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  یخانگ يوکارها اهداف کسب

 فرد، خانواده و یر زندگی آن مسیوکار خانگی که ط   تعیین غایت کسب  
  .شود ین مییوکار تع کسب
از یـ شه ن یـ  از فکـر و اند     یوکار به انبوه   ک کسب یشروع    
ن اسـت   یـ  مستلزم ا  یوکار خانگ   در کسب  يگذار هدف. دارد

 خـود و خـانواده و متعاقـب    یر زندگین مسیی تعيکه فرد برا 
دا یـ  پ یقـ ی روشن و دق   يها وکار، پاسخ  ت کسب ی فعال يآن برا 

طور  ستم به یر درون س  ها اهداف د   ستمیه س ی نظر براساس. کند
ــستق ــه ارزشیم ــت  م ب ــرتبط اس ــا م  Distelberg and (ه

Sorenson, 2009, 70.( خـانواده  يهـا   اهداف بر ارزشیعنی 
 و توسـعه نظـام خـانواده در         ی آن سـالمت   یاستوار است و ط   

ن یـی ان، تعیـ ن میـ در ا. ت اسـت ین، حائز اهمی مع یدورة زمان 
 و خانواده بـه      خود يها تیت فعال یوکار در هدا   اهداف کسب 

 يزیر در چارچوب برنامه  .  دارد یوسو، نقش اساس   ک سمت ی
جـاد  ی ا يبـرا اس و اندازه ابتدا     یوکار با هر مق    ، کسب يراهبرد
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  . کنند ی ميزیر وکار برنامه کسب
وکار را در ذهن خود     ده کسب ی، بنگاه ابتدا ا   ندیفران  یدر ا   

ــا اعــضا  یشــکل مــ  خــانواده يدهــد و آن را بــا مــشورت ب
دة یـ شـدن ا   ییپس از نها  . دا کند ی پ ینیروراند تا تجسم ع   پ یم

شتر یـ وکـار، ب   دة کـسب  یـ  شـدن ا   ییپس از نهـا   ( وکار، کسب
د و رساندن محصول    ی تول يوکار را برا   نان مدل کسب  یکارآفر

 تیـ مأمورانداز و     چشم ).کنند ین م یی و تب  ی طراح ،يبه مشتر 
  شود ین مییوکار تب کسب

وکـار    کـسب  تیـ ورمأمانـداز و     با مشخص شـدن چـشم       
دا یـ  حاصـل پ   ید بدانـد، آگـاه    ی، نسبت به آنچه که با     یخانگ

، اهـداف   يکند و قادر است متناسـب بـا اهـداف راهبـرد            یم
 يریگ  جهتي برااهداف. دین نمایی را تع ی و اهداف کم   یفیک

ن مفهـوم در    یـ اهـداف در ا   . گردد یم م یوکار ترس  کالن کسب 
از آن اهـداف    پس  .  معروف است  يات به اهداف راهبرد   یادب

ن اهداف به نـام     یا. شود ی م یی شناسا یر کم یتر اما غ   مشخص
  . شود یده می نامیفیاهداف ک

 دورة سه تا پنج سال      ي معموالً برا  وکار  کسبن اهداف   یا  
ا چند هدف   یک  یتواند   یوکار م  اهداف کسب . گردد ین م ییتع
 یت کم ی که قابل  یدر مرحلۀ بعد، اهداف   .  را پوشش دهد   یفیک

 ن اهـداف بـا عنـوان اهـداف        یا. شود یف م یرند، تعر شدن دا 

در  .شــود یز مــیوکــار متمــا گــر کــسبی بــا اهــداف دیکمــ
ـ  یوکار خانگ  کسب س خـود بـودن و اسـتقالل، اهـداف          ی، رئ
 و سهم بازار هدف     یفی بازار هدف ک   يرهبر و   ی تلق يراهبرد

  .شود ی می تلقیکم
کننـد   یوکارها اغلب دنبـال مـ       که کسب  یمجموعه اهداف   
 يهـا  ند از سـود، درآمـد، رشـد، سـهم بـازار، گـروه             ا  رتعبا

 ید محـصول و خـدمات، طراحـ       یـ ان، تول ی از مشتر  یمشخص
 ين بـرا  یکـارآفر . يگـذار  هیت، مکان و سـرما    یمحصول، ظرف 

