــم ایــن مقصــود تبلیغــات را ولــی بــاز هــم تحــت تاثیــر قــرار میگیریــم ،چــون
درســت هــدف گیــری میکننــد و همیشــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا احســاس موثرتریــن راه اســت.
تنوع
بــرای تاثیــر بیشــتر بایــد بــرای بیــان کالمــی و ابــراز محتــوا روشهــای مختلفــی داشــته باشــید
تــا هــم تکــرار خســته کننــده نباشــد و هــم ســخنرانی بــا ایجــاد تنــوع ،دلنشــین باشــد .قبــا هــم
راجــع بــه فوائــد اســتفاده از تصاو یــر و فیلــم و موز یــک و  ...بــرای ارتبــاط بیشــتر صحبــت کردیــم
ولــی اینقــدر کوتاهــی در ایــن مــورد ز یــاد اســت کــه بنظــر میآیــد بایــد بــه شــکل اجبــار بــرای
ســخنران مطــرح شــود تــا مجبــور بــه اســتفاده باشــد.
شــاید ســوال ذهنــی همــه ایــن باشــد کــه در گفتگوهــای دونفــره چطــور از ابــزار اســتفاده
کنیــم و ا  ...بــرای توضیــح بیشــتر الزم اســت مثــال بزنــم .در برخــورد بــا یــک دوســت چقــدر
دلنشــین اســت کــه از جیبتــان یــک شــکالت یــا آبنبــات دربیاوریــد و پیشکــش کنیــد؟ بــرای
ابــراز محبــت ،دادن هدیــه هرچنــد کــم قیمــت و بــدون دلیــل و مناســبت ،چقــدر بیــاد ماندنــی
اســت؟ حتــی دادن کارت ویز یــت و یــا هدیــه تبلیغاتــی و از ایــن دســت تقدیمهــا همیشــه
احتــرام بــه همــراه دارد .حتمــا دیدهایــد کــه نســل قدیمــی مــا و بزرگترهــا هنــگام مراجعــه بــه
خانــه کســی ،دس ـتخالی نمیرفتنــد! حتمــا بــرای همــه ایــن مــوارد خاطــره مشــابه داریــد،
پــس یادبگیر یــم کــه بــرای تاثیرگــذاری اســتفاده کنیــم.
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 -4هدف (هسته سخنرانی)
پیشــتر توضیــح دادیــم کــه بعــد از ســخنرانی مخاطــب نــکات کمــی را بخاطــر م ـیآورد و
ایــن هنــر گوینــده اســت کــه بتوانــد نکتــه مــورد نظــر را در ذهــن مخاطــب جایگــذاری کنــد.
مخاطبــی کــه بــا تمــام حــواس پنجگانــه حضــور کامــل فیزیکــی دارد ولــی پــس از چنــد روز بــه
ســادگی حتــی هیــچ نکت ـهای از ســخنرانی در خاطــرش نخواهــد مانــد .لــذا بایــد دقــت کنیــم
محتــوا را طــوری انتخــاب کنیــم کــه بــا ظرافــت منظــور خــود را بــه روشهــای مختلــف در متــن
ســخنرانی پیادهســازی کنیــم و از تمــام حــواس مخاطــب بهــره الزم را بگیریــم.
هســته ســخنرانی در واقــع همــان هــدف و منظــور اصلــی گوینــده در قالــب یــک کالم اســت
و تمــام ســخنرانی پیرامــون هســته ســخنرانی بافتــه خواهــد شــد امــا گاهــی اوقــات منظــور مــا از
ســخنرانی اصــا نبایــد فــاش شــود .مثــا هنگامــی کــه مشــتری جهــت خریــد مراجعــه میکنــد
واضــح اســت کــه فروشــنده از ایــن فــروش ســود میبــرد ولــی اصــا نبایــد راجــع بــه ایــن ســود
صحبتــی بشــود بلکــه تمــام گفتگــو بایــد پیرامــون ســود و نفــع خریــدار باشــد .مــواردی کــه نبایــد
هســته ســخنرانی فــاش شــود ز یــاد اســت ولــی بــه اشــتباه ســخنران بــا فــاش کــردن منظــور گفتگو
و اصطالحــا لــو دادن هســته ســخنرانی مخاطــب را از دســت میدهــد .بــرای مثــال شــاید بهتــر
باشــد پــدر هنگامــی کــه میخواهــد فرزنــدش را بــه رفتــار درســت بــا مــادر دعــوت کنــد ،هســته
ســخنرانی را فــاش نکنــد و بــا احتــرام اغــراق آمیــز خــودش بــه مــادر موضــوع را بــه شــکلی در
رفتــار خــود ابــراز کنــد .مثــال دیگــر نصیحتهــای والدیــن جهــت درس خوانــدن فرزنــدان
اســت کــه معمــوال بــه منظــور پیشــرفت زندگــی آتــی و در بزرگســالی مطــرح میشــود ،درحالــی
کــه منظــور اصلــی والدیــن یــا همــان هســته ســخنرانی آرامــش و افتخــار شــخصی والدیــن بــرای
زمــان حــال اســت ،وگرنــه همــه میدانیــم کــه بــا درس خوانــدن تنهــا احتمــال موفقیــت هســت
نــه تضمیــن .یــا بــرای مثــال واضحتــر زمانــی کــه یــک ســخنگو از طــرف یــک حــزب مــردم را
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دعــوت بــه حمایــت میکنــد ،وعدههایــی میدهــد کــه حتــی امــکان ادا کــردن آنهــا وجــود
نــدارد و ایــن درحالــی اســت کــه هســته ســخنرانی او افزایــش طرفــداران و بدســت آوردن آرا تنهــا
بــرای ایجــاد انتفــاع شــخصی خــود در حــزب مــورد نظــر اســت.
گاهــی نیــز هســته ســخنرانی بایــد بــه وضــوح مطــرح و بررســی شــود .در عیــن حــال کــه تمــام
یشــود حتــی الزم اســت هســته ســخنرانی خیلــی واضــح و بــه تکــرار نشــان
ابعــادش بیــان م 
دادهشــود .در اینصــورت تمــام فضــای ســخنرانی را بایــد پــر از هســته ســخنرانی کــرد .بــرای
مثــال ســخنرانی پیرامــون یــک موضــوع علمــی یــا ارائــه گــزارش تحقیقاتــی واضحــا بــا طــرح
اصلــی هســته ســخنرانی و بررســی آن پیــش م ـیرود.
در هــر دو حالــت بررســی شــده بــاال ،هســته ســخنرانی تنهــا چیــزی اســت کــه در ذهــن
مخاطــب خواهــد مانــد ،خــواه بــه شــکل واضــح و خــواه بــه شــکل ضمنــی و در پــس موضوعــی
دیگــر .پــس دقــت کنیــم کــه ارزش هســته ســخنرانی را قدر بدانیم و به شــکل درســت بــا آن رفتار
کنیــم .گاهــا مثالهــای طنــز بیشــتر در ذهــن مــا میمانــد .بیائیــد تصــور کنیــم فروشــندهای کــه
بــه محــض ورود مشــتری از در مغــازه هســته گفتگــو را مطــرح میکنــد و بــا لبهایــی خنــدان
و کوبیــدن دس ـتها بهــم بــه ســمت او م ـیرود و بلنــد میگویــد بهبــه از خریــد شــما چــه ســود
یشــود و شــما حــاال کــه اومــدی دیگــه بایــد بخــری .بنظــر شــما بــا لــو
خوشــآیندی نصــب مــا م 
رفتــن هســته ایــن ســخنرانی ،چقــدر احتمــال خر یــد مشــتری وجــود دارد؟
اآلن وقــت بررســی گفتگوهــای گذشــته اســت .گفتگوهایــی کــه بعضــا بــا بیدقتــی بــه
هســته ســخنرانی از هــدف دور ماندهایــم .شــاید بــا ایــن نــگاه و طراحــی روش بیــان هســته
ســخنرانی نتایــج راحــت بدســت آینــد.
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 -5محیط
یهــای محیــط بــرای شــما خواننــده باهــوش
بعــد از طــرح موضوعــات بــاال دیگــر حــدس ویژگ 
امــری ســاده اســت ولــی وظیفــه حکــم میکنــد مــروری دقیــق بــا هــم بــر تمــام مــوارد داشــته باشــیم.
در اکوسیســتم فعــال ســخنرانی بیشــتر از همــه بایــد بــه محدودیتهــا و ویژگیهــای مخاطب
توجه شود .کلیه خواستهها و امکاناتی که مخاطب نیاز دارد تا در ارتباط هرچه بهتر با گوینده
باشــد ،بایــد در محیــط فراهــم شــود .مــروری داشــته باشــید بــر ســخنرانیهایی کــه قبــا شــرکت
کردهایــد ،کــدام یــک را بهتــر ارزیابــی میکنیــد؟ و بــه چــه علــت؟ احتماال همــه آنها مــوارد بنیادی
را رعایــت کــرده بودنــد ،فقــط ممکــن اســت در یــک مــورد کمــی اهمال شــده بــود ولی نتیجــه برای
شــما مطلــوب نبــوده اســت .دقــت کنیــد گاهــی تامیــن چیزهــای کوچــک بســیار بــرای مخاطــب
یشــود .بــرای مثــال ســالنهای کنفرانــس زیــادی هســتند کــه بســیار
مطلــوب و مقبــول ظاهــر م 
شــبیه هــم هســتند ولــی بلنــد بــودن ســقف کــه حتــی ممکــن اســت به چشــم نیــاد بــرای مخاطب
فضایــی بــاز و راحــت را ایجــاد میکنــد .یــا ســالن کنفرانســی کــه مســیر تــردد مخاطبیــن راحــت و
بــا مزاحمــت کــم بــرای مخاطبــان دیگــر باشــد احســاس آزادی بیشــتر بــه حضــار میدهــد .و اینهــا
همه در تاثیرگذاری سخنران و اثرپذیری مخاطب نقشی کوچک دارند ولی تجمیع این عوامل
موجــب تقو یــت قــدرت اثــر ســخنران خواهــد بــود .امــروزه مســاجدی کــه بــرای مدعویــن صندلــی
تامیــن کردهانــد بیشــتر از مســاجد بــه ســبک قدیــم مشــتری دارنــد و بعضــا بــرای خیلــی از افــراد
امــکان نشســتن روی زمیــن وجــود نــدارد فلــذا در مراســمی کــه در مســجدی بــدون صندلی باشــد
نمیتواننــد شــرکت کننــد .مــواردی ازایــن دســت را حتمــا بــا دقــت بیشــتر بــرای خــود پیــدا کنیــد.
هســته ســخنرانی هرچنــد کــه قــرار بــه افشــا نباشــد ولــی بایــد از تمــام محیــط بــه مخاطــب
القــا شــود .محیــط را آ کنــده از هســته ســخنرانی کنیــد تــا در ذهــن مخاطــب بمانــد .انتخــاب
گهــا و تابلوهــا و پذیرایــی بایــد مناســب با هســته ســخنرانی باشــد .طراحــی روش تاثیرگذای
رن 
هســته ســخنرانی بســیار ماهرانــه بایــد باشــد.
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بیان و ابراز
هــر گوینــدهای بــرای تفهیــم موضــوع از ابزارهــای 3گانــه کالم ،لحــن و رفتــار اســتفاده
میکنــد .مهمتر یــن ابــزار گوینــده رفتــار اســت .نقــش اساســی رفتــار یــا همــان ز بــان بــدن هنــگام
گو یــش تــا حــدی اســت کــه حتــی میتوانــد تمــام معانــی کالم را جابجــا کنــد .در ایــن قســمت
بــه بررســی ایــن 3گانــه میپرداز یــم:

 -1کالم
کالم و گو یــش عصــای معجــزه آفریــن گوینــده اســت .ایــن تنهــا تفــاوت انســان بــا دیگــر
حیوانــات اســت .هرچنــد کــه برخــی از حیوانــات بــا ایجــاد اصــوات بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار
میکننــد ولــی هیــچ گروهــی از حیوانــات توانایــی برقــراری ارتبــاط صوتــی ماننــد انســان نــدارد.
اســتفاده صحیــح از کلمــات بســتگی مســتقیم بــه دایــره لغــات گوینــده دارد .بــرای افزایــش
دایــره لغــات کار بــردی بایــد میــزان مطالعــه خــود را افزایــش دهیــد .مطالعــه کتــاب عــاوه بــر
افزایــش آ گاهــی و علــم ،موجــب آشــنایی ذهــن بــا لغــات جدیــد و نگارشهــای گوناگــون
یشــود .هــر انســانی بــرای بیــان مطالــب و اهــداف خــود الگوهــای ثابتــی دارد و بــرای افزایــش
م 
و بعضــا اصــاح ایــن الگوهــا الزم اســت حوز ههــای مطالعــات خــود را افزایــش دهــد تــا بــا
دیدگا ههــای مختلــف نــه تنهــا آشــنا شــود بلکــه بتوانــد در روزمــره خــود بــه عنــوان ابــزار کارآمــد
بــکار ببنــدد.
امــروزه بــا توجــه بــه دسترســی ز یــاد اطالعــات ،اصالحــات رایــج هــر ملیتــی بــه ســرعت در
حــال افزایــش و بــه همــان نســبت در حــال تغییــر اســت .بــرای مثــال صفــت پاچهخــوار تــا چنــد
ســال پیــش در ادبیــات فارســی وجــود نداشــت امــا امــروزه بیشــتر از چاپلوســی بــکار مــیرود.
لــذا ارتبــاط بــا افــراد گونا گــون از اقشــار مختلــف میتوانــد موجــب افزایــش آشــنایی بــا لهجههــا
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و اصطالحــات روزمــره شــود .گوینــده بــرای انتخــاب لغــات و کالم بایــد در ارتبــاط تنگاتنــگ
بــا جامعــه و تاکیــدا جامعــه مخاطــب خــود باشــد .بــرای مثــال کســی کــه تــوان بیــان جمــات
اداری و رســمی نــدارد قطعــا گوینــده خوبــی بــرای قشــر تحصیــل کــرده نخواهــد بــود و بلعکــس
گوینــدهای کــه در ارتبــاط بــا اقشــار کارگــر جامعــه نیســت هرچنــد بــر موضوعــی مســلط باشــد ولــی
بــه علــت عــدم تــوان در بیــان جمــات عامیانــه ،حتمــا از جمــات و کلمــات ثقیــل اســتفاده
خواهــد کــرد و بــه همیــن علــت ارتبــاط مناســبی بــا ایــن گــروه از مخاطبــان نخواهــد گرفــت.
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه ایــن کتــاب بــا قلــم و کالم متنوعــی نــگارش شــد .بــرای
فهــای بــاال نگارشــی ادبــی داشــت امــا فصولــی چــون فــروش بــا نگارشــی روان
مثــال پاراگرا 
و بعضــا خودمانــی نوشــته شــد .علــت آن نــه تنهــا ابــراز تــوان نگارنــده در نــگارش متنــوع اســت
بلکــه بــا توجــه بــه موضــوع مطرحــه و نیــاز جلــب توجــه خواننــده ،نــگارش متفــاوت انتخــاب
شــد .البتــه الزم بذکــر اســت کــه نویســندگان ایــن کتــاب نیــز متفــاوت هســتند و ایــن خــود
علتــی بــرای نــگارش متفــاوت اســت .ا گــر توجــه کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه نگارنــده ایــن
فصــل و فصــل فــروش یکســان هســتند ولــی تفــاوت فاحشــی در روش بیــان و لغــات و انشــا
جمــات وجــود دارد.

 -2لحن
داشــتن صــدای خــوب و آهنگیــن همیشــه آرزوی همــه اســت .حتمــا موافقیــد کــه بــا
داشــتن صــدای زیبــا موثرتــر میتوانیــم بــا مخاطــب ارتبــاط داشــته باشــیم .صداســازی علــم
گســتردهای اســت کــه پیشــنهاد میکنــم بــرای رشــد بــه اســاتید مربوطــه مراجعــه کنیــد .در
دانشــگاه بــرای دانشــجویان رشــته تئاتــر دور ههــای درســی مربوطــه بــه شــکل حرفــهای برگــذار
یشــود و اســاتید گو یــش ماننــد گوینــدگان رادیــو و تلویزیــون ،صدا گــذاران و دوبلرهــا ،قرائــت
م 
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شهــای بســیار کردهانــد .تصــور نکنیــد کــه روش درســت
کننــدگان شــعر و  ...در ایــن زمینــه تال 
گو یــش امــری خــدادادی اســت بلکــه بــا تمریــن قابــل دســتیابی اســت لیکــن در تخصــص
ایــن نویســنده نیســت .امــا مــروری اجمالــی بــر شــناخت انــواع صــدا و روشهــای تولیــد صــدا
خواهیــم داشــت تــا شــاید بتوانــم شــما خواننــده گرامــی را ترغیــب بــه فعالیــت بیشــتر کــرده باشــم.

اشکاالت صدا
دیدهایــد افــرادی را کــه بــا صداهــای ناخوشــایند صحبــت میکننــد و موجــب رنجــش شــما
هنــگام برقــراری ارتبــاط شــدهاند .مطمئــن باشــید کــه بــا تمریــن تحــت نظــر اســاتید گویــش،
حتمــا توانایــی حــذف ناخوشــایندیها و اشــکاالت صــدا و در نهایــت ارتقــا زیبایــی و شــیوایی
بیــان خــود را دار یــد .ناخوشــایندیهایی چــون:
جیغ و ناله
حذف مخارج کالم و سرعت زیاد گویش
صدای تو دماغی یا نوک زبانی
صدای زنگ دار و خشدار
هجای غلط کلمات و  ...که بعضا موجب عدم درک و سوتفاهم میشود.

تنفس صحیح
یکــی از مهمتر یــن نــکات در صحبــت کــردن تنفــس صحیــح اســت کــه عــاوه بــر کمــک
کــردن بــه قــدرت کالم موجــب ســامتی جســم ،اعتمــاد بــه نفــس ،آرامــش روان ،عــدم خســتگی
یشــود .تنفــس صحیــح شــکمی کــه نیازمنــد عضــات قــوی شــکم
و توانایــی باال تــر فیزیکــی م 
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میباشــد همیشــه توصیــه شــده و بــه ســادگی کــودکان در بــدو تولــد اینــکار را انجــام میدهنــد
یشــود.
ولــی متاســفانه بعــدا فرامــوش م 
اکســیژن کافــی و ز یــاد بــرای بــدن موجــب سرخوشــی میشــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
همــه مــردم مناطقــی چــون ســاحل در یــا و کوهســتان و جنــگل را دوســت دارنــد چــون اکســیژن
ز یــاد اســت .جالــب اســت کــه بدانیــد در صــورت تمریــن تنفــس حتــی ممکــن اســت دچــار ســر
درد شــوید کــه بــه همــان علــت رســیدن اکســیژن زیــاد بــه مغــز اســت.

آهنگ صدا
گو یــش آهنگیــن و طنیــن انــداز موجــب جلــب توجــه همــگان و اثرگــذاری بــر شــنونده
یشــود .چــه اشــعار ســادهای کــه از دهــان گوینــدگان دوســت داریــم مکــررا بشــنویم.
م 
حتمــا بیــاد میآور یــد افــرادی را کــه هنــگام شــنیدن صدایشــان خــواب آلــوده شــدهاید یــا
دیگــران راجــع آنهــا میگوینــد صــدای فــان شــخص خــوابآور اســت و وقتــی حــرف میزنــد
خوابمــان میگیــرد .اینهــا همــه بــه علــت یکنواخــت صحبــت کــردن گوینــده اســت .توانایــی
ایجــاد تنــوع در صــدا ،تنظیــم قــدرت صــدا ،آهنگیــن و بــا ملــودی صحبــت کــردن موجــب
جــذب مخاطــب خواهــد شــد.

حرکت اعضا صداساز
تهــای غلــط ما کمترین حرکت را برای ایجاد صــدا در اعضا مربوط داریم.
بعضــا طبــق عاد 
اعضایــی کــه موظــف بــه تولیــد اصــوات و آهنگیــن کــردن کالم و ایجــاد قــدرت در صــدا دارنــد را
یشــوند بر:
کامــا بیحرکــت نگــه میدار یــم و نتیجــه خوبــی ندار یــم .اعضــا اولیه این کار شــامل م 
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لب و دهان
زبان
فک
عضالت گردن و حنجره
دیافراگم
اســتفاده از دیافرا گــم بــرای تولیــد صــدا در اکثــر افــراد دیــده نمیشــود و اکثــرا از جلــوی دهــان
صحبــت میکنیــم بــه همیــن دلیــل هنــگام بلنــد صحبــت کــردن دچــار آزردگیهــای حنجــره
یشــویم.
و گلــو م 

نگهداری از اجزا صداساز
بهتــر اســت قبــل از هــر تمرینــی دقــت کنیــم بــه اینکــه صــدای مــا از چــه چیزهایــی آســیب
دیــده و خواهــد دیــد .اجــزا تولیدکننــده صــدا بــه ســادگی بــا اعمــال زیــر آســیب میننــد:
نوشیدن آب سرد
استحمام و دوش با آب گرم
ادویه های شدید و تند
خوردن شیر و لبنیات قبل از خواب
داد زدن
گوش دادن با هدفن (چون شنیدن گام اول حرف زدن است)
بــرای حفــظ ســامت ایــن اجــزا پیشــنهاد میشــود کارهــای را انجــام دهیــد کــه صدایــی
قــوی و آرام داشــته باشــید .مثــا خــوردن بــه دانــه  ،نشاســته و شــیر ،نوشــیدن مکــرر آب و دقــت
بــه رطوبــت بــدن بخصــوص اول صبــح بعــد از بیــدار شــدن و تاکیــدا پــس از مدتــی حــرف نــردن
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مثــل هنــگام بیــدار شــدن یــا بعــد از کالس درس کــه شــاگرد بودهایــد .ابتــدا صــدای خــود را بــا
آرام حــرف زدن گــرم کنیــد ،چــون عضــات تولیــد صــدا هــم ماننــد دیگــر عضــات نیازمنــد
آمــاده شــدن هســتند.

 -3رفتار (زبان بدن و آداب معاشرت تجاری)
دســتگاه لیمبیــک قســمتی مغــز انســان اســت کــه موجــب برقــراری سیســتمی بــرای
توصیــف مجموع ـهای از رفتارهــای هیجانــی و محرکهای انگیزشــی بیرونی در ارتبــاط
ً
بــا بقــای انســان میباشــد .همچنیــن ،عملکــرد سیســتم اتونــوم و درون ریــز را خصوصــا در
کهــای هیجانــی کنتــرل کــرده و ســطح برانگیختگــی در اثــر محرکهــا را
پاســخ بــه محر 
کنتــرل میکنــد .ایــن هیجانــات شامل لذت ،خشــم ،ترس و امثالــه هســتند .عــاوه بــر
ایــن ،بســیاری از ایــن ســاختارها نقــش مهمــی در فراینــد حافظــه و ذخیرهســازی اطالعــات
داشــته و برخــی ارتبــاط نزدیکــی بــا سیســتم بویایــی دارنــد .خانــم دکتــر محمــدی طــی متــن
منتشــر شــده ایشــان در ســایت  www.virtualdr.irمعتقــد اســت کــه مــا انســان بــودن خــود را
مدیــون دســتگاه لیمبیــک هســتیم .ایــن دســتگاه و سیســتم در هــر شــخصی قبــل از بررســی هــا
نتیجــه مــی ســازد چــون گاهــی صــرف زمــان بــرای بررســی نــدارد و موظــف بــه حفــظ بقــا و جــان
انســان اســت .لــذا ایــن سیســتم بــا تحر یــک از کلیــه محرکهــای اولیــه ســریعا تصمیمســازی
و تصمیمگیــری میکنــد .بــه همیــن علــت اســت کــه تحقیقــات ثابــت کــرده اســت کــه در
ابتــدای برخــورد فقــط یــک لبخنــد تاثیــر بــر شــنونده را میتوانــد تــا  7برابــر افزایــش دهــد و حفــظ
ایــن لبخنــد در طــول مکالمــه میتوانــد اثــرش را بیشــتر کنــد .و دقــت کنیــم کــه مــوارد منفــی بــا
قــدرت و تاثیــر بیشــتر در ایــن سیســتم حا کــم هســتند ،اثــر یــک برخــورد نامناســب در لحظــه اول
مواجــه حتــی پــس از ســالها در رابطــه تاثیــر دارد.
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یشــود بــرای لحظــه برخــورد جوانــب را طراحــی کنیــد و
بــه همیــن علــت همیشــه توصیــه م 
از قبــل برنامهر یــزی کنیــد .بــرای تاثیــرات بیشــتر و حتــی بــرای اغــوا کــردن شــنونده و مخاطــب
حتمــا مبــادی آداب باشــید ،فعــال باشــید و بــا زبــان بــدن صحبــت کنیــد .مــرگ مذاکــره بــه
ســادگی در لحظــه صــورت میگیــرد بــا بــوی بــد ،لبــاس نامناســب ،دنــدان نامناســب ،همــراه
داشــتن وســیله نامناســب و ...
بــرای یادگیــری ز بــان بــدن و آداب معاشــرت بخصــوص آداب معاشــرت تجــاری مر بــوط
بــه شــغلتان زمــان بگذار یــد ولــی دقــت کنیــد کــه مــوارد ایــن آمــوزش هــا اســتثناپذیر اســت و
همیشــه مصــداق نــدارد لــذا تــک بعــدی بررســی نکنیــد .صرفــا چنــد مــورد در زیــر مــرور مــی شــود:
دزدیدن چشم یا خاراندن اجزا صورت = دزدیدن واقعیت و دروغ
زل زدن چشم = جستجو کردن
گردن مورب یا دست زیر چانه = ارزیابی
حرکت سر از باال به پائین = تائید
بستن دست و پا = مقاوت و عدم تائید
خم شدن به جلو = تمایل به مخاطب
دور شدن یا برداشتن دست از روی میز = مخالفت با گوینده
بازی با صورت یا لباس = استرس و ناامنی
دست های باز و بخصوص کف دست به باال = عالقمندی و انتقال انرژی مثبت
بلندی صدا = تاکید بر ریاست توسط گوینده
نحــوه ایســتادن  :تــا حــد ممکــن صــاف (هــر زاویــه ایســتادن معنــی خــاص خــود و عــوارض
خســته کننــده دارد)
درست کردن خیمه با دست = تسلط گوینده بر مطلب و احساس امنیت به شنونده
چشم های مواج = مخاطب قراردادن همه شنوندگان
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آداب دســت دادن  :شــل یــا ســفت ،پیشــی گرفتــن در دســت دادن (ســام کــردن بلعکــس
دســت دادن اســت)
آداب رفتار بدن در گفتگوهای دوطرفه  :فاصله ،گرداندن صورت یا بدن ،محل نگاه
برای خود تاثیر پایدار انتخاب کنید و مراقب تاثیرات پایدار منفی باشید مانند بدقول یا بدبو
انتخاب لباس کار مناسب (نوع ،سایز ،راحتی ،مدل و رنگ)
بــرای آشــنایی بــا ز بــان بــدن و کســب مهــارت در ایــن حــوزه تمرینــات ز یــر پیشــنهاد
یشــود .ایــن حــوزه اینقــدر شــیرین و تاثیرگــذار اســت کــه بــه محــض آشــنایی و درک اولیــه
م 
حتمــا جو یــای مطالــب جدیــد و توســعه بیشــتر خواهیــد بــود.
تمرین  :تکرار فنون مختلف و بررسی زوایای ایستادن در مقابل آئینه
تمر یــن  :بســتن چشــم هــا و تجســم خــود در صحنــه ســخنرانی (پیشــنهاد میشــود شــب قبــل
از خواب باشــد)
تمر یــن  :نصــب اپلیکیشــن هــای ز بــان بــدن و بررســی روزانــه حداقــل یــک مــورد از نشــانه
هــای حــرکات بــدن
تمرین  :دیدن سخنرانی از سخنرانان معروف مثل سخنرانی های TED
تمرین  :دقت در رفتار بازیگران معروف بخصوص بازیگران تئاتر

پیکربندی و زمانبندی سخنرانی
حــال کــه اطالعــات کاملــی از همــه جوانــب دار یــم الزم اســت تــا نقشــه ســخنرانی را پیــاده
کنیــم .نقشـهای کــه پوشــش دهنــده تمــام این مایحتاج و رســاننده تمــام منظور ما اســت .یادمان
باشــد ابتــدای ســخنرانی و انتهــای ســخنرانی ســطح انــرژی باالســت پــس موضوعــات مهــم در
ابتــدا مطــرح شــود .دقــت کنیــد مبــادا بــا ســخنان کــم ارزش ایــن اوقــات طالیــی باطــل شــود.
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فرمــول پیکربنــدی ســخنرانی را بــا فرمــول و ترکیــب بــه یادماندنــی  ABCCحفــظ میکنیــم.
ایــن حــروف مخفــف چهارکلمــه انگلیســی اســت کــه در ادامــه بررســی میکنیــم:
 - Aمخفــف  Attentionبــه معنــی "جلــب توجــه" بــرای آغــاز ســخنرانی .فقــط چنــد ثانیــه
اســت و کمتــر از یــک دقیقــه .ایــن مدتــی اســت کــه وقــت دار یــد تــا شــنونده را بدســت آوریــد و
توجــه او را جلــب کنیــد .در ایــن زمــان بســیار کــم بایــد مهتریــن چیز را بگوئید .حتی ســام نکنید
و قبــل از ســام و حــال واحــوال جلــب توجــه کنیــد .در ایــن مرحلــه مــوارد زیــر پیشــنهاد میشــود:
مراقــب بخــش غیــر کالمــی و رفتــار خودتــان باشــید .خالقانــه چیــزی ابــداع کنیــد کــه
امضــای شــما باشــد.
متفاوت از بقیه باشید و به قول فوتبالیستها در ثانیه های اول گل بزنید.
میتوانید داستان ناب شخصی بگوئید ولی تکراری نباشد.
یک شکاف بزرگ مربوط به موضوع سخنرانی در ذهن شنونده ایجاد کنید.
نقل قول مرتبط و اثرگذار مثال حدیث یا آیه قرآن یا جمله ای از بزرگان.
قول یا تضمین مرتبط با موضوع و جذاب برای شنونده.
با پرسیدن سوال شروع کنید.
با نکته یا آمار عجیب شروع کنید.
 - Bمخفــف  Bodyبــه معنــی "بدنــه" در ایــن قســمت کــه محتــوای کلــی ســخنرانی و
توضیحــات ســخنرانی اســت مغــز کالم بــاز شــده و بیــان خواهــد شــد .بــرای ارائــه تنــوع داشــته
باشــید و هیجــان و شــور در شــما بایــد فــوران کنــد .مثــا:
از چاشــنی هــای مختلــف اســتفاده کنیــد .مبــادا غــذای بیمارســتانی ارائــه کنیــد ...
س ـ ـ ــس بزنیــد
داستان و مثل ،لغات و الفاظ خاص
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طنز خیلی سخت است و می بایست با تسلط صورت گیرد
ایجاد مشارکت با مخاطبان (مثال سوال جمعی و باالبردن دست)
ایجاد تحرک در مخاطبان
اسالید و پاورپوینت و فیلم
بــرای متقاعــد کــردن شــنونده یــک نیمکــره کافــی اســت ،بــرای متقاعــد کــردن نیمکــره چپ
بایــد منطقــی و بــا اســتناد حــرف بزنیــد و بــرای متقاعــد کــردن نیمکــره راســت بایــد احســاس
را در کالمتــان جــاری کنیــد .بــرای ایــن کار الزم اســت تــا بیــن هــر دو نیمکــره نوســان داشــته
باشــید تــا شــنونده خســته نشــود ولــی متقاعــد کــردن یــک نیمکــره کافــی اســت .بــرای نوســان
رفــت و برگشــت بیــن نیمکــره هــای مغــز بایــد بــرای هــر دو خــوراک مربــوط آمــاده کنیــم .مثــا
بــرای نیمکــره چــپ بایــد حقایــق ،واقعیــات ،اعــداد ،آمارهــا و مســتندات و  ...ارائــه کنیــد و
بــرای نیمکــره راســت تصو یــر ،فیلــم ،داســتان ،نمونــه و  ...نیمکــره راســت تولیدکننــده انــرژی
اســت و بســیار قدرتمندتــر لــذا خــوراک بیشــتری بایــد بدهیــم.
بــرای شــروع الزم اســت تــا یــک برگــه کاغــذ را بــا خــط کشــی بــه دونیــم چــپ و و راســت
تقســیم کنیــد .ســمت چــپ محتــوی ســخنرانی را بنویســید ،ایــن میشــود خــوراک نیمکــره
ســمت چــپ و در مقابــل هــر یــک از مــوارد ســمت چــپ ،چاشــنی هــای مربوطــه و الزم را بــرای
نیمکــره ســمت راســت را بنویســید .یادتــان باشــد کــه ایــن ســمت راســتیها هســتند کــه
شــنونده شــما را حفــظ میکننــد چــون خــوراک قســمت تولیدکننــده انــرژی هســتند .حــال الزم
اســت تــا ماننــد "بــرف پــاک کــن" هنــگام گفــت و گــو بــا رفــت و برگشــت بیــن ایــن دو نیمــه مــوارد
مر بــوط بــه محتــوی و ســپس چاشــنیهای مربوطــه را بیــان کنیــد.

86

مـا همــــه فروشنـده هستیـم

گام های طراحی بدنه سخنرانی
حتــی ســخنرانان حرفــه ای الزم اســت بداننــد کــه چــه چیــزی رو بــه چــه مــدت و بــه چــه
علــت و بــه چــه کســی بایــد بگوینــد .ایــن مــوارد بــرای طراحــی بدنــه ســخنرانی واجــب اســت
پــس بایــد بــر تمــام مــوارد ز یــر مســلط باشــید .قبــا در همیــن فصــل تمــام ایــن مــوارد توضیــح داده
شــد امــا بــه عنــوان چــک لیســت اینجــا بــرای شــما آوردهام.
شفاف سازی ایده
شناخت مخاطب
طراحی و هدف
مطالعه و یادگیری
بارش یا طوفان فکری
ایده های مختلف
نقشه ذهنی
تمرین مکرر
ویرایش نهایی
حفظ کردن ممنوع
بداهه پردازی
هــر لحظــه بایــد آمــاده بیــرون رفتــن از پیکربنــدی پیــش فــرض ســخنرانی باشــید مثــا بــه
علــت اختــاط موضــوع کــه شــنوندهای مطــرح میکنــد یــا جهــت رفــع خســتگی شــنوندگان
و بیــان موضوعــی طنــز .امــا حواســتان بــه زمــان و بازگشــت بــه بدنــه ســخنرانی باشــد .نقشــه
ذهنــی شــما ارزشــمندتر از آن اســت کــه بیتفــاوت بــه آن باشــید.
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 – Cمخفــف  Conclusionبــه معنــی "جمعبنــدی" حداکثــر  3دقیقــه آخــر ســخنرانی بــرای
جمعبنــدی اســت در ایــن  3دقیقــه تمــام مــوارد زیــر را کامــل و واضــح و بــدون عجلــه پوشــش
دهیــد:
اشــاره بــه اینکــه آخــر ســخنرانی اســت و زمــان جمــع بنــدی (انــرژی مضاعــف جمــع
مخاطبیــن بــا ایــن جملــه آزاد میشــود)
شمارش عناوین
تکرار هسته سخنرانی
اشاره به داستان ها
تکرار نقل قول ها
حتی میتواند یک جمله باشد
و امــا نبایدهــا  :پرگو یــی نکنیــد حتــی ا گــر فرامــوش کــرده ایــد ،تکــرار توضیــح محتــوی نکنید
حتــی ا گــر ســوال کردند.
 - Cمخفف  Call to Clear Actionبه معنی "دعوت به عمل واضح"
ثانیه های آخر را متفاوت از خودتان باشید (در ثانیه های آخر هم میتوانید گل بزنید).
دعــوت بــه یــک فعالیــت اجرایــی کنیــد .ترجیحــا همــان لحظــه مثــا عضــو کانال یــا گروهی
مجازی شــدن
نظرخواهی کنید و بخواهید همین اآلن طی یک جمله بنویسند.
یک فعالیت اجرایی برای بعد از جلسه طراحی و اعالم کنید.

فصل 3
بازار
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وقتــی بنــگاه اقتصــادی جدیــدی را تاســیس میکنیــد بــا چالشهــای بســیاری روبــهرو
یشــوید .همانطــور کــه قبــا نیــز اشــاره شــد ،مــا معتقدیــم کــه «فــروش» بزرگتریــن چالــش
م 
شهــای فــروش و نقطــه طالیــی هــر صنعــت در فصــل "فــروش و
هــر بنــگاه اســت .در بــاره ارز 
فروشــندگی" مفصــل صحبــت شــده اســت ،لیکــن موضــوع مــا در ایــن فصــل تخصصــا بررســی
تاثیــر مدیــران و تصمیمگیــران ارشــد ســازمان بــر فــروش اســت .تصمیماتــی کــه بــا توجــه بــه
یشــود و بعضــا نبایــد شــخصی و ســلیقهای باشــد ولــی در خیلــی
اطالعــات بــازار گرفتــه م 
مواقــع دیــده شــده اســت کــه نــه تنهــا شــخصی و ســلیقهای اتخــاذ شــده بلکــه از روی احســاس
و هیجــان در لحظــه بــوده کــه واضحــا عواقــب ناخوشــایندی در پــی خواهــد داشــت.
واضــح اســت کــه بایــد کاالیتــان رو بفروشــید تــا شــرکتتان زنــده بمانــد .بایــد هرچــه بیشــتر
بفروشــید تــا هرچــه بیشــتر موفــق باشــید و رشــد کنیــد .فروشــی کــه در حوزههــای مختلــف و بــه
افــراد حقیقــی و حقوقــی و حتــی رقبــای همــکار صــورت میگیــرد ولــی همگــی در یــک راســتا
و آن هــم انتفــاع بنــگاه اقتصــادی میباشــد .امــا «بــازار» تنهــا شــامل ایــن مجموعــه گوناگــون
از مشــتریان بالقــوه و بالفعــل شــما نیســتند .بــازار هــر بنــگاه تشــکیل شــده اســت از روابــط
پیچیــدهای بیــن مشــتریان  +عوامــل موثــر بــر مشــتریان  +ایدههــای دیکتــه شــده رهبــران بــازار
تهــای فعــاالن صنعــت  +علــوم و پیشــرفتهای مختلــف موثــر در
 +امکانــات و محدودی 
صنعــت  +اتفاقــات سیاســی و اقتصــادی و جغرافیایــی و ...
موفقیــت و شکســت یــک بنــگاه بســتگی دارد بــه برداشــت مدیرانــش از بــازار و نــوع نــگاه
و حضــور در بــازار اســت .تفاوتــی کــه شــاخههای متنوعــی از علــم و تجربــه و آ گاهــی را طلــب
یهــای ســاده شــده اســت ،مشــروط بــر داشــتن
میکنــد« .بــازار» کلم ـهای ســاده بــا پیچیدگ 
علــم و قائــل شــدن ارزش بــر آن.

ف لصفف

91

بازار هدف
مجموعــه ای از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی کــه مشــتریان شــما هســتند و مــی تواننــد
باشــند .جمیــع ایــن اشــخاص بــازار هــدف شــما هســتند .بــازار هــدف یــا مخاطبیــن کاالی
خــود را قبــل از هــر اقدامــی بشناســید تــا بتوانیــد محاســبات درســتی بــرای ادامــه کار داشــته
باشــید .مــوارد ز یــر کــه تفــاوت در کابــرد بیــن کاربــران را ایجــاد مــی کنــد ،موجــب تفکیــک بــازار
هــدف شــما خواهنــد شــد:
جنسیت
سن
استطاعت مالی
نوع نیاز
فرهنگ استفاده
نحوه دسترسی
نحوه تامین
نیاز به خدمات
مخاطبــان بــازار شــما ویژگــی هــای مشــترک بــاال را بــرای خریــد کاالی شــما دارنــد و افــراد
مشــخصی میتواننــد مشــتری شــما باشــند .ایــن گــروه افــراد کــه متشــکل از مشــتریان جــاری و
آتــی هســتند را بــازار هــدف مــی نامیــم.
جهــت شناســایی بــازار هــدف بایــد هوشــمندانه عمــل کــرد تــا هزینــه هــای اضافــی از
جملــه بازاریابــی و تبلیغــات بــرای کســانی کــه مشــتری مــا نمــی تواننــد باشــند نشــود .بــرای
مثــال همــه مــی دانیــم کــه کاالی گــران بهــا در محلــه فقیــر نشــین فــروش نمــی رود لــذا تبلیــغ
هــم نبایــد بشــود امــا دقــت نمیکنیــم کــه مثــا بــرای بازاریابــی تلفنــی هــم میتوانیــم تفکیــک
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مشــابه داشــته باشــیم تــا از تمــاس هــای بیهــوده اجتــاب شــود .مثــال دیگــر از ایــن دســت ارائــه
پوشــاک بــا رنــگ روشــن بــرای شــهرهای مذهبــی یــا ارائــه پوشــا ک گــرم بــرای شــهرهای ســاحل
خلیــج فــارس اســت .مثــال هایــی از ایــن دســت ز یــاد اســت ولــی از دور ســاده بنظــر مــی آیــد،
چــه بســیار تولیدکنندگانــی کــه دقیقــا همیــن اشــتباهات را در انتخــاب بــازار داشــته انــد و پــس
از پرداخــت هزینــه هــای گــزاف تبلیغــات و بازاریابــی و بعضــا ایجــاد فروشــگاه و نمایندگــی و
ارســال و انبــار محصــوالت ،تــازه متوجــه شــده انــد کــه علــت عــدم موفقیــت مــواردی بســیار
ســاده اســت .البتــه معمــا چــو حــل گشــت ســاده شــود ،لــذا حتمــا توصیــه میکنیــم قبــل از
اقــدام بــه کســب و یــا طــی کســب بــا مشــاوران کســب کار جهــت شــناخت بــازار هــدف و جمــع
آوری اطالعــات کامــل از بــازار هــدف کســب و کارتــان مشــورت داشــته باشــید .امــروزه بانــک
هــای اطالعاتــی و روش هــای نو یــن شــناخت مخاطــب و تفکیــک بــازار و  ...بــا کمتریــن هزینــه
هــا در دســترس فعــاالن اقتصــادی اســت و امــکان ســرعت بخشــید بــه شناســایی بــازار هــدف
را ایجــاد کــرده اســت.

