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ماموریتی به نام اصالح فرهنگ

مفاهمه در مقابل منازعه
حمیدتهرانی
در می��ان فع��االن اقتص��ادی بخش
خصوص��ی و صاحب��ان س��رمایه یا فن،
درصد کسانی که از اقدامات دولت راضی
باشند و در مورد یا مواردی لب به اعتراض
نگش��ایند زیاد نیس��ت .وقتی با مدیران،
صاحبان س��رمایه و کارآفرینان مالقات و
گفتوگو میش��ود گاهی این افراد چنان
س��خن میگویند گاهی این افراد چنان
انتقاد می کنند که گویی دس��تگاههای
اجرایی کش��ور که از مش��اوران و ناظران
متعدد برخوردارند ،نس��بت به مس��ائلی
ساده بیتوجه و غافل بودهاند .این انتقادها
گاهی گزنده و کمی غیرمنصفانه است و
اگر فعاالن بخش خصوصی اندکی توجه
بیش��تر و انصاف را بیش��تر رعایت کنند
حتما لحن ،ادبیات و شدت اظهارات خود
را تغییر میدهند.
در فهرست بلند فعاالن بخش خصوصی
البته همیشه چیزهای زیادی برای گالیه
وجود دارد؛ از جمل��ه نگاه دولت به بازار
و اخذ مالیات ،رفت��ار دولت در همراهی
برای راهاندازی و توسعه کارگاهها ،توسعه

و تجهیز زیرس��اختهای تولید و ...اتفاقا
در دول��ت و در میان کارمن��دان دولتی
هم فهرس��ت بلن��دی از م��واردی که به
سوءظنهای کهنه علیه فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی تبدیل شده وجود دارد.
همی��ن کارمندان��ی که با س��وءظن به
صنعتگران و سرمایهگذاران نگاه میکنند
تمام تدابیر تشویقی و جذاب دولت برای
بخش خصوص��ی را بلوکه و از اجرای آن
جلوگی��ری میکنن��د .بدینترتیب همه
آن چه با زحمت و مرارت زیاد از س��وی
دولت برای تش��ویق بخش خصوصی به
منظ��ور حضور در عرصهه��ای اقتصادی
و صنعتی تدبیر و دس��تور داده ش��ده با
سختگیری کارمند و یا کارمندان مجری
معط��ل و غیر اجرایی میش��ود .در این
صورت از یک س��و مقامات دولتی انتظار
دارند با اتخاذ تدابیری که دستور دادهاند،
چرخه��ای صنع��ت و اقتصاد کش��ور با
روانی بیش��تری به گردش درآید و منافع
بیش��تری را حاصل دولت و مردم بنماید
و از دیگر س��و بخش خصوصی که برای
اس��تفاده از تدابیر تشویقی به کارمندان
دولت مراجعه میکند نه فقط با در بسته

مواجه میش��ود بلکه کارمندانی که علیه
سرمایهگذاران بخش خصوصی سوءظن
دارن��د و این س��وءظن را به رفتارش��ان
تسری دادهاند ،مراجعهکنندگان را ناامید
میکنند و بدینترتیب س��رمایهگذاران
و فع��االن اقتص��ادی بخشخصوصی با
ناامیدی و س��رخوردگی خان��ه دولت را
ترک میکنند.
همین مس��اله در میان فعاالن بخش
خصوص��ی قرائت دیگ��ری دارد و گاهی
فعاالن بخش خصوصی به واسطه داشتن
انتظارهای نابجا و غیرمنطقی از دولت با
درهای بسته مواجه میشوند و در نتیجه
از مقاوم��ت دولت در برابر خواس��تههای
نابجایش��ان عصبانی و ناراحت میشوند
و دس��ت به انجام تبلیغ��ات منفی علیه
دولت میزنند .روشن است که در هر دو
مورد در واقع آن چه رخ داده با آن مورد
تقاضای جامعه فعاالن بخش خصوصی یا
کلیت دولت به عنوان قوه مجریه اس��ت
تفاوت زیادی وج��ود دارد .نکته مهم در
اینباره آن اس��ت که در ه��ر دو صورت
پیشگفته کسی نیست تا درباره آن چه
رخ داده و آن چه حق است توضیح دهد.

به همین دلیل نتیجه دو مورد پیشگفته،
جز افزایش س��وءتفاهم میان دولت – در
معنای اعم آن -و اقشار صنعتی و تولیدی
کشور نیست.
اگر این موقعیتها کالبدشکافی نیست
آس��یب پدیدآمده مورد شناس��ایی قرار
نمیگی��رد و جراحت واردش��ده بر قلب
صنعت و دولت درمان نمیشود .در نتیجه
باقی ماندن این جراحت ،افزایش ،مزمن
شدن و تعمیق سوءتفاهمها ،فاصله میان
جامعه اقتصادی و تولیدی کشور با هیات
حاکمه و باالخص دولت افزایش مییابد و
در مقابل مفاهمه و گفتوگو به میزان قابل
توجهی کاهش پیدا میکند .این حالتی
است که کارآفرین و سرمایهگذار از دولت
و مدیر جامعه دورتر و دورتر و مشکالت
کهنه و پیچیدهتر میشوند .چنانکه ممکن
است شهروند و دولت در گردابی گرفتار
شوند که کالبدشکافی و بازشناسی مشکل
برای حل بسیار دشوار باشد.
بر این پای��ه و چنانچه دولت و بخش
خصوصی نخواهند در دور باطل واگرایی
و افزایش س��وءتفاهم گرفتار شوند شاید
بهتر آن باش��د ک��ه گفتوگوی صریح و

رودررو در صدر اولویتهای دو طرف قرار
گیرد .اینکه یکی از طرفین در نشستهای
عموم��ی گالیه کند و دیگ��ری از طریق
رسانهها و روزنامهنگاران برای طرف مقابل
پیام بفرستد و جواب دهد مشکلی را حل
نمیکند .اتفاقا این پیامرسانی بیحاصل
ممکن است سوءتفاهم را تعمیق کند به
ویژه آنکه احتمال دارد در میان این منازعه
کالمی کسی یا کسانی وارد شوند و به قصد
به��ره بردن از اوضاع و ماهیگیری آب را
گلآلودهتر کنند.
از نظ��ر نگارنده مجموعه اقداماتی که
دولت و بخش خصوصی برای برقراری یک
گفتوگوی صریح و سازنده انجام دادهاند
تاکنون کارساز و موثر نبوده و اگرچه بنا
به دالیل��ی در مواردی گفتوگوهایی که
تاکنون انجام ش��ده نتایجی داشته است
ول��ی از آنجا که جریان زندگی همیش��ه
فرازونشیبهای فراوان و پیشبینینشده
دارد ،ض��روری اس��ت که ب��رای تداوم و
نهادین��ه ش��دن گفتوگو می��ان بخش
خصوصی و دولت ساختار منضبطی تمهید
ش��ود چراکه س��اختار یا نهادهای فعلی
چندان به وظایف خود عمل نکردهاند.

راهنما

جواد  عسگر
نگاهی به کش��ورهای توسعهیافته مثل
ژاپن نش��ان میدهد که بخ��ش عظیمی از
این پیش��رفت مدی��ون فرهنگ م��ردم این
کشور است.
بع��د از جن��گ جهان��ی دوم و بمباران
هیروشیما کشور ژاپن تقریبا در فقر کامل به
سر میبرد .اقتصاد این کشور جنگزده با 13
میلیون بیکار و تورم و فقر غذایی روبهرو بود،
اما دو دهه بعد دوباره این کشور در بازارهای
بینالمللی به کشورهای پیشرفته خصوصا در
بخش فناوری تبدیل شد .تولید ناخالص ژاپن
در حال حاضر بیش از پنج تریلیون دالر است و
جایگاه این کشور در میان کشورهای قدرتمند
اقتصادی رتبه سوم است.
نمیتوان فرهنگ ملی مردم ژاپن در مصرف
کاالهای ژاپنی و تولید کاالهای کشور خود را
نادیده گرفت .فرهنگ تولی��د در ژاپن برای
دههها امری مقدس و ارزشمند بود و انگیزش
تولید در این کشور فراتر از کسب سود است.
مدعی نیستیم که کیفیت کاالی ایرانی نسبت
ب��ه خارجی برتری دارد اما در بعضی از موارد

ضرورت تبدیل فرهنگ مصرفی به فرهنگ تولید
محصوالت ایرانی الاقل نسبت به محصوالت
بیکیفی��ت چینی برتری دارن��د ولی بازهم
مردم کاالی ایرانی نمیخرند ،متاسفانه توجه
برندگرایی باعث شده است که بخش عظیمی
از تولید داخلی کش��ور از بین برود .وضعیت
تولیدکنندگان ایرانی س��الیان طوالنی است
که مناسب نیست .اکثر مردم در بازار به دنبال
برندهای معروف خارجیهستند و همین اتفاق
باعث شده که هر روز خبر ورشکستگی بنگاه
اقتصادی کوچکی از گوشهای شهر به گوش
برسد .حال باید از خود پرسید چه تغییری در
نگرش مردم اتفاق افتاده اس��ت که بازارهای
کفش ،لوازمخانگی ،لوازمالتحریر و پوش��اک
که روزگاری در چنبره تولیدکنندگان ایرانی
بود ،امروز حتی توان اداره ش��رکتهای خود
را ندارند.
با نگاهی به جامعه به نظر میرسد داشتن
کااله��ای لوکس و برند خارجی فقط به ابزار
فخرفروشی و برتریجویی بین مردم مبدل
ش��دهاند و این حکای��ت از تغییر ارزشها در
جامع��ه ایران اس��ت .روزگاری نهچندان دور

اکثر معروفترین برندهای لوازمخانگی و کفش
متعلق به شرکتهای ایرانی بود ،شرکتهای
آزمایش ،ارج و کفش ملی و بال تقریبا اکثر بازار
ایران را در دست داشتند ولی در گذر زمان این
فرهنگ خرید کاالی ایرانی از بینرفت و جای
خود را به برندهای خارجی سپرد.
بخ��ش زیادی از فرهنگس��ازی برعهده
وزارت آموزشوپ��رورش اس��ت که در طول
چند دهه گذشته نتوانسته است موفق عمل
کند .اگر سیستم آموزشی ما از همان ابتدایی
و متوسطه بتواند بچههای کارآفرین و خالق
تربیت کند ،مطمئنا در یک دهه آینده بخش
عظیمی از مشکالت اقتصادی کشور به طور
خودکار حل میشود.
بنابراین با شکلگیری این تفکر که داشتن
کاالی خارجی نش��انه تعلق به طبقات باالتر
اجتماع و نش��انهای از ق��درت ،ثروت و حتی
س��لیقه است ،رقابتی برای خرید این کاال در
بین طبقات مختلف اجتماع شکل میگیرد
و باعث عقبماندگی چرخه اقتصاد و اشتغال
خواهد شد.