 مــشخص و يهــا اســتی بــه اهــداف، راهبــرد و سیابیدســت
در ادامـه، ابعـاد   . گذارد یم و به اجرا م   یمتناسب با آنها را ترس    

 بحـث و  یوکـار خـانگ   ت اهداف کـسب یبا محور  ندیفران  یا
  .شود ی میبررس

  
   انتخاب اهدافیاتینقش ح -1
را اهـداف   یـ ز.  اسـت  یاتیـ وکـار ح    کسب ين اهداف برا  ییتع

د ین با یسازد و کارآفر   یوکار را مشخص م     کسب ییمقصد نها 

.  به اهداف متمرکز سـازد     یابی دست ي تالش خود را برا    یتمام
انـداز و    ، چشم تیمأمورر  ی نظ ی تخصص يها درخصوص واژه 

نظران وجـود    ان صاحب ی م يکرد مشترك و واحد   یاهداف رو 
 یز خوبی اهداف چیکل درحال). Phillips, 1990, 144(ندارد 

. کننـد  ی به آن تالش م    یابی دست يا گروه برا  یک فرد   یاست و   
 ید و محدودة زمـان    یند اهداف مطلوب است اما بدون ق      چهر
وکار در مفهوم     اهداف کسب  یی شناسا يبرا. شود یف نم یتعر

ــ، بایفــیک ــارآفریلــید دالی ــا ی کــه ک ن درصــدد آن اســت ت
 يگـذار   هـدف  ندیفرا.  شود ی کند بررس  يانداز وکار راه  کسب

ر یـ  بـه سـواالت ز     یی بر پاسخگو  ی مبتن یوکار خانگ  در کسب 
 خانوادة  يخواهد؟ فرد برا   ی م يزی چه چ  یفرد از زندگ  : است

ن اسـت کـه     یـ صـدد ا  خواهد؟ و فـرد در     ی م يزیخود چه چ  
ن یـ  بـه ا   یی نائل شود؟ پاسـخگو    يوکار به چه مقصود    کسب

 ي را بـرا   يادیـ د وقـت ز   یـ را، فرد با  یز. االت دشوار است  ؤس
  . خود صرف کندیم زندگیفکر کردن به منظور ترس

  
 یوکار خانگ اهداف کسب -2

کند تا فـرد برنامـۀ       ی کمک م  یوکار خانگ   کسب يگذار  هدف
م و متناسـب بـا      یخانواده را ترسـ   وکار   خود، خانواده و کسب   

 به اهداف   یابی دست ي خود و خانواده را برا     يآن، کنش و انرژ   
 یالتیـ ن اهداف، دانـشگاه ا    یی تع ندیفرادر  . مطلوب صرف کند  

ر حــائر یــ نکــات زيدر انتخــاب اهــداف فــرد) 2007(وا یــا
  :داند یت میاهم

 ؛ قابل اعتمادی مالنیتأم وجود  •
 ؛ن داشتن حلقۀ اعتماد با دوستا •
 ؛ریپذ تیلت فرزندان مولد و مسئوی ترب •
 ؛ینی دی داشتن نگاه روشن به زندگ •
 ؛ بودن عضو محبوب در حلقۀ دوستان •
  . خوبی داشتن سالمت •

کنـد   ی فوق، کمک مـ    يک از محورها  ی ابعاد هر    ییشناسا  
ت و اهـداف    یـ عنـوان اولو    از آنها را به    یب مناسب یتا فرد ترک  

اب اهـداف خـانواده،     در مرحلـه انتخـ    . ، انتخـاب کنـد    يفرد
. ن شـود  یـی ف مشترك خانواده تع   ن است که اهدا   یتمرکز بر ا  

نـد  ا   مورد بحث در انتخاب اهداف خانواده عبارت       يها حوزه
  :از
 ي اعـضا  ي بـه اهـداف فـرد      یابی دست ي برا یمال  منابع نیتأم  •
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 ؛خانواده
 ي اعـضا  یمباهـات تمـام   داشت خانه که باعث      حفظ و نگه   •

