


توســعه دانــش و مهــارت،  يــادگيري و اســتفاده از تجربيــات افــراد در 
و حوزه هاي مختلف كاري يك فعاليت مقطعي نمي باشد و بـه مـديران

 ها و كارشناسان توصيه مي شود كه خـود را هميشـه نسـبت بـه يافتـه
مطالــب علمــي و آكادميــك در زمينــه دانــش مــديريت و مهارت هــاي 

لـی در همین راستا واحـد تحصـیالت تکمی. پژوهشي به روز نگاه دارند
تی و سازمان مدیریت صنعتی برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنع

خدماتی اعم از دولتی و خصوصی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشـی
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 ددووررهه  ددررسسططحح  ککااررششننااسسیی  ننااپپییووسستتهه  ممددییررییتت  ببااززررگگااننی

ددووررهه  ددرر سسططحح  ککااررددااننیی    ممددییررییتت  ببااززررگگااننیی
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و فنــاوری و راه حل هــای تولید را در ســطح 
بزرگتری همگرا سازد. 

گام تکاملــی اقتصــاد دانش بنیــان، توســعه 
اقتصاد شــبکه و اشــاعه دانش بومی شده و 
به اشتراک گذاری آن در شبکه تولید و توزیع 
و بــه  طور کلی، در میــان بخش های صنعت، 
کشــاورزی و خدمات کشــور اســت تا بتوان 
بــرای به دســت آوردن ســود اقتصــادی در 
مقیاس گسترده تر و بازتر مورد استفاده واقع 

شود. 
 این تکامل تدریجی اقتصاد شــبکه می تواند 
یک نظم اقتصادی بهم پیوسته ایجاد کند که 
به خودباوری عاملین اقتصادی منتهی شــود 
و خود مســیری را بــرای مشــارکت و تحرک 
بیشتر افراد برای نیل به یک اقتصاد مبتنی بر 

رشد و توسعه و ارزش آفرینی های چشمگیر 
بگشــاید. به این ترتیب مالحظه می شود که 
با به کارگیری اســتاندارهای نوین شــیوه های 
تولید و با استفاده از دانش انباشته و تجارب 
کشــورهای دیگر می توان اهداف توســعه و 
گســترش اشــتغال و باال بردن سطح درآمد 
ملــی، ارتقــای کیفیــت زندگــی و افزایــش 
به زیســتی های اقتصــادی و اجتماعی را که از 
نیازهای مبرم امروز جامعه ما اســت محقق 

نمود. 
اگر بخواهیــم تولیداتمان منجــر به افزایش 
اشــتغال گردد و بتوانیم طیف گســترده ای از 
نیروی انســانی کارآمد و بهــره ور را بکار گیریم 
و نقــش کارکنــان خــالق و مهارت آفریــن 
در فرآینــد تولیــد را افزایش دهیــم و از این 

مسیر به اهداف توســعه و گسترش اشتغال 
نایــل شــویم، پایبندی بــه الزامــات پرورش 
نیروی انســانی و تعریــف دقیقــی از کارراهه 
توســعه قابلیت هــای نیــروی انســانی در 
اقتصاد شــبکه ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
الگوگیــری از نمونه های موفق در کشــورهای 
توسعه یافته که مســیر دانش آفرینی و ایجاد 
اقتصاد شــبکه ای و الگوهــای پلتفرمی را در 
برنامــه تولید محصوالت خود قــرار داده و با 
کســب مهارت های روزآمــد و تخصص های 
بزرگتــر و  بازار هــای  فتــح  بــه  پیشــرفته 
ســودآورتری دســت یافته اند می توانــد یک 
نقشه راه موفقیت آفرین در توسعه اقتصادی 
و ارتقای کیفیت زندگی برای شهروندانمان در 

مقطع زمانی کنونی باشد. 

1- United Nations Industrial Development Organization: UNIDO

ادبیــات اقتصــاد، رشــد اقتصادی را به شــرایطی 
تعریف می کنــد کــه در آن ارزش تولید ناخالص 
سرانه به قیمت های ثابت، ساالنه افزایش یابد و 
این افزایش سرانه تولید ناخالص ناشی از ارتقای 
بهره وری عوامل و نهاده های تولید باشد. در ادامه و در تکامل این 
تعریــف، توســعه اقتصــادی را بــه این شــرح معرفــی می کند که 
هنگامی که رشــد اقتصادی با ارتقای کیفیت زندگی و بهبود شرایط 
بهداشــت و درمان و ارتقای کیفیت آموزش و کاهش بیکاری ها و 
آزادی هــای اجتماعــی و مدنی همراه شــود، به توســعه اقتصادی 
دســت یافته ایم. ایــن تعریف همه پذیر، اینک بنا بــر نظر یونیدو۱، 
توسعه یافتگی کشور ها را به شرایطی متکی می کند که در آن سهم 
غالب در فرآیند تولید و صادرات محصوالت کشور، بهره داشتن از 
فناوری های مدرن باشــد. طی چند دهه اخیر که به اواســط نســل 
چهارم از انقالب صنعتی رســیده ایم و در بعضی حوزه ها حتی پا به 
آســتانه های انقالب صنعتی پنجم گذارده ایــم الزامات جدیدی به 
عنوان پیش شــرط توســعه اقتصادی مطرح شــده اند. با توجه به 
پیشــرفت های چشــمگیر فناوری اطالعــات و ارتباطــات، ارتقای 
بهــره وری عوامل تولید نیــز حوزه های جدیــدی را در نوردیده و به 
جهش های تکاملی شگفت انگیزی دســت یافته است. ریشه های 
ایــن تحوالت که تعاریف بهره وری و کیفیت زندگی را نیز مشــمول 
تغییرات وســیعی نمــوده، مدیــون مفهومی همچــون تحوالت 
دانش بنیــان هســتیم. اقتصاد دانش بنیــان نیز در همیــن ارتباط، 
وضعیتــی را تبیین می کنــد که به کارگیــری دانــش و فناوری های 
جدیــد برای تولیــد کاالها و خدمات نویــن و کارآمــد از مبانی آن 
اســت و الزمه اش حضور طیف گسترده ای از منابع انسانی ماهر  و 
متخصــص درتولیــد کاالها و خدمات بــوده و به ایــن ایده تأکید 

می کنــد که در دنیای صنعتی امروز برای پایــداری در فضای رقابتی 
کسب وکار به مشــاغلی که نیاز به مهارت های تخصصی ویژه دارند 
محتاجیــم. در ایــن رویکرد ســرمایه اصلــی بنگاه نیروی انســانی 
دانشــگر اســت و بنابراین به افــرادی نیازمندیم که دارای دانشــی 
خاص برای کسب و پردازش اطالعات و ساختن ایده های جدید و 
توانمنــد در تولید محصوالت کارآمد تر و متفاوت باشــند. مفهوم 
اصلی در اقتصاد دانش بنیان این اســت که تخصص و مهارت های 
پیشــرفته نیــروی کار می تواند هم یک محصول ممتــاز و نوآورانه 
خدماتی با ارزش افــزوده باال را برای ارایه بــه بازار های جهانی مهیا 
سازد و هم آنکه تولید محصوالت مبتنی بر دانش فشرده ای که از 
تحقیقات و تجارب پیشــین کســب می شــود و منجر به تســریعِ  
پیشــرفت های بیشــتر فنــی و علمی و در کنار آن منســوخ شــدن 
شیوه های کهنه انجام کار می شوند، گردد. این مسیر براساس آنچه 
تا کنون در جهان تجربه شده است باید بتواند فرآیندی یکپارچه را 
زمینه ســازی کند که با به کارگیری آن، استفاده از راه حل های علمی 

توسعهواقتصاددانشبنیان
مرتضی عمادزاده

سردبیر

سرمقاله
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قبلی مشــکالتی راکه خود به وجود آورده انــد، نمی توانند حل کنند و 
نیاز به نوآوری مستمر وجود دارد. تردیدی نیست که تغییر زاویه دید 
و پارادایم ها، یکی ازسخت ترین و شاید سخت ترین کار برای انسان ها 
اســت که به طور موقت ســلب آرامش کرده و رنج آور می باشــد. اما 

این طبیعت فرآیند شکوفایی و رشد است. 
 بهــره وری بــه عنوان یــک معیار مهــم وکلیدی ارزیابــی عملکرد 
سیســتم، نتیجه و پیامد یــک فرآیند و زنجیــره ارزش کامل وجامع 
اســت که با پژوهش و تحقیق و توسعه شروع و در قالب حلقه های 
اصلــی طراحــی، تأمین، تولیــد وعرضــه محصوالت تــداوم می یابد. 
مجموع این حلقه ها و فعالیت های اصلی، گوناگونی ماهیت دانش، 
نــوآوری و فناوری را در خود نهفتــه دارد و لذا دانش بنیانی، موضوعی 
مســتقل و مجزا از حیــات، چرخه فعالیت ها، پایداری وتوســعه یک 

سیســتم نیســت. جوهره و روح دانش 
در همــه فرآیندهــا و فعالیت ها، حاکم 
اســت. فلســفه وجــودی هــر فرآیند و 
فعالیــت، خلــق ارزش هرچه بیشــتر با 
به کارگیری هرچه درســت تر و منطقی تر 
منابع مختلــف بالفعل و بالقوه اســت. 
البته برای رشــد بیشــتر و حصول نتایج 
مدنظــر از دســتاوردهای پژوهشــی و 
دانشی، نیاز به منابع انسانی و سرمایه ای 
بیشــتر مطــرح می شــود و الزامــی برای 
تحقــق اهــداف زنجیــره ارزش اســت. 
بهره وری نشــان دهنده میــزان موفقیت 
یک سیستم درتولید فکر و ایده، تبدیل 
آن بــه دانــش و فناوری تولیــد، طرح و 
محصول و عرضه آن به صورت مستمر 
و پایدار با تکیه بر هوشمندی در انتخاب 
کارهــای درســت و روش هــای انجــام 
درســت اســت، که ریشــه درعقالنیت و 
تفکــر دارد. بایــد پذیرفت که بــا توقف 
فکــر، پویایی از بین مــی رود و خالقیت 

و نوآوری نیز متوقف می شود. 
کــه  مدیریتــی  شــیوه های  لــذا 
معتقد به ضــرورت نوانــگاری، نونگری، 
نواندیشــی و نوســازی در چرخــه حیات 
یک سیســتم و ســاختار برای رسیدن به 
کارها و روش های درســت تر نباشــد، با 
دانش بنیانی و دانشگرایی، به طور سهوی 
یــا عمدی تقابــل جدی و پیوســته دارد 
و بنیان دگماتیســم و خشــکه مغزی را 
تقویــت می کنــد و در نهایــت موجبات 
اســتهالک و زوال گرایــی  ایســتایی، 
سیســتم فراهم می گردد کــه فرجام آن 
روشــن اســت. پذیــرش ایــن حقیقت 
مهم اســت که خالقیت و نوآوری انسان 
پایانــی نــدارد و انســان به دلیــل روح و 
مغز پویایــی که دارد به طور مســتمر در 
حال خلق دانش و نوآوری است،دانش 
قابلیت هــای  ارزش وتوســعه  خلــق 

ارزش آفرین.
 چـــــرخه بهـــــره وری، بــــــا درک 

و اســتنباط دقیــق از واقعیــت چرایی و 

 بهره وری به 
عنوان یک معیار 

مهم وکلیدی 
ارزیابی عملکرد 

سیستم، نتیجه و 
پیامد یک فرآیند 

و زنجیره ارزش 
کامل وجامع است 

که با پژوهش و 
تحقیق و توسعه 
شروع و در قالب 
حلقه های اصلی 
طراحی، تأمین، 

تولید وعرضه 
محصوالت تداوم 

می یابد

مقاله

 رویکرد حرکت بهره وری درســطوح مختلف، پایــداری و پویایی 
سیســتم درمســیر بالندگــی و تعالی اســت. ایــن رویکرد بــر نگرش 
سیســتمی و غیرخطی، تأکید ویژه دارد و نتایج وعملکرد یکســان و 
مشابه را نمی پذیرد و انتظار منطقی آن است که هرلحظه عمرسیستم 
به توســعه منابع و قابلیت های آن و تعامل بهتر و مؤثرتر با محیط و 
توقع در این و نهایتًا عملکرد برتر از قبل منجر شــود. هرچند که بستر 
و محیط بیرونی )شامل عوامل غیرقابل کنترل( بر عملکرد آن مؤثر و 
البته ازآن متأثر است، اما به هرحال انتظار در این رویکرد این است. 

 رویکــرد مبتنــی بــر اصالت بهــره وری، درهمــه شــرایط زمانی و 
مکانی، برد و هدف مهم بنانهاده شــده است: اول خلق ارزش واقعی 
هرچه بیشــتر و دوم استفاده درست ازمنابع و جلوگیری ازبالاستفاده 
مانــدن، هدررفــت و ضایعــات آنها در ایــن رویکــرد. حقیقت قابل 

تأمل این است که سطح بهره وری متغیر و مبتنی بر انعطاف پذیری و 
تغییرپذیری هدفمند و نتیجه گرای سیســتم، ازباورها، چارچوب های 
ذهنــی، انگاره ها و پنداشــت ها و مجموع اجزای ســازه های بنیادین 
رفتاری آغاز می شــود و به عملکرد می رســد که نیازمند نگاه غیرخطی 
واعتقــاد بــه رابطه دوســویه اســت، چراکــه نتایــج و عملکــرد هم 

باورآفرین و اندیشه ساز می باشند. 
 فرآینــد نوبــاوری، بازانــگاری، نواندیشــی، بازطراحــی، نوســازی 
و بازســازی به موقــع، چرخه و حرکت بهــره وری را بــرای ارتقا و بهبود 
عملکرد سیستم، ساماندهی و حمایت می کند و باورها، اندیشه ها و 
طرح های کهنه را که ناکارآمد و غیراثربخش هســتند، کنار می گذارد. 
جمله معروف انیشتین که مشکالت امروزناشی از راه حل های دیروز 
اســت، راهنمایی مؤثر و حاوی این پیام مهم اســت کــه راهکارهای 

بهرهوریودانشبنیانی
محمدعلی محمدی

عضو هیئت علمی سازمان 
مدیریت صنعتی
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وآگاهانــه با محیط خــود نیــز در تعامل و 
مبادله باشد. 

نقش فناوری در ارتقای سطح بهره وری 
سیســتم ها و ســازمان ها، روز بــه روز رو به 
افزایش اســت و به معمای بهره وری تبدیل 
شــده اســت. فناوری ای که ما حصل دانش 
دانشــگران اســت ایده های خام را به ثروت 
تبدیــل می کند و نقــش کلیــدی در فرآیند 
ارزش آفرینی دارد. ســطح فنــاوری قابلیت 
مهمی است که عملکرد و بهره وری سیستم 
را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و مزیت 
نســبی و مهمی برای همه سازمان ها است. 
تردیدی نیســت کــه همــواره بــرای ارتقای 
ســطح بهره وری سیســتم ها و ســازمان ها، 
یکی از حوزه های اصلی و بسیار مهم، توسعه 
فناوری و ارتقای سطح آن و به طور طبیعی 
تقویــت پویایــی، دانش محــوری و نوآوری 
اســت و به همیــن دلیل، آقــای پیتر دراکر 
معتقد است که بهره وری سازمان ها در قرن 
بیســت و یکم بیــش از هر زمان وابســته به 
بهره وری سرمایه های انسانی دانشگر است، 
چــرا که روز به روز بر تعــداد و اهمیت افراد 
متخصــص و ضرورت مشــارکت دهی آنان 
در اداره، بهبود و تحول سیســتم ها افزوده 
می شــود و این البته تابع نرخ رشــد فناوری 
و تغییرات آن اســت. بهره وری انســان های 
دانشــگر تابــع عوامــل گوناگــون ازجملــه 
کیفیــت و میــزان توســعه یافتگی نظــام 
مدیریــت و رهبــری ســازمان، سیســتم ها، 
ساختارها و فرهنگ اســت. برای موفقیت 
در حرکــت بهــره وری مبتنــی بــر رویکــرد 
دانش مــداری و دانش محوری، باید بیش از 
هرچیز به سرمایه انسانی دانشگرها بها داده 
شــود تا فرآینــد زایش دانش و طی مســیر 
خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینی با پشــتوانه 
مهارت هــای مؤثــر و کارآمــد و تجربه های 
ارزشــمند بــه شــکل پویــا و مؤثــر صورت 
پذیــرد. هنــر و قابلیــت مهم ســازمان های 
امــروز و آینده، داشــتن یک تیم ارزشــمند 
از ســرمایه های انســانی دانشــگر اســت که 
درون ســازمان یــا بیــرون از آن هســتند و 

همواره پشتوانه اصلی فرآیند دانش آفرینی 
و نوآوری انــد. قابلیــت و مهارت شــناخت، 
جــذب، تخصیص، به کارگیری، نگهداشــت 
و توســــعه، کلیـــــدی ترین قابلیـــــت های 

سازمان های نوین است. 
نکتــه مهم بــرای موفقیــت، بهره گیری 
از فرصت  هــای محیطــی به ویــژه تعامــل 
و همــکاری بــا سیســتم ها و ســازمان های 
محیطی  )که امــکان هم افزایی بــا آن ها در 
زمینه خلــق دانش و نوآوری وجــود دارد(، 
درکنــار توجــه دقیــق بــه مجمــوع منابــع 
وقابلیت های درون سیســتمی است و این 
نیازمنــد نگاهی هوشــمندانه بــه بهره گیری 
از منابــع در دســترس اســت تا هــم امکان 
دانش آفرینــی و نــوآوری و هم ســرعت آن 
افزایــش یابــد و این همان هوشــمندی در 
به کارگیری همه منابع به ویژه سرمایه دانش 
است که یکی از رویکردهای اساسی حرکت 

بهره وری می باشد. 
همواره تأکید شــده است که، بهره وری 
نتیجه اندیشــه برتر اســت نه کار سخت تر و 
بیشتر؛ اندیشــه برتر از عقل های پیراسته از 
جهل و آراســته بــه درک و دانایــی وآگاهی 
عمیــق متولد می شــود. مســابقه جدی در 
دنیــای امــروز و آینده، مســابقه بهــره وری 
اســت که رقابــت شــدید و تنگاتنگی در آن 
وجــود دارد و به طور مســتمر بــر پیچیدگی 
و شدت آن افزوده می شــود. این مسابقه، 
دردرجه نخســت، توان و انرژی اصلی خود 
را از قلــب، مغز و دســت  ســرمایه انســانی 
نوآور وکارآفرین می گیرد. لــذا برندگان این 
مسابقه، سازمان ها و سیستم هایی هستند 
که صاحب ســرمایه مهم دانشــی است و با 
نظام هــای مدیریتــی مؤثر و توســعه یافته، 

نتیجه را به نفع خود تمام می کنند. 

بــرای  ازمهم تریــن درس هــا  یکــی 
آموختن، درک این نکته اساسی است که 
»مشــغول بودن« با »بهره ور بــودن«، یکی 

نیست!

یکی ازمهم ترین درس ها برای 
آموختن، درک این نکته اساسی 

است که »مشغول بودن« با 
»بهره ور بودن«، یکی نیست! 

مقاله

چگونگی سیســتم و عملکــرد آن و البته با 
رویکــرد علمــی و تحلیلی انتقادی شــروع 
می کنــد و بــا هــدف به پویــی و بهســازی 
سیســتم، بــه ارزیابــی، تحلیــل، بازانگاری 
و بازطراحی می رســد و با مهندســی مجدد 
و معمــاری خالقانــه و نوآورانــه، سیســتم 
را در مــدار بالندگــی و تکویــن، رهســپار 
تعالــی می کند. محــور حرکت ایــن چرخه، 
قدرت تحلیــل، خالقیت و نوآوری انســان 
و پشــتوانه حرکتی آن، رویکرد سیســتمی، 
ســبک مدیریــت صحیــح و دانش آفرینــی 
اســت؛ تا منابع هوشــمندانه به کار گرفته و 
به درستی ارزش آفرینی شود و اینگونه است 
کــه پیامدهــا وآثارعملیــات وعملکرد یک 
سیستم می تواند و بایدبسیار بیشتر از ارزش 
منابع به کارگرفته شــده وحتی خروجی های 
آن باشــد تا بتوان به توانمندی، اثربخشی و 
کارآیــی آن تکیه و اطمینــان کرد و از بقاء و 

توسعه آن به درستی حمایت نمود. 
به کارگیری هوشــمندانه منابع، نیازمند 
هوشمندی و هوشــیاری در شناخت، درک 
و بهره برداری از مجموعــه منابع، با توجه به 
توان و ظرفیــت بالفعل وبالقوه آنهاســت، 
به ویــژه ســرمایه های دانشــی کــه نیازمند 
مدیریــت صحیح دانــش از مرحلــه تولید، 
اســتفاده، حفــظ و نگهــداری و انتقــال آن 
اســت، البتــه پویایی و اســتمرار ایــن نوع 
مدیریــت، موضوعــی کلیدی و بســیار مهم 
اســت. به گونه ای که ســرمایه های دانشــی 
مولد باشــند و به فناوری و محصول منجر 
شــوند، البته پویایی این فرآیند بســیار مهم 

اســت. اگر بپذیریم که محــور اصلی حرکت 
بهــره وری، خالقیت و نوآوری اســت و هم 
بپذیریــم کــه خالقیت و نــوآوری محصول 
مدیریــت درســت دانــش  و همچنیــن 
دانش پایه بودن مدیریت وفضای عملیاتی 
سیســتم اســت، متوجه اهمیت روزافزون 
ســازمان های مولــد دانــش خواهیم شــد. 
منظــور از دانش پایــه بــودن مدیریــت و 
فضــای عملیاتی، توجه به ایــن نکته مهم و 
اساســی اســت که خلق دانش و رسیدن به 
نــوآوری نیازمند هدف گــذاری، راهبردها و 
سیاست های درســت و مؤثر، تأمین منابع 
درســت و مؤثــر، ســازماندهی صحیــح و 
فرهنگ غنــی و حامی دانش اســت و البته 
این موضوع ریشــه در بــاور مدیران دارد که 
آگاهانه بپذیرند ما سال هاســت وارد موج 
ســوم عصــر اطالعــات شــده ایم، یعنی از 
دوران هــای اقتصادی قبلی گذشــته ایم و به 
اقتصاد دانش بنیان رســیده ایم و برای بقا و 
رشــد، باید پارادایم های جدیــدی را مد نظر 
قــرار دهیــم و چالش های قــرن جدید را به 
درستی مدیریت کنیم تا از فرصت  های ناب 
آن بیشترین بهره و دستاورد حاصل شود. 

اتکای صــرف به دارایی هــای فیزیکی و 
کم توجهــی به ســرمایه های مهم دانشــی و 
تعامل آن ها، به مــرور ما را از مدار بهره وری 
خارج و به تله بهــره وری نزولی وارد خواهد 
کرد. قرار داشــتن در مدار بهــره وری نیازمند 
اندیشــه محوری، دانشــگرایی، نــوآوری و 
کارآفرینــی در حــوزه فعالیــت مشــخص 
بــه طــور هدفمند اســت کــه هوشــمندانه 

مقاله
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افزایــش یافتــه ایجاد شــده اســت. به عبــارت دیگــر، نه مســتقل از 
دســتگاه اســت و نــه متعلق بــه یــک فروشــنده، بلکه یــک اقتصاد 
مجازی مســتقل اســت کــه توســط ارزهــای دیجیتــال و توکن های 
 .)Gupta,Ashutosh,2022( غیـــــرقابــل تعویض۱0 فعال می شــــــود 

متیــو بــال۱۱ می گویــد: متــاورس شــبکه ای گســترده از جهان هــا و 
شبیه ســازی های ســه بعدی پایدار اســت که به صورت آنی و لحظه به 
لحظه پردازش می شــوند که در آن هویت اشــخاص، اشیای فیزیکی، 
تاریخ بشــر و حتی سیســتم های پرداختی پیوستگی خودشان را حفظ 
می کننــد. این مجموعه می توانــد همزمان تعداد زیــادی از افراد را به 
صــورت مجازی در خود جای دهد بدون آنکه الزم باشــد این افراد در 

یک مکان فیزیکی حضور داشته باشند. 

متاورسوآیندهکار	
بسیاری از جاده ها، سازمان ها را نهایتًا 
به ســمت متاورس می برند، توجه داشته 
باشید، به نظر نمی رســد که این فقط یک 
تب و تاب زودگذر باشــد. ممکن اســت 
اشــتباه کنید که متــاورس فقط یک کلمه 
دیگر در تعداد بی شمار از ترندهایی است 
کــه در دنیای فناوری می درخشــند، اما بر 
خالف بقیه، از قبل ریشــه در جامعه دارد. 
به دلیل همه گیــری و تســریع دیجیتالی 
شــدن در مقیاس بــزرگ و تحت فشــار 
قــرار دادن ســازمان ها در ســطح جهانی 
برای غوطه ور شــدن در دنیــای دیجیتال، 
متــاورس دیگر فقط یــک آینده تخیلی و 
علمــی تخیلی نیســت. واقعیــت مجازی 
و واقعیت افزوده مطمئنــًا فراتر از حوزه 
بازی های آنالین گسترش یافته اند. ازآنجا 
که سازمان ها به دنبال توسعه محیط های 
کاری مجازی هســتند، متــاورس راه حلی 
برای چالش های تکــرار تعامالت فیزیکی 
حضوری خواهد بود. متاورس سازمان ها 
را تشــویق می کند تــا تجربــه فراگیر برای 
کارکنان دفتــری و کارمنــدان را از راه دور 
ایجــاد کنند؛ کــه باعث می شــود کارکنان 
مشارکتی و رقابتی شوند. همچنین منجر 
بــه غنی ســازی تجربــه کارکنــان و فراهم 
کــردن فرصت برابــر برای آنها با اســتفاده 
از حالت هــای مختلــف کار می شــود، که 
ایجــاد راه هــای خالقانه و تخیلــی را برای 
کارمنــدان فراهــم می کنــد تــا در جهت 

اهداف سازمانی با هم همکاری کنند
 .)European business review(

مفهوممتاورسبرای	
کسبوکارها

وقتی صحبت از »متاورس« می شود، 
تعداد کمــی از رهبــراِن کســب وکار خود 
را متخصــص می داننــد. برخــی ممکــن 
اســت تعجب کنند که آیا متــاورس برای 
شــرکت های آنهــا مهــم اســت یــا خیر؟ 

متاورس شبکه ای 
گسترده از جهان ها 
و شبیه سازی های 

سه بعدی پایدار 
است که به صورت 

آنی و لحظه به 
لحظه پردازش 

می شوند که در آن 
هویت اشخاص، 

اشیای فیزیکی، 
تاریخ بشر و حتی 

سیستم های 
پرداختی پیوستگی 

خودشان را حفظ 
می کنند

مقاله

کلمه متاورس۱ نخستین بار در سال ۱992 توسط »نیل استیونسن2« 
در رمانی به نام »سقوط برفی۳« به کار گرفته شد. این نویسنده در رمانش 
جهانی را به تصویر می کشد که در آن کاربران می توانستند با استفاده از 
هدفون و عینک های طراحی شده، در دنیای دیجیتال غوطه ور باشند. 
در این دنیای دیجیتــال، کاربران قادرند با یکدیگــر ارتباط برقرار کنند، 
 کاالهایی را میان خود مبادلــه کنند و نهایتا از طریق واقعیت مجازی۴

 زندگــی دوگانــه ای را تجربــه کننــد. اگرچــه آنچــه امــروزه در قــرن 
بیســت ویکم بــرای متــاورس درحــال وقوع اســت، با جهانــی که در 
رمــان استیونســن بــه تصویر کشــیده شــده شــباهت هایی دارد، اما 
تفاوت فاحشــی در ایــن میان به چشــم می خورد؛ چراکه بســیاری از 
 کاســتی های زیرســاختی متاورس کنونی با تکیه بر فناوری بالک چین5

 برطــرف شــده و از ایــن طریــق، جهــان تخیــل بــه جهــان واقــع 
نزدیک تــر شــده اســت؛ ایــن چیــزی اســت کــه در جهــان مجــازی 
رمان ســقوط برفی وجود نداشــت )دنیــای اقتصاد، شــماره 5۳76(. 
ایــن روزهــا صحبت های بســیاری دربــاره عبــارت »متــاورس« مطرح 
 می شــود؛کلیدواژه ای که سال هاســت شــکل گرفته، اما بــه  دلیل آنکه

 فیســبوک6 و مارک زاکربرگ7 عالقه وافری به آن نشــان داده اند، توجه 
همگان را به خود جلب کرده اســت. متــاورس از دو واژه متا۸ به معنی 
فراتر و یونیورس9 به معنی جهان تشــکیل شده است. در کل، می توان 
گفت که متاورس به معنی »فراجهان« است )همشهری آنالین، ۱۴00(. 
امــا متــاورس دقیقــا چیســت؟متاورس یــک فضــای مجــازی 
جمعی اســت کــه با همگرایــی واقعیت فیزیکــی و دیجیتالــی تقریبًا 

متــاورس
جهانیفراترازفضایمجازی

مرتضی ایراندوست
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

متــاورس از دو واژه متــا به معنی فراتر و یونیورس به معنی جهان تشــکیل شــده اســت. درکل، میتوان گفت 
متــاورس به معنی»فرا جهان« اســت. نام تجاری جدید متا، یک لوگو که به نظر می رســد یک نشــان بی نهایت پیچ 
خورده اســت. کلمه ای یونانی اســت که نماد این موضوع اســت که همیشه چیزهای بیشــتری برای ساختن وجود 

دارد. 
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واقعیــت می توانــد با ایــن تبلیغــات مطابقت 
داشــته باشــد یا خیر. اما اگر این لحظــه » متا« 
باشــد یعنــی اگــر چیــزی را ارائه دهد کــه مردم 
واقعًا می  خواهند می توان فرض کرد که بسیاری 
از شــرکت ها شــگفت زده هســتند کــه واقعــًا 
متاورس چیست و آیا باید بخشی از آن باشند یا 

 .)Balis,Janet,2022(خیر
فیسبوک اکنون »پلتفرم متا« یا به اختصار »متا« 
نامیــده می شــود. زاکربرگ در جریان ســخنرانی 
خــود در رویــداد مجــازی شــرکت، فیســبوک 
کانکــت گفــت، این شــرکت درحــال تغییر نام 
تجــاری خــود و تمرکــز بر ســاخت »متــاورس« 
اســت، شبیه ســازی کــه درآن افــراد بــه عنوان 
 آواتــار در زمــان واقعــی بــا هــم تعامــل دارند 

اصلــی  ایــده   .)Heilweil, Rebecca,2021 (

متاورس پیچیده نیست به بیان ساده، متاورس 
شــامل هرتجربه دیجیتال در اینترنت اســت که 
پایدار، چشــمگیر، ســه بعدی و مجازی باشدکه 
نظیــرآن در دنیــای فیزیکــی اتفــاق نمی افتــد. 
تجربیــات متــاورس بــه ما فرصــت بــازی، کار، 
ارتبــاط یــا خرید را می دهــد و فقط بــرای اینکه 
چیزها بیشتر ســرگرم کننده باشــند و چیزهایی 
کــه می خریم می توانند واقعی یا مجازی باشــند 
)Balis,Janet,2022(. گارتنــر انتظار دارد تا ســال 

2026، 25 % از افــراد حداقــل یــک ســاعت در 
روز را بــرای کار، خریــد، آمــوزش، رســانه های 
اجتماعــی یا ســرگرمی در متاورس ســپری کنند 

 .)Gupta,Ashutosh,2022(

ایــن نــام جدیــد نشــان می دهــد فیســبوک 
نمی خواهد فقط ایــن محیط دیجیتال جدید را 
بسازد. می خواهد معرف آن هم باشد. زاکربرگ 
در کنفرانس توســعه دهندگان واقعیت مجازی 
و واقعیــت افــزوده فیســبوک گفــت: از این به 
بعد، ما متــاورس خواهیــم بود، نه فیســبوک. 
همانطور کــه برندهای جدید مــا در محصوالت 
ما ظاهر می شــوند، امیدوارم مردم با نام تجاری 
متا وآینده ای که ما نماد آن هســتیم آشنا شوند

)Heilweil, Rebecca,2021(. او گفت: »زمان آن 

فرا رسیده است که برند جدید شرکت را بپذیریم 
تا همــه کارهایی کــه انجام می دهیم را شــامل 

 .)Lee Yohn,Denise,2021( ».شود
 ما از داســتان کامل پشت نام تجاری جدید متا، 
که شــامل لوگویی است که شــبیه یک عالمت 
بی نهایــت پیچ خورده اســت، اطالعــی نداریم. 
زاکربرگ هنگام اعالم نام جدید توضیح داد متا 
را دوســت دارد، زیرا این کلمه یونانی اســت که 
نماد »همیشــه چیزهای بیشــتری برای ساختن 
 .)Heilweil, Rebecca,2021(وجود دارد« است

جــدای از اعــالم نام بــزرگ زاکربــرگ، کنفرانس 
کانکت امســال بــر توضیح چگونگــی عملکرد 
متــاورس و فنــاوری کــه آن را قدرتمند می کند 
متمرکز بــود. زاکربرگ همچنین بــر تالش های 
شــرکتش برای ســاخت محصوالت جدید برای 
متــاورس، از جمله ســخت افزار جدید واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده، آواتارهای دیجیتالی 
بســیار واقعــی و تجربیــات جدیــد بازی هــای 
ویدیویــی تأکیــد کــرد. مدیرعامــل شــرکت 
توضیح داد اســتفاده از نام جدید نشــان دهنده 
اهمیت تجــارت جدید متاورس اســت که جدا 
از برنامه هــای رســانه اجتماعی فیســبوک عمل 

 .)Heilweil, Rebecca,2021(می کند
از دید پروفسور رید، همان طور که اینترنت زندگی 
انسان ها را به طور کامل تغییر داده است، متاورس 
هم، چنین تأثیــری خواهد داشــت. متاورس در 
کنار فوایدی که دارد، می تواند خطرات بزرگی برای 
انســان ها به وجود آورد؛ در نتیجه ضروری است، 
سیســتمی قدرتمند بــرای نظارت بر متــاورس و 
فعالیت های مرتبط با آن ایجاد شود. او می گوید: 
»ما اکنون در مراحل بســیار ابتدایی شــکل گیری 
این فضا هســتیم، اما باید بحث هــا در این زمینه 
آغاز شــود تــا قبــل از آنکه دچــار تبعــات منفی 
گســترش متاورس شــویم و راهی برای بازگشت 
وجود نداشته باشد، تدابیر الزم را اتخاذ کنیم. رید 
می گوید: »هدف نهایی متــاورس، صرفا واقعیت 
مجازی یا واقعیت افزوده نیســت، بلکه واقعیت 
ترکیبی۱۳ اســت. متاورس دنیــای واقعی و دنیای 
مجــازی را ترکیــب می کنــد و نهایتا ایــن ترکیب 
ممکن اســت، چنان عمیق باشد که دنیای واقعی 
و دنیای مجــازی غیرقابل تفکیک شــوند )دنیای 

اقتصاد، شماره 5۳۳5(. 

به بیان ساده، 
متاورس شامل 

هرتجربه دیجیتال 
در اینترنت 

است که پایدار، 
چشمگیر، 

سه بعدی و مجازی 
باشدکه نظیرآن 

در دنیای فیزیکی 
اتفاق نمی افتد

مقاله

پاســخ: بله، اما مفهوم متــاورس برای 
متــاورس  چیســت؟  کســب وکارها 
نوید یــک دنیــای دیجیتال ســه بعدی 
خیره کننده  و واقع گرایانه ای را می دهد 
کــه درآن می توانیــد )به عنــوان مثال( 
کاالها و خدمات را بخرید و بفروشید، 
قراردادهــا را امضــا و اجــرا کنیــد، 
اســتعدادها را جــذب و آموزش دهید 
و با مشــتریان و جوامع تعامل داشــته 
باشید. همانطور که برخی از رؤیاپردازان 
فنــاوری متــاورس را تصــور می کننــد، 
اساســا ایــن جهــان روی پلتفرم هایــی 
که صاحبــان آن داده هــا، حاکمیت و 
تراکنش هــا را کنتــرل می کننــد اجــرا 
نمی شــود. در عوض، مشـــــــتریان )و 
کســب  وکارها( می توانند هویت، ارز، 
تجــارب و دارایی هــای خــود را بــه هر 
کجــا کــه می خواهند ببرنــد. همچنین 
برخالف تجربیات وب امروزی، بسیاری 
از ایــن دنیــای دیجیتــال حتــی زمانی 
کــه هیــچ کــس در آن نباشــد، ادامــه 
خواهد داشــت. برای مثال، با متاورس 
می توانید یک هدست واقعیت مجازی 

قرار دهید و از یک کارخانه درآن ســوی 
دنیا دیدن کنید. شما ماشین های آن را 
می بینید، لمس می کنید، با ناظر محلی 
دست می  دهید و عملکرد آن را بررسی 

 .)pwc. com(می کنید
پیامدهــای  بــرای کســب وکار،   
یک دنیــای دیجیتال فراگیــر، پایدار و 
غیرمتمرکز می تواند بســیار زیاد باشــد. 
در حــال حاضــر، شــرکت ها بــه دنبال 

متاورس هستند تا :
غنی سازی تجربه مصرف کننده   
معرفــی محصــوالت مجــازی ای که    

فقط در متاورس موجود است
جمع آوری داده هــای جدید در مورد    

مشتریان
بازاریابــی محصــوالت و خدمــات    

فیزیکی و دیجیتالی
پشــتیبانی از پرداخت های متاورس    

و مالی 
ارائــه ســخت افــزار و برنامه هایــی    

به منظــور پشــتیبانی از فعالیت هــای 
)pwc. com(متاورس

در هفتــه ای کــه فیســبوک تغییــر نام 

خــود را به متــا اعالم کــرد، متاورس از 
ناشناختگی علمی تخیلی به کانون توجه 
اصلــی تبدیل و باعث شــد تحلیلگران 
وال اســتریت، ســــــیاست مداران و 
حامیان حریم خصوصی آن  را به بخشی 
از واژگان خود تبدیل کنند. اما با توجه 
بــه اینکــه در حــال حاضــر بســیاری از 
افــراد می دانند کــه به طورکلی متاورس 
چیســت، تجارب دیجیتالــی فراگیر که 
از طریق دســتگاه های واقعیت مجازی 
و واقعیت افــزوده ۱2 قابــل دسترســی 
هســتند، اهمیت فرهنگــی آن و اینکه 
چگونــه ممکن اســت رفتارهــای ما را 
تغییــر دهــد، چنــدان واضح نیســت 

 .)Adario,Strange,2021(

افــراد زیــادی هســتند کــه معتقدنــد 
درحــال حاضرآخریــن تغییــر پارادایم 
بــرای اینترنت بــه خوبی درحــال انجام 
اســت. آنها می گویند متاورس همین 
نزدیکی  هاست. وقتی شرکت ها در یک 
فضا و رســانه ســرمایه گذاری می کنند 
و زمانــی را اعــالم می کننــد، منطقــی 
اســت کمی تأمــل کنیــم و ببینیــم آیا 

ارز دیجیتال رویدادهای اجتماعی و 
سرگرمی

بازار/ تجارت دیجیتال

خرید آنالین
توکن های غیر قابل تعویض

محل کار
زیرساخت

رسانه های اجتماعی
مستقل از دستگاه

انسان های دیجیتال
بازی

پردازش زبان طبیعی
دارائی های دیجیتال

)Gupta,Ashutosh,2022( عناصر متاورس

مقاله
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متاورسچهوقتبهاینجامیرسد؟	
نظــرات مختلفــی وجــود دارد. زمانــی 
کــه زاکربرگ دیــدگاه خــود را از متاورس به 
اشــتراک گذاشــت، یک جدول زمانی پنج تا 
ده ســاله بــرای فناوری هایی کــه معرفی کرد 
تعیین نمــود. متیو بــال۱۴، چارچوب زمانی 
بســیار طوالنی تــری. بــرای تفســیر آنچه در 
مقاله 2020 خود به نام »متاورس: چیست، 
کجــا آن را پیــدا کنیــم، و چــه کســی آن را 
خواهــد ســاخت« در ذهــن دارد، او معتقد 
اســت اینترنت برای تجربه متاورس طراحی 
نشده است. او استدالل می کند که در حالی 
کــه بســیاری از فناوری هــای امــروزی دارای 
ویژگی هایــی هســتند که می تــوان آنها را در 
یــک متاورس یافــت، اما هیچ یــک از آن ها 
نمی تواننــد در ســطوحی کــه یــک متاورس 
بــرای عملکرد بــه آن نیــاز دارد، عمــل کند. 
او فکــر می کند که ســاخت متــاورس ده ها 
سال طول می کشــد. گفته می شــود، زمانی 
کــه ایجــاد گردیــد همانطورکــه می دانیــم، 
احتماالً انتقال آرامی از اینترنت به متاورس 
نخواهیــم داشــت و بازیگــران اصلــی تنهــا 
آن هــا نخواهند بود. شــرکت های کوچک تر 
که بر بســیاری از جنبه های مختلف متاورس 
تمرکز می کنند، احتمــاالً نقش مهمی را ایفا 

 .)Quin,Alex,2021(می کنند
اما چه زمانــی می توانیم انتظــار دیدن آن را 
داشته باشــیم ؟ مارک زاکربرگ، مدیر عامل 
متــا )فیســبوک ســابق( تخمیــن می زند که 
پنج تا ۱0 ســال طول می کشد تا ویژگی های 
کلیدی متاورس به جریان اصلی تبدیل شود. 
امــا جنبه هایی از متــاورس درحــال حاضر 
وجود دارد. ســرعت پهنای بانــد فوق العاده 
ســریع، هدســت های واقعیــت مجــازی و 
دنیای آنالین همیشه روشن در حال حاضر 
راه اندازی شده اند، هرچند ممکن است برای 

همه قابل دسترسی نباشد. 
)snider,mike,Molina,brett,2022(

متاورسچگونهزندگیماراتغییرخواهدداد؟	
مســتقیم ترین پدیده قابل مشــاهده احتماالً افزایش تجربیات متاورس 
خواهــد بــود. متاورس واقعــی ممکن اســت چندین دهه بــا آن فاصله 
داشــته باشــد، اما احتماالً در دســترس بودن فرمت های رسانه واقعیت 
مجازی و واقعیت افــزوده و معرفی فناوری های فراگیرتر افزایش خواهد 
یافــت. کار از خانــه می تواند به ایجاد مجدد دفتر شــما به صورت مجازی 
در خانه یا حتی ایجاد یک فضای دیجیتال که در آن دفتر، شما می توانید 
بطور مستمر حضور داشــته باشید، تکامل یابد. خرید آنالین نیز می تواند 
معنــای جدیدی پیدا کند. بــا این حال، فراتر از این مثال ها، بیشــتر مردم 
متــاورس را دنیایی دیجیتال می دانند که در آن هــر چیزی، از جمله کار و 

.)Quin,Alex,2021(بازی، می تواند اتفاق بیفتد

چهکسیازمتاورسسودمیبرد؟	
اگر شــما زمان زیادی را صرف خواندن در مورد شــرکت های فناوری 
بــزرگ ماننــد اپل، فیســبوک، گوگل و مایکروســافت کنید شــما ممکن 
اســت به نتیجه برســید که پیشــرفت تکنولوژی )مانند ظهــور متاورس( 
اجتناب ناپذیر اســت و فکر کردن در مورد اینکــه چگونه این فناوری های 
جدید جامعه، سیاســت و فرهنگ ما را شــکل می دهد و چگونه ممکن 
اســت ما با آن آینده متناسب باشیم دشوار نیســت. این ایده »جبرگرایی 
تکنولوژیک« نامیده می شــود: این احساس که پیشــرفت های تکنولوژی 
روابــط اجتماعی، روابــط قدرت و فرهنگ ما را صرفًا به عنوان مســافرین 
شــکل می دهد. برای فیســبوک و ســایر شــرکت های بزرگ، کــه مصمم 
به پذیرش مســئله بــزرگ بعدی قبــل از رقبــای خود هســتند، متاورس 
هیجان انگیــز اســت، زیرا این فرصــت را در اختیار بازار هــای جدید، انواع 
.)Kelly, Nick,2021(شبکه اجتماعی جدید و اختراعات جدید قرار می دهد

مقاله

چراتبلیغاتبیشازحدپیرامونمتاورسوجوددارد؟	
هیجان زیادی پیرامون متاورس وجود دارد، بیشــتر توســط شــرکت های فناوری که پیشــاپیش ادعا می کنند شــرکت های متاورس هســتند، 
یــا متــاورس را برای افزایش یا تقویــت واقعیت های دیجیتال و فیزیکــی افراد، ایجاد می کنند. عــالوه بر این، فعالیت هایی کــه درحال حاضر در 

محیط های جداگانه رخ می دهند و نهایتًا در یک متاورس انجام می شوند، مانند:
۱- خرید لباس و لوازم جانبی برای آواتارهای آنالین 2- خرید زمین دیجیتال و ساخت خانه های مجازی ۳- شرکت در یک تجربه اجتماعی مجازی 
۴- خرید در مراکز مجازی از طریق تجارت فراگیر 5- استفاده از کالس های مجازی برای تجربه یادگیری همه جانبه 6- تعامل با انسان های دیجیتال 

برای کارمندان، خدمات مشتری، فروش و سایر تعامالت تجاری. 
انتظار می رود متاورس فرصت  ها و مدل های کســب وکار مشــترک و غیرمتمرکز دائمی را فراهم کند که سازمان ها را قادر می سازد تجارت دیجیتال 

 .)Gupta,Ashutosh,2022(را گسترش دهند

امــروزه مــوارد و محصــوالت منحصــر به فــرد زیــادی وجود 
دارد کــه همگی نســخه های خــود را در متاورس ایجــاد می کنند. 