بازارشناسی
اطالعــات و آ گاهــی هــای پیشکســوتان ،همــکاران ،کارگــران ،توزیــع کننــدگان و فعــاالن
بــازار الزم اســت در کنــار جمــع شــده و بــا و ابزارهــای علمــی روز تحلیــل و تفســیر شــوند تــا
بازارشناســی مطلــوب ایجــاد شــود .موفقیــت در فعالیــت هــای تولیــدی ،مســتلزم هــوش و
نگــرش گســترده اســت و ایــن از وظایــف مدیــران اســت .مشــغله هــای کاری و عــدم مدیریــت
داخلــی موجــب بــاز مانــدن مدیــران و صاحبــان تولیــدی هــا از ایــن مهــم شــده اســتو متاســفانه
ســبب اصلــی آســیب هــای جبــران ناپذیــر بــه بنــگاه هــای تولیــدی و اقتصــادی مــی باشــد.
عــدم آ گاهــی و علــم مدیر یــت ،نگرانــی هــای الو یــت بنــدی نشــده صاحبــان مشــاغل،
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نوســانات اقتصــادی بــا شــیب ز یــاد و غیــر قابــل پیــش بینــی جهــت و مقــدار ،رقابــت هــای
ناســالم و عواملــی از ایــن دســت موجــب شــده تــا مدیر یــت نتوانــد کار مدیریــت انجــام بدهــد
لــذا مــا شــاهد مدیرانــی هســتیم کــه کار مــی کننــد نــه مدیریــت.
بــا اطمینــان میگو یــم کــه بنابــر تجربــه شــخصی خــودم ،بازارشناســی مهمتریــن وظیفــه مدیر
ارشــد اســت و هــرکاری دیگــر را بایــد مدیــر ارشــد توســط مدیریــت هــای دیگــر و دیگــران انجــام
دهــد (حتــی مدیر یــت داخلــی مجموعــه) .مدیــران بنــگاه هــای تولیــدی الزم اســت تــا کلیــه
فعــاالن و عوامــل موثــر در حیطــه فعالیــت کاری بنــگاه خــود را شناســایی کننــد و تاثیــرات آنهــا
را تحــت نظــر داشــته باشــند از جملــه ایــن شــناخت هــا مــی تــوان مــوارد زیــر را نامبــرد:
زنجیره تامین و رقابتهای موجود در تامین
شبکه توزیع
انحصار در بازار باالدستی و پائین دستی
تولید کنندگان رقیب
محصوالت جایگزین
آینده بازار

بازارسازی و بازاریابی و بازارداری
کلیــه فعالیتهــای بازارســازی و بازاریابــی و بــازارداری در راســتای بهبــود وضعیــت کس ـب
وکار و افزایــش مشــتری و کســب درآمد میباشــد لیکــن تفاوتهایــی دارنــد کــه بــا هــم اینجــا
بررســی میکنیــم.
بازارســازی بــازار عرضــه و تقاضــا را بررســی و در مــورد محصــوالت ارائــه شــده
به مشــتریان تحقیق میکنــد تــا بتوانــد بهتریــن راه را پیشــنهاد دهــد .یکــی از راههایــی کــه
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بازاریابــان و بازارســازان بــه مشــاغل بــرای پیشــرفت و بهبــود رونــد کاریشــان پیشــنهاد میدهنــد
صــادرات و واردات اســت کــه از ایــن طریــق نــه تنهــا بــه افزایــش مشــتری بلکــه بــه کســب درآمــد
بیشــتر نیــز دســت خواهنــد یافــت .واردات محصــوالت باعــث ایجــاد تنــوع در خدمــات و
محصــوالت ارائــه شــده بــه مشــتریان میشــود و بــا ایــن رونــد افزایــش مشــتری نیــز قابل دسترســی
خواهــد بــود.
بازارســازی شــامل زمینــه ســازی بــازار عرضــه بــرای مشــتریان اســت کــه راه افزایــش مشــتری
بوکار بــاز خواهــد کــرد .مدیر یــت ارشــد پــس از نتایــج مثبتــی کــه پیــر وفعالیــت
را بــرای کس ـ 
هــای بازارشناســی از یــک بــازار ارائــه مــی کنــد و مشــخص مــی کنــد کــه نیازهــای ایــن بــازار
خــاص نیســت چیســت؟ چــه میــزان اســت؟ روش هــای دسترســی و ارتبــاط چگونــه اســت؟
و اطالعاتــی از ایــن دســت الزم اســت کــه فعالیــت بازارســازی را جهــت اقدامــات اولیــه ایجــاد
بــازار شناســایی شــده انجــام دهیــد .فعالیتهایــی کــه موجــب ایجــاد زمینههــای اولیــه الزم
اســت و الزم و واجــب اســت تــا بازاریابــان هنــگام بازاریابــی مشــتریان را بــه ســمت آن امکانــات
هدایــت کننــد .زمینــه هایــی از جملــه:
نوع مصرف و نیاز مصرف کنندگان این بازار خاص
روش رقابت با رقبای این بازار خاص
روش دسترسی مشتریان و تامین کاال (فروشگاه ،سایت ،پیج یا کانال و )...
قیمت و روش پرداخت
خدمات پس ار فروش در این بازار
تبلیغات موثر در این بازار خاص
بتــر اســت چــون بایــد کســبوکار فضایــی مناســب
بازارســازی یــک قــدم از بازاریابــی عق 
برای مشــتریانش ایجاد کنــد تــا بتوانــد پذیــرای مشــتریان بیشــتری باشــد و خدمــات و
پشتیبانی مناســبی از محصوال تــش را بــه مشــتریان عرضــه کنــد .یکــی از مزایــای مطالعــات و
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تحقیقــات در مــورد تمامــی فرآیندهــای خر یــد و فــروش بــرای کســبوکارهــا ایــن اســت کــه آنهــا
میتواننــد بــا دیــد بــاز با مشــتریان برخورد کننــد و بهتریــن تصمیــم را در لحظــه مقتضــی بگیرنــد.
مهتریــن نتیجــه فعالیــت هــای بازارســازی زمانــی نمــود پیــدا مــی کنــد کــه فــرد بازار یــاب
بــا دیــد بــاز و اشــراف الزم بــه بــازار در مرحلــه اول اطالعــات و محصــوالت مــورد نیــاز آن بــازار
را به مشــتریان ارائه مــی دهــد و نیــاز از پیــش شناســایی شــده مشــتریان را یــادآور مــی شــود.
پــس از آن بایــد بتوانــد مز یــت هــای کاالیــی را کــه ارائــه مــی کنــد بــا رقبــای موجــود در آن بــازار
بشــمارد و ایــن نیــاز بــه مطالعــات کامــل در درســت بــازار دارد .بازاریابــان بایــد ســطح رقبایشــان
را بررســی کننــد و بداننــد کــه چــه چیــزی را بــه مشــتریان ارائــه میدهنــد کــه آنهــا بــرای خریــد و
دریافت خدمات بــه کســبوکار مــورد نظــر مراجعــه میکننــد .ایــن اطالعــات باعــث خواهــد
شــد تــا بــا مطالعــه بــه مشــتریان محصــوالت و خدمــات خــود را ارائــه دهنــد و بداننــد کــه آنهــا چــه
ب وکار دارنــد و چــه نیازهایــی دارنــد و چگونــه ایــن نیازهــا را بــرآورده مــی کننــد.
انتظاراتــی از کسـ 
پــس از اینکــه مشــتری درخواســت و دســتور خر یــد داد بایــد روش هــای دسترســی مشــتری
از پیــش تعییــن شــده باشــد .همچنیــن بایــد روش هــای پرداخــت و دریافــت خدمــات پــس
از فــروش مشــخص باشــد .ایــن مجموعــه نیازهــا طــی فعالیــت هــای بازارســازی مــی بایســت
کامــل شــده باشــد تــا بتوانیــم عملیــات بازاریابــی را شــروع کنیــم.
و امــا مقولــه مهــم بــازارداری در کسـبوکارها و نکتــه ای کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
ایــن فعالیــت پــس از بدســت آمــدن مشــتریان و خریدهــای اولیــهی آنهــا مفهــوم مییابــد.
یشــود کــه واحــد خدمــات پــس از فروش و  CRMو باشــگاه مشــتریان
بــازارداری زمانــی انجــام م 
بــرای حفــظ و نگهــداری مشــتریان و افزایــش مشــتری از طریــق مختلــف از جملــه روش معرفــی
توســط مشــتریان قدیــم (روش ســینه بــه ســینه) تــاش میکنــد.
برایــان تریســی میگوید :قبــل از آن کــه وارد دنیــای کســبوکار و فروشــندگی شــوم فکــر
میکــردم کــه مهمتر یــن هــدف یــک کسبوکار کســب درآمد اســت ،امــا بعــد از ایــن کــه بــا
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فروشــندگان حرف ـهای دیــدار داشــتم و آمــوزش دیــدم متوجــه شــدم بزرگتریــن و مهمتریــن
هــدف یــک کسـب و کار فقــط و فقــط حفــظ و نگهداری مشتری اســت و نگهــداری مشــتری
حتــی بســیار مهمتــر از خلــق مشــتری جدیــد اســت .طبــق تحقیقــات بــرآورد شــده اســت کــه
هزینــه خلــق مشــتری جدیــد حــدود  5برابــر بیشــتر از نگهــداری مشــتری قدیــم اســت.
بنابــر ایــن بــر خــاف تصــور بســیاری کــه بــر ایــن عقیــده هســتند کــه بزرگتریــن ســرمایه هــر
کســب وکاری میــزان دارایــی و حســاب بانکــی آن کســب وکار اســت ،در واقــع ایــن مشــتریان
هســتند کــه بزرگتر یــن ســرمایه شــما بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار بشــمار مــی آینــد،
پــس تــا جایــی کــه مــی توانیــد بــرای حفــظ ونگهــداری مشــتریانتان تــاش کنیــد.
بــازارداری فعالیتــی ارزشــمند جهــت حفــظ بــازار ایجــاد شــده اســت.حفظ مشــتریانی کــه
طــی فعالیــت هــای گــروه هــای مختلــف بازاریابــی و تبلیغــات و  ...کســب شــده اســت و تنهــا
بــا برنامــه ر یــزی منســجم و تیــم کارآمــد و دوره دیــده مقــدور مــی باشــد .بــازارداران باید شــناخت
الزم روی مشتریانشــان داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده و رضایتشــان را بعــد
از اولیــن خریدشــان جلــب کننــد .لــذا نیازمنــد دریافــت اطالعــات شــخصی مشــتریان هنــگام
خر یــد بعــاوه نیــاز اطالعــات دقیــق از بــازار مــی باشــند.
در ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن شــد کــه بــا اصطالحــات و فرآیندهــای بــازار و انــواع آن آشــنا
شــوید تــا بتوانیــد بــا بهتر یــن روش ،رونــد رو بــه رشــد خــود را پیــش بگیرنــد و بــه موفقیــت دســت
یابیــد .شــناخت جامعــه هــدف و اطالعــات هرچــه بیشــتر از ایــن اعضــا ایــن جامعــه در کلیــه
فعالیــت هــای ذکــر شــده در ســطور قبــل توضیــح داده شــد.
بازار یابــی و نقــش خــاص ایــن مقولــه در ر شــد کســب وکارهــا مــا را بــر آن دا شــت تــا
ایــن مو ضــوع را بــه شــکل یــک فصــل مســتقل بــه نــام بازار یابــی در ایــن کتــاب خدمتتــان
عر ضــه کنیــم.
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نوآوری در بازار
مــا بــر ایــن باور یــم کــه نــوآوری فرآینــدی اســت کــه بــه وســیله آن یک جامعــه توســعه مییابد و
قطعــا بــه توســعه کســب و کار نمــیتوانــد منتهــی بشــود .تنها نوآوری اســت که زیرســاختهای
کســب و کار و جامعــه مــا را تامیــن میکنــد ،نهادهــای مــا را پــرورش میدهــد و بعضــا فســاد
را کــم میکنــد .ایــن نــوآوری بعضــا خلقــت محــض نیســت و درکنــار الگوبــرداری از جوامــع و
گرو ههــای موفــق میتوانــد نتیج ـهای پربارتــر و حتمــا بهتــر داشــته باشــد .الگوبردار یهــا مــی
بایســت بــا دقــت ز یــاد و بــا نــوآوری محلــی ســازی شــوند و بــا توجــه بــه فرهنــگ و امکانــات و
انتخابــات مــردم هــر جغرافیــا ویرایــش شــوند و حتمــا بصــورت الگــوی بــرداری یــک بــه یــک
کارآمــد نخواهنــد بــود .زمانــی کــه شــکوفایی یــک کشــور بهرغــم فعالیــت بســیار زیــاد در مرزهــا
دچــار افــت میشــود ،ممکــن اســت آن کشــور مشــکل «توســعه» نداشــته باشــد بلکــه بایــد
یهــای خلــق بــازار بهطــور خــاص ،یــک بنیــاد
مشــکل را در نبــود «نــوآوری» جســتجو کــرد .نوآور 
اقتصــادی قدرتمنــد ایجــاد میکنــد .آنهــا چندیــن ویژگــی را بــه اشــتراک میگذارنــد.
ابتــدا ،آنهــا بــه بســیاری از افــراد «دسترســی» بــه محصــول یــا خدماتــی را پیشــنهاد میدهنــد
کــه ا گــر اصــا وجــود داشــتند ،گرانقیمــت یــا غیــر قابلدســتیابی بودنــد .ایــن امــر میتوانــد اثــر
عمیقــی بــر توســعه اقتصــادی بــرای منطقــه مــورد بحــث بــه عــاوه ایجــاد ثــروت بــرای افــراد نــوآور
و کارآفر یــن داشــته باشــد.
بوکار و زنجیرههــای ارزشــی ایجــاد میکننــد
یهــای خلــق بــازار مدلهــای کسـ 
دومــا نوآور 
کــه بــر «ســودآوری پیــش از رشــد» تمرکــز دارنــد .اغلــب آنهــا بــا وام گرفتــن تکنولــوژی موجــود در
بــازاری دیگــر و جــا دادن آن در یــک مــدل کسـبوکار متفــاوت ایــن کار را انجــام میدهنــد.
یهــای خلــق بــازار «توســط یــک بــازار محلــی و بــرای آن» ایجــاد شــدهاند یــا
ســوما ،نوآور 
حداقــل بــا یــک بــازار محلــی در ذهــن طراحــی شــدهاند .ایــن بــه آن معناســت کــه نــوآوران بایــد
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همــه جزئیــات آن بــازار را درک کننــد و محصولــی بــه انــدازه کافــی ســاده و ارزان بــرای ایــن بــازار
محلــی جدیــد تولیــد کننــد .ممکــن اســت آنهــا از دســتمزدهای پاییــن در آن منطقــه اســتفاده
یهــای خلــق بــازار اساســا در مــورد اســتفاده از دســتمزدهای پاییــن بــرای
کننــد امــا نوآور 
ایجــاد ســود نیســت .در حقیقــت هنگامــی کــه یــک نــوآوری در سراســر بــازار گســترش مییابــد
دســتمزدها بــاال م ـیرود .افزایــش دســتمزدها مــا را بــه ویژگــی چهــارم میرســاند :نوآور یهــای
خلــق بــازار «مشــاغل محلــی» ایجــاد میکننــد کــه ســبب تقویــت اقتصــاد محلــی میشــود.
ایــن مشــاغل ب هطــور خــاص بــرای خدمــت بــه بــازار محلــی بهوجــود میآینــد و آنهــا نمیتواننــد
بــه آســانی بــه کشــورهای دیگــر برو نســپاری شــوند .آنهــا ممکــن اســت بهعنــوان مثــال شــامل
مشــاغلی در طراحــی ،تبلیغــات ،بازاریابــی ،فــروش و توزیــع شــوند.
در آخــر ،نوآور یهــای خلــق بــازار میتواننــد تدریجــا افزایــش یابنــد .در حقیقــت ،چــون آنهــا
محصولــی ســاده و ارزان تولیــد میکننــد و آن را در دســترس بســیاری از افــراد میگذارنــد،
افزایــش مقیــاس بخشــی اساســی از ایــن فرآینــد اســت .بنابرایــن اثــر بالقــوه نوآور یهــای ایجــاد
بــازار بــرای شــرکتها و کشــورهای مشــابه آن نیــز بــزرگ خواهــد بــود.
نوآور یهــا الزامــا دور از روش هــای قبلــی موجــود در بــازار نیســتند بلکــه گاهــی بــه ســادگی
یــک تغییــر کوچــک میباشــد .بــرای مثــال تابلــوی تبلیغاتــی (بیلبــورد) کنــار اتوبــان هنگامــی
کــه گــردان شــد توجــه بیشــتری جلــب کــرد .یــا هنگامــی کــه مجهــز بــه شــمارههای دیجیتــال و
شــمارنده شــدند دقــت بیشــتری طلبیــد .همیــن تابلوهــا وقتــی بجــای یکجــا بــاال رفتــن تمــام
و کمــال بــه شــکل ناقــص و بــا حــروف الفبــای کــم و بعضــا بیمعنــی بــاال رفتنــد ســوال برانگیــز
شــدند و توجــه و پیگیــری بیشــتری از مــردم طلــب کردنــد .اینهــا نمونههایــی از نــوآوری در
یهــا هــر روزه در تولیــدات و روشهــای توزیــع و همــه جوانــب
تبلیغــات اســت .نمونــه ایــن نوآور 
یشــوند .فرامــوش نکنیــم افــراد تــازه کار ایــده هــای خوبــی بــرای نــوآوری دارنــد.
بــازار دیــده م 
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رقابت در بازار
امــروزه در همــۀ مشــاغل رقابــت پیچید هتــر و پویاتــر شــده اســت .در جهــان صنعتــی امــروز
مرزهــای جغرافیــا کمرنــگ شــده و مرزهــای صنعــت در حــال برچیــده شــدن هســتند .بــازار
مصــرف گــرا موجــب شــده طــول عمــر محصــوالت و حتــی شــرکتها در حــال کاهــش باشــد.
تجــارت و تکنولــوژی بهســرعت در حــال تغییــر و پیشــرفت اســت .رشــد رقابــت نیــز روبــرو
رشــد اســت و عــدم ثبــات اقتصــادی و سیاســی چنــان ادامــه دارد کــه گویــی فضــای رقابــت
بــا خــودش نیــز در حــال رقابــت اســت .شــرکتها در حــال مبــارزه بــا ابعــاد جدیــدی از رقابــت
تهــای صلــب قدیــم و تبدیــل بــه فضایــی بــا
در بــازار بــا یکدیگــر هســتند .شکســتن موقعی 
باالتر یــن قــدرت انعطافپذیــری ،ســازگاری بــا شــرایط و وضعیــت هــای نامعلــوم ،بقــا و ادامــه
فعالیــت در شــرایط ســخت بـه نوبــۀ خــود نیــاز بــه رویکردهــای جدیــدی دارد .چاال کــی شــرکت
هــای کوچکتــر و قــدرت شــرکت هــای بزرگتــر چنــان در رقابــت بــا یکدیگــر تلفــات مــی دهنــد
کــه گویــی جنگــی عز یــم بطــور شــبانه روز حتــی در ایــام تعطیــات در کل ایــن کــره خا کــی در
جر یــان اســت.
رهبــران تجــاری امــروزه بــا مســائل پیچیــدهای در حــوزه رقابــت ســروکار دارنــد و بــا تولیــد
تکنولوژ یهــای جدیــد بایــد فراتــر از وضعیــت امــروز برونــد و در ســطحی اساسـیتر بداننــد کــه
چــه چیــزی برنــدگان را از بازنــدگان مشــخص میکنــد .در ادامــه پنــج ضــرورت جدیــد رقابــت
امــروزی را بررســی میکنیــم:
رقابــت در میــزان یادگیــری ســازمانی (آمــوزش مســتمر موضــوع فصــل آخــر و دغدغــه ایــن
نگارنــده اســت)
رقابــت در ا کــو سیســتم (اعمالنفــوذ اکوسیســتمهای چنــد شــرکتی و مافیاهــای حا کــم
بــر بــازار)
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رقابت در مرتبط کردن بازارهای فیزیکی و دیجیتال
تفکر و استفاده از ایدههای جدید
دستیابی به مقاومت در برابر عدم اطمینان
رقابــت در انــواع انعطافپذیــری (تولیــد ،کیفیــت ،قیمــت و انــواع اســتراتژی هــای ارائــه و
حضــور در بــازار)
بهطــور خالصــه منطــق رقابــت تغییــر کــرده اســت ،رقابــت از یــک بــازی قابــل پیشبینــی بــا
رقبــای ثابــت تبدیــل شــده اســت بــه یــک بــازی پیچیــده و بــه مراتــب پویــا کــه ابعــاد مختلفــی
دارد .رهبرانــی کــه ایــن مســئله را درک کــرده و ســازمانهای خــود را مــدام تجهیــز میکننــد،
بهتریــن موقعیــت بــرای پیــروزی را در دهــۀ آینــده دارنــد.
بــرای رقابــت بایــد آمــاده بــود و کافــی نیســت کــه قــوی باشــید .بــرای رقابــت در هــر حــوزهای
بایــد آمادگــی و قــدرت و رشــد خــود را در آن حــوزه توســعه دهیــد .و بــرای رقابــت در ابعــاد
پیــش بینــی نشــده بایــد بیــش از حــد قــوی شــوید .در زیــر توضیحاتــی از آمــاده بــودن و قــوی
شــدن و توســعه یافتــن در ابعــاد مختلــف رو مــرور میکنیــم ولــی بــر ایــن بــاور هســتیم کــه ایــن
توضیحــات و مثــال هــا نهتنهــا بیانتهاســت بلکــه بیزمــان اســت و بــرای ســالهای آتــی
حتمــا شــامل تغییــرات اساســی خواهــد بــود.
سالهاســت کــه نــه تنهــا یادگیــری شــخصی مــورد توجــه افــراد نبــوده و نیســت ،بلکــه
ت ز یــادی مــورد توجــه ســازمانها نبــود .شــرکتها میتواننــد
یادگیــری ســازمانی نیــز مــد 
بــا افزایــش تجربــه ،هزین ههــای تولیــد حاشــیهای را بــا نــرخ قابــل پیشبینــی کاهــش دهنــد.
امکاناتــی کــه شــرکتها بــرای رقابــت در بــازار در دهــۀ بعــدی بــه آن نیــاز دارنــد ،خودبهخــود
ً
یشــود .بلکــه رهبــران بایــد بــا طراحــی ســازماندهندۀ آینــده آنهــا را بســازند؛ مثــا بــا
ایجــاد نم 
ســاختن حلقههــای یادگیــری مســتقل ،الگوریتمــی ،تلفیــق همافزایــی انســانها و ماشــینها
و بــا بازاندیشــی در نقــش مدیر یــت و رهبــری نقــش مؤثــری در ایــن مســیر ایفــا کننــد.
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بــرای رقابــت بــا مافیاهــا بایــد تیــم شــوید و اکوسیســتم خــود را بســازید و هر روز قویتر شــوید.
تیــم کاری کاملــی از شــراکت داشــته باشــید متشــکل از زنجیــره تامیــن ،تولیدکنندگان ،شــبکه
پخــش و  ...روابــط محکــم ایجــاد کنیــد بــا عامــان در هــر دو طــرف معاملــه ،شــامل مشــتریان
و تأمینکننــدگان و کلیــه فعــاالن بــازار خــود.
طیــف وســیعی از ســناریوها را تهیــه کنیــد تــا از قــوی بــودن اســتراتژی خــود مطئــن شــوید
و بدانیــد کــه ریس ـکها پایدارنــد .از همــکاران باالدســتی و پائیندســتی جهــت تهیــه ایــن
ســناریوها کمــک بگیر یــد.
بــا تمــام تــوان ســازمانی تطبیقــی بســازید کــه بتوانــد بهســرعت بــا شــرایط جدیــد ســازگار
شــود و گزین ههــای جدیــد را شناســایی کنــد .در بزرگتریــن موضوعاتــی کــه اقتصادهــا و
جوامــع جهانــی بــا آن رو ب ـهرو هســتند ،فعاالنــه مشــارکت کنیــد تــا بــه مجــوز اجتماعــی بــرای
فعالیــت دسـتیابید .حضــور در ابعــاد مختلــف اجتمــاع نــه تنهــا کمــک بــه شــهرت میکنــد
بلکــه اعتبــار ایجــاد میکنــد .حضــور در مجموعههــای خیریــه نــه تنهــا موجــب برکــت کســب
و کار اســت بلکــه اعتبــار مـیآورد .شــاید بهتــر باشــد قبــل از رد شــدن از موضــوع رقابــت در بــازار
بــه ســواالت ز یــر بــرای خودتــان پاســخ دهیــد:
آیا خود را برای رقابت در بازار کسب و کارتان آماده کردهاید؟
آیا رقابت را با تمام ابعاد در بازار کسب و کار خود شناسایی کردهاید؟
آیا برای حوزه رقابت های آتی پیشبینی دارید؟
آیا رقبای شما ،شما را به عنوان رقیب میشناسند؟
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رشد بازار و افزایش تقاضای مشتریان
بــرای همــه مشــخص اســت کــه فعــاالن بازارهــای مختلــف در اولیــن نــگاه خــود بــه کســب
و کار بــه دنبــال کســب ســود هســتند .ایــن نــگاه در اکثریــت شــرکت هــا در بدنــه هــای هیــأت
هــای مدیــره و مدیــران عامــل و مدیــران ارشــد شــرکت هــا تغییراتــی بــه وجــود مــی آورد کــه
ی کنــد کــه بتواننــد ایــن ســود را تأمیــن
ناخــودآ گاه آنهــا را بــه ســمت تصمیماتــی راهنمایــی م ـ 
کننــد لیکــن متاســفانه در پــس تمامــی فعالیــت هــای کســب و کار مخاطــرات بزرگتــری نیــز
وجــود دارد کــه میتواننــد در آینــده از بســیاری از تهدیدهــای کســب و کارهــای فعلــی مهلکتــر
و تأثیرگذارتــر باشــند .ماننــد از دســت دادن بــازار
همیــن دلیــل ســاده باعــث شــده اســت کــه ایــن روزهــا تعــداد زیــادی از بنــگاه هــای
اقتصــادی موفــق را دیگــر نبینیــم چــون محــو شــدهاند .ایــن مجموعههــای موفــق نتوانســتند
رونــد موفقیــت را حفــظ کننــد ،نتوانســتند مشــتریان را حفــظ کننــد ،چــون نتوانســتند ثبــات
داشــته باشــند .چــون توســعه یافتگــی آنهــا پایــدار نبــود و بــا افزایــش تقاضــا در بــازار درگیــر
افزایــش کمیــت کار شــدند و بقیــه جوانــب را از دســت دادنــد .یکــی کیفیــت را از دســت داد،
دیگــری قیمــت تمــام شــده را از دســت داد ،آن یکــی مشــتریانش را ناراضــی کــرد و مشــتریانش
را از دســت داد و هر یــک بــه نوعــی محــو شــد و جالــب اینکــه تمــام مجموعــه هــای فعــال امــروز
خــود را مبــرا از ایــن مقصــد میداننــد ولــی بدانیــم کــه بــه ســادگی ممکــن خواهــد شــد.
درک صحیــح چالشهایــی کــه در مســیر رشــد کســب و کار ایجــاد میشــود ســخت اســت.
در ادامــه بــا درک صحیــح و کامــل از جمیــع ارزشــها ،ســعی در ایجــاد چهارچوبهــای جدیــد
داشــته باشــید .بدانیــد کــه ناخــودآ گاه ارزشهایــی کــه در ذهــن مــا شــکل میگیرنــد ،موجــب
شــکل دهــی بــه اهــداف ،تأثیــر روی برنام ههــا ،نحــوه عملکــرد و در نهایــت آنچــه کــه مــا در انتهــا
بــه عنــوان نتیجــه مثبــت و منفــی نســبت بــه عملکردمــان میســنجیم ،شــده انــد .لیکــن مبــادا
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شهــا چیــزی از قلــم بیافتــد کــه همــان موجــب آســیب خواهــد بــود.
در ایــن تجمیــع ارز 
بقــا پــس از رشــد و حتــی در هنــگام ســیر مســیر رشــد کــه ایــن روزهــا آن را «توســعه پایــدار»
مــی نامنــد و بــا هــدف ایجــاد تعــادل بیــن حــال و آینــده و بــا اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــا و
پتانســیل هــا بــه دنبــال بهبــود تولیــد کاال و خدمات ،افزایش بهــرهوری و ارزش افزوده اقتصادی
میباشــد .دســتیابی بــه توســعه پایــدار نیازمنــد برنامهریــزی در هــر یــک از ســطوح اقتصــادی،
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت .بــی تردیــد ســرمایهگذاری در جهــت توســعه منابــع
انســانی بــه عنــوان محــور توســعه ،پیــش شــرط توفیــق و تــداوم هرگونــه توســعهای اســت .در ایــن
راســتا بــا اســتفاده از روش توصیفــی و اطالعــات کتابخانـهای ،ضمــن ارائــه تعاریفــی از توســعه
پایــدار ،مؤلفــه هــا و ابعــاد مختلــف آن مــورد میبایســت مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــا عنایــت
بــه ارزش ســرمایه انســانی ،بــه اهمیــت آمــوزش منابــع انســانی در زمینــه توســعه پایــدار پرداختــه
شــود و بــا توجــه بــه دغدغههــای کشــورهای در حــال توســعه و بــه طــور مشــخص ایــران در
خصــوص ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری ،بــه لــزوم بسترســازی ،تقویــت و حمایــت از کســب و
کارهــای کوچــک ،متوســط و بــزرگ در نظــر گرفتــهشــود و در نهایــت راه کارهایــی در راســتای
توســعه پایــدار مطــرح گــردد.

ذائقه بازار و بازنگری
مــرور و درنظــر داشــتن تغییــرات و نوســانات مکــرر ذائقــه بــازار مــی بایســت بــه طــور
مــدام تحــت نظــر گرفتــه شــود و بــر اســاس ایــن تغییــرات مــی بایســت طرحهــای مدیریتــی،
یهــای کاال در مســیر درخواســت و ذائقــه بــازار باشــد .جامانــدن
تکنولوژ یهــای تولیــد و طراح 
از ایــن نوســانات و دور مانــدن از ایــن رشــد در جهــات مختلــف واضحــا منجــر بــه شکســت
زود هنــگام و از دســت دادن بــازار خواهــد بــود .ایــن بــه روزمانــدن و نقــش حیاتــی آن بــرای هــر
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کســب و کاری پوشــیده نیســت لیکــن ذکاوت خــاص و آیندهنگــری خــاص خــود را میطلبــد.
فعــاالن صنعتــی و دانشــمندان تکنولــوژی بــا نــگاه متعصبانــه بــه انتخابــات قدیمــی و
مســیر موفــق جــاری خــود بعضــا موجــب جامانــدن از ایــن مقولــه میشــوند .بــاز بــودن بــرای
شهــا و محصــوالت ،معتقــد بــودن بــه نتایــج اتاقهــای
بازنگــری و تغییــرات اساســی در رو 
فکــر ،بــه روز بــودن مدیــران و برگــزاری جلســات راهبــردی بــا حضــور کارشناســان ذیربــط و نــگاه
آمــاری بــه دســتاوردهای تی مهــای نظرســنجی و بعضــا پیجویــی مســتمر پیشــتازان صنعــت
یشــود.
منجــر بــه موفقیــت م 

بهبود کیفیت  +کاهش قیمت
ا گــر همــه صنایــع شعارشــان «بهبــود کیفیــت  +کاهــش قیمــت» نبــوده حتمــا جــزو اهــداف
یشــان بــوده اســت .لیکــن کمتــر منجــر بــه موفقیــت و حصــول نتیجــه شــده اســت
اصل 
لــذا همیشــه بــه شــکل آرزو برایشــان مانــده اســت .چرایــی ایــن بــی نتیجــه بــودن را بایــد در
عــدم شــناخت زیربنایــی کیفیــت ،تعر یــف و منظــور از کیفیــت ،دیدگاههــای کیفــی در
تقابــل بــا قیمــت ،بهــا و ارزش جســتجو کــرد .ابتــدا کیفیــت را بهتــر ببینیــم .کیفیــت وجــود
ویژگیهایــی اســت در محصــول (ویژگیهــای کیفــی) کــه نیازهــای مشــتری را پاســخ دهــد
تــا رضایــت مشــتری را موجــب شــود .هــدف ،کیفیــت باالتــر ،ایجــاد رضایــت بیشتــری در
مشــتری و انتظــار درآمــد بیشتــر اســت .ایجــاد ویژگیهــای بیشتــر و بهتــر کیفیــت ،مســتلزم
ســرمایهگذاری و افزایــش هزینــه اســت .لــذا از ایــن زاویــه تعبیــر میشــود کــه کیفیــت هزینهبــر
موجــب درآمــد کمتــر در گام اول اســت لیکــن طــی دراز مــدت موجــب ثبــات درآمــد و افزایــش
ســود خواهــد بــود.
از زاو یــه دیگــر کیفیــت تعبیــر عــدم عیــب و خطــا در محصــول یــا خدمــات اســت .عیــب و
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خطــا موجــب ضایعــات ،تعمیــرات و تعویضــات ،دوبــارهکاری و بعضــا کار تکــراری ،مرجوعــی
و بدنامــی ،نارضایتــی مشــتری ،شــکایت ،جریمــه و از دســت دادن مشــتری میگــردد و واضحــا
نهــا هزین ـهآور هســتند .بدیــن ترتیــب ،کیفیــت باال تــر حــاوی عیــب و خطــای کمتــر و لــذا
ای 
هزینـهی ک متــر اســت.
کیفیــت فقــط میتوانــد براســاس عوامــل آن تعییــن گــردد .کیفیــت معیارهــای متفاوتــی
دارد و ایــن معیارهــا نــه تنهــا بســته و مــکان جغرافیایــی متفــاوت اســت بلکــه بــا توجــه بــه
ســرعت تغییــرات تکنولــوژی و اعتقــادات دائمــا در حــال تغییــر هســتند .افــراد مختلــف بــا
معیارهــای مختلــف و ب هطــور متفاوتــی ارزش میگذارنــد لــذا اندازهگیــری اولویتهــای
مشــتری و بازنگــری مســتمر ایــن اندازهگیریهــا بــرای موفقیــت در کیفیــت و بعضــا رقابــت
کیفیــت مطــرح اســت .
لذا با انتخاب شعار کیفیت ،حصول آن شدنی نیست ،کیفیت را باید:
باید در اهداف بلند مدت سازمان تعریف کرد.
باید در مسیر هدف تعریف و پیادهسازی شود.
باید با واحدهای مختلف کنترل کیفیت ،تضمین کیفیت حفظ شود.
باید با آموزشهای کیفی ارتقا داد.
باید از کنترل و تضمین کیفیت محصول به مشتریگرایی سوق داد.
باید در ارتباطات پرسنل ایجاد کرد.
باید واقعی باشد
ژاپنیهــا معتقدنــد کار را بــار اول درســت انجــام بــده ،بــار دوم بهتــر انجــام بــده .کیفیــت
یــک برنامــه یــا درمــان موقــت نیســت بلکــه یــک فرآینــد اســت.کیفیت یــک ســفر مــداوم بــه
ســوی تعالــی اســت ،تعالــی ســازمان یــا فــرد در تمــام زوایــا.
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برنده-برنده -برنده
مدتــی اســت کــه اصطــاح برنده-برنــده در مــراودات و معامــات بــاب شــده اســت ولــی
متاســفانه ایــن اصطــاح همپوشــانی الزم را نــدارد .پســندیده اســت کــه در مــراودات انتفــاع
طرفیــن معاملــه بعــاوه خیــر و صــاح اکوسیســتم معاملــه نیــز مطــرح اســت.
معامال تــی کــه یکطــرف متضــرر و مقبــون شــده اســت و بــه هــر نحــوی اصطالحــا ســرش کاله
رفتــه اســت و برنــده بــودن تنهــا یــک طــرف معاملــه را همــه میدانیــم و امیــدوارم کــه مــورد تائیــد
هیــچ یــک از خواننــدگان عزیــز نباشــد.
امــا موضــوع مــا معامال تــی اســت کــه طرفیــن معاملــه انتفــاع میبرنــد ولــی اکوسیســتم
یشــود .بهتــر اســت بــا مثالــی توضیــح بدهــم .زمانــی کــه مجــری یــک از برنامههــای
متضــرر م 
تلویز یــون از یکــی از توزیعکننــدگان و فروشــندگان مــواد مخــدر کــه دستگیرشــده بــود ســؤال
کــرد کــه آیــا از کار خــود پشــیمان نیســتی؟ پاســخ داد :خیــر ،چــون جنســی کــه بــه مشــتریانم
م ـیدادم بســیار عالــی بــود .هــم مــن از فــروش خــود لــذت میبــردم ،هــم مشــتریانم از جنســی
ً
کــه میبردنــد کامــا راضــی بودنــد! ایــن فروشــنده از آنجاییکــه هــم خــودش و هــم خر یــدار از
ً
معاملــه راضــی هســتند از کارش راضــی بــود ولــی بــه ایــن توجــه نکــرده بــود کــه جامعــه کامــا در
حــال ضــرر کــردن اســت؛ لــذا هنگامـی کــه در حــال فــروش یــک محصــول یــا خدمــت هســتیم
ّ
پیرامونمــان را هــم در نظــر داشــته باشــیم و ال فــروش پایــدار نخواهیــم داشــت.
درســت اســت کــه هــر دو طــرف معاملــه راضــی هســتند لیکــن خانــواده آنهــا و کل جامعــه
متضــرر از ایــن مــراوده اســت .یــا بــرای مثالــی دیگــر ،کاالیــی کــه بعــد از احتــکار بــه علــت
تقاضــای ز یــاد بــازار بــا قیمــت باال تــر بــه نیازمنــدان ارائــه میشــود حتمــا کــه (بــه علــت ناآ گاهــی
مشــتری) معاملــه موجــب رضایــت هــر دو طــرف معاملــه خواهــد بــود لیکــن تنهــا نــگاه آ گاهانــه
بیرونــی تــوان شناســایی ضــرر بــزرگ جامعــه و عــدول از مبانــی اخــاق را دارد .لــذا واجــب
اســت تــا ضــرر نکــردن و حتــی برنــده بــودن اکوسیســتم معامــات نیــز دیــده شــود .معامــات و
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مراوداتــی کــه تنهــا دو طــرف معاملــه منتفــع شــوند و اکوسیســتم معاملــه بــه هــر نحــوی متضــرر
شــود ،مــورد نظــر مــا نیســت.
منظــور از اکوسیســتم ،هــر چیــزی اســت کــه پیرامــون مــا اســت ،جانــدار و بیجــان ،فیزیکــی
و شــیمیایی ،اعتقــادی و اخالقــی ،حتــی خــارج از زمــان جــاری و باتاثیــرات آتــی تــا تمــام
کائنــات اســت .کائناتــی کــه بــه واســطه اعتقــاد و جهــان بینــی افــراد متنــوع اســت و تعاریــف و
تعابیــر متنوعــی چــون کارمــا و جــزا و پــاداش دارد.

