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اين طوفان مى گذرد اما انتخاب هايى كه هم اكنون مى كنيم، مى تواند 
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برندسازى شخصى مفهومى است كه به تازگى بازار داغى براى خود دست و پا كرده است؛ 
خصوصاً اگر شما در حوزه فروش، بازاريابى يا مديريت فعال باشيد حتماً اين اصطالح را 
شنيده ايد. براى درك بهتر اين مفهوم، پيش تر نياز هست كه با «برند» و «برندسازى» آشنا 

باشيم و اهميت آن ها را در دنياى پررقابت امروزى درك كنيم.....
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پرسونال برندينگ چيست؟

به نام يكتا خداى آفرينش بخش
اين پرسش كه «آدمى چيست، كجاست، از كجا و چگونه 
و براى چه آمده است؟» و نيز پرسش هايى از اين قبيل، 
هيچ گاه بشر انديشمند و حقيقت جو را رها نكرده است. 
آدمى نيز، هيچ گاه اين پرسش ها را وانخواهد گذاشت; زيرا 
معناى زندگى هر كس مبتنى بر پاسخى است كه به اين 

پرسش ها مى دهد.
الهى  الطاف  از  كه  است  نعمتى  «آفرينش»  راستى  به 
شايستگى  و  امكان  كه  چيزى  اگر  و  گرفته  سرچشمه 
آفرينش و به وجود آمدن داشت اما آفريده نمى شد آن 
وقت جاى انتقاد بود. زيرا با نگاه عقل و فطرت به خوبى 
آشكار مى شود؛ كه هميشه «بودن» و «داشتن» بهتر از 

«نبودن» و «نداشتن» است.
امير المؤمنين على (عليه السالم)در اين رابطه مى فرمايد:

رحم اهللا امرء اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من اين؟ 
فى اين؟ و الى اين؟

 خداوند رحمت كند آن انسانى را كه آن چه الزم است، 
براى نفس خود تهيه و خويشتن را براى قبر مستعد و آماده 
سازد. آن انسانى كه بداند از كجا آمده و در كدام راه است و 

به سوى كدام مقصد باز ميگردد.
موالنا چه خوب توانسته است اين كالم نورانى را به نظم در 
آورد; ز كجا آمدهام (ِمْن اَيَْن); آمدنم بهر چه بود؟ (فى اَيَْن); 

به كجا ميروم آخر ننمايى وطنم؟ (الى اَيَْن).
به گفته ى ژان فوارستى، دانشمند آلمانى:

هر چه بشريت ترقى ميكند اين سؤال بيشتر مطرح ميشود 
كه چرا بايد بميرد و منظور از اين آمدن و رفتن چيست؟ 
و به قول سقراط: «زندگِى بررسى نشده، ارزش زيستن 
كليدى  و  ترين  بنيادى  «آفرينش»  راز  بنابراين  ندارد». 
ترين پرسش يك انسان خودآگاه و به دنبال رشد فردى 
است. كما اينكه در مبحث برندسازى شخصى كه به تازگى 
توجه عده زيادى از افراد كه به دنبال كشف فلسفه وجودى 
و رشد فردى هستند را به خود جلب كرده است، اولين 
و مهم ترين و به نوعى سنگ بناى ايجاد يك پرسونال 
برند قوى و محكم، خودشناسى و كشف فلسفه وجودى 
«آفرينش» انسان است. با همه تفاسير ياد شده و با الهام از 
كلمه «آفرينش» و تلفيق ادبى آن با واژه «برند»، واژه اى 
به نام «برندآفرين» را خلق كرديم تا نامى باشد بر ماهنامه 
تخصصى مديريتى كه اكنون پيش شما خواننده محترم و 
فرهيخته است. همچنين «برندآفرين» نه تنها از آفرينش 
برند الهام گرفته، بلكه سرواژه آفرنيش يعنى «آ» و برند 
يعنى «ب» ، در ذهن مخاطب، الفباى برندينگ و بازاريابى 

را تداعى خواهد كرد.
در پايان بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه «برندآفرين» 
است  مديريت  در حوزه  تخصصى  ماهنامه  يك  تنها  نه 
مجموعه  با  فرهنگى-اقتصادى  هلدينگ  يك  نام  بلكه 
هاى متعدد در حوزه آموزش، پژوهش و آفرينش است 
كه براى آشنايى با اين مجموعه ها مى توانيد به وبسايت

 www.brandafarin.org  و يا وبسايت شخصى بنده به 
نشانى www.mohajer.tv  مراجعه فرماييد.

با تقديم احترام 
دكتر سيد محمد مهاجر
مديرمسئول ماهنامه برندآفرين
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این طوفان مى گذرد اما انتخاب هایى كه هم اكنون 
مى كنیم، مى تواند مسیر زندگى مان را در سال هاى 

پیش رو عوض كند. به راستى جهان پس از كرونا 
ویروس چگونه خواهد بود؟

بشر امروز با بحرانى جهانى مواجه است. شايد بزرگ ترين بحراِن 
نسل ما. تصميماتى كه مردم و دولت ها طى چند هفته آينده اتخاذ 
مى كنند به احتمال زياد، جهان را در سال هاى پيش رو شكل 
مى دهد. اين تصميمات نه تنها به  نظام سالمت بلكه به اقتصاد، 
سياست و فرهنگ ما نيز شكل مى دهند. ما بايد به سرعت و قاطعانه 

اقدام كنيم.
   همچنين بايد پيامدهاى بلندمدت اقداماتمان را نيز در نظر 
بگيريم. وقتى در حال انتخاب از ميان راه حل ها هستيم نه تنها بايد 
از خودمان بپرسيم چطور مى بايست بر اين تهديد آنى غلبه كنيم 
بلكه بايد بپرسيم بعد از عبور از اين طوفان در چه دنيايى خواهيم 
زيست؟ بله اين طوفان خواهد گذشت، بشر بقا مى يابد، بيشتر ما 

زنده خواهيم ماند اما در دنياى متفاوتى خواهيم زيست
بسيارى از معيارهاى كوتاه مدت اضطرارى تبديل به جزئى ثابت 
از زندگى خواهند شد. اين طبيعِت شرايط اضطرارى است. اين ها 
به فرايندهاى تاريخى سرعت مى دهند. تصميماتى كه در شرايط 
عادى چندين سال مورد بررسى قرار مى گرفتند، در عرض چند 
ساعت تصويب مى شوند. فناورى هاى نابالغ و حتى خطرناك به كار 
گرفته مى شوند زيرا خطر اينكه هيچ كارى انجام ندهيم، به مراتب 
بيشتر است.همه مردم كشورها ، در آزمايش هاى اجتماعى اى كه 
در مقياس كالن صورت مى گيرد ، در حكم خوكچه هاى گينه اى 
عمل مى كنند. چه اتفاقى مى افتد وقتى همه در خانه كار مى كنند 
و تنها از راه دور با هم ارتباط دارند؟ چه اتفاقى مى افتد وقتى همه 
مدارس و دانشگاه ها به صورت آنالين فعاليت مى كنند؟ در شرايط 
عادى حكومت ها، كسب وكارها و نظام آموزشى هرگز با انجام 

چنين آزمايشاتى موافقت نمى كنند اما االن، شرايط عادى نيست.
در بحران فعلى با دو گزينه مهم و منحصربه فرد مواجه هستيم: 
اولى انتخاب بين نظارت اقتدارگرايانه و توانمندسازى شهروندان 

است و دومى انتخاب ميان انزواى ملى و همبستگى جهانى

نظارت زیرپوستى جهان پس از كرونا ویروس
براى پايان دادن به اپيدمى، همه دنيا بايد از دستورالعمل واحدى 
تبعيت كنند. دو راه اصلى براى دستيابى به اين هدف وجود دارد: 
يك روش اين است كه حكومت بر مردم نظارت كرده و افرادى را 
كه از قوانين تخطى مى كنند، تنبيه نمايد. امروزه براى اولين بار 
در تاريخ بشر، فناورى، اين امكان را به ما مى دهد كه هر فردى 
را هميشه تحت نظر داشته باشيم. 50 سال قبل، كا.گ.ب نه 

مى توانست همه 240 ميليون شهروند اتحاد جماهير شوروى 
را 24 ساعته دنبال كند و نه مى توانست اميد داشته باشد كه 
همه اطالعات جمع آورى شده را به نحو مؤثرى پردازش نمايد. 
كا.گ.ب متكى به عوامل انسانى و تحليلگران خود بود و قطعاً 
اما  بگذارد؛  مأمور  شهروندان،  همه  تعقيب  براى  نمى توانست 
امروزه حكومت ها مى توانند به جاى جاسوسانى از جنس گوشت 
و خون به حسگرهايى كه در همه جا هستند و الگوريتم هاى 
پرقدرت تكيه كنند.در حال حاضر نيز بسيارى از حكومت ها در 
جنگ برعليه اپيدمى كروناويروس، ابزارهاى نظارتى جديدى را 
به كار گرفته اند. بارزترين نمونه، چين است. به وسيله رصد شديد 
تلفن هاى هوشمند مردم، استفاده از ميليون ها دوربين تشخيص 
چهره و ملزم كردن مردم به بررسى و گزارش دماى بدن و وضعيت 
به سرعت  مى تواند  نه تنها  چين  بر  حاكم  نظام  پزشكى شان، 
ناقلين مشكوك به ويروس را شناسايى كند بلكه حتى مى تواند 
رفت وآمدهاى آن ها را رديابى كرده و هر كسى را كه با آن ها ارتباط 
داشته، شناسايى نمايد. طيف وسيعى از اپليكيشن هاى موبايلى به 

شهروندان درباره نزديك شدن به بيماران آلوده، هشدار مى دهند.
اخيراً  نيست.  شرقى  آسياى  به  محدود  فناورى هايى  چنين 
نخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياهو به آژانس امنيتى اسرائيل 

وس ونا ویر جھان پس از کر
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مقابله  براى  معمول  به طور  كه  را  نظارتى اى  فناورى  داد  اجازه 
به  مبتال  بيماران  رديابى  براى  استفاده مى شود،  تروريست ها  با 
كروناويروس به كار بگيرد. وقتى كميته ذيربط در مجلس از صدور 
مجوز اين اقدام خوددارى كرد، نتانياهو با استفاده از اختيارات قانونى 
در شرايط اضطرارى آن را به تصويب رساند.ممكن است ادعا كنيد 
اينكه چيز جديدى نيست. در سال هاى اخير هم حكومت ها و هم 
شركت ها حتى از فناورى هاى پيچيده ترى براى نظارت، رديابى 
و دستكارى افكار عمومى استفاده كرده اند. با اين حال اگر هشيار 
نباشيم اين اپيدمى ممكن است نقطه عطفى در تاريخ نظارت باشد. 
نه تنها به اين خاطر كه ممكن است استفاده از ابزارهاى عظيم 
نظارتى را در كشورهايى كه تا كنون از آن سرباز زده اند به امرى 
عادى تبديل  كند بلكه بيشتر به اين خاطر كه نشان دهنده گذارى 

غم انگيز از نظارت علنى به نظارت زيرپوستى است.
 پيش از اين وقتى با انگشت صفحه گوشى هوشمندتان را لمس 
و بر روى لينكى كليك مى كرديد، حكومت مى خواست بداند كه 
دقيقاً بر چه چيزى كليك كرده ايد؛ اما با كروناويروس، تمركز عاليق 
تغيير جهت پيدا مى كند. اكنون حكومت مى خواهد دماى انگشت و 

فشارخوِن زير پوستتان را بداند.

دسر اضطرارى:
يكى از مشكالتى كه وقتى تحت نظارتيم با آن مواجه هستيم اين 
است كه هيچ يك از ما نمى دانيم كه دقيقاً به چه صورتى تحت نظر 
هستيم و اينكه سال هاى پيِش رو چه چيزى را برايمان به ارمغان 
خواهد آورد؟ فناورى نظارتى با سرعتى خارق العاده رشد مى نمايد 
و آنچه 10 سال پيش علمى تخيلى به نظر مى رسيد امروزه اخبارى 
قديمى به حساب مى آيد. به عنوان يك آزمايشى خيالى، دولتى 
فرضى را در نظر بگيريد كه خواستار آن است كه همه شهروندان 
دستبندهاى بيومتريك داشته باشند تا 24 ساعته بر دماى بدن و 
ضربان قلب آن ها نظارت داشته باشد. داده هاى به دست آمده، ذخيره 
شده و توسط الگوريتم هاى حكومتى تجزيه و تحليل مى شوند. اين 
الگوريتم ها، حتى قبل از اينكه خودتان بدانيد، خواهند دانست 
كه بيمار هستيد و خواهند دانست كجا بوده ايد و با چه كسانى 
مالقات كرده ايد. زنجيره هاى سرايت مى تواند به شدت كوتاه شده 
و حتى قطع شود. چنين سيستمى احتماالً مى تواند طى چند روز 
با رديابى هاى خود، اپيدمى را متوقف نمايد. عالى به نظر مى رسد. 

