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 هب انم آفریننده مهر

  1399مرداد -دوازدهم شماره-دومامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال، سال نماه 

 طلبد توانمندسازی روستاها عاشقان عالم عامل می

 

 در این شماره می خوانید

 مروری تصویری بر آغاز راهی روشن به نام امدادگر روستا

 

 رهبری در یک بحران: واکنش به شیوع ویروس کرونا و چالش های آینده

 

 
 

 

 

 

 

 )بخش اول( 2019برترین ایده های استارت آپی در سال 

 

 کسب و کارهای کوچک رشناسایی رقبا د

 الکترونیکی پیک حامیان اشتغالماهنامه 

 موضوع: اجتماعی، اقتصادی

 83271شماره مجوز وزارت ارشاد:

 
 :صاحب امتیاز 

 سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

 پرفسور داود فداییمدیر مسئول: 

 مهندس آزاده عباسی سردبیر:

 شیما شجاعی طراح جلد:

 شیما شجاعی دبیر بخش خبر:

 کارآفرینی و فناوری: صائب میاررستمیدبیر بخش 

 
 راه های ارتباطی:

www.nethami.com 

info@nethami.com 

@nethami 

nethami_ 

02166419288 

http://www.nethami.com/
mailto:info@nethami.com
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 و دیجد یفرصتها از مملو شهرها، همچون روستاها

 نیا از موقعبه یبرداربهره که هستند نشدهکشف

 بر ریپذرقابت و دیجد یوکارهاکسب جادیا و هافرصت

 آنان یبرا یریچشمگ یاقتصاد یایمزا تواندیم آن، یمبنا

از طرفی بسیاری از کسب و کارهای  .آورد همراه به

محلی روستایی هستند که بدلیل نبود یک سیستم هدایتی 

راهبردی، فرصت حضور در بازاری بزرگتر از سطح 

به عبارتی چنین به نظر  یابند.منطقه و دیده شدن را نمی

می رسد که در حال حاضر منابع انسانی و اقتصادی 

موجود در روستا بدلیل عدم توانمندی در سطح مطلوب، 

فرصت عرض اندام و حضور موثر در سطح باال و حتی 

 اند.میانی اقتصاد کشور را پیدا نکرده

ای در بحران اقتصادی این روزها نیاز است که توجه ویژه

 نوآورانه یریبکارگن امر داشت که توانمندسازی و به ای

 یها فرصت و شناسایی/توسعه روستا امکانات و منابع

های منطقه، فرایندی است منطبق بر پتانسیل کار و کسب

 این بخش اقتصادی کشور، حداقل با تحرک تواندکه می

  شدن حاد از یریجلوگ جهت در روستاها در یتحول

 

 

 

 

 

 

 مشکالت ایجاد کرد. 

اما حرکت موثر در این راستا و شکل گیری و یا توسعه 

 یستمیسکسب و کارها طی یک راهبرد پویا و دینامیک 

 دو بازوی اصلی. ای متشکل از نیاز است. شبکه یاشبکه

متخصصین و کارشناسان امر که دانش  اول: بازوی

توانمندسازی  اقتصادی و تخصصی خود را به جهت

و نوآورانه خرد اندازی کسب و کارهای راهمنابع انسانی، 

های اقتصادی موجود در راستایی یا توسعه فعالیت

هدایت صحیح متناسب با وضعیت ناپایدار اقتصادی 

  . کنند

های مردم نهادی که سازمانانجمن ها و  بازوی دوم:

برداری از پتانسیل بخش خصوصی بتوانند حداکثر بهره

را داشته باشند تا جریان منابع مالی نهفته در این بخش 

 هدایت نمایند. بخش اقتصاد روستاییرا به سمت 

فعالیتی که بدین شکل با هم  یها هستهدر این صورت 

افزایی و همکاری مشترک شکل خواهند گرفت، با 

بکارگیری همزمان تخصص، دانش و قوای اجرایی و 

 اقتصاد توسعه محرک جهت در موثر یابزارمالی پویا، 

 خواهند بود. ییروستا

 

 فداییپرفسور داود 

 بنیانگذار و مدیر عامل موسسه حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

fadaid@aut.ac.ir 
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این امر نیازمند شبکه است، شبکه ای از افراد عاشق؛ 

بهترین را برای همه اقشار عاشقان علم و عمل؛ آنها که 

می خواهند و اعتقاد دارند که اگر در این مسیر حرکت 

کنند، خداوند بهترین را )چه مادی و معنوی( از کانال 

های مختلف به آنها اعطا خواهد کرد. بهترین را برای 

ها را دریافت کنند، در زمان خواهند تا بهتریندیگران می

 و مکان مناسب.

تحقق اجرایی شدن خالقیت و نوآوری تشویق می کنند، 

 ؛را در دنیای جدید پیش رو

تشویق می کنند، عشق به همنوع و حرکت در راستای 

 ؛شان رامسئولیت اجتماعی و معنوی ماموریت

و تشویق می کنند به با هم بودن، همفکری، همکاری و 

 ؛"امدادگران روستا"در قالب  هم افزایی را

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همراه می شویم با یکدیگر و دست همراهی از این لحظه 

را با یاران خود می فشاریم، یارانی که موافق اصول 

 :حرکت بر این مبنا هستند، تا توانمند کنیم با نام

 

 و توانمند شویم با  "امدادگر روستاییان"

 "دعای خیر روستاییان"
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 روز هر که یریمس انتها، یب است یریمس یآبادان یبرا تالش

