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 -1معرفی کوتاه از خود و مجموعه تحت کنترل و چگونگی شکل گیری این مجموعه؟
هولدینگ سنتال به مدیریت اینجانب با هدف تولید دانش و فناوری پیشرفته و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در حوزه صنایع برق و
الکترونیک و فن آوری اطالعات و سیستم های بانکی قریب به  02سال سابقه فعالیت دارد .هولدینگ سنتال متشکل از  5شرکت تولیدی
 ،خدماتی  ،بازرگانی و دانش بنیان می باشد.
این هلدینگ فعالیت اولیه خود را قبل از ساال  3131به همت گروهی از اساتید و فعاالن گروه مهندسی برق  -الکترونیک دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز و با مدیریت آقای دکتر ناصر کسرائی تحت عنوان شرکت «طرح گستر» در زمینه طراحی ،ساخت و مونتاژ تابلوهای برق
در شاهر تبریز آااز نمود .در ادامه ،شرکت با بهرهگیری از پرسنل متخصص و در نتیجه پشتکار و همت تمامی اعضا و با تعیین اهداف
چند سااله ،دامنه فعالیت خود را گساتر

داد و در این راساتا با تاسای

شرکت فنی مهندسی «سازههای نوین تبریز» ،پروژههای

متعددی در زمینه اتوماسایون و راهاندازی ماشاینآالت خطوط تولید صانعتی ،نیرورساانی و تجهیز و راهاندازی پستهای برق ،اجرای
ساایسااتمهای نوین امنیتی و انتقال دیتا و ممیزی و بهینهسااازی مصاارف انرژی با کارفرمایان محترگ ارگانهای دولتی و صاانعتگران
توانمند بخش خصوصی به انجاگ رساند.
شرکت با ارتقاء سطح دانش فنی خود و افزایش پتانسیل توان اجرایی ،به منظور طراحی و اجرای پروژههای برقی نمودن قطار راه آهن
جمهوری اساالمی در این مسایر گاگ نهاد و در این خصاو

پروژه برقی نمودن قطار مسیر تبریز  -آذرشهر را به عنوان پیمانکار فرعی

راه آهن روسیه و پروژه برقی نمودن قطار مسیر تهران  -مشهد را راساً اجرا نمود.
از ساال  3135و به منظور تامین نیازهای خود و پیمانکاران منطقه ،کارخانه «سازههای نوین بتنی تبریز» با محوریت تولید تیرهای
بتنی برق  Hشاکل در شاهر

صنعتی شهید سلیمی تبریز توسط هلدینگ تاسی

شد و بالفاصله طرح توسعه سیمهای آلومینیوگ با

مغز فوالد ( )A.C.S.Rباه بهرهبرداری رساااید و با توجه به ظرفیت باالی تولید و ارائه محصاااوالت طبس اساااتانداردهای کیخی و اخ
تائیدیههای شرکت توانیر در کوتاه مدت به یکی از تامینکنندگان عمده منطقه آذربایجان و استانهای مجاور تبدیل گردید.
از جمله شااارکت هایی که از همان ابتدای تاسااای

تاکنون ،طرف قرارداد اجرایی یا تامین تجهیزات این شااارکت بودهاند میتوان به

شارکتهای محترگ برق منطقهای آذربایجان ،توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی و تبریز ،آب و فاضالب استان ،آب منطقهای آذربایجان
شاارقی ،راهآهن جمهوری اسااالمی ،قطار شااهری تبریز ،گروه کارخانجات صاانعتی  -تولیدی درپاد ،شاارکت فوالد شاااهین بناب ،ایران
خودرو تبریز ،موسسه تامین مسکن بسیجیان ،شرکت شهرسازی و خانهسازی باامیشه اشاره نمود.
در راسااتای تکمیل ساابد کاالی رشااته نیرورسااانی ،از ابتدای سااال  3133طرح توسااعه هادیهای روکشدار آلومینیومی ،کابلهای
خودنگهادار و نیز کاابالهاای فشاااار ضاااعین آلومینیومی باا عاایس  XLPEو روکش  PVCدر تمااگ مقاطع و با ناگ تجاری سااانتال
( )SANTALبه بهرهبرداری رسید و تاییدیههای شرکت توانیر و ارگانهای ذیربط برای محصوالت تولیدی اخ گردید.
شارکت پویشاگران ساهند آذران تبریزآزما از دیگر شارکت های هولدینگ سانتال است که با هدف ایجاد بستر صنایع الکترونیک و با
محوریت تولید کنتور به منظور تامین نیاز مصرف داخلی صنایع و نیاز خانوارها و رفع کمبود تولید کنتور در کشور  ،در بهمن ماه سال
 3135به صورت رسمی کار خود را در زمینه طراحی و تولید کنتور برق دیجیتالی چند تعرفه و صنایع الکترونیک آااز نمود.
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 -2مشکل مجموعه شما در استخدام افراد خبره و کاربلد؟
ج ب و استخداگ نیرو در شرکتها و سازمانهای بزرگ مراحل گسترده و پیچیدهای دارد .این مراحل با اعالگ نیاز یک واحد به استخداگ
نیرو شروعشده و با صدور مجوز استخداگ ،انتشار آگهی استخداگ در سایتهای اینترنتی کاریابی و استخدامی ،دریافت رزومهها ،ثبت و
مدیریت رزومهها برای دعوت به مصاحبه ادامه پیدا می کند و درنهایت با ارزیابی و احراز صالحیت شغلی کارجویان و استخداگ بهپایان
میرسد.
باال بودن هزینه به ازای هر استخداگ مهمترین هزینههایی که برای یک استخداگ قابللم

است ،حقوق تیم استخداگ و تبلیغ موقعیت

شغلی است .ولی چیزی یک استخداگ را پرهزینه میکند صرف زمان بیش از حد و استخداگ اشتباه است که در طوالنیمدت اثرات سوء
خود را بر سازمان ایجاد خواهد کرد.
کارفرمایان افراد دارای مهارت های مورد نیاز خود را در میان افراد جویای کار پیدا نمی کنند.بدلیل عدگ وجود مهارت های همچون
کارگروهی ،حل مساله ،مهارتهای ارتباطی ،خالقیت ،تخکر انتقادی ،ایده پردازی و ارزیابی ایده ها ،م اکره و رهبری جویندگان کار از
مشکالت و معضالت اساسی اشتغال پ یری دانش آموختگان می باشد.
ارتباط منطقی بین آموز

های دانشگاهی و مهارت های مورد نیاز بازار کار وجود ندارد .و اساسی ترین چالش های موجود در راستای

مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیالن را می توان ناشی از نا همخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار ،عدگ وجود
مهارت های عمومی و شغلی ،کمبود فرصت های تجربه عملی برشمرد.

 -3نظر شما در مورد عقیده درست را بخوان  6ماه بعد برای ورود به بازار کافیست چیست؟
در کانادا دوره ه ای  Op-Coبرگزار می شود .در این دوره ها دانشجویان ترکیبی از کالس و کار عملی را تجربه میکنند .بخشی از
آموز

شرکت کنندگان این دوره ها ،آموزشهای رسمی درون دانشگاه و بخش دیگری در قالب دوره های کسب تجارب کاری در صنایع

و دستگاه همکار انجاگ میشود .ترمهای تحصیلی در این دوره ها به صورت چرخشی بوده به صورتی که بخشی از دانشجویان نیمه اول
سال را به صورت تماگ وقت در محیط کار و بخشی دیگری از دانشجویان نیمه اول سال را در دانشگاه و نیمه دوگ سال را در محیط کار
سپری میکنند .به این ترتیب کارفرما در کل مدت سال دانشجویانی را در اختیار دارد .بر اساس نوع کار پرداخت هایی از سوی کارفرما
به دانشجویان صورت می گیرد.

 -4به نظر شما دروس دانشگاهی تا چه میزان می توانند در مسیر اشتغال و صنعت مفید باشند؟
چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیالن را می توان ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای
واقعی بازار کار ،عدگ وجود مهارت های عمومی و شغلی ،کمبود فرصت های تجربه عملی برشمرد.
ف اصله بین بخش صنعت و آموز

های دانشگاهی و عدگ انطباق این آموز

ها با نیازهای بازارکار ،یکی از مشکالت اساسی است که

منجر به افزایش مستمر نرخ بی کاری دانش آموختگان دانشگاهی می شود .دالیل متعددی منجر به بروز این مشکل شده است ،لیکن
یکی از دالیل مهم آن ،عدگ کسب مهارت های مورد نیاز بازارکار در دوره تحصیل است.
در شرایط متعارف اقتصادی یکی از دالیل بیکاری و مهم تر از آن پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار ،کمبود صالحیت های حرفه ای
مورد نیاز دانش آموختگان است.
ارتقای کیخیت آموز ؛ روزآمدسازی برنامه های درس ی؛ تجهیز آزمایشگاه ها ،کارگاه ها و سایر فضاهای یادگیری که به جنبه عملی
آموز

مربوط است؛ سازماندهی اجرای کارآموزی ،کارورزی و بخش های کاربردی یادگیری مهارت در دانشگاه ها؛ انتخاب دروس

اختیاری تقاضامحور؛ افزایش آموز

های آزاد دانشجویان در قالب فرابرنامه ای و یادگیری های ایررسمی؛ می تواند به ارتقای صالحیت
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از فراات از تحصیل و هنگاگ ورود به جرگه متقاضیان کار کمک کند .با بازنگری مداوگ در برنامه های درسی و

های دانشجو پ

یکپارچگی سیاست ها ،برنامه ها و اقدامات در دوران تحصیل دانشجو ،امکان ارتقای اثربخشی برنامه و از آن طریس ،بهبود در مهارت و
اشتغال پ یری دانشجویان بیشتر می شود.
امروزه دانشگاه هایی که به مسائل همچون اشتغال پ یری و تربیت دانشجویان با مهارت های مورد نیاز برای پ یرفتن مشاال آینده
برنامه ریزی نموده و ساختارهای مناسبی را ایجاد نمایند بیش از دیگر دانشگاه ها مورد توجه افراد برای تحصیل قرار خواهند گرفت.

