
101نکته اى که در مدرسه تجارت یاد گرفتم.



پیش گفتار

یادداشت کردن نکته ها و دانسته هایى که همه ى ما در طول زندگى یاد مى گیریم مى تونه کمک کنه تا در 
زمان هاى موردنیاز به راحتى به آن ها رجوع کنیم، بخونیمشون و ازشون استفاده کنیم. همین موضوع باعث 

شد تا تصمیم بگیرم این کتاب رو براى مخاطبین فارسى زبان ترجمه و قسمت هایى رو تألیف کنم.
سعى کردم نکات رو با ساختار و فرهنگ کسب و کار در ایران هماهنگ کنم و براى همین یک سرى 

جمالت کلیدى هم به اون اضافه کردم. خیلى از این نکته ها شاید برامون عادى به نظر بیاد و جزو دانسته
 هامون باشه ولى ممکنه درزمانى که موردنیاز هستن فراموششون کنیم. 

من فکر مى کنم فرق آدم هاى موفق و ناموفق رعایت همین نکات به ظاهر معمولى و ریز اما حیاتى باشه؛ 
به قول لودویگ مایزا "خدا در جزئیات است".

از سحورا اثباتى، آیدا خوشوقت، دوست خوبم سهیل قدرى و بروبچه هاى آژانس بازاریابى و تبلیغات 
الوان به خاطر همکاریشون براى تهیه و انتشار این کتاب تشکر مى کنم.
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درباره نویسنده و مترجم

پس از تحصیل در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه هاى فنى دانشگاه تهران و صنعتى اصفهان، 
تحصیالت عالى خود را در رشته مدیریت تجارى در مقطع دکترى در دانشگاه علوم انسانى اوترخت هلند 

ادامه داد. از سال 1379 وارد صنعت IT شد و همزمان درزمینه ى بازاریابى و تجارت بین الملل به 
فعالیت پرداخت و هم اکنون در سمت مدیریت عامل کانون بازاریابى و تبلیغات الوان مشغول به 

فعالیت مى باشد.

سهیل ترکان
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کانون بازاریابى و تبلیغات الوان

گروه شرکت هاى فراسو پس از دو دهه تجربه موفق درزمینه ى ارائه خدمات رایانه اى و برندینگ، کانون 
تبلیغاتى الوان را به منظور ارائه اختصاصى خدمات مشاوره اى در زمینه ى تحقیقات، بازاریابى، تبلیغات و 

برندینگ در سال 1386 تأسیس نمود.
کانون الوان ضمن اتکا به تجربیات فراسو، با بهره گیرى از افراد توانمند، نوآور و باسابقه، خدمات خود را 
به واسطه ى شناخت نقطه نظر مشترى و با تشکیل گروه هاى بازاریابى دیجیتال، طراحى، چاپ و تولید ویدئو 

نهادینه مى نماید.

خدمات الوان: 
• برندینگ 

• دیجیتال مارکتینگ 
• مشاوره بازاریابى
• بازاریابى محتوا 

• تولید محتوا نظیر اینفوگرافى و موشن گرافى

براى کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.lavan.co مراجعه نمایید.  
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در تعامالت کسب و کارها، ارزش هایى که به کاالها، خدمات یا پول اختصاص یافته ممکن است اقتصادى، احساسى یا هر دوى آن ها باشد. 
فلسفه ى تعامالت کسب  و  کارها این است که هر یک از طرفین براى آنچه که دریافت مى کند ارزش بیشترى نسبت به آنچه که ارائه مى کند, 

قائل است. براى یک مشترى که ژاکتى را 50 دالر خریده، ارزش ژاکت بیش از 50 دالر است. به همین ترتیب براى فروشنده نیز ارزش
 50 دالر بیش از ژاکت است.

ارزش ممکن است بر اساس ارزش آتى پیش بینى شده به چیزى اختصاص یابد و نه ارزش فعلى آن. مثال ممکن است کسى حاضر شود
براى یک ماشین بستنى سازى قیمتى بیش از قیمت واقعى آن بپردازد چرا که پیش بینى مى کند این دستگاه در آینده درآمد خوبى براى وى 

خواهد داشت. در این حالت گاهى کسب  و  کار را به مبادله ارزش فعلى با ارزش آتى تعریف مى کنند.

1

کسب وکار عبارت است از تبادل چیزهایى که ارزشى به آن ها اختصاص یافته است. 11
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حسابدارى: زبان کسب و کار است که اطالعات مربوط به معامالت را به زبان پول سازمان دهى و بیان مى کند.
امور مالى: مدیریت پول و دارایى هاى پولى است.

بازاریابى: عبارت است از تالش براى تبلیغ محصوالت و برند یک شرکت در بازارهاى هدف و اطمینان یافتن از اینکه محصوالت مناسب 
به قیمت مناسب در محل مناسب به فروش مى رسند.

تولید و عملیات: هماهنگى و نظارت بر فعالیت هایى همچون تولید و ارائه خدمات است.
رفتار سازمانى: مطالعه نحوه عمل و تعامل افراد با یکدیگر در محیط کار است. ممکن است راهبردهاى انگیزشى، سازماندهى و فرهنگ شرکت، 

مدل هاى رهبرى، روانشناسى گروهى و حل و فصل تعارضات را نیز دربر بگیرد.
اقتصاد: یکى از شاخه هاى علوم اجتماعى است که مربوط به کسب و کار و فعالیت هاى مالى است.

 

کسب و کار به یک حوزه ختم نمى شود. 2
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کسب و کار  فلسفه  (مثالً  خاص  شرکت  یک  رویکرد  یا  ارزش ها  به  ارجاع  براى  کسب و کار  حوزه  در  که  است  عبارتى  کسب و کار  فلسفه 
نیازمند موبایل  نرم افزارهاى  (صنعت  بازار  از  بخش  یک  فعال  نیروهاى  یا  است)  اولویت  در  مشترى  که  است  این  فراسو  شرکت 

مى رود. کار  به  است)  انعطاف پذیر  دائماً  کسب و کار  فلسفه  یک 
اساساً  کسب و کار  آیا  مى کند  مشخص  که  است  انسان  تالش  به عنوان  کسب و کار  گسترده تر  معانى  با  ارتباط  در  کسب و کار  فلسفه 
کسب و کار  بر  مى تواند  حد  چه  تا  دولت  چیست،  جامعه  به  کسب و کار  اخالقى  تعهدات  اجتماعى،  یا  است  اقتصادى  فعالیت  یک 

چیست. سوسیالیستى  نظام هاى  و  سرمایه دارى  نظام هاى  در  کسب و کار  معانى  و  عملیات  بین  تفاوت هاى  و  باشد  داشته  نظارت 

 

فلسفه کسب و کار 3
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سرمایه   درواقع  سرمایه  این  مى آید.  دست  به  سرمایه گذاران  به  کسب و کار  یک  مالکیت  از  بخشى  فروش  با  سهامداران  سرمایه 
دائمى در نظر گرفته مى شود، چرا که هیچ گاه الزم نیست دارایى یا منابع مالى تأمین شده توسط سرمایه گذاران به آن ها بازپرداخت شود.

بفروشند.  شرکا  دیگر  به  را  خود  مالکیت  مى توانند   - مى شوند  گفته  سرمایه  شریک  یا  سرمایه  مالک  که   - سرمایه گذاران  اما 
است. سرمایه  مالکیت  نوع  یک  سهام 

سرمایه استقراضى با وام گرفتن به دست مى آید. این سرمایه ماهیتاٌ موقت است، چرا که منابع مالى دریافتى باید به وام دهندگان 
هستند. استقراضى  سرمایه هاى  از  نمونه  دو  بانکى  وام هاى  و  قرضه  اوراق  شوند.  بازپرداخت 

سرمایه، دارایى است به شکل پول یا شبه پول. 4
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سرمایه معنوى، اطالعات اختصاصى و دانش مربوط به فناورى، مواد، فرایندها و بازارهاى مفید براى یک سازمان است.
سرمایه انسانى، متشکل از استعدادها، مهارت ها و دانش موجود در بین کارکنان است. 

سرمایه اجتماعى، عبارت است از روابط برقرارشده میان انسان ها، چه درون و چه بیرون از یک شرکت که منجر به ایجاد 
و حفظ ارزش مى شود.

ارزش ویژه برند، عبارت است از ارزش اضافى که یک برند به یک کاال یا خدمت اضافه مى کند و اجازه مى دهد شرکت 
هزینه اى بیش از یک کاالى معادل از مشتریان خود مطالبه کند.

 

هر سرمایه اى اقتصادى نیست. 5
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توسعه محصول

حقوق ومزایاواحد بررسى محصول

بسیارى از فعالیت هاى تجارى به یکسرى فعالیت کوچک تر تقسیم مى شوند

واحدهاى مختلف شرکت معموالً مستقل سازمان دهى و بررسى مى شوند؛ درحالى که جدایى آن ها از هم منجر به شفافیت شده و
مجزا از هم نیستند. اقدامات بخش هاى مختلف و کارکنان آن ها  به دانش فنى امکان خودنمایى مى دهد، واحدهاى مستقل ذاتاً 

همواره بر سایر بخش ها و کل سازمان تأثیر خواهد گذاشت.

 

واحدهاى مستقل ممکن است ناکارآمد باشند. 6
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مالکیت انفرادى: مالک و شرکت با وجود استفاده از نام تجارى مجزا به لحاظ قانونى یک شخصیت واحد هستند. این ساده ترین شکِل
مالکیت است و مالک رأساً مسئول تمامى اقدامات و بدهى هاى شرکت است.

مشارکت: شبیه مالکیت انفرادى است اما مالکان چند نفر هستند. منافع مالکیت شرکا برابر نیست اما هر یک از شرکا ممکن 
است در قبال اقدامات سایر شرکا مسئول باشد و این مسئولیت همیشه متناسب با منافع مالک نیست. 

شرکت: واحدى که قانوناً جداى از مالکان آن در نظر گرفته مى شود و آن ها رأساً مسئول اقدامات یا بدهى هاى شرکت نیستند. 
مالکان شرکت سهامداران آن نیز هستند، این سهام ممکن است خاص (مثل شرکت هاى خانوادگى) یا عام باشد و در بورس اوراق 

بهادار خرید و فروش شود. 

 

مالکیت کسب و کار 7
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مالکان شرکت (سهامداران) منصوب شده اند و نسبت  باشند که توسط  باید هیئت مدیره اى داشته  به موجب قانون، شرکت هاى بزرگ 
و  مالکان  بلندمدت  منافع  نماینده  که  کارشناسان صنعت است  از  امانى هستند. هیئت مدیره متشکل  به آن ها داراى مسئولیت 

هستند.  شرکت  ذینفعان  سایر 
اینکه مسیر حرکت شرکت را مشخص مى کند، مسئول تعیین سیاست هاى اصلى و مدیریت مجموعه در سطح بر  هیئت مدیره عالوه 

استراتژیک نیز مى باشد، مدیریت ارشد شرکت را منصوب و بر عملکرد آن نظارت مى کند، مسئول تضمین متابعت از قوانین و 
مقررات است و از وجود منابع کافى براى عملیات شرکت اطمینان حاصل مى کند. 

هستند. مردم  عموم  نماینده  بلکه  نیستند  سهامداران  نماینده  غیرانتفاعى  شرکت هاى  هیئت مدیره  اعضاى 

 

هیئت مدیره 8
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• دستور جلسه را سه تا هفت روز قبل از جلسه براى مدعوین ارسال کنید. موارد حائز اهمیت را در رأس صورت جلسه قرار دهید.
اجازه بدهید شرکت کنندگان قبل از جلسه از انتظاراتى که از آنان مى رود اطالع داشته باشند تا خود را براى آن آماده کنند.