 نیا به. ردیگیم خود به یاتازه ابعاد اشتغال نیریخ تیحما با

 انییروستا تیرضا نیتام و یآبادان راهکار که میدار اعتقاد

 نیا رایز. ستین آنها روزمره حتاجیما نیتام محروم مناطق

 در خود یروین و توان از استفاده بدنبال پرتالش دالن ساده

 .هستند یکاهل از یدور و سودمند یکار انجام جهت

 دهیا و فکر قیتزر به ازمندین! هستند ازمندین یازانین یب آنها 

 یمهارت و بازوان رایز. شغل یانداز راه جهت در یمال منابع و

 در آنرا یعل ای کی گفتن و شانیخدا بر توکل با که دارند

 یم خرج حتاجشانیما نیتام و حالل درآمد کسب یراستا

 میخواه محصوالتشان ازمندین ما که است زمان آن در و. کنند

 .بود

 و شیاند کین همدالن تیحما با میتوانست اعتقاد، نیا با

 جوجه یاهدا با "امدادگر روستا"در قالب طرح  خود همفکر

 به اقدام خواف، شهرستان خانوار سرپرست زنان به مرغ

 نماییم. ییروستا کوچک یهایمرغدار یاندازراه

 حتاجیما نیتام بر عالوه کوتاه یزمان در که ییهایمرغدار 

 در محصوالت فروشدرآمدزایی از طریق  تیقابل افراد نیا

 .دارد زین را مرغ تخم قالب

 ؛ امدادگر روستامیهست شغل دهنده هیهد... یآر

  مان، شیآال یب رندگانیگ هیهد تیرضا لبخند و

 ...استوارتر را مانیهاقدم و کند یم نیریش را مانیایدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این بخش آلبومی تصویری است از تالش برای آبادانی و اشتغال

 تصویری است از تپش عشق...
 تصویر تالش
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 رهبران بر یاالعادهفوق فشار کرونا، ریگ همه یماریب وعیش

 یانسان تلفات. است کرده وارد هابخش ریسا و یتجار بخش

 نفعیذ عوامل ریسا و کارکنان ، 19 -دیکوو توسط آمده بار به

 ینیبشیپ رقابلیغ و وعیش گسترده اسیمق. است ترسانده را

 به را رانیمد واکنش و ییپاسخگو ،یماریب نیا مطلق بودن

 زانیم نیا قتیحق در. است نموده لیتبد زیبرانگچالش یامر

 در بحران کی وقوع زا که است ییهانشانه یدارا وع،یش

حکایت دارد؛ رویدادی  "مقیاس فضایی بسیار گسترده"

 سرعت و گسترده اسیمق با داردنباله یدادهایرو اب رمنتظرهیغ

 یسردرگم و نانیاطم عدماز  ییباال زانیم به که باال اریبس

 خود نوبه به زین نانیاطم عدم زانیم نیا. است شده منجر

 و امور ل کنتر دادن دست زا احساس ،ینظمیب موجبات

 . است ساخته فراهم را دیشد یجانیه یآشفتگ

 باشد یبحران صیتشخ و شناخت دیبا رهبران، اقدام نیاول

 ژهیو طور به اقدام نیا اما. است شده مواجه آن با شرکت که

 شوند، ینم زآغا یناگهان طور به که ییبحرانها زبرو هنگام به

 تیماه و هستند نیشیپ مشابه طیشرا زا تریجد و بزرگتر یول

          در سارس وعیش.است یدشوار گام ندارند، یمشخص

    کرونا، وعیش ضر حال حا در و 2002 - 2003 یهالسا

   یبرا رهبران. هستند ینیچن نیا یهابحران زا ییهانمونه

  بر دیبا است، توسعه لحا در یآرام به که یبحران ینیبشیپ

 

 

 

 

 

 

 لاحتما گرفتن کم دست موجب که  نگرل روا یهایریسوگ

 . کنند غلبه شود،یم آن راتیتأث و بحران کی زبرو

 دهند،یم صیتشخ را یبحران نیچن رهبران، که یمانز

 اما. شوند کار به دست پاسخ، کی ساختن ایمه یبرا توانندیم

 و یتکرار یاضطرار تیموقع کی همچون توانندینم آنها

 بحران نوع نیا به شده، یطراح شیپ زا یهابرنامه با و یعاد

       و ناآشنا آنها تیماه که ییبحرانها یط. دهند نشان واکنش

 خواهند مؤثر بداهه یهاواکنش تنها عمدتاً است، نامشخص

 . بود

 تنها نه: بزنند دست اقدامات زا یاگستره به است ممکن آنها

 یبرا ییهااستیس جادیا ،لمثا یبرا) موقت اقدامات

 یتهایفعال لقبا در زین را یراتییتغ بلکه ل(منز در یدورکار

 یابزارها زا یریگبهره مانند) کنند لاعما انیجر در یِتجار

 یسپر زا بعد یحت توانیم که (یهمکار بهبود یبرا دیجد

 .گرفت بهره آنها زا همچنان زین بحران شدن

 مقاله پژوهشی
در مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران از سری مقاالت منتشر شده  توسط 

 موضوع ویروس کرونا و چالش های آن 
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 شده فیتعر شیپ زا واکنش یهابرنامه به رهبران واقع، در