کنترل مدیریت
روش متــداول ایــن روزهــا ایــن اســت کــه صاحبــان صنایــع مدیــران همــان صنایــع
یشــوند .ایــن موضــوع ســبب شــده تــا کنتــرل بــر صاحــب و مدیــر امــری محــال باشــد .ایــن
م 
محــال منجــر بــه زوال مدیر یــت و لختــی ســازمان وصنعــت میشــود .واضــح اســت کــه هرجــا
کــه کنتــرل بــر عملکــرد و بهــرهروی نباشــد نتیجــه همیــن اســت .مهمتــر از اینکــه مدیــر صاحــب
تمــام صنعــت اســت ،مســئولیت نتیجــه بــرای صنعــت اســت نــه تنهــا بــرای مالــک صنعــت
بلکــه بــرای فعــاالن بعــاوه بــرای بقیــه همــکاران و رقبــا .رشــد یــک صنعــت بــه تنهایــی اتفــاق
نمیافتــد .قبــا هــم گفتیــم «رشــد اتفاقــی جمعــی اســت» و تنهایــی صــورت نمیگیــرد.
دور از انتظــار اســت کــه بــه عملکــرد مدیــری کنتــرل و نظــارت نشــود ولــی در مســیر درســت
و رشــد بمانــد .بهتر یــن ابــزار ایــن کنتــرل نــگاه ناظــران کارشــناس از بیرونــی بــه ســازمان اســت.
کارشناســانی کــه انتفاعشــان صرفــا انتقــاد منتــج بــه رشــد بــرای ســازمان باشــد .اســتخدام ایــن
کارشناســان کــه بــه عنــوان مشــاوران بــه ســازمانها نظــارت کــرده و مشــاورههای مشــخص
میدهنــد بعضــا در فرهنــگ ســازمانی جامعــه مــا هنــوز تعریــف نشــده و بســیارند بنگاههــای
اقتصــادی بــزرگ و کوچــک کــه مقاومــت میکننــد در برابــر ایــن راهــکار.
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تجزیه و تحلیل اقتصادی
بــر هــر مدیــر بنــگاه و اداره کننــده ســازمان واجــب اســت تــا همیشــه نگاهــی بــه جریانــات
موثــر بــر صنعــت و ســازمان خــود داشــته باشــد .تعر یــف جریانــات موثــر و نحــوه اثرگــذاری آنهــا
و میــزان اثرپذیــری جامعــه و ســازمان خصوصــی خــود را بایــد در علــم اقتصــاد جویــا شــوید.
اساســا اقتصــاد شــاخهای از علــوم اجتماعی اســت کــه بــه تحلیل تولید ،توزیع ،مصــرف و
کال گردش کاالها و خدمــات در جامعــه و در ادامــه تحلیــل ترکیبــی از اقتصادهــا و تاثیرشــان
یپــردازد .تقســیمبندی پایــهای اقتصــاد بــه شــکل اقتصاد خــرد در
بــر جوامــع یکدیگر م 
برابر اقتصــاد کالن اســت .اقتصــاد خــرد بررســی کننــده رفتــار عوامــل پای ـهای جامعــه شــامل
عوامــل فــردی (خانوادهها_خر یــداران و شرکت_فروشــندگان) را بررســی میکنــد و اقتصــاد
کالن عوامــل مؤثــر بــر اقتصــاد خــرد را بررســی میکنــد .ایــن عوامــل شامل بیکاری ،تورم ،رشــد
اقتصادی و تصمیمــات سیاســی و مالی میشــود.
یکــی از رشــتههای اقتصاد کار بــردی "اقتصــاد کســب و کار" اســت کــه از تئور یهــای
شهــای کمــی بــرای آنالیــز شــرکتهای تجــاری و عوامــل مؤثــر در ســاختار
اقتصــادی و رو 
ســازمانی ،روابــط شــرکتها بــا بــازار کار ،بــازار ســرمایه و محصــوالت اســتفاده میکنــد.
اقتصــاد کســب و کار بخشــی جدایــی ناپذیــر از اقتصــاد سنتی اســت ،کــه بــا بهرهگیــری از
مفاهیــم اقتصــادی بــه توســعه کســب و کار کمــک مینمایــد .اقتصــاد کســب و کار یــک
ابــزار تصمیمگیــری مدیریتــی و برنامهریزی بــرای مدیــران بشــمار میآیــد .بــه عبــارت دیگــر،
اقتصــاد کســب و کار ،اســتفاده از اقتصــاد کاربــردی در مدیریــت کســب و کار میباشــد.
اقتصــاد در تمامــی ابعــاد جامعــه کار بــرد دارد .ابعــاد گســترده علــم اقتصــاد موجــب شــده تــا
ارزش آشــنایی بــه علــم اقتصــاد بــه طــور روزانه رو به افزایش باشــد .برخی از ابعــاد علم اقتصاد ب
ازرگانی ،دارایی ،مدیریتــی ،صنعتــی ،فرهنــگ ،مراقبــت بهداشــتی ،جــرم و جنایــت ،آمــوزش و

ف لصفف

109

پرورش ،خانواده ،حقوق ،سیاســت ،مذهب ،نهادهای اجتماعی ،جنگ ،علم  ...می باشــد.
تفــاوت دیدگا ههــا در علــم اقتصــاد موجــب شــده تــا مکاتــب مختلــف اقتصــادی بوجــود
آیــد .ایــن تفــاوت موجــب ارزش ایــن علــم و افزایــش کار بــرد ایــن علــم مــی باشــد.
گســترش روزافــزون دامنــه فعالیــت علــم اقتصــاد در علــوم مختلــف موجــب شــده اســت تــا
ایــن علــم حتــی بــرای پایــدار نــگاه داشــتن محیط زیســت کــره زمین و بررســی تاثیــرات مختلف
مناطــق جغرافیایــی بــر یکدیگــر ،شــاخه اقتصاد محیــط زیست تأســیس کنــد و نیــز مطالعاتــی
در زمینه اقتصــاد بو مشــناختی بــرای زیســت بو مهــای مختلــف ارائــه دهــد ،تــا جایــی کــه ایــن
مطالعــات تاثیــرات مســتقیم بــر رشــد صنایــع منطق ـهای و نیــاز جوامــع مختلــف جغرافیایــی
را بررســی و حتــی پیشبینــی میکنــد .ایــن مثــال در ظاهــر ســاده نشــان دهنــده اهمیــت علــم
اقتصــاد و تاثیــر آن بــر جوانــب مختلــف جامعــه جهانــی اســت .لــذا مطالعــه اقتصــاد و آ گاهــی
حداقلــی از ایــن علــم بــر هــر مدیــری از اهــم واجبــات اســت.

فصل 4
بازاریابی
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بازاریابی
بعــد از اینکــه مشــتریانی را جلــب کردیــد ،بایــد تــاش کنیــد تــا آنهــا را از دســت ندهیــد و
وقتــی شــما را دنبــال کردنــد ،بایــد پیشــرفت کنیــد .بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه در مــورد
بــازار دانــش بــه روزی دار یــد.
برخــاف تصــور قدیــم و دیــد عمــوم ،محصــوالت بــا زدن تابلــو و ویتریــن خودبخــود فروختــه
نمیشــوند .بــه طــور کلــی ،نظر یــه ی "بســاز ،خــودش فــروش میــره" دیگــر کارســاز نخواهــد بــود.
بازاریابــی خــوب بــه مشــتریان میفهمانــد کــه کــدام محصــول بــه کارشــان مــی آیــد و از ایــن
رو میتواننــد کاالی مــورد نظرشــان را پیــدا کننــد ،انتخــاب هــای گونا گــون داشــته باشــند و بــا
بررســی فضــای کامــل انتخــاب هــای موجــود ،تصمیمــات بهتــری بگیرنــد و ارزش آن را بفهمنــد.
بازاریابــی ماننــد یــک چتــر بــرای فرآیندهایــی اســت کــه شــامل تحقیقــات دربــاره ی
محصــول ،توســعه ،تبلیغــات ،فــروش محصــول و خدمــات اســت.
بــدون بازاریابــی ،ممکــن اســت بهتریــن محصولــی کــه تابحــال اختــراع شــده را داشــته
باشــید امــا کســی از آن اطــاع ندارد.بــا ایــن کار شــما محصــول خــود را در جایــی مخفــی
میکنیــد و فقــط خــاک روی آن مینشــیند.
شما در ابتدا باید به مشتریان نشان بدهید که وجود خارجی دارید و سپس مزایای برند خود را
به گوش آنها برسانید تا تحریک به خرید کردن بشوند و در نهایت شما درآمد خوبی داشته باشید.

بازار سنتی و مدرن
بازاریابــی ســنتی یــا بازاریابــی آفالیــن شــامل اســتراتژی هــای مــورد اســتفاده قبــل از ظهــور
اینترنــت مــی باشــد امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه بازاریابــی ســنتی بــا پیدایــش بازاریابــی
دیجیتــال ،جایــگاه خــود را از دســت داده اســت .هنگامــی کــه بخواهیــم در یــک منطقــه ی
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جغرافیایــی خــاص فعالیــت کنیــم ،بازاریابــی ســنتی از طریــق بیلبوردهــا ،چــاپ تراکــت و
مجــات محلــی مناســب خواهــد بــود کــه البتــه معمــوال ســرمایه گــذاری باالیــی را مــی طلبــد.
برخــی تکنیــک هــای مــورد اســتفاده در ایــن روش عبارتند از :فروش مســتقیم ،رادیــو ،تلویزیون،
تبلیغــات چاپــی و… .
بازاریابــی مــدرن ،حرفــه ای میــان تولیــد کننــده یــا فــردی کــه خدمــات را ارائــه مــی دهــد در
مقابــل مشــتریان مــی باشــد و در همــه جنبــه هــای زندگــی کاربــرد دارد .امــروزه قســمت عمــده
بازاریابــی مــدرن را بازاریابــی دیجیتــال ( )digital marketingتشــکیل مــی دهــد .دیجیتــال
مارکتینــگ یعنــی اســتفاده از ابزارهــای موجــود ماننــد وب ســایت ،ایمیــل ،شــبکه هــای
اجتماعــی ،دنیــای دیجیتــال چــه آنالیــن و چــه غیــر آنالیــن و تکنیــک هــای بازاریابــی اینترنتــی
بــه منظــور تبلیــغ محصــول ،خدمــات ،برندهــا و بررســی رفتــار مشــتری .دیجیتــال مارکتینــگ
متشــکل از افــرادی حرفــه ای ،نــوآور ،متخصــص و خــاق اســت کــه بــه منظــور طراحــی و پیــاده
ســازی اســتراتژی هــای پیچیــده و ارائــه ی راهکارهــای نهایــی بــا اســتفاده از تکنولــوژی و
تغییــرات آن ،رونــد بــازار و اقتصــاد را در نظــر دارنــد .بایــد توجــه داشــت کــه اســتراتژی هــای تیــم
مشــاور بازاریابــی براســاس هــر شــرکت و موقعیــت منحصــر بــه فــرد آن متفــاوت اســت  .نکتــه
قابــل توجــه ایــن اســت کــه دیجیتــال مارکتینــگ فقــط محــدود بــه کســب و کارهــای آنالیــن
و بازاریابــی اینترنتــی و یــا رســانه هــای الکترونیکــی نمــی شــود و کانــال هــای ارتباطــی غیــر
اینترنتــی همچــون ســرویس هــای پیــام کوتــاه ( )SMSهــم شــناخته شــده انــد .همچنیــن امــروزه
بســیاری کســب و کارهــای ســنتی هــم وجــود دارنــد کــه از طریق تبلیغات دیجیتــال ســعی
دارنــد تــا خدمــات و محصــوالت خــود را بــه مشــتریان احتمالــی خــود معرفــی کننــد چنــد نمونــه
از انــواع ابزارهــای دیجیتــال مارکتینــگ عبارتنــد از:بهینــه ســازی بــرای موتورهــای جســت و جــو
( ،)SEOبازاریابــی محتوایــی ( ،)Content Marketingبازاریابــی بــا اســتفاده از شــبکه هــای
اجتماعــی ( ،)Social Network Marketingبازاریابــی ایمیلــی ( )Email Marketingتبلیغــات
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آنالیــن( ،)Online Advertisingبازاریابــی ویروســی ( ،)Viral Marketingپرداخــت بــه ازای
کلیــک ( )PPCو…
تعــداد مشــتریان در شــیوه ســنتی بــه دلیــل حضــور ،نســبتا کــم اســت امــا در بازاریابــی
دیجیتــال تعــداد مشــتریان بســیار ز یــاد اســت؛ ز یــرا بازاریابــی بــا قــرار دادن انــواع تبلیغــات در
دنیــای دیجیتــال صــورت گرفتــه و امــکان معرفــی محصــول بــه ســایر نقــاط را امــکان پذیــر مــی
کنــد.
دیجیتــال مارکتینــگ قابلیــت انتخــاب مخاطــب هــدف براســاس مــکان ،جنســیت،
تحصیــات ،شــغل و… را در پلتفــرم هــای مختلــف دارد در حالیکــه در روش ســنتی ایــن
قابلیــت وجــود نــدارد
در شــیوه ســنتی ،وقتــی نظرســنجی صــورت میگیــرد ،نظــرات مصــرف کننــدگان بــه
صورت فراوانی آنهــا و گــروه مشــتریان گــزارش میشــود در حالیکــه در شــیوه مــدرن نظر تــک
تــک مشــتریان مورد ارزیابــی و توجــه قــرار مــی گیــرد.
بازاریابــی دیجیتــال بــا اســتفاده از امکانــات و رســانه هــای خصوصــی ماننــد اینترنــت،
ایمیــل ،تلفــن همــراه و دیگــر فضاهــای اختصاصــی مجــازی بــه دنبــال روش هــای خالقانــه ای
مــی باشــد کــه باعــث شــده مــا شــاهد تبلیغــات اختصاصــی بــرای یکایــک مشــتریان باشــیم امــا
بازاریابــی کالســیک قــادر بــه تشــخیص نیازهــای تــک تــک افــراد نیســت و تبلیغــات بــرای همــه
ی افــراد یکســان در نظــر گرفتــه مــی شــود.
تبلیغــات اختصاصــی در بازاریابــی مــدرن نــه تنهــا منجــر بــه افزایــش هزینــه هــا نمــی شــود
بلکــه در نهایــت از بازاریابــی ســنتی کــم هزینــه تــر مــی شــود .زیــرا اســتفاده از شــبکه هــای
اجتماعــی ،ایمیــل و… تقریبــا رایــگان مــی باشــند و تبلیغــات بــا اســتفاده از بازاریابــی دهــان
بــه دهــان انجــام میگیــرد و بازار یــاب نیازمنــد تخصــص و دقــت بیشــتری اســت ،در حالیکــه
بازاریابــی ســنتی ،بهتر یــن روش را اســتفاده از تاکتیــک هــای بازاریابــی همچــون خریــد آ گهــی
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تبلیغاتــی در تلویزیــون ،رادیــو ،نشــریات ،پســت،روابط عمومــی تبلیغــات چاپــی ماننــد
کاتالــوگ و بروشــور و همچنیــن فــروش مســتقیم میداننــد؛ کــه ایــن روش هــا بســیار پرهزینــه بــوده
و باعــث میشــود گاهــی تغییــرات فــروش بــا میــزان هزینــه تبلیغــات برابــری نکنــد؛ البتــه شــاید
بــرای کســب و کارهایــی کــه بودجــه ی کافــی بــرای بازاریابــی در نظــر گرفتــه انــد ،تبلیــغ در
رســانه هــای ســنتی ماننــد تلویز یــون توجیــه پذیــر باشــد امــا در مــورد کســب و کارهــای کوچــک،
تخصیــص بودجــه ز یــاد ،ریســک بســیار باالیــی دارد.
در روش بازاریابــی دیجیتــال ،اطالعــات بــا ســرعت بیشــتری در اختیــار افــراد قــرار میگیــرد
و بــا توجــه بــه رواج اشــتراک گــذاری هــا در شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد فیــس بــوک ،توییتــر،
گــوگل پــاس و… ،امــکان دیــده شــدن آنالیــن تبلیغــات افزایــش یافتــه اســت؛ و حتی میتــوان پیام
هــای بازاریابــی را در حیــن اجــرا تغییــر داد .در حالــی کــه در بازاریابــی آفالیــن ایــن چنین نیســت.
در بازاریابــی ســنتی ،برخــاف فضــای دیجیتــال ،امــکان بــه نمایــش گذاشــتن تمــام
محصــوالت شــرکت دشــوار اســت(برای ایــن کار بــه مــکان بســیار بزرگــی نیــاز اســت).
بــه طــور کلــی فــروش در دیجیتــال مارکتینــگ ســاده تــر از شــیوه ســنتی مــی باشــد .زیــرا در
بازاریابــی دیجیتــال نیــازی بــه انبــار نمــی باشــد و الزم نیســت بــرای ارســال کاال بــه اداره پســت
برو یــم یــا افــرادی را بــرای ایــن کار اســتخدام کنیــم .در نتیجــه اســتفاده از روش هــای مــدرن
منجــر بــه کاهــش هزینــه هــا و فعالیــت هــای ســتادی میشــود ولــی در روش هــای ســنتی معمــوال
بــه اســتخدام نیــروی بیرونــی نیــاز اســت.
در روش قدیمــی ،ســازمان هــا بــا اســتاندارد هــای تعییــن شــده بــه ســاخت محصــول مــی
پردازنــد و بــه خواســت تــک تــک مشــتریان توجهــی نمــی شــود در حالــی کــه ســازمان هــای
امــروزی در صــورت اســتفاده از دیجیتــال مارکتینــگ بــا تولیــد انبــوه سفارشــی ،ســود بدســت
مــی آورنــد.
بازاریابــی ســنتی تصویــر واضحــی از مشــتری نــدارد امــا در بازاریابــی دیجیتــال بــه دلیــل
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نیــاز بــه شــناخت مشــتری و امکانــی کــه سیســتم هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
اختیــار مــا قــرار مــی دهــد تصو یــر ،روشــن تــر و ملمــوس تــر خواهــد بــود.
بازاریابــی دیجیتــال محدودیــت زمانــی و مکانــی نــدارد .همیشــه در دســترس بــودن و
فعالیــت  ۲۴ســاعته از دیگــر مز یــت هــای آن محســوب مــی شــود در حالیکــه بازاریابــی ســنتی
ایــن امــکان را نــدارد.
تعامــل بــا مخاطــب از دیگــر ویژگــی هــای بازاریابــی دیجیتــال اســت و از آنجــا کــه
برای برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان احتمالی نیــاز بــه حضــور فیزیکــی نیســت ،لــذا مــی تــوان
پیــام خــود را بــه قشــر عظیمــی از افــراد جامعــه یــا حتــی بــه کل جهــان بــه صــورت همزمــان
ارســال کــرد .در صورتــی کــه در بازاریابــی ســنتی جهــت ایــن امــر بــه مخاطــب آزادی عمــل داده
نمــی شــود و امــکان حضــور در زمــان و مــکان مناســب بــه منظــور آ گاهــی از نیازهــای مشــتری
کاهــش مــی یابــد.
بازاریابــی ســنتی ،دارای پیــام یــک طرفــه و اغلــب اجبــاری اســت.به عنــوان مثــال بســیاری
از افــراد تمایلــی ندارنــد صنــدوق نامــه شــان از اســپم پــر شــود یــا معمــوال مخاطبــان از اینکــه
ایمیــل هــا و تمــاس هــای فــروش در زمــان نامناســب در مــورد برخــی خدمــات کــه بــه آن هــا
عالقــه ای ندارنــد را دریافــت کننــد متنفــر هســتند .ضبــط دیجیتــال موجــب شــده بیننــدگان
تلویزیــون بــه راحتــی بتواننــد از تبلیغــات اجتنــاب کننــد و فقــط آ گهــی هایــی را کــه مربــوط
بــه خواســته هــا و عالقــه منــدی هایشــان اســت را دریافــت کننــد .در دیجیتــال مارکتینــگ،
انتخــاب کانــال ارتباطــی هــم بــا خــود مخاطــب اســت.
در فضــای دیجیتــال ،وجــود عکســها ،فیلــم هــا و نظــرات کاربــران ،بســیار مفیــد بــوده و
باعــث شــده مخاطبــان انتخــاب بهتــر و راحــت تــری داشــته باشــند امــا ایــن ویژگــی در اکثــر
روش هــای ســنتی وجــود نــدارد.
بــه علــت ابزارهــای در دســترس دیجیتــال ،تنــوع محتــوا نیــز بیشــتر اســت .عکــس ،فیلــم،
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متــن ،صــوت ،وبینــار و… انــواع محتــوای قابــل ارائــه از طریــق رســانه هــای دیجیتــال هســتند.
شــاید طبقــه بنــدی اطالعــات در روش ســنتی مفیــد واقــع شــود امــا رمــز نــگاری ایــن
اطالعــات ســخت اســت ولــی در بازاریابــی دیجیتــال ،تجزیــه تحلیــل داده هــا هوشــمندانه و
بــه خو بــی صــورت میگیــرد.
دیجیتــال مارکتینــگ علــی رغــم کــم هزینــه و پــر بــازده بــودن ،معمــوال زمــان بــر اســت.
محتــوا بایــد بــه طــور مســتمر تولیــد ،ویرایــش و منتشــر شــود ،بــه نظــرات پاســخ داده شــود و بــه
دلیــل برخــی ســوء اســتفاده هــا ،بایــد همــواره از ســایت هــا و صفحــات مراقبــت شــود امــا در
روش ســنتی ایــن چنیــن نیســت.
بازاریابــی ســنتی عمدتــا بــر ارزیابــی نتایــج کمــی افزایــش فــروش متکــی اســت کــه بررســی
نتایــج هــم از ایــن طر یــق دشــوار اســت .همچنیــن از روش هــای ســنتی نمــی شــود بــه صــورت
آنــی و ســریع گــزارش بازخــورد گرفــت .در صورتــی کــه در بازاریابــی دیجیتــال بازخــورد حاصــل از
فعالیــت هــای اینترنتــی ملمــوس تــر اســت و راحــت تــر میتــوان رفتــار بعــدی مشــتریان را پیــش
بینــی و آنالیــز کــرد.
پیگیــری کــردن فعالیــت هــا در دیجیتــال مارکتینــگ بســیار ســاده اســت .نــرم افزارهــای
بازاریابــی ایمیلــی مــی تواننــد تعــداد نفراتــی کــه یــک پیــام را مشــاهده مــی کننــد مــورد شــمارش
قــرار دهنــد و در رابطــه بــا فــروش هــای آنالیــن تعــداد تبلیغــات نمایــش داده شــده کــه منجــر
بــه خر یــد شــده انــد را دنبــال کننــد امــا در بازاریابــی ســنتی دنبــال کــردن و پیگیــری چنیــن
اطالعاتــی بــه مراتــب ســخت تــر اســت.
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تفاوت بازاریابی و فروش
بازاریاب

فروشنده

موضوع

مــن طیفــی از محصــوالت دارم و هدفــم ایــن مــن محصولــی دارم کــه قصــد فــروش آن را
اســت کــه مطمئــن شــوم بــا نیــاز مشــتریان دارم .پــس کارم متقاعــد کــردن مشــتری بــه
خر یــد اســت.
همخوانــی دارنــد.

محصول

مــن بایــد ارزش کاال را بشناســم ،بفهمــم کــه
ً
مشــتری چــه میخواهــد و چقــدر حاضــر قیمــت معمــوال بزرگتریــن مانــع بــرای فــروش
اســت بابــت آن هزینــه کنــد .مــن میخواهــم اســت .همیشــه مشــتریان بــه مــن میگوینــد
مطمئــن شــوم کــه مــا پولــی را از دســت کــه قیمتهــای مــا از رقبــا باال تــر اســت.
نمیدهیــم.

قیمت

پیشنهادات باید واکنشی مثبت از مخاطبان از نظــر مــن ،پیشــنهاداتی کــه مر بــوط
هدف بگیرند ،که یعنی هر کســی که میتواند بــه محصــول هســتند و تخفیــف ارائــه پیشنهادات
تصمیــم خر یــد محصــوالت مــا را بگیــرد .میدهنــد ،بیشــترین تاثیــر را دارنــد.
مخاطبــان مــن میتواننــد گســترده
در اکثــر مواقــع ،مــن ترجیــح میدهــم بــا
باشــند و عــاوه بــر خر یــداران شــامل افــراد
خر یــدار صحبــت کنــم  -یعنــی کســی کــه
تصمیمگیرنــده و تاثیرگــذار هــم میشــوند.
ســفارش را میدهــد .کار مــن بیشــتر تعامــل
ایــن میتوانــد کار بــر نهایــی باشــد یــا مدیــران
یــک بــه یــک اســت.
شــر کتها .

مخاطبان

یمــدت اســت و همیشــه بــه مــن بــر اســاس فــروش هفتــه و مــاه قضــاوت
نــگاه مــن طوالن 
ایــن فکــر میکنــم کــه کســب و کار مــا ظــرف میشــود .مــن بایــد محصــول را در
ســریعترین حالــت ممکــن بفروشــم.
یــک یــا دو ســال کجــا خواهــد بــود.

افق دید

بــرای مــن ،تبدیــل شــدن بــه یــک برنــد یعنــی
مــن نماینــده شــرکت هســتم .وقتــی آد مهــا
فرصتــی اســتثنایی بــرای شــرکت مــا .ا گــر
بــه برنــد مــا فکــر میکننــد ،بــه یــاد مــن
بتوانیــم شــهرت خو بــی پیــدا کنیــم ،فاصلــه
خواهنــد افتــاد.
ز یــادی از رقبــا میگیر یــم.

شهرت برند

استراتژی من این است که کاربران را به سمت اســتراتژی مــن ایــن اســت کــه محصــول را از
در شــرکت بیــرون بفرســتم .بلــه ،کار اصلــی
شــرکت جــذب کنــم .مــن میخواهــم عالقــه ِ
مــن فــروش محصــوالت اســت.
آنهــا بــه شــرکت ما و محصوالتمــان را زیاد کنم.

استراتژی

تحلیل بازار ،تبلیغ ،فروش ،روابط عمومی،
خدمات و رضایت مشتری

قانع کردن مشتری به خرید برای رفع
نیازهایش

فعالیتها
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ً
ا گــر یک کســب و کار کوچــک یــا متوسط داشــته باشــید ،احتمــاال فــرق چندانــی بیــن
بخــش بازاریابــی و فــروش قائــل نیســتید ،چــون نیــروی کافــی بــرای تمرکــز جداگانــه بــر روی ایــن
دو بخــش ندار یــد .بــه عــاوه ،فکــر نمیکنیــد کــه ایــن دو تفــاوت چندانــی بــا هم داشــته باشــند.
ا گــر ایــن حــرف درســت اســت ،بایــد بــه شــما خبــری بدهم :بازاریابــی و فــروش بــا یکدیگــر فــرق
صهــای متفاوتــی دارنــد .اگــر قــرار باشــد بخــش
بســیاری میکننــد و در نتیجــه ،نیــاز بــه تخص 
مارکتینــگ فقــط بــا هــدف افزایــش فــروش فعلــی اداره شــود ،کارکــرد آن بــه پشــتیبانی از فــروش
بــا یک تمرکــز درون شــرکتی محدود خواهــد شــد .امــا ا گــر مارکتینــگ جایــگاه خــود را در تیــم
مدیر یــت پیــدا کنــد ،میتوانــد تبدیــل بــه یک المــان رشــد خــوب بــا تمرکــز بــرون شرکتی شــود
کــه فــروش شــما را هــم افزایــش میدهــد.
پــس بهتــر اســت بــه جــای اینکــه بازاریابــی و فــروش را ادغــام کنیــد ،دو بخــش جداگانــه
بــرای آنهــا در نظــر بگیر یــد و کاری کنیــد کــه ایــن دو بخــش بــه خوبــی یکدیگــر را پشــتیبانی
کننــد .بــه ایــن ترتیــب تضمیــن رشــد تجــارت شــما بیشــتر خواهــد بــود .البتــه ایــن فقــط حــرف
مــا نیســت .نتایــج یک تحقیــق علمی هــم ایــن موضــوع را تائیــد میکنــد و بــه مــا نشــان
میدهــد شــرکتهایی کــه دو بخــش فــروش و بازاریابــی آنهــا جــدا هســتند ،رشــد بیشــتری را
نســبت بــه رقبــا دارنــد.

ً
ً
بــا ایــن حســاب ،احتمــاال بخواهیــد بدانیــد کــه تفــاوت دو بخــش فــروش و بازاریابــی دقیقــا

چیســت و هــر کــدام چــه نقشــی را در یــک کســب و کار ایفــا میکننــد؟
فروش = محصولی که موجود است را بفروشید
کار بخــش فــروش ســاده اســت :ایــن بخــش بایــد آنچــه موجــود اســت را تبدیــل به پــول
نقد کنــد .کــه یعنــی ســرنخهای فــروش را تبدیــل بــه مشــتریانی میکنــد کــه بــه شــرکت شــما
پــول میدهنــد و اینــکار ،بــا تعامــل مســتقیم بــا مشــتریان بالقــوه برای متقاعدســازی آنها بــه
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خر یــد انجــام میشــود.
هــر تجارتــی دارای محصــوالت و خدمــات مشــخصی اســت کــه بایــد بــه فــروش برســند.
بــه ایــن منظــور ،فروشــندگان بایــد یک رابطــه نزدیــک بــا مشــتری (و گاهــی همــکاران) داشــته
تهــای مشــتری را از بیــن ببرنــد و در مــورد قیمــت
باشــند ،مســیر فــروش را همــوار کننــد ،مخالف 
ً
و شــرایط فــروش چانــه بزننــد .معمــوال هــم بعــد از فــروش بایــد مطمئــن شــوند کــه دیگــر نیروهــای
شــرکت ایــن نیــاز مشــتریان را بــرآورده میکننــد.
نــگاه بخــش فــروش از درون بــه بیــرون یــک شــرکت ،یعنــی بــه ســمت مشــتری اســت .تمرکــز
ً
آن بر زمــان حال اســت .و افــق دیــد آن نیــز بــه ایــن هفتــه ،ایــن مــاه یــا نهایتــا ایــن فصــل محــدود
یشــود .دلیــل ایــن موضــوع هــم ســاده اســت :ا گــر فــروش بــر زمــان حــال تمرکــز نداشــته باشــد،
م 
هیــچ تضمینــی بــر ســود فعلــی شــرکت وجــود نخواهــد داشــت.
پرسونای مشتری مسیری برای درک عمیق مخاطب است.
بازاریابی = هم اکنون و در آینده ،با مشتریان خود هم سو شوید
هــدف معمــول بازاریابــی ایــن اســت کــه مشــتریان بالقــوه را بــه محصــول یــا خدمــات
شما عالقهمند کند و ســرنخ فروش بــه وجــود آورد .بنابرایــن فعالیتهــای آن شــامل مــوارد
ز یــر میشــود:
تحقیق دربارۀ مصرف کنندهها برای شناخت نیازهای بازار
توسعه محصوالت خالقانه که بتوانند نیازهای فعلی و آینده مشتریان را برآورده کنند
تبلیغات محصوالت و خدمات برای باال بردن آ گاهی و ساختن برند
قیمــت گذاری محصــوالت و خدمــات بــرای بدســت آوردن بیشــترین ســود در
طو ال نیمــد ت
پــس یــک نقــش اصلــی بخــش بازاریابــی ایــن اســت کــه بــازار کار را از نــگاه یــک
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مشتری بشناســد کــه مخاطــب شــرکت اســت و کمــک کنــد کــه شــرکت بــه ســمتی حرکــت
کنــد که خواســتهها و نیازهــای مشــتری مذکور را در آینــده بــرآورده کنــد .که یعنــی کار بازاریابی
ایــن اســت کــه یــک برنــد را بــه ســمت بخشهایــی از بــازار و گروههایــی از مشــتریان هدایــت
کنــد کــه شــرکت بتوانــد در آنهــا رقابــت کنــد و ســود داشــته باشــد.
بگذار یــد ســادهتر بگوییــم :بازار یــاب بایــد بــه برنــد کمــک کنــد تــا پیشــنهادات،
تگــذاری و روابــط خــود را بــه نحــوی تغییــر دهــد کــه نیازهــای مشــتریان را بهتــر بــرآورده
قیم 
کنــد و در نتیجــه ،فــروش شــرکت افزایــش یابــد.
البتــه ،کار بازاریابــان بــه همیــن خالصــه نمیشــود .بخــش مارکتینــگ همچنیــن بایــد
بتوانــد درک خــود از بــازار را بــه صــورت ابزارهــا و تاکتیکهایــی در آورد تــا بــه وســیله آنهــا
ً
شــرکت بتوانــد ســهم بیشــتری از بــازار را جــذب کنــد ،روابــط (معمــوال دیجیتــال) را مســتحکم
کنــد و ســرنخهای فــروش بیشــتری را ایجــاد کنــد .بازاریابــی همچنیــن میتوانــد بخــش فــروش
را بــه بخشــی از بــازار بفرســتد کــه بایــد شــکار خــود را انجــام دهــد و فشــنگهای مــورد نظــر را در
اختیــار آنهــا قــرار دهــد .البتــه توجــه داشــته باشــید کــه وقتــی کارکــرد بازاریابــی فقــط در کمــک
بــه تیــم فــروش در زمــان حــال خالصــه شــود ،کســب و کار شــما آینــده را از دســت خواهــد داد.
بدون بازاریابی ،فروش ضربه خواهد خورد
حتــی بهتر یــن شــکارچی هــم نمیتوانــد بــا شــلیک تیرهــای مشــقی بــه ســمت هدفهــای
بیفایــده ،بــرای شــام خانــوادۀ خــود چیــزی دســت و پــا کنــد( .میدانــم ،مــا کــه قصــد شــکار
کســی را ندار یــم .مــا خدماتــی بــا ارزش را بــه آن آدمهایــی ارائــه میدهیم که قدرشــان را بدانند).
بــازار مــدام در حــال تغییــر اســت و ایــن موضــوع میتوانــد فــروش را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .و
اینجاســت کــه بازاریابــی نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد .بخــش مارکتینــگ بایــد شــرکت را بــرای
ایــن تغییرهــا آمــاده کنــد و بــه شــکارچیان آن (یــا همــان فروشــندگان) کمــک کنــد کــه بفهمنــد
کجاهــا بایــد شــکار کننــد و مهمــات درســت را هــم در اختیارشــان بگــذارد.

122

مـا همــــه فروشنـده هستیـم

ا گــر قــرار باشــد کــه بازاریابــی فقــط مهمــات امــروز را تهیــه کنــد ،چطــور قــرار اســت بفهمیــم
کــه صنعــت مــا بــه کــدام ســمت حرکــت میکنــد و چگونــه بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع
واکنــش نشــان دهیــم؟ و بــه ایــن ترتیــب اســت کــه رشـ ِـد کســب و کار مــا محــدود خواهــد شــد.
اما بازاریابی و فروش دو بخش جداگانه هستند
ً
اصــا قــرار نیســت کــه یــک نفــر مســئولیت هــر دو بخــش بازاریابــی و فــروش را بــه عهــده
داشــته باشــد .چــرا؟ چون تمرکــز بــر زمــان حــال و پیــش بــردن فروش نیــاز بــه مهارتهایــی دارد
کــه چنــدان با نــگاه رو بــه آینــده و مشــتریمحور بخــش بازاریابی همخوانــی ندارنــد.
ً
معمــوال تیــم فــروش احســاس میکنــد کــه درک خوبــی از مشــتریان و نیازهایشــان دارد.
امــا ایــن نــگاه آنهــا کمــی بــا ّ
واقعیــت فاصلــه دارد .چــرا؟ چــون مشــتری همیشــه در پسزمینــه
مکالمــات فــروش ،میتوانــد تــاش فروشــنده بــرای ترغیــب خــود را حــس کنــد .در نتیجــه،
هیچوقــت بــه طــور کامــل و شــفاف در مــورد نیازهــا و خواســتهها خــود حــرف نخواهــد زد.
ً
بــرای اینکــه یــک شــرکت واقعــا بتوانــد رشــد داشــته باشد ،کســی بایــد از پنجــره بــه بیــرون نــگاه
کنــد و ببینــد کــه شــرکت در آینــده بایــد بــه چــه ســمتی حرکــت کنــد .در بســیاری از شــرکتها،
ً
ً
معمــوال وظیفــه ایــن بخــش بــر گــردن مدیــر اصلــی اســت و نقــش بازاریابــی صرفــا همراهــی تیــم
فــروش اســت .امــا وقتــی کــه یــک شــرکت رشــد میکنــد ،مدیریــت بــه تنهایــی تبدیــل بــه یــک
یشــود و ممکــن اســت نقــش اســتراتژیک مارکتینــگ بــه فراموشــی ســپرده شــود.
شــغل دائمــی م 
نتیجهگیری در مورد دو مفهوم بازاریابی و فروش
تمرکــز فــروش بــر زمــان حــال اســت و هــدف آن فقــط ســود لحظــه اســت .ایــن بخــش اســت که
بایــد بقــای شــرکت را در بــازار تضمیــن نمایــد .امــا بازاریابی یک نــگاه بلندمــدت دارد و هدف آن
مشــخص کــردن مســیر شــرکت و ایجــاد عالقــه در بــازار بــرای محصــوالت شــرکت اســت .بــه ایــن
یتــوان مطمئــن بــود کــه شــرکت در جهــت رشــد و بازارهــای بهتــر حرکــت خواهــد کــرد.
ترتیــب ،م 
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ســعی میکنیــم در آینــده بیشــتر در ایــن مــورد صحبــت کنیــم و بــه شــما بگوییــم کــه چطــور
میتوانیــد ارتبــاط بیــن ایــن دو بخــش را بــه بهتریــن شــکل میســر نماییــد .منتظر نظــرات و
تهــای بازاریابــی و فــروش هســتیم.
ســواالت شــما در زمینــه تفاو 

کانال های بازاریابی :
هــدف از طــرح موضــوع جایــگاه واقعــی شــما اســت و یــا تعییــن و انتخــاب جایــگاه جدیــد
برنــد شــما .
مشتری ← سازنده (کانال صفر)
تولید کننده ← خرده فروشی ← مصرف کننده (کانال یک سطح)
تولید کننده ← عمده فروش ← خرده فروش ← مشتری (کانال دو سطح)
تولیــد کننــده ← نماینــده  /کارگــزار ← عمــده فــروش یــا خــرده فروشــی ← مشــتری (کانــال
ســه سطح)

انواع بازاریابی :
حــدودا  163نــوع بازاریابــی در دنیــا وجــود داردکــه بــه بیــان چندیــن مــورد قابــل اجــرا در ایــران
میپردازیم :
 Digital Marketingدیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال
 SMS Marketingبازاریابی پیامکی
 Email Marketingبازاریابی ایمیلی
 Internet Marketingبازاریابی اینترنتی
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 Online Marketingبازاریابی آنالین
 Content Marketingبازاریابی محتوایی (تولید متن نوشتاری)
 Traditional marketingبازاریابی سنتی
 Product marketingبازاریابی محصول
 Video marketingبازاریابی ویدیویی
 Viral marketingبازاریابی ویروسی
 Word-of-mouth marketingبازاریابی دهان به دهان
 Buzz marketingبازاریابــی کــه مــردم را مجبــور بــه حــرف زدن در مــورد شــما مــی کنیــد
ماننــد حــرف زدن در مــورد یــک موضــوع خــاص
 Call center marketingبازاریابی مرکز تماس
 Agile marketingبازاریابی چابک
 Brand marketingبازاریابی برند از طریق برندسازی یا خلق برند
 Catalogue marketingبازاریابی کاتالوگ
 Channel marketingبازاریابی کانال ها
 Content marketingبازاریابی محتوایی
 Direct marketingبازاریابی مستقیم
 Ecommerce marketingبازاریابی تجارت الکترونیک
 Employee marketingبازاریابی از طریق پرسنل
 Facebook marketingبازاریابی از طریق فیس بوک
 Newsletter marketingبازاریابی روزنامه ای
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قانون 80-20
مطابــق قانــون ،۸۰/۲۰بــه تقر یــب ۸۰ ،درصــد از محصــوالت شــما را  ۲۰درصــد از مشــتریان
تــان خر یــداری مــی کننــد .یعنــی  ۲۰درصــد از مشــتریان شــما  ۸۰درصــد از درآمدتــان را تأمیــن
مــی کننــد .پــس در فراینــد مشــتری یابــی  ،بــرای مشــتریان بهتــر ،زمــان بیشــتری صــرف کنیــد.
ارتبــاط برقــرار کنیــد و بــه مشــتریان قدیمــی خــود زنــگ بزنیــد.
ایــن کار بســیار آســان و البتــه مهــم اســت .امــا در عیــن حــال همیشــه بــه جــذب مشــتریان
جدیــد فکــر کنیــد.

