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 چیست:  1398اصلی در سال  پنج اولویت

 پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیالنی

 

  98در سال  97پیامدهای سال: 

 کارها: دکتر بهنام براتیوتغییر نگرش کسب سه

 

  98به  97تحوالت بازار و مارکتینگ از: 

 دکتر یاسمین رازقی

 

 و  97های مدیریت منابع انسانی، چالش

 :98های فرصت

 مهندس سینا کرمی

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

همگی شاهد وقوع تحوالتی در  1397در سال 

ایم. در کوتاه شرایط اقتصادی کشور بوده

های مختلف هر ارها در اندازهکومدت، کسب

ی خود از این تحوالت تاثیر به نوبه یک

فتند و قطعا این تحوالت آثار بلندمدتی پذیر

هر  در این فصلنامه د داشت.در پی خواه نیز

یک از اعضای تیم نجات پیامدهای تحوالت 

ها و راهکارهای رویارویی با و چالش 97سال 

ی در سال جدید را از زاویه هااین چالش

اند. با ر دادهتخصصی خود مورد بررسی قرا

امید به اینکه این مطالب بتواند در آغاز سال 

کار، مدیران و تمام وصاحبان کسب برای 98

دارند، کسانی که در مسیر موفقیت گام برمی

.مفید واقع گردد  

ها و همراه با اتفاقات ناگواری برای بسیاری از استان 98شروع سال 

را  98امیدوارم بتوانیم روزهای دیگر سال و بهار مردم کشورمان بود، 

تبدیل به اتفاقاتی عالی کنیم و فراتر از نوسانات محیط، به مسیر توسعه 

 .و موفقیت خودمان شکل دهیم
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برای تحول ای است بهانه اند،آغاز شده 1397های اقتصادی که از سال ها و چالشمفعلی، تحری شرایط

های خود را در اولویت مورد 5باید  1398در فرآیندهای کاری و شخصی. برای بقا و موفقیت در سال 

 :قرار دهیم

های سنتی و تن روشکنار گذاش :های علمیروش یاستفاده بهینه از منابع کمیاب به وسیله .1

مورد نظر  1398ای است که باید به عنوان اولین اولویت سال های علمی نکتهاستفاده از روش

 .قرار بگیرد

ما به نیروهایی نیاز داریم که در سال جدید  :استفاده بهینه از منابع انسانی قدرتمند و رقابتی .2

برای ما ایجاد  ایجاد ارزش کنند. استفاده از نیروهایی که وجود آنها تنها کار ماوبرای کسب

 کند، باعث اتالف انرژی و زمان خواهد شد.مسئولیت می

بینی و واقع 1398در سال  :سازی این فرآیندهابازنگری در فرآیندهای کاری و چابک .3

یری بر اساس آن، امری گگیری بر اساس شرایط فعلی به جای نگاه به گذشته و تصمیمتصمیم

 حیاتی است.

ترین ی شخصی و بازنگری رفتارها یکی از مهمتوسعه :سازی رفتارهای شخصیتحول و چابک .4

اقداماتی است که در سال جدید باید انجام دهیم. به رفتارهای درست خود پایبند باشیم و 

 رفتارهای نادرست خود را اصالح کنیم.

های توسعه محصول، تحقیقات بازاریابی، شیوه :تمرکز بر تولید تمرکز بر بازار مشتریان به جای .5

های جدید مشتریان ها و محدودیتفروش و خدمات پس از فروش باید با نگاه به فرصت

 بازنگری شود.

 1398، سال و جوانگرایی به امید اینکه با مدیریت بهینه و قدم گذاشتن در مسیر تحول             

 .را به سالی سازنده تبدیل کنیم

در سال جدید ما به نیروهایی 

کار ونیاز داریم که برای کسب

ما ایجاد ارزش کنند. استفاده 

از نیروهایی که وجود آنها تنها 

برای ما ایجاد مسئولیت 

کند، باعث اتالف انرژی و می

 زمان خواهد شد.

 
 1398در سال  یاصل تیپنج اولو

؟ستیچ  

 ینجات نیصدرالد دیپروفسور س

یالنیگ  
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همه چیز از مشتری شروع "  

ن اصل در . ای"شودمی

حوزه استراتژی، مدیریت 

مدیریت  کیفیت، مشاوره

ها و معماری سیستم

سازمانی وجود دارد؛ همه 

 مشتریو  بازارها با سازمان

کنند. اما با اهمیت کار می

 97یافتن مشتری در سال 

این موضوع بیش از پیش 

مورد توجه قرار گرفت. 

دلیل این اهمیت مضاعف 

 چیست؟

 
کارهاوتغییر نگرش کسب، آغاز 97سال   

 دکتر بهنام براتی

ها ی عرضه و تقاضا مفید دیدم که آنچند نکته را برای روشن شدن هرچه بهتر حیطه 97در سال 

. این اصل در حوزه استراتژی، مدیریت "شودهمه چیز از مشتری شروع می"کنم : جا بازگو میرا این

 مشتریو  بازارها با ها و معماری سازمانی وجود دارد؛ همه سازمانمدیریت سیستم کیفیت، مشاوره

مورد توجه قرار  این موضوع بیش از پیش 97کنند. اما با اهمیت یافتن مشتری در سال کار می

گرفت. دلیل این اهمیت مضاعف چیست؟ با کاهش قدرت خرید مشتری، حساسیت نسبت به قیمت 

کن بود از ی خود قرار دادند. قبالً مم"خواسته"را در کنار  "نیاز"افزایش پیدا کرد. بنابراین افراد 

ی خوردن یک نظر مشتری مرز واضحی بین نیاز و خواسته نباشد، مثالً نیاز رفع گرسنگی و خواسته

دقیقه تا  20غذای سریع و ارزان، برای یک دانشجو در اولویت بود. تا دیروز تفاوت چندانی بین 

چندانی نداشت هزار تومان قیمت تفاوت  20یا  10نیم ساعت برای سرعت آماده شدن غذا نبود، و 

های سابقاً قابل اغماض، اهمیت یافت. حتی افرادی که دنبال ولی در شرایط جدید همه این تفاوت

یک محیط لوکس و شاد برای صرف غذا با اعضای خانواده بودند، االن دیگر کیفیت غذا به تنهایی 

مه عالی و با هم برایشان کافی نیست و توقع دارند کیفیت غذا، صندلی، میز و خدمات رستوران ه

 همخوانی داشته باشند.