اين طور نيست؟
البته نكته منفى اش اين است كه به يك سيستم نظارتى جديد 
و وحشتناك مشروعيت مى بخشد. به عنوان مثال، اگر شما بدانيد 
كه من به جاى كليك روى لينك فاكس نيوز، روى لينك سى.ان.ان 
كليك كرده ام، مى توانيد چيزهايى در مورد ديدگاه هاى سياسى من 
و حتى شايد در مورد شخصيت من بياموزيد؛ اما اگر بتوانيد اتفاقى 
كه هنگام تماشاى يك كليپ براى دماى بدن، فشارخون و ضربان 
قلبم رخ  داده است را رصد كنيد، مى توانيد بفهميد چه چيزى من 
را مى خنداند، چه چيزى مرا به گريه مى اندازد و چه چيزى مرا واقعاً 

عصبانى مى كند.
 مهم است كه يادمان باشد كه خشم، لذت، بى حوصلگى و عشق 
همگى پديده هايى بيولوژيكى هستند، درست مثل تب و سرفه. 
را  را شناسايى كند، خنده  فناورى اى كه مى تواند سرفه  همان 
هم مى تواند تشخيص دهد. اگر شركت ها و حكومت ها شروع به 
نمايند،  وسيعى  مقياس  در  ما  بيومتريك  داده هاى  جمع آورى 
مى توانند ما را حتى بهتر از خودمان بشناسند و نه تنها مى توانند 
احساسات ما را پيش بينى كنند بلكه مى توانند آن احساسات را 
دستكارى و هر آنچه را كه مى خواهند به ما غالب كنند- چه يك 
محصول باشد و چه سياستى خاص. نظارت بيومتريك، شيوه هاى 
 Cambridge) آنااليتيكا  كمبريج  داده هاى  كردن  هك 
Analytica’s data) را شبيه چيزهاى عصر حجرى مى كند. 
كره شمالى را در سال 2030 در نظر بگيريد كه هر يك از شهروندان 
بايد يك دستبند بيومتريكى را 24 ساعته بر دست داشته باشند. 
اگر به سخنرانى رهبر بزرگ گوش مى دهيد و دستبندتان عالئم 

وس ونا ویر جھان پس از کر
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عصبانيت را نشان مى دهد، كارتان تمام است!
 البته مى توانيد مورد نظارت بيومتريك را به عنوان اقدامى موقتى 
كه در مواقع اضطرارى صورت مى گيرد، در نظر بگيريد. به محض 
اينكه موقعيت اضطرارى تمام شود، اين اقدام متوقف مى شود؛ 
اما خصلت بدى كه اقدامات موقتى دارند اين است كه شرايط 
اضطرارى را طول مى دهند به ويژه اينكه هميشه يك موقعيت 
اضطرارى جديد در افِق پيِش رو، در كمين ماست. به عنوان مثال، 
سرزمين مادريم اسرائيل، طى جنگ هاى استقالل در سال 1948 
وضعيت اضطرارى اعالم كرد كه به واسطه آن طيف وسيعى از 
اقدامات موقتى از سانسور مطبوعات و مصادره زمين ها گرفته تا 
مقررات ويژه براى تهيه دسر، توجيه مى شد (شوخى نمى كنم). 
اما  تمام شده اند  كه  است  مدتى طوالنى  استقالل  جنگ هاى 
اسرائيل هرگز به وضعيت اضطرارى خاتمه نداد و در لغو كردن 
بسيارى از اقدامات موقتى سال 1948 ناموفق بود (فرمان دسر 

اضطرارى را در سال 2011 مهربانانه منسوخ كردند!).
 حتى هنگامى كه ميزان سرايت كروناويروس به صفر برسد، 
بعضى حكومت هايى كه تشنه داده ها هستند، مى توانند ادعا كنند 
كه بايد سيستم هاى نظارتى بيومتريك را حفظ نمايند چرا كه 

نگران موج دوم شيوع كروناويروس 
به اين علت  يا  هستند، 

كه نسل جديدى از 

ويروس ابوال در آفريقاى مركزى در حال تكامل است، يا به اين 
دليل كه… خودتان حدس بزنيد! جنگ بزرگى بر سر حفظ حريم 
خصوصى ما در سال هاى اخير در گرفته است. بحران كروناويروس 
مى تواند نقطه عطف اين نبرد باشد. وقتى به مردم فرصت انتخاب 
بين حريم خصوصى و سالمتى داده شود، معموالً سالمتى را 

انتخاب مى كنند.
 در حقيقت، خواستن از مردم براى اينكه از بين حريم خصوصى 
و سالمتى يكى را انتخاب كنند، ريشه اصلى مشكل است. چراكه 
انتخاب غلطى است. ما مى توانيم و بايد، هم از حريم خصوصى و 
هم از سالمتى لذت ببريم. ما مى توانيم نه از طريق ايجاد نظام هاى 
نظارتى ديكتورمأبانه، بلكه از طريق توانمندسازى شهروندان، از 
سالمت خود محافظت كرده و همه گيرى آن را متوقف كنيم. در 
هفته هاى اخير، برخى از موفق ترين تالش ها براى مهار اپيدمى 
كروناويروس توسط كره جنوبى، تايوان و سنگاپور صورت گرفت. با 
اين كه اين كشورها از برخى از برنامه هاى رديابى استفاده كرده اند، 
اما بيشتر به آزمايشات گسترده، گزارشات صادقانه و همكارى 

مشتاقانه مردِم آگاه جامعه اعتماد كرده اند.
نظارت متمركز و مجازات هاى شديد تنها راه براى مجاب كردن 
مردم به پيروى از دستورالعمل هاى مفيد نيست. وقتى حقايق 
علمى به مردم گفته شود و وقتى مردم به مقامات دولتى اى 
كه اين حقايق را مى گويند اعتماد داشته باشند، حتى 
بدون اينكه آقاباالسر داشته باشند، مى توانند كارهاى 
درست را انجام دهند. مردمى با انگيزه و آگاه معموالً 
به مراتب قدرتمندتر و مؤثرتر از مردم نادانى هستند 
كه تحت نظارت پليسى قرار دارند.  به عنوان مثال 
شستن دستان خود با صابون را در نظر بگيريد. اين كار 
يكى از بزرگ ترين پيشرفت هاى بهداشتى بشر بوده است. 
اين اقدام ساده هر ساله جان ميليون ها انسان را نجات مى دهد. 
درحالى كه ما آن را بديهى مى پنداريم، اما تازه در قرن نوزدهم 
بود كه دانشمندان اهميت شستن دست ها با صابون را كشف 
كردند. قبل از آن، حتى پزشكان و پرستاران بدون شستن 
دستان خود از يك عمل جراحى به عمل جراحى ديگرى 
اقدام مى كردند. امروز ميلياردها انسان روزانه دست هاى 
خود را مى شويند، نه به اين دليل كه از پليس صابون 
ترسيده باشند، بلكه به اين خاطر كه واقعيت ها 
را مى فهمند. من دستانم را با صابون مى شويم 
چون درباره ويروس ها و باكترى ها شنيده ام، 
مى فهمم كه اين موجودات كوچك باعث 
صابون  كه  مى دانم  و  مى شوند  بيمارى 

مى تواند آن ها را از بين ببرد.
از  سطحى  چنين  به  رسيدن  براى  اما 
اعتماد  به  نياز  همكارى،  و  مقبوليت 
داريد. مردم بايد به علم اعتماد داشته 
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باشند، به مقامات دولتى اعتماد داشته باشند، به رسانه ها اعتماد داشته 
باشند. در چند سال گذشته، سياستمداران بى مسئوليت عمداً اعتماد به 
علم، مقامات دولتى و رسانه ها را تضعيف كرده اند. حال ممكن است همين 
سياستمداران بى مسئوليت وسوسه شوند كه شاهراه اقتدارگرايى را طى 
كنند، با اين استدالل كه شما نمى توانيد صرفاً به مردم اعتماد كنيد كه 

خودشان كارهاى درست را انجام دهند.
طبيعتاً اعتمادى را كه در طى چندين سال از بين رفته است، نمى توان 
يك شبه بازسازى كرد؛ اما اين بار شرايط طبيعى نيست. در لحظات 
بحرانى، ذهن ها نيز مى توانند به سرعت تغيير كنند. شما مى توانيد سال ها 
با خواهر و برادرهاى خود مشاجرات تلخى داشته باشيد، اما وقتى شرايط 
اضطرارى پيش مى آيد، ناگهان مخزنى پنهانى از اعتماد و رفاقت را كشف 
مى كنيد و به كمك يكديگر مى شتابيد. چندان هم دير نشده كه به جاى 
ايجاد يك رژيم نظارتى ، به بازسازى اعتماد مردم نسبت به علم، مقامات 
دولتى و رسانه ها اقدام كنيم. قطعاً بايد از فناورى هاى جديد هم استفاده 
كنيم، اما اين فناورى ها بايد شهروندان را توانمند كنند. من كامًال موافق 
نظارت بر دماى بدن و فشارخون هستم اما از اين داده ها نبايد براى ايجاد 
حكومتى با قدرت مطلقه استفاده شود. در عوض، اين داده ها بايد به من 
امكان دهد تا بتوانم شخصاً انتخاب هاى آگاهانه بيشترى داشته باشم و نيز 

بتوانم دولت را در قبال تصميماتش پاسخگو نگه دارم.
  اگر بتوانم در 24 ساعت شبانه روز وضعيت پزشكى خود را پيگيرى كنم، 

نه تنها مى فهمم كه آيا به تهديدى براى سالمتى سايرين تبديل شده ام يا 
نه بلكه مى فهمم كه كدام عادت ها به سالمتيم كمك مى كند. اگر بتوانم به 
آمارهاى موثق در مورد شيوع كروناويروس دسترسى پيدا كرده و آن ها را 
تجزيه تحليل نمايم، آن وقت مى توانم قضاوت كنم كه آيا حكومت حقيقت 
را به من مى گويد و آيا سياست هاى صحيحى را براى مقابله با اين اپيدمى 
اتخاذ كرده است يا خير. هرگاه مردم در مورد نظارت صحبت مى كنند، به 
خاطر داشته باشيد كه فناورى نظارتى نه تنها مى تواند توسط حكومت ها 
براى نظارت بر مردم استفاده شود بلكه مى تواند توسط مردم براى نظارت 

بر حكومت ها نيز مورد استفاده قرار گيرد.
 بنابراين اپيدمى كروناويروس يك آزمون بزرگ شهروندى است. در 
روزهايى كه در پيش داريم، هر يك از ما بايد انتخاب كنيم كه فراتر از 
نظريه هاى بى اساس توطئه و سياستمداران منفعت طلب، به داده هاى 
علمى و متخصصان بهداشت و درمان اعتماد كنيم. اگر در انتخاب گزينه 
صحيح شكست بخوريم، ممكن است خودمان را در حال واگذارى با 
ارزش ترين آزادى هايمان بيابيم، در حالى كه فكر مى كنيم اين تنها راه 

حفاظت از سالمتى مان است. ما به يك برنامه جهانى احتياج داريم.
 دومين انتخاب مهم ما، انتخاب بين انزواى ملى و همبستگى جهانى 
است. هم خوِد اپيدمى و هم بحران اقتصادى ناشى از آن، مشكالتى 
جهانى هستند كه فقط با همكارى مؤثر جهانى قابل حل هستند. قبل از 
هر چيز، براى شكست دادن ويروس، بايد اطالعات را به صورت جهانى به 

بتوانم دولت را در قبال تصميماتش پاسخگو نگه دارم.
24  اگر بتوانم در 24  اگر بتوانم در 24 ساعت شبانه روز وضعيت پزشكى خود را پيگيرى كنم، 

جهانى هستند كه فقط با همكارى مؤثر جهانى قابل حل هستند. قبل از 
هر چيز، براى شكست دادن ويروس، بايد اطالعات را به صورت جهانى به 
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اشتراك بگذاريم. اين مزيت بزرگ انسان ها نسبت به ويروس هاست. 
يك كروناويروس در چين و يك كروناويروس در اياالت متحده 
نمى توانند در خصوص نحوه آلوده كردن انسان ها، با هم تبادل 
اطالعات نمايند؛ اما چين مى تواند درس هاى با ارزش زيادى را در 
مورد كروناويروس و نحوه مقابله با آن به آمريكا ياد دهد. چيزى 
را كه يك پزشك ايتاليايى در اوايل صبح در ميالن كشف مى كند، 
مى تواند تا عصر جان انسان هاى زيادى را در تهران نجات دهد. وقتى 
دولت انگليس بين انتخاب چند سياست مردد است، مى تواند از 
كره اى ها كه از يك ماه پيش تا اآلن با معضل مشابهى روبرو شده اند، 
مشاوره بگيرد؛ اما براى اينكه چنين اتفاقى بيفتد، ما نياز به روحيه 

همكارى و اعتمادى جهانى داريم.
 كشورها بايد بخواهند كه اطالعات را به صورت علنى به اشتراك 
بگذارند و فروتنانه به دنبال گرفتن مشاوره باشند و بايد بتوانند 
به داده ها و بينش هايى كه دريافت مى كنند، اعتماد نمايند. ما 
مهم ترين  كه  پزشكى  تجهيزات  توزيع  و  توليد  براى  همچنين 
آن ها كيت هاى آزمايش و دستگاه هاى تنفسى است، به تالشى 
جهانى احتياج داريم. به جاى اينكه هر كشورى سعى كند اين كار 
را به صورت محلى انجام دهد و هر مقدار تجهيزاتى را كه به دست 
را  توليد  تلنبار كند، تالش هماهنگ جهانى مى تواند  مى آورد، 
به شدت تسريع نموده و اطمينان دهد كه تجهيزات نجات بخش 

زندگى، عادالنه تر توزيع مى شود.
 دقيقاً همان طورى كه كشورها در طول جنگ، 
صنايع كليدى را ملى مى كنند، جنگ 
كروناويروس  عليه  انسانى 

ممكن است ما را ملزم به «انسانى سازى» خطوط مهم توليد كند. 
يك كشور ثروتمند كه تعداد كمى از مبتاليان به كروناويروس دارد، 
بايد مايل باشد كه خيلى از تجهيزات گران بهاى خود را به كشورهاى 
اطمينان  اين  و  بفرستد  دارد،  بيشترى  مبتاليان  كه  فقيرترى 
را داشته باشد كه اگر بعداً خودش به كمك نياز پيدا كند، ساير 

كشورها به كمكش خواهند آمد.
 ممكن است تالشى جهانى و مشابه را براى ائتالف كادر پزشكى 
تأثير  تحت  كمتر  حاضر  حال  در  كه  كشورهايى  كنيم.  مطرح 
بيشتر  مناطق  به  را  خود  درمانى  كادر  مى توانند  قرارگرفته اند، 
آسيب ديده جهان اعزام كنند تا هم به آن ها در زمان هاى مورد 
نيازشان كمك كنند و هم تجربه هايى ارزشمند به دست بياورند. 
اگر بعداً كانون اپيدمى تغيير پيدا كند، كمك هاى متقابل مى تواند 

به جريان بيفتد.
 همكارى جهانى در عرصه اقتصادى نيز بسيار حياتى است. با 
توجه به ماهيت جهانى اقتصاد و زنجيره هاى تأمين، اگر هر دولتى 
كارهاى خود را بدون در نظر گرفتن ديگران انجام دهد، نتيجه آن 
هرج ومرج و عميق تر شدن بحران خواهد بود. ما نيازمند يك برنامه 

عملى جهانى هستيم و خيلى فورى به آن نياز داريم.
 الزام بعدى، دستيابى به توافقى جهانى در خصوص سفرهاست. 
تعليق تمام سفرهاى بين المللى به مدت چند ماه، مشكالت بزرگى 
را به دنبال خواهد داشت و مانع جنگ عليه كروناويروس خواهد 
از  تعداد محدودى  تا حداقل  بايد همكارى كنند  شد. كشورها 
كسانى كه سفرشان ضرورى است، بتوانند از مرزها عبور كنند: 
دانشمندان، پزشكان، روزنامه نگاران، سياستمداران و تجار. اين امر 
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مى تواند با دستيابى به توافقى جهانى در مورد پيش غربالگرى مسافران 
توسط كشور مبدأ انجام شود. اگر بدانيد فقط مسافرانى اجازه سوار 
شدن به هواپيما را پيداكرده اند كه به دقت غربال شده اند، بيشتر مايل به 

پذيرش آن ها در كشور خود خواهيد بود.
 متأسفانه، در حال حاضركشورها به ندرت هركدام از اين كارها را انجام 
مى دهند. فلجى جمعى، جامعه جهانى را گرفتار كرده است. به نظر 
مى رسد آدم بالغى در اتاق (بين رهبران جهانى) نيست. چيزى كه انتظار 
داشتيم ببينيم اين بود كه چند هفته پيش  از اين، جلسه اضطرارى 
رهبران جهانى براى تهيه يك برنامه عملى مشترك برگزار مى شد. اما 
صرفاً در همين هفته بود كه رهبران گروه جى – 7 اجالسى ويدئويى 