 خانواده باشد؛
 فعـال و    یوکار خـانگ    که در کسب   یران و پسران   داشتن دخت 
 مؤثر باشند؛

 ؛ خانوادهي اعضای تمامي خوب برای به سالمتیابیدست •
 ؛ خانوادهي استراحت اعضايداشتن برنامه برا •
الت ی به سـطح تحـص     یابی دست ي خانواده برا  يق اعضا یتشو •

 ؛ خانوادهيک از اعضای هر يمطلوب برا
 ؛ خانوادهيل اعضای تحصياز برای مورد نیجاد منابع مالیا •
 مشخص  يها ر و مولد با برنامه    یپذ تیولئداشتن فرزندان مس   •

 ؛ي و اعتقادینید
 . خانوادهيت روابط خوب و مولد اعضایحفظ و تقو •

ـ  یـ وکـار با   ن اهـداف کـسب    ییتع    باشـد کـه     يا گونـه ه  د ب
.  و خـانواده برسـد     ی آن به اهـداف شخـص      یوکارها ط  کسب

 باشـد کـه     يا گونه  هوکار ب  کسب و اندازة    یاسیطور مثال مق   به
در .  شود نیتأم خانواده   ي آموزش اعضا  ی مال يازهای آن ن  یط

ان اهداف فـرد    یشود که م   یوکار موجب م   واقع، اهداف کسب  
.  برقرارشـود  یوکار، ارتباط تنگاتنگ   کسب و خانواده با راهبرد   

شود که اهداف فرد و      یم م ی ترس يا گونهه  وکار ب   کسب راهبرد
نکـه اگـر فـرد      یگـر ا  یمثال د .  باشد یابی قابل دست  خانوادة فرد 

 خود و خـانواده را ارتقـا   ی زندگيبخواهد سطح استانداردها  
 آن  یشود که ط   ی انتخاب م  ينحوه  وکار ب  دهد، راهبرد کسب  

ـ   اهداف متداول کسب  . ابدیش  یوکار افزا  درآمد کسب  ه وکار ب
  :ر استیشرح ز

 ؛ خانوادهيهاازی رفع نيجاد درآمد مناسب و با ثبات برایا •
 مـشارکت دختـران و    ي مناسب برا  يها فراهم کردن فرصت   •

 وکار؛  فعال شدن در کسبيپسران برا
 و عادالنه   یحظات اخالق  که مال  ينحو هوکار ب  ت کسب یهدا •

 ت شود؛یرعا
 . استراحت خانوادهيفراهم کردن زمان مناسب برا •

در .  برخـوردار باشـد  یعی وسـ یفـ یتوانـد از ط  یاهداف م   
 یک هـدف تلقـ    یـ س خود بودن    ی، رئ ی خانگ ياوکاره کسب

 خانواده از اهـداف     يا اعضا ی خود   يجاد شغل برا  یا. شود یم
 و  ی اجتماع يها تیانجام فعال .  است یوکار خانگ  گر کسب ید

وکار اسـت کـه معمـوالً در         گر اهداف کسب  یالمنفعه از د   عام

ا چنـد   یـ ک  یـ  یوقتـ . ردیگ ی کمتر شکل م   یوکار خانگ  کسب
 و منـابع خـود را در        ين انـرژ  ی کـارآفر  هدف انتخـاب شـد،    

د محـصول را    یـ دهـد و تول    یص مـ  ی تحقق آن تخـص    يراستا
اهـداف   .کند که به آن اهداف نائل شود یت میری مديا بگونه

 بقا، بهبود وضـع افـراد و بهبـود          یوکار خانگ  عمدة در کسب  
ر یـ  نکات منتخـب ز    . و کالن است   یصورت کل  وکار به  کسب

ت اسـت   یـ وکار حـائز اهم    بخصوص انتخاب اهداف کس   در
)Eden and Ackermann, 2013, 25.( 

د یـ ن مهم که اغلبِ اهداف منتشر شـده را نبا         ی ا ییشناسا  
 را کشف کـرد کـه نقـش         یشتر اهداف ی کرد بلکه ب   ی تلق يجد
د یـ  باشد کـه با     داشته ی در ارتباط با موضوعات    يا کننده  نییتع
 . آنها کار کرديرو