فرهنگسازی امری سهل و ممتنع است .این جمله که فرهنگ استفاده از
موقعیت یا بهرهبرداری از کاالیی وجود ندارد عبارتی است تحقیرآمیز برای آنکه
نشان داده و یا بیان شود که فرهنگسازی در مورد یک فرد یا انجام نگرفته
و یا تاثیر نداش��ته است .در این صورت گفته میشود که فالنی فرهنگ ...را
ندارد .از این منظر رفتارهایی که تمام یا بخشی از آن در ارتباط با جامعه قرار
میگیرد یا بر زندگی اجتماعی انسان تاثیر میگذارد مناسبات رفتاری ویژهای
دارد که اصطالحا به آن فرهنگ میگویند .در این نمونه میتوان به رانندگی
و استفاده از وسیله نقلیه اشاره کرد که با دیدن ناهنجاری رفتاری در عملکرد
رانندگان ،برخی افراد بالفاصله ارتکاب رفتار ناهنجار را به نداش��تن فرهنگ
نسبت میدهند و از آن ابراز تاسف میکنند.
این نکته که مثال در مورد رانندگی ،راننده به نداشتن فرهنگ استفاده از
خودرو متهم میشود ،در وهله اول این نکته را اثبات میکند که نقص یا نداشتن
فرهنگ به سابقه جامعه در آن موضوع خاص بستگی ندارد چنانکه اکنون و پس
از دههها ورود خودرو به ایران و فراگیر شدن مهارت رانندگی در میان زنان و
مردان ایرانی ،باز هم عدهای به بیفرهنگی در امر رانندگی متهم میشوند .به
این ترتیب سابقه فرد در انجام یک رفتار یا سابقه آشنایی جامعه با موضوع،
ضرورتا به معنای داشتن یا پیروی از یک فرهنگ مناسب نیست.
البته مساله ساخت و شکلگیری فرهنگ فرآیندی پیچیده است و انتظار
آن نیست که در یک دوره کوتاه ،انسانها مانند ماشین با یک کلید رفتارشان
را تغییر دهند و از آنچه که فرمان داده شده ،تبعیت کنند .بدون آنکه بخواهیم
وارد تعاریف و مفاهیم کلی و پایه در مورد فرهنگ و فرهنگسازی شویم میتوان
درک کرد که برای همهگیر شدن یک رفتار اجتماعی در بخشی یا تمام جامعه
عالوه بر تدابیر انضباطی باید تدابیر اقناعی هم مورد توجه قرار گیرد .یعنی از
گام اول که معرفی رفتار و آگاهیبخشی برای جامعه تا گام آخر که اتخاذ تدابیر
انضباطی ،برای تخطیکنندگان است باید مراحل متعدد و مختلفی طی شود
که لزوما این تدابیر و مراحل ،نه فقط باید گام به گام اجرا شود بلکه در هر گام
باید زمان کافی برای جامعهپذیر شدن رفتار صرف شود.
در چنین صورتی روشن است که برای ایجاد ،تغییر یا تصحیح یک فرهنگ
یا خردهفرهنگ باید فعالیتهای زیادی در سطح جامعه یا زیرگروه یک جامعه
انجام شود .فعالیتهایی که عالوه بر زمان به هزینه نیز نیازمند است و بر همین
مبنا فرهنگسازی در معنای عام آن ،فرآیندی پیچیده ،زمانبر و هزینهبر است
که گاهی طوالنی شدن زمان یا پرهزینه بودن ،فرهنگسازان و مدیران جامعه
را از ادامه فعالیت برای ایجاد ،تغییر یا تصحیح یک فرهنگ یا خردهفرهنگ
منصرف میسازد .چراکه مدیران جامعه از اینکه شهروندان با ایشان همراهی
نمیکنند خسته ،کالفه و ناامید میشوند و عطای فرهنگسازی را به لقای
آن میبخش��ند .گاهی هم مدیران جامعه از ابتدا یا در میانه فرآیند به جای
توسل به ابزار اجتماعی ،به ابزار انتظامی متوسل میشوند و با استفاده از زور و
امکانات نظامی و انتظامی مردم را به اتخاذ یا تصحیح یک رفتار وادار میکنند.
در واقع اینگونه تدابیر فرهنگسازی نیست و اگرچه برخی رهبران جامعه
معتقدند که وادار کردن مردم به اتخاذ یک رفتار یا تصحیح رفتارها باالخره
چه در میانمدت یا بلندمدت ،انجام یا تصحیح رفتار را در میان مردم نهادینه
خواهد کرد اما این مس��اله که در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی
کمونیست صورت گرفت و مشاهده شد ،نشان میدهد وقتی مردم به انجام
یک رفتار اعتقادی نداشته باشند ،اتخاذ تدابیر انتظامی و امنیتی برای اصالح
و ایجاد رفتارها یا تغییر و ایجاد فرهنگ چندان کارساز و موثر نیست چنانکه
با برداشته شدن اجبار دوباره رفتارها به گذشته بازخواهد گشت .این بازگشت
مبین آن است که در واقع اصالح یا ایجاد فرهنگ صورت نگرفته و فقط مردم
به اجبار از یک رویه و شیوه تبعیت کردهاند.
تردیدی وجود ندارد که برخی رفتارهای صنعتی و اقتصادی ش��هروندان
ایرانی ،رفتارهای مناسبی نیست .نازل بودن میزان بهرهوری ،ترجیح مصرف
کاالی خارجی به مصرف کاالی داخلی ،نازل بودن کیفیت کاالی ایرانی و یا
خدمات و تعهدات پس از فروش کاال و ...از جمله رفتارهای نامناسبی است که
در عرصه تولید و خدمات به دلمشغولی عمومی برای شهروندان ،سرمایهگذاران،
فعاالن اقتصادی و صنعتی ،رهبران سازمانهای مردمنهاد در حوزه اقتصاد و
صنعت و در نهایت مدیران جامعه تبدیل شده است .این دلمشغولیها البته
عینی ،همهگیر و آسیبزاست و به همین دلیل نگرانیهای گسترده و موثری
ایجاد کرده است .چنانکه در مواردی از این دست باالترین مقام کشور ،مقام
معظم رهبری ورود و توصیه کرده است .ورود ایشان بیانگر آن است که در
باالترین سطح مدیریتی جامعه ،در مورد یک رفتار یا خردهفرهنگ نامناسب
دلمشغولی وجود دارد .این ورود ،همچنین ضرورت تالش برای رفع ،تغییر و
اصالح این خردهفرهنگهای نامناسب را نشان میدهد .چه اگر باور عمومی
بر نادرستی این خردهفرهنگ تاکید دارد ،وقتی باالترین مقام کشور به موضوع
ورود میکند از عمق ،حساسیت و اهمیت مساله حکایت میکند .در این صورت
قابل درک است که مدیران جامعه و باالخص مدیران دولتی برای رفع اینگونه
دلمشغولیها تالش و هزینه کنند .چراکه رفع این دلمشغولی لزوما در جهت
تحصیل و حفاظت از منافع ملی و منافع عمومی ایرانیان است.
ویژهنامه فرهنگ و صنعت ،در واقع این هدف را دنبال میکند .بس��یاری
از آنچه مقامات کشور به عنوان دلمشغولی همواره از وجود آن نگران هستند
و برای رفع آن تالش میکنند در واقع خواست مقامات غیردولتی و راهبران
و گروههای مرجع جامعه صنعتی و تولیدی کشور نیز هست ،بنابراین اگر به
طور دقیق به این دلمشغولیها پرداخته و در جهت برطرف کردن آن تالش
شود ناگزیر منافع جامعه صنعتی و اهداف گروههای مرجع اقتصادی -تولیدی
نیز تامین خواهد شد .این امر دستاندرکاران و روزنامهنگاران در روزنامه جهان
صنعت را بر آن داشته تا به عنوان یک رسانه متعلق و حساس نسبت به صنعت
و اقتصاد کشور به مساله فرهنگسازی و تصحیح خردهفرهنگهای نامناسب
عرصه تولید و صنعت کشور ورود کرده و در این جهت تالش کند.
در این ویژهنامه هفتگی هدفگذاری آن است که به دور از مفاهیم سخت
و پیچیده علمی و دانشگاهی دقیقا براساس مسائل مبتالبه کشور و جامعه
برخی نکات در گزارشها ،مصاحبهها و یادداشتها مورد توجه و تاکید قرار
گیرد تا زمینه رفع ،اصالح و تصحیح خردهفرهنگهای مزاحم و نامناسب فراهم
شود .نیازی به توضیح نیست که دستاندرکاران ،ایدهپردازان و نویسندگان
این ویژهنامه ادعایی در مورد تاثیرگذاری و نقششان برای تغییر یا تصحیح
یک فرهنگ یا خردهفرهنگ ندارند چه همانطور که پیش از این بیان شد
فعالیتهای فرهنگس��ازی یا اصالح فرهنگ زمانبر و هزینهبر است و یک
رسانه هر چقدر فراگیر باز هم ظرفیت تعریفشده و محدودی دارد .چنانکه
با همه فعالیتها ممکن است شهروندان براساس تمایالت خود از این توصیهها
استقبال کنند یا نکنند.
به همین دلیل من و همکارانم انتظار بازخوردهای بالفاصله و تاثیرگذاری
کوتاهم��دت را نداری��م و به خوبی میدانیم که این راهی اس��ت که ما به آن
پیوستهایم تا دستاوردهای احتمالی آن افزایش یابد .نکته مهم در پیمودن
این راه آن اس��ت که از بیتوجهی و کملطفی مخاطبان برآش��فته نشویم و
مشکالت یا نامالیمات ما را از دنبال کردن اهداف و خواستههایمان دلسرد
و ناامید نکند.
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ریحانه جوالیی

توصیه

ارزش کار کردن برای جامعه تبیین شود
شریعت  محمدی

آیا سال  98سال تهدیدها بوده است؟ واقعیت این است که جنگ اقتصادی
و روانی ایاالت متحده علیه مردم ایران با اقدامات هوشمندانه ،خستگیناپذیر
دولت و مردم و با اتکا به جوانان مستعد و کارآمدی که آماده تالشگری و به
عهده گرفتن مسوولیتها هستند و با اتحاد ،همدلی همه ایرانیان نهتنها بیاثر
میش��ود بلکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند میتوان با ایجاد
بازدارندگی اقتصادی اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور را به یک فرصت
نیز تبدیل کرد.
در این میان باید اذعان داشت یکی از مهمترین گامهایی که باید برداشته
شود ترویج فرهنگ کار و تولید است .تمامی مفاهیم ارزشی و ملی ما بر این
امر استوار است که مفهوم کار در جامعه باید مغتنم شمرده شود .در یک جامعه
سالم ،بیکاری مذموم شمرده میشود .وقتی کار یک ارزش واال شناخته شود،
در انتظار فرصت ش��غلی ماندن ،جای خود را به تالش در کارآفرینی خواهد
داد .تعبیر زیبای تعبیر امام راحل (ره) :که اشاره داشتند «خداوند متعال یک
کارگر بزرگ بود که این خلقت عظیم را انجام داد ».از هرگونه سوءاستفاده از
عنوان کارگر جلوگیری مینماید .مقام معظم رهبری نیز در دیدار با جامعه
کارگری فرمودند« :روحیه نشستن و انتظار ثروت بادآورده را کشیدن باید از
بین برود؛ این را نباید ترویج کنیم».
با چنین رویکردی امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم که افرادی با حداقل
امکانات ،برای خود و دیگران کار ایجاد کردهاند .در نمونهای تحسینبرانگیز،
مدتی پیش با کارآفرینی مالقات کردم که به دلیل محدودیتهای جس��می
حتی امکان راه رفتن نداشت ولی او با تجمیع سرمایههای خرد توانسته بود
در زمینه صنایعدستی 54 ،نفر را مشغول به کار نماید .او یک کارآفرین نمونه
از جامعه زنان ایران بود که با عزم خود ،معلولیت را به زانو درآورده بود .یا در
موردی دیگر ،یکی از تولیدکنندگان بزرگ در صنعت غذایی ،لوازم کفاش��ی
که در دوران کودکی با آن کس��ب معاش میکرد را هنوز همراه خود داش��ت
تا از یاد نبرد از کجا آغاز کرده و با تالش و جس��ارت خود به قلههای رفیعی
دست یافته است.
این بدین معناست که تمام کارآفرینان از سختیهای زیادی برای رسیدن
به موفقیت عبور کردهاند.گس��ترش چنین مواردی نیازمند توسعه و تقویت
فرهنگ کار در جامعه است.
در جامعه ما این فرهنگ باید در افراد درونی شود که هر فرد در هر جایگاه
و صنفی ،به کار خود افتخار کند و از ش��غل خود احساس رضایت کند .باید
پذیرفت که با تقویت فرهنگ کار ،تمام موانع برداش��ته خواهد ش��د و نجات
کشور در این امر است .البته این به معنای پنهان کردن تکالیف دولت نیست.
دولت مکلف به ایجاد نظام چندالیه تامین اجتماعی است تا برای افرادی که
به هر دلیلی دارای توانایی کافی نیستند ،شرایط زندگی آبرومندانه و مطلوب
را فراهم آورد.
دولت باید با ایجاد زمینه گفتوگو و تفاهم و با رویکرد سهجانبهگرایی ،در
تامین منافع مشترک جامعه کارگری و کارفرمایی اهتمام ورزد .در کنار این
موارد ،سیاستگذاری و اقدام در زمینه مهارتافزایی ،یکی از مهمترین وظایف
امروز دولت در کش��ور محسوب میشود .در دهههای قبل ،با توسعه نهضت
سوادآموزی ،شاهد افزایش قابل توجه جمعیت باسواد و تحصیلکرده در اقصی
نقاط ایران بودیم .امروز نیز یقینا جامعه باید به س��مت نهضت مهارتافزایی
گام بردارد .امروز این امر توسط دولت در دستور کار قرار گرفته و در شورای
هماهنگی سران سه قوه مطرح شده و در جلسه با مقام معظم رهبری ،عنوان
شده که مبلغ  50میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مهارتافزایی
در کشور اختصاص یابد .باید فرزندان ما پس از فراغت از تحصیالت مدرسه
یا دانشگاه ،دارای مهارت کافی برای حضور در بازار اشتغال باشند .اما این امر
همانند س��ایر تکالیف دولت در عرصه کار و اشتغال ،بدون همراهی سایر قوا
و جامعه ممکن نخواهد شد .همراهی شرکای اجتماعی ،یکی از بایستههای
اصلی تحقق نهضت مهارتافزایی در کشور است.

لباس ایتالیایی ،پارچه ترک ،لوازم صوتی
و تصویری ژاپنی ،شکالت آلمانی ،لوازم منزل
آمریکایی ،ماشین هم هرچه که ایرانی نباشد
و دارو هم که حتی هندی آن از ایرانی مشتری
بیشتری دارد .خالصه اینکه هر چیزی بهغیر
از کاالی ایرانی بهتر است.
اگر کمی در بازار و مراکز خرید گشتوگذار
کنید متوجه میشوید در میان تمام کاالهای
خارجی ،اجناس ساخت داخل هم در جایی که
بهاصطالح جلوی چشم باشد عرضه میشود.
این سیاست جدیدی است تا کاالهای ایرانی
هم در کنار کاالهای خارجی فروخته شوند.
اما وقتی پای درد دل فروش��ندههای بازار
بنشینید دلخوشی از کاالهای داخلی ندارند.
اشتباه نکنید ،منظور این نیست که کاالهای
داخل��ی فاقد کیفیت هس��تند ی��ا طراحی و
س��اخت خوبی ندارند؛ مشکل اینجاست که
مردم اعتماد کافی را به تولیداتی که برچسب
ایران��ی خورده باش��د ندارن��د و موضوع این
گزارش هم همین نبود اعتماد اس��ت .کسبه
بازار میگویند آنهایی که برای خرید به بازار
میآیند میپرسند کاالی معرفیشده ساخت
کجاست؟ میگویند خیلیها وقتی میفهمند
جنس ایرانی و ساخت وطن است ،میروند و
پشتسرشان را نگاه نمیکنند .حاضرند لباس
قاچاق و پارچه قاچاق بخرند اما لباس ایرانی
به تن نکنند .میگویند مشتری ایرانی دنبال
جنس خوب اس��ت و جنس خوب هم از نظر
آنها یعنی هر جنسی بهغیر از تولید ایران.
 چرا کاالی ایرانی نمیخریم؟
اگر بخواهم انصاف را رعایت کنم باید بگویم
در س��الهای اخیر برندهای مختلف ایرانی به
بازار آمدهاند که توان مقابله با نمونههای مشابه
خارجی را دارند .برای مثال چند شرکت تولید
لباس ،با استفاده از طراحهای بهروز و برجسته با
پارچه و دوخت عالی توانستهاند بازار را به دست
بگیرند و مش��تریهای پر و پا قرصی را با خود
همراه کنند .با اینحال بسیاری از مردم بهمحض
اینکه متوجه میشوند کاال ایرانی است ،بهندرت
یا با اکراه وارد مغازه میش��وند .با این تفاس��یر
بس��یاری از کارشناسان بر این باورند که اولین
دلیل این پافشاری جهت خرید نکردن کاالی
ایرانی ذهنیت غلط «کاالی خارجی بهتر است»
بوده که میتوان آن را یکی از سیاستهای مهم
دوره قاجار و پهلوی نام برد.کشوری که مهد علم
و تمدن و فرهنگ در طول تاریخ بوده و بسیاری
از اکتشافات علمی ،پزشکی برجسته را در تاریخ
خود ثبت کرده اس��ت ،درگیر این ذهنیت شد
که «جنس خارجی بهتر است» .البته همه دچار
این ذهنیت معیوب نشدند ،اما متاسفانه این طرز
تفکر نادرست ،دامن بسیاری را گرفت و امروز ما
میبینیم ،با وجودی که آن شرایط بسیار تغییر
کرده اس��ت ،هنوز این ذهنیت نادرست بهطور
کامل از اذهان عموم رخت برنبسته است.
موض��وع دیگری ک��ه بیش��تر ایرانیها از
آن گله دارند نداش��تن کیفیت کاالی ایرانی
اس��ت .البته این موضوع بسیار اهمیت دارد و
بارها نشان داده است که کیفیت خوب باعث
جذب مشتری میشود .همانطور که تجربه
نش��ان داده طرفداران یک برند ماهها انتظار
رونمایی از فالن گوش��ی را میکشند و برای
خرید آن صفهای طوالنی تش��کیل میشود
و ای��ن انتظارها تنها نش��ان از کیفیت باالی
محصول میدهد.