فرصت  ها در صنایع مختلف عبارتند از:
1- آموزش عالی، پزشکی، نظامی و انواع دیگر مشاغل، می توانند 
تجربــه یادگیــری فراگیرتــری را ارائه دهنــد. آنها نیازی بــه ایجاد 
زیرســاخت های خــود ندارنــد، زیرا متــاورس چارچــوب را فراهم 

می کند. 
2- رویدادهای مجازی که در دو سال گذشته محبوبیت یافته اند، 

اکنون می توانند پیشنهادات یکپارچه تری ارائه دهند. 
3- خرده فروشــی می توانــد دامنــه خــود را بــه یک تجربــه خرید 
همه جانبــه که امکان خریــد محصوالت پیچیده تــری را می دهد، 

گسترش دهد. 

4- شــرکت ها می تواننــد از طریــق فضاهــای کاری پیشــرفته بــه 
تعامل، همکاری و ارتباط بهتر با کارمندان خود دست یابند. 

5- رســانه های اجتماعی می توانند به ســمت متاورس سوق پیدا 
کننــد، جایی کــه کاربران می تواننــد از طریق آواتارهای ســه بعدی 

تعامل داشته باشند. 
پذیرش فناوری های متاورس هنوز نوپا و پراکنده اســت و توصیه 
می کنیــم از ســرمایه گذاری های ســنگین در یک متــاورس خاص 
خــودداری کنیــد. هنــوز خیلی زود اســت مشــخص شــود کدام 
ســرمایه گذاری در بلندمــدت مناســب برای رشــد و ترقی خواهد 
بود و اولویــت باید یادگیری، کاوش و آماده ســازی برای متاورس 
بدون افراط در پیاده ســازی، بر اســاس چند مورد اســتفاده باشد 

 .)Gupta,Ashutosh,2022(

فرصتهایتجاریمتاورسچیست؟	
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به دســت آورند، در حالی که شــرکت هایی که در صدر روندهای متاورس باقی می مانند ممکن اســت در موقعیت خوبی برای پیش بینی ترجیحات 
 .)pwc. com(و رفتار مصرف کننده باشند

شــرکتی که قبالً با نام فیسبوک شــناخته می شد، در حال چرخش به ســوی متاورس اســت )Heilweil, Rebecca,2021(، تغییر نام تجاری 
بــه دالیــل زیادی مورد بررســی قرار گرفته اســت: برخی آن را تالش بــرای منحرف کردن توجهــات از انتقادی که اخیرًا شــرکت با آن روبه رو شــده 
اســت می دانند)Lee Yohn,Denise,2021(، زیرا با ســیل چالش ها از جمله تحقیقات احتمالی از ســوی کمیســیون تجارت فدرال و خشــم 
قانون گذاران از برنامه های شــرکت برای ساخت نسخه کودکانه اینستاگرام مواجه است. همچنین با افزایش پوشش رسانه ای انتقادی مواجه است 
 .)Heilweil, Rebecca,2021( که به دلیل هزاران ســند داخلی فاش شده توســط افشاگر فیسبوک، فرانسیس هاوگن، تقویت شده اســت
متاورس که به نام جدید اشــاره دارد به خوبی شــناخته یا درک نشده است، بنابراین گیج کننده است. اما مهمترین مسئله در مورد تغییر نام تجاری 
این اســت که برند جدید بدون انجام هیچ تغییر اساســی در شــرکت معرفی شــده اســت )Lee Yohn,Denise,2021( . جــای تعجب ندارد 
فیســبوک این تدبیر را اتخاذ کند. بســیاری از شرکت ها هم انجام می دهند. هنگامی که رهبران کســب وکار می خواهند هویت شرکت خود را تغییر 
دهند یا موقعیت کســب وکار خود را تغییر دهند، اغلب ابتدا به پیام ها و ارتباطات خارجی، نام، لوگو جدید و یک کمپین تبلیغاتی روی می آورند. 
زیرا ایجاد این نوع تغییرات ظاهری نســبتًا آسان است، درحالی که ایجاد تغییرات واقعی در تجارت و فرهنگ شرکت بسیار دشوارتر است. ممکن 
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چهچیزییکمتاورسرامیسازد:مفاهیمکلیدیپایه	
 یکی از راه های فکر کردن به متــاورس، مجموعه ای از فرصت  ها 
است که شرکت شــما می تواند از میان آن ها چند مورد را برای تمرکز 
روی آن انتخــاب کند. بر اســاس ســال ها کار با روندهــای فناوری که 
اکنون در حال همگرایی برای شــکل گیری متاورس هســتند، شــش 
مفهوم را شناســایی کرده ایــم که معتقدیم پایه و اســاس آن خواهد 
بود. بســیاری از آنها هنــوز به بلوغ کامــل نرســیده اند و ارزش کامل 
همگرایی واقعی هنوز توســط اکثر ســازمان ها درک نشــده است. با 
ایــن حال، برخی از این مفاهیم در حال حاضر به اندازه کافی ملموس 
هســتند، که می تواننــد خطوط فعلی کســب وکار را توســعه دهند و 
خطــوط جدیدی ایجــاد کنند. در هر صــورت، این مولفه هــا نیازمند 
توجه به اعتماد و ارزش ها هستند، در غیر اینصورت دنیای دیجیتال 

جدید می تواند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند. 

اقتصاد	
ارزهــای دیجیتــال، توکن های غیرقابل تعویض و ســایر ارزهای 
دیجیتال مبتنی بــر بالک چین، دارایی ها و صرافی ها، احتماالً زیربنای 
تبادل ارزش در سراســر متاورس خواهند بــود. از طرفی نوآوری های 
بیشــتری مورد نیاز اســت، زیرا دولت ها، شــرکت ها و ســازمان های 
جدید و فقط دیجیتالی برای ایجاد سیســتم های پولی دیجیتال قابل 
اعتمــاد، ارائه پیشــنهادهای جدید کســب درآمد از داده هــا و انجام 
وام، پرداخت، ســرمایه گذاری در امالک و مســتغالت و موارد دیگر 
در متاورس تالش می کنند. ســازمان های خودمختار غیرمتمرکز۱5 با 
قوانین مورد توافق داوطلبانه که توســط یــک برنامه رایانه ای که روی 
یک بالک چین اجرا می شــود احتماالً نقش های مهمی را ایفا خواهند 

کرد. 

قابلیتهمکاری	
یک متــاورس واقعــی نیازمند قابلیــت همــکاری یکپارچه بین 
کاربــران و پلتفرم ها، بر اســاس وب ۳،0 و اســتانداردهایی اســت که 
هنوز تعیین نشــده اســت، این قابلیــت همکاری امکانــات جدیدی 
را برای دســتیابی بــه مشــتریان و درک آنها ارائه می دهــد، همچنین 
چالش هــای جدیــدی را بــرای جمــع آوری و حفاظــت از داده هــا و 
امنیت ســایبری و حریم خصوصــی ایجاد می کند، که ممکن اســت 
اســتراتژی های کســب وکار مبتنی بر نگهداری کاربران و داده های آنها 
در یــک پلتفرم معیــن را تضعیف کنــد. مزیت رقابتی ممکن اســت 
به آن دســته از شــرکت هایی منتقل شــود که )از طریق سخت  افزار یا 
نرم  افــزار( راه های قابل اعتمادی را برای ورود کاربران به متاورس ارائه 

می دهند. 

دولت	
 متــاورس به قوانین تعامل برای کاربــران، قوانینی برای چگونگی 
تغییر خود متاورس در طول زمان و مکانیســم های اجرایی، از جمله 
برای جمــع آوری مالیات، حاکمیت داده ها و انطبــاق با مقررات نیاز 
دارد. افــراد صاحب نظــر ممکن اســت بتوانند به تنظیــم این قوانین 
کمک کنند. همچنین امنیت بســیار مهم خواهد بود، زیرا یک دنیای 
دیجیتــال جدید و غیرمتمرکز ممکن اســت دنیای جدیــدی از نقاط 
ورود بــرای حمله به بازیگــران مخرب ارائــه دهد. اصالــت و اعتماد 
به طور گسترده تر نیز باید در اولویت قرار گیرد تا اطالعات نادرستی که 

اغلب اینترنت را آزار می دهد کاهش دهد. 

هویت	
امــروزه در اینترنــت، هویــت اغلب بــه پلتفرم ها مرتبط اســت. 
ممکن است درست، مستعار یا ناشناس باشد. متاورس، غیرمتمرکز 
و به هم پیوســته، بــه هویت های دیجیتالی قابل اعتمــاد برای افراد، 
دارایی ها و سازمان هایی که در سراسر پلتفرم ها منتقل می شوند، نیاز 
دارد. شرکت هایی که اکنون در زمینه هویت دیجیتال فعال هستند، 
هم ممکن اســت به تنظیم استانداردهای متاورس کمک کنند و هم 
بتوانند خدمات الزم را ارائه دهند. همچنین ممکن است هویت های 
دیجیتال بــرای جمع آوری داده های مجــاز و مدیریت داده ها در یک 

محیط غیرمتمرکز مرکزی به کار روند. 

ماندگاری	
یــک متــاورس واقعی بایــد تغییرات ایجاد شــده در آن توســط 
شرکت کنندگان مختلف، ورود و خروج از آن به روش های گوناگون، 
در مکان هــا و در زمان های مختلف را در زمــان واقعی منعکس کند. 
وقتی هدســت متاورس خــود را خــارج می کنید، متاورس و ســایر 
شرکت کنندگان بدون وقفه به فعالیت های خود ادامه می دهند. این 
تــداوم احتماالً نیازمند رویکردی جدید برای دارایی ها و فعالیت های 
دیجیتــال، از جمله ســرویس ها و برنامه هایی اســت که قابل حمل، 

پیکربندی پویا و قابل توسعه هستند. 

تجربه	
یــک دنیــای دیجیتــال ســه بعدی مشــترک، پایــدار و غوطه ور، 
تجربیــات منحصــر به فــردی را بــر اســاس باورهای زیبایی شناســی، 
آرمان ها و ســلیقه های خود که در انتخاب های فردی بیان می شــود، 
ارائــه می دهد. برخــی از گرایش هــا برای تجربــه کاربــری در بازی ها و 
محیط های VR/AR در حال آشــکار شــدن هســتند. شرکت هایی 
که تجارب متــاورس قابل اعتمــاد ایجاد می کننــد و از حقوق حریم 
خصوصی محافظت می کنند، ممکن اســت وفاداری مصرف کننده را 

مقاله
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مقاله

است در گذشته زمانی بوده باشد که تغییر یک شرکت در تغییر افکار 
عمومی موثر بوده اســت. مشتریان امروزی بسیار باهوش تر هستند. 
بیش از اینکه آنها بخواهند باور کنند شــرکت واقعا تغییر کرده اســت 
باید چیزی کامالً متفاوت به آنها پیشــنهاد شــود یا مدارک معتبری از 
حل مشــکالت را ببینند. آنها از برندهایی که بــا آنها تجارت می کنند، 
اصالت می خواهند و انتظار دارند که شرکت ها در درون همان چیزی 
باشــند که در خارج می گویند. ممکن است فیســبوک با انتخاب نام 
جدید ســعی داشــته باشــد ادعا کند که در حال توســعه فناوری های 
نوآورانه ای است که افراد را به روش های جدید و هیجان انگیز دور هم 
جمع می کند اما در واقعیت، این شــرکتی است که در حال ساخت و 
ترویج محصــوالت بالقوه خطرناک، پرورش دهنده فرهنگ ناکارآمد 
نیروی کار و از دســت دادن اعتماد مشــتریان خود اســت. فیسبوک 
بایــد منتظر می ماند تا به این مشــکالت رســیدگی کنــد، و مهمتر از 
آن، قبــل از اعالم یک نام تجاری جدید، خــود را به عنوان ارائه دهنده 
محصوالت یا برنامه های کاربردی متاورس تثبیت می کرد. فیســبوک 
با تالش های خود بــرای تغییر نام تجــاری، وعده هایی می دهد که به 
نظر نمی رسد در حال حاضر به آنها عمل کند. تا زمانی که متا نشان دهد 
که در حال ایجاد تغییرات واقعی اســت، همان فیســبوک قدیمی با نام 

.)Lee Yohn,Denise,2021(دیگری خواهد بود
تعداد کل کاربران فیســبوک برای اولین بار برای این پلتفرم رسانه 
اجتماعی کاهش یافته اســت که از ۱7 سال پیش تاکنون رشد ظاهرًا 
بی پایانی را تجربه کرده اســت. بر اســاس گزارش ســه ماهه شــرکت 
مادر متا، فیسبوک در سه ماهه چهارم سال 202۱ حدود نیم میلیون 
کاربر روزانه جهانی را نســبت به سه ماهه قبل از دست داده است. که 

ممکن اســت در مقایســه با ۱.9۳ میلیارد کاربر فعال روزانه، کاهش 
قابل توجهی به نظر نرســد، اما برای یک شرکت معیار محور که پایگاه 
کاربــری آن مدت هاســت با ســرعت زیــاد در برنامه هــای مختلفش 
رشد کرده اســت، نقطه پایینی است. این آمار نشــان می دهد که متا 
چگونه برای مرتبط ماندن با کاربران جوان که بســیاری از آنها به سمت 
برنامه های رقیب کشــیده شــده اند، تــالش کرده اســت. در روزهای 
اولیه، فیسبوک فقط در ایاالت متحده در دسترس بود، اما از آن زمان 
تقریبًا به همه کشورها، به جز مکان هایی مانند چین، که در آن برنامه 
مسدود شده است گســترش یافته است. رشد کاربران فیسبوک قبالً 
به ویژه در ایاالت متحده کاهش یافته اســت، اما این اولین سه ماهه 
است که در آن تعداد کاربران روزانه جهانی آن کاهش یافته است. این 
بدان معناست که مهمتر از همیشه متا باید استراتژی خود را برای حفظ و 

)Ghaffary, Shirin,2022(جذب مخاطبین جدید تغییر دهد

توصیههاییبرایرهبراننوآوریفناوری	
۱-توسعه اســتراتژی های کســب وکار دیجیتالی که از زیرساخت های 

داخلی و مشارکت کنندگان متاورس بهره می برد. 
2- مدیریت ایده و نوآوری که روی فرصت  ها و مدل های کسب وکار 

جدید با متاورس تمرکز دارد. 
۳- شناســایی خطــر فنــاوری منحصــر به فــرد، حریــم خصوصی و 

پیامدهای امنیتی در این محیط جدید پایدار و غیرمتمرکز . 
۴- فهرســت کردن نتایج، فرصت  ها و موانع متــاورس در قالب یک 

)Gupta,Ashutosh,2022( چرخ فناوری در حال ظهور
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چکیده	
به منظور چابک ســازی سیســتم های مدیریت کیفیت، بهبــود و یافتن حل 
مســأله یکی از برجســته ترین متدها، تشــکیل و به کارگیــری حلقه های کیفیت 
است.پایه های اصلی کنترل کیفیت فراگیر)TQM(۱ شامل تکنیک هایی است 

که اصلی ترین آن ها چهار مورد می باشد.
کایزن: یک بهبود مســتمر اســت کــه ژاپنی ها بــه برنامه بهبود مســتمر کایزن 
می گویند.مهندســی مجدد فرایند ها)BRP(2: فرایندهــای کاری و یا همان 
 5s روش های انجام کار را مجــددًا طراحی می کنند.نظام آراســتگی ژاپنی: به
مشــهور اســت و طی این سیســتم با تکنیک هایــی محیط کار را بــرای فعالیت 
بهتــر مرتب می کنند.مورد چهارم نیز حلقه های کیفیت می باشــد که موضوع 

اصلی، این حلقه ها می باشد.
بدیــن منظــور در ابتــدا بــه تعریف حلقه هــا، نحــوه شــکل گیری، فعالیت ها و 

معیارهای انتخاب مدیران حلقه ها پرداخته شده است.
در ادامه، پس از شــکل گیری حلقه هــا، در رابطه با روش کار، جلســه ها و نحوه 
ارزیابی فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت در تمام سازمان اشاره شده است 
و در پایان نیز به ســاختار حلقه های کیفیت در تویوتا به منظور الگویابی پرداخته 

شده است.
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کنترلکیفیت
ســـــــازمان

حلقــههای

زهرا شریفی
کارشناس ارشد مدیریت کیفیت
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راه حل های مناسبی را پیدا کنند تا آن مشکل برطرف شود. این گروه ها 
از تکنیک هــای کیفیــت و کنترل آماری اســتفاده می کننــد و حداکثر 

سعی خود را می کنند که خالقیت در حل مسائل را به کار ببرند.

ابعادانسانیحلقههایکنترلکیفیت	
خصوصیت انسان تمایل به رشد فردی و رقابت طلبی است. با در 
نظر گرفتن این خصوصیت هر فردی دلش می خواهد شرایطی برایش 
مهیا شــود که عملکرد بهتری داشــته باشــد و نهایتًا به سمت بالندگی 
بیشتر پیش برود. در شــرایط مناسب هر فردی از اینکه مهارت هایش 
را بهتر کرده، می تواند احساس رضایت بیشتری داشته باشد. حال اگر 
این مهارت ها در کنار بهبود مهارت تمام کارکنان سازمان باشد، مسلمًا 
ســازمان  به کارکنانش برای کار کردن در آن محیط رضایت بیشــتری را 
عرضه می کند. حلقه های کنترل کیفیت ابزاری اســت که به سازمان ها 
کمــک می کند که پرســنل خود را در راســتای بهبود فــردی و بالندگی 

پیش ببرند.

نحوهمعرفیحلقههایکنترلکیفیت	
حال قرار اســت فعالیت های QCC را به ســازمان معرفی کنیم، 
باید خالقیت به کار ببریم. به خصوص که هدف از راه اندازی حلقه های 
کنتــرل کیفیت ارتقای بالندگی کارکنان اســت. در معرفی حلقه ها باید 
بــه محیط کاری، ویژگی محیط کاری و فرهنگ ســازمانی مربوط به آن 

سازمان توجه ویژه داشت.

تعدادپرسنلدرحلقههایکنترلکیفیت	
اگرچــه اصول TQM، مشــارکت همــه پرســنل را می خواهد اما 
بسته به فرهنگ ســازمانی تصمیم گرفته می شود که کدام دپارتمان ها 
و بخش های شــرکت در QCC مشــارکت داشــته باشــند. یعنی برای 
هر ســازمان ضرورت نــدارد همه پرســنل در گام اول درگیــر فعالیت 
حلقه هــای کنتــرل کیفیــت شــوند. بهتریــن پروژه هــای حلقه ها در 
ســازمان هایی به نتیجه رسیده اند که کار را با اهداف مشخص،آموزش 
کافی، تعداد پرســنل مناسب پیش برده اند و بخشــی از کار را در حوزه 
این پــروژه قرار داده اند. بایســتی شــروع کار با پروژه کوچک باشــد و 
سپس پرســنل را برگزیده و افراد خاص برای پروژه انتخاب شوند. این 
افراد را آموزش کافی می دهند، ســوژه های خوبی انتخاب می شــود و 
این ســوژه ها تا آخر پیش می روند، بعد از این که نتایج برای پرسنل و 
مدیریت مشخص شــد در نهایت پروژه های حلقه های کنترل کیفیت 
به طور گســترده در تمام نقاط مختلف ســازمان به کار گرفته می شود. 
تصمیم کلیدی این اســت که میزان مشــارکت ســازمان در حلقه های 

کنترل کیفیت الزم است.

معیارهایانتخابمدیرانحلقههایکنترلکیفیت	
یکــی از پارامترهای موفقیت در QCC، انتخاب رهبران مناســب 
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مقدمه	
سازمان قصد بهبود عملکرد خود را دارد؛ یعنی هر سازمان در طی 
مدت زمانی می خواهد نتایج بهتری را به دست بیاورد. لذا این ضرورت 
وجود دارد که توانایی های ســازمان ارتقا پیــدا کند. بهبود توانایی های 
ســازمان در ابعــاد مختلفی قابل بررســی اســت. این بهبــود می تواند 
آموزش پرسنل باشــد. معموالً آموزش یکی از پایه های بهبود توانایی 
و به طبع آن بهبود عملکرد اســت.  نکته دیگر که بســیار اهمیت دارد 
و گاهی هم به آن توجه کمتری می شــود، روابط انســانی در سازمان ها 
اســت. روابط بیــن پرســنل و نهایتــًا رابطه بیــن مدیریــت و کارکنان 
می تواند تأثیر بســزایی در بهبود توانایی های ســازمان داشــته باشــد. 
این مجموعه )یعنی آموزش پرســنل، روابط انســانی، روابط مدیریت 
و کارکنان اســت کــه باید منجر به بهبود توانایی های ســازمان شــود(، 

فعالیت هــای TQM را در بر می گیرد و بخش بزرگــی از فعالیت های 
TQM در حــوزه فعالیت هــای QCC قرار می گیــرد. نتیجه عملکرد 

TQM بایــد بالندگی منابع انســانی، ارزیابی بهتر از عملکرد، ســاعات 

کاری متناســب با توان نیروی انسانی و برنامه های سازمان، برنامه های 
رفاهی و روابط بین مدیریت و کارکنان باشد]۱[. 

شــکل )۱( از مجله فورچون می باشد]2[ که به معرفی شرکت های 
برتر در ســال 202۱ پرداخته اســت. طبق آن غول های خرده فروشــی 
ماننــد والمــارت و آمــازون به ترتیــب در رده هــای اول و ســوم این 
رده بندی قرار گرفته اند. شــرکت Toyota در رده نهم اســت و جالب 
اســت که با توجه به نتایــج مجله فورچون مربوط به ســال های قبل، 
Toyota جایــگاه خود را ثابت نگه داشــته و یک رده نیز صعود کرده 

است.

شکل 1. سایت فورچون شرکت های برتر سال 2021 ]2[.

صدها شرکت در دنیا این تکنیک ها را مطالعه و از این تکنیک ها 
اســتفاده کرده اند، اگرچه برخی شرکت ها نتیجه مطلوب گرفته اند اما 
تعداد شــرکت های ناموفق هم کم نیســتند؛ کسانی که نتوانسته اند از 
ایــن تکنیک ها اســتفاده کارآمد کنند مدعی اند کــه تکنیک ها کارآمد 
نیســتند. از جمله دالیل شکســت آن هــا، به کارگیری نادرســت این 
تکنیک هاست. در ابتدا، موضوع تشكیل حلقه های كیفیت در ژاپن، 
تنها مســائل مرتبط بــا كنترل كیفیت بود؛ ولــی در حال حاضر به نحو 
وســیع تری به موضوع كار ایــن حلقه ها توجه می شــود. این حلقه ها 
عالوه بر مســائل كیفیت، در زمینه افزایش بهره وری، كاهش هزینه و 
افزایش ایمنی و بهســازی در محیط كار فعالیت می كنند. لذا در میان 
ملل مختلف به گروه های بهبود، دوایر كیفیت، گروه های بهره وری، و 

امثال آن مشهور هستند.

حلقههایکنترلکیفیت	
گروهــی کوچک از پرســنل اســت کــه به طــور منظم بــا هم کار 
می کننــد تا کارشــان را بهتر انجام دهنــد. فعالیــت حلقه های کنترل 
کیفیت، هســته مدیریت کیفیت فراگیر اســت. این حلقه ها هستند 
که بــرای خلــق جــوی پویــا در محیــط کار، می توانند نقــش حیاتی 

داشته باشند.

فعالیتهایحلقههایکنترلکیفیت	
نگاه حلقه هــای کنتــرل کیفیت به طــور معمول مســأله محور 
اســت، یعنی ســعی می کنند محیط کاری را با بررســی مسائلی که در 
محیط کار اســت بهتر کنند. آن ها مشــکالت مربوط بــه محیط کار را 
شناســایی و بــه عنوان یک ســوژه در نظر می گیرند و ســعی می کنند 
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27-2300000$252496-9.2%$135106.7%$559151Walmart1

211896360$666088.5-30%$5580.40.7%$386617.7State Grid2

1361298000$32119584.1%$2133137.6%$386064Amazon3

21-1242245$626616.73%$4575.2-25.1%$283727.6
China Nation-

al Petroleum
4

23-3553833$343289-8.7%$6205.2-30.3%$283727.6
 Sinopec

Group
5

196147000$3238883.9%$574115.5%$274515Apple6

266256500$2307158.2%$71794.6%$268706CVS Health7

257330000$19728911.3%$154036.2%$257141
 UnitedHealth

Group
8

271366283$56299413.1%$21180.1-6.5%$256721.7Toyota Motor9

27-3662575$608368.1-35%$10103.5-10.2%$253965Volkswagen10
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نشستهایحلقههایکنترلکیفیت	
حلقه کیفیت یک سوژه را به نتیجه می رساند، حال مراحل کارکرد 
بــه این ترتیب اســت که ابتــدا یک مســأله تعریف می شــود، اعضاء 
نظــرات خود را راجع به این مســأله مطرح می کننــد و ابعاد مختلف 
مســأله، پیشــینه آمــاری را بــه کار می گیرنــد و روال کار را مشــاهده 
می کننــد. روش هــای اجرایــی کار را می بیننــد و هــر کــدام از اعضاء 
روی ایــن موضوع فکــر می کنند و نتیجــه این تفکرات در جلســات 
منعکس می شــود و هر کس با همکاران خــود نقطه نظرات خودش 
را مطــرح می کند. از ابعاد مختلف روش های حل مســأله را بررســی 

می کنند ودر نهایت یک ســوژه می تواند به نتیجه برســد. وقتی حلقه 
کیفیت یک ســوژه را به نتیجه رساند یک جلسه به عنوان کنفرانس یا 
نشست حلقه های کیفیت برگزار می کنند. در این نشست، روند کاری 
و ابزارهایی که اســتفاده شــده را مطرح می کنند و هدف این اســت 
که همه کســانی که در حلقه مشــارکت داشــته اند احساس دستیابی 
به آن نتیجه را داشــته باشــند. در این نشســت اعضای حلقه در مورد 
فعالیت های حل مســأله داده ها، واقعیت ها، تکنیک ها و مشکالتی 
کــه داشــته اند، مطالبــی را ارائه می دهنــد. یکی از این راه ها داســتان 
کنتــرل کیفیت یا همان )داســتان بهبود( اســت. هر پــروژه بهبود به 
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برای هدایت این حلقه ها اســت. افرادی که برای هدایت این حلقه ها 
انتخاب می شــوند باید خصوصیات رهبری داشته باشند. افراد حلقه 
را به مشــارکت در جلسه ترغیب کنند، ایده ها را جمع آوری و محیطی 
امن برای بیان آن ها فراهم آورند. الزم اســت بدانیم بحث حلقه های 
کنتــرل کیفیــت بحــث جدیــدی نیســت،علی رغم اینکــه بــا عنوان 
حلقه های کنتــرل کیفیت در مفاهیم مدیریــت کیفیت فراگیر ژاپنی 
به دنیا مجددا عرضه شده اســت اما پیشــینه تاریخــی و قدیمی دارد. 
از سال های گذشته مســائل مربوط به حلقه ها و بهبود کیفیت وجود 
داشــته اســت، اما در ســده اخیر بوده کــه به طور متمرکــز و با هدف 

بهبود کیفیت کاالها در سازمان ها و به این صورت انجام می شود.

کارکردحلقههایکنترلکیفیت	
حلقه های کیفیت، روش های حل مســأله را به کار می گیرند تا در 

پنج اولویت مشکالت محیط کاری را حل کنند.
1- ارتقای کیفیت محصول: حلقه ها تشــکیل می شــوند تا کیفیت 

محصوالت و کیفیت خط تولید را بهتر کنند.
2- کاهش هزینه ها: یکــی از اولویت های حلقه های کنترل کیفیت 
کاهش هزینه ها می باشد. بدیهی است که هر سازمانی برای موفقیت 
مســتمر نیازمند این اســت که هزینه های قیمت تمام شده کاالها را 

به حداقل برساند.
3- بهــره وری و مهلت هــای زمانــی: همیشــه در ســازمان ها، در 
پروژه های شــرکت ها، محدودیــت زمانی باعث می شــود که کیفیت 
قربانی شــود. حلقه های کنترل کیفیت با تمرکز روی بهبود بهره وری و 
شناسایی راه حل هایی که بتوان مهلت های زمانی را بهتر به دست آورد 
تشــکیل می شــوند و پروژه هایی را انجام می دهند که سرعت کار در 

آن، بهره وری را باال می برد.
4- ایمنی و 5- انگیزه در محیط کار از آخرین اولویت های حلقه های 
کنترل کیفیت است که باعث می شــود پرسنل با اشتیاق بیشتری در 
پروژه های بهبود، از حلقه های کنترل کیفیت مشارکت داشته باشند.

جلسههایحلقههایکنترلکیفیت	
 این حلقه ها کارکردشــان در قالب تعدادی جلســه رخ می دهد. 
جلسه ها کمک می کنند که اعضا در راستای هدف مشترک با یکدیگر 
همــکاری کنند. هر عضــو گروه ایده هایــش را با دیگران به اشــتراک 
می گذارد، ایــن افراد طی این جلســه ها همدیگر را بهتر می شناســند 
و روحیــه همکاری و همبســتگی بین افراد افزایــش می یابد. اگر این 
جلســه ها ضعیف اداره شــوند، فعالیت ها بی فایده می شود و اعضاء 
انگیزه هــای خــود را از دســت می دهند. بایــد در انتخــاب حلقه های 
کنترل کیفیت دقت الزم به عمل بیاید. علتش این اســت که رهبرها 
می توانند حلقه هــای کنترل کیفیت را از گروه هــای کاری معمولی که 
در سازمان ها تشــکیل می شــود به گروه های پرانرژی تبدیل کنند که 

نتایج خوب و باکیفیت باال به دســت بیاورنــد، این حلقه ها می توانند 
رضایت پرسنل را به میزان قابل مالحظه ای باال ببرند. کامالً مشخص 
است وقتی در محیطی کار می شود که می بیند به ایده های فرد احترام 
می گذارنــد و ایده های فــرد در عمل اســتفاده می شــود به طوری که 
حاصــل این ایده هــا را در کیفیــت محصول می توان دید، احســاس 
رضایت بی حــد و حصر به دســت می آید. حلقه هــای کنترل کیفیت 
سبب افزایش مشارکت در سازمان می شود. نمونه ای از این حلقه ها، 
برنامه ریزی مســابقات ورزشی در شرکت اســت که میزان مشارکت و 

عالقه مندی در پروژه ها توسط پرسنل را افزایش می دهد.

مقاله
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حلقه هــای کنتــرل کیفیــت باید تحــت آموزش قــرار بگیرند. 
هدف از این آموزش ها خلق یک محیطی اســت که کارکنان انگیزه 
زیادی داشــته باشند و خالقیتشــان برای حل مسأله تقویت شود. 

تمرکز آموزش بر ارزش فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت برای 
این است که این تکنیک ها را خوب یاد بگیرند و در کارشان به نحو 

احسن از آن استفاده کنند.

اگــر یــک هــرم ســازمانی در نظــر گرفتــه شــود، مجموعــه 
مدیریــت کیفیــت فراگیــر در آن قــرار دارد. حلقه هــای کنتــرل 
کیفیت اپراتورهای خط اول هســتند و بعضی از سرپرســت ها در 
تیم هایشان مشارکت دارند، سرپرســت ها نقش تسهیل کننده را 
باید ایفا کنند و مدیریت ارشــد سازمان باید پیگیری فعالیت ها را 
داشته باشد و منابع مورد نیاز حلقه های کیفیت را در اختیارشان 
قرار دهد. اما ریشــه فعالیت حلقه های کیفیــت و نقطه آغازین، 

برنامه هایی است که مدیریت ارشد سازمان برای اجرا به حلقه ها 
اعالم می کنــد. مدیران میانی هم وظیفه ایجــاد محیطی را دارند 
که حلقه های کیفیت قادر باشــند در حوزه های خودشان با خیال 
راحت فعالیت شــان را انجام دهند و انگیزه هــای داخلی به آن ها 
دهنــد تا بتوانند بهبــود را اجرا کننــد. این انگیزه ها باید تشــویق 
شــوند تا اعضای حلقه های کیفیت بر مبنای ایــن انگیزه ها تمام 

توان خود را برای بهبود فعالیت هایشان به کار گیرند]3[.

تعداد زیــادی از متخصصین این حوزه، حلقه های کنترل کیفیت 
را منتسب به شــرکت تویوتا می دانند. بدیهی است که شرکت تویوتا 
یکی از پیشــگامان به کارگیری و پیاده ســازی مدیریت کیفیت فراگیر 
در دنیا بوده است. سه محور اصلی که شرکت تویوتا بر روی آن تمرکز 
کرده عبارت اســت از: تمرکز بر مشتری، یعنی تفکر تویوتا بر این مبنا 
است که نیاز مشتری مهم و اولویت است. شرکت زمانی نتیجه خوب 
می گیرد که نیاز های مشــتری را درک کرده باشــد و تمام سازمان برای 

برآورده کردن آن نیاز مشتری تالش کند.
مشــارکت فراگیر پرسنل، شــاخه اصلی از TQM در تویوتا این است 
که تمام پرسنل و مدیریت ها از باالترین رده های مدیریتی تا مدیریت 
پایین مشــارکت داشــته باشــند. نهایتأ این مشــارکت بایــد منجر به 

بهبود مداوم در ســازمان شود که محور سوم بهبود مداوم در سازمان 
می باشد]5-۴[.

در ســال ۱962 اولیــن حلقه هــای کیفیــت در تویوتا و البتــه در دنیا 
شکل گرفت. ســاختار حلقه های کیفیت در تویوتا یک ساختار کامأل 
مشخص و تعریف شــده اســت. یک کمیته ارتقای حلقه های کنترل 
کیفیــت وجــود دارد. بعــد از آن کمیته کل، که در سرتاســر ســازمان 
تویوتــا فعالیــت می کنــد، کمیته هــای ارتقــا را در ســطح کارخانــه 
تعریــف کرده و یک نفر مســئولیت مراقبت از پروژه هــا را دارد که در 
ســاختار سازمانی مدیر ســازمان اســت. یعنی مدیر هر قسمت و هر 
کارخانه ای مســئول مراقبت از فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت 
اســت. ســمت بعدی، سرپرست اســت که دستیار مســئول مراقب 

نهایی شــده، هدف گــذاری می کنند، برنامه تهیه می شــود و ســپس 
جلسات شــکل می گیرد. گروه ها بسته به ماهیت پرسنل و زمان آزاد 
اعضاء می توانند جلســاتی را در صبح و عصر داشــته باشند. اما گفت 
و گوی اعضاء تنها محدود به این جلســه ها نیست، کارکرد حلقه های 
کیفیت به این ترتیب اســت که افراد در جلسه حضور دارند و ایده ها 
را مطرح کرده به نحوی که جلســه بارش افکار۳ می باشــد. همچنین 
موضوع طوفــان فکری جــزو تکنیک هایی اســت که اعضــای گروه 
بایستی آموزش ببینند و با تکنیک هایش آشنا باشند و طوفان فکری 
را انجــام می دهند ولی در آن جلســه تصمیم نهایــی را نمی گیرند. از 
جلسه بیرون می روند و در محیط کار و در فضا قرار می گیرند. شرایط 
کاری را بــه طــور زنده مشــاهده و مجددًا جلســه تشــکیل می دهند 
و مشــاهدات خود را بــا همکاران و دیگــر اعضای گروه به اشــتراک 

می گذارنــد. ژاپنی ها اصطــالح جالبی را تعریــف کرده اند )برو خودت 
ببیــن(. زمانی کــه موضوعی مطرح شــده اعضای گــروه در محلی که 
این اتفاق افتاده به طور مســتقیم شــاهد اتفاقاتی هستند که بتوانند 
رویکردهای حل مسأله را در آن به کار ببرند. حال جلسات انجام شده 
اما در مراحل مختلف کنترل می شــود. عالوه بر کنترل میان دوره ای، 
بعد از اینکه کار تمام شــد و تیم گزارش خــود را آماده کرد، در نهایت 
یــک کنترل دســتیابی به اهــداف تعیین شــده وجــود دارد و در این 
حالت پروژه تمام شــده است، تصمیمات گرفته می شود و در پی آن 
اقدامات هســتند که در حلقه آخر چرخــه PDCA  )یعنی اقدامات 
مرتبــط بــا تصمیماتی که گرفته شــده در جهــت نهایی کــردن پروژه 

بهبود( قرار دارد.

