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مدیران کاتالیزورهای شادی
 در کار

هیچ مدیری نمی تواند کارمندانی مولد و پربازده و البته، 
را  روند  این  می تواند  فقط  بلکه  بسازد،  سرزنده  و  شاد 
تسریع و تسهیل کند. در واقع، مدیران نقش کاتالیزور را 
در دستیابی به بهره وری از طریق افزایش شادی در کار 
بازی می کنند. آنها می توانند به کارمندان در پیداکردن 
به  رسیدن  برای  مقاومت  و  مانع  کمترین  با  مسیری 
اهدافشان کمک کنند و به ایشان یاد بدهند که چگونه 
باید  البته،  کنند.  برنامه ریزی  خود  برای شغل  می توانند 
نمیتوانند  را  کارها  این  از  کدام  هیچ  مدیران  که  گفت 
بدون همکاری و تالش جدی از سوی کارمندان انجام 
دهند. از نظر مدیران بزرگ، کارمندان مانند ستاره هایی 
همه  و  بدرخشند  به شدت  می توانند  که  می کنند  عمل 
جا را روشن کنند و برای این درخشش، به روحیه شاد 
نیاز دارند. از هر فرصتی برای نگریستن به خود استفاده 
اختیارتان  در  شرکت  که  بازخوردی  ابزار  هر  از  کنید؛ 
قرار می دهد برای افزایش شناخت از خودتان و نگرش 

دیگران راجع به خودتان استفاده کنید. 
تفکر عمیق داشته باشید؛ در طول ماه چند بار و هر بار 
بین 20 تا 30 دقیقه بنشینید و مروری بر آنچه طی هفته 
که  بپرسید  از خود  باشید.  داشته  داده اید،  انجام  گذشته 
طی این هفته چه آموختید و چه کارهایی را انجام دادید؟ 
کرده اید؟  پیدا  تنفر  چیز  چه  از  و  برده  لذت  چیز  چه  از 
را  خودتان    ... و  استعدادهایتان چیست؟  با  آنها  ارتباط 
کشف کنید؛ سعی کنید در طول زمان، تصویر کاملتری 
از  و  کنید  پیدا  خود  استعدادهای  و  دانش  مهارت ها،  از 
این درک و فهم فزاینده برای انتخاب و بر عهده گرفتن 
بهتر،  همکاری  به  شدن  تبدیل  مناسب تر،  نقش های 
ارتقا  و  پیشرفت  نهایت،  در  و  بیشتر  آموزه های  کسب 
بهره ببرید. سازگار شدن با دیگران را بیاموزید؛ به مرور 
زمان، انواع مؤثرتر و مفیدتر همکاری با دیگران را که به 
بهتر شدن کارتان کمک می کند، شناسایی کنید. تجربه 
باالتر،  درجات  دارای  کارمندان  که  است  کرده  ثابت 
با همکاران  بیشتری  و  بهتر  و سازگاری  انعطاف پذیری 
خود دارند و محیط های کاری متفاوت را تحمل میکنند. 
و کشفیات خود  آموخته ها  به  دائم  به طور  باشید؛  پیگیر 
ببندید.  کار  به  را  آنها  کنید  سعی  و  باشید  داشته  توجه 
آموخته ها  و  دانسته ها  مؤثر  و  پی  در  پی  کاربستن  به 
که  کاری  از  شما  و  ببخشد  هویت  کارتان  به  می تواند 

انجام می دهید، احساس شادی و شعف بیشتری کنید. 
هنگامی که وارد محل کارتان می شوید، تصمیم بگیرید 
عملکردی  و  باشید  داشته  قبل  روز  از  بهتر  کیفیتی 
که  هستند  کسانی  شاد  کارمندان  دهید؛  ارائه  برازنده تر 
روز  از  بهتر  که  می گیرند  تصمیم  کاری،  روز  آغاز  در 
نگریستن  از  پس  و  روز  پایان  در  و  کنند  کار  قبلشان 
و  رضایت  احساس  شدت  به  روزانه شان،  عملکرد  به 

خرسندی می کنند.
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به منظور محافظت از زنان باردار در برابر ویروس 
کرونا مراجعه زنان باردار به مراکز سونوگرافی حتی 
المقدور با هماهنگی قبلی باشد بطوری که از تجمع 

بیماران جلوگیری شود.
با  مواجهه  خطر  از  جلوگیری  منظور  به 
مناسب  فرصت  در  ضروری  غیر  سونوگرافی های 

نوبت دهی شود.
مرتب  بطور  موسسه/مرکز  ضدعفونی  و  نظافت 
انجام شود. به سرویس بهداشتی، دستگیره های در، 
دستگاه  و  کامپیوتر  موس  و  کیبورد  پذیرش،  میز 
سونوگرافی و هر جایی که احتمال تماس با دست 

بیشتر است، توجه ویژه شود.
به منظور جلوگیری از ازدحام و خطر مواجهه، زنان 

باردار بدون همراه در سالن انتظار باشند.
پذیرش  از  مراجعین،  همه  از  حفاظت  منظور  به   
حداقل  شخصی  حفاظت  داشتن  بدون  بیماران 

ماسک و دستکش خودداری شود.
این موضوع در هنگام نوبت دهی به بیماران اطالع 
ماسک  است  بهتر  امکان  صورت  در  شود  رسانی 
همه  به  و  شده  تهیه  کافی  تعداد  به  دستکش  و 

مراجعین داده شود.
 سیستم تهویه اتاق سونوگرافی و سالن انتظار حتی 

المقدور تقویت شود.
یک  تصویربرداری  مرکز  موسسه،  ورودی  در 
برای  کننده  مراجعه  هر  که  شود  نصب  اطالعیه 
باید  هموطنان  دیگر  و  خود  سالمتی  از  حفاظت 

ماسک و دستکش داشته باشد.
 لیوان های یکبار مصرف در بخش سونوگرافی باید 
باشند  سربسته  محفظه  در  مخصوص  جایگاه  در 
بطوریکه به صورت تک تک خارج شود و پس از 

استفاده در سطل درب دار انداخته شود.
 تمام سطل های موسسه درب دار باشند و مادران 

باردار از آب سردکن های عمومی استفاده نکنند.
ضمن  انتظار  سالن  در  اعالمیه ای  نصب  با   
اطالع رسانی عالئم کرونا از مراجعین خواسته شود 

در صورت داشتن هر یک از این
عالئم حتمًا به منشی پذیرش اطالع دهند.

ممکن  باردار  زنان  با  همزمان  اینکه  به  توجه  با 
قفسه  رادیوگرافی  انجام  برای  دیگر  بیماران  است 
برای  کنند،  مراجعه  رادیولوژی  موسسات  به  سینه 
این موارد باید ضمن رعایت کامل اصول محافظتی 
بدون معطلی برای ثبت در پذیرش و اخذ وجه فوراً 

رادیوگرافی تهیه و بیمار بالفاصله از مکان موسسه 
خارج شود.

کار های پذیرش و گرفتن ریپورت رادیوگرافی بعد 
از خروج بیمار توسط همراه بیمار( که حتمًا ماسک 

و دستکش دارد انجام خواهد شد.
- پوشیدن ماسک، حداقل ماسک سه الیه به روش 

استاندارد
- پوشیدن دستکش ترجیحًا التکس

- -پرهیز از دست زدن به اشیا
- حفظ فاصله مناسب از سایر مراجعین

- تعویض کامل لباس ها در بازگشت به منزل
- استحمام بعد از سونوگرافی

- همه مراجعین غیرباردار نیز باید اصول محافظتی 
مشابه را رعایت کنند.