قانون 70-30
ً
معمــوال فروشــنده هــا خیلــی حــرف مــی زننــد .امــا فروشــنده خــوب ،ســوال هــای خــوب و
گز یــده مــی پرسد .شــما بایــد بــه عنــوان یــک فروشــنده ۷۰ ،درصــد گــوش کنیــد و  ۳۰درصــد
ســوال کنیــد .کار شــما فقــط کمــک بــه مشــتری اســت .تنهــا فروشــنده هــای ضعیــف هســتند
کــه زود قیمــت مــی دهنــد .در یــک گفتگــوی خــوب ،مشــتری خــودش قیمــت را مــی پرســد.
وقتــی مشــتری بــا رفتــارش بــه شــما«نه» مــی گو یــد ،فــروش را متوقــف نمــی کنــد ،بلکــه شــما
را دعــوت مــی کنــد بــه ایــن کــه اطالعــات بیشــتری در اختیــارش بگذاریــد .فــروش ،نوعــی
کمــک بــه دیگــران اســت بــرای ارتقــای کیفیــت کار و زندگــی آنهــا .در ســال هــای اخیــر ،فــروش
تغییــرات شــگرفی داشــته .رقابــت هــا ،فــوق العــاده شــدیدتر و فروشــنده هــا خیلــی بیشــتر شــده
انــد .آنهایــی کــه مــی خواهنــد مشــتری بیشــتری جــذب کننــد ،بایــد هــوش و شــخصیت برتــری
داشــته باشــند و حتــی نــوع لبــاس پوشــیدن ،صحبــت کــردن و راه رفتنشــان هــم اهمیــت پیــدا
مــی کنــد .رقابــت در فــروش ،مثــل رقابــت در مســابقات ورزشــی اســت کــه اگــر دایــم آمــوزش
نبینیــد و تمر یــن نکنیــد ،رقبــا از شــما جلــو مــی زننــد.
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بازاریابی 4P
آمیختــه بازاریابــی  4متغیــر دارد کــه بــا محصــول در ارتبــاط اســت .ایــن مــوارد بایــد در
هــر گونــه تصمیــم گیــری مر بــوط بــه فعالیــت هــای بازاریابــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد .آمیختــه
بازاریابــی را غالبــا تحــت عنــوان چهــار  Pبازاریابــی مــی شناســند .البتــه توجــه کنیــد کــه تعییــن
آمیختــه بازاریابــی ( )Marketing Mixبــه بعــد از انتخــاب بــازار هــدف موکــول مــی شــود .کلیــه
متغیرهــای آمیختــه بازاریابــی قابــل کنتــرل هســتند و جــزو عوامــل داخلــی محســوب مــی
شــوند 4p .عبارتنــد از :
محصــول ( : )Productایــن متغیــر کلیــه عوامــل مربــوط بــه محصــول واقعــی را کــه بــرای
مصــرف کننــده مشــهود اســت توصیــف مــی کنــد .ایــن عوامــل مــی تواننــد شــامل چیزهایــی
مثــل کیفیــت ،ویژگــی هــا ،آپشــن هــا ،ســبک ،بســته بنــدی ،برنــد ،انــدازه ،لیبــل هــا ،تنــوع و
ضمانــت هــا باشــند.
قیمــت ( :)Priceمتغیــر قیمــت تنهــا لیســت قیمــت محصــوالت را شــامل نمــی شــود بلکــه
همــه عوامــل قیمــت گــذاری مر بــوط بــه محصــول را نیــز در بــر مــی گیــرد .ایــن مــوارد مــی تواننــد
شــامل تخفیفــات ،کمــک هزینــه هــا ،دوره و گزینــه هــای پرداخــت و شــرایط اعطــای اعتبــار
باشــند .کلیــه ایــن مــوارد بــه قیمــت کلــی و نهایــی محصــول مربــوط مــی شــوند.
توز یــع ( :)Placeتوز یــع بــا کلیــه جنبــه هــای توزیــع و مــکان محصــول ســر و کار دارد .چــه
محصوال تــی در دســترس مشــتریانی اســت و چگونــه؟ ایــن جــز از آمیختــه بازاریابــی مــی توانــد
شــامل طبقــه بنــدی ،کانــال هــای توز یــع ،مناطــق تحــت پوشــش ،اما کــن و موجــودی هــا باشــد.
ترفیــع ( :)Promotionترفیع شــامل هرگونــه فعالیــت از ســوی شــرکت در راســتای تبلیــغ یک
محصــول و آ گاه نمــودن مشــتری از آن اســت .ایــن فعالیــت هــا مــی توانــد شــامل تبلیغــات،
فــروش شــخصی ،تخفیفــات ،روابــط عمومــی یــا فعالیــت هــای اینترنتــی باشــد.
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ویژگی های بازاریاب
برون گرایی -درون گرایی
یــک بازار یــاب خــوب فــردی اســت کــه از نظــر بــرون گرایــی در ســطح باالتــری باشــد ،افــراد
بــرون گــرا ،اجتماعــی تــر ،فعــال تــر هســتند ،در ارتباطــات اجتماعــی موفــق ترنــد و بهتــر بــا افــراد
رابطــه برقــرار مــی کننــد و از آنجایــی کــه انــرژی روانــی خــود را از بیــرون دریافــت مــی کننــد ،از
برقــراری ارتباطــات و تعامــات پــی در پــی بــا افــراد گونا گــون خســته نمــی شــوند و حتــی در
صــدد گســترش چنیــن روابطــی هســتند .براحتــی دوســت پیــدا مــی کننــد و ارتباطــات موثــری
بــا صاحبــان مشــاغل بــر قــرار مــی کنــد .بــا ایــن حــال بــرون گرایــی کامــل نیــز بــرای چنیــن افــرادی
مناســب نمــی باشــد ،الزم اســت فــرد بازار یــاب درون مایــه هایــی از درون گرایــی نیــز داشــته
باشــد تــا بتوانــد بــر رفتــار هــای خــود کنتــرل بیشــتری داشــته باشــد.
هوشبهر IQ
ً
مســلما افــراد باهوشــبهر بــاال موقیعیــت هــای بازاریابــی وفرصــت هــای مناســب بــازار و
شــرایط را بهتــر و ســریع تــر درک مــی کننــد.
هوش هیجانی
هــوش هیجانــی یــا هــوش عاطفی در واقع یک ویژگی شــخصیتی اســت کــه دارای مولفه هایی
چون  :شــناخت عواطف شــخصی -به کار بردن درســت هیجان ها برانگیختن خود – شــناخت
عواطــف دیگــران و برقــراری رابطــه بــا دیگــران مــی باشــد .همانطــور که قبال نیز گفته شــد ،مهمترین
نیــاز یــک بازار یــاب خــوب و موفــق برقــراری ارتباطات اجتماعی مناســب اســت ،تحقیقات نشــان
داده اند که افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند ،ارتباطات موفقی برقرار می کنند ،چرا که درک
مناســبی از طــرف مقابــل و همچنیــن درک درســت از احساســات و کنتــرل هیجانات خــود دارند.
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خالقیت وانعطاف پذیری
فــرد خــاق ،تمایــل دارد کــه مســائل مختلــف را بــه طــرق متفــاوت حــل کنــد؛ هــر چنــد
در ظاهــر ،یــک راه حــل بیشــتر بــرای آن وجــود ندارد.تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه ویژگــی
هــای افــراد خــاق توســط سیســک (۱۹۸۵م ،).نشــان مــی دهــد کــه آنــان عــاوه بــر ایــن کــه از
هوشــی سرشــار ،صداقــت ،صراحــت و انعطــاف پذیــری برخــوردار هســتند ،بــا آزاداندیشــی و
تفکــر وا گــرا ،مســائل مختلــف را بررســی مــی کننــد و بــه راه حــل هــای نــو دســت مــی یابنــد.
خالقیــت نیرو یــی اســت کــه در پــس نــوآوری وجــود دارد .
تحمل ابهام باال
قــدرت تحمــل ابهــام عبــارت اســت از عــدم قطعیــت بــه عنــوان بخشــی از
زندگــی ،توانایــی ادامــة حیــات بــا دانشــی ناقــص دربــارة محیــط و تمایــل بــه
آغــاز فعالیتــی مســتقل بــی آنکــه شــخص بدانــد ،آیــا موفــق خواهــد شــد یــا خیــر.
ً
همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد در چنیــن مشــاغلی ابهــام و دشــواری نقــش از ویژگیهــای آن
اســت ،شــرایط شــغلی و ویژگــی هــای افــرادی کــه بــه عنــوان هــدف بازاریابــی تعیــن مــی شــوند
ً
ً
گاهــا از قبــل مشــخص نیســتند .مثــا هــدف بازاریابــی ممکــن اســت یــک مدیــر کارخانــه بــزرگ
و یــا حتــی یــک فروشــنده ســاده یــک محصــول باشــد.
اعتماد به نفس
بــرای یــک بازار یــاب خــوب داشــتن اعتمــاد بــه نفــس ،یعنــی ارزشــیابی درســت و مناســب
از توانمنــدی هــا و ارزش هــای شــخصی خــود ،و خودبــاوری نســبت بــه توانایــی هــای خــود
اســت کــه در بهبــود برقــراری ارتباطــات اجتماعــی بســیار موثــر اســت.
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جذابیت های فیزیکی
ظاهــر خــوب و جــذاب در جــذب افــراد و بازاریــاب خوب بســیار موثــر اســت .افــراد جــذاب
عاطفــه مثبــت را برانگیختــه میکننــد و عاطفــه مثبــت منجــر بــه جاذبــه میشــود از طرفــی
تهــای بیــن فــردی بهتــری دارنــد و احســاس بهتــری
افــرادی کــه جذابتــر بــه نظــر میرســند مهار 
درمــورد خودشــان دارنــد بنابرایــن ارتباطــات بهتــری ایجــاد مــی کننــد.
مهارت های کالمی
بیــان صر یــح و قاطــع ،متقاعــد کنند هتــر خواهــد بــود نســبت بــه بریــده بر یــده صحبــت
کــردن یــا اســتفاده از مکــث ز یــاد در صحبــت .ا گــر فــرد در کالم خــود اطمینــان و قــدرت کافــی
داشــته باشــد ،در جــذب مخاطــب خــود بســیار موفــق تــر عمــل خواهــد کــرد .عــاوه بــر توانایــی
کالمــی ماهرانــه فــرد یــک بازار یــاب خــوب،از اصــول اساســی و نشــانه هــای غیــر کالمــی ( زبــان
بــدن) آ گاهــی الزم را دارد.
تصــور غلطــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بازاریاب باید مشــتریان هــدف خود را با اســتفاده
از کالم اغــوا کنــد تــا بتوانــد محصــول یــا خدمــات خــود را بــه وی عرضــه کند.ایــن تصــور شــاید در
کوتــاه مــدت ســود ز یــادی را نصیــب چنیــن شــرکت هــا و بازاریابــان وابســته بــه آن بکنــد ،امــا در
دراز مــدت از اعتبــار و ســابقه شــرکت و اشــخاصی کــه بازاریابــان آن شــرکت هســتند ،بــه شــدت
مــی کاهد.بنابرایــن ،رعایــت مســائل اخالقــی و صداقــت در چنیــن مشــاغلی بســیار اهمیــت
دارد .چــرا کــه رفتــار درســت و صداقــت بــرای فــرد بــازار یــاب قدرتمنــد تریــن ترفنــد بازاریابــی
بــه حســاب مــی آیــد ،چــرا کــه بــه فــرد بازار یــاب و شــرکت وی اعتبــار مــی بخشــد و پــس از آن
مشــتریان آن شــرکت را بــه عنــوان ســازمانی درســت کار بــه دیگــران نیــز معرفــی مــی کننــد.در
بــازار کار آزاد هیــچ چیــز ماننــد اعتبــار در میــان بــازار بــرای شــرکت راه گشــا نمــی باشــد.بنابراین
بــرای شــرکت اهمیــت دارد کــه افــرادی صــادق و پایبنــد بــه اصــول اخالقــی اســتخدام کنــد.
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تجربــه  :توجــه داشــته باشــید کــه مشــاور بازاریابــی مــورد نظــر شــما حتمــا دارای تجربــه کافــی
و کار بــردی در حــوزه خــاص کســب و کار شــما باشــد .تجربــه معمــوال بایــد از فعالیــت هــای
مشــابه یــا مرتبــط بــا پــروژه شــما باشــد و مهمتریــن نکتــه در ایــن رابطــه مثــال هایــی اســت کــه
مشــاور مــورد نظــر مــی توانــد در ایــن رابطــه بــه شــما ارائــه کنــد .تجربــه در تعامــل و کار کــردن بــا
مشــتریان هــدف شــما بســیار ایــده آل اســت.
رونــد اســتخدام بازار یــاب خــوب  :پــس از آ گاهــی از ایــن ویژگــی هــا کافــی اســت بــا
متقاضیــان شــغل ،مصاحبــه ای انجــام گــردد و یــا بــا اجــرای آزمــون هــای معتبــر ،و تطبیــق
ویژگــی هایــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،بهتر یــن فــرد را بــرای اســتخدام تعیــن کنیــم.
فــردی کــه تعــداد ز یــادی از ایــن ویژگــی هــا را نداشــته باشــد تناســب درســتی بــا شــغل بــازار
یابــی نــدارد ( .بازار یــاب خــوب نیســت)

طراحی افزایش فروش
مدل فروش قدیمی  ۴بخش داشت:
ابراز صمیمیت  -تحویل گرفتن مشتری
صالحیت دادن به مشتری -شما چقدر پول دارید یا چقدر می خواهید هزینه کنید
سخنرانی برای مشتری -معرفی کاال
نهایی سازی فروش -کاال را بخر ،مشتری
امــا مــدل جدیــد فــروش برعکــس شــده اســت .توصیــه مــی شــود ۴۰درصــد از وقــت خــود را
بگذار یــد بــرای ابــراز صمیمیــت و جلــب اعتمــاد مشــتری ۳۰ ،درصــد از وقــت را بــه شناســایی
نیازهــای مشــتری اختصــاص دهید(بــرای ایــن منظــور بایــد خیلــی بــا دقــت بــه حرفهــای
مشــتری گــوش کنیــد) ۲۰ ،درصــد از وقــت را بگذار یــد بــرای معرفــی کاال تــا نشــان دهیــد ایــن
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کاال چگونــه نیــاز مشــتری را برطــرف مــی کنــد و ۱۰درصــد آخــر را هــم اختصــاص بدهیــد بــه
نهایــی ســازی فــروش.
یکــی از تکنیــک هــای فــروش در بازاریابــی ایــن اســت کــه صحبــت مشــتری را قطــع نکنید،
وقتــی او حــرف مــی زنــد یــک کلمــه هــم نگوییــد .ا گــر مکــث کنیــد و بــا توجــه بــه حرفهایــش
گــوش کنیــد و ســوال هــای مرتبــط بپرســید ،مشــتری ایــن گونــه تعبیــر مــی کنــد کــه او بــرای مــن
ارزش قائــل اســت .خــوب ســوال کنیــد.
مــرور برنامــه و مباحــث قبــل از مالقــات آن قــدر ســاده اســت کــه اغلــب فرامــوش مــی شــود،
امــا نشــانه یک فروشــنده حرفــه ای ،آمادگــی کامــل و مــرور تمــام جزییــات قبــل از هــر جلســه
اســت بهتریــن فروشــندگان آن هایــی هســتند کــه بــه طــور مرتــب مطالبــی را کــه قــرار اســت
بگوینــد و جزییــات مر بــوط بــه محصــول را ،قبــل از هــر جلســه بــا مشــتری ،مــرور و بررســی کــرده
و پیــش خــود تکــرار مــی کننــد.
تصــور کنیــد شــما یــک فروشــنده هســتید و قــرار اســت امــروز یکــی از مهــم تریــن مالقــات های
دوران کاری خــود را بــرای بــه ثمــر نشــاندن یــک فــروش عمــده داشــته باشــید ،بــه نظــر شــما بــرای
موفقیــت در ایــن مالقــات چــه چیزهایــی الزم اســت؟ شــاید پاســخ شــما بــه ایــن پرســش مــواردی
از قبیــل  :رفتــار مناســب ،پوشــیدن لبــاس شــیک و رســمی ،حضــور بــه موقــع سرجلســه و ...

چرخه بازاریابی :
بــازار شناســی  :بــه تحقیقــات بازاریابــی و بررســی بــازار هــا  ،شــناخت خریــداران و
فروشــندگان بالقــوه و بالفعــل  ،واســطه هــا  ،رقبــا  ،محصــوالت  ،خدمــات و ســازمان هــای
مختلــف و همــه عوامــل موثــر در بــازار ماننــد قوانیــن  ،مصوبــات و عوانمــل سیاســی مــی پــردازد.
در ایــن حالــت  ،نــگاه بازار یــاب بــه درون و بیــرون ســازمان اســت.
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بازار سازی  :ورود به بازار  ،ایجاد و افزایش سهم بازار و یافتن جایگاه دلخواه در بازار
بازاریابــی  :یافتــن بــازار هــدف و بخــش بنــدی بــازار هــا  ،تــاش آ گاهانــه بــرای تخصیــص
بهینــه منابــع و ایجــاد نوعــی تخصیــص بــازار .اســاس حرکــت بازاریابــی  ،جلوگیــری از هــدر
رفتــن منابــع گونا گــون اســت .یعنــی بخــش بنــدی بــازار و تعییــن محصــوالت شــرکت بــرای
مناســب تر یــن بــازار هــا.
بــازار داری  :بــه معنــای افزایــش یــا حفــظ مشــتریان مــی باشــد کــه ایــن خــود بــه خالقیــت و
نــوآوری نیــاز منــد اســت و مهــم تر یــن ابــزار بــازارداری  ،ارتبــاط دائــم بــا مــردم و ارائــه خدمــات
مناســب و آ گاهــی از حرکــت رقباســت

مشتری مداری
چند اصل بسیار مهم در مشتری مداری را با یکدیگر مرور کنیم
اصــل اول  :هیــچ کســی مجبــور نیســت از مــا خر یــد بکنــد و تحــت هــر شــرایطی بایــد احتــرام
وی بــه صــورت کامــل رعایــت شــود
اصل دوم :اولین وظیفه ما مشاور بودن است و دومین وظیفه فروشنده بودن.
اصــل ســوم :جــذب مشــتری ،بســیار راحتتــر از نگهــداری از مشــتری و نگهــداری
تتــر از رضایــت مشــتری اســت.
مشــتری ،بســیار راح 
اصــل چهــارم :بایــد تــا حــد ممکــن بــه مشــتریان مثبــت نگــر بــود و از قضــاوت آنهــا پرهیــز کــرد.
اصــل پنجــم :هرگــز بــا مشــتریان تبعیــض آمیــز برخــورد نکنیــد و بــا همــه برخــورد یکســانی
داشــته باشــید.
اصــل ششــم :در قــول دادن بــه مشــتری بســیار دقیــق باشــید و تــا حــد ممکــن از قــول دادن
پرهیــز کنیــد و تحــت هــر شــرایطی بــه قــول خــود وفــادار باشــید.
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اصــل هفتــم :مشــتری قبــل از ایــن کــه مشــتری باشــد ،یــک انســان اســت و تمــام حقــوق
یــک انســان بــرای او پــا برجاســت.
چند نکته از مشتری مداری:
دوستانه و صمیمی باشید
داشتن زبان بدن مناسب در مالقاتهای حضوری
شنونده خوبی باشید
در مورد خودتان صادق باشید
به حرفهایتان متعهد باشید
حفظ خونسردی در مواقع مهم

نقش تبلیغات در بازاریابی
یکــی از روشــهای شناســاندن و معرفــی کاال یــا محصــول بــه مصــرف کننــده نهایــی ،اطــاع
رســانی از طر یــق تبلیغــات مــی باشــد .در صورتــی کــه تبلیغــات درســت و بجــا باشــد مــی توانــد
موجــب رونــق تجــارت و افزایــش ســطح کیفــی کاال نیــز باشــد.
یکــی از روشــهای شناســاندن و معرفــی کاال یــا محصــول بــه مصــرف کننــده نهایــی ،اطــاع
رســانی از طریــق تبلیغــات مــی باشــد .در صورتــی کــه تبلیغــات درســت و بجــا باشــد مــی
توانــد موجــب رونــق تجــارت و افزایــش ســطح کیفــی کاال نیــز باشــد .امــروزه تبلیغــات یکــی
از پرقــدرت تر یــن ابزارهــای مدیریتــی در بازاریابــی اســت و هنــوز هــم هســتند شــرکتهایی کــه
ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی در ایــن زمینــه انجــام میدهنــد .در واقــع تبلیغــات وســیله ایســت
جهــت تســریع در حرکــت کاال از نقطــه تولیــد بــه مصــرف .در ایــن موضــوع ســعی شــده کوتــاه
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بــه انــواع تبلیغــات ،هــدف تبلیغــات و روشــهای موثــر در تبلیغــات پرداختــه شــود.همچنان
کــه جوامــع اولیــه بــا ایجــاد عال ئــم و نشــانه هایــی ســعی در برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر داشــته
انــد ،بدیهــی اســت جوامــع امــروزی نیــز نیازمنــد برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر بــه شــیوه نویــن خــود
هســتند .منظــور از ارتبــاط ،القــا و ابــراز عقایــد و نظــرات و بــه بیــان دیگــر جهــت دهــی بــه شــیوه
تفکــر ســایرین اســت .وقتــی ایــن ارتبــاط بــه صــورت جمعــی باشــد تبلیغــات شــکل گرفتــه
اســت .زمانــی کــه ایــن فعالیــت شــکل دهــی و تأثیــر بــر افــکار جمعــی بــه وســیله ســازمانهای
اقتصــادی و بازرگانــی صــورت پذیــرد ،تبلیغــات مــادی اســت کــه بــر رونــد فــروش و ارائــه
خدمــات تأثیرگــذار مــی باشــد .و بــه واقــع نوعــی تشــویق مــردم یــا مخاطــب بــه مصــرف.
به طور کلی تبلیغات دارای سه اثر متفاوت هستند:
    ایجاد نیازمندی یا احتیاج
    باال بردن میزان فروش (در اثر ایجاد نیازمندی یا احتیاج)
    کمک به بزرگتر شدن واحدهای تولیدی و خدماتی
تبلیغــات در صورتــی کــه بــه صــورت مکــرر و هدفمنــد باشــد باعــث ایجــاد میــل بــه خر یــد یــا
اســتفاده از خدمات قابل ارائه می شــود .حتی گاهی افراد آنقدر در معرض تبلیغات خاصی قرار
مــی گیرنــد کــه تــاش میکننــد ســطح زندگــی و درآمــدی خــود را بــاال ببرند .نتیجه مســلم تبلیغات
موثر ،ازدیاد فروش و ارائه خدمات بیشتر به مخاطبین می باشد .و این امر خود باعث بزرگتر شدن
موسســات تولیــدی و بازرگانــی (خدماتــی) مــی گــردد کــه بــرای اداره امــور خــود بــه متخصصیــن نیاز
دارنــد( .مثــال بــارز ســطح درآمدی کارمندی با تحصیالت متوســطه در قســمت فــروش یا بازرگانی
ســازمان و کارمنــدی بــا تحصیــات و تخصــص مرتبــط تبلیغات توجه شــود تبلیغــات موثر باعث
ایجــاد رغبــت بــه داشــتن اشــیا یــا خدمــات مــی گــردد ،و ایــن امــر در بــاال بــردن ســطح زندگــی تأثیــر
بســزایی دارد .مردم بجای پس انداز ســرمایه ،بخش زیادی از آن را صرف زندگی راحتتر می کنند
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اثر تبلیغات در فرهنگ و آداب و رسوم
تبلیغات بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
تبلیغــات اطالعــی :کــه اصــوأل در مراحــل اولیــه تولیــد و ورود بــه بــازار بــه کار میــرود ،و هــدف
شــناخت تقاضــای اولیه اســت.
تبلیغــات ترغیــب کننــده :ایــن نــوع تبلیــغ زمانــی کار بــرد دارد کــه هــدف از تبلیغــات و اطــاع
رســانی مقایســه باشــد بیــن عملکــرد دو یــا چنــدکاال (رقابــت موثــر نــام دیگــر ایــن تبلیــغ اســت)
تبلیغــات یــادآوری :مصــرف کننــده را وادار بــه تفکــر در مــورد کاال یــا خدمــات مــی نمایــد،
بــه نوعــی ایجــاد تصو یــر ذهنــی ثابــت در ذهــن مخاطــب.
هــدف از هــر تبلیغــی شناســاندن کاال نیســت ،ز یــرا بــا وجــود بیشــترین حجــم تبلیغــات
نیــز ،فــروش اشــباع نخواهــد شــد .هــدف از تبلیغــات مــی توانــد هریــک از مــوارد ذیــل باشــد
ازدیاد نوع مصرف :تالش برای متنوع کردن نوع مصرف
ازدیــاد تکــرار مصــرف :نمونــه بــارز آن خدمــات پــس از فــروش و یــا تعویــض کاالهــای مرتبــط
بــا کاالی اصلــی اســت کــه مــدت اســتفاده از کاالی اصلــی را بیشــتر میکنــد (روغــن موتــور)
جلــب نســل جدیــد :ایــن کــه بــا تبلیغــات کاالیــی بــرای یــک نســل جــا افتــاد و شــهرت
یافــت ،نبایــد باعــث شــود بــه امــر تبلیغــات در مــورد نســلهای بعــدی بــی توجهــی شــود.
مانــدگاری در ذهــن مخاطــب در هــر زمانــی حائــز اهمیــت اســت.
مبــارزه بــا عقایــد مخالــف :گاهــی ســوء شــهرت دامــان بســیاری از تولیــد کننــدگان را
مــی گیــرد ،در صورتــی کــه بــه درســتی و بــا اطــاع رســانی بجــا ایــن شــایعات خنثــی نشــود،
محبوبیــت کاال را نابــود مــی کنــد( .بهتر یــن مثــال عملکــرد نادرســت شــرکتهای لیزینــگ
بــدون مجــوز در ایــران اســت کــه بــا کالهبــرداری فعالیــت شــرکتهای لیزینــگ زیــر نظــر بانــک
مرکــزی را نیــز ز یــر ســوال بردنــد)
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روشــهای موثــر تبلیغــات :کاتالــوگ ،تابلــوی تبلیغاتــی ،ارائــه نمونــه کاال یــا خدمــات ،فیلــم
و اســاید نمایشــی ،آ گهــی در روزنامــه و بــه طــور کلــی مطبوعــات ،انــواع تبلیغــات رادیویــی و
تلویزیونــی ،اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی و… از جملــه مــواردی اســت کــه همــه شــرکتها
حداقــل یــک مــورد از آن را جهــت اطــاع رســانی بــه گــروه هــدف انتخــاب کــرده انــد .مهمتریــن
هــدف هــر تبلیــغ ،معرفــی کاال و خدمــات و ترغیــب خر یــداران بالقــوه بــه خریــد کاالی مناســب
اســت.ایجاد تصویــر ذهنــی مثبــت و مانــدگار در ذهــن مخاطــب ،باعــث جلــب اعتمــاد
مشــتریان بــه کلیــه کاالهــا و خدمــات شــرکتها مــی شــود .امــروزه شــرکتهای تبلیغاتــی قبــل از
انتخــاب هر یــک از مــوارد فــوق یــک ســری فاکتــور را مــد نظــر قــرار مــی دهنــد .
    بررسی بازار
    تهیه طرح تبلیغاتی متناسب با کاال یا خدمات
    انتخاب رسانه بر اساس گروه هدف یا پر تیراژ (بیننده ،شنونده ،خواننده) بودن
    انتخاب تبلیغات بر اساس محلی بودن یا در سطح گسترده
    مطالعه خواست و سلیقه مشتریان
    استراتژی تبلیغاتی رقبا
انتخــاب شــعار مناســب مــورد آخــر بــه منظــور تکــرار دائمــی یــا طوالنــی مدت ویژگــی خاصی
از کاال یــا خدمــات اســت کــه در نهایــت منجــر بــه شــکل گیــری تصویــر ذهنــی بــرای مخاطــب
مــی گــردد .شــعار انتخابــی همــواره بایــد مــی بایســت تناســب و هماهنگــی بــا لحــن تبلیغاتــی
ســازمان داشــته باشــد ،بــه اقنــاع ذهــن مشــتری کمــک کنــد و در نهایــت زنــده و محــرک باشــد.
فــروش تهییجــی و فــروش حراجــی در مــدت زمانــی مشــخص نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه
در بــاال بــردن ســطح فــروش الاقــل بــرای یــک مقطــع زمانــی خــاص موثــر واقــع خواهــد شــد.
شــرکتهای ســازنده اتومبیــل در ژاپــن کــه بــرای باالبــردن ســطح فــروش بــه اهــداء بلیــط کنســرت
و ســفر متوســل مــی شــوند از آن جملــه اند.فعــال عمــل کــردن واحــد روابــط عمومــی در هــر

ف  لصفف

137

ســازمان و شــرکتی نوعــی تبلیغــات نامحســوس بــه شــمار مــی رود .ایــن واحــد از طریــق ارتبــاط
بــا مــردم ،تهیــه و ارائــه کاتالــوگ کاال و خدمــات بــه منظــور معرفــی کاال و ارائــه خدمــات مشــاوره
ای نقــش موثــری در بــاال بــردن میــزان فــروش دارند.تفــاوت تبلیغــات و فعالیــت روابــط عمومــی:
تبلیغــات فعالیــت یــک طرفــه و تحمیلــی بــر مخاطــب اســت در حالــی کــه روابــط عمومــی
ارتبــاط دو طرفــه بیــن مخاطــب و ســازمان را ایجــاد میکنــد.
تبلیغــات همیشــه مبتنــی بــر واقعیــت نبــوده و فقــط بــه دنبــال جلــب مشــتری اســت در
حالــی کــه روابــط عمومــی همیشــه مبتنــی بــر واقعیــت اســت.
هــدف تبلیغــات تأثیــر گــذاری ســریع و مبتنــی بــر نتیجــه در کوتــاه مــدت اســت و روابــط
عمومــی امــکان حصــول نتیجــه نداشــته و یــا در بلنــد مــدت ایــن امــکان را خواهــد داشــت.
نتیجــه اینکــه :تبلیغــات و اطــاع رســانی وســیله ســریع حرکــت کاال و خدمــات از نقطــه
تولیــد بــه نقطــه مصــرف بــوده کــه در معرفــی کاال و خدمــات و نیــز بــاال بــردن ســطح فــروش نقش
مهمــی را ایفــا مــی کنــد ،کــه البتــه ســازمانها بــر اســاس نــوع دیــدگاه بــه ترویــج تبلیغــات ،سرســام
آور بــودن هزینــه اطــاع رســانی و ســایر عوامــل درون ســازمانی ،نســبت بــه ایــن امــر تصمیــم
ســازی مــی کنند.تبلیغــات یکــی از عناصــر مهــم و کلیــدی آمیختــه بازاریابــی اســت.

بازاریابی غیر حضوری
بازاریابی تلفنی
بهطــور کلــی بازاریابــی تلفنــی (کــه بــه آن تبلیغــات تلفنی یا فــروش تلفنی هــم گفتــه
یشــود) یــک شــیوه بازاریابــی مســتقیم اســت کــه در آن فروشــنده بــا مشــتریان احتمالــی
م 
خــود بــا اســتفاده از تمــاس تلفنــی ارتبــاط برقــرار میکنــد و پــس از ارائــه توضیحاتــی دربــاره
محصــوالت یــا خدماتــی کــه دارد ،از مشــتری تقاضــای خریــد میکنــد .البتــه امــروزه بــا
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پیشــرفت تکنولــوژی ،فــروش تلفنــی دســتخوش تغییراتــی شــده و فروشــندگان میتواننــد بــا
اســتفاده از تمــاس تلفنــی ،ارتبــاط چهــره بــه چهــره بــا مشــتریان خــود برقــرار کننــد.
ا گــر شــما یــک خانــم فروشــنده ســبزیهای محلــی باشــید کــه در خانــه خــود اقــدام بــه بســته
بنــدی و فــروش محصــوالت میکنــد ،یــا اینکــه مدیرعامــل یــک شــرکت بازاریابــی دیجیتــال
بــزرگ باشــید ،میتوانیــد از بازاریابــی تلفنــی اســتفاده کنیــد.
ً
البتــه رایجتر یــن نــوع تبلیغــات تلفنــی کــه احتمــاال بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده ،ایــن اســت
کــه از طــرف یــک شــرکت بــه منــزل شــما تمــاس گرفتــه باشــند تــا محصــوالت و خدماتشــان
را بــه شــما معرفــی کننــد .امــا ایــن شــیوه میتوانــد بــرای کمپینهــای سیاســی و اجتماعــی،
نظرســنجی ،فرآینــد جــذب مخاطــب هدفمنــد و حفــظ ارتبــاط بــا مشــتریان پیشــین و تشــویق
نهــا بــه خر یــد نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
آ
همچنیــن شــرکتهایی کــه مایــل بــه جمـعآوری اطالعــات خــاص هســتند نیــز میتواننــد
از بازاریابــی تلفنــی اســتفاده کننــد .در واقــع برخــی اوقــات بازاریابــان بــه دنبــال فــروش یــک کاال
از طریــق تلفــن نیســتند و در ابتــدا تــاش دارنــد تــا اطالعاتــی دربــاره مخاطــب کســب کننــد.
پــس از آن میتواننــد بـ ه آســانی تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا ایــن افــراد قابلیــت تبدیــل بــه مخاطــب
هدفمنــد را دارنــد یــا خیــر؟ بــرای مثــال شــرکتی کــه در زمینــه برگــزاری کنفرانسهــای پزشــکی
و آموزشــی فعالیــت میکنــد میتوانــد از طریــق تمــاس بــا پزشــکان از میــزان عالقــه آنهــا بــه
شــرکت در ایــن جلســات آ گاه شــود تــا در زمانبرگــزاری بــا ســرعت بیشــتری از عالقهمنــدان
دعــوت بــه عمــل آورد.
آیا استفاده از بازاریابی تلفنی به نفع ماست؟
شــاید جالــب باشــد بدانیــد طبــق آخر یــن آمار ،ضر یــب نفــوذ تلفــن همــراه در ایــران ۱۰۴
درصــد اســت .یعنــی حــدود  ۸۳میلیــون ســیم کارت در کشــور فعــال هســت .ایــن آمــار در
مــورد تلفــن ثابــت بــه  ۳۰میلیــون شــماره میرســد .بنابرایــن اولیــن و مهمتریــن ویژگ ـیای کــه
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صاحــب هــر کســب و کاری را بــه اســتفاده از بازاریابــی تلفنــی ترغیــب میکنــد ،دسترســی
ســاده بــه افــراد اســت.
یتــوان گفــت کــه حتــی بــا وجــود روشهــای بازاریابــی مــدرن و جدیــد،
همچنیــن بــه جــرأت م 
تبلیغــات تلفنــی یکــی از موثرتریــن روشهای برقراری ارتباط با مشــتریان اســت .در فروش تلفنی
برخــاف روشهایــی مانند بازاریابــی پیامکی یا بازاریابــی ایمیلــی ،میتوانیــد بهطــور مســتقیم
بــا مشــتری تمــاس بگیر یــد ،بــا لحنــی گــرم و صمیمانــه در مــورد سالیقشــان ســوال بپرســید،
یشــان بــا خبــر شــوید و بــه نظــرات و انتقــادات آنهــا پاســخ دهیــد .چقــدر عالــی!
از نیازها 
امــا مســئله بســیار حیاتــی کــه بایــد رعایــت کنیــد و در صــورت عــدم رعایــت آن ممکــن
اســت کمپیــن بازاریابــی تلفنــی شــما بــا شکســت مواجــه شــود ،ایــن اســت کــه ســعی کنیــد
تبلیغــات تلفنــی شــما منجــر بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای مخاطبانتــان نشــود .زیــرا تمــاس
ً
تلفنــی بــه شــکل کامــا تصادفــی چنــدان خوشــایند مــردم عــادی نیست.شــما خودتــان از
اینکــه ناگهانــی بــا شــما تمــاس بگیرنــد و در مــورد موضوعــی کــه هیــچ عالقـهای بــه آن نداریــد
بخواهنــد بــا شــما صحبــت کننــد چــه حســی دار یــد؟ آن هــم در ترافیــک یــا یــک روز شــلوغ
کاری .چقــدر بــد! شــاید حتــی از آن شــرکت بیــزار هــم بشــوید.
در بازاریابی تلفنی ،مزاحم مخاطب خود نشوید.
انواع روشهای فروش تلفنی

ً
قواعــد بازاریابــی تلفنــی بســته بــه منطقــه جغرافیایــی کامــا متغیــر اســت .بــرای مثــال در