• با توجه به درجه رسمیت جلسه، فردى را براى یادداشت بردارى، تهیه صورت جلسه و کنترل زمان جلسه تعیین کنید.
• جلسه را به موقع شروع کنید. دستور جلسه را مرور کرده و بپرسید که آیا الزم است جایى را تغییر دهید. با توجه به اندازه و ترکیب

اینکه هر فرد دو دقیقه مى تواند   گروه، مسائلى که باید بحث شود و سایر موارد ممکن است الزم باشد قواعد رفتارى تعیین کنید. مثالً 
صحبت کند یا اینکه همه حضار باید نظر خود را بیان کنند و غیره.

• بر اساس دستور جلسه عمل کنید و سعى کنید از موضوع منحرف نشوید. به همه ى افراد صحبت دهید و آن ها را تشویق به مشارکت
در تمامى بحث ها کنید اما به جز در بحث هاى اوقات استراحت در بقیه موارد فقط هر بار یک نفر صحبت کند. 

• نتایج واضحى از جلسه بگیرید و در صورت لزوم موضوعات مورد بحث را به رأى بگذارید. 
اقداماتى که باید انجام شود، جلسه بعدى و غیره) تهیه کنید. خالصه اى از مباحث مطرح شده در  • فهرستى از اقدامات بعدى گروه (مثالً 

جلسه ارائه کنید و وظایف محوله را تکرار کنید.
• بالفاصله بعد از جلسه یادداشت ها و صورت جلسه را که ترتیب مطالب آن مشابه دستور جلسه است براى شرکت کنندگان در جلسه 

ارسال کنید. مباحث اصلى و نتایج آن را در صورت جلسه بگنجانید و از شرکت کنندگان بخواهید نظرات، سؤاالت، اصالحات و توضیحات 
الزم را ارائه کنند.

چگونه جلسه را مدیریت کنیم. 9
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قبل از شرکت در هر جلسه اى به سه نکته توجه نمایید:

1. حتماً خود را قبل از شرکت در جلسه آماده نمایید.
2. حتماً خود را قبل از شرکت در جلسه آماده نمایید.
3. حتماً خود را قبل از شرکت در جلسه آماده نمایید.

آماده سازى پیش از جلسه، مهم ترین نکته مدیریت جلسات است. 10
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افزایش سهم بازار: در یک بازار ایستا (بازارى که اندازه آن همیشه ثابت است) یک کسب وکار، تنها از طریق دریافت سهم 
کند. پیدا  توسعه  رقبا مى تواند 

رشد به همراه بازار: اگر یک بازار، در حال رشد و توسعه باشد، یک کسب و کار مى تواند با حفظ سهم بازار خود رشد کند.
توسعه در یک بازار جدید: در شرایط مختلف بازار، به ویژه در یک بازار ایستا، یک کسب و کار مى تواند با نفوذ در یک بازار جدید 

مرتبط رشد کند. مثل یک خشک شویى که تعمیرات کفش یا اجاره لباس را نیز انجام دهد. معموالً 

سه راه براى توسعه کسب وکار وجود دارد. 11
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تعریف دقیقى از  صاحبان کسب و کارها گاهى اوقات چشم انداز خود را محدود به شرایط بهترى از کسب و کار فعلى خود مى کنند اما معموالً 
این شرایط ندارند. این کار منجر مى شود آنان فرصت نفوذ به صنایع جدید و مرتبط را از دست بدهند. مثالً یک تولیدکننده ى محصوالت
الکترونیکى از قبیل تلویزیون و یخچال که ممکن است آینده خود را محدود ترسیم کرده باشد، با تعریف مجدد مأموریت و استراتژى خود

مى تواند به سمت تولید محصوالت جدید مانند موبایل و تبلت و حتى منازل هوشمند مى رود و جایگاه خود را تثبیت نماید.

 

فقط در بازارهاى موجود رقابت نکنید؛ بازارهاى جدید را پیش بینى کنید. 12
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«همیشه به سمتى بروید که قرار است توپ آنجا باشد؛ نه جایى که توپ آنجا بوده.»
وین گریتزکى

13

www.lavan.co



اینکه نزدیکان ما درهاى جدیدى  احتمال  انتظار،  اما برخالف  ایجاد فرصت هاى جدید کسب و کار است.  ارتباطات شخصى بهترین راه 
به روى ما باز کنند بسیار کمتر از کسانى است که ما به سختى آنان را مى شناسیم. علت آن است که آشنایان ما قبالً تمام 
متفاوتى از  فرصت هایى را که مى شناخته اند به ما معرفى کرده اند اما افرادى که آشنایى چندانى با آنان نداریم با شبکه کامالً 

ارتباط هستند.  در  فرصت ها 
در بیشتر مناطق افراد محدودى هستند که افراد زیادى را در مرزهاى اجتماعى و حرفه اى مى شناسند و ایجاد شبکه میان آنان را 

«ارتباط دهنده» مى نامد. را  وایزبرگ اهل شیکاگو  لوئیس  ازاین دست همچون  افرادى  گلدول  مالکولم  تسهیل مى کنند. 

شش درجه ى لوئیس وایزبرگ

مالکلوم گلدول

14
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مأموریت به شرح هدف اصلى و فعلى یک سازمان جهت هدایت تصمیم گیرى و عملکرد روزمره مى پردازد و چشم انداز به شرح هدف 
سازمان یا جامعه  ایده آلى که قصد دارد آورده اى براى آن داشته باشد.

نامطلوب است یا  در زمان تدوین و ارزیابى مأموریت و چشم انداز سازمان بپرسید که آیا نقطه مقابل مأموریت و چشم انداز واقعاً 
اگر مأموریت یک دانشگاه «تربیت  مأموریت و چشم انداز موردنظر حرف خاصى براى گفتن ندارد. مثالً  خیر. اگر چنین بود احتماالً 

یا دانشجویان دانشگاه نخواهد گذاشت  کارکنان  بر  تأثیر واقعى  احتماالً  بود. این مأموریت  کارآمد و سودمند»  شهروندان بسیار 
بیان  مسئله اى  چرا که هیچ دانشگاهى به دنبال تربیت شهروندان غیر کارآمد و بى حاصل نیست. یک مأموریت یا چشم انداز ارزشمند به 

مى پردازد که منحصر به همان سازمان است و سایر رقبا قادر به انجام آن نیستند.

مأموریت یا چشم اندازى که مخالفت با آن غیرممکن است، حرف مهمى براى گفتن ندارد. 15
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فرهنگ سازمانى مجموعه اى از رفتارها، هنجارها، نگرش ها، اولویت ها و اعتقادات است که مورد قبول سازمان و کارکنان آن است. 
فرهنگ ها بسیار باهم متفاوت هستند. در برخى مدیران ارشد دور از دسترس و در برخى دیگر بیشتر در دسترس هستند. 

انضباط و قابلیت پیش بینى، هنجار هستند.  نامتعارف هستند و در برخى دیگر  در برخى فرهنگ ها فرایندها و رفتارها فاقد عمومیت و 
کارکنان مى شود بلکه مى تواند تالش هاى سازمان را تضعیف کرده و حتى منجر به شکست  ناراحتى  عدم تطابق فرهنگى نه تنها موجب 

امکان پذیر هستند، بشود. کامالً  معیارهاى غیرفرهنگى  بر اساس  که  ادغام و مشارکت هاى بزرگ 

قبل از کار با هر سازمانى فرهنگ آن را بشناسید. 16
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که در  کارهاى شخصى  انسانى همچون سوء تفاهمات، غیبت، خودخواهى،  تالش  کسب و کارها اغلب توسط عوامل 
محل کار انجام مى شود و غیره پیچیده مى شوند. یک مدیر خردمند به ریشه یابى و برطرف کردن عواملى که در محیط کار براى افراد 

مشکل ایجاد مى کنند مى پردازد و تالش مى کند آن ها را حل کرده و رفتارش الگویى براى دیگران باشد.

دشوارترین و وقت گیرترین مشکالت یک کسب و کار، مشکالت کسب و کار نیستند. 17
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«اگر نامرتب فکر کنید، کسب و کارتان نامرتب خواهد بود. اگر بى نظم باشید، کسب و کارتان
 بى نظم خواهد بود. اگر حریص باشید، کارکنانتان نیز حریص خواهند بود و کم و کمتر برایتان 

کار مى کنند و همیشه بیشتر مى خواهند».

- مایکل گربر         

18
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تحسین،  خارجى مثل  واکنش هاى  بر چشمداشِت  مبتنى  بیرونى  انگیزه هاى  باشند.  داشته  بیرونى  یا  درونى  انگیزه هاى  کارکنان ممکن است 
تقدیر و پول (محرك هاى مثبت) یا تنبیه (محرك منفى) هستند. هر دو محرك مثبت و منفى داراى مزایا و معایبى هستند: محرك هاى 

انجام کار ایجاد کنند. محرك هاى منفى با وجودى که ممکن است به انجام مثبت ممکن است در کارکنان توقع پاداش بیشتر در قبال صرفاً 
 کار کمک کنند اما معموالً در درازمدت تأثیر مخربى به همراه خواهند داشت.

محرك درونى از هدف درونى، یعنى لذت شخصى از کار و احساس رضایت از انجام کار نشأت مى گیرد. کارفرمایان مى توانند از طریق طراحى 
کارکنان  کنترل  افزایش  کارکنان و  افزایش مسئولیت  هاى  به صورت جذاب،  کارها  کارکنان هم خوان هستند، جمع کردن  با  کامالً  که  مشاغلى 

بر وظایف خود محرك درونى را تقویت کنند.

بیشتر کارکنان مى خواهند کارشان را خوب انجام دهند.

ارزش پاداشاهمیت پاداشاحتمال مشارکت

المان هاى ایجاد انگیزه

19
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مدل هاى تولید و مدیریت باال به پایین مبتنى بر اختیارات هستند یعنى جریان اطالعات و فرایندها در الیه هاى باالیى ایجاد شده 
و توسط همین الیه ها نیز کنترل مى شود. این مدل ها زمانى موفق هستند که محصوالت و خدمات یک شرکت شبیه محصوالت و 

خدماتى هستند که قبالً موفق بوده اند یعنى زمانى که الیه هاى باالیى مهارت یا منابعى را در اختیار دارند که الیه هاى پایینى فاقد آن 
هستند و نیز زمانى که هزینه اشتباهات کارکنان بى تجربه براى سازمان گران تمام مى شود. مدل هاى باال به پایین قابل پیش بینى و

 کارآمد هستند اما درعین حال ممکن است تبدیل به عادت هاى منسوخ شوند.
به صورت موردى و بى انتها در الیه هاى پایینى ایجاد مى شوند. مدل هاى پایین  در مدل هاى پایین به باال، اطالعات و فرایندها معموالً 

به باال در صنایع نسبتاً جدید یعنى در شرایطى که الیه هاى پایینى مهارت یا منابع خاصى را در اختیار دارند و نیز در شرایطى که اشتباهات 
پایین  باال به  ایجاد مى کنند که مدل هاى  گزینه هایى  باال معموالً  پایین به  براى سازمان گران تمام نمى شوند خوب عمل مى کنند. مدل هاى 

باشند.  ناکارآمد  اما این مدل ها ممکن است گاهى آشفته و  کنند  ایجاد  نمى توانند 

مدل هاى باال به پایین و پایین به باال

پایین به باال
مثال: صنعت کامپیوتر

باال به پایین
مثال: صنعت اتومبیل

مخترعین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان
 عرضه کننده قطعات هستند و تولیدکنندگان دیگر 

همه کاالها را جمع و به فروش مى رسانند. 
تولیدکننده طراحى وتولید را به 
تأمین کنندگان دیکته مى کند.