در صورت امکان یکبروشور حاوی تمام توصیه های 
محافظتی عمومی در اختیار مراجیعن قرار داده شود.

پذیرش، خدمات  تکنسین،  پزشک،  پرسنل(  کلیه   
و  باشند  برخوردار  کامل  حفاظتی  پوشش  از  و... 
است  بهتر  باشند،  داشته  دستکش  ماسک،  حداقل 

ماسک N. ۹۵ باشد.
سایر نکات حفاظت شخصی توسط پرسنل رعایت 
ثانیه ای   30-20 مرتب  شستشوی  مانند  شود، 
فاصله  حداکثر  رعایت  صابون،  و  آب  با  دست ها 
 WHO ... دستورالعمل های  و  بیماران  با  ممکن 

و CDC و اطالعیه های وزارت بهداشت.
پروب  روی  روکش  باید  سونوگرافی  بار  هر  برای 
از  می توان  اینکار  برای  شود.  کشیده  سونوگرافی 
کاور مخصوص پروب، دستکش یا سلفون استفاده 
کرد که پس از کشیدن آن روی پروب سطح آن با 

آنتی سپتیک الکلی استریل گردد 
خواسته  بیمار  از  است  بهتر  سونوگرافی  حین  در   

نشود که نفس عمیق بکشد یا سرفه بکند.
پس از سونوگرافی هر بیمار روکش یکبار مصرف 
تخت تعویض گردد. ترجیحًا قبل از خوابیدن بیمار 

روی تخت اسپری آنتی سپتیک زده شود.
شده  پوشانده  سلفون  با  سونوگرافی  دستگاه  پنل   

و با احتیاط ضدعفونی شود و روزانه تعویض شود.
اساس  بر  دستگاه  سونوگرافی،  بار  هر  از  پس 
دستورالعمل شرکت سازنده حتی المکان ضدعفونی 

شود.
قبل و بعد از سونوگرافی روی شکم بیمار اسپری 

آنتی سپتیک استاندارد زده شود.

می  را  این  ؟  بود  دنیا چگونه خواهد  کرونا  پسا  در 
و  سناریوها  سوژه  مختلفی  ابعاد  و  شکل  به  توان 
ایام  دراین  شد  می  اگر  البته  سینمایی  فیلم های 
یا  ستارگان  جنگ  مانند  درست  کرد.  ساخت  فیلم 
تصور،  قابل  غیر  دنیایی   ، کرونا  .پسا  فضا  به  سفر 
و  تخیالت  از  مملو  اینروزها  البته  و  آخرالزمانی 
پیش بینی های گوناگون، گاهی از پایان جهان می 
جابه  از  بعضی  فقیر،  و  غنی  تغییر  از  برخی  گویند، 

جایی جایگاه شرق و غرب .
و  جانباختگان  در  اول  رتبه   ، آمریکا  اینروزها 
رویایی  شهر  نیویورک   ، ست  کرونا  به  مبتالیان 
میماند،  ارواح  شهر  به  اینروزها   ، دیروز  تا  برخی 

سوت و کور درقرنطینه .
قطب اول اقتصادی جهان در آچمز کروناست و به 
نیز  خارجی  و  داخلی  در عرصه سیاست  آن  تبعیت 
عقب نشسته است . از سویی دیگر اروپا نیز اگر چه 
نه به اندازه آمریکا، اما بی تردید حال و روز خوبی 
ندارد . خسته است و زخم خورده از بالی ویروس 
چینی . ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و انگلیس و حاال 
را  تاریخ خود  دوران  بدترین  از  ...یکی  آلمان  حتی 

تحمل می کنند، شبیه به جنگ جهانی دوم .
رقیب   ، شده  که  ظاهرهم  در  الاقل  سو  آن  از  اما 
اقتصادی آمریکا و اروپا وضعیتی به مراتب متفاوت 
امن  معلوم  قرار  از  اینروزها  کرونا  زادگاه  دارد.  تر 
ترین کشورها در دنیا شده است. کشوری که کرونا 
را به جان دنیا انداخت االن هفته هاست آماری که 
است.  دورقمی  میدهد  ویروس  این  به  مبتالیان  از 
در مجموع حتی تعداد کشته شدگانش آن طور که 
نفر  هزار  چهار  به  امروز  تا  ابتدا  از  کند  می  ادعا 
هم نرسیده و بااین روند دیگر خطری را در گوشه 
به  فقط  نه  حیات  کند.  نمی  احساس  خود  کنار  و 
چین بلکه به ووهان مرکز این ویروس نیز بازگشته 
اند  به کار کرده  نو شروع  از  و کارها  است، کسب 
بازدید گردشگرانی شده  و دیوار چین دوباره محل 
در  ماندن  هفته ها  گذشت  از  بعد  خواهند  می  که 
بنای  این  و  آزاد  هوای  در  برآسایند  دمی  قرنطینه 
با  اروپا  و  آمریکا  درحالیکه  عظمت.  با  تاریخی 
بیکاری مردمانش به واسطه قرنطینه طوالنی مدت، 
 ، کنند  می  نرم  پنجه  و  دست  اقتصادی  مشکالت 
دوباره  سردمداری  برای  گرفته  ای  تازه  جان  چین 
در عرصه جهانی، اما اینبار با این تفاوت که رقبای 
غربی اش از نفس افتاده اند و جان رقابت ندارند . 
از همینروست که بسیاری از تغییر جایگاه ها سخن 
دوم  جهانی  جنگ  مثل  درست   . میاورند  میان  به 
که دنیا تغییر کرد . می گویند حاال وقت یکه تازی 
چین به جای آمریکا و اروپا در پسا کروناست . اینکه 
ابرقدرت جهان را زین پس چین بنامیم و به جای 
غرب ، شرق را مظهر پیشرفت و تمدن و بزرگی و 
مدرنیسم تلقی کنیم .بسیاری عامل این که آمریکا 
تا امروز در عرصه بین الملل حرف اول را می زده 
افتاد  اتفاق  دانند، جنگ که  جنگ جهانی دوم می 
تمام معادالت به هم خورد. آمریکا تا قبل از جنگ 
آمریکا  دوری  نداشت؛  قدرت  اینقدرها  دوم  جهانی 
از جنگ باعث شد تا این کشور از کشورهای دیگر 
جلو بیافتد و خودش را به عنوان ابر قدرت معرفی 
کند، تا حدی که امروز اروپا با همه ادعای پیشرفتی 
که دارد کماکان زیر سایه آمریکاست و نمی تواند 
در  را  این  بگیرد.  تصمیم  کشور  این  از  مستقل 

خوبی  به  ایران  علیه  آمریکا  ی  تحریم ها  ماجرای 
کرونا  از  قبل  تا  آمریکا  هژمونی   . کردیم  مشاهده 

ادامه داشت اما حاال همه چیز فرق کرده است .
داده،  تغییر  را  دردنیا  مناسبات   1۹ کووید  ماجرای 
کووید را با جنگ جهانی دوم مقایسه می کنند این 
که در آن همه کشورها درگیر شده اند و چین از آن 
فارغ وهمین شاید چین را در پسا کرونا در جایگاه 