 هستند یفکر و یرفتار یهاروش مندزاین بلکه ندارند، زاین

 در و داشته زبا یقبل تحوالت به دیشد واکنش زا را آنها که

 . کنندیم کمک شرویپ تحوالت سمت به نگاه و توجه

 رهبران به تواندیم که یفکر و یرفتار وهیش پنج مقاله، نیا در

 کمک یآت یهابحران و کرونا وعیش بحران تیهدا و لکنتر در

 .ردیگیم قرار یبررس مورد کند،

 هاگروه از یاشبکه: بحران به واکنش یبرا یسازمانده-1

 واکنش بودنِ بخش ثبات به اعتقاد بحران، کی یط دیبا رهبران

 .بگذارند کنار را نییپا به باال یمراتب سلسله یهاپاسخ و

 به تواندیم یعاد شرکت کی مره،زرو یاضطرار موارد در

 استفاده با و بوده یمتک (نییپا به باالل )کنتر – فرمان ساختار

 تیریمد یخوب به را اتیعمل شده، فراهم شیپ زا پاسخ کی زا

 رهبران و است شناخته نا آنها تیماه که ییبحرانها در اما. کند

 مواجه (دارند آن زا یکم درک که) ناآشنا یمشکالت با

 حالت، نیا در. ستین زکارسا گرید واکنش نوع نیا شوند،یم

       کی سطح نیباالتر در رانیمد زا کوچک گروه کی گرید

 و یآور جمع را اطالعات یکاف سرعت با توانندینم مانزسا

 رهبران. کنند یریگمیتصم مؤثر واکنش کی یبرا سرعت به

 یتهایاولو یزسا شفاف و کردن مشخص قیطر زا توانندیم

 یبررس یبرا افراد گرید یزتوانمندسا نیهمچن و واکنش،

 نییتع یهاتیاولو خدمت در که ییحلهاراه یاجرا و بحران

 .کنند جیبس یبهتر شکل به را خود مانزسا باشد، شده

 یاجرا نطوریهم و مشکل عتریسر حل یبرا توانندیم رهبران

    را هامیت زا یاشبکه آشفته، و استرس پر طیشرا در حلراه

 عموماً  مهایت زا شبکه نیا ساختار اگرچه. کنند یماندهزسا

ز ا یمعدود تعداد آنکه به توجه با یول است، شده شناخته

 است ستهیشا دارند، را ییهاشبکه نیچن یاجرا تجربه شرکتها

 زا شبکه کی. ردیگ قرار دیتأک مورد هاشبکه نوع نیا جادیا

 یگارزسا یدارا که شده لیتشک هاگروه زا یاجتماع زا مها،یت

 همان به آنها اند،شده متحد یمشترک هدف لحو و بوده ییباال

 گریکدی با دارند یهمکار واحد میت کی در افراد که یروش

  .کنندیم کار

 خارج که کنندیم اتخاذ را یاقدامات شبکه، یهابخش زا یبرخ

 گر،ید یهابخش. است یتجار یعملکردها یعاد روند زا

 کرده مشخص را یتجار مرهزرو یتهایفعال یبرا بحران تبعات

 یبرا کارمندان به کمک مانند کننده، لیتعد اقدامات اتخاذ با و

. رسانندیم یاری آنها به د،یجد یکار یهنجارها با یگارزسا

 یفرمانده مرکز کی شامل مهایت شبکه موارد، یاریبس در

 زا حفاظت: دهدیم پوشش را طهیح چهار که است کپارچهی

 مونزآ و ،یمشتر با تعامل عرضه، رهینجز تیتثب کار، یروین

 .یمال استرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفاوت یاقدامات انجام به ترمها از یاشبکه بحران، کی یط

 ییرتغ و لیتعد نیهمچن و یعاد یعملکردها از خارج و

 .دنکنیم مبادرت یتجار روزمره یتهایفعال

 از واکنش یهابرنامه به رهبران

 ندارند یازین یشدن فیتعر شیپ

 و یرفتار یهاروش دازمنین بلکه

 از راآنها  هک تندهس یفکر

 باز یقبل حوالتت به یدشد واکنش

 به جهتو و هگان در را آنها و داشته

 .ندک کمک رو شیپ حوالتت
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A : ی                                                         پزشک مشاوره 

 ی                        کل یدستورالعملها و استهایس 

 مقدم خط رانیمد یبرا ییهاییراهنما                

B : شبکه تیریمد                                                    

 یزوسایسنار 

 عی زتو نقشه 

 یاتیعمل دنسیک  

C: یخارج ارتباطات 

 (عی زتو: لمثا عنوان به) مقررات میتنظ 

 (شرکا با: لمثا عنوان به) ثالث شخص ارتباطات 

D  :یمال امور 

 یمال استرس مونزآ 

E: عرضه یرهزنج 

 (وام یاعطا مانند) یبانیپشت یریسرگ زا و لاخال زبرو 

 هاهیال انیم در تیموقع 

 انبار یموجود تیریمد 

F :یهمکار توسعه 

 کارکنان یهالکانا انیم در ارتباط 

 یبررس ،یرسزبا: لمثا عنوان به) جانبه دو خوردزبا، 

 .ی(تلفن تماس ل،یمیا

G :یتکنولوژ 

 ی(دورکار) خانه در کار برنامه یاجرا و جادیا 

 که یکسان ،لمثا عنوان به ) ژهیو یبخشها کارکنان زا یبانیپشت 

 (کنند کار خانه در توانندینم

H   :مستغالت 
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 عملکردشان، محدوده زا نظر صرف مؤثر، یمیت یهاشبکه

       چند هاشبکه نیا. دهندیم زبرو خود زا یژگیو نیچند

 یدگیچیپ لیدل به که دهدیم نشان تجربه: هستند یارشته

 یضرور مختلف یهاطهیح متخصصان مشارکت ها،بحران

 رو نیا زا اند،هشد یطراح یعمل اقدامات یبرا آنها. است

 متخصصان ست؛ین یکاف متخصصان یهادهیا به توسل صرفاً

 آنها و جادیا را ییهاحلراه کرده، یگردآور را اطالعات دیبا

 هامیت. کنند حاصال را آنها نیح نیا در و کنند یعمل را

 افتنی رییتغ و بحران مورد در شتریب اطالعات کسب با همزمان

 یماندهزسا مجدداً شده، ریپذ انعطاف و گارزسا ط،یشرا

 کوچکتر ای و افتهی گسترش طیشرا فراخور به و شوندیم

 .شوندیم

 

 

 

 

 

 

 