 -5ویژگی افراد موفق در صنعت
داشتن انگیزه و مشتاق بودن
آنها معموال آدگ هایی خو

بین ،آینده نگر و عالقه مند به پیشرفت در زندگی هستند .این افراد اعتقاد دارند که موفس خواهند بود و

حاضر هستند برای به دست آوردن سود یا کمک به دیگران ،روی منابعی که در دست دارند نیز ریسک کنند .این افراد کارآفرین همواره
به کسب و کار خود فکر می کنند و به دنبال راهی برای افزایش سهم خود در بازار مربوطه هستند.
داشتن روحیه پیگیری و خالقیت
یکی از مهارت های مهمی که شما باید به منظور رشد کسب و کارتان در خودتان تقویت کنید ،پیگیر بودن است .کارآفرینان موفس
ظرفیت بسیار باالیی برای شناخت و دنبال کردن فرصت های طالیی پیش روی خود دارند
کارآفرینان موفس همواره ایده هایی نو و خالقانه در ذهن دارند .خالقیت در واقع همان چیزی است که میان یک فرد موفس و یک انسان
عادی تخاوت ایجاد می کند.
سازماندهی داشته باشید
یک کارآفرین موفس باید فرد سازمان یافته ای باشد .این سازمان دهی کلید اصلی در به نتیجه رسیدن کارهاست .ممکن است شما از
منابع کمتری در مقایسه با ر قیبان خود برخوردار باشید اما در صورت داشتن سازماندهی مناسب ،می توانید از منابع موجود به شکلی
بهینه بهره ببرید.
قدرت مذاکره کردن
یک کارآفرین باید بتواند در زمینه م اکره کردن به شکلی مناسب عمل کند .در واقع هر چقدر که آنها بتوانند در م اکره عملکرد بهتری
را داشته باشند ،موفقیت بیشتری را کسب خواهند کرد .بسیاری از کارآفرینان به دلیل نداشتن مهارت م اکره در طول مسیر با مشکالت
زیادی رو به رو شده و شکست را تجربه می کنند .خوشبختانه م اکره کردن مهارتی اکتسابی است .به همین دلیل افراد می توانند با
تمرین و تال

آن را فرا گیرند.

تطبیق پذیری
ب عنوان یک کارآفرین باید در شروع کار تمامی یا بخش زیادی از کار را به تنهایی انجاگ دهید .این بدین معنا است که برای مدتی فقط
و فقط خودتان هستید .چرا که شاید بودجه الزگ برای استخداگ حتی یک کارمند دیگر را نیز نداشته باشید .بنابراین شما باید هم مدیر
باشید ،هم حسابدار ،هم فروشنده و هر کارمند دیگری که ممکن است در ادامه اقداگ به استخداگ او نمایید.
شما با ید از نظر ذهنی برای چنین موقعیتی آماده شوید .در ایر این صورت نمی توانید خودتان را با حجم کارها تطبیس دهید و دچار
مشکل می شوید .همه کاره بودن و توانایی انجاگ چندین وظیخه یکی از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان موفس است .همین امر نیز
سبب می شود که آنها در

بهتر ی درباره کارها و موقعیت های مختلن داشته باشد و بتواند بعدها به شکل بهتری تیم خود را مدیریت

نماید.
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توانایی حل مسئله
کارآفرینی اساسا حل مسئله است .بیشتر کارآفرینان موفس روی حل یک یا چندین مشکل اصلی در حوزه خود تمرکز کرده اند .همین
تال

برای حل مسئله سبب شده است محصوالت یا خدماتی را ارائه دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته است.

اگر شما نتوانید مشکلی را حل کنید ،موفس هم نخواهید شد .به همین دلیل همواره تاکید می شود که برای تبدیل شدن به یک کارآفرین
موفس روی قدرت حل مسئله خود کار کنید.
مهارت های تجاری عالی
یکی دیگر از دالیل اصلی موفقیت کارآفرینان ،داشتن مهارت های تجاری و مالی عالی است .شاید خیلی از افراد این تصور را داشته
باشند که برای شروع یک کسب و کار باید سرمایه ای عظیم داشت .اما این باور همیشه درست نیست .اگر شما مهارت های الزگ برای
تبدیل شدن به یک کارآفرین موفس را داشته باشید ،می توانید با کمترین بودجه ممکن کار خود را شروع نمایید.
ریسک پذیری
یکی دیگر از ویژگی های کارآفرینان موفس ریسک پ یری است .در واقع کارآفرینان معموال افراد ریسک پ یری هستند که همیشه آماده
رفتن به عمس آینده ای هستند که هنوز از ساختار آن مطمئن نیستند .با این حال موضوع این است که هر ریسک کردنی باعث تبدیل
شدن به یک کارآفرین موفس نمی شود .چیزی که سبب موفقیت آنها می شود این است که تمایل دارند زمان و هزینه خود را روی
ناشناخته ها سرمایه گ اری کنند .اما در کنار آن برنامه ریزی مناسب برای رویارویی با موضوعاتی که بابت آنها مطمئن نبوده اند را نیز
خواهند داشت.
درک صحیح پیشنهادات و بازار
به طور کلی شروع یک کسب و کار امری خطرنا

و پر از ریسک است .اما شما با تحقیس درباره مخهوگ تجارت ،بازار و صنعت می توانید

این خطر را تا حد زیادی کاهش دهید .شما حتی می توانید ایده خود را در مقیاسی کوچک امتحان کنید.
داشتن توانایی رهبری کردن
شما باید بتوانید اطرافیان خود را به شکلی مناسب رهبری نمایید .شما باید مشخص کنید که یک کارمند هستید یا کسی هستید که
می تواند دیگران را استخداگ کرده و رهبری نماید .چرا که رهبر بودن یکی از مهم ترین خصوصیات کارآفرینان موفس است .داشتن
چشم انداز
یکی از وظاین شما به عنوان یک کارآفرین و مدیر یک کسب و کار تصمیم گیری درباره مسیر آینده کار و داشتن یک چشم انداز
مناسب است .در واقع بدون داشتن چشم انداز مناسب قایس شما در درون دریا گم خواهد شد.
دوری از شک و تردید
مدیریت مالی
معموال برای به دست آوردن سود در کارآفرینی باید کمی صبور بود .چرا که سوددهی در چنین فعالیت هایی کاری زمان بر است .برای
اینکه به یک کارآفرین موفس تبدیل شوید ،نیازی نیست که فرد ثروتمندی باشید ،اما باید بتوانید پول خود را مدیریت کنید.
کنجکاو بودن
کنجکاوی یک ویژگی ضروری برای یک کارآفرین است .در واقع کنجکاوی ممکن است مهم ترین خصلتی باشد که یک کارآفرین می
تواند در خود داشته باشد .صاحبان کسب و کارهای کوچک باید به صورت مداوگ سوال بپرسند .آنها باید هنگاگ شروع یک سرمایه گ اری
یا برای تعیین راه های بهتر کردن کار خود سوال بپرسند و هیچ گاه از این کار دست برندارند.
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داشتن ذهن باز و انعطاف پذیری
در کارآفرین با وجود داشتن یک چشم انداز مناسب ،باز هم ممکن است در مسیر با ناشناخته های بسیار زیادی رو به رو شوید .شما
باید همیشه آماده تغییر استراتژی ها و برنامه های اولیه خود باشید .ممکن است رو

های بهتر و جدیدی برای انجاگ کارها در مسیر

بیابید که استخاده از آنها موفقیت کسب و کار شما را تضمین کند.
رهبری پایدار و قوی
هیچگاه شما نخواهید توانست کسب و کار خود را گستر

دهید مگر افراد را به خوبی رهبری کنید .حتی اگر رهبران خوب و قدرتمندی

را هم استخداگ کنید باز هم تخاوتی ایجاد نمی شود .چرا که باز وظیخه رهبری آنها بر عهده شما خواهد بود.
قاطعیت
یکی از ویژگی های کارآفرینان موف س قاطع بودن آنها در تصمیم گیری و استخاده از تمامی فرصت ها به نخع موفقیت کسب و کار خود
است.
توانایی برنامه ریزی
برنامه ریزی یکی از اصول مهم در کارآفرینی است .به عنوان یک کارآفرین موفس شما باید بتوانید در خصو

مدیریت منابع انسانی و

مالی خود برنامه ریزی مناسبی داشته باشید.
داشتن اعتماد به نفس
داشتن دانش و مهارت فنی
همه کسب و کارها نیاز به داشتن دانش دارند .در کنار آن داشتن مهارت فنی در حوزه فعالیت نیز می تواند نقش تعیین کننده ای را
داشته باشد .چیزی که شما برای موفقیت به آن نیاز دارید ،خوب بودن در کاری است که به آن مشغول هستید .این خوب بودن نیز
تنها از طریس کسب دانش و پیدا کردن مهارت فنی الزگ به دست می آید.
توانایی مدیریت زمان
خوش بین بودن
کارآفرینان موفس افراد خو
خو

بینی هستند .آنها خودشان را باور دارند و می دانند که می توانند نتیجه مورد نظر خود را به دست آورند.