آموزشحلقههایکنترلکیفیت	

نقشمدیرارشدسازماندرخلقمحیطمناسببرایفعالیتهایحلقههایکنترلکیفیت	
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محض مشخص شدن مسأله، از آن عکس گرفته می شود و عکس ها 
در آلبوم ثبت می شــود. ســوابق مشــکل پیش آمده درج شده و به 
صورت داســتان ذکر می شــود. دلیل اینکه عکس از محیط می گیرند 
این اســت که بعد از آن اعضاء تشکیل جلســه می دهند. راهکارهای 
خــود را پیشــنهاد داده و از حداکثر خالقیت خود اســتفاده می کنند. 
مشــکل که حل شــد از همان کاری که مشــکل را حل کرده اند دوباره 

عکــس می گیرند و به صورت کتاب در می آورند. یکی دیگر از پروژه ها 
تفاوت فاحش در کیفیت و دوام محصول می باشــد. همیشه تمرکز 
در پروژه های بهبود روی بهبود نتایج کاری و کاهش هزینه ها نیست. 
گاهی ایجــاد فضای بهتــر برای کار کــردن، افزایش رضایت پرســنل، 
می تواند از پروژه های القایی کنترل کیفیت باشــد و نتایج آن منجر به 

بهبود کلی عملکرد سازمانی شود.

ارزیابی مناسب و مســتمر حلقه های کیفیت باعث می شود 
که انگیزه های اعضاء حفظ شود و فعالیت ها زنده بماند. بنابراین 
کاستی ها شناسایی و نیاز به بهبود درک می شود و نهایتًا عملکرد 
حلقه های کنتــرل کیفیت به میــزان قابل مالحظــه ای ارتقا پیدا 
می کند. دو شیوه ارزیابی وجود دارد، یکی ارزیابی توسط اعضای 
تیم؛ یعنی اعضای تیم دور هم جمع شــده و اشکاالت حین حل 

مســأله و رفع مشــکل را نقد می کنند و دیگری، ارزیابی توســط 
مدیران اســت، این ارزیابی توســط مدیرانی کــه در فعالیت های 
کیفیت مشارکت نداشــته اند انجام می شود. از یک مدیر دعوت 
می کننــد و نتایج کار و عملکرد را برایش تهیه می کنند و آن مدیر 
یا از طریق چک لیست ها یا بر مبنای تجربیاتی که خودش داشته 

 است ارزیابی و نتیجه را مشخص می کند.

وقتی حلقه ها شکل گرفتند روش های متعددی برای کارکردشان 
وجــود دارد. تعداد اعضای یــک حلقه کیفی می توانــد از 5 تا ۱5 نفر 
متغیــر باشــد البته در بیشــتر موارد حــدود 7 تا ۱0 نفر اســت. افراد، 
برنامه و هــدف حلقه های کیفیــت را می دانند و می خواهند شــرایط 
بهتــری برای کارکردشــان فراهــم کنند. ایــن گروه ها ثبت می شــوند، 

یعنــی اعضــای گروه ها مشــخص شــده و تعییــن می شــود رهبری 
گروه را چه کســی بر عهده می گیرد، برنامه کاری نیز شــفاف می شود. 
پس از ثبــت گروه ها، وارد مرحلــه برنامه ریزی شــده و در برنامه ریزی 
ابتــدا حلقه های کنترل کیفیت مســأله یا مشــکل را پیــدا می کنند و 
اختیارات مشــخص می شــود و تقســیم کار صورت می گیرد. سوژه، 

ارزیابیفعالیتهایحلقههایکنترلکیفیت	

روشهایکاریحلقههایکنترلکیفیت	
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مقاله

بــرای حلقه هــای کنترل کیفیــت می باشــد، معموالً یک سرپرســت 
ارشــد را انتخاب می کنند تا بــه عنوان یک مشــاور در کنار حلقه های 
کیفیــت قرار گیــرد. این مشــاور تجربه حضــور در حلقه های کیفیت 
در پروژه های ســازمان را داشته اســت. بنابراین می تواند از یک زاویه 
دیگــر دیدگاه های جدیــد را به حلقه هــای کنترل کیفیــت القا کند و 
یکی از سرپرســت  ها به عنوان دســتیارش ایــن کار را انجام می دهد. 
به گونه ای برنامه ریزی شــده که دســتیاری که سرپرست است در کنار 
سرپرست ارشد که تجربه بیشــتری دارد کار را یاد بگیرد و به مرور در 
طی زمان خودش به یک مشاور تبدیل شود و جای نفری که احتماالً 

برای پروژه های بزرگ تر می رود را بگیرد و نهایتًا هر حلقه کیفیت یک 
رهبــر دارد. اپراتورها به عنوان اعضای حلقه در آن حلقه حضور دارند 

و فعالیت های خودشان را دنبال می کنند.
ضامن موفقیت در تویوتا تعهد مدیریت ارشــد به حلقه های کنترل 
کیفیت است. باالترین مقام های تویوتا همواره پیگیر موفقیت های 
حلقه های کنترل کیفیت بودند و در اوایل قرن بیست و یکم مفاهیم 
راه تویوتا۴و روش تولید تویوتا به طور گســترده در دنیا عرضه شــده 
است. شکل)2( ساختار حلقه های کنترل کیفیت در شرکت تویوتا را 

نشان می دهد.

مجموعــه ای از آموزش پرســنل، روابط انســانی، روابط مدیریت 
و کارکنــان کــه بایــد منجــر بــه بهبــود توانایی های ســازمان شــود، 
فعالیت هــای TQM را در بر می گیرد و بخــش بزرگی از فعالیت های 

TQM  در حوزه فعالیت های QCC قرار می گیرد.

یکی از پارامترهای موفقیت در QCC انتخاب رهبران مناســب برای 
هدایت ایــن حلقه ها اســت. افرادی که بــرای هدایت ایــن حلقه ها 

انتخاب می شوند باید خصوصیات رهبری داشته باشند.
ســازمان برای فعالیت حلقه های کیفیت باید ســازمان دهی مناسب 

داشــته باشــد، یعنی حلقه های کنتــرل کیفیت اگر محــدود به حوزه 
کاری خودشان شــوند مسلمًا دیدگاهشــان به همان نسبت محدود 
می شــود و باید فرصت  های درون سازمانی و برون ســازمانی را برای 

اینکه تبادل تجربیات اتفاق افتد فراهم نمایند.

پیشنهاد	
 بررسی کیفیت و کار تیمی چند تخصصه

)Quality & Cross Functional Team Working(

شکل2. ساختار حلقه های کنترل کیفیت در تویوتا

 ساختار و سلسه مراتب اداری

مدیریت پخش

کمیته ارتقای حلقه های کنترل کیفیت

سرپرست پخش

کمیته های ارتقا در سطح کارخانه

دستیار ارشد

مسئول مراقبت

دستیار دوم

سرپرست )دستیار مسئول مراقب(

رهبری اصلی حلقه
حلقه 
کنترل 
کیفی

مسئول واحد

دستیار اول

رهبر تیم حلقه

اپراتور

دستیار دوم

اعضاء حلقه

نتیجهگیری	

مقاله
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مقدمه	
وزارت علــوم تحقیقات و فناوری )عتف( به عنــوان نهاد اصلی در 
ریل گذاری و سیاســت گذاری نظام هــای علمی، پژوهشــی و فناورانه 
کشــور دارای اهداف، وظایف، ســازوکارها و مراکز پژوهشــی وابسته 
به خود می باشــد. هر کدام از این مراکز علمی و پژوهشــی می بایست 
دارای مأموریت ویژه  ای به منظور ســازمان دهی و به کارگیری هدفمند 
از وســایل، امکانات و نیروی انســانی متخصص تحت پوشــش خود 
باشند که فعالیت هایشان به شکل دهی یک ساختار یکپارچه در زمینه 
اجــرای پژوهش های بنیــادی و کاربــردی در جهت توســعه نوآوری و 
افزایش کیفی بنیه پژوهشــی کشــور، تولید علم، تجاری سازی دانش، 
توانمند ســازی و تربیت نیروی انســانی متخصص بر حســب مقررات 

وزارت علوم صــورت گیــرد. مأموریت گرایی به عنــوان دغدغه وزارت 
عتــف در حال ســر بــرآوردن می باشــد و ایــن موضوع در ســخنرانی 
مسئوالن آن دیده می شود. به عنوان مثال معاون پژوهش و فناوری 
وزارت عتــف در هجدهمین نشســت مدیــران، پیرو مبحــث ارتباط 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشــور با صنعت بر 
اهمیت توجه به مأموریت گرایی و پاسخگویی به نیازهای کشور تأکید 
می کند. وی توجه به مأموریت های تخصصی از ســوی دانشــگاه ها و 
مراکز علمی و پژوهشــی را یکی از دغدغه هــای اصلی وزارت علوم در 
ســال های اخیر می داند. از دیدگاه وی مراکز علمی و پژوهشــی در هر 
اســتان باید مأموریت های اصلی و تخصصی خــود را تقویت نمایند. 
معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت عتــف مقدمــه مأموریت گرایی را 
در وزارتخانــه متبوعــش تنظیم و ســامان دهی رشــته ها و گروه های 
علمی دانســته ولی اصل مأموریت گرایی را تمرکز بر نقاط قوت خاص 
در جهــت پاســخگویی به نیازهای مشــخص دانشــگاهی می داند]۱[. 
در جایــی دیگر معــاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، 
"مأموریت گرا کردن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی" را سیاست 
و اولویــت مهم وزارت علــوم توصیف و تأکید می نمایــد: باور ما این 
اســت که مراکز آموزش عالی نباید خود را مســتعد هــر کاری بدانند؛ 
بلکــه آنهــا بایــد مأموریت ویژه خود را داشــته باشــند و متناســب با 
نیازهای جامعه و توانمندی های خود به تربیت دانشجو بپردازند]2[. 

مأموریــت یک ســازمان نشــان دهنده علت و فلســفه وجودی و 
رســالت ســازمان بوده و به عبارت دیگر بیانگر هویت ســازمان است. 
هر سازمان دارای یک فلســفه یا مأموریت است، چه این مأموریت را 
مکتوب کرده باشد و چه مکتوب نکرده باشد. این فلسفه و مأموریت 
که هر گونه فعالیت ســازمان و رفتار کارکنانش را شکل می دهد بنا به 
عقایــد و ارزش های صاحبان و مدیران ســازمان شــکل می گیرد. اگر 
مأموریت یک ســازمان را در قالب یک ســند مکتوب کرده و به اطالع 
ذی نفعان ســازمان برســانیم و آن را فرا راه فعالیت های ســازمان قرار 

دهیم، در واقع بیانیه مأموریت سازمان را تهیه نموده ایم]۳[. 
داشــتن مأموریت گرایــی و عمــل بــه فعالیت هــای وابســته بــه 
آن، سبب ســاز تبدیل شــدن به مرجعیــت علمی در زمینه پژوهشــی 
منطبق بر رســالت پژوهشــکده خود خواهد شــد. از ایــن رو می توان 
گفت در مورد مراکز علمی و پژوهشــگاه ها یکی از مهم ترین مسائل، 
مأموریت گرا بــودن آنها اســت. توجه به مأموریت هــای تخصصی از 
سوی پژوهشگاه ها یکی از دغدغه های اصلی وزارت علوم در سال های 
اخیر بوده اســت. با این نگاه دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها در هر استان 
بایــد مأموریت های اصلی و تخصصی خــود را تقویت نمایند. با توجه 
بــه آنچه ذکر شــد مقاله حاضر در صدد اســت ابتدا بــه تبیین مفهوم 
مأموریت گرایــی در مراکــز علمــِی وزارت علــوم و پژوهشــکده های 
وابســته به آن پرداخته و ســپس وضعیت جــاری مأموریت گرایی در 
این مراکز علمی و پژوهشــی را مورد بررســی قرار دهد. سپس با ارائه 

فانــوس راه هر ســازمانی مأموریت آن ســازمان می باشــد. توجه بــه مأموریــت و مأموریت گرایی 
می تواند با جلوگیری از اتالف منابع مالی و انســانی دوباره کاری ها را کنار زده ، ســرعت پیشرفت علمی را 
ارتقا دهد. از این رو یکی از اهداف بســیاری از ســازمان ها توجه به مأموریت گرایی است. وزرات علوم، 
تحقیقات و فناوری )عتف( نیز به عنوان یک سازمان با جایگاه کلیدی، مأموریت گرا سازی پژوهشکده ها 
و مراکز علمی متبوعش را در دســتور کار قرار داده اســت. مأموریت گرایی چنین سازمان هایی از ذات و 
جوهره وجودی شــان و با توجه به اســناد باالدستی همچون نقشــه جامع علمی ، سند آمایش آموزش 
عالی ، برنامه ششــم توســعه و. . . که در آنها به مأموریت گرایی اشاره شده، استخراج می گردد. از این رو 
در مقاله حاضر با عنایت به مطالبی که بیان گردید، ســعی شــده در حد بضاعت به ارزیابی وضع موجود 
پژوهشــکده ها و مراکــز علمی وابســته به وزارت علــوم تحقیقات و فنــاوری )عتف( پرداخته شــود و 

راهکارهایی جهت حرکت به سمت وضع مطلوب که همانا مأموریت گراسازی ا ست، ارائه گردد. 

مأموریتگراییسازمانی
 محمدباقر قنبرپور

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش 
مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده



شماره  327| بهار 1401   30
ســـال ســــی و ســـــوم

31 شماره  327| بهار 1401 
ســـال ســــی و ســـــوم

این می باشــد کــه مراکز علمی و پژوهشــی 
ابتدا مأموریت خــود را می یابند، آن را درک 
می نمایند و ســپس شــکل می گیرنــد. این 
گونه نیســت که مــا ابتــدا به عنــوان مثال 
دانشــگاه ها را به وجــود بیاوریــم و ســپس 

بخواهیم به آنها مأموریتی بدهیم. 
در واقــع آنچــه کــه مــا از آن تحــت 
عنــوان مأموریت گرایــی در ادبیــات مراکز 
علمــی و پژوهشــی یــاد می کنیــم همــان 
ایــده شــکل گیری ایــن مراکــز اســت. بــه 
عنــوان مثــال مأموریت یــک دانشــگاه از 
ایده دانشگاه2 نشــأت می گیرد که خود این 
ایده از فلسفه دانشــگاه استخراج می گردد. 
فلسفه دانشــگاهی که در سیر تاریخی خود 
باعث شــده دانشــگاه ها انواع گوناگونی به 
خــود بگیرند و در ایــن روند یک دانشــگاه 
بشــود دانشــگاه برلین، یکی بشود دانشگاه 
کمبریج، یکی بشود دانشــگاه پلی تکنیک، 
برخی بشوند دانشگاه های آمریکایی و غیره. 
وقتی هر کدام از این دانشــگاه ها را بررســی 
می نماییــم، در می یابیــم کــه کارویژه هــای 
دانشــگاهی در هر کــدام از آنهــا متفاوت از 
دیگری است. به عنوان مثال دانشگاه برلین 
که بــه دانشــگاه هوم بولت برلین۳ شــهرت 
دارد کارویــژه اصلــی اش پژوهــش بــوده 
اســت. همزمــان در جایــی دیگر دانشــگاه 
دیگری شــکل می گیرنــد و کار ویــژه اصلی 
آن آمــوزش و پژوهــش بــوده اســت یــا 
به عنــوان مثــال دانشــگاه های آمریکایــی 
شــکل می گیرد که عالوه بر موارد یاد شــده 
خدمات را نیز جزو کار ویژه های اصلی خود 
قرار می دهنــد. به طور کلی می توان گفت که 
هر کدام از این دانشــگاه ها فلســفه مربوط 
بــه خود را دارنــد. پس می تــوان گفت که با 
رویکردهــای فلســفی گوناگــون و ایده ا که 
برای مراکز علمی و پژوهشی تبیین می شود 
هر مرکز از دیگری متفاوت خواهد شــد. در 
مراکز علمی و پژوهشــی چیزی وجود دارد 
که در واقــع ماهیت، جوهــره و ذات آن را 
شــکل می دهد و وقتی ماهیت و ذات یک 
مرکز پژوهشی شناسایی شــد مأموریت ها 

از آن بر تابیــده می شــود. اینگونــه صحیــح 
نیســت که مأموریت هــا را از بیــرون به دل 
مراکز علمی و پژوهشکده ها تزریق نماییم. 
یک پژوهشــکده علمی بایــد به عنوان یک 
ماهیت منســجم، ایده مشــخصی داشــته 
باشــد کــه از یــک فلســفه کاربردی بــرای او 
می آید و این فلســفه نه لزوما یک فلســفه 
انتزاعی اســت که یک فلسفه کاربردی است 
که بر روی روزمرگی های پژوهشــکده سوار 

می شود. 
دوباره دانشگاه برلین را مثال می زنم که 
وقتی بنیان گذاران آن قصد داشتند دانشگاه 
را بنا کنند حدود ده ســال طول کشید. این 
موضوع مــورد عنایت بود کــه در مراودات 
علمی چه اتفاقی در حال شــکل گیری ست، 
و در نهایــت از مقاله هــای گوناگونــی کــه 
نگاشــته می شــد، بحث هــای مختلــف و 
گفتگو های متنوع ایده دانشگاه برلین رشد 
کــرد و ماهیت آن شــکل گرفــت. در ادامه 
ایــن روند دانشــجو تعریــف شــد، اعضای 
هیئــت علمــی مشــخص شــدند، کارکنان 
دانشگاهی تعیین گردیدند، فرآیند ها مورد 
توجــه قرار گرفت، پداگوژی کــه قرار بود در 
دل دانشــگاه اتفاق بیفتد مشــخص گردید 
و در نهایت این شــد کــه مأموریت های این 

نهاد مورد شناسایی قرار گرفت. 
بین مراکز علمی و پژوهشــی تخصصی 
و مأموریت گــرا تفــاوت وجــود دارد. آن 
چیــزی که مــا از مراکــز علمی و پژوهشــی 
مأموریت گرا متوجه می شــویم این اســت 
که این نوع مراکز وابسته به ماهیت، جوهر 
و ذات۴ خــود می باشــند که مســیر حرکت 
بــرای آن مرکــز بــر اســاس پتانســیل های 
درونی، اقدامــات آینده نگرانه و ویژگی های 
زیست بومی ســت  که در آن قــرار دارند و بر 
این اساس مشــارکت فعال ذی نفعان خود 
را راهبــری می نماینــد. مــواردی کــه بــه آن 
اشــاره گردید به طور کلی مأموریت های یک 
مرکز علمی و پژوهشــی را شــکل می دهند 
و مــا چنیــن مرکز علمــی و پژوهشــی ای را 
مأموریت گــرا تلقــی می نماییم. اگــر با این 

مقاله

مفهوم پژوهش و نوآوری مأموریت گرا 
ســتون اساســی برنامه هــای عمومــی در 
زمینه هایــی مانند دفاع ، کشــاورزی و حتی 
اکتشــافات فضایــی اســت، امــا ایــن واژه 
همواره خیلــی کلی و مبهم مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد]۴[. به عبارتــی تعریف مفهوم 
مأموریت گرایی همچنان مبهم است. شاید 
یکــی از دشــواری هایی کــه وزارت علوم در 
حــال حاضر با آن مواجه هســت همانا یک 
کج تابــی مفهومی ا ســت که دربــاره مفهوم 
مأموریت گرایی اتفاق افتاده اســت، به این 
معنی که مأموریت گرایی به تخصصی شدن 
مراکز علمی و پژوهشــی گره خورده است. 
درصورتی کــه تخصصی شــدن ایــن مراکز 
مثالً دانشــگاه و به عنــوان نمونه دانشــگاه 
پلی تکنیک یا سایر مراکز علمی و پژوهشی 
که مــا آنهــا را در این فضاهــا داریم معنای 
دیگری دارد. در واقع ما یک مفهومی داریم 
به عنوان دانشــگاه یا پژوهشــگاه تخصصی 
امــا بایــد بدانیــم کــه دانشــگاه تخصصــی 
خود نیز بایــد مأموریت گرا باشــد. بنابراین 
مشــخص می گردد که مأموریت گرایی یک 
چتر وســیع تری دارد. ســئوال اینجاســت، 
که آن چه چیزی اســت که تخصصی شدن 
مراکــز علمــی و پژوهشــی نیــز در ذیل آن 
قــرار می گیرد؟ چون آنچه کــه در گفته های 
مســئولین شــنیده می شــود غالبًا آن گونه 
اســت کــه به عنوان نمونه مشــخص باشــد 
که اگر من می خواهــم در حوزه هوا و فضا 
کار کنــم بــه کدام مرکــز علمی و پژوهشــی 
رجــوع نمایــم، اگــر می خواهــم در حــوزه 
کشــاورزی فعالیت کنم با کدام مرکز علمی 
و پژوهشــی ارتباط بگیرم و یــا اگر در حوزه 
حمل و نقــل ریلــی فعالیــت کنــم بــه کدام 
پژوهشگاه بگویم و مســائلی از این دست، 
کــه البته تمــام مطالبی که بیان شــد تحت 
عنوان فضای تخصصی شــدن دانشــگاه ها 

قــرار می گیــرد. امــا مجــدد و به طــور ویژه 
باید پرســید که مأموریت گرایی چیســت؟ 
معمــوالً اولین چیزی که برای یافتن تعریف 
مأموریت گرایی بــه ذهن متبــادر می گردد 
یک گوگل  سرچ ساده است. به عنوان مثال 
سرچ عبارت »مأموریت گرایی در دانشگاه۱«. 
وقتی که عبارت مأموریت گرایی در دانشگاه 
را جســتجو می شــود، معموالً یافتــه قابل 
اســتناد و چشــمگیری بــرای ایــن موضوع 
وجــود نــدارد و اطالعــات قابــل توجهــی 
دســت مــا را نمی گیــرد. در نهایــت بیانیــه 
مأموریت هــای مراکــز علمــی و پژوهشــی 
گوناگــون ظاهر می شــود که به طــور غالب 
در سایت های دانشــگاه ها و پژوهشکده ها 
موجــود و در دســترس می باشــد. بنابراین 
به صورت مجدد این سئوال به ذهن خطور 
می کنــد که ُخــب! مرکز علمی و پژوهشــی 
مأموریت گــرا بــه چه نــوع مرکــزی اطالق 
می گــردد؟ از جســتجوها ایــن برمی آید که 
همیــن که یک مرکز پژوهشــی چنــد بیانیه 
مأموریت داشته باشد، نشانگر مأموریت گرا 
بودن آن اســت و در واقع اصل موضوع از 

همین نقطه آغاز می گردد. 
بــــــرای کمــــک بـــــــه درک مفـــهوم 
مأموریت گرایی بد نیســت اشــاره مختصر 
و مثال گونــه ای به چگونگــی برآمدن مراکز 
علمــی و پژوهشــی داشــته باشــیم کــه به 
درک مــا از این مفهــوم یاری  رســاند. وقتی 
به چگونگی ظهور کار  ویژه های دانشــگاهی 
و مراکــز پژوهشــی نــگاه می کنیــم متوجه 
می شــویم که در ایــن جریان تاریخــی ابتدا 
مراکز علمی و پژوهشــی بر اساس نیازهای 
پدیــد آمــده کارویژه هــای خــود را شــکل 
می دهند و ســپس ایــن نیازهــا را به عنوان 
ورودی و خوراک مؤسســات خــود درنظر 

می گیرند. 
در واقع نکته ای که حائز اهمیت اســت 

یــک نگاه انتقادی ســر منشــأهای دوری از 
مأموریت گرایــی را مورد توجــه قرار داده و 

در پایان به طرح و راهکارهای برون رفت از 
کج روی ها و مشکالت موجود می پردازد. 

تبیینمفهوممأموریتگراییدرمراکزعلمیوپژوهشی	

مقاله
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سرمنشأهایفاصلهگرفتنازمأموریتگرایی	
اکنــون با توجــه به آنچــه دربــاره وضعیت فعلــی مراکز 
علمی  و پژوهشــی وابســته به وزارت علوم بیان شد به صورت 
مختصر به سر منشأهای به وجود آورنده وضعیت فعلی اشاره 

می نماییم:
عدم وجود یک برنامه اســتراتژیک مدون کارآمد در نظام    

علمی و صنعتی کشــور: از آنجایی که برنامه مشــخص و قابل 
قبولی وجود نداشته، سیاست های پژوهشی همواره باری به هر 

نه منطقی و نه واقع گرایانه است 
که سعی کنیم تمام صنعت را به 

همکاری با تمام دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها واداریم 

 اعضای هیئت علمی بیشتر ترجیح می دهند مقاله 
بنویسند تا اینکه بخواهند دردسر و چالش انجام طرح 

پژوهشی را به جان بخرند. و این یعنی اینکه چنانچه 
مأموریتی هم تدوین گردیده باشد، عالقه ای به انجام 

آن وجود ندارد. 

آمایش آموزش عالی کشــور این طور آمده اســت: "وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری موظف است به منظور پاسخگویی به نیازهای 
گوناگون کشــور در بخش های مختلف، طــرح مأموریت گرایی 
مؤسسات آموزش عالی را با توجه به سطح عملکرد بین المللی، 
ملی، منطقه ای و خاص خود تدوین نماید و پس از تصویب اجرا 
کند". باید پرســید: چقدر از این اسناد باالدستی مورد مداقه قرار 

گرفته است؟
عدم وجود یک نظام ارزیابی کارآمد برای ارزیابی عملکرد    

و اعضــای هیئت علمی شــاغل در پژوهشــکده ها؛ اعضای 
هیئت علمی بیشــتر ترجیــح می دهند مقاله بنویســند تا اینکه 
بخواهند دردســر و چالش انجام طرح پژوهشی را به جان بخرند 
و این یعنی اینکه چنانچه مأموریتی هم برای آن سازمان پژوهشی 
یا پژوهشــکده تدوین گردیده باشــد عمالً اعضای هیئت علمی 
بــه دلیل نقص در نظــام ترفیع و ارتقای خود، عالقــه ای به انجام 

پژوهش های نیازمحور و مأموریت گرا نشان نمی دهند. 
تأســیس و وجــود نهادهــای پژوهشــی مــوازی بــا    

مأموریت های مشــابه؛ مثل همان بالیی که با ایجاد معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور بر ســر وزارت علــوم درآوردند، در 
کشور نیز ده ها پژوهشکده و نهاد پژوهشی داریم که همزمان و به 
موازات دارند روی یک مسئله کار می کنند. بدون اینکه از همدیگر 

خبر داشته باشند!  
سلیقه ای بودن فضای پژوهش در پژوهشکده ها؛ چون    

پژوهش ها منبعث از نیاز صنعت نیســتند بنابراین هرکسی هر 
پژوهشــی که دلش خواست یا عالقه داشــت انجام می دهد. در 
نتیجه بودجه های پژوهشی صرف انجام پژوهش هایی خواهند 
شد که یا صنعت به آنها اقبالی نشان نمی دهد و یا اصوالً پژوهش 
به درد بخوری نبوده اســت و صرفــاً برای اخذ چند نمره به منظور 
تکمیــل پرونده ترفیع یا ارتقای عضو هیئت علمی بوده اســت. 
قفســه های کتابخانه های مراکز پژوهشی مملو از پژوهش هایی 

است که تاکنون به هیچ درد این مملکت نخورده است. 
سیاســی بودن تخصیص بودجــه به پژوهشــگاه ها و یا    

دانشگاه ها؛ هر که زورش بیشتر باشد بودجه بیشتری می گیرد، 
چه بسا مراکزی پژوهشی وجود دارند که هم نیروی متخصص و 
کارآمد برای رفع نیازهای صنعت دارند اما قدرت البی گری خوبی 

جهت بوده و اغلب تابع جّو، مد و تبلیغات می باشند تا تابع شرایط 
حاکم و دغدغه های واقعی کشور. مثال بارز این ادعا، عدم التزام و 
پایبندی به اولویت های پژوهشی سازمان ها و صنایع کشور است. 

فشار برای ارتباط دانشگاه با صنعت: در این راستا دانشگاه ها    
و پژوهشــگاه ها با هدف انتقــال دانش به صنعت، بــه راه اندازی 
دفاتــر تخصصی ارتباط صنعــت، دفاتر مالکیت فکــری و ایجاد 
پارك های علم و فناوری در مجاورت خود پرداخته اند. با این حال 
باید پذیرفت که نه منطقی و نه واقع گرایانه اســت که سعی کنیم 
تمام صنعت را به همکاری با تمام دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
واداریم. در برخی صنایع پیشرفته مانند نرم افزار و صنایع دارویی، 
شرکت ها عالقه مند به حفظ ارتباط مستمر پژوهشی و فناورانه 
بــا دانشــگاه ها و پژوهشــکده ها هســتند اما اغلب شــرکت ها، 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را منبع مهمی در فعالیت های نوآورانه 
خود نمی دانند. همین مسئله باعث دلســردی پژوهشکده ها و 
احساس دیده نشــدن از سوی صنعت شده و در نهایت منجر به 
عدم مأموریت گرا ماندن خواهد شد. نمونه این ادعا؛ تور فناوری 
و بازدید از صنایع اســت که با هدف شناســایی و مرتفع ساختن 
نیازهای فناورانه صنعت برگزار می شــود ولی تعداد بسیار کمی از 
اعضای هیئت علمی و محققین اقبال نشان می دهند. در نهایت 
تــور فناوری تبدیل می شــود به یک تور ســیاحتی بازدید از فالن 

کارخانه یا بهمان صنعت. 
عدم توجــه بــه اســناد باالدســتی کــه در ایــن خصوص    

تهیه گردیده اســت نظیر؛ نقشــه جامع علمی کشــور، ســند 
آمایش آموزش عالی کشــور، برنامه ششم توســعه که در آنها به 
مأموریت گرایی اشاره شــده اســت. برای مثال در ماده )5( سند 

مقاله

نــگاه پژوهشــکده ها و مراکــز علمــی 
وابسته به وزارت عتف تشکیل نگردند، 
پژوهشــی  و  علمــی  کــز  مرا همیــن 

می شــود کــه می بینیــم یعنــی مراکــز 
علمی و پژوهشــی ای کــه روی برخی از 
حوزه هــای تخصصــی کار می کنند و در 

این حالت بهتر اســت که نام آنها را مثال 
»پژوهشــکده  تخصصی پلیمر« بنامیم، 
نه »پژوهشکده  مأموریت گرای پلیمر«. 

وضعیتجاریمأموریتگراییدرمراکزعلمیوپژوهشکدههایوابستهبهعتف	

از مفهــوم  آنچــه  بــه  توجــه  بــا 
مأموریت گرایــی در مراکــز علمــی و 
پژوهشــی بیان گردید بایــد گفت که در 
حال حاضر در پژوهشــکده های وابسته 
به عتف وضعیت به گونه دیگر ی ا ست. 
در حقیقت در این مراکــز از منظر آنچه 
کــه مأموریت گرایــی می نامیم در عمل 
اتفــاق چشــمگیری رخ نمی دهد. ما در 
واقــع یک ابالغیــه ای داریم کــه از طرف 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی آمده 
است و چند ماده در آن وجود دارد. در 
این ابالغیه ســند آمایش آموزش عالی 
به چشــم می خورد و این گونه بیان کرده 
است که دانشــگاه ها و پژوهشکده های 
علمــی بایــد مأموریت گــرا بشــوند یــا 
دانشــگاه ها باید ســاماندهی بشــوند و 
نکاتــی از این دســت؛ و تنهــا در همین 
حد در وزارت علوم به آن پرداخته شده 
است. از باب کارهای مشخصی که شاید 
تــا انــدازه ای در حــوزه مأموریت گرایی 
انجام شده باشد فقط می توان به اسناد 
راهبردی دانشگاه ها و پژوهشکده های 
علمی اشــاره نمود که تمــام این  مراکز، 
اســناد راهبردی خود را مکتوب کرده و 
برای وزارت عتف ارســال نمــوده و آنها 
را مصــوب کرده انــد. همــه ایــن مراکز 
علمی یک بیانیه مأموریت دارند، بیانیه 
ارزش دارنــد کــه در واقــع مأموریت5 و 
چشم انداز6شــان در آنهــا نمایان اســت 
و در واقــع چیــزی بیشــتر از ایــن اتفاق 

نیفتاده است. 
از ســوی دیگر گرایش وزارت علوم 
از بــدو تشــکیل آن بیشــتر بــه  ســمت 
و  مهندســی  و  فنــی  پژوهش هــای 

پژوهشکده های مرتبط با آن است و ما 
همواره کمتر وزیری را مشاهده می کنیم 
کــه فارغ التحصیل حوزه علوم انســانی 
باشــد و همیــن موضوع یکــی از آفاتی 
اســت که باعث شــده بخش مهندســی 
و غیــر علــوم انســانی پژوهش هــای 
کشــور متورم گردد. تورمی که از جنس 
توســعه یافتگی نبــوده و به نحو بســیار 
بدشــکلی بروز نموده است. عدم توجه 
بــه مأموریت گرایــی در پژوهشــکده ها 
و مراکــز علمــی چــه در حوزه فلســفه 
شــکل گیری و چه در نحوه وزن دهی به 
شاخه های علوم باعث شده است که در 
حال حاضــر با وضعیت مطلوبی مواجه 

نباشیم. 
در حــوزه پژوهش هــای دولتــی 
تفــاق  ا بســیاری  موازی کاری هــای 
می افتد که ســرمایه های انســانی، مالی 
و فرصت  هــا را برای کشــور و حوزه های 
علمــی از بین برده اســت. این موضوع 
باعث شده که در نهایت به هدف های از 
پیش تعیین شــده دست یافته نشود و 
در نگاه کالن دستاورد قابل دفاعی برای 
پژوهشکده های ما وجود نداشته باشد. 
از طــرف دیگــر بخل اطالع رســانی 
معضل دیگــری را ایجاد نموده اســت. 
به عنــوان مثال شــاهد آن هســتیم که 
همزمــان در پژوهشــگاه )الف( یک نفر 
در حال انجام پژوهش می باشــد و فرد 
دیگــری در پژوهشــگاه )ب( مشــغول 
انجام پژوهشی با موضوع مشابه است. 
این در حالی ا ســت که آنهــا از یکدیگر و 
فعالیت های شــان خبر خاصــی ندارند. 
تنهــا در جایــی کــه نتیجــه پژوهــش 

مشــخص می گردد و برون داد آشــکار 
می شــود، متوجه می شــوند که شخص 
دیگری در پژوهشــگاه دیگــری درحال 
انجام پژوهشی مشابهی با پژوهش آنها 

بوده است. 
سفارشی سازی پژوهش ها موضوع 
دیگــری ا ســت کــه ظهــور و بــروز کرده 
است. آنگونه که پژوهش ها را به نحوی 
ســلیقه ای و بــه گونــه ای که بانیــان آن 
می خواهنــد زمان گــذاری، هدف گذاری 
و نتیجه گیــری می نماینــد. از طرفــی 
مقاله ســازی به جای مستندسازی بسیار 
به چشــم می خورد. به این  صورت که ما 
بیشــتر به گزارش ها، فرم ها و شــکل ها 
توجــه می کنیم تــا تأثیــرات حاصل از 
پژوهش هایمــان. بــازی بــا واژه هــا در 
پژوهش هــا، پژوهشــکده ها را به طــور 
غالب به مقاله ســازی دچار کرده اســت. 
از مقاله ســازی گزارش هــای غیر واقعی 
منشــعب می گردد. بــا گزارش های غیر 
واقعــی نیز مجبور می شــویم  اجحافاتی 
را در حــوزه علــوم به وجــود آوریم و در 
انتهای این چرخه معیوب آســیب های 
بین المللــی را متوجــه خــود نماییــم. 
شبیه همان اتفاق نامبارکی که در نشریه 
نیچر7 افتاد که یــک تعدادی از مقاالت 
پژوهشگران ایرانی را تقلبی اعالم کردند 
و در این موضوع درصد قابل توجهی از 
آن مقاالت تقلبی در حوزه علوم انسانی 

بود. 
مطالبــی کــه از آن یــاد شــد فقــط 
در حوزه هــای دولتــی خــود را نمایــان 
نمی کنند بلکــه در بخش خصوصی هم  

شاهد این گونه مسائل هستیم. 
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آموزش عالی و مؤسســه های پژوهشــی دیگر 
مربــوط بــه سیاســت های گســترش کّمــی و 
عدم توجه به مأموریت گرایی در مراکز آموزش 
عالی و پژوهشــکده های وابسته به آنها بوده که 
از عدم توجــه به موضوع مذکور حاصل شــده 
اســت. بنابراین یک پژوهشگاه و یا مرکز علمی 
باید در راستای اولویت های خود اعضای هیئت 
علمی خود را شناســایی و اقدام بــه جذب آنها 
نمایند. اعضای هیئت علمی درگیر اولویت های 
مرکز می شوند که حتماً اولویت های پژوهشگاه 
اولویت های کشــور نیز محســوب می گردد. در 
واقع برای مأموریت گرا نمــودن مراکز علمی و 
پژوهشــی از نقطه آغاز باید عمل کرد. هنگامی 
که به فکر جذب اعضای هیئت علمی هستیم، 
باید با انجام مصاحبه علمی دقیق و تشــخیص 
تخصص الزم در راســتای مأموریت و فلســفه 
وجودی پژوهشگاه و مراکز علمی اقدام نماییم. 
هر پژوهشگر باید دو یا چند اولویت پژوهشی 
برای خود ترسیم نماید و در غیر اینصورت عضو 
هیئت علمی مجبور به پذیرش طرح های خارج 
از تخصص خود می شــود. اما اگر فعالیت های 
پژوهشــگران بر اســاس تخصص و بر اســاس 
اولویت ها و سیاســت های از پیش تعیین شده 
فعالیت ها انجام گیرد معموالً نتایج مقبول تری 

حاصل می گردد. 
تغییــر زیرســاختی و رفتــاری، همزمــان    

بــرای  فنــاوری:  و  علمــی  نــوآوری  بــا 
مأموریت گرا ســازی پژوهشــکده ها به طــور 
معمــول نیاز بــه مخلوطــی از اقدامــات وجود 
دارد]5[. متاســفانه در داشتن نگاه سیستمی و 
تعریف مسئله از زوایای مختلف ضعف داریم و 
مسائل را تک بعدی می بینیم. از این رو الزم است 
با یک نگاه سیســتمی مأموریت پژوهشکده و 
مرکز علمی خود را شناســایی کــرده و خود را به 
زیرساخت های موجود و زیرساخت هایی که باید 
ایجاد گردد توجه دهیم و در راستای دستیابی به 

آن تالش نماییم. 