مشابه این اتفاق در سازمانها افتاد: دیگر تحویل کاال به مشتری کافی نیست؛  بسیاری از شرکتها 

سابقاً بر تحویل کاال به مشتری به هر قیمتی تمرکز کرده بودند، اما این موضوع برای مشتری دیگر 

گردد که کمکش کند انتخاب بهتری داشته ای میندهکنشود. مشتری دنبال تأمینمزیت محسوب نمی

باشد، به او مشاوره دهد و کمکش کند تا با انتخاب صحیح نیازش را برطرف کند، و در ضمن عالوه 

ای بدهد که مشتری خواستار آن باشد؛ گذاشتن غذا روی میز مشتری بر تحویل، به او ارزش افزوده

سیقی و برخورد خوب دارد. پس برای مشتری هوشمندانه دیگر کافی نیست، مشتری توقع کیفیت، مو

انتخاب کردن مهم شد و این کار را برای سازمانها دشوار کرد. سازمانهایی که تا دیروز نیازسنجی 

دیدند حاال با اهمیت یافتن نیاز مشتری دچار مشکل شدند. حتی مشتریان مشتری را یک کلیشه می

تومانی حساس شدند، چون حاشیه سود برای آنها هم کاهش  هزار 200متموّل هم به تفاوت هزینه 

یافته بود. به عالوه ترس از بی ثباتی محیط در همه ایجاد شده بود، بی ثباتی که نه فقط مربوط به 

کشور ما که مربوط به کل دنیا بود: بی ثباتی در اروپا، یونان، برزیل، ونزوئال، درگیری چین و آمریکا 

داد دنیا دیگر آن دنیای سابق نیست و دیگر آمد که نشان میرهایی میو مشکالت برگزیت. خب

بینی دید. این باعث ترس و وحشت از آینده شد. ترس، قسمت شود دنیا را مثل قبل و قابل پیشنمی

 بد ماجراست و قسمت خوب آنکه یاد گرفتیم باید در مورد آینده فکر کنیم.
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بارز بود اهمیت بسیار زیاد حفظ مشتری  97پس اولین موضوعی که از دید من در سازمانها در سال 

بود، و دومین موضوع این مورد که همه سازمانها به فکر افتادند تغییراتی که به دلیل نوسانات ارزی 

جتماعی و ایجاد شد، ممکن است باز هم به دالئل دیگر تکرار شود. حتی اگر از محیط اقتصادی، ا

کنیم و هر آن ممکن پوشی کنیم، در هر حال در دنیایی در حال تحول زندگی میسیاسی کشورمان چشم

باید چکار کنیم؟ چقدر شود که: است از نتیجه تحوالت بیرونی، تاثیر بپذیریم. حال این سؤال ایجاد می

 کت نماییم؟ایم در دنیایی که شبیه رؤیاهای ما نیست به سوی رؤیاهای خود حرآماده

کنند که برای های میلیاردی کار کنند، اکنون به این فکر میهایی که تا دیروز عادت داشتند با وامشرکت

آینده چه اقداماتی باید انجام دهند؟ حاال که رقبا قصد دارند وارد بازار من بشوند و محصولی مشابه را 

ها شروع کردند به ن باید چه کار کنم؟ سازمانای بقای خود را حفظ کنند، مارائه کنند و با هر انگیزه

ای دچار ترس شدند و تصمیم گرفتند فکر کردن جدی به آینده. پیامد این تفکر خیلی جالب بود: عده

ها، سازمان خود را کوچک کنند و کوچک نگه دارند. یکی از مشتریان در حوزه لوازم متأثر از این ترس

ین به بعد فقط بر اساس سفارش تولید کند، و بر اساس پولی که گفت که تصمیم گرفته از اخانگی می

 Justگیرد مواد اولیه را تأمین و به همان مقدار تولید نماید. اگرچه این شبیه سیستم از هر سفارش می

In Time بینی ریزی در آن بر اساس پیشرسد ولی با آن تفاوت زیادی دارد، چون برنامهبنظر می

بارش نیست، حتی بر اساس خود سفارش نیز نیست، بلکه بر اساس پول آن سفارش بازار، تحویل و ان

ست با حداقل ریسک: کاال شود. این سیستمیاست: وقتی پول سفارش دریافت شد خریدها انجام می

کنم که پول آن را داشته باشم، و پول آن را وقتی دارم که مشتری پرداخت را انجام را وقتی تولید می

این حالت تمام ریسک از شرکت به مشتری منتقل شده است؛ او تمام هزینه را پرداخت کرده بدهد. در 

این است که شما سفارش  order-takingماند. در حالی که اصل روش و تا موعد تحویل منتظر می

را گرفته و درصدی پیش پرداخت بگیرید، در ریسک با مشتری شریک شوید و محصول را تولید کنید. 

ای با این تفکر، چون نگران وضعیت مالی و بانکی و نامشخص بودن اعتبار تولیدکننده 97سال  ولی در

 ها بود، همه ریسک را به مشتری منتقل کرده بود.چک

های اعتباری و چند ماهه داشت، حال به دلیل ابهام وکار دیگری که قبالً فروشولی بطور مثال، کسب

آینده تصمیم گرفت روش دریافت پولش را تغییر دهد. پس در حالی که یک سازمان ترسیده بود، 

ست ندهم فروختن، اینکه چقدر نقد بفروشم تا مشتریانم را از د هوشمندانهدیگری شروع کرده بود به 

و ناراضی نکنم، این روال را برای کدام مشتریان بگذارم، و چه سهمی را برای فروش اعتباری در نظر 

 بگیرم.
 

ها ها و هزینهآیا با چندین برابر شدن قیمت

های ، شرکت97بعد از نوسانات ارزی سال 

 کوچک توان بقا خواهند داشت؟

توان گفت در صنایعی که من کار کردم نه می

رقبای کوچک از بین رفتند و نه رقبای بزرگ. 

به این صورت نبود که بزرگی به معنی توان مالی 

و توان رقابت بهتر باشد، حداقل نه در صنایع 

ام. از فرایندی که من خیلی در آنها کار کرده

جمله در صنعت پالستیک شرکتهای بزرگ از 

های قبل شروع به شکسته شدن کردند، سال

ا از دست دادند، در نتیجه مشتریانشان ر

هایشان را شان را کوچک کردند و هزینهاندازه

پایین آورند، حتی برخی از بازار خارج شدند. 