 هامیت شبکه سراسر در را تیشفاف و یهمکار دیبا رهبران

 اراتیاخت عیزتو کار، نیا انجام یراهها زا یکی. کنند تیتقو

 مهایت به گر،ید عبارت به: است اطالعات گذاشتن اشتراک به و

 اساس بر رهبر کی. کنند عمل ستیبایم چگونه میده نشان

 میتحک به لیتما یبحران طیشرا در است ممکن خود عتیطب

 نیا زا تا باشد داشته اطالعات لکنتر و یریگمیتصم اریاخت

 اما. شود فراهم یو یبرا مزال اطالعات نیتریضرور قیطر

 یریگیپ یبرا هامیت قیتشو موجب انیجر نیا برعکس

 .شودیم درخواست

 یجانیه طیمح در ژهیو به) رهبر، نقش زا یگرید مهم بخش

 یروان تیامن ارتقاء ،(است بحران کی مشخصه که یپرتنش و

 درباره یعلن طور به یروان تیامن داشتن با مردم. است مردم

 آن عواقب زا ترس بدون خود یهاینگران و سؤاالت ها،دهیا

 زا تا دهدیم هزاجا هامیت شبکه به کار نیا. کنندیم صحبت

 ابدیدر و افتهی احاطه موجود طیشرا به سالم، بحث کی قیطر

 .کند یدگیرس آن به چگونه که

 و آگاهانه آرامش": بحران هنگام در رهبران رتبه ارتقاء -2

 "محدود ینیخوشب ارزش "و  "یتعمد

 باشند آماده دیبا مانزسا کی ارشد رانیمد که همانطور درست

 خودل کنتر – فرمان مراتب سلسله زا را هاتیمسئول یبرخ تا

 زین آنها خود کنند، منتقل هامیت زا یاشبکه به (نییپا به باال)

 واکنش یهاجنبه زا یاریبس تا دهند قدرت نیریسا به دیبا

 یاعطا مستلزم امر نیا. کنند تیهدا را بحران به مانزسا

                     د،ییتأ گرفتن به زاین بدون تا است آنها به اریاخت

 زا یکی. کنند ییاجرا را ماتیتصم و کرده یریگمیتصم

 یبرا ساختار کی عیسر جادیا ارشد، رانیمد مهم یکارکردها

 و بوده واضح هاتیمسئول که یاگونه به است، یریگمیتصم

 انجام مختلف حسطو در مناسب افراد توسط یریگمیتصم

 .ردیگ

 مناسب افراد به که ابندی نانیاطم دیبا ارشد رهبران نیهمچن

 به واکنش درباره یریگمیتصم یبرا هامیت شبکه سراسر در

 احتماالً رندگانیگ میتصم که آنجا زا. اندداده قدرت بحران،

 بدون بتوانند دیبا شد، خواهند اشتباهات زا یبرخ مرتکب

 سرعت به مان،زسا کار کردن متوقف ای و حد زا شیب واکنش
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 شروع هنگام به. کنند الحاص را آن و برده یپ خود اشتباه به

 یبرا را یرندگانیگمیتصم دیبا ارشد رهبران بحران، کی

 و لتحو با عتاًیطب اما. کنند بمنصو بحران به واکنش تیهدا

 در بحران به پاسخ یبرا یدیجد رهبران بحران، گسترش

 شهیهم رهبران نیا و افتی خواهند ظهور هامیت شبکه ساختار

 .بود نخواهند ارشد رانیمد

           با مره،زرو یاضطرار موارد در تواندیم رهبران تجربه

 و دیجد یبحرانها با رابطه در اما. باشد آنها یژگیو نیشترزار

 ییباال تیاهم زا رهبر تیشخص گسترده، ییفضا اسیمق در

 بحران، به سخ پا یبرا بتوانند دیبا رهبران. است برخوردار

 سؤاالت و مسائل و کرده متحد واحد هدف کی لحو را مهایت

 رهبران نیبهتر. دهند قرار آنها اریاخت در قیتحق یبرا را

 آرامش" . یک ویژگیدهندیم زبرو خود زا را یژگیو نیچند

 فاصله و شدن جدا ییتوانا یمعنا به است "یتعمد و آگاهانه

 دغدغه زا فارغ و ادانهزآ تفکر و آشفته تیوضع زا گرفتن

 افراد در شتریب آرامش نوع نیا. مسئله یبررس یچگونگ درباره

 ناتوان اما هستند، فروتن یافراد نهایا شود،یم افتی خبره

 .ستندین

 با همراه نانیاطم ای "خوش بینی محدود" گرید مهم یژگیو

 آشکار رغمیعل رهبران اگر بحران، لیاوا در. است ییگرا واقع

 ممکن دهند، نشان حد زا شیب نانیاطم ط،یشرا یدشوار بودن

 که است آن مؤثرتر راه. بدهند دست زا را خود اعتبار است

 کنند اعالم و میترس ،یزیر حطر یگونها به را نانیاطم رهبران

 را یراه باالخره دشوار طیشرا نیا در مانزسا دهد نشان که

 بودن نامشخص آنها که دهند نشان دیبا اما کرد، خواهد دایپ

 نیا بر شتریب اطالعات کسب با و کنند،یم دییتأ زین را بحران

 ینیخوشب نیا بحران، زا گذر با. آمد خواهند فائق موضوع

 تیمحدود زا مراتب به تواندیم و) بود مؤثرترخواهد که است

 (.باشد برخوردار یکمتر

 کرده، مکث ابتدا: تیقطع عدم دوره در یریگمیتصم-4

 دیکن عمل سپس د،یکن ینیب شیپ و یابیارز

 آن مرتکب بحرانها یط رهبران که گرید مشترک اشتباه کی

 دهند، انجام دیبا که آنچه نییتع زا قبل که است نیا شوند یم

 کی که آنجا زا. شوندیم قیحقا زا مجموعه کی ظهور منتظر

     زسا یشگفت و ناشناخته موضوعات زا یاریبس شامل بحران

            یبرا یمانز بچارچو یط است ممکن قیحقا است،

 به دینبا رهبران اما. نگردند آشکار یضرور یهایریگمیتصم

        با رهبران. شوند متوسل خود رتیبص و درک زا استفاده

 و بحران زبرو مانز لطو در اطالعات مداوم یآورجمع

 زا توانندیم بهتر خود، یاواکنشه عملکرد یچگونگ مشاهده

 .ندیبرآ یپنداربهیغر احساس و تیقطع عدم عهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحران، تیریمد نیح در مکث تکرار یمعنا به نیا عمل در