توجه بســیار ویژه به ارتبــاط پژوهش به    
معیشــت پژوهشــگران: می تــوان گفت که 
دغدغه نان، علم و پژوهــش را از بین می برد که 
این موضوع بسیار دردناک است. عدم توجه به 
این مقوله منجر به تغییر مسیر یک پژوهشکده 
یا مراکز علمی از مأموریت از پیش تعیین شده 

آن خواهد شد. 
ممانعت از موازی کاری: پژوهشــکده ها یا    

دانشگاه های واجد یک مأموریت مشترک نباید 
مجری طرح و برنامه های یکســان و یکنواخت 
باشند. وقتی مأموریت دانشگاه علم و صنعت 
را بررسی می کنیم متوجه می شویم که حداقل 
چندین پژوهشــکده دیگــر در مراکز مختلف، 
فعالیت هایی بســیار شــبیه به فعالیت های آن 
انجام می دهنــد. یا در وزارت علــوم بیش از ۴0 
سال است که حمایت از نخبگان و فعالیت های 
پژوهشی در دســتور کار قرار دارد ولی در کنار آن 
آمده ایم بنیاد ملــی نخبگان را ایجــاد کرده ایم، 
معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
را ایجــاد کرده ایــم کــه هرکــدام بودجه هــای 
میلیــاردی دارنــد و کار هــم انجــام می دهند و 
حتــی در مــوارد بســیاری از وزارت علــوم هــم 
موفق تــر بوده اند. اما تقویت نهادهای باســابقه 
با تعــداد زیــادی کادر علمی به درســتی صورت 
نمی پذیرد. مأموریت گرایی توانایی جمع وجور 
کــردن موازی کاری هــا را دارد. امــا اگــر همین 
مأموریت گرایی دچار آسیب شــد دوباره دچار 

یک چرخه معیوب می شویم. 
صداقت در بیان اولویت های پژوهشی:    

گاهی عدم صداقت از آنجا نشأت می گیرد که در 
اولویت های پژوهشــی ضعف سازمان ها عیان 
می گردد. به عنوان مثال ســازمانی کــه به دنبال 
وفــاداری مشــتریان و کارکنــان خــود باشــد از 
عدم وفاداری آنها دچار مشــکل شده و بیان این 
طرح پژوهشی به وجهه بیرونی سازمان آسیب 

می زند. 
 برای همین صداقــت الزم در بیان نقاط ضعف 

یک پژوهشگاه 
و یا مرکز علمی 
باید در راستای 

اولویت های خود 
اعضای هیئت 

علمی خود را 
شناسایی و اقدام 

به جذب آنها 
نمایند

مقاله

برای جذب بودجه ندارند و عمالً از گود به حاشــیه رانده می شوند. متّولی 
مشــخص اعالم مأموریت یک پژوهشگاه یا دانشــگاه کیست؟ در این 
خصوص وحدت فرماندهی مشاهده نشده یا کمتر مشاهده شده است. 

مأموریت گرایی مستلزم وجود فرهنگ کار تیمی است و پرهیز از    
جزیره ای عمل کردن؛ چهار پژوهشکده در کنار هم از تعریف و انجام یک 
پژوهــش مّلی عاجزند، چون توانایی انجام کار تیمی چندان که باید در ما 

به چشم نمی خورد. 
بیــش از 2400 مرکــز آموزش عالی در ســطح کشــور به فعالیت    

می پردازند؛ افزایــش مراکز آموزش عالی و کمبــود منابع مالی، نیروی 
انسانی، تجهیزات و زیرســاخت ها و همچنین بودجه، موجب می شود 
تا دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی با افت کیفیت روبه رو شوند. اّما ما 

همچنان به دنبال ایجاد مراکز جدید هستیم. 

ارائهراهکارهایبرونرفتازوضعموجود 	

موارد زیر بــرای اقدام در راســتای مأموریت گــرا نمودن 
پژوهشــکده ها و مراکز علمی وابســته بــه وزارت عتف بیان 

می گردد:
شناســایی مأموریــت بــر اســاس ایــده مرکــز علمی و    

پژوهشی و فلسفه وجودی آن: در راستای مأموریت گرا سازی 
مراکز علمی و پژوهشــکده های وابســته بــه وزارت عتف ابتدا 
می بایست بر اساس فلســفه تأسیس آنها، توانمندی هایشان و 
ضروریات ملی و کالن کشــور اقدام نمود. باید ایده شکل گیری 
آنهــا را مد نظر قــرار داد و بر روی ایده آنها  ایســتاد. ســپس باید 
به ســراغ تعریف نظام ها و بوم نظام های موجود رفت. از ســوی 
دیگــر به کمک اســناد باالدســتی می بایســت جهت گیری ها را 
مشــخص و مأموریت ها را شناسایی نمود. در اینجا الزم به ذکر 

اســت که بگوییم ما مأموریت ها را تعیین نمی کنیم، بلکه آنها 
را شناســایی می نماییم. در ادامه از طریق یک سیاســت گذاری 
عمومی و تمرکز بر مشارکت  ذی نفعان و ایجاد یک فرآیند رفت 
و برگشتی کارآزمایانه برای دریافت بازخورد از فضای ایجاد شده، 

خود را برای انجام اقدام های اصالحی الزم آماده نمود. 
جذب اعضای هیت علمی و دانشجوی دکتری بر اساس    

مأموریت پژوهشکده ها و نیاز های پژوهشی: به عنوان مثال 
ســوئیس برای صادرات شکالت به کشــورهای گرمسیری دچار 
مشکل می شود آنگونه که شکالت ها طی این فرآیند دچار افت 
کیفیت و تغییر در فرم می شــوند. درهمین راستا آنها در مراکز 
علمی و پژوهشــی خود اقدام به جذب پژوهشگر یا دانشجوی 
دکتری می نمایند. در کشــور ما امــا افزایش جمعیت داوطلبان 

مقاله
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هر کــدام از مراکز علمی و پژوهشــی 
می بایســت دارای مأموریــت ویــژه  ای 
به کارگیــری  و  به منظــور ســامان دهی 
هدفمنــد از وســایل، امکانــات و نیروی 
پوشــش  تحــت  متخصــص  انســانی 
خــود باشــند. ایــن امر ســبب می شــود 
کــه فعالیت هــای خــود را شــکل دهی 
نمایند و یک ســاختار یکپارچــه در زمینه 
اجــرای پژوهش های بنیادیــن و کاربردی 
به منظــور توســعه نــوآوری و افزایــش 
کیفی بنیه پژوهشــی کشــور، تولید علم، 
تجاری ســازی دانــش، توانمند ســازی و 
تربیــت نیروی انســانی متخصــص ایجاد 
کننــد. با توجه به آنچه بیان شــد می توان 
این گونــه جمع بندی نمود کــه آن چیزی 
که برای ما اشکال ســاز می شود و ما را در 
مســیر غلط قرار می دهد این است که ما 
ایده مراکــز علمی و پژوهشــی را که قرار 
اســت مأموریت هایمان را نشــان دهد با 
مراکز علمی و پژوهشی تخصصی جابجا 
کرده ایم. ایــن مســئله تولید کننده آفت 

برای این مراکز و نشــان دهنده این است 
کــه چــرا اکنــون این گونــه در وضعیــت 
جاری خــود گرفتار هســتیم. آغاز حرکت 
به سوی مأموریت گرا سازی مراکز علمی و 
پژوهشــی با تنظیم و ساماندهی رشته ها 
و گروه هــای علمی اتفاق می افتد. این کار 
از طریق شناســایی ایده و فلسفه وجودی 

این مراکز استخراج می شود.
مأموریت گرایی با شناسایی و تقویت 
نقــاط قــوت مراکــز علمــی و پژوهشــی 
و تمرکــز بــر آنهــا در جهت پاســخگویی 
بــه نیازهای مشــخص علمی یــا صنعتی 
اســتمرار می یابــد. پیش نیــاز ایــن مهــم 
جذب اعضای هیئت علمی و دانشــجوی 
دکتری بر اساس مأموریت پژوهشکده ها 
و نیاز هــای پژوهشــی  می باشــد. از دیگر 
پیش نیازهــا می توان بــه ایجــاد ارتباطی 
قوی، معقول و واقع گرایانه بین نهادهای 
پژوهشــی و مراکز علمی با صنعت اشاره 
کــرد. ارتباط قــوی مســتلزم وجــود جّو 
اعتمــاد باال بیــن صنعت گــران و جامعه 

علمــی کشــور ) اعضــای هیئــت علمــی، 
پژوهشــگران و. . . ( اســت. همچنیــن 
نظریه پرداز باید استقالل معیشتی، علمی 
و نظری داشته باشد. برای پژوهشگر باید 
دسترســی همه جانبه به مستندات علمی 
از گذشــته و حــال ممکن باشــد چــرا که 
بخل ورزی در کســب مســتندات متقن، 
مؤثــر و فراگیــر، موازی کاری هــا را دامن 
زده و منجر به تلف شــدن منابــع مالی و 
انسانی بسیار می گردد. توجه به مأموریت 
از پیش تعیین شــده ، پرهیــز از ُمد  گرایی 
و بازی با واژه ها در کار علمی و پژوهشــی 
نیز به جلوگیــری از این اتالف منابع کمک 

شایانی می نماید. 
در صورت ظهــور مأموریت گرایی در 
پژوهشکده های وابســته به وزارت علوم 
تحقیقات و فنــاوری می توانیم وضعیت 
موجود را از آنچه که نابســامانی های ذکر 
شــده در باال بــود، بهبود بخشــیده و یک 
افق نگاری صحیحی برای حرکت به سوی 

آینده ترسیم نماییم. 
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خود ندارند. صداقت در بیان پژوهش های انجام شده از بسیاری 
دوباره کاری ها جلوگیری کــرده و اطالعات مفیدی را در اختیار 

دیگران قرار می دهد. 
ایجاد ارتباط متناسب بین نیازهای پژوهشی با صنعت:    

همان گونه که پیش از این بیان شد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
با هدف انتقال دانــش به صنعت، به راه اندازی دفاتر تخصصی 
ارتبــاط صنعت، دفاتر مالکیت فکری و ایجاد پارك های علم و 

فناوری در مجاورت خود پرداخته اند. 
 اما نکته مهــم ایجاد یک ارتباط منطقی و واقع گرایانه اســت. 
در كشور ما و از هنگام شــكل گیری صنایع، نوعی بی توجهی و 
حتی بدبینــی متقابل میان صنایع و مراکز علمی و پژوهشــی 
دیده شــده اســت. صاحبان صنایع عالقه ای به برقراری ارتباط 
میــان این مراکز و بهره مندی از دانش و علم آنها از خود نشــان 

نمی دهند و از طرف دیگر دانشگاهیان و دانشجویان نیز تصویر 
روشنی از صاحبان صنایع و كار صنعتی در ذهن خود ندارند. این 
مســائل روی هم رفته ایجاد چنین ارتباطی را دشوار می سازد. 
این درحالی  اســت كه مراکــز علمی و پژوهشــی می توانند در 
توسعه علم و صنعت نقش مهم و حیاتی ای را ایفا و بسیاری از 
مأموریت های خود را در راستای رفع نیاز صنایع ترسیم نمایند 
چرا که پتانسیل بسیار خوبی در مراکز علمی و پژوهشکده های 
وابسته به وزارت عتف وجود دارد كه این ظرفیت باید در تعامل 

با صنعت مؤثر واقع شود. 
پرهیز از ُمد  گرایی در پژوهش ها: پیش از این اشاره کردیم    

بازی با واژه ها و ُمدگرایی در کار علمی و پژوهشــی، این مراکز را 
به طور غالب به مقاله ســازی دچار کرده و آنهــا را از مأموریت از 

پیش تعیین شده خود دور می نماید. 

مقاله
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اما بــدون تردید مفاهیم اســتراتژی پورتــر )۱9۸0( 
و دیــدگاه مبتنی بر منابع، اســاس تقویت نظریه ها 
و مدل ســازی های رقابتــی اصلــی هســتند )موزز و 
همکاران، 20۱7(. پیشــنهاد تعریف مدرنی از مزیت 
رقابتــی پایــدار مفاهیمــی مثــل فنــاوری اطالعات 
نوآوری، ایجــاد ارزش آفرینی و بازاریابــی کارآفرینی 
در پیونــد بــا مفاهیم ســنتی مزیت رقابتــی در قرن 
حاضر گســترش می یابد )همــان(. باوجود تغییرات 
در تعاریــف مــدرن مزیــت رقابتی بازهم بیشــترین 
المان های تعریفی به مفاهیم پایه ای پورتر و اصول 

بارنــی در خصوص دیدگاه مبتنی بر منابــع برمی گردد )همان(؛ و این 
خود علتی است که ریشه تحقیقات مرتبط با مزیت رقابتی پایدار در 
زمینه های قابلیت های پویا )کو و همکاران، 20۱7(، فناوری اطالعات 
و مدل سازی کسب وکار را در اندیشه  های پورتر و بارنی می توان یافت 
)موزز، 20۱7(. از توانمندی و قدرت یک شــرکت در به دست آوردن 
موقعیت باالتر و ویژه تر نســبت به رقبا در یک صنعت خاص و پیشی 
گرفتــن از آنها در عملکــرد اصلی که همانا ســودآوری اســت، مزیت 
رقابتی یاد می شــود؛ این مهم امــکان برخورداری از ســودآوری باالتر 
نسبت به میانگین صنعت موردنظر را فراهم می آورد )پورتر، ۱9۸5(. 

انواعمزیترقابتیودرکتفاوتهایآن	
بهره گیری از منابع و قابلیت ها برای ایجاد عملکرد سبب پدیدار 
شــدن مزیت موقعیتی می شــود )خان لی فی هو و همکاران، 20۱9( 
و این خود واســطه ای بین مزیت رقابتی و عملکرد ســرمایه گذاری و 
همچنین بین جهت گیری بازار و عملکرد محصول جدید می باشــد. 
در حقیقت  بین اشــکال مختلف اســتراتژی و مزیــت رقابتی پایدار، 
مزیت رقابتی موقعیتی واقع  شــده اســت )همــان(. در تئوری اصلی 
مزیت رقابتی می خوانیم که برای یک ســازمان موقعیت رقابتی راهی 
برای مزیت رقابتی اســت و برای مزیت رقابتی بیشتر باید در بازار برای 
محصول ارزش بیشتری نسبت به رقیب حاشیه ای۱ ایجاد کرد )ربیعا 
مهــدی، 20۱9(؛ و این یعنی گاه مزیت رقابتی معنای برتری موقعیتی 
پیــدا می کند. بدین صورت که در شــرایطی می شــود از رقیب پیشــی 
گرفت و نســبت بــه رقبا بازده باالتری داشــت و این  بــازده هنگامی 
رخ می دهــد که ارائه محصولی نهایی مبتنی بر ترجیح ارزشــمندتر یا 
تولیداتی با هزینه پایین و یا به دست آوردن سهمی از بازار و عملکرد 

سودآور امکان پذیر باشد )اجرامی و همکاران، 20۱6(. 
دو نــوع از مزیــت رقابتی با عنــوان پایدار و موقتــی )موقعیتی( 
توســط بارنی و هســتلی )2009( ارائه شــد. ســاختار مزیت موقعیتی 
با یــک جهت گیری برتــر در بــازار، توانایــی یادگیری، بهره بــرداری از 
فرصت  های کارآفرینی و تأثیرات مثبت بر عملکرد تجاری به دســت 
می آید. در تأیید این پژوهش بعضی پژوهشــگران بــر این باورند که 
هیــچ مزیت رقابتی دائمــی وجود ندارد، چون رقبا بــر پایه قابلیت و 
رقابت بالقوه از شایســتگی ها و مهارت های خاص یک شرکت تقلید 
کرده و پس از شــناخت آن با جمع آوری منابع و توانمندی ها چالش 
رقابتــی ایجاد می کنند و درنهایت ســهم خود را از ســود بازار باز پس 
خواهند گرفت )کیبت و همکاران، 20۱0(؛ اما از آن جا که سود نتیجه 
مزیت رقابتی و رقابت نتیجه ســودآوری باالست لذا زمان ماندگاری 
آن کوتاه اســت به همین ســبب مزیت رقابتی برای اکثر ســازمان ها 
موقتــی خواهد بود )ربیعا مهدی و همــکاران، 20۱9(. مزیت موقتی 
از طریق ابزارهایی که شــامل فرآیندهای دستیابی، استقرار، ادغام و 
بازآرایی منابع هســتند، به وجــود می آیند هرچنــد علی رغم قدیمی 
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ارزشمشتری
منبعآتیمزیترقابتی

 مجتبی مالکی
عضو هیئت علمی گروه MBA، دانشگاه 

علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

 بابک قدکساز
،MBA دانشجوی 

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

 محمد پویا
،DBA دانش آموخته 

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این اســت که نیل به اهداف سازمانی بستگی کامل به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازارهای 
هدف و تأمین رضایت مشــتری به نحــوی مطلوب تر و مؤثرتر از رقبــا دارد. در دنیای رقابت های فزاینده امروز، شــرکت هایی موفق 
خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکت هایی که صرفًا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت 
بلندمدت مشــتری را از طریق ارائه کاالها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند. در این بازار فوق العاده 
پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزش ها را با مناسب ترین قیمت عرضه کند و سازمان ها نیز مدام به دنبال روش های 
جدیــد و ایجــاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هســتند و حتی از ارزش مشــتری تحت عنوان »منبع آتی مزیــت رقابتی« خویش نام 
می برند)خــان و همــکاران، 200۴(. مزیــت رقابتی، وضعیتی اســت که یک کســب وکار را قادر می ســازد با کارایی باالتــر و به کارگیری 
روش های برتر، محصول را با کیفیت بهتر و با ارزش بیشتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای کسب وکار فراهم آورد. 
یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی اســت که بتواند به دالیل خاص که ناشــی از ویژگی های آن واحد است مانند وضعیت 
مکانی، فناوری، پرسنلی و. . . به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت باالتر عرضه نماید. جهانی 
شــدن تولید موجب شــده که مواد اولیه، ماشــین آالت و بسیاری از خدمات مرتبط در ســطح بین المللی در دسترس باشند. در این 
مقاله تالش شده است تا با معرفی جایگاه مزیت رقابتی برای سازمان ها به نقش خلق ارزش بیشتر برای مشتری به عنوان منبع اصلی 

و آتی مزیت رقابتی بهتر پرداخته شود. 

مقدمه

	مزیترقابتی 
اگرچه با تعریف قطعی از مزیت رقابتی، ریشــه 
آن در علم مدیریت اســتراتژیک مخدوش می شود 
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فرآیندمزیترقابتیپایدار2	
)SCAP(

بارنی برخالف پورتر که نیروهای بیرونی 
و موقعیت بــازار را عوامل مزیــت رقابتی۳ 
اصلــی می دانــد، منابــع داخلــی را مزایــای 
بالقوه مزیت رقابتی معرفی می کند )موزز، 
20۱7(. بارنــی چارچوب )VRIO( را تدوین 
و پشــتیبان مزیت رقابتی نامید )غپانچی و 
همــکاران، 20۱۴(. ازآنجاکــه پورتر اصالت 
مزیــت رقابتی را با اشــراف مالــی یک بنگاه 
در بــازار مرتبــط می داند، لذا مزیــت رقابتی 
را در خلق بیشــترین ارزش بــرای ذینفعان 
بدون تحمیل هزینه اضافی به سازمان باور 
دارند )باکانو، 20۱6(. ازآنجاکه ممکن است 

متناســب زمان، مفهــوم و تعریــف ارزش 
تغییــر کنــد و همچنین متناســب تقاضا و 
محیــط بــازار وضعیت یک بــازار تغییر کند 
)موزز، 20۱7( پس تعریف مزیت رقابتی بر 
مبنای ارزش و منبع موردنقد اســت )بارنی 
و مک کی، 20۱6(. نظر ســیگاالس )20۱5( 
مبنی بــر اینکه مبنای مزیت رقابتی عملکرد 
و ســودآوری اســت )باکانو، 20۱6( توسط 
باکانــو )20۱6( به دلیل تفاوت قائل شــدن 

میان این دو گزینه رد شد:
 الــف( عــدم  تشــخیص اینکــه آیا یک 
مزیت سبب برتری در عملکرد می شود و یا 
ب( عملکرد برتر دارای مزیت است )موزز، 
20۱7(. داسلر )20۱5( ایده ناداراجه و قدیر 

)20۱۴( که ظرفیت یک شرکت در دستیابی 
به مزیــت رقابتی پایــدار را از طریق منابع و 
توانایی های ســازمان یافته برشــمردند را رد 
کــرد و عقیــده دارد که منابــع، قابلیت و یا 
سودآوری ســهمی در تعریف مزیت رقابتی 
پایدار نــدارد بلکــه توانایــی یک بنــگاه در 
پاسخگویی به تقاضای مشتری عنصر مؤثر 
در برتــری در میــدان رقابت اســت )موزز، 

.)20۱7
 بر ایــن مبنــا چهــار عنصــر را می توان 
به عنوان اصل اساســی مزیت رقابتی پایدار 

تفسیر کرد:
 ۱( موضوعات، 2( رســانه ها، ۳( هدف 
و ۴( به روزرسانی )ربیعا مهدی و همکاران، 20۱9(. 
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بودن از آن ها استفاده می کنند )لین و همکاران، 2020(. 
اگرچــه به تکرار گفته شــد که مزیت ها بــر دو مؤلفه اصلی هزینه 
و تمایز متمرکزند اما الزم به یادآوری اســت که مزیت هزینه متأثر از 
عواملی نظیر الف( اقتصــاد )صرفه جویی( به مقیاس، ب( یادگیری و 
دانش بیرونی، ج( الگوهای اســتفاده از ظرفیت، د( تراز اســتراتژیک 
فعالیت های مرتبط در سراســر سازمان و هـ( تمایز در مهارت ترجمه 
و تبدیل  فعالیت ها و منابع شــرکت به تولیدات کاال یا خدماتی برای 
افزایش درک مشــتری از محصول است )خان لی فی هو و همکاران، 
20۱9(. هزینــه کم یک بخــش از مزیت موقعیتی اســت و این یعنی 
ارائــه یک محصول برابر بــا رقیب با هزینه کــم در انجام فعالیت های 

زنجیره ارزش )گو و میچل، 20۱2(. 
با این توصیــف بین مزیت رقابتی و مزیــت رقابتی پایدار تفاوت 

وجود دارد، طبــق تعریف مزیت رقابتی، وقتــی رقبا قادر به 
کپی بــرداری از مزایــای مزیت رقابتی نباشــند، از 

تالش خود دست می کشند. 
بــرای  ایــن دوره توقــف 

 تــالش شــرکت مقابل 
زمــان تکثیــر اســت 

کــه مزیــت رقابتی 
پایــدار را فراهــم 
مــی آورد )آگبیــم 

و همــکاران، 20۱۴(. 
بــرای  اصلــی  معیــار  دو 
دســتیابی مزیــت رقابتــی 

وجــود دارد: اوالً مؤلفه های 
شناســایی منابع، به روزرسانی، 

جوان ســازی دســتاوردی مجــدد 
را بایــد در یــک محیــط پویــا پیــاده 

کنند و ثانیًا می بایســت محیطــی را فراهم 
آورند کــه خود را تقویــت کرده و به واســطه خلق 

ارزش ایجادشــده ضررهــای عمــده ای را برای تقلیــد ایجاد 
کنند )همــان(. تحلیل و تبدیل نقاط ضعف بــه قوت در محیط های 
نامشــخص ســبب ایجاد مزایایی می شــود که بر پایه و اساس منابع 
و توانایی هــای فناوری نادر و بــا ارزش زیر چتر یادگیــری و تحقیق و 
توســعه رخ می دهد )وکچیاتــو، 20۱5(؛ مانند تمام منابع ارزشــمند 
دیگر. شــرکتی امکان تبدیل مزیــت رقابتی پایدار موقــت خود را به 
مزیــت رقابتی پایدار دارد کــه از منابع و توانایی های نادر و ارزشــمند 
بهــره گیرد )لیــن و همــکاران، 2020(. تفاوت مزیت رقابتــی پایدار با 
مزیــت رقابتی در نحوه و میزان ایجاد ارزش برای مشــتری اســت که 
با ویژگی هایی هرچند مشــابه اما با شــدت و درون  مایه ای متمایز از 
مزیت رقابتی ســاده معرفی و شــناخته می شــوند؛ ویژگی هایی نظیر 

بــادوام بــودن، قابلیت امنیتی بــاال، تحمل پذیری مناســب، قابلیت 
زیســتی بــاال، قابلیــت حمایتی و پشــتیبانی زیــاد، قابلیــت پذیرش 
بــاال، قدرت توجیه پذیری و اقناع ســازی مناســب و تــوان مذاکره ای 

قابل مالحظه )نامداریان، ۱۳97(. 
با جهت گیری از مزیت رقابتی پایدار به سمت مزیت رقابتی گذرا، 
پویایی میان ارزش ها معنا و اهمیت بیشــتری پیــدا می کند )دانللی 
و همــکاران، 2020(. در مقابل ایده بارنی، ۱995 که چهار ویژگی منابع 
باارزش، کمیــاب، پرهزینــه برای تقلیــد و منابع بــرای جذب ارزش 
ســازمانی را آشــکار می کند، )مک گرت،20۱۳( بــا خطرناک خواندن 
مزیت رقابتــی پایدار که به ســمت نارضایتی مــی رود، مزایای گذرا و 
موقتــی را عامــل مهمی در پایــداری مزیت رقابتی اصلــی می داند که 

متضمن مزیت رقابتی پایدار است )همان(.
 از طرفی دیدگاه و اســتراتژی مک گــرت در ایجاد مزایای 
رقابتــی موقتی بر مبنــای نــوآوری و تقلید تمایز 
دشــوار برای رقبا، یک شــرکت بایــد از پنج 
گام در چرخه حیــات این هدف عبور 
کند که شــامل راه اندازی، افزایش 
ســطح بهره بــرداری، بازســازی، 
پیاده ســازی، در اختیار گرفتن 
و مزیــت رقابتــی موقتــی تا 
حصــول مزیــت موقتــی و 
ی  بعــد قعیتــی  مو

)همان(. 
محافظــت در 
برابر تکثیــر و مزیت 
رقابتی، اگرچه مفهومی 
نوین بــه چشــم نمی آید 
اما مــرز ظریف بیــن مزیت 
رقابتی و مزیت رقابتی پایدار را 
روشــن تر می کند چون عالوه بر عوامل و ماهیت 
عناصر سازنده مزیت رقابتی، نکته مهم به پایداری آنها در طول 
زمــان برمی گردد )آنارلــی و همکاران، 20۱9(. پایــداری در طول زمان 

ارتباطی تنگاتنگ باقابلیت انعطاف پذیری و تقلیدپذیری دارد. 
برای درک این مفاهیم قبل از هر چیز باید به مفاهیم اولیه مزیت 
رقابتی رجوع شــود و ســپس با بیــان تفاوت ها و جزئیــات، می توان 
تفاوت میان این دو را تفسیر کرد. مورد اول انتقال یا بازآفرینی منابع 
یــا توانایی هــا از یک موقعیــت اقتصادی به وضعیت دیگر اســت و 
دوم همانندســازی ساده و سهل است که توسط رقبا انجام می شود. 
از دو مؤلفــه فوق )قابلیت انعطاف پذیــری و قابلیت تقلید( به عنوان 
شــاخص تهدید به ثبــات مزیت رقابتــی در طول زمان یاد می شــود 

)آنارلی و همکاران، 20۱9(. 
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آن سازمان اســت چراکه کپی و تقلید آن دشوار است 
و مســیر اصلی برای ایجاد ســودهای پایدار محســوب 
می شــود. صالحیت هــای ممتاز و اصلی یک ســازمان 
درواقع نوعی شایســتگی به حساب می آیند که سیستم 
آرمانی یک شرکت را تحت فشار قرار می دهد )همان(. 

صالحیت های اصلیCC( 10(: از بارزترین مفاهیم    
مدیریت استراتژیک صالحیت های اصلی هستند. سه 
مفهوم شایستگی ها، منابع، توانایی های مهم شرکت با 
ارزیابی و شناسایی عملکرد کارکنان استخراج می شود. 
صالحیت های اصلی که ازنظــر مفهومی و تجربی باهم 
ادغــام می شــوند را می توان بــه  عنــوان مجموعه ای از 
شایســتگی و مهارت در یک واحد استراتژیک سازمان 
دید کــه مکــررًا در حال تبادل اســت )ربیعــا مهدی و 
همــکاران، 20۱9(. بــه عبارت غنی تــر صالحیت اصلی 
یک ســازمان در یادگیری جمعی یک ســازمان به  ویژه 
در ترکیب چند روش ســامان مند فناوری و هماهنگی 
مهــارت پدیدار می شــود. با این  وجود تعریف اساســی 
صالحیت اصلی »مجموعه ای از فناوری و مهارت هایی 
اســت که به یک ســازمان امکان می دهــد مزیت خود 
را به مشــتریان ارائــه دهد«. مؤلفه بــارز یک صالحیت 
ممتاز و اصلی عبارت اســت از ماهیت اســتراتژیک که 
به طور طبیعی خاصیت پویا و انعطاف پذیر دارد، بدین 
معنی که بخش مهمی از فرآیند شایســتگی و یادگیری 

سازمان است )همان(. 

)RG( 11۳- هدف واقع گرایانه
هــدف، عنصر ســوم و فرآیندی فرعی اســت که به 

علــت برتری یــا تفاوت امــکان کپی کــردن آن موجود 
نباشــد. این عنصــر علیرغم دارا بودن منابع اســتاتیک 
و مرکــب، قابلیت، شایســتگی و صالحیت های اصلی، 

برای کسب مزیت رقابتی بسیار مهم است.

۴- به روزرسانی12
به روزرســانی مداوم عنصــر چهارم مزیــت رقابتی 
پایدار است. ایده مهم در به روزرسانی مدام یک مزیت 
رقابتی نگاه توأمان قابلیت پویا در عین داشتن دیدگاه 
اســتراتژیک بــه آن اســت )ربیعــا مهدی و همــکاران، 
20۱9(. اســتراتژی های زیــادی ســازمان را از رقابــت 
متمایــز می کنــد ماننــد اســتراتژی قیمت، اســتراتژی 
ارتباطی، متناســب بودن ساختار استراتژی یا پشتیبانی 
جغرافیایی )همــان(.  زمان، عامــل تعیین کنندگی در 
مزیــت رقابتی دارد و متناســب زمــان ورود به گردونه 
رقابــت می توان مزایای رقابتی را بهتــر درک کرد. بر این 
اساس مزیت زودهنگام که بستگی به استفاده به موقع 
از فرصت  های بالقوه دارد، سبب استفاده حداکثری از 
مزایای عملکردی شرکت می شود )چانگ و همکاران، 
20۱9(. برای کسب مزیت رقابتی پایدار نوین شرکت ها 
بایــد محیط هــای دارای اختالل را تحمــل کنند چراکه 
رونــد آن، به عنــوان یک زنجیره اســت؛ یعنــی قبل از 
افــول مزیــت رقابتــی فعلی، شــرکت ها بایــد درصدد 
کسب مزیت رقابتی جدید باشند. این مورد گویای این 
مهم اســت که مزیت رقابتی در شرکت ها حکم زنجیره 
اتصال کننــده متقابــل را دارد در مســیری ناهموار اما 

پیوسته )ربیعا مهدی و همکاران، 20۱9(. 

1-موضوع
اولین عنصــر مزیت رقابتی پایدار موضوع اســت. 
موضوعــات مزیــت رقابتــی پایــدار، منابع۴ هســتند. 
منابع و اشــیاء مؤلفه های تحلیلی شرکت هستند، زیرا 
ورودی های یک سازمان در فرآیند ارزش تجاری تعریف 
می شــوند )ربیعا مهــدی و همــکاران، 20۱9(؛ بنابراین 
می تــوان گفت منابع ارزش یک ســازمان، ورودی های 
آن هستند )جاویدان، ۱99۸(. منابع در جهت بهره وری 
و کارایی با توجه به کنترل رفتار اســتراتژیک سازمان به 
کار گرفته می شوند و ازلحاظ تجربی هم می توان اذعان 
کــرد که منابع و صالحیت به عنــوان یک زنجیره به هم 
متصل اند، زیــرا صالحیت اصلی یک بنــگاه در فرآیند 
ارزش معنــا پیدا می کند )لی جانکویســت، 200۸(. در 
نظریــه دیدگاه مبتنــی بر منابــع، ســازمان را ترکیبی از 
منابع ملموس و ناملموس می شناســند که با عملکرد 
سالم منتج به کسب سود و مزیت رقابتی است. منابع 
ملموس شــامل الــف( دارایی هــای فیزیکــی )فناوری 
و تجهیــزات فیزیکــی و موقعیــت جغرافیایــی( و ب( 
منابع ســرمایه ملی )ســرمایه بدهی و سرمایه عدالت( 
و منابــع ناملمــوس شــامل الــف( ســرمایه ســازمانی 
)فرهنگ بنگاه، برنامه ریزی رسمی و غیررسمی، ساختار 
گزارش دهی رسمی، سیستم های هماهنگی و کنترل و 
روابط فی مابین ســازمان و افراد( و ب( سرمایه انسانی 
)آمــوزش، قضــاوت، تجربــه، بینش فــردی و هوش( 

هستند )ربیعا مهدی و همکاران، 20۱9(. 

2- رسانه ها5
عنصــر دوم مزیــت رقابتــی پایدار رســانه اســت. 
فرآینــدی فرعی در تغییر مهارت و منابع رســانه نامیده 
شــده کــه در شایســتگی و صالحیــت و قابلیت اصلی 

نهفته است. 
قابلیت هــاCAP( 6(: قابلیت ها به مجموعه ای از    

روال و فرآیندهای تجاری برای کنترل روابط بین منابع 
اطالق می شود و گویای توانایی یک شرکت در استفاده 
مؤثــر از منابــع خود اســت )ربیعا مهــدی و همکاران، 

20۱9(. بــا توجه به توضیح فوق می تــوان برای قابلیت 
دو تعریف قائل شــد. اول توانایی در اســتفاده از منابع 
بــرای انجــام برخــی فعالیت هــا و دوم تــوان مدیریت 
حافظه ســازمانی، فرآیندهای مختلف و دانش ضمنی. 
این نــوع قابلیت هــا می توانــد دانش تجربــی، تجزیه 
تحلیل ارزش، سیســتم اطالعات مدیریت7، تحقیق و 
توسعه۸، بازاریابی، مدیریت عملکرد، تولید/ خدمات، 
صدور گواهینامه ایزو )ISO( و طراحی ســازمانی باشد 
)همان(. نوع دیگــری از قابلیت ها، قابلیت های رقابتی 
ترکیبــی اســت کــه در ادبیات اســتراتژی تثبیت شــده 
است )هوآنگ و همکاران، 20۱5(. قابلیت های رقابتی 
ترکیبــی از منظــر عملکردی شــمرده  شــده کــه گویای 
برتری همزمــان در کیفیت، تحویــل، انعطاف پذیری و 
کم هزینه بودن از یک سو و جهت گیری در حال و آینده 
از ســوی دیگر اســت. ایــن جهت گیری تــوان رقابت و 
تغییر فضای رقابتی را فراهم می آورد )نیاتا و همکاران، 

 .)2020
شایستگی هاCOM( 9(: شایســتگی ها هماهنگی    

و ترکیــب عملکــردی قابلیت هــا هســتند )جاویدان، 
۱99۸(. واحدهــای اســتراتژیک تجــاری یک ســازمان 
مجموعــه ای از شایســتگی ها را در قالــب یــک گــروه 
در درون خــود بــه خدمــت دارد. به بیان دیگــر آن هــا 
محصــول ادغــام قابلیت هــای عملکــردی واحدهای 
تجاری اســتراتژیک هســتند )ربیعا مهدی و همکاران، 
20۱9(. اندیشــمندان دانشــگاهی بین شایســتگی ها و 
صالحیت هــای ممتاز و اصلی تفــاوت قائل اند. قدرت 
عالی و برجسته یک ســازمان صالحیت ممتاز و اصلی 
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یک مشــتری یا یک گروهی از مشــتریان به ســازمان می رســانند. در اینجا ســازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان باارزش خود 
می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تالش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان 
- یا به عبارتی مشــتریانی که میزان هزینه صرف شــده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشــان است - را نیز به گروه های باالتری از ارزش 

سوق دهد)جورج ایوانس، 2002(. 

مدلابعادکلیدیارزشازدیدمشتری	
شــس)sheth( و همکارانش در ســال ۱99۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ســاخته و ارزش مشــتری را به پنج بعد کلیدی تقســیم کردند که 
عبارتنــد از: ارزش کارکــردی که مرتبط با مطلوبیت اقتصادی و نشــان دهنده منافع موجود در کاال یا خدمت از دید اقتصادی اســت و به کیفیت و 

ویژگی های عملکردی محصول اشاره می کند. 
ارزش اجتماعی که بیانگر مطلوبیت اجتماعی و وجهه ناشــی از دارابودن آن محصول در نزد دوســتان و همکاران و ســایر اعضای گروه مرجع از    

دید مشتری است. 
ارزش احساســی که به پیامدهای روانی و عاطفی محصول و توانایی و قابلیت محصول در برانگیختن احساســات و خلق موقعیت های جذاب    

بر می گردد. 
ارزش شناختی که به جنبه های نو وشگفت کننده محصول و میزان تازگی و نوظهوری آن اشاره می کند.    
ارزش موقعیتی که به مجموعه ای از موقعیت هایی که مشتری در هنگام تصمیم گیری با آنها مواجه می شود بر می گردد. )تسر و همکاران، 2005(   

مقاله

ارزشمشتری	
اخیرًا در بین محققان مدیریت گرایش عمده ای 
به ســمت ارزش از دید مشــتری به چشم می خورد 
و ایــن مســأله از جنبه هــای متعددی مــورد تجزیه 
و تحلیــل قرار گرفته اســت. مفهــوم ارزش یکی از 
پرکاربردتریــن مفاهیــم در علوم اجتماعــی به طور 
عــام و در ادبیــات مدیریــت به طور خاص اســت. 
ایــن مفهوم در متون حســابداری و مالــی، اقتصاد، 
 مدیریــت، سیســتم های اطالعاتــی، علــم اخــالق

و. . . هــم مورد اســتفاده قرار گرفته اســت )هوبر و 
همــکارن، 200۱(. ولی در متون بازاریابی در مباحثی 
تحــت عناویــن بازاریابــی رابطه ای، سیاســت های 
قیمت گــذاری و رفتــار مصرف کننده بیــش از بقیه 
مطــرح شــده اســت. مســأله مهــم این اســت که 
ارزش از دیــد مشــتری در بــازار و به وســیله ادراک 
مشــتری از آنچه می پردازد و آنچه دریافت می کند، 
تعیین می شــود و نه در کارخانه و از طریق تمایالت 
و مفروضــات عرضه کننــده ارزش آنچــه تولیــد 
می شود، نیســت بلکه آن چیزی اســت که مشتری 
به دســت می آورد. تریسی و ویرسما بر مبنای نتایج 
تحقیقاتشــان در زمینــه رقابــت مــدرن و آن چــه 
رهبران بــازار را در ایــن میدان موفق نگه داشــته به 
ســه حقیقت مهم که درک عمیقی می طلبند اشاره 

می کنند: 
ایجاد ارزش   
مدل عملیاتی ارزش   
راهبردهای ارزشمند   

اولین مورد به وعده تلویحی و ضمنی مدیریت 
ســازمان جهت ارائه ترکیبی از عوامــل ایجاد کننده 
ارزش مثل قیمت، کیفیت، عملکرد، امکان انتخاب 
و سایر تسهیالت به مشتری اشــاره می کند. مفهوم 
دوم به ترکیبی از فرآیند های عملیاتی، سیستم های 
مدیریتــی، ســاختارها و فرهنــگ تجــاری مربــوط 
می شــود که ســازمان را در ایجاد ارزش به مشــتری 
مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و مورد سوم 
سه راه متمایزی که ســازمان ها بدان وسیله قادر به 
ایجاد ارزش و اجرای مــدل عملیاتی ارزش در بازار 
و ارائه آن به مشــتریان خواهند بود را در بر می گیرد. 

این راه ها به شرح زیر هستند:  
1- برتــری عملیاتــی: چنیــن ســازمان هایی مثل 
وال مــارت بــه دنبــال ارائه محصــوالت بــا قیمت 

مناســب و خدمات مفید و کمترین سردرگمی برای 
مشتریان هستند.  

2- رهبــری محصول: ســازمان هایی مثل اینتل و 
نایــک به دنبال ارائه بی نظیرتریــن محصول در نوع 
خود به مشــتریان می باشــند و به همیــن خاطر در 
این ســازمان ها نوآوری و تغییرات سریع برای حفظ 
موقعیت برتــر در بازار محصول غیــر قابل اجتناب 

است. 
3- صمیمیــت با مشــتری: این ســازمان ها درک 
عمیقــی از مشــتریان خــود دارنــد و خواهــان ارائه 
بهترین راه حل به مشــتری و برقــراری رابطه نزدیک 
بــا او هســتند کــه از این دســت می توان بــه برخی 

 از بانک های خصوصی اشاره کرد.  