ترتيب دادند كه آن هم به چنين برنامه اى منتج نشد.
 در بحران هاى جهانى قبلى – مثل بحران مالى سال 2008 و اپيدمى 
ابوال در سال 2014 – اياالت متحده نقش رهبرى جهانى را بر عهده 
گرفت؛ اما دولت فعلى اياالت متحده از پذيرش نقش رهبرى كناره گيرى 
كرده است. اين امر به وضوح نشان مى دهد كه آن ها به بزرگى آمريكا 
دولت حتى  اين  اهميت مى دهند.   بشريت  آينده  از  بيشتر  بسيار 
نزديك ترين متحدان خود را نيز رها كرده است. وقتى كه همه سفرها از 
اتحاديه اروپا را ممنوع اعالم كرد، حتى به خودش زحمت نداد كه قبل 
از آن در حد يك اعالميه به اتحاديه اروپا اطالع دهد – چه برسد به اينكه 
با آن ها درباره چنين اقدام سخت گيرانه اى مشورت كند. آمريكا با ارائه 
پيشنهاد 1 ميليارد دالرى به يك شركت داروسازى آلمانى براى خريد 
حقوق انحصارى واكسن جديد كوويد-19، آلمان را به شدت عصبانى 
كرده است. حتى اگر دولت فعلى سرانجام تغيير رويه 

دهد و يك برنامه جهانى عملى ارائه كند، كمتر كسى حاضر است از 
رهبرى پيروى  كند كه هرگز مسئوليتى بر عهده نمى گيرد، هرگز 
اشتباهاتش را نمى پذيرد و كسى است كه مرتباً اعتبار همه چيز را به 

خودش نسبت مى دهد و همه گناهان را به گردن ديگران مى اندازد.
 اگر خأل ناشى از عدم حضور اياالت متحده توسط ساير كشورها پر 
نشود، نه تنها متوقف كردن اپيدمى فعلى دشوارتر خواهد شد، بلكه 
ميراث آن يعنى مسموم شدن روابط بين المللى ، همچنان طى سال هاى 
آتى ادامه خواهد يافت. با اين وجود، هر بحرانى يك فرصت است. ما بايد 
اميدوار باشيم كه اپيدمى فعلى به بشر در درك خطرات جدى ناشى از 

عدم اتحاد جهانى كمك كند.
 بشريت بايد دست به انتخاب بزند. آيا ما به مسير چندپارگى سقوط 
خواهيم كرد يا مسير همبستگى جهانى را طى خواهيم نمود؟ اگر عدم 
اتحاد را انتخاب كنيم، اين كار نه تنها بحران را طوالنى تر مى كند، بلكه 
احتماالً در آينده منجر به فجايع بدترى خواهد شد. اگر همبستگى 
جهانى را انتخاب كنيم، نه تنها در مقابل كروناويروس بلكه در برابر همه 
اپيدمى ها و بحران هايى كه ممكن است در قرن بيست و يكم به بشر 

حمله كند، پيروز خواهيم شد.
  تصاوير زير از دوربين هاى مشرف به خيابانهاى متروك ايتاليا گرفته 
شده و توسط عكاسى به نام Graziano Panfili كه در قرنطينه به 

سر مى برد، اصالح شده است.
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دو دليل اصلى در اين زمينه وجود دارد. اوال، برخى از رهبران فروش فكر مى كنند (كه غالبا تفكرى غلط مى باشد) چون 
مديران فروش فروشنده هاى  موفقى بوده اند، بايد بتوانند فروشندگان   را  به طور موثر  و تنها بر اساس غريزه طبيعى مديرت 
كنند.دوم اينكه بسيارى از رهبران فروش به آموزش مديران معتقد هستند، اما، به نظر مى رسد كه براى رهبران سخت مى باشد 
كه برنامه هاى آموزش رسمى را به واسطه هزينه هاى آنها، تائيد كنند. اين اتفاق مخصوصا در شركت هايى رخ مى دهد كه هر 

سال تعداد كمى از مديران فروش را در اختيار دارند.
اين يك اشتباه است. شركت هايى كه موفق به توسعه مديران فروش نمى شوند، يك فرصت كليدى را از دست مى دهند. 
توسعه  مهارت هاى يك فروشنده بهبود عملكرد را  در يك منطقه واحد فروش به همراه دارد. توسعه مهارت هاى  يك مدير 
فروش عملكرد در تمام مناطق تحت  نظارت و مديرت  وى را بهبود مى بخشد.بالندگى و رشد مدير فروش  باعث افزايش سود  
زيادى نسبت به هزينه هاى كم مى شود. غلبه بر موانع توسعه مديران فروش نيازمند شناسايى اولويت نياز به توسعه مديران و 

سپس انتخاب روش هاى آموزشى است كه هم موثر و هم  كارآمد باشند.

طراحى موضوع براى آموزش
بر اساس تحقيقات گزارش شده توسط مجله هاروارد، اصل پيتر براى نيروهاى فروش روشى كاربردى و مناسب است: شركت 
ها بهترين فروشندگان خود را به بدترين مديران خود تبديل مى كنند. گاهى اوقات شركت ها افراد نامناسبى را  - كسى كه در 
فروش خوب است اما داراى پتانسيل هاى  مديريتى نيست – براى مديريت تربيت  مى كنند. با اين حال حتى نامزدهاى ايده آل 
براى مديريت نيروهاى  فروش نميتوانند به عنوان مديران بهترى درنظر گرفته شوند، مگر اينكه آنها مهارت هاى الزم را دراين 

زمينه  آموخته باشند.

وش تازه کار  چرا مدیران فر
نیاز به آموزش بیشتری دارند؟

ــا  ــه م ــروش ب ــن ف ــه معاونی ــه ك ــا آنچ ــه ب ــد ك ــان مى كنن ــروش بی ــران ف مدی
ــه   ــت مواج ــا شكس ــدم ب ــط مق ــت خ ــر مدیری ــتیم: " اگ ــق هس ــد، مواف مى گوین
شــود،كل نیــروى فــروش  بــى اثــر خواهنــد بــود." بــا ایــن حــال بســیارى از شــركت 

ــد. ــى دهن ــام نم ــروش انج ــران ف ــعه  مدی ــراى توس ــاى الزم را ب ــا فعالیت ه ه
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تبديل شدن از  يك فروشنده (بازيكن) به يك  مدير (مربى) براى 
اكثر مردم  نه  تنها آسان نيست بلكه  طبيعى هم به نظر نمى رسد. 
مديران تازه ارتقاء يافته، فاقد توانايى هاى انتقادپذيرى هستند. آنها 
تجربه مديريت ديگران را ندارند. آنه تجربه ا استخدام، مربيگرى، 
ايجاد انگيزه در نيروى انسانى و حفظ و نگهدارى تيم فروش را 
نداشته اند. آنها نمى دانند چگونه يك طرح كسب و كار ايجاد كنند و  
يا نمى دانند  چگونه سازمان را براى كسب منابع موردنياز هدايت و 
راهبرى كنند. بدون راهنمائى، مديران جديد مجبور به بداهه سازى 
هستند و تسلط شايستگى متناقض مى باشد. معارفه براى  مديران 
جديد  براى خروج از منطقه راحتى (فروش) و ورود آنان براى 
هدايت يك تيم فروش ضرورى است.بعد از يك معارفه موفق،توسعه 
مستمر به مديران باتجربه كمك مى كند تا  دانش و مهارت هاى 
جديد را به روز كنند، شكاف هاى شايستگى را شناسائى كنند، و با 

محيط هميشه در حال تغيير فروش همگام شوند.

یافتن مسیرى صحیح براى آموزش مدیران
معارفه و  توسعه مدير  مى تواند منفعت  باال ئى را براى هر تعدادى 
از نيروهاى فروش به همراه داشته باشد.رمز و راز در اين فرآيند، 
يافتن تركيبى از روش ها براى اين شرايط است. نيروهاى فروش 
بزرگ مى توانند برنامه هاى سفارشى را  تائيد و توجيه كنند، در 
حالى كه نيروهاى فروش خرده فروش نياز به رويكرد خالقانه  تر 
دارند. روش هاى زير براى نيروهاى فروش كوچك به خوبى كار 
مى كنند و همچنين مى توانند به توسعه مدير در نيروهاى فروش 

بزرگ كمك كنند.

مربیگرى توسط سرپرستان فروش
مدير ارشد  فروش  (معموال مدير فروش منطقه اى يا ملى) 
مسئوليت هاى زيادى دارد. مربيگرى و مشاوره گروه هاى تابع به 
ندرت آنگونه كه شايسته است، توجه مدير را به خود جلب مى كند. 
استراتژى هاى هدفمند مى توانند نقش  سرپرستان فروش  را در 
توسعه مديران خط اول افزايش دهند. بعضى از شركت ها انتظار 
دارند كه نيمى از زمان مديران فروش  به مربيگرى مديران خط 

اول ( مقدم) اختصاص يابد. يك شركت نياز دارد  مديران فروش 
مشاركت بيشترى براى  حضور در جلسات آموزشى  مديران، 
معرفى و سوال و جواب هاى ساده و ترك جلسات داشته باشند. 
مديران فروش شركتى ديگر به طور مرتب مديران خط مقدم را 
ارزيابى  و  بررسى  موردنياز  دانش  و  ها  مهارت  يادگيرى  براى 
مى كنند. سپس مديران ارشد جلسات توسعه مهارت ها را  جهت 
تمركز بر اين صالحيت ها به عنوان بخشى از جلسات  منظم تيم 

مديريت سازماندهى مى كنند. 

یادگیرى مستمر 
مربيگرى و نظارت همكاران  روشى موثر براى مديران جديد 
مى باشد.تعداد مربيان بستگى به اندازه تيم هاى فروش دارد. يك 
شركت، وظيفه مربيگرى  يك مدير فروش جديد را در ميان پنج 
مدير با تجربه، تقسيم كرد. هر مدير با تجربه خواسته بود كه دو روز  
با مدير جديد همراه شوند  در حالى كه   بر يكى از پنج مسئوليت 

اصلى مديريت تمركز كنند:
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1- برنامه ريزى كسب و كار
 2-  جذب،مديريت و توسعه استعدادها

 3- رديابى و اجراى فروش
  4-  مديريت عملكرد، پاداش و به رسميت شناختن

 5-  قرارداد، مذاكره و قيمت گذارى.
مدير جديد، با  هر يك از پنج مدير باتجربه به صورت تنگاتنگ 
همراه شده  و پس از دوره  ده روزه با دانش گسترده اى در مورد 
شغل از دوره خارج مى شود. در مجموع، مدير جديد  پنج مربى 
مختلف را داشت كه مى توانستند براى  سواالت و مشاوره هاى 

آينده به كار گرفته شوند. 
يك شركت ديگر دو مربى را به هر مدير جديد اختصاص داد. يك 
مربى به مدت يك تا دوسال   نقش مدير را برعهده گرفته  و مى تواند 
با چالش هاى جديد ارتباط برقرار كند. مربى ديگر تجربه بيشترى  
داشت و مى توانست دانش و خرد را به اشتراك بگذارد. در حالى 
كه برنامه هاى مربيگرى به مديران جديد كمك مى كند، چنين 
برنامه هايى نيز به مربيان كمك مى كنند تا با ارائه تجربه رهبرى 

خود به ديگران، تقويت دانش و افزايش انگيزه و اعتماد به نفس 
آنها رشد كنند. به طور مداوم، شركت ها مى توانند از تكنولوژى 
براى تشويق يادگيرى مستمر  در ميان مديران استفاده كنند. 
يك شركت شبكه اجتماعى  آنالين را  براى كمك به مديران خط 
مقدم براى همكارى و به اشتراك گذارى بهترين تجربه هاى خود 
راه اندازى نمود. مديران مى توانستند سواالت و نظرات خود را در 
اين شبكه اجتماعى آنالين قرار دهند، در حالى كه شركت محتواها  
را نظارت مى كند تا از گسترش هر گونه اطالعات غلط جلوگيرى 
شود و اطمينان حاصل شود كه سايت به روز  و توليد محور 
مى باشد. شركت ديگرى از مديران با تجربه و پر طرفدار خواست كه 
توصيه هاى خود را در مورد  چالش هاى مشخص كار از طريق فيلم 
ارائه دهند. اين فيلم ها بخشى از يك كتابخانه پادكستى است كه 

هر مدير در صورت نياز مى تواند  به آن دسترسى داشته باشد.

یادگیرى مستقل
 شركت ها  با ارائه دسترسى آسان به منابع توسعه، به مديران 
اجازه مى دهند تا به طور فردى راه هايى را  براى بهبود مهارت و 
دانش خود بيايند. شركتى  يك پورتال آنالين را كه  با مطالب 
آموزشى شامل روزنامه ها، كتاب ها، سمينارها، دوره ها، كليپ هاى 
ويدئويى، وبينارها در زمينه  مهارت هاى  خاص  مديريتى  ايجاد 
كرد. تمام مطالب آموزشى  در اينترانت شركت بوجود داشت. اين 
كار  باعث شد كه مديران به طور مستقل در ايجاد مهارت هايى كه 
آنها يا سرپرست آنها نياز به بهبود آن را دارند، آسان شود. از آنجايى 
كه متخصصان فروش معموال غيرقابل رقابت و هدف گرا هستند، 
برخى از شركت ها عناصر بازى (امتيازات، نشان ها، ماموريت ها، 
مديران) را به پورتال هاى آموزشى براى تشويق مشاركت و ايجاد 

يادگيرى اجتماعى و سرگرم كننده اضافه كردند.
با شناخت ارزش مديران فروش و تركيب روش هاى يادگيرى 
درست، شركت ها مى توانند يك تيم مديريت فروش موفق را ايجاد  