کنـد تـا     یختلـف کمـک مـ     گران در اَشکال م   یمشورت با د   •
 ۀ اهداف مورد توافق، انتخاب شود؛مجموع

 يه بـرا  کيا هیۀ مورد استفاده و نظر  ی از نظر  یوقوف و آگاه   •
 مقصود مورد نظر مناسب است؛

ـ  یوکـار را مـ      ن نباشد کـه اهـداف کـسب       یفرض بر ا   • . میدان
ن نوع نگاه   ی که اهداف منتشر شده باشد، ا      یخصوص وقت  به

 وکار خطرناك خواهد بود؛ ببه انتخاب به اهداف کس
 یرش وجود داشته باشد که ممکن است اهداف منف        ین پذ یا •

ـ  يری جلـوگ  ی منفـ  يآمدهایمطمح نظر باشد تا از پ      عمـل    ه ب
 د؛یآ

 که اهداف در سـاختار      ی حالت يسک برا ی از وجود ر   یآگاه •
 رد؛یگ ی قرار میسلسله مراتب درخت

 ینـۀ آن بـستگ    یدرك شود که معنا و مفهوم هر هدف به زم          •
ت قـرار   یـ ن هـدف را مـورد حما      یـ  ا يزی چه چ  یعنی. دارد

 کند؛ یت می را حمايزین هدف چه چیا ایدهد و  یم
ر  رفتـا  یکنـد تـا ارزش افـزودة بررسـ         یحل مسئله کمک م    •

  شود؛یی نظام اهداف شناسايایپو
 يای بزرگ که در دن    یلی توجه به خطرات انتخاب اهداف خ      •

 . هستندیاتیرعملیوکار مورد نظر غ  کسبي برایواقع
 
  يه هدفگذارینظر -3

 Locke( مرکز ثقل مطالعـات الك و التـم   يه هدفگذارینظر

and Latham, 2002, 705 (کـه  ينحـو ه دهد ب یل میرا تشک 
 شـناخته   يگذار ه هدف ین دو نفر به رهبران نظر     یات ا یدر ادب 



194 ñ وکار خانگی  کسبدانشنامه 

 يگـذار  کننـد هـدف    یح م یتصر) 1968(الك و التم     .اند شده
ۀ یه بـر قـض    ین نظر یا. زش است یانگ ي برا یۀ شناخت یک نظر ی

از یـ  ن ی آن مردم به اهـداف     ی بنا شده است که ط     يا اثبات شده 
. نـده بـه آن اهـداف برسـند    یدوار هـستند کـه درآ  یدارند و ام 

هـا   ن است کـه رفتـار انـسان       ین موضوع ا  ی در ا  یفرض ضمن 
  .مند است هدف
اعتقـاد  ) 1990( اهداف، الك و التـم       یژگیدرخصوص و   

و  ي محتـو  یکـ ی. ن هدف مترتب است   یی بر تع  دارند دو وجه  
 ي اهـداف مـوارد    ي بـرا  ي محتو یژگیو.  شدت است  يگرید

 یژگیو. دهد ی بودن را نشان م   یا اختصاص یر دشوار بودن    ینظ
 آنهـا هـدف     یدهـد کـه طـ      ی را پوشش م   ییهاندیفراشدت،  

 مانند التـزام   یدر واقع شدت به عوامل    . ابدی ین و تحقق م   ییتع
 بـه  یابین و دسـت یـی  کـه متـضمن تع    ییهاندیفراافراد به آن و     

 را  يگـذار  ه هـدف  یآنها نظر . دهد یاهداف است را پوشش م    
. انـد   سـازمان توسـعه داده     / صـنعت  یدر چارچوب روانشناس  

ق ی دربارة هدف را تلف    مطالعه 400خصوص، در حدود     نیدرا
ن یــا. انــد  لحــاظ کــردهيه هدفگــذاریــهــا را در نظر افتــهیو 

تند کـه اهـداف مهـم و مطمـئن در           ن هـس  یـ د ا یمطالعات مو 
شتر عملکـرد   یـ  ب يسه با اهداف ساده و مبهم باعث ارتقا       یمقا

بنـد باشـند و   ی که افراد بـه اهـداف پا  یژه هنگام یو به. شود  یم
 ی آنهـا رابطـه خطـ      يهـا  افتهین اهداف سازگار باشد،     یهمچن

