با مشاغل
آشنایی با رشته طراحی صنعتی

آیــا بایــد محصــوالت زیبــا را در موزهها و
نمایشــگاهها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته
باشیم که زیبایی در گوشهگوشه آن ،جلوهگر
باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس دیدگاه
دوم شکل گرفته اســت؛ البته نباید تصور کرد
که رشــته طراحی صنعتی فقط بــه زیبایی
محصوالت میاندیشد ،بلکه این رشته معتقد
است که در ساخت محصوالت مورد استفاده
بشــر باید از لطافــت ،زیبایــی و ظرافت هنر
همچنین فناوری و کارآیی علم بهره گرفت تا
بتوان زندگی زیباتر و راحتتری داشت .
ی الز م
تواناییها 
در رشته طراحی صنعتی ،خالقیت حرف اول
را میزند و دانشــجوی این رشته باید توانایی
نوآوری و تفکر خالق را داشته باشد؛ یعنی هم
هنر و هم صنعت را درک کــرده و هم قدرت
مدیریت داشته باشد و عالوه بر موارد فوق ،تا
حدودی با مباحث کاربــردی علوم پایه مثل
ی آشنا
فیزیک ،شیمی ،هندس ه و زیستشناس 
باشد .دانشــجوی این رشــته ،باید نگاه خود
ف و اشــیاء دقیقتر کن د و پیوســته
را ب ه اطرا 
ن خود
ی افراد را در ذه 
ی و اجتماع 
ی فرد 
نیازها 
ی کاری
ی با محیطها 
مرور کند .او باید ب ه راحت 
ب خود را از نظر فنی
ط برقرار کرد ه و تجار 
ارتبا 
ی ک ه بتواند عملکرد
ش دهد؛ ب ه گونها 
گســتر 
ح خود را کام ً
ی مراحل
ال توجی ه کند و تمام 
طر 
ن را زیر نظر داشت ه باشد.
یآ 
اجرای 
ی در ایران
ت شغل 
موقعی 
متأسفانه در کشور ما ،تکنولوژی تولید پایین
م و 99درصد
ی داری 
ت محدود 
ت و ما تولیدا 
اس 
همین تولیدات محدود نیــز کپی از تولیدات
خارجی است؛ یعنی کارخانهدارها برای طرح
جدید ،سرمایهگذاری نمیکنند .برای همین
ی بســیار
ن صنعت 
ی طراحا 
ی شــغل 
فرصتها 
ی دیگر در کشور ما ارتباط
محدود است .از سو 
ت و دانشــگا ه وجود ندارد و
ن صنع 
ی بی 
نزدیک 
به همین خاطر صاحبان صنایع ،این رشته را
نمیشناسند و حتی در بسیاری از کارخانهها
یک مهندس مکانیک ،کار طــراح صنعتی را
انجام میدهد؛ یعنی هم طرح یک محصول و
هم تولید آن برعهده مهندس مکانیک است.
ن رشت ه هنوز حضور
ن ای 
ن فارغالتحصیال 
بنابرای 
ث مبلمان
ت ندارند و تنها در بح 
ی در صنع 
فعال 
شــهری ،صنعت راهآهن و تا حــدودی لوازم
ت میکنند.
ی فعالی 
ت خودروساز 
ی و صنع 
خانگ 
ل تحصیل
ن رشت ه در طو 
ی ای 
درسها 
آشــنایی با هنر در تاریخ ،مــواد و روشهای
ی هنرهای
ی پایه ،مبان 
ســاخت ،کارگا ه طراح 
تجســمی ،عکاســی پایه ،ریاضی کاربردی،
نقشهکشی صنعتی ،هندسه  ،فیزیک،شیمی
کاربردی  ،تاریخ طراحی صنعتی ،مهندســی
ی  ،کارگا ه طراحی
ی  ،حجمســاز 
ل انسان 
عوام 
صنعتی  ،فرم و فضا ،مدلسازی  ،هنر و تمدن
اســامی  ،طراحی فنی  ،طراحــی به کمک
ت صنعتی ،پروژه
ی تولیــدا 
کامپیوتــر ،ارزیاب 
ت تولیدات
ی  ،اقتصــاد و مدیری 
ی صنعت 
طراح 
ی  ،پروژ ه نهایی.
ی صنعت 
صنعتی ،جامعهشناس 