20
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یا  تصمیم گیرِى دستورى یک مدل مدیریتى سنتى باال به پایین و سلسله مراتبى است. این روش زمانى کارآمد است که فرایندها 
اختیار دارد که کارکنان الیه هاى پایین تر فاقد آن هستند.  محصوالت، مشابه نمونه هاى قبلى هستند و مدیریت، دانش و تجربه اى در 

این روش کارآمد است اما ممکن است در شرایطى که نیاز به رویکرد جدیدى هست بیش ازحد به روش هاى قدیمى متکى باشد. 
همچنین در یک سازمان بزرگ که داراى الیه هاى متعدد است، تصمیماِت دستورى مدیریت ارشد ممکن است به نظر کارکناِن 

باشد. بى ربط  پایین تر  الیه هاى 
اتخاذ مى شوند. قرار مى گیرند  تحت تأثیر تصمیم  که مستقیماً  افرادى  اکثریت  رأى  بر اساس  دموکراتیک  یا  اجماعى  تصمیمات 

اما این نوع تصمیم گیرى ممکن است  صداهایى که ممکن است جاهاى دیگر شنیده نشوند در این فرایند تصمیم گیرى نقش دارند، 
باشد.   گیج کننده  و  ناهنجار  ناکارآمد، 

تصمیم گیرِى مشورتى ترکیبى از دو مدل فوق است. این روش، یک روش مبتنى بر اختیارات است که در آن مدیران قبل از 
تصمیم گیرى نظرات افرادى را که تحت تأثیر تصمیم قرار خواهند گرفت جویا خواهند شد. این روش به خاطر امکان اظهارنظر افراد 

مختلف ارزشمند است و تصمیمات شفاف و قاطعى به دست مى دهد که فرد در قبال آن پاسخگو خواهد بود.
یک مدیر ممکن است از هر سه روش استفاده کند و با توجه به شرایط از یک روش به سراغ روش دیگر برود.

دستور، اجماع یا مشورت؟ 21
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بازه مدیریت

زمانى که یک کسب و کار کوچک توسعه پیدا مى کند، متوجه خواهید شد که وقتى تعداد کارکنانتان از شش تا هشت نفر بیشتر مى شود 
به یک الیه جدید از مدیریت نیاز خواهید داشت و همین طور وقتى تعداد آن ها بین سى وشش و شصت وچهار نفر باشد به یک الیه جدید

دیگر از مدیریت نیاز خواهید داشت. و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا مى کند. 

حوزه کنترل ایده آل، به ماهیت کار، توانایى مدیران و کارکنان و شباهت ها یا تفاوت هاى کارهاى تحت مدیریت بستگى دارد. 
معمارى  درحالى که کسب و کارهاى خالق همچون  باشند  داشته  بسیار وسیعى  کنترل  دامنه  تولید مى توانند  مثل  زائد  بسیار  فرایندهاى 

و فیلم سازى ممکن است داراى دامنه اى متشکل از تنها چند نفر باشند. اما یک نمونه خوب براى تحلیل دامنه کنترل بیشتر 
سازمان ها، شش تا هشت کارمند براى هر مدیر است.

یک مدیر معموالً نباید مسئول بیش از شش تا هشت کارمند باشد. 22
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پیامدهاى منفى) نیست. این بدین معنا  در یک میز مذاکره هیچ جایگاهى قوى تر از جایگاه بى اعتنایى (یعنى امکان ترك مذاکره بدون 
نیست که استراتژى ترك مذاکره در هر شرایطى یا در درازمدت بهترین استراتژى است. ممکن است یک نفر در مذاکرات زیادى 

پیروز شود اما با از دست دادن آن هایى که مى توانست در آینده با آن ها تعامل داشته باشد در یک مذاکره بزرگ شکست بخورد.
مذاکره برد-برد به دنبال جلب رضایت دو طرف یا تمامى طرفین مذاکره با استفاده از استراتژى هاى جامع (متا-استراتژى) است: 
نیازهاى طرفین مذاکره مغایر با یکدیگر است؟ آیا  سطح بعدى تفکر که به همه آنچه را که مطلوبشان است مى دهد چیست؟ آیا واقعاً 

هر یک از طرفین واقعاً مى داند مهم ترین چیز برایش چیست؟ آیا واقعاً آن ها به چیزهایى چسبیده اند که به سودشان است و مایل اند 
چیزهایى را که به سودشان نیست رها کنند؟

کسى که نتیجه مذاکره چندان برایش مهم نیست در جایگاه قوى تر مذاکره قرار دارد. 23

www.lavan.co



24

هرگز سالمتى خود را براى کسب درآمد بیشتر فدا نکنید.
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«همیشه مى توانید از دست بازیکنى که قراردادى با او امضا نکرده اید خالص شوید. اما ممکن است 
هیچ وقت نتوانید از دست بازیکنى که قراردادى با قیمت اشتباه با او بسته اید خالص شوید».

                   بیلى بین، مدیرکل تیم بیسبال اوکلند ایز، به نقل از فیلم مانى بال
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فرصت ها ممکن است به آرامى شکل بگیرند. ممکن است گاهى سال ها از امضاى یک قرارداد بگذرد تا تبدیل به یک کسب و کار شود. 
اگر منتظر بمانید تا سرعت کسب و کار کم شود و سپس فعالیت بازاریابى خود را شروع کنید ممکن است آن قدر دیر شده باشد که نتواند 

شما را از رکود نجات دهد.

بازاریابى را وقتى سرتان شلوغ است انجام دهید.
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قربانى کردن فروش عبارت است از کاهش فروش محصول خود از طریق ارائه یک محصول رقیب. بهتر است به دست خود زیان
 ببینیم تا اینکه اجازه دهیم رقبا محصولى به بازار ارائه کنند که فروش ما را از ما بگیرند.

باید متوقف شود. ازآنجایى که  به این معنى نیست که تولید محصول قدیمى شما  بازار ضرورتاً  ارائه یک محصول پیشرفته به 
پایین تر  با قیمتى بسیار  را  مى توان محصول قدیمى  ابزار و سایر هزینه هاى محصول قدیمى جبران شده اند، معموالً  هزینه هاى توسعه و 

از محصول جدید فروخت. بدین ترتیب به مشتریانتان این امکان را مى دهید که محصول قدیمى را با قیمتى ارزان یا محصول جدید 
را با قیمتى باالتر بخرند. اما مهم این است که براى جلوگیرى از گیج شدن مشتریان یا ایجاد احساس خشم در آنان محصول جدید باید 

باشد که محصول قدیمى نداشته است. ویژگى اى داشته 

فروش خود را قربانى کنید.
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جانشینان  بگیرید. رقابت  با همان اهمیت رقابت مستقیم در نظر  نیز  را  ارزیابى مى کنید، رقابت غیرمستقیم  را  وقتى رقباى خود 
پالستیک یک محصول عمومى یا جانشین  ممکن است در سطوح زیادى ازجمله سطح تولید، اجزا، خدمات و رفاه اتفاق بیفتد. مثالً 
جانشین خدمات آژانس هاى مسافرتى هستند آنالین  و درنتیجه رقیب فلز، شیشه، سرامیک و سایر مواد مى باشد. خدمات مسافرتى 

کنند. مى توانند آن ها را محو   که مى توانند تقریباً 

جانشین ها رقیب اند.
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به ویژه  بازار  باکیفیت متوسط و قیمت مناسب مى شوند. هدف قرار دادن این  بازار میانى معموالً جذب محصوالتى  مصرف کنندگان 
در سال هاى اولیه عمر یک محصول مى تواند یک استراتژى قابل دوام در شرایط مختلف باشد. اما با بلوغ بازار عوامل دیگرى 

با قیمت پرداخته و حتى براى بسیارى از مصرف کنندگان  به رقابت  همچون طراحى، کیفیت، ویژگى ها و منحصربه فرد بودن محصول 
جاى قیمت را مى گیرند. برندهایى که همواره با یک محصول داراى قیمت متوسط بازار میانى را هدف قرار مى دهند و دلیلى خاص 

بسیارى از مشتریان خود را به رقباى جدید واگذار مى  کنند. و ترغیب کننده براى خرید محصول خود ارائه نمى دهند معموالً 

هدف قراردادن بازار میانى امن لزومًا یک استراتژى بازاریابى امن نیست.
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به که  روزنامه هایى  مثل  غافلگیر شوند.  جدید  بریزوبپاش کسب و کارهاى  با سیاست هاى  قدیمى تر ممکن است  کسب و کارهاى 
بازاریابى بوده است: ورود رایگان بنیادین  اما «رایگان» همیشه از مفاهیم  اخبار رایگان آنالین هستند.  ارائه کنندگان  با  دنبال رقابت 

قبل از 7 صبح، یکى بخر دو تا ببر، غذاى کودکان همراه بزرگ ترها رایگان است.

باید به یک کسب و کار امکان دهد محصوالت اصلى خود را بفروشد. رایگان نیست، بریزوبپاش  ازآنجایى که رایگان واقعاً 
Acrobat را که اسناد مربوطه را تولید مى کند Reader خود را رایگان عرضه مى کند اما برنامه  Adobe نرم افزار  مثالً 

با دریافت هزینه اى به فروش مى رساند.

محصوالت رایگان، بخشى از یک مدل موفق کسب و کار هستند.
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سوابق عملیات مالى کسب و کار در یک دفتر کل نگهدارى مى شوند. دفتر کل نشان دهنده حساب ها و زیرمجموعه آن هاست که شامل سوابِق 
رسیدها و هزینه هاى کسب وکار مثل فروش، حقوق و دستمزد، خدمات شهرى، اجاره و غیره هستند. «دوطرفه» صرفاً به این معناست که هر 

تراکنشى در دو محل نگهدارى مى شود و مدخل یک حساب توسط مدخل حساب دیگر تهاتر مى شود. بدین ترتیب دفاتر همواره با هم موازى 
هستند به جز در صورت وقوع اشتباه.

حسابدارى دوطرفه
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حسابدارى نقدى نشان دهنده ى درآمد و هزینه ها در زمانى است که وجه نقد دریافت یا پرداخت  شده است. این نوع حسابدارى به 
ویژه در کسب و کارهاى کوچک موفق عمل مى کند. (براى مثال حسابدارى موردنیاز یک رستوران)

حسابدارى تعهدى پیچیده تر است اما تصویر دقیق ترى از وضعیت مالى یک شرکت در یک زمان خاص ارائه مى کند. این نوع 
حسابدارى فاصله بین خرید و تحویل وجه نقد را پوشش مى دهد. این امر نیازمند در نظر گرفتن برخى مدخل هاى حسابدارى همچون 

مطالبات مشکوك الوصول تا زمان ارائه اطالعات نهایى است. بیشتر کسب و کارها از حسابدارى تعهدى استفاده مى کنند. 
(براى مثال حسابدارى موردنیاز یک شرکت با دوره فروش طوالنى)

حسابدارى نقدى در برابر حسابدارى تعهدى
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ترازنامه نشان مى دهد چیزهایى که شرکت دارد (دارایى ها) برابر با تعهدات شرکت به دیگران (بدهى ها) به عالوه سرمایه سهامداران 
(مبالغى که توسط سهامداران سرمایه گذارى مى شود به عالوه سود و زیان شرکت) است.

صورت درآمد (که صورت سود و زیان نیز نامیده مى شود) نشان دهنده عملکرد یک سازمان در طول زمان مثل یک دوره سه ماهه یا یک 
دوره یک ساله است. خط پایانى صورت سود و زیان نشان دهنده سود و زیان خالص است.

صورت جریان وجوه نقد: نشان مى دهد پول از کجا آمده و به کجا مى رود.

گزارش هاى استاندارد حسابدارى 

ترازنامه
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استهالك یک مهارت حسابدارى است که هزینه دارایى  هاى ثابت همچون ساختمان ها، وسایط نقلیه و تجهیزات را در طول چرخه 
عمر مورد انتظار آن ها تقسیم مى کند. بدون استهالك تصویر مالى یک سازمان ممکن است مخدوش شود: اگر کل هزینه تجهیزات 
داراى عمر متوسط 25 سال در سال اول یعنى زمان خرید در نظر گرفته شده باشد، این امر ممکن است نشان دهد که شرکت در 

آن سال اصالً سودآورى نداشته و در سال هاى بعدى بسیار سود ده بوده است. 
استهالك مستقیم هزینه را به طور مساوى بین سال هاى مختلف تقسیم مى کند درحالى که استهالك سریع بیشتر هزینه را در  سال هاى 

اولیه یعنى زمانى که دارایى کارآمدتر و هزینه هاى نگهدارى آن پایین تر است در نظر مى گیرد.