 حالـت  1شکل  . کنند ید م ییأن اهداف و عملکرد را ت     یمثبت ب 
 ,Lunenburg(دهـد   ی را نشان ميهدفگذاره یساده شدة نظر

کننـدة   نیـی ه، دو عامـل تع یـ ن نظریـ  در چارچوب ا)2 ,2011
ها و مقاصد     از ارزش  اند  عبارت رفتار وجود دارد که      یشناخت

شود کـه   ی گفته م  يزین اساس، هدف به آن چ     یبر ا . ا اهداف ی
اهـداف در چـارچوب   . راد آگانه درصدد انجـام آن هـستند   اف

گـذارد و بـه توجهـات و         یر م یتأثبر رفتار   سازوکار مشخص   

 باعـث   یعالوبرآن، اهداف چالـش   . دهد یش افراد جهت م   کن
. دشتر منجـر گـرد    یـ ج شود و به تالش ب     یها بس  يشود انرژ  یم

 يشود تـا راهبردهـا را بـرا        یختن افراد م  یاهداف سبب برانگ  
دن بـه اهـداف     یرسـ . ن و توسـعه دهنـد     ی به آن، تدو   یابیدست

زة یـ ن خـود انگ   یـ شـود و ا    ین م یر کارآفر ت خاط یباعث رضا 
کــه  یدر مقابــل هنگــام. ســازد یشتر را فــراهم مــیــت بیــفعال

. ابدی یزها کاهش م ین شده نرسد، انگ   یین به اهداف تع   یکارآفر
 موجـب   یافتنیـ ن ن، انتخاب اهداف بلندپروازنه و دست     یبنابرا

 . داشته باشدیر منفیها تأث تی انجام فعالندیفراخواهد شد در 
افتـه  ی توسعه ي مرتبط با هدفگذار  یت حوزة موضوع  هش  

نـد از  ا آنها عبارت. )Locke and Latham, 2006, 266(است 
ج، یا، نتـ يبنـد   اهـداف، چـارچوب  يریادگیـ تخاب هـدف،    ان

ها، اهداف سطح کـالن و       صهی، اهداف و خص   یاهداف گروه 
ر ناخودآگاه که در ادامـه، موضـوعات مـذکور          یاهداف و ضم  

  .شود ی میوبررس بحث
، عملکـرد   يت فـرد  یـ دهـد قابل   یقـات نـشان مـ     ی تحق :هدف

.  دارد ریتـأث ن اهـداف    یـی  افراد بـر تع    یگذشته و نفوذ اجتماع   
ن اهـداف   یی تع ين موضوع را برا   یا) 2003(امز  یلیدونوان و و  

 مـسابقه   يشان بـرا  یـ ا. بـرد  ی بکار مـ   یمسابقه ورزش قهرمان  
 ک هـدف ی. کند ین م یی دو مجموعه هدف تع    یورزش قهرمان 

. نــده اســتی مــسابقات دورة آي بــرايگــری فــصل و ديبــرا
ن یـی نـده بـا تع  ین عملکرد گذشـته و اهـداف آ       یورزشکاران ب 

ن عملکرد گذشته، تفـاوت   ی باالتر از بهتر   ياهداف فصل جار  
 بـاال در تحقـق      ی که تفاوت منف   ی هنگام یعنی. کنند یجاد م یا

ن یـ  اي رخ دهـد، سـطح اهـداف بـرا    ياهداف در فصل جار   
 ي بعد يها  رقابت يهرحال، اهداف برا   هب. ابدی یل م یفصل تقل 

نکـه ورزشـکاران    یهد شد تا ا   ن خوا ییطور معمول باالتر تع    به
 مطلـوب آن فـصل بـوده،         کـه کمتـر از سـطح       ییها شرفتیپ

 ها ارزش
شوق و 
اشتیاق و 
 آرزوها

رفتار یا  اهداف
 عملکرد

توجهات هدایت 
هاي  شده، تالش

سازمان یافته، 
  راهبردهاي پایدار

نتایج و 
  پیآمدها

 گذاري مدل عمومی نظریه هدف. 1شکل 
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  .جبران کنند
سه یـ  مواقع اهداف دشوار در مقا     ی بعض : در اهداف  يریادگی