نکته
توصیههایی برای چانهزنی منطقی با
کارفرما

حقوق پیشنهادی شما چقدر است؟

یکیازمهمترینسواالتیکهذهنافرادجویایکار
را به خود مشغول میکند،این است که در هنگام
مصاحبه شــغلی ،چه میزان حقوق درخواستی
پیشــنهاد دهند تا ضمن اینکــه تامین کننده
نیازهایشان باشد ،تاثیر بدی روی کارفرما نگذارد.
گام نخست این اســت که خود را آماده مذاکره
کنید .شاید الزم باشد تا پیش از مذاکره ،تحقیقات
خود را کامل کنید و دریابید که فردی همحرفه با
میزان تجربه شما ،چقدر حقوق دریافت میکند؟
بنابراین ،در هنگام مذاکره بر ســر حقوق ،وقتی
پیشنهاد کارفرما را شــنیدید ،با در ذهن داشتن
ارقامی که درباره آنها تحقیق کردهبودید ،وقت
آن میرسد که مذاکره خود را شروع کنید.تیلور
میافزاید :اما خاصیت نخستین پیشنهاد و اینکه
تا چه اندازه قدرت ارائه آنرا دارید را نیز فراموش
نکنید و حواستان به این باشد که تا چهاندازه رقم
درستی را پیشــنهاد دهید که نه خیلی باال و نه
خیلی پایین باشد.بهعنوان یک قانون کلی ،بهتر
است حدود  10الی  20درصد باالتر از حقوقی که
آخرین بار دریافت کردهاید را پیشنهاد دهید .این
بدین معناست که اگر ساالنه  50هزار دالر درآمد
داشتید،ب هراحتیمیتوانیدبدوناینکهطرفمقابل
خشمگین شود یا به پیشنهادتان بخندد 55 ،الی
 60هزار دالر پیشنهاد حقوق دهید.تیلور اینگونه
توضیح میدهد :درصورتی که پیشــنهاد اصلی
کارفرما در کفه سنگین ترازو باشد ،آنگاه قدرت
مانور بیشــتری دارید .مثال اگر کارفرما پیشنهاد
دهد نسبت به آخرین حقوقتان 20،درصد حقوق
باالتری پرداخت میکند ،قطعا این امکان وجود
دارد تا برای دریافت مبلغ بیشتر ،بازهم چانهزنی
کنید .دراینصورت میتوانید  5درصد بیشتر از
 20درصدپیشنهادیراطلبکنید؛امااینراهمدر
ذهن داشته باشید که حتی درصورت عدم موافقت
وی با این رقم ،بازهم حقوق خوبی گرفتهاید.حرف
بوکتاب
آخراینکهقبلازمذاکرهبرایحقوقحسا 
کرده و تحقیقات خــود را کامل کنید و ببینید با
افزایش  10الی  20درصدی ،دریافتی شما چقدر
خواهد شد.