كرده و عملكرد نيروى فروش را افزايش دهند.
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ــا  ــد ت ــتفاده مى كنن ــروش اس ــداف ف ــروش از اه ــران  ف ــتر مدی بیش
بتواننــد  توجــه خــود را  بــر روى آنچــه كــه مهــم اســت ،متمركــز كننــد 
و فروشــندگان را بــراى كارى كــه بایــد انجــام دهنــد، هدایــت  كننــد. 
ــه  ــه ادام ــان را ب ــند و آن ــرژى مى بخش ــندگان ان ــه  فروش ــداف  ب اه
ــه  ــروش را ب ــاى ف ــا، نیروه ــركت ه ــًا، ش ــد. غالب ــب مى كنن كار ترغی
هــدف  قابــل دســترس مرتبــط مى ســازند. ایــن  موضــوع   هدفگــذارى  
ــرل  ــروش و كنت ــاى ف ــزه در تیم ه ــاد انگی ــت و ایج ــراى هدای ــر   ب مؤث
هزینه هــاى جبــران فــروش  ضــرورى  اســت. حتــى در محیــط  امــروزى 
ــن  ــى در تعیی ــت ذات ــدم قطعی ــر ع ــه ب ــب  غلب ــى از داده ها،اغل غن
ــد  ــاد مى توان ــازار و اقتص ــان ب ــدم اطمین ــت. ع ــوار اس ــدف   دش ه
هــدف گذارى هــاى منطقــى و منصفانــه فــروش را بــه چالــش بكشــد. 
هدفگــذارى بaراى محصــوالت جدیــد بســیار دشــوار اســت. تعییــن ا 
ــد  ــه مى توانن ــراد  تأثیرگذارك ــال و  اف ــاى دیجیت ــط كاناله ــداف توس ه
تمایــالت و  خواســته هاى  مشــترى را تغییــر دهنــد و تاثیــر  فروشــندگان  
بــر تصمیمــات خریــد را  كاهــش دهنــد، پیچیــده تــر شــده  اســت. اگر 
اهــداف خیلــى زیــاد و متنــوع  باشــند، فروشــندگان تمایــل زیــادى بــه 
ــه راحتــى حاصــل  رهــا كــردن  اهــداف پیــدا مى كننــد. اگــر اهــداف ب
ــزى را   ــم ارزش و ناچی ــویقى ك ــتمزدهاى تش ــندگان دس ــوند، فروش ش
ــرى  ــى را پیگی ــندگان اهداف ــى از فروش ــر برخ ــد. و اگ ــت مى كنن دریاف
ــى  ــر اهداف ــى دیگ ــه برخ ــى ك ــت در حال ــوار اس ــى دش ــه خیل ــد ك كنن
ــودن  ــه ب ــس ناعادالن ــد ح ــال  كنن ــتند، دنب ــان هس ــیار آس ــه بس را ك
ــروى  ــود نی ــث مى ش ــه  باع ــرد ك ــكل مى گی ــان ش ــذارى در آن هدفگ
فــروش دچــار پریشــانى شــده  و ناهنجــارى ایجــاد خواهــد شــد. در این 
ــد   ــتفاده كنن ــد اس ــتراتژى هایى  مى توانن ــه اس ــركتها از چ ــورت ش ص
ــا  ــود دارد؟ در اینج ــذارى وج ــدف  گ ــا در ه ــال خط ــه احتم ــى ك هنگام

ــردد: ــه مى گ ــا ارائ ــتراژى ه ــن اس ــورد از ای ــت م هف

وش  وشی که  تیم فر ر
می توانند اھداف 
بھتری را تعیین کنند
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پاداش طیف وسیعى از عملكرد
به جاى تعيين هدف هايى كه توجه را بر 
روى يك عدد مشخص متمركز مى كنند، 
محدوده عملكرد را تعيين كنيد. به عنوان 
مثال، به جاى يك هدف خاص، مثًال 2 
ميليون دالر براى يك فروشنده، "محدوده 
موفقيت" 1,8 دالر تا 2,2 ميليون دالر را 
تعيين كنيد. 1,8 ميليون دالر پايه پرداخت 
تشويقى مى باشد و با  عملكرد بهتر و بيشتر 
اگر نسبت به صحت  افزايش پيدا كنيد. 
افزايش  با  داريد،  ترديد  خود  هدفگذارى 
"دامنه  خود،  پرداخت خالقانه  در  كندتر 

موفقيت" بزرگترى را ايجاد كنيد.

اهداف را با فاصله هاى زمانى 
كوتاه تنظیم كنید

وقتى اهداف غير منطقى به نظر مى رسند، 
بازه هاى زمانى كوتاه آسيب هاى بالقوه و 
پنهان  را محدود مى كنند. اين استراتژى 
براى  نيروهاى فروشى  بسيار مفيد مى باشد 
كه معامالت زيادى را در دوره هاى فروش 
با زمان كم  انجام مى دهند. اين روش در  
فروش  چرخه هاى  و  گسترده  معامالت 
طوالنى تر ممكن است زمان كافى را  براى 

فروش هاى متنوع ايجاد نكند.
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به نیروى  فروش خود همانند مدیریت  بپردازید
اهداف  كوتاه مدت فروش  تنها راهى براى هدايت و ايجاد انگيزه در نيروى فروش نيست. به عنوان مثال، اگر فروشندگان در تيم هاى معامالتى متنوع 
با چرخه هاى طوالنى مدت  فروش  مشغول به كار هستند، بايد  رويكردى مشابه با  برنامه پاداش مديريتى مورد مالحظه  قرار داد. به جاى ايجاد   ارتباط  
مشوقها با ميزان دستيابى به هدف فروش كوتاه مدت، از معيارهايى استفاده كنيد كه منعكس كننده عملكرد بلند مدت تيم و تالش فردى فروشندگان  براى 
كمك به نتايج تيم باشد (براى مثال، تالش هاى مضاعفى را براى ديدار با تصميم گيرندگان اصلى يا درگير كردن متخصصان شركت براى كمك به مشتريان 
در نظر بگيريد) . همانطور كه در مقاله قبلى ما در مجله  HBR بيان شد، شايد اين تغيير در فلسفه مديريت فروش در شرايط امروزى فروش اجتناب ناپذير 
باشد. كانال هاى ديجيتالى تاثير فروشندگان را در فروش كاهش مى دهد و توانايى  شركت را براى اندازه گيرى اين  تأثير گذارى به چالش مى كشد. اين امر 

كاهش  انگيزه هاى  مبتنى بر هدف سنتى را براى مديريت فروش به همراه دارد.

یك درصد از فروش فرامنطقه اى "  ملى"  را به هر فروشنده اختصاص دهید
اين روش زمانى كارآئى دارد كه درك خوبى از نحوه توزيع فرصت در كشور وجود داشته باشيد اما  نسبت به فرصت اصلى  عدم اطمينان وجود دارد. به هر 
فروشنده درصد ى  از فروش فرا منطقه اى ( ملى)  را كه انجام داده است،اختصاص دهيد. سپس اجازه دهيد با عملكرد  فروش ، اهداف نقدى  كاهش يا افزايش 
يابد. نكته منفى اين نگر ش آن  است كه مى تواند فروشندگان را ترغيب كند تا به جاى تمركز بيرونى بر رقبا، با يكديگر و برعليه هم رقابت كنند. شما مى توانيد با 

ارائه اهداف نسبتا  آسان  توام  با انگيزه هاى مناسب  و برانگيختن فروشندگان به افزايش  عملكرد شركت، به نتايج مشابهى دست پ يدا كنيد.

اهداف و پرداخت هاى انگیزشى فروش و رشد فروش را متوقف كنید
پرداخت هاى تشويقى  به فروشندگان زمانى حس عدالت و انصاف را در آنان افزايش مى دهد كه آنان تفاوت فرصت ها را در بازارهاى هدف  شناخته 
و اين تفاوت ها را تائيد كرده و قبول داشته باشند. اما اگر بازار هدفى از فرصت  هاى برابر برخوردار باشند، يا اگر بازار هدف منحصرى به فردى باشد كه  
در آن بهره بردارى از فرصت هاى يكسان وجود ندارد ، ايجاد اهداف براى افزايش  عدالت نياز نيست. . درصورتيكه ميزان فروش كم باشد (به معناى 
آنكه  تعدادفروش  به واسطه  تالش كم براى  فروش در كوتاه مدت  كاهش مى يابد) اهداف نيز از اهميت كمترى برخوردار خواهند بود. هنگامى كه 
يك شركت بيوتكنولوژى محصول جديدى را در بازارى ناشناخته عرضه  مى كند، بازارهدفى بزرگ و دست نخورده اى را براى فروش در اختيار خواهد 
داشت. اين شركت براى اولين سال پس از عرضه محصول جديد، كميسيون را براى تمامى  فروش ها  به فروشندگان پرداخت مى كند ،و  در صورت 
دستيابى به هدف فروش شركت، پاداش كوچكى نيز  براى فروشنده به همراه خواهد داشت. در سال دوم، پيش بينى فروش  منطقه اى راحت تر

مى باشد. اين شركت كميسيون ها را با هدف قابل  دستيابى  منطقه اى هماهنگ مى كند.

اهداف فعالیت هاى فروش را به جاى  نتایج  تنظیم كنید
اگر نمى توانيد فروش را پيش بينى كنيد، اندازه گيرى و هدف گذارى  براى فعاليتهايى را  كه به فروش كمك مى كنند، در نظر بگيريد. اين موارد ممكن 
است شامل مواردى از قبيل مديران نسل جديد، مكالمه هاى سطح VP يا فروش هايى همراه با محصوالت جانبى  باشد. تعيين اهداف براى فعاليت هاى 
فروش مى تواند انگيزه فروشندگان را در طى چرخه هاى طوالنى فروش حفظ كند. اهداف فعاليت به عنوان بخشى از فرايند مديريت عملكرد بهتر كار
 مى كنند اما به طور كلى براى تعيين دستمزد هاى تشويقى توصيه نمى شوند. اندازه گيرى فعاليت ها مى تواند باعث افزايش كمى فعاليت هاى مورد نظر شود 

اما باعث  كاهش كيفيت فعاليت ها خواهد شد.

از سقف هاى  درآمدى یا كاهش دهنده ها  استفاده كنید
چنين ويژگى هايى از نظر فروشندگان غير منطقى است و مى تواند انگيزه آنان را  براى عملكردهاى باالتر كاهش دهد. زمانى  كه اهداف  به ويژه در معامالت 
بزرگ با چرخه  طوالنى فروش بسيار ناچيز تعيين مى شوند،  سقف هاى درآمدى  و كاهش دهنده  ها  در برابر هزينه هاى تشويقى بيش از حد تقويت مى شوند. 

سقف درآمدى  در هر معامله، پرداخت هاى تشويقى غيرمجاز از معامالت نامشروعى كه فروشندگان به طور چشمگيرى اثر ندارند، محدود مى كند.
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تحــول دیجیتــال تقریبــًا در هــر شــركتى بــه عنــوان  اولویــت اصلى مدیــران عامــل  مطرح مى باشــد. 
بــا ایــن حــال ، بــر اســاس مقالــه  بررســى     آینــده  منابــع انســانى در مجلــه گارنــر در ســال 2018، 
بیــش از 60٪ از م دیــران ارشــد منابــع انســانى (CHRO )نگــران هســتند كــه آنهــا آمادگــى الزم را  براى 
مدیریــت شــكاف و آشــفتگى هــاى تكنولوژیكــى آینــده را ندارنــد. در حالــى كــه ویژگــى هــاى اصلى 
ــع انســانى خــوب  شــامل " تفكــر انتقــادى و بحرانــى ، خالقیــت ، رهبــرى و  ــر ارشــد مناب یــك مدی
ارتباطــات "   مــى باشــد و بــا بدســت آوردن تجربــه در طــول زمــان ، ایــن مدیــران متوجــه شــدند 
كــه بــراى ایجــاد ســازمان هــاى مســتعد نیــاز  بــه مهــارت هــاى اضافــى  دارنــد كــه بتواننــد  همگام 
بــا ســرعت  كســب و كار  امــروز فعالیــت كنند.چهــار مهــارت اصلــى وجــود دارد  كــه مدیران ارشــد 
منابــع انســانى بایــد بــراى پیشــرفت در آینــده داشــته باشــند. و  ایــن مهــارت هــا ممكــن اســت 

شــما را شــگفت زده كنــد.

فعالیتی که مدیران منابع انسانی باید برای کمک به رشد و 
موفقیت سازمان ھای خود در آینده  انجام دھند

سریع حركت كنید ، سریعتر 
ارتباط برقرار كنید

 همواره 
به صورت 
استراتژیك فكر 
كنید

نیروى انسانى  
خود را بشناسید

چشم انداز خود را 
بسازید و بفروشید
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سریع حركت كنید ، سریعتر ارتباط برقرار كنید
 ٪91 ، Deloi�e براساس گزارش روندهاى جهانى سرمايه انسانى
از شركت ها هنوز به روش هاى  سنتى بررسى و ارزيابى ساليانه  منابع 
انسانى  اعتماد دارند. اما در دنيايى كه مدلهاى تجارى موجود به طور 
سيستماتيك مختل مى شوند ، كاركنان به صورت مدام و مستمر به 
بازخورد نياز دارند و نه  فقط به بازخورد و ارزيابى هاى  ساليانه. براى ايجاد 
سازمانهايى كه  بتوانند به سرعت مسير خود را تغيير بدهند ، مديران 
ارشد منابع انسانى بايد نگرش  چابكى   داشته باشند و از بازخورد سريعتر 
و ارزيابى مداوم در طول برنامه ريزى چند ساله حمايت كنند. آنها مى 
توانند از ابزارهاى قدرتمند ارزيابى  عملكرد  مبتنى بر هوش مصنوعى 
از جمله ADP Compass يا Humu استفاده كنند ، كه اطالعاتى را 
در مورد بهره ورى كاركنان ارائه مى دهند  و همچنين  در مورد چگونگى 
بهبود عملكرد آنان  در زمان واقعى ، اشاره مى كنند. همچنين مدير ارشد 
منابع انسانى  مى تواند متخصصان  داده كاوى  را براى شخصى سازى  
تجزيه و تحليل هاى شركت خود براى اندازه گيرى اهداف اصلى  آن 
(براى مثال ، سرعت بيشتر  براى  عرضه محصوالت جديد به بازار و  يا 
افزايش رضايت مشترى به هنگام  تعامل با مركز تماس) استخدام كند 
– نظر به اينكه  اين تجزيه و تحليل ها نياز به تكامل دارند ، رويكردى است  

كه ممكن است سود سهام را در بازه زمانى طوالنى  به سيستم برگرداند.

 همواره به صورت استراتژیك فكر كنید
 مديران ارشد منابع انسانى  نياز به  چشم انداز استراتژيكى دارند 
كه با تائيد هيئت مديره  الزم االجراء باشد. به گفته پيتر كاپلى ، استاد 
مديريت مدرسه وارتون، كمك به مدير عامل براى تصميم گيرى 
در مورد شغل هاى  مهم و عالى  ، مسير رسيدن به برترى و اعتبار 
مى باشد. اين خاستار تركيبى از درك كسب و كار و دانش داده ها 
است.  مثال فرضى بانك X   را كه  ارائه دهنده خدمات مالى است 
كه تالش مى كند تا فناور ى  بالكچين را در عمليات بانكى  خود 
ادغام كند  رادر نظر بگيريد. مدير ارشد منابع انسانى بانك   X     به 
ابزارهاى مدلسازى پيش بينى  براى  پاسخگويى به سؤاالت استراتژى 
اصلى مانند: به چه تعداد  متخصص خبره   بالكچين براى تبديل 
فرآيندهاى خود نياز داريم ؟ چگونه و از كجا مى توانيم بهترين  
متخصصان  را استخدام كنيم؟ آيا برون سپارى و استفاده از افراد 
بااستعداد ر خارج سازمان مقرون به صرفه تر است يا  استخدام افراد 

متخصص (و گران قيمت)  ؟  ، نياز دارد.