استهالك، حسابدارى را پیچیده تر اما دقیق مى کند. 
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دارایى هاى ثابت صرف نظر از سطح فعالیت کسب و کار ثابت هستند. مثالً یک هتل خواه یک مهمان داشته باشد یا ده مهمان 
حقوق یکسانى به کارمند خود مى دهد. سایر هزینه هاى ثابت شامل استهالك، بیمه، رهن و اجاره هستند. 

هزینه هاى متغیر وابسته به سطح فعالیت کسب وکار است. مثالً هزینه رخت شوى خانه بستگى به تعداد اتاق هاى اشغال شده هتل دارد.
هزینه هاى ثابت و متغیر هر دو در طول دوره هاى زمانى طوالنى تر متغیر هستند. افزایش مستمر تعداد مهمانان هتل ممکن است 
ایجاب کند کارکنان جدیدى استخدام شوند و بدین ترتیب هزینه هاى کارکنان نیز در درازمدت تبدیل به هزینه هاى متغیر مى شوند. 

همچنین ممکن است نیاز به احداث اتاق هاى جدید در هتل داشته باشیم که بدین ترتیب پرداخت رهن افزایش یافته و  به سطح 
ثابت جدیدى مى رسد.

در کوتاه مدت برخى هزینه ها ثابت و برخى متغیرند. در درازمدت همه ى هزینه ها متغیرند.
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صورت هاى مالى یک دوره مفید ولى ایستا هستند. تحلیل چندین گزارش متوالى مى  تواند روندها را مشخص کرده و نشان دهد که 
آیا شرایط کلى یک کسب و کار در حال بهبود یا بدتر شدن است. عالوه بر این مقایسه گزارش هاى مالى یک سازمان با سایر سازمان ها 

در همان صنعت مفید و سودمند خواهد بود.

از گزارش هاى مالى متعدد براى ارزیابى عملکرد استفاده کنید.
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قیمت سهام و عملکرد بازار سهام ممکن است به دالیل متعددى نوسان داشته باشد که از آن جمله مى  توان از پدیده هاى اقتصاد کالن، 
نرخ بهره، سوداگرى سرمایه گذاران، عملکرد شرکت، رخدادهاى سیاسى و پرداخت سود سهام نام برد. ازنظر تئورى ارزش یک سهم برگرفته 
از ارزش کسب و کار صادرکننده آن است. اما بهاى فروش یک سهم عبارت است از هر آنچه یک خریدار حاضر است به فروشنده پرداخت 

کند که بر اساس انتظاراتى که هر یک از طرفین درباره عملکرد آتى شرکت دارند تعیین مى شود.  عالوه بر این حتى دقیق ترین حسابدارى هاى 
عملکرد یک شرکت نیز شامل حدسیات (شاید برآوردى خوش بینانه از بازدهى که هنوز محقق نشده یا برآوردى بدبینانه از بدهى هاى یک 

سرمایه گذارى شکست خورده) است که این بدان معناست که هیچ ارزش اقتصادى اى بدون دخالت برخى عوامل احساسى ایجاد نمى شود. 
گرچه احساسات منجر به بى ثباتى سهام و بازار سهام در کوتاه مدت مى شود اما در درازمدت عملکرد سهام با ثبات خواهد بود.

بهاى یک سهم، توسط عوامل احساسى و اقتصادى تعیین مى شود.
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تورم یک وضعیت اقتصادى «عادى» است: ارزش پول تدریجاً کاهش پیدا مى کند که این خود منجر به افزایش تدریجى قیمت ها و حقوق 
و دستمزد مى شود. تورم با نرخ پایین مى تواند یک محرك فعالیت هاى اقتصادى باشد چراکه تهدید اینکه قیمت ها ممکن است فردا افزایش 

پیدا کند مى تواند افراد را تشویق کند تا همین امروز خرید یا سرمایه گذارى کنند.
تنزل قیمت نیز مى تواند یک رویداد مثبت باشد چراکه منجر به افزایش ارزش پول مى شود. اما اگر این اتفاق در سطح وسیعى رخ دهد 

مى تواند براى کسب و کارها خطرناك باشد. در یک محیط داراى تنزل قیمت، کسب و کارها و مشتریان آن ها ممکن است سرمایه گذارى و خرید 
عادى خود را به امید قیمت هاى بهتر در آینده به تأخیر بیندازند. این امر ممکن است منجر به کاهش نرخ رشد اقتصاد شده و قیمت ها را بیش 

از پیش تنزل داده و فعالیت هاى کسب و کار را متوقف کند. عالوه بر این کاهش قیمت ها معموالً به معنى کاهش سود است که این امر باعث 
مى شود کسب و کارها در پرداخت بدهى هاى خود بیش ازپیش با مشکل مواجه شوند.

وقتى در یک صنعت یا در بخشى از بازار به دلیل افزایش بهره ورى تنزل قیمت رخ مى دهد، این امر معموالً مشکل ساز نخواهد بود چراکه تأثیر 
منفى بر سود شرکت نخواهد داشت.

تنزل قیمت ها مى تواند براى کسب و کار بد باشد.
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سیاست هاى پولى حوزه تحت نفوذ بانک مرکزى است. این سیستم مى تواند نرخ بهره کوتاه مدت و نیز حجم پول را کنترل کند. 
سیاست هایى که نرخ بهره را کاهش مى دهند و یا حجم پول را افزایش مى دهند هزینه استقراض و توسعه را براى کسب و کارها کاهش 

مى دهند اما مى توانند منجر به افزایش تورم شوند. خالف این موضوع نیز صدق مى کند.
سیاست هاى مالى حوزه تحت کنترل قواى مجریه و مقننه است. این سیاست ها بر نرخ، میزان و توزیع مالیات و مخارج دولت ها 

نظارت دارند. تعدیل سیاست هاى مالى بیش از تعدیل سیاست هاى پولى طول مى کشد.

دولت ها دو ابزار اصلى براى کنترل سطح فعالیت هاى کسب و کارها در اختیار دارند.
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انتقال اطالعات بیش ازحد در یک تبلیغ صرف نظر از اینکه این اطالعات دقیق یا مثبت باشد مى تواند مخاطب را گیج یا پیام را مخدوش
 کند. بهتر است به جاى تمام ویژگى هاى مهم یک محصول فقط یک ویژگى که مى تواند براى مشتریان مهم باشد را به آن ها بگوییم. یک کمپین 
تبلیغاتى که در تبلیغات مختلف اطالعات متفاوتى ارائه مى کند مى تواند بر مشتریان بیشترى تأثیر بگذارد چراکه برخى مشتریان که به یک تبلیغ 

توجه نمى کنند ممکن است به یک تبلیغ متفاوت درباره همان محصول واکنش مثبت نشان دهند.

هر تبلیغ، یک پیام
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شما همیشه دو برابر درآمد خود هزینه دارید.
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در یک حلقه بازخورد منفى، سیستم در مسیر عکس یک محرك واکنش نشان داده و درنتیجه منجر به ثبات یا توازن مى  شود. قانون عرضه 
و تقاضا معموالً به عنوان یک حلقه بازخورد منفى عمل مى کند: یعنى زمانى که عرضه یک محصول، ماده یا خدمات افزایش پیدا مى کند 

قیمت آن کاهش مى  یابد که این امر به نوبه خود مى تواند منجر به افزایش تقاضا شده که مجدداً قیمت را افزایش مى دهد.
در یک حلقه بازخورد مثبت، سیستم در همان جهت محرك واکنش نشان مى دهد که بدین ترتیب توازن را بیشتر و بیشتر کاهش مى دهد. 

مثالً مصرف کننده اى که بعد از هر خرید جدید احساس کامیابى مى کند ممکن است خریدهاى بیشترى بکند و بدهى هاى بزرگى به بار آورد. 
درنهایت مصرف کننده ممکن است با مشکالت عدیده مالى مواجه شده و مجبور به جبران از طریق فروش دارایى ها یا اعالم ورشکستگى کند. 

ازآنجایى که حلقه هاى بازخورد مثبت توازن را به تنهایى و به صورت ناگهانى برقرار مى کنند معموالً توصیه مى شود حلقه بازخورد مثبت در 
یک حلقه بازخورد منفى گسترده تر اتفاق بیفتد.

حلقه بازخورد مثبت و منفى
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قانون عرضه و تقاضا مى گوید اگر عرضه کاال یا خدمات خاصى از تقاضا بیشتر باشد، قیمتش کاهش مى یابد. اگر تقاضا از عرضه بیشتر باشد، 
قیمت کاال یا خدمات افزایش مى یابد. افزایش یا کاهش قیمت ها نیز تأثیر مشابهى بر تقاضا دارد. وقتى عرضه و تقاضا دقیقاً برابر باشد،

بازار در حالت تعادل قرار مى گیرد و با کارایى بیشترى عمل مى کند یعنى تأمین کنندگان تمامى کاالهایى را که تولید مى کنند مى فروشند و 
مصرف کنندگان نیز تمامى کاالهاى موردنیاز خود را دریافت مى کنند. 

همه محصوالت از این قانون متابعت نمى کنند. وقتى قیمت برخى کاالهاى لوکس کاهش یافته به دلیل کاهش جذابیت این کاالها تقاضا 
براى آن ها کاهش مى یابد. در موارد دیگرى افزایش تقاضا براى یک محصول منجر به بهبود فناورى، افزایش کارایى تولید و تکمیل کانال هاى 

توزیع شده که همه این موارد منجر به کاهش قیمت شده است. فناورى هاى الکترونیکى از این قاعده پیروى مى کنند.

قانون عرضه و تقاضا همه جا مصداق ندارد.
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به رغم داستان هایى که از جوامع ابتدایى تعریف مى کنند مبنى بر اینکه پول در این جوامع مهم نبوده یا اصالً وجود نداشته است،
مورخان شواهد اندکى به دست آورده اند که اثبات کند جوامع ابتدایى فعالیت کسب و کار خود را اساساً بر پایه اقتصاد بدون پول 

بنا نهاده باشند. همیشه از یک ابزار تبادل مثل مواد معدنى، ادویه جات، پول نقد یا چیز دیگرى براى ارزش گذارى روى چیزهایى که 
مبادله مى شده، استفاده مى شده است. امروزه در زندان ها، زندانیان اغلب از سیگار به عنوان ابزار تبادل براى خریدوفروش استفاده 
مى کنند. وقتى پول واقعى به دست زندانیان برسد ممکن است یک اسکناس بیست دالرى به قیمت چند بسته سیگار به فروش برسد.
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تئورى ها پدیده هاى واقعى را توصیف مى کنند. آن ها اطالعات مختلف را به صورت یک الگوى عمومى سازمان دهى مى کنند، دالیل وقوع 
پدیده ها را شناسایى مى کنند، ماهیت عمیق تر چیزهایى را که مى شناسیم و چیزهایى را که نمى شناسیم ارائه مى کنند، به انتقال دانش از 

یک حوزه به حوزه دیگر کمک مى کنند و نتایج احتمالى شرایط جدید را پیش بینى مى کنند.
صاحبان کسب و کار که مخالف تئورى هستند تنها زمانى در کسب و کارشان موفق خواهند بود که پارامترهایى که با آن ها آشنایى دارند در جاى 
خود قرار داشته باشند. اما آن هایى که از تئورى استقبال مى کنند بهتر با شرایط جدید انطباق یافته و حتى به دنبال این شرایط خواهند رفت.