مشتری ایرانی کاالی ایرانی میخرد؟

اعتمادی که به دست میآید

اگ��ر در داخ��ل ،کاالی تولی��دی م��ا از
ویژگیهایی نظیر کیفیت ،مرغوبیت ،قابلیت
انسجام و دوام ،رقابت با نمونههای خارجی و
 ...برخوردار باش��د ،احتمال گرایش مردم به
س��مت آن کاالها قطعا افزایش پیدا میکند.
در برخ��ی م��وارد ،این ویژگیه��ا در برخی
کاالها دیده نمیشود یا کمتر دیده میشود.
اهتمام جدی به این امر ،میتواند راهگشا باشد.
همچنین تولیدکنندگان داخلی باید بتوانند
اطمینانبخش��ی در مصرفکنن��دگان ایجاد
کنند .ضمانته��ای صحیح ،افزایش کیفیت
در تولیدات جدید ،بهروز بودن ،شناسایی نیاز
مخاطبین ،س��لیقه به خرج دادن و  ...همگی
موثر هستند.
دلی��ل گروه دیگر از م��ردم برای نخریدن
کاالی داخلی این است که شرکتهای خارجی
برای اجناس خود تخفیف ،هدیه و جشنواره
میگذارند و ش��ما در لحظ��ه میتوانید از آن
تخفیف یا هدیه اس��تفاده کنی��د اما اجناس
ایرانی نهتنها از نظر قیمت با نمونههای خارجی
چن��دان تفاوتی ندارند بلکه اگر جش��نواره یا
هدیهای هم در کار باش��د یا ناچیز اس��ت یا
خیلی دیر به دست مشتری میرسد و همین
از شور و هیجان خریدار کم میکند.
 چن�د درص�د م�ردم کاالی ایران�ی
میخرند؟
ح��اال در این میان بد نیس��ت س��ری به
آمارها بزنیم و ببینیم آمارها در رابطه با عدم
اعتماد ایرانیها به جنسهای تولید داخل چه
میگویند؛ مرکز آمار ایران میگوید نزدیک به
س��ه میلیون نفر در کشور بیکارند و این در
حالی است که منابع غیررسمی از بیکاری پنج
تا هفت میلیون نفر خبر میدهد که اغلب آنها
جوان تحصیلکرده متولد دهه ۶۰هستند .چند
سالی میشود که کارخانهها به دلیل موضوعات
مالی تعطیلش��دهاند یا در خوشبینانهترین
حال��ت با کمتر از  30درصد از نیروهای خود
کار میکنن��د .همین امر باعث بیکار ش��دن

افراد زیادی میشود و مهمترین دلیل این امر
حمایت نکردن از تولید داخلی است.
به همین دلیل مس��ووالن و کارشناس��ان
توصیه میکنند که مردم بنا به مصلحت کاالی
ایرانی مص��رف کنند ،هرچند کاالی ایرانی و
تولید داخل ش��اید در برخی موارد از کاالی
خارجی کیفیت پایینتری داش��ته باشد که
اگر اینگونه نبود شاید نیاز به توصیه هم نبود
و خود مردم کاالی ایرانی مصرف میکردند.
بنابرای��ن توصیهها برای مصرف کاالی ایرانی
در شرایطی است که همه میدانیم به لحاظ
کیفیت کاالی تولید داخل در مواردی به مشابه
خارجی نمیرسد.
پ��ای صحبت مردم عادی که مینش��ینم
متوجه میش��وم بیش��تر آنها با خرید کاالی
داخلی مش��کلی ندارند خصوص��ا حاال که با
افزای��ش نرخ ارز خری��د از برندهای خارجی
تقریبا برای قشر متوسط ناممکن شده است،
اما درصد باالیی از این افراد اعتراف میکنند
هرگاه کاالی ایرانی خریدهاند پشیمان شدهاند
یا دوام ،کیفیت و کارایی همان جنس از نوع
خارج��ی چیز دیگری اس��ت به همین دلیل
ترجیح میدهند س��الی یک بار اما با کیفیت
خرید کنند به جای اینکه چند بار در سال با
قیمت پایین کاالیی ایرانی بخرند.
ابتدای سال  97بود که وزیر کار وقت ،علی
ربیعی گفته بود :بر اس��اس نظرس��نجیهای
انج��ام ش��ده  63درصد مردم به ش��رط باال
رفتن کیفیت و قیمت مناسب آمادگی دارند
کاالی ایرانی مصرف کنند .براساس گفتههای
او 25درص��د مردم اعالم کردهاند که صرفا از
کاالی ایرانی اس��تفاده میکنند و  9/1درصد
از مردم نیز اظهار کردهاند کال تمایلی به خرید
کاالی ایرانی ندارند.
ن حال آمار دیگری فروردین امسال به
با ای 
دست رسانهها رس��یده که حاکی از آن است
که  60درصد شهروندان ایرانی مایحتاج خود
را از می��ان کاالهای خارج��ی تهیه میکنند.

ایده

تولید فرهنگ بر رونق اقتصاد ارجحیت دارد

مصطفیعباسیمقدم*

رونق تولید به معنای نگاه همهجانبه و متوازن به
همه ابعاد نیازهاست که علوم انسانی در ایجاد این نگاه
نق��ش اصلی را ایفا میکند .برای رونق تولید نیازمند
افراد زبده در علوم انس��انی هستیم .اساسا برای آنکه
فهم درستی از رونق تولید داشته باشیم باید تولید را
به درستی معنا کنیم ،قطعا زمانی که تولید را به طور
کامل معنا کردیم خود به خود جایگاه علوم انسانی در
آن آشکار میشود.
اگر به تولید و رونق آن فقط در چارچوب ادبیات
متع��ارف در جامعه نگاه کنی��م ،یعنی تولید را فقط
منحصر در صنایع فلزی و غیرفلزی که منجر به ساخت
محصول و دستگاههای مختلف میشود بدانیم ،طبعا
با این نگاه در فرآیند تولید جایگاه چندانی برای علم
به ویژه علوم انسانی حداقل در شرایط موجود متصور
نیس��ت البته بماند که خود صنعت متعارف هم اگر
بخواهد در جامعه خوب استفاده و تولید شود الزمهاش
ادبیات علوم انسانی است اما فعال با وضعیت موجود و
رایجی که از دهههای قبل حاکم بوده است ،صنعت
چندان به ابعاد دیگر ماجرا توجه نداشته و بهطور عمده
به دنبال تولید محصول بوده است .عباسیمقدم تصریح
کرد :امروز مسائل و دغدغههای جامعه با یکدیگر پیوند
دارند ،فرهنگ و اقتصاد ،معیشت و سالمت ،ابعاد نظامی
و سیاسی و اقتصادی با هم پیوند جدی دارند بنابراین
باید توجه ویژهای بر معنای همهجانبه تولید داش��ته
باشیم ،پس تولید در معنای اعم به اقتصاد نظر دارد اما از
جهات دیگر به معنای تولید فرهنگی است که بخشی از
مصرف انسان معاصر را تشکیل میدهد و به بیان دیگر
کاالهای فرهنگی جزو الینفک از زندگی انسان امروز
است .محصوالت سمعی و بصری ،کتاب ،محصوالت
رسانهای که همه انسانها با آن درگیر هستند ،تولید
فرهنگی محس��وب میش��وند ،امروز هر انسانی که
یک موبایل در دست دارد و با رسانههای مختلف در
ارتباط اس��ت ،هر کسی که به کتابخانهای میرود به

محافل فرهنگی و تفریحی و اجتماعی وارد میشود
مرتبا در معرض محصوالت فرهنگی است و تولید این
محصوالت فرهنگی نیازمند نگاه انسانی است.
در نتیجه ش��رط اول آن است که نگاه جامعی به
تولید داشته باشیم چراکه وقتی چنین باشد رونق تولید
به معنای نگاه همهجانبه و متوازن و هماهنگ به همه
ابعاد نیازهای انس��انی است ،انسان فقط نیاز مصرفی
یا نیاز اقتصادی و مثال تجاری ندارد ،حتی فقط نیاز
فرهنگی هم ندارد ،همه نیازها با هم تعریف میشود و
اگر انسانی را با همه امکانات و نعمتها و محصوالت
فرهنگ��ی و اقتصادی تامین کنید اما امنیت روانی و
اعتقادی برایش ایجاد نکنید که در معرض ش��بهات
قرار نگیرد یا اگر قرار بگیرد بتواند خودش را در امان
نگاه دارد ،این انس��ان موفق و کامیاب نخواهد بود .از
طرف دیگر حتی اگر همه نیازهای فرهنگی و اقتصادی،
نیازهای امنیتی و سیاسی یک انسان را تامین کردیم
اما جامعه به لحاظ اخالقی آمادگی نداشته باشد و این
انسان با محیط اخالقی مواجه نباشد هرگز احساس
خوبی نخواهد داشت ،این چنین شرایطی در صورتی
ایجاد میشود که محصوالت فرهنگی در کنار سایر
محصوالت در جامعه دیده نشود.
در گام بعد به نقش علوم انس��انی میرسیم ،برای

همچنین بررس��یها در میان س��اکنان هفت
ش��هر بزرگ کشور نش��ان داده است که 40
درصد ش��هروندان ایرانی در گروههای س��نی
و تحصی�لات مختلف ترجیح میدهند کاالی
ایرانی بخرند ،گرچه کیفیت این اجناس بهقدر
کافی مطلوب نباش��د .هرچند این گروه اعالم
نکردهان��د ک��ه فاکتور قیمت و نس��بت آن با
کیفیت ،تا چه حد در این تصمیم دخالت داده
شده است ،اما به نظر میرسد این انتخاب ،در
میان برتری کیفیت کاالهای ایرانی در مقابل
کاالهای درجه سه چینی صورت گرفته باشد
چراکه بر اساس نظرسنجی صورت گرفته ،در
شرایط یکسان قیمتی و با در نظر گرفتن فاکتور
در دسترس بودن کاال و وجود خدمات پس از
فروش ،شهروندان ترجیح دادهاند که محصول
خارجی خریداری کنند .از سوی دیگر بررسی
جزئیات این تحقیق نشان داد که مردم شیراز،
اصفهان و اهواز کمتر از ساکنان سایر شهرهای
مورد بررسی ترجیح میدهند که کاالی ایرانی
بخرند و مردم رش��ت بیشترین استقبال را از
خرید کاالهای ایرانی از خود نشان دادهاند.
  نش�انهها م�ا را مصرفکنن�ده ب�ار
آوردهاند
همه موارد ذکر ش��ده به کنار ،بهتر است
از زاویهای متفاوت به این موضوع نگاه کنیم.
اص��وال در ایران هم��ه چی��ز میتواند کمی
پیچیده باش��د .منظور از پیچیدگی این است
که ما طبق��های را داریم که حاضر اس��ت با
قیمته��ای عجیب و حت��ی در برخی موارد
بدون منطق س��وار ماشینهای آخرین مدل
ش��ود در حالی که ممکن اس��ت در خارج از
ایران چنین موضوعی وجود نداشته باشد .مگر
انسان چند ساعت در روز میتواند سوار یک
اتومبیل باشد؟ مثال ماشین میتواند تعمیم
پیدا کند به بسیاری موارد دیگر از جمله خانه،
لوازم خانه ،لباس و ...
بخ��ش بزرگ��ی از اینگون��ه رفتاره��ای
مصرفگرایانه به نش��انههایی برمیگردد که

این روزها تمام زندگی ما را در برگرفته است.
به این معنا که فالن ماش��ین یا برند خاص از
کتوش��لوار یا موارد دیگ��ر در اولین مواجهه
میتواند تاثیرگذار باش��د و اگ��ر افراد ما را با
آنها ببینند انس��ان مهمتری خواهیم بود .در
کش��ور ما این نشانهشناس��یها تا حدی در
زندگی رواج پیدا کرده که به انس��انهایی با
رفتار مصرفی مبدل ش��دهایم به همین دلیل
اس��تفاده از کاالی ایرانی با برندی ناشناخته
چندان جالب و موجه به نظر نمیرسد .جریان
مقاومت نخریدن کاالی ایرانی هم به موضوع
ب��اال برمیگردد .بر ف��رض گروهی در جامعه
وجود دارند که هرقدر هم شرایط تغییر کند
میتوانند جنس خارجی تهیه کنند اما گروه
بسیار بزرگی از مردم ایران هستند که تحت
هیچ شرایطی حاضر به خرید کاالیی با اسم و
برند ایرانی نیستند .آنها کاالی چینی میخرند
اما تن ب��ه جنس ایرانی نمیدهند چراکه در
وهله اول از کاالی ایرانی نش��انههایی که در
باال به آن اش��اره شد را دریافت نمیکنند .از
سوی دیگر گول زرقوبرق و بستهبندیهای
کاالهای فیک یا تقلبی را میخورند .سرانجام،
این کش��ش و آن دافعه ،آنان را بهسوی بازار
کاالهای تقلبی سوق میدهد .کاالهای تقلبی
که ممکن است از اصل در ایران ساختهشده
باشند و با چسباندن یک مارک جنس ایرانی به
چند برابر قیمت فروخته شده باشد و فردی که
به اصطالح به او «فیکباز» میگویند متوجه
این کالهی که بر سرش رفته نشود و از خرید
خود راضی باشد.
 باید از مسووالن شروع کرد
در آخ��ر باید به این نکته اش��اره کرد که
حمای��ت و خرید تولید داخل کار یک س��ال
و دو س��ال نیس��ت .حمایت از تولید داخلی
نیازمند فرهنگس��ازی است .فرهنگسازی
درست و علمی که بتوانیم در بلندمدت نتیجه
آن در سطوح و اقشار مختلف جامعه را ببینیم؛
نظیر کاری که ژاپن کرد .در ایران اما این کار
کمی طوالنی و سخت به نظر میرسد .زمانی
ک��ه مربی فوتبال لباس خارج��ی و اتومبیل
خارجی اس��تفاده میکند ،نوجوانانی که او را
الگو قرار داده ،از او تقلید کرده و او را بهعنوان
الگ��وی برتر و مطلوب برمیگزینند پس باید
این فرهنگس��ازی از مدیران ،مس��ووالن و
تاثیرگذاران کشور آغاز شود.
الگو شدن رفتار مسووالن و مدیران کشور
در زمینه استفاده از محصوالت ساخت داخل،
تامی��ن منابع کافی از طرف دولت ،تخصیص
منابع مالی بانکها و موسس��ات به بنگاههای
تولیدی در چارچوب سیاستگذاری و اجرای
برنامههای صحیح توسط بانک مرکزی ،تعهد
و التزام عملی صاحبان کس��بوکار و مدیران
بنگاهه��ای اقتص��ادی به انج��ام اصالحات و
دگرگونیها با توجه به حمایتهای جامعه و
دولت از تولید داخلی ،ایجاد نظام و س��ا زوکار
کنترل ،ارزیابی و بازخ��ورد ،اصالح قوانین و
مقررات متناسب با حمایت از کاالهای ایرانی،
در مجموعه قوای سهگانه ،همراستایی و هم
هدفی رسانههای مختلف برای حمایت واقعی
و فرهنگسازی در راستای استفاده از کاالهای
ساخت داخل و نیز برندسازی کاالهای ایرانی
و همچنین ایجاد سا زوکار و ساختار مناسب
برای تشویق رفتارهای مناسب و الگو از نکات
مهمی اس��ت که باید در راس��تای حمایت از
تولی��د و کاالی ایرانی بهطور جد مورد توجه
قرار گیرد.