نیروى انسانى  خود را بشناسید
طبق مطالعه اخير گارتنر ، بيش از نيمى از نيروهاى انسانى بر اين 
باورند كه مسئوليت هاى شغلى آنان بسيار مبهم است ، بنابراين آنها 
تحت فشارهاى زيادى قرار دارند ودرگير روابط بسيار حرفه اى زيادى 
هستند. با اين وجود ، تنها 18٪ از مديران ارشد منابع انسانى سازمانها  
در سه سال آينده مجدداً به تجديد نظر و بازسازى ساختارهاى سازمانى 
مى پردازند. مديران ارشد منابع انسانى  بايد  به نيازها و خواسته هاى  
نيروهاى انسانى خود به حساسيت  نشان دهند. مارگارت-آن كول ، 
 Crenshaw Associates كارشناس منابع انسانى و رئيس شركت
، بيان مى دارد" داده هايى وجود دارد كه ثابت كند وقتى كارمندان 
احساس مى كنند كه سازمان از آنها قدردانى مى كند ، ميزان تعامل 
و  بهره ورى آنان  باال مى رود. " "شما مى توانيد از اين داده ها براى 
تعريف و اصالح برنامه هاى بهتر براى جذب و حفظ استعداد استفاده 
كنيد." خوشبختانه ، مجموعه ابزارهاى جديدى براى سنجش ميزان 
مشاركت كارمندان وجود دارد. الگوريتم Vibe براى ارزيابى روحيه تيم 
، از شكلك ها و انتخاب كلمات در Slack استفاده مى كند. نرم افزار 
هوش مصنوعى Keen ايميل هاى ناشناس كارمندان را براى كشف و 

متناسب سازى روندهاى عاطفى اسكن مى كند.

چشم انداز خود را بسازید و بفروشید
مديران ارشد منابع انسانى  كه مى خواهند فرآيندهاى منابع انسانى را 
تغيير دهند ، بايد به طور موثر تائيديه  ديد گاه خود را از ذينفعان اصلى 
در سراسر شركت دريافت  كنند. اين  موارد شامل بيان استراتژى 
استخدام و رشد است كه باعث تغيير پويايى نيروى انسانى مى شود. 
طبق مطالعه Deloi�e در سال 2018 ، فقط در اياالت متحده ، بيش 
از 40٪ از كاركنان داراى  شغل هاى  مشروط و مبهم هستند. مديران 
ارشد منابع انسانى  كه در اين مسير پيشرو هستند ، بايد در مورد ايجاد 
تيم هايى با تركيبى مناسب از كارمندان تمام وقت و متخصصان پروژه 
محور  فكر كنند.  همچنين  آنان نياز دارند تا  از طريق  بازآموزى  و 
افزايش مهارت  هاى  كاركنان براى تحقق اهداف تجارى ، استعداد  و 
تالش خود را اثبات كنند. براى اينكه مديران ارشد منابع انسانى بتوانند 
در اين ماسه هاى تغيير مكان موفق شوند ، بايد مسير فرايندهاى   
نيروى انسانى قديمى را به سمت فرآيندهاى  ديجيتالى پيشرفته سوق 
دهند. كشف كنيد كه چگونه خدمات جديد  تجربه كارمندان را تغيير 

مى دهد و بينش هاى بيشترى را براى رهبران در اينجا كشف كنيد.
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در مقایســه بــا برخــى دیگــر از فعالیتهــاى رهبــران  كســب . كار ، از قبیــل اســتخدام افراد با اســتعداد 
مناســب و تعییــن اســتراتژى ، تغییــر فرهنــگ ســازمانى  بــه طــور خــاص مــى توانــد چالــش برانگیــز 
باشــد. فرهنــگ بــى نظــم و مبهــم مــى باشــد؛ هیچگونــه اهــرم هــاى مســتقیمى بــراى تغییــر آن در 
یــك جهــت یــا جهــت هــاى  دیگــر وجــود ندارنــد. شــواهد حاكــى از آن اســت كــه مدیــران عامــل 
نســبت بــه گذشــته بــر ایــن جنبــه رهبــرى اولویــت بیشــترى قائــل هســتند. طبــق تحقیقاتــى كــه 
توســط شــركت تحقیقاتــى و مشــاوره گارتنــر انجام شــده اســت ، مدیــر عامــالن در طــول كنفرانس 

هــاى  درآمدهــا در ســال 2016 نســبت بــه ســال 2010 ، 7٪ بیشــتر از فرهنــگ  صحبــت كــرده انــد. 

راه ھای نادرست برای تقویت فرھنگ
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در نظرسنجى ها ، هم مديران  عامل و هم مديران ارشد منابع انسانى 
معتقدند كه  «مديريت و بهبود فرهنگ» اولويت اصلى مديريت 
استعدادها است. اما داده ها نشان مى دهند كه فضاهاى زيادى براى 
بهبود وجود دارند: هر سال شركت ها به طور متوسط ،مبلغ  2،200 دالر 
را براى هر كارمند هزينه  مى كنند تا فرهنگ را بهبود ببخشند (بخش 
عمده اى از اين بودجه به مشاوران ، نظرسنجى ها و كارگاه هاى آموزشى 
تخصيص مى يابد) - اما تنها 30٪ از مديران ارشد منابع انسانى  گزارش 
هاى خوبى از اين سرمايه گذارى  ا رائه مى دهند.بسيارى از رهبران 
به هنگام تالش براى تغيير فرهنگ اصلى سازمان ، از ابزارهاى اشتباه 
استفاده مى كنند. گارتنر با بررسى بيش از 7،500 كارمند و نزديك 
به 200  نفر از مديران منابع انسانى در شركت هاى جهانى و انجام 
مصاحبه هاى موثر  با 100 مديرمنابع انسانى ، گزارشى را براى شناسايى 
مؤثرترين و كم اثرترين روش هائى كه  رهبران براى تحول در فرهنگ 
امتحان مى كنند،ارائه داد. اين گزارش توصيه مى كند براى آنكه ميزان 

شانس موفقيت  افزايش يابد، آنان بايد از سه اشتباه اجتناب  كنند.

براى توصیف فرهنگ از صفت هاى ساده استفاده 
نكنید.

از آنجا كه فرهنگ  حس پيچيدگى و ابهام را منتقل مى كند  و 
توصيف آن دشوار مى باشد ، رهبران تمايل دارند كه به مجموعه اى از 
صفت هاى بيش از حد پركاربرد و رايج متوسل شوند: فرهنگ ها بيانگر 
عملكرد باال ، مشاركت ، نوآورى ، مشترى مدارى ، كارآفرينى ، نتيجه 
گرا ، شفاف يا قابل اعتماد  مى باشند. گارتنر مطالعه كرد كه چگونه 
شركتهايى كه از اين كلمات كليدى مختلف در مقايسه با يكديگر در 
جهت  پيشرفت به سمت اهداف درآمدى  خود استفاده مى كنند هيج  
تفاوت چشمگيرى ندارند- براى اينكه هر يك از اين اصطالحات  مزيتى 
را ايجاد نمى كنند. يك دليل: غالباً كلمه كليدى انتخاب شده با نحوه 
عملكرد شركت مطابقت ندارد. اين  موارد باعث شدند   برايان كورى ، 
معاون تحقيقات منابه انسانى گارتنر  ، اين شكاف را اينگونه تحليل كند: 
كارمندان آرزوهاى فرهنگى رهبران  راياكارانه تلقى مى كنند. به جاى 
استفاده از يك صفت واحدبراى توصيف فرهنگ مورد نظرتان  ، از طريق 
شناسائى  جاذبه  و كششى مهم از آن ، فرهنگ را بيان كنيد. كورى 
مى گويد: «كشش  در مورد تالقى ايده آل ها و واقعيت هاى كنونى  و 
نحوه اجراى روز به روز آنها ست.» اگربه طور متداول هر كسب و كارى  
80٪ از منابع و نيروى انسانى خود را به خطوط توليد موجود اختصاص 

دهند ، صحبت در مورد تمايل به ايجاد «فرهنگ نوآورى» ممكن است 
خيالى و فاقد لمس باشد. در عوض مديرعامل بايد با جذابيت صحبت 
كند: «ما از فرهنگ نوآورى حمايت مى كنيم و در عين حال به دنبال 
رشد و سودهاى حاصل  از كسب و كار خود هستيم.»ساير جذابيت  هاى 
مشهود در بيشتر كسب و كارها شامل  نياز به دستيابى به اهداف كوتاه 
مدت و بلند مدت و تأكيد بر نتايج و پاسخگويى و در عين حال مراقبت 
از رفاه كاركنان و ايجاد تعادل بين كار  و زندگى مى شود. به صراحت 
شناخت چنين جذابيت هائى  مانع از سرخوردگى كاركنان مى شود 
زمانى كه  آنان مى بينند رهبرانشان به  مجموعه  اى از رفتارها پايبند 

هستند حتى وقتى كه خارج از سازمان  هستند .

فرهنگ را به تنهائى بر اساس داده ها اندازه گیرى 
نكنید.

از آنجا كه فرهنگ نا ملموس مى باشد ، بسيارى از شركت ها  به بررسى 
هاى كاركنان  هنگامى كه  تالش مى كنند تا با تعيين كميت هائى در 
نظر سنجى ها به  آنچه افراد خط مقدم درباره آن فكر مى كنند ،وابسته 
مى شوند. غالباً نظرسنجى ها در مورد اقدامات مربوط به مشاركت 
كارمندان انجام مى شود. شركت ها همچنين به طور معمول نرخ گردش 
مالى را نشانه فرهنگ و روحيه مى دانند. اما اين اعداد مى توانند راحتى  
كاذب را  براى سازمان هافراهم كنند. كورى مى گويد: «حتى اگر تمايل 
به استفاده از اين داده ها نداشته باشيد، اينگونه بازخودها  در سطوح 
مديريتى همانند ضدحريق  عمل مى كنند.» «داده ها جمع آورى مى 
شوند و ميانگين آنها محاسبه  مى شود وتا حدودى  عموميت مى يابند.» 
گارتنر پيشنهاد مى كند كه شركت ها سؤاالت با  پاسخ  هاى باز را در 
نظرسنجى خود قرار دهند و اطمينان حاصل كنند كه رهبران برخى از 
اين  بازخورد هاى  خام را مشاهده مى كنند.همچنين رهبران هوشمند  
فراتر از بررسى هاى دوره اى مى روند ، فضاى امنى  را فراهم مى كنند كه 
به كاركنان اين  امكان را  مى دهد در هر زمان بدون ترس از انتقام جويى  
مسائل خود را بيان كنند. با توجه به اينكه بسيارى از كاركنان از آرزوهاى 
فرهنگى رهبران جدا شده اند  ، به وِيژه  ارائه چنين بازخورد فيلتر نشده 
اى بسيار مفيد است. تحقيقات گارتنر نشان مى دهد كه به طور متوسط 
، 69٪ از كارمندان به اهداف فرهنگى تعيين شده از سوى رهبران خود 
اعتقاد ندارند ، 87٪ آنها را درك نمى كنند ، و 90٪  به گونه اى رفتار نمى 
كنند كه با آن اهداف  همسو شوند. گارتنر بيان مى كند  كه  با كاهش  
اين شكاف ها ، 9 درصد  بيشتراحتمال دارد كه  شركت ها اهداف ساليانه  
درآمدى  خود را تحقق بخشند يا از آنها فراتر روند. و وجود يك  استاندارد 
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كيفى در مورد احساس كاركنان مى تواند به آنها در انجام اين كار كمك 
كند. محققان مى نويسند: «مدير عامالن نه تنها بايد حقيقت غيرقابل 
تغيير را تشويق كنند ، بلكه محيطى را نيز فراهم مى كنند كه نياز به آن 

نيز احسا س شود.»

فراموش نكنید كه سیاست هاى پشتیبانى از 
تغییرات فرهنگى را اصالح كنید.

همه چيز عالى است و خوب است  كه  در مورد فرهنگ مشترك يك 
شركت صحبت كنيم. اما اگر  شركت از يك سيستم مديريت عملكرد 
منحنى اجبارى استفاده كند - كه در آن درصد مشخصى ازكاركنان  بايد 
از امتيازات كمى برخوردار باشند - محيطى را ايجاد كرده است كه در 
آن كاركنان  بايد براى كسب امتيازات باال ، با گمترين ميزان همكارى، 
با يكديگر رقابت كنند. به همين ترتيب ، شركتها ممكن است خود را 
مشترى محور نشان دهند ، اما هزينه هاى مورد نيازنمايندگان فروش  
براى ديدار چهره به چهره با  مشترى را  كاهش مى دهند. كورى مى 
گويد: «اين همان  منطقه اى است كه رهبران داراى حداقل سازگارى  

هستندو برنامه هاى عملياتى را پشت فرهنك پنهان مى كنند.» 

«این یك وضعیت برنده-بازنده  نیست.»
براى ايجاد تغيير، رهبران بايد آنچه را كه مى گويند، نحوه رفتار خود و 
نحوه عملكرد شركت هايشان از نظر فرآيندها، بودجه و خط مشى ها را 
تنظيم كنند. بسيارى از شركت ها از مورد سوم غافل مى شوند. محققان 
مى نويسند: «مولفه هاى عملياتى بيش ترين تاثير را بر هم ترازى نيروى 
كار - فرهنگ دارند [ اما ] رهبران بايد  حداقل بر روى مهم ترين جنبه هاى 
مدل سازى نقش تمركز كنند. رهبران خوب مى دانند كه گرچه 
صحبتهاى آرمان خواهانه درباره فرهنگ ممكن است  توسط مديران 
ارشد مطرح شود ، اما فرهنگ واقعى در اتاق هاى كار و در كف  مغازه 
ها  به دور از ديدگاه مديران ارشد آشكار مى شود. اين قطع ارتباط  اين 
ضرورت را ايجاد مى كند  كه مديران عامل بيش از صحبت  كردن يك 
بازى مناسب و خوب را طراحى و اجراء كنند. كورى مى گويد: «به عنوان 
رهبر ، بايد ساختارها ، فرآيندها و مشوق ها را در سازمان خود تنظيم 
كنيد منابع مالى  خود را در جايى كه الزم است ، هزينه كنيد.» «اين 
بخشى از رهبرى است كه غالباً مديران آن را ناديده مى گيرند -  و آن 
توانمندى سازمان شما براى پذيرش   فرهنگ جديدى است   كه تمايل 

داريد داشته باشيد .»

در مورد تحقيقات: «مكالمات سه گانه فرهنگى كه  هر مديرعامل بايد 
با رئيس منابع انسانى خود داشته باشد،»   ارائه شده توسط گارتنر (مقاله 

ميدانى).

يك نسخه از اين مقاله در مجله كسب و كار هاروارد « جوالى - اوت 
2019 « صفحات 25-21منتشر شد. 
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در مقایســه بــا برخــى دیگــر از فعالیتهــاى رهبــران  كســب . 
كار ، از قبیــل اســتخدام افــراد بــا اســتعداد مناســب و تعیین 
اســتراتژى ، تغییــر فرهنــگ ســازمانى  بــه طــور خــاص مــى 
ــى نظــم و مبهــم  ــد چالــش برانگیــز باشــد. فرهنــگ ب توان
مــى باشــد؛ هیچگونــه اهــرم هــاى مســتقیمى بــراى تغییــر 
ــد.  ــود ندارن ــر وج ــاى  دیگ ــت ه ــا جه ــت ی ــك جه آن در ی
ــبت  ــل نس ــران عام ــه مدی ــت ك ــى از آن اس ــواهد حاك ش
بــه گذشــته بــر ایــن جنبــه رهبــرى اولویــت بیشــترى قائــل 
ــى  ــى كــه توســط شــركت تحقیقات هســتند. طبــق تحقیقات
و مشــاوره گارتنــر انجــام شــده اســت ، مدیــر عامــالن در 
طــول كنفرانــس هــاى  درآمدهــا در ســال 2016 نســبت بــه 

ســال 2010 ، 7٪ بیشــتر از فرهنــگ  صحبــت كــرده انــد. 