تـالش را   ن  ینکه به افراد قوت قلب داده شـود کـه بهتـر           یبا ا 
تس یسـج . شود یداشته باشند، لزوماً به عملکرد بهتر منجر نم       

ند تمرکـز  یگو ی م)Locke and Latham, 2001, 294(و التم 
د و  یـ ت جد یـ ک فعال یـ  به عملکـرد مـشخص در        یابیبه دست 

د بـر   یـ تاک.  منجـر شـود    ي نگر يک بعد یتواند به    یده م یچیپ
ا بـه   جۀ مـذکور ر   ی کسب مهارت، نت   يجاه  دن به هدف ب   یرس

 یجـه زمـان   ین نت ین حالـت بهتـر    یـ در ا . همراه خواهد داشت  
. ردیت قرار گ  ی در هدف مورد عنا    يریادگیشود که    یحاصل م 

 بـه هـدف، کـسب دانـش آن     یابی دسـت  يرا، شرط الزم برا   یز
ــفعال ــتی ــ. ت اس ــناخت يریادگی ــاد فراش ــدف ابع ــ نظی ه ر ی

 بـه   یابی دسـت  يشرفت بـرا  ی پ یابی و ارز  یبان دهی، د يزیر برنامه
 یتوجه به مسائل فراشناخت   . کند یت م یل و تقو  یدف را تسه  ه

 اسـت،   ی حـداقل  ي که در آن ساختار و رهنمودها      یطیدر مح 
  .ضرورت دارد
مـشخص کـردن اهـداف دشـوار         : اهـداف  يبنـد   چارچوب

 مـؤثر  به عملکـرد خـوب   یابیتواند در دست  یخود نم  يخود به
مـل  عنـوان عا   اد بـه اهـداف بـه       کـه افـر    یژه، وقتـ  یو به. باشد
هـا بـه     يبنـد  ن چارچوب ی از ا  یکی. کنند یدکننده نگاه م  یتهد

ک فـرد هـدف بـاال را بـه       یـ  یوقت. ان مربوط است  یسود و ز  

کنـد، در    ی مـ  یابیـ د ارز یک تهد یک چالش در مقابل     یعنوان  
ز یـ  وار يزاهو درچ. جاد خواهد شد  یعملکرد آن فرد تفاوت ا    

لش ت بـا چـا    یـ ک فعال یـ  یدند وقت یجه رس ین نت یبه ا ) 2002(
داشـتن هـدف     که امکـان ثابـت نگـه       ينحو هشود ب  یمواجه م 

د نگـاه   یـ عنـوان تهد    ت را بـه   یکـه وضـع    یمشکل است، کسان  
 نـسبت   ي؛ عملکرد کمتر  )و بر شکست تمرکز دارند    (کنند   یم

و بـر  (ننـد  یب ی مـ یت خـود را چالـش     یـ  که که موقع   یبه کسان 
  ). دارندد بودن تالش خود تمرکزیت و مفیموفق
 و  یتیری مـد  يهـا  لعۀ مستمر سه ساله در شـغل       در مطا  :جینتا

 که بـر مـشکل   ی شد تنها کسانيریگ جهی در آلمان، نت  يا حرفه
ت یـ جـۀ فعال  ین نوع ادراك در نت    یبودن اهداف اذعان دارند، ا    

ت یـ حرکـت بـه سـمت جلـو و اهم         . کند یجاد م یر ا ییآنها تغ 
  . ت استی موفقي برایهدف، عامل اساس

ز یـ  خـود گـروه ن     يبـرا  یاهداف گروهـ  : یاهداف گروه   
ل شده است   ی تشک يا دهیچی پ يها هیگروه از ال  . اثربخش است 

 اهـداف در    ي همـراه اسـت و ناسـازگار       ییها یدگیچیکه با پ  
 Seijts and (تس و التمیسج. دهد ی گروه رخ ميان اعضایم

Lathamand, 2000, 112.( ــازگار ــرات وجــود ناس  در ي اث
 گـروه نـسبت بـه       ان افـراد  یـ  م يمقابل عدم وجود ناسـازگار    