بینی به این معنا نیست که آنها هیچ وقت با مشکلی رو به رو نمی شوند .بلکه به این معناست که آنها اجازه نمی دهند هیچ

چیزی باور آنها به هدفی که دارند را از بین ببرد.
سختکوشی ،خودباوری و منظم بودن
کارآفرینان هر کاری که انجاگ می دهند را دوست دارند و از آن ل ت می برند .آنها خودشان و کاری که انجاگ می دهند را باور دارند و
همیشه با سختکوشی تال

می کنند .زمانی که فردی به کار خود عالقه داشته باشد و خود

را باور کند ،در کار خود نظم پیدا می

کند.
داشتن روحیه کار تیمی
کارآفرینی یک نمایش تک نخره نیست .فرقی نمی کند که شما تا چه اندازه فرد با استعدادی هستید ،در همه حال به حمایت افراد با
استعداد و پشتیبان نیاز خواهید داشت
فعال بودن
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کارآفرینان موفس همواره می دانند که در طول مسیر ممکن است با مشکالتی رو به رو شوند .در واقع آنها موضوعات را از قبل پیش
بینی می کنند و پیش از وقوع آن به فکر راه حل برای آنها هستند.
مدیریت کردن
یکی از ویژگی های مهمی که باید کارآفرینان موفس در خود داشته باشند توانایی مدیریت به شکلی بهینه است .خیلی از افراد به دلیل
نداشتن توانایی مدیریت به شکل درست و هدفمند در کار شکست می خورند.
داشتن روحیه رقابتی
برای کارآفرینان موفس معموال رقابت نیروی محرکه است .در دنیای مدرن تجارت به یک مسابقه بی پایان و سریع تبدیل شده است .اگر
شما موقعیت خود را در بازار از دست بدهید باید با سرمایه خود خداحافظی کنید .تنها راه نجات شما در چنین شرایطی ایجاد یک تغییر
جدید در بازار است .تغییری که شما را از رقیبان جدا کند و به شما برتری دهد.
داشتن مهارت ارتباطی قوی
از آنجایی که شما نیاز دارید اطالعات را تبادل و با افراد مورد نیاز ارتباط برقرار کنید باید توانایی و دانش باالیی در زمینه ارتباطات و
استخاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات داشته باشید.
استفاده درست از منابع موجود
متعهد بودن
قابل اعتماد بودن
میان موفقیت شغلی و سطح قابل اعتماد بودن افراد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .مشتریان شما یا مشتریان هدف انتظار دارند که با فرد
قابل اعتمادی رو به رو شوند .آنها همواره روی این موضوع که شما تا چه اندازه می توانید وعده های خود را عملی کنید یا کاری که آنها
می خواهند را برایشان انجاگ دهید دقت کافی دارند

 -6از چه مسیری باید وارد صنعت شویم؟
برای ورود به بازارکار چه مهارت هایی نیاز است؟
در ابتدا باید گخت شاکاف عمیس بین بازارکار و دانشاگاه بایساتی پر می شود باید گخت که فاصله ی زیاد بین اکثر کسب و کارها و دانشگاه ها
تنها با آموزش های کاربردی و به روز پر می شاود .مهارت های مورد نیاز برای انواع فرصات های شغلی در دو دسته ی “نرگ” و “سخت” جای
می گیرند.
مهارت های سخت در ورود به بازار کار
به طور کلی مهارت های سخت که برای هر فرصت شغلی نیاز است ،در دو دسته ی مهارت های تخصصی و عمومی قرار میگیرد.
مهارت های تخصصی:
همواره به افراد توصیه می شود که در زمینه فعالیت مورد عالقه ی خود ،به یادگیری نرگ افزاهای تخصصی و کسب مهارت در کار با آنها بپردازند.
عصر حاضر عصر مهارت های نرگ افزاری است.
همین موضاوع برای مشاخص کردن اهمیت یادگیری کار با نرگ افزارهای مختلن در زمینه های تخصاصی گوناگون کافیست .البته دقت کنید که
برای هر زمینه ی کاری نرگ افزارهای مخصوصی وجود دارد و شما الزگ نیست به همه ی آنها مسلط شوید.
مهارت های عمومی:
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مهارت های عمومی کامپیوتر در کنار یادگیری نرگ افزاهای تخصصی برای همه ی افراد و هر موقعیت شغلی الزگ و ضروری است.
مهارت های نرم در ورود به بازار کار
اصااول م اکره و فن بیان ،توانایی کار به صااورت تیمی و گروهی ،قدرت رهبری و مدیریت ،توانایی حل مساااله ،انعطاف پ یری باال و داشااتن تخکر
انتقادی به همراه توانایی مدیریت زمان در دساااته بندی مهارت های نرگ قرار می گیرند .به مهارت های نرگ معموال توجهی نمی شاااود .اما همین
مهارت هاست که ورود شما را به یک شغل و بازار کار راحت تر می کند و باعث می شود
رابطه تخصاص با تحصیالت در ایران تحصیالت در ایران  ،با این سیستم آموزشی  ،تنها یک برگه ی  A4برای قاب گرفتن است یا در نهایت برای
اینکه در محیط کار ،ما را مهندس صدا کنند.
یاد گرفتن تخصص یعنی کارآموزی در رشته ای که فراگرفته ایم برای یاد گرفتن پیچ و خم های کار مورد عالقه مان و در نهایت مشغول شدن
در همان سمت یا سمت های مشابه برای افزایش تجربه و سابقه.
رویاپردازی در حقوق و جایگاه  :شاید به جرات بتوانم بگویم ،به عنوان مدیر اجرایی چند کسب و کار مطرح ایران ،با افراد جویای کار زیادی
رو برو هستم که به شدت رویاپرداز هستند.
یعنی با لیسان  ،بدون تجربه یا تخصص خاصی ،ماهیانه حقوق باالیی درخواست می کنند.
من حتما متوجه مشکالت اقتصادی هستم اما دلیل نمی شود که تاوان تماگ مشکالت اقتصادی کشور ما را ،کارفرمای شما بدهد .پ در بیان
حقوق ،منصن باشید تا بتوانید کار را شروع کنید و سپ قدگ به قدگ پیشرفت کنید.مطمئن باشید کارفرمایی که حقوق رویایی بدهد برای شروع،
یا هدف خاصی از حقوق رویایی به شما را دنبال می کند و یا مانند هر رویای دیگری ،زود تماگ می شود.پ بهتر است برای شروع کمی سطح
انتظارات خود را پایین بیاورید.
مرداب شغلی:
مرداب چگون ه اسات؟ دید به مرداب ،سکون و ثبات است.از نظر من ،شغلی که هر روز در آن چیزی فرا نگیرید حتی با ماهی چند میلیون تومان
دریافتی ،مردابی بیش نیسات.مردابی که در بهترین حالت به گنداب تبدیل می شاود و از شاما یک انساان بی هدف و بی انگیزه می سازد.شغل
خوب ،شاغلی اسات که در مثال در طی شاش ماه ،به اندازه شش ماه از نقطه ای که شروع کردیم فاصله داشته باشیم .توصیه می کنم حتما این
مورد را لحاظ کنید چرا که در دراز مدت ،حتما آزارتان خواهد داد.
شغل نیست ،کار پیدا نمی شود،هر جایی رو که می زنم ،کار پیدا نمی کنم…
این جمالت را من هم از جوانان اطرافم شنیده اگ ..اما برای شخص بی تخصص و مصرف کننده.
صرف داشتن یک مدر کارشناس ارشد،دلیلی برای تخصص نیست و تنها کارکرد باالبردن سطح انتظارات برای شخص است.
عمیقا اعتقاد دارگ که اتخاقا کار هست ،زیاد هم هست…آن چیزی که نیست تخصص قابل استخاده است.
شاما تخصاص الزگ را کساب کنید  ،ساطح انتظارات خود را برای شاروع پایین بیاورید ،مطمئن باشاید در بازه زمانی  0ساله ،به بهترین جایگاه
شغلی و حقوقی دست پیدا خواهید کرد.
-7نظر شما در مورد کارآموزی چیست و چگونه می تواند بیشترین تاثیر ررا درمسیر اشتغال ایجاد کند؟
موردی کاه می خواهیم باه آن بپردازیم ،اهمیت داشاااتن تجربه کاری قبل از ورود به کار اسااات که تنها با کساااب اطالعات و مهارت به کمک
پروژههای واقعی به دست میآید .پروژههای واقعی ،آن دسته از کارهایی هستند که مشتری و متقاضی واقعی آن را تعرین میکند یا در محیطی
حرفهای و نزدیک به شرایط بازارکار تعرین میشود.
با دساتهبندی متقاضای با توجه به ساطح مهارت و تجربه و معرفی وی به یک شارکت معتبر جهت ادامه مسیر شغلی ،بخش زیادی از نگرانی
جوینده کار برطرف میشاود .در دوران کارآموزی شاما باید قدگ در مسایر بگ ارید تا فرآیند کارها ،بخشهای مختلن سازمان ،مدت زمان مورد
نیاز برای انجاگ هر کار ،مراحل مختلن هر کار و موارد این چنینی دسااتتان بیاید .به تدریو و با گ شاات زمان ،دیگر آن ح اریبی و ناآشاانایی
شما از بین میرود و میتوانید خالقیت خود را در کارتان به کار ببرید.
یادمان باشاد ،هر چقدر هم که در فضای آموز فعالیت کرده باشیم تا وقتی که در یک شرکت و سازمان یا تیم واقعی با پروژههای واقعی دست
و پنجه نرگ نکنیم ،فرآیند رشاد ما در مسایر درسات و اصالی قرار نمیگیرد .االب افرادی که دقیقا نمی دانند کارآموزی چیسات و با این مسیر
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مخالن هسااتند ،فکر میکنند با انتصاااب در یک نقش و جایگاه درون سااازمان خا به عنوان کارآموز ،مساایر رشااد فرد حالت نزولی به خود
میگیرد .اگر این اتخاق هم بیختد ،کامال طبیعی اسات و تنها برای مدت زمانی کوتاه ادامه دارد .در نهایت ،فرد جایگاه اصلی خود را درون سازمان
پیدا میکند.