شغل دولتی در کدام کشورهای اروپایی بیشتر است؟

ت پذیرش در دانشگاهها معقولتر میشود
ظرفی 

دولتهای ســوئد ،دانمارک و نروژ بیش از سایر کشورهای اروپایی دست به اســتخدام زده اند.به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا ،تا
پایان سال  ،۲۰۱۶سهم دولتهای کشورهای اروپایی از استخدام افراد ،مختلف بوده است .با این حال نروژ بیش از سایر کشورهای
اروپایی بخش دولتی بزرگتری دارد و  ۳۰درصد کارکنان نروژی در مشاغل دولتی استخدام شدهاند .پس از نروژ ،سوئد با  ۲۹درصد،
دانمارک با  ۲۸درصد و فنالند با  ۲۵درصد ،بیشترین اشــتغال زایی را در سمت های دولتی داشتهاند.دولتهای استونی ،لیتوانی،
فرانسه و مجارستان به ترتیب با استخدام  ۲۳و  ۲۲درصد از کل شاغالن این کشورها ،از دیگر کشورهای با اندازه دولت بزرگ در قاره
سبز محسوب میشوند.از طرف دیگر احتمال یافتن کار دولتی در آلمان کمتر از ســایر کشورهای اروپایی است .بعد از این کشور،
لوکزامبورگ با  ۱۲درصد ،هلند با  ۱۳درصد و ایتالیا با  ۱۴درصد ،کمترین اشتغال زایی دولتی را داشته اند.

ت پذیزش در
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت :در حال حاضر بنای وزارت علوم بر این است که ظرفی 
دانشگاهها را معقولتر کند.محمود صادقی با اشاره به انباشت دانشجویان دکتری و سرنوشت آنها پس از فارغ التحصیلی گفت :به طور
کلی آموزش عالی یک رشد کمی بیروی ه در توسعه  واحدهای آموزشی ،توسعه رشتهها و ظرفیتها در یک دهه گذشته داشته و معضلی
برای  آموزشعالیبودکهگریبانگیرششدهاست.بهتازگییکطرحآمایشآموزشعالیآمادهشدهوبهتصویبشورایانقالبفرهنگی
رسیده و وزارت علوم تفسیر این طرح را تهیه و شروع به اجرای آن کرده است.صادقی با اشاره به تاثیر این آمایش آموزش عالی بر انباشت
ظرفیتها گفت :ادغام بعضی از واحدهای آموزشی ،حذف برخی از رشتهها و متناسب کردن ظرفیتها و پذیرشها با نیازها از جمله
اهداف این آمایش بوده است.
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کارآفرین ها

تفاوتهدفگذاری با رویاپردازی درکسبوکار
دکتر مهرداد یاسایی
افکار نیوز

در بســیاری از کتابهــای مدیریــت یا
روانشناســی خواندهایم که هدفگذاری
در شــکلدهی به زندگی هــر فرد چقدر
تاثیرگذار است .اهداف به زندگی ما معنی
و جهت میبخشــند؛ اما آیا تــا به حال به
این فکر کردهایم که افــکاری که در قالب
هدف به ذهن ما خطــور میکنند به چه
میزان در فعالیتهای روزمره ما تاثیر دارند؟
بســیاری از ما در طول زندگی موضوعاتی
به ذهنمان خطور میکند که گاهی برای
آنها فعال میشویم و گاهی صرفا از کنار
آنها میگذریم؛ اما به احتمال خیلی زیاد
همه ما دچار این حالت شدهایم که با انرژی
فراوان راجع به یک هدف صحبت میکنیم
و بسیار انگیزه داریم که در راستای تحقق
بخشیدن به آن تالش کنیم؛ اما در بسیاری
از مواقع پس از گذشت یک بازه زمانی کوتاه،
دیگر خبری از آن انگیزه و انرژی نیســت.
این موضوع حتما دارای ابعاد روانی است
که خارج از بحث این مقاله است .هدف این
متن در این است که از منظر علم مدیریت
این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بد نیست در ابتدا تفاوت بین هدف و رویا را
بشناسیم .یکی از مهمترین وجوه تفکیک
هدف از رویا ،عملیاتی بودن هدف اســت.
در حیطه مدیریت استراتژیک به این نکته
اشاره میشود که بین آنجایی که هستیم
(وضعیت فعلی) و آنجایی که میخواهیم
باشــیم (هدف یا وضعیت مطلــوب) باید
بتوانیم یک مسیر کامال عملیاتی ترسیم
کنیم؛ البته این موضوع به این معنی نیست
که رویاپردازی کار نامناســبی است؛ بلکه
باقی ماندن موضوعــات در حد رویا و نبود
مســیر عملیاتی برای آن مشــکل آفرین
است .این روزها در بسیاری از سازمانها،
شــرکتها و حتی دولتها این موضوع به
چشم میخورد که افراد با درک نادرست از