افتند داشتن هـدف  یآنها در. اهداف را مورد آزمون قرار دادند    
 که با هدف گروه سازگار است، به عملکرد بهتر گـروه            يفرد

انداز، اهداف و قابلیت  ، چشم)اشتیاق و پافشاري(رابطه بین خصوصیات . 2شکل 
 آمیز وکارهاي کوچک مخاطره د اشتغال و کسبفردي براي رش

 انداز چشم

 اشتیاق

هاي  قابلیت
 فردي

 پافشار

  رشد  اهداف
 گذاري سرمایه
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 بـا اهـداف گـروه       ي که اهداف فـرد    یدر حالت . شود یمنجر م 
 بـر   يا ن کننـده  یـی کـرد نقـش تع    ین رو یـ  باشـد، ا   يناسازگار

  .دهد یل میعملکرد گروه داشته و آن را تقل
 در  ي هدفگـذار  ):اق و عالقـه   یاشـت (ها    صهیاهداف و خص  

سه بـا   یـ  مطمـح نظـر اسـت در مقا        يریادگی که در آن     یحالت
 به هدف مورد نظر اسـت، عملکـرد         یابی دست  که صرفاً  یحالت

عنـوان    که به هـدف بـه      يافراد. آورد ی را به ارمغان م    یمتفاوت
 تیـ  و کـسب مهـارت اهم    يریادگیـ کنند به    یعملکرد نگاه م  

 کـه   ير افـراد بـه فـرد      ین حالت سـا   یدر ا . دهند ی نم یچندان
 دارند و انتظـار     یاموخته است، نگاه متفاوت   ی را ن  یمهارت کاف 

، از آن فـرد     یل عدم مهارت کـاف    یدل ت به یدارند در انجام فعال   
کنـد    ی مـ  یل فـرد مـورد نظـر سـع        یـ ن دل یبه هم . خطا سر بزند  

ر ید سـا یـ قابـل د د تـا در م یـ  را انتخاب نما  يا   ساده يها  تیفعال
 .Seijts et al(تس و همکـاران  یسـج . افراد، خوب جلـوه کنـد  

 اهداف  دريریادگیه ی که روحیجه گرفتند وقتینت) 232 ,2004
 . برخوردار هستندي افراد باال است، از عملکرد بهتريبرا

 از  ي هدفگذار يها پژوهش): سازمان(اهداف سطح کالن      
دا یـ ز توسعه پی کل نکیعنوان  سطح گروه به سطح سازمان به    

ان یـ انـداز مـشترك بـاال م    ن وجود چـشم یرابطۀ ب. کرده است 
ان آنها بـه   ی م یک سازمان و عدم وجود فرصت طلب      یکارکنان  

. گـذارد  ی مـ ریتأث سازمان ي، در هدفگذار یانجیر م یعنوان متغ 
 يها هیک سازمان، پا  یان کارکنان   یانداز مشترك م   وجود چشم 

) 2004(بـام و الك    . بخـشد  یم مـ  ی را تحکـ   یاهداف سـازمان  
ز را بـا اسـتفاده از       یـ آم  نـان کوچـک مخـاطره     یعملکرد کارآفر 

.  شش سال مورد مطالعـه قـرار دادنـد    يای پو ي رفتار يها داده
 و  ي فـرد  يهـا   تیـ افتند اهداف رشـد همـراه بـا قابل        یآنها در 
 دارد  ي معنادار ریتأثنده سازمان   ی بر رشد آ   یانداز سازمان  چشم

)Locke and Baum, 2004, 590 (آنها توسـط الك و  يالگو 
 م شـده اسـت    ی ترس 2افته که در شکل     یتوسعه  ) 2006(التم  

)Locke and Latham, 2006, 267.(  
ک یـ  که هـدف     یمعموالً وقت : ر ناخودآگاه یاهداف و ضم    

ر ناخودآگـاه   یرامون ضـم  یشود، در پ   یرفته م یمرتبه درك و پذ   
 ي فکر يها کنشماند و     ی م یک مأخذ و راهنما باق    یبه عنوان   