آمریکا قراردهد.
بال  ازاین  زمانی  چه  آمریکا  و  اروپا  نیست  معلوم 
این  اقتصاد  قرنطینه،  سیاست های  شوند،  می  رها 
نابودی  به  و  قرارداده  الشعاع  تحت  را  کشورها 
جای  باید  یعنی  این  حاال  و  است  کرده  نزدیک 
که  نحوی  به  بدانیم،  شده  راعوض  آمریکا  و  چین 
از این پس کشور اژدهای قرمز برجهان حکمرانی 
دیکته  دنیا  به  را  خود  سیاست های  و  کرد  خواهد 
؟  کمونیسم  چاشنی  با  سیاست هایی   . کند  می 
از  خیلی  بینی های  پیش  گویند  می  خیلی ها  حاال 
و  تمدن  گفتند  می  که  ای  اسطوره  پیشگوهای 
 ، رسید  غرب  به  شرق  از  که  همانگونه  پیشرفت 
بازخواهد گشت درست  به شرق  از غرب  دیگر  بار 
به  درپاسخ  ؟  است  چنین  واقعا  آیا   . درآمده  ازآب 
 ، مدت  کوتاه  به  را  کرونا  تبعات  باید  سوال  این 
نگاه  بتوان  تا  بلند مدت تقسیم کرد،  میان مدت و 
درکوتاه  شاید   . داشت  کرونا  پیامدهای  از  بهتری 
تواند  می  موضوع  این  که  میگویند  بسیاری  مدت 
بخصوص  بزرگ  دولت های  برای  جدی  پیامدهای 
آمریکا و اروپا به همراه داشته باشد که درست هم 
می گویند، کرونا خال های بزرگ در جوامع غربی را 
توانست  این شرایط  در  برعکس چین  و  داد  نشان 
توانایی های خودش را به رخ جوامع غربی بکشاند، 
اما باید این نکته را هم مدنظر داشت که اوال این ها 
تبعات کوتاه مدت هستند و از سویی خود چین هم 
از موضوع کرونا دچار ضررو زیان های قابل توجهی 

شده است .
و  کارخانه  عنوان  به  چین  کرونا،  بحران  از  قبل 
یکی از موتورمحرکه های تولید در جهان تلقی می 
بسیاری  کرد،  افت  مدت  دراین  چین  بورس  شد. 
می  موضوع  این  شد،  متوقف  چین  کارخانجات  از 
همراه  به  هم  را  چین  اقتصادی  رشد  کاهش  تواند 
کاهش  پیامد  که  همانطور  سویی  از  باشد  داشته 
دیگر  اقتصادی  رشد  کاهش  چین  اقتصادی  رشد 

نیز  را  اروپا  و  آمریکا  بخصوص  جهان  کشورهای 
منجر می شود چه بسا پیامدهای امروز کاهش رشد 
اقتصادی آمریکا و اروپا دامن چین را هم در ادامه 
بگیرد . بنابراین اقتصاد در جهان امروز به گونه ای 
نیست که بگوییم چون مثال چین در بحران کرونا 
قطعا  چین  ماند،  ناکام  آمریکا  و  اروپا  و  شد  پیروز 
یکه تاز می شود و یا برعکس آن، تا قبل از شیوع 
کرونا در غرب و آمریکا این تصور هم درست نبود 
و  افتاده  کرونا  دام  در  چون  چین  کنیم  گمان  که 
اقتصادش نابود شده پس آمریکا با خیال راحت تر 

می تواند در اقتصاد حرکت کند.
با این توصیفات آیا چین می تواند فارغ از مباحث 
اقتصادی ، بعد از کرونا به عنوان یک کشور موثر 
نقش  نیز  جهان  امنیتی  و  سیاسی  تحوالت  در 
اقتصادی  نگاه  تردید  بی  ؟  کند  ایفا  بزرگتری 
سیاسی  نگاه  از  تر  پیشرفته  و  بهتر  خیلی  چینی ها 
چین  اگرچه  که  معنا  این  به   . آن هاست  امنیتی  و 
سیاسی  زمینه  در  اما  است،  اقتصادی  برتر  قدرت 
و امنیتی نیازمند خیلی از تحوالت دردرون خودش 
کند.  بازی  نقش  جهانی  عرصه  در  بتواند  تا  است 
بلند  پیامدهای  گفته می شود  که  روست  از همین 
بتواند  چین  که  بود  نخواهد  آنچنان  کرونا  مدت 
را  کرونا  از  بعد  دنیای  در  تحوالت  آفرینی  نقش 
اقتصادی که در  . شرایط سیاسی و  بگیرد  برعهده 
انطباق  المللی  بین  با هنجارهای  است  چین حاکم 
چین  برای  مانع  بزرگترین  موضوع،  همین  و  ندارد 
نقش  آن  اروپا  و  آمریکا  همچون  بتواند  تا  است 
پسا  در   ، را  کشورها  این  کرونای  از  پیش  آفرینی 
اولویت چین  از سویی   . باشد  برعهده داشته  کرونا 
در مناسبات جهانی و تعامالت هم همیشه اولویت 
امنیتی.  سیاسی  مسائل  نه  و  است  بوده  اقتصادی 
انتقادات جدی به سیاست های چین وارد است . در 
به  که  شود  می  گفته   ، کرونا  مهار  موضوع  همین 
به سایر  تبعیضات جدی نسبت  بیماری،  این  خاطر 
آفریقایی ها  ویژه  به  این کشور  در  چینی  غیر  افراد 
اعمال کرده است و نشان داد که در عرصه جهانی 
نمی تواند نقش مدیریتی برعهده داشته باشد بلکه 
خود  خاص  شیوه های  با  کشور  این  مدیریتی  توان 
و مخصوص همین کشور است . ولی باید پذیرفت 
که در کوتاه مدت جایگاه اقتصادی و سیاسی اروپا 
که  گذاری  روند  آن  و  کرد  خواهد  افول  آمریکا  و 

اقتصادی  و  سیاسی  بت های  آن  در  شد  می  گفته 
در غرب به شرق حرکت می کنند با کاهش نقش 
آفرینی آمریکا در منطقه خاورمیانه سرعت بیشتری 
هم میابد، اما از سویی قاعدتا این شرایط می تواند 
هم  بیشتر  اروپا  و  آمریکا  با  چین  میان  را  تنش ها 