ولی رقبای کوچک رشد کردند و تعدادشان زیاد 

شد. در آن سوی فرآیند عرضه، دهک پایین 

جامعه در سمت تقاضاست که روی هزینه کار 

کاهش کند. پس با کاهش ارزش پول و می

قدرت خرید، افرادی که در طبقات اقتصادی 

بودند به همان شکل باقی ماندند و به تعداد آنها 

اضافه شد. بنابراین تعداد شرکتهایی که با طبقه 

ای کردند افزایش یافت و عدهپایین بازار کار می

هم یاد گرفتند چطور با طبقه متوسط کار کنند. 

وارد  شرکتهای کوچکی که در چند سال گذشته

بازار شدند این را یاد گرفتند، چون بهتر 

توانستند با مشتری ارتباط برقرار کرده و می

یک با مشتری کار کنند. نظارت این -به-یک

تر شان خیلی قویشرکتها روی سیستم درونی

بود. خیلی از شرکتهای بزرگ، حداقل آنهایی که 

کردم، سیستم نداشتند. و برای من تحلیل می

رسیم؛ شرکتها درک وضوع سوم میهمین به م

کردند اگر سیستم نداشته باشند با چه مشکالتی 

 شوند.مواجه می
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  دوم دیدد آ نیهدد م شددد  یدد  و ویهمددر  بددآی شۀددازم نددز نیهدد    دد  ش آ  دد   ز

گددرویدی یمددی و  شۀددازی آ شدد  وشا دد د دویددب زددر دی ویددا ندد  وی ن یدد    دد ود شی

 rangeفزویددر یو ندد ر ن ددزدا دی هدد الی زددر مدد وس دی هادد  شاآ دد  و ندد  یدد  

ورآ زددزد و ه یدد ر  ددآد نآ نددزویر زدد فی نددآدی والددی   نددب و  شۀددازی آ زدد ی شی

دیگددز ف دد  نددر فمددز ه ددد ه یدد ر  ددآد  و  هزیددد زدد هر ه یهددر   ددآدا ن مددر 

گ ددب نددزوم نیهدد م  ن یدد   ددد  ندد  وی ن یگاددزم دویددار ن یدد  وگز ددر یم دد  شی

 دددد  نددد  وی شدددا یو تآوهددد  گزفدددبی شددده دیددد  ت  دددی و  یدددززاد    ددد ب ندددر 

گریددار ندد   یدد ا شدد یزو ی زددر  دد  م ددر و  ویددا نددر فمددز ه ددد ه یدد ر  ددآد و  

م شۀدددازی آ   ندددب نآد ددد  هددد ر دیگدددز ویدددا شآ دددآ  نزویۀددد آ  دددزفرهزیدددد 

یدددد    و یو دددد   aggressiveوماصدددد دم   ویددددبی شدددده ن  ددددی و  یددددززاد  

 ددد ی ی یو شدد ر گزفاهدد ی نددزوم یونددزو یدد آ ندد  ندد  وی یددا شب ش دد و ززد دد  و 

 یم ددددد  دی ن  وی ددددد یفمدددددز وفا د ددددد  زدددددر نددددد  وی یو و  د دددددب  ندددددر

یدددآدا  ددد یو   تآیددد یه م هددد  شۀددد ه م شیدی زهددد ی ویدددا و   مددد اا   ددد   زوا 

 دآا شۀدددب شددد   دآا یم ددد  یو نددد  ی دددآم دودآییی ت  دددی و  ویدددا و   مددد ا دی 

وم نددآد زددر نددر ویددآد ندد  وی نددر ومددآ  ش آ ددب والددی و  دد ن و دد یا هآیدد ه م

نشدد ی  یددززاد  نددر ویددا ندد وی ی دد     زددر  آ دد ر ندد  وی و شۀددازم شددد  و ددبی 

و  نخۀددی و  فزف ددب  آال دد  نددزویر م نددر یددززای زددر  دد  م ددر و  ویدداا و ددا  دم 

ه م ف  ددی تددآد یو ددی   ددآد و نددر م ددآب نددآدا دی ندد  وی ی یدد   هددد  نددر شۀددازم

فمددز وفادد دم نددآد زددر وگددز  ددد  ندد  وی  یو ندد یر  مهدد  دی نیهدد م یم دد  شۀددازم 

و دد و د  ددآآ ش مددا و ددب فددزدو و  یو نددر تبددز شیگ ددزد و ویددا نیهدد موو یو شی

ه  زدد فی    یدد ی  دد   ز ندد ر یفدداا م شآیددر ه یهددره دد ا   دد ود شۀددازم هدد  نددزو

 دد ب دیگددز یدد   2ه  ن شددش یدد  فمددز زهدد  زددر وگددز ه دد ا و  دد ن   گددد  ی ه یهددر

   ب دیگز  مزوی یآد ن ی   بآی نزوم نآ نش دم ن ی ی 10

  ه  و فزویه ه م وو ح    ش  ی نزوم ن   و شآف  ب و  آش ا شآ آ ا وه  ب ی فاا    ا

 نآدی
 

و  یزوی  ف  یا وگز  ه  تب  ه  دی     م ر

وش   ه وآ شد    آدی والی دی ز ی ش ر شی

یزوی  ی ی ا  ظ یا و هصآب وه  ه آ و  

ه  دم   س شب ند ن  ه  و تزوییویهمر ویودم

دیتآو ب شۀازم و ب ت  ی شد از ی م 

نآدی یززاد م زآ   دی ویا شآ آ  ش یب 

  دو  اهدویاه ؛ های ش یب وماص دم  آآ شی

 بآی ن  شۀازم ز ی زهه  زر نر   ع هز دو 

ه م زآ   ویا هزف ن ی ی یززب

شریزم یو دوی   زر شحصآب یو دی و  ب ف

 10ز  آ( ی     ود ز از ) 200ها  ز از )