افق

رسیدن به تولید همهجانبه درست است که سوخت
نیاز داریم ،زیرس��اخت و ثروت و نیروی متخصص و
علم و تجربه نیاز داریم اما برای تحقق همه این موارد،
علوم انسانی دخیل است .اگر بخواهیم جامعه از نظر
روانی و روحی سرحال و شاداب باشد باید سعادت آن
را از طریق علوم انسانی بررسی کنیم ،علوم انسانی که
برخی شاخههایش متداخل با علوم پزشکی هستند،
حتی با علوم فنی و مهندس��ی .ما برای رونق تولید
نیازمند کسانی هستیم که در علوم انسانی تبحر داشته
باشند و مباحث تعلیم و تربیت و مباحث روانشناسی
را در کنار برخی علوم س��ایبری ،علوم فضای مجازی
بدانن��د ،اینها در مجاورت علوم انس��انی محض معنا
پیدا میکند .بنابراین باید نگاه مجدد به تعریف علوم
انسانی و شاخههای مختلف آن داشته باشیم .ما باید
الهام بگیریم ،جوامعی که شاید کمتر از ما به فرهنگ
و دین و مقولههای معنوی توجه دارند به این نکته مهم
رسیدند که باید رشتههای میانرشتهای متعددی را
داشته باش��ند که علوم انسانی و فنی و مهندسی را
پوش��ش دهند ،چه رس��د به ما که تاکید بر مباحث
فرهنگ��ی داریم ،پس باید میدان بیش��تری به علوم
میانرشتهای بدهیم و فضای الزم را برای تولید علوم
انسانی اسالمی فراهم کنیم.
اگ��ر این چنین علوم��ی در قالب طرح و مقاله و
پایاننامه و کتاب آماده شد امیدواریم نیازهای فرهنگی
و انسانی جامعه برآورده شود ،برای مثال اگر جامعهای
در عین حال که مصرفگراست ،دسترسیاش به منابع
کم و تعداد جمعیتاش زیاد باشد ،این جامعه را باید
طوری تربیت و به گونهای با علوم انس��انی مدیریت
ک��رد که با مصرف کمتر بتواند این نیازها را برطرف
و به پایداری مناب��عاش کمک کند .این جوامع باید
کاری کنند که از طریق علوم انسانی خألهایشان پر
شود ،یعنی امکان تجربهآموزی با دانشهای کاربردی
و عملیاتی فراهم شود ،با علم صرف نمیتوان به توسعه
دست یافت ،به اصطالح امروزیها باید چرخه یا فرآیند
علم و تکنولوژی و تولید و مصرف با هم فراهم شود.
* کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی
دانشگاه کاشان

رویا روستایی

مشتریمداری ،راهبرد همیشگی

اخالق مشتریمداری ،مسالهای است که شاید
بارها ناخودآگاه ذهن ما را مشغول کرده باشد .چه
در زم��ان تجربیات خوش��ایندی که در این زمینه
داش��تهایم و چه زمانی که با موارد ناخوشایندی از
ای��ن پدیده روبهرو ش��دهایم .این امر به ویژه وقتی
خودمان در جایگاه مشتری قرار میگیریم از اهمیت
بیشتری برایمان برخوردار میشود .چه در این موارد،
به طور عینی و ملموس با کارکردهای مشتریمداری
روبهرو میشویم.
طب��ق نظر پیت��ر دراکر پ��در مدیریت معاصر،
مشتریمداری یک فلسفه است که طبق آن بنگاه
اقتصادی اولویت و محوریت را برای مشتری قائل
بوده و س��عی در شناسایی و تامین نیاز و رضایت
و وف��اداری مش��تری دارد .در این فلس��فه ،همه
عملیات سازمان با هدف رضایت ،وفاداری و رابطه
طوالنیمدت با مشتری طراحی میشود.
البته مشتریمداری صرفا یک اصطالح مدیریتی
نیس��ت ،این مس��اله هس��ته اصل��ی موفقیت در
کس��بوکار است و معنای این اصطالح باید در هر
سازمانی که در ارتباط با مشتریان فعالیت میکند
جریان پیدا کرده و درونی شود .در مفهوم جدید از
بازاریابی دیگر آن تعریف قدیمی که حجم فروش
مورد توجه قرار میگرفت مدنظر نیست و آنچه امروز
بازاریابی خوانده میش��ود اساسا با پارادایم سنتی
بازاریابی متفاوت است .باید نیازهای مشتری شناخته
ش��ده و در جهت برآورده کردن هر چه بیشتر این
نیازها گام برداشت .شاید حتی بتوان گفت مفهوم
مشتریمداری چیزی فراتر از بازاریابی است.
در دنیای امروز محیط اقتصادی با سرعت زیادی
رو به تغییر است ،امروزه با عرضه محصوالت متنوع
و همچنین حضور مشتریان در شبکههای اجتماعی
روبهرو هستیم و باید متناسب با این تغییرات برای
جلب رضایت مخاطبان و موفقیت در بازار کسبوکار

گام برداریم.
 The Customer is the kingاصطالحی
است که اولین بار در انگلستان مطرح شد ،در دیدگاه
سنتی شاید این اصطالح ارائه خدمات مناسب به
مشتریان را معنا میداد اما امروزه در زمانی که به
دلیل وجود شبکههای اجتماعی مشتریان از قدرت
بیش��تری برخوردارند این اصطالح به معنی دادن
بهترینها به مش��تریان است و باید قدر مشتریان
خود را بدانید .ارزش مشتریان وفادار بسیار بیشتر
از اولین خرید آنهاست .یکی از اصول مهم در این
زمینه این است که نباید به مشتریان گفت چه کنند.
پیامهای خرید این یا آن کاال و بازاریابی تهاجمی در
واقع حتی ممکن است به ضرر کسبوکارها تمام
ش��ود ،آنها تنها باید مش��اور خوبی برای مشتریان
خود باشند.
آس��ان کردن کارها برای مشتریان یکی دیگر
از کارهایی است که در کشورهای پیشرفته بسیار
مدنظر قرار گرفته اس��ت .مش��تریان مایلند تا حد
امکان در وقت ،هزینه و انرژی صرفهجویی ش��ود.
پس در دسترس مشتری بودن اهمیت بسیاری در
بازاریابی در کشورهای پیشرفته دارد .در واقع آنچه
مهم است شاید این نکته باشد که با مشتریان خود

نباید معامله کرد بلکه باید به ارتباط با مش��تریان
بهعنوان رابطهای پایدار و بلندمدت نگاه کرد ،تنها
ب��ا این روش میتوان خدمات عالی و آنچه مدنظر
مخاطبان است را به آنها ارائه داد .کرهجنوبی یکی
از کشورهایی است که در این زمینه تمرکز زیادی
بر رضایت مشتری داش��ته است .افزایش رضایت
مش��تریان ،افزایش ارائه خدمات آنالین و سنجش
نیازهای آنها از جمله مواردی است که در این زمینه
بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند.
یکی از اصطالحاتی که از اوایل دهه نود میالدی
وارد حوزه مدیریت و بازاریابی شده عبارت مدیریت
ارتباط با مش��تری یا  CRMاست .بسیاری اوقات
وقتی از  CRMحرف میزنیم ،معموال منظورمان
یک «سیس��تم نرمافزاری»  CRMاس��ت اما در
نگاه کلی این اصطالح به معنای استفاده از ابزارها،
تکنول��وژی و فرآیندها برای گ��ردآوری و تحلیل
دادههای مش��تری و استفاده از این اطالعات برای
بهبود تجربه مشتریان میتواند تعریف شودCRM.
بهعنوان فناوری نرمافزاری است که از آن برای ثبت،
گزارش و تحلیل تعامالت بین ش��رکت و کاربران
اس��تفاده میکنند .به معنای اس��ترانژی فلسفه و
بوکار در رابطه با نحوه مدیریت ارتباط
سیاست کس 
با مشتریان بالقوه و بالفعل است و بهعنوان فرآیند
سیستمی است که کسبوکار از آن برای تقویت و
مدیریت رابطهها استفاده میکند.
ام��ا آنچه وقتی از ای��ن اصطالح حرف میزنیم
بیش��تر مدنظر اس��ت نرمافزار  CRMاس��ت که
اطالعات تماس مشتری ،مانند ایمیل ،تلفن ،پروفایل
رسانههای اجتماعی و مواردی از این دست را ثبت
میکند .به عالوه ،این سیس��تم میتواند جزئیاتی
همچون عالیق ش��خصی مش��تری در تعامالت را
نیز ثبت کند .سیس��تم  CRMای��ن اطالعات را
س��ازماندهی میکند تا بتوان��د تاریخچه کاملی از
تعامالت افراد و ش��رکتهای مختلف را در اختیار
شما قرار بدهد تا از این طریق درک بهتری نسبت
به رابطه خود در طول زمان پیدا کنید.
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دنیای صنعت مد از بس��یاری از صنایع دیگر گس��تردهتر و
متنوعتر است .از کاالها و خدمات لوکس تا مدل تجاری فروش
تخفیفی .از فش��ن سریع تا محصوالت دستساز خانگی ،فشن
هیچگاه در یک قالب مشخص نگنجیده .این بدان معنی است
که استراتژیهای صنعت مد هم به صورت مداوم درحال تغییر
و تحول است.
به همین ترتیب روشهایی هم که ما بهعنوان مصرف کننده،
محص��والت و خدمات مد را خریداری میکنیم در حال تغییر
و تحول اس��ت .هرچند فروش��گاههای فیزیکی همچنان یکی
از بخشهای مهم این صنعت اس��ت اما تجارت الکترونیکی با
چالشه��ای خاص خودش اکنون بخش بس��یار بزرگی از این
صنعت ش��ده اس��ت .از سوی دیگر ،ش��بکههای اجتماعی هم
روشهای دیگر خرید را به بازار معرفی میکند.
در ادامه با  15طرح ابتکاری در صنعت مد آش��نا میشویم.
فرقی نمیکند که شما در کدام یک از حلقههای زنجیره ارزشی
صنعت مد باش��ید ،زیرا این  15طرح ابتکاری مطمئنا ش��ما را
تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 -1پروژه مشترک آدیداس و شرکت حملونقل برلین
اوایل سال جاری شاهد یکی از غیرمعمولترین همکاریها و
پروژههای مشترک صنعت مد میان آدیداس و شرکت حملونقل
برلی��ن (بی وی جی برلی��ن)  BVG Berlin -بودیم .در این
پروژه مشترک سامانه پرداخت الکترونیکی بلیت مترو ،اتوبوس
و قطارهای ش��هری برلین با اعتبار یک س��ال ،داخل برخی از
مدلهای ویژه کفشهای ورزش��ی آدیداس کار گذاشته شده.
شایان ذکر است که این کفشها با تعداد محدود ساخته شده
است .صاحب این کفشها میتواند به مدت یک سال در زمانی
ک��ه این کفشها را به پا میکند ب��ه صورت رایگان از خدمات
اتوبوس ،مترو ،تراموا و قایق اس��تفاده کند .هرچند قیمت این
مدل از کفشهای آدیداس  180یورو اس��ت که قیمت باالیی
برای کفش به حس��اب میآید ،اما هزینه متوس��ط یک س��ال
استفاده از خدمات حملونقل شهری چیزی معادل  728یورو
میشود به این ترتیب این کفشها صرفهجویی قابل توجهی برای
خری��دار به هم��راه دارد .تاکنون تنها  500عدد از این کفشها
تولید شده است.
 -2دستیار خرید ش�خصی  Net-A-Porterبا فناوری
هوش مصنوعی
ش��رکت  Net-A-Porterبا سرمایهگذاری  442میلیون
ی��ورو در فناوری و خصوصا حوزه «شخصیس��ازی» ،روباتی را
طراحی کرده که میتواند با استفاده از اطالعات شخصی افراد،
برای آنها لباس انتخاب کند .این اطالعات شامل برنامههای سفر،
مکان و فصل مسافرت ،مهمانی و برخی دیگر از رویدادهای آتی
اشخاص است.
این سامانه برای ارائه خدمات شخصیسازی از فناوری هوش
مصنوعی استفاده میکند .این شرکت همچنین سامانه دیگری
هم راهاندازی کرده که با استفاده از هوش مصنوعی و بر اساس
خریدهای قبلی مش��تری و اینکه مشتری چه نوع پوشاکی را
اس��تفاده کرده ،میتواند لباسهای جدیدی را برای مش��تری
ست کرده و پیشنهاد بدهد .با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی
انتظار میرود که این فناوری بهعنوان یکی از موثرترین ابزارها
برای خدماتدهی مبتنی بر شخصیسازی از سوی برندهای مد
و فشن به کار گرفته شود.
 -3خدماتدهی متمرکز شرکتNordstrom
مدل تجاری جدید شرکت  Nordstromدر خردهفروشی
تفاوت زیادی با مدل تجاری موجود در فروشگاههای این شرکت
دارد .در مدل جدید ،فروشگاههای این شرکت کوچکسازی شده
و به محیطی هدفمندتر تبدیل میشود .اولین این سلسه تغییرها،
 Nordstrom Localاس��ت که ب��ه صورت تخصصی برای
فروش لباس فعالیت میکند .این فروشگاهها فضایی کوچکتر
از فروشگاههای قبلی این شرکت دارند .در این فروشگاهها انبار
لباس وجود ندارد و لباس��ی به صورت فیزیکی در آن فروخته
نمیشود .بلکه تعداد متخصص استایلیست در این فروشگاهها
به مشتریان خدمات میدهند و چنانچه لباس پیشنهادی مورد
پسند مشتری واقع شود ،با پست به مشتری ارسال خواهد شد.
در این فروشگاه همچنین خدماتی همچون تغییرات دوخت و
خیاطی اضافی نیز ارائه میشود.