بکند .
دربیاید  ابرقدرت  شکل  به  کرونا  پسا  در  چین  اگر 
می  اگر  بود؟  خواهد  چه  جهان  برای  آن  تبعات 
در  حتی  قدرت  ابر  واژه  باشیم  بین  واقع  خواهیم 
دوران پیش از کرونا نیز به شکل زمانی که با نظام 
نداشت  وجود  بودیم  رو  روبه  جهان  در  قطبی  دو 
داشت  را  انتظار  این  توان  می  کرونا  پسا  در  اما   .
چند  نظام  یک  شاهد  آمریکا  هژمونی  جای  به  تا 
موثر  قدرت  یک  تواند  می  چین  که  باشیم  قطبی 
امریکا  آفرینی  نقش  کاهش  با  باشد  نظام  این  در 
پررنگتر خواهد  نقش چین  نظام جهانی  در  اروپا  و 
میان  توازن  و  تعادل  یک  شاهد  ما  بنابراین  و  شد 
به  یکی  جایگزینی  تا  هستیم  جهانی  قدرت های 
غرب  به  شرق  از  تمدن  روزگاری   . دیگری  جای 
شاهد  باردیگر  است  ممکن  امروز  آیا  کرد  حرکت 
تغییر جهت تمدن از غرب به شرق باشیم؟ حقیقت 
که  کنیم  می  صحبت  دنیایی  از  ما  که  است  این 
است،  گذشته  نیز  جهانی  دهکده  مرحله  از  حتی 
مسیر  در  و ضعف  با شدت  جهان  کشورهای  همه 
از  ما  که  تصوری  و  دارند  قرار  وپیشرفت  توسعه 
داریم  آمریکا  آن  از  پس  و  اروپا  چین،  تمدنسازی 
بود،  خواهیم  بیشتری  تنوع  شاهد  و  است  متفاوت 
دستاوردهای  از  نوعی  به  کشورها  همه  یعنی 
یک  به  علم  تولید  و  شوند  می  مند  بهره  بشری 
به  رسیدن  برای  جمعی  تالش  یک  و  رقابت  نوع 
عنوان  به  شد،  خواهد  تبدیل  بیشتر  توسعه  و  رفاه 
فناوری های  پنجم  نسل  آنکه  برای  چینی ها  مثال 
تلفن همراه را به نمایش بگذارند به شدت به اروپا 
و  قراردادها  دنبال  به  و  هستند  نیازمند  آمریکا  و 
تفاهمنامه هایی با اروپا و آمریکا می گردند تا ازاین 
به  کرونا  پسا  در  همین  برای  نمانند  عقب  عرصه 
جای جابه جا شدن کشورهای قدرتمند با یکدیگر، 
شاهد یک سبقت رقابت میان قطب های اقتصادی 
و سیاسی جهان برای نقش آفرینی در عرصه های 
مختلف دنیای اقتصادی ، سیاسی اجتماعی خواهیم 
و سختی  سنگین  رقابت  دوران  کرونا  از  پس  بود، 
میان دولت های سیاسی و اقتصادی در سیاست های 

منطقه و جهانی خواهد بود.
اینکه کدام کشور از بحران کرونا خارج شود قطعا 
به  ربطی  بحران  این  از  خروج   . است  مهم  بسیار 
 ، دیکتاتور  یا  است  دموکرات  کشور  این  اینکه 
لیبرال یا سوسیالست، ایدئولوژیک است یا سکوالر، 
مهار  در  دولت ها  کارآمدی  به  تنها  قضاوت  ندارد، 
این بحران است . اینکه کدام کشور با بسیج منابع 
داخلی و خارجی و با مدیریت کارآمد وبرنامه ریزی 
از عواقب و هزینه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی 
این بحران با حداقل زمان خارج شوند اهمیت دارد. 
چین  بگوییم  توانیم  نمی  هنوز  کنونی  شرایط  در 
در این کار موفق بوده است و آمریکا و اروپا نابود 
شده اند آنچنان که چین دومرتبه به واسطه روابط 

تجاری خود شاهد بازگشت این ویروس است .

 
و  رفتارها  بر  کامل  تسلط  که  است  این  بر  احساسمان  همواره  انسان ها  ما 
انتخاب های خودمان داریم و این ما هستیم که به شکلی کاماًل آگاهانه و مسلط 
روند زندگی مان را تعیین می کنیم، غافل از اینکه تأثیر محیط و عوامل بیرونی بر 
رفتارها و انتخاب هایمان بیش از آن چیزی است که فکرش را می کنیم. به نظر 
تأثیر محیط  ندارند که چقدر تحت  این موضوع  به  توجهی  اصاًل  افراد  می رسد 
بر  اقداماتمان  تمامی  که  این هستیم  به  ما دل خوش  عوامل خارجی هستند.  و 
انجام  آگاهانه  کاماًل  و  مغزمان  دوی  سیستم  انتخاب های  و  تصمیمات  اساس 
می شوند و نقش سیستم یک را در آن ها نادیده می گیریم؛ اما در حقیقت عواملی 
در بیرون از بدن ما وجود دارند که محرک هایی ناخودآگاه و خودکار برای برخی 
رفتارهای ما محسوب می شوند و می توانند نقطه شروع انجام اقداماتی باشند که 

سیستم دوی مغزمان تأثیر چندانی در آن نداشته است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته اقدامات عامدانه و کاماًل انتخابی فقط در حدود 
یک چهارم از تغییر رفتارهای مربوط به سالمتی N همچون ورزش کردن N ما 
تحت  رفتاری  تغییرات  این  سه چهارم  و  تأثیرگذارند  آن ها  بر  و  می زنند  رقم  را 
تأثیر محیط و عوامل بیرونی صورت می گیرند. برای مثال درصورتی که در یک 
محیط مجهز به ابزار و وسایل ورزشی قرار بگیریم، تأثیر خیلی بیشتری خواهیم 
گرفت تا اینکه خودمان در محیطی بدون تجهیزات کافی دوست داشته باشیم 

ورزش کنیم.
گرفتار  را  ما  می تواند  محیط  به  نسبت  مصونیتمان  مورد  در  ما  اشتباه  عقاید 
مشکالتی جدی در زندگی کند. ما دوست نداریم این موضوع را بپذیریم و شاید 
برایمان چندان قابل باور نباشد؛ اما واقعیت آن چیزی است که توضیح داده شد.

اکثر مردان و بخش زیادی از زنان در یک محیط و بافت خاص، بیشتر مستعد 
خیانت به همسران خودشان هستند. درصورتی که افراد خود را مصون و مستقل 
از محیط در نظر بگیرند، به زودی خودشان را در چنان محیط هایی و در شرایطی 

خواهند یافت که به سادگی قادر به کمک به خود و تغییر رفتارشان نیستند.
بر تسهیل اصالح  این موضوع می تواند عالوه  آگاهی و پذیرش کامل  ازاین رو 
و  شخصی  زندگی  در  کمتری  تنش  شود  باعث  درست  انتخاب های  و  رفتارها 

کاری متحمل شویم و زندگی آگاهانه تر و باکیفیت تری را تجربه کنیم.
نادیده گرفتن مصداق کودک آزادی است