انتخاب هــر یک از ایــن راهبردهای ارزشــمند یک 
انتخــاب اســتراتژیک رقابتــی اســت که مشــتری را 
محور بســیاری از تصمیمات و برنامه های ســازمان 
قرار می دهد و این انتخاب اســتراتژیک تالش های 
ســازمان را به ســمت ارائه ارزش برتر به مشــتریان 

 سوق می دهد )بیک و همکاران، 200۴( 

با این وجود »ترســی و ویرسما« معتقدند که رقابت 
مدرن دارای ســه حقیقت است: مشتریان متفاوت 
ارزش هــای متفاوتــی طلــب می کنند. ســازمان ها 
نمی توانند در تمامی ابعاد ارزش ها، بهترین باشــند 
آنان بایستی با توجه به گروه مشتریان منتخب خود 
دامنه ارزش هایی که برروی آن ها تمرکز می کنند را 
محدود ســازند، همان طور که اســتاندارد ارزش ها 
افزایش می یابد؛ انتظارات مشــتریان نیز باال خواهد 
رفت. از این رو ســازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی 
و پیشــگامی خود بایســتی مدام در ارائــه ارزش به 
مشــتری بــه جلــو حرکــت کنند)بیک و همــکاران، 

  .)200۴

رهیافتهایارزش	
دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی 

ارزش وجود دارد: 
رهیافت اول در جســتجوی ارزش دریافت شده    

به وســیله مشتریان کاالها و خدمات سازمان است. 
وقتــی ایــن ارزش بهتر و باالتر از ارزش پیشــنهادی 
رقبــای ســازمان باشــد فرصــت موفقیــت و حفظ 

موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود. 
رهیافت دوم به ســنجش ارزشــی می پــردازد که    

 رقابت مدرن 
دارای سه حقیقت 
است: مشتریان 
متفاوت ارزش های 
متفاوتی طلب 
می کنند. سازمان ها 
نمی توانند در 
تمامی ابعاد 
ارزش ها، بهترین 
باشند آنان 
بایستی با توجه 
به گروه مشتریان 
منتخب خود دامنه 
ارزش هایی که 
برروی آن ها تمرکز 
می کنند را محدود 
سازند

ارزشهای
متفاوت
مشتری!
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پینوشتها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1- Breakeven

2- Sustainable Competitive Advantage Process )SCAP(
3- Competitive Advantage ) CA( 
4- References ) REF(
5- Media

6- Capabilities )CAP(
7- Management information system )MIS(
8- Research and Development )R&D(
9- Competencies )COM(
10- Core Competencies )CC(
11- Realistic Goal )RG(
12- Up to date

منابع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
منابع در دفتر مجله موجود است.

در تــاش برای کســب موقعیت ممتــاز در ذهن مشــتری، خلق روابط 
پایدار با وی، افزایش میزان وفاداری و رضایت بخشی و برآوردن بهینه 
نیازها و خواســته های بازار مصرف، به تولید و عرضه کاالها و خدمات 
متناســب با نیازهای بازار پرداخته و در ازای صرف منابع مادی، انسانی 
و اطاعاتی قیمتی برای محصول خود پیشنهاد می دهند. مشتریان نیز 
جهت برآوردن نیازهــای خود با پرداخت این مبالــغ به محصول مورد 
نظر دســت می یابند. ولی رابطه ایجاد شــده جهت فروش محصول از 
یک ســو و خرید آن از ســوی دیگر تنها تحت تأثیر عامــل مالی مبادله 
نیست. مصرف کننده کاال یا دریافت کننده خدمت از یک فرآیند جامع 
و پیچیده ای که بســیار فراتر از تنها خرید محصول اســت به سازمان و 
محصــول پیونــد می خورد و ارزیابــی وی از این فرآینــد فراتر از قیمت 
پرداخت شــده و ویژگی های کارکردی محصول اســت. به عبارت دیگر 
ارزشی که خریدار به این فرآیند نسبت می دهد شامل عوامل متعددی 
در کنــار قیمــت و کارکرد محصول اســت که تحــت عنــوان »ارزش از 
دیــدگاه مشــتری« مطرح می شــود و به عنــوان یکی از عوامــل کلیدی 
کســب مزیت پایدار رقابتی در دنیای بازار محور و مشــتری مدار امروز 

مورد توجه محققان و مدیران سازمان ها قرار گرفته است. 

مقاله

جمعبندیونتیجهگیری	
به طور کلی از دیدگاه اســتراتژی های 
ســنتی بازاریابــی، مشــتریان اغلــب بــا 
طی مراحــل جســتجو، ارزیابــی، خرید و 
اســتفاده در پایان زنجیره ارزش کاالها و 
خدمات قرار می گیرند. اما دغدغه امروز 
بازاریابــان خلــق مشــتریان رضایتمنــد و 
حتی دلشــاد بــا باالترین میــزان وفاداری 
اســت که این مســتلزم درگیری مشــتری 
در زنجیــره ارزش و در تمامــی فرآیندهــا 
و تصمیمــات ســازمان  فعالیت هــا  و 
اســت. در این مســیر ابزارهایــی از قبیل 
مدیریت رابطه با مشتری، مدیریت رابطه 
بــا پرســنل ســازمان و مدیریــت رابطه با 
کانال های توزیــع به کار گرفته می شــوند 
تا بازخور مســتمر از تمامــی مراحل ارائه 
ارزش به مشــتری دریافت شده و مزیت 
رقابتی پایدار و ممتازی برای سازمان رقم 
خورد )ماسکارنهاس و همکارن، 2004(. 
در ســال های اخیــر مدیــران و محققــان 
به جای تمرکز بر مبادله و منافع اقتصادی 
بــه ایجــاد و حفــظ روابــط ارزشــمند بــا 
مشتریان متمایل شده اند. سازمان هایی 
کــه فرهنــگ مبتنــی بــر ارائــه ارزش بــه 
مشــتری را در تمام فرآیندهــا و اقدامات 
خــود تقویــت می کننــد عملکــرد تجاری 
برتری نســبت بــه بقیه دارند )ســاوهنی و 
همــکاران، 2002(. مفهــوم ارزش از دید 
مشــتری را می توان به صورت یک تساوی 
مطــرح نمــود: ارزش دریافتــی مشــتری 
برابر اســت بــا تفاوت بین »منافع کســب 
شــده« و »هزینه های پرداخت شده«. در 
این رابطه پرداختی هــا و عایدی ها تحت 
تأثیر ادراکات و نیز انتظارات مشتری طی 
فعالیت های جســتجو، کســب، استفاده 
و نگهــداری کاال یا خدمت قــرار می گیرند 
)هوبر و همــکارن، 2001(. صــرف نظر از 
نــوع صنعــت و محصــول، ســازمان ها 
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1-مقدمه	
در زمان معاصر كه بدگمانی و ســوءظن بر روحیه بیشــتر مدیران 
حاكم است، متأســفانه، تعداد كمی از  سازمان ها می توانند به كیفیت 
مطلوب تیمی، همكاری و اعتماد در فرهنگشــان ببالند. مدیران برای 
ســاختن و تقویت اعتماد بین دو یا چند بخش، بایــد بدانند كه افراد 
چگونه اعتماد اشخاص دیگر، گروه یا سازمان را تجربه و درك می كنند 

و چگونه اعتماد بین افراد یا گروه ها در خالل زمان رشد می كند. 
 مدیریــت بر مبنــای اعتماد، بیانی نوین از اندیشــه ای كهن اســت 
كــه جــای آن در روابــط امــروزی بــه خوبی نمایان و آشــكار اســت و 
به كارگیری ســازوكارهای آن می تواند در كســب نتایــج مطلوب فردی 
و ســازمانی مؤثر باشــد. مدیریت بــر مبنای اعتماد تكنیكی اســت كه 
انســان ها در روابــط خود آن را بــه كار می گیرند؛ اما تاكنــون به عنوان 
تكنیك رفتاری كه می شود آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف 

از آن بهره گرفت، نگریســته نشــده  است. 
اعتماد یك موضوع بین رشــته ای اســت 
و از رشــته هایی ماننــد روانشناســی و 
جامعه شناسی نشــأت می گیرد. به عقیده 
تایلر، اعتماد زمینه ســاز اســت برای درك 
اینكه چگونه مشــاركت مؤثــر را در درون 
 ســازمان ها ایجــاد كنیــم؛ یعنــی اعتماد 
یــك عنصر كلیدی اســت، زیرا مشــاركت 
را می آفرینــد و همانطــور كــه می دانیــم، 
مشاركت در  سازمان ها همیشه با اهمیت 
بوده  اســت. صاحب نظران بــاور دارند كه 
اعتماد می توانــد منجر به همــكاری بین 
افراد، گروه ها و  ســازمان ها بشود. امروزه 
 سازمان ها و  شــرکت ها و علی الخصوص 
 شــرکت های دانش بنیــان بــا محوریــت 
و ماهیــت نویــن در جســتجوی راه های 
جدیدی برای ارتقای مشــاركت بین افراد 
دانشــی و همچنین مدیریــت روابط این 
افراد هســتند. برخی از پژوهشگران بیان 
کرده اند که وجود یک تجربه یا ارتباط برتر 
که در طول زمان به دســت آمده اســت، 
می توانــد مقدمه ای بــرای اعتماد باشــد، 
همچنان کــه می تواند به عنــوان پیامدی 
بــرای آن در نظر گرفته شــود]6[. در حوزه 
مدیریت کارکنان دانشــی به دلیل شرایط 
جمعیتی و توقعــات فرهنگی و تحوالت 
در دنیــا، کار حفظ و نگهــداری کارکنان به 
چالشــی پیچیده برای  ســازمان ها تبدیل 
شــده اســت ]۱7[. بهره گیری و اســتفادۀ 
بهینــه از افــراد پــر تــالش و هوشــمند و 
دانشی، نیازمند رویکردی متفاوت از سایر 
كاركنان می باشــد. ]۱7[در حالی که زمانی 
که  سازمان ها به نخبگان و کارکنان دانشی 
برای ارزش آفرینی از راه به کارگیری و رشد 
دانــش وابســته اند، اینگونه افراد نســبت 
بــه گذشــته تحــرک و جابجایی بیشــتری 
دارنــد و تعهد و وفــاداری آنها نســبت به 
 ســازمان ها کاهش یافتــه اســت ]5[. از 
نظر پاتنام در ســال ۱995، تئوری سرمایه 
اجتماعی فرض می کند که هرچه بیشــتر 
با افراد دیگر ارتباط داشــته باشیم، بیشتر 

 مدیریت بر مبنای 
اعتماد، بیانی 

نوین از اندیشه ای 
كهن است كه 

جای آن در روابط 
امروزی به خوبی 
نمایان و آشكار 

است و به كارگیری 
سازوكارهای آن 

می تواند در كسب 
نتایج مطلوب 

فردی و سازمانی 
مؤثر باشد

مقاله

یکی از مســائل و مشکالت  ســازمان های امروزی، کمبود اعتماد 
بین کارکنان و مدیران اســت .در تمام  سازمان ها، شکاف قابل توجهی 
بین کارکنان و مدیریت و خواســته های این دو وجــود دارد. در نتیجۀ 
آن، تصمیمــات معموالً با مشــکالت اجرایی رو به رو می شــود .هدف 
از ایــن پژوهش، پی بردن بــه نقش اعتمادســازی در مدیریت کارکنان 
دانشــی در  شــرکت های دانش محــور اســت. در این مقاله بــا توجه به 
پژوهش های انجام شــده به تأثیر بســیار زیاد متغیر اعتمادســازی در 
مدیریت روابط کارکنان اشــاره شــده که انکار آن قبول نیســت. اعتماد 
به عنــوان مهره کلیدی ســازمانی در بیــن کارکنان و به صــورت افقی و 
بین کارکنان و مدیران ســازمانی به صــورت عمودی وجود دارد که خود 
الزمه موفقیت و اثربخشــی ســازمانی خواهد بــود. علی الخصوص در 
 ســازمان های دانش محور که بقای آنها، منوط بــه حضور مفید کارکنان 
دانشی است، به واسطه اعتمادسازی در قالب پیشبرد فرهنگ سازمانی 

مدیریــت روابط آنــان را تحت تأثیر قــرار داده و با بهتر کــردن روابط و 
مدیریت آنان به کســب مزیت رقابتی در عصر تکنولوژی و گرفتن گوی 
ســبقت از رقبا دســت پیدا می کنند. ایــن موضوع همراســتا با نتایج 
پژوهش های مشــابه است که بدون اســتثناء اهمیت بسیار زیاد تأثیر 
اعتمادســازی را مدیریت افراد نشان می دهند. وجه تمایز مطرح شده 
در این پژوهش در مقایســه با پژوهش های دیگر تأثیر اعتبارســازی بر 
روی مدیریت کارکنان دانشی در  شرکت های دانش محور است که تأثیر 
آن به مراتب در  شــرکت ها و بین کارکنان حســاس تر می شود. از جمله 
موضوعات پیشنهادی مطرح شده، بحث مشارکت کارکنان در تسهیم 
دانش خود و تصمیم های مدیریتی سطوح مختلفی است که انعطاف 
تصمیم گیری در آنها وجود دارد. این مشــارکت و تســهیم دانش افراد 
خصوصا در مالکیت شرکت به افراد حس اعتماد و ماکلیت داده و در 

برابر هرگونه اتفاق در شرکت خود را مسئول می دانند. 

مدیریتروابطکارکناندانشی
نقشاعتمادسازیدر

درشرکتهایدانشمحور  هدیه حسنی 
دانشگاه سمنان

چکیده
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به کارکنان دانشی کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. حفظ و نگهــداری کارکنان دانشــی به 
واســطه اعتماد سازمانی که به این افراد داده 
می شــود نقش تعیین کننده ای در موفقیت 
و ارتقــای ســطح پیشــرفت  شــرکت های 
دانش محور دارد. کارکنان دانشی سرمایه های 
فکــری  ســازمان های دانش محور هســتند و 
از ایــن رو مدیریت کارکنان دانشــی برای این 
 شرکت ها و  ســازمان ها بسیار مهم و باارزش 
اســت. بیان مســئله از آنجا ناشی می شود كه 
پرداختن بــه حوزه مدیریت کارکنان دانشــی 
و حفظ این سرمایه های باارزش و گرانبها در 
 ســازمان های دانش بنیان یکی از دغدغه های 
اصلــی مدیران این  ســازمان ها و  شــرکت ها 
می باشــد که با اعتمادسازی و افزایش سطح 
اعتماد به کارکنان دانشــی به واســطه کلیدی 
بــودن جایگاه آنهــا از طریق مشــارکت دادن 
افــراد در حوزه های تخصصی و متفاوت باید 

رفع شوند. 

2-پیشینهنظری	
2-1- اعتماد سازمانی و اعتمادسازی

علی رغــم نوشــته های فــراوان در مورد 
اعتمــاد و مفاهیم مرتبط بــا آن، یک تعریف 
رســمی در این زمینه وجود ندارد. برای مثال 
باربر )۱9۸۳( عنوان می کند که مفهوم اعتماد 
شــبیه یک مرداب مفهومی است. همچنین 
لویز و ویگرت یک ســردرگمی مفهومی را در 
ادبیــات اعتماد مطرح  می كنند ]۱7[. شــاو، 
اعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف 
می كند؛ زیرا، برای رســیدن به خواســته های 
خود وابســته بــه دیگران هســتیم. چارلتون 
می گویــد كــه رهبــران بــه كاركنــان اعتمــاد 
می كننــد تا انجام داده شــود و رهبــران باید 
گفتارشــان همسان با كردارشــان باشد]20[، 
تعاریــف متنــوع در این باب نشــان می دهد 
كه اعتماد پدیــده ای پویا اســت كه به كنش 
متقابــل و عامل های مختلفی مرتبط اســت 
كــه می توانند در ســاخت طرحــی از اعتماد 
مؤثــر باشــند]5[. اعتماد ســازمانی از اجزای 
مهم سرمایه اجتماعی ســازمانی می باشد که 

مقاله

به آنهــا اعتماد می کنیم و برعکس. به عبارت 
دیگــر، ارتباطات بــاز و اطالعات کــه آزادانه 
در دســترس اســت، راه هایی هســتند که از 
طریــق آنها اعتماد ســاخته می شــود. ارتباط 
در ایجــاد و تقویت اعتماد بین افراد دانشــی 
نقش اساســی ایفــا می کند. از ســوی دیگر، 
اعتماد به صورت چشــمگیری مهم اســت و 
بــدون اعتماد، تســهیم دانــش و همکاری با 
دیگران نمی تواند، حاصل شود ]2۱[. اعتماد 
و اعتمادسازی به ســازمان اجازه می دهد که 
بر فعالیت های بلند مدت تمرکز نماید؛ برای 
مثــال توانمندســازی کارکنان ممکن اســت 
یــک هــدف کوتاه مــدت باشــد، امــا ممکن 
اســت به نوآوری، بهبــود کیفیــت خدمات، 
افزایش مسئولیت پذیری و شایستگی، بهبود 
روحیه و کاهش غیبت و ترک خدمت منجر 
شــود. اعتماد یک عنصر ضروری برای تغییر 
اثــر بخش ســازمان اســت]۸[. بــه طوركلی، 
روانشناســان، اعتماد و فرآیند اعتمادســازی 
را یكــی از پایه هــای اساســی توســعه فردی 
توصیــف كرده انــد. امــروزه اندیشــمندان، 
فرآیندهــای اعتمــاد را در محیط های تجاری 
با عنوان اتخاذ اســتراتژی، مشــاركت و رفتار 
سازمانی فراگیر توصیف می كنند]۱5[. همه 
آنها بر ایــن باورند كه اعتماد عبــارت از نوعی 
تجربه دفاعی بین طرف هــای مختلف در هر 
نوع تعامل اســت؛ دفاعی كه مستلزم تهدید 
و یا خطری از جانب رفتار دیگران نیست و در 
آن هیچ طرفی در تعامــل خود با دیگران، از 
ضعف دیگران سوءاســتفاده نمی كند. عصر 
دانش محــوری کــه در آن دانــش بــه عنوان 
مهمترین سرمایۀ  سازمان ها به شمار می آید 
و دانــش کارکنــان در دنیای پیشــرفتۀ امروز 
به ســرعت در حال تبدیل شــدن بــه مزیت 
رقابتی اصلی  ســازمان ها می باشد و به همین 
منظــور نیازمنــد رویکرد مدیریتــی متفاوت 
نسبت به مســائل ســازمان و کارکنان است. 
در این میان، با توجه به ماهیت  شرکت های 
دانشــی و دوره رشــد و بلــوغ آنهــا در عصر 
تکنولوژی، اهمیت مقولــۀ مدیریت کارکنان 
دانشــی پررنگ تر می شود، اما مسائل مربوط 
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بتواند آن را ایجاد كند. در واقع، اگر شما چیزها را به درستی انجام 
دهید اعتماد به دســت می آید. افراد ممكن اســت، به آســانی، به 
اعتماد طرف دیگر صدمه بزنند. اعتماد باید به دست آید و در طول 
زمان توسعه پیدا كند. پس ایجاد و نگهداری اعتماد خیلی ساده یا 

سریع نیست بلكه نیازمند یك 
فرآیند رو به رشــد است]۱۱[. 
ایجــاد و توســعه اعتمــاد در 
اول،  مرحلــه  در  ســازمان، 
نیازمنــد ایجــاد یــك فرهنگ 
بــر مبنای ارزش های مشــترك 
در بیــن كاركنــان اســت كه به 
آن معتقــد باشــند. اعتماد دو 
طرفــه در محیطــی می توانــد 
توســعه پیــدا كنــد كــه درآن 
ارزش های مشــترك، صداقت 
و انسجام پایه و اساس اعتماد 
در بین افراد قلمداد می شوند. 

اعتمادســازی نخســت با ایجاد یك فرهنگ بر مبنــای ارزش های 
مشــترك شــروع می شــود . ایجاد اعتماد نیازمند تعهــد به ایجاد 
روابط بین فردی بر مبنای صداقت، انســجام و گشــودگی روابط با 
طرف مقابل اســت. پس توصیه می شــود كه  ســازمان ها به دنبال 
ایجاد یك جو آكنده از اعتماد باشــند و نهایتًا باید توجه داشت كه 
ایجاد اعتماد یك فرآیند ســاده نیســت، بلكه پدیده ای پویاست و 
مزایایی كه از اعتماد ناشی می شود آن را با ارزش تر می كند]22[. 

2-2-  شرکت های دانش بنیان 
اصطاح ســازمان دانش بنیان مفهوم جدیدی اســت ک بــا ظهور اقتصاد دانش بنیان شــکل 
گرفته اســت. امروزه بسیاری از  ســازمان ها دریافته اند که منشأ دارایی و سرمایۀ اصلی، اطاعات 
و منابع دانشــی ســازمان اســت. دانش، نقــش برجســته ای در فعالیت هــای افراد و  ســازمان ها 
ایفــا می کند و ســرمایه های فکــری به تدریــج جایگزین ســرمایه های قابل لمس در کســب وکار 
می گردند. تاش ها برای شناســایی نوع مدیریت و به کارگیری دانش، روز به روز شــتاب بیشتری 
گرفته و در حال حاضر با اولویت ترین محور در بیشــتر  ســازمان ها شــده است. به دلیل اهمیت 
اقتصادی منابع دانش بنیان، توجه بیشــتری به سوی اکتســاب، فراگیری و مدیریت منابع دانش 
معطوف گشته اســت و به نوعی می توان گفت که موتور محرک اقتصاد دانش محور،  شرکت های 
دانش بنیان هســتند که نقش کلیدی در توسعه این اقتصاد بازی می کنند . از این رو، درک مفهوم 
 ســازمان های دانش بنیان بســیار اهمیت دارد.  سازمان های دانش بنیان ســرمایه های گسترده ای 
را در زمینۀ اطاعات و به روز رســانی آن انجام می دهند، بیشــترین توجه آنهــا به آینده بوده و بر 

الگوها، شبیه سازی ها و تحلیل نظام )سیستم( تأکید دارند ]6[. 
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به عنــوان تســهیل کننده و پیوند دهنده 
روابــط اجتماعی مطرح می باشــد ]۱0[. 
دانــش وســیعی محســوب  اعتمــاد 
می گردد کــه در برگیرنده مفاهیم مهمی 
بــرای مطالعه می باشــد، زیرا به وســیله 
اعتمــاد می تــوان رفتارهــای انســانی را 
هماهنــگ نمــود. اعتمــاد دانــش یــا 
عقیده ای است که با ایجاد انگیزه قوی در 
اعتمادشــونده، او را به عملی که متعهد 
به انجام آن است ترغیب می نماید. اگر 
فردی به فــرد دیگری اعتماد می کند، بنا 
به این دلیل اســت که وی فرض می کند 
کــه منافــع اعتمادشــونده راهــی برای 
دســتیابی به منافع خودش نیز به شمار 
می آید. اعتماد را می توان یک امر نسبی 
به شمار آورد، زیرا اعتماد بستگی به این 
دارد که یک فــرد به چه میزان فرد دیگر 
را قابل اعتماد بدانــد و این به نظر افراد 
بســتگی دارد ]۱7[. از جهــت دیگــر در 
میان دانشمندان علم ســازمان، اعتماد 
ســازوکاری برای کنترل ســازمانی است. 
ادبیات روابط بین  سازمان ها، دو تعریف 
عمومی از اعتماد ارائه می دهد: اطمینان 
یا پیش بینی پذیــری انتظاراتی که فرد در 
مورد فرد مقابل خــود دارد، یا اطمینان 
از اینکه فرد مقابل خیرخواه شــما است 
]20[، در ادبیــات گذشــتگان نیــز ایــن 
تعریــف از اعتمــاد وجــود دارد: اعتماد 

فردی به فــرد دیگر، وقتی کــه در رابطۀ 
مبادالتی بین آنها، امکان سوءاســتفاده 
از نقاط ضعف طرف دیگر منتفی است. 

چنین حالت اعتمادســازی، در شرایطی 
به وجود می آید که شخص قابل اعتماد 
در روابــط مبادالتــی خــود؛ ۱( بــه ایــن 
ویژگی مشــهور باشــد که تمامی تالش 
خود را برای انجــام دادن تعهدات قبلی 
مبــذول می کنــد؛ 2( تعدیل هایی که با 
تغییر شــرایط )برای مثال تغییر شرایط 
بازاری( در رفتار خود با طرف مقابل ارائه 
می دهد، عادالنه برداشــت می شود؛ ۳(

حتی در شرایطی که امکان سوءاستفاده 
از طرف مقابل وجود دارد، فرصت طلبی 
غیراخالقــی نشــان نمی دهــد . بنابراین، 
تعریــف مــا از اعتمــاد بیــن ســازمانی، 
دارای ســه جزء قابلیت اطمینان، رفتار 
منصفانــه و رفتار توأم بــا اخالق خوش 
اســت. بنابراین، اعتماد برپایۀ قرارداد یا 
تضمین شخص ثالث به وجود نمی آید، 
بلکه سازوکاری غیر قراردادی دارد]20[ . 
در ادامه می تــوان به تقســیم بندی های 
متفاوتی از اعتماد ســازمانی اشــاره کرد . 
اعتماد ســازمانی به دو نوع اعتماد بین 
شــخصی و اعتماد غیر شخصی تقسیم 
می شــود: اعتماد بین شــخصی شــامل 
دو نوع اعتماد عمــودی و اعتماد افقی 
یــا جانبــی می باشــد. اعتمــاد جانبی به 
اعتمــاد و اطمینانــی اشــاره می کند که 
بیــن کارمند با ســایر همــکاران خود در 
ســازمان وجــود دارد. اعتمــاد عمودی 

بــه اعتمــاد کارمنــدان به سرپرســتان یا 
مدیرانشــان اشــاره دارد و اعتماد نهادی 
به عنوان اعتماد اعضای سازمان نسبت 

به اســتراتژی و چشــم انــداز ســازمان، 
قابلیت تجاری و تکنولوژیکی، فرآیندها 
و ســاختارهای منصفانه و سیاست های 
منابــع انســانی معرفی می شــود اعتماد 
نهــادی برای مثــال، اعتماد بــه عملکرد 
منابــع انســانی )بــه طــور معنــاداری 
بــا نگرش هــای کارمنــدان( هماننــد 
تعهــد بــه ســازمان ارتبــاط دارد ]۱2[. 
اعتمادســازی را انتظــارات یــا باورهایی 
می داننــد کــه افــراد دوســت دارنــد به 
دیگــران به طریقی قابــل پیش بینی و نه 
صرفًا در راســتای منافع شــخصی خود 
نشــان دهند]۱۱[.اعتمادســازی امــر كم 
اهمیتــی نیســت،آن را باید بــه صورت 
رفتــاری مســتمر و مــداوم تقویت كرد. 
اعتمــاد، به ویــژه برای مدیریت ریســك 
حیاتــی اســت؛ زیــرا مدیریــت ریســك 
خــوب مــوارد زیــر را شــامل می شــود: 
)الف( شناســایی موقعیت هایی از عدم 
اطمینان كــه در آن احتمــاالت و نتایج 
یك ریسك مخصوص مشخص نیست؛ 
)ب( شناســایی موقعیت هایــی كــه در 
گروه هایی از شــهروندان، به طور منفی،  
توسط ریســك موجود تأثیر می پذیرند؛ 
)ج(تقســیم هزینه هــا و مزایــای بالقوه 
ریســك. یك اشــتباه جدی در یك بخش 
از ســازمان می توانــد به اعتبار ســازمان 
لطمه بزند و بنابراین، ســطح اعتماد در 
كل ســازمان را پاییــن آورد. اعتماد یك 
مفهــوم پیچیــده و چند وجهی اســت. 
برای اعتمادســازی هیچ فرمول ساده ای 
وجــود نــدارد. اعتماد، در واقع، بیشــتر 
هنر اســت تــا علــم، و ایجاد آن بســیار 
دشوار است و از دســت دادن آن آسان 
اســت. اعتمادســازی بــه رفتــار اخالقی 
مــداوم و مســتمر نیــاز دارد؛ در حالــی 
كه با یك اشــتباه ممكن اســت تخریب 
شــود. یك حادثه منفی می تواند بیشتر 
تخریب كننده باشــد تا حادثه مثبت كه 

اعتماد دانش یا عقیده ای است که با ایجاد انگیزه قوی در 
اعتماد شونده، او را به عملی که متعهد به انجام آن است 

ترغیب می نماید. 
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بهتریــن عملکــرد را از آنان انتظار داشــته و 
از کارکنــان بــه عنوان یک مزیــت رقابتی در 
دنیای متغیر و پیچیده امروز اســتفاده کند. 
مدیریت ارتبــاط با کارکنــان را می توان یک 
ابزار و فرآیند راهبردی جهت توانمندســازی 
مدیران برای مدیریت منابع انســانی در نظر 
گرفت. از طرف دیگر هر سازمان کارکنانی با 
توانایی و مهارت هــای متفاوت و همچنین 
از خــرده فرهنگ هــای مختلــف دارد کــه 
به منظــور برقــراری ارتبــاط مؤثــر، نیازمند 
شناســایی نیازهای انواع مختلف نیروی کار 
می باشــد. مدیریت روابط کارکنان در برخی 
متون و نوشــته ها به عنوان راهبرد شــرکت 

در مورد نحوه توسعه و حفظ روابط سازنده 
با کارکنــان تعریف شــده اســت . همچنین 
به معنــای شــیوه های تنظیم روابــط میان 
ســازمان و کارکنان، و همچنیــن روابط بین 

کارکنان است. 
 در همین زمینه بیان می شــود که مدیریت 
ارتبــاط بــا کارکنــان اصطالحی اســت که به 
توســعه و مدیریت روابط بیــن کارفرمایان 
و کارمندان اشــاره دارد که در نهایت موجب 
افزایش رضایت، انگیزه و عملکرد کارکنان، 
حفــظ امانتــداری و وفــاداری بــه ســازمان 
می شــود . این مفهوم اشــاره به ارتباط های 
ســازمانی مؤثر دارد که می توانــد در کارکنان 

دانش محــور، اعتماد به نفــس، وفاداری و 
اعتماد ایجاد کند، مدیران را قادر می ســازد 
تــا قابلیت هــای مهارتــی و دانشــی درون 
ســازمان را درك کنند، و به  سازمان ها اجازه 
می دهــد تا راه هــای ارتباط بــا کارکنان خود 
را شناســایی و شخصی ســازی کننــد. ایــن 
نــوع ارتباط هــا، در نهایــت بهبــود رضایت 
کارکنان و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل 
می کنند به عبــارت دیگــر، مدیریت ارتباط 
با کارکنــان، فرآیندی بــرای مدیریت مؤثرتر 
تعامل ها با کارکنان به وجود می آورد که در 
نهایت موجب دســتیابی به اهداف سازمان 

می شود. 
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2-۳- کارکنان دانش محور و 
مدیریت آنها 

بخش مهمی از  ســازمان های دانش بنیان، 
نیروهــای انســانی دانشــی آنها یــا همان 
کارکنــان دانشــی هســتند کــه بــه گفتــه 
دانپورت معموال به طور متوسط یک سوم 
تا یک چهارم نیروهای کاری هر ســازمانی 
محسوب شــده و هزینه برترین نیروها به 
شــمار می روند. کارکنان دانشــی، کارکنان 
و کارگــران عــادی نبــوده و معمــوال برای 
فعالیت های نوآورانه توســط  شرکت های 
دانش بنیــان بــه کار گرفته می شــوند]6[. 
دانــش ورز عضــوی از ســازمان اســت که 
از دانش جهــت بهره ورتر کــردن و بهره ور 
بودن اســتفاده  می كنند. ایــن کارکنان از 
انــواع دانش در انجــام فعالیت های کاری 
خود استفاده  می كنند. هر کسی که بتواند 
از هر شــکل دانش ثبت شــده اســتفاده 
نماید، بــه عنوان یک دانش ورز شــناخته 
می شــود . در تعاریفی دیگر آمده است که 
کارکنان دانشی کســانی هستند که هنگام 
کار کردن از مغزشــان بیش از عضالتشان 
اســتفاده می کننــد، دانــش مهمتریــن 
دارایــی و ابــزار آنهــا اســت. مطالعــات 
اخیــر نشــان می دهد بیش از یــک چهارم 
کارکنان در اقتصادهای پیشــرفته کارکنان 
دانشــی هســتند. عدم اســتفاده مناسب 
از توانمنــدی کارکنــان خوب و از دســت 
دادن آنان، هزینه های هنگفتی بر سازمان 
تحمیل می کنــد]5[ بنابراین اندیشــیدن 
بــرای به حداقل رســاندن تأثیــرات منفی 
موجود در  شــرکت ها، بر عملکرد سازمان 
از اهمیت زیادی برخوردار است . مدیریت 
کارکنان دانشــی نیازمنــد نگرش راهبردی 
به حوزه مدیریت منابع انســانی می باشد. 
فلسفۀ مدیریت راهبردی منابع انسانی تا 
انــدازه زیادی مبتنی بر نگــرش منبع بنیان 
اســت. این نگرش می گویــد طیف منابع 
از جمله )منابع انســانی( سازمان است که 
شــخصیت یگانۀ خود را نمایان می سازد 
و برتــری رقابتــی پدیــد مــی آورد]۳[. در 

ایــن رویکــرد بــه قاعــده بــازی و بــه ویژه 
نرم افزارهای ادارۀ کارکنان دانشــی که عنصر 
اصلی  سازمان های یادگیرنده هستند، توجه 

ویژه ای می شود ]9[.

2-۴- اعتمادسازمانی و مدیریت 
روابط کارکنان دانشی

کارکنــان، مهمترین ســرمایه های ســازمان 
هستند و عملکرد ســازمان به عملکرد آنها 
وابســته اســت. دســتیابی به عملکرد باالی 
نیروی کار نیازمند شناســایی ســازوکارهای 
ارتباط با کارکنان اســت کــه در قالب مفهوم 
مدیریت ارتباط با کارکنان پیگیری می شود. 

مدیریــت ارتبــاط بــا کارکنــان، یــک ابــزار 
راهبــردی و نوعــی فرآینــد مدیریــت منابع 
انســانی اســت که با تکیه بر بهبود ارتباط ها 
و ایجــاد دیدگاهای مشــترك بر اســتمرار و 
تقویــت روابــط بیــن  ســازمان ها و کارکنان 
تمرکــز دارد]22[. کارکنان یــک عامل مهم 
در راه رســیدن بــه موفقیــت یــا شکســت 
ســازمان می باشــند. اگــر مدیران ســازمان 
راه های ارتباطی مناســب بــا کارمندان خود 
را شناســایی نکنند، هرگز سازمان نمی تواند 
از توانایی و مهارت های آنان بهره مند شــود. 
هرچــه یک ســازمان ارتباط مســتحکم تری 
بــا کارکنــان خــود داشــته باشــد، می تواند 
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نتیجهگیری	
در عصــری که روابط بین افــراد و گروه ها 
شــکننده و به ســرعت در حال تغییر اســت، 
اعتماد موضوع محوری  ســازمان ها به منظور 
مدیریــت کارآمــد و اثربخــش پویایی هــای 
محیطــی اســت که رشــد و حیــات آن هــا را 
تضمیــن می نمایــد. بــا توجــه بــه ضــرورت 
پاســخگویی ســریع بــه تحــوالت محیــط 
متالطم، ایجاد تیم هــای کاری هماهنگ یکی 
از وظایف مهم رهبران در  ســازمان ها می باشد 
که در واقع به معنــی فرآیند تزریق تدریجی و 
تشــویق اعتماد در سازمان می باشــد. امروزه 
اهمیت اعتماد در  سازمان ها به خوبی آشکار 
گردیده اســت چــرا کــه برقــراری ارتباطات و 
تحقق همــکاری میان افــراد نیازمنــد وجود 

اعتماد است. 
 در عصــری که روابط بیــن افراد و گروه ها 
سســت تر شــده و به ســرعت در حال تغییر 
اســت، اعتماد که عمدتًا مبتنی بر استنتاج ها 
و تفاسیر در مورد انگیزه ها، شخصیت و باطن 
دیگران اســت، موضوع محوری  ســازمان ها 
اســت کــه رشــد و حیــات آنهــا را تضمیــن 
می نماید]2۳[. اهمیت اعتمــاد به این دلیل 
اســت که مدیران بــه دنبال درك و شــناخت 
چگونگــی ایجاد همکاری مؤثر در  ســازمان ها 

می باشند. 
قــدم اول در مدیریــت روابــط کارکنــان 
دانشــی تســهیم و توزیــع اطالعــات آنهــا در 
سراســر ســازمان اســت که شــرط اول تحقق 
این امر وجود اعتماد درون ســازمانی اســت؛ 
بــدون وجــود اعتمــاد مدیــران بــه کارکنان، 
کارکنــان بــه مدیــران و کارکنان بــه همکاران 
خود، ســازمان بــه اهدافش نخواهد رســید. 
صاحب نظران عنــوان  می كنند که اعتماد برای 
موفقیت  ســازمان ها عاملی حیاتی اســت به 
ایــن دلیل که همــکاری منابع انســانی را برای 
اجــرای اســتراتژی های ســازمانی تضمیــن 

می کنــد. مطالعات صورت گرفتــه اهمیت اعتماد در کار تیمی را نشــان 
می دهند و یافته های پژوهش ها نشان از افزایش عملکرد در گروه هایی 
با ســطح اعتماد باالتر می باشــد؛ در مجمــوع اعتماد به عنــوان نیروی 
مثبت تســهیل کننده همــکاری در نظر گرفته می شــود. کلیــد نگهداری 
روابط درون ســازمانی، یا جلوگیری از شکســت آن، این اســت که افراد 
به همکاری یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی داشــته باشند. روابط مبتنی 
بر اعتماد متقابل به طور گســترده ای به عنوان یکــی از مهمترین عوامل 
موفقیت در  ســازمان ها و  شرکت های دانشی شــناخته می شود، چرا که 
انتقال درســت و بجای دانش و ایجاد طوفان هــای فکری ِ جدید و خلق 
ایده های نوین نیز توســط کارکنان دانشــی بر مبنای همین اعتمادسازی 
می توانــد فاصله قــدرت ســازمان را تا جایــگاه رقبا بیــش از پیش کند، 
همین امر نشان دهنده میزان باالی یکپارچگی و اتحاد بین افراد دانشی 
خواهد بود. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که، با دیدی روانشناسانه، 
اعتمــاد به نام یک امــر چندبعــدی، نتیجه تعامل ارزش هــا، نگرش ها، 
حاالت و احساسات افراد اســت و در این میان، ارزش ها استانداردهای 
اعتمادنــد، که افــراد در روابط خود بــا دیگران درصدد به دســت آوردن 
آن هســتند؛ نگرش ها، دانــش اعتمادپذیری دیگــران را فراهم  می كنند 
و حاالت و احساســات جاری، در واقــع، عالئم و یا نشــانه های وجود و 

کیفیت اعتماد در یک ارتباط هستند. 
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می شود. با اســتفاده از زنجیره بلوكی می توان دنیایی را تصور كرد 
كه در آن قراردادها در پایگاه های داده شــفاف و مشترك ذخیره 
شــده و در آن جا از حذف و دســتكاری و تجدیــد نظر محافظت 
می شــود. در این دنیا هــر توافق نامه، فرآینــد و وظیفه ای دارای 
یك سابقه و امضای دیجیتال است كه می تواند شناسایی، تایید، 
ذخیره و به اشــتراك گذاشــته شــود. واســطه هایی مانند وكال و 
دالالن دیگر الزم نیستند و افراد و سازمان ها آزادانه تر عمل می كنند 
و با هم تعامل بیشــتری دارند. تمام این پتانسیل در فناوری زنجیره 

بلوكی نهفته است)الخانی و همکارن، 20۱7(.
 ایــن فناوری می تواند تبادل ارزش بین ســازمان ها را تســهیل 
كند اما برخالف ســرویس های آنالین، افراد با آن در تعامل نیستند 
)هلتیئوك و مورمــان، 20۱۸(.  فناوری زنجیــره بلوكی توانایی ایجاد 
تغییرات گسترده در بخش های مختلف صنعت از عملیات لجستیك 
گرفته تا تولید و خدمات عمومی را دارد كه این تغییرات در خدمات 
مالی نســبت به بخش های دیگر، با ســرعت بیشتری اتفاق می افتد 

)هاگس و همكاران، 20۱9(. 
 از طــرف دیگــر، به دلیــل افزایش تعــداد صنایــع، فناوری 
زنجیــره بلوكی بــه عنوان یك گزینــه جذاب برای حل مشــكالت 
پیچیده تجارت امروز و همچنین رســیدن به بلوغ آن ها مطرح 
می شود )بنولیل، 20۱7(. قبالً تصور افراد از زنجیره بلوكی همین 
مورد اســتفاده شناســایی عوامل تأثیرگذار بر مدل بلوغ فناوری 
زنجیــره بلوكی بوده اســت. اما این در حالی اســت که پتانســیل 
زنجیره بلوكی فراتر از برنامه هایی مانند ارز رمزهای پایه می باشــد 

)مریسون و همكاران، 20۱6(.
از ســپتامبر ســال ٢٠١٦ عالوه بر عالقه عموم مردم، بودجه 
راه اندازی زنجیره بلوكی به ٧٥,٣ میلیارد دالر رشــد داشــته و این 
رقم ١٣٠٠ درصد افزایش یافته اســت. كوین دســك نهاد تجاری 
جهانی بیان می دارد که چندین بانک از جمله بانك های آمریكایی، 
مریــل لینچ، ســیتی گروپ، اعتبار ســوئیس، گلدمن ســاكس و 
جــی پی مــورگان آمریــکا قدرت خــود را بــا هم تركیــب كرده و 
كنسرسیومی را برای كشف فناوری زنجیره بلوكی تشكیل داده اند 

)دیلویته 20۱7(.
 با توجــه به افزایش عالقه بــه این زمینه، انتظــار می رود كه 
استفاده از فناوری زنجیره بلوكی در سازمان های جدید و موجود 
در دســتور کار ســازمان های ایرانی قرار گرفته و بر لزوم آشنایی با 

مبانی فناوری زنجیره بلوكی تأكید می گردد. 
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت ضمــن معرفــی فناوری 
بالک چیــن به ســواالتی در خصــوص دغدغه های مطرح شــده 
پاســخ داده شــود و در ادامــه مزیت ها و امکانــات آن معرفی و 

برخی زمینه های مخاطره انگیز نیز تبیین شود. 