 ینیبشیپ برتر، نظر نقطه نیچند ظلحا زا تیوضع یِابیزار

 چرخه نیا. است یعمل اقدام سپس و افتدیم اتفاق بعداً آنچه

 تداوم ستیبایم ،یعمل اقدام-ینیب شیپ-یابیزار -مکث

 آرامش حالت ظحف در رهبران به رایز شود، ظحف و داشته
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 اطالعات به یافراط واکنش زا باجتنا و آگاهانه و یتعمد

 بحران نیح در که یحال در. کندیم کمک رسد،یم که یدیجد

 یمانز آنکه بدون) است زاین یفور اقدام به لحظات یبرخ در

 تینها در ،اما(میباش داشته ینیبشیپ و یابیزار         یبرا

 انجام زا شیپ تا کنندیم دایپ را ییهافرصت     رهبران

 قرار رو شِیپ در آنچه درباره و کرده توقف شتر،یب اقداماتِ

 .کنند تفکر و تأمل دارد

 ینیبشیپ و یابیزار در رهبران به تواندیم یشناخت رفتار دو

 شامل که شودیم دهینام یرسان زرو به ،یکی. کند کمک

            دِیجد اطالعات هیپا بر هادهیا حاصال و نظر دیتجد

 . است ها میت یسو زا دانش توسعه نیهمچن و شده یآورمعج

 یجار اقدامات کندیم کمک رهبران به که است دیترد دوم،

 میتصم و دهند قرار توجه مورد یانتقاد بطور را بالقوه و

 شدن گذاشته کنار ای لیتعد ،حاصال به زاین آنها ایآ که رندیبگ

 کندیم کمک رهبران به دیترد و یرسان زرو به. ریخ ای دارند

 دیجد یها حل راه خلق و اندداده انجام ترشیپ آنچه هیپا بر تا

 یها زهیانگ انیم ،شته(گذ یدرسهاز ا ستفادها بدون هم آن)

 زا یریگ بهره ضمن رهبران اما. کنند جادیا لتعاد متضاد،

 .رندیپذیم زین را دیجد یها نشیب خود، بتجار

 با دیبا کارها، انجام درباره میم گیریتص هنگام به رهبران

 شودیم باعث تنها نه سیارب تِ یقاطع. کنند عمل تیقاطع

 زهیانگ هامیت شبکه به بلکه کند، دایپ نانیاطم رهبران به مانزسا

       یبرا حل راه افتنی یبرا خود یجستجو به تا دهدیم

 .دهند ادامه است، روبرو آن با مانزسا که ییهاچالش

 

 

 عنوان به انسانی فاجعه کردن برطرف: همدلی ابراز-5

 اول اولویت

 به ابتدا مردم ذهن گسترده، فضایی مقیاس در بحران یک در

 .شودمی معطوف اساسی های نیاز سایر و خود بقای ظحف

 چطور؟ من خانواده دید؟ خواهم صدمه یا شده بیمار من آیا

 ما به کسی چه افتاد؟ خواهد اتفاقی چه صورت این در

 یا ارتباطی بخش کارکنان از نباید رهبران دهد؟ می اهمیت

 .کنند استفاده سؤاالت این به پاسخگویی جهت حقوقی

 چیز، مهمترین رهبران برای که دهد می رخبحران زمانی 

 تغییرات ایجاد :شند با ایشان نقشز ا حیاتی جنبه یک حفظ

 .مردم زندگیدر مثبت

 
 
 
 
 
 
 

 

 و فردی های چالش به که دارد نیاز رهبرانی به کار این انجام

 تجربه بحرانل طو در نشانعزیزا و کارکنان که ایحرفه

 ، 2020لسا مارس ماه اسطاو در. کنند اذعان کنند،می

 بسیار تعداد نفر، هزاران جان گرفتن با 19 کووید ویروس

 مورد هزار100از  بیش .کرد دهز مصیب را انسان ها زا یادیز

 بیشتری سیارب تعداد شده بینیپیش و تأیید مثبت کرونای

 به را قدرتمندی ثانویه تأثیرات گیریهمه این .شوند مبتال

 و مسافرتی هایممنوعیت ها ولتاست. د داشته همراه

 سالمت ظحف برای که کردند، ایجاد قرنطینه برای را مقرراتی

 تواندمی همچنین مقررات این اما است، مهم بسیار عمومی

 در یافتن آرامش یا و خود دوستان و اقوام به کمک از را مردم

 تعطیلی دارد. باز عبادی های مکان یا پیوند هم ایهگروه

 قرار فشار تحت موجب مناطق، بسیاری از در مدارس
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 به بحران هر که آنجا است. از شده شاغل والدین گرفتن