وابط موفقی را چگونه برنده ھا می توانند ر
 با افراد تاثیرگذار ایجاد کنند

نويسندگان: 
Alice Audrezet

 Gwarlann de Kerviler
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كانال  يك  عنوان  به  را  اجتماعى  هاى  رسانه  اغلب  بازاريابان 
تبليغاتى كم هزينه تلقى مى كنند. . از اين منظر ، يك فرد  تأثيرگذار  
(Influencer) به سادگى بخش  باالدستى استراتژى برند يك 
شركت را اجرا مى كند و  فروش را از طريق جايگاه سازى محصول به 
صورت ديدارى در شبكه هاى اجتماعى هدايت مى كند. برندها  افراد 
تأثيرگذار را بر اساس  تعاداد مخاطبان خود انتخاب مى كنند و در هر 
قرارداد  بر اساس هر كمپين  با افراد تاثير گذار مذاكره مى كنند. سپس 
بازاريابان عملكرد افراد تأثيرگذار را در سطح كمپين با معيارهاى ارزيابى 

شده عينى پيگيرى مى كنند. اگرفرد  تأثيرگذار نتواند اهداف كوتاه مدت 
تعيين شده را برآورده كند ، به راحتى براى كمپين بعدى جايگزين مى 
شود. مديريت ارتباط با افراد تأثيرگذار اغلب به آژانس هاى تخصصى 
واگذار مى شود كه از روش هايى استاندارد براى انتخاب ، مذاكره در 

مورد قراردادها و نظارت بر عملكرد آنان استفاده مى كنند.
در طى چند سال گذشته ، بسيارى از افراد بسيار حرفه اى شده اند و 
به صورت  فزاينده اى تمايل دارند تا با برندها  به عنوان شركاى واقعى 
همكارى كنند. تحقيقات ما ، بر اساس 27 مصاحبه عميق با  افراد 
تأثيرگذار و مطالعات موردى تكميلى  در صنعت مد و لوازم آرايشى  
بهداشتى، نشانمى دهد كه  نااميدى روبه رشدى  بين افراد  تأثيرگذاردر 
مورد روابط محترمانه آنان با  بازاريابان  وجود دارد. ماريون يك فرد 
تأثيرگذار در سبك زندگى با 129000 دنبال كننده در اينستاگرام  مى 
باشد، كه به ما گفت: «وقتى يك  برند با من تماس مى گيرد ، من ابتدا به 

نحوه شروع ايميل نگاه مى كنم. 
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اگر در ايميل به من بگويند «سالم» يا «بالگر عزيز» ، من اصال  آن 
رانمى خوانم ، و پيام را حذف مى كنم. نام من ماريون است و اگر وبالگ 
من را دنبال مى كنيد، بايد اسم من  را بدانيد ، در غير اين صورت شما 
فقط به دنبال ارسال ايميل براى تعداد زيادى از مردم هستيد. سپس ، 
من مى بينم كه آيا اين شخص اطالعاتى درباره من و وبالگ من جمع  
آورى كرده است. «شركت هاى هوشمند تصديق مى كنند كه با افراد  
تأثيرگذار رسانه هاى اجتماعى بايد به عنوان سفيران برندرفتار شود 
 Asos    و  نه به عنوان يك رسانه تبليغاتى. به عنوان نمونه  شركت
را  كه  خرده فروشى در صنعت مد و فشن مى باشد را در نظر بگيريد 
كه  اين شركت بازاريابى افراد  تأثيرگذار(Influencer) را در هسته 
اصلى استراتژى برند خود قرار داده است.بازاريابان  مجموعه اى از اين 
افراد را - كه از آنها به عنوان «خودى» ياد مى شود را بر اساس سبك 
هاى مختلف مد و شكل بدن آنان  ، به دقت انتخاب مى كنند  تا بتوانند 
از حساب هاى اختصاصى خود  شبكه اجتماعى Asos را معرفى و  
تغذيه كنند. افراد تأثيرگذار براى ايجاد محتوا براى  جذاب ساختن 
حساب كاربرى  شركت  Asos  در اينستاگرام پست هايى شامل  

تصاوير لباس ، لوازم جانبى و محصوالت زيبايى را ارسال مى كنند.
بدين صورت،آنان  سفيران واقعى  برند Asos هستند كه محصوالت 
اين برند را روز به روز و در طوالنى مدت به مشتريان و مخاطبان ارائه 

مى كنند.
در صنعت لوازم  آرايشى و بهداشتى ، شركت  LOréal   در پاريس 
نيز رويكرد مشابهى را اتخاذ كرده است ، با تعداد كمى از برترين  افراد 
تاثيرگذار در شبكه هاى  اجتماعى  ارتباطات  موثرو برجسته اى  را  در 
قالب   قراردادهاى طوالنى  مدت به وجود آورده است. اين برند كه  به 
اصطالح خود را  «تيم زيبايى» معرفى مى كند به عنوان گروهى از 
متخصصان و سفيرانى مطرح مى شوند   كه در توسعه محصول جديد 
مشاركت دارند ،دفترچه راهنماهاى «چگونه-به» را منتشر مى كنند ، 
و نكاتى را درباره پلتفرم هاى LOréal  ارائه  مى دهند. اين همكارى 
به يك فعاليت مشترك برندسازى بين L›Oréal پاريس و هر فرد 

تأثيرگذار تبديل شده است.
اينفلوئنسرها از برندهايى كه سبك و سياق آنان را جدى گرفته اند، 
قدردانى مى كنند. همانطور كه آنى (يك اينفلوئنسر  در زمينه زيبايى 
و سبك زندگى ، با 12000 دنبال كننده در اينستاگرام) به ما گفت: 
«جاى تعجب است كه با گذشت زمان با تمامى برندهايى كه با آنها 
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همكارى داشته ام، دوست هستم ... در واقع بايد بگويم دوستى  نه با  برند 
ها بلكه با افرادى كه مسئوليت اين برندها را  برعهده دارند. »

آنچه در اينجا اتفاق مى افتد ، فرآيندى است كه در آن برند و فرد 
تأثيرگذار از طريق ايجاد ارتباطى غنى و بسيار نزديك ،  يكديگر را 
شناخته و به هم   اعتماد مى كنند. البته اين رويكرد هزينه هايى را به 
همراه دارد. توسعه تعداد   شركاء ماندگار ، نيازمند  به كارگيرى تخصص 
هاى جديد براى انتخاب افراد تأثيرگذار مناسب بر اساس سبك خاص 
و منحصر به فرد آنان ،روش هاى   مذاكره  درباره قراردادهاى طوالنى 
مدت و مديريت روابط روزانه مى باشد. اين به معناى ايجاد صميميت 

با هر تأثيرگذار ، دانستن عاليق ، حال و هواى هروز آنان و اهداف شغلى 
است. همچنين به معناى رصدكردن معيارهاى  عملكردى كمى و كيفى 

جديد است.

دو روش براى مدیریت  افرادتأثیرگذار  
رسانه هاى  اجتماعى

شركت ها در حال يافتن اين موضوع هستند كه  ايجاد رويكرد ى رابطه  
مدار نتايج بهترى را به همراه خواهد داشت.

رويكرد معامله اىرويكرد  رابطه اى

Influencer يك متخصص است كه 
استراتژى برند را شكل مى دهد

Influencer ابزارى براى 
اجراى استراتژى برند است

استراتژى 
جايگاه سازى

نقشتائيد كننده محصولسفير برند
معيارهاى انتخابتعداد دنبال كنندگانمتناسب با تصوير برند
قراردادقرارداد مربوط به هر كمپينقرارداد طوالنى مدت

ROI ساالنه در تصوير برند و ميزان 
معيارهاROI  فروش در هر كمپينتعامل جامعه

هزينه هاى تعويضكمزياد
ارتباطاستانداردسليقه محور

مديريتبرون سپارى به آژانسارتباط مستقيم
SOURCE: ALICE AUDREZET AND GWARLANN DE KERVILER

© HBR.ORG

به منظور انتقالى موفقيت آميز  از الگوى معامله اى به الگوى رابطه مدار، 
بازاريابان بايد آماده باشند تا وقت و منابع الزم را كه ممكن است شامل 
ايجاد عملكرد بازاريابى كامالً جديدى باشد، اختصاص دهند. اين مورد 
ممكن است توضيح دهد كه چرا اكثر شركت ها در  مدل سنتى گير 

كرده اند.
اما مى توان بيان نمود كه نتايج حاصل از رويكرد رابطه مدار چشمگير 
است:شركت  Asos پس از اجراى برنامه  ، متوجه شد كه دنبال 
كنندگان برند در رسانه هاى اجتماعى  طى يك سال (مطابق اطالعات 
از 123،000 به 200000   (www.socialblade.com) در

افزايش يافته است ، در حالى كه تنها در يكسال  تعداد دنبال كنندگان 
شركت  L'Oréal Beauty Squad از 4,6 ميليون به 6,3 

ميليون  افزايش يافته بود.

منبع:
مجله هاروارد بيزينس ريويو                         

Harward Business Review  
APRIL 01, 2019
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ــا  انگیــزه دادن بــه خــود كارى دشواراســت. در حقیقــت ، مــن اغلــب آن را ب
یكــى از شــاهكارهاى  قهرمــان افســانه اى  آلمــان بــارون مونچــوزن مقایســه 
مــى كنــم: تــالش بــراى حفــظ تــداوم و امنیــت خــود از طریــق یــك كار ، یــك 
پــروژه یــا حتــى یــك حرفــه ممكــن اســت گاهــى اوقــات احســاس كنیــد كــه 
خودتــان را از آن باتــالق بــا موهــاى خــود بیــرون مــى كشــید. بــه نظــر مــى 
رســد مــا از تــالش مداومــى كــه هیــچ نــوع  انگیــزه و تصویــر الهــام بخشــى را 

بــراى مــا ایجــاد نمــى كنــد ، نفــرت   ذاتــى و طبیعــى داریــم.

چگونه به کار خود ادامه دھید وقتی که
ید  فقط احساس خوبی نسبت به  آن را ندار

نويسنده:
JASON SCHNEIDER
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اما خود انگيزشى مؤثر يكى از اصلى ترين 
مواردى است كه متخصصان برجسته را از همه 
متمايز مى كند. بنابراين چگونه مى توانيد رو به 
جلو حركت كنيد، حتى زمانى كه  چنين احساسى را  

نداشته باشيد؟
تا حد معينى  انگيزه شخصى است. آنچه به شما  انگيزه 
حركت كردن مى دهد ممكن است براى من موثر نباشد. و به نظر 
مى رسد برخى از افراد نسبت به سايرين تحريك پذيرى بيشترى دارند. 
با اين حال ، بعد از 20 سال تحقيق در مورد انگيزه افراد ، من و تيمم 
چندين استراتژى را شناسايى كرديم كه به نظر مى رسد براى اكثر افراد 
موثر و كارا واقع مى شود - خواه سعى در كاهش وزن ، صرفه جويى در 
بازنشستگى يا اجراى يك خالقيت  و ابتكار طوالنى مدت  و دشوار در 
محل كار داشته باشند. اگر تا به حال به دليل تعلل يا عدم تعهد نتوانسته 
ايد به  هدف خود دست يابيد - و چه كسى از ما  تاكنون اين كار را نكرده 
است؟ - من شما را تشويق مى كنم كه ادامه  مطلب را بخوانيد. اين چهار 

مجموعه از تاكتيك ها مى تواند به پيشرفت شما كمك كند.

اهداف  را طراحى  كنید، نه كارها و فعالیت ها
تحقيقات گسترده اهميت هدفگذارى را اثبات كرده است. به عنوان 
مثال ، مطالعات نشان داده است كه وقتى فروشندگان اهداف خود را 
تعيين مى كنند ، معامالت بيشترى را انجام مى دهند و وقتى افراد 

تعهدات ورزشى روزانه را انجام مى دهند ، بيشتر احتمال دارد سطح 
آمادگى بدن و تناسب اندام  خود را افزايش دهند. جاه طلبى هاى اغراق 
آميز - مانند «انجام بهترين فعاليت» - معموالً بسيار كم اثرتر از  كارهاى 
واقعى  همانند آوردن 10 مشترى جديد در ماه يا 10،000 قدم پياده 
روى  در روز است .بنابراين ، به عنوان اولين قانون كلى  ، هر هدفى كه 

براى خود تعيين كرده ايد يا با آن  موافق هستيد بايد مشخص باشد.
همچنين اهداف بايد در صورت امكان ، به جاى انگيزه ها و عوامل 
خارجى ،انگيزه  درونى  را تحريك كنند .زمانى يك فعاليت  ذاتاً داراى 
انگيزه مى باشد كه به عنوان هدف نهائى تلقى شود، و زمانى فوق العاده 
برانگيخته مى شود  كه به عنوان هدفى خاص و جداگانه به منظور 
دريافت پاداش و  يا جلوگيرى از تنبيه و توبيخ شما  ، مورد استفاده قرار 
مى گيرد. تحقيقات من نشان مى دهد كه انگيزه هاى درونى دستيابى 

به اهداف و موفقيت را بهتر از انگيزه هاى  بيرونى  محقق مى كنند.
ترفند اين است كه روى عناصر كارى متمركز شويد كه براى شما لذت 

بخش باشد.  
قطعنامه هاى سال نو را بگيريد. ما دريافتيم كه افرادى كه در ابتداى 
ژانويه تصميماتى را اتخاذ كرده اند ، كه از آن لذت بخش تر بودند (مثًال 
كالس يوگا يا شنبه ها بدون تلفن) - احتماالً هنوز هم در ماه مارس از 
آنها پيروى مى كنند تا افرادى كه بيشتر تصميم گرفتند - اهداف مهم اما 
كمتر لذت بخش. اين عليرغم اين واقعيت آشكار است كه آرزوها براى 
سال نو براى رسيدن به سال معموالً دشوار است. اگر اينگونه نبودند ، به 

وضوح نياز نخواهند داشت!
ما حتى   ، باشد  عالى  كافى  اندازه  به  پاداش خارجى  اگر  البته 
ناخوشايندترين كارها را نيز حفظ خواهيم كرد. تحت شيمى درمانى ، 
نمونه اى شديد است. در يك شرايط كارى ، بسيارى از افراد براى پول در 
شغل خود باقى مى مانند ، احساس مى كنند «برده هاى مزدى». اما در 
چنين مواقعى معموالً حداقل براى رسيدن به هدف حداقل كار الزم را 
انجام مى دهند. انگيزه بيرونى به تنهايى بعيد است كه به ما كمك كند تا 

از برترى برخوردار باشيم.
در دنياى ايده آل ، همه ما به دنبال نقش هاى محيطى و محيط هايى 
هستيم كه از آنها لذت مى بريم و بنابراين تعامل خود را باال نگه مى داريم. 
متأسفانه ، مردم اغلب از انجام اين كار ناكام هستند. به عنوان مثال ، 
تحقيقات من نشان مى دهد كه وقتى از آنها سؤال مى شود كه آيا روابط 
مثبت با همكاران و مديران در جايگاه فعلى آنها حياتى است ، بيشتر 
افراد بله مى گويند. اما آنها به ياد ندارند كه روحيه ادارى براى موفقيت 

الفبای برندینگ فروردین ١٣٩٩  ش�ره اول
March 2020    no 01

Brand Afarin Magazine

٢٩



در مشاغل گذشته مهم بوده است ، و نه پيش بينى مى كنند كه اين امر 
در آينده براى آنها مهم خواهد بود.بنابراين صرف يادآورى در نظر گرفتن 
انگيزه ذاتى هنگام انتخاب شغل و به دست آوردن پروژه ها مى تواند به 

سمت كمك به پايدارى موفقيت برود.
در مواردى كه اين كار غير عملى است - همه ما شغل پيدا نمى كنيم 
و تكاليفى را كه دوست داريم دريافت كنيم - ترفند اين است كه روى 
عناصر كار تمركز كنيم كه لذت بخش باشد. به طور گسترده فكر كنيد كه 
چگونه انجام اين كار مى تواند رضايت بخش باشد - مثالً به شما فرصتى 
مى دهيد تا مهارتهاى خود را در مقابل رهبران شركت خود به نمايش 
بگذاريد ، روابط داخلى مهمى برقرار كنيد يا براى مشترى ارزش ايجاد 
كنيد. سرانجام ، سعى كنيد با فعاليتهايى كه به نظر ميرسيد پاداش مى 
گيريد ، جبهه سازى را جبران كنيد ، به عنوان مثال ، در هنگام پرداختن 
به آن ايميل بزرگ در صندوق نامه ، به موسيقى گوش دهيد يا كارهاى 
خسته كننده اى را با دوستان ، خانواده يا همكاران مورد عالقه خود انجام 

دهيد.  