کشــوری ماننــد آمر یــکا صنایــع ز یــادی وجــود دارند کــه بــه شــدت بــه فــروش تلفنــی وابســته
یتــوان بــه کســب و کارهــای اینترنتــی ،شــرکتهای فعــال در
هســتند کــه از جملــه آنهــا م 
زمینــه امنیــت خانــه و ادارات ،خدمــات تفریحــی و مســافرتی و ســازمانهای خیر یــه اشــاره
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران کســب و کارهــای فــوق چنــدان در تبلیغــات تلفنــی
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فعــال نیســتند و در عــوض کالسهــای کنکــور و خدمــات بیمــه اســتفاده بیشــتری از تبلیغــات
تلفنــی میکننــد.
ب هطــور کلی بازاریابــی تلفنــی شــامل دو بخــش عمــده یعنــی حــوزه  B2Bو B2C
میشــود .الزم اســت بدانیــد کســب و کارهایــی کــه محصــوالت یــا خدمــات خــود را بهطــور
مســتقیم بــه مشــتریان بفروشــد بهعنــوان  B2Cشــناخته میشــود .و بــه معامــات تجــاری بیــن
ً
یشــود.اما برگردیــم بــه مبحــث اصلــی خودمــان! برخــاف
دو شــرکت اصطالحــا  B2Bگفتــه م 
افــراد معمولــی ،کســب و کارهــا نســبت بــه فــروش تلفنــی پاســخ مثبتتــری از خــود نشــان
میدهنــد و هنگامــی کــه محصــول یــا خدماتــی مرتبــط بــا کارشــان بــه آنهــا پیشــنهاد شــود ،در
صــورت مناســب بــودن شــرایط بــه خر یــد آن تمایــل بیشــتری دارنــد .تبلیغــات تلفنــی در حــوزه
 B2Bدر صــورت موفقیــت میتوانــد موجــب ایجــاد یــک ارتبــاط دو ســویه شــود بــه گونــهای
کســب و کارهــا بــرای ثبــت ســفارشهای بعــدی خــود بــا شــما تمــاس گیرنــد.
همچنیــن در کســب و کارهــای جدیــد بازاریابــی تلفنــی بــه منظــور ارائــه پیشــنهاد یــا قــرار
مالقــات اســتفاده میشــود .هــر چنــد ایــن کار در ابتــدای راه کمــی ســخت بــه نظــر میرســد و
جلــب اعتمــاد کســب و کارهــای بــزرگ بــرای شــرکتهای نوپــا دشــوار اســت.
تبلیغات تلفنی برای ارتباط با مشتریان ()B2C
در بازاریابــی تلفنــی  B2Cقبــل از هــر تمــاس ،ضــروری اســت مخاطبــان مــورد نظــر خــود را
شناســایی کنیــد .عــدم انجــام ایــن کار فقــط بــه تلــف شــدن زمــان منجــر خواهــد شــد .پــس
بهتــر اســت عــاوه بــر تهیــه یــک لیســت تمــاس مرتبــط بــا کســب و کار خــود ،یک پرســونا از
مشــتریهای خــود ایجــاد کنیــد و نیازهــا و تصــورات آنهــا پیرامــون کســب و کار خــود را تــا
حــدودی حــدس بزنیــد .در واقــع هــر چــه بیشــتر در مــورد مشــتریهای خــود بدانیــد ،شــانس
بیشــتری بــرای فــروش محصــوالت خــود بــه دســت میآوریــد.
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یهــدف در فــروش تلفنــی  B2Cراهــی کــم هزینــه و
سهــای کــور و ب 
اگرچــه ایجــاد تما 
در برخــی مواقــع موثــر اســت امــا احتمــال اینکــه در همــان ابتــدای مکالمــه مخاطــب کنتــرل
اعصــاب خــود را از دســت دهــد نیــز وجــود دارد .از ســوی دیگــر جنــس صــدای شــما ،وجــود
لحنــی دوســتانه و در عیــن حــال مودبانــه در آن و توجــه بــه صحبتهــای مخاطــب نیــز
میتوانــد در تحر یــک مخاطــب و ایجــاد یــک مکالمــه دو طرفــه موثــر باشــد و نــرخ تبدیــل
تماسهــا افزایــش دهــد.
بازاریابی تلفنی برای ارتباط با سایر کسب و کارها ()B2B
برخــاف حــوزه  B2Cکــه فضــای گســتردهای را پوشــش میدهــد و مخاطبــان پراکنــدهای
دارد ،در بازاریابــی  B2Bیــا بازاریابــی صنعتی ،بــازار هــدف متمرکزتــر و کســب اطالعــات
از شــرکتها کمــی آســانتر اســت و حتــی میتــوان بــدون تمــاس تلفنــی از طریــق فضــای
مجــازی نیــز در رابطــه بــا کســب و کارهــای مختلــف اطالعــات زیــادی بــه دســت آورد .بــا ایــن
حــال فــروش محصــوالت و متقاعــد کــردن کســب و کارهــا بــا اســتفاده از بازاریابــی تلفنــی
بهمراتــب دشــوارتر از ایجــاد ارتبــاط بــا مشــتریان در خانــه اســت .چراکــه شــرکتها هنــگام
خر یــد محصــوالت و خدمــات بــه معیارهــای مختلفــی توجــه میکننــد و شــما را بــا رقبایتــان
مقایســه مینماینــد.
در واقــع فرآینــد خر یــد در بخــش  B2Cتــا حــدی عاطفــی اســت کــه نــام تجــاری و میــل و عالقه
ً
مشــتریان در آن تاثیــر ز یــادی دارد .از ســوی دیگــر ســرمایهگذاری در  B2Bکامــا منطقــی و بــر
اســاس ارزش فعلی کســب و کار اســت .همچنین در بازاریابی  B2Bچرخه فروش بیشــتر اســت
و احتمــال تکــرار آن و حتــی ایجــاد یــک قــرارداد بلنــد مــدت میــان دو شــرکت نیــز وجــود دارد.
بنــا بــر یــک پژوهــش صــورت گرفتــه از  200مدیــر تجــاری در انگلســتان مشــخص شــد کــه
تنهــا  4درصــد از آنهــا بازاریابــی تلفنــی را کاری بیهــوده و بینتیجــه میداننــد و در مقابــل
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حــدود  90درصــد مدیــران معتقــد بودنــد کــه فــروش تلفنــی در حــوزه  B2Bبــرای کســب و کار
آنهــا بســیار مؤثــر بــوده اســت.
بنابرایــن واضــح اســت کــه در هنــگام اســتفاده از بازاریابــی تلفنی برای ارتباط با ســایر کســب
و کارهــا وجــود اســتراتژی دقیــق یکــی ملزومــات رســیدن بــه موفقیــت اســت .بــرای مثــال تصــور
کنیــد کــه قــرار اســت بــرای رئیــس خــود یــک ایمیــل ارســال کنید .طبیعی اســت کــه در ایــن مواقع
بــه دنبــال بهتریــن کلمــات و عبــارت رســمی هســتید و از عبــارت دو پهلــو ،شــوخی و مطالــب
غیــر مســتند اســتفاده نمیکنیــد .در فــروش تلفنــی حــوزه  B2Bنیــز قواعــدی مشــابه وجــود دارد و
شــما بایــد عــاوه بــر لحــن رســمی و محترمانــه نســبت بــه نیازهــای شــرکتهای مقابــل آ گاهــی
کامــل داشــته باشــید و دالیــل منطقــی بــرای اثبــات برتــری خــود نســبت بــه رقبــا را ارائــه دهیــد.
شروع تبلیغات تلفنی
خــب ســادهترین حالــت ایــن اســت کــه تلفــن خــود را برداریــد و بــه مخاطبــان خــود یکــی
ً
پــس از دیگــری تمــاس بگیر یــد .لزومــا بــه مــکان خاصــی هــم نیــازی نداریــد چــون میتوانیــد بــا
هزینــه کمــی حتــی از منــزل خــود بــا مخاطبــان خــود تمــاس بگیریــد .امــا مســئله بــه همینجــا
سهــای پشــت ســر هــم ،بیهــدف و بینتیجــه
یشــود .بازاریابــی تلفنــی فراتــر از تما 
ختــم نم 
اســت .گاهــی الزم اســت شــما چندبــار بــا یــک شــماره تمــاس بگیریــد و در اولیــن تمــاس تنهــا
بــه نیازهــای او گــوش دهیــد و کمــی در مــورد ســایق او اطالعــات کســب نماییــد.
ایجاد یا خرید یک لیست تماس از مخاطبان
قبــل از آنکه هرگونــه تماســی بگیر یــد لیســتی از شــماره میخواهیــد و چــه بهتــر اگــر ایــن
لیســت شــماره هدفمنــد باشــد و حداقــل تــا حــدودی بــا ویژگیهــای صاحبــان شــمارهها
آشــنایی داشــته باشــید .شــا میتوانیــد بــه مــرور زمــان لیســت تلفــن خــود را بســازید یــا اینکــه
داد ههــای آن را از جاهــای دیگــر خر یــداری نماییــد کــه ایــن شــیوه رایجتــر اســت.
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بزرگتریــن مز یــت داشــتن یــک لیســت تمــاس هدفمنــد کــه حداقــل بدانیــم مخاطبــان آن بــه
محصــوالت یــا خدمــات مــا کمــی عالقمنــد هســتند ایــن اســت کــه پــس از تمــاس ،بــا برخــورد
ســرد آن هــا مواجــه نمیشــویم! اصــا حــس خوبــی نــدارد وقتــی بــا فــردی تمــاس میگیر یــم بــا
ً
برخــورد ســرد و خشــک آن مواجــه شــویم .در بازاریابــی تلفنــی بــه ایــن حالــت اصطالحا تمــاس
ســرد ( )cold callingمیگوینــد.
تماس سرد زمانی اتفاق میافتتد که مخاطبان از تماس تلفنی شما استقبال خوبی نکنند.
یکی از مهمترین دالیل عدم استقبال گرم مخاطبان میتواند این باشد که مخاطب پیش از این
ً
خریدی از شرکت شما نداشته است یا اصال تمایلی به خرید و دریافت محصول یا خدمات شما
را ندارد .بنابراین برای به حداقل رســاندن تماس ســرد ،صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین
جلوگیری از آســیبهای روحی پس از آن ،بهتر اســت لیســتی هدفمند از مشــتریان داشته باشیم.
کسب شناخت کافی از محصوالت و خدمات خود
ً
مهمتریــن مســئلهای کــه حتمــا قبــل از شــروع بازاریابــی تلفنــی خــود بایســتی رعایــت کنیــد
ایــن اســت کــه شــناخت کاملــی از محصــول یــا خدمــات خــود در بــازار داشــته باشــید .مــن بــه
شــخصه دیــدهام گاهــی یــک پشــتیبان بــا مشــتری تمــاس میگیــرد ،امــا هنــوز محصــول خــود را
نمیشناســد و حتــی مشــتری را بــه اشــتباه راهنمایــی میکنــد .بنابرایــن توصیــه مــن بــه شــما ایــن
اســت کــه ا گــر خودتــان قصــد تمــاس بــا مشــتریان را داریــد و یــا تیــم بازاریابــی داریــد کــه قــرار اســت
بــا مشــتریان شــما تمــاس بگیرنــد ،شــناخت کافــی از محصــوالت و خدمــات خــود پیــدا کنیــد.
ایــن مســئله نــه تنهــا بــه تیــم بازاریابــی شــما بــرای پاســخگویی بهتــر بــه مشــتریان کمــک
میکنــد ،بلکــه شــانس شــما را بــرای تبدیــل مخاطــب بــه مشــتری افزایــش خواهــد داد .بــه
خاطــر داشــته باشــید که ارائــه خدمــات نامطلــوب بــه مشــتری میتواند خیلــی زود کســب و
کار شــما را بــا شکســت مواجــه کنــد.

144

مـا همــــه فروشنـده هستیـم

تحقیق و بررسی بازار محصوالت و خدمات
همچنین تحقیــق بازار نیــز یکــی از مهــم تریــن کارهایــی اســت کــه قبــل از شــروع کمپیــن
بازاریابــی تلفنــی خــود بایــد انجــام دهیــد .بــا اســتفاده از تحقیقــات بــازار شــما میتوانیــد
اطالعــات مفیــدی مانند ســایق ،نیازهــا و حتــی ســابقه خریدشــان را کســب نماییــد.
اصول و تکنیکهای بازاریابی تلفنی موفق
از جمله فنون فروش تلفنی موفق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
با لحن بیان مناسب بتوانید مخاطبان خود را متقاعد کنید.
لحــن مکالمــه بــا مخاطبــان در بازاریابــی تلفنــی برای متقاعــد کــردن مشــتریان اهمیت
بســیاری ز یــادی دارد.
از کلمات مثبت و انرژی بخش استفاده کنید.
یکــی از فنونــی کــه هــر بازار یــاب تلفنــی موفــق در حیــن مکالمــه بایــد از آن اســتفاده کنــد،
بکارگیــری کلمــات مثبــت و عبــارات زیبــا و انرژ یبخش ،بــه شــکلی ســلیس و بــا ســرعتی
ثابــت اســت .لحــن صــدای یــک بازار یــاب نبایــد تغییــر کنــد و بــا شــنیدن پاســخ منفــی حــق
قطــع کــردن تلفــن بــر روی مشــتری را نــدارد .در مجمــوع میتــوان گفــت کــه حــس مثبتــی کــه
مخاطبــان از ایــن مکالمــه بــا شــما دریافــت میکننــد در ذهــن آنهــا باقــی خواهــد مانــد کــه
حتــی میتوانــد منجــر بــه معرفــی شــرکت و محصــوالت شــما بــه دیگــران شــود.
از پرحرفی و طرح سواالت طوالنی بپرهیزید
بهتریــن رویکــرد در تماسهــای بازاریابــی ایــن اســت کــه بهجــای پرحرفــی ،ســؤاالتی کوتــاه
بهــا دقــت کنیــد .چــرا کــه بخــش زیــادی از نیازهــای
و واضــح از مخاطــب بپرســید و بــه جوا 
مخاطبــان در پاســخ بــه همیــن ســؤاالت نهفتــه اســت .بــرای مثــال اگــر شــما فروشــنده جوهــر
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پرینتــر باشــید میپرســید «آیــا شــما بــه جوهــر پرینتــر نیــاز داریــد؟» .در ایــن حالــت احتمــال
ً
دارد کــه بــا پاســخ «خیــر» مواجــه شــوید؛ بنابرایــن بهتــر اســت بپرســید کــه آیــا اصــا در خانــه یــا
محــل کار خــود پرینتــر دارنــد و ا گــر پاســخ مثبــت بــود در ادامــه بپرســید کــه چــه کســی جوهــر آن
را عــوض میکنــد و هزینــه تعو یــض آن چقــدر اســت؟
نکاتی که مشتری به شما میگوید را یادداشت کنید
در یــک بازاریابــی تلفنــی موفــق تنهــا شــما گوینــده نیســتید .پــس در حیــن مکالمــه بــا
مشــتریان یــک کاغــذ و قلــم در کنــار خــود داشــته باشــید و نکاتــی کــه در طــول صحبــت بــا
شــما بیــان میکننــد را یادداشــت نماییــد تــا آنهــا را فرامــوش نکنیــد .ایــن کار موجــب میشــود
فهــای او دقــت میکنیــد و بــرای صحبتهایــش
تــا مخاطــب تصــور کنــد کــه شــما بــه حر 
ارزش قائــل هســتید.
ســعی کنیــد قبــل از اعــام قیمــت مزایــای محصــول را بــه مشــتریان خــود توضیــح بدهیــد،
البتــه مختصــر و مفیــد!
بــا وجــود اینکــه مشــتریان همیشــه بــه دنبــال قیمــت یــک محصــول هســتند امــا اعــام زود
هنــگام آن میتوانــد بــه پایــان ســریع مکالمــه منجــر شــود .در حقیقــت شــما بایــد پیــش از اعــام
قیمــت ابتــدا مزایایــی محصــول خــود را بــا توجــه بــه نیازهــای مخاطــب شــرح دهید .بــرای مثال
هنگامیکــه بــرای دعــوت بــه ثبــت نــام کالسهــای کنکــور بــه مخاطــب تمــاس میگیریــد بایــد
ابتــدا از اینکــه او قصــد ادامــه تحصیــل در مقطــع مــورد نظــر شــما را دارد مطمئــن شــوید و ســپس
یهــای کالسهــا نظیــر اســاتید ،تعــداد جلســات ،تعــداد کنکورهــای آزمایشــی،
بــه بیــان ویژگ 
مشــاوره تحصیلــی و ارائــه نمودارهــای رشــد بپردازیــد.
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تا جایی که ممکن است پاسخگوی سواالت مشتریان هم باشید
سهــای مشــتریان
نتــان بایــد بــرای پاســخگویی بــه تما 
در بازاریابــی تلفنــی شــما و کارکنا 
نیــز آمــاده باشــید و بــا داشــتن اطالعــات کاملــی در رابطــه بــا محصــول یــا خدمــات خــود ،بــرای
پرسـشهای احتمالــی مخاطبــان پاسـخهایی را آمــاده کــرده باشــید .بــه یــاد داشــته باشــید کــه
عباراتــی نظیــر «نمیدانــم»« ،اجــازه دهیــد ســوال کنــم» و حتــی تعلــل و ابهــام در پاســخگویی
میتوانــد از عوامــل شکســت بازاریابــی تلفنــی باشــند.
در رابطــه نمون ههــای مشــابه محصــوالت خــود در بــازار اطالعــات کاملــی بــه دســت آوریــد
تــا تــوان پاســخگویی بــه ســؤاالت مختلــف مشــتریان را داشــته باشــید .در یــک کمپیــن فــروش
ً
تلفنــی موفــق ،عملکــرد شــما دائمــا بایــد اصــاح شــود .در واقــع شــما در تمــاس بــا مشــتریان
متعــدد بــه ســؤاالت و نقــاط ضعفــی برمیخوریــد کــه هیــچ پاســخی بــرای آنهــا ندار یــد .در
نتیجــه میبایســت بهطــور دائــم اطالعــات خــود را در ایــن رابطــه افزایــش دهیــد.
کمپین بازاریابی تلفنی خود را ارزیابی کنید
افــزون بــر مــوارد فــوق ،تیــم بازاریابــی بایــد ارزیابــی کنــد کــه کمپیــن اهــداف خــود را به دســت
سهــای تلفنــی،
آورده اســت یــا خیــر .ایــن ارزیابــی میتوانــد بــا روشهایــی نظیــر ضبــط تما 
درصــد تماسهــای موفــق در هــر روز یــا محاســبه نــرخ تبدیــل تماسهــا و تعییــن مناطــق
جغرافیایــی کــه کمپیــن تبلیغــات تلفنــی در آنهــا موفقتــر عمــل کــرده اســت ،صــورت گیــرد.
نتیجهگیری

ً
بازاریابــی تلفنــی یکــی از شــیوههای نســبتا ارزان قیمــت بازاریابــی اســت کــه بــا وجــود
پیشــرفت تکنولــوژی همچنــان بــه شــکلی گســترده در سرتاســر جهــان مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در واقــع ایــن شــیوه پــس از مالقــات چهــره بــه چهــره ،ســریعترین روش بــرای ایجــاد
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ارتبــاط بــا مشــتریان بهمنظــور فــروش محصــوالت یــا پاســخگویی بــه نیازهــای آنــان اســت.
شهــای بازاریابــی تلفنــی موفــق تــا حــدودی بــه حــوزه کســب و کار شــما بســتگی دارد و
رو 
قواعــد آن تــا حــدی بــر اســاس نــوع محصــول ،خدمــات و مشــتریان شــما تغییــر میکنــد.
فــروش تلفنــی بــا وجــود هزینــه بســیار کــم نبایــد شــما را فریب دهــد .در یک تبلیغــات تلفنی
ً
موفــق نتایــج بایــد دائمــا مــورد بررســی قــرار گیرنــد و میــزان تماسهــای ناموفــق و علــل آنهــا
مشــخص شــود .چرا کــه شــنیدن پاســخ منفــی ز یــاد از ســوی مشــتریان نشــاندهنده نقــص در
محصــوالت و خدمــات یــا شــیوه نامناســب ارتباطــی شماســت کــه در بلنــد مــدت میتوانــد
تاثیــر منفــی بــر شــهرت تجــاری شــما بگــذارد.
عــاوه بــر ایــن ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه بازاریابــی تلفنــی فراینــدی زمانبــر اســت و بــرای
کســب و کارهــای نو پــا متقاعــد کــردن شــرکتها و مشــتریان بــه خریــد محصــوالت کاری
طاقتفرســا بــه نظــر میرســد .از ســوی دیگــر هرچــه نــام تجــاری شــما از شــهرت بیشــتری
برخــوردار شــود و محصــوالت شــما نیــز نســبت بــه رقبــا مزایــای واقعــی داشــته باشــند ،نــرخ
تبدیــل تماسهــای تلفنــی نیــز بهبــود خواهــد یافــت.

5 فصل
مدیریت ارتباط با مشتریان
(Customer Relationship Management)
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چه کسانی به  CRMنیاز دارند؟
چــه کســانی از مزایــای یک نــرم افــزار مدیر یــت ارتبــاط بــا مشتری اســتفاده میکننــد؟
جــواب کوتــاه ایــن اســت کــه هــر شــرکتی کــه خواهــان ارتبــاط بــا مشــتریان خــود اســت میتوانــد
از  CRMبهرهمنــد شــود .امــا پاســخ دقیــق تــر :دو گــروه از شــرکتها وجــود دارنــد کــه نیــاز دارنــد
دقیقــا بداننــد  CRMچیســت و اســتفاده از آن چــه مزایایــی بــرای کســب و کار آنهــا دارد:

شرکت های B2C
شــرکتهای مــدل تجــارت بــا مشــتریان (( )B2Cماننــد جواهــر فروش ـیها ،خدمــات
منــزل ،بنگا ههــای معامــات امــا ک)؛ در چشــم انــداز مــدل تجــارت بــا مشــتریان ،رضایــت و
وفــاداری مشــتری تمــام دارایــی کســب و کار اســت CRM .بــه کســب و کارهــا کمــک میکنــد
تــا فراتــر از رقبــای خــود ظاهــر شــده و همچنــان در بــازار باقــی بماننــد .پیگیــری نــرخ بازدیــد از
وب ســایت ،ذخیــره اطالعــات مشــتری ،شناســایی ســرنخها ،ارســال ایمیــل و برقــراری تمــاس
تلفنــی تنهــا برخــی از متغیرهایــی هســتند کــه در یــک سیســتم  CRMبــرای مــدل تجــارت بــا
یشــوند .شــرکت هــای  B2Cبایــد بــا مفهــوم  CRMکامــا آشــنایی
مشــتریان در نظــر گرفتــه م 
داشــته باشــند و ابزارهــای  CRMرا بــه طــور کامــل بشناســند.
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شرکت های B2B
خ و مشــتریان در
شــرکتهای مــدل تجــارت بــه تجــارت ( )B2Bکــه نیــاز به تولیــد ســرن 
طــول دور ههــای فــروش طوالنــی و همچنیــن مشــاهده اطالعــات بــه روز رســانی شــده در مــورد
نهــا دارنــد (ماننــد شــرکتهای نــرم افــزاری و موسســات کاریابــی و اســتخدامی) .اگــر یــک
آ
کســب و کار مبتنــی بــر خدمــات نــرم افــزاری هســتید ،روزانــه بــا خرده فروشــان ،شــرکا و کســب و
کارهــای مختلــف در تعامــل هســتید؛ چــه ثبــت نامهــا را دنبــال کنیــد ،اشــترا کها را مدیریــت
کنیــد و یــا نمونــه کارهــا را بــرای قراردادهــای خــود آمــاده کنیــد CRM ،میتوانــد بــه شــما کمــک
کنــد تمــام ایــن اطالعــات را یکجــا در اختیــار داشــته باشــید و بــه آنهــا رســیدگی کنیــد.
البتــه شــرکتهای ز یــادی وجــود دارنــد کــه در دو دســته بــاال جــای نمــی گیرنــد ،امــا
اســتفاده از  CRMبــرای آنهــا مزایــای ز یــادی در پــی خواهــد داشــت .راه دیگــری کــه میتوانیــد
متوجــه شــوید آیــا  CRMبــه کســب و کار شــما کمــک میکنــد یــا خیــر ،توجــه بــه چالشهایــی
اســت کــه  CRMبــا هــدف حــل کــردن آنهــا طراحــی شــده اســت:اگر جــواب شــما بــه حتــی
یکــی از ســواالت پاییــن مثبــت اســت ،بــه احتمــال زیــاد بــه یــک ســامانه مدیریــت ارتبــاط بــا
مشــتریان نیــاز دار یــد.
آیــا نیــاز بــه نگهــداری لیســتی از اطالعــات در مــورد ســرنخها و مشــتریان خــود دار یــد؟ آیــا
ایــن اطالعــات در مکانهــای مختلــف نگهــداری میشــوند؟
آیــا مشــتریان شــما بــه طــور معمــول با افــراد مختلفی در تیمتــان در تعامل هســتند؟ چگونه هر
شــخص گفتگــو بــا مشــتری را از جایــی کــه گفتگــوی قبلــی متوقــف شــده اســت ادامه مــی دهد؟
آیــا نیــاز بــه راهــی بــرای درک بهتــر بهــره وری تیــم فــروش خــود داریــد؟ آیــا تیــم فــروش شــما
یــک فراینــد ســاختار یافتــه را دنبــال مــی کنــد؟
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کاربرد  CRMبا توجه به نیازهای تیمهای مختلف چیست ؟
تیمهــای فــروش میتواننــد از ســامانه مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتریان بــرای درک بهتــر پایــپ
الیــن خــود اســتفاده کنند.مدیــران فــروش میتواننــد بــه راحتــی در مــورد پیشــرفت اعضــای
تیــم در دســتیابی بــه اهــداف فــروش خــود اطالعــات کســب کننــد و متوجــه شــوند کــه آیــا
نهــای فــروش عملکــرد مناســبی دارنــد یــا خیــر .همچنیــن زمــان
تیــم ،محصــوالت و کمپی 
بیشــتری بــرای فــروش و زمــان کمتــری بــرای ورود اطالعــات صــرف خواهــد شــد .تیمهــای
فــروش میتواننــد از مدیر یــت روابــط مشــتری بــرای کســب درکــی عمیقتــر از مشــتریان کنونــی
و مشــتریان بالقــوه اســتفاده کــرده و پایــپ الیــن فــروش خــود را بهتــر مدیریــت نماینــد .مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتری با اتوماســیون فرایندهــا ،پیگیــری و ارتقــاء بهــره وری فــروش و شناســایی
روندهــا بــه ارتقــاء راهبــرد فــروش نیــز کمــک میکنــد.
تی مهــای بازاریابــی میتواننــد از  CRMبــرای پیــش بینــی ســاده تــر و دقیــق تــر رونــد بازاریابــی
اســتفاده کنند.
تیــم بازاریابــی بــا اســتفاده از  CRMمیتوانــد یــک دیــد کلــی از فراینــد بازاریابی داشــته باشــد
و تمــام مراحــل طــی شــده توســط یــک ســرنخ فــروش را بــرای کارشناســان فــروش بــه نمایــش
بگــذارد .بــه ایــن ترتیــب کارشناســان فــروش درک بهتــری از پایــپ الیــن داشــته و قدمهــای
بعــدی را بــه راحتــی شناســایی میکننــد.
همچنیــن ممکــن اســت بــا اســتفاده از ســامانه  CRMبتواننــد اطالعاتــی از فعالیتهــای
مشــتریان در شــبکههای اجتماعــی بــه دســت آورنــد -اطالعاتــی از فعالیــت هــای مشــتریان از
قبیــل نیازهــا و احســاس آنهــا در مــورد برندهــای خــاص و کســب و کارهــای مختلــف در شــبکه
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هــای اجتماعــی بــه دســت آورنــد .تیمهــای بازاریابــی میتواننــد از مدیریــت روابــط مشــتری
تهــا و تبلیغــات خــود نیــز اســتفاده نماینــد.
بــرای ســنجش نــرخ بازگشــت ســرمایه فعالی 
مدیر یــت روابــط مشــتری همچنیــن بــه ایــن تیمهــا بینشــی در ایــن خصــوص ارائــه میکنــد
کــه آیــا پروفایلهــای مشــتری ایــده آل و مــکان یــا منطقــه و کســب و کار مناســب را هــدف قــرار
داده انــد یــا خیــر.
تیــم هــای خدمــات مشــتری میتواننــد بــه راحتــی مکالمــات انجــام شــده بــا مشــتری را در
لهــا دنبــال کننــد.
تمــام کانا 
بــدون وجــود یــک پلتفــرم مشــترک بــرای ثبــت تعامــات بــا مشــتری ،ارتباطــات ممکــن
اســت در ســیل انبــوه اطالعــات از دســت رفتــه و ایــن نقطــه ضغــف منجــر بــه پاســخ نامطلــوب
بــه یــک مشــتری ارزشــمند شــود .تیمهــای پشــتیبانی مشــتری میتواننــد از  CRMبــرای کمــک
بــه بهبــود روابــط مشــتری و حفــظ ایــن روابــط اســتفاده کننــد .همچنیــن CRM ،میتوانــد بــه
ایــن تیمهــا بینشــی در خصــوص مســائل مشــتری و تعامــات گذشــته آنهــا ارائــه کــرده و
تهــا ارائــه نمایــد.
ابزارهــای الزم را بــرای مدیر یــت فعالی 
تیمهای بازرگانی میتوانند روابطشان را بهتر مدیریت کنند.
تی مهــای بازرگانــی میتواننــد بــا اســتفاده از سیســتم  CRMجلســات را بــا تامیــن کننــدگان
و ســایر شــرکا بررســی کننــد ،درخواس ـتهای ثبــت شــده را ببیننــد ،یادداشــتهای مفیــد
اضافــه کننــد و برنام ههــای مختلــف را پیگیــری کننــد .قابلیــت گــزارش گیــری ســامانه CRM
کســب و کارهــا را قــادر مــی ســازد تــا کارایــی تامیــن کننــدگان را ارزیابــی کــرده و مدیر یــت کل
زنجیــره عرضــه خــود را بهبــود بخشــند.
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تیــم منابــع انســانی میتوانــد از سیســتم  CRMبــرای ســرعت بخشــیدن بــه رونــد اســتخدام
و پیگیــری عملکــرد کارکنــان اســتفاده کنــد.
ســامانه  CRMمیتوانــد بــا تســریع فرآیندهــا ،خــودکار ســازی مدیریــت امــور متقاضیــان،
تجز یــه و تحلیــل نیازهــا و شناســایی مهارتهــای مــورد نیــاز و حمایــت از اســتراتژ یهای
حفــظ کارمنــدان ،بــه عملکــرد تیــم منابــع انســانی کمــک کنــد.

چه زمانی برای به کارگیری  CRMمناسب است؟
ا گــر تصمیــم گرفتــه ایــد از یــک برنامــه  CRMاســتفاده کنیــد ،ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن
اســت که چه زمانی برای این کار مناســب اســت؟ بســیاری از شــرکتها در آغاز فعالیت خود،
لهــا ذخیــره میکننــد و لیســت مشــتریان را در یــک صفحــه گســترده.
ســرنخهای خــود را در ایمی 
ایــن کار بــرای مدتــی جوابگــو خواهــد بــود ،امــا بــا گذشــت زمــان ،مشــکالت نمایــان خواهند شــد:
بــا افزایــش اطالعــات ،مدیر یــت آنهــا در برنامههایــی ماننــد اکســل دشــوار خواهــد شــد.
بهــا ،شــرکتها ،فرصــت هــای فــروش و غیــره)
(بــرای مثــال تجســم رابطــه میــان مخاط 
استفاده از اطالعاتی که در مکانهای متفاوت ذخیره شده اند برای تیم شما دشوار خواهد
بــود و همیــن امــر باعــث کنــدی روند کار می شــود( .بــرای مثال ،ورود به حســاب ایمیل برای پیدا
بهــا؛ ورود بــه سیســتم حســابداری برای دیدن درآمد مرتبــط با آنها و
کــردن آدرس ایمیــل مخاط 
مراجعه به صفحات گسترده برای فهمیدن اینکه در کدام شهر زندگی میکنند و غیره) .استفاده
از ابزارهــای  CRMو شــناخت صحیــح از انــواع  CRMمــی توانــد در ایــن زمینــه راهگشــا باشــد.
با خارج شدن یک کارمند از مجموعه ،اطالعات مورد استفاده او هم از بین خواهد رفت .برای
مثال ،با خروج یک کارشناس فروش از مجموعه ،تمام معامالتی که آن شخص روی آنها کار می
کرده هم از بین خواهند رفت و هیچ راهی برای بازگرداندن آنها توسط شما وجود نخواهد داشت.
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مزایای استفاده از  CRMچیست ؟
گزارش دهی قابل اعتماد
با استفاده از  CRMدر یک نگاه از جزئیات پایپ الین فروش مطلع میشوید .ایجاد خودکار این
گزارش ها ،با صرفه جویی در زمان ،باعث افزایش بهره وری تیم و صرفه جویی در زمان میشود.
پیش بینی دقیق فروش
وجــود یــک منبــع اطالعــات دقیــق ،باعــث میشــود تــا مدیــران فــروش ،پیــش بینیهــای
دقیــق تــری از فراینــد فــروش داشــته باشــند .بــا اســتفاده از بانــک دادههــا ،تیمهــای فــروش قــادر
بــه یادگیــری از گذشــته و پیــش بینــی آینــده هســتند.
مدیریت فروش قدرتمند
توانمندســازی مدیــران فــروش بــا داد ههــای مناســب بــرای تجزیــه و تحلیــل روابــط بــا
مشــتری ،پیگیری فعالیتهــای مر بــوط بــه فــروش و ایجــاد ســاز و کارهــای بیشــتر در صــورت
نیــاز ،از ویژگیهــای یــک سیســتم  CRMاســت.
بهره وری باالتر
بــا اســتفاده از ســامانه  ،CRMایمیلهــای پیگیــری میتواننــد بــه صــورت خــودکار تولیــد
شــوند و بــرای ســنجش اثربخشــی تســت شــوند .مدیر یــت میتوانــد بــه راحتــی بــه آخریــن
جزئیــات یــک جلســه مشــتری دسترســی پیــدا کنــد و مدیــران خدمــات مشــتری میتواننــد
اطالعــات مر بــوط بــه یــک مشــتری را بــدون قطــع تمــاس مشــاهده کننــد.
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همکاری متقابل تیمها
یــک  CRMافــراد را در قســمتهای مختلــف یــک کســب و کار بــا هــم هماهنــگ میکنــد.
بــه عنــوان مثــال تیــم فــروش میتوانــد بــا تیــم محصــول همــکاری کنــد تــا قیمتهــای صحیــح
و متناســب تعییــن شــوند؛ یــا ارتبــاط بیــن تی مهــای مارکتینــگ و فــروش ،کارشــناس فــروش را
قــادر مــی ســازد تــا یــک گفتگــوی آ گاهانــه و متناســب بــا مشــتریان احتمالــی داشــته باشــد.
مدیریت تماس پیشرفته
سهــا ،ســواالت و مذا کــرات بــا مشــتریان ثبــت شــده و بــرای کل تیــم بــا یــک
تمــام تما 
سیســتم مدیر یــت تمــاس متمرکــز قابــل دسترســی اســت .ایــن بــه تیمهــای فــروش ،بازاریابــی
و خدمــات مشــتری کمــک میکنــد تــا در پیگیــری فراینــد پایــپ الیــن ،پیشــرفت بیشــتری
داشــته باشــند .ایــن هــدف  CRMیکــی از اصلــی تریــن وظایــف ایــن سیســتم اســت.
افزایش رضایت مشتری
داشــتن یــک دیــدگاه از تعامــات مشــتری تــا بــه امــروز کــه بــه راحتــی هــم قابــل دســترس
اســت ،پیــش بینــی مســائل و حــل و فصــل شــکایات را آســان تــر میکنــد .ایــن باعــث ایجــاد
یشــود کــه دیگــر نیــازی نیســت هــر بــار مجــددا مشــکل خــود را
تجربــه مثبــت بــرای مشــتریانی م 
توضیــح دهنــد .در واقــع تعر یــف  CRMبــا رضایــت مشــتری گــره خــورده اســت.
معیارهای فروش بهبود یافته
داد ههــای  CRMو سیســتمهای گــزارش دهــی اطالعــات دقیــق بــرای ســنجش اثربخشــی
تبدیــل مشــتری در نقــاط مختلــف پایــپ الیــن ارائــه میدهنــد.
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تعاریف CRM
از دیدگاه اورا کل :
شــرکت اوراکل (مالــک فعلــی سیســتم ســیبل) مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری را چنیــن
تعر یــف میکنــد .مدیر یــت ارتبــاط مشــتری ،اســتفاده از ابزارهــا ،تکنولــوژی و فرایندهــا بــرای
گــردآوری و تحلیــل داد ههــای مشــتری و اســتفاده از ایــن اطالعــات برای بهبــود تجربــهی
مشتری ا ســت
از دیدگاه مایکروسافت
مایکروســافت  CRMرا بیشــتر بــه عنوان نــرم افــزار  CRMمیشناســد و در تعریــف خــود از
 CRMچنیــن میگو یــد
مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری یــا  ،CRMنــرم افــزاری اســت که بــا هدف اتوماســیون فــروش
و بازاریابــی و نیــز مدیر یــت فعالیتهــای مرتبــط بــا فــروش و خدمــات در داخــل یــک ســازمان
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
از دیدگاه شرکت گارتنر

ً
شــرکت گارتنر کــه از غولهــای تحقیقاتــی حــوزه فــن آوری اطالعــات اســت CRM ،را کامــا
مســتقل از بســتر نــرم افــزاری و بــه صــورت ز یــر تعریــف میکنــد:
 CRMیــا مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری یک اســتراتژی کالن بــرای تمــام کســب و کار اســت
کــه بــا هــدف بهینــه کــردن ســود و درآمــد [بنــگاه] و رضایــت مشــتریان بــه کار گرفتــه میشــود.
 CRMبــرای محقــق کــردن ایــن هــدف ،همـهی فعالیتهــای کســب و کار را حــول گروههــای
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مختلــف مشــتریان ســامان میدهــد و میکوشــد رفتارهایــی را در کســب و کار ایجــاد کــرده و
ً
توســعه دهــد کــه نهایتــا بــه رضایــت بیشــتر مشــتریان منتهــی شــوند.
از دیدگاه سایت CIO
ســایت  CIOکه مطالــب و مقــاالت آن در حــوزه تکنولــوژی ومدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری،
شــناخته شــده اســت ،مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری یــا  CRMرا چنیــن تعریــف میکنــد (:)+
مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری یــا  CRMیــک اســتراتژی برای شــناخت بهتــر نیازهــا و رفتــار
مشــتریان بــا هــدف توســعه و اســتحکام بیشــتر روابــط بــا آنــان اســت.
از دیدگاه شرکت Salesforce
شرکت  Salesforceهم تعریف تقریبا مشابهی را مطرح میکند.
مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری یــا  CRMیک اســتراتژی برای مدیریــت تمــام رابطههــا و
تعامــات یــک شــرکت بــا مشــتریان بالقــوه و مشــتریان فعلــی آن اســت و کمــک میکنــد کــه
ســوددهی کســب و کار افزایــش یابــد.
( CRMمدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری) بــه شــما کمــک مــی کنــد رابطــه بــا مشــتریان فعلــی را
گسترش دهید ،مشتریان جدید جذب کرده و در نهایت از مشتریانتان به خوبی مراقبت کنید.

فصل 6
سازمان و ساختار

160

مـا همــــه فروشنـده هستیـم

اجزاء و ساختار سازمانیپــس از تشــکیل شــدن هــر جامعــه ای نقــش و جایــگاه و وظایــف هــر عضــو آن جامعــه و بــا
هدفمنــدی خــاص تعر یــف  ،کــه در واقــع شــیوه و یــا ســاختار آن جامعــه طلقــی میگــردد .ایــن
شــیوه از زمــان جوامــع بــدوی تــا زمــان حــال حاضــر کــه عصــر فــرا صنعتــی میباشــد وجــود داشــته
و روابــط اجتماعــی و پاســخگویی هــر فــرد جامعــه و سلســله مراتــب و جایــگاه هــر شــخص را
نمایــان و بــا اهــداف کالن آن جامعــه همســو میباشــد.
ســاختار ســازمانی هماننــد رشــته هــای عصبــی مشــخص کننــده نــوع ارتبــاط افــراد
میباشــند و مشــخص میکننــد کــه مدیــران بــاال دســت و مدیــران ارشــد و ســایرنفرات میانــی
و پاییــن دســت چگونــه و بــا چــه هدفــی میتواننــد ارتباطــات و اطالعــات خــود را رد و بــدل
نماینــد .
اقســام و انــواع مختلفــی از ســاختارهای ســازمانی در ســازمانها وجــود دارنــد کــه هــر
یــک دارای فوایــد و نقــاط ضعــف هایــی میباشــند کــه بــه اختصــار بررســی کوتاهــی را بــرای
بهرهمنــدی و آشــنایی شــما مطــرح خواهیــم نمــود :

 -1ساختار های پیش اداری
ساختار های اداری
ساختارهای پست اداری
ساختارهای عملکردی
ساختارهای تقسیمی(محصولی)
ساختارهای ماتریسی
ساختارهای جغرافیایی
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 -2ساختارپیش اداری
در ســازمانهای کوچــک بــه دلیــل نبــود طبقــه بنــدی کارهــا و یــا کمبــود آن شــکل میگیــرد
و بطــور مثــال بــرای حــل کــردن کارهــای کوچــک ماننــد حــراج از ایــن ســاختار کمــک گرفتــه
میشــود.این ســاختار عمداتــا متمرکــز بــوده و رهبــر اســتراتژیک تمــام تصمیمــات کلیــدی را
گرفتــه و کلیــه ارتباطــات بصــورت جــز ,بــه جــز ,و تــک تــک انجــام میگیــرد و روشــی مناســب
بــرای کســب و کارهــای جدیــد میباشــد و در کســب و کارهــای جدیــد و نوپــا  ،تســلط و کنتــرل
بــر رشــد و پیشــرفت ســازمان بیشــتر خواهــد شــد .

 -3ساختار سازمانی اداری
مکانیســم کامــا پیشــرفته اداری  ,هماننــد قیــاس یــک ماشــین بــا اجــزاء غیــر مکانیکــی
آن اســت ســاختار اداری بــا داشــتن دقــت  ,ســرعت و عــدم وجــود ابهــام و کاهــش مــواد و
اصطــکاک و هزینــه هــای شــخصی در یــک ســاختار اســتاندارد و اداری و بــرای ســازمانهای بــا
پیچیدگــی بیشــتر و بــزرگ تــر کار بــرد دارد .
از ویژگــی هــای آن میتــوان احتــرام بــه ارزشــها و ســاختارهای رهبرانــه و نقــش هــا و
مســولیتهای تعر یــف شــده را نــام بــرد .
ایــن ســاختار طبقــات مختلــف اداری را از مجریــان ارشــد تــا مدیــران منطقــه ای تــا مدیــران
فروشــگاه هــای بــزرگ را شــامل میشــود  .تصمیــم گیــری هــا از الیــه هــای بیشــتری نســبت بــه
ســازمانهای تــک الیــه عبــور میکننــد و قیــود ســفت و ســخت داشــته و در برابــر هــر تغییــری
از زمــان راه انــدازی مقاومــت نشــان داده و بــرای هــر بخشــی و دپارتمانــی چــارت ســازمانی
تعر یــف شــده و هــر شــخص میتوانــد تشــخیص دهــد کــه چــه شــخصی مســئول چــه قســمتی
و چــه مســئولیتی را عهــده دار اســت .تصمیــم هــا ســاختار یافتــه و از بــاال بــه پاییــن در جریــان
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اســت کــه باعــث افزایــش قوانیــن و اســتانداردها میگــردد.
نظــارت دقیــق و قابــل پیگیــری در ســطح بــاالی مدیریتــی از مزیــت هــای ســاختار ســازمانی
اداری اســت کــه باعــث بهتــر شــدن تصمیــم گیــری درمدیریــت ارشــد ســازمان میگردد.
ایــن ســاختار بــرای مدیرانــی کــه ســبک دســتور دادن و کنتــرل کــردن دارنــد بســیار مناســب
اســت .ســرعت تصمیــم گیــری ســازمان هــا در ایــن ســاختار باالاســت کــه بــه دلیــل کــم بــودن
نفــرات در ســطح ارشــد میباشــد ز یــرا نیــاز بــه تاییدیــه امــور از ســوی افــراد کمتــری درآن ســطوح
میباشــد البتــه ایــن امــر خــود باعــث کاهــش خالقیــت و نــو آوری میشــود و بــرای شــرکتها و
کســب و کارهایــی کــه میخواهنــد شــرایط جدیــدی در بــازار کســب و کار ایجــاد نماینــد کار را
ســخت مینمایــد .