 به باید رهبران گذارد،می تأثیر مردم روی خاصی هایروش

 اقدامات و کنند توجه دقیقاً مردم بر بحران تأثیرگذاری نحوه

 .دهند انجام آنهااز  حمایت برای را زمال

 پذیرای همدلی، ابراز بر عالوه رهبران که این نهایت، در

 خود آسایش و سالمت مراقب و بوده نیز دیگران همدلی

 در است ممکن رهبران است. مهمی بسیار موضوع باشند،

 در آمده پدید اطمینان عدم و خستگی استرس، با مواجهه

 ازشپرد برای آنها هایتوانایی که دریابند بحران، طی

 رفته تحلیل ،بخو قضاوت انجام و ماندنل متعاد اطالعات،

 نگرانی بیان به همکاران تشویق صورت در رو، این . ازاست

 با مقابله برای بهتری شانس رهبران آنها، مسائل به توجه و

 رهبران،آسایش  برای تالش داشت.  خواهند عملکرد کاهش

        و ها هفته در را خود اثربخشی تا دزسا می قادر را آنها

 ظحف بیانجامد، لطو به بحران یک است ممکن که هایی ماه

 .کنند

 مداوم ارائه و شفافیت حفظ: مؤثر ارتباط برقرار-6

 شده بروزرسانی اطالعات

 تبعات غالباً رهبران سوی بحران از ارتباطات اعمال

  شاهد بارها و بارهااست.  داشته همراه به را ناخوشایندی

سیار ب لحنی بحران، اولیه مراحل در رهبران که ایمبوده

 شده موجب لحنی چنین ،اندداشته ایبینانه خوش و مطمئن

 چگونگی و دانندمی رهبران آنچه درباره ذینفع افراد تا

 شوند. سوءظن و تردید دچار آنها، توسط بحران مدیریت

 دریافت منتظر که زمانیتا دارند تمایل سئوالنم همچنین

 و اخبار ارائه هستند، تصمیمات اتخاذ و بیشتر حقایق

 .شود متوقف ها اطالعیه

 اخیراً که مانطوره .نیستند بخش اطمینان ها،روشاز یک هیچ

 مهمترین شفافیت بحران، طی»ادموندسون نوشت:  امی

 و دانیدمی آنچه هر درباره بنابراین ،استرهبر یک وظیفه

   انجام اطالعات یشترب بسک برای که اقداماتی و دانیدنمی

     نشان مداوم و متفکرانه باطاتارت.«دهید، شفاف باشیدمی

  دریافت محض به و بوده وضعیتپیگیر  رهبران که دهدمی

 اطالعات با مطابق را خود ایهواکنش بیشتر، اطالعات

 به تا کندمی کمک آنها به کار این کنند.می تنظیم جدید

 هستند. بحران با حال مبارزهدر آنها که دهند اطمینان ذینفعان

 ؤاالتسو ها نگرانی کردن برطرف ستایرا در باید رهبران

از  د.باشن هتداش یاویژه دقت آنها، منافع به توجه و مخاطبان

 برای بحران، به واکنش تیم از افرادی گماشتن رو، این

       طور به دهند،می انجام آنچه مورد در مستقیم صحبت

 .بود خواهد مؤثر یاویژه

 یک ارائه شوند. متوقف بحران پایان از پس نباید ارتباطات

 تواندمی بینانه واقع حال عین در و بینانه خوش زاندا چشم

 را آنها و بگذارد ذینفعان سایر و کارکنان بر قدرتمندی تأثیر

 .کنند پشتیبانی شرکت وضعیت بهبود تا از کند ترغیب

 تمام یهاسازمانو شرکتها رهبران کرونا، گیرهمه بیماری

 .است داده قرار آزمایش بوته در را جهان سراسر در بخشها

 تریطوالنی مدت برای تواندمی بیماری این اثرات و تبعات

 به شده بینی پیش آنچه ازبیشتر مشکالتی و داشته ادامه

 است خوبی دلیل مدت، طوالنی اطمینان عدم. آورد وجود

 مقاله این در شده ارائه راههای و اقدامات رهبران آنکه برای

 و اقدامات به که کسانی کنند. عمل آن به و پذیرفته را

 ارزشها و رفتارها تقویت به کنند، مبادرت شده ارائه هایراه

 حمایت خود جوامع واز سازمان ها  بحران این طی و کمک

 شود، ترطوالنی و یابد ادامه روند این که قدر هر کنند.می

 بیشتری آمادگی بعدی بزرگ ایهچالش برای رهبران

 .داشت خواهند
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 افراد امروزه، که هستند نوپا ییهاتیفعال ها آپ استارت 

 خودشان یشخص نسیزیب قیطر نیا از کنندیم آرزو یادیز

 ییرها ظهر از بعد 5 تا 9 یسنت یها شغل از و باشند داشته را

       خسته موجودشان شغل از ای یاشخاص نیچن کنند؛ دایپ

 لیدل حال. هستند یشتریب درآمد کسب یپ در ای و اندشده

 اشخاص نیا از یکی دیتوان یم باشد، خواهدیم که هرچه شما

 کار و کسب کی شروع یبرا یزیر برنامه مشغول و دیباش

 بخش نیا در بهتر، ییآشنا یبرا. دیباش خودتان سیرئ تا دیشو

 .میشو یم آشنا 2019  سال در یاستارتاپ برتر دهیا 5 با

 )Food Truck Startup(ییغذا مواد راوان هایکا-1 

. است غذا کاراوان استارتاپ 2019 یاستارتاپ دهیا نیاول 

 وهیش نیتر عیسر به رشد حال در ایایده غذا کاراوان مفهوم

 یبرا ها استارتاپ نیتر صرفه به از یکی نیا. است ممکن

 ازین شما نسیزیب نیا در. است کار و کسب کی کردن شروع

 هیته یمیقد هینقل لهیوس کی ای و دیبخر نریکانت کی تا دیدار

 دیکن اصالح و دیبد رییتغ  است ازین که ییجا تا را آن و  کرده

 داشته را الزم تیجذاب غذا واناکار نیا که دیشو مطمئن و

 جذاب یها ینقاش و ها رنگ از دیتوان یم کار نیا یبرا. باشد

 یسر کی از دیتوان یم نیهمچن. دیکن استفاده یگوناگون و

 منطقه کی در را یا آن دیکن استفاده راوانکا یکینزد در یصندل

 و آمد باشد، قرار دهید و مطمئن رفت پر که محلی ای و یادار

 

 

 

 

 

 

 در را صرفه به یمتیق با  سالمت و خوشمزه ییغذا که دیشو

 .دیدهیم قرار انتانیمشتر اریاخت

 

 

 

 

 

 

 )Cyber Security Startup(یبریسا تیامن یها استارتاپ-2 

 هااستارتاپ نیبرتر جزو توانیم را یبریسا تیامن استارتاپ 

 بزرگ تا گرفته کوچک از هاآپاستارت همه. کرد یبنددسته

     کاربرد هم آن لیدل و باشندیم یتیامن یهاستمیس ازمندین

 یبریسا یهاحمله شیافزا آن تبع به و یتکنولوژ افزون روز

       د،یباش متخصص یبریسا تیامن نهیزم در شما اگر. است

 و دیبگذار یبریسا تیامن نسیزیب راه در قدم دیتوانیم

 .دیکن یانگذاریبن یاستارتاپ نیهمچ

 ارائه هایکمپان به یتیامن خدمات دیبا شما تجارت نیا در 

 ارائه ،یتیامن یحسابرس ،ارایه مشاوره شامل خدمات نیا. دیده

 حوادث تیریمد و شده تیریمد واکنش و صیتشخ و یگواه

 است بیزینسی کل در. باشدیم... و محصوالت فروش یتیامن

 .باالست اریبس آن در تیموفق احتمال که

 دنیای

کسب و کار   

 