1-مقدمه	
فنــاوری زنجیــره بلوكــی ویژگی هــای پیشــرفته جدیــدی را بــرای 
شــركت های تجاری و تجارت الكترونیكی ایجــاد می كند. این موضوع 
كمك می نمایــد تا بســیاری از فرآیندهــای تجاری و صنعتــی موجود، 
بهینه ســازی و تقویــت شــوند. در نتیجــه، فنــاوری زنجیــره  بلوكی در 
شــركت ها مدل های جدید تجاری را كه شكل گیری آن ها در چند سال 
گذشته غیر ممكن بوده را سبب شده است )جامیال و همكاران، 20۱9(. 
در اشــكال دیگر زنجیــره بلوكــی در پالتفرم هایی ماننــد بیت كوین و 
اتریوم بــرای فعال كردن ارز مجــازی و معامالت آنالین بــه كار گرفته 
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همان گونه که در شماره های پیشین مجله تدبیر، سخن از عبور از 
مالکیت و اســتفاده از دسترسی به میان آمده است، اقبال عمومی به 
اســتفاده اشتراکی از منابع نیز در تایید این مدعاست که برای بهره وری 
بیشــتر و صرفه جویی در هزینه ها، در دنیای کنونی می بایست راه های 
جدید را مورد بررســی و دقت نظر قــرار داد. فناوری بالک چین یکی از 
مهمترین راهکارهای نوین در زمینه اســتفاده اشتراکی از منابع است. 
البته که در اســتفاده اشتراکی از منابع همواره دغدغه ها و نگرانی هایی 
نیز وجود داشــته کــه از آن جمله می توان به امنیــت اطالعات، اعتبار 

اطالعات، عدم امکان دستکاری اطالعات و... اشاره داشت. 

ارزهایدیجیتالوفناوریبالکچین
آشناییبامفاهیم

 مجتبی مالکی
عضو هیئت علمی گروه MBA، دانشگاه 

علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

 بابک قدکساز
 دانشجوی MBA، دانشگاه علوم پزشکی 

آزاد اسالمی تهران

 شیرین قدکساز
دانشجوی MBA، دانشگاه خوارزمی، تهران
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3-فناوری"دفترکلتوزیعشده" 	
در علــم مدیریت مالی و حســابداری دفتر کل به محلی 
گفته می شــود که در آن اطاعات مالی از قبیل حســاب ها، 
بدهی ها، اعتبارات و. . ثبت می شــوند تا در زمان مشخص 
بتــوان از آن هــا بــرای رســیدگی به امور اســتفاده کــرد. در 
میان مــردم به دفتــر کل، دفتر حســاب و کتــاب هم گفته 
می شــود. انســان ها هزاران هزار ســال اســت کــه از دفتر 
کل ها به شــکل های مختلف استفاده می کنند. رشد قدرت 
محاســبات و توســعه رمزنگاری، همراه با کشف و استفاده 
از الگوریتم هــای جدیــد، موجب پدید آمــدن مفهومی به 
نام »دفتر کل توزیع شــده« شد. در ساده ترین توضیح، یک 
دفتــر کل توزیع شــده، پایگاه داده ای اســت کــه اطاعات 
ثبت شــده در آن، توســط هر شــرکت کننده یا گره، به روز و 
نگهداری می شــود که تغییر یا حذف اطاعات توســط یک 
فرد خاص را تقریبــًا غیرممکن می کنــد و امنیت اطاعات 
را تــا حــد زیــادی افزایــش می دهــد. ویژگــی توزیع شــده 
 نشان دهنده همگانی بودن آن است که در ارزهای دیجیتال 

مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. بسیاری از پرونده ها 
توسط یک ســازمان مرکزی ثبت و به روزرسانی نمی شوند، 
بلکه به طور مســتقل توســط هر گره )کامیپوتر( ســاخته و 
نگهداری می شــوند. به این معنی که هر فرد در شــبکه، هر 
تراکنــش را پردازش می کند و ســپس درباره ثبت شــدن یا 
نشدن اطاعات رأی می دهد. در صورت تایید اکثریت، آن 
اطاعات ثبت می شود. با وجود این توافق، دفتر کل توزیع 
شــده همیشــه به روز اســت، و تمام گره ها از پایــگاه داده 
اصلــی یک کپــی کامل دارند. ایــن معماری اجــازه می دهد 
تا بــه عنوان یــک سیســتم تهیه گــزارش، دفتــر کل توزیع 
شــده فراتر از یــک پایگاه داده ســاده باشــد. دفتر کل های 
توزیع شــده کامــا دینامیــک و پویا هســتند و ویژگی ها و 
قابلیت هایــی دارند که فراتر از کتاب هــا و دفترهای کاغذی 
اســت. هدف اصلی این فناوری این اســت که از هزینه ها و 
واســطه های اضافی برای امنیت و ارتباطات اجتناب شود. 

باک چین نوعی دفتر کل توزیع شده است. 

ارز دیجیتــال، شــکل خاصــی از 
پــول دیجیتال اســت که بــر پایه علم 
رمزنگاری ایجاد شــده اســت. بیشــتر 
ارزهای دیجیتال برای بهره مند شــدن 
از ویژگی های اساسی مانند غیرمتمرکز 
بودن، شفافیت و تغییرناپذیر بودن از 
بالک چین اســتفاده می کنند. ماهیت 
غیرمتمرکــز ارزهای دیجیتــال به این 
معنــی اســت که هیــچ نهاد، گــروه یا 
ســازمانی آن هــا را کنتــرل نمی کنــد. 
کریپتوکارنسی ها را می توان به صورت 
مســتقیم و بــدون دخالــت هرگونــه 
واســطه ای در اینترنــت بــه شــخص 
دیگری ارســال کرد. یعنی برای ارسال 
ارزهــای دیجیتال بــه یکدیگــر نیازی 
به افتتاح حســاب بانکی، اســتفاده از 
خدمات بانک ها یا هر سازمان واسطه  
دیگــری نخواهیــد داشــت. رمزارزها 
همانند ریال و دالر پول هایی هســتند 

که با ســازوکار مختلفی ایجاد و توزیع 
می شــوند. فرآینــد خلق برخــی از این 
پول هــا مانند بیت کوین بــا ماینینگ 
انجام می شــود و برای تعــدادی دیگر 
از آن هــا، تمامــی ســکه ها از قبــل به 
صــورت اســتخراج شــده در شــبکه 
قــرار می گیرنــد. ارزهــای دیجیتال بر 
روی فنــاوری  دفتــرکل توزیــع شــده 
ساخته  شــده اند که یکی از محصوالت 
مهــم آن، فنــاوری بالک چین اســت. 
بالک چین هــای عمومــی کــه اکثــر 
ارزهــای دیجیتــال از آن اســتفاده 
می کننــد، قابلیــت مشــاهده تمامی 
تراکنش هــا را چه برای افــرادی که در 
شــبکه حضــور دارند و چه بــرای افراد 

خارج از شبکه فراهم می کند. 
هش چیســت؟ تا اینجــا متوجه 
شــدیم کــه بالک چیــن یک فنــاوری 
جدید اســت که امکان ثبت اطالعات 

به صورت دائمی و بدون امکان تغییر 
را فراهــم می کند. یک چیــز دیگر هم 
وجود دارد. هــر کدام از ایــن بالک ها 
چیزی بــه نــام هــش)Hash( دارند. 
هــش کردن یا هشــینگ بــه فرآیندی 
گفته می شــود که در آن یک عمل گر 
ریاضی به نــام »تابع هــش« داده های 
ورودی مانند حروف و اعداد و تصویر 
و. . . را بــه خروجــی رمزگذاری شــده 
تبدیــل می کند. بــه تابع هــش، »تابع 
درهم ساز« نیز گفته می شود. به عنوان 
مثــال یک تابــع هش می توانــد کلمه 
»ســالم« را دریافــت کنــد و بــه عنوان 

خروجی این عبارت را تحویل بدهد:

4-حالنوبتبهتوضیحارزهایدیجیتالرسیدهاست:	

مقاله
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بــه زبــان ســاده، بالک چیــن یــک 
نوع سیســتم ثبت اطالعــات و گزارش 
اســت. تفاوت آن با سیستم های دیگر 
این اســت کــه اطالعــات ذخیره شــده 
روی ایــن نــوع سیســتم، میــان همــه 
اعضای یک شــبکه به اشــتراک گذاشته 
می شــود. بــا اســتفاده از رمزنــگاری و 
توزیــع داده هــا، امکان هــک، حذف و 
دستکاری اطالعات ثبت شده، تقریبًا از 
بین می رود. مفهوم بالک چین اولین بار 
بــا پیدایش بیت کوین بــه وجود آمد و 
پادشــاه ارزهای دیجیتال از این راهکار 
برای ذخیره اطالعــات مربوط به دارایی 

کاربران بهره برد. 

بــرای درک بهتــر بالک چیــن بــه 
مثــال زیر توجــه کنیــد: در یک جمع 
۱00 نفــری، برگه ای حــاوی اطالعات باال 
گرفته شــود و همه با تلفن همراه شان 
از آن برگــه عکــس می گیرنــد. حاال اگر 
آن اطالعات نابود شــود، یا تغییری در 
آن ایجاد شود، این تغییرات دیگر برای 

آن جمــع قابــل پذیرش نیســت، چون 
آن ها یک کپی از نســخه اصلی را دارند، 
مگــر اینکــه موبایــل همــه را بگیریم و 
آن تصویــر را حذف کنیــم. همان طور 
کــه از معنــای کلمات تشــکیل دهنده 
واژه Blockchain مشــخص اســت، 
ایــن فنــاوری در حقیقــت زنجیــره ای 
از بلوک هاســت. در هــر بــالک، هــر 
اطالعاتــی می تواند ثبت شــود؛ از جرم 
و جنایت هــای یــک فــرد تــا جزئیــات 
تراکنش هــای یک شــبکه پولــی مانند 
بیت کوین. اما ایــن فناوری می تواند به 
جز ارزهــای دیجیتــال، کاربردهای زیاد 
دیگری هم داشته باشد و هر کجا نیاز به 
فضایی برای ذخیــره داده و از بین بردن 
نیاز بــه اعتماد باشــد، امکان اســتفاده 
از آن وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه، 
انتخابــات الکترونیکــی و بــدون تقلب 
می توانــد یکی از کاربردهــای بالک چین 
باشد. با استفاده از این نوآوری می توان 
تا حد زیــادی خطر تقلــب در انتخابات 
و نیــاز به نیــروی انســانی را کاهش داد. 

این فناوری در حقیقت نوعی دیتابیس 
یــا پایــگاه داده اســت کــه روی یک یا 
چنــد ســرور خــاص قــرار نــدارد، بلکه 
روی تمــام کامپیوترهایی که به شــبکه 
متصل می شــوند، توزیع شده است. به 
دلیل بهره بــردن از رمزنگاری و ثبت آن 
در همــه کامپیوترهای شــبکه، ســوابق 
ثبت شــده قابل هک یا حذف نیســتند. 
بالک چین یک فناوری جدید اســت که 
امکان ثبت اطالعــات به صورت دائمی 
و بدون امکان تغییــر را فراهم می کند. 
بیت کویــن اولیــن کاربرد ایــن فناوری 
بود اما از این سیســتم انقالبی برای هر 
سیستمی که الزم باشد نیاز به اعتماد به 
واســطه ها و افراد شخص ثالث کاهش 
یابد، می توان بهره برد. برای رســیدن به 
درک درســتی از ماهیــت بالک چیــن و 
دیگر فناوری های غیرمتمرکز، آشــنایی 
کلی با دفتر کل و دفتر کل توزیع شــده 
بســیار ضروری اســت. در این مقاله به 
زبان ساده با مفهوم دفتر کل و دفتر کل 

غیرمتمرکز آشنا خواهید شد. 

2-فناوریبالکچینچیست؟	

مقاله
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6-ویژگیارزهایدیجیتالدرمقایسهباپولهای	
معمولی

 اولیــن ویژگــی ارزهــای دیجیتــال غیرقابــل برگشــت بــودن 
تراکنش هاســت. اگر انتقال ارز دیجیتالی را انجــام دهید و تراکنش 
شــما تایید شــود، دیگر نمی توانید آن را برگردانید و ایــن کار تنها در 
صورتی امکان پذیر خواهد بود که گیرنده مایل به انجام این کار باشد. 
اما این شــیوه در بانک ها متفاوت است. اگر شما به اشتباه پولی را به 
حساب شخصی دیگر انتقال داده باشید، در نهایت با پیگیری قضایی 
می توانید آن را پس بگیرید. اما اگر بیت کوین یا ارز دیجیتال دیگری 
را اشــتباهًا به آدرس دیگــری بفرســتید، باید بازیابــی آن را فراموش 
کنید. دومین ویژگی منحصربه فرد ارزهای دیجیتال ناشــناس بودن 
یا نیمه ناشناس بودن آن هاست. آدرس کیف پول ها که همان نقش 
شــماره کارت یا شماره حساب را در حســاب های بانکی دارند، شامل 
اطالعات هویتی شــما نمی شــوند. این آدرس ها که از رشــته عبارات 
حروف و اعداد تشــکیل شده اند را تنها با بررسی تاریخچه تراکنش ها 
و تحلیل هــای عمیق می توان بــه هویت افراد پیونــد زد. البته برخی 
ارزهــای دیجیتال پیگیرگریــز و حریم خصوصی محــور مانند مونرو، 
زی کش و گرین طوری طراحی  شــده اند که شناســایی هویت را خیلی 
ســخت و تقریبا غیرممکن می کنند. سومین ویژگی رمزارزها جهانی 
یا فرامرزی بودن آن هاســت. ارسال پول به نقاط مختلف دنیا ممکن 
اســت با سیســتم های فعلی تا چندین روز طول بکشــد ولی ارزهای 
دیجیتــال ایــن کار را در عــرض چند دقیقــه می توانند انجــام دهند. 
ارزهــای دیجیتال محدودیت مرزی نمی شناســند و آن ها را می توان 
از هر نقطه ای در دنیا به نقطه دیگر فرســتاد. چهارمین ویژگی امنیت 

ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادالت درون شبکه ای توسط 
قدرت هش به اشــتراک گذاشته شده توســط افراد )در سیستم های 
اثبات کار( تأمین می شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و 
کلید خصوصی این امکان را به اشخاص می دهد که خودشان کنترل 
پول های دیجیتالشــان را بر عهده بگیرند و شــخص دیگری نتواند به 
آن ها دسترســی پیدا کند. پنجمین ویژگی که رمز ارزها را نســبت به 
پول  هــای معمولی متمایز کــرده، انحصاری نبودن آن هاســت. افراد 
بــرای اینکه بتواننــد از شــبکه های ارز دیجیتال مختلفــی مانند بیت 
کویــن، اتریوم، الیت کویــن و غیره اســتفاده کنند، نیازی نیســت از 
شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن ها می توانند کل تاریخچه 
تراکنش ها را دانلود کرده و خودشــان بدون نیاز به کسب اجازه اقدام 

به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند. 

7-انواعارزهایدیجیتال	
ارزهای دیجیتال بر اســاس اینکه بیت کوین باشــند و یا نباشند 
به دو دســته تقسیم می شوند، بیت کوین و بقیه! این بقیه هم خود 
به چند دسته تقسیم می شــود: آلت کوین ها، میم کوین ها، شت 
کوین هــا و توکن ها؛ آلت کوین ها یا همــان دیگر کوین ها هر کدام 
بالک چین مخصوص خودشــان را دارند. بخشی از کوین ها از کدهای 
اولیه بیت کوین ســاخته شده اند و یا به اصطالح فورکی از بیت کوین 
هســتند. این ها با اعمال اصالحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد 
سکه ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بالک ها و غیره از بیت کوین 
به وجــود آمده اند. برخی کوین های دیگر ماننــد اتریوم، ریپل و ویوز 
شــبکه خود را بدون اســتفاده از کدهــای بیت کوین ســاخته اند. این 

یک هش رشــته ای متنی اســت که از یک تابع 
ریاضــی خاص تولید شــده و کاربــرد آن جلوگیری 
از تقلــب در سیســتم اســت. هــش یــک داده یا 
ورودی، همیشــه ثابت است. اســتفاده از راهکار 
هش باعث می شــود تا از تقلب و تغییر اطالعات 
ثبت شــده روی بالک چین جلوگیری به عمل آید. 
در بالک چیــن، بالک هــا عالوه بر اینکه خودشــان 
یــک هــش دارند، حــاوی هــش بــالک قبلی هم 
هســتند. کوچک تریــن تغییــر در اطالعــات یــک 
بــالک، هــش آن را به طــور کلی تغییــر می دهد و 
بالک چین را غیرمعتبر می سازد. اگر کسی محتوای 
یک بالک را تغییر دهد و هش بالک های بعدی را 
به روزرســانی کند، چه می شود؟ این امکان وجود 
دارد اما راهکار توزیع در بالک چین، این مشکل را 
حل می کند. داده های بالک چین در یک کامپیوتر 
یا ســرور خاص ذخیره نمی شــوند. هر کامپیوتر یا 
سیســتمی که به شبکه وصل شــود، یک نسخه از 
اطالعات را دریافت می کند. بــه هر کامپیوتری که 
به شبکه متصل می شود و یک کپی از بالک چین را 
دریافت می کند، نود )Node ( می گویند. وقتی به 
عنوان نود به یک بالک چین متصل می شوید، یک 
نسخه از کل داده های آن را دریافت می کنید. هیچ 
تغییری در اطالعت امکان پذیر نیست، مگر اینکه 
اکثریــت با آن موافق باشــند. فنــاوری بالک چین 
به خودی خود یــک فناوری بنیادی نیســت، بلکه 
مجموعه ای از فرآیندهای هش گذاری، رمزنگاری، 
توزیع جمعی و. . . اســت که باعث ایجاد این ایده 
شــده اند. قبل از بالک چین دفاتر کل توزیع شــده 
وجــود داشــتند؛ اما بالک چیــن با ســاختار بالکی 
خــود، فناوری دفتــر کل توزیع شــده را بهبود داده 

است. 

5-چرادنیابهارزدیجیتالرویآوردو	
قراردادهایهوشمنددراینخصوصچه

نقشیدارند؟
 ارز دیجیتال نوعی سیســتم پولی الکترونیک 
اســت، کــه بــرای تاییــد تراکنش هــا و تولید پول 
احتیاجــی به بانک هــای مرکزی یا اشــخاص ثالث 
مورد اطمینان ندارد. در عوض، این سیســتم برای 
تایید تراکنش ها، از سیســتم رمزنگاری اســتفاده 
می کند و تراکنش هــای آن در یک دفتر کل توزیع 

شــده تحت عنوان بالک چین ثبت می شود. بدین 
ترتیــب امکان پرداخت همتا به همتای مســتقیم 
در آن وجود دارد. از دید بسیاری بیت کوین اولین 
ارز دیجیتال حقیقی یا رمز ارزی اســت که ایده آن 
ســال 200۸ در وایت پیپــر )توضیــح اولیه طرح( 
بیت کوین منتشــر و اولین ســکه های آن در سال 
2009 استخراج شد؛ هرچند پیش از بیت کوین نیز 
تالش های زیادی برای ســاخت یــک ارز دیجیتال 
صــورت گرفتــه بــود. ایــده شــکل گیری ارزهــای 
دیجیتال از دو مشــکل بزرگ »اعتماد به شــخص 
ثالــث« و »دوبــار خــرج کــردن« ریشــه می گیــرد. 
مشــکل دوبار خرج کــردن در سیســتم های مالی 
که توسط سرورهای مرکزی با بررسی موجودی ها 
حل شــده بود، جلوی خــرج کردن دوبــاره  مقدار 
مشــخصی پول را می گرفت. این راهکار به صورت 
غیرمتمرکز در بیت کوین ارائه شد و تمامی افراد با 
بررســی تاریخچه تراکنش ها می توانستند از تقلب 

کردن سایرین جلوگیری کنند. 
قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تنظیم 

قراردادها است
یک قرارداد هوشمند، یک پروتکل ویژه است 
که برای مشارکت، تأیید یا اجرای مفاد یک قرارداد 
خــاص، فعــال می شــود. قراردادهای هوشــمند 
معامالت و فرآیند هــا را به صورت کامال تضمینی 
و بدون اشــخاص ثالث انجــام می دهند. فعالیت 
و ثبت هــای قــرارداد هوشــمند قابــل پیگیــری و 
غیر قابل برگشت هســتند. قراردادهای هوشمند 
شــامل تمام اطالعــات مربوط به شــرایط قرارداد 
و اجرای تمام اقدامات هدف گذاری شــده به طور 
خودکار می شــوند. بیت کوین به عنوان اولین پول 
الکترونیکــی عرضه شــد که توانســته بود مســأله 
اعتمــاد و دوبار خرج کردن را حــل کند. دیگر نیاز 
نبود افراد برای انتقال و نگهداری پول به شــخص، 
ســازمان، گروه و یا بانکی اعتماد کننــد. رفته رفته 
ارزهــای دیجیتــال دیگر بــرای حــل دغدغه های 
متفاوتــی به وجود آمدند. به عنــوان نمونه اتریوم 
خود را بســتری برای توســعه برنامه هــای مختلف 
و اجــرای قراردادهــای هوشــمند معرفــی کــرد و 
ریپــل با نــگاه خوشــبینانه  نســبت بــه بانک ها، بر 
روی تجدیــد ســاختار ارتباطات بین بانکــی و ارائه 
سیســتم پرداختی پرســرعت و کم هزینــه متمرکز 

توکن هــای  امــروزه  شــد. 
بســیاری بر روی بستر ارزهای 
دیجیتالی مانند اتریوم، ایاس 
و ترون ســاخته شده اند که از 
قدرت بالک چین هــای اصلی 
برای اجرای تراکنش هایشــان 

بهره می گیرند. 
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8-1-طرحهرمیچیست؟ 	
طرح هرمی مدلی است که به افراد 
وعده می دهــد در صورت آوردن عضو 
جدید به سیســتم و سرمایه گذاری او، 
ســودهای نجومــی دریافــت خواهند 
کرد. یک طرح هرمی می تواند شــامل 
یک ســری کاال یا خدمات باشد که باید 
توســط عضو جدید خریداری شــود تا 

سود به نفر باالیی تعلق بگیرد. 
  شباهت های طرح پانزی و هرمی

  هــر دو بــا دادن وعــده ســودهای 

نجومــی، جیــب قربانیــان را خالــی 
می کنند. 

  هــر دو برای بقا و ادامه دادن، نیاز به 

جذب اعضای جدیدتر دارند. 
  تفاوت های طرح پانزی و هرمی

  طــرح پانــزی مدعی ســرمایه گذاری 

پول هــا در بــازار اســت امــا در طــرح 
هرمی با یک سری محصول یا خدمات 

طرف هستیم. 
  طرح پانزی می تواند شبکه ای نباشد 

اما طرح هرمی شبکه ای است، به این 
صورت کــه اعضــای قدیمــی، اعضای 

جدیدتر را دعوت می کنند. 
  طرح پانزی کاما کاهبرداری اســت 

و قانون با آن برخورد می کند اما طرح 
هرمی با اینکه از اســاس مشکل دارد، 

می تواند قانونی هم باشد. 

8-2-انواعنمونههایطرحهایپانزی	
بیت کانکــت – بزرگترین پانزی تاریــخ ارزهای دیجیتال: بیت    

کانکتت Bitconnect یک پلتفرم سرمایه گذاری و وام دهی ارزهای 
دیجیتال بود که در سال 20۱7 به شدت مطرح شد. ارز دیجیتال آن 
یعنــی )BCC( بــا قیمــت بیــش از 500 دالر در رده های بــاالی بازار 
جــا خوش کرده بــود و صرافی هــای بســیار معتبری از آن پشــتیبانی 
می کردند. در ژانویه 20۱۸، پس از بررســی نهادهــای تنظیم کننده بر 
فعالیت های این ســازمان و مشخص شــدن کالهبرداری پانزی، بیت 
کانکــت فروپاشــید. پس از خبر فروپاشــی توکــن BCC بیش از 90 
درصد ارزشــش را در کمتر از چند ســاعت از دست داد. در همان ماه 
ارزش ایــن ارز دیجیتال از ۴00 دالر به حــدود 7 دالر کاهش یافت و 

اکنون با قیمت صفر، یک ارز دیجیتال مرده به شمار می آید. 
اســتخراج یا ماینینگ ابری Cloud Mining: بخش بزرگی از    

کالهبرداری های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال به وب ســایت های 
ماینینگ ابری اختصاص دارند که ادعا می کنند با پول ســرمایه گذاران 
اقدام به اســتخراج ارزهــای دیجیتال می کنند. اغلب این ســایت ها 
از روش پانزی اســتفاده می کنند و از ســود ســرمایه گذاران جدید به 
ســرمایه گذاران قدیمی سود پرداخت می کنند. ســودهای نجومی و 
تضمینی بدون در نظر گرفتن ریسک های استخراج، عدم شفافیت در 
نحوه کار، عدم وجود آدرس یا شماره تلفن معتبر و … از نشانه های 
طرح های پانزی ماینینگ هستند. ماینینگ ابری امکان پذیر است اما 
یک ســایت معتبر در ماینینگ ابری، فقط قدرت هش می فروشد نه 

این که مدعی سود نجومی تضمینی با نرخ ثابت و منظم باشد. 
فــروش توکن های بی ارزش: این روش به خــودی خود پانزی یا    

هرمی محســوب نمی شــود اما مکملی برای طرح هــای کالهبرداری 
پانــزی و هرمی اســت. روش کار این طرح ها به ایــن صورت بوده که 
ابتدا پول زیــادی در قالب بیــت کوین یا ارزهای دیجیتــال معتبر از 
مردم دریافت می کنند تا ســودهای تضمینی به آن ها پرداخت کنند. 
اما در نهایت، این ســود را با ارز دیجیتالی که خودشــان ســاخته اند و 
هیچ ارزشی ندارد، می پردازند و این امیدواری را به مردم می دهند که 

قیمت آن در آینده افزایش خواهد یافت. 
اســتخراج ارز دیجیتــال در ربات هــای تلگرامــی: ربات هــای    

تلگرامی هــم از دیگر طرح های کالهبرداری هســتند که از هیچ برای 
ســازندگان خود پول می سازند. وعده و نحوه کار این ربات ها معموالً 
بدین شــرح اســت: کاربر در ربات عضو می شــود و مقــداری الماس 
برای شــروع کار هدیه می گیرد. با آن الماس ها می توان دستگاه های 
اســتخراج مجــازی در ربات خریداری کــرد تا اقدام بــه ماینینگ بیت 
کویــن کنند. برای به دســت آوردن الماس های بیشــتر شــما چند راه 

دارید که مهترین آن ها این دو هستند:
بــا اســتفاده از لینک عضوگیری، دوســتان خود را دعــوت کنید و - ۱

الماس هدیه بگیرید
با استفاده از بیت کوین، الماس بخرید- 2

امــا در ایــن ربات هــای تلگرامــی هیچ گونه اســتخراجی صورت 
نمی پذیــرد و تنهــا کاربــران را بــرای خریــد بیشــتر المــاس مجاب به 
پرداخــت بیــت کوین می کنــد. کاربرانی هــم کــه روش عضو گیری را 
انتخاب می کنند در نهایت برای برداشــت مبالغ استخراج شده پیامی 
را مبنی بــر اینکه زیر مجموعه شــما حتمًا باید با بیــت کوین الماس 
خریده باشــند، دریافت می کنند. به این ترتیب برای دریافت سودها 
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بالک چین هــا اغلب بــرای کاربردهای بیشــتری به جز پــول دیجیتال 
ایجاد شده اند. 

میــم کوین: در یک تعریف ســاده و در پاســخ ســوال میم کوین    
چیســت باید گفت نوعی ارز دیجیتال اســت که از یک شوخی ایجاد 

شده و ممکن است حتی ارزش باالیی پیدا کند. 
شــت کوین: اصطالح شت کوین به ارز دیجیتال کم ارزشی اشاره    

دارد که هیچ هدف مشــخصی را دنبال نمی کند. اساسًا این اصطالح 
دارای بــار معنایی منفی بــوده و اغلب برای توصیــف آلت کوین ها یا 
کریپتوکارنســی هایی که بعد از محبوبیت بیت کوین ایجاد شــده اند، 
استفاده می شــود. به طورکلی رمزارزی که بدون حسن  نیت و هرگونه 
تکنولوژی جدید یا پیشرفت های آغاز به کارکرده و بر اساس حدس و 

گمان قیمت گذاری شود؛ پس از عرضه بی ارزش خواهد شد. 

توکن ها دســته دیگری از ارزهای دیجیتال هســتند که خود بستر    
شــبکه ندارنــد و بر بســتر یک پلتفــرم ماننــد اتریوم یا ویــوز و ایاس 
ســاخته می شــوند. آن ها بالک چین جداگانه ای ندارنــد و برای اجرای 
تراکنش های خود از قدرت بالک چین اصلی کمک می گیرند. توکن ها 
کاربردهای مخصوص خودشــان را دارند و نمی توان آن ها را به چشم 
یک ارز دید. خود توکن ها نیز به دو دســته توکن هــای اوراق بهادار و 

توکن های کاربردی تقسیم می شوند. 
در حــال حاضــر بیــش از 2,200 ارز دیجیتال در بــازار وجود دارد 
که بیشــتر آن ها پروژه های مرده یا رهاشده هســتند. در طول تاریخ 
۱2 ســاله ارزهــای دیجیتال، برخــی از آن ها از همان ابتــدای ورود به 
بازار جایــگاه خود را در رده های باالی جدول ارزشــمندترین ها حفظ 

کرده اند. 

طرح های پانزی و هرمی: ارزهای 
دیجیتــال یکســری ویژگی هــای خاص 
دارنــد که کار را برای کالهبرداران پانزی و 
هرمی تا حد زیادی راحت کرده اند و این 
روزها بیشتر طرح های پانزی با استفاده 
از همیــن ارزهــا راه انــدازی می شــوند. 
رهگیــری تراکنش هــای ارز دیجیتــال 
بسیار مشکل تر از روش های سنتی مثل 
بانک است، نیازی ساختن حساب بانکی 
برای ارسال یا دریافت سرمایه ها نیست 
و رد کمتــری از کالهبردار به جا می ماند. 
همچنیــن تراکنش هــای ارز دیجیتــال 
محدود به یک کشور خاص نمی شود و 
از همه جای دنیا می توان سرمایه جذب 
کرد. بر اســاس همین دالیــل، ارزهای 
دیجیتال شــیوه خوبی بــرای طرح های 
پانزی به شــمار می آیند و جذب سرمایه 
و پرداخت ســودها، بســیار راحت تر از 

روش های سنتی است. 
طــرح پانزی چیســت؟ نــام طرح 
پانزی )Charles Ponsi( از نام چارلز 
پانزی، یکی از مشــهورترین کالهبرداران 
تاریخ، گرفته شــده اســت. طرح  پانزی 
روشــی در کالهبرداری است که با وعده 
دادن ســودهای تضمینی و نجومی، از 

قربانیــان ســرمایه جذب می کنــد. برای 
جلــب اعتمــاد بیشــتر، کالهبــرداران 
در ماه هــای اول ســود تضمینــی را بــه 
ســرمایه گذاران پرداخــت می کنند. این 
کار بــا اســتفاده از پول ســرمایه گذاران 
جدیــد انجــام می شــود. پــس از مدتی 
کــه پــول زیــادی جــذب شــد و دیگر 
ســرمایه گذار جدیــدی وارد سیســتم 
نشــد، کالهبرداران دیگر پولی پرداخت 

نمی کنند و متواری می شوند. 
تشــخیص طرح هــای پانــزی اصال 
سخت نیســت. مهم ترین شاخصه این 

طرح ها عبارتند از:
سودهای نجومی تضمینی    
 ناشناس بودن طراح   
عدم شفافیت در فعالیت ها   
روش های عجیب دریافت پول   
نداشتن مجوزهای قانونی   

چرخه اصلی در همه طرح های 
پانزی

1- تبلیغــات فریبنــده: در ابتــدا بــا 
تبلیغات کاذب )معمــوال در اینترنت یا 
گروه هــای اجتماعی(، چنــد نفر جذب 
مقــدار کمــی  و  می شــوند  سیســتم 

سرمایه گذاری می کنند. 
2- واریــز ســودهای اولیــه و جلــب 
اعتمــاد: ســودها به طور مرتــب واریز 
می شــود تا اعتماد بیشــتری برای مبالغ 
بیشــتر و ســرمایه گذاران جدیــد جلب 
شــود. این سودها یا با اســتفاده از پول 
ســرمایه گذاران جدیــد و یا از ســرمایه 

اولیه طراح پرداخت می شود. 
3- ورود حجــم زیــادی از ســرمایه: 
پس از جلب شــدن اعتماد افراد، موج 
عظیمــی از ســرمایه  بــه سیســتم وارد 
می شــود. ســرمایه گذاران قدیمــی هم 
پول بیشتری سرمایه گذاری کرده و حتی 
دوســتان و آشــنایان نزدیک خود را به 
طرح دعــوت می کنند. در ایــن مرحله 
تعصبــات کورکورانــه موجب می شــود 
برخی از ســرمایه گذاران، حتــی اقدام به 
دریافــت وام یــا قرض ســنگین و حتی 

فروش خانه یا اتومبیل خود کنند. 
4- فروپاشــی طــرح: مــوارد ۱ تــا ۳ 
چندیــن بــار تکرار می شــوند تــا این که 
دیگــر ســرمایه گذار جدیــدی وجــود 
نداشته باشــد یا مقدار زیادی پول جمع 
شــده باشــد. پس از آن، طراح پول ها را 

برمی دارد و ناپدید می شود!

8-انواعکالهبرداریدرزمینهارزهایدیجیتال	
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مقاله

حتما باید زیر مجموعه شــما خرید انجام دهــد. این یک طرح پانزی 
بسیار پیشرفته است. 

ســرمایه گذاری در امالک، خودرو، بورس خارجی، انرژی و. .:    
نوع دیگر از طرح هــای پانزی در ارزهای دیجیتال که بســیار متداول 
هستند، وب سایت هایی هستند که ادعا می کنند پول سرمایه گذاران 

را در بازارهــای خارجــی امالک، خــودرو، بورس، انــرژی و یا هر چیز 
دیگری ســرمایه گذاری می کنند. برخی از این سایت ها حتی سندهای 
مالکیــت جعلی هم برای کاربر صــادر می کنند که مثال یک نفر ده متر 
از یــک خانه در نیویورک را خریداری کرده اســت. شناســایی این  گونه 

وب سایت ها با روش هایی که در باال گفته ایم بسیار راحت است. 
9-نتیجهگیری 	

فنــاوری زنجیــره بلوكــی فرصت  های زیــادی را برای ســازمان ها ایجــاد می كند. این 
فنــاوری در افزایــش ایمنی و امنیــت محصول، بهبــود مدیریت كیفیــت، كاهش جعل 
غیرقانونــی، بهبود مدیریــت پایدار زنجیره تأمین، تكمیل موجــودی كاال، كاهش نیاز به 
واسطه ها، طراحی و توســعه محصوالت جدید و كاهش هزینه معامات زنجیره تأمین 
در ســازمان ها تأثیر به ســزایی دارد. به كارگیری زنجیــره بلوكی فرصتی را بــرای محققان 
ایجــاد می كند تا با مطالعــه آن در مراحل اولیه به مرحله بلوغ آن در ســازمان برســند، 
)كل و همكاران، 2019(. برای اســتفاده از این پلتفرم ها نخســت می بایســت با ساختار 
آن به شــکل حرفه ای آشــنا شــد و در ادامه بــا بهره گیری از مشــاوران مجرب نســب به 
سرمایه گذاری در قلمرو آن اقدام نمود. در این مقاله تاش گردید تا خوانندگان محترم 
با مفاهیم اولیه حوزه باک چین آشــنا شده، انواع ارزهای دیجیتال را شناخته و نسبت 

به طرح های کاهبرداری آگاهی پیدا کرده باشند. 
منابع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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انواعمدیرانغیراخالقی	
دوبریــن۱ )200۴( معتقد اســت که در بروز مســایل 
اخالقــی چهــار عامــل تأثیــر دارد: ویژگی هــای فرد 
)انجــام رفتــار غیراخالقــی بــه دلیــل خصوصیات 
شــخصی منفی(، ویژگی هــای محیــط )تأثیر پذیری 
فرد از محیط و ســازمان در انجام رفتار غیراخالقی(، 
تعامل فــرد و محیط و در نهایت رابطــه میان افراد 
)قوت روابط میان افراد یک عامل عمده بروز رفتار 
غیراخالقی اســت. در روابط ضعیف ممکن اســت 

افراد دست به رفتار غیراخالقی بزنند( ]۱[. 
لوبیــت )200۴( این چهــار عامل تأثیرگــذار بر رفتار 
غیراخالقــی را در دو رفتار غیر اخالقی خالصه نموده 
اســت. اگر رفتارهــای اخالقی را بــر روی یک طیف 
در نظــر بگیریم، در یک ســر طیف، افرادی هســتند 
که اطاعت می کننــد و تقریبًا همیشــه از حاکمیت 
قانون و اســتانداردهای اخالقی پیروی می کنند. در 
انتهای دیگــر طیف، افرادی وجــود دارند که به طور 
جــدی قوانین را می شــکنند. آنــان غالبــًا دروغگو، 

فریبــکار، اختالســگر و مرتکــب دزدی می شــوند.
ایــن افــراد را ضداجتماعــی2 هســتند. در بیــن این 
دو طیف، افرادی هســتند کــه با فرهنگ ســازمانی 
موجــود همراه می شــوند. اگــر دیگران در حســاب 
هزینه هــا تقلب کننــد، آنها نیز چنیــن خواهند کرد. 
اگر دیگــران تقلب نکنند، آنها نیــز تقلب نمی کنند. 
ایــن افراد فرصت طلبــان غیراخالقی۳ هســتند]2[. 
به نظر می رســد افراد ضداجتماعی کســانی هستند 
که بــه دلیــل ویژگی های فــردی، رفتــار غیراخالقی 
انجام می دهند و فرصت طلبان غیراخالقی بر اساس 
ویژگی های محیط، تعامل افراد با محیط و رابطه ای 
کــه میــان افــراد وجــود دارد به ایــن امــر مبادرت 

می ورزند. 