ش د( نر شۀازم  حآیر دهه ا والی یززب 

ن یر نزوم شۀازم یزوی  تزی  یو شثوس 

ززدی ش د     ا شی 50 ا ی  ه ومر  5ه ومر 

 آو  ب   ش ا یو یززب زآ   ه  هبآی شی

 ز و دی ش  وی ز از و ا م ده ا و دی یوهب

وومع تزی  دی ها  ز از    ب نر یززاد م 

ن یرا ن   ی وتاوف م  ب   ش ا نزوم ویا 

 ززدییززاد  ویا د   ی

 آو ه  دی ها  ز   ز شیه م زآ  یززب

ه م ز ی زهه  دی ه الی زر نزتی و  یززب

ز یزوی  ن   ی ن  زم دویاه  و ومای  ن یر

ه  گزوآ م نآم  ب وی   غ  ز ززد شآود ووال ر

ه  نا  ی  و    وا م  ب ش    یدم نزوم نآ

ه م گرویب زر ویا دی شآید یززب

  ز ش  ش م نر ویا و  ب   ویبیزآ  

 بندی کنیم:پس چند موضوع را جمع

  نآ  97ووب ویهمر ش  ش   غ  زوا   ب

شۀازم نر ووالآیب ووب نآد زر 

   ش  د     یر ی  و   زز  نر 

  ب شۀازما  گد ویم و   دی  

 ززدآ یونبر ن  شۀازم یفبی
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زه ؟ تآدش آ زی مزوی و ب ویهم ی یو و ا م ده  ؟ ویا نزوم یززب  ا ا ده ؟  ر ز ی ش  یو و  دی  ن زو ی  ح  ر شیوش   ر ز ی نر ش  شۀآیا شی

ه  و ویم ب  ی  یی دی ب زه   زر ه ر و بی ویا زر و  دب نحزو ی زر شۀازی آ ش  دی نآ ه اه  و دی زه ی ن د ا ش یر 98  دی   ب ی  فز ب ت  ی شد

نزد ن ی ا دی ه ر یآو   و  یو  مزویدوده  گزفار     حآم ز ی ن  شۀازم و  حآب ن چر ن هآوآ ی  ز ر ی  -ش آ نزدو  نآ شه  ب ن زی  و نزوم ه ر

زه   ر    م یو نر شۀازم یی م یآدی ز ی زر ی  د اگ م یو     ز شیده  ی ویوئر ت شب ه  ش  ه   حآیر ز ر ن ی  نز  شرب نر شۀازم ویوِئر شیت ش

 ا  ب یو نر شۀازم ه   و "دو ر یفع ش  "ده  ش   د اگ م    ب و ن      ز نآا ی  آآ نر شۀازم  ۀ آ شی"و ی نیدو ر ش  "ده ؟ا  حآیر شی

زه ی نشآ دی ویا شث ب نزوم شۀ ویم       ن شیوم د اگ م یو     ز زه  و یوهم یه  یو دی زه ی شا شیزه  زر  زو شا  آو  اردودم و بی شۀازم دیک شی

ا والی ه آویم ویا دهه  و شۀازم تآیح ب و ب زر د اگ هر     ز ی م و م نر و ا  دم و بوم ف   د اگ م یو     ز و نر شۀازم  حآیر شیش م

نز   ویا     زز ی     ر ه  ش ا ز و ب و ز   ب ز ر و "و   "یآد؟ بآی وه  ه آ دویار ن ی  د اگ ه  دون یم تزوب   ی" آوب یو دی ذها دویدا 

 ما و ب     هی نزوم ش"و  "ی ی  ویا نز    ه وآ ه  ش ا ز    ی "م دیگز ذههر ویا ی وا ویآد دوید زر ی   دی گآیر "ت ش  ر  گآ ر و ب؟

وفا ی شه ن ی  ی آم  حآیر ت ش ا و  گزی  آ نر ی ویا دم    ه  آ فزنیه م و ب زر دی شۀ ویم ه  و   ن شی"م نآ ویآد   ویار ن ی ز یززد ند هر

  آو   و  ویا  ظز نزوم ش  ه  ی  فز ب ن ی یشی 98ه  یو  غ  ز ده  ی   ب شزوژم
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 نقش مشاور