 -4ساختار پست اداری
در ایــن ســاختار برطبــق نظر یــه جامعــه شــناس آلمانــی -کارل وبــر -بــر اســاس سلســله
مراتــب کــه در ســازمان هــا و مجموعــه هــا وجــود دارد بیــان میشــود  .ایــن مجموعــه هــا هنــوز
تابــع قوانیــن هســتند و دانشــمندان در زمینــه مدیر یــت فرهنگــی در واقــع معتقدنــد کــه ذات
کنتــرل اداری رســمی ســازی و قانــون ترســیمی و اجــرای قوانیــن و مقــررات در عمــل نبایــد
عــوض شــود چــرا کــه ســاختار ســازمانی را بــه فرهنــگ ســازمانی تغییــر میدهــد و گــروه هــای
کوچکتــر از دانشــمندان ســرانجام _چارلــز هکشــر -نظــر ایــده آلــی ســازمان پســت اداری را
توســعه داد کــه در آن تصمیــم هــا بــر اســاس دیالــوگ و توافــق عــام و بجــای دســتور و قــدرت
گرفتــه شــود و در واقــع یــک ســازمان بیشــتر بــر تصمیــم گیــری جمعــی تاکییــد کــرده و بــر خــاف
مدیر یــت فرهنگــی مرزهــای گســترده تــری را بــا ایجــاد شــبکه ای بــاز طراحــی و تعریــف مــی
نمایــد .تصمیــم گیــری هــا بصــورت افقــی و بــر اســاس توافــق عمومــی و عــام صــورت میگیــرد و
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بیشــتر در شــرکت هــای خانوادگــی و شــرکتهایی کــه بــدون ســود کار میکننــد صــورت میگیــرد
.ایــن نــوع ســاختارها بــرای گروهایــی کــه بیشــتر مظلــوم واقــع میشــوند مناســب هســتند  .برخــی
دیگــر از نظر یــه پــردازان مخالــف پیچیدگــی در ســازمانها هســتند و تمرکــز شــان بــر ســاختارهای
ســاده و انطبــاق آنهــا بــا رشــد و تولیــد مجموعــه هــا میباشــد کــه ایــن ســاختار ســاده باعــث
ایجــاد ابتــکار در محصــوالت میگــردد و در واقــع ســاختار ســاده و یادگیــری بــه هــم پیونــد
میخــورد .

 -5ساختار عملکردی :
در ایــن نــوع ســاختار فعالیــت هــا شــامل هماهنگــی و نظــارت و تقســیم کاربنــا نهــاده مــی
شــود ایــن نــوع ســاختار نماینگــر آن اســت کــه ســازمان چگونــه عمــل مــی نمایــد و در واقــع
اینگونــه تعر یــف میشــود کــه افــراد یــک ســازمان و مجموعــه چگونــه دســته بنــدی شــوند و هــر
فــرد بــه چــه کســانی بایــد گــزارش بدهــد در گذشــته روشــهای ســنتی طبقــه بنــدی افــراد از روی
عملکــرد آنهــا مشــخص میگردیــد بطــور مثــال  :عملیــات هــای یــک مجموعــه ماننــد مالــی,
بازاریابــی و تولیــد محصــول و منابــع انســانی و ...در قالــب یــک طبقــه بنــدی شــکل میگیــرد
کــه در واقــع باعــث افزایــش راندمــان ســازمان میشــود و هــر کارمنــد در واحــد مربوطــه و در حیطــه
کاری خــود متخصــص مــی شــود و ایــن تخصــص هــا گاهــی ارتباطــات بیــن افــراد را تحــت تاثیر
قــرار داده باعــث خشــک شــدن روابــط و گاهــی کنــدی در پیشــرفت و پاییــن آمــدن انعطــاف
پذیــری آن مجموعــه میگــردد  .در ایــن زمــان ارتباطــات نــه تنهــا در ســطح عمــودی بلکــه در
ســطح افقــی نیــز بایــد برقــرار شــود و ایــن کار نســبتا ســختی خواهــد بــود .
ســاختار عملکــردی مجموعــه هــا بــرای تولیــد محصــوالت اســتاندارد و ســرویس دهــی بــا
حجــم بــاال و قیمــت کــم  ،کار بــرد دارد .هماهنگــی هــا و تخصــص هــای بــاال بــا ســرعت کــم
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باعــث تولیــد محصــوالت بــا خدمــات محــدود  ،قابــل پیــش بینــی بــوده و در ایــن نــوع مجموعــه
هــا راندمــان بیشــتر مــا ک عملکــرد افــراد قرارگرفتــه چرا کــه فعالیتهــای عمــودی باعــث جمــع
شــدن انــرژی وتمرکــز بیشــتر بــرای فــروش محصــوالت درســریعترین زمــان و قیمــت پاییــن
تردرعرضــه مــا ک میباشــد .بــرای مثــال در کســب و کارهــای کوچــک ســازمان حتــی میتوانــد
اجــزای مایحتــاج جهــت تولیــد محصــول خــود را بــه جــای خریــداری کــردن آنهــا در خــود
ســازمان تولیــد نمایــد .در ایــن سیســتم تنهــا دشــواری جهــت رســیدن بــه راندمــان بــاال کنتــرل
روابــط واحدهــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت چرا کــه عمومــا ایــن ســاختارها شــدیدا دچــار
مشــکل جز یــره ای شــدن در قســمتها مــی شــوند بطوریکــه واحدهــای مختلــف بــرای خــود
قلمــرو تعییــن میکننــد و ایــن باعــث عــدم تمایــل بــه همــکاری مــی شــود و نهایتــا باعــث اتــاف
وقــت و ایجــاد اصطــکاک میــان واحدهــا شــده و تاخیــر زیــاد و تعهــد کــم واحدهــا را بــه دنبــال
خواهــد داشــت و در صــورت بــروز چنیــن مشــکلی در واقــع کل هــدف ســازمان و پــروژه دچــار
اتــاف وقــت و صــرف هزینــه بــاال میگــردد و تولیــد محصــول در نهایــت تنــزل پیــدا میکنــد.

 -6ساختار تقسیمی (ساختارمحصول)
ایــن ســاختار ،شــاید دومیــن ســاختار اســتفاده شــده در ســازمانهای امــروزی آمر یــکا باشــد
بــر اســاس تقســیم بنــدی عملیاتــی بــرای تولیــد یــک محصــول بــکار میــرود و نیازمنــد نقشــه ای
اســت کــه درآنکســب و کارهــا جــدا و مجــزا تعریــف و بــه رقابــت بپردازنــد .بطــور مثــال بــرای
درک صحیــح ایــن مجموعــه کارمندانــی کــه مســئولیت ســرویس دهــی بازارهــا و یــا محصوالت
خاصــی را دارنــد تحــت عنــوان ســاختار تقســیمی قــرار میگیرنــد تــا انعطــاف آنهــا بیشــتر شــود
و محصولــی را تولیــد میکننــد ،کــه در تقســیم بنــدی منطفــه ای ( آمریــکا ,اروپــا ,آســیا) و یــا
تقســیم بنــدی نــوع مصــرف کننــده (تقســیم بنــدی بــرای اســتفاده در منــزل یــا محــل کار و  )...و

ف لصفف

165

یــا نــوع محصول(مثــال تقســیم بنــدی کامیــون هــا بــر اســاس شاســی بلنــد و کوتــاه و  )...تقســیم
یهــا ممکــن اســت شــامل دپارتمــان هــای مخصــوص
مــیشــوند و ایــن ســاختار تقســیم بند 
خــود ماننــد دپارتمــان فــروش  ,مهندســی  ,بازرایابــی  ,و غیــره را شــامل باشــند .
مز یــت ایــن نــوع ســاختار  ،تقســیم بنــدی قــدرت درســطح ســازمان اســت  ،عملکــرد هــر
گــروه بطــور مجــزا و مســتقیم بررســی و ارزیابــی مــی شــود .ایــن ارزیابــی باعــث میشــود تــا مدیــران
ارشــد بهتــر عمــل کننــد و اخــاق مــداری کارمنــدان بیشــتر شــده و شــرکتها دارای رونــد آســان
تــری باشــند و در هنــگام کوچــک و یــا بــزرگ کــردن کســب و کار بــا اضافــه و یــا کاهــش گــروه
هــا بــه آســانی تغییــرات انجــام شــود درایــن نــوع ســاختار مشــتری نیــز از مزایــای خــودش بهــره
کافــی را میبــرد چراکــه بطــور مثــال ا گــر تعــداد کمــی محصــول (بــر اســاس محصــوالت ) تولیــد
شــود ســرویس بهتــری هــم داده مــی شــود تــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن محصــول و خدمــات
تخصصــی تــری اعمــال گــردد .در مثالــی دیگــر اگــر در بازاریابــی بــا نواحی جغرافیــای محصولی
در منطقــه ای مثــا در ارو پــا و بــرای آن منطقــه خــاص جغرافیایــی تولیــد شــود  ،در هنــگام
ســرویس دهــی و تصمیــم فعالیتهــای بازاریابــی نیــز بصــورت محلــی و بــا هماهنگــی در همــان
منطقــه جغرافیایــی انجــام مــی پذیــرد و نیــازی بــه هماهنگــی بــا مثــا مدیــر منطقــه آســیا نمــی
باشــد  ،ســرویس و خدمــات بــا کیفیــت بیشــتر و ســریعتر ارائــه خواهــد شــد .
معایــب ایــن ســاختار بیشــتر در هزینــه بــاال بــرای یافتــن مدیــران بــا کفایــت در هــر گــروه
ســاختاری میباشــد عــاوه بــر آن چــون توجــه بیشــتربروی تقســیم بنــدی گروههــا میباشــد در
نتیجــه اهــداف ســازمان بطــور کل از نظــر کمرنــگ تــر شــده و ایــن امــر باعــث میشــود کــه منابــع و
تــاش هــای بیشــتری جهــت کارکنــان و پرســنل تــا حتــی چندیــن برابرانجــام شــود .
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 -7ساختار ماتریسی
ســاختار ماتریســی ترکیبــی از ســاختارهای مختلــف بــا عملکردهــای مختلــف اســت .
تیمهای ـی متشــکلازافراد بــا مهــارت هــای مختلــف ماننــد تیمهایفروشوبازاریابــی .
فــرد و کارکنــان در واقــع بــه دو رئیــس گــزارش میدهنــد مثــا هــم بــه سرپرســت بخــش
فــروش و هــم بــه سرپرســت بازریابــی .در ایــن جــا همــه بخشــها بــه خوبــی در پــروژه ســازمانی
حضــور دارنــد و مجــددا تمــام بخشــها از تولیــد محصــول واقعــی تــا بازاریابــی نهایــی در کلیــه
کارکردهــای ســازمان قرارمــی گیرنــد و ضعــف سیســتم ماترســی در واقــع عــدم وضــوح بیــان و
وجــود اختیــار در مســئولیت هــا اســت کــه باعــث ســردرگمی کارمنــدان میگــردد .
پــس از ایــن بررســی در انــواع ســاختارها ســازمانی در واقــع بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه
در یــک ســاختار ســازمانی انــدازه شــرکت و تعــداد کارکنــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت
و پــس از آن جغرافیــا و تکامــل محصــول ,اقتــدار مبتنــی بــر توزیــع  ،بــازار وکنتــرل بــه ترتیــب
اجــزای بعــدی یــک ســاختار را تشــکیل میدهنــد .

 -8ابعاد و اندازه شرکتهای تجاری و پرسنل آنها
بزرگی و کوچکی شرکت میزان و تعداد پرسنل شاغل و مدیران مورد نیاز مجموعه ها را تعیین
مــی کنــد و افزایــش تعــداد پرســنل بــه مراتــب منجر به تشــکیل ســطوح مدیریتی بیشــتر خواهد شــد
کــه بــرای کارآیــی و موثــر بــودن یــک مجموعــه و ســازمان حیاتــی بــوده و در هنگام رشــد یک ســازمان
یــا مجموعــه بایــد امکانــات موجــود و نیازهــای آینــده بــه خوبــی دیده شــده و مقیاسهــای حقوقی و
دستمزدی و شرح شغلی پرسنل مشخص گردد و بدون اختالل در عملیات شرکت اجرا شوند .
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 -9جفرافیا
مــکان هــای فــروش محصــوالت  ،میتوانــد یکــی از اجــزاء ســاختاری یــک شــرکت ویــا
مجموعــه کســب و کاررا تشــکیل دهنــد  .مــکان هــای بیشــتر جهــت فــروش محصــوالت ،
باعــث اســتقالل کســب و کار  ،کار آمــدی بیشــتر ســازمان و مجموعــه تجــاری میشــوند.
نهــا وســاختار جغرافیایــی کســب  .کارهــا  ،نیازمنــد ارتباطــات
چالشبــزرگ بــودن مکا 
روشــن ,واضــح و گســترده در بیــن کلیــه مدیــران و سرپرســتان مــی باشــد .و در صــورت عــدم
وجــود ســاختارهای دقیــق ارتباطــی قطعــا ایــن چالــش بــه همــان انــدازه کــه وســعت دارد
میتوانــد موجــب ضــرر و ز یــان وســیع تــر هــم باشــند.

 -10تکامل محصول
شــرکتها عمومــا بــا یــک محصــول شــروع بــه کار میکننــد و بــا گســترده شــدن تولیــد آن
محصــول و بــا گذشــت زمــان  ,بخشــهای دیگــری بــه کســب و کار اضافــه شــده کــه منجــر بــه
توســعه محصــول و تغییــر ســاختارهای قدیمــی میگــردد و ایــن تغییــرات در ســاختار ســازمانی
 ،ماحصــل توســعه و تکامــل محصــول میباشــد .بطــور مثــال شــرکتی کــه تــک محصولــی
میباشــد تــوان رقابــت خــود را علــی رقــم داشــتن محصــوالت بــا کیفیــت در مقابــل رقبایــی بــا
محصــوالت متنــوع و در حــال رشــد و تکامــل از دســت داده و در نهایــت شکســت خواهــد خــورد
 .تصــور کنیــم مــا دارای منــوی غذایــی مثــا پیتــزا هســتیم و بــا کیفیــت بــاال آن را بــه مشــتریان
عرضــه میکنیــم و رقیــب مــا منویــی کامــل و متنــوع داشــته و مشــتریان بیشــتری را جــذب
خواهــد کــرد و جهــت بــاال بــردن و تکمیــل کــردن پیتــزای خــود از سرآشــپز ماهــر تــری اســتفاده
کــرده و کیفیــت پیتــزای خــود را کامــل تــر کــرده بــه محصــول ایــده آل مشــتری دســت میابــد .
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 -11اقتدار مبتنی بر توزیع
اختیار در یک ســازمان و مجموعه میتواند در ســطوح مختلف مدیریتی و مبتنی بر اهداف
یک کسب و کار تعیین شود و تصمیم به فروش محصوالت با در نظر گرفتن این مطلب  ،میتواند
اختیــارات متمرکــز و یــا غیــر متمرکــز را بــرای مدیــران بــه همــراه بیــاورد  .بــه طورمثــال در اختیــارات
متمرکز مدیران ســطح پایین میتوانند اختیارات در روند تصمیم گیری داشــته باشــند و مدیران
خاص و ارشد تنها در تصمیمات کلیدی حضورداشته باشند وحالت متمرکز را به خود بگیرند.

 -12مکان بازار
بــازار هــدف و مــکان عرضــه محصــوالت نیــز در نــوع ســاختار یــک کســب و کار تاثیــر گــذار
بــوده بــه نحــوی کــه مســتقیم فــروش را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد بطــور مثــال یــک کســب و
کار میتوانــد ســاختاری بــا فــروش تــک و خــرده و یــا فــروش عمــده را داشــته باشــد و یــا بصــورت
مســتقیم بــا مشــتریان تــک بــه تــک در تمــاس باشــد کــه در ایــن ســاختار در واقــع فــروش و
بازاریابــی متفــاوت بــا برنامــه ر یــزی دقیــق و شــناخت بــازار میتوانــد موفقیــت بیشــتری داشــته
باشــد .

 -13کنترل بازار
اکثــر مدیــران کســب و کارهــای موفــق بــه ایــن مطلــب پــی بــرده انــد کــه مجموعــه هــای
کســب و کاری بــا ســطح باالیــی از محصــوالت بــا کیفیــت دارای قوانیــن ســخت تــر و کارآمــد
در محیــط خــود هســتند ؛ ایــن بیشــتر بــرای شــرکتهایی کــه محصــوالت بــا فــن آوری بــاال،
تجهیــزات پزشــکی و برخــی صنایــع دســتی را تولیــد مــی کننــد ،تاثیــر مــی گــذارد .ایــن شــرکت
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هــا در تولیــد انبــوه ممکــن اســت کنتــرل ز یــادی بــر کیفیــت محصــوالت نداشــته باشــند و
بنابرایــن ســاختار ســازمانی متفــاوت دارنــد .بنابــر ایــن در قســمتهای بعــدی در خصــوص
اهمیــت و کنتــرل کیفیــت در کنــار کمیــت صحبتهــای خواهــد شــد و ایــن امــر در طــول زمــان
حیــات محصــوالت تولیــدی مجموعــه هــا نقــش کلیــدی داشــته  ،باعــث طــول عمــر ســرمایه و
کار و فعالیــت انجامــی از ســوی مدیــران مجموعــه هــا خواهــد شــد .

مدیریت
اصول مدیریت و چهار وظیفه اصلی یک مدیر چیست؟
چالــش اصلــی کــه ســازمان هــا و مدیــران امــروز بــا آن مواجــه هســتند ،خالقیــت و حــل
مشــکالت کســب و کار اســت .اصــول مدیر یــت  ،دســتورالعمل هایــی اســت کــه مدیــران مــی
تواننــد بــا چالــش هــای کســب و کار مواجــه شــوند.
اصول مدیریت به چهار وظیفه عمده،
برنامه ریزی (،)planning
سازماندهی (،)organizing
رهبری (، )leading
کنترل ( )controllingشناخته شده و به عنوان چارچوب  P.O.L.Cشناخته شده اند.

 -1چارچوب : P.O.L.C
برنامــه ر یــزی شــامل ،تعر یــف چشــم انــداز و مأمور یــت ســازمان ،تعییــن اهــداف ،اســتراتژی
و برنامــه عملــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــی باشــد.
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سازماندهی شامل ،فرموله کردن ساختار سازمانی ،تخصیص منابع و طراحی شغل است.
رهبری شامل ،هدایت و جهت دهی ،انگیزه ،هماهنگی و ارتباطات می باشد.
کنترل شامل ،فرآیند و استانداردها ،مرور و ارزیابی و اقدام اصالحی است.

 -2برنامه ریزی
برنامــه ر یــزی اولیــن و مهــم تریــن وظیفــه یــک مدیــر اســت کــه شــامل ایجــاد اهــداف و تعیــن
مســیری بــرای دســتیابی بــه اهــداف اســت .برنامــه ر يــزان ،مديرانــي هســتند کــه از شــرايط
محيطــي آ گاه هســتند و همچنیــن مدیــران بایــد تصمیــم گیرنــدگان خوبــی باشــند و آنهــا مــي
تواننــد بــه طــور موثــر تجز یــه و تحلیــل کننــد و شــرايط آينــده را پيــش بينــي کننــد.
برنامــه ر یــزی ،شــامل انتخــاب مامور یــت هــا ،اهــداف و اقداماتــی بــرای دســتیابی اســت ،این
امــر نیازمنــد تصمیــم گیــری اســت  .برنامــه ر یــزی بــه معنــی تعییــن موقعیــت و وضعیــت ســازمان
در آینــده اســت و مدیــر برنامــه ر یــزی تصمیــم مــی گیــرد  ،چگونــه ایــن موقعیــت را بهتــر کنــد.
ایــن امــر کمــک مــی کنــد تــا اثربخشــی مدیر یــت بــا هدایــت فعالیــت هــای آینــده ،حفــظ شــود.
برنامه ریزی به عنوان یک فرآیند ،معموال شامل مراحل زیر می شود :
انتخاب اهداف سازمان.
ایجاد اهداف برای هر یک از زیر واحد های سازمانی.
ایجاد برنامه هایی برای دستیابی به اهداف به طور سیستماتیک.

 -3انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی استراتژیک که شامل تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات رقابتی و نقاط قوت و
ضعف سازمان است .همچنین شامل تعیین موقعیت رقابتی سازمان در محیط خود است.
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برنامــه ر یــزی تاکتیکــی  :طــرح هایــی را بــرای برنامــه اســتراتژیک ایجــاد مــی کنــد .ایــن برنامه
هــا اغلــب کوتــاه مــدت هســتند و توســط مدیــران ســطح متوســط انجــام می شــود.
برنامــه ر یــزی عملــی :کل اهــداف ســازمان را پوشــش مــی دهــد و اقدامــات الزم بــرای
دســتیابی بــه برنامــه هــای اســتراتژیک را اجــرا مــی کنــد .آنهــا کوتــاه مــدت و معمــوال کمتــر از
یــک ســال هســتند.

 -4سازماندهی
هنگامــی کــه یــک مدیــر ،برنامــه کاری ایجــاد کــرده اســت ،مرحلــه بعــدی در چرخــه
مدیر یــت ،ســازماندهی افــراد و ســایر منابــع الزم بــرای اجــرای طــرح اســت .ســازماندهی ،بایــد
بــه صورتــی باشــد کــه منابــع و امکانــات فیزیکــی موجــود را نیــز در نظــر بگیــرد تــا درآمــد را بــا
کمتر یــن هزینــه بــه حداکثــر برســاند.
ســازماندهی را مــی تــوان بــه عنــوان نظــم بخشــیدن فرآینــد توزیــع کار و منابــع برنامــه ریــزی
شــده در میــان اعضــای ســازمان بیــان کــرد ،تــا بتوانیــم بــه اهــداف ســازمان دســت یابیــم.
سازماندهی شامل مراحل زیر می شود :
ایجــاد ســاختار ســازمانی :چارچــوب ســازمانی زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه در آن تــاش و
تخصیــص منابــع انســانی بــرای اطمینــان از دســتیابی بــه اهــداف ،هماهنــگ شــده باشــد.
ایــن ســاختار معمــوال توســط یــک نمــودار ســازمانی نشــان داده مــی شــود کــه یــک نمایــش
گرافیکــی از زنجیــره فرمــان در یــک ســازمان اســت.
تصمیــم گیــری هــای طراحــی ســازمانی :شــامل تصمیماتــی اســت کــه در مــورد ســاختار
یــک ســازمان گرفتــه مــی شــود.
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تصمیــم گیــری در مــورد طراحــی شــغل :شــامل نقــش هــا و مســئولیت هــای شــغلی فــردی و
فرآینــد انجــام وظایــف مــی شــود.
ســازماندهی در ســطح یــک کار خــاص ،شــامل چگونگــی طراحــی شــغلی فــردی اســت تــا
بتوانــد بــه طــور موثــر از منابــع انســانی اســتفاده کنــد .بــه طــور ســنتی ،طراحــی شــغل بــر اســاس
اصــول تقســیم کار و تخصــص انجــام و فــرض بــر ایــن اســت کــه مــوارد شــغلی بــا دقــت بررســی
شــوند و فــردی کــه در کاری مهــارت بیشــتری دارد ،آن را انجــام دهــد.

 -5رهبری
همانطــور کــه ســازمان هــا رشــد مــی کننــد ،ســاختارهای پیچیــده ای را بــا نیــاز روزافــزون،
هماهنگ و کنترل می کنند .برای مقابله و مدیریت در چنین شرایطی ،رهبری برای نفوذ افراد
برای همکاری در جهت هدف مشترک و ایجاد یک موقعیت برای واکنش جمعی الزم است.
رهبــری ،مســتلزم هدایــت ،تأثیــر و انگیــزش کارکنــان بــرای انجــام وظایــف اساســی اســت.
همچنیــن شــامل منابــع اجتماعــی و غیــر رســمی بــرای الهــام بخشــیدن بــه دیگــران اســت.
مدیــران از طر یــق ایجــاد انگیــزه و تدابیــر بــه اهــداف ســازمان دســت مــی یابنــد.
تحلیــل شــخصیت و مطالعــه نگــرش هــای شــغلی در علــوم رفتــاری ،بینــش مهمــی را در
نیــاز بــه هماهنگــی و کنتــرل فراهــم مــی کنــد .بنابرایــن ،رهبــری بــرای ایجــاد هماهنگــی در میــان
تــاش هــای فــردی در کارهــا ،در جهــت دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی ،بســیار مهــم اســت.

 -6کنترل
مدیران به جهت کنترل نیاز دارند در همه ســطوح مدیریتی دخالت داشــته باشــند  .کنترل
هــای ســنتی  ،بودجــه و حسابرســی عملکــرد میتواننــد بــه عنوان روشــهای کنترلی اعمال شــوند .
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بررسی فیزیکی و تأیید پرونده های سازمان و مدارک مورد نیاز میتواند از طریق ممیزی سازمان
انجــام شــود و حسابرســی بودجــه ،اطالعــات مــورد نیــاز جهــت ســازمان را بــا توجه به رویکــرد برای
برنامه ریزی و کنترل مالی فراهم می کند ،و به نوعی عملکرد بهتر سازمان را مشخص مینماید.
کنتــرل ،شــامل انــدازه گیــری عملکــرد در برابــر اهــداف  ،اجــرای برنامــه هــا را بــا تضمیــن ایــن
کــه عملکــرد ،از اســتانداردها منحــرف نشــده باشــد ،تســهیل مــی کنــد  ،و تنهــا بــه وضعیــت
مالــی ســازمان محــدود نمــی شــود ،بلکــه در حــوزه هــای عملیــات  ،انطبــاق سیاســت هــای
شــرکت و سیاســت هــای نظارتــی ،از جملــه بســیاری از فعالیــت هــای دیگــر در داخــل ســازمان
را شــامل مــی شــود.

 -7شرح شغل ()Job Description
بــرای مدیــران ســازمانهــا تهیــه شــرح شــغل ( )Job Descriptionهمــواره یکــی از کارهــای
پــر چالــش بــوده اســت و اکثــر مدیــران تــا زمانیکــه اجبــاری بــه انجــام ایــن کار نداشــته باشــند،
ترجیــح میدهنــد بــه ســراغش نرونــد .ایــن کار در ســازمانها و مجموعــه هــا توســط مدیــران
منابــع انســانی تهیــه و تدو یــن شــده و پــس از تصویــب توســط مدیریــت ارشــد مجموعــه و
ســازمان بطــور اختصاصــی پیــاده ســازی و بــر اســاس آن اقــدام بــه جایگزینــی نیروهــای جدیــد
و یــا آمــوزش و ابــاغ مــوارد مــدون شــده بــه پرســنل میگــردد.
شــرح شــغل از تجز یــه و تحلیــل شــغل بــه دســت میآیــد و شــامل اطالعاتــی در مــورد نــوع
کار ،محــل کار ،حقــوق ،شــرح وظایــف ،مســئولیتها و ســایر اطالعــات مربــوط بــه شــغل
میبا شــد.
شــرح شــغل ابــزاری اســت کــه بــا ز بــان ســاده نــوع ،ماهیــت ،وظایــف ،مســئولیتهــا و
موقعیــت شــغل را توضیــح میدهــد و همچنیــن بــا بیــان جزئیــات کار از اینکــه هــر فــرد در
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موقعیــت شــغلی خــود ،چــه کاری را بــه چــه نحــوی و بــرای دســتیابی بــه کــدام اهــداف،
مأمور یــت و چش ـمانداز ســازمان انجــام میدهــد ،روشــن میســازد.
بــرای شــرح شــغل کاربردهــای بســیار متنوعــی میتــوان نــام بــرد از جملــه تعییــن ســطح
حقــوق و رتبــه شــغلی ،معیــاری بــرای مدیریــت عملکــرد ،ســازماندهی عناویــن و مشــاغل
موجــود در ســازمان و…
همانطــور کــه مشــخص اســت ،تهیــه شــرح شــغل پیــش نیاز اکثــر فرآیندهــای مدیریــت منابع
انســانی اســت .بــا اســتفاده از شــرح شــغل ،تعر یــف شــغل و الزامــات آن مشــخص میشــود و در
اولیــن قــدم فــرد متقاضــی کار بــا توجه به شــرایط احراز موجود در شــرح شــغل ســنجش و انتخاب
یشــود .اهــداف و جزئیــات شــغل بــرای پرســنل شــفاف و مکتــوب شــده و شــرح وظایــف منبــع
م 
و مــا ک نحــوه عملکردشــان قــرار میگیــرد و بــا اســتفاده از آن معیارهــا ،عملکردشــان ارزیابــی و
یشــود .فاصله میان دانش و توانمندی های هر فرد و آیت م های شــرایط احراز شــغل،
مدیریت م 
مال کــی بــرای نیازســنجی آموزشــی و طراحــی دوره هــای آموزشــی قــرار میگیــرد .مســیر پیشــرفت
یشــود .ارتباطــات درون ســازمانی و مدیــران باالدســتی هــر شــغل مشــخص
شــغلی تعییــن م 
یگــردد و بــه همیــن ترتیــب ســایر امــور مدیر یــت منابــع انســانی بــه شــرح شــغل وابســته هســتند.
م 
نکتــه اصلــی بــرای نوشــتن شــرح شــغل ،رعایــت تعــادل در ارائــه جزئیــات اســت تــا هــم
بــرای خواننــده قابــل فهــم و درک باشــد و هــم بیــش از حــد نیــاز طوالنــی نباشــد.
امــروزه نمونههــا و قالبهــای فراوانــی بــرای نوشــتن شــرح شــغل در دســترس هســتند امــا
بایــد بدانیــم کــه شــرح شــغلها بایــد بــه طــور اختصاصــی بــرای مشــاغل هــر ســازمان طراحــی
شــوند تــا هــم واقعــی و کار بــردی بــوده و هــم بــه عنــوان مزیــت رقابتــی در مرحلــه اســتخدام
باعــث جــذب افــراد قــوی بــه ســازمان مــا شــود.
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قوانین و ضوابط
در ابتدا تاریخچه مختصری از تصویب قانون کار ایران برای شما عنوان مینماییم :
قانــون کار (( )Labor lawیــا قانــون اســتخدام) مناســبات بیــن کارگــر ،مؤسســات
اســتخدامکننده ،ســندیکاهای کارگــری و دولــت را مشــخص میکنــد .قانــون دســته جمعــی
کار مناســبات بیــن ســه ارگان ســندیکای کارگــری ،کارفرمــا و کارگــر را توضیــح میدهــد .امــا
قانــون کار انفــرادی حقــوق کارگــر را در مقابــل کارفرمــا در قــرارداد کار بیــن آنهــا تعریف میکند.
هنجارهــای اجتماعــی اســتانداردهای اســتخدام (در برخــی مــوارد اســتانداردهای فنــی و
لهــای شــرایط قابــل قبــول ،چارچــوب قراردادهــای کار را مشــخص
تکنیکــی) از قبیــل حداق 
میکنــد کــه طبــق آن چارچــوب کارگــران بــا اســتخدام کننــدگان قــراردادی بــا هــم میبندنــد .
در ایــران اداره کار و امــور اجتماعــی در واقــع مجــری قوانیــن کاری مصــوب مجلــس و
هیــات وز یــران در ایــران میباشــد کــه بــه دلیــل اهمیــت بصــورت جــدی در تمامــی ســطوح
گســتردگی و نظــارت بســیاری را دارد .
اولیــن قانــون کار ایــران در  ۱۳۲۵توســط مجلــس شــورای ملــی تصویــب شــد .تصویــب ایــن
قانــون در نتیجــه مبــارزات پیگیــر  ۳اتحادیــه کارگــری در ایــران بــود کــه «شــورای متحــده مرکــزی
اتحادی ههــای کارگــران و زحمتکشــان ایــران» را تأســیس کــرده بودنــد .دولــت الیحــه قانــون کار
را در ســال  ۱۳۲۳تصو یــب و بــه مجلــس فرســتاد امــا مجلــس دو ســال بعــد حاضــر بــه بررســی
آن شــد .شــرکت نفــت انگلیــس حاضــر بــه پذیــرش ایــن قانــون نشــد و در پــی آن بــا اعتصــاب
کارگــران در بخشهــای مختلــف صنعــت نفــت درگیریهــای گســترده میــان کارگــران و پلیــس
رو یــداد .در ســال  ۱۳۳۷دولــت منوچهــر اقبــال بــا مشــاوره ســازمان بینالمللــی کار قانــون کار
جدیــد را تصو یــب و بــه مجلــس فرســتاد .ایــن قانــون در  ۲۶اســفند  ۱۳۳۷تصویــب و جایگزین
قانــون قبلــی کــه بــا تــاش اتحادی ههــای کارگــری تصویــب شــده بــود کــرد.
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پــس از انقــاب پرشــکوه اســامی در ســال  ۵۷اصــاح قانــون از خواســتهای اصلــی
گروههــای کارگــری بــود کــه در ایــن دوران پیــش نویسهــای متعــددی از جملــه توســط بنــی
صــدر و توکلــی وز یــر کار دولــت موســوی پیشــنهاد شــد کــه بــا اعتــراض کارگــران دولــت آن را
ً
پــس گرفــت .طــی ســالهای  ۵۸تــا  ۶۹عمــا قانــون کاری در ایــران وجــود نداشــت.
در مجلــس ســوم قانــون کار جدیــد تصویــب شــد ،شــورای نگهبــان بهدلیــل آنچــه کــه
ً
مغایــرت بخشهایــی از ایــن قانــون بــا احــکام شــرعی حاضــر بــه تأییــد آن نشــد .نهایتــا مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام توســط حضــرت امــام خمینــی (ره) تأســیس و بــه بررســی ایــن
قانــون پرداخــت.
نمون ـهای از تغییــرات در قانــون کار میتــوان بــه افزایــش ســنوات از  ۱۵روز بــه  ۳۰روز و
افزایــش مرخصــی از یــک روز در مــاه بــه  2.5روز در مــاه اشــاره کــرد .
نهایتــا قانــون کار کشــور در ســال  ۱۳۶۸شمســی از ســوی مجلــس شــورای اســامی بــه
تصو یــب رســید .پــس از تصو یــب قانــون کار ،اختــاف نظرهایــی بین شــورای نگهبان و مجلس
شــورای اســامیدر مــورد برخــی از مــواد ایــن قانــون بــه وجــود آمــد .در پــی ایــن اختالفــات،
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای بررسـیهای بیشــتر در مــورد مــواد اختالفــی وارد عمــل
شــد کــه پــس از بررســی بــر حســب ضــرورت در مــورد برخــی از مــواد از مقــام معظــم رهبــری مجــوز
گرفتــه شــد و در نهایــت بررســی قانــون کار در  ۲۹آبــان  ۱۳۶۹در مجمــع تشــخیص بــه پایــان
رســید .و بــا اصــاح و تتمیــم مــواد دیگــر بــه تصویــب نهایــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
رســید .قانــون کار دارای  ۲۰۳مــاده و  ۲۱تبصــره اســت کــه پــس از تصویــب در تاریــخ نهــم دی
مــاه ســال ۱۳۶۹بــه منظــور اجــرای قوانیــن وضــع شــده نامــه ای بــا شــماره /۸۸۴۰/۲۶۷ق از
ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه ریاســت جمهــور وقــت ابــاغ شــد.
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قوانین در کسب و کار بطور کلی در  4حوزه نقش بازی میکنند :
 -1قوانین و مقررات کار :
کــه حاکمیــت خــود را در خصــوص تأمیــن نیــروی انســانی در بخــش خصوصــی اعمــال
کــرده و در فصــول مختلــف بــه مفــادی همچــون قــرارداد کار ،شــرایط کار ،حفاظــت فنــی و
نهــای دســتهجمعی ،مراجــع حــل اختــاف و  ...پرداختــه و
بهداشــت کار ،مذا کــرات و پیما 
کارفرمایــان و مدیــران مکلــف بــه تبعیــت از آن هســتند.
 -2قوانین و مقررات تأمین اجتماعی :
کــه بــه لحــاظ ارتبــاط مســتقیم بــا مشــمولین قانــون کار بــه تبییــن و تشــریح مســئولیتهای
کارفرمایــان در قبــال تعهداتــی کــه نســبت بــه بیم هشــدگان دارنــد میپــردازد کــه از آن جملــه
یتــوان بــه مباحثــی همچــون حــوادث ناشــی از کار ،مأخــذ احتســاب حق بیمه ،بازنشســتگی
م 
و  ...اشــاره کــرد.
 -3قوانین و مقررات مالیاتی :

ً
کــه هماننــد قوانیــن قبلــی بــا تعییــن اشــخاص مشــمول مالیــات مفصــا بــه وظایــف

مؤدیــان ،جرائــم مالیاتــی ،نحــوه وصــول مالیــات ،مراجــع حــل اختــاف مالیاتــی و  ...پرداختــه
ً
یکــه عــدم اطــاع و آ گاهــی نســبت بــه هریــک از مباحــث آن میتوانــد بعضــا تبعاتــی
بهنحو 
ســنگین و جبرانناپذیــر را بــرای کارفرمایــان و بنگاههــای اقتصــادی بــه همــراه داشــته باشــد.
 -4قوانین و مقررات تجاری و ثبتی (در خصوص اشخاص حقوقی):
بشــرکتهای تجــاری در کلیــه مراحــل از بــدو تأســیس تــا خاتمــه
بــه دلیــل تعییــن چهارچو 
فعالیت شــامل مواردی همچون :ثبت شــرکتها و نشــر شــرکتنامهها ،تغییرات ســرمایه اعم از
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افزایــش و کاهــش ،نحــوه تشــکیل مجامــع عمومی ،تبدیل به انواع شــرکتهای دیگر ،تشــخیص
مطالبــات ،حدنصــاب قانونــی جلســات ،ثبــت تغییــرات ،آ گهیهــای قانونــی جهــت اطــاع
اشــخاص ثالــث ،چگونگــی مراحــل پذیرهنویســی شــرکتهای ســهامی عــام ،تبدیــل ســهام،
انتخاب مدیران ،انحالل و تصفیه  ،ورشکســتگی  ،اســناد تجاری ( چک ،ســفته ،برات ) و ...

تضمین کیفیت و کنترل کیفیت :
در ابتــدا ســعی بــر ایــن شــده اســت تــا تعریــف الزم از تضمیــن کیفیــت و کنتــرل کیفیــت را
داشــته باشــیم و تفــاوت ایــن دو مقولــه اساســی را در سیســتمهای مدیریتــی و تولیــد و خدماتــی
و کســب و کار مــورد بررســی قراردهیــم :
در دوره قــرون وســطی  ،اصنــاف مســئولیت کیفیــت کاالهــا و خدمــات ارائــه شــده توســط
اعضــای خــود  ،تعییــن و حفــظ اســتانداردهای خــاص بــرای عضو یــت در انجمــن صنفــی را بــر
عهــده گرفتنــد .دولــت هــای ســلطنتی بــا خر یــد مــواد به عنوان مشــتری بــه کنترل کیفیــت عالقه
داشــتند .بــه همیــن دلیــل  ،پادشــاه جــان انگلیــس  ،ویلیــام د وروتــام را بــرای گــزارش در مــورد
ســاخت و تعمیــر کشــتی هــا منصــوب کــرد .قــرن ها بعد  ،ســاموئل پپیز  ،دبیــر دریــاداری بریتانیا،
چندیــن ناظــر را بــرای چنیــن اســتاندارد ســازی جیــره هــای دریایــی و آمــوزش نیــروی دریایــی
منصــوب کــرد .پیــش از تقســیم گســترده کار و مکانیزاســیون ناشــی از انقالب صنعتــی  ،کارگران
مــی توانســتند کیفیــت محصــوالت خــود را کنتــرل کننــد .انقــاب صنعتــي بــه سيســتمي منجــر
شــد كــه در آن گــروه هــاي بزرگــي از افــراد كــه نــوع خاصي از كار را انجام مــي دهند  ،تحت نظارت
يــك مأمــوري كــه بــراي كنتــرل كيفيــت كارهــاي توليدي منصوب شــده بودنــد  ،هم گروه شــدند.