 استرس؛ چالش کرونایی کودکان

 
نادیده گرفتن مصداق کودک آزادی است . برخی از والدین که به واسطه شرایط 
خودشان  از  را  کودک  هستند  عصبانیت  و  بی حوصلگی  و  استرس  دچار  فعلی 
طرد می کنند. قرنطینه کرونایی یک توصیه برای حفظ سالمتی است، سالمت 
و بهداشت فردی دو جنبه جسمی و روانی دارد و باید سالم بمانیم. والدین در 
و  رفتار  در  تغییر  موجب  قرنطینه  شوند،  غافل  کودکان  از  نباید  قرنطینه  دوران 
و... شده  فراغت  اوقات  تغذیه،  نوع  بیداری،  و  از جمله ساعت خواب  ما  عادات 
است و کودکان به واسطه تعطیلی مدارس بیشتر تحت تاثیر این تغییرات قرار 
گرفته اند. استرس مهمترین چالش کودکان در روزهای کرونایی است و کودکان 
از این قاعده مستثی نبوده و استرس خودشان را به صورت وابستگی به والدین، 
کودک  می دهند.  نشان  بعضا شب اداری  و  پرخاشگری  عصبانیت،  گوشه گیری، 
باید دلیل تغییر وضعیت را با زبان خودش و متناسب با سنش بداند، والدین باید 
به کودک بیاموزند که با رعایت اصول بهداشتی و ماندن در خانه هیچ خطری 
او را تهدید نمی کند تا استرسش کنترل و برطرف شود. برخی از والدین که به 
واسطه شرایط فعلی دچار استرس و بی حوصلگی و عصبانیت هستند کودک را 
از خودشان طرد می کنند و نسبت به حرف ها و احساسات او بی تفاوت می شوند. 
بسیاری از اختالفات خانوادگی نیز ناشی از نادیده گرفتن است که گاهی در مورد 
همسر رخ می دهد. جر و بحث والدین در حضور کودک نیز او را آزار می دهد، 
اکنون  اما  داشتند،  مشاجره  فرصت  والدین  و  بودند  مدرسه  کودکان  قبال  زیرا 
کودکان شاهد همه رفتار والدین هستند. ساعت خواب و بیداری کودک بدون 
بگیرند  را جدی  روزها صبحانه  در همه  خانواده ها  تنظیم شود  باید  سختگیری 
و در روزهای کرونایی بیشتر! استفاده بی رویه از فضای مجازی برای کودکان 
اعتیارآور است. اکنون که مدارس تعطیل است، کودکان وقت زیادی دارند و به 
ناچار به طرف استفاده بی رویه از مدیا)تلویزیون، موبایل، بازی کامپیوتری و...( 
می روند، اما نباید برای سالم نگه داشتن جسم به سالمتی روح آسیب بزنیم لذا 

والدین استفاده کودکان از فضای آنالین را مدیریت کنند.

طراحی شادمانی / تأثیر محیط بر 
رفتارها و انتخاب های ما

سایه اژدهای قرمز بر سر جهان

چند توصیه کرونایی به زنان باردار جهان 
زنان
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خیره  دوراندیشی  با  که  است  مدیرانی  از  گیتس  بیل   
کننده به خوبی رویدادهای بزرگ را پیش بینی می کند. 
او در سال 1۹۹۹ از برنامه اش برای مجهز کردن تمام 
ای  وعده  گفت؛  سخن  ویندوزی  کامپیوتر  به  ها  خانه 
که شاید از نظر بسیاری بلندپروازانه بود اما به واقعیت 
با سرعت  کتاب »تجارت  در  پیوست. وی همان سال 
تفکر« تغییرات گسترده اینترنت در زندگی بشر را هم 
پیش بینی کرد و چه کسی می تواند به واقعیت پیوستن 

اندیشی و بینش عمیق همان  این دور  انکار کند؟  آنرا 
چیزی است که مدیران عادی را از مدیران موفق جدا 
نباشد  برخوردار  دوراندیشی  از  مدیری  اگر  سازد.  می 
همه  نظیر  بحرانی  طی  ندهد،  خرج  به  صداقت  یا 
نادرست،  استراتژی  اتخاذ  با  کرونا  ویروس  گیری 
ناچیز شمردن مشکالت و ترسیم تصویری غیر واقعی 
مشکالت را عمیق تر کرده و باعث نارضایتی مشتریان 

و کارکنان می شود.

ویژگی رهبران موفق در بحران از نظر گیتس
با  »تجارت  کتاب  در  مایکروسافت  سابق  عامل  مدیر 
کمپانی  توانایی  که  می دهد  توضیح  تفکر«  سرعت 
برای واکنش به رویدادی غیرمنتظره فارغ از خوشایند 
شرکت  برای  رقابتی  مزیت  یک  آن،  بودن  ناگوار  یا 
اندازه ظهور  به  به شمار می رود. طبیعتا هیچ رویدادی 
دنیا  در  را  صنایع  از  نیمی  که  همه گیری  ویروس 
بنابراین  رود،  نمی  شمار  به  غیرمنتظره  کرده،  فلج 
توصیه های گیتس این روزها می تواند به کمک مدیران 
گل  جای  به  باید  باال  رده  مدیران  وی  نظر  از  بیاید. 
و  بوده  بد  خبرهای  دنبال  اوضاع،  دادن  نشان  بلبل  و 
توان کارکنان برای پاسخ به آنرا تقویت کنند. آنها باید 
به  هم  را  ناگوار  و  بد  خبرهای  بخواهند  کارکنان  از 
اندازه موارد مطلوب با هم به اشتراک بگذارند: تغییر در 
بد  خبرهای  برای  شنوا  گوش  داشتن  سازمان،  نگرش 
آغاز شود. گفتن  باال  از رده های  باید  از آن  استقبال  و 
است  آن ساده تر  پیاده سازی  از  مراتب  به  توصیه  این 
به ویژه اگر مدیر در راس هرم قدرت قرار داشته باشد. 
مراتب سازمان  است هرچه سلسله  باور  این  بر  گیتس 
خبرهای  گذاری  اشتراک  به  احتمال  باشد،  مسطح تر 

ناگوار و واکنش به آنها باالتر خواهد بود.
وی برای مدیرانی که این روزها بار تصمیم گیری را بر 

دوش می کشند، چندین توصیه دارد:
برای  محیطی  و  گرفته  دست  به  را  عمل  ابتکار   -

تشویق افراد به بحث و گفتگو ایجاد کنید.
برای  حتی  و  داده  گرفتن  شکل  اجازه  ایده ها  به   -

شکست پاداش قائل شوید.

مواردی  چه  بدانید  تا  کنید  استقبال  بد  خبرهای  از   -
بیش از همه به بهبود نیاز دارند.

- خبرهای بد را سریعا با دیگران در میان بگذارید.
اتکا  قابل  های  داده  اساس  بر  آگاهانه  تصمیم هایی   -

اخذ کنید.
آنها اجازه دهید  - با شکل دادن تیم های مجازی به 

سریعا روی راه حل ها کار کنند.
پیاده سازی رهبری  متعدد  مزایای  به  گیتس همچنین 
اشاره  تیم ها  بین  صحیح  ارتباط  برقراری  و  مشترک 
آن  نیازمند  شدت  به  ما  روزها  این  که  روندی  کرده، 
مستقل  تیم های  توسط  ها  حل  راه  بررسی  هستیم: 
به  کارکنان  شد.  منجر  العاده  فوق  ایده  ده ها  ایجاد  به 
سرعت از طریق ایمیل دیدگاهشان را بیان می کردند، 
در  های  گزینه  و  پرداخته  موضوعات  به  عمیق تر 
فوق  ایمیل ها  تعداد  می کردند.  مطرح  را  دسترس 
شد  باعث  طریق  این  از  گفتگو  و  بحث  و  بود  العاده 
در  دیدگاه ها  بهبود  برای  متعددی  رسمی  غیر  جلسات 
راهروهای شرکت شکل بگیرد. در دورانی که کارکنان 
در تمام سطوح از جمله در خط مقدم برای اتخاذ سریع 
رهبران  دارند،  نیاز  اطالعات  به  درست  تصمیم های 
برای موفقیت باید نقابشان را برداشته و صادقانه آنچه 
اشتراک  به  دیگران  با  بینند،  می  و  کرده  حس  که  را 
اینکار  آنها  آگاه کنند.  بد  از خبرهای  را  آنها  و  گذاشته 
را نه از روی ناامیدی بلکه به این خاطر می کنند که به 
توانایی نیروهایشان برای دستیابی به راه حل ها و عبور 

از مشکالت ایمان دارند.