مدیرانضداجتماعی	
قلی پور و همکاران )۱۳۸6( معتقدند رفتارهای 
ضداجتماعی، رفتارهای منفی آســیب زا هســتند یا 
از تــوان بالقــوه ای برای آســیب وارد کردن بــه افراد 
یــا دارایی های یــک ســازمان برخوردارنــد. مدیران 
ضداجتماعی دیگران را دستکاری می کنند و قوانین 
را به خاطر هیجان ناشــی از آن می شکنند. آنان فاقد 
وجــدان هســتند-آنچه که روانپزشــکان مــن برتر۴ 
می نامند- و به وســیله موانع معمولی در رفتار قابل 
قبول محــدود نمی شــوند ]۳[. فارینگتون و کوید5 
)200۳( ویژگی های شــخصیتی فرد ضداجتماعی را 
فقر دلبســتگی عمیــق و عدم مهــرورزی و وفاداری 
نســبت بــه دیگــران، چرب زبانــی و چهــره ظاهــری 
فریبنده و توانایی اســتفاده از روش های جالب برای 
به بازی گرفتن دیگران و اســتثمار آنــان، رفتار فاقد 
انگیزش کافــی و بی هــدف، رفتار تکانشــی، ناتوانی 
بــرای یادگیری یــا بهره بــرداری از تجربــه، روابط بین 
فردی آشــفته، فقدان وجدان و پشیمانی برای رفتار 
غیرمسئوالنه، واکنش های انحرافی نسبت به تنبیه و 
شرطی شدن نسبت به تنبیه می داند. آنان در درونی 
کردن ارزش های اخالقی اساســی، مانند صداقت و 

احترام به حقوق دیگران شکست می خورند ]۴[. 
دســتکاری یک بازی و یک چالش برای مدیران 
ضداجتماعی به عنوان راهی برای افزایش قدرتشان 
اســت. آنها چیزهای منفی در مورد افرادی که با آنها 
کار می کنند می گویند و مدیــران را بر علیه یکدیگر 

رفتارهای 
ضداجتماعی، 

رفتارهای 
منفی آسیب زا 

هستند یا از 
توان بالقوه ای 

برای آسیب وارد 
کردن به افراد 
یا دارایی های 

یک سازمان 
برخوردارند
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رفتار غیراخالقی یک مشــکل جدی در کســب وکار اســت. این امر به شهرت ســازمان و روحیه افراد آســیب می زند، از استخدام 
بهترین افراد جلوگیری می کند و می تواند منجر به پایین آمدن ارزش یک سازمان شود. شما شوکه می شوید وقتی می شنوید بسیاری 
از مدیران در فعالیت های غیراخالقی شــرکت می کنند و غیراخالقی هستند )درواقع، شاید شما فکر نمی کنید که آنها غیراخالقی اند(. 
اکثر افرادی که به صورت دوره ای در رفتار غیراخالقی شرکت می کنند، خودشان را نسبتًا اخالقی می دانند و معتقدند فقط کارهایی که 
دیگران انجام می دهند آنان نیز انجام می دهند. آنها خود را به عنوان اعضای شــرافتمند جامعه، که عمومًا قوانین را رعایت می کنند، 
می بینند و معتقدند که اثر اشــتباه آنان بی اهمیت و یا مورد انتظار اســت و توســط افراد صاحب اختیار ضمانت اجرایی آن مشخص 
شــده اســت. چه اتفاقی می افتد؟ چرا افراد صادق که شکستن قوانین توســط دیگران را محکوم می کنند کارهایی انجام می دهند که 
بسیاری از آنها غیراخالقی است؟ در این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی انواع مدیران غیراخالقی تبیین نموده و سپس در پاسخ به 

این سوال، با استفاده از رویکرد هوش هیجانی راه های مقابله با این مدیران مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

استفادهازهوشهیجانی
برایمقابلهباانواعمدیرانغیراخالقی

مهرداد مهرآفرین
کارشناس ارشد استانداری فارس

علیرضا صارمی
دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

مسعود باقرزاده
کارشناس ارشد آموزش

چکیده
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می کنند به اهداف خود دست یابند. 

مقابلهبامدیرانضداجتماعیو	
فرصتطلباخالقیبااستفادهازهوش

هیجانی
گلمــن )٢٠٠١( هــوش هیجانــی را مهارتــی 
می دانــد کــه دارنــده آن می توانــد از طریــق 
خودآگاهــی، روحیــات خــود را کنتــرل نمایــد؛ 
از طریــق خودمدیریتــی آن را بهبــود بخشــد؛ 
از طریــق همدلــی آن را درک کنــد و در نهایــت از 
طریــق مدیریت روابط به شــیوه  ای رفتــار کند که 
روحیه خــود و دیگــران را بــاال ببــرد. وی هوش 
هیجانی را شــامل ابعاد شایســتگی های شخصی 
و اجتماعی می داند. شایســتگی شــخصی شامل 
دو بعــد خود آگاهــی )آگاهی از احساســات خود 
و تأثیــر آنهــا، آگاهــی از نقــاط قــوت و ضعــف 
خــود( و خودمدیریتــی )خودکنترلــی هیجانــی، 
انعطاف پذیری در ســازگاری با شــرایط و موانع در 
حال تغییر، صداقــت و اعتماد به نفس و حرکت 
در جهت رشــد و موفقیت با اســتفاده از یادگیری 
مــداوم، اســتفاده از ابتــکار عمــل و خوش بینی( 
است. شایســتگی اجتماعی شــامل ابعاد آگاهی 

اجتماعــی )همدلــی و بینــش از طریــق درک 
دیدگاه ها و احساســات دیگران و فهم نقاط قوت 
و ضعــف دیگــران( و مدیریت روابــط )احترام به 
دیگــران، مهارت های مدیریت تعارض، تشــریک 
مساعی، حس شــوخ طبعی، اســتفاده از بینش و 
دیپلماسی و توانایی استفاده از تنوع( است ]7[. 
مافوقــان ضد اجتماعــی خطرناک هســتند. 
آنهــا از شــما می خواهند کــه تخلفــات اخالقی و 
شاید قانونی داشــته باشید. اگر از ادامه کار امتناع 
کنیــد، ممکن اســت حمله کنند و شــما را به دام 
بیندازنــد. حتی اگــر چنین نکنند، بعید اســت که 
منصفانه باشــند. آنها بــه احتمال زیاد از داشــتن 
اســتانداردهای اخالقــی خشــمگین می شــوند و 
نگرش منفی نسبت به شما پیدا می کنند. رویکرد 
هوش هیجانی می گوید از آنها دور شــوید. درغیر 
اینصورت، به زودی با موقعیتی فشــارآور روبه رو 
خواهید شــد و کاری غیراخالقی انجام می دهید. 
گفتن اینکه مافوق شــما دســتور انجــام آن داده 
بهانه خوبی نیســت. حداقــل، درگیر فعالیت های 
غیرقانونی یا نقض خط مشــی ســازمان نشوید. او 
همکار خوبی نخواهد بود. مثل همیشــه، آنچه را 
که می دانید مســتند و با یک مربی صحبت کنید. 

شما به پشتیبانی نیاز خواهید داشت. 

 بهترین راه برای حفاظت از 
خود در برابر مدیران ضد 

اجتماعی پرهیز از استخدام 
آنها است. شما در شرکت 

خود افراد باهوش، فصیح و با 
شخصیت می خواهید

مدیرانضد
اجتماعیرا

استخدامنکنید!!!

مقاله

بر می انگیزند. آنها برای جدا کردن افراد 
از فریب اســتفاده می کننــد، افراد را از 
کار کــردن بــا یکدیگر منــع می کنند تا 
نشــان دهند خودشــان بــرای عملکرد 
ســازمانی فوق العــاده مهم هســتند و 
تنها آنهــا می توانند روابــط الزم را برای 
برقــراری ارتبــاط و همــکاری تحقــق 
بخشند. مدیران ضداجتماعی به دنبال 
جدا ســازی افراد هســتند، به طوری که 
آنها نتوانند با یکدیگر جمع شوند و پی 
به دستکاری آنها ببرند. تمایل به دروغ 
گفتن و تردســتی در صحبت کردن، به 
آنان اجــازه می دهد تا هر نقشــی را که 
مافوق تقاضا دارد بــازی کنند. مهارت 
آنــان در دســتکاری و بــه همــکاری 
برگزیدن افــراد، آنان را قادر می ســازد 
تا اطالعات مورد نیــاز را فقط از چیزی 
که گفته می شــود به دست آورند. این 
امــر موجب می شــود تا افــرادی را که 
توانســته اند دانــش خود را یک کاســه 
نماینــد جدا کننــد. درک کنیــد که آنها 
دغــل کارند6 و علت مزمن مشــکالت 

می باشند ]2[. 
مدیران ضــد اجتماعی اســتعداد 
قابل توجهــی در متقاعد کردن دیگران 
دارنــد، از دیگــران اعتبــار می گیرنــد و 
در پســت هایی اســتخدام می شوند و 
یــا ارتقا می گیرند که مهــارت انجام آن 
را ندارنــد. بخشــی از دالیــل ایــن امر، 
ارزش فوق العــاده ای اســت که مکان 
کســب وکار ارائــه می کنــد و مدیــران 
ضداجتماعی قادر به ارائه آن هســتند. 
اعتماد به نفس زیــاد آنان، چرب زبانی 
و حتی بی رحمی آنان، در عوض اینکه 
به عنوان نشــانه ای از مشــکالت بالقوه 
جــدی در دروغ پــردازی دیــده شــود، 
به عنوان نشــانه ای مثبــت مدنظر قرار 

می گیرد ]2[. 

یــک عامل مهم در ظهــور مدیران 
ضداجتماعی، این است که سازمان ها 
اغلــب بــه دنبــال مدیرانــی هســتند 
کــه ویژگی هــای بیرونی آنها شــبیه به 
مدیران ضداجتماعی  است. اعتماد به 
نفس بسیار زیاد می تواند با شایستگی 
اشــتباه گرفته شــود. جذابیت سطحی 
و چرب زبانــی آنهــا اغلــب بــه عنــوان 
مهارت های ارزشــمند بــرای برخورد با 
مشــتری دیده می شــود. پرخاشــگری 
آنها بــه عنوان جاه طلبــی در نظر گرفته 
می شود. مهم است که ما یکبار نمایش 
مطلوب از کسی ببینیم و تمایل داشته 
باشــیم که آن را تفســیر مجدد نماییم 
یا ویژگی های منفی او را دســتاویز قرار 
دهیــم و نیاز بــرای صداقــت را نادیده 
بگیریــم. بــه عنــوان نتیجــه، مدیــران 
ضداجتماعی نقطه تاریک چشــم انداز 
ســازمانی اند و مثل مین هایی هستند 

که منتظر انفجارند ]2[. 

مدیرانفرصتطلب	
غیراخالقی

برعکــس مدیــران ضداجتماعــی، 
کــه قوانین را بــه خاطر هیجان ناشــی 
از نادیــده گرفتــن احــکام اجتماعــی 
می شــکنند، فرصت  طلبان غیراخالقی 
کســانی هســتند که وقتی تحت فشار 
برای رســیدن به اهداف قــرار می گیرند 
قوانین اخالقی را می شــکنند و قوانین 
را بــه عنــوان مانــع می بیننــد. لوبیت 
)200۴( معتقد اســت دالیــل این امر 
می تواند ناشی از سه عامل باشد: اول، 
قدرت فشار گروهی است. اگر دیگران 
ایــن کار انجام دهند، یــا اگر رئیس آن 
را درخواســت نمایــد، افراد احســاس 
می کنند کــه در حوزه مســئولیت آنان 

نیســت و دیگر مقصر نیستند. دومین 
عامــل، ناشــی از این اســت کــه برخی 
افــراد، از دوران کودکی یاد گرفته اند که 
تقلــب مالیاتی یا گذاشــتن هزینه های 
غیرضــروری بر شــرکت برای اســتفاده 
شــخصی قابل قبول است. دوستان و 
والدین آنــان این کار را انجــام داده اند 
و فــرض بــر این اســت که همــه افراد 
آن را انجام می دهند. ســومین عامل، 
افرادی هستند که به طور کلی از تمامی 
قوانین تبعیت می کنند، اما اگر تحت 
فشــار قرار گیرند کم کم به سمت رفتار 
غیراخالقی کشــیده می شــوند. بحران 
در کســب وکار یا امور مالی، شــیفتگی 
آنــان به ســود و زیان نهایی شــرکت و 
عددســازی، آنــان را تحت فشــار قرار 
می دهد و کارهایــی انجام می دهند که 
در غیراینصورت انجام نمی دادند ]2[. 

همه مــوارد بــاال بر ایــن موضوع 
تأکیــد دارند که جو اخالقی ســازمان7 
تأثیــر زیادی بــر انجام رفتــار اخالقی و 
غیراخالقــی دارد. جو اخالقــی ادراک 
متداول از انواع فعالیت ها و رویه های 
اخالقــی کــه محتــوای اخالقــی دارد 
تعریف کرده اند. آنســر و مگی۸ )20۱2( 
جو اخالقی سازمان را به عنوان ادراک 
مشــترک از چگونگــی مدیریت و حل 
مســائل اخالقی و آنچه از نظر اخالقی 
رفتار درســت اســت تعریــف می کنند 
]5[، بــه عبــارت دیگــر، جــو اخالقی 

ادراک رسمی و غیررســمی کارکنان از 
فرآیندها، فعالیت ها و سیاســت های 
ســازمانی اســت و بــر نگــرش و رفتار 
کارکنــان تأثیــر دارد ]6[. بنابرایــن، 
اگــر جــو اخالقــی محــرک رفتارهــای 
غیراخالقــی باشــد، کار فرصت طلبــان 
غیراخالقی بســیار راحت است و آنان 
می توانند با فشــارهای اندکــی که وارد 

مقاله
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نتیجهگیری	
رفتار غیراخالقی گاه دارای مزایای کوتاه مدت و هزینه های طوالنی مدت اســت. این امر به اعتبار شــرکت در نزد مشتریان و مدیران خوب لطمه 
می زند. یک رهبر غیراخالقی ضرب آهنگ سازمان است، رفتارهای وی می تواند به سرعت در میان اعضای سازمان منتشر شود ]۸[. رویکرد هوش 
هیجانی به ما می آموزد هنگام برخورد با مدیران غیراخالقی، نگرش و اقدام های ما می تواند اثر مهمی  بر میزان اســترس ما داشــته باشــد. تصمیم 
بگیریم به جای منفعل بودن نســبت به محیط یا رفتارهای غیراخالقی فعال باشــیم. فعال بودن به معنای کار بر روی عوامل تحت کنترل ماست. 
هنگامی که موقعیت و سیســتم های اساســی که از رفتار غیراخالقی حمایت می کنند درک کردیم، می توانیم اصالحات تحت کنترل  خود را توسعه 
دهیم. بســیاری از افراد در دام پاســخ های منفعل گرفتار می شــوند، مانند تمرکز بر نقاط ضعف ســایر افراد و شــرایطی که تحت کنترل آنها نیست. 
پاسخ های منفعل فقط موجب می شود که افراد بیشتری احساس کنند که قربانی شده اند. بنابراین پیشنهاد می شود بر رفتارهای تحت کنترل خود 

تمرکز کنید. رفتارها را مستند کرده، به دنبال حمایت اجتماعی باشید و از یک مشاور و مربی اجرایی کمک بگیرید. 
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مقاله

لوبیــت )200۴( می گویــد بهتریــن راه برای 
حفاظــت از خود در برابر مدیــران ضد اجتماعی 
پرهیز از اســتخدام آنها اســت. شــما در شرکت 
خــود افــراد باهــوش، فصیــح و باشــخصیت 
می خواهید. شــما شــخص لــوس و کســی که 
دیگــران را دســتکاری می کنــد، نمی خواهیــد. 
مهم این اســت که ایــن دو را اشــتباه نگیرید و 
هنگام اســتخدام، در مورد گزینه های که خوب 
بــه نظــر می رســند احتیاط کنیــد. آنهــا ممکن 
است مدیران ضد اجتماعی باشند. رابرت هار9، 
متخصــص رفتارهــای ضداجتماعی، اســتفاده 
از رویکرد هــوش هیجانی بــرای مواجهه با این 
مدیــران را مهــم می دانــد و چند پیشــنهاد ارائه 

می دهد: 
۱- بدانیــد که با چه کســانی ســر و کار دارید و به 
قــدرت آنها احترام بگذاریــد. درک وجود چنین 
افرادی، که به طرز چشمگیری قادر به دستکاری 
دیگران هستند، اولین خط دفاعی شما است. 

2- چشمان خود را باز کنید و بیش از حد تحت 
تأثیــر افــرادی که حضــوری فریبنــده دارند قرار 
نگیرید. ســعی کنید خود را تحــت تأثیر گرمای 
سطحی، جذابیت، داستان های جذاب، اعتماد 
بــه نفــس ســمی و قول هایشــان قــرار ندهید. 
عالوه برایــن، از تماس چشــمی شــدید و فاقد 
احساس که می تواند موجب ترس و غافلگیری 
شــود، جلوگیری کنیــد. افرادی کــه بیش از حد 
واقعی به نظر می رسند احتماالً چنین هستند. 

۳- برای کســب اطالعات بیشــتر تالش کنید و 
اطالعاتی که به شــما می دهند بررسی کنید. اگر 
آنها در پاســخ به تــالش برای کشــف اطالعات 
طفره رفته و مبهم پاســخ دهند، رادار شما باید 

به طور فزاینده ای با صدای بلند صدا کند. 
۴- اطالعــات را بــا افراد بــه اشــتراک بگذارید. 

خجالت مانع انتشار اطالعات نشود. 
5- وقتــی نگرانیــد، اطالعــات بیشــتری جمع 
کنید. اگر این حس به شــما دست داد که افراد 
دیگر قربانی شده اند، احتماالً با یک روان پریش 

ماهر سر و کار دارید. 
6- از درگیری هــای قــدرت پرهیــز کنیــد، زیــرا 
افراد بی رحمی که به چیزی اعتقاد ندارند بســیار 
خطرنــاک هســتند. فقــط دور شــوید. انتظــار 

نداشته باشید تغییر کنند. 
7- در صورت عدم اطمینان، از مشاوره حرفه ای 
در زمینه برخورد با مدیران غیراخالقی، خصوصًا 
ضــد اجتماعــی اســتفاده کنید. این بــدان معنا 
نیســت که باید بــرای آنها یک درمانگــر بگیرید. 
بســیار بعیــد اســت مدیــران ضداجتماعــی بــا 
درمــان بهبود یابند. آنها به احتمال زیاد از تجربه 
جهت ایجاد ابزارهای بهتر برای دســتکاری افراد 

استفاده می کنند]2[. 

بــرای محافظــت از خــود در برابــر عواقب عدم 
همکاری با یــک مدیر غیراخالقی )فرصت طلب 
غیراخالقــی(؛ ســعی کنیــد کتبًا دســتورات وی 
را دریافــت کنید، تــا بتوانید نشــان دهید آنچه 
رئیس شــما خواســته و انجــام نداده اید ناقض 
موازیــن اخالقی اســت. بــه مدیر خــود متقابال 
اتهــام غیراخالقی نزنیــد. وی گوشــش بدهکار 
این حرف هــا نیســت و احتماالً تالفــی خواهد 
کــرد. درعــوض، هنــگام بحــث در مــورد عدم 
تمایل یا امتنــاع از پیروی دســتورالعمل ها، بر 
ناراحتــی خــود از انجــام چنین کارهایــی تمرکز 
کنید. اگــر وضعیت را با درایــت اداره کنید و از 
انتقاد نســبت بــه اقدامات مافوق خــود پرهیز 
کنیــد، مدیر فرصت طلــب غیراخالقــی غالبًا به 
شــما در یافتن پســت دیگر کمــک خواهد کرد 
)به هرحال، او کســی را در تیــم خود می خواهد 
که هیچ مشــکلی در مورد اقدامات مشکوکش 
نداشــته باشــد(. مواردی وجــود دارد که واحد 
منابــع انســانی می تواند برای کاهــش رفتارهای 
غیراخالقــی انجام دهند. روش های اســتاندارد 

پرورش فرهنگ برای همه کاربرد دارد:
الگویی برای آنچــه می خواهید دیگران انجام    

دهند باشید )بااخالق باشید(. 
در مورد اهمیت رعایت اخالق صحبت کنید.    
داستان هایی از حمایت موضع گیری اخالقی    

و عدم تسلیم در برابر وسوسه ها بگویید. 
یک سیســتم اندازه گیری/ پــاداش راه اندازی    

کنید تا از رفتار اخالقی پشتیبانی کند. 
فقط افــراد دارای اســتانداردهای اخالقی باال    

استخدام کنید و ارتقا دهید ]2[. 

تصمیم بگیریم به 
جای منفعل بودن 
نسبت به محیط یا 

رفتارهای غیراخالقی 
فعال باشیم. فعال 

بودن به معنای 
کار بر روی عوامل 

تحت کنترل ماست. 
هنگامی که موقعیت و 

سیستم های اساسی 
که از رفتار غیراخالقی 
حمایت می کنند درک 

کردیم، می توانیم 
اصالحات تحت کنترل  
خود را توسعه دهیم 
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مقدمه	
رقابت ســرعت تغییرات، ازدیــاد تعداد 
شــرکت های فعــال در هر رشــته فعالیت و 
ســیکل تورم و رکود در دهه های اخیر باعث 
شده اســت شــرکت هایی که نتوانند نسبت 
بــه تغییــرات انعطاف پذیری نشــان دهند از 
گردونه رقابت خارج و از بازار حذف گردند. در 
شرایط رقابت کنونی ریسک ورشکستگی همه 

شرکت ها را تهدید می کند )بهرامی ۱۳۸9(.
اســتفاده کنندگان از صورت های مالی 
به ویــژه ســرمایه گذاران و اعتباردهندگان، 
عالقه مند هستند از استمرار فعالیت واحد 
تجــاری در آینــده آگاهــی داشــته باشــند. 
مدل هــای ورشکســتگی و درماندگی مالی 

ابــزاری مهــم جهت تحقــق این هــدف به 
شــمار می رونــد. پژوهشــگران تالش های 
زیادی برای طراحی مدل های ورشکســتگی 
که دقت باالیی داشته باشد، انجام داده اند 

)کردستانی و همکاران۱۳9۳(.
با توجه بــه تأثیــرات درماندگــی مالی و 
ورشکســتگی شــرکت ها بــر روی گروه هــای 
مختلف ذینفع، همواره یافتن شــاخص های 
هشداردهنده وقوع درماندگی، از جذاب ترین 
و بااهمیت تریــن حوزه ها در تحقیقات مالی 

بوده است. )شیری و طبرستانی ۱۳۸۸(
بازار ســرمایه بخشی از اقتصاد به شمار 
می رود که رونق آن آثــار غیرقابل انکاری بر 
اقتصاد دارد. اگر ابزارهــا و مدل هایی برای 

ارزیابی عملکرد و پیش بینی ورشکســتگی 
وجــود داشــته باشــد می تواننــد راهنمای 
خوبی برای تصمیم گیرندگانی مانند مدیران 
شرکت های سرمایه گذاری، اعتباردهندگان، 

بانک ها، حسابرسان و سهامداران باشد. 
شــرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای 
شناســایی شــرکت های ورشکســته تنهــا از 
مــاده ۱۴۱ قانون تجارت بهــره می گیرد و در 
واقع هیــچ روش پیشــگیرانه و کنترلی برای 
جلوگیری از ورشکستگی ندارد. در این شرایط 
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای اطالع از 
وضعیت شــرکت های سرمایه پذیر در جهت 
محافظت از سرمایه خود با فقدان ابزاری برای 

ارزیابی عملکرد آنها روبه رو هستند. 

پیشبینیدرماندگیمالیوورشکستگی
راهکاربهرهگیریمناسبازفرصتهایسرمایهگذاری

در دنیــای اقتصــادی امروز، داشــتن هرگونه اطالعات درســت و به موقع برای مالکان، ســرمایه گذاران، اعتباردهندگان و ســایر 
گروه های ذینفع به منظور اتخاذ تصمیم های مالی، بسیار مفید است. ارزیابی ورشکستگی شرکت ها و داشتن میزان دوری و نزدیکی 
وضعیت مالی فعلی آنها به وضعیت ورشکستگی، اطالعات ارزشمندی را فراهم می نماید که به واسطه آن، دولت ها، سرمایه گذاران 
و ســهامداران می توانند تصمیم گیری های مالی خــود را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالــی پایه گذاری کنند. به طور کلی 
یافته ها نشان می دهد وضعیت نسبت جاری، نسبت بدهی و سرمایه بیشترین تأثیر را دارد و همچنین سایر متغیرها )اندازه شرکت، 
ســود ناخالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام( بر احتمال ورشکســتگی تأثیر معناداری ندارند. با جدا شدن مالکیت از 
مدیریت و ایجاد تضاد منافع، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد شــرکت ها به یکی از مهمترین مســائل و موضوعات مالی تبدیل شــده 
اســت. عدم ارزیابی عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منافع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکان)سهامداران( و در 
نهایت اقتصاد جامعه در ســطح کالن می شــود. تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شــرکت امر پیچیده ای بوده و معموال برای 

انجام آن از سنجه های مختلفی استفاده می شود. )ابراهیمی کردلر و همکاران ۱۳۸5(
یکی از اصلی ترین ابزارها برای دریافت کیفیت عملکرد مدیریت شــرکت و ارزیابی وضعیت فعلی آن و حتی پیش بینی وضعیت 

آنی شرکت، صورت های مالی آن است. 

چکیده

 اصغر ملکیان
دانش آموخته DBAسازمان مدیریت 

صنعتی

 احمد مددی
دانش آموخته DBAسازمان مدیریت 

صنعتی

   رضا طهرانی
استاد راهنما
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شــرکت، مؤسســه یا شــرکتی را تهدید می کنــد. وســتون و برینگام 
معتقدند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی 
ناشــی از آن دارایی، بنابراین با توجه به تعاریف فوق می توان ریســک 

را به صورت زیر تعریف کرد. ریســک عبارت است از احتمال تغییر در 
مزایا و منافع پیش بینی شــده برای یــک تصمیم، یک واقعه و یا یک 

حالت در آینده. 

طبقهبندیریسک 	
ســعید فتحی در ســال 1385 با بررســی طبقه بندی های مختلــف ارائه از 
ریسک توســط صاحب نظرانی همچون جان چیکن )1994(، گرونینگ)1999( 

و زوکرمن )1998( انواع ریسک را به شکل زیر طبقه بندی می کند:
ریسک وقایع: ریســک سیاسی، ریسک ســرایت کننده- ریسک تجاری: 
ریســک قانونی، ریســک خط مشی، زیر ســاختار مالی، ریســک سیستماتیک 
)کشور(- ریســک عملیاتی: ریسک اســتراتژی تجاری، ریســک سیستم های 
درونی، ریسک فناوری، ریسک ناشی از ضعف مدیریت- ریسک مالی: ساختار 
ترازنامه، ســاختار صورت سود و زیان، زیان کفایت سرمایه، ریسک اعتبارات، 

ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بازده، ریسک بازار، ریسک پول)ارز(.
در نهایت می توان گفت که ریســک مالی گونه ای ریســک اضافی است که 
در اثر افزایش بدهی در شــرکت به سهامداران تحمیل می شود. ریسک ناشی 
از به کارگیری بدهی در شــرکت را ریســک مالی می نامند. ریسک مالی، ریسک 
ناشی از به کارگیری بدهی در شــرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر 
باشد، ریسک مالی آن افزایش می یابد. ریسک مالی شامل مفهوم اهرم مالی 

است )فتحی، 1385(.
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پیشبینیدرماندگیمالیوورشکستگی،راهکار	
بهرهگیریمناسبازفرصتهایسرمایهگذاری

امــروزه یکی از مهمترین مســائل مالی شــرکت ها، انــدازه گیری 
عملکرد آنها است. اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها از آنجا که پایه 
بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت می باشد دارای 
اهمیت اســت. تصمیم گیری مربــوط به ســرمایه گذاری ها، افزایش 
ســرمایه شــرکت ها، رابطه نمایندگی و بســیاری از تصمیمات دیگر، 

همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است. 
یکی از راه هایی که می توان با اســتفاده از آن به بهره گیری مناسب 
از فرصت  های ســرمایه گذاری و همچنین جلوگیــری از به هدر رفتن 
منابع کمک کرد پیش بینی درماندگی مالی و ورشکســتگی اســت. در 
کشور ما با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر آن و اثر این وضعیت 
بر ثبات شــرکت ها یــک نوع تجزیــه و تحلیــل مالی بــرای اطالع از 
وضعیت مالی شــرکت ها ضروری بــه نظر می رســد. از آنجایی که در 
دنیای امروز بحران مالی مهم ترین مســأله ای اســت که ممکن است 
شــرکت ها با آن روبه رو شوند، شناســایی و پیش بینی بحران مالی و 
شــناخت عوامل مؤثر برآن می تواند شــرایطی فراهم سازد تا مدیران 
قبــل از وقوع بحــران با اســتفاده از راهکارهای مناســب از وقوع آن 

جلوگیــری کنند. از طرفی بــا توجه به جنبه های اقتصــادی اطالعات، 
گزارشــگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه 
 ایفا می کنند. هدف اصلی گزارشــگری مالی، تأمین نیازهای اطالعاتی 
ســرمایه گذاران است که با اســتفاده از اطالعات حسابداری، عملکرد 
آتی شــرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شــرکت اســتفاده 
می کنند. بازار ســرمایه بخشی از اقتصاد به شــمار می رود که رونق آن 

آثار غیر قابل انکاری بر اقتصاد دارد. 
اگــر ابزارهــا و مدل هایــی بــرای ارزیابــی عملکــرد و پیش بینی 
ورشکســتگی وجود داشــته باشــد می تواننــد راهنمای خوبــی برای 
تصمیم گیرندگانــی ماننــد مدیــران، شــرکت های ســرمایه گذاری، 
اعتباردهندگان، بانک ها، حسابرســان و ســهامداران باشــند. شرکت 
بــورس و اوراق بهادار تهران برای شناســایی شــرکت های ورشکســته 
تنهــا از ماده ۱۴۱ قانــون تجارت بهره می گیــرد و در واقع هیچ روش 

پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی ندارد.
 در ایــن شــرایط ســرمایه گذاران و اعتباردهنــدگان بــرای اطالع 
ازوضعیت شــرکت های ســرمایه پذیر در جهت محافظت از سرمایه 
خــود با فقــدان ابزاری بــرای ارزیابــی عملکــرد آنها روبه رو هســتند.

)محمدزاده ونوفرستی ۱۳۸۸(

نسبتهایمالی	
تحلیل نســبت های مالی با مقایســه دو قلم در صورت های مالی 
انجام می شــود. نســبت نهایی می تواند به شــیوه ای تفسیر شود که با 
تفســیر هر قلم به شکل جداگانه امکان پذیر نیست. نسبت های مالی 
را می تــوان بر اســاس آنچه کــه اندازه گیری می کند دســته بندی کرد. 
ســودآوری، نقدینگی، فعالیت، اهرم، ارزش گذاری و رشد که هرکدام 

از آنها زیر مجموعه های خود را دارند. 

ریسک	
بــا مراجعه به منابــع علمی مختلف، تعاریف متعددی از ریســک 
را می تــوان یافــت کــه البته هرکــدام از این تعاریف بســته بــه بعد یا 
زاویه دید خود تعریف متفاوتی از ریســک ارائه کرده اند. برخی ریسک 
را میــزان اختــالف میان بــازده واقعی ســرمایه گذاری با بــازده مورد 
انتظــار تعریف می کننــد. از دیدگاه فرهنگ مدیریت راهنما، ریســک 
عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد 

صورتهایمالی	
نتیجه فعالیت یک شــرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شــود که به آنها صورت های مالی گفته می شود. 
این گزارش ها دارای چارچوب و شــکل خاصی می باشــند که برای تهیه آنها باید اصول حســابداری و استانداردهای مربوطه رعایت 
شود تا دقیق ترین وجامع ترین گزارش های درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد. صورت های مالی گزارش های استانداردی 
از وضعیت مالی شــرکت از ابتدای تأمین منابع مالی تا انتهای ایجاد سود و زیان می باشند و به زبان ساده تر صورت های مالی کاری 

را که شرکت انجام داده است را نشان می دهد و اینکه پول از کجا آمده و در کجا خرج شده است. 
مهمترین صورت های مالی که به آنها صورت های مالی اساسی نیز گفته می شود عبارتند از:

  ترازنامه

  صورت سود و زیان

  صورت سود و زیان جامع

  صورت جریان وجوه نقد
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مدلهایپیشبینیورشکستگی	
مدل هــای رایــج در حــوزه پیش بینــی ورشکســتگی عبارتند از: 
Z-Score آلتمن )۱96۸(، اســپرینگیت)۱97۸(، اهلســون )۱9۸0(، 

فولمــر )۱9۸۴(، زمیســکی )۱9۸۴(، CA-Score )۱9۸7(، مــدل 
شیراتا )۱99۸(، مدل شاموی )200۱(. 

در ادامه به معرفی دو مدل رایج در حوزه پیش بینی ورشکستگی 
می پردازیم:

شاخص Z آلتمن2
آلتمن نخستین فردی است که مدل های پیش بینی چند متغیره 
را عرضــه کــرد. وی بــا به کارگیــری روش تحلیل تمایزی چنــد گانه و 

اســتفاده از نســبت های مالی به عنوان متغیرهای مســتقل به دنبال 
پیش بینی ورشکســتگی بنگاه ها بود. او مدل معــروف خود را تحت 
عنــوان مدل امتیاز Z ارائه داد که در پیش بینی ورشکســتگی معروف 
اســت. او در ایــن روش از بین بیســت و دو نســبت مالی کــه به نظر 
وی بهترین نســبت ها برای پیش بینی ورشکســتگی بود، پنج نســبت 
را انتخاب نمود. در ســال ها بعد انتقاداتــی همچون قابلیت کاربردی 
انحصــاری این مدل برای مؤسســات عمومی، از ســوی تحلیلگران و 
مدیران عنــوان گردید که آلتمن برای رفع این گونــه انتقادات، موفق 
به رفع اشــکاالت مدل اولیه شد و مدل جدیدی را تحت عنوان Z در 

سال ۱9۸۳ به صورت زیر عرضه نمود. 
که در آن:

شاخص کل Z آلتمنوضعیت شرکت
شرکت سالم و پایدار 
شرکت ورشکسته  

شرکت در شرایط تردید 

Z<2 .9 
Z<1. 23

1. 23<Z<2. 9

Z: شاخص کل
X1: نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها

X2: نسبت سود انباشته به کل دارایی ها 

X3: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها 

X4: نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها 

X5: نسبت فروش به کل دارایی ها

در این مــدل هرچه Z پایین تر باشــد درجه بحران مالی شــرکت 
بیشــتر اســت، به طوری که شــرکت های بــا امتیاز Z باالتــر از 2.9 در 
دســته شرکت های ســالم طبقه بندی شــده و کمتر از ۱.2۳ به عنوان 
شــرکت های ورشکســته در نظــر گرفتــه می شــوند و در ایــن بیــن 
شــرکت های دارای امتیــاز بیــن 2.9 تــا ۱.2۳ به عنوان شــرکت های 
واقــع در منطقه تردید تلقی می شــوند. الزم به ذکر اســت که آلتمن 
M-Adnan( .بــا این مــدل بــه 9۴% پیش بینی صحیح دســت یافــت
Aziz&HomayonA. Dar, 2006(  از مقالــه آلتمــن اغلــب بــه عنوان 

رویکــرد نویــن در پیش بینی ورشکســتگی یــاد می شــود )بیلوواری، 
2007(. آلتمن ســال ها بعد دو شاخص دیگر نیز برای شرکت تولیدی 
)z2( و شــرکت های غیر تولیدی و خدماتــی )Z۳( طراحی نمود. در 
شــاخص Z2 فقــط متغیــر X۴ تغییر یافته کــه به جــای ارزش بازار 
حقوق صاحبان سهام از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده 

می شود. در شاخص Z۳ متغیر X5 نیز حذف شده است. 
مدل اسپرینگیت)1978(۳

اسپرینگیت مطالعات آلتمن را ادامه داد و با استفاده از متغیرهای 

مقاله

روشتحقیق	
جامعه آماری

در تحقیقات کّمی از واژه جامعه آماری و در تحقیق های کیفی از 
مولفه "مکان تحقیق"۱ استفاده می شــود. )محبت ۱۳۸9(، به منظور 
جمع آوری داده ها برای بررســی عوامل مؤثر بر احتمال ورشکســتگی 

شــرکت های بورســی، داده های جمع آوری شــده از ســامانه شــرکت 
بــورس مورد بررســی و تحلیــل قرار گرفــت. بنابراین جامعــه آماری 
پژوهش را کلیه شرکت های بورسی که صورت های سود و زیان آن ها 
در ســامانه کدال )ســایت بورس و اوراق بهادار تهران( ثبت شــده اند 

تشکیل داده اند. 

حجم نمونهروش نمونه گیریجامعه آماری

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس با صورت های
شرکت )جدول مورگان(نمونه گیری در دسترسمالی حسابرسی شده و منتهی به پایان سال 1397

حجم نمونه و روش نمونه گیری 
در تحقیقــات کّمــی از واژه نمونــه 
از  آمــاری و در تحقیق هــای کیفــی 
مولفــه "شــرکت کننــدگان" اســتفاده 
می شــود )محبت، ۱۳۸9(. بــا توجه به 
ضــرورت جمــع آوری صورت های مالی 
حسابرســی شــده و کامــل، از آنجــا که 
برخی صورت های ثبت شــده شرکت ها 
به صورت ناقص بارگذاری شــده اند و با 
قابلیت دریافت نسخه اکسل آن وجود 
نداشــت و همچنین با توجــه به اینکه 
برخی صورت هــای مالی منتهی به پایان 
ســال ۱۳97 حسابرســی نشــده بودند، 
روش نمونه گیــری در ایــن پژوهش از 
نوع نمونه گیری در دســترس می باشــد 
که حجم نمونه بدســت آمده بر اساس 

جدول مورگان 99 شرکت می باشد. 

روش تجزیه تحلیل داده ها
جمــع آوری داده هــای کمــی بــا 
استفاده از پرسشــنامه و با چک لیست 
داده هــا انجام می گردد که متناســب با 
هریــک از اهداف، روش هــای مختلفی 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها اســتفاده 
می شود. به طور کلی در تجزیه و تحلیل 
داده ها از شــاخص های آمــار توصیفی 
شامل جدول توزیع فراوانی، میانگین، 
انحراف اســتاندارد، نما، میانه و نیز آمار 
استنباطی استفاده می شــود. در تجزیه 

و تحلیل توصیفی، توزیع شــرکت های 
نمونــه مــورد بررســی بــر حســب نوع 
کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرند. 

به منظــور تحلیــل اســتنباطی این 
پژوهــش و به منظــور بررســی تأثیــر 
مولفه های مؤثر بر احتمال ورشکستگی 
شرکت های بورســی از آزمون رگرسیون 
اســتفاده می شــود. همچنیــن بــرای 
پردازش الگو از الگــوی مدل معادالت 
ساختاری استفاده شــد. در مرحله اول 
الگــوی انــدازه گیــری و در مرحله دوم 
بخــش ســاختاری الگو بــر پایــه نتایج 
مرحلــه اول و بــا اســتفاده از الگویابی 
معــادالت ســاختاری )SEM( بــرآورد 
می شــوند. تمامی تحلیل ها با استفاده 
از نرم افزارهــای Spss ویراســت 2۱ و 

لیزرل انجام خواهد شد. 

ورشکستگی 
ورشکســتگی هنگامی رخ می دهد 
کــه بدهی هــای یــک شــرکت از ارزش 
دارایی هــای موجود در شــرکت تجاوز 
کند )گیتمــن، ۱996(. در بــورس اوراق 
بهــادار تهــران، مــالک ورشکســتگی و 
خــروج شــرکت ها از بورس مــاده ۱۴۱ 
قانون تجــارت اصالحی اســت. در این 
مــاده آمده اســت: اگر بر اثــر زیان های 
وارده، حداقــل نصف ســرمایه شــرکت 
از میــان بــرود، هیــات مدیــره موظف 

اســت که تحت قالب مجمــع عمومی 
فوق العــاده، صاحبان ســهام را دعوت 
نمــوده تــا موضــوع انحالل و یــا بقای 
شــرکت مورد بررســی قرار گیرد. هرگاه 
مجمــع مزبــور رای به انحالل شــرکت 
دهد و بــا رعایت مقررات مــاده 6 این 
قانــون، ســرمایه شــرکت را بــه مبلــغ 
ســرمایه موجود کاهش دهد )منصور، 

.)۱۳77
امــا قانون تجارت در بــاب یازدهم 
دربــاره ورشکســتگی بــه دقت ســخن 
گفتــه و تعاریفــی را ارائه نموده اســت. 
از ایــن منظــر، ورشکســتگی تاجــر یــا 
شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه 
وجوهــی کــه بر عهــده اوســت حاصل 

می شود )قانون تجارت ماده ۱۴۱(.
عــدم  عمومــی  اصطــالح  چهــار 
موفقیت، ناتوانی در ایفای تعهدات، نکول 
و ورشکستگی معموال در ادبیات به جای 
یکدیگر مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. 
عــدم موفقیت، تــا حدودی متفــاوت از 
معیارهــای اقتصادی اســت. بدان معنی 
که نرخ بازده ســرمایه تحقق یافته، با در 
نظر گرفتن ذخیره ریســک، بــه طور قابل 
مالحظه ای از نرخ عادی سرمایه گذاری ها 
کمتــر اســت. درآمدهــا بــرای پوشــش 
هزینه ها کافی نیســت و میانگیــن بازده 
سرمایه گذاری به طور مداوم کمتر از هزینه 

سرمایه شرکت است. )آلتمن 2006(
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پینوشتها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

شــرکت های بورســی بر احتمــال ورشکستگی شــان، تأثیر 
نسبت ســود ناخالص بر احتمال ورشکســتگی شرکت های 
بورســی، تأثیر بازده دارایی ها بر احتمال ورشکستگی، تأثیر 
بازده حقوق صاحبان ســهام بر احتمال ورشکســتگی، تأثیر 
نســبت جاری بر احتمال ورشکســتگی، تأثیر نســبت بدهی 
بر احتمال ورشکســتگی و تأثیر نســبت ســرمایه بر احتمال 
ورشکستگی شرکت های بورســی از جمله مواردی است که 

باید مورد ســنجش و بررســی قرار گیرد. از طــرف دیگر یکی 
از مهم ترین تهدیدات اقتصاد ملی، ورشکســتگی شرکت ها 
است. ارزیابی ورشکســتگی، اطالعات ارزشمندی را فراهم 
می نمایــد که بــه واســطه آن، دولت هــا، ســرمایه گذاران و 
ســهامداران می تواننــد تصمیم گیری هــای مالــی خــود را 
به منظور جلوگیری از ضرر و زیان هــای احتمالی پایه گذاری 

کنند. 
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منابع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

سرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و 
مالیات به کل دارایی ها، سود قبل ازمالیات به بدهی های 

جاری و فروش به کل دارایی ها، مدلی به شرح زیر ارائه 
نمود که دقت آن 92.5% بود. )چین باش و همکاران، 

)2009
X1: سرمایه در گردش به کل دارایی ها

X2: سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها 

X3: سود قبل از مالیات به بدهی های جاری 

X1: فروش به کل دارایی ها

بر اساس مطالعات انجام شــده توسط اسپرینگیت اگر 
شــاخص S کمتر از 0.۸26 باشــد شــرکت در یک تا دو سال 

آینده ورشکسته خواهد شد. 