کارآموزی ،پلی به سمت کسب و کار موفق
بعد از اتماگ دوره کارآموزی  ،امکان راهاندازی کسابوکار شخصی برای شما فراهم است .اگر در هنگاگ کارآموزی به خوبی ظاهر شوید
و تماگ توانمندی خود را به اسااتید نشان دهید ،امکان حضور دائم و استخداگ رسمی در شرکت وجود دارد اما اگر نخواستید این رو
را ادامه دهید ،میتوانید برای خودتان کار کنید .کارآموزی فرصتهای جدید بسیاری پیش رویتان قرار میدهد.
یادگیری مهارت های نرم با کارآموزی
همچنین مهارتهای زیادی در ساازمان به شاما آموز داده میشود که یکی از آنها کار تیمی است و در دسته مهارتهای نرگ قرار
دارد .این روزها ،بلد بودن قوانین کار تیمی و کار گروهی بساایار باارز اساات؛ چون ساارعت تولید ارز افزوده را در سااازمان باال
میبرد .با یاد گرفتن این مهارت ،میتوانید در جایگاههای شغلی بعدی خود بهتر و درخشانتر ظاهر شوید.

 -8دلیل نرخ باالی بیکاری در جامعه
از مهمترین مساائل مربوط به بازار کار کشاور آن اسات که دانشگاهها در رشتههای گوناگون بدون توجه به نیاز واقعی دانشجو تربیت
میکنند ،اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیالن توجه داشته که نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف کند.
ناتوانی دانشگاهها یا بی توجهی دانشجویان به لزوگ کسب مهارتهای شغلی مورد نیاز بازار کار ،باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ
التحصایالن دانشاگاهی که انتظار میرود در وضاعیت مناسابی باشاد ،بیش از سایر گروهها و تا دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور
باشد.
در این میان آموز های مهارتی نقش مهمی را در تشااکیل ساارمایه انسااانی از طریس تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بازار کار در
کشورهای مختلن جهان ایخا میکنند .
برای رفع این مشکل چه اتفاقی باید رخ دهد؟
در اینجا دانشاگاه باید خود

را با آنچه که به عنوان نیاز از سمت صنعت ،مشاال دولتی و نهادهای عمومی یا بخش خصوصی باشد

احساس میشود هماهنگ کند .و یا با رصد تحوالت اجتماعی نیازهای آینده را مرتخع سازد.
اگر این احساااس در مردگ به وجود بیاید که تخصااص ناشاای از تحصاایالت دانشااگاهی به رفع نیازهای آنها و جامعه کمک میکند،
حاضاارند چند مدر

دانشااگاهی بگیرند و مهارتهای مختلن را به دساات بیاورند که در چرخه کوتاه عمر کسااب و کارهای جدید

بتوانند از شااغلی به شااغل دیگر شاایخت کنند .آنچه که در دنیای امروز اتخاق میافتد همین اساات .االن در دانشااگاههای بزرگ دنیا
دورههای رسامی با مدر های رسامی وجود دارد .اما بیشتر از آنها دورههای کوتاه مدت و مهارتهای تخصصی مبتنی بر دورههای
کوتاه مدت به سرعت در حال توسعه است.
یعنی در دانشااگاههای بزرگ دنیا آموز های ایررساامی مهمتر از آموز
دانشاگاهش این گونه ساروی

رساامی میشااود و فردی در جامعه و کشااوری که

میدهد با گ راندن  12دوره آموزشی محیط شغلیا

را به سادگی تغییر میدهد به طوری که هر

لحظهای که فرد احساااس کرد در شااغلی که دارد ادامه کار برایش وجود ندارد میتواند با شااناساانامه و گواهی پایان دورهای که در
اختیار

اسات شغلش را تغییر دهد .اگر این اتخاق با مدیریت درست در کشور رخ دهد حتی روی قیمت تماگ شده کاالهای تولید

شاده هم اثر قابل توجهی خواهد داشات نگاهی به تازهترین آمار و دادههای حوزه اشتغال نشان میدهد که مانند سالهای گ شته،
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نرخ بیکاری افراد فارغالتحصایل دانشگاهی نسبت به میانگین نرخ بیکاری در کشور باال است و دالیل مختلخی باعث شکلگیری این
آمار شده است.
به گزار

آتیهآنالین ،بر اساااس دادههای جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار که توسااط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجاگ

شده ،در بهار  3۰22سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموز

عالی از کل بیکاران  ۰2۰1درصد عنوان شده است.

شاایان ذکر اسات که ساهم جمعیت بیکار فارغالتحصایل دانشاگاهی در بین زنان نسابت به مردان و در نقاط شاهری نسبت به نقاط
روساتایی باالتر اسات و بررسای تغییرات این شااخص نشاان میدهد که آمار این حوزه نسابت به فصال مشابه سال قبل  ۰۰1درصد
افزایش داشته است.
از دیدگاه کارشاااناساااان و فعاالن حوزه اشاااتغال و بازار کار دالیل متخاوتی مانند نیاز روز بازار کار ،انتظارات افراد دارای تحصااایالت
دانشاگاهی از نوع کار ،جایگاه اجتماعی و میزان درآمدزایی آن و برخی موارد دیگر شاکلدهنده شاارایط اشااتغال امروز فارغالتحصیل
دانشگاهی و سهم عمده آنها از نرخ بیکاری در جامعه است.
انتظارات فارغالتحصیالن و نیاز روز بازارکار
یکی از دالیل باال بودن نرخ بیکاری در بین افراد فارغالتحصاایل دانشااگاهی این اساات که این بخش از جامعه به واسااطه تحصاایالت،
انتظارات متخاوتی نسبت به شغل ،جایگاه اجتماعی و میزان درآمد حاصل از کار دارند.
ااز دیگر دالیل اسااسای بیکاری این بخش از جامعه به عنوان تحصایلکرده و دانشگاهی این است که نیاز روز جامعه و بازار کار با نوع
تحصایالت و رشاتهای که این افراد در آن تحصایالت خود را به اتماگ رساندهاند ،همخوانی ندارد و در واقع شرایط روز بازار کار نیاز به
ج ب افراد تحصیلکرده در رشتههای مدنظر را ندارد.
وی ادامه داد در واقع افراد باید در انتخاب رشاته تحصیلی ،نیاز روز جامعه و بازار کار و اشتغال را مورد سنجش قرار دهند تا در آینده
با شرایط موجود ،کمتری روبرو شوند.
بیشترین نرخ بیکاری در افراد  35تا  15سال
در طبقهبندی بیکاران به لحاظ جنساایتی ،زنان بیشااتر از مردان و به لحاظ سااطح مهارت ،افراد فاقد مهارت بیشااتر در معرض تهدید
بیکاری هساتند ،تصاریح کرد در خصاو

هرگ سانی نیز قابل ذکر است که افراد بین  35تا  15سال با بیشترین نرخ بیکاری مواجه

هستند.
-9شما به عنوان کارفرما از چه کارمندانی بیشتر رضایت دارید؟
عملکرد موفقیت آمیز و عالی در هر شاغلی به فاکتورهای متعددی بستگی دارد که شاید اولین و مهم ترین آن ها در

کامل و واضح

از وظاین شاغلی و انتظارات کارفرما باشد .کارفرماها بیشتر به دنبال استخداگ نیروهایی هستند که به پیشرفت و موفقیت کل کسب و
کارشاان کمک کنند.معموال کارفرمایان به دنبال کارمندانی می باشاند که ساوابس درخشانی دارند .خودتان را جای کارفرما بگ ارید و
ببینید چه انتظاراتی از کارمندان تان دارید .امروزه ،کارفرمایان به دنبال افرادی هساتند که عالوه بر تحصیالت دانشگاهی ،مهارت ها و
خود فرد برای یادگیری حاصل شده اند .بسیاری از کارفرمایان

تخصاص های ویژه ای نیز داشته باشند .این مهارت ها معموال با تال

اعتقاد دارند ،توانایی های و تجربه های دانشاااگاهی چیزی اسااات که به راحتی به دسااات می آید اما به کار گیری این مهارت ها با
تخصص های ویژه به گونه ای که موجب رشد و توسعه شرکت ها و کسب و کار ها شود ،از اهمیت بیشتری بر خوردار است .با در نظر
داشتن این موضوع می خواهیم به بررسی مواردی بپردازیم که بیش از همه برای کارفرمایان مهم هستند:
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همیشهه اولین نفر باشید :کارفرماها به دنبال نیرو هایی هستند که مشتاق کار کردن باشند .اگر می خواهید به چشم کارفرمای تان
بیایید ،باید برای هر کار و پروژه ای پیش قدگ شاوید تا او اشتیاق شما به کار را ببیند .با این کار او مطمئن می شود شما قادر به انجاگ
کاری هساتید و مهم تر از آن از انجاگ آن کار ل ت نیز می برید .با این شرایط او همیشه به شما اعتماد خواهد کرد و پروژه های مهم را
حتما به شما واگ ار می کند.
دیدگاه مثبت داشهته باشید :بسیاری از کارفرمایان اعتقاد دارند که داشتن دیدگاه و گرایشات مثبت از داشتن دانش و اطالعات مهم
تر اسات .دیدگاه مثبت همه گیر می شود .به این معنا که اگر یک فرد مثبت اندیش باشد این ح