بیل گیتس از خصوصیات رهبران موفق برای عبور از بحران می گوید

 
روزی  هر  است.  شگفت انگیز  دنیای  یک  امروزی  انسان  دنیای 
سمت  به  دیگر  گام  یک  شگفت انگیز  دنیای  این  می گذرد،  که 
مدرن تر شدن و بهبود برمی دارد و بشر مرزهای علم و تکنولوژی 
را بیش ازپیش درمی نوردد. هر روز امکانات در دسترسمان بیشتر 
و بهتر می شوند و رفاه زندگی رو به افزایش می گذارد. دنیایی که 
ما در آن زندگی می کنیم، دنیایی سرشار از زیبایی و پر از مناظر 
طبیعی و دیدنی ست، دنیایی با رفاه و آسایشی تمام نشدنی، دنیایی 
اساتید،  و  معلمان  بهترین  با  دنیایی  خواندنی،  کتاب های  از  پر 
دنیایی پر از دوستان بی نظیر، دنیایی با بهترین و گوش نوازترین 
با  دنیایی  محتواها،  پربارترین  و  بهترین  با  دنیایی  موسیقی ها، 
با  دنیایی  کشتی ها،  زیباترین  با  دنیایی  ماشین ها،   مجهزترین 
بزرگ ترین و مجلل ترین خانه ها، دنیایی با بهترین و پیشرفته ترین 
و  وسعت  قطارها.  سریع ترین  و  راحت ترین  با  دنیایی  هواپیماها، 

کثرت زیبایی های دنیا تمام نشدنی هستند.
امکاناتی  ساکنینش  برای  می کنیم  زیست  آن  در  ما  که  دنیایی 
نامحدود دارد. البته که این نامحدود بودن با توجه به فرصت ها و 
ظرفیت های انسان هاست که سنجیده می شود. تنها دارایی محدود 
زمان  می شود،  بهترین ها  این  به  یافتنمان  دست  از  مانع  که  ما 
ماست. زمانی محدود با امکانات و زیبایی هایی نامحدود. همین 
زمان و توجه محدود سدی بزرگ برای زیاده خواهی های انسان 
امروزی ست، ماللی بزرگ و آزاردهنده. ازاین رو همچون کسی 
که وارد یک میهمانی با بهترین نوع خوردنی ها و نوشیدنی ها و 
تفریحات شده، ناچار از انتخاب هستیم. انتخابی محدود و معطوف 
به گوشه ای کوچک از آنچه در اختیارمان گذاشته شده. اگر قادر 
در  کار  این  برای  کافی  اراده ای  و  قدرت  و  نباشیم  انتخاب  به 
دسرها،  غذاها،  انواع  میز  سر  بر  همواره  باشد،  نداشته  وجود  ما 
نوشیدنی ها و میوه ها در آمد و رفت خواهیم بود و میان وسوسه ها، 
زیبایی ها و چشم نوازی های آن ها همان اندک فرصت موجود را 
هم از دست خواهیم داد بدون اینکه گذر زمان را احساس کنیم. 
خواهیم شد  چیزی  آن  داشتن  اختیار  در  از  ناچار  هم  نهایت  در 
دنیای  انسان ها  ما  دنیای  کرده اند.  انتخاب  برایمان  دیگران  که 
اگر  که  انتخاب هایی  دشوار،  و  سخت  انتخابهای  است،  انتخاب 
خودمان دست به اقدام نزنیم، دنیا برایمان این کار را خواهد کرد. 
در این صورت، محکوم خواهیم شد به باختن، محکوم خواهیم 
خود  که  چه بهتر  پس  خوردن.  حسرت  و  دادن  دست  از  به  شد 
دست به کار شویم و انتخاب کنیم. انتخاب کنیم که چه چیزهایی 
را از دست دهیم و چه چیزهایی را به دست آوریم تا در غفلت از 
انتخاب، همان اندک داشته هایمان را هم نبازیم. دست به انتخاب 
بزنیم تا بتوانیم در این فرصت محدود با منابعی محدود تر، اندک 
لذت و استفاده ای را که برایمان ممکن شده را از دست ندهیم. 
مهم ترین و تأثیرگذارترین کار ما انسان ها در این زندگی همان 
انتخاب است. کسانی که بهتر بیندیشند و انتخابهای سنجیده تر و 
سریع تری داشته باشند، برندگان این دنیای نامحدود شگفت انگیز 

خواهند بود.

فقر سواد رسانه ای دلیل 
رواج شایعات

 
بر  پاندمیک )همه گیر( آن  با شیوع  ابعاد فاجعه بار ویروس کرونا 
اقتصاد ایران و جهان دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست. هر روز 
اقتصاددانان و محافل آکادمیک از وخامت و رکود گسترده اوضاع 
اقتصادی جهانی گزارش می کنند. به بیان ساده تر اقتصاد جهان 
فلج شده است.  شکی نیست که در جهان کنونی با وجود حجم 
انبوهی از رسانه و شبکه های خبری که هر کدام با یک هدف 
و نیت خاصی فعالیت می کنند، تشخیص سره از ناسره را برای 
مردم عادی بسیار دشوار کرده است. از این رو نیاز است که در 
همه جوامع محافل علمی و آکادمیک، سواد رسانه ای را به عنوان 
سواد  دهند.  آموزش  آنها  به  شهروندان  زندگی  از  مهمی  بخش 
برسند  مهارت  بر  متکی  درک  از  نوعی  به  افراد  یعنی  رسانه ای 
انواع تولیدات آن ها را شناخته و  انواع رسانه ها و  و براساس آن 
برای  تفکیک و شناسایی کنند. پس مهمترین اصل  از یکدیگر 
مواجهه با یک خبر، تشخیص رسانه منتشرکننده و شکل تولید 
خبر است، چرا که امروزه منتشر کنندگان خبر تالش می کنند با 
شیوه های نوین و اشکال گوناگون برای رسیدن به مقصود خود، 
از  یکی  در کشورما  رسانه  فقر  کنند.  و گمراه  فریب  را  مخاطب 
عوامل مهم انتشار اخبار جعلی، پروپاگاندا، خرافات، ترویج شایعات 
و.. است. ریشه این فقر رسانه ای در جامعه از یک سو »ضعف 
در تولید محتوا« است که متاسفانه کشور ما در آن ید طوالنی 
دارد، چراکه بخش اعظمی از تولید محتوا در انحصار صداوسیما 
و رسانه های دیداری و شنیداری است. در این میان روزنامه ها 
هم از آنجایی که مخاطبان آن هم عمومًا قشر متوسط به باالی 
جامعه هستند، پس الجرم توان پوشش همه جامعه را ندارند. یکی 
از مشکالت جامعه ما در عرصه رسانه یقینا بی توجهی به مقوله 
تکنولوژی و عصر نوین اطالعاتی است. در دنیایی که اطالعات 
در کسری از ثانیه جابجا می شود و هر روز ابزارهای جدیدی به 
دنیای مدرن افزوده می شود، به اتخاذ سیاست و مدیریت های 
تنها  متاسفانه  میان  این  در  که  است  نیاز  فضا  این  با  متناسب 
سیاستی که ما در کشور اتخاذ کردیم یا روش قهرآمیز فیلتر کردن 
رهاسازی  تکنولوژی،  و  رقابت  در  ناتوانی  واسطه  به  یا  و  است 
زند و  بیان دیگر سوء مدیریت موج می  به  عرصه رسانه است. 
هیچ هدف و تئوری خاصی در مدیریت و کانالیزه افکار عمومی 

در پیش گرفته نشده است.