 

 برگرفته و ترجمه:

MONEYEXCEL.COM 

rostami@nethami.com  

 

و کارآفرینی صائب میاررستمی، دبیر بخش فناوری  
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 (IOT Startup)اینترنت اشیا  یها استارتاپ .3 

 کاربرد .رودیم شمار به ها دهیا نیپرسودتر از استارتاپ نیا

 حوزه نیدرا. است گسترش حال در روز به روز ایاش نترنتیا

 به نیهمچن و هستند شدن هوشمند حال در هادستگاه یتمام

 متخصص حوزه نیا در شما اگر. باشندیم متصل نترنتیا

 نیدرا.دیکن یانداز راه IOT آپ استارت کی دیتوانیم د،یباش

 دستگاه لیتبد مثل یفیوظا یرو شما که است ازین نسیزیب

 ساختار کی به داده لیتبد متصل، یدستگاهها به نامتصل یها

 .دیکن کار... و یشخص IOT محصول یطراح ، یمعن با

  کیالکترون تجارت استارتاپ-4 

 بر ای محور نترنتیا یاستارتاپ دهیا کی کیالکترون تجارت 

 حال در نترنتیا از استفاده که ییآنجا از است نترنتیا هیپا

 به را کاال کی دهندیم حیترج مردم است افزون روز گسترش

  .مغازه در و نیآفال تا کنند یداریخر نیآنال صورت

 تجارت یریگ شکل و تولد باعث که است یلیدل همان نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسیزیب نیا انجام یبرا یمتعدد یهاراه است شده کیالکترون

 تجارت فروشگاه کی اندازیراه راهها از یکی. دارد وجود

 تجارت فروشگاه دیخر دوم راه است یشخص کیالکترون

 .است shopifyمثل ییتهایسا وب از یکیالکترون

  )FinTech Startup(فین تک یها استارتاپ .5 

 کردن فراهم یبرا افزار نرم و یتکنولوژ از این استارت آپ

 ییها نسیزیب از یکی و برد یم بهره یمال و یبانک خدمات

 شما نسیزیب نیدرا .باشد یم رشد حال در سرعت به که است

 ییجابجا یلیموبا یهاپرداخت لیقب از یخدمات دیتوانیم

   یمعنا به رینظ به رینظ)P2P ،یفور یهاوام پول، یفور

 اطالعاتشان و اندمتصل گریکدی به وترهایکامپ که از یاشبکه

 انیمشتر به ییدارا تیریمد و ،(گذارند یم اشتراک به هم با را

 نوآورانه محصول دیتوانیم شما نیهمچن. دیده ارائه خود

 .دیکن یطراح حوزه نیا در هم را خودتان

 ادامه دارد.....
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 !نکردن؟ یچشم هم و چشم ای کردن یچشم هم و چشم

 هم و چشم که اندگفته شما به عمر کی. است نیا مساله

 هم از را یزندگ تواندیم که است یبد اخالق کردن یچشم

 هم و چشم ،یعلم و یکار یهارقابت در ظاهرا اما. بپاشد

 هم از را یزندگ تنهانه! است خوب هم یلیخ کردن یچشم

 آن از بهتر. کند  هم تربادوام را آن تواندیم بلکه پاشد،ینم

 شهیهم و دینکن بسنده تانبیرق از دیتقل به شما که است نیا

 .دیبرو جلوتر او از قدم کی دیکن یسع

 نکهیا یبرا اما. است صادق زین تالیجید یابیبازار در مساله نیا

 در دائما دیبا د،یکن یچشم هم و چشم یاحرفه طوربه دیبتوان

 .دیبکش سرک دارد، حضور آن در تانبیرق که ییفضاها

 یایدن در اما»: گرفت طورنیا را حرفش دنباله گراتن خانم

 سرک و کردن یچشم هم و چشم آن به تال،یجید یابیبازار

 رقبا یرفتارها لیتحل میگذاریم را آن اسم. مییگوینم دنیکش

 «!یاجتماع یبازارها در

 کی خودش یبرا حاال که جوان کارشناس ،یکارب ایجول

 شرکت در «یاجتماع یهاشبکه در یابیبازار» عنوان با بخش

  دنیشن با کرد،یم اداره را کودکان یبرا وعده انیم دکنندهیتول

 مادرم اگر»: گفت و افتاد خنده به گراتن خانم یهاهیتوص نیا

 «!دیبده ادی است قرار ییزهایچ چه من به شما دانست،یم

 

 

 

 

 

 

 

 یچشم هم و چشم یهاراه بود قرار تنها گراتن خانم  اما

 همکار به او. دهد آموزش او به تالیجید یابیبازار در را کردن

 در نکات نیتریاساس از یکی که دادیم حیتوض جوانش

 وستهیپ طوربه را کار نیا که است نیا رقبا عملکرد لیتحل

 زانیم و اندازه به بسته ها،شرکت از یاریبس. دهد انجام

 آنها یهاتیفعال از یلیتحل هفته هر شان،یرقبا و خود تیفعال

 .کنندیم سهیمقا خودشان یهاتیفعال با را آن و هیته

 

 

 

 

 

 

 

 جوان کارشناس از گراتن خانم اول، قدم در که است یعیطب

 هم شما. کند هیته شرکت یرقبا از یستیل تا بود خواسته

 نام از ستیل کی ایجول. دیده انجام را کار نیهم دیتوانیم

 یبرا یخوراک و وعده انیم دکنندهیتول یاصل شرکت چند

 کامل توانستیم چقدر ستیل نیا اما. بود کرده هیته کودکان

 نیترمطرح دکنندگان،یتول نیا نکهیا صرف ایآ باشد؟ قیدق و

 