آن هایى که مى گویند تئورى «دنیاى واقعى» نیست، مفهوم تئورى را درك نکرده اند.
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«هیچ چیز کاربردى تر از یک تئورى خوب نیست».
کرت لوین(1890-1947)
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نرخ واقعى بهره عبارت است از مبلغى که وام دهنده به طور نظرى در ازاى پرداخت یک وام عارى از ریسک در محیطى بدون 
تورم مطالبه مى کند. این مبلغ به نوعى جبران به تعویق انداختن استفاده از پول توسط وام دهنده است.

صرف تورم به نرخ واقعى بهره اضافه مى شود به گونه اى که اصل پول (مبلغ اصلى وام) پس از بازپرداخت داراى توان خریدى 
مشابه توان خرید زمان اعطاى وام باشد.

صرف ریسک عبارت است از مبلغى که جهت جبران ریسک عدم بازپرداخت اصل مبلغ وام به وام دهنده پرداخت مى شود.  
عالوه بر این وام دهندگان ممکن است از وام گیرندگان بخواهند مبلغى بابت پوشش هزینه هاى ادارى یا دریافت وامى با بهره 

کنند. پرداخت  پایین تر 

نرخ بهره از سه عامل تشکیل شده است.
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قاعده 72 محاسبه مى کند که چند سال باید طول بکشد تا با فرض ثابت ماندن نرخ بهره، سرمایه گذارى دو برابر شود. براى این کار
 کافى است 72 را تقسیم بر نرخ بهره کنید. مثالً سرمایه گذارى با بازده %9 بهره در سال ظرف تقریباً 8 سال دو برابر خواهد شد.(9 ÷ 72)

در شرایطى که زمان بازده سرمایه را مى دانیم مى توان با عکس این فرمول نرخ بهره یا زمان نصف شدن ارزش پول درنتیجه تورم 
را به دست آورد. مثالً درصورتى که نرخ تورم ساالنه 24 درصد باشد، قدرت خرید یک ریال در 3 سال نصف خواهد شد (24÷72).

قاعده 72
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یک شرکت دستگاه کپى را مى خرد چون نیاز دارد کپى بگیرد نه به خاطر اینکه دوست دارد 49
دستگاه کپى داشته باشد.

ابتدا به دنبال درك ماهیت واقعى و دامنه مشکل مشترى است،  مشتریان براى حل مشکالتشان خرید مى کنند. یک فروشنده خوب 
راه حل ارائه شده بسیار متفاوت با مفروضات مشترى است. یک فروشنده خوب حتى مشترى را  سپس راه حل ارائه مى کند. معموالً 

از خرید اشتباه منصرف مى کند. بدین ترتیب در درازمدت صداقت فروشنده براى مشترى قابل احترام بوده و ممکن است مشترى 
تبدیل به مشترى دائمى او شود.
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به گروه هاى مختلف  منافع و سایر عوامل مشابه  بر اساس عواملى مثل سن، موقعیت جغرافیایى،  را  بازاریابان مصرف کنندگان 
4p (محصول، قیمت، محل و طرح تشویقى) براى نفوذ  به هر یک از  دسته بندى مى  کنند. ترکیب متفاوتى از آمیخته بازاریابى 

بازار استفاده مى شود. این بخش هاى 
بسته بندى  بسته بندى(مثل  گرانول، شکر قهوه اى سبک، و غیره) و  نیشکر، شکر  تنوع (مثل شکر  محصول: شامل ویژگى ها، سبک، 

غیره). و  کیلوگرمى   5/2 بسته بندى هاى  براى یک بارمصرف، 
پرداخت است. بهاى مصرف کننده، تخفیف ها، کسورات و شرایط  قیمت: شامل 

محصولى که براى خریداران  طرح تشویقى: شامل تبلیغات، فروش شخصى، طرح هاى تشویقى فروش و روابط عمومى است. مثالً 
ترجیح دهد. کاغذى  تبلیغات  به  را  اینترنتى  تبلیغات  تهیه شده ممکن است  جوان 

از طریق آیا محصول صرفاً  مکان: عبارت است از محل خرید و پشتیبانى جابجایى محصوالت از تولیدکننده به مصرف کننده. مثالً 
فروشندگان مجاز به فروش مى رسد یا از طریق وب سایت فروش آنالین.

6p (شامل مردم) نام مى برند. 5p (شامل بسته بندى) یا  برخى کارشناسان از 

همه ى مشترى ها مثل هم و به یک دلیل مشابه محصول یا خدمات را خریدارى نمى کنند.
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هر ویژگى یک حقیقت است. نحوه ى کمک هر ویژگى به مشترى، مزیت نام دارد.51

برشمردن ویژگى هاى یک محصول براى مشتریان بدین معنا نیست که مشتریان دالیل مفید بودن ویژگى هاى محصول را درك
ABS از   کرده اند. باید مزایاى مستقیم آن محصول براى مشتریان را به آنان توضیح داد. مثالً مجهز بودن یک خودرو به ترمز 
ویژگى هاى این محصول است اما مزیت آن باالتر بودن قدرت کنترل خودرو در ترمزهاى شدید مى باشد. و در نهایت مزایا 

نه ویژگى ها. را مى فروشند  که محصول  هستند 
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وقتى یک مشترى  به شرکتى عیب کارش را مى گوید درواقع دارد به شرکت لطف مى کند. به ازاى هر مشترى ناراضى که 
مى خواهد  نگاه نمى کنند. مشترى اى که شکایت مى کند معموالً  را  شکایت مى کند مشتریان زیادى هستند که مى روند و پشت سرشان 

بتواند به رابطه اش با شرکت ادامه دهد.  همچنان از خدمات شرکت استفاده کند. چنین مشترى اى فقط مى خواهد چیزى تغییر کند تا 
درواقع مشتریانى که به سرعت به شکایتشان رسیدگى شده و رضایت آنان جلب مى شود تبدیل به مشتریانى وفادار مى شوند.

به شرکت و کارکنان آن وابسته مى شوند و براى شرکت تبلیغ مثبت شفاهى مى کنند.  آنان خریدهاى بزرگ ترى انجام مى دهند، شخصاً 
راضى نگه داشتن مشتریان هزینه دارد اما هزینه جذب مشترى جدید بسیار بیشتر است. درواقع یک مشترى راضى حتى ممکن 

کند. یا خدمات پرداخت  است بهاى بیشترى بابت محصول 

مشتریانى که شکایت مى کنند، به شرکت لطف مى کنند.

www.lavan.co



53

«ناراضى ترین مشتریان شما، بهترین منبع یادگیرى براى شما هستند».
بیل گیتس، کسب و کار با سرعت فکر
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برندسازى54

ایمنى،  اعتماد،  قابلیت  مانند  معنایى  دارد. شاید  واقعى  براى مشتریان معنى  بلکه  به یادماندنى نیست  برند خوب صرفاً  یک 
پایدارى زیست محیطى. یا  به روز بودن، هویت شیوه زندگى 

توسعه برند عبارت است از ورود یک برند معروف به یک گروه جدید محصول همچون مواقعى که یک طراح لباس شروع به 
اگر محصول  اما  با نام برند مى تواند منجر به پذیرش سریع تر یک محصول جدید شود.  عرضه کفش مى کند. آشنایى مصرف کنندگان 

ارائه کننده محصوالت  باشد (مثل عرضه خمیردندان توسط یک شرکت  برند متفاوت  با محصوالت موجود همان  جدید خیلى 
الکترونیک) این امر ممکن است منجر به سردرگمى بازار شود که این نیز به نوبه خود مى تواند وجهه کلى برند را مخدوش کند.
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حمایت از مالکیت معنوى55

نشان تجارى: یک واژه، عبارت، تصویر، صدا یا بوى متمایز یا ترکیبى از آن هاست که توسط فرد یا کسب و کارى براى متمایز
 کردن محصوالت استفاده مى شود.  ثبت نشان تجارى در اداره ثبت اختراعات و نشان هاى تجارى منجر به مالکیت رسمى و  

ایجاد مالکیت ضرورت ندارد. یک نشان تجارى ثبت نشده ممکن است توسط عالمت  قانونى مى شود، گرچه ثبت همیشه براى 
SM ممکن است براى خدمات  ™ بیان شود درحالى که یک نشان ثبت شده توسط عالمت ® متمایز مى شود. از نشان 

شود. استفاده 
حق اختراع: حمایتى است که توسط اداره ثبت اختراعات و نشان هاى تجارى هر کشور به مخترعان ارائه مى شود. این حق 

از تاریخ ثبت بیست  دیگران را از تولید، استفاده، عرضه و فروش یا واردکردن همان اختراع باز مى دارد. حق اختراع معموالً 
پابرجا خواهد بود. سال 

حق نشر: در مورد بیان عقیده، ازجمله آثار ادبى، موسیقایى، دراماتیک، تصویرى، هنرى و معمارى، تصاویر متحرك، ساخت 
موسیقى، ضبط صدا، نرم افزار و برنامه هاى رادیویى و تلویزیونى قابل اعمال است.
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به واسط هایى  نیازى  دیگر  به مصرف کنندگان فروخته مى شد و  تولیدکنندگان  توسط  اگر محصوالت مستقیماً  نبود  بهتر  براى همه  آیا 
نبود؟ خرده فروش  و  توزیع کننده، عمده فروش  مثل 

در عمل پاسخ به این سؤال منفى است. اگر واسطى وجود نداشت، تولیدکنندگان مجبور بودند مسئولیت هاى دیگرى را نیز 
اگر آدامس از طریق واسط ها  عهده دار شوند که این امر به نوبه خود هزینه هایشان و پیچیدگى عملیاتى شان را افزایش مى داد. مثالً 

کار غیرممکن است. فروخته نمى شد، تولیدکننده مجبور بود به تک تک افراد آدامس بفروشد که این 

آیا وجود عمده فروش و خرده فروش ضرورى است؟
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رایگان در  تبلیغاتى  تابلوهاى  براى واسط ها توسط راه هایى همچون نصب  را  در استراتژى  فشار، تولیدکنندگان محصوالت خود 
کنند. تبلیغ  براى مصرف کنندگان  را  نیز محصوالتشان  آنان  که  با این هدف  تبلیغ مى کنند  یا تخفیف در قیمت محصوالت  فروشگاه 
استراتژى فشار زمانى بیشترین کاربرد را دارد که یک کاال به صورت برنامه ریزى نشده خریدارى مى شود یا میزان وفادارى به یک

با مزایاى محصول آشنا هستند. از قبل  اینکه مصرف کنندگان  یا  پایین است  برند 
تبلیغ مى کند  براى مصرف کننده  رایگان مستقیماً  ارائه بن خرید و نمونه هاى  از طریق  را  در استراتژى  کششى تولیدکننده، محصول 

تا مصرف کننده تشویق شود و به سراغ خرده فروشان رفته و کاال را از آنان بخرد. این استراتژى زمانى بهترین نتیجه را مى دهد که 
وفادارى به برند در باالترین حد قرار دارد و تفاوت ملموسى بین برندها وجود دارد.