دنیای نامحدود و 
انتخابهای محدود

می پیوندد  وقوع  به  جامعه ای  هر  در  بحران ها  وقتی   
مسؤلین  از  اعم  جامعه  آن  و ضعف  قوت  نقاط  می توانند 
و مردم را در زمینه مدیریت آن بحران ها و تأثیر پذیری 
منفی کمتر نشان دهد. از جمله این بحران ها که در تمام 
که  است  کرونا  بحران  کرده  پیدا  شیوع  دنیا  کشورهای 
تأثیر  تحت  را  خانواده  حوزه  جمله  از  مختلف  حوزه های 
قرار داده و نشان داد که چقدر در شرایط امروزی همچون 
نیاکان مان می توانیم با هم در خانه زندگی کنیم و لذت 
با هم  از بودن  ببریم. ما خانواده بودن را به گونه ای که 
نیستم  بلد  مان خوب  مادران  و  پدر  ببریم همچون  لذت 
چون مهارت های مختلف برای این موضوع را نداریم یا 
این مهارت ها  از جمله  این مهارت ها ضعیف هستیم.  در 
است.  خانواده  اعضا  با  خانه  درون  در  گروهی  بازی های 
اشاره  آنها  به  روزها  این  اطرافیان  از  بسیاری  که  ضعفی 
می کنند. وابستگی و چسبندگی بیش از حد به رسانه های 
مختلف، دوری عاطفی از همدیگر، وابستگی به تلفن های 
همراه و فناوری های نوین )که در جای خود یک ضرورت 
و  اجتماعی  در شبکه های  و حضور  است(  ناپذیر  اجتناب 
تفاوت در اطالعات فرزندان و والدین و نداشتن حوزه های 
مشترک و جذاب برای این افراد در درون خانه از جمله 
نداشته  دوست  را  همدیگر  اینکه  نه  است.  دالیل  این 
باشند بلکه نمی دانند چگونه آن را ابراز کنند و با توجه به 
اشتغال هر دو یا یکی از زوجین در محیط های بیرون از 
منزل در گذشته، فرصت حضور مشترک کمتر بود ولی به 
دلیل طوالنی شدن تعطیالت و اجبار به حضور طوالنی تر 
کنار هم متوجه شدند که ممکن است نتوانند همدیگر را 

این گونه تحمل کنند، یا حداقل آن این است که از این 
بودن طوالنی مدت کنار هم خیلی لذت نمی برند و محیط 
ممکن  نتیجه  در  نیست  بانشاط  و  شاد  محیطی  خانه ها، 
اگر مهارت  ایجاد شود که  تعارضاتی در روابطشان  است 
نیستیم  بلد  ما  اکثر  )که  نباشند  بلد  را هم  تعارضات  حل 
یا ضعیف هستیم( می تواند منجر به بروز اختالفاتی شود 
کرونا  بحران  اجتماعی  منفی  پیامدهای  از  می تواند  که 
در  و  شرایط  این  در  خانواده ها  نیازهای  از  یکی  باشد. 
و  خانواده  کارکردهای  در  بازنگری  کرونا،  پسا  دوران 
نه  کرونا  بحران  است.  خانواده ها  نیاز  مورد  مهارت های 
تاریخ  در  بود.  آن خواهد  آخرین  نه  و  بوده  بحران  اولین 
زندگی ما همیشه بحران های مختلف به وقوع می پیوندد 
که می توان با تدبیر و کسب مهارت های متعدد با عوارض 

اجتماعی و روانی کمتر، آنها را سپری کرد.

منابع  تأمین  اجتماعی گفت:  تامین  عامل سازمان  مدیر   
است.  ضروری  بیکاری  بیمه  صندوق  برای  جدید  مالی 
مصطفی ساالری در جلسه با کمیسیون اجتماعی مجلس 
تأمین  سازمان  درمانگاه   310 و  بیمارستان   ۷۷ گفت: 
دانشگاه های  با  هماهنگ  و  کامل  طور  به  اجتماعی 
دارند.  قرار  کرونایی  بیماران  خدمت  در  پزشکی  علوم 
وی افزود: در استان هایی که شاهد شیوع بیشتر ویروس 
تأمین  سازمان  درمانی  مراکز  ظرفیت  از  بودیم  کرونا 
در  خوشبختانه  و  شد  استفاده  کامل  طور  به  اجتماعی 
شرایط  شاهد  گرفته  صورت  اقدامات  با  استان ها  برخی 
بهتری نسبت به قبل هستیم. ساالری پرداخت مطالبات 
مهم  اقدامات  دیگر  از  را  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
مقدمات  گفت:  و  کرد  عنوان  اجتماعی  تأمین  سازمان 
تجهیز  با  و  بود  شده  فراهم  قبل  ماه های  طی  کار  این 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  مطالبات  الزم  منابع 
کشور به طور کامل تسویه و به روز شد. ساالری افزود: 

بخش  قرارداد  طرف  مراکز  مطالبات  از  عمده ای  بخش 
پرداخت  نیز  مختلف  خدماتی  حوزه های  در  خصوصی 
بیمه  برای صندوق  منابع  تأمین  لزوم  بر  شده است. وی 
 2۴0 حدود  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  تأکید  بیکاری 
تراز  و  دریافت می کنند  مقرری  این صندوق  از  نفر  هزار 
سایر  محل  از  و  بوده  منفی  بیکاری  بیمه  صندوق  مالی 
منابع تأمین اعتبار می شود. با افزایش متقاضیان دریافت 
نیازمند  قطعًا  کرونا  ویروس  شیوع  براثر  بیکاری  بیمه 
خواهیم  بیکاری  بیمه  صندوق  برای  بیشتر  منابع  تأمین 
بود. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
کمیسیون های  گفت:  جلسه  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی اقدامات صورت 
شیوع  با  مقابله  درباره  مختلف  دستگاه های  در  گرفته 
ویروس کرونا و مداوای بیماران هستند و در این جلسه به 
بررسی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می پردازند. وی افزود: وزارت تعاون، 
صورت  اقدامات  از  جامعی  گزارش  اجتماعی  رفاه  و  کار 
با شیوع  اقدام برای مقابله  برنامه های در دست  گرفته و 
ویروس کرونا، مداوای بیماران و حمایت از کسب و کارها 
و اشتغال کارگران تهیه و به کمیسیون اجتماعی مجلس 
این جلسه اعضای  ادامه  ارسال کند. در  شورای اسالمی 
بیان  به  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
دیدگاه ها، سواالت و نقطه نظرات خود درباره اقدامات و 
برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 

تأمین اجتماعی پرداختند.

 

اینجا چند توصیه برای بهبود تجارت و یا شروع یک  در 
کسب و کار موفق برای شما دارم که تجربه و مطالعاتم 

نتیجه بخش بودن آنها را تضمین میکند:
1 - در صورتی که قبال کسب و کاری داشته اید که موفق 
نبوده عوامل رفتاری خودتان را که باعث شکست شده پیدا 
کنید و به یاد داشته باشید عوامل درونی بسیار تاثیرگذار تر 
از عوامل خارجی هستند. پس برای تغییر نتایج قبلی ابتدا 

تغییر را از خودتان شروع کنید.
را  خود  ذهن  استراتژیک  برنامه  یک  داشتن  از  قبل   -  2
برای داشتن تفکر استراتژیک آماده کنید، برنامه ها ممکن 
و  خالق  ذهن  یک  اما  شوند  تغییرات  دستخوش  است 

موقعیت شناس میتواند همیشه به کمک شما بیاید.