 زم ش  و ززدی    ش  آ شۀ وی   ر نزی ار دی ویا

ه  ن  شۀ وی دی م یززبم ر و  ویاا یونبر

گزفب زر ی ئ  ا  د ی آنی شۀخص مزوی شی

ی ی وگز    نآ  آ   یززب شۀازم     ا شی

ی  زر دیزو  شۀ وی  آشی ش    م ی شح آب شی

ز ی یو فزوه  زه ا وشزو   افزارسختمزوی و ب 

 مغزافزارزم ش  و ززدم و ویوئر    ر ن   ی و  ر

نر وی   وف ودم و  ی شۀ وی    یر ی ی شۀ ویه  

شووم نز   ر دویاا دی دی ز هر و ازس 

م تب ز یو     نز شد م دوی   ش یزوآا ویا وف  ر

م  حآرا وی م و یوو ی ن  ویا زر دی نح آهر

ه     یر نر فز ب زهه  و  د ی ه  یو نزوم نآ

ه  ن  زو    و نر م ز یم نآه م زوغی نز یوم نی

ه م شا  ز ه   ۀ آ دهه      گآ ر و  گزد ریززب

و   حآراا ش آی زهه ی نبآی شث ب    شوا 

یززب و شۀ وی دی گریار نر ویا  آیا نآد زر  

گ ب ن ی  و ازو ژم دویار ن ی  ا شۀ وی شی

تآید؟! و ازو ژم نر  ر دید شی"گ ب یززب شی

تآوه  نزوم وم یو دویما   یمشا تآدم و ازو ژ

شا    م نهآی یا ن   و ویا ز ی یو نزوم شا و ا م 

ی و   می زر ن   و   غ  زوا ن  وی و شح   دی "ن م

وفا د ویا نآد زر یززاد  نر  ه  د ار   97  ب 

ه  دیگز ه  ز    اه        ی   ا ن  ی یززب

وم نزوم شۀ ویم ن هه ا  آآ دی ی آ یوم ه یهر

گآیه  شۀ وی مزوی    ب   ز ی و ب و شیف  ی

نزوم شا ز یم و ا م ن ه ا  آمع ن د  ویا و ب 

زر یخصی نصآیا ف  یم ب زه ی ن د  مزوی نگ زد 

 "مغزافزار"و ز ی زه ی والی نزوم ن  ی یززاد  

ت  ی شد  ی م زر دی ویا ن  وی شز وه  و شح   

شزفۀ یا ز ی ن ی  زر نر ن د  ز   زه  تآب 

و فۀ یه  ن د  یو  ی ز ی زر و  ن ا و ازسن  هه 

نیوم زه  و ووم  ب یو نز و  س وهوش ا و  ح  ر 

یو  ه  ندۀ آ  ۀ آ ده  و نگآی  شزوم   ر 

 ش  ئ ی ن یه ؛ نر ن د  دو ر و  ازنر م  ی یو

و ا  ب ده  و ز مۀ آ زه      ازنر ی ی  ز   

زهه ی ویا زر ناآو ی ن هآوآ شۀ وی ت  ب ش یز یو 

 آآ یزوی   " گزوآ     "یوهب زهی زر 

ز ی نر ویا  آیا ودوت ی ز  ت ییی و 

یی ی ا ن   ی یآد و ن  ه  نزوم نآ نز  شر شیشی

 97وم و  شۀازی آ دی   ب شد  ی م و بی ش م

گزفاه  و  هد  نزوم یه یی و   هر ن  شا    س شی

تآو اه  وه  ه آ ه  ر زهه  زر و   ن ن م دی شی

ش ر    بی مب  س و   م ا ت  ی زوآ و شد  و 

یآد ویا یزوی  یو ش یزیب نآدما وش  شیو زگروی 

ززد نر یزط ویهمر ذهه  آ ن   ن ی  و تآب  گ م 

زه  ا دی ویا ه الب شح   شز و  فز ب و بی شه 

م ززد      دی ش   رت  ی یززاد  نر ش  شزوی ر شی

ه  یو نر ن د   ۀ آ ده  ی دم   س دی  د ی ه ا فز ب

شا فز ب دی  د ی  یو دی ما  97  ب 

ه یی زر نر فمز وفا د   شحصآر ی زر بیزز

یآد ی  ت  ی گزوآ ی م یو ن  یو  دیگز ووید   ی

دیگزم  آال   زهه ؛ ی  های شحصآب یو دی ی  

ه یۀ آ زۀآی ت ییی ن زویه ا  آآ و ر ه یهر

شزنآط نر   زوم و    ی نآدم زر دی ش  ی ر ن  ی  

زۀآی ت یییا ن  م  ب وی  ی ی  ت  ی       

ی ی هی دی ه  ا ن  وی نی ارا وفزودم ی م و ب

ووید ن  ویه م   دیو ی ی   ی دی ه الی زر ویا 

دی   د ی ی نزوم   تاا نیه م و ز   گزفاا و  

شۀ وی دی ویا ش  زا ش ر و  ویا ویآد   ویبی 

ه ب ن   یم و  یززاد  نر ویا فمز وفا د   زر 

شۀ ویم یو نزگ یهه     ن  دو ر و نگ هی یوم نیه م 

ش زو  97دی   ب  ه  ه آوی    دینزوم نآ یو

 وم زر دی شح   دی ه ب ومآ  نآدا حآرا ش  م

ویا د ی ی شثر ی  فز ب نزوم  یززب  ا ا 

ه ر یززاد م دیگز زر شث ب  دما ویا  حآرا 

 ز یوم یززب  ا ا ه  مزوی گزفب    ی  دی   

یو    ب نر نیه م وو ح و ن  فد  نیه م هززب 

زه ؛ و ی  دی  زوی  ی نر ش ی ا نزودی  ه م ش ر 

گرویم م  زش یردی شآید یززای دی هآ م شۀ ویم

 د ش ویوآ ویا ززدمی  آوالی دی ذها شب ال ر شی

یززب یمر گزفار نآدا دی ه الی زر ش  شۀ وی 

دیگزوآ نزوم ز    آد ه ا  ا  زو تآدش آ دی 

ز    آد شآفد    ا  ؟ ویا شآ آ  ی دنوی 

 If you are too busy to makeمی  ر

the money, you don’t have enough 
time to think about how to manage 

it. ی  و  نزوم شآب دی و ب؛ ومای    ش س د

نویدآ ه ایا فز ای   ویم زر فمز زهی  بآی 

وگز ش  نزوم شآف  ب ن ی  نآ یو ش یزیب زهی!

ز یه یی زر شۀ ویی آ ه ا    ش آ وز  

گرویی ا    ی  فز ب یو نزوم  حآب و شآف  ب شی

تآدش آ و  د ب ن ه  ی وش   ر ز ی نر ش  

و ی ده ؟  ر ز ی ش  یو و  دی  ن زشۀآیا شی

زه ؟ تآدش آ زی مزوی و ب ویهم ی یو  ح  ر شی

و ا م ده  ؟ ویا نزوم یززب  ا ا ی  فز ب 

و بی ویا زر و  دب نحزو ی  98ت  ی شد  دی   ب 

ه  زر شۀازی آ ش  دی نآ ه اه  و دی زه ی ن د ا ش یر

و ویم ب  ی  یی دی ب زه   زر ه ر و  نآ شه  ب 

 ا دی ه ر نزد ن ی-ش آ نزدن زی  و نزوم ه ر

یآو   و  یو  مزویدوده  گزفار     حآم ز ی ن  

شۀازم و  حآب ن چر ن هآوآ ی  ز ر ی  ت شب 

 ده  ینر شۀازم ویوِئر شی
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برندهایی که نتوانند   

 های جدید بازارخواسته

ده کنند، را برآور

محکوم به کوچک شدن 

مخاطب و دور  یهجامع

شدن از مشتریان 

 مشتریخواهند بود؛ 

قدرت اصلی را در دنیای 

وکار یافته و این کسب

واقعیت جدید بازار 

 است.

 
و  نگیبازار، مارکت یبرا 97سال 

بود؟ یشرکت نجات چگونه سال  

 دکتر یاسمین رازقی

وکارهای کشورمان بود. تحوالت خارجی که زمزمۀ سال پر فراز و نشیبی برای عمده کسب 97سال 

رسید، به سرعت فرا رسیدند و به تبع آن تحوالت داخلی آنها همزمان با شروع سال به گوش می

زیادی در شرایط اقتصادی، قدرت خرید، رفتار مبادالتی و جابجایی سرمایه در جامعه رخ داد. 