پاداش هاى مؤثر را پیدا كنید
برخى از وظايف و حتى حركات شغلى كامالً سنگين است - در اين 
صورت ايجاد انگيزه هاى بيرونى براى خودتان در كوتاه مدت و ميان 
مدت مفيد است ، به خصوص اگر آنها انگيزه هاى سازمان شما را تكميل 
كنند. شما ممكن است براى اتمام يك پروژه به خودتان يك تعطيالت 
قول دهيد يا هديه خود را براى كاهش وزن بخريد. اما مراقب باشيد كه از 
انگيزه هاى فاسد خوددارى كنيد. يك اشتباه اين است كه وقتى در واقع 
به كيفيت عملكرد اهميت مى دهيد ، خود را به مقدار وظايف انجام شده 
يا سرعت خود پاداش دهيد. يك حسابدار كه خود را براى اتمام پروژه 
هاى حسابرسى خود به سرعت تكميل مى كند ممكن است خودش را 
در معرض اشتباه قرار دهد ، در حالى كه يك فروشنده متمركز بر بيشتر 
كردن فروش به جاى تكرار مشاغل بايد احتماالً انتظار برخى از مشتريان 

ناراضى را داشته باشد.
دام مشترك ديگر ، انتخاب مشوق هايى است كه هدفى را كه به آن 
رسيده ايد تضعيف كند. اگر جايزه يك رژيم غذايى براى از دست دادن 
وزن ، خوردن پيتزا و كيك است ، به احتمال زياد او مى توانيد برخى از 
سخت كوشى هاى خود را خنثى كرده و عادت هاى بد را دوباره برقرار 
كنيد. اگر پاداش تعجب در كار در يك هفته اين است كه به خودتان اجازه 
دهيد هفته بعدى را خنثى كنيد ، مى توانيد از احساس مثبتى كه ايجاد 

كرده ايد كم كنيد. تحقيقات در مورد آنچه روانشناسان از تعادل مى 
نامند نشان مى دهد كه رسيدن به هدف گاهى افراد را مجبور به تسليم 
شدن در برابر وسوسه مى كند - اين امر موجب عقب ماندگى آنها مى 

شود.
عالوه بر اين ، برخى مشوق هاى خارجى نسبت به سايرين مؤثر است. 
به عنوان مثال ، در آزمايشات محققان دريافته اند كه بيشتر افراد براى 
كسب جوايز نامشخص (مانند شانس 50٪ براى گرفتن 150 دالر يا 50 
دالر) بيشتر از آنچه كه براى يك پاداش خاص انجام مى دهند ، سخت 
تر تالش مى كنند (سرمايه گذارى بيشتر تالش ، وقت و پول). (شانس 
100٪ براى بدست آوردن 100 دالر) ، شايد به اين دليل كه اولى چالش 
برانگيزتر و هيجان انگيز است. پاداش هاى نامعلوم تعيين كار در محل 
كار سخت تر است اما غيرممكن نيست. ممكن است شما با نگه داشتن 
دو پاكت در ميز كار خود يك بازى را گيم كنيد - يكى شامل يك درمان 
با ارزش بيشتر - و انتخاب فقط يك مورد ، به طور تصادفى ، پس از انجام 

كار.  
سرانجام ، بيزارى از ضرر - ترجيح مردم براى جلوگيرى از ضرر به 
جاى دستيابى به سودهاى معادل - همچنين مى تواند براى طراحى 
يك محرك خارجى قوى استفاده شود. در يك مطالعه سال 2016 
دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا از مردم خواستند كه به مدت شش 
ماه 7000 قدم در روز قدم بزنند. برخى از شركت كنندگان براى هر 
روز رسيدن به هدف خود 1,40 دالر پرداخت مى كردند ، در حالى 
كه ديگران در صورت عدم موفقيت آنها 1,40 دالر از دست مى دادند. 
گروه دوم بيشتر از 50 درصد اهداف روزانه خود را هدف قرار مى دادند. 
خدمات آنالين مانند StickK.com به كاربران اين امكان را مى دهد كه 
هدفى را انتخاب كنند ، مانند «من مى خواهم سيگار را ترك كنم» و در 
صورت عدم دستيابى به آن ، متضرر شويم: آنها بايد به سازمان يا حزب 

سياسى پول اهدا كنند. مثالً آنها تحقير مى كنند  

پیشرفت پایدار
هنگامى كه افراد در حال رسيدن به هدف هستند ، معموالً زود انگيزه 
خود را پشت سر مى گذارند و سپس در وسط قرار مى گيرند ، جايى كه 
به احتمال زياد آنها را متوقف مى كنند. به عنوان مثال ، در يك مطالعه 
، يهوديان ناظر به احتمال زياد در شبهاى اول و آخر هانوكا از منورا نور 
مى خوردند تا شش شب ديگر ، حتى اگر اين سنت مذهبى براى روشن 
كردن شمع ها به مدت هشت روز متوالى باشد. در آزمايش ديگر ، شركت 
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كنندگان كه در حال كار بر روى يك كار برش كاغذ بودند ، گوشه هاى 
بيشترى را در وسط پروژه برش دادند تا اينكه در شكل هاى اوليه و نهايى 

خود انجام دهند.
خوشبختانه ، تحقيقات راه هاى مختلفى را براى مبارزه با اين الگوى 
كشف كرده اند. من به اولين عنوان «وسط كوتاه است.» اگر شما به 
هدف خود را شكستن به كوچكتر فرعى -Say، هفتگى به جاى فروش 
سه ماهه اهداف وجود دارد زمان كمتر به تسليم شدن به اين ركود 

مزاحم.
مشاوره دادن ممكن است روشى مؤثرتر براى غلبه بر كسرى هاى 

انگيزشى باشد.

راهبرد دوم اين است كه طرز فكر در مورد 
پيشرفتى كه به دست آورده ايد تغيير دهيد. هنگامى كه ما از قبل 
پيشرفت كرده ايم ، هدف به نظر مى رسد و ما تمايل به افزايش تالش 
خود داريم. به عنوان مثال ، مصرف كنندگان در برنامه هاى وفادارى 
تمايل دارند كه وقتى نزديك به دريافت پاداش هستند بيشتر هزينه 
كنند. شما مى توانيد با فكر كردن به نقطه شروع خود در گذشته 
بازگرديد ، از اين گرايش استفاده كنيد ؛ شايد اين پروژه نه اولين بارى 
باشد كه شما اقدامى انجام دهيد بلكه اولين بار براى اولين بار پيشنهاد 

شده است.
يك ترفند ذهنى ديگر شامل تمركز روى كارهايى است كه قبالً انجام 
داده ايد تا حد وسط يك كار و سپس توجه خود را به سمت كارهايى 
كه مانده ايد انجام دهيد. تحقيقات من نشان داده است كه اين تغيير در 
چشم انداز مى تواند انگيزه را افزايش دهد. به عنوان مثال ، در تبليغات 
مكرر خريدار ، با تأكيد بر مراحل نهايى («شما دو از 10 خريد را تمام 
كرده ايد») در ابتدا خريداران را افزايش داد و بر مراحل گمشده تأكيد 
كرد («شما دو خريد هستيد و از پاداش رايگان فاصله داريد») با نزديك 

شدن خريداران به هدف ، باعث افزايش مصرف شد.  
اين تاكتيك مى تواند براى كارهاى مهم (مانند ارسال 40 يادداشت 
تشكر از شما) و همچنين براى اهداف با كيفيت تر (تبديل شدن به 

يك پيانيست متخصص) موثر باشد. كسى كه 
يادداشت ها را مى نويسد مى تواند از يادآورى اينكه 

چه تعداد فرستاده شده تا 20 سالگى خود يادآورى مى 
كند ، كسب كند. سپس او بايد حساب كند كه چه تعداد از كار 

خود باقى مانده است. به همين روش ، يك پيانيست تازه كار بايد 
روى تمام مقياس ها و مهارتهايى كه در مراحل اوليه رشد خود به دست 
آورده است ، تمركز كند. پس از بهبود او ، بر چالشهاى فنى باقيمانده 

(آرپيگو ، تريل و ترمولوس و غيره) تمركز كند كه بايد به آن تسلط يابد.

الفبای برندینگ فروردین ١٣٩٩  ش�ره اول
March 2020    no 01

Brand Afarin Magazine

٣١



نفوذ دیگران را مهار كنید
انسان ها موجودات اجتماعى هستند. ما دائماً به اطراف خود نگاه مى 
كنيم تا ببينيم ديگران چه مى كنند ، و اقدامات آنها بر روى ما تأثير مى 
گذارد. حتى نشستن در كنار يك كارمند با عملكرد باال مى تواند بازده 
شما را افزايش دهد. اما وقتى صحبت از انگيزه مى شود ، اين پويايى 
پيچيده تر است. وقتى شاهد هستيم كه يك همكار در حال انجام وظيفه 
هستيم كه ما را نااميد مى كند ، ما 
به يكى از دو روش پاسخ مى دهيم: 
يا الهام گرفته ايم و سعى مى كنيم 
آن رفتار را كپى كنيم ، يا به فرض 
اينكه بتوانيم كار را به همساالن 
خود واگذار كنيم ، انگيزه خود 
را از دست مى دهيم. . اين كامًال 
غيرمنطقى نيست: انسان ها از 
طريق تخصص هاى فردى و 
با استفاده از مزيت هاى بيشتر 
از مزاياى مقايسه اى خود به 
عنوان يك گونه رونق گرفته 

اند.  

مشكل اين است كه ، به خصوص در محل كار ، ما هميشه نمى توانيم 
تفويض كنيم. اما ما هنوز مى توانيم از نفوذ اجتماعى به نفع خود استفاده 
كنيم. يك قانون اين است كه هرگز به طور انفعالى مراقب همكاران جاه 
طلب ، كارآمد و موفق نباشيد. خطر بيش از حد وجود دارد كه آن را از بين 
ببرد. درعوض ، با اين همساالن صحبت كنيد كه با تالش سخت خود 
چه كارى را انجام مى دهند و چرا آنها انجام اين كار را توصيه مى كنند. 
تحقيقات من نشان مى دهد كه وقتى يك دوست محصول را تأييد مى 
كند ، مردم احتماالً آن را خريدارى مى كنند ، اما احتماالً اگر ياد بگيرند 
كه دوست محصول را خريدارى كرده است ، احتماالً آنها را خريدارى 
نمى كنند. گوش دادن به آنچه مدل هاى نقش شما در مورد اهدافشان 

مى گويند مى تواند به شما كمك كند الهام بيشترى پيدا 
كنيد و ديدگاههاى خود را باال ببريد.

جالب است كه ارائه مشاوره به جاى درخواست 
براى  مؤثرتر  حتى  روشى  است  ممكن  آن 

غلبه بر كسرى هاى انگيزشى باشد ، زيرا 
اعتماد به نفس را تقويت مى كند و از 

مى  ترغيب  را  اقدام  طريق  اين 
جديد  مطالعه  يك  در  كند. 
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دريافتم كه افرادى كه براى دستيابى به هدفى مانند پيدا كردن شغل 
تالش مى كنند ، فرض بر اين داشتند كه براى موفقيت به راهنمايى 
هاى متخصصان نياز دارند. در حقيقت ، آنها با ارائه حكمت خود به ساير 
جويندگان شغل بهتر خدمت مى كردند ، زيرا وقتى اين كار را كردند ، 
آنها برنامه هاى مشخصى را ارائه مى دادند كه مى توانستند خودشان 
را دنبال كنند ، كه نشان داده شده است باعث افزايش انگيزه و پيشرفت 

مى شود.  
راه نهايى براى استفاده از تأثير مثبت اجتماعى ، شناختن اين نكته 
است كه افرادى كه به شما در انجام كارهاى خاص انگيزه مى دهند ، 
لزوماً افرادى نيستند كه وظايف را به خوبى انجام دهند. در عوض ، 
آنها مردمى هستند كه يك هدف بزرگ با شما به اشتراك مى گذارند: 
دوستان نزديك ، خانواده يا مربيان. فكر كردن به آن افراد و تمايل ما براى 
موفقيت از جانب آنها مى تواند به ارائه انگيزه هاى ذاتى قدرتمند الزم 
براى رسيدن به اهدافمان كمك كند. اگر زن احساس كند كه نمونه اى 
از دختر خود را فراهم مى كند ، ممكن است در كارهاى سخت پاداش 

خود را پيدا كند. اگر مرد به او كمك كند احساس سرزندگى بيشترى در 
هنگام حضور با دوستان خود داشته باشد ، ممكن است راحت تر بتواند 

به روال تناسب اندام خود پايبند باشد.

نتیجه
در روانشناسى مثبت ، جريان به عنوان يك وضعيت ذهنى تعريف مى 
شود كه در آن فرد كامالً غرق ، با تمركز و لذت از انرژى ، در يك فعاليت 
قرار مى گيرد. افسوس كه اين احساس مى تواند زودگذر يا گريزان در 
زندگى روزمره باشد. بيشتر اوقات ما مانند بارون مونكوزوزن در باتالق 
احساس مى كنيم - در تالش براى پيشبرد اهداف خود هستيم. در 
چنين شرايطى مى تواند به توان ذهنى و انگيزه هاى ذاتى و بيرونى 
كمك كند ، انگيزه ها را با دقت تنظيم كرده ، بسته به ميزان نزديك 
بودن به پايان ، و تمركز تأثيرگذارى اجتماعى ، تمركز ما را به عقب يا جلو 
بپيونديم. خود انگيزشى يكى از سخت ترين مهارت هاى يادگيرى است،  

اما براى موفقيت شما بسيار مهم است.  