را در دیگران نیز القا می کند .ضمن

این که مثبت اندیشاای باعث افزایش کنجکاوی شااما نیز می شااود .در نتیجه ایده های بهتری هم به ذهن شااما می آید و همین برای
کارفرمایان از اهمیت برخوردار است.
داشتن روحیه کارآفرینی :کارآفرینان ،نوآوران هستند .آن ها همیشه سعی می کنند رو

های جدیدی برای انجاگ وظاین شان پیدا

کنند .الزمه کارآفرینی به تاخیر انداختن تغییرات و ارائه پاسااه های نوآرانه به تغییرات می باشااد که در نهایت منجربه موفقیت نیز می
شود.
نتیجه محور باشهید :افرادی که نتیجه محور هساتند بیشاتر روی اجرایی شدن پروژه ها فکر می کنند و برای شان مهم نیست چقدر
این کار سااخت و چالش برانگیز باشااد .بدین معنا که شااما نیز باید پروژه های تان را دقیس بررساای کنید و ببینید چطور می توانید به
بهترین نتیجه برسااید .عالوه براین باید روی تمامی پروژه ها و زمانی که برای انجاگ آن ها دارید ،تمرکز کنید تا به بهترین نحو آن ها را
به سرانجاگ برسانید.
داشهتن روحیه کار تیمی :کارفرماها به دنبال نیروهایی هساتند که کارآمد باشند و در عین حال منافع تیم کاری و شرکت برای شان
مهم باشد .این کارمندان به راحتی می توانند با دیگران همکاری کرده و به اهداف شان دست پیدا کنند.
مسئولیت پذیر بودن :مسئولیت پ یر بودن به این معنا است که به هر حرفی که می گویید عمل کنید .کارفرما ها به دنبال کارمندانی
هسااتند که همیشااه ساار وقت می آیند و خودشااان را مساائول وظاین و رفتار شااان می دانند .عالوه بر این کارفرمایان می دانند که
کارمندان مسائول برای شاغل و انتظارات شغلی شان اهمیت ویژه ای برخوردار هستند پ

با خیال راحت روی حرف ها و توانایی های

شاما حسااب باز می کنند و مسائولیت های بزرگی را به شما محول می کنند .شما نیز این را به خوبی می دانید که با این کار سریع تر
می توانید در کار تان پیشرفت کرده و به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنید
مشهتاق یادگیری باشید :یادگیری مداوگ باعث پیشرفت بیشتر کسب و کار ها شوند .اگر اشتیاق خود را برای پیشرفت هرچه بیشتر
کساب و کار ها نشاان دهید ،مطمئن باشید ،کارفرما این تال

شما را نادیده نمی گیرد .همچنین فرامو

نکنید که این اشتیاق را در

تیم های کاری هم داشاته باشید تا باعث پیشرفت خود و گروه تان شوید .کارمندانی که چنین روحیه یادگیری و کار تیمی دارند ،برای
کارفرمایان در اولویت می باشااند .زیرا آن ها با دیدن بخشااندگی شااما در تیم های کاری و مشاااهده عالقه تان به یادگیری به این باور
می رسااند که مهره کلیدی برای آن ها هسااتید و در شاارایط ویژه حتما روی شااما حساااب خواهند کرد.پ

دریافتیم که کارفرمایان

افرا دی را اساتخداگ می کنند که برای آن ها و کساب و کار شاان مخید باشند و بتوانند به افزایش درآمد و صرفه جویی در هزینه های
شان کمک کنند..
 32مورد از مهارتهایی اشاره شده که کارفرمایان به دنبال آن هستند .این مهارتها عبارتاند از:
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. 3قابلیت کار در یک ساختار گروهی
. 0قابلیت تصمیمگیری و حل مشکالت
. 1قابلیت برقراری ارتباط کالمی با افراد داخل و بیرون سازمان
. ۰قابلیت برنامهریزی ،سازماندهی و اولویتبندی کارها
. 5قابلیت به دستآوردن و پرداز

اطالعات

. ۶قابلیت تحلیل دادههای کیخی
. ۷دانش تکنیکی مربوط به شغل
. 3مهارت در نرگافزارهای رایانهای
. 3توانایی در ایجاد و نوشتن گزار
.32توانایی فرو

و تحت تاثیر قرار دادن دیگران

-11چگونه سختی راه ورود به بازار کار را آسان کنیم؟ به عبارتی مهارتهای الزم برای ورود به بازار کار چیست؟
افراد در هر سانی و با هر میزان تحصایالت و تجربیات کاری ،همواره می توانند با کساب ی دانش و مهارت جدید ،در مسیر رشد و
شکوفایی ،گاگ بردارند .این مسیر ،هرگز پایان نخواهد داشت .آموز  ،در تسهیل روند اشتغال و حتی خوداشتغالی افراد نقش مهمی
دارد .افرادی که به تازگی فارغ التحصاایل شاادهاند ،با یادگیری دانش به روز و کاربردی ،میتوانند عدگ تجربه کافی خود را پوشااش
دهند و کارفرما را متقاعد کنند که شارایط احراز فرصات شاغلی مورد نظر را دارند .کساانی که سال ها تجربه کاری دارند ،با کسب
دانش به روز ،میتوانند وارد دنیای جدیدی شاوند که آنها را از چرخه تکرار ،عادت و فرسودگی شغلی دور میسازد .از منظر دیگر،
شکاف عمیقی که امروزه میان اکثر فضاهای دانشگاهی و فضای کسب و کار وجود دارد ،تنها با آموز های به روز و کاربردی از بین
خواهد رفت .به طور کلی ،مهارتهای مورد نیاز برای فرصتهای شغلی گوناگون ،در دو دسته «مهارتهای نرگ )» (Soft Skillsو
«مهارتهای سخت )» (Hard Skillsقرار میگیرند.
روابط عمومی ،یکی از مهارتهای شهغلی ضهروری  :یکی از اصالیترین مهارتهایی که به شما کمک میکند تا شغل مناسبی
برای خودتان دسات و پا کنید ،توانایی برقراری ارتباط با دیگران میباشد .مهارت ارتباطی یا همان روابط عمومی ،یکی از مهارتهای
شغلی ضروری است که شخص در مشاالی همچون روابط عمومی یا مدیر هماهنگی مراکز ارتباطی به کار میگیرد .معموالً این نوع
از مهارتها در وجود افراد شاکل میگیرند و حتی میتوان گخت که ذاتی و ایر اکتسااابی هسااتند .هرچند بارور شاادن آنها نیاز به
تمرین و تجربه دارد .در مهارتهای ارتباطی ،ح های درونی اشاخا  ،قدرت کالمی و نخوذ دید میتواند راهگشاای مشاالی باشد
که فرد دارای مهارت بتواند به قول معروف ،از پ آنها برآید.
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اهمیت توانایی انجام کار تیمی  :توانایی کار تیمی یکی از مهارتهای شااغلی ضااروری برای ورود به بازار کار اساات که به جهت
برنامهریزی برای توسعهی فردی باید به آن توجه ویژهای داشته باشید.
انعطاف پذیری ،یکی از مهارتهای شهغلی ضهروری  :گاهی شرایط کاری آنطور که شما میخواهید پیش نمیرود و همه چیز
تغییر میکند .اگر میخواهید در کار خود همیشه جزء بهترینها باشید ،باید شما هم همگاگ با این تغییرات ،تغییر کنید.
یکی دیگر از اصاول اولیه برای ورود به بازار کار  ،توانمندساازی منابع انساانی و آموز مهارت های شاغلی و تخصاصی( به منظور
توساااعه کارآفرینی ،به ویژه در مراکز آموز مهارتی) اسااات که می تواند به عرضااان نیروی انساااانی توانمند و کارآفرین  ،کاهش
مشاکالت اشاتغال و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی شاالین منجر شود .آموز های مهارتی آموز هایی هستند که موجب
ارتقاء دانش و مهارت های افراد و به فعلیت رساایدن اسااتعدادهای نهخته افراد می شااود .اجرایی شاادن این امر نیز مسااتلزگ شااکل
گیری نظاگ جامع مهارت و فناوری می باشد.
راهکارهای بهبود افزایش کارایی و اثربخشی آموزش های مهارتی
به روز کردن محتوای آموزشی
تعدیل و تغییر محتوای آموزشی براساس نیاز بخش های مختلن اقتصادی و اجتماعی و تغییرات تکنولوژی
تدوین محتوای آموزشی کامالً منطبس با نیاز های تخصصی بازار کار
استخاده از اساتید مجرب ،با انگیزه و افرادی که خود دارای تجربن عملی باشد.
برنامه ریزی در سطح کالن برنامه ریزی کالن و مدیریت واحد آموز های مهارتی ،عالوه بر ارائه برنامه هماهنگ و متناسب با بازار
کار یک جامعه به اموز دهندگان ،از چندگانگی ،فعالیت های جزیره ای و ناهماهنگ و دوباره کاری ها جلوگیری می کند .بنابراین
ایجاد ساختاری برای برنامه ریزی کالن اموزشی و وحدت رویه آموز های مهارتی ،مستلزگ هدایت افراد به سمت آموز های
نظری و مهارتی براساس این برنامه های کالن است.
ترجمن نیازهای آموزشای صنعت در مسسسات آموزشی برای بهینه کردن نتایو آموز های مهارتی می بایست پیش بینی نیازهای
اینده بخش های مختلن جامعه صورت گیرد .بنابراین برای شناسایی نیازها و اولویت ها نیاز است که بین بخش اموز یک کشور
و سایر بخش های صنعت آن تعامل وجود داشته باشد.
گساتر موسسات واسطه تشکیل نهاد های واسطه مانند پار
مشاورة شغلی و تخصصی ،می توانند منجر به نتیجه مثبت آموز

های علم و فناوری ،تشکیل اتاق های فکری و ایجاد شرکت های
های مهارتی شود.