بینی شده بود: تغییر طبقات بازار، کاهش میزان و ها قبل پیشتی که توسط تیم ما از مدتتحوال

بیش از هر زمان  97بودجۀ خرید، تغییر معیارهای خرید، و افزایش درخواست خدمات در سال 

دیگر به وقوع پیوست. در واقع امسال شرکتها و متخصصان فروش و مارکتینگ نیاز به تغییر در سبد 

 های کاری خود را بسیار ملموس حس کردند. ل، برند و شیوهمحصو

تولید محصول با "بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط دلیل وجودی و مزیت رقابتی خود را 

قیمت باالتر از بودجه "در شرایط کنونی به  "بهترین کیفیت"دانستند. اما می "بهترین کیفیت

مالک نیست، بلکه به دنبال  بهترین کیفیتان دیگر انجامید. برای بسیاری از مشتری "مشتریان

محصولی هستند که الزامات مد نظر آنها را به طور قابل قبولی برآورده سازد. حیطه زمانی توقع از 

عملکرد محصول نسبت به گذشته کاهش یافته و صرفه اقتصادی در مدت زمان محدود به یکی از 

بود،  بهترین کیفیتبرندهایی که وجهه تمایز آنها ها تبدیل شده است. از طرفی مهمترین مالک

(؛ وظیفه اساسی برند این است که مزیتی ارائه relateتوانند با بازار کنونی ارتباط برقرار کنند )نمی

های جدید بازار را برآورده کنند، نماید که با خواست بازار همسو باشد. برندهایی که نتوانند خواسته

عه مخاطب و دور شدن از مشتریان خواهند بود؛ مشتری قدرت اصلی محکوم به کوچک شدن جام

وکار یافته و این واقعیت جدید بازار است. این تغییرات اگرچه در نوشته ساده به را در دنیای کسب

رسد، لیکن برای بسیاری از شرکتها که طرز تفکر و شیوه تولید )یا ارائه( محصولشان به گونه نظر می

طلبد. بر خواهد بود و مهندسی مجدد در فکر و مدل بیزینس را میر و هزینهدیگری است، دشوا

شرکت نجات نیز همسو با تحوالت بازار و تأثیر آن بر مشتریان، خود را متحول نمود و خدمات و 

 ها ارائه داد.های یادگیری جدیدی برای پشتیبانی از تحول و بازسازی فکر بیزینسدوره
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بینی ، تحول سیل آسای دنیای دیجیتال بود همانطور که پیش97مهم دیگر سال  یکی از تحوالت

. نه تنها میدان برای "کاربردهای هوش مصنوعی اقتصاد کنونی جهان را خواهد بلعید!"شده بود: 

تر و بازگشت بیشتر باز شده؛ بلکه رفتار خرید و وکارهای مجازی با ریسک پایینایجاد کسب

های داد و ستد روزانه )از جمله تحول شده است. بسیاری از فعالیتمصرف نیز به شدت م

های موجود، تحقیق در مورد تجربه سایر مشتریان، انجام خرید، پرداخت، ارتباط جستجوی گزینه

کننده( از ارتباطات تلفنی و مراجعات حضوری در سطح شرکتها و شهرها جمع شده و در با تأمین

هوشمند تجمع کرده است. سبک زندگی مردم متحول شده و بخش  ها و ابزارهایدرون موبایل

که قبالً به معنی سفر، دیدن و صحبت کردن با دیگران -های ارتباطی و اجتماعی زیادی از فعالیت

گیرد. پیش از این سازمان طراح ای به کوچکی یک صفحه نمایش صورت میاالن از دریچه -بود

تیابی به مشتری بود، اما در دنیای جدید مشتری مرکز اصلی داد دهنده راهکارهایی برای دسو ارائه

گیرد، راه ارتباطی و ستد شده است: اوست که بدون توجه به تبلیغات در مورد شرکت تصمیم می

  گذارد.به اشتراک می -بدون کنترل شرکت-کند و دیدگاهش را با دنیا را خودش انتخاب می

 

 
کننده بر مبنای میزان و شیوه حضور آنها در دنیای ل و تأمیناز طرفی قابلیت اعتماد به محصو

شود: شرکتها باید تمایز و برتری خود را در قالب نمایشی دیجیتال عرضه نمایند مجازی ارزیابی می

و رقابت به معنی حضور مؤثرتر از دیگران در فضای مجازی و جلب توجه مخاطبینی که از دریچه 

باشد. مشتریان دیگر به تبلیغات شرکت اعتماد ندارند بلکه حرفی کنند میموبایل و کامپیوتر نگاه می

کنند، مالک که برندها برای زدن در فضای مجازی دارند و ارزشی که برای مخاطب ایجاد می

 گیری آنها شده است. تصمیم

ارزیابی محصوالت جدید  %70طبق تحقیقات 

بر اساس بررسی محتوا )و نه تبلیغات( 

خریداران پیش از  %47گیرد و صورت می

محتوای مرتبط با  3تماس با شرکت، دستکم 

 -اعم از مقاله، ویدئو و غیره  –محصول را 

های اجتماعی رسانه. کنندمطالعه و بررسی می

نشان دادن به کانالی شاد و غیررسمی برای 

شخصیت برند و ارتباط با مخاطبین تبدیل 

اند و اینفلوئنسرهای مستقلی که در این شده

ها فعالند، اثر عمیقی بر ذهن و تصمیم رسانه

های از طرفی تعدد رسانه گذارند.می مخاطبین

اجتماعی حفظ یکپارچگی در پیام و روح برند 

 را برای شرکتها چالش برانگیزتر کرده است.

 
ایم، در دنیای مدرنی که به آن وارد شده

مشتریان توقع دارند هر سؤال آنها ظرف نهایتاً 

دقیقه پاسخ داده شود و دیگر عدم چابکی  10

شرکتها در پاسخگویی به سؤاالت یا شکایات 

های جستجوی پذیرند. روشخود را نمی

مخاطبین نیز در حال تحول است و شرکتها 

به دنبال جواب آنها باید سؤاالتی که مشتریان 

هستند و به اشکال مختلفی مثل متن یا صوت 

شوند را به سرعت دریافته و پاسخ مطرح می

آنها را فراهم سازند. شرکتها برای حرکت پا 

به پای این مشتریان مدرن، باید سبک ارتباطی 

ای که رسانی خود را به شیوهو خدمت

پسندند تغییر دهند و استراتژی مشتریان می

رکتینگ خود را بر اساس تحلیل ما

persona ی خریدار و متمرکز کردن

 های مارکتینگ حول آن متحول نمایند.فعالیت
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توان قائل بود. شرکتها باید بر یک رابطه دوستانه و شخصی در دنیای مجازی نمی

ای گذاری کرده و تجربهرابطه صمیمی، مبتنی بر اعتماد و متداوم با مشتری سرمایه

واقعی )ملموس( به یاد ماندنی هم در فضای مجازی )غیرملموس( و هم در دنیای 

 ی از فاکتورهای تمایزساز برای شرکتها باشد.تواند یکبرای او فراهم نمایند. این می

: تحوالت مجازی بر همه نیاز به سرعت عمل در همسو شدن با دنیای جدید .3

های زندگی ما اثر خواهد گذاشت و نه تنها مارکتینگ بلکه روشهای بخش

تولید و مدیریت سازمان نیز به مرور تغییر خواهد یافت. سرعت این تحوالت 

رسد، اما مهمترین وظیفه ما حفظ رویکرد باز به نظر میکننده اگرچه نگران

است. هر چه بیشتر دنیای مدرن را به عنوان واقعیت جدید بپذیریم و قدم به 

ریزی و اقدام کنیم، شانس قدم برای همسو کردن سازمانمان با آن برنامه

 موفقیت ما بیشتر خواهد بود.