ف لصفف

179

تضمین کیفیت ( Quality assurance( :به اختصار (:)QA
نظارت و ارزیابی منظم و برنامهریزی شده جنبههای گوناگون یک پروژه  ،سرویس  ،سیستم
یا وسیله است که احتمال رعایت حداقلهای استاندارد کیفیت در فرآیند تولید را به حداکثر
ً
میرســاند .تضمیــن کیفیــت قطعــا نمیتوانــد تولیــد محصــوالت باکیفیــت را ضمانــت کنــد.
تضمیــن کیفیــت راهــی بــرای جلوگیــری از خطــا و اشــکاالت احتمالی پیش آمــده در هنگام
تحویــل محصــوالت یــا ارائــه خدمــات بــه مشــتری اســت .کــه طبــق گواهــی  ISO9000قســمتی
از مدیر یــت کیفیــت کاال در جهــت ایجــاد اطمینــان از انجــام الزامــات کیفــی اســت .ایــن نــوع
از جلوگیــری از خطــا بــا کنتــرل کیفیــت متفــاوت اســت ز یــرا در مراحــل قبــل تــر انجــام مــی شــود.
عبــارات تضمیــن کیفیــت و کنتــرل کیفیــت اغلــب بصــورت جایگزیــن بــکار مــی رونــد و
بــر اطمینــان از کیفیــت محصــول یــا خدمــات داللــت دارنــد .تضمیــن کیفیــت عبــارت اســت
از نظــارت و ارزیابــی در حالیکــه لغــت کنتــرل بــه معنــی پنجمیــن مرحلــه از مراحــل تعر یــف،
انــدازه گیــری ،تحلیــل ،توســعه ،کنتــرل در مــدل ( )DMAICاســت.
تضمیــن کیفیــت شــامل اقدامــات اجرایــی در یــک سیســتم کیفــی اســت کــه اهــداف
محصــول ،خدمــات یــا فعالیــت هــا را انجــام پذیــر می کند .اندازه گیری سیســتماتیک ،مقایســه
با اســتاندارد ،بازرســی روندها و بازخوردها که جهت جلوگیری از خطا انجام می شــود .این می
توانــد تفــاوت تضمیــن کیفیــت بــا کنترل کیفیت باشــد  ،کــه بر روی خروجــی روندها تمرکــز دارد.
دو اصلی که تضمین کیفیت شامل آنها است:
«مناسب برای هدف»  -محصول باید برای هدف تعیینشده مناسب باشد .
و «درست بار اول»  -اشتباهات باید برطرف شوند.
تضمیــن کیفیــت شــامل تنظیــم کیفیــت مــواد خــام ،همگذار یهــا ،محصــوالت و اجــزا،
خدمات مرتبط با تولید و مدیریت و همچنین تولید و بازرسی فرایندها است .وظیفه مهندس
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کارا بــودن در بــار اول اســت در حالیکــه وظیفــه تضمیــن کیفیــت کارایــی در تمــام اوقــات اســت.
کیفیــت توســط کار بــران محصــول ،ار بــاب رجــوع یــا مشــتریان ،و نــه جامعــه بهطــور کلــی،
بدســت میآیــد .محصــوالت قیمــت پاییــن را در صورتــی میتــوان بــه عنــوان کیفیــت بــاال در
نهــا را اینطــور یافتــه باشــند.
نظــر گرفــت کــه کار بــران محصــول آ 
در تجــارت ،مهندســی و تولیــد ،برداشــت کار بــردی از کیفیــت ( ،)Qualityفرومایــه نبــودن
یــا برتــری چیــزی میباشــد؛ همچنیــن بــه صــورت «شایســتگی بــرای هــدف آن گونــه کــه
خواســته خر یــدار بــرآورده شــود» نیــز تعر یــف میشــود .کیفیــت یــک ویژگــی وابســته و تــا انــدازه
ای ذهنــی اســت و هــر کســی مــی توانــد آن را بــه گونــه دیگــری دریابــد .ممکــن اســت کاربــران بــر
تهــای ذکــر شــده کاال یــا خدمــت متمرکــز شــوند ،یــا اینکــه ایــن کاال یــا خدمــت بــا
روی کیفی 
دیگــر رقبــای موجــود در بــازار ســنجیده شــود.
ارائه دهندگان خدمات میتوانند کیفیت را با ترازهای:
میزان قابل اطمینان بودن ،دسترسی و پایدار بودن اندازهگیری کنند.
کنتــرل کیفیــت ( )QCهمچــون ابــزاری بــرای تحقــق بایســته هــای کیفیــت ،بــا بازبینــی
همــه پایــه هــای دســت انــدرکار ســاخت ،انجــام میشــود .تمرکــز کنتــرل کیفیــت بــر روی بــازده
فراینــد اســت.
در زمینــه بازرگانــی کیفیــت ســویههای بســیاری دارد ،هرچنــد بنیــاد آن ایــن اندیشــه اســت
کــه بازرگانــی چیــزی را بســازد ،خــواه یــک کاالی دســت یافتنــی باشــد خــواه یــک خدمــت
و یــژه .ایــن کاالهــا یــا خدمــات و شــیوه ســاخت آنهــا دربرگیرنــده انــواع گونا گونــی از فرایندهــا،
روی ههــا ،تجهیــزات ،کارکنــان و ســرمایهگذار یها میشــود کــه همگــی زیــر چتــر کیفیــت جــای
میگیرنــد .ســویههای پایــه ای کیفیــت و شــیوه پراکنــش آنهــا در همــه کار و پیشــه هــا ریشــه در
انــگاره مدیر یــت کیفیــت دارد.
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 -1بهبود کیفیت
ابــزاری بــرای فراهــم کــردن ســازوکارهای ارزیابــی و بهبــود فرایندهایــی ماننــد آن اســت.
«کیفیــت» یــک فــراورده یــا خدمــت همــان چیــزی اســت کــه خریــدار میخواهــد .اگــر کاال یــا
خدمــت ارائــه شــده در ویژگیهایــی کیفیــت بســیار باالیــی داشــته باشــد ،ولــی خریــدار نیــازی
بــه آن نداشــته باشــد ،تنهــا هزین ـهای اســت کــه پرداختــه شــده ولــی ارزش افــزودهای پدیــد
نیامدهاســت.
در فرایندهــای ســاخت ،کیفیــت در برابــر پراکندگــی جــای میگیــرد؛ بــه گونــه ای کــه بــرای
دســتیابی بــه یــک فراینــد بــا کیفیــت بایــد پراکندگــی فراینــد را تــا جایــی کــه بشــود کاهــش
دهیــم .نکتــه برجســته ایــن اســت کــه کاهــش پراکندگــی ،گام دوم بهبــود یــک فرایند میباشــد.
در گام نخســت میبایســت تــا کنتــرل میانگیــن فراینــد را در دســت خــود گرفتــه و از ســاخت
کاالهــای نزدیــک بــه میانگیــن اطمینــان حاصــل کنیــم .بــرای کنتــرل یــک فراینــد و دســتیابی
بــه یــک فراینــد بــا کیفیــت ،الگوهــا و نظریههــای فراوانــی پیشــنهاد شــده و بــرای هــر کــدام از
نهــا میتوانیــم کیفیــت فراینــد را زیــر نظــر
ایــن الگوهــا ،ابزارهــای کنترلــی درســت شــده کــه بــا آ 
بگیر یــم.

 -2برنامهریزی کیفیت
همچــون روشــی بــرای «توســعه محصــوالت ،سیســتمها و فرایندهــای مــورد نیــاز بــرای
یشــود .ایــن فراینــد شــامل شــناخت کســانی
بــرآوردن خواســته خر یــدار یــا فراتــر از آن» انجــام م 
کــه خر یــدار هســتند ،شناســایی نیازهــای آنهــا و گســترش ابزارهــای مــورد نیــاز (سیســتمها،
فرایندهــا و جــز آن) بــرای بــرآوردن آن نیازهــا اســت.
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نرم افزار و سخت افزار های کسب و کار :
نــرمافــزار کســب و کار یــا نــرمافــزار تجــاری ( ، )Business softwareنــرمافــزار یــا مجموعـهای
از برنامههــای نــرم افــزاری اســت کــه توســط کاربــران کســبوکارها بــرای انجــام فرایندهــای
یشــود .ایــن برنامههــا معمــوال بــا هــدف افزایــش بهــره وری ،ارزیابــی بهــره
کاریشــان اســتفاده م 
وری و انجــام دقیــق عملیــات کســب و کار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
اصطــاح دیگــری نیــز کــه بــه همیــن معنــا رواج دارد ،نــرم افــزار ســازمانی (Enterprise
 )softwareاســت .هــر چنــد ایــن اصطــاح بیشــتر بــرای نــرم افزارهــای مــورد اســتفاده در
شــرکتها و ســازمانهای بــزرگ بــه کار م ـیرود.
نــرم افزارهــای ســازمانی کار نمایــش ،کنتــرل و ذخیــره ســازی مقادیــر زیــادی از اطالعــات
پیچیــده و پشــتیبانی و اتوماســیون فرایندهــای کاری ســازمان بــرای مدیریــت آن اطالعــات
را انجــام میدهــد .ایــن نــرم افزارهــا بــه مدیریــت فرایندهــای کاری ســازمان از جملــه فراینــد
سفارشــات ،زنجیــره تامیــن ،زمانبنــدی تولیــد ،مدیر یــت اطالعــات مشــتریان ،مدیریــت
انــرژی و حســابداری کمــک میکنــد.
یتــوان بــه مــواردی همچــون مدیریــت محتــوای ســازمان،
از جملــه ایــن نــرم افزارهــا م 
یتــی ،مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری ،برنامــه ریــزی منابــع ســازمان،
مدیر یــت خدمــات آ 
هوشــمندی تجــاری ،مدیر یــت پــروژه ،مدیر یــت منابــع انســانی ،مدیریــت تولیــد کارخانـهای و
اتوماســیون اداری اشــاره کــرد .نــرم افزارهــای ســازمانی معمــوال روی ســرورهای اصلــی شــرکت
نصــب میشــوند و تعــداد ز یــادی از کار بــران از طریــق شــبکههای داخلــی از آنهــا اســتفاده
میکننــد .ایــن برخــاف نــرم افزارهــای شــخصی اســت کــه معمــوال روی یــک کامپیوتــر نصــب
یشــود و مخصــوص اســتفاده یــک کار بــر اســت .بــه دلیــل هزینــه تولیــد بــاالی نــرم افزارهــای
م 
اختصاصــی ،تنهــا ســازمانهای بســیار بــزرگ نــرم افزارهایــی مختــص خــود دارنــد .از آنجــا
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دهــا و فرایندهــای کاری شــرکتها مشــابه اســت ،اغلــب نــرم افزارهــای
کــه بســیاری از واح 
ســازمانی بــه صــورت مجموع ـهای از برنامههــای عــام بــا قابلیتهــای اختصاصیســازی،
تولیــد و ارائــه میشــوند.
تاریخچهای مختصر از نرم افزارهای کسب و کار
انگیــزه اصلــی تولیــد و گســترش اســتفاده از نرمافزارهــای کســب وکار افزایــش ســوددهی
از راه کاهــش هزین ههــا و یــا ســرعت بخشــیدن بــه چرخــه تولیــد اســت .در دوران آغازیــن
اتوماســیون فرایندهــای کاری ،کامپیوترهــای بــزرگ بــا سیســتم پردازنــده مرکــزی بــرای انجــام
کهــای بانکــی و حســابداری کارخان ـهای
کارهــای خســته کننــدهای ماننــد نقــل و انتقــال چ 
مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .حســابداری کارخانــهای از جملــه محبوبتریــن نرمافزارهــای
تجــاری اولیــه بــود .نخســتین تجرب ههــای اســتفاده از سیســتمهای نــرم افــزاری در کســب
و کار منجــر بــه کاهــش تعــداد کارمنــدان یقهســفید شــد کــه بــه طــور دســتی کار مــی کردنــد و
بســیار ســودآور بــود .ایــن فنــاوری ،تحولــی جــدی در حــوزه کاری کارمنــدان یقــه ســفید ایجــاد
کــرد .یــک دســتگاه کامپی وتــر میتوانســت کار صــد کارمنــد یقــه ســفید را کــه بــا مــداد و کاغــذ
کار میکردنــد ،انجــام دهــد و بیمــه و مزایــا و بازنشســتگی هــم نداشــت .ایــن امــر موفقیــت
شــرکتهایی همچــون آی بـیام ،اچ پــی و دیگــر تامیــن کننــدگان اولیــه راهکارهــای نــرم افــزاری
بــرای کســب و کارهــا را در پــی داشــت و موجــب شــد کــه مشــتریان آنهــا و صاحبــان شــرکتها
خواســتار نــرم افزارهــای متنو عتــری بــرای جایگزینــی شــیوههای قدیمــی انجــام کارهــا شــدند.
از جملــه نخســتین نــرم افزارهایــی کــه در ایــن مرحلــه تولیــد شــد ،نــرم افــزار مدیریــت پــروژه
بــود کــه در ســالهای دهــه  ۸۰میــادی وارد بــازار شــد .در آن زمــان یــک نســخه از چنیــن نــرم
افــزاری  ۵۰۰هــزار دالر قیمــت داشــت و امکانــات آن نیــز بســیار از کمتــر از نــرم افزارهــای مــدرن
یتــوان آنهــا
مدیر یــت پــروژه از جملــه  Microsoft Projectبــود کــه امــروزه بــا کمتــر از  ۵۰۰دالر م 
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را تهیــه کــرد .یکــی از مهمتر یــن و گســتردهترین تحــوالت نــرم افزارهــای تجــاری در آن دوران
ظهــور نــرم افزارهــای واژهپــرداز بــود کــه در انــدک زمانــی باعــث شــد ماشــین تایپهــای آی بـیام
کــه زمانــی در همــه جــا بــه کار میرفــت ،برچیــده شــود و میلیونهــا شــرکت در ســالهای ۱۹۸۰
بــه اســتفاده از کامپیوتــر و برنامههــای واژهپــرداز و نــرم افزارهــای اداری همچــون Word Perfect
و پــس از آن  Microsoft Wordروی آورنــد.
یکــی دیگــر از برنامههــای نــرم افــزاری بســیار پرکار بــرد در شــرکتها برنامههــای ریاضــی
محــور و صفحــه گســترده ماننــد لوتــوس  ۳-۲-۱و بعدهــا  Microsoft Excelبــود.
در ســالهای دهــه  ۹۰میــادی بــا ظهــور نــرم افزارهــای ، SAPشــرکتها و کســب وکارهــا بــه
طــور گســتردهای بــه ســمت جهانــی شــدن روی آوردنــد .ایــن شــرکت بــا عرضــه محصوالتــش در
سراســر جهــان بــه هماهنگســازی و بهبــود کارآیــی تولیــد کســب و کارهــا کمــک شــایانی کــرد.
امــا در تار یــخ نــرم افزارهــای تجــاری هیــچ چیــز مهمتــر و تاثیرگذارتــر از رواج اینترنــت
و امکاناتــی چــون ایمیــل و توســعه وب ســایتها نبــود کــه هــم اکنــون در سراســر جهــان در
خدمــت کســب وکارهــا قــرار گرفتــه اســت .جهانــی شــدن کســب و کارهــا زمانــی اتفــاق افتــاد
کــه اینترنــت بــه واژهای روزمــره تبدیــل شــد.

 -1انواع نرم افزارهای کسب و کار
این نرم افزارها بر اساس مقیاس کسب و کارها ،انواع مختلفی دارند:
نرم افزارهای مورد استفاده در کسب و کارهای کوچک :
عمدتــا شــامل نــرم افزارهــای حســابداری و نــرم افزارهــای دفتــری ماننــد  Open Officeیــا
برنامههــای آفیــس مایکروســافت اســت.
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کسب و کارهای متوسط:
از دامنــه وســیعتری از نــرم افزارهــا اســتفاده میکننــد از جملــه نــرم افزارهــای حســابداری،
اتوماســیون اداری ،گــروه افزارهــا ،مدیر یــت ارتبــاط بــا مشــتری ( ،)CRMنــرم افــزار منابــع انســانی،
نســپار یها ،نــرم افــزار مدیر یــت وا مهــا و دیگــر نــرم افزارهــای افزایــش کارایــی.
مدیر یــت برو 
دسته دیگر ،نرم افزارهای سازمانی :
کــه در شــرکتهای بــزرگ و ســازمانها بــه کار مــیرود کــه از آن میــان میتــوان بــه
سیســتمهایی چــون برنامــه ر یــزی منابــع ســازمان ( ،)ERPمدیریــت محتــوای ســازمان
( ،)ECMمدیر یــت فرایندهــای ســازمان ( )BPMو مدیریــت چرخــه محصــوالت اشــاره کــرد.
دامنــه ایــن برنام ههــا بســیار گســتردهاند و اغلــب بــا ماژولهایــی اختصاصــی همراهنــد.
دســته بنــدی دیگــر ،بــر ایــن اســاس اســت کــه بعضــی از نــرم افزارهــای کســب و کار نیازمنــد
انجــام عملیــات اســتقرار و پیــاده ســازی در محــل مشــتری هســتند و برخــی بــه صــورت آمــاده
خر یــداری شــده و روی کامپیوترهــای رومیــزی یــا روی ســرور اصلــی شــرکت نصــب میشــوند.
عــاوه بــر ایــن ،هــم اکنــون بــا افزایــش دسترســی ســازمانها بــه اینترنــت پرســرعت ،نســل
جدیــد نــرم افزارهــای ســازمانی بــه صــورت «نــرم افــزار بــه عنــوان خدمــات» ( )SaaSارائــه
یشــوند کــه در ایــن مــدل ،نــرم افــزار از طریــق ســرور و پایــگاه داده شــرکت ارائــه دهنــده
م 
خدمــات ،بــه صــورت اینترنتــی در دســترس مشــتری قــرار میگیــرد.

 -2مهمترین تولید کنندگان نرم افزارهای کسب و کار
ازجملــه مهمتریــن شــرکتهای ارائــه دهنــده نــرم افزارهــای کســب و کار میتــوان بــه
شــرکتهایی همچــون  ،SAPآی ب ـیام ،مایکروســافت ،اوراکلCA Technologies، Wipro ،
 ، Technologies، IFS AB، Salesforce.comادوبی ،بخش نرم افزار شرکت اچ پی و… اشاره کرد.

فصل 7
هوش مالی
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برابــر تقســیم بنــدی انجــام شــده توســط عالمــان روانشــناس ،هــوش انســان بــه چندیــن
بخــش مختلــف گــروه بنــدی میشــود .کــه یکــی از انهــا هــوش مالــی اســت .هــوش مالــی یعنــی
قابلیــت و مهــارت تشــخیص و حــل مســائل مالــی .افــراد زیــادی را میشناســید کــه از لحــاظ
مالــی اوضــاع خو بــی دارنــد و بــه عبارتــی معــروف پولــدار هســتند و حتمــا حــرف هــای زیــادی
ً
در بــاره ایــن افــراد شــنیدهاید .مثــا میگوینــد :مثــل آب خــوردن پــول در م ـیآورد ،بلــد اســت
چطــور پــول دربیــاورد ،پولــش از پــارو بــاال میــره ،دســت بــه خــا ک میزنــه طــا میشــه ،پــول رو
پــول میــذاره ،اینقــدر پــول داره کــه نمیتونــه پولهــاش رو بشــماره .و حتمــا شــنیدهاید کــه
اطرافیــان میگوینــد آدم هــای پولــدار بــا اســتفاده از ِشـ ّـم اقتصــادی بــه ایــن نقطــه رســیدهاند،
ایــن ِشـ ّـم اقتصــادی در واقــع همــان هــوش مالــی اســت.
ا گــر میخواهیــد پولــدار شــوید بایــد بتوانیــد از پــس چالــش هــای ســخت مالــی بــر بیاییــد،
لــذا بایــد دارای هــوش مالــی خوبــی باشــید .ثروتمنــد شــدن را حاصــل کار زیــاد و تــاش و
امیــد و  ...میدانیــم در حالیکــه رابــرت کیوســاکی در کتــاب مانــدگار "پــدر پولــدار ،پــدر بــی
پــول" مفهــوم ثروتمنــد شــدن را ســاده ســازی و نقشــه راهــی بــرای ثروتمنــد شــدن بــه خواننــدگان
آن کتــاب داد .در واقــع توضیــح درســتی از هــوش مالــی و کارکــرد و کاربــردش بــرای خواننــده
خــود ارائــه داد .کیوســاکی دربــاره هــوش مالــی میگو یــد" :ثروتمنــدان یــاد گرفتــه انــد کــه چطــور
یشــوند و چــون فقــرا
یتــوان پــول درآورد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه روز بــه روز ثروتمندتــر م 
م 
بلــد نیســتند کــه چگونــه میتواننــد ثــروت بدســت آورد و تــا زمانــی کــه بــرای یادگرفتــن تــاش
نکننــد ،فقیــر خواهنــد مانــد ".همچنیــن در جایــی دیگــر از آن کتــاب میگویــد" :هــوش مالــی نــه
تنهــا مشــکالت مالــی را حــل میکنــد و تولیــد پــول میکنــد بلکــه اگــر پــول زیــادی بــه شــما برســد
ً
ولــی هــوش مالــی نداشــته باشــید ،مطمئنــا بــه زودی آن را از دســت خواهیــد داد".بــه عبارتــی
ً
هــوش مالــی بــه معنــای تولیــد ثــروت و حفــظ ثــروت اســت و ایــن دقیقــا همــان کاری اســت کــه
ثروتمنــدان انجــام میدهنــد .بایــد بدانیــد چــه رفتــاری را بــا پــول و ثــروت بایــد انجــام دهیــد.
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خبــر خــوش اینکــه هــوش مالــی بــر خــاف اکثــر حوزههــای هــوش ذاتــی نیســت و کامــا
اکتســابی اســت .یعنــی بــا آموختــن ،مطالعــه کــردن ،تمریــن کــردن ،دقــت کــردن و  ...خالصــه
بــا آمــوزش مســتمر میتوانیــد هــوش مالــی خــودا را رشــد دهیــد و بــا توجــه بــه تــوان آموزشــی خــود
هــوش مالــی خــود را افزایــش دهیــد .میدانیــد کــه ممکــن اســت فــردی ضریــب هــوش علمــی
باالیــی داشــته باشــد و در کالس درس یــک نابغــه باشــد و حتــی دارای مقامــات علمــی و
لهــای المپیــاد باشــد لیکــن توانایــی کســب پــول زیــاد را نداشــته باشــد و ایــن دقیقــا نشــان
مدا 
دهنــده تفــاوت هــوش مالــی بــا بقیــه حوزههــای هــوش اســت.
نکتــه کلیدیتــر ایــن موضــوع اینکــه هــوش مالــی را از کودکــی بــه کــودکان خــود آمــوزش
دهیــد تــا هماهنــگ بــا رشــد دیگــر جنبههــای زندگــی ایــن جنبــه هــوش نیــز رشــد کنــد .چقــدر
خــوب بــود ا گــر از کودکــی ایــن کار را برایمــان انجــام میدادنــد و در ســیالبسهای درســی
مدرســه بــه مــا میآموختنــد ایــن زیربنــای رشــد را .پیشــنهاد میکنــم بــرای کــودکان اطــراف
خــود برنامهر یــزی کنیــد و در فعالیتهــای آموزشــی آنهــا شــناخت پــول و ســرمایه و رشــد
هــوش مالــی را جــای دهیــد تــا جامع ـهای پویــا و ثروتمنــد بــرای آینــدگان بوجــود آور یــم .شــاید
بهتر یــن نشــان بــرای پائیــن بــودن ســطح هــوش مالــی جامعــه مــا ســیل همزمــان حرکــت مــردم
بــرای خر یــد خــودرو یــا ســهام از بــورس یــا دالر از چهــارراه اســتانبول باشــد .اینهــا همــه نشــانه
عــدم هــوش مالــی در صــورت وجــود نقدینگــی اســت .درحالــی کــه کســب وکارهــا کــم رونــق
تهــای جمعــی موجــب رشــد تــورم میشــوند .جالبتــر اینکــه در انتهــای
هســتند ،ایــن حرک 
همــه ایــن ســیل حرکتهــا ،مــردم همگــی متضــرر از ســرمایهگذاری جمعــی در حــال برشــمردن
ســودهای ظاهــری هســتند و ایــن دقیقــا نشــان دهنــده فقــدان هــوش مالــی اســت .بعضــا فــردی
را دیدهایــم در حــال محاســبه ســود حاصــل از خریــد و فــروش دالر طــی چنــد مــاه گذشــته ،در
حالــی کــه نمیدانــد تــورم حاصــل از ایــن رشــد قیمــت دالر باعــث شــده تــا همــه چیــز گرانتــر
شــود بعــاوه درآمــدش نســبت بــه هزین ههــای زندگــی کمتــر و عمــا فقیرتــر شــده اســت .زیــاد
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اســت مثالهایــی از ایــن دســت کــه شــما خواننــده محتــرم اآلن ســراغ داریــد و حتمــا در پایــان
مطالعــه ایــن فصــل بیشــتر میتوانیــد بشــمارید.

ابعاد هوش مالی
بــرای ارتقــا هــوش مالــی ابتــدا بایــد ابعــاد و تقســیمبندی عملکــردی هــوش مالــی را
بشناســیم .عملکــرد هــر یــک را شناســایی و توانایــی خــود را در هــر یــک از ابعــاد ارزیابــی کــرده
یعنــی موقعیــت فعلــی و تــوان اجرایــی و آ گاهــی و دیــدگاه خــود را در هــر یــک از ابعاد شناســایی
کــرده تــا بتوانیــم بــرای رشــد الزم در ابعــاد مختلــف آن گام بردایــم .ابعــاد هــوش مالــی را بــه  5زیــر
مجموعــه تقســیم کــرده و در ادامــه ایــن پنــج مــورد را بررســی و تحلیــل میکنیــم.

 -1تولید پول (درآمد)
همـ ه تــوان تولیــد پــول و کســب درآمــد را دارنــد و ایــن یعنــی مــا از ایــن قســمت هــوش مالــی
بــرای کســب پــول برخــوردار هســتیم .امــا میــزان تربیــت و مهــارت مــا بــا هــم متفــاوت اســت .هــر
قــدر درآمــد شــما بیشــتر باشــد ،ضر یــب هــوش مالــی شــماره  ۱شــما باالتــر اســت.
بــرای درک بهتــر دو نفــر را در نظــر بگیر یــد کــه نفــر اول تــوان کســب درآمــدی برابــر  10میلیــارد
تومــان در ســال را دارد و نفــر دوم تــوان درآمــد  8میلیــارد تومــان در ســال را دارد .در ایــن مثــال
همــه موافــق هســتیم کــه هــوش مالــی شــماره  1بــرای نفــر اول بیشــتر اســت چــون درآمــد بیشــتری
ایجــاد کــرده اســت.

ف لصفف

191

 -2حفاظت از پول
پــس از کســب پــول موضــوع مهــم حفاظــت از پــول اســت .در دنیایــی کــه میدانیــم کــه
همــه میخواهنــد پــول دربیاورنــد (کــه البتــه امیدوار یــم همــه بخواهنــد از راههــای قانونــی پــول
دربیاورنــد) حفــظ پــول و حفــظ ارزش پــول کاری جــدی زیربنایــی اســت.
تهــا در
بــرای مثــال تــورم بشــکلی واضــح ارزش پــول شــما را کــم میکنــد و مالیا 
کاســتن مبلــغ پــول شــما هســتند .در کنــار همــه اینهــا روشهــای اشــتباه ســرمایهگذاری و
یهــای غلــط مالــی موجــب رکــود پــول و برخــورد بــا تــورم و حتــی بعضــا باعــث از بیــن
برنامهریز 
رفتــن کل پــول میشــود.
حــال برگردیــم بــه ادامــه مثــال قبــل ،ا گــر نفــر اول بــا درآمــد 10میلیــارد تومــان ســاالنه ملــزم بــه
پرداخــت  25درصــد مالیــات یعنــی برابــر  2.5میلیــارد تومــان مالیــات بشــود ،در انتهــای ســال
 7.5میلیــارد مانــده خواهــد داشــت .و ا گــر نفــر دوم معــاف مالیاتــی بشــود در انتهــای ســال
درآمــدش همــان  8میلیــارد تومــان باقــی مانــده اســت .در ادامــه ایــن مثــال بنظــر میآیــد نفــر
دوم دارای هــوش مالــی بیشــتری اســت .ز یــرا او بــا توجــه بــه بهرهبــرداری از ضریــب هــوش مالــی
شــماره  ۲یعنــی حفاظــت از پــول ،بــه هــدف دســتیابی بــه یکپارچگــی مالــی نزدیکتــر اســت.
در مــورد هزینــه هــای مر بــوط بــه درآمــد نیــز ایــن موضــوع مصــداق دارد .مثــا اگــر نفــر اول بــا
درآمــد  10میلیــارد تومــان ســاالنه مجبــور بــه پرداخــت هرین ـهای برابــر  20درصــد باشــد .آنــگاه
درامــد ســاالنه او  5.5میلیــارد تومــان اســت ولــی ا گــر نفــر دوم بــا درآمــد  8میلیــارد تومــان در
ســال علیرغــم معــاف مالیاتــی مجبــور بــه هزینــه هایــی برابــر  70درصــد درآمــد باشــد در انتهــای
ســال درآمــدی برابــر  4میلیــارد تومــان دارد .بنظــر پــس از بررســی مجــدد نفــر اول درآمــد بیشــتر و
دارای هــوش مالــی بیشــتری اســت.
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 -3بودجه بندی پول
تهــا بــرای دخــل و خــرج .بســیاری از مــردم
بودجهبنــدی در یــک کالم یعنــی تعییــن اولوی 
پــول ز یــادی بــه دســت میآورنــد ،امــا چــون برنامهریــزی ندارنــد و اولویتهایشــان را مشــخص
نمیکننــد نــه تنهــا نمیتواننــد بــرای خودشــان نگــه دارنــد بلکــه در انتهــا از خــرج کــردن
پولشــان راضــی نیســتند .ایــن کــه بتوانیــم بهرغــم میــزان درآمدمــان هــم خــوب زندگــی کنیــم،
هــم ســرمایهگذاری داشــته باشــیم ،نیازمنــد ســطح باالیــی از هــوش مالــی اســت .بودجهبنــدی
پــول بعــد شــماره  3هــوش مالــی اســت و نیازمنــد هــوش مالــی زیــادی اســت.
بســیاری از مــردم پــول خــود را مثــل یــک فقیــر بودجهبنــدی میکننــد تــا بتواننــد ماننــد
فــردی ثروتمنــد خــرج کننــد .مثــا بــرای تفر یــح ،آمــوزش و حتــی بهداشــت خــرج نمیکننــد ،تــا
بتواننــد پــول خــود را پسانــداز کننــد و ماشــین مــدل بــاال بخرنــد تــا پولــدار بنظــر بیاینــد.
بســیاری از مردم اساســا برنامهای برای بودجهبندی ندارند و باری بههر جهت خرج میکنند.
این افراد همیشه کمبود پول دارند و جهت تامین نیاز روزمره خود تا درآمد بعدی درخواست پول
دســتی دارند .در مقابل اینها هســتند افرادی که علیرغم درآمد متوســط ،زندگی روبهرشــدی دارند
و اینهــا همــه بســته بــه میــزان هوش مالــی و توان بودجهبندی و هوش مالی شــماره  3آنها میباشــد.

 -4ساخت پل از پول
پــس از ســاخت پــول و حفــظ پــول و بودجهبنــدی پــول ،پسانــدازی حاصــل شــده اســت
و چالــش اصلــی ســرمایهگذاری اســت .اغلــب مــردم ایــن پــول را در بانــک ســرمایهگذاری
میکننــد و ایــن اشــتباه فاحــش در هرجــای دنیــا اســت تا کیــدا در کشــورهایی کــه تــورم دارنــد.
در کشــوری کــه تــورم باال تــر از ســود بانکــی باشــد بــا نگهــداری پــول در بانــک واضحــا پــول
یشــود و ســود بدســت نمیآیــد.
ب ـیارزش م 
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نهــا نفــر در ایــران نمیداننــد پــول خــود را کجــا ســرمایهگذاری کننــد ،بــه همیــن دلیــل
میلیو 
قهــای مشــترک بــا درآمــد ثابــت ســرمایهگذاری میکننــد یــا آنــرا
درآمــد مــازاد خــود را در صندو 
یســپارند ،بــا ایــن امیــد کــه پــول خــود را بــه ســودآوری برســانند و ایــن غلطتریــن
بــه بانــک م 
فکــر ممکــن اســت .کشــور ایــران طــی اکثــر ســالهای گذشــته برابــر اعــام ســازمان برنامــه و
بودجــه تورمــی باال تــر از ســود بانکــی داشــته اســت.
ضر یــب هــوش مالــی شــماره  ۴بــر اســاس نســبت ســودآوری بــه ســرمایهگذاری ارزیابــی
یشــود .پسانــداز کــردن پــول و ســرمایهگذاری آن در صندو قهــای مشــترک کار ســختی
م 
نیســت و هــوش مالــی باالیــی نیــاز نــدارد.
بــه عنــوان مثــال فــارق از میــزان ســرمایه و موجــودی ،فــردی کــه  ۵۰درصــد از پــول خــود را بــه
عنــوان ســود دریافــت میکنــد ،نســبت بــه کســی کــه  20درصــد ســود میگیــرد ،ضریــب هــوش
ت ســودهایی کــه بدســت آورده مالیــات کمتــری
مالــی شــماره  ۴باال تــری دارد؛ و کســی کــه بابـ 
یپــردازد از ضر یــب هــوش مالــی باال تــری برخــوردار اســت.
م 

 -5دانش مالی
قبــل از اینکــه ســرمایهگذاری کنیــد الزم اســت اصــول و قواعــد هــوش مالــی را فــرا بگیرنــد،
بــر محاســبات مالــی مســلط شــوید ،بــا تحلیلهــای اقتصــادی و بعضــا سیاســی آشــنا شــوید و
بــرای اینــکار بایــد دانــش مالــی خــود را ارتقــاء بدهیــد.
یکــی از دالیلــی کــه بســیاری از مــردم بــا ضر یــب هــوش مالــی شــماره  ،۴ســاختن پــل از پــول،
مشــکل دارنــد ،ایــن اســت کــه یــاد گرفتهانــد پولشــان را بــه دســت «کارشناســان» مالــی همچــون
قهــای مشــترک ســرمایهگذاری بســپارند .بنظــر مــن بزرگتریــن مشــکل ســپردن
کهــا و صندو 
بان 
لتــان بــه کارشناســان مالی این اســت کــه خودتان از یادگیری بــاز میمانید و نمیتوانید هوش
پو 
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مالــی خــود را افزایــش دهیــد و در نتیجــه نمیتوانیــد مســیر درســت را انتخــاب کنیــد و در ادامــه
نخواهیــد توانســت بــه کــودک خــود آمــوزش الزم بدهیــد و نســل بعــدی خــود را نیــز محــروم از هوش
مالــی کردهایــد .زمانیکــه فــردی دیگــر پــول شــما را مدیر یــت کنــد و مشــکالت مالــی شــما را حــل
نمایــد ،شــما نمیتوانیــد هــوش مالــی خــود را افزایــش دهیــد .در حقیقــت ،شــما بــا پــول خودتــان
یشــوید .و جالبتر آنکه شــما با کارشناســان مالــی وارد معاملهای
باعــث پــرورش هــوش دیگران م 
یشــوید چــون کارشناســان مالــی علیرغــم دریافــت حقالزحمــه خــود ،یــا
صددرصــد یکطرفــه م 
کهــا و یــا بــا شــما در ســود شــریک میشــوند ولــی ضــرر
ســود کمــی بــه شــما میدهنــد مثــل بان 
بــرای شــما اســت ،مثــل ســبدگردانهای بــازار بــورس .بعضــا افــراد علیرغــم آ گاهــی بــه این شــرایط
یشــوند که برای بنده جای تعجب بســیار دارد.
جاری وارد ســرمایهگذاری با این کارشناســان م 
ا گــر تــا کنــون در بــازی ســرمایهگذاری نبودهایــد منطقــی اســت کــه ضریــب هــوش مالــی
شــما پائیــن باشــد .ا گــر خودتــان را درگیــر محاســبات مالــی و نگــه داشــتن مخــارج روزمــره خــود
نکردهایــد یعنــی از ایــن حــوزه دانــش و هــوش مربوطــه گریــزان هســتید .لــذا هــوش و دانــش
مالــی برایتــان جدیــد اســت و میتوانــد برایتــان گیجکننــده و حتــی کــم ارزش باشــد .در ایــن
صــورت ایــن فصــل نــه تنهــا برایتــان مفیــد نیســت بلکــه آزاردهنــده خواهــد بــود.

مزایای هوش مالی
تهــای آغــاز بــه کســب دانــش مالــی و ارتقــا هــوش مالــی ایــن اســت کــه بــه مــرور
از مزی 
زمــان نســبت بــه اطالعــات مالــی پیچید هتــر درک بهتــری پیــدا میکنیــد ،درســت همانطــور
کــه ریاضیدانــان میتواننــد پــس از ســالها حــل مســائل ریاضــی ،معــادالت پیچیــده را حــل
کننــد .اکثــر مــا در کالس ،جلسـهی ســخنرانی ،یــا گفــت و گویــی بــا محوریــت چنیــن اطالعاتــی
بودهایــم .یــا در کالســی حضــور داشــتیم کــه اطالعــات مــورد بحــث چنــان پیچیــده بودنــد کــه
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نهــا را بفهمیــم .ایــن بــدان معناســت کــه یــا معلــم خــوب
هــر چــه تــاش کردیــم نتوانســتیم آ 
تدر یــس نمیکنــد ،یــا دانشآمــوز نیــاز بــه اطالعــات پایـهای بیشــتری دارد .موضــوع ایــن اســت کــه
ً
ً
همـهی مــا بایــد از جایــی شــروع کنیــم .مســلما اگــر مــن ســعی کنــم در یــک کالس (مثــا آمــوزش
فیز یــک هســتهای) کــه هیــچ پیشزمین ـهای از آن نــدارم بنشــینم ،دچــار ســردرد میشــوم ،زیــرا
قبــل از ایــن کــه کســی بخواهــد فیز یــک هســتهای را بیامــوزد ،بایــد مقدمــات آن را فــرا بگیــرد.
مســئله جــاری مــا بعضــا اســتفاده از ایدههــای قدیمــی بــرای حــل مشــکالت زندگــی
مــدرن اســت .اســتفاده از ایدههــای قدیمــی بــرای حــل مشــکالت جدیــد ،فقــط و فقــط
مســبب مشــکالت عظی متــر و جدیدتــری خواهــد شــد .بــه همیــن علــت ،مــن بــر ایــن بــاورم
شهــای مالــی پنــج گانــه دارای اهمیــت هســتند .اگــر ایــن پنــج هــوش مالــی را ارتقــاء
کــه هو 
دهیــد ،احتمــال ایــن کــه در دنیایــی بــه شــدت رو بــه تغییــر موفــق شــوید ،بیشــتر اســت .بدیــن
ترتیــب بهتــر میتوانیــد مشــکالت خــود را حــل کنیــد و هــوش مالــی خــود را ارتقــاء دهیــد
.راهکارهــای افزایــش هــوش مالــی یعنــی نــه تنهــا نحــوه خــرج کــردن بهتــر درآمــد بلکــه نحــوه
درســت ســرمایهگذاری و اساســا دیدگاهــی جدیــد بــه پــول.