علم مدیریت استراتژیک ،منابع بسیاری را از
بین میبرند و نتیجهای حاصل نمیکنند.
چقدر از ایــن جمالت شــنیدهایم که ما
میخواهیم اولین ،بزرگترین ،سریعترین،
پرسودترین ،پیشرفتهترین و قدرتمندترین
باشیم .کافی است ســری بزنیم به بیانیه
مأموریت ،چشــمانداز یا اهداف بلندمدت
بسیاری از سازمانها ،ارگانها ،شرکتها و
حتیکشورها.آنگاهدرمییابیمکهبیننقطه
فعلیوهدفمدنظر،فرسنگهافاصلهوجود
دارد .این موضوع حتی در زندگی شخصی
ما نیز بسیار نمود دارد .تا به حال چندین
بار برای خودمان برنامه منظم ورزشــی یا
مطالعاتی طرحریزی کردهایم؟ و چندین
بار بیش از چند روز به آن پایبند نبودهایم؟
غیرعملیاتی بودن این اهداف که عمدتا در
حد رویا باقی میماننــد ،دالیل مختلفی
دارد که به برخی از مهمترین آنها اشــاره
میشود:
• درک نامناســب از منابع .رسیدن به هر
هدفی نیازمند منابعی اســت که باید در
راســتای آن صرف شــود .خیلی از اوقات
بهدلیل نبود شناخت کافی از اهداف ،میزان
منابع مورد نیاز بهدرستی درک نمیشود.
در این مواقع ،عمدتــا ذهن ما با رویکردی
خوشبینانه نســبت به منابــع ،برای ما
دلیلتراشی میکند .اگر هم شخص دیگری
سواالت دقیقی دررابطه با شیوه تامین منابع
برای عملیاتی کردن هدف از ما بپرســد،
عمدتا با کلیگویی به پاســخ برمیآییم.
بســیاری از کارآفرینان هنگام راهاندازی
یک کسب و کار در این تله میافتند .انرژی
فوقالعاده این بزرگــواران در خلق ،باعث
میشود که با رویکردی بسیار خوشبینانه
به برخی از موضوعات بنگرند .موضوعاتی
که عمدتا نیازمند صرف منابع (اعم از فکری
یا مالی) هستند .این تصورات خوشبینانه
منجر به بلوکه شدن بسیاری از سرمایههای
ملی در قالب طرحها ،سولهها ،ماشینآالت
و تجهیزات بالاستفاده یا نیمهکارهای است

که امروز در سراسر کشور شاهد آن هستیم.
• ضعف نگرش سیستمی :تعاریف بسیاری
از نگرش سیستمی خوانده و شنیدهایم؛ اما
اگر بخواهیم تعریفی از نگرش سیستمی در
زمینه مورد بحث داشته باشیم ،میتوانیم
این گونه بگوییم که فــردی دارای نگرش
سیســتمی قویتری است که متغیرهای
تاثیرگذار بیشتری را به درستی شناخته
و با اســتفاده از تجزیــه و تحلیل علمی و
قضاوت شــهودی ،برهمکنش آنها را در
انتخابهای گوناگون ،بهتر پیشبینی کند.
در بســیاری از موارد با این موضوع روبهرو
شدهایم که بهدلیل ضعف نگرش سیستمی
اهداف به درستی تعریف نمیشوند و اگر
تعریف میشوند بهدلیل نبود دیدگاه قوی
سیستمی ،تصور درستی از مسیر عملیاتی
شدن آن به وجود نمیآید .به همین دلیل
در بسیاری از مواقع در زمان مشخص شده
به اهداف دست نمییابیم.
• شناخت کم از روشها و مسیرهای اجرایی.
در ادبیات مدیریت استراتژیک همواره به
این موضوع اشاره میشود که راهبری یک
گروه در مسیر رســیدن به هدف نیازمند