منبع: 
نسخه اى از اين مقاله در شماره نوامبر-  دسامبر سال 2018 

(صفحه 1438-1141) از بررسى بازرگانى هاروارد ظاهر شد .   
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بنا به تعريف انجمن بازاريابان آمريكا  كه در سال 2012 منتشر شد؛ 
«برند يعنى يك نام، عبارت، نشانه يا عالمت يا تركيبى از اين ها كه 
با هدف متمايز كردن يك كاال يا خدمت از ساير كاالها و خدمات يك 
فروشنده يا براى ايجاد تمايز ميان كاال و خدمت يك فروشنده با كاال و 

خدمات ساير فروشندگان به كار گرفته شود.» 
اين تعريف براى امروز، با توجه به پيشرفت ارتباطات و فضاهاى آنالين، 
تبليغات و رسانه هاى ديگر، تعريف جامعى نيست. تد لويت  ، يكى از 
اساتيد دانشكده مديريت دانشگاه هاروارد، معتقد است: «در عصر جديد، 
رقابت بر سر چيزهايى نيست كه شركت ها در كارخانه هايشان توليد 
مى كنند، بلكه رقابت آينده ميان چيزهايى است كه شركت ها پس از 

خروج محصول از كارخانه به آن مى افزايند. نظير بسته بندى، خدمات، 
تبليغات، حمايت از مصرف كننده و ساير چيزهايى كه در نهايت ارزشى 

را به مشترى نهايى منتقل مى كند و براى وى ارزشمند است.»
پس درواقع «برند مجموع تداعيات، ادراكات و احساساتى است كه 
مشتريان نسبت به محصول و خدمت ارائه شده، دارند.» برند چيزى 
است كه در ذهن مصرف كننده ايجاد مى شود و به جاى مى ماند؛ 
از طرفى ، برند بازتابى از ادراكات و شايد حتى خصيصه هاى فردى 

مصرف كنندگان است. 
«برندسازى» چيزى بيش از ايجاد نام براى يك محصول يا خدمت 
است. برندسازى درواقع ايجاد زمينه اى براى يك محصول و سپس حفظ 

ــرده  ــت و پا ك ــود دس ــراى خ ــى ب ــازار داغ ــى ب ــه تازگ ــه ب ــت ك ــى اس ــخصى مفهوم ــازى ش برندس
ــن  ــًا ای ــید حتم ــال باش ــت فع ــا مدیری ــى ی ــروش، بازاریاب ــوزه ف ــما در ح ــر ش ــًا اگ ــت؛ خصوص اس
ــد» و  ــا «برن ــه ب ــت ك ــاز هس ــر نی ــوم، پیش ت ــن مفه ــر ای ــراى درك بهت ــنیده اید. ب ــالح را ش اصط
«برندســازى» آشــنا باشــیم و اهمیــت آن هــا را در دنیــاى پررقابــت امــروزى درك كنیــم. پــس در 

ــم. ــروع مى كنی ــوع، ش ــن دو موض ــا ای ــنایى ب ــت آش ــرى جه ــح مختص ــا توضی ــدا ب ابت

پرسونال برندینگ چیست؟
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آن محصول براى شكوفايى برند است. مفاهيم برندسازى مانند ارزش 
ويژه برند ، هويت برند  و استراتژى برند ، با ايجاد يك مزيت رقابتى پايدار   
براى يك محصول يا يك خدمت باعث مى شوند كه در كنار ديگر مزاياى 
بالقوه بتواند نقش بهترى در كسب و كار بازى كند. اگر برندسازى درست 
انجام شود، براى شركت و كمپانى موردنظر قدرت نفوذ بااليى ايجاد 
مى كند. اين فرآيند تمام مؤلفه هايى را كه مى تواند براى شركت سودآور 

يا حتى زيان بار باشد، را مورد توجه قرار مى دهد .
و اما برندسازى شخصى...

برندسازى شخصى موضوعى نسبتاً جديد است و تحقيقات زيادى 
درباره اين موضوع انجام نشده است. با بيشترشدن چاپ كتاب هاى 
خوديارى  و رشد فردى، و ظهور رسانه هاى اجتماعى اين موضوع 
نيز دستخوش تمهيدات زيادى شده است. اياالت متحده آمريكا به 
عنوان كشور پيشتاز براى استانداردسازى برندهاى شخصى شناخته 
شده است. بسيارى از كتاب هايى كه توصيه هايى شبيه به برندسازى 
شخصى را ارائه مى دهند، براى كمك به افرادى است كه شاغل 
هستند يا قصد دارند كار كنند. كتاب هايى مانند «هفت عادت مردمان 
موثر »، ابزارهايى را براى رشد شخصى و رسيدن به هدف ها براى 
حصول موفقيت بيشتر در زندگى و كسب وكار پيشنهاد مى كنند. ولى 

برندسازى شخصى مفهومى پيچيده تر است.
پرسونال برندينگ فرآيندى است كه در آن افراد خود و تخصص شان 
را به عنوان برند بازاريابى و ماركتينگ مى كنند. اين مبحث براى اولين بار 
توسط تام پترز  در سال 1997 با كتاب « برند خودت باش « مطرح شد 

كه با مفهوم رشد فردى و تكنيك هاى خوديارى متفاوت است.
تام پترز مى گويد : بدون درنظر گرفتن سن، بدون درنظر گرفتن 
موقعيت، بدون درنظر گرفتن كسب و كارى كه داريد، همه ما بايد اهميت 
برندسازى را درك كنيم. ما مديران اجرايى شركت هاى خودمان 
هستيم: شركت من. امروزه در تمامى كسب وكارها، مهم ترين كار اين 

است كه سرپرست فروش نام تجارى خودمان باشيم. «
برندسازى شخصى، به طور كلى شامل مديريت نام، سبك زندگى، 
نگاه، نگرش، شغل، حرفه و مهارت است؛ در واقع ايده اصلى اين است 
كه شما مى توانيد مجموعه اى از نمادها و ارتباطات و جامعه خود را با 
نام خود بسازيد، نام، چهره و كار خود را همانند مزايايى كه شركت هاى 

صاحب برند (مثل كوكاكوال و اپل و...) به دست مى آورند، بسازيد.
از آنجايى كه برندسازى روند مداوم ايجاد تصوير يا تصور در ذهن 
ديگران در مورد يك فرد، گروه يا سازمان است؛ ديويد مك نالى  و كارل 

اسپيك ، برند شخصى را اين گونه تعريف مى كنند: «برند شما ادراك يا 
احساسى است كه ديگران در مورد شما دارند، احساسى كه نسبت به 

تجربه ارتباط با شما داشته اند، را توصيف مى كنند.» 
برندسازى شخصى معموالً با ايجاد فهرستى از مزيت هاى رقابتى 
اصلى، تخصص ها و توانايى ها، قدرت درك و شناخت، تحقيقات بازار و 

بازخورد از محيط تعريف مى شود.
براى ايجاد برند شخصى ابتدا بايد به سه سوال اصلى پاسخ دهيد:

چه كسانى نياز به شناختن شما دارند ؟   •
تمايز شما از ديگران در چيست؟  •

چرا شما بهترين گزينه در حوزه تخصصى تان هستيد؟  •
خاطرتان باشد، در روند ساخت برند شخصى پاسخ به سوال « چه 

كسى هستيد» بسيار مهم تر از «چه كارى انجام مى دهيد»  است.
در برندسازى شخصى، تنها دارايى، خود شخص است و وظيفه اصلى  
آن، تبديل فرد به «بهترين» خودش است. برندسازى شخصى، يعنى 
طراحى مسيرى كه با شناخت بيشتر فرد از خود آغاز شده، هدف گذارى 

فردى انجام مى گيرد و در نهايت مقصد يعنى رسيدن به آن  اهداف.
مديريت برند شخصى به شما كمك مى كند تا نوعى از «ارزش ويژه 
برند» را ايجاد كنيد كه نام شما را گارانتى كند. با تعريف و ساخت برند 
شخصى، شما بخشى از ايده ها، جنبش ها، نگرش هاى فرهنگى و مردم 
خواهيد شد. برندسازى شخصى به اين معنى است كه شما بازار هدف 
خود را درگير خودتان كنيد، هرچه بهتر برند خود را تعريف كنيد، پيام 
شما هدفمندتر مى شود و كارهايى را كه بيشتر دوست داريد انجام 
مى دهيد، با افرادى كه دوست داريد كار كنيد؛ كار خواهيدكرد و  قيمت 

محصول و خدمات شما مشخص و معين است. 
اهميت برندسازى شخصى از جايى پررنگ تر شده است كه امروزه، 
افراد متخصص زيادى در حوزه هاى مختلف مشغول هستند و فعاليت 
مى كنند. تخصص به تنهايى كافى و تضمين كننده موفقيت نيست. پايه 
و اساس برندسازى شخصى «تمايز» است. در روند برندسازى شخصى، 
افراد اقداماتى از جمله تكنيك هاى تبليغاتى و ساير روش هاى ارتباطى 
را انجام مى دهند تا به تمايز در حرفه و صنعت خود برسند؛ تا بتوانند با 

هويتى قدرتمند، خود و  ايده هايشان را مطرح كنند.
يكى از مسائلى كه معموالً افراد به درستى متوجه آن نمى شوند، اين 
است كه سلف ماركتينگ  يا خودبازاريابى با برندسازى شخصى تفاوت 
بسيارى دارد. در سال هاى اخير در هر حوزه و تخصصى، برندسازى 
شخصى از مفهومى كه باعث ارزش افزوده مى شود و ممكن است 
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هر كسى بخواهد برند شخصى خود را داشته باشد، به يك اولويت در 
ماركتينگ هر كسب و كارى تبديل شده است. شكل گيرى مفهوم 
جديدى به نام «برند كارآفرين » در پررنگ شدن برندسازى شخصى 
نقشى اساسى دارد. برند كارآفرين در واقع نشانگر يك قدرت نرم  است؛ 
تلفيقى از پرسونال برند و كمپانى برند. از عناوين آشنا در حوزه برند 
كارآفرين ميتوان به رابطه بين جف بزوس  و شركت آمازون، استيو جابز 

و شركت اپل، و بيل گيتس و شركت مايكروسافت اشاره كرد.
با توجه به مطالعات اخير وبر شندويك ، كه در روابط عمومى و 
ارتباطات جهانى، يكى از سازمان هاى پيشرو در جهان متشكل از 
آژانس هاى تبليغاتى و شركت هاى خدمات بازاريابى مى باشد؛ مديران 
جهانى 45 درصد از شهرت شركت خود را به برند شخصى مدير عامل 
خود نسبت مى دهند. اين يعنى تقريباً نصف مديران بزرگ دنيا! و نكته 
دوم اينكه، عالوه بر آن، برند شخصى مديرعامل اجرايى  يك شركت، 
بيش از 77 درصد در جذب كارمنداِن خوب، بااستعداد و حرفه اى نقش 
دارد و 70٪ بيشتر باعث مى شود افراد سازمان در شركت ماندگار باشند. 
با توجه به اين مطالعه، موارد ديگرى كه ربط مستقيمى به پرسونال 
برندينگ CEO دارد، مشخص شد كه برند شخصِى مدير باعث  87 
٪ جذب سرمايه گذار بيشتر ، 83٪ توجه رسانه اى مثبت و  83٪ در 
محفاظت از شركت درگذر از بحران هايى كه ممكن است پيش بيايد، 

تاثيرگذار است. 
به غير از آمارى كه در اين زمينه وجود دارد، برند شخصى به رشد و 
توسعه فردى هم كمك شايانى مى كند. در برندسازى شخصى افراد 
با درك و شناخت بيشتر از خود، محيط و بازار رقابتى، استعدادها 
و مهارت هاى بالقوه وجودى شان را به بالفعل تبديل مى كنند. به 
برندسازى شخصى مانند ساختمانى نگاه كنيد كه كانالى براى رشد 
موفقيت ها و دستاوردهاى فردى است. برند شخصى به شما كمك 
مى كند به سوى اهدافتان گام برداريد. عالوه برموقعيت كنونى صنعت و 
تخصص و حرفه تان، برند شخصى اين قدرت را دارد كه تمامى فرصت ها 

را براى پيشرفت ايجاد كند.

منابع:
 2012 – BRANDING PEOPLE -  Siina Hietajärvi  •

�e De�nitive Guide to Personal Branding  •
https://brandyourself.com/de�nitive-guide-to-personal-branding

برندسازى شخصى، غياثى فر امير، نشر ترمه، 1395  •
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اســب هــاى آبــى در زمــره مرگبارتریــن و خطرنــاك تریــن حیوانــات قــرار دارنــد، ایــن حیوانــات 
بســیار ســریع هســتند و توانائــى آن را دارنــد كــه هــر دشــمنى را كــه در مســیر آنهــا قــرار م گیرند، 
خــرد و نابــود كنند.اســب هــاى آبــى در شــركت هــا نیــز بســیار خطرنــاك هســتند. آنان د شــركت 
هــا در قالــب كاركنانــى هســتند كــه بیشــترین حقــوق را دریافــت مــى كننــد، ام، زمانــى كــه نوبــت 
بــه امــر تصمیــم گیــرى و میــزان كیفیــت تصمیمــات مــى رســد، میــزان حقــوق  دریافتــى به مســئله 
اى نامربــوط تبدیــل شــده  و تنهــا تجربــه و ســابقه  بــه عنــوان ازرشــمندترین  عامــل بــراى تدویــن 
چهارچــوب یــك اســتدالل برنــده مطــرح مــى گردد.بــه ایــن نــوع شــركت هــا بــا ایــن اســب هــاى 

آبــى ، شــركت هــاى « منصــب گــرا» اطــالق مــى شــود.

به اسب ھای آبی گوش ندھید

در این سازمان ها قدرت از منصب و مقام نشات 
مى گیرد، نه از شایستگى.

زمانى كه از گوش دادن به اسب هاى آبى دست برمى داريد، شايسته 
ساالرى آغاز مى شود. براى ايجاد محيطى شايسته ساالرانه بايد محيطى 
با هدف مقابله و حذف اسب هاى آبى و مشاركت و همراهى با خالق هاى 

باهوش به وجود آيد.

مزایاى حذف اسب هاى آبى
1.شايسته ساالرى به تصميم گيرى هاى بهترى مى انجامد.

2.محيطى را به وجود مى آورد كه در آن همه كاركنان احساس 
ارزشمند بودن و توانمند بودن مى كنند.

3.چنين رويكردى، فرهنگ ترس و محيط غيرشفاف و آلوده اى را كه 
مطلوب اسب هاى آبى است،نابود مى كند.

4.تعصباتى را كه مانع " عالى بودن " افراد مى شود را از بين مى برد.
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