فشار و کشش 
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محدودى از کاالهایى که  بنابراین طیف نسبتاً  گرانى در اختیار دارند و  مغازه هاى  خرده فروشى سنتى فضاى محدود و معموالً 
به صورت عمده به مشتریان محلى مى فروشند نگهدارى مى کنند. در یک مدل دنباله دار، یک کسب و کار خالف این

 کار را انجام مى دهد. یعنى طیف وسیعى از محصوالت را در حجم کم به شماِر زیادى از مشتریان در یک حوزه وسیع جغرافیایى 
از یک رویکرد دنباله دار استفاده مى کنند چراکه مى توانند در محل هاى ارزان داراى  اینترنتى معموالً  مى فروشد. خرده فروشان 

ترافیک کم که امکان انبار کردن کاالهاى کم گردش نیز فراهم است فعالیت کنند. 
نیاز به هیچ فضایى  اینترنت مى فروشند) در عمل  دیجیتال را از طریق  خرده فروشان دیجیتال (یعنى آن هایى که کاالهاى صرفاً 

براى انبار ندارند که این امر به آنان امکان مى دهد کاالهاى منسوخ بسیار کم فروش را با هزینه انباردارى تقریباً صفر 
کنند. نگهدارى 

اینترنت منجر به شکل گرفتن کسب و کارهاى دنباله دار مى شود.
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انتظار مى رود کارشناسان چیزهاى زیادى بدانند اما اغلب بهتر است بدانیم که چطور مى توانیم دانش را سازمان دهى 
اطالعات را حفظ و تکرار نمى کنند بلکه توسِط  کنیم تا اینکه صرفاً آن را در اختیار داشته باشیم. متفکران نوآور صرفاً 

ایجاد آن، اطالعات را مجدداً سازمان دهى مى کنند. شناسایى الگوهاى جدید و 

کارشناس همیشه کسى نیست که بیشترین چیز را مى داند.
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در حال دوچرخه سوارى هستید که دوچرخه تان به سمت چپ متمایل مى شود. فرمان دوچرخه را باید به کدام سمت بگیرید 
تا بتوانید تعادل خود را حفظ کنید؟

نظرسنجى ها نشان مى دهند که پاسخ بیشتر افراد «به سمت راست» است اما پاسخ صحیح «به سمت چپ» است. 
جالب اینجاست که در حال دوچرخه سوارى تقریباً همه افراد به صورت ذاتى و صحیح فرمان دوچرخه را به سمت چپ

برمى گردانند.
این مغایرت از آنجایى ایجاد مى شود که ذهن ناخودآگاه و ذاتى ما از چیزهایى آگاه است که ذهن خودآگاه ما از آن ناآگاه 

است. اغلب فرد باید در حال عمل باشد تا بداند چه  کارى درست است و آن  را انجام دهد. صاحبان کسب و کار، سریع و
بیاموزند چه زمانى مى توانند به توانایى هاى منطقى و ذاتى قضاوت خود اعتماد کنند و چه باید  بدون فکر تصمیم مى گیرند و 

نمى توانند. زمانى 

کارشناسان واقعى بیشتر از آنچه که خودشان تصور مى کنند مى دانند.
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کارکنانى که در یک حوزه از کسب و کار موفق عمل مى کنند، اغلب به سمت هاى سرپرستى ارتقاء درجه داده مى شوند. اما در مدیریت، 
موفقیت هاى یک فرد بیشتر بر اساس اقدامات دیگران اندازه گیرى مى شود. مثالً یک پژوهشگر آزمایشگاهى درجه یک که به سمت 

سرپرست آزمایشگاه ارتقاى درجه یافته است باید دیگر پژوهشگران را راهنمایى، هدایت و مدیریت کند و  به آنان کمک کند تا به مکاشفه 
بپردازند چیزى که ممکن است وراى توانایى ها و عالیق او باشد. مشکل ترکیبى براى سازمان این است که دیگر بهترین پژوهشگر خود و

 کشفیات او را از دست داده است.
مدیریت نیاز به مهارت ها و تخصص خاص خود دارد که از خیلى جهات از فعالیت تحت مدیریت مجزاست. در سازمان هاى بزرگ خصوصى
و دولتى مدیران ارشد معموالً فاقد تخصص و دانش فنى فعالیت تحت مدیریت خود هستند اما قادرند شرایطى ایجاد کنند که باعث رشد و 

موفقیت کارکنان زیرمجموعه آنان  شود.

ترفیع بهترین کارمند به سمت مدیر معموال اشتباه است.

www.lavan.co



62

مدیران خط مقدم مى توانند تغییرات را به صورت آنى و با دستور مستقیم به کارکنان اجرا کنند. یک مدیر فروش مى تواند بالفاصله مسیر 
فعالیت هاى یک فروشنده را تغییر دهد و یک مدیر حسابدارى مى تواند بالفاصله تغییراتى را در نگهدارى دفترهاى مالى اعمال کند.

در سطوح باالتر سازمان که کارکنان بیشتر درگیر مسائل استراتژیک هستند اجراى تصمیمات زمان بیشترى مى برد. مثالً اگر معاون بازاریابى
 بخواهد شیوه تولید یک محصول را تغییر دهد براى این کار نیاز به صرف زمان زیادى جهت امکان سنجى، بررسى طرح هاى جایگزین، مطالعه 

روش هاى فنى موردنیاز و تغییر روش هاى تولید است.

هر چه در یک سازمان باالتر بروید، اجراى تصمیمات بیشتر طول مى کشد.
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در سطوح پایینى سازمان کارکنان معموالً از دانش مستقیم کارهاى خاص برخوردارند. مثالً کارکنان بخش تولید مى دانند چطور باید با مواد 
کار کنند، محصوالت را سر هم کنند، عملکرد را آزمایش کنند و مشکالت خیلى خاص را برطرف کنند. اما آنان ممکن است اطالعات کمى 

از سایر فعالیت هاى شرکت داشته باشند.
معموالً یک مدیر فاقد چنین دانش خاصى است اما داراى یک درك عمومى از کارکنان، آموزش، روش هاى انگیزشى، ارزیابى، توزیع محصول، 

جبران خدمت و بودجه است. یک معاون شرکت در سطح وسیع ترى از فعالیت ها در حوزه هاى گسترده ترى از کسب و کار شرکت ازجمله در 
برنامه ریزى بلندمدت، توسعه محصول، تأمین مالى و مسیردهى استراتژیک اطالعات دارد. در باالترین سطوح اجرایى شرکت کارکنان و اعضاى 

هیئت مدیره ممکن است درگیر مسیر فلسفى شرکت، مأموریت شرکت و مفاهیم برند شرکت در بازار باشند.

هرچه در یک سازمان باالتر بروید باید کلى نگر تر باشید.
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«اگر مى خواهید رهبر باشید، باید رهبر باشید».
دکتر دیوید نوبل
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هندسه یک مثلث به صورتى است که اضالع آن به هم وابسته اند. نمى توان یک ضلع مثلث را بدون اثر بر سایر اضالع تغییر داد. 
مثلث کیفیت-زمان-هزینه مى گوید اگر کار با کیفیت عالى (ضلع اول) و سریع (ضلع دوم) مى خواهید، باید کنترل ضلع سوم را واگذار 
کنید و بهاى بیشترى بپردازید. اگر کارى با سرعت بیشتر و قیمت کمتر مى خواهید کیفیت کار احتماالً پایین خواهد آمد. اگر کار باکیفیت 
و ارزان مى خواهید، زمان را از دست خواهید داد چراکه باید زمان زیادى صرف یافتن کسى شود که حاضر باشد با قیمت پایین کار شما 

را انجام دهد و احتماالً باید زمانى نیز صرف شود تا آن شخص با سرعت و راحتى موردنظر خود، کار شما را انجام دهد.
حالت هاى مختلف مثلت عبارت اند از کیفیت-قیمت-سرویس (یک محصول خاص با قیمت پایین احتماالً داراى خدمات مشتریان ضعیف

 خواهد بود) و کیفیت-زمان-کنترل (براى انجام سریع یک پروژه با کیفیت عالى، باید اختیار کنترل تصمیم گیرى ها را به کسى که کار را 
انجام مى دهد واگذار کرد).

خوب، سریع یا ارزان: دو تا را انتخاب کنید.
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وقتى در حال ارزیابى یک تصمیم مهم به بن بست مى رسید همیشه بهترین راه این است که اطالعات جدید و عینى در مورد هر 
یک از جنبه هاى موضوع جمع آورى کنید حتى اگر اطالعات جمع آورى شده یا تالش شما در ابتدا کم ارزش به نظر برسد. حتى ساده ترین 

داده هاى جدید در مورد یک بازار، مشترى یا فناورى وقتى با جدیت بررسى شود مى تواند به بینش هاى وسیع جدیدى منجر شود که ما را
 به سمت یک تصمیم آگاهانه تر هدایت مى کند.   

اگر تمام طرح ها مساوى به نظر مى رسند، اطالعات بیشترى جمع کنید.
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یک درخت تصمیم، نتایج احتمالى اقدامات مختلف را با هم مقایسه مى کند. در یک درخت تصمیم ارزیابى احتماالت و ارزش هر یک
 از گزینه ها تعیین و نتایج با هم مقایسه مى شوند.

درخت تصمیم به تعدیل مالحظات ذهنى و حدسیات کمک مى کند و ما را در برابر تصمیم گیرى تصادفى، مبتنى بر ظن و گمان یا هیجانات 
حفظ مى کند. مثالً یک صاحب کسب و کار که یک بار در یک بازار یا در تعامل با یک مشترى شکست خورده ممکن است از ادامه فعالیت در

 آن بازار یا با آن مشترى بترسد. یک درخت تصمیم مى تواند تعیین کند که آیا این ترس منطقى است یا خیر.
درخت تصمیم نمى  تواند کامالً ماهیت تصمیم را مشخص کند مگر آنکه متغیرها کامالً غیر ذهنى، منطقى یا کّمى باشند. درخت تصمیم همچنین در 
شرایطى که گزینه هاى ارائه شده داراى اختالف فاحش ازنظر احتمال یا ارزش باشند کاربرد محدودى دارد. مثالً احتمال صددرصدى دریافت هزار

 دالر براى بسیارى، گزینه برترى نسبت به احتمال یک درصدى دریافت صد هزار دالر است، حتى اگر ازنظر ریاضى با هم برابر باشند. 

درخت تصمیم
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احتمال اینکه شرایطى فراهم شود که بتوان اطالعات ایده آل براى پشتیبانى از تصمیمات معوقه گردآورد کم است. زمان، تالش و 
هزینه هاى موردنیاز براى این کار باید با مزایاى احتمالى و نیز خطر تأخیر سنجیده شود. یک مدیر خوب مى داند که:

• چه زمانى باید یک تصمیم خوب یا عملى بگیرد و چه زمانى باید تالش کند تصمیم کامل و بى نقص بگیرد.
• چه زمانى با یک تصمیم کنار بیاید و چه زمانى یک تصمیم اشتباه را اصالح کند.

• تصمیم نگرفتن یا با تأخیر تصمیم گرفتن اغلب بهتر از تصمیم بد است.
• گاهى اوقات تصمیم درست تصمیمى است که در پیگیرى هاى بعدى اصالح مى شود.

• حتى بهترین تصمیم گیرندگان اشتباه مى کنند و یک مدیر نیز بر اساس سوابق بلندمدت وى قضاوت مى شود.

یک مدیر خوب تصمیمات ناقص مى گیرد.

www.lavan.co



69

«تصمیم نگرفتن، نوعى تصمیم است».
هاروى کاکس
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اصل پارتو، مفهومى که توسط جوزف جوران مطرح شده است مى گوید 20 درصد علت ها مسئول 80 درصد نتایج هستند. این امر بدین 
معناست که به سود کسب و کارهاست که بیشتر توجه خود را معطوف کنند به 20 درصد مشتریان که 80 درصد خرید را به خود اختصاص 

داده اند یا 20 درصد تالش ها که 80 درصد کار را انجام مى دهند یا حل 20 درصد عوامل که 80 درصد مشکالت را ایجاد مى کنند. برخى حتى 
اعتقاد دارند که 80 درصد کار در یک سازمان توسط 20 درصد کارکنان انجام مى شود.

از معدود چیزهاى کم اهمیت به خاطر چیزهاى عدیده مهم بگذرید.

قانون پارتو
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مدیران خوب تفویض اختیار مى کنند. مدیر، مسئول کلیات است و اجازه مى دهد زیردستانش جزئیات و امور اضافى را سروسامان دهند.
مدیران خوب به زیردستان خود خدمت مى کنند. مدیر براى تسریع کار کارکنان انتخاب مى شود و هرآن چه الزم باشد انجام مى دهد تا به 

زیردستانش کمک کند کار را درست انجام دهند.