شــناخت باالی اســتراتژی ،از روشها و
تکنیکهای اجرایی اســت .پارهای اوقات
جمالت خوب خنثی از سوی افرادی بیان
میشود که بهدلیل نداشــتن شناخت از
مسیر اجرایی ،از قالب هدف خارج میشوند
و شکلی رویا گونه به خود میگیرند ،چون
امکان اجرای واقعی را ندارند .گاهی نیز به
نظر میرســد که با گفتن جمالت خوب
خنثی ،ذهن اقناع میشود و فرد هرگز به
حیطه عملیات وارد نمیشــود .زمانی که
با عدم موفقیت روبهرو میشــویم ،عمدتا
عدم موفقیتهای خود را در دســتیابی به
اهداف ،به عوامل بیرونی نسبت میدهیم.
حال آنکه مهمترین شاخص فرد ،سازمان یا
کشور موفق در قرن حاضر از دید بسیاری از
بزرگان علم ،یادگیرندگی است و رویکردی
که منجر به یادگیرندگی میشــود ،اصل
عاملیت است .اصل عاملیت به بیان ساده
به معنی حاکم بودن بر سرنوشت است .نه
به این معنی که آنچه اتفاق میافتد ،حاصل
متغیرهایی است که تحت کنترل نیستند.
شاید الزم باشــد قدری این مفهوم بیشتر
تشریح شــود .اصل عاملیت به این معنی

نیستکهمتغیرغیرقابلکنترلوجودندارد.
اما رویکردی است که سعی میکند به جای
بهانه تراشی ،تالش و کوشش را تقویت کند.
همه ما ،انسانها ،شرکتها و کشورهایی را
دیدهایم که در شــرایط سخت توانستهاند
با تالش ،کوشــش و بهرهگیری از دانش و
بینش ،از دیگران پیشی بگیرند؛ درحالیکه
میتوانستند تالش نکنند و عدم موفقیت
خود را به عوامل بیرونی نسبت دهند.
عمق این مسئله به اندازهای است که گاهی
این جمالت خوب خنثی در صحبتهای
انتخاباتــی نامزدهای ریاســتجمهوری
نیز وجود داشت .شخصی که نامزد احراز
باالترین مقام اجرایی یک کشــور است،
جمالتی میگوید کــه در عملیاتی بودن
آنها شک و تردید بســیار وجود دارد و به
راحتی نمیتوان مسیر عملیاتی کردن آن
را ترسیم کرد .بنابراین به نظر میرسد برای
اینکه کمتر جمالت خوب خنثی بشنویم،
بهتر اســت کمتر جمــات خوب خنثی
بگوییم .با اصل عاملیت به موضوعات ،نگاه
ژرف کنیم ،بیندیشیم و سوال هوشمندانه
بپرسیم.

با ثروتمندان

ثروتمندترین جوانان دنیا اهل کدام کشورند؟

فوربس ،لیســت ثروتمندترین جوانان
دنیا را منتشر کرده و ســه نفر اول آن از

نروژ هستند .در این لیست نام ثروتمندان
جوانی وجود دارد که شناختن آنها خالی

از لطف نیست .نکته جالب اینجاست که
در لیســت جوانترین ثروتمندان دنیا ۳
نفر اهل نروژ هســتند .نکته جالب دیگر
این است که جوانترین ثروتمند دنیا تنها
 ۲۱سال سن دارد .در زیر با این افراد آشنا
خواهید شد.
جان کولیسون |  ۲۷ساله | یک
میلیارد دالر
جان کولیسون فارغالتحصیل هاروارد و
یکی از موسسان «استرایپ» یک کمپانی
پرداخت آنالین اســت .او و برادرش که
در ســال  ۲۰۱۱کمپانیشــان را افتتاح
کردند ،اهــل ایرلند هســتند و حاال در
سانفرانسیسکو ،جایی که شرکتشان در
آن قرار دارد ،زندگی میکنند.
ایوان اشــپیگل |  ۲۷ساله | ۴٫۱
میلیارد دالر
اشــپیگل آمریکایی یکی از موسســان
اپلیکیشن سرشناس اسنپچت است .او
در سال  ۲۰۱۱به کمک همدانشگاهیاش