 15نوآوری فناورانه در صنعت

مشتری تحت تاثیر خالقیت

 -4کاتولوگ مشترک زاالندو و ویکتوراند رولف با استفاده
از مواد بازیافتی
کاتولوگ جدید RE:CYCLEحاصل همکاری مش��ترک
زاالندو و طراحان فش��ن ویکتوراند رولف ()Viktor & Rolf
است که در آن با استفاده از مواد بازیافتی 17 ،تکه لباس زنانه
عرضه شده است .این مواد از برگشتیها و برخی از اضافات پارچه
کارخانههای تامینکننده لباس زاالندو جمعآوری شده و ویکتور
اند رولف طراحی لباسهای ساخته شده از این مواد بازیافتی را
مدیریت کرده اس��ت .به منظور جا افتادن این رویه ،لباسهای
تولید ش��ده از مواد بازیافتی به عمد پایین قیمتگذاری ش��ده
است .این همکاری نشاندهنده یکی از راهحلهای صنعت مد
در مسائل زیستمحیطی است.
 -5استایلیست شخصی MM.Lafleur
فروش��گاهها و نمایش��گاههای  MM.Lafleurهم تغییر و
تحولی مش��ابه  Nordstromداش��تهاند .این شرکت که در
کسبوکار الکترونیکی موفق بوده به این نتیجه رسیده که فروش
به مشتریان با استفاده از استایلیست شخصی موثرتر است .این
ش��رکت برای ورود به این رویه جدید بازار ،کال انبار لباس را از
فروش��گاههای خود حذف کرده زیرا جستوجوی لباس وقت
زیادی را از مش��تری میگیرد و همچنی��ن در مدل جدید ،به
میزان زیادی از نیاز به فضای انبار و نمایش لباسها و اتاقهای
متعدد پرو کاس��ته میشد .مشتریهایی که از قبل برای آمدن
به فروش��گاه وقت رزرو کنند میتوانند از خدمات استایلیست
شخصی و اتاق پروی آماده و پر از لباسهای انتخاب شده مطابق
مش��خصات و سلیقه خودشان و پیشنهاد استایلیست بهرهمند
ش��وند .اگر مشتری لباسی را بپسندد میتواند همانجا لباس را
خریداری کند و با خود ببرد ،اما بیشتر مشتریان تمایل دارند تا
لباسها برایشان ارسال شود.
 -6جم�عآوری اطالع�ات  Tie Barاز فروش�گاههای
فیزیکی
برندپوشان مردانه  ،Tie Barیکی از برندهای متعددی است
که ابتدا فقط به صورت کسبوکار اینترنتی کار خود را آغاز کرده
و پس از مدتی دامنه کاری خود را به تاس��یس فروش��گاههای
فیزیکی هم گسترش داده .فعالیت این شرکت در فروش فیزیکی،
با برپایی غرفه بود اما پس از چندی این شرکت متوجه شد که
فروشگاههای دائمی سودآوری بیشتری دارد .اما فروشگاههای
فیزیکی و فروش اینترنتی این ش��رکت به صورت مجزا از هم
نیس��ت .این شرکت از فروشگاههای فیزیکی خود برای آگاهی
دقیقتر از خواسته مشتریان بهره میگیرد .این شرکت ،اطالعات
حاصل از تعامل بین استایلیست شخصی حاضر در فروشگاهها
و مشتریان ،جمعآوری و از آنها برای بهبود کسبوکار اینترنتی
استفاده میکند .از سوی دیگر ،این شرکت از اطالعات آنالین
مش��تریانش برای بهروزرس��انی و تاسیس فروشگاههای جدید
فیزیکی استفاده میکند.
 -7کفشهای سفارشی 90دقیقهای Nike
استودیوی  Nike By Youدر نیویورک ،تجربه جدیدی از
خردهفروشی را به مشتریان ارائه میدهد که در این مدل مشتریان
میتوانند تا در تنها  90دقیقه ،کفش ورزشی با مشخصات خاص
خودش��ان را س��فارش بدهند .این فرآیند شامل چند عملیات
گرافیکی و انتخاب و تغییر الگو ،تعیین رنگ و س��ایز است که
تجربه س��ازندگان نایک ()Nike Makers’ Experience
نامگذاری شده که طی این فرآیند مشتری میتواند کفش خود
را با مش��خصات منحصربهفردی که خود تعیین کرده سفارش
بده��د .در ای��ن کار از مدل خاصی از کفشه��ای نایک با نام
 Nike Presto Xبهعنوان مدل پایه اس��تفاده ش��ده که این
مدل صرفا براساس همین تجربه جدید طراحی شده است .در
حال حاضر این روش از سفارش کفش تنها برای مشتریان ویژه
و دعوت شده نایک قابل انجام است اما این روش نشان میدهد
که فناوری شخصیس��ازی چه پر ش��تاب و تا چه گسترههایی
میتواند انجامپذیر باشد.

 -8استفاده مجله  Vogueو  GQاز استایلیست شخصی
آمازون
قا بلیته��ا ی د و ر بی��ن و صفح��ه نما ی��ش
 Echo Lookاز خدمات مد و فش��ن آمازون توسط مجلههای
 Vogueو  GQکارب��رد جدیدی پیدا کرده اس��ت .مش��تریان
میتوانند از این خدمت آمازون که مبتنی بر هوش مصنوعی است
برای پیشنهادگیری مبتنی بر عکسهای مجله  Vogueاستفاده
کنند .به این ترتیب مشتریان میتوانند از لباسهای مورد نظرشان
در مجله با تلفن همراه عکس بگیرند و با استفاده از خدمت Echo
 ،Lookلباس مورد نظر را در آمازون که یک زیرس��اخت فروش
اینترنتی است ،سفارش دهند .این دو مجله همچنین مطالبی را به
صورت هفتگی در اپ  Echo Lookمنتشر میکنند .این نوآوری
نشاندهنده نقش جدید مجلههای چاپی و نشریات فیزیکی در
جهان امروزی است.
 -9بازاریابی میدانی شخصی Columbia Sportswear
شرکت  Columbia Sportswearبا همکاری مایکروسافت
خدمات جدیدی را به مشتریان عرضه میکند .این شرکت از فناوری
 Dynamics 365مایکروسافت و خدمات سامانه رایانش ابری
 Azureبرای بازخوردگیری از مشتریان در مقابل محصوالت فارغ از
کانال عرضه محصول ،بهره میگیرد .این بدان معنی است که شرکت
مایکروسافت و سامانه مبتنی بر اَبر ،Azureبازخوردها ،پیشنهادات
و انتقادات کاربران از محص��والت Columbia Sportswear
را از زیرس��اختهای فروش مختلف جمعآوری کرده و در قالب
اطالعاتی آماری و تحلیلی به این شرکت ارائه میکند .این اطالعات
ب��ه  Columbia Sportswearکمک میکند تا ارائه خدمت
شخصیسازی تجربه خرید مشتریان این برند با کیفیت باالتری
اجراشود .این فناوری همچنین کمک میکند تا گزارشهای فروش
و تحلیلهای بازار این شرکت از دقت و کیفیت باالتری برخوردار
باشد و به این ترتیب فروش این شرکت بیشتر شود .انتظار میرود
تا برندها هر چه بیشتر با شراکت و استفاده از خدمات تخصصی
زیرساختی شرکتهایی چون  Dynamics 365مایکروسافت
و  Azureبا سرعت بیشتری به اهداف خود برسند.
 -10زیرساخت فروش تخفیفی H&M
شرکت  H&Mبا راهاندازی زیرساخت آنالین  Afoundپا
به عرصه مدل تجاری مبتنی بر تخفیف برندهای فشن گذاشته
است .این زیرساخت عالوه بر عرضه محصوالت  ،H&Mقابلیت
ارائه محصوالت سایر برندها را هم دارد .به این ترتیب این شرکت
وارد فصل نویی از حضور در بازار مد و فشن میشود .این شرکت
قصد دارد از این زیرساخت و فروشگاههای فیزیکی مرتبط با این
زیرس��اخت برای فروش محصوالت فروش نرفته خود اس��تفاده
کند .این زیرساخت از طریق اینترنت قابل دسترسی بوده و تنها
فروشگاه فیزیکی فعلی آن در سوئد راهاندازی شده است .در این
فروشگاه هدف فروش مخلوطی از محصوالت برندهای مختلف با
دامنه قیمتهای متنوع است .به این ترتیب  H&Mبا ورود به
بازار فروش تخفیفی ،مخاطبان جدیدی را برای محصوالت خود
هدف گرفته و همکاری با س��ایر برندها به باال بردن ترافیک این
زیرساخت کمک میکند.
 -11انبارداری هوش�مند  Untuckitو استفاده از فناوری
RFID
ش��رکت پوش��اک مردان��ه  Untuckitبه منظ��ور ردگیری
محصوالت از انبار تا صندوق فروش و بخش مرجوعیها ،در یکی
از بزرگترین فروشگاههای فیزیکی خود ،از فناوری RFIDاستفاده
میکند .هدف این ش��رکت از اس��تفاده از برچسبهای ،RFID
بهرهوری لحظهای انبارداری یا به نوعی انبارداری هوشمند است.
در این روش ،برچسبهای  ،RFIDاطالعاتی از قبیل سایز و نوع
پوشاک فروش نرفته و تقاضا را به طور لحظهای گزارش میدهد و
به این ترتیب مسووالن فروشگاه میتوانند به سرعت این پوشاک
را از رگالها و قفسهها حذف کنند یا در خود لباس یا نحوه نمایش
و قیمت آن در فروشگاه تغییراتی اعمال کنند .این میتواند یکی از
مصادیق فروشگاههای آینده باشد.

 -12کیوسکهای سلف سرویس Zara
چند س��الی است که روش س��فارش آنالین و دریافت کاال
توسط خود سفارشدهنده در محل مشخصی نزدیک به محل
کار یا منزل ،در بازار خردهفروشی برخی از برندهای مد و فشن
اس��تفاده میش��ود که در اصطالح بازار ب��ه این روش ،خدمت
 click-and-collectگفته میش��ود Zara .هم یکی از این
برندهاس��ت .این شرکت کیوس��کهای ویژهای که میتواند تا
 4000بسته را در خود نگهداری کند در تعدادی از فروشگاههای
فیزیکی خود نصب کرده است.
کارب��ران و مش��تریان میتوانند با ق��رار دادن بارکد کاالی
خریداری ش��ده چه به صورت پرینت چه به صورت عکس آن
در صفحه موبایل در مقابل حسگر تعبیه شده در این کیوسک،
کاالی خود را تحویل بگیرند.
تحویل کاال در این کیوس��ک تنها ظ��رف چند ثانیه انجام
میش��ود .از آنجایی ک��ه خدم��ت  click-and-collectدر
برندهای دیگر شامل انتظار در صف و اتالف وقت مشتری است،
این فناوری جدید موقعیتی برد-برد برای مش��تری و ش��رکت
 Zaraخلق میکند.
 -13فروشگاه چند برندی LVMH
س��ایت  ، servres.com 24اولی��ن پ��روژه
تج��ارت الکترونیک��ی  LVMHاس��ت ک��ه در واق��ع
شبیهس��ازی و نس��خه دیجیتال��ی فروش��گاه مع��روف
 Le Bon Marcheدر پاریس است.
ایده این طرح ،شبیهس��ازی خرید از فروشگاههای فیزیکی
مشهور برای دسترسی مردم از نقاط مختلف جهان بوده است
که شامل طراحی و شبیهسازی ویترین و پنجرههای فروشگاه
مورد نظر نیز میشود.
این پروژه این پرسش را مطرح میکند که در آینده تجربه
خرید فیزیکی و دیجیتال تا چه حدی به هم نزدیک خواهد شد.
آیا مش��تریان تمایل به خرید از سایتهایی خواهند داشت که
بسیار شبیه به فروشگاههای فیزیکی است؟

 -14فناوریاندازهگیری در منزل
نمایندگی برند ژاپنی  Start Todayدر آمریکا با اس��تفاده از
فناوری جدیدی رویه جدیدی در خرید آنالین را به بازار مد معرفی
میکن��د .این فناوری جدید ،یک تنپ��وش مخصوص و مجهز به
تعدادی حسگر است که میتواند در هر بار استفاده 15000،مشخصه
مربوط به سایز و بدن مشتری را گزارش و ثبت کند .این تنپوش
که ُکت زو زو ( )ZOZOsuitنامگذاری شده ،اطالعات سایز بدن
مشتری را با استفاده از فناوری انتقال بلوتوس به اپ نصب شده در
گوشی یا تبلت مشتری ارسال میکند .پس از ارسال اطالعات به اپ،
مشتری میتواند در محیط فروشگاه مجازی این شرکت از پوشاک و
محصوالت پیشنهادی این شرکت براساس مشخصات بسیار دقیق و
کامل بدن خود خرید کند .انتظار میروداندازهگیری شخصی و دقیق
مشتری نقش پررنگی در آینده فروش آنالین لباس و محصوالت مد
داشته باشد.
 -15فروش مستقیم به مشتری
ش��رکت  WARDROBE.NYCاز برندهای لوکس فشن
اس��ت که با مدل تجاری بازاریابی مس��تقیم به مشتری (direct-
 )to-consumerفعالیت میکند که توس��ط جاش گوت (Josh
 )Gootطراح مد و کریستین سنتنرا (،)Christine Centenera
استایلیست مد تاسیس شده است .هرچند مدل تجاریdirect-to-
 consumerبیشتر در موارد فروش دارو یا دستگاههای پزشکی و
محصوالت سالمت و بهداشت به کار میرود و این مدل تجاری برای
صنعت مد و فش��ن مدلی غیرمتداول است اما این برند توانسته به
موفقیت قابل توجهی در زمینه فروش پوشاک لوکس دست یابد .این
برندلباسهایخودراتحتعنوانکمدلباسبهمشتریانشمیفروشد.
هر کمد لباس شامل  4یا  8لباس لوکس میشود که لباسها برای
فصول مختلف سال در نظر گرفته شده است و قیمت هر کمد لباس
به ترتیب  1104و  2208پوند است .این شرکت هم پوشاک مردانه
و هم پوشاک زنانه را به مشتریان میفروشد .شایان ذکر است قیمت
نهاییهرکدامازکمدهایلباسازخریدتکیلباسهامقرونبهصرفهتر
است و مشتریان با این روش میتوانند با صرفهجویی در هزینه پوشاک
لوکس و با کیفیتی خریداری کنند.