13

منابع ،امکانات و تجهیزات سخت افزاری مناسب فراهم کردن امکاناتی مانند کارگاه و تجهیزات آزمایشگاهی و استخاده از تجهیزات
کمک آموزشای موجب می شاود که افراد در عمل خالقیت خود را شکوفا کنند و همچنین باعث بهینه سازی آموز های مهارتی
موثر می شود.
تغییر نگر و باور عمومی تغییرنگر و باور عمومی مسااتلزگ این اساات که آثار مثبت آموز های مهارتی در بازار نشااان داده
شاود تا افراد دارای انگیزه ،اساتعداد و پتانسایل باال ،ج ب آموز ها شاوند .همچنین ایجاد زیرساخت ها ،اطمینان از ایجاد شغل
موجب تغییر نگر آن ها می شود.
 -11به نظر شما چگونه میتوان یک نیاز را در جامعه کشف کرد؟
بارها پیش آمده که از من ،این ساوال پرسیده شود که چگونه می توانیم در مسیر موفقیت کسب و کار حرکت نماییم؟ واقعیت این
ست که پاسه سهل و ممتنع آن این است:
مسیر موفقیت یا عدم موفقیت یک کسب و کار از همین نقطه آغاز می شود ....مسئله نیاز بازار چیست؟
هر مشاکل ،فقدان ،چالش ،کمبود و ناکارآمدی و ناهماهنگی و … در یک سایساتم ،جامعه یا … یک مساله است.از یک منظر مساله
چیز نامطلوبی اسات که یک جامعه یا بخشی از اون رو آزار میده و از منظری دیگر مساله نیازی است که در جامعه یا بخشی از اون
وجود دارد و این نیاز تامین نشاده و یا به درساتی تامین نشده است.در برخی موارد ترس یا نگرانی جامعه یا حتی بخشی از جامعه
درخصاو یک موضوعی نیز یک مساله و نیاز به حساب می آید .ممکن است آن نگرانی پایه و اساس واقعی داشته یا نداشته باشد
که تخاوتی نکرده و در هر دو حالت مسااله به حسااب خواهد آمد .به عبارت دیگر برخی از اشاکال مختلن مساله در یک جامعه می
تواند در قالب های زیر باشد:
فقدان  /نبود  /عدگ

چالش

کمبود

نقص و ناکارآمدی

ناهماهنگی

نگرانی و ترس

نابسامانی

کندی

هزینه زیاد

عدگ دسترسی

…

به جامعه ای که درگیر آن مسااله بوده بازار آن نیاز گخته میشاود .فاصاله بین خدمات ،محصاوالت و شرایط موجود در بازار و آنچه
مشتری به عنوان شرایط مطلوب در ذهن دارد ،نیاز بازار است.
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ممکن اسات نیازهای بازار همه از نوع مشاکل نباشد و بعضا ج ابیت ها و عالقه مندیهای شکل گرفته در ذهن مشتری می تواند
به عنوان یک نیاز در بازار ،مورد هدف گ اری کسااب و کارها قرار گیرد.همواره انتظار می رود که کسااب و کارها در صاادد ارائه
راهکار برای این نیازها باشند.
به عنوان مثال اسان مسااله هزینه باالی مسافرت های درون شهری و نیاز مسافران به دسترسی به خدمات کم هزینه و با کیخیت
تر حمل ونقل را برای مسااافران در هر زمان و مکان از یک سااو و مساااله دسااترساای کم به مسااافر و نیاز به درآمد بیشااتر را برای
رانندگان حل کرده اسات .تخخیخان ،نیاز مردگ به اطالع از تخخین های کساب و کارهای مختلن به صااورت آنالین و دیجی کاال در
زمان رشااد خود ،مساااله عدگ اطمینان مشااتریان از فروشااگاه های اینترنتی علیرام ج ابیت های خرید آنالین و نیاز به مقایسااه
مشخصات و بهای کاالهای مشابه و امکان خرید مطمئن را حل نمود .مک دونالد نیاز به ا ای سالم ،سریع و … را حل نمود.
مساله اساسی/نیاز اساسی چیست؟
مساائل یا نیازها در یک نگاه کلی می توانند مهم ،ایر مهم ،دائمی یا زودگ ر و … باشاند .به مسااله ای اسهاسی می گوییم که یا
بساایار اذیت کننده و رفع آن بساایار مهم

بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر ویژه خود قرار دهد و یا برای جامعه مخاطب خود
باشد و به عبارت دیگر  Pain Pointمشتری باشد.
البته میزان اهمیت مسااله بساته به گروه های مخاطب می تواند متخاوت باشاد .هزینه باالی خدمات در بخشی از جامعه که سطح
درآمدی مناسبی ندارند میتواند اساسی و برای بخش دیگر کم اهمیت باشد .مسائلی که حل شدن یا نشدن آن برای جامعه مخاطب
خیلی مهم نباشاد اسااسای نیسات .واضاح اسات این مساائل باید تشخیص داده شده و در قالب ایده های کسب و کار حل شوند.
تشاخیص مسائل موجود در جامعه و صنعت یکی از مهمترین مهارت هایی است که باید یادگرفت و از مهارت های پایه و پیش نیاز
کارآفرینی اسات .برخی از این مساائل که دارای شارایط خاصای هساتند ممکن است زمینه های فرصت های کسب و کاری باشند
.برخی از نیازها و مساائلی که در زندگی کاری بهطور روزانه سر راه افراد قرار میگیرند از بقیهی مشکالت پیچیدهتر و سختتر بوده
و حل آنها نیازمند تخکر خالقانه و عمیس اسات .آشانایی با مهارت حل مسااله میتواند به شما کمک کند که عک العمل مناسبی
داشاته باشاید و راهحلهای خالقانهای برای مشکالت پیدا کنید و این را بدانید که راهحل واحدی برای حل همهی مشکالت وجود
ندارد ،بلکه بسته به شرایط موجود و ماهیت مشکل ،باید راه حل مناسب را بیابید .به صورت جدی پیشنهاد می کنم این مهارت پایه
و اساسی را در خود افزایش دهید.
اولین شرط حرکت در مسیر موفقیت دانستن نیازهای موجود در بازار است.
-12ویژگی یک محصول که قابلت عرضه به بازار را داشته باشد چیست؟
محصولی که رضایت مشتری را فراهم آورد.

 -13بعنوان یک کارآفرین که موفق به فروش محصوالتتان شده اید چه ویژگی در محصول خود میبینید؟
-1

اسهتفاده آسهانتر و راحتتر محصهوالتمان از محصوالت رقیب است  :بسیاری از محصوالت و خدمات فرو

خوبی

ندارند؛ زیرا خرید و اساتخاده از آنها برای مردگ بسایار دشاوار است .مردگ پرمشغله و گرفتار هستند و به آسایش اهمیت میدهند.
جستوجو و خرید محصوالت در هر ساعت از شبانهروز امکانپ یر است ،تحویل آنها رایگان است و دارای ضمانت هستند
. 0محصول موردنظر مزایا و کیفیت بیشتری نسبت به رقیبان دارد و قیمتش با قیمت رقبا یکسان یا ارزانتراست
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 -1برند موردنظر نسبت به رقبا اعتماد بیشتری جلب میکند
. 5محصول بیش از محصوالت موجود ،با عالئق مشتریان همخوانی دارد
-6منحصر بفرد بودن
-7ثبات و پایداری در کیفیت
-8شناخته شدن
-9ایجاد فضای رقابتی
-11مدیریت صحیح

-14چگونه می توانیم برای محصول خود بازاریابی کنیم؟
بازاریابی ،یکی از مهمترین قسامت های فرو
احتمال فرو

موفس هر محصول یا خدمت است .مراحل بازاریابی اگر به صورت اصولی انجاگ شوند

موفس محصاول یا خدمت بیشاتر میشاود.بازاریابی در حقیقت کمک میکند تا شارکت شاما با مشتریانتان ارتباط