دو نظر در مورد مدیریت خوب
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از دیگران نتیجه را بخواهید. به آنان نگویید چطور باید به نتیجه برسند.72

مدیریِت ذره بینى، همواره به معنى دخالت بیش از حد مدیر در امور جزئى نیست بلکه بیشتر به معنى دخالت بیش از حد مدیر در امور 
میانى است. بنابراین یک مدیر خوب در دو سوى مقیاس عمل مى کند:

• پیروى از ارزش هاى عمومى براى هدایت تالش کارکنان. مثال ترجیح کارایى به زیبایى، دستیابى به اجماع در جامعه و اطمینان از اینکه 
استفاده از محصول مفرح است.

• دستیابى به خاص ترین جزئیات در نتایج. مثال اینکه وزن محصول باید کمتر از 130 گرم باشد، نباید رنگش نارنجى باشد، کلید برق باید 
سمت راست باشد و اینکه کل کار طراحى باید حداکثر ظرف سه ماه انجام شود.

کار در حوزه میانى را به کارکنان واگذار مى کند تا به نحوى که صالح مى دانند کارها را انجام دهند. اینکه به دیگران بگوییم چگونه کار خود 
را انجام دهند ابتکار عمل را از آنان مى گیرد. اما آزادى دادن به آنان براى انجام کار به نحوى که دوست دارند، به آنان امکان مى دهد 

خالق تر شوند و در تالش هایشان رشد کنند.
پیشرفت ایجاب مى کند که مدیر، ارزش هاى عمومى و جزئیات خاص را به کارکنان یادآورى کند و به تیم کمک کند این ارزش ها و جزئیات 

را مجددا تعریف کنند.
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صاحبان کسب و کار، مدیران، کارکنان و دانشجویان ممکن است در نتیجه تالش براى انجام بى نقص کارهاى خیلى زیاد گرفتار، پریشان و 
سرخورده شوند. وقتى در حفظ استانداردهاى کیفیت، دستیابى به نتایج مطلوب، اقدام بر اساس جدول زمانى و دستیابى به اهداف هزینه 

یا کمک به دیگران در اولویت بندى و اقدام مناسب با مشکل مواجه مى شوید، در صورت امکان تعداد کارها را کم کنید و توجه خود را معطوف 
به انجام بهتر آن ها کنید.

کارهاى مهمى هست که باید سریعاً انجام شوند، کارهاى کم اهمیتى هست که باید فوراً انجام شوند، کارهاى مهمى هست که عجله اى براى 
انجام آن ها نیست و کارهاى کم اهمیتى هست که عجله خاصى براى انجام آن ها نداریم. گاهى اوقات نیز کارهایى هست که اگرچه حیاتى به 

نظر مى رسند اما ممکن است اصالً نیازى به انجام آن ها نباشد.

وقتى گرفتارید سعى کنید کارهاى کمتر اما با کیفیت بهتر انجام دهید.
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دو نوع کهنگى داریم: کهنگى کارکردى که بدین معناست که یک وسیله دیگر نمى تواند کارکرد مدنظر را داشته باشد یا نمى تواند این کارکرد 
را به طور ایمن داشته باشد و باید جایگزین شود. کهنگى تکنولوژیکى بدین معناست که فنّاورى هاى جدیدتر جایگزین فنّاورى هاى قدیمى 

شده اند باوجوداینکه ابزار اصلى همچنان مى تواند با اطمینان، سریع و ایمن کار کند. 
گرچه در اختیار داشتن جدیدترین و بهترین ابزارها جذاب به نظر مى رسد اما گاهى اوقات یا حتى بیشتر اوقات بهتر است از فنّاورى 

قدیمى تا سرحد امکان و تا جایى که ناچاریم به دنبال فنّاورى جدید برویم استفاده کنیم.

کهنگى همیشه به معنى بى مصرفى نیست.

www.lavan.co



75

تسهیل گروهى به گروه هاى داراى منافع متنوع کمک مى کند به اهداف مشترك برسند. تسهیلگران حرفه اى اغلب چیز زیادى در 
مورد حوزه هایى که در آن مشاوره ارائه مى کنند نمى دانند اما درزمینه ى کمک به دیگران براى دستیابى به یک مسیر مشترك مهارت دارند. 

آنان واقعاً بى طرف هستند و فقط بحث ها را هدایت مى کنند و در تعیین نتایج تأثیرى ندارند. یک توالى متداول تسهیلگرى عبارت است از:
سازمان دهى: رویداد را سازمان دهى کنید. در مورد دستور جلسه بحث کنید. انتظارات و نحوه عمل را مشخص کنید. جدول زمانى را تهیه کنید. 

رئوس مسئله و اهداف موردنظر را تعیین کنید.
طوفان مغزى: از تمامى شرکت کنندگان در جلسه بخواهید تا آنجایى که ممکن است استراتژى ها و راهکارهاى موردنظرشان را بیان کنند. 

نظرات آنان را نقد نکنید. همه گزینه ها را ثبت کنید حتى آن هایى که بعید به نظر مى رسند.
مباحثه: تمامى مفاهیم ضمنى گزینه هایى را که در طوفان مغزى مطرح شده اند به بحث بگذارید. الگوهاى مشترك و حوزه هاى تحت هم پوشانى 

را مشخص کنید. بر اساس مشابهت ها طبقه بندى کنید و سلسله مراتب را تعیین کنید.
اقدام: به گروه کمک کنید تا در مورد راهکار و مسیر عمل توافق کنند. مشخص کنید که بعداً چه کارى باید انجام شود. 

تسهیل هرگز یک فرایند صرف و خطى نیست. تکرار چرخه سازمان دهى، طوفان مغزى، مباحثه و اقدام معموالً در هر مرحله دیده مى شود. 
عالوه بر این ممکن است گروه ها در مرحله اقدام به این نتیجه برسند که باید عقب گرد کنند و فرایند را از مراحل قبلى انجام دهند.

سازماندهى، طوفان مغزى، مباحثه و اقدام.
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تئورى هم ایستایى ریسک مى گوید: افراد به طور درونى سطح ریسک قابل قبول را تشخیص مى دهند. وقتى یک سیستم امن تر مى شود 
افراد با بى احتیاطى بیشترى رفتار مى کنند و دست کم افزایش ایمنى را نادیده مى گیرند.

بر اساس مطالعه اى که در دانشگاه باث انجام شده رانندگان به دوچرخه سوارانى که کاله ایمنى دارند بسیار بیشتر از آنانى که کاله ایمنى 
ندارند نزدیک مى شوند. رانندگان تاکسى در مونیخ که خودروهاى مجهز به ترمز ضد قفل  دارند خیلى سریع تر از رانندگان داراى خودروهاى 
مجهز به ترمزهاى معمولى در پیچ ها مى پیچند و فضاى کمترى براى واکنش براى خود باقى مى گذارند. هر دو گروه این رانندگان نهایتاً آمار 

تصادف برابر دارند.

هم ایستایى ریسک

www.lavan.co



77

بر اساس مطالعات هاتورن که در سال 1924 در شرکت وسترن الکتریک آغاز شد، مشخص شده است که با تغییر میزان نور کارایى کارگران
افزایش یافته است. ابتدا چنین تصور مى شد که تغییر میزان نور منجر به افزایش میزان تولید شده است. اما سال ها بعد مشخص شد که بهبوِد 

عملکرِد کارگران لزوماً به دلیل نور نبوده بلکه به این خاطر بوده که کارگران مى دانستند آنان دائماً تحت نظرند.

یک همبستگى آمارى لزومًا به معنى رابطه ى علت و معلولى نیست. 
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«از دیدگاه کارفرما حالت ایده آل رسیدن به نتیجه بدون کارمند است 
و از نظر کارمند نقطه ایده آل رسیدن به درآمد بدون کار است».

- اى اف شوماخر (1977-1911)
کوچک زیباست
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 ،HTML یک وب سایت موفق نیازمند اقدامات اجرایى فنى زیادى ازجمله هماهنگى اطالعات و لینک ها، نگارش کدهاى
استفاده از عکس هاى ثابت و تصاویر ویدئویى و به روزرسانى محتواست. کارشناسان انفورماتیک براى اجراى این فرایند حیاتى 
هستند. اما روح یک وب سایت خوب در میان مجموعه اى از مسائل مختلف ازجمله هویت برند شرکت، ماهیت سایر راه هاى 

رسیدن به مشترى و پیچیدگى هاى منطقى و شهودى واسط مشتریان است که وراى اجراى کارهاى فنى است و احتیاج به در نظر 
گرفتن سیاست هاى بازاریابى و شناخت مشترى دارد.

طراحى وب سایت خود را به واحد انفورماتیک نسپارید. 
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بنگاه هاى خرد 80

کسب و کارهاى بزرگ چندملیتى داراى توانایى هاى هستند که کسب و کارهاى کوچک و محلى فاقد آن مى باشند. اما کسب و کارهاى کوچک 
نیز نقش هاى مهم اقتصادى را ایفا مى کنند. مطالعات مختلف نشان داده است که پولى که در یک کسب و کار محلى صرف مى شود 

تأثیرى دو تا چهار برابر پولى که صرف یک شرکت بزرگ زنجیره اى مى شود بر اقتصاد محلى دارد.
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محمد یونس
«همه مردم کارآفرین هستند. اما بسیارى از آنان فرصت کشف این موضوع را ندارند».
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شما هیچ وقت به تنهایى موفق نمى شوید.
          ادوارد شوارتز
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بازارپردازى خوب یک نمایش است.  83

مالکان فروشگاه هاى خرده فروشى اغلب انتظار دارند فروشگاه  هاى آنان افراد زیادى را جذب کنند. اما بیشتر مغازه هاى خرده فروشى 
مقصد مردم نیستند و مشتریان خیلى از آنان استقبال نمى کنند. بلکه این کسب و کارها وابسته به دیگر کسب و کارهاى بزرگ مجاور خود 

هستند تا به واسطه آن ها مردم جذب فروشگاه آنان نیز بشوند.
کسب و کارها و دیگر نهادها که ذاتاً مشتریان زیادى جذب مى کنند اغلب مرجع یا میزبان نامیده مى شوند. قرار گرفتن کسب و کار کوچک 

در نزدیکى یک مرجع روشى عالى براى افزایش بازدید مشتریان است به ویژه وقتى که کسب و کار کوچک بین دو مرجع قرار گرفته باشد. 
مثالً یک دکه روزنامه فروشى، یک خشک شویى یا یک کافى شاپ که در کنار یک پارکینگ و ایستگاه مترو رفت و آمد قرار دارند ممکن است 
در جاى بهترى از مغازه اى که داراى پارکینگ خود است قرار داشته باشند. علت آن نیز مسافران پیاده اى است که هرروز صبح و عصر 

از مقابل فروشگاه عبور مى کنند.
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قیمت را بر اساس آنچه مشترى حاضر است بپردازد تعیین کنید نه بر اساس هزینه ها.  84

مشتریان نمى دانند هزینه  یا سودى که یک کسب و کار از یک کاالى خاص مى برد چقدر است. بنابراین صاحبان کسب و کارها نباید
 قیمت گذارى را به آنچه ازنظر آنان مشتریان منطقى مى دانند محدود کنند. دانستن هزینه رساندن یک محصول یا سرویس به 

مشتریان و نیز قیمت گذارى رقیبان ضرورى است اما بهترین مبناى تعیین قیمت استفاده از درك مشتریان از ارزش است.
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یک سخنران کارآمد موضوع صحبت خود را مى داند اما ابتدا سعى مى کند حضار را بشناسد.  85

سه سؤال اصلى به تهیه متن یک سخنرانى کمک مى کنند:

1. حضار از قبل چه مى دانند؟ پاسخ به این سؤال به شما کمک مى کند مشخص کنید که سخنرانى خود را باید از کجا شروع کنید. اگر سخنرانى خود
 را با تکرار دانش یا عالیق مشترك شروع کنید، حضار جذب موضوع مى شوند و دانش جدید یا دیدگاه متفاوت را بهتر مى پذیرند.