معیارتعیینورشکستگیازمنظرشرکتبورس	
اوراقبهادارتهران

شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران بــرای شناســایی 
شــرکت های ورشکســته از مــاده ۱۴۱ قانــون تجــارت بهره 
می گیرد. همانطور که پیش تر اشــاره شــد مفاد ماده قانونی 
مزبور به این شــرح اســت اگر بر اثر زیان هــای وارده حداقل 
نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است 
بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت 
نمایــد تا موضــوع انحالل یا بقاء شــرکت مورد شــور و رأی 

واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل شرکت ندهد، 
باید در همان جلســه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، 
ســرمایه شــرکت را به مبلغ ســرمایه موجــود کاهش دهد. 
در صورتــی کــه هیئت مدیره بــر خالف این مــاده به دعوت 
مجمــع عمومی فوق العاده مبــادرت ننماید و یا مجمعی که 
دعوت می شــود نتواند مطابق مقــررات قانونی منعقد گردد 
هر ذینفعی می توانــد انحالل شــرکت را از دادگاه صالحیت 

دار درخواست کند. 
عالوه بر این بر اســاس آیین نامه های اجرایی و انضباط 
بــورس اوراق بهادار تهــران، پاره ای محدودیت هــای ویژه بر 
شرکت هایی که مشــمول ماده ۱۴۱ شناخته می شوند وضع 
می گــردد کــه آنها را به رفع مشــکل ملزم می کند اما شــایان 
ذکر اســت نماد معامالتی آن دســته از شــرکت های بورسی 
که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند به شرط رعایت 
ضوابــط مربوط به افشــای اطالعات با اعــالم اداره نظارت بر 
ناشــران بورســی بازگشــایی و ســهام آنها در بازار دوم بورس 

اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرند. 

نتیجهگیری	
ســنجش میــزان تأثیرگــذاری عوامــل درون شــرکتی بر 
ریسک ورشکســتگی یک شــرکت بسیار مهم اســت. بر این 
اساس اهداف فرعی )متغیرهای مستقل( شامل تأثیر اندازه 
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انسانی« جزو ســازمان های پیش رو به 
حســاب می آید، بــه تدریــس مهارت 
مدیریت زمان از ســبد مهارت های نرم 
خودم مشــغول بودم کــه تلفن همراه 
یکــی از شــرکت کننــدگان زنــگ زد و 
ایشــان از کالس بیرون رفت تا پاســخ 
بــا  دقیقــه  چنــد  از  پــس  بگویــد. 
عذرخواهــی در حالی که ســر خود را به 
نشــانه تأســف تکان می داد برگشت و 

سر جای خود نشست. 
در زمان استراحت بین کالس نزد 
مــن آمد و دوبــاره عذرخواهــی کرد و 

گفت:
“آقای مومن خانی می بخشــید که 
وســط کالس شــما بیرون رفتم. آخر 

مدیرم با من تماس گرفته بود. “
گفتــم: »خواهش می کنــم. به هر 
حال گاهــی پیــش می آید. حتمــا کار 
مهمی بــوده اســت. اشــکالی نــدارد. 

میفهمم”. 
در پاســخ گفت: “اتفاقًا اصالً مهم 
نبــود. مدیرم در مســیر آمدن به محل 
کار با من- ایشان در سمت کارشناس 
ارشــد بودند- تماس گرفته بود. پشت 
تلفــن به من گفــت که »فالنــی، دیدم 
امــروز کار خاصــی نداریم. گفتــم به تو 
زنــگ بزنم و با هم فکــر کنیم که امروز 

چه کاری انجام بدهیم”. 
من هم بــرای او توضیح دادم که: 
“ولی آقــای. . .، مــن االن در یک دوره 

آموزشی مدیریت زمان هستم”. 
ایشان هم در جواب به من گفت: 
“پس وقــت خوبیه کــه با هــم در این 

مورد صحبت کنیم !”
راستش شنیدن این داستان از آن 
سازمان برایم خیلی عجیب بود. بیشتر 
از این بابت که این ســازمان چند سال 
پیش اقدامات اصالحی را انجام داده و 
اســم واحد مدیریت منابع انسانی را به 
»مدیریت ســرمایه های انسانی« تغییر 

داده بود!!!
بــار دیگــر، در یک شــرکت 
فعــال در حــوزه فنــاوری 
اطالعات به تدریس موضوع مدیریت 
اســترس مشــغول بودم. ایــن کارگاه 
آموزشــی برای کارکنان مرکز تماس آن 

سازمان برگزار می شد. 
کارکنــان این بخش در طبقه )٣-( 
طبقــه زیریــن پارکینــگ اتومبیل ها- 

مستقر و مشغول به کار هستند. 
آن ها در یک فضای بسته، کوچک 
و غیر استاندارد، فاقد سیستم تهویه و 
پنجره در فاصله هــای اندک از یکدیگر 
نشســته و به مشــتریانی که از عملکرد 
ســایر واحدهــای ســازمانی عصبانــی 
هستند خدمت رســانی کرده و از آن ها 

مراقبت و دلجویی می کنند. 
جالــب اســت بدانید کــه علی رغم 
درخواست مکرر کارکنان در طول چند 
ســال، به تازگی- آن هم به همت تیم 
مدیریت منابع انســانی جدید شرکت- 
برای این واحد سیســتم خنــک کننده 
تهیه شــده و در چند سال گذشته برای 
خنک کردن محیط و ایجاد جریان هوا 
در این مکان بسته غیر استاندارد، تنها 

از چند پنکه استفاده می شده است!
ســاعات کار خــارج از عــرف و 
طوالنــی، کار اجبــاری در روزهــای 
پنجشــنبه و جمعــه، و عــدم امــکان 
استفاده از مرخصی استحقاقی از دیگر 
ویژگی هــای ایــن واحــد ســازمانی در 

شرکت مزبور است. 
جالب توجه اینکه در زمان شیوع 
بیماری کوویــد ١٩ )ویــروس کرونا( و 
محدودیت هــای اجباری اعالم شــده 
توســط مرجــع بهداشــت و مراجــع 
اجرایــی و قضایی، این افــراد از امکان 
دور کاری و مرخصــی بی بهــره بــوده و 
می بایست طبق روال- پیش از شیوع 
بیمــاری- بــه فعالیت خــود در همان 

مکان بسته ادامه می دادند. 
در طــول دوره از درددل هــای 
شــرکت کننــدگان متوجــه شــدم کــه 
بخش بزرگی از اســترس کارکنان به بی 
توجهی و رفتارهــای بی مالحظه مدیر 
واحد بر می گردد و با اینکه فشار زیادی 
روی کارکنان این واحد سازمانی وجود 
دارد، ســازمان کوچکتریــن توجهی به 
آن ها نمی کنــد. وقتی یکــی از کارکنان 
به طور ناشــناس به اداره کار مراجعه و 
از شرایط کار این سازمان شکایت کرد، 
شرکت به جای اصالح شــرایط کار، از 
طریق کانال های ارتباطیشان فرد مورد 
نظر را شناســایی و او را اخــراج کردند! 
)البتــه از حق نگذریم کــه این موضوع 
به تیم مدیریــت منابع انســانی جدید 
مربــوط نمی شــود. این گــروه رویکرد 
متفاوتــی دارد و در صدد اصالح امور 

برآمده است(
جالــب اینجاســت کــه نــام واحد 
مدیریت منابع انســانی در این شرکت 
هــم قبال بــه »مدیریــت ســرمایه های 

انسانی« تغییر کرده بود!
من که با بیش از دو دهه مشارکت 
فعال در حوزه مدیریت منابع انســانی 
هنوز متوجه نمی شوم که چرا علی رغم 
ایــن همــه ســخنرانی و روشــنگری و 
چند مرحلــه تغییر نــام، هنــوز تغییر 
جــدی در اوضــاع و احوال بســیاری از 

سازمان هایمان رخ نداده است!!!!!
راســتی دســت بــر قضــا همیــن 
چند وقــت پیش دعوت نامــه دیگری 
بــرای شــرکت در »چندمیــن همایش 
مدیریــت منابــع انســانی در صنعــت 
)ج(« به دســتم رســید. این بــار عنوان 
کل همایش با قدری تغییر همان بود:

باالخــره مدیریــت منابــع انســانی یــا 
مدیریت سرمایه های انسانی یا. . . 

خدای را شــکر که تالش هــا همچنان 
ادامه دارد. . . 

مقاله

باالخرهمدیریتمنابعانسانی
یامدیریتسرمایههایانسانییا..

 رضا مومن خانی
مدیرعامل مدرسه الست

از ســال ۱۳۸2 کــه اولیــن 
همایــش ملــی مدیریــت 
منابــع انســانی در ایــران برگــزار شــد 
همــواره ایــن ســوال در همایش های 
در همایش هــای  و ســپس  ملــی- 
مدیریت منابع انســانی در صنعت الف 
و ب و ج و. . - مطــرح بــود که اســم 
واحد مدیریت منابع انسانی چه باشد؟
در سال های اول سوال این بود که 
»امور اداری« درست است یا »مدیریت 
منابع انسانی«؟ این، محیِط بر آن است 
یا آن محیــِط بر این؟ اصال این باید در 
دل آن باشــد یا آن در این؟ یا این نام- 
امــور اداری- مایــه ننگ اســت و باید 
از روی ایــن واحد ســازمانی برداشــته 

شود؟
در  نیــز  متعــددی  ســخنرانان 
همایش هــای بــزرگ پشــت تریبــون 
می رفتند و در خصوص اینکه شــأن و 
منزلت نام »مدیریت منابع انســانی« تا 
چه اندازه بزرگ اســت و سازمان هایی 
کــه از عبــارت »امــور اداری« اســتفاده 
می کننــد تــا چــه انــدازه موضــوع را 
نفهمیده انــد و بــا این »نام« چــه اندازه 
قدر و شأن ســازمان را پایین آورده اند 
و اگر در وب ســایت ســازمانتان هنوز 
عبارت »امور اداری« وجود داشته باشد 
و دیده شــود در نــگاه ذی نفعان تا چه 
اندازه سازمان خود را کوچک کرده اید 

و خالصه چقدر قبیح اســت و. . . داد 
سخن می دادند. 

یکی از اســاتید شــناخته شده این 
حوزه در یک همایــش تعریف می کرد 
که چطور وقتی از ایشان برای خدمات 
مشــاوره در ایــن حــوزه بــه ســازمانی 
دعوت شــده بــود، تا وقتــی کارفرما را 
وادار نکرده بود که تابلوی »امور اداری« 
را بــه »مدیریــت منابع انســانی« تغییر 
دهــد، پایش را داخل واحد نگذاشــته 

بود و. . .
بعدهــا کــه رفتــه رفتــه عبــارت 
مدیریــت منابع انســانی بر ســر زبان ها 
افتــاد، یــک بنده خدای دیگــری در آن 
ســوی دنیــا در یــک مقاله نوشــت که 
نیروی انســانی از جنس»منبع« نیست 
و سازمان ها باید به چشم »سرمایه« به 

نیروی انسانی خود نگاه کنند. 
البتــه این بنده خدا یــک نفر بود و 
نظــر خودش را گفته بود و شــاید بقیه 
هم خیلی با ایشــان موافق نبودند ولی 
حاال برای گردهمایی و همایش »اسم« 
و خوراک جدیدی در اختیار داشتیم. 

دوباره داستان شروع شد و برخی 
ســخنرانان در پنل های کارشناســی )!( 
داد سخن دادند و گفتند سازمان هایی 
که هنــوز بــه نیروی انســانی خــود به 
چشــم منبع نگاه می کنند تا چه اندازه 
واپس گــرا هســتند و اینکــه بنیانگذار 

شــرکت مایکروســافت که آقــای بیل 
گیتــس باشــد هم به چشــم ســرمایه 
بــه نیروی انســانی خــود نــگاه می کند 
و ایشــان در جایی-یــا جاهایی- گفته 
اســت که »ســرمایه های من شب ها با 
پاهایشــان به خانــه می رونــد و صبح 
ســر کار بر می گردند« و اگر ایشــان این 
را گفتــه، مــا چرا هنــوز از کلمــه منبع 
اســتفاده می کنیم و چون ایشــان- که 
عقلشــان خیلی بیشــتر از ما می رسد- 
این کار را کرده، ما هم باید از فردا اسم 
ایــن واحد را از مدیریت منابع انســانی 
به مدیریت ســرمایه های انسانی تغییر 

بدهیم و . . 
بــه هــر حــال در همایش هــای 
مختلــف، بعضــی در حمایــت از آن 
از  برخــی در حمایــت  و  بنده خــدا 
بنده خداهای قبلی باالی منبر می رفتند 
و برای چند صد نفــر از متولیان نیروی 
انســانی ســازمان های بزرگ و کوچک 
کشــور در مورد اینکه باالخره مدیریت 
منابع انســانی یا مدیریت سرمایه های 
انســانی یــا. . . و اینکه کدام اســم بهتر 

است صحبت می کردند. 
ولــی از آن طــرف بــازار برایتــان 

بگویم:
باری در یکی از سازمان های  
ایرانی که اتفاقا در تغییر نام 
واحــد مربوطه به »واحد ســرمایه های 

https://alast-co.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://alast-co.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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مهمی كه بر عهده دارم در خانه به همراه ببرم و ســیار کار کنم. واقعًا 
چقدر کارهای شرکت زیاد است و من چون هر لحظه به فکر رشد و 

ارتقای شرکت هستم باید همیشه کار کنم. 
برنامه بعدی تلفن زدن در ماشــین و گفتگو با مدیران و گزارش 
گرفتن از آنها اســت. همه باید بدانند که من بســیار جدی هســتم و 
همه وقتــم را برای شــرکت می گــذارم و از اول صبح کارم را شــروع 
می کنــم. تلفن هــای اول صبح البتــه گاهی وقت ها هــم به مدیران 
محتــرم دیگــر در ســازمان های دیگر اســت، باید بتوانــم آنها را هم 
در جریان کارهای ســخت روزانه شــركت قــرار دهم. البتــه با توجه 
بــه اینکــه تصمیمات بســیار مهــم را بایــد در ابتدای صبــح گرفت، 
این تماس های تلفنی هم بســیار مهم هســتند! مانــدن در ترافیِک 
آزاردهنــده و نشســتن روی صندلِی ســفت عقب ماشــین، مجال 
نمی دهد که بتوانم تصمیمات جدی بگیرم. تكان های داخل ماشین 

هم که نمی گذارد به راحتی از فالسك قهوه استفاده كنم. 
هماهنگی های همزمان راننده برای اینکه شــرکت آماده حضور 
مــن باشــد و مقابل درب ها مانعــی نبوده و محل توقــف در مقابل 
ساختمان خلوت شده و آسانسور در طبقه هم کف قفل شده باشد 
هم ازجمله موضوعات با اهمیت اســت. اتاق هم به صورت بدیهی 
توســط رئیس دفترم باید بررسی شده و دمای هوا و تمیزی اتاق هم 
مناســب بوده و چراغ هــای اتاق روشــن و درب اتاق هم باز باشــد. 
البته همه این ها به خاطر این موضوع اســت که من خیلی کار دارم، 
مشــغول هســتم و نباید تمركزم به هــم بریزد و صدالبتــه کارم هم 

بسیار مهم است و زمانی هم برای از دست دادن ندارم! 
یک صبحانــه خیلی مختصر، همراه با عســل، خامه، گردو، نان 
داغ و یــک فنجان چایی در ابتدا و دقیقًا در بین صبحانه یک فنجان 
دیگر! )رعایت زمان بندی چایی از مواردی اســت که واقعًا تغییر آن 
غیرقابل تحمــل اســت. ( البته برخــی از روزها هم یــک تخم مرغ و 
گاهی حلیم هم می توانند تکمیل کننده این صبحانه مختصر باشند. 
باالخره من بایــد بتوانم روز را باانرژی الزم بــرای انجام کارهای مهم 

شروع کنم. 
 البته گاهی هم تغییر در صبحانــه و تبدیل آن به صبحانه کاری 
در برنامه هــا قرار دارد. یکی از بخش های بســیار مهم کارهای روزانه، 
مالقات با معاونین شــرکت در حال صرف صبحانه است. البته یادم 
نیســت که معاونین محترم که در حال گزارش هســتند تابه حال در 
صبحانــه کاری چیزی خورده باشــند، ارائه گــزارش از اهمیت باالیی 
برخوردار است و من هم باید وظیفه خطیر گوش کردن به گزارش را 
داشته باشم و برای تمرکز بیشــتر، چند لقمه نان صبحانه سبك هم 

می تواند برای من بسیار مفید باشد. 
بعــد از صبحانه وقــت بازنگری بــر برنامه های روزانه با گزارشــی 
اســت که از ســوی رئیس دفتر ارائه می شــود. تصمیم گیری در مورد 
اینکه در زمان تالقی جلســات با هم کدام مهم تر اســت هم از جمله 

و روز قبــل راننــده از خشک شــویی محــل گرفته اســت و بعد هم 
نوشیدن یک چایی داغ و نمایشی از عجله در خروج از خانه. باالخره 
همه باید بدانند که من امروز خیلی کار دارم و البته جلســات متعدد 
برای تصمیم گیری های بسیار ســخت با افرادی بسیار مهم برای حل 

مشکالت جدی ایران و جهان. 
ماشین قبل از اینکه من بخواهم وارد پارکینگ شوم با استفاده 
از ریموتی که از درب خانه به راننده داده ام در مقابل آسانســور آماده 
است در حالی که درب ماشین هم باز است و من فقط باید بنشینم. 
تا من خــودم را در صندلی قرار بدهم راننده کیــف من را که البته در 
نوع خود بســیار بزرگ تر از معمول است از آسانسور بیرون آورده و 
بااحتیاط در کنار من قرار می دهد. این کیف پر اســت از پرونده هایی 
کــه مجبورم به خاطــر حجم زیاد کارهایم و مســئولیت های بســیار 

مقاله

از قضای روزگار و البته حمایت تعدادی از دوســتان و همفکران قدیمی، 
بعد از چندین دوره مدیریت در رده های پایین ســازمان ها و نهادها مختلف با 
حکمی به مدیرعاملی شــرکتی نســبتًا بزرگ منصوب شدم. از آن شرکت هایی 
کــه در صنعت خودش اولیــن بوده و جزو شــرکت های قدیمی اســت که از 
دوره قدیم و شکوفایی اقتصادی ایران باقیمانده است. زمان بریزوبپاش های 
فراوان و تشــریفات و زرق و برق های چشــم نواز. هنوز هم آثــار آن کمابیش 
در بین آجرهای قدیمی ســاختمان دیده می شــود. نشــانه هایی از آن روزهای 
باورنکردنی قابل دیدن اســت و البته محوطه ای بســیار زیبا با درختانی قطور و 
ســر به فلک کشــیده که با عبور باد از بین شــاخه های بلند آن و در بین صدای 
لرزش برگ ها، می توان صدای داستانی از گذشته باشکوه و پر جالل و جبروت 

این محل را شنید. 
درب ورودی اتاق مدیرعامــل، عکس هایی از مدیران عامل قبلی که همه 
در کنار هم برای ورود و مشــایعت من به ســمت دفتر کارم صف کشــیده اند، 
دیده می شود و البته عکس خودم بر دیوار به عنوان آخرین سلطان قدر قدرت 
ایــن مجموعه تا حال حاضــر و وارث تاج و تحت این بزرگــواران که در زمانی 
بر تخت ســلطنت این شــرکت تکیه زده بودند. از اساتید معمم و دوستانی از 
نسل پرشور جدید که البته دیگر نمی توان به سادگی ردی از آن شور جوانی را در 
چهره ســالخورده این روزهای آنها دید. البته عکس خودم و یادآوری هرروزه 
به مالقاتی ها برای اینکه مقایسه ای بین عکسم و خودم انجام بدهند و بدانند 
که مشــقت بی وصف کار در این شــرکت مــن را در همین چنــد ماه حضورم، 

چقدر پیر کرده است. 
برنامه روزانه من با بیدار شــدن در صبح زود شروع می شود. نگاهی کوتاه 
از بین شــکاف پرده ها بــه خیابان روبه رو و اطمینان از اینکه راننده در ماشــین 
آماده است و البته اطمینان از اینکه راننده بیکار نیست و ماشین را تمیز کرده 
و برای حضور من آن را آماده می کند؛ روشــن بودن بخاری در روزهای ســرد و 
کولر در روزهای گرم قبل از حضور من در ماشــین در کنار تمیز بودن آن، البته 

موضوع بسیار مهمی است. 
یک دوش اول صبح و پوشــیدن لباس هایی که اتو شــده و آماده شــده 

مهـــممـنتصمیمات وکرونا
 سهیل میزانی

مشاورارشد سازمان مدیریت صنعتی

تجربهایازیکمشاور،یادداشتهایروزانهیکمدیر
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 نخســتین همایــش رتبــه بنــدی و جایزه تجــارت موبایــل ایران 
)موبیکام( توســط ســازمان مدیریت صنعتی با همکاری مرکز توسعه 
تجــارت الکترونیــک وزارت صمت و گــروه مشــاوران مدیریت آری با 
حضور ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد.
دکتر کیانــی بختیاری در این همایش ضمــن معرفی فعالیت های 
ســازمان مدیریت صنعتی از جمله فعالیت های رتبه بندی به موضوع 

فناوری های نوظهور و بازارهای نوپدید پرداخت.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، درخصوص تفاوت جامعه 
۴,0 و جامعــه 5,0 اظهــار داشــت: در جامعه اطالعــات )جامعه ۴,0(، 
توانایــی افــراد برای یافتــن اطالعات ضــروری در انبوهــی از اطالعات 
محدود اســت و تحلیــل اطالعات نیز یك بار اضافی بــر دوش افراد به 
حســاب می آید.  از سویی دیگر، سن و ســطح توانمندی افراد نیز یك 
عامل محدودكننده در اســتخراج و استفاده از اطالعات است در حالی 

که در جامعه 5 این محدودیت ها وجود ندارد.
جامعــه 5,0 به حد باالیــی از همگرایی بین فضای ســایبر )فضای 

مجازی( و فضای فیزیكی )فضای واقعی( برخوردار است. 
در جامعــه اطالعــات )جامعــه ۴,0(، افــراد از طریــق اینترنــت به 
خدماتی ابــری )پایگاه هــای داده( دسترســی پیدا كننــد و اطالعات یا 
داده ها را جستجو، بازیابی و تحلیل كنند. در جامعه 5,0، حجم انبوهی 
از اطالعــات از طریق حســگرهای فضای فیزیكی، در فضای ســایبر در 

قالب كالن داده جمع آوری می شود.
 در فضــای ســایبر، كالن داده از طریــق هوش مصنوعــی تحلیل 
می شــود و نتایج این تحلیــل در فضای فیزیكی و به اشــكال مختلف 

بطور مستقیم به انسان بازخورد داده می شود.
در جامعــه 5,0، افراد، اشــیا و سیســتم ها در فضای ســایبر با هم 
مرتبط می شوند و نتایج بهینه ای كه از طریق هوش مصنوعی به دست 
می آیــد، به انســان ها در فضــای فیزیكی بازخــورد داده می شــود. این 
فراینــد، ارزش جدیدی را برای صنعــت و جامعه به ارمغان می آورد كه 

پیش از این ممكن نبود. 
کیانــی بختیاری در ادامه به ســیر تحــوالت رویکردهای صنعتی و 
انقالب صنعتی چهــارم- 20۱۱ )آلمان( پرداخت و فناوری ها در انقالب 
چهارم صنعتی را برشمرد. وی در خصوص پیش بینی بازار برای اینترنت 
اشیای صنعتی براساس نتایج پیش بینی »مکنزی« اظهار داشت: بازار ۴ 
تا ۱۱ هزار میلیارد دالری تا افق 2025 برای اینترنت اشیا پیش بینی شده 
و یک درصد این بازار ســهم ایران است که بازار بالقوه ۴0 تا ۱۱0 میلیارد 

دالری برای کشور به وجود می آورد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در بازار کالن داده ها نیز برای 

یک درصد بازار سهم ایران بالقوه 2 میلیارد دالر درآمد پیش بینی کرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــه موضوع علــوم داده و 

بازیابی دقیق اطالعات و توسعه کسب و کار در شرکت ها پرداخت.
کیانی بختیاری در تشریح این مسأله که چگونه فناوری های جدید 
رفتار مصرف کننده را تغییر می دهند، گفت: داده های عظیم تولید شده 
توســط دســتگاه های مجهز به فناوری اینترنت اشیاء و رصد تعامالت 
بین آنها پتانســیل فوق العاده ای اســت برای شناســایی رفتار، عادات، 
ســبک زندگی و عالیق مصرف کنندگان؛ در نتیجه اطالعات اســتخراج 
شــده از این منابع داده ای عظیم، شــرکت ها را قادر به شناسایی رفتار، 

عادات، سبک زندگی و عالیق مصرف کنندگان خواهد کرد.
وی افــزود: تجزیه و تحلیل اطالعات، دانش ذی قیمت شــناخت 
نیازهــای مصرف کننــدگان در گروه هــا، جوامع، با فرهنگ ها و ســبک 
زندگــی متفــاوت را فراهم نمــوده اســت و در نهایت می تــوان از این 

برگزارینخستینهمایشرتبهبندیوجایزه
تجارتموبایلایران)موبیکام(

گزارش

کارهای اصلی در ابتدای روز اســت. باالخره برای انجام کارهای بسیار 
مهم باید با افراد بســیار مهم هم دیدار کرد. همیشــه اولویت برگزاری 
جلســه با ســطح ســازمانی افراد ارتباط مســتقیم دارد. هــر چه رتبه 
مدیریتــی فرد در شــرکت باالتر، برگزاری جلســه در اولویت بیشــتر. 
در مورد ســایر افراد بیرون از شــرکت هم این موضوع باید به صورت 
جــدی رعایت شــود. در تلفن های روزمــره هم اصل »پســت باالتر، 

اهمیت بیشتر«، یک اصل غیرقابل تغییر است. 
جلسات بسیار مهم و خواندن نامه های مهم تر و تصمیم گیری های 
بســیار مهم تر! هم تا ظهر ادامه دارد و البته ناهار سبک ظهر؛ یک تکه 
مرغ مزه دار شــده گریــل و یا کباب راســته آبدار و در برخــی از روزها 

خورشت فسنجان! 
ناهار ســبک می توانــد مغز را بــرای انجام کارهای مهــم، آماده تر 
نگــه دارد. انجام این کارها همچنان تا نزدیکی های شــب ادامه دارد و 

تقریبًا در طول هفته به همین منوال تکرار می شوند. 
انتهــای هفته هم شــرکت در جلســات ورزشــی در باشــگاه های 
مختلف و البته اســتخر و سونا! شركت در محافل افراد مهم و بانفوذ 
برای پیگیری موضوعات کاری و خوردن ناهار کاری با تعدادی دیگری 

از تصمیم سازان و تصمیم گیران. 
و اما کرونا آمد. . . !!!

تعطیلی و خانه نشینی و انجام کارها از پشت کامپیوتر. 
روزهای ســختی که نه از ماشین و راننده خبری هست و نه لباس 
اتو شــده تازه از خشک شویی برگشته! درســت کردن چایی و خریدن 
نــان را هم بــه آن اضافه کنیــد، بخصوص با ماســک و پــای پیاده تا 
نانوایــی محــل )در فاصله پنج دقیقــه ای(. اتو کردن لبــاس هم جای 

خود را دارد. استخر و باشگاه ورزشی هم که تعطیل شده!
نمی دانم وقتــی من روی صندلــی خانه ام نشســته ام و معاونین 
و مدیــران هــم در خانه هایشــان حضــور دارنــد، چطــور می توانم به 

گزارش های آنها گوش کنم؟! 
چایی و نســکافه بین صبحانه را هم کــه خودم باید حاضر کنم! و 

چقدر سخت است که خودم شماره  تلفن ها را بگیرم. . . . !
در کنــار همه این موضوعات صورت متعجب همســرم وقتی به 
صحبت های مختلف در جلســات مجازی من گــوش می کند و ابهام 

اینکه این همه حرف تکراری را چگونه می توان بازهم تکرار کرد!
 البته مطمئنًا همســرم نمی تواند میزان مهــم بودن این مطالب 
را درک کنــد. هرچند کــه او فردی تحصیلکرده و آگاه اســت اما خب 
نمی داند وقتی یک موضوع مهم اســت باید زیاد در مورد آن صحبت 
کرد »هرچه تصمیم مهم تر باشــد نیاز به تکرار آن بیشــتر است«. آخر 
اهمیــت موضوعات مهم وقتی مشــخص می شــود که در جلســات 

مختلف در مورد آنها صحبت شود. 
کارهای بســیار مهم انجام نشده و تصمیمات بســیار مهم گرفته 
نشــده هم ساعت به ســاعت و روزبه روز افزایش می یابــد. نمی دانم با 

این همه کار بسیار مهم چه کاری باید انجام بدهم!!!
دارم تــالش می کنم به هــر صورتی که شــده و از هــر راه ممکن 
واکسن کرونا را تهیه کنم. هم به خودم و هم به رئیس دفتر و راننده ام 
و هم به معاونین شــرکت بزنم. باالخره آنها هم بایــد برای اینکه من 

کارهای مهم انجام بدهم و تصمیمات مهم بگیرم آماده باشند. 
دیروز هم در مورد حضور در محل کار شــرکت نظرســنجی کردم. 
قویــًا نظر دادم کــه باید همه کارکنــان با ظرفیت کامــل در محل کار 
حضــور داشــته باشــند. قطعًا بــدون حضور کامــل همــه کارکنان نه 
می شــود کارهای مهم انجام داد و نــه تصمیمات مهم گرفت و بدون 
شــک جمع شــدن این همه تصمیم مهم و بالتكلیــف می تواند برای 

شرکت بسیار بسیار مشکل آفرین باشد. 
امــا نمی دانم چرا هر چه ســطح مقــام افراد در شــرکت پایین تر 
می آیــد عالقــه آنها به حضــور در شــرکت و انجــام کارهــا به صورت 
حضــوری کمتــر و کمتر می شــود. فکر کنــم کارکنــان رده پایین اصالً 
کارهای مهمی برای انجام دادن ندارند و چون الزم نیست تصمیمات 
مهم بگیرند تنبلی و خانه نشــینی را به حضور فعال در شرکت ترجیح 

می دهند. 
البتــه اگــر شــرکت تابه حــال توانســته اســت بــدون اینکه من 
تصمیمــات مهم را بگیرم و کارهای مهــم را انجام بدهم پابرجا بماند، 
به این علت اســت که در زمان حضورم تا بروز بیماری کرونا من خیلی 
از تصمیم هــای مهم را پیشــاپیش گرفته بودم و کارهــای مهم را هم 
انجام داده بودم به نحوی که زمانی که ســرکار نبودم کمبودی در زمینه 
کارهــای مهم و تصمیمــات مهم ایجاد نشــود. خوشــبختانه به نظر 
می رســد که از خطر بیماری به نحو بارزی کاسته شده است و می توان 

با رعایت پروتکل های بهداشتی سرکار حاضر شد. 
واقعًا آرزو دارم این بیماری هر چه زودتر ریشــه کن شده تا همه 
بتوانند ســرکار خود حاضر شوند و من بتوانم دوباره همه وقتم را برای 
شــرکت بگذارم و مدیریت شــرکت را به صورت مؤثری انجام بدهم و 
بازهــم تصمیمات مهم بگیــرم؛ البته قبل از تمام شــدن تصمیمات 

مهمی که قبالً گرفته ام، مبادا شرکت بدون تصمیم بماند!
واقعــًا بیمــاری كرونا بــرای همه شــركت ها و صنعــت و جامعه 
جهانــی یك مشــكل عمده اســت و برای مدیــران شــركت ها كه باید 
تصمیمــات مهم بگیرند مشــكالتی بســیار جدی ایجاد كرده اســت. 
امیــدوارم هرچه زودتر این بیماری به طور كامل برطرف شــود و همه 

سركار خود برگردند. 
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دانــش عالوه بر تامیــن دقیق و هدفمند نیازهای مشــتریان، در جهت 
تغییررفتــار مصرف کننــدگان و خلق نیازهــای جدید، ایجــاد بازارهای 
جدیــد حرکت کرد. ضمن اینکــه، تکنولوژی هــوش مصنوعی قادر به 

تجزیه و تحلیل و کشف این روابط پیچیده خواهد بود.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی در خصــوص ســاختار 
کســب وکار پلتفرمی اظهــار داشــت: پلتفرم ها با تســهیل تراکنش ها 
ارزش ایجــاد می کنند، درحالی که کســب وکارهای خطی با تولید کاال یا 
خدمات، این کار را می کنند، به بیان دیگر، پلتفرم ها با ســاختن رابطه و 

ایجاد تراکنش، ارزش خلق می کنند.
وی با بیان این نکته که پلتفرم ها اقتصاد را تســخیر کرده اند، گفت 

در سال 202۱، برندهای بزرگ دنیا شرکت های پلتفرمی بودند.
کیانــی بختیــاری در بخش دیگــری از ســخنان خود با ذکــر نمونه 
شــرکت آمــازون در خصــوص به کارگیــری کالن داده در پلتفرم هــای 

دیجیتال توضیحاتی ارائه نمود.
وی درخصــوص آینــده فنــاوری تا 
ســال 20۴0 گفــت: اینترنت با ســرعت 
یــک تــرا بایــت برثانیــه امکان پذیــر 
می شــود. همچنیــن تــا ســال 20۳0 
تولیــد نســل پنجــم تلفن هــای همراه 
محقق می شود. همچنین حجم تبادل 
داده از طریــق پروتــكل جهانی اینترنت 
)ترافیــک(، به عنــوان واســط انتقــال 
داده هــا از حــدود ۱00 گیگابایت در روز 
در ســال ۱992 به ۴6 هزار گیگابایت در 
ثانیه در ســال 20۱7 رسیده و پیش بینی 
می شــود این رقم در سال آینده به ۱50 

هزار گیگابایت در ثانیه برسد.
مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی در خصــوص جامعه 5,0ا، 
20۱6) ژاپن( گفت: فناوری های پیشــرفته، در راستای منافع اقتصادی، 

اجتماعی و رفاه شهروندان است.
وی درخصــوص تأثیر هــوش مصنوعی در تولیــد ناخالص داخلی 
 pwc جهان اظهار داشــت: باتوجــه به مطالعات مؤسســه تحقیقاتی
تــا ســال 20۳0، تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان بــه واســطه هوش 
مصنوعی،بیش از ۱5 هــزار میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. در حال 

حاضر تولید ناخالص داخلی جهان ۸5 هزار میلیارد دالر است. 
کیانی بختیــاری خاطرنشــان کرد: نســل پنجم صنعــت اهداف و 
گســتره ای فراتــر از تولید کاالها و خدمات و ســودآوری دارد و بر ســه 

عنصر انسان، پایداری و تاب آوری استوار است.
وی ضمن توضیح ظهور پارادایم حکمرانی هوشمند در کسب وکار، 
بــه بیان تجــارت الکترونیکی بر پایــه موبایل پرداخــت و گفت: میزان 
فروش تجــارت الکترونیکــی بر پایه موبایــل در ســال 202۱ در جهان 
نســبت به ســال قبل از آن 22.۳ درصد رشد داشــته است. همچنین 

این میزان نسبت به مقدار این شاخص در سال 20۱6 بیش از ۳.5 برابر 
شده است. 

مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی افزود: با توجه به آمار رو به 
رشــد 5.22 میلیاردی تعداد کاربران موبایل در سال 202۱ و همچنین 
افزایش میزان زمان اســتفاده از موبایل، احتمال میزان فروش تجارت 

الکترونیکی بر پایه موبایل در سال های آتی افزایشی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سهم تجارت الکترونیکی بر پایه موبایل نسبت 
به کل تجارت الکترونیکی در جهان به نســبت ســال 20۱6 حدود ۳9.۱ 
درصد افزایش داشــته اســت. این میزان در ســال 20۱6 حدود 52.۴ 

درصد بوده و در سال 202۱ به 72.9 درصد رسیده است.
کیانی بختیــاری افــزود: تقریباً از هر چهــار دالری که امــروزه برای 
خریدهای آنالین خرج می شود، سه دالر از طریق دستگاه تلفن همراه 
انجــام می شــود و 79 درصد از کاربران گوشــی های هوشــمند در 6 ماه 
گذشــته با اســتفاده از دســتگاه تلفن همراه خود خریــد آنالین انجام 
داده انــد. خرید آنالیــن از طریق موبایل 
از ۸% بــه ۱5% افزایــش یافته اســت در 
حالــی کــه در دســکتاپ از 7۸% به %6۳ 

کاهش یافته است.
وی تأکیــد کــرد: از بیــن واحدهای 
تجارت الکترونیکی فعــال در ایران، 7۸ 
درصد عالوه بر وب ســایت از شبکه های 
اجتماعی به منظــور ارائه کاال یا خدمات 

خود استفاده می کنند.
 ۳۴درصــد از واحدهــای تجــارت 

الکترونیکــی عــالوه بــر وب ســایت از 
پیام رسان ها استفاده می کنند.

2۸ درصــد از واحدهــای تجــارت 
الکترونیکی عالوه بر وب سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کاال 

یا خدمات خود بهره می برند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در جمع بندی ســخنان خود 
گفت: حرکت اقتصاد جهانی به ســوی توســعه تجــارت الکترونیکی و 
کســب و کار های پلتفرمــی و برپایه موبایل اســت.  همچنین، تجارت 
الکترونیــک موجب کاهش چشــمگیر هزینه ها، ســهولت دسترســی 
و به بهم رســانی کســب و کارها اســت. عالوه بر این، توســعه تجارت 
الکترونیک موجب توســعه اشــتغال وســیع برای نیروی کار جوان به 

واسطه بهره گیری گسترده از تکنولوژی ارتباطات و اطالعات می شود.
وی در پایــان بــا اعــالم آمادگــی ســازمان مدیریت صنعتــی برای 
همکاری در جایزه توســعه كســب و كارهــای تلفن همراه بــا توجه به 
تجارب و ســوابق این ســازمان اظهار داشــت: آمادگی داریــم از طریق 
آموزش هــای کوتاه مــدت و دوره های تخصصی و عالی کســب وکار با 
شرایط ویژه برای برگزیدگان جایزه تجارت الکترونیک و کسب وکارهای 

بر پایه تلفن همراه به توسعه مهارت های مدیریتی کمک نماییم.

حرکت اقتصاد جهانی به سوی 
توسعه تجارت الکترونیکی و 

کسب و کار های پلتفرمی و 
برپایه موبایل است.  همچنین، 

تجارت الکترونیک موجب کاهش 
چشمگیر هزینه ها، سهولت 

دسترسی و به بهم رسانی کسب و 
کارها است. 

گزارش
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