ساختار

ابوالفضلکیانیبختیاری
صنعت به معنای اس��تفاده از خالقیت انس��ان
ب��رای ایجاد کااله��ا و تغییر ش��کل دادن منابع
طبیعی برای رفع نیازهای انسانهاس��ت .بنابراین
منظ��ور از فرهن��گ صنعتی ،فرهنگی اس��ت که
زمینه را برای تولید و خالقیت انس��ان و افزایش
ث��روت فراهم میکند .منظور از صنعتی ش��دن،
غالب شدن فرهنگی است که در آن بهکارگیری
خالقیت در تمامی زمینههای کشاورزی ،خدمات
و تولید الزم است.
  وضعیت صنعت ایران در رویارویی با فضای
رقابتیجهانی
جهانی ش��دن اقتصاد ،مرزهای گمرکی را فرو
ریخت��ه و اقتصاد و صنعت کش��ورها را در مقابل
فض��ای ش��دید رقابتی قرار داده اس��ت .اقتصاد و
صنعت کش��ور ما نیز در سازگاری با فعالیتهای
رقابتی میتواند قدرت رقابتی خود را بهبود بخشد.
در گذشته مجموعههای صنعتی با هدف نوسازی
صنایع ،ایجاد صنایع بزرگ و تحولآفرین ،توسعه
مدیریت و ساختار نیروی انسانی ،توسعه فناوری
و توس��عه بازار بهوج��ود آمد و گامه��ای موثری
در راس��تای صنعتی ش��دن کش��ور برداشتهاند و
اکن��ون نیز در تالش هس��تند ب��ه کمک جذب
سرمایهگذاریهای خارجی و توجه به رویکردهای
دانشبنیانی و رصد تحوالت فناورانه این رس��الت
مهم را دنبال کنند.
  نقش دولت در رقابتپذیری صنعت
دولت باید با اتخاذ سیاس��تهای مناس��ب در
جریان و جابهجایی منابع و عوامل تولید به نحوی
انعطافپذیر اقدام کند تا الزامات رقابتی شدن به
آسانی صورت گیرد و شرایطی فراهم شود تا تامین
مالی مناس��ب ،اطمینانبخش شود و تشویقهای
موثر از واحدهای کارآمد بهعمل آمده و موجبات
توسعه و رشد صنایعی که میتوانند رقابتی شوند،

فراه��م و خ��روج صنایع غیررقابت��ی و واحدهای
ناکارآمد تسهیل ش��ود و فشار رقابتی ،واحدهای
صنعتی را وادار کند تا سازمان و فعالیتهای خود
را بهرهور سازند.
نوس��ازی صنایع و نیز ساختار مالی واحدهای
صنعت��ی ،هنگامی ثمربخ��ش خواهد بود که این
اقدام به موازات اصالحات مربوط به افزایش توان
و عملکرد رقابتی و ارتقای ظرفیتهای مدیریتی،
سازماندهی ،تکنولوژیکی و بازاریابی صورت گیرد
و موفقیت اصالح ساختار نیز مستلزم آن است که
سیاس��تهای کالن اقتصادی به گونهای طراحی
شوند که محیط مناس��ب و سازگار باثباتی برای
کس��بوکار و تولید فراهم ش��ود و در نهایت اکثر
صاحبنظران بر این عقیدهاند که نوسازی صنعتی
ب��ا هدف رقابتی ش��دن صنایع بای��د مورد توجه
قرار گیرد و قبل از فراهم ش��دن محیط س��ازگار
ب��ا فعالیتهای تولی��دی و س��ازوکارهای تالش
رقابتی ،از تخصیص منابع مالی بهصورت گزینشی
خودداری شود.
بازسازی و نوسازی صنایع کاری است که توسط
مدیران و صاحبان صنایع انجام میش��ود و دولت
باید محیطی را فراهم کند تا این مدیران و صاحبان
صنایع خود به این امر همت گمارند.
دول��ت بهعنوان نقشآفرین اصلی در مدیریت
فضای کسبوکار با شناسایی و برداشتن مشکالت
و عوامل اصلی بازدارنده از س��ر راه میتواند نقش
اصلی را ایفا کند .اگر دولت عناصر تشکیلدهنده
فضای فعالیتهای اقتص��ادی را اصالح و پویایی
صنای��ع را در این فضا امکانپذیر کند ،اصلیترین
نقش و مس��وولیت خود را در این باره انجام داده
است .بنابراین ضرورت ایجاد ارتباط سازمانیافته
و منسجم بین دو سطح اصلی مدیریت (مدیریت
فضای کس��بوکار و مدیریت انجام کس��بوکار)
در ام��ر نوس��ازی صنایع دقت در ع��دم مداخله
و جابهجای��ی مس��وولیتها از ضروریات اصلی و
اثربخش به شمار میروند.

نگاهی به مالحظات پیرامون هنر -صنعت موسیقی

مفهوم صنعتی شدن و فرهنگ صنعتی در ایران

  تاثی�ر الگوه�ای صنعت�ی کش�ورهای
توسعهیافته
الگوهای سیاستی از یک کشور به کشوری دیگر
متفاوت اس��ت و نمیتوان یک راهحل کلی و واحد
جهتخطمشیهایموفقتجاریونیزصنعتیشدن،
ارائه کرد .هر کشور باید اجازه یابد که سیاستهای
تجاری خود را بر مبنای درجه صنعتی شدن و نیز
اهداف توس��عه را براس��اس نیازها ،سطح توسعه و

شرایط ویژه کشور خود ،طرحریزی و معین کند ولی
در روند توسعه صنعتی قرار گرفتن تابع توسعه برخی
از شاخصهای بینالمللی است .ما نمیتوانیم مدعی
احراز جایگاه نخست صنعتی در منطقه باشیم ولی
در کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای عضویت
و تعامل و مراوده نداش��ته باشیم و یا رشد توليدات
صنعتي به ويژه در مقياس كالن داشته باشیم اما در
راستای كاهش هزينه توليد و كاهش قيمت تمام شده،

مهار تورم كار ،افزایش بهرهوري نيروي كار ،سرمايه،
ماش��ينآالت و تجهيزات صنعتي که کش��ورهای
توسعهیافته بدان توجه جدی دارند بیتفاوت باشیم.
وقتي قيمت تمام ش��ده توليدات صنعتي داخلي به
سمت پايين حركت ميكند ،واردات كاالهاي مشابه
با قيمت رقابتي نيز احتمال وقوع پيدا ميكند و نرخ
تورم وارداتي را نيز به سمت پايين ميكشاند .از طرف
ديگر ،رشد و توسعه صنعتي به همراه نرخ سود مناسب