تعاون

در استنفورد و دوست صمیمیاش بابی
مورفی کارشــان را آغاز کردند .وقتی در
سال  ۲۰۱۷استفاده از این اپلیکیشن به
اوج رســید ،او تبدیل به جوانترین مدیر
اجرایی سرشناس در دنیا شد .روزانه ۱۷۰
میلیون نفر در دنیا از اسنپچت استفاده
میکنند و اشــپیگل و مورفی هر کدام
 ۱۸درصد از سهام این کمپانی را دارند اما
شرایط به گونهای است که حق رأی فقط
مختص این دو است.
گوستاو ماگنار ویتزو |  ۲۴ساله |
 ۱٫۹میلیارد دالر
گوستاو ماگنار ویتزو اهل نروژ است و تقریبا
نیمی از کمپانی نروژی که در امور مربوط
به پرورش ماهی فعالیت میکند و سالمار
نام دارد ،متعلق به اوست .کمپانی او یکی
از بزرگترین کمپانیهای پرورش ماهی
سالمون در دنیاست .پدر او گوستاو ویتزو
کسی بود که مالک کمپانی بود و در سال
 ۲۰۱۳این کمپانی را به پسرش هدیه داد.

کاترینا اندرسن |  ۲۲ساله | ۱٫۴
میلیارد دالر
کاترینا اندرسن که اهل نروژ است در سال
 ۲۰۱۷سوژه اصلی مطبوعات شد ،دلیلش
هم جریمه  ۲۳هزار پونــدی او به خاطر
رانندگی در حال مســتی بود .او دومین
ثروتمند جوان دنیاســت و نفر قبل از او
خواهرش است .هرکدام از این دو خواهر
 ۴۲درصد از سهام کمپانی خانوادگیشان
به نام فرد را دارند .پــدر آنها هنوز مدیر
کمپانی است و  ۷۰درصد حق رای دارد.
الکساندرا اندرسن |  ۲۱ساله | ۱٫۴
میلیارد دالر
الکساندرا اندرســن جوانترین ثروتمند
دنیاست و  ۴۲درصد از سهام کمپانی فرد
را دارد .کمپانی فــرد یک کمپانی بزرگ
در زمینه ســهام و بورس در نروژ است .او
به همراه خواهرش بیشــترین سهام این
کمپانی را دارند و پدرشــان هم مدیر آن
است.

خبر ویژه

جزئیات نشست مزدی کارگران

دادخواست کارگران الکترونیکی میشود

مدیر کل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به نشست امروزشورای عالی کار و درخواست نمایندگان کارگری برای جبران
قدرت خرید گفت:نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهاد خود را تایک ماه آینده ارائه می دهند.اسماعیلی ظریفی
آزاد با تشریح جزئیات نشست شورای عالی کار اظهار داشت :نشست ،دو دستور کار عمده داشت که یکی از موضوعات
در خصوص وضعیت معیشتی کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی بود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار
درخواست تجدید نظر در این خصوص را داشتند.وی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت
خرید کارگران لزوما فزایش مستقیم دستمزد نبود ،افزود :خواسته کلی نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت
حمایتهای اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد.مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاکید کرد:
پیشنهاد خاصی از سوی نمایندگان کارگری در نشست مطرح نشد؛ اما آنها به طرح های گذشتههای دور اشاره کردند
که دولت با تامین بخشی از اقالم مصرفی یا سایر مزایای مالی قدرت خرید این گروه را افزایش دهد.ظریفی آزاد افزود:
در نهایت نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی نظرات خود را مطرح کردند و قرار شد هر دو گروه پیشنهادهای اجرایی
خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی ،به دولت
پیشنهاد شود.این مقام مسئول در وزارت کار همچنین اصالح آیین دادرسی کار را از دیگر دستور کارهای نشست عنوان
کرد و گفت :با توجه به اینکه یکی از ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از روز شنبه آغاز می شود و یکی
از خدمات این سامانه ثبت الکترونیکی شکایات است ،این آیین نامه نیازمند یک سری اصالحات و تغییرات شکلی بود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاکید کرد :حدود یک هفته پس از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان در
سامانه جامع روابط کار ،ثبت دادخواست و شکایات به صورت فیزیکی در ادارات کار پذیرفته می شود؛ اما با توجه به اصالح
آیین دادرسی به زودی دادخواست کارگران صرفا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پذیرفته می شود.