2. چه چیزى در معرض خطر قرار دارد؟ یک سخنران به سادگى مى تواند فرض کند که موضوعات مهم براى او براى حضار نیز از اهمیت بدیهى
 برخوردارند. اما حضار معموالً نیاز دارند تا به آنان نشان داده شود براى آنان چه چیزى در معرض خطر قرار دارد. یک سخنرانى در شرایطى خیلى

 مؤثر است که سخنران و حضار داراى مخاطرات مشابهى باشند.
3. حضار باید چه چیزى بیاموزند؟ آیا مى خواهید به حضار قدم بعدى را در یادگیرى بیاموزید؟ یا اینکه مى خواهید سخنرانى  ارائه دهید که وراى 

دانش حضار است و آنان را تشویق مى کند که کارهاى تکمیلى انجام دهند؟ و از میان تمام چیزهایى که مى خواهید به حضار انتقال دهید 
مهم ترین برداشت آنان چیست؟
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هدف اصلى یک سخنرانى تصویرى این است که حضار را تشویق به شنیدن کنیم نه دیدن.86

شاید پر کردن اسالیدها و تخته هاى نمایش با اطالعات اضافى براى باهوش به نظر آمدن یا دادن ارزش اضافى به مخاطبین، جذاب به 
نظر برسد. اما اثربخش ترین سخنرانى هاى بصرى، شفاف، خالصه و حتى مختصر و مفید هستند. متن سخنرانى را به چند عنوان، زیرنویس، 

عبارت و نکته مهم - حداکثر پنج یا شش مورد - محدود کنید. بهترین مطالب خود را شفاهاً بیان کنید.
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فقط یک بار بنویسید.87

یک قرارداد خوب هر شرط را فقط یک بار تعریف کرده یا توضیح مى دهد. تکرار آن شرط به همان توضیح اصلى داللت دارد. 
تکرار عبارات قرارداد با هدف تأکید بیشتر بر مطالب قرارداد خطرناك است. چراکه تفاوت بافت متن مى تواند منجر به ابهام 

در معناى عبارات شده و به تفسیر نامطلوبى در دادگاه منجر شود. عالوه بر این ازآنجایى که مذاکرات همواره نیازمند ویرایش 
زبان قرارداد است، قراردادى که داراى مطالب اضافى است ممکن است نیازمند تغییر درجاهاى مختلف باشد. که این امر به 

نوبه خود منجر به از قلم افتادن یک بخش و یکدست نبودن متن قرارداد خواهد شد.
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دوبار بگویید.88

صرف نظر از این که ما چقدر در ارتباطات کالمى خود شفاف هستیم، ممکن است با سوء تفاهم مواجه شویم. براى به حداقل رساندن 
سوء تفاهم هر گفت و گو و جلسه را با خالصه اى از نتایج بحث ازجمله مسئولیت هاى شرکت کنندگان و اقدامات بعدى خاتمه دهید. 

تکرار مسائل براى بار دوم و به زبانى متفاوت کمک مى کند سوء تفاهم ها برطرف شوند.
وقتى کار جدیدى به کسى محول مى کنید، از او بخواهید به صورت کتبى حتى از طریق یک ایمیل کوتاه درك خود را از موضوع توضیح دهد.

این امر به هر دو طرف فرصتى خواهد داد تا هرگونه سوء تفاهم را قبل از آنکه عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار دهد برطرف کنند.
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اداره کردن یک رستوران به چیزى بیش از یک سرآشپز خوب نیاز دارد.89

عالیق خود را دوست داشته باشید اما کسب و کار خود را بشناسید.

بسیارى از کسب و کارهاى کوچک با شکست مواجه مى شوند چون صاحبانشان عالقه خود به یک حوزه را با تمایل به داشتن کسب و کار
 در آن حوزه اشتباه مى گیرند. اما صاحبان کسب و کارهاى موفق مى دانند که اگر مى خواهند در حوزه موردعالقه خود محل امنى داشته باشند
 باید توجه اصلى خود را به فعالیت هاى اصلى کسب و کار - یعنى بازاریابى، مالى، استخدام، آموزش، اخراج، برنامه ریزى، مذاکره، خرید، 

تهیه دفاتر مالى، حفظ تجهیزات فیزیکى، حل وفصل مشکالت کارکنان و کارهاى زیاد دیگرى - معطوف کنند.
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حسابدارى،  مدیریت،  تولید،  خرید،  توسعه،  تحقیق،  بازاریابى،  ازجمله  دارند  مشابهى  واحدهاى  و  مسئولیت ها  همه ى کسب و کارها، 
منابع انسانى و خدمات مشتریان. در یک کسب و کار بزرگ هر واحد ممکن است صدها یا هزاران کارمند داشته باشد. اما در 

کسب کارهاى خودمالکى یک واحد ممکن است متشکل از یک پوشه بر روى یک درایو کامپیوترى و چند ساعت کار در ماه توسط 
باشد. مالک شرکت 

پذیرش عمومیت واحدها براى ایجاد و توسعه یک کسب و کار ضرورى است چراکه این کار به تشویق استفاده از استانداردها و
 کارهایى که دیگران به سرعت درك خواهند کرد مى پردازد. حتى مرتب کردن پوشه ها و فایل هاى کامپیوترى و نام گذاشتن بر 

روى آن ها بر اساس یک استاندارد عمومى تر و نه یک استاندارد غیرمتعارف مى تواند کمک کند که رشد کسب و کار در آینده 
بیفتد. اتفاق  طبیعى تر 

حتى یک کسب و کار تک نفره داراى واحدهاى مختلف است.
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براى جذب مشتریان بیشتر، باید از زاویه ى دید آن ها نگاه کرد که چه مى خواهند، نه این که ما چه محصولى را دوست داریم. 
همان طور که یک ماهیگیر براى جذب ماهى بیشتر به قالب ماهیگیرى از زاویه ى دید یک ماهى نگاه کرده و از کرم براى جذب 

ماهى ها استفاده مى کند نه از یک توت فرنگى بسیار خوشمزه و جذاب براى خودش.
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انتظارات همکاران.  استرس دالیل زیادى دارد: مهلت کم، محدودیت هاى مالى، مشتریان پرتوقع، رقابت خصمانه و 
قانون یرکس دادسون مى گوید عملکرد افراد با استرس افزایش مى یابد اما تنها تا یک حد مشخص.

وقتى استرس از حدى بیشتر شود، عملکرد افراد کاهش مى یابد. 
بررسى ها نیز نشان داده است که استرس ممکن است ابتدا عملکرد افراد را کاهش دهد و سپس درحالى که بدن و یا

ذهن فرد در حال کنار آمدن با عامل استرس است عملکرد افراد افزایش مى یابد. اما افراد فقط تا حد مشخصى مى توانند
تحمل کنند و پس  از آن عملکرد آن ها کاهش مى یابد و فرد خسته مى شود.

کمى استرس خوب است. استرس زیاد بد است.
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- آنو آگا
رئیس سابق شرکت ترماکس

«ما با نفس کشیدن زنده مى مانیم اما زنده نیستیم تا نفس بکشیم. پول درآوردن براى ادامه 
فعالیت یک کسب وکار خیلى مهم است اما پول تنها علت وجودى یک کسب وکار نیست».
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همیشه بهترین سیاست فروش، کاهش قیمت و رقابت قیمتى نیست.

                  استراتژى اقیانوس آبى
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آیا  اینکه  بگیرد و آن  باید  کارکنانى را استخدام مى کند، یک تصمیم مشخص  بار  وقتى صاحب یک شرکت خودمالکى نخستین 
جدید: کارکنان 

• تحت نظر مالک شرکت کار خواهند کرد؛
• همکار مالک شرکت خواهند بود؛ یا

• اختیاراتى در مورد مالک شرکت خواهند داشت.
گزینه آخر براى بسیارى از صاحبان کسب وکارهاى کوچک بهترین گزینه خواهد بود. مثالً یک طراح وب که از خانه کار مى کند و 

برنامه ریزى، صورتحساب،  کارمند براى کمک استخدام مى کند ممکن است به سرعت درگیر  کارهایش دو  به دلیل افزایش حجم 
حقوق و دستمزد، حل مشکالت و سرپرستى شود به گونه اى که دیگر نتواند کار اصلى موردعالقه خود را انجام دهد. در چنین مواردى 
بهترین راه حل این است که کسى را استخدام کند که به مدیریت کسب وکار بپردازد تا او نیز بتواند به کار موردعالقه خود بپردازد.

براى خودتان رئیس استخدام کنید.
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براى حل یک مسئله، بهترین راه ساده کردن صورت مسئله است.
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در خرده فروشى بدانید که کسب و کار شما میزبان است یا انگل. 97

مالکان فروشگاه هاى خرده فروشى اغلب انتظار دارند فروشگاه  هاى آنان افراد زیادى را جذب کنند. اما بیشتر مغازه هاى خرده فروشى 
مقصد مردم نیستند و مشتریان خیلى از آنان استقبال نمى کنند. بلکه این کسب وکارها وابسته به دیگر کسب وکارهاى بزرگ مجاور خود 

هستند تا به واسطه آن ها مردم جذب فروشگاه آنان نیز بشوند.
کسب وکارها و دیگر نهادها که ذاتاً مشتریان زیادى جذب مى کنند اغلب مرجع یا میزبان نامیده مى شوند. قرار گرفتن کسب وکار کوچک 

در نزدیکى یک مرجع، روشى عالى براى افزایش بازدید مشتریان است به ویژه وقتى که کسب وکار کوچک بین دو مرجع قرار گرفته باشد. 
مثالً یک دکه ى روزنامه فروشى، یک خشک شویى یا یک کافى شاپ که در کنار یک پارکینگ و ایستگاه مترو رفت وآمد قرار دارند ممکن است 

در جاى بهترى از مغازه اى که داراى پارکینگ اختصاصى است قرار داشته باشند. علت آن نیز مسافران پیاده اى است که هرروز صبح و 
عصر از مقابل فروشگاه عبور مى کنند.
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فرصت پیش روى شما ممکن است فقط یک بار در طول زندگى تان اتفاق بیفتد اما فرصت هاى کسب وکار بى شمارند.
بهتر است به جاى اینکه عجوالنه و بدون احتیاط به سراغ فرصت هاى موجود مثل خرید خودرو، خانه یا شرکت بروید، معموالً 

یا به دنبال یک فرصت دیگر بگردید. منتظر یک فرصت دیگر بمانید 
ورود «موفق» به یک کسب وکار بد، ممکن است بسیار بدتر از نابود کردن کامل یک فرصت خوب باشد.

هر پانزده دقیقه یک اتوبوس

بااحترام به پرفسور پاتریک لیلز
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تکرار مى تواند یک راه اثربخش یادگیرى باشد این امر باعث ثبت اطالعات در حافظه ما مى شود. حتى یک عبارت اشتباه که به اندازه 
کافى تکرار شود مى تواند واقعیت تلقى شود. «اثر مواجه سازى صرف» دلیل تأثیرگذارى تبلیغات بر تغییر اعتقادات و نگرش هاى افراد 

درباره محصوالت و برندهاست و به همین دلیل است که تبلیغات تکرار مى شود.

تکرار باعث درست جلوه دادن حرف شما نمى شود بلکه حرف شما را باورکردنى مى کند.
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خنده دار فکر کنید!

آگیلوى مى گوید:
بهترین ایده ها، خنده دار به نظر مى آیند.

تا جایى که ممکن است خنده دار فکر کنید!

100
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از کسب کردن تجربه هاى جدید فرار نکنید!
مطمئناً از تجربه هاى جدید نخواهید مرد.
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