موثری برقرار کند
در میان انواع بازاریابی که در حال حاضر وجود دارند ،میتوان به جرات گخت که بازاریابی الکترونیکی یکی از محبوبترین آنهاست
به گونهای که ما هر روز در دنیای بازاریابی بیشاتر و بیشتر شاهد استراتژیها ،رو ها و استانداردهایی هستیم که هدف همه آنها
انجاگ بازاریابی الکترونیکی برای برندها در زمینههای مختلن است اما عالوه بر بازاریابی الکترونیکی انواع مختلن دیگری از بازاریابی
وجود دارند :
 -1بازاریابی دیجیتال یکی از مهمترین انواع بازاریابی امروزی محساااوب میشا اود؛ زیرا بیشاااترین ارتباط را با مخاطبین برقرار
میکنند.بازاریابی دیجیتال را میتوان نقطه مقابل بازاریابی سااانتی دانسااات .در این رو مشااااال با اساااتخاده از کانالهای
دیجیتال مانند موتورهای جساتجو ،رساانههای اجتماعی ،ایمیل و وب سایتها سعی میکنند تا با مشتریان فعلی و یا احتمالی
خود در آینده ارتباط برقرار کنند.
 -2بازاریابی موتور جساتجو :اصالیترین دلیل تبدیل شدن گوگل به یکی از مهمترین انواع بازاریابی الکترونیکی دانست که میتوان
با اساتخاده صاحیح از آن به باالترین نرخ فرو و درآمد برای مارکتها دست یافت؛ زیرا شما با استخاده از این ابزار میتوانید با
مخاطبینی که به دنبال شاما و یا محصاوالتتان هستند ارتباط برقرار کنید .بازاریابی موتور جستجو هم شامل دو تکنیک است
که به شاااما در بازاریابی ،ارتقا بخشااایدن به تجارت ،محصاااول یا خدماتی که دارید کمک میکند .اولین تکنیک در آموزش
بازاریابی موتور جستجو تکنیک سئو یا بهینه سازی و تکنیک دیگر تبلیغات  SEMیا پرداخت به ازای هر کلیک است.
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 -3بازاریابی محتوا :بازاریابی محتوا ابزاری اسااسی در بازاریابی ورودی و دیجیتال محسوب میشود؛ زیرا محتوا همان چیزی است
که به مخاطبان و همچنین موتورهای جسااتجو مانند  Googleاجازه میدهد تا بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را در وب پیدا
کنند.رایو ترین مولخههای یک برنامه بازاریابی محتوا ،شااابکهها و رساااانههای اجتماعی ،وبالگها ،محتوای بصاااری و ابزارها،
کتابهای الکترونیکی یا وبینارها هساتند .شاما با استخاده از انواع بازاریابی محتوا از جمله تصاویر ،فیلمها و متنها میتوانید با
ارائه اطالعات مورد نیاز و پاساه دادن به ساواالتی که مشتریان می خواهند بدانند به راحتی با مردگ ارتباط برقرار کنید .تمامی
کارهای ذکر شده در باال باعث میشوند تا مردگ بتوانند بیشتر از قبل تجارت شما را بشناسند و شما تعامل برقرار کنند.
 -4باازاریاابی از طریس شااابکاههای اجتماعی :شاااما از طریس گ راندن دورههای آموزش بازاریابی اساااتخاده از شااابکههای
اجتماعی میتوانید با اسااتخاده از رسااانههای اجتماعی مختلخی مانند فیساابو  ،اینسااتاگراگ ،توییتر ،اساان چت ،پینترساات،
لینکدین و وات اپ ناگ تجاری و فعالیت خود را بیشتر به مردگ معرفی کنید.
 -5باازاریاابی اینخلوئنسااار  :یکی از معروفترین نوع باازاریاابی کاه امروزه زیااد مورد اساااتخاده قرار میگیرد بازاریابی
اینخلوئنساار اساات .در این نوع بازاریابی شاارکت ها با ارسااال نمونه ای از محصااول و یا خدمات خود به یکی از این
اینخلوئنساارهای شاابکههای اجتماعی و یا افراد مشااهوری که مشااغول به این کار هسااتند تجارت خود را در سااطحی
گسترده تبلیغ میکنند .این کار باعث ایجاد انگیزه برای خرید در افراد میشود.
 -6بازاریابی ساانتی  :تبلیغات به واسااطه تلویزیون یکی از مهمترین اشااکال بازاریابی ساانتی اساات که از همان ابتدای
معرفی رویکرد بازاریابی به دنیا در جهت تبلیغات مورد استخاده قرار گرفته است.
مراحل بازاریابی
بازاریابی در کساب و کارهای مختلن انواع گوناگونی دارد که میتواند بساته به نوع هر کسب و کار کمی متخاوت باشد اما در بیشتر
موارد این اصاول بهصاورت یکساان هستند و داشتن در

کلی از اصول بازاریابی میتواند کمک زیادی به شما و کسب و کارتان

داشته باشد تا بتوانید مراحل توسعهی کسب و کارتان را سریع تر و اصولی تر دنبال کنید.
 -3مشخص کردن هدف کسب و کار در بازاریابی
بعد از این که تصامیم به شاروع بازاریابی در ساازمان گرفته شد قبل از هر کاری هدف و چشم انداز شرکت را از بازاریابی مشخص
کنید تا بدانید دقیقا به چه چیزی باید برسید؟!
- 2الویت بندی اهداف سازمان
البته شاااید اولویت بندی اهداف سااازمان کمی برای شااما سااخت باشااد که توجه به موارد زیر میتواند این اولویتها را برای شااما
واضحتر و مشخصتر کند.



وضعیت فعلی بازار هدف
نیاز بازار
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بخشبندی مشتریان

نیازهای مشتریان

رفتار مشتریان و کاربران

تاریهچهی بازار هدفتان

ظرفیت و سرمایهی شما در بازار هدف

نمونههای مشابه شما که با شکست مواجه شدهاند

آنالیز رقیبان

دقت به تمامی این موارد میتواند چشم انداز روشنی را به کسب و کار شما ارائه دهد.
 -1شناسایی و یافتن کانالهای بازاریابی
اگر قرار اساات بهدرسااتی مراحل بازاریابی را طی کنید این قساامت را جدی بگیرید .امروزه کانالهای زیادی برای بازاریابی وجود
دارد و به شادت مهم اسات که این کانالها را بهدرساتی انتخاب کنید .کانالهای انتخابی شاما میتوانند تاثیر بسیار زیادی بر روی
موفقیت یا عدگ موفقیت بازاریابی کسب و کار شما داشته باشد.
 -4مشخص کردن بودجهی اولیه بازاریابی یا مارکتینگ
اگر قصاد بازاریابی برای محصاول یا خدمات شرکتتان را دارید بهتر است قبل از شروع این کار مقدار بودجه را مشخص کنید البته
اگر شرکت کوچکی هستید بعد از مشورت با متخصصان مارکتینگ و بازاریابی متوجه خواهید شد که در بیشتر موارد بودجهی زیاد
و مناسب(بهشرطی که درست خرج شود) در بازاریابی میتواند نقش ویژهای برای میزان موفقیت کمپین بازاریابی شما داشته باشد
 -5پیدا کردن تیم مناسب برای بازاریابی
اگر یک تیم خوب برای بازاریابیتان داشااته باشااید تقریبا خیالتان جمع اساات که هزینههایی که برای بازاریابی میکنید به شااکل
درساتی خرج میشاود .جمع کردن یک تیم حرفهای و کاربلد نهتنها کار ساختی است بلکه ممکن است هزینههای زیادی را نیز به
شما و شرکتتان وارد کند.
-15نظر شما در مورد  team workingو اهمیت آن در صنعت؟

از جمله فواید کار تیمی ،ترکیب جالبی اسات که از مجموعه مهارتهای مختلن افراد در تیم ایجاد میشود .در کارتیمی
وظاین همه به یکدیگر مرتبط و موفقیت نهایی به کل تیم وابسته است .تکروی باعث درجا زدن تیم می شود و برخالف
تصاور همگان هیچ فردی نمیتواند پیشرفتی فراتر از سازمان و مجموعه خود داشته باشد .تک روی در طوالنی مدت هیچ
شاخصای را به موفقیت شاخصای و کاری نمیرساند .یک مدیر خودمحور باید به این نتیجه برسد که هر کاری را بهتر از
دیگران انجاگ نمیدهد و اگر تمایل به پیشارفت و رشاد فکری دارد بهتر است واگ اری مسئولیت به افراد دیگر را اجرایی
کند.این ساابک رهبری مشااارکتی ،فضااای کافی برای نوآوری و ایدههای جدید ایجاد میکند .تمرکز ذهنی بر اهداف از
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مهمترین وظاین مدیر اسات که با تقسایم وظاین و مشاارکت دادن دیگران این امر حاصال میشود .اما کارتیمی مزایای
دیگری نیز دارد.هیچک نمیتواند سمخونی را سوت بزند برای انجاگ آن ،یک ارکستر کامل نیاز است.