3 - از شروع کردن تجارت و یا کاری 
که به آن عالقه ندارید خود داری کنید، 
از  بیشتر  کار  و  کسب  شروع  از  قبل 
کار  و  بودن کسب  مفید  به  دهی  سود 
اطمینان  خود  با عالیق  آن  مطابقت  و 

حاصل کنید.
کار،  و  کسب  شرایط  مورد  در   -  ۴
رقیبان، مشتریان و مهمتر از همه وجه 
تمایز محصول خود با رقبا تحقیق کنید 
و یک سئوال اساسی را همیشه از خود 
یا  محصول  باید  چرا  مشتری  بپرسید، 
خدمات شما را نسبت به رقیبتان ترجیح 

دهد.
کنید  مشخص  را  خود  اهداف   -  ۵
دسترس  قابل  اما  بزرگ  باید  اهدافتان 
به  و  بندی  دسته  را  خود  اهداف  باشد. 
دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم 
مدت  بلند  اهداف  باشد  یادتان  کنید، 
داده  شکل  را  شما  سازمان  انداز  چشم 
را  فعالیت  انگیزه های  انتخاب صحیح  و در صورت عدم 

از بین خواهند برد .
۶ - همیشه با انگیزه باشید و از افراد با انگیزه در سازمان 
خود کمک بگیرید، داشتن انگیزه میتواند هر غیر ممکنی 

را ممکن کند.
هر  کنید  تمرکز  خود  اصلی  ی  ها  فعالیت  روی  به   -  ۷
روز از یک شاخه به شاخه دیگر نروید و سعی کنید کارها 
را اولویت بندی کنید. سعی کنید تمرکز اصلی خود را بر 

اهداف خود متمرکز کنید.
۸ - از تغییر نترسید، به خاطر بسپارید همه در مقابل تغییر 
مقاومت میکنند اما باید به عنوان یک مدیر قدرت تصمیم 
تصمیم  این  و  باشید  داشته  را  لحظات حساس  در  گیری 

میتواند در مورد هر چیزی باشد، حتی خود شما !
۹ - برای خود و کارمندان و مشتریانتان پاداش مشخص 
کنید در هر مرحله از کار در صورت دست یافتن به موفقیت، 
حتی موفقیت های کوچک به خود و دیگران پاداش بدهید.

10 - به یاد داشته باشید یک مدیر خوب باید کارمندانی 
را  انگیزه  با  و  خالق  انسانی  منابع  باشد،  داشته  خوب 
اختیارات  کنید  سعی  و  دهید  آموزش  آنها  به  و  استخدام 
الزم را برای نمایش توانمندیهای خود داشته باشند، شما 
فقط باید از دور آنها را کنترل کرده و آنها را متوجه حظور و 
پیگیریتان بکنید اما از دخالت در مسائل کوچک خودداری 

کنید.
طیف  در  آن  نیاز  که  کنید  تمرکز  محصوالتی  بر   -  11
بدنبال  میتوانید  شما  باشد  یادتان  باشد،  جامعه  از  وسیعی 
آنها  برای  خدماتی  و  محصول  هنوز  که  باشید  نیازهایی 

ایجاد نشده است.
العاده  خارق  اتفاق  منتظر  و  باشید  داشته  تحمل   -  12
به  مرحله  و  کنید  فکر  اهدافتان  به  فقط  و  فقط  نباشید، 
با  که  زمانی  دقیقا  افراد  از  بسیاری  بروید  پیش  مرحله 

موفقیت چند قدم فاصله دارند دست از کار میکشند.
13 - یک مشاور خوب برای راهنمایی کسب و کار خود 
انتخاب کنید، در مورد فاکتور های مشاوره مدیریت تحقیق 
برای  کافی  زمان  میتوانند  که  را  گروه  ترین  کارآزموده  و 
که  افرادی  از  نکنید  فراموش  کنید،  انتخاب  بگذارند  شما 
یک نسخه واحد برای همه دارند پرهیز کنید، یک مشاور 
بازار  آنالیز  و  تحقیق  و  تجربه  بر  تکیه  با  خوب  مدیریت 
میتواند از نگاهی دیگر کسب و کار شما را بررسی و راه 
حل های خوبی به شما ارائه دهد، اما یک نکته مهم در 
بن  به  که  زمانی  فقط  که  است  این  مشاور  داشتن  مورد 

بست رسیده اید به یاد داشتن مشاور نباشید.
1۴ - از تکنیک های مختلف فروش و بازاریابی بهره مند 
شوید، همیشه مشتریانی وجود دارند که شما آنها را نمی 

ایده  از آن چند  تر  بازاریابی خوب و مهم  بینید، یک تیم 
کار  به  میتواند  بیشتر  فروش  همیشه  فروش،  برای  خوب 

شما انگیزه و منابع مالی تزریق کند
1۵ - یک سیستم اطالعاتی دقیق در کسب و کار خود 
آنالیز  نگهداری و مرتبا  را دریافت،  ایجاد کنید، اطالعات 
کنید، انحراف از اهداف و یا ضرر و زیان را در سریع ترین 

زمان تشخیص داده و به دنبال راه حل باشید
1۶ - سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای 
بهبود  سیستم  یک  باشد،  موثر  بسیار  متواند  المللی  بین 

مستمر استاندارد تبیین و از آن تبعیت کنید.
1۷ - از تکنولوژی های روز بهره مند شوید و کسب و کار 

خود را همه جا معرفی کنید
در تجارت مشتریان  1۸ - مهمترین عامل موفقیت شما 
شما خواهند بود یک کلید اساسی در موفقیت وفادار سازی 
با  مشتریان است، مشتریان خود را فراموش نکنید، مرتبا 
آنها در تماس باشید و سعی کنید خدمات بیشتر و مطلوبی 

به آنها ارائه دهید .
1۹ - در مورد برند و مزیت های محصولتان تبلیغ کنید 
اما همیشه به خاطر داشته باشید موثر ترین تبلیغات باید 
با صداقت، کوتاه و حاوی یک پیام مشخص باشند که بر 

برند و مزیت محصول شما استوار باشد.
20 - به کار، منابع انسانی، محصول و برند خود باور داشته 
و  در کسب  ایجاد یک خالقیت  فکر  به  روز  و هر  باشید 
کارتان باشید.هر چند عوامل و نکات مختلفی در این حوزه 
مطرح و قابل ذکر است اما رعایت نکات باال شاید کلیدی 
ترین موارد در تجارت است، همانطور که در ابتدای مقاله 
ذکر نمودم فاکتور های موفقیت میتواند متفاوت باشد اما 
میکنم،  آوری  یاد  شما  به  را  انشتین  آلبرت  از  جمله  یک 
ارزشمند  روی  بر  بودن  موفق  انسان  جای  به  کنید  سعی 
بودن تمرکز کنید و من گمان میکنم یک کسب و کار و یا 

فرد ارزشمند همیشه موفق خواهد بود .

بحران کرونا نشان داد »خانواده 
بودن« را خوب بلد نیستیم!

 تأمین منابع مالی جدید برای صندوق 
بیمه بیکاری ضروری است

روش هایی برای موفقیت در کسب و کار
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