جریان مالی

ً
جر یــان مالــی دقیقــا تعییــن کننــده و متمایــز کننــده ســرمایه و بدهــی اســت  ،مســیر بیــرون

رفــت یــا ورود پــول از یــا بــه حســابتان اســت .پــول از کجــا وارد حســاب شــما میشــود؟ بــه چــه
یشــود؟ کجــا خــرج میشــود؟ و …
مقــدار؟ چطــور از آن خــارج م 
ســرمایه امــا ک و مســتغالت نیســتند .ســرمایه میتوانــد کســب و کار شــما هــم باشــد،
چــون هــر مــاه پــول وارد حســاب شــما میکنــد .هرچیــزی کــه قیمتــش بــروز باشــد و بــه مــرور
زمــان ارزش آن کاســته نشــود ســرمایه اســت .ســرمایه خــوب ،ســرمایه ای اســت کــه اگــر ارزشــش
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بــاال نمـیرود حداقــل ثابــت بمانــد و کاهــش نداشــته باشــد بعــاوه بــرای شــما پــول تولیــد کنــد.
ماننــد اجــاره ملــک ،کســب و کار ،ســرمایه گــذاری و …
و در مقابــل بدهــی تمــام چیزهایــی اســت کــه در زندگــی داریــد و بــرای شــما خــرج دارنــد.
مثــا ماشــین گرانقیمــت شــما بــرای شــما بدهــی اســت ،زیــرا باعــث میشــود هــر مــاه مبلغــی
ـت آن خــرج شــود بــدون آنکــه پولــی از آن درآمــد داشــته باشــید و
پــول از حســاب شــما بابـ ِ
هرســاله بــه علــت فرســوده شــدن کاهــش قیمــت داشــته باشــد (البتــه در ایــران بعضــا بــه علــت
تــورم رشــد قیمــت دارد لیکــن کمتــر از ضر یــب تــورم اســت)
مثــال هــای دیگــری از بدهــی ،خانــه ای اســت کــه در آن ســکونت داریــد و فکــر میکنیــد
یــک ســرمایه اســت .خانــه شــما تــا زمانــی کــه شــما در آن زندگــی میکنیــد ،یــک بدهــی اســت
ز یــرا هــر مــاه پولــی را از حســاب بانکــی تــان خــارج میکنیــد تــا برایــش خــرجکنیــد و بقیــه
ماجــرای خانــه شــبیه ماشــین بــرای شــما میباشــد.
همانطــور کــه نقطــه مقابــل ســرمایه ،بدهــی اســت؛ نقطــه مقابــل جریــان مالــی ،حقــوق
ســر مــاه اســت .حقــوق مــاه بــه مــاه (زندگــی کارمنــدی) فقــط یــک بســته پولــی اســت کــه وارد
یشــود و فقــط ماننــد نقطــه گــذاری ،بــه جــای ادامــه چرخــه جریــان مالــی اســت.
زندگــی م 
ً
متاســفانه آمــوزش هــای ســنتی مــردم را آمــاده ثروتمنــد شــدن نمیکنــد زیــرا مدرســه تمامــا بــر
روی میــزان حقــوق ســر مــاه ،پــس انــداز و کارمنــدی تمرکــز دارد در صورتــی کــه افــراد ثروتمنــد،
امیدشــان بدســت آوردن یــک مبلــغ پولــی مقطعــی نیســت (حقــوق ماهیانــه) بلکــه خلـ ِـق یــک
ـان پولــی اســت.
جر یـ ِ
موجــب ســوءتفاهم نشــود  ...منظــور بنــده اساســا نقــد زندگــی کارمنــدی و حقوقبگیــری
نیســت .بلکــه بنــده در حــال نقــد روش خــرج کــردن و روش بودجهبنــدی درآمــد و بعضــا
بررســی درآمــد از منابــع مختلــف هســتم .الزامــی نــدارد کــه در ســرمایهگذاری فعالیــت
کاری داشــته باشــید ،میتوانیــد شــریک یــا ســهامدار باشــید .می-توانیــد بــا تجمیــع پوهــای
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اطرافیــان و فامیــل کار و کســبی راه انداخــت تــا جوانترهــا زیــر نظــر چنــد تــن از بزرگترهــا و کار
بلدهــا فعالیــت اقتصــادی داشــته باشــند و شــما بــه عنــوان ســهامدار بــر فعالیــت آنهــا نظــارت
و مشــاوره داشــته باشــید .البتــه اینهــا همــه نیازمنــد آ گاهــی و تجربــه میباشــد و منظــور مــا هــم
کســب همیــن تجربــه قبــل از اقــدام اســت.
از ایــن بــه بعــد هــر زمانــی خواســتید پــول خــرج کنیــد و کاالیــی بخریــد ،از خودتــان بپرســید،
آیــا خر یــد ایــن میتوانــد باعــث افزایــش جر یــان پول ـیام شــود؟ یــا فقــط باعــث کاهــش آن
خواهــد شــد؟ بــه همیــن ســادگی تحوال تــی در نحــوه خــرج کــردن و بعضــا افزایــش جر یــان پولــی
در زندگیتــان خواهیــد شــد.

افزایش هوش مالی
هــوش مالــی بخشــی از هــوش کلــی مــا اســت کــه بــرای حــل مشــکالت مالــی از آن اســتفاده
میکنیــم .هرچقــدر هــوش مالــی بیشــتری داشــته باشــید ،در زمینــ ه اقتصــادی ،موفقتــر
خواهیــد شــد .میدانیــد کــه پولتــان را کجــا و بــه چــه شــکل خــرج کنیــد .بــا کمــک هــوش
مالــی میتوانیــد ســرمایهگذار یهای بهتــر و در نتیجــه ،درآمــد بهتــر و بیشــتری داشــته باشــید.
بنابرایــن ،تــاش ،الزمــه موفقیــت مالــی اســت ولــی کافــی نیســت .اگــر نتوانیــد از ثــروت و
توانایــی مالیتــان بــه درســتی اســتفاده کنیــد ،بــه راحتــی آن را از دســت میدهیــد و بــه دســت
آوردن دو بــاره آن ،ســخت اســت.
بــا هــوش مالــی میتوانیــد وضعیــت مالــی خــود را کنتــرل کنیــد و بــا دانــش کافــی ،بــا مســائل
مالــی رو بــه رو شــوید .راهکارهــای متعــددی بــرای افزایــش هــوش مالــی وجــود دارد کــه بــا بــه کار
بســتن آنهــا میتوانیــد مدیر یــت بهتــری در مســائل مالــی داشــته باشــید .بــرای افزایــش هــوش
مالــی ،ایــن راهکارهــای عملــی را بــه یــاد داشــته باشــید.
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 -1برنامهریزی برای زمان
معــروف اســت کــه میگوینــد زمــان برابــر اســت بــا پــول .بــه تعبیــری در حــوزه هــوش مالــی
نتــان بــه انجــام کارهایــی کــه موجــب درآمــد و حرکــت در مســیر کســب
یعنــی تخصیــص زما 
پــول و شــناخت بیشــتر جر یــان شــود .بــرای اینکــه رابطهتــان بــا پــول بهتــر باشــد نیــاز داریــد
کارهــای بهتــری بــا پــول انجــام دهیــد .رهاســازی خودتــان از بدهیهــا ،هــوش مالیتــان
یشــود بــرای شــروع خــرج روزانــ ه و ماهان هتــان را کنتــرل
را افزایــش میدهــد ،بپیشــنهاد م 
کنیــد .میــزان مخــارج خــود را بــرای ابعــاد مختلــف زندگــی محاســبه کنیــد .زمانــی را بــه ایــن
یتــان و جریــان آتــی درآمــد و پساندازتــان
اختصــاص دهیــد کــه برنام ـهای را بــرای امــور مال 
بنویســید .انتخابهایتــان بــرای چگونگــی خــرج کــردن را مشــخص کنیــد .انجــام ایــن کارهــا
لتــان و قــدرت کنتــرل بیشــتر پولتــان را بــه شــما میدهــد.
اطالعــات اولیــه از پو 

 -2تغییر دیدگاه
ایــن تفکــر مــا اســت کــه موجــب یــا مانــع رشــد ماســت .بــرای افزایــش هــوش مالی و احســاس
ن کــه فکــر کنیــد زندگــی بــدون
کامیابــی مالــی ،طــرز تفکرتــان را تغییــر دهیــد .بــه جــای ایــ 
ی مــان پــوچ اســت ،دربــار ه ابعــاد هــوش مالــی و کار بــردش
ن قیمــت بــرا 
خر یــدن فــان چیــز گــرا 
در زندگیتــان برنامهر یــزی کنیــد و جــای خالــی آنهــا را پیــدا کنیــد.
بــا تمرکــز روی خــرج کــردن هــوش مالیتــان پاییــن نگــه داشــته میشــود ،امــا بــا تمرکــز بــر
یتــان افزایــش مییابــد .باهــوش بــودن یعنــی هوشــمندان ه اندیشــیدن و
تولیــد پــول ،هــوش مال 
ایــن میســر نیســت مگــر بــا شــناخت تمــام فضــای امکانــات و تواناییهــای شــخصی.
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 -3تعیین هدف
بــرای موفقیــت بایــد انگیــزه داشــت .بــرای اینکــه همــواره انگیــزه خــود را در مســیر موفقیــت
حفــظ کنیــد ،بایــد هــدف داشــته باشــید .هــدف ،چشــمانداز و دورنمــا بــرای خــود داشــته
باشــید تــا مســیر راروشــن و واضــح ببینیــد و در زمانهــای مختلــف بتوانیــد شناســایی کنیــد تــا
در صــورت انحــراف بتوانیــد اصــاح مســیرکنیــد.
یهــای یــک هــدف درســت را کارشناســان در داشــتن  5ویژگــی میداننــد کــه بــه
ویژگ 
اختصــار عبارتنــد از :مشــخص بــودن ،قابــل اندازهگیــری بــودن ،دردســترس بــودن ،مرتبــط
بــودن ،قابلیــت زمانبنــدی.

1

بــرای مشــخص کــردن هــدف نبایــد کلینگــر باشــید .دقیقــا جزییــات اهــداف خــود را بــر
اســاس  5ویژگــی بــاال مشــخص کنیــد .مثــا در بعضــی از ســرمایهگذار یهای زندگــی میتوانید
مبلــغ و تار یــخ دقیــق هدفتــان را تعییــن کنیــد تــا کمتریــن ابهامــی در مــورد آن نداشــته باشــید.
بــرای مثــال دســتیابی بــه اســتقالل مالــی بــرای یــک نوجــوان و خریــد خانــه بــرای یــک فــرد
جــوان یــک هــدف مناســب اســت مشــروط بــر اینکــه ابعــاد ابعــاد پنجگانــه شــمارده شــده را
بــرای هــدف خــود شناســایی کنــد.

 -4پرداخت بدهیها
بدهیهــای خــود را بپرداز یــد تــا بــه ایــن بــاور برســید کــه پرداختــن آنهــا کار ســختی نیســت.
لــذا بــا رفــع تــرس از بدهــی و بــاور داشــتن بــر قابلیــت پرداخــت بدهــی خــود را آمــاده کنیــد بــرای
قبــول ریسـکهای مالــی.
داشــتن بدهــی و تعو یــق پرداخــت آنهــا موجــب عــدم باورهــای شــمارده شــده بــاال اســت.

 . 1ایــن  5ویژگــی را جهــت آموختــن ویــادآوردن بهتــر  SMARTمینامنــد .کــه ترکیبــی از ابتــدای کلمــات بــه ترتیــب
 Specifiable, Measurable, Available, Relevant, Timbaleمی باشــد.
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بــرای ســرمایهگذاری الزم اســت خــود را بــاور داشــته باشــید .بعــاوه الزم اســت ســابقه خــوش
حســاب داشــته باشــید تــا بتوانیــد روی کمــک و ســرمایهگذاری اطرافیــان حســاب کنیــد.

 -5تنها خرید کنید
وقتــی همــراه بــا کســی بــه خر یــد میرو یــم ،بیشــتر از نیــاز خــود هزینــه میکنیــم .در ایــن
شــرایط کمتــر بــه خریدهــای اضافــه و عواقــب آن فکــر میکنیــم و فقــط لــذت زودگــذر آن را در
ً
نظــر میگیر یــم .ا گــر تنهــا خر یــد کنیــد ،فرصــت کافــی بــرای فکــر کــردن داریــد .دقیقــا بررســی
ً
میکنیــد کــه آیــا یــک محصــول را واقعــا نیــاز داریــد یــا از ســر هیجــان ،بــه فکــر خر یــد آن افتادهایــد.
حــذف کــردن خریدهــای اضافــه و غیرضــروری ،فرصتــی اســت تــا بیشــتر بــه نحــوه خــرج
کــردن پــول فکــر کنیــد .در چنیــن شــرایطی ،بایــد هوشــمندانه عمــل کنیــد و مقــدار زیــادی در
هزین ههــای زندگــی خــود صرفهجویــی کنیــد.

 -6جسارت داشته باشید
پذیــرش ریس ـکهای ورود بــه کار جدیــد ،یــاد گرفتــن موضــوع جدیــد ،ســرمایهگذاری در
کســب و کار و اساســا هــر فعالیــت جدیــد جســارت میخواهــد .لــذا یکــی دیگــر از مهــارت
هــای تقو یــت هــوش مالــی داشــتن جســارت اســت .ایــن ذهــن شماســت کــه محدودتــان
میکنــد ،بــا محدودیــت هــا و تــرس هــا مقابلــه کنیــد و بــا آنهــا بجنگیــد .اجــازه ندهیــد آنهــا
جــزو موانــع موفقیــت شــما باشــند.
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 -7برای درآمد هزینه کنید
افــراد در بحرانهــای مالــی ســعی میکننــد هزینــه هــای جــاری زندگــی را کاهــش دهنــد.
کمتــر بــه رســتوران و مســافرت میرونــد و حتــی از برنامههــای آموزشــی خــود صــرف نظــر
میکننــد و بجــای افزایــش درآمــد تصمیــم بــه کاهــش مخــارج میگیرنــد .ایــن رونــد گــردش پــول
را متوقــف میکنــد .بســیاری از صاحبــان کســب و کار در زمــان رکــود و کاهــش درآمــد مالــی،
شــروع بــه کاهــش هزینههــا میکننــد مثــا پرســنل را تعدیــل ،تبلیغــات را متوقــف ،برنامههــای
آموزشــی و حتــی رفاهــی پرســنل را کــم میکننــد .غافــل از اینکــه همیــن امــر باعــث میشــود
ورود پــول بــه ســازمان نیــز متوقــف شــود و بنــای ورشکســتگی باشــد .واضــح اســت وقتــی منابــع
درآمــد را متوقــف میکنیــم ورود پــول را متوقــف کردهایــم .همیشــه برایــم ســوال اســت کــه ایــن
موضــوع ســاده و در نهایــت شــفافیت را چــرا خیلــی از شــرکتهای بعضــا بــزرگ قدیمــی و
مدیــران پرســابقه رعایــت نکردهانــد.
یکــی از نشــانه هــای داشــتن هــوش مالــی ایــن اســت کــه بدانیــم چــه موقــع خــرج کنیــم.
حتمــا شــنیدهاید کــه تهدیدهــا را بایــد بــه فرصــت تبدیــل کــرد و ایــن تنهــا بــا خــرج کــردن طبــق
برنامــه و بــر اســاس دانــش ممکــن اســت ،در غیــر اینصــورت شــعاری بیــش نیســت.

 -8آموزش مستمر
فــارق از اینکــه پیشــنهاد بنــده همیشــه و بــرای همــه آمــوزش بــه شــکل مســتمر بــوده و
هســت ،حتــی آخر یــن فصــل ایــن کتــاب را هــم بــا همیــن عنــوان جهــت تا کیــد بــر ایــن رفتــار
ســازنده تنظیــک کــردهام .البتــه در جــای جــای ایــن کتــاب آمــوزش مســتمر را طــرح و پیشــنهاد
و ســفارش کــردهام .در مــورد هــوش مالــی نیــز بــا علــم بــه اینکــه ایــن هــوش اکتســابی اســت و
بــرای آ گاهــی بــر ایــن علــوم بایــد بیاموز یــد و تمریــن کنیــد .شــرکت در کالسهــای آموزشــی
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ســهام و اوراق قرضــه ،دور ههــای حســابداری و کار بــا نــرم افزارهــای حســابداری ،مطالعــه
راجــع بــه اقتصــاد و هرآنچــه بــه پــول ر بــط دارد.
نکتــه ســخت ایــن موضــوع زمــان مــورد نیــاز بــرای ایــن آموزشهــا اســت و مــا همیشــه
تعجیــل بــرای حصــول نتیجــه دار یــم .لــذا پیشــنهاد میشــود در کنــار آموزشهایــی کــه بــرای
خودتــان برنامهر یــزی میکنیــد ،از مشــاوران متبحــر و موثــق اســتفاده کنیــد تــا در تصمیمــات و
کتــان کننــد ،ضرورتــی نــدارد خودتــان تمــام زیــر و بــم ســرمایهگذاری
بهــای مالــی کم 
انتخا 
را بدانیــد امــا بــا روش همــکاری در کنــار یــک مشــاور البتــه بــه شــرط دقــت نظــر و حضــور در
فعالیتهایــی اجرایــی میتوانیــد ســرعت رشــد آمــوزش را افزایــش دهیــد.
عــدم بررســی و ورود شــخصی بــه مقولههــای ســرمایهگذاری موجــب درجــازدن اطالعــات
مالــی شــما بــوده و حتمــا کــه موجــب رشــد هــوش مالــی شــما نمیشــود .لــذا بهتــر اســت
همزمــان بــا برنام ههــای آموزشــی بــا همــکاری در کنــار مشــاوران مالــی خــود ،آمــوزش ضمــن کار
را نیــز داشــته باشــید تــا ســرعت فراگیــری و کســب تجربــه را باالتــر ببریــد.

 -9روابط و الگوهای ذهنی
شــاید ایــن نظر یــه را شــنیده باشــید کــه هرآدمــی حاصــل  5رابطــه نزدیــک خــود میباشــد.
"مجــاورت ،مشــابهت م ـیآورد" ایــن یعنــی رابطــه داشــتن بــا انســانهای موفــق موجــب آمــوزش
یشــود بعــاوه موجــب توســعه دامنــه امکانــات
و رشــد ذهنــی و تغییــر الگوهــای ذهنــی فــرد م 
و اســتراتژی بــا الگوبــرداری از آنهــا میباشــد .لــذا ارتبــاط بــا آد مهــای موفــق و ثروتمنــد باعــث
یشــود .افــراد موفــق و ثروتمنــد بخوبــی میتواننــد
ســرعت بخشــیدن بــه رونــد ثروتمنــد شــدن مــا م 
از منابــع مختلــف بــه تقو یــت پــول خــود بپردازنــد و ایــن کاری اســت کــه بایــد از ایــن افــراد بــا
همجــواری و مــراوده آموخــت .افــراد موفــق دارای یــک الگــوی ذهنــی ثابــت هســتند کــه طــی
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آن بــا کمتریــن هزینــه و ســرمایه گــذاری و مشــارکت دادن ســرمایه دیگــران بــه بیشــترین رشــد
اقتصــادی میرســند .ســازمانهای موفــق نیــز از مدیــران مالــی و مشــاوران خبــره جهــت کمتریــن
ریســک مالــی اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد ســرمایه اصلــی خــود را در امنیــت کامــل قــرار دهنــد.
در ســالهای اخیــر ادغــام شــرکت هــای مختلــف را شــاهد بودیــم .شــاید بارزتریــن ایــن
ادغا مهــا در شــرکتهای خودروســاز بــوده اســت کــه باعــث قــدرت بیشــتر بــرای رقابــت بــا
دیگــر برندهــا شــده اســت .همچنیــن بــرون ســپاری کارهــای اجرایــی در بازارهــای ارزان قیمــت
از ایــن دســته ادغامهاســت ،شــرکت هــای اروپایــی کــه در کشــورهای آســیایی ماننــد چیــن
بــرای تولیــد قطعــات خــودرو خــط تولیــد نصــب کردهانــد یــا شــرکتهای تولیــد موبایــل کــه
بــا برنــد آمریکایــی و کــرهای در کشــورهایی چــون چیــن و تایــوان و کارگاههــای تولیــد و مونتــاژ
داشــتهاند و  ...اینهــا همگــی متاثــر از ایــن سیاســت بــوده اســت .ایــن قبیــل سیاس ـتگذاری
هــا بــدوا نیازمنــد داشــتن الگوهایــی گســترده ذهنــی بــرای ســاخت و تولیــد و مدیریــت از راهدور
میباشــد .حتمــا دیدهایــد مدیرانــی کــه میگوینــد یــک روز ســرکار نباشــم هیــچ کاری پیــش
نمیرونــد .ایــن دیــدگاه نقطــه مقابــل منظــور مــا اســت کــه شــوربختانه خیلــی متــداول بــرای
کســب و کارهــای ســنتی اســت.

 -10حل مشکالت مالی
مشــکالت مالــی و عــدم داشــتن راه حلهــای مربوطــه همیشــه توجیــه و توضیــح منطقــی
افــراد بــرای ســرمایهگذاری نکــردن و در نتیجــه نداشــتن رشــد مالــی بــوده و هســت .بیشــتر بــودن
هزینــه از درآمــد یعنــی کســری بودجــه و بعضــا ایــن مســئلهای اســت کــه مــردم قشــر متوســط
رو بــه پائیــن جامعــه بــا آن رو ب ـهرو هســتند .در ایــن حالــت همیشــه بنظــر میرســد اولیــن راه
کاهــش هزینههــا اســت ز یــرا خــرج نکــردن خیلــی راحتتــر از کســب درآمــد اســت.
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مطمئــن باشــید کســر بودجــه و کمبــود منابــع مالــی همیشــه بــرای همــه اقشــار وجــود دارد،
و بــاز مطئــن باشــید بــرای ثروتمنــدان ایــن کســر بودجــه بــا معیارهــای بزرگتــر و مبالــغ درشــتری
یشــود کــه میبینیــم قشــر متوســط جامعــه بــا
ختــر م 
وجــود دارد .ایــن واقعیــت بــارز درحالــی تل 
کســر بودجــه کــم بــرای ثروتمنــدان بــا کســر بودجــه ز یــاد کار میکننــد ،در واقــع قشــر ضعیــف در
حــال تــاش بــرای حــل مشــکالت مالــی قشــر ثروتمنــد هســتند ،جالــب آنکــه ایــن قشــر ضعیــف
بــا مشــکالت مالــی کوچــک در حــل مشــکالت مالــی خــود عاجزنــد ولــی همچنــان بــه کار بــرای
دیگران ادامه میدهند و با تالش در حال کمک به حل مشــکالت مالی قشــر ثروتمند هســتند.
مهــارت و تحصیــات و سختکوشــی ا گــر باهــوش مالــی همــراه نباشــد بــا خــود ثروتــی بــه
همــراه نم ـیآورد.

 -11هوش مالی برای کودکان
عــدم توانایــی مــا در حــل مســائل مالــی و نهایتــا کمبــود هــوش مالــی ما بــه علت این اســت که
سیســتم آموزشــی و خانوادههایمــان نــه تنهــا اصــول ســرمایه گــذاری را یــاد نگرفتهانــد کــه بتواننــد
یــاد بدهنــد بلکــه هیچــگاه در مســائل مالــی روزمــره زندگــی دخیــل نبودهایــم .تــا زمانــی کــه کــودک
بودهایــم برایمــان تصمیــم گرفتهانــد البتــه ســنتی و بــا توجــه بــه توانشــان و بعــد کــه بــزرگ شــدهایم
مــا مشــورت نکردهایــم ،در واقــع حتــی مشــورت گرفتــن و مشــاوره کــردن را نیــز بلــد نیســتیم.
در نهایــت مهــارت در نسـلهای دورتــر یــاد میدادنــد کــه در قلکهــا پــول پــس انــداز کننــد
و بعــد پــول را در بانــک پــس انــداز کننــد کــه ایــن روش غلطتریــن شــیوه ثــروت انــدوزی اســت.
ا گــر قصــد دار یــد بــه کــودکان پــول و ســرمایه و  ...آمــوزش دهیــد بایــد بــا اســتفاده از بــازی
باشــد .باز یهــای مختلفــی بــرای ایــن کار طراحــی شــده اســت کــه میتوانیــد در اینترنــت و
بهــای مربوطــه پیــدا کنیــد و بعضــا بــدوا خودتــان یادبگیریــد.
کتا 
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بــرای آمــوزش ســرمایهگذاری ،گــردش مالــی ،کارآفرینــی و  ...از طریــق کتابهــای جــذاب
و ســمینارهای مخصــوص کــودکان ،اقــدام کنیــد .البتــه مراقــب باشــید آنهــا را وسوســه نکنیــد.
کــودکان نبایــد پــول را بــه چشــم «همــه چیــز» ببیننــد .فقــط بایــد بداننــد چطــور بــا روشهــای
صحیــح پــول دربیاورنــد و پــس انــداز و ســرمایه گــذاری کننــد .ایــن دیــدگاه درســت یــا غلــط بــه
ترتیــب وابســته بــه دیــدگاه والدیــن ،اطرافیــان و مربیــان مربوطــه دارد.
همــه رویاهــا ،آرزوهــا و یــا خواســته هایــی در ذهــن خــود دارنــد کــه حتــی فکــر کــردن بــه آن
حــس آنهــا را خــوب مــی کنــد امــا برخــی از خواستههایشــان دســت میکشــند و برخــی بــه دنبــال
رســیدن بــه آنهــا میرونــد .رســیدن بــه اهــداف و رو یــا هــا عــاوه بــر کار کــردن نیــاز بــه فکــر کــردن و
قبــل از همــه بــه آمــوزش نیــاز دارد .هــوش مالــی از جملــه مهمتریــن مــواردی اســت کــه میتوانــد
ی خــود را افزایــش
بــه افــراد کمــک کنــد تــا بــه ایــن رویاهــا برســند .هــر کســی میتوانــد هــوش مال ـ 
دهــد و بــرای انجــام ایــنکار نیــازی نیســت در دانشــگاه تحصیــات مالــی دیــده باشــد ،تنهــا
ً
ی متعهــد و بــرای آمــوزش در حــوزه مالــی پیگیــر باشــد.
کافیســت کامــا بــه بهبــود وضعیــت مالـ 

انواع درآمد
همانطــور کــه پیشــتر در همیــن فصــل بــا هــم بررســی کردیــم درآمــد یعنــی کســب پــول و
اولیــن ز یــر مجموعــه هــوش مالــی بــود .اینــج امیخواهیــم بــا هــم انــواع درآمــد را تعریــف کنیــم تــا
در انتهــای ایــن بخــش شــما خواننــده عزیــز بتوانیــد بررســی کنیــد کــه درآمدهــای شــما از کــدام
نــوع اســت کــه بــرای درآمدهــای دیگــر در صــورت تمایــل برنامهریــزی و کســب نتیجــه کنیــد.
دیــدگاه کلــی درآمــد را بــه دو گونــه تقســیم میکنــد ،درآمــد فعــال و درآمــد غیــر فعــال .در
ادامــه تعار یــف و ز یــر مجموعههــای ایــن دو نــوع را بررســی خواهیــم کــرد:
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درآمد فعال
درآمــدی اســت کــه جهــت کســب آن در حــال فعالیــت و بیشــتر وقــت روزانــه خــود را صــرف
ایــن کســب و کار میکنیــد .درآمــد فعــال بــا توجــه بــه نــوع ســرمایهگذاری خــود بــر  2نــوع اســت:
اســتخدامی :بــه درآمــدی گفتــه میشــود کــه بــرای کســب آن فعالیــت تمــام وقــت میشــود.
ماننــد یــک کارمنــد یــا کارگــر کــه در یــک مجموعــه کاری اســتخدام و مشــغول بــه کار باشــد.
همــه افــراد بایــد ایــن روش کار را تجربــه کننــد لیکــن بدانیــد کــه صرفــا جهــت کســب تجربــه و
آمــوزش اســت .بــرای رشــد بایــد برنام ههــای دیگــری داشــت .بعضــا درآمــد حاصــل از ایــن نــوع
کار صرفــا جهــت پیشــبرد نیازهــای زندگــی میباشــد در حالــی کــه کارفرمــای مربوطــه انتفــاع
اصلــی را خواهــد داشــت.
خو یــش فرمــا :ایــن روش کســب درآمــدی اســت کــه شــخص راســا بــرای کســب و کار
ســرمایهگذاری کــرده و خــودش در ایــن کســب و کار مشــغول بــه کار تمــام وقــت اســت .ماننــد
پزشــکان و کاســبان بــازار.
درآمد غیر فعال
درآمــدی اســت کــه جهــت کســب آن فعالیــت نداریــم یــا اگــر فعالیتــی داریــم در حــد
رســیدگی و مشــاوره و نــه حتــی مدیر یــت میباشــد .درآمــد غیــر فعــال بــا توجــه بــه نــوع
ســرمایهگذاری خــود بــر  2نــوع اســت:
یشــود کــه از فعالیــت یــک کســب و کار بــرای مــا ایجــاد
سیســتمی :بــه درآمــدی گفتــه م 
یشــود ولــی شــما درآن فعالیــت ندار یــد .ماننــد کارآفرینــی یــک کســب و کار بــرای مثــال
م 
ب و کار خویشفرمایــی داریدکــه بــا راهانــدازی سیســتم مدیریــت و اجرایــی مناســب
کس ـ 
بعــدا از آن خــارج میشــوید ولــی ســود حاصــل از آن بــرای شــما برقــرا اســت .مثــال دیگــر تولیــد
محصولــی کــه بــرای مصــرف نیــاز بــه تکــرار تولیــد نــدارد ماننــد ضبــط یــک موســیقی یــا نوشــتن
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یــک کتــاب کــه انتفــاع فــروش آنهــا ســالها پــس از تولیــد بــدون نیــاز بــه تولیــد مجــدد میباشــد.
یشــود کــه تنهــا پــول شــما در آن وجــود دارد ماننــد
ســرمایهگذاری :بــه درآمــدی گفتــه م 
خر یــد اوراق قرضــه یــا خر یــد ســهام از بــورس یــا خریــد یــک خانــه کــه اجــاره دادهایــد .در ایــن
صــورت شــما صرفــا بایــد در حــال بررســی و پیشبینــی عوامــل موثــر بــر ســرمایهگذاری خــود
باشــید مثــا اوضــاع اقتصــادی و سیاســی را پیجــو باشــید و بتوانیــد تحلیــل درســتی از اخبــار
جــاری و پیــش بینــی نزدیــک بــرای آینــده داشــته باشــید تــا بتوانیــد ســرمایه-گذاری خــود را
درســت پیــش ببر یــد.
یتــوان بــه ســگ دســت آمــوزی تشــبیه کــرد کــه هــرگاه تکــه چوبــی را برایــش
پــول را م 
بیانداز یــد ،آن را بــرای شــما م ـیآورد .لیکــن ایجــاد ایــن توانایــی در ســگ ،خــودش نیازمنــد
داشــتن توانایــی و مهــارت اســت و بــرای داشــتن آن بایــد آمــوزش دیــد و تمریــن کــرد.

فصل 8
تبلیغات
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نقش و اهمیت تبلیغات در کسب و کار
افــراد کمــی در دنیــا هســتند کــه زندگیشــان خالــی از تبلیغــات باشــد .فقــط در مــورد زندگــی
روزمر هتــان فکــر کنیــد و ســعی کنیــد کــه بشــمارید چندبــار یــک تبلیــغ را میبینیــد یــا میشــنوید.
یــک نفــر در مــورد یــک محصــول بــا شــما صحبــت میکنــد ،از کنــار یــک بیلبــورد عبــور میکنیــد
و ســپس درک میکنیــد کــه چگونــه تبلیغــات و بازاریابــی در موفقیــت کســب و کارتــان تأثیــر
دارد .تبلیغــات ابــزار بســیار قــوی اســت کــه یــا یــک شــغل را بــه باالتریــن درجــه میرســاند یــا آن
را خــراب میکنــد .ا گــر درســت بــکار گرفتــه شــود ،تفاوتهایــی ایجــاد میکنــد و شــما را از جــا
بلنــد میکنــد و میتوانــد بــه رأس موفقیــت برســاند ،امــا اگــر رفتــار بجایــی نداشــته باشــد حتــی
ممکــن اســت ضــد تبلیــغ شــود بــرای کســب و کار شــما.
هرچــه افــراد بیشــتری را جلــب کنیــد کــه وقتــی تبلیغتــان را روی بیلبوردهــا یــا تلویزیــون
میبیننــد ،محصولتــان را خر یــداری کننــد ،ســود بیشــتری کســب میکنیــد و ارزش برنــد شــما
و حســن نیتتــان در رشــد آینــدهی کمپانــی شــما ،گرانبهاتــر خواهــد بــود .تبلیغــات یکــی از
قدرتمندتریــن ابزارهــا بــرای منفعــت هــای محســوس و نامحســوس در شــغلتان اســت.
امــا چگونگــی تبلیغــات در بــازار ،شــناخت ابزارهــای تبلیغاتــی و نحــوهی انتخاب صحیح
نهــای تبلیغاتــی،
از بیــن آنهــا ،بررســی الگوهــای موفــق در هــر صنعــت ،محتــوای کمپی 
نــوع رســانهی مــورد نظــر بــرای تبلیــغ ،نــوع تبلیــغ ،ایــن کــه بــازار چــه زمانــی بایــد در معــرض
ایــن تبلیغــات قــرار بگیــرد و  ...از چیزهایــی اســت کــه شــما بایــد بــرای ارائــه تبلیغــات خــود
هوشــمندانه انتخــاب کنیــد.
برای تبلیغــات نیازمنــد آن هســتید کــه بــا توجــه بــه محدودیتهــای زمانــی و مکانــی
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بهتر یــن اید ههــا را برای تاثیرگــذاری روی مخاطب ارائــه نمایــد و ایــن همــان مهارتــی اســت
کــه بعضــا توقــع دار یــم کــه تبلیغاتچــی هــا داشــته باشــند.
در دنیــای امــروز ایجاد تبلیغــات اثــر بخش نســبت بــه گذشــته ســخت تــر شــده اســت و
پیــدا کــردن مشــتری بــرای محصــول نیــاز بــه برنامــه ریــزی دقیــق و هدفمنــد دارد .مثــل هــر شــغل
دیگــری درتبلیغــات بــرای اینکــه موفــق باشــید بایــد بصــورت حرفـهای عمــل کنیــد ،شــما بــرای
ایجــاد تبلیغــات موثــر بایــد بــازار را بشناســید و در بســیاری ازمواقــع بازارســازی کنید ،لحــن
تبلیغ مناســب را بــه خو بــی تشــخیص دهیــد و بســترهای تبلیغاتــی مناســب هــر تبلیغــی را
انتخــاب نماییــد و  ...تــا بتوانیــد در کار خــود بهتریــن باشــید.
یکــی از واقعیتهــای موجــود  ،ضــرورت تبلیغــات و افزایــش پیوســتهی آن بــرای حفــظ
قــدرت رقابــت بــا رقبــا از یــک طــرف و هزینــه هــای بــاالی رقابتــی از طــرف دیگــر  ،شــرایط را بــرای
کســب و کارهــای مختلــف و تبلیغاتچــی هــا  ،ســخت و ســخت تــر کــرده اســت.
فرانکلیــن روزولت-رئیــس جمهــور اســبق آمریــکا کــه مدعــی بیشــترین تأثیــر بــر سیســتم
اقتصــاد جهــان اســت ،در بــارهی تــوان و جاذبــه حــوزه تبلیغــات مــی گویــد " :اگــر دو بــاره زندگــی
میکــردم ،حتمــا ســراغ دنیــای تبلیغــات میرفتــم .تبلیغــات را بــه هرچیــزی ترجیــح مـیدادم".

نیازمندیهای تبلیغات
شــما بایــد در قلــب مــردم جــا بــاز کنیــد .ا گــر ناشــیانه عمــل کنیــد تاثیــر معکــوس خواهیــد
گرفــت .نمونــه هــای ز یــادی از ضــد تبلیــغ در جامعــه امــروز دیــده میشــود ،کافــی اســت بــه
خودتــان برگردیــد ،بــه یادآور یــد اجناســی را کــه مصرفشــان را متوقــف کردهاید چون تبلیغاتشــان
را دیدهایــد؟
لهــای مــوردی در ایــن نوشــتار معــذور بداریــد ولــی اگــر کمــی خودتــان
مــا را از درج مثا 
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جســتجو کنیــد ،چــون نمونههــای اینگونــه از تبلیغــات زیــاد اســت ،حتمــا مــواردی خواهیــد
یافــت .بعضــی از تبلیغــات درســت ماننــد آن اســت کــه ســر بــزرگ تلســکوپ را جلــوی
چشــمانتان بگیر یــد تــا هــدف را بهتــر رصــد کنیــد و ایــن کاری اســت کــه خیلــی هــا کردهانــد.
در هــر صنــف و شــغلی فعالیــت میکنیــد بــه نوعــی بــه تبلیغــات نیــاز پیــدا خواهیــد کــرد
و واجــب اســت کــه جهــت بهتر یــن نتیجــه حتمــا تبلیغــات را بــا افــراد حرفـهای انجــام دهیــد.
دامنــه نیازمنــدی هــای تبلیغــات بســیار گســترده اســت .بــرای یــک تبلیــغ موفــق نیازمنــد بــه
داشــتن اطالعــات ز یــادی از بــازار هــدف هســتید .پیشــنهاد میکنــم همزمــان بــا بیــش از یــک
حرف ـهای حــوزه تبلیغــات مشــورت کنیــد بعــاوه بــا جامعهشــناس و روانشــناسهای آشــنا بــه
حــوزه کاری خــود نیــز مشــورت کنیــد .تفــاوت جغرافیــای زندگــی موثــر بــر دیــن ،فرهنــگ ،آداب
و رســوم ،دیــدگاه و ایدئولــوژی افــراد بــازار هــدف اســت و شناســایی ایــن تفــاوت هــا مقــدور
نیســت مگــر بــا دریافــت مشــاورههایی از کارشناســان مختلــف .ایــن ویژگــی هــای مختلــف را
میتوانیــم ازجملــه مــوارد ز یــر دانســت کــه البتــه محــدود بــه ایــن مــوارد نمیباشــد :
شناخت جامعه بازار هدف (دین ،فرهنگ ،ایدئولوژی و ) ...
رفتار مصرف کننده و اثر بخشی تبلیغات
برندینگ
تحقیقات بازاریابی و کاربردهای آن در تبلیغات
ویژگیهای یک پیام تبلیغاتی و فرمهای تبلیغاتی قالب و لحنهای تبلیغاتی
استراتژی کارکردی و موثر بر بازارهای متفاوت و خاص
ساختار و گونههای آژانسهای تبلیغات و ارزیابی آژانسهای تبلیغاتی
معیارهای استراتژی ،ایدهپردازی ،مالی ،اجرایی ،زمان
ویژگیهای تبلیغات تجاری
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مزایا و معایب و چگونگی تبلیغ در تلویزیون و رادیو
تبلیغات نامحسوس یا جایگذاری محصول تبلیغات اسپانسری
نشریات و رسانههای چاپی
تبلیغات محیطی
تبلیغات غیر رسانهای
انواع نمایشگاهها و چگونگی حضور در نمایشگاهها
تبلیغات موجود و موثر بازار (جهت تبلیغ مشابه یا ایجاد تفاوت)
....
گســتردگی مقولــه تبلیغــات ،حرف ـهای بــودن تبلیغاتچیهــا ،رقابتهــای ســالم و
ناســالم حــوزه تبلیغــات و تاثیــر علــوم روانشناســی و جامعــه شناســی و پیشــرفتهای علــم
نوروتکنولــوژی موجــب اهمیــت هرچــه بیشــتر تبلیغــات شــده اســت ،ایــن نوشــتار مجــال
گنجایــش ایــن حجــم از موضوعــات را نــدارد ،لــذا بــه کــم گویــی بســنده کــرده و شــما را دعــوت
میکنیــم تــا بــرای تبلیــغ محصــول خــود بــا تبلیغاتچیهــای حرفــهای کار کنیــد.

فصل آخر
حرف آخر
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علم االنسان مالم یعلم (علق )5
آموخت به انسان چیزی که نمیدانست.
در کالم اهلل مجیــد آیــه هایــی پیرامــون آمــوزش و تفکــر و تعقــل را بــه تکــرار میبینیــم .تاکیدی
بــر رشــد و پیشــرفت طــی روزهایــی کــه نعمــت حیــات داریــم .بــه قطعیــت میتــوان گفــت
آمــوزش و رشــد از اهــداف اصلــی حیــات اســت و بــی بهــره بــودن از یادگیــری در هــر لحظــه بــه
معنــای بــی بهــره بــودن از حیــات اســت.

آموزش مستمر
در راســتای تاکیــد کلیــه بــزرگان و پیامبــران از جملــه رســول اکــرم صلــوات اهلل علیــه ،بــر آن
شــدیم تــا مهمتر یــن حــرف را جهــت بیشــتر مانــدن در ذهــن در آخریــن فصــل بیاوریــم .آمــوزش
از نــوع "آمــوزش مســتمر" و آمــوزش بــی توقــف ،حرکــت بــی وقفــه در مســیر آمــوزش کــه واجــب
اســت بــر تمــام افــراد و چــه بســیار در جامعــه مــا دیــده می شــود جای خالــی آموزش هایــی بعضا
اولیــه .آمــوزش هایــی بــرای زندگــی بهتــر ،مهــارت ارتبــاط ،جســارت حضــور ،حفــظ ســامت،
ایجــاد شــادی ،تربیــت کــودکان ،داشــتن ایمــان و امیــد ،کار پــر رونــق ،کســب حــال و  ...چــه
بســیارند ایــن مــوارد کــه نیازمنــد آمــوزش مســتمر هســتند و در تــوان و تخصــص نویســنده ایــن
کتــاب نیســت.
شایســته و بایســته اســت تــا تمــام لحظــات حیــاط را بــا آمــوزش دیــدن و آمــوزش دادن رنگــی
و پربرکــت کنیــم .در هــر مســیری کــه مــورد نظرمــان و مطلوبمــان اســت آمــوزش ببینیــم و آمــوزش
بدهیــم .نکتــه ای کــه تمــام مدرســین در تمــام مقاطــع و حــوزه هــا تا کیــد میکننــد یادگیــری
بهتــر هنــگام یــاد دادن اســت .هنگامــی کــه بــه قصــد آمــوزش دیگــران اقــدام میکنیــم حتمــا
خودمــان بیشــتر و بهتــر و نهادینــه تــر یــاد میگیریــم .از جملــه بــرکات نــگارش ایــن کتــاب بــرای
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بنــده (ضمــن تحریــر منســجم جــزوات و گفتارهــای پراکنــده طــی کالس هــا) ارتبــاط بهتــر
موضوعــات و کشــف راه هــای تاثیــر مــوارد بــر هــم بــود.
ضمــن تبر یــک بــه شــما کــه ایــن کتــاب را بــه آخــر رســاندید ،آرزومنــد اســتمرار شــما در امــر
آمــوزش خــود و اطرافیــان هســتیم.