آیین دادرسی کار از سوی شورای عالی کار اصالح شد تا از این
پس دادخواســتهای کارگران صرفا به صورت الکترونیکی
پذیرفته شود.اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران
خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اصالح
آییننامه دادرسی کار در نشست شورای عالی کار گفت :با توجه
به اینکه ثبتنام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از
روز شنبه آغاز میشود و از این پس ثبت دادخواست کارگران
و امور مربوط به دادرسی کار باید به صورت الکترونیکی انجام
شود ،نیازمند اصالح آیین دادرسی کار بودیم .وی ادامه داد :اعضای شورای عالی کار این آییننامه را با برخی اصالحات و
ی کار از طریق سامانه جامع روابط کار امکانپذیر باشد.
تغییرات به تصویب رساندند تا امکان ثبت دادخواستها و دادرس 
وی ادامه داد :یک هفته پس از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار ثبت دادخواست و شکایات
به صورت فیزیکی در ادارات کار پذیرفته میشود ،اما با توجه به اصالح آییننامه دادرسی ،به زودی دادخواست کارگران
صرفا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پذیرفته خواهد شد  .از روز شنبه کارگران و کارفرمایان میتوانند با مراجعه به
دفاتر پیشخوان برای استفاده از خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان ثبتنام کنند.بنابر اعالم مسئوالن وزارت کار هفته
اول ثبتنامها مربوط به تهران است و بعد از آن در چند استان دیگر نیز ثبتنام از کارگران و کارفرمایان برای استفاده از
سامانه جامع روابط کار امکانپذیر خواهد بود ،بنابر زمانبندی اعالم شده یک ماه بعد از دورهآزمایشی در چند استان این
سامانه به صورت سراسری در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار خواهد گرفت.