و ب��ه ويژه در صورت كاميابي در توس��عه صادرات،
نقدينگي در جامعه را به سمت سرمايهگذاري در توليد
سوق داده و در يك فرآيند توسعه صنعتی است که
کشورهای پیشرو به آن مبادرت کردهاند.
  توسعه صنعت از مسیر صنعت و فناوری
صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ،بلکه
شتابدهنده توس��عه در جوامع مختلف شناخته
ش��ده است .بحث از ش��یوههای تولید هر جامعه
همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده اس��ت.
تعام��ل ای��ن دو عنص��ر موجب تبادل ش��دید و
اثرگذاری روی نحوه مبادالت فکری افراد جامعه
میش��ود و به عبارتی شناس��نامه هویتساز یک
جامعه هستند.
اگر تاریخی به موضوع نگاه کنیم متوجه میشویم
که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده
بلکه بهعنوان هموارکننده و ش��تابدهنده توسعه
درجوامع مختلف شناخته شده است.
امروز توسعه به کمک فناوریهای پیشرفته مانند
فناوریاطالعات،موادجدید،بیوتکنولوژی،الکترونیک
و میکروالکترونیک ،نانوتکنولوژی ،صنایع هوا-فضا
و تکنولوژیهای همگرا و ...س��هم مهمی در توسعه
صنعتی جهان ایفا میکند .این حوزهها با باال بودن
سهم دانش فنی ،نفوذ روزافزون در صنایع و خدمات،
نفوذ گستردهای در زندگی روزمره ،نرخ زیاد نوآوری
و ارزشافزوده فراوان نقش مهمی در توسعه صنعتی
کشورها ایفا میکنند.
ع�لاوه بر آن امروز ما ب��ا انقالب صنعتی چهارم
مواجه هس��تیم و ناگزیریم زیرساختهای صنعتی
را ب��رای این انقالب فناورانه آماده کنیم .موضوعاتی
همچون هوشمندس��ازی تولی��دات و کارخانهها و
آمادهسازی منابع انسانی و پرورش مدیران در کالس
جهانی ،نوسازی هوشمند و ...از مهمترین موضوعاتی
اس��ت که در راس��تای تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،تابآور کردن بخشهای صنعتی و توسعه
اقتصاد دانشبنیان باید کشور برای دستیابی به آن
تالش کند.
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رونق تولید و بازسازی فرهنگ اقتصادی
مهدیجمشیدی*
گرچه نام امسال نیز همانند سالهای گذشته ،اقتصادی است ،اما این امر
بدان معنی نیست که سایر زمینههای اجتماعی در تحقق آن ،موثر نباشند
و به این موضوع ،تنها بتوان از چشمانداز اقتصاد محض نگریست .ما براساس
نظریه اصالت فرهنگ معتقدیم که تمام ساحتها و عرصههای زندگی انسان،
متناسب با اقتضائات و داللتهای امر فرهنگی ،صورتبندی میشوند و این
فرهنگ اس��ت که باید بنیان و زیربنا بهشمار آید .بهاین ترتیب ،میتوان از
موضع و منظر فرهنگ به مساله رونق تولید نگریست و تجویزها و توصیههایی
را س��اخته وپرداخته کرد .در ادامه به برخی از این راهکارهای زمینهس��از و
بیرونی اشاره شده است.
 دوگانه «پیشرفت درونزا /پیشرفت برونزا»
نخستین واقعیت این است که باید از لحاظ «ذهنی» و «فکری» جامعه
ما بهطور کامل به این نتیجه دست یابد که پیشرفت «برونزا» و «متکی بر
سرمایهها و امکانهای بیگانه و غیربومی» ،راه بهجایی نخواهند برد و گرهی از
چالشهای ما را نخواهند گشود و جز پیشرفت «صوری» و «موقتی» ،نفعی
نخواهند داشت .از اینرو ،باید بر «ظرفیتها و استعدادهای درونی» تکیه
کرد و «امکانها و فرصتهای وطنی» را به فعلیت رساند تا پیشرفت «واقعی»
و «ماندگار» ،تحقق یابد .در دهههای اخیر ،چه در سطح سیاسی و چه در
سطح اجتماعی ،همواره میان این دو تفکر ،نزاع و کشمکش وجود داشته و
حجم انبوهی از توان و توشه ما از رهگذر همین مناقشات ،فرسوده شده است.
نوخطاهای فراوان ،روشن شده که «نگاه به بیرون» و «امید
امروز پس از آزمو 
بستن به سرمایهگذاریهای خارجی» و «استفاده از اهرم مذاکره و گفتوگو و
تنشزدایی» برای اصالح اقتصاد ،بیراههای بیش نیست و نهفقط در بلندمدت به
سراب تبدیل خواهد شد ،بلکه چهبسا در کوتاهمدت نیز نتیجهبخشی تسکینی
نداشته باشد .بنابراین در قدم اول ،باید «ذهنیت جمعی» از باور به پیشرفت
برونزا به باور به پیشرفت درونزا تغییر کند تا در سایه آن ،اهتمام و تمرکز
بر تولید بومی ،برجسته و عمده شود.
امـام صـادق– علیهالس�لام -فـرمـود :مـردى از اصـحـاب رسول اکرم-
صلیاهللعلی هوآلهوس��لم -زنـدگـیاش سـخـت شـد .هـمـسـرش گـفت:
کاش خدمت رسول اکرم(ص) میرفتى و از او چیزى مـیخـواسـتـى .مـرد،
خـدمـت رسول اکرم (ص) رفت و چون حضرت او را دید ،فرمود :هر که از
م��ا بخواهد ،بـه او عـطـا کـنیم و هر که بىنیازى جوید ،خدایمتعال او را
بىنیاز کند (مـ ْن سـ َأل َ َ
عـ َط ْی َنا ُه َو َمن ْاس َت ْغ َنى أَ ْغ َنا ُه هَّ ُ
الل) .مرد با خود گفت:
َ َ
َ
نـا أ ْ
مقصودش جز من نیس��ت .پس بهسوى همسرش آمد و به او خبر داد .زن
گفت :رسول اکرم (ص) هم بشر است [و از حال تو خبر ندارد] ،پس او را آگاه
ساز .مرد دوباره خدمتش آمـد و چـون حـضـرت او را دیـد ،باز فـرمـود :هـر
کـه از مـا بخواهد ،به او عطا کنیم و هر که بىنیازى جوید ،خدای متعال او را
بىنیاز کند .و تا سهبار ،آن مرد چنین کرد.
سپس برفـت و کلنگى عاریه کرد و بهجانب کوهستان شده ،باالى کوه
رفت و قدرى هیزم بـرید و بیاورد و به نیمچارک آرد فروخت و آن را بهخانه
برد و بخورد .فردا هم رفت و هیزم بـیش��ترى آورد و فروخت و همواره کار
میک��رد و اندوخته میکرد تا خودش کلنگ��ى خرید .باز هم اندوخته کرد
تا دو ش��تر و غالمى خرید و بىنیاز گش��ت .آنگـاه خـدمـت رس��ول اکرم
(صلیاهللعلی هوآلهوسلم) آمـد و گـزارش داد کـه چـگـونـه بـراى درخواست
آمـد و چـه از ایشان شنید .آن حضرت فرمود :من که ب ه تو گفتم هر که از
ما بخواهد ،به او عطا کنیم و هر که بىنیازى جوید ،خدایمتعال او را بىنیاز
کند( .اصول کافى؛ ج 3؛ ص 208؛ روایت  .)7باید روی پای خود ایس��تاد و
تکیه بر غیر نکرد و رنج کارهای دشوار را بر خویش هموار نمود تا وضع ،بهبود
یابد .اینچنین تغییر خودبنیادی ،بادوام و ماندگار خواهد بود و ما را از درون،
قوی و مستحکم خواهد کرد ،برخالف تغییرهایی که غیرساخته و وابسته به
اراده دیگران است؛ آن هم دیگرانی که دشمنان تاریخی و دیرینه ما بهشمار
میآیند و تاکنون از هیچ خدعه و خیانتی فروگذار نکردهاند.
  دوگانه «اقتصاد تولیدی /اقتصاد واسطهای»
یکی از بیماریهای دیرینه س��اختار اقتصادی ما ،شیوع «واسطهگری»
در آن اس��ت ،بهطوریکه اغلب تصور این اس��ت که چنانچه بهجای تولید،
واسطهگری انتخاب شود ،نفع بیشتر در زمان کمتر و با دغدغه کمتر بهدست
خواه��د آمد .از این رو ،نیروها بهجای اینکه صرف «تولید» و «خلق ثروت»
ش��ود ،صرف «مبادله» و «دستبهدستکردن» ثروت در قبال واسطهگری
میشود .همین امر به رونقیافتن جریان تولید ،ضربه میزند و موجب کاهش
تولید ناخالص ملی و ارزش پول ملی از یکس��و و افزایش تورم و بیکاری از
سویدیگر میشود.
در مقابل ،باید فرهنگ عدممخاطرهپذیری و تنبلی و شادخواری را تضعیف
کرد و این فکر و اعتقاد را در افکار عمومی تثبیت کرد که تولید ،یک ارزش
اجتماعی است و واسطهگری ،هیچ منزلت و فضیلتی ندارد و نیروهای واسطهای،
اغلب ساختار اقتصادی را دچار اختالل میکنند .همچنین باید پُرکاری و تالش
و مجاهدت اقتصادی ،اعتبار و منزلت پیدا کند تا کسانی به خود ،زحمت تولید
را بدهند .پس شکوفایی تولید ،وابسته به پارهای مقدمات و بسترهای فرهنگی
در الیه شناختی و ادراکی افراد جامعه است و باید اضالعی از نظام هنجاری
مستقر در جامعه تغییر کند تا اتفاقهای اقتصادی متفاوت رخ دهند.
ی ُگزینانه /مصرف بیگان ه ُگزینانه»
 دوگانه «مصرف بوم 
بر فرض هم که تولید ،رونق دوچندان یابد و چرخهای ایجاد و خلق،
با شتاب به گردش درآیند ،مشکل دیگری بر سر راه است و آن ،عبارت
از این اس��ت که بهس��بب ریش��ههای تاریخی فرهنگ «غربزدگی» و
«غرببرترانگاری» ،مردم به کاالهای داخلی« ،اعتماد» و «اعتنا»یی ندارند
و تصور میکنند در هر صورت و همواره ،کاالهای غربی از کاالهای ایرانی
بهتر هس��تند .برای این نقصان و کژی باید چارهای اندیش��ید و آن چاره
بیشاز هر چیز ،سنخ و جنس «فرهنگی» دارد ،چنانکه باید روحیه غلط
و ویرانگر غربزدگی ،زدوده شود و «باور به خویش» و «اعتماد بهنفس
ملی» ،تقویت شود تا زمینه الزم برای مصرف کاالهای داخلی فراهم شود.
در غیر اینصورت ،کارگاهها و کارخانههای ایرانی بهدلیل اینکه مردم به
آنها اعتماد ندارند و فکر و عمل ایرانی را ناکارآمد و ضعیف میش��مارند،
متوقف میشوند .زدودن این عامل «روانی» و «روحی» ،بسیار مهم است
و غفلت از آن ،تمام برنامهها و تحرکات اقتصادی معطوف به رونقیافتن
تولید را با ناکامی مواجه میکند.
  دوگانه «تولید متقن /تولید سست»
گذشته از واکنش معرفتی و روانی مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان وطنی
نیز باید در «فرهنگ کار» ،تجدیدنظر کنند و کاالهایی را تولید کنند که در
عمل ،خوش بدرخشند و «مستحکم» و «کارآمد» باشند .آری ،تولید در روند
و جریان مصرف ،ارتقا مییابد و بهتدریج ،به سطوح عالی میرسد ،اما سخن
در این است که باید فرآیند تولید ،همواره مبتنی بر «محاسبات عاقالنه» و
«مالحظات متعهدانه» باشد و از هرگونه «سستکاری» و «اهمالکاری» به
شدت پرهیز شود تا ذهنیت مردم نسبت به کاالهای وطنی ،تخریب نشود.
رسول اکرم -صلّیاهللعلیهوآله -فرمود :إ َذا َعم َل أَ َح ُد ُک ْم َع َم اًل َفلْ ُیتْق ْن؛ چون
کسى از شما به کارى دست زند ،باید درست و محکم کار کند(اصول کافی؛
ج ،۳ص  .)۲۶۳پس این نقص و آسیب نیز ،ریشه فرهنگی دارد و اصالح آن
وابسته به رواجیافتن فرهنگ اتقان در کار است.
* عضو هیات علمی گروه فرهنگپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

آرزو فرشید
صداقت از جمله حرفهای قشنگی است که
همه میزنند و عمیقا نیز لزوم آن را باور دارند.
اینکههیچرابطهایبدونصداقتماندگارنیست،
یک اصل پذیرفتهشده است و همگان میدانند
ک��ه ضرورت وجود این عنص��ر فراتر از روابط
بینفردی است و این امر در سطوح دیگر مثل
روابط میان حاکمیت و جامعه مدنی نیز صدق
میکند .تناسب بین «صداقت» و «سیاست»
اما پیچیدگیهای خود را دارد و اغلب شاهدیم
که حاکمان قادر به برقراری آن نیستند .شاید
به این خاطر که شاخصها و مولفههای صادق
بودن با مردم به خوبی ش��ناخته نشده است.
بدون ش��ک صادق ب��ودن حاکمان با مردم به
معنای بیان همهچیز در همه وقت نیست اما
مرز این سیاستورزیها را با پنهانکاری و به
هیچ انگاشتن مردم باید شناخت.
مهمت��ر از آن ش��ناخت تبع��ات و عواقب
بیصداقتی اس��ت .حاکم��ان در هر جامعه و
کشوریاگرمتوجهپیامدهایرفتاریغیرمبتنی
بر صداقت خود نباشند و بر مدار بیتوجهی به
خواست و شعور مردم ،کشورداری کنند برای
خود دردسرآفرین خواهند بود و چه دردسری
بدتر از کاشت بذر بیاعتمادی .سوال اینجاست
که برای نکاشتن این بذر یا حداقل آبیاری نکردن
آن باید از کجا ش��روع کرد؟ قاعدتا ش��ناخت
شیوههای درست اعتمادسازی که صداقت از
جمله آن است.
عبداهلل ناصری،فعال سیاس��ی -اجتماعی
وجود صداقت بین حاکمیت و جامعه مدنی را
در طول تاریخ و در تمام جغرافیای بشری ضامن
ایجاد اعتماد بین جامعه و حاکمیت میداند.
او در در گفتوگوی��ی ب��ا «ویژهنامه فرهنگ و
صنعت» گفت« :اگر صداقت وجود داشته باشد
اعتماد به حد اعال میرسد و اولین مولفه امنیت
ملی وجود همین اعتماد به حاکمیت و جامعه
مدنی است .وی در پاسخ به اینکه شاخصهای
صادق بودن حاکمیت چیست ،گفت« :اینکه
صداقت چگونه صداقت خود را نمودار میکند
طبیعتا به تلقی جامعه مدنی از هر حاکمیتی
برمیگ��ردد .به این معنا که جامعه مدنی باید
براساس نوع رفتار حاکمیت به این باور برسد.
مش��خصا در حاکمیت��ی ک��ه س��اختار
دیوانساالری مبتنی بر فساد و رانت باشد ،نه
زبان صداقت گویاست و نه اصال جامعه مدنی
خریدار این گویایی اس��ت زیرا ساختار کامال
مبتنی بر فساد اس��ت .به عبارت دیگر وقتی
صداقت میتواند به باور مردم بدل شود که مردم

بررسی مولفههای وجود صداقت میان دولت و فعاالن اقتصادی در گفتوگو با کارشناسان

شفافیت رسآغاز صداقت

باور داشته باشند ساختار دیوانساالری نظام
سیاسی مبتنی بر شفافیت و درست عمل کردن
است .اینجاس��ت که در واقع میتواند سرآغاز
صداقت بین مردم و حاکمیت باشد».
این فعال سیاسی اصالحطلب افزود« :دومین
مولفهای که میتواند صادق بودن حاکمیت را
ظاهر کند نوع سلوک ،منش و ژست حاکمیت
است .یعنی اگر جامعه مدنی به این تلقی برسد
که سطح معیشت ،نوع معیشت و برخورداری
از امکان��ات و مواهب طبیعی و اجتماعی بین
مس��ووالن و جامعه مدنی به یک اندازه است،
میتواند گفتار صادقان��ه را باور کند ».ناصری
تاکی��د کرد که این دو مولفه نقش بس��یاری
در باور جامعه دارد و اگر وجود نداش��ته باشد
نمیتواند از وجود صداقت در حاکمیت اطمینان
حاصل کند.
شناخت مولفههای صداقت میان جامعه و
حاکمیت گام نخس��ت و بسیار حائز اهمیتی

نرگس آذری
ف��ارغ از معضالت��ی مانند کمب��ود س��رمایهگذاری و
تحریمهای ناعادالنه ،یکی از عواملی که به فضای کسبوکار
در کشور اعم از حوزه تولید و خدمات لطمه میزند ،بحث
اخالقمداری اس��ت ک��ه بنا به دالیل مختل��ف در ایران
چندان قوام پیدا نکرده اس��ت .مسائلی از قبیل کمکاری،
عدم پاسخگویی و خدماترسانی صحیح به اربابرجوع و
بیتفاوتی نسبت به قانونشکنیها از جمله عواملی است
که باعث میش��ود میزان بهرهوری نیروی کار در کش��ور
پایین باشد.
هرچند ش��اید در نگاه نخس��ت ،این مساله چندان به
چشم نیاید اما در عمل با ایجاد سرخوردگی و قانونگریزی
زمینه را برای فساد و دیگر چالشها فراهم میآورد .برای
بررس��ی ابعاد مختلف تاثیرگذاری مقول��ه اخالقمداری
بر تولید و راهحله��ای احتمالی رفع این نقیصه ،با آقای
حمید حاجیاس��ماعیلی کارش��ناس اقتص��اد رفتاری به
گفتوگو نشستیم.
  یک�ی از چالشهایی که م�ا در زمینه تولید با آن
مواجهایم ،بحث اخالقمدار است که افرادی آن را ریشه
بسیاریازنابسامانیهامیدانند.درواقع،برخيمعتقدند
هرچنددر كوتاهمدتممكناستاخالقمداريمنافعرا
كاهش دهد اما در ميانمدت و بلندمدت اخالقمداري
در توليد به پايداري و افزايش آن ممكن است بينجامد.
نظر شما در اين باره چيست؟
برداشت من اين است كه اخالقمداري يك عنوان كلي
است و ميتواند شامل رعايت اصول و ضوابط میان كارگران،
بين كارگران و کارفرما و میان کارفرما و مشتری شود .مهم
این است كه افراد بايد رعايت اصول روابط كار را در محيط
كار مدنظر قرار دهند تا در وهله نخس��ت كار به درس��تي
صورت بگيرد .در اینجا بحث وجدان كاري مطرح میشود
یعنی كساني كه در يك محيط كار ميكنند عالوه بر رعایت
قواعد و اصول ،تعلق خاطر جدي به كار داشته باشند ،براي
اينكه بازده مفيد داشته باشند و امكانات و ابزار را به درستي
بهکار گیرند.
از آنجایی که نيروي كار و كارفرما حقوق متفاوتي دارند،
چنانچه براي هدف مش��تركي همکاری نكنند ،این مساله
میتواند باعث اتالف وقت ،انرژی و سرمایه شود .گذشته از
اخالق کار ،مسائل اخالقي در معنای عام نیز در محيط كار
بس��يار جدي است .در كشور ما بخشي از ارزشها و قواعد
خاص كش��ورمان است كه بايد در محیط کار رعايت شود.
اخالقمداری میتواند مانعی بزرگ در برابر فسادهای مالی
نیز باشد.
در عين حال در محيط كار بايد مسائلی رعايت شود كه
تحت عنوان روابط اداري ش��ناخته ميشوند .به اين معني
نيست كه كسي حق ندارد با ديگري رابطه دوستانه داشته
باشد بلكه به اين معني است كه در محيط كار ،روابط تا حد
ممکن باید در چارچوب مسائل مربوط به كار خالصهشود.
بنابراين رعایت این اصول اداری ،شايد در كوتاهمدت محيط
كار را به محيطي عبوس و خشك تبديل كند اما به مرور كه
پايبندي اخالقي در محيط كار نهادينه شود ،اوال محيط كار
آرامتر و هدفمندتر ميشود و همزمان بازدهي كار افزایش
پیدا میکند به این علت که افراد در محيط كار وقتشان را
به بطالت نميگذرانند.