ندسی مجدد فکر و مدل را سال تحول و مه 98بنابراین خوب است که سال 

 بیزینسمان قرار دهیم و با نگاه مثبت، پذیرای تحوالت باشیم.

 

های سازنده، تفکر باز و تحوالت مثبت برایتان سال جدید را سرشار از چالش

 آرزو داریم.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان به را می 98تبعات این تحوالت بر مارکتینگ در سال 

 سه بخش تقسیم کرد:

تحول در استراتژی محصول، پروموشن، نیاز به  .1

بر اساس  توزیع، ارتباط با مشتری و ارائه خدمات:

آنچه در باال گفته شد طبقات جدیدی در بازار ایجاد و 

طبقه متوسط بسیار کوچک شده است؛ همچنین گرایش 

مشتریان به سمت دیجیتالیزه شدن داد و ستد رفته است. 

خود را برای مشتریان مدرن که  p4بنابراین شرکتها باید 

در فضای مجازی فعالند، توقعات بیشتری دارند و بدون 

کنترل شرکت نظراتشان را با یکدیگر به اشتراک 

 پذیرند، متحول نمایند.گذارند و از دیگران تأثیر میمی

نیاز به ایجاد تجربه و رابطه ملموس برای مشتری در  .2

اگرچه دنیا به سمت دیجیتال شدن  دنیایی غیرملموس:

ذاتاً موجودی اجتماعی آفریده  رود، لیکن انسانپیش می

 برای و جایگزینیشده 

 

 

 

 

توان گفت که در دنیای مدرنی که به آن می

های مارکتینگ مهمتر و ایم، تاکتیکوارد شده

 اند.تر از استراتژی مارکتینگ شدهپررنگ
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ها از دید منابع شرکت  

های آن انسانی و چالش

سه رویکرد  97در سال 

اوت را در پیش متف

 گرفتند؛

ورشکستگی یا کوچک 

 کردن شرکت،

قا و پاسخگویی به ب 

 تغییرات بازار،

هایی شناسایی فرصت

 جدید و توسعه

 

 
ها ؛ چالش97در سال  یمنابع انسان تیریمد

هاو فرصت  

 مهندس سینا کرمی

ها به هر دلیل نتوانستند خود را با بازار رقابتی و شرایط سخت اقتصادی بخشی از شرکت 97در سال 

هایی که به دفعات نیروی انسانی خود را تعدیل های ورشکسته و شرکتوفق دهند، و آمار شرکت

 کردند جزء اخباری بود که زیاد شنیده شد. 

به چند  1397ها را در سال توان شرکتع انسانی میهای مناباز دید مدیریت منابع انسانی و چالش

 دسته تقسیم نمود:

 اند.اند و یا خود را کوچک کردهدچار ورشکستگی شده 1397هایی که در سال شرکت .1

ها و تغییرات بازار، تغییر اند خود را برای جوابگویی به سختیهایی که توانستهشرکت .2

 نمایند.دهند و بازسازی کنند و بقای خود را حفظ 

اند های جدید را شناسایی نمودههایی که با وجود تمام فشارهای اقتصادی فرصتشرکت .3

 اند.ها توسعه دادهو خود را برای دستیابی به فرصت

اند که های متفاوتی در بخش مدیریت منابع انسانی خود داشتهها استراتژیطبیعتاً کلیه این شرکت

 تواند مفید باشد. ها نیز میبرای دیگر شرکت 3و  2ردیف  هایهای درست شرکتشناخت استراتژی

وکارهای کشور سال پرچالش و سختی از حوزه مدیریت منابع انسانی برای عموم کسب 1397سال 

 توان به شرح زیر ذکر نمود:ها بیشتر با آن سر و کار داشتند را میهایی که شرکتبود. چالش

 های نیروی انسانیافزایش هزینه ها و همزمان با آنکاهش درآمد شرکت 

  انگیزه پائین نیروی انسانی در شرکت بخاطر کاهش انگیزش کاری در اجتماع 

 تر شدن شرایط زندگی نیروهاها بخاطر سختعدم تمرکز کامل نیروی انسانی در شرکت 

 تر شدن امکان انگیزش نیروی انسانی با پولسخت 
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های نیروی انسانی گردند اول به فکر کاهش هزینهها مواجه میچالشها با این معموالً وقتی شرکت

افتند که انجام از طریق کاهش تعداد نیرو و همچنین کاهش دریافتی نیروی انسانی فعلی خود می

این کار بدون برنامه مشخص و استراتژی یکپارچه، باعث کم انگیزه شدن بیشتر نیروی انسانی 

یابد و درنهایت باعث کاهش ری شرکت به صورت ناگهانی کاهش میوگردد و در نتیجه بهرهمی

های متعددی در کشور بر اساس همین رویکرد گردد. شرکتفروش و کاهش درآمد شرکت می

پیش رفتند و نتیجه نهایی این بوده که درآمد آنها کاهش پیدا کرده است و نیروی انسانی خوب 

 اند.خود را نیز از دست داده

آفرین و عالقمند به های فرصتهایی را نیز برای شرکتها، فرصتشرایط علیرغم سختیالبته این 

 ها را به شرح زیر برشمرد:توان این فرصتتوسعه ایجاد کرد که می

 های شغلی بهتر بودندجذب نیروی انسانی خوب که به دنبال فرصت 

 جذب نیرو با مهارت باالتر و حقوق و مزایای کمتر نسبت به قبل 

 یگزین کردن نیروی انسانی کم قابلیت با نیروهای با قابلیت باالترجا 

 وری سازمانی با مشارکت بیشتر نیروی انسانی در سودآوری افزایش انگیزه و بهره

 سازمانی

ها در این شرایط کمک کند که هم بقای خود را تواند به شرکتچه تغییراتی می

 حفظ نمایند و هم خود را توسعه دهند؟

اند، های موفق ایران و سایر نقاط جهان که این شرایط را با موفقیت طی نمودهبررسی مدلبا 