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
مقاله خوب 

 مرجع: دنیای اقتصاد بخوانیم
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 شما شرکت بیرق هستند، کودکان یخوراک بازار در هانام

 شوند؟یم محسوب

 شیبرا طورنیا ا،یجول ستیل به کردن نگاه با گراتن خانم

 یاریبس که یاشتباهات نیاول از یکی واقع در»: که داد حیتوض

 عدم دهند،یم انجام متوسط ای کوچک یهاشرکت از

 افتدیم اتفاق اغلب. است بیرق یهاشرکت حیصح صیتشخ

 رده کی در که میهست یمحصوالت کنندهدیتول چون صرفا که

 بزرگ یهاشرکت آن بیرق پس میکنیم تصور رندیگیم قرار

 «.میهست هم

 

 

 

 

 

 

 

 که میریبگ نظر در را ماست دکنندهیتول شرکت کی دییایب

 در است ممکن مجموعه نیا. کندیم دیتول یمحدود طوربه

 عرضه زین لوکس یهافروشگاه یحت ها،فروشگاه یبرخ

 نکهیا اما. باشد داشته را خود شده یبندبسته محصوالت

 هنیم ای کاله رینظ ییهاشرکت او یرقبا کند، تصور بخواهد

 دکنندگانیتول اوقات یلیخ. بود خواهد غلط کامال هستند،

 کنند تمرکز خود محصول مشخصات بر آنکه یجا به کوچک

 به دهند، صیتشخ درست را خود یرقبا و بازار بتوانند و

 محصول با که نندیبیم ییهاغول با رقابت در را خود اشتباه

 .دارند فاصله یکل به آنها

 صدق کردیم کار آن در ایجول که یشرکت مورد در مساله نیهم

 زین یادهه چند یاسابقه که یخانوادگ شرکت نیا. کردیم

 با شرکت کی به االن هرچند. بود کرده رشد کمکم داشت،

 در نیا وجود با اما بود، شده لیتبد کارمند یتوجهقابل تعداد

 طوربه که کودکان یبرا وعده انیم یصنعت دکنندگانیتول زمره

 .نداشت قرار کنندیم دیتول انبوه

 رونیب یسردرگم از یکم را ایجول نکهیا یبرا گراتن خانم

 در»: داد او به رقبا بهتر صیتشخ یبرا ییشنهادهایپ اورد،یب

 مشخصات نیبارزتر که یکن فکر نیا به دیبا اول قدم

 در شما مثال عنوانبه هستند؟ کدام شما محصوالت

 ای. دیکنینم استفاده یانگهدارنده نوع چیه از تانمحصوالت

 هیته عسل از شما یهاتیسکویب یهاکنندهنیریش یتمام

 انتظار که یکن هیته یمشخصات از ستیل کی دیبا. اندشده

 نیا با شما محصول یوجوجست یبرا انیمشتر د،یدار

 «.برسند شما محصول به کلمات

 نیا ایجول موازات به هم شما که است نیا ما شنهادیپ

 نکهیا. دیکن ادداشتی کاغذ یرو را خود محصول مشخصات

 عنوان چیه به دیبشمار را مشخصات نیا خود ذهن در شما

 هر تا دیکن وادار را خود. ستین کاغذ یرو آن نوشتن معادل

 ستیل چه هر. دیکن ادداشتی را رسدیم تانذهن به که یزیچ

 .شتریب تانیرقبا افتنی یبرا تانشانس تر،کامل شما

 و دوستان از لیمیا کی در خواست ایجول از گراتن خانم

 که کنند ارسال شیبرا یکلمات از یستیل تا بخواهد انشیآشنا

 وعده انیم» یوجوجست به یدیکل کلمات نیا از استفاده با

 .پردازندیم نترنتیا در «کودکان یبرا

 کمک ستیل نیا لیتکم یبرا تان دوستان از دیتوانیم هم شما

 آنها اگر خصوصبه. دینکن فراموش را تانهمکاران. دیبخواه
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 و سواالت از یستیل تا دیبخواه آنها از دارند، بچه خودشان

 یبرا «وعده انیم» درباره آنها با که بدهند شما به را یعبارات

 .پردازندیم وجوجست به شانکودکان

 بود نیا یبعد مرحله کرد، کامل بایتقر را ستیل ایجول یوقت

 در را جینتا نیبهتر هانهیگز نیا یبرا هاشرکت کدام ندیبب که

 .دهندیم دست به گوگل وجوگرجست مثال و نترنتیا

 نترنتیا در که ییابزارها از ایجول بود الزم بخش نیا یبرا

 یهاداده لیتحل به که ییابزارها کند، استفاده دارند وجود

 راه اما گراتن خانم. پردازندیم نترنتیا در وجوجست

 شما که داد قرار جوان کارشناس یپا شیپ زین را یترساده

 .دیکن استفاده آن از دیتوانیم هم

 یبرا را هاعبارت تانستیل یابتدا از و دیبرو گوگل سراغ به

 دقت با را شوندیم ظاهر که یجینتا. دیکن وارد وجوجست

 یاسام با است ممکن تعجب تینها در. دیکن یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تانگوش به یحت است ممکن که دیشو روروبه ییهاشرکت

 اول صفحات در عبارت آن به توجه با اما باشند، نخورده هم

 .هستند شما یاصل یرقبا نهایا. شوند ظاهر گوگل

 یهاشبکه در را کار نیهم کرد، هیتوص ایجول به گراتن خانم

 در که ییهاشرکت شهیهم که چرا دهد، انجام زین یاجتماع

 ممکن شوند،یم ظاهر وجوجست یموتورها ریسا ای گوگل

 نکرده نهیبه یاجتماع یهاشبکه یبرا را خود ییشناسا است

 دیدار قصد که ییهاشبکه در را کار نیهم هم شما پس. باشند

 از یکامل ستیل دیکن یسع. دیده انجام د،یباش فعال آنها در

 تیاهم نسبت به را آن و دیکن هیته خود یاصل یرقبا تمام

 .دیکن یبنددسته شده وجوجست یهاعبارت
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