  ۴گام برای ایجاد اعتماد به
نفس در بین پرسنل

یکی از اولویتهــای کاری مدیران تازهکار و
کمتجربه ،آگاهی یافتن از نحوه ایجاد و تقویت
اعتماد به نفس در میان کارکنانشــان است  .
چهار راه بیشتر برای باالبردن اعتماد به نفس
در میان کارکنان توصیه میشود.
 )1اجراکننده بینظیری شوید
یک راه ساده باال بردن اعتماد به نفس تبدیل
شدن به آن چیزی است که اجراکننده بینظیر
نامیده میشود .برای این کار نیازی نیست که
ناظر ،مدیر یا مسئول ســطح باالیی باشید،
چراکه همیشــه صدها موقعیت عالی برای
تبدیل شدن به یک اجراکننده بینظیر وجود
دارد .اگر به محیط کاری خود نگاهی بیندازید،
حداقل یــک موقعیت را خواهیــد یافت که
احتماال هر روز بیشــتر میشود .واقعیت این
است که افراد اطراف شــما بهطور مثبت به
کمک شما نیاز دارند .این بدان معناست که
باید در موقعیتهای جدید مسئولیتی خارج
از وظایف معمول خــود را بپذیرید که برای
آنها دستمزد نخواهید گرفت؛ اما اعتماد به
نفسی که از انجام این کار بهعنوان اجراکننده
بینظیر همچنین مهارتهایی که به دست
میآورید ،بسیار باارزشتر از مزایای فوری و
مستقیم اســت.قانون اول برای تبدیل شدن
به این اجراکننده قبول مسئولیت در هر شغل
و مجموعهای اســت .در حقیقــت ،به دنبال
موقعیتهایــی برای قبول مســئولیتهای
جدید در هر زمان و مکان باشید .هرچه بیشتر
افرادتان شما را در کارتان موفق ببینند ،اعتماد
به نفس بیشتری کسب میکنید تا در آینده
عملکردهای جدید و چالشبرانگیزی را انجام
دهید که قبال هرگز انجام ندادهاید.
 )2به دنبال باال بــردن مهارت خود و
کارکنانتان باشید
تحقیقات نشان داده که منبع مهم پرقدرتی
بهطور خــودکار اعتماد به نفس شــما را باال
میبرد .این منبع مهارت شماســت .مهارت،
دانش عمیق یا تبحر خاص در هر موضوعی
است .شــما میتوانید مهارت خود را در هر
موضوعی باال ببرید :اقتصاد ،بازاریابی ،پرواز،
راهبری ،تحلیل ســهام ،حفــظ گزارشها،
سرمایهگذاری ،خرید ماشــین ،گرفتن وام،
بولینگ یا بیسبال .مهارت میتواند در آنچه
میخوریم باشــد ،چگونه دویــدن یا حتی
بهترین راه چمن زدن .مهــارت میتواند در
مورد هر چیزی که انسان انجام میدهد باشد.
 )3باال بردن اعتمــاد به نفس از طریق
تصویرسازی ذهنی مثبت
یکی از مهمترین کارهایی که میتوانید برای
باال بردن اعتماد به نفس انجام دهید تمرین
تصویرسازی ذهنی مثبت است .چون تصویر
ذهنی منفی میتواند به اعتماد به نفس شما
لطمه بزند ،تصویر مثبت میتواند به باال بردن
اعتماد به نفس کمک کند .موارد بســیاری
وجود دارد که میتوانید با تصویر ذهنی انجام
دهید و این نــوع تصویرســازی در مواردی
تبدیل به واقعیت میشــود .به همین دلیل
است که پزشکان به بیماران مبتال به سرطان
تکنیکهای تصویرسازی را میآموزند که با
اســتفاده از آنها ،بیمار در ذهنش میبیند
سلولهای سرطانی از بین رفتهاند.
 )4مطمئن عمل کنید
تجربه نشــان داده چنانچه بهگونهای عمل
کنید که انگار به چیزی رســیدهاید ،در واقع
به آن چیز خواهید رسید و اگر مطمئن عمل
کنید ،به اعتماد به نفس هم خواهید رسید.
این مطلب بارها بهوسیله افراد بسیاری تایید
شده است« .والتر اندرسون» که کتاب دوره
اطمینان را نوشته ،میگوید« :اگر به گونهای
عمل کنید که انگار اعتماد بــه نفس دارید،
بهرغم اینکه به خودتان اعتماد ندارید ،اعتماد
به نفس شما باال خواهد رفت .اگر تصویری از
آنچه میخواهید باشید در ذهن خود تثبیت
کنید ،کم کم آن شخصیت را پیدا میکنید.
محمد علــی ،قهرمان بوکس ســنگین وزن
جهان ،این مطلب را تایید میکند و میگوید:
«برای آنکه قهرمان بزرگی شــوید باید باور
کنید بهترین هستید .اگر نیستید ،تظاهر کنید
هســتید».اعتماد به نفس شما و کارکنانتان
زمانی باال خواهد رفت که اراده کنید در موارد
مختلف موفق شوید .آن گاه خواهید دید که
موفقیت آنقدرها هم که به نظر میرسید دور
از دسترس و دستنیافتنی نیست .پس اول
کارهای ســاده و کوچکتر را انجام دهید .د.
سپس به کارهای دشوارتر بپردازید .آنها را
سادهتر از حد تصورتان خواهید یافت.
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