ریزی نمود و تغییرات آن را های مدیریت منابع انسانی شرکت را طرحتوان استراتژیبهتر می

شکل داد. شناخت بهتر این گونه تجارب کمک خواهد کرد تا به صورت اصولی و بدون 

 ریزی کنیم.زدگی، برای تحوالت مورد نیاز سازمان خود برنامهانحس افسردگی یا هیج

های ای سالهای مشاورهاز مجموع تجارب موفق و همینطور تجارب تیم نجات طی فعالیت

 بندی زیر رسیدیم:گذشته، به جمع

ای که بتوان نیروهای قابلی که در های جذب و نگهداری نیروها به گونهتغییر روش .1

و احتمال باالی تعطیلی بخاطر شرکت نامناسب اقتصادی شرکت  شرکت فعلی خود

 از کار در شرکت فعلی خود یا تعدیل نیروی انسانی احساس ناامنی یا نگرانی شرکت

به درستی شناسایی و جذب نمود و دارند را 

های نیروی با توجه به متفاوت بودن دیدگاه

سرمایه، فرایندهای شرکت را تغییر داد تا فضا 

برای کار کردن این نوع نیروها در شرکت 

محیا شود؛ این به معنی ایجاد محیط کاری 

های تر و حذف قوانین و بروکراسیمنعطف

بدون فایده است تا هم شرکت نظم خود را 

حفظ نماید و هم فضا برای نیروهای کاری با 

 قابلیت نیز در شرکت محیا گردد.

در گذشته برخی از قوانین بدون توجه  .2

ارزش افزوده نیروها و بر اساس یک به 

رویکرد یکسان برای کلیه واحدها و کلیه 

نیروهای شرکت تعیین گردیده است و 

این قوانین در مواردی جلوی جذب 

گیرد. نیروهای باقابلیت را در سازمان می

ها قوانین خود را مهم است که شرکت

بازنگری کنند تا در شرایط اقتصادی 

یروهای سرمایه سخت که از دست دادن ن

بر خواهد ها بسیار هزینهبرای شرکت

های مختلف بود، بتوانند با روش

نیروهای سرمایه خود را حفظ نموده و 

مراقب سطح انگیزه آنها باشند. البته 

منظور حفظ نیروهای سرمایه شرکت به 

و منظور تغییر فرهنگ،  نیستهر قیمتی 

اسی که بروکراست هایی نگرش و روال

 هستنددست و پاگیر در شرکت اضافی یا 

و مهم است که برای نیروهای سرمایه 

به صورت پشتیبانی از آنها  روال کارها

در رسیدن به اهداف سازمانی تعیین 

 گردد.
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با کنند. شرکتهای موفق ها دیگر مانند قبل درآمدهایشان را هزینه نمیتر شده و شرکتهای گذشته مهمها نسبت به سالمدیریت هزینه .3

 کرد مشخص داشت.اند که باید برای هر موضوعی برنامه بودجه و هزینهسختی یاد گرفته

هایی که مدیران ارشد آن اعتقاد و عالقه باالیی به حفظ و گسترش شرکت خود دارند، نیروی انسانی هم با همان باور و عالقه در شرکت .4

نابراین نقش مدیران ارشد در ایجاد انسجام و حفظ جریان ارتباطات مثبت در کنند. بمانند و تالش میدر شرایط دشوار در کنار آنها می

 این شرایط بسیار کلیدی است.

بایست به انند میها برای اینکه در این بازار بمتر شده است و شرکتبا تغییر شرایط کاری، لزوم نگاه تخصصی به نیروی انسانی کلیدی .5

جه این رویکردها ها و روش کارهای متفاوتی داشته باشند تا در نتیزینه، رویکردها و سیاستتفکیک نیروهای سرمایه، ارزش افزوده و ه

 وری سازمانی را افزایش دهند.بتوانند بهره
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گونه ها نیاز دارند برای این تر شده و خود تیم منابع انسانی شرکتنقش واحد منابع انسانی در شناسایی و پیشبرد تغییرات موردنیاز حیاتی .6

دهند و ها و مدیران کمتر به آموزش و یادگیری اهمیت میهای بحران معموالً شرکتشوند و آموزش ببینند. در زمان سازیشرایط قابلیت

وری هایی که ارزش افزوده واضحی در سودآوری و افزایش بهرهدانند. قطعاً آموزشها میکاهش هزینه آموزش را روشی برای کاهش هزینه

ها و یادگیری مرتبط با تفکر راهبردی، نحوه مدیریت شرکت و نیروها در شرایط ها آموزشدارند باید حذف شوند، اما در این زمانسازمان ن

گیری دهند بهتر تصمیمها توسعه میگردد و مدیرانی که خود را با این دیدگاهتر میمختلف، نحوه انگیزه دادن به خود و نیروی انسانی مهم

 نمایند.را در مسیر درست هدایت می کرده و شرکت

ها بخصوص در بخش حقوق و مزایای نیروی انسانی لزوم تفکر های شرکتو ادامه افزایش هزینه 1398تر شدن شرایط اقتصادی در سال سخت

تواند ر تیم نجات، مواردی که مینماید. بر اساس تجارب مشاوره دتر میها حیاتیریزی و هدفمند را برای بخش مدیریت منابع انسانی شرکتبرنامه

 باشد:تر نمایند به شرح زیر میها کمک نماید که با وجود هر گونه شرایط سخت خود را آمادهدر حوزه منابع انسانی به شرکت

 وری او را های جدید انگیزش برای نیروی انسانی به طوری که بتوان بهتر نیروی انسانی را مدیریت نمود و بهرهطراحی روش

 افزایش داد

 ها نسبت به گذشتهمشارکت بیشتر نیروی انسانی در سودآوری سازمان و اهمیت سودآوری بیشتر فعالیت 

 های بدون ارزش افزوده برای افزایش سودآوری های نیروی انسانی و حذف فعالیتلزوم ایجاد ارزش افزوده در کلیه فعالیت

 شرکت

 رایط رقابتی و سخت بازارسازی نیروی انسانی شرکت برای شلزوم قابلیت 

 ها و یا جذب نیروی انسانی جدید با قابلیت های جدید در بازار و توسعه نیروی انسانی فعلی برای گرفتن فرصتایجاد فرصت

 هابرای گرفتن فرصت

 های هدفمند مدیریت منابع انسانی شرکت برای مدیریت مؤثر نیروی انسانیلزوم داشتن استراتژی 
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