فواید کار تیمی
ریسهک پذیری باال :زمانی که به تنهایی مشاغول کار هساتیم کمتر جساارت پیدا میکنیم که ایدههای جدید را هر چقدر هم که
ج اب باشاد اجرایی کنیم .هیچ موفقیتی بدون ریساک و دست زدن به تجربیات جدید به دست نمیآید.کار تیمی جسارت و انگیزه
تجربهکردن را باال میبرد .ترسِ تنها بودن مانع شاااروع میشاااود اما با همراهی دیگران جرات عملکردن پیدا خواهید کرد .این کار
سدهای ذهنی را میشکند و به خود خواهید گخت این قدرها هم ترسنا نیست.
رشهد کاری و شهخصی :همه محدودیتهایی در مهارتهای شغلی و پول و زمان دارند .کارتیمی این کمبودها را جبران میکند و
اجازه می دهد با سارعت بیشاتر و صارف انرژی کمتر به نتیجه برساید .تخصاص و مهارت بخشی از موفقیت شغلی است و به همان
اندازه هم نیاز به بهبود مهارتهای ارتباطی در تیم اسات.کمتر کاری اسات که بتوان صددرصد فردی انجاگ داد .هر کاری کم و بیش
نیاز به تعامالت کاری دارد ،پ کارتیمی را برای رشد شخصی و سازمانی جدی بگیرید.
یکی از مهمترین دالیلی که باید به کار تیمی موفس توجه داشات این است که ،میتواند مزیت رقابتی برای کسب و کار باشد که رقبا
به سااختی میتوانند از آن تقلید کنند .در واقع مهمترین مزیت یک کسااب و کار میتواند نه محصااول یا خدمات ،بلکه در درجه اول
یک تیم قوی باشد که همه چیز را به خوبی پیش میبرد.
قدرت تیم از هر عضو آن است و قدرت هر عضو از تیم است .فیل جکسون
کسههب تجربه و یادگیری :کارتیمی باعث میشااود که تجربیات افراد به یکدیگر منتقل شااود که در هیچ دوره تحصاایلی به این
سارعت به دسات نمیآید .در کار تیمی همه سایساتم رشاد میکند و به درکی جدید از کار و ارتباطات میرسد .این مورد از جمله
مهمترین فواید کار تیمی است زیرا انعطاف پ یری به شدت باال میرود و ذهنیت یک فرد حرفهای را پیدا میکنید.
اگر فردی از شاما دانش بیشاتری داشت متواضعانه از او بیاموزید و خود نیز دانشی را که در اختیار دارید به دیگران منتقل کنید .در
کار تیمی به ترکیب جدیدی از مهارت ،ایده و خالقیت میرساید که مطمئنا در هیچ فردی وجود ندارد.در تیم هر فردی دوست دارد
که دسااتاورد و یافتههای خود را با بقیه به اشااترا بگ ارد و به معلومات خود اضااافه کند اما در کار فردی االب مواقع این انگیزه
شدت کمتری دارد و تال زیادی برای به روز کردن مهارتها نمیشود.
کاهش اسههترس :وقتی در جمع کار میکنید اگر مشاااکلی پیش بیاید نیازی نیسااات به تنهایی با آن روبرو شاااوید .در کار تیمی
فشاار عصابی به مراتب کمتر اسات .در واقع در کار تیمی اساترس ،شکست و موفقیت به یک میزان بین گروه تقسیم می شود.نکته
دیگر اینکه وقتی مسائول بخشای از کار هساتید اساترس کمتری نسبت به زمانی دارید که باید جوابگوی همه چیز باشید و در یک
زمان بر روی چند موضوع تمرکز کنید.
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فلسفه کار تیمی حمایت و پشتیبانی یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک است.
اعتمادسههازی :اعتماد ساانگ بنای کار تیمی اساات و برای بقا در دنیای تجارت باید زمانهایی به دیگران اعتماد کرد .مدیر باید به
کارمندانش نشااان دهد که به آنها و کارشااان اعتماد دارد و همین شاایوه تخکر و عمل را به کارمندان نیز منتقل کند.زمانی که افراد
احسااس شاایساتگی کنند عملکرد بهتر و خالقیت بیشاتری خواهند داشات .در کارتیمی همه افراد به این نتیجه میرسند که برای
نقصها و تواناییهای یکدیگر احتراگ قائل باشاااند .در کساااب و کارهای خودشاااکوفا ،اعتماد متقابل بخشااای از فرهنگ ساااازمانی
است .زمانی که اعتماد باشد هیچ کداگ از اعضاء به آنچه که نیست تظاهر نکرده و نقش بازی نمی کند.
مسهئولیت پذیری :تنها زمانی که مسائولیتپ یری به عنوان یک ارز

در میان کارمندان شناخته شود سازمان میتواند به آینده

خود امیدوار باشاد.کار تیمی مسائولیت پ یری افراد را باال میبرد .وقتی افراد ببینند که کار آنها در نتیجه تیم تاثیرگ ار است تمایل
بیشاتری برای به سارانجاگ رساندن کار دارند .احساس تعلس افراد به یکدیگر بیشتر میشود و خود را با تیم دارای یک هدف مشتر
میدانند و انرژی بیشاتری به دسات میآورند.مهارت شاغلی میتواند توساط خود فرد به دسات بیاید اما مهارتهایی مانند مسئولیت
پ یری ،در یک تیم مجال بیشااتری برای رشااد خواهند داشاات .نکته مهم این اساات که تماگ افراد تیم باید از هدفی که برای آن
فراخوانده شادهاند آگاه باشند و بدانند ثمره تال آنها چه تاثیر مهمی بر کار گروه میگ ارد .این کار مسئولیت پ یری و تعهد آنها را
به مراتب باالتر میبرد.
محیط کاری شهاد :نتیجه کار تیمی بهبود روابط کاری و خالقیت تیم اسات .وجود افراد خالق و پویا است که محیط کاری شاد و
سارزندهای را مهیا میکند .وقتی که افراد احسااس کنند که با آنها همانند یک فرد مخید و موثر رفتار میشود احساس بهتری نسبت
به شااغل خود پیدا میکنند.وقتی فردی بداند که کار او چه ارزشاای به سااازمان اضااافه می کند و در پیش ارفت سااازمان چه نقشاای
دارد ،اعتماد به نخ بیشتری پیدا میکند و بهره وری بیشتری خواهد داشت.
افزایش بازدهی :در تیم هر ک

در تخصااص خود مشااغول به کار اساات و انرژی فکری و جساامی صاارف فعالیتهای جانبی و

ایرمرتبط نمی شود .تمرکز روی کار ،آرامش ذهنی که برای افزایش بازدهی نیاز است فراهم میکند.
وقتی فردی در یک حوزهی خا مشاغول به کار شاود ،در طوالنیمدت در روند و سابک کار خود به نتایو خوبی میرسد .عالوه بر
این حاصال کار تیم همواره چیزی بیشتر از مجموع کار تک تک افراد است .وقتی به صورت گروهی کاری انجاگ شود ،منابع بیشتری
در دسااترس خواهد بود ،ایدههای منحصاار به فردتری به ذهن افراد میرسااد ،کار ساارعت بیشااتری میگیرد و مساائولیتهای افراد
مشخص و از پیش تعیین شده است و در آن کار میتوانند به مرور تبحر بیشتری پیدا کنند.
حس پذیرش :وقتی افراد در تصمیمات مشارکت شرکت داشته باشند تعهد بیشتری برای اجرایی کردن آن دارند .این مسئله بسیار
متخاوت از زمانی است که خود را تنها ابزاری برای اجرایی کردن تصمیمات و اهداف دیگران بدانند.

-16دشواریهایی که پیش بینی می کنید درمسیر ورود به بازار کار باشد؟
بساایاری از افرادی که قصااد دارند به بازار کار وارد شااوند،قابلیت های و توانایی های فردی و علمی باالیی دارند اما با این حال نمی
توانند شاغل مناسابشاان را پیدا کنند .یک دلیل مهم برای این عدگ موفقیت نداشتن تجربه ی کافی است .علت اینکه افراد بسیاری
علیرام داشاتن تحصایال ت عالی فقط به دلیل نداشتن مهارت های اینچنینی به کارهای دست پایین و ایرمرتبط رضایت می دهند،
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همین اسات.این گونه افراد قصاد دارند صرفا با تکیه بر آموخته های آکادمیک خود در مسیر شغل آینده شان قدگ بردارند .کاری که
بسیار سخت و بعضا ایرممکن است.
عدگ موفقیت در بازارکار و بیکاری به دلیل بی مهارتی و مدر گراییسات .نداشتن مهارت کافی باعث شده است که در سالهای اخیر
فارغ التحصاایالن زیادی به جمع روزافرون بیکاران ملحس شااوند .در واقع همین بی مهارتی باعث می شااود که افراد ج ب بازار کار
نشاوند .سااالنه حدود یک میلیون فارغ التحصایل بعنو ان متقاضای کار وارد چرخه ی بازار کار می شوند .یک علت مهم این موضوع
فرهنگ نادرسات مدر گرایی اسات که در بین جوانان مطرح اسات .البته شرایط ورود بسیار آسان به دانشگاه ها و توسعه ی نظاگ
آموزشای عالی نیز به گستر این طرز تخکر دامن زده است .متاسخانه در اکثر خانواده ها شرایط به گونه ای رقم می خورد که صرفا
ورود به دانشاگاه بر کسااب مهارت ارجحیت پیدا می کند .حتی اگر این ترجیح باعث شااود که افراد بیکار بمانند .فرهنگ تحصاایالت
دانشاگاهی فارغ از اساتعدادهای هر فرد در خانواده ها به مرور باعث فرامو کردن اهمیت کساب مهارت می شود و همین موضوع
جوانان را برای ورود به بازارکار دچار ضاعن می کند .گساتر فرهنگ آموز مهارت برای تربیت نیروی کار بیش از پیش احساس
می شود.
مهندسان جوان در یافتن شغل مناسب با چه مشکالتی روبرو هستند؟
شااید با این گختار موافس باشاید شااید هم نباشاید اما در هر صاورت ،به نظر می رساد علل نیافتن شاغل مناسااب و ناکامی
مهندسان جوان در ورود به بازار کار از دو مورد زیر ناشی شود:
اگر واقع بین باشایم ،آنچه که در دانشگاه ها بعنوان واحد های درسی ارائه می شوند با آنچه که در بازار کار بدان نیاز پیدا می کنید
فرسنگ ها فاصله دارد.هر اندازه تخاوت دانشگاه و محیط کار زیاد است ،میزان توجهی که دانشگاه به بازار کار دارد ناچیز است.
یعنی دانشجویان و به تبع آن فارغ التحصیالن برای موفقیت و ورود به بازار کار به مهارت هایی نیاز دارند که در دانشگاه تحت هیچ
عنوانی به آنها پرداخته نشاده است .همین ناهماهنگی بین دو محیطی که افراد از یکی به دیگری گ ر می کنند ،باعث شده تا افراد
بعد از فارغ التحصاایلی با حقیقت تله بازار کار مواجه شااوند و به این نتیجه برسااند که به مهارت هایی نیاز دارند که ابدا تابحال در
مورد آنها چیزی نشنیده اند.
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