است اما اگر در پس آن گام دوم یعنی خواست و
ارادهای برای برقراری روابط صداقتمحور با مردم
نباشد ،به جایی نخواهید رسید .در این صورت
بیاعتمادی بین م��ردم و حاکمیت روزبهروز
بیشتر و شکاف موجود تعمیق میشود .بدتر
آنکه به اعتقاد برخی از کارشناسان بیصداقتی
و دروغگوی��ی حاکمان به مردم نیز س��رایت
کرده و در بلندمدت اخالقیات را هم به قهقرا
خواهد برد.
  بیصداقتی به مردم سرایت میکند
عل��ی تاجرنیا ،نماینده پیش��ین مجلس و
فعال سیاسی از جمله افرادی است که چنین
میاندیش��د .وی در گفتوگویی با «ویژهنامه
فرهنگ و صنعت» وجود اطالعرسانی دقیق و
شفاف را اصلیترین شاخص وجود شفافیت در
حاکمیت دانست گفت« :توجه داشته باشید
که صداقت از جمله اموری است که به صورت
یک دریافت درونی برای تمام مردم مشخص و

آشکار است .شاید در مواقعی افراد بیصداقتی
را مشاهده کرده و به رو نیاورند اما همیشه قابل
درک است.
بنابراین وقتی عدم صداقت پیشه شود مثل
موریانهای چارچوبها و ستونهای اعتماد را از
میان خواهد برد» .این فعال سیاسی اصالحطلب
با اشاره به اهمیت صداقت در آموزههای دینی
گف��ت« :اگر دروغ بهعن��وان بزرگترین گناه
دانس��ته ش��ده و امین بودن و ص��ادق بودن
مهمترین صفت پیامبر اس�لام شناخته شده
است ،نشاندهنده اهمیت این مقوله در روابط
بی��ن افراد ،روابط اجتماعی و حتی روابط بین
دولت و مردم است».
وی افزود« :الزمه تقویت عنصر صداقت در
جامعه ،اطالعرسانی ش��فاف است .یعنی اگر
اطالعرس��انی بیدغدغه ،ش��فاف و آزاد وجود
داشته باشد ،طبیعتا عناصر غیرصادق در گذر
زمان به خوبی شناخته میشوند و زشتیهای

آنان آشکار میش��ود .روشن است که در این
صورت جامعه متعهدتر به بحث صداقت خواهد
بود و حتی کسانی که بخواهند غیرصادق عمل
کنن��د نیز ای��ن فرصت را نخواهند داش��ت».
تاجرنیا با تاکید بر اینکه «مردم خواستههای
خود از حاکمیت را فراموش نمیکنند» گفت:
«ممکن است برخی مطالبات مردمی در گذر
زمان کماهمیتتر شود اما فراموششدنی نیست
بنابراین صادق بودن حاکمان همیشه از اهمیت
ویژهای برخوردار است».
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه برای
بازگرداندن صداق��ت در مواقعی که حاکمان
از این امر فاصلهگرفتهاند ،چه باید کرد؟ گفت:
«به نظر من آنچه که میتواند سبب کمرنگ
شدن عنصر صداقت شود ،این است که برخی
قوانین و مقررات که تعداد آن نیز کم نیس��ت
برای یکسری سوءاستفادههای مقطعی شکل
گرفته و وجود آنها سبب میشود که برخی افراد
غیرصادق یا حتی دولتها بتوانند از شکافهای
قانونی استفاده کنند .بنابراین پاالیش قوانین
و مقررات باید در دس��تور کار ق��رار بگیرد تا
حاکمیت ،دولت یا بخشهایی از آن امکان بروز
رفتارهای غیرصادقانه نداشته باشند».
تاجرنیا در تش��ریح دالیل ب��روز رفتارهای
غیرصادقانه به وجود حاش��یه امن برای افراد
ناصادق دانست و هشدار داد« :حاکمان قطعا
باید به موضوع صداقت توجه ویژه داشته باشند
و بدانند که اگر به این امر اهمیت الزم را ندهیم
و مراقبت نکنیم ،میتواند بسیاری از اخالقیات
را نیز از بین ببرد».
وی همچنین وج��ود آمارهای متفاوت در
حوزههای مختلف را مخدوش کننده صداقت
در کشور دانست و گفت« :در جامعه مطالب یا
مباحثی که دانستن آن برای مردم الزم است
با توجیهاتی مثل امنیت ملی و محرمانه بودن
و مسائلی از این قبیل گفته نمیشود .اگر تعداد
اینها محدود باشد قابل پذیرش است اما اگر به
موضوع کلی و عادی نیز سرایت میکند و تعداد
آن زیاد باشد و مردم از مسائلی که محرمانه هم
نیست مطلع نشوند ،اعتماد عمومی کاهش پیدا
میکند .متاسفانه آنچه امروز شاهدیم این است
که در مجموعه عملکردی دولتها و حاکمیت
اجزایی وجود دارد که به راحتی برای دیگران
قابل دسترس نیست .این مسائل موجب افزایش
بیاعتمادی در آینده خواهد بود» .حال که هم
شاخصهای صادق بودن را شناخته و هم عواقب
یدانیم راهی نیست غیر
و تبعات بیصداقتی را م 
از سپردن کار به دانایان ،که هم دنیا را اصالح
و هم آخرت را آباد کنند.

گفتمان

حاجیاسماعیلی کارشناس اقتصاد رفتاری:

اخالقمداری در کار مانع بروز فساد میشود

  اخالقمداری از چه طریق میتواند به بهبود فضای
کسبوکار کمک کند؟
يكي از مشكالت در کسبوکارهای كشور ما اعم از بخش
دولتي يا خصوصي اين است كه ميزان كار مفيدمان كم است
و افراد بيشتر وقتشان را صرف كارهاي بيهوده ميكنند .مثال
به جاي اينكه براساس برنامه به انجام وظایفشان بپردازند،
روزنامه ميخوانند يا با هم صحبت ميكنند كه باعث شده
نتواني��م بازدهي الزم را در قیاس به میزان س��رمايهگذاری
صورت گرفته ،داش��ته باشيم .بنابراين اخالق مجموعهاي از
موضوعات مختلف است كه شامل روابط كار ،نظم ،انضباط و
رعايت ضوابط اداري كار اس��ت و در مجموع ميتواند اخالق
كار را شكل دهد.
  پسميتواننتيجهگرفتممكناستاخالقمداري
در كوتاهمدت جواب ندهد اما در مدت طوالني ميتواند
در توليد به پايداري منافع حتما كمك كند و به افزايش
آنبينجامد.
قطعا اينطور است .چون بدون رعايت ضوابط نميتوانيم
اهداف بلندمدتي را در محيط كار دنبال كنيم .كارفرماياني
كه تشريك مساعي جديتري با كارگران دارند در عين حال
كه ساعتهاي خاصي را به زمان ناهار و استراحت كارگران
اختصاص ميدهند ،ميتوانند از طریق تعامل دوستانه ،محيط
امن و شادي را براي همديگر ايجادكنند اما در زمان كار ،روابط
كار حاكم است .به عبارت دیگر ،باید تعادلی میان اخالقمداری
و رعایت ضوابط کاری و تشریک مساعی ایجاد شود.
  از نظر شما چه عواملی باعث تضعیف اخالقمداری
در فضای کار میشود؟
یکی از عوامل مهم در تضعیف اخالقمداری ،برتری یافتن
روابط بر ضوابط است .در وهله نخست نبايد اجازه دهيم ضوابط
تالشعاعرفتارهايديگرقراربگيرد.يكي
كاربهداليلمتعددتح 

از ضعفهاي جدي در كارگاهها و ارگانهاي ما روابط اخالقياي
است كه در روابط اداري كار تاثيرگذار بوده و باعث شده افراد
وقت و توانشان را تمام و کمال در اختيار سازمان و بنگاه قرار
ندهند .بنابراين اخالقمداري جزو مجموعه ضوابطي است كه
بايد حتما در چارچوب قوانين اداري تعريف شود و در صورت
نبود اين اخالقمداري ميتواند به كار لطمه بزند.
  ممكن اس�ت علت پايين ب�ودن اخالقمداري در
سازمانهای ما به اين دليل باشد كه قوانين خيلي سفت
و سخت رعایت نمیشوند؟ به نظرتان راهكار چيست؟
در این زمینه در دو بخش مشكل داريم؛ یک مساله مقوله
ن
کمکاری اس��ت .بهعنوان مثال ،اربابرجوع وقتي به سازما 
يا ارگاني مراجعه ميكند ميبيند كارمند يا تلفني صحبت
ميكند يا كار متفرقهای انجام میدهد و وقتي این مساله را
متذکر میشوند ،با برخورد خوبی نیز مواجه نمیشود .در بازار
كار كشور يا در سازمانها و ارگانهاي حاكميتي و دولتي كه
خدمات ارائه ميدهند ،تكريم اربابرجوع باید بهعنوان يك
اصل در راس امور قرار بگیرد .بنابراين اصل موضوع اين است
كه تكريم اربابرجوع بايد متكي بر روشهاي كامال درست
اخالقي ،ملي و باورهايي باشد كه ممكن است در آن جامعه
شكل گرفته باشد .اين يك اصل خدشهناپذير است كه در تمام
دنيا وجود دارد و محوريت با اربابرجوع است.
ما در این زمینه مشكل داريم .مردم وقتي به سازمانها و
ادارات مراجعه ميكنند وقتشان تلف ميشود چون كسي
به کارشان رس��یدگی نمیکند .معموال خيلي از كارمندان
در س��ازمانها و ادارات اربابرجوع و مشتري را مزاحم تلقي
ميكنند .اين ديدگاه بايد مورد بازنگري قرار گرفته و اصالح
شود .بايد مشتري را نعمت تلقي كنيم .نباید فراموش کنیم
که سازمانها اساسا با این هدف شكل گرفتهاند تا نيازهاي
اربابرجوع را برطرف كنند.

  آیا از لحاظ تکریم اربابرجوع میان سازمانهای
خصوصی و دولتی تفاوتی وجود دارد؟
البته در بخش خصوصي که کامال بر مشتری اتکا دارد،
ضوابط و تکریم بیشتر رعایت میشود .اما در سازمانهای
دولتی از آنجا که هزینههای سازمان از طریق دولت تامین
میش��ود ،اربابرجوع این محوریت را ندارد .پس محوريت
اربابرجوع و مش��تري ،اصلي اس��ت كه در همه دنيا مورد
توجه اس��ت و مبناي برخورد و تعامل با مشتري متكي بر
اصول اخالقي اس��ت .اگر اينها رعايت نش��ود اصل ماهيت
فعاليت سازمانها و ارگانها زير سوال ميرود.
موضوع بعدي اينكه روابط در محيط كار از كارمندان تا
مديريت سطوح باالی سازمان بايد با نظم و انضباط اداري
شكل بگيرد و از روابط خويشاوندي يا ايدئولوژيك و طبقاتي
تفكيك شده باشد .اين شکل از روابط در محيط كار منسوخ
و غيراخالقي است .متاسفانه در محيطهاي كاری ما افرادي
وجود دارند كه به دليل روابط با برخي از كانونهاي قدرت،
از اين پشتوانههای غیرحرفهای در محيط كار برخوردارند
داش��ته باشند .این قسم افراد اصوال كار چندان مفيدی در
محیط کار انجام نميدهند ،مقررات را رعايت نميكنند و
عمال پاسخگو نيستند .اين كار كامال غيراخالقي و غيرقانوني
اس��ت .عالوه بر این ،افرادي هستند كه تحت پوششهاي
خاصي فعالیت دارند و متاسفانه از جايگاهشان سوءاستفاده
كرده و مناسبات حرفهای را در محيط كار رعايت نميكنند
و براي خودشان حقوق و امكانات بيشتري در محيط كار قائل
هستند كه اين تبعيض زمینهساز ایجاد حس سرخوردگی و
تبعیض در میان كارمندان در سطوح پايينتر ميشود .برخي
از كارمندان نیز به علت نزدیکیشان با مدير سازمان ،قوانین
و ضوابط اداري را رعايت نميكنند كه باعث بروز اختالالتی
در محيط كار ميشود كه به شدت به هدفمندي كار و كار
صحيح در محل كار آسيب ميزند.
 نق�ش مدیران را در ایجاد چنین وضعیتی چگونه
ارزیابی میکنید؟
ب��دون تردید نقش مدیران از کارکنان در ش��کلگیری
چنین وضعیتی تاثیر بیشتری دارد .یعنی این روند بهشکلی
معک��وس از ب��اال به پايين صورت میگی��رد كه يك مدير
ممكن اس��ت تبعيضهايي را براي كارمندان متفاوت قائل
باشد و به افرادي خدمات بيشتري بدهد و برخي را محروم
كند .مواردی از قبیل تشویقها و توبیخها اگر در چارچوب
مقررات اداري نباشد ،كامال غيراخالقي است و متاسفانه در
محيطهاي سازماني کش��ور ما مخصوصا در بخش اداري،
چنین مسائلی حاكم است.
بنابراين بايد اخالقمداري را در رابطه با خدماتدهي و
اربابرجوع رعايت كرده و آنها را تكريم كنيم ،پاسخگو باشيم
و سرعت و دقت الزم را براي انجام كارهايشان به خرج دهيم
و تكاليفي كه به لحاظ سازماني به ما محول شده است را به
شکلی منضبط و چارچوبمند به انجام برسانیم.
مساله دیگر رعایت ضوابط كاري است كه در محيط كار
حاكم است و متاسفانه به درستي رعايت نميشود .اگر اين
ضوابط بر روابط حاکم شود و افراد چارچوبها را در محل كار
رعايت كنند و به تكاليفي كه برايشان تعريف شده عمل كنند
و كارهاي زائد را در زمان كار حذف كنند براي بخشهاي
خصوصي و دولتي بازدهي بيشتري را شاهد خواهيم بود.