. ردیـ گ ی اهـداف شـکل مـ      ي متعاقب آن در راسـتا     یکیزیو ف 

شنهاد یـ  پ ی اجتمـاع  ی در روانـشناس   ی مربوط به تبان   يها افتهی
رد، یـ گ یر ناخودآگاه شکل مـ   ی اهداف در ضم    که یکند وقت  یم

  .گذارد یم ریتأثدر عملکرد افراد 
  )يراهبرد(اهداف  -4
. وکـار اسـت    کـسب يدیـ ، اصول کل  )يراهبرد(ن اهداف   ییتع

 يهـا  هیشتر نظر یهومِ هدف در ب   نظران اعتقاد دارند مف    صاحب
ــرگ  النــن.  داردی و معاصــر نقــش اساســیمیزشِ قــدیــانگ بِ

هـا در عمـل بـه      سازمانیباً تمامیکند تقر یح م یتصر) 2011(
. )Lunenburg, 2011, 3(ورزنـد   ین اهداف مبـادرت مـ  ییتع

 و یستمیـ فکـر س ت اطالعات و تیریر نظام مد ی نظ ییها برنامه
، توسـعه اهـداف را در درون        ینـوع   بـه  ي راهبرد يزیر برنامه

ــرگ مــ لــونن. خــود دارد شتر یــن اهــداف در بیــید تعیــگو یبِ
) 2012(ن یدبر. ت وجود داردی کار و فعال   یزشی انگ يها هینظر

ن اهـداف   یـی رفته شده است کـه تع     ی پذ یطور عموم   د به یگو  یم
براسـاس  . لکرد اسـت   عم يداری و پا  ي ارتقا ي برا یله خوب یوس
ن شـدة   یـی  اهـداف تع   ي کـه دارا   يج صدها پژوهش، افـراد    ینتا

 که اهـداف آنهـا نامـشخص و     ي هستند، بهتر از افراد    یمشخص
ن، انتظـار   یبنـابرا . رسند  یبدون هدف هستند، به مقاصد خود م      

ق ی و تـدق   يسـاز    در شـفاف   ی خـانگ  يوکارها  است کسب   نیبرا
ت بلندمــدت ر حرکــی همــت کننــد تــا مــسياهــداف راهبــرد

  .وکار مشخص گردد کسب
انـداز    در واقـع نـشات گرفتـه از چـشم          يهبرداهداف را   
ر یت مـس  یـ تـاً بلندمـدت هـستند و غا       ین اهداف ماه  یا. است

ن اهـداف، نحـوة   یـ ن ا یهمچنـ . سازند یحرکت را مشخص م   
شـود،   یم مـ ی که متعاقـب آن ترسـ      ی و کم  یفین اهداف ک  ییتب

 یت بلندمدت ی که ماه  يردن، اهداف راهب  یبنابرا. کند یفراهم م 
هـا   یژگـ ین و یـ پـنج حـرف اول ا      (يهـا  یژگی و يدارند، دارا 

DRIVEــی.  اســت ــی اهــداف تعیعن  یژگــید ویــن شــده بای
DRIVEر هستندیز) . را داشته باشد:  

 دهد؛ یوکار را نشان م  حرکت کسباهداف جهت •
 قول است؛ و معی منطق •
 دوارکننده باشد؛یمشوق و ام  •
 ت؛ قابل تجسم و برجسته اس •
  . قابل حصول است •

 يهـا   حـوزه يد بـرا یـ  بايان ذکر است اهداف راهبـرد    یشا  
دن ی آن، راهبرد رسـ    براساسن گردد و    یوکار تدو   کسب یاساس
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 کــه ییهــا اســتین اهــداف، انتخــاب شــود و ســپس سیــبــه ا
م یسـازد، ترسـ   یسور مـ یـ  به اهداف م   یابیرا در دست  وکار   کسب

ـ  یوکار خـانگ  در کسب . دینما  خـود بـودن و   سی، اسـتقالل، رئ
  .شود ی میوکار تلق  کسبيدار از اهداف راهبردیغال پااشت
  
  )یفیک(اهداف  -5

ن اهـداف درواقـع     یـ ا. ق و مـشخص اسـت     ی دق یفیاهداف ک 
 است تـا آنهـا را بـا اهـداف       ينشات گرفته از اهداف راهبرد    

ق و  یـ د اطالعـات دق   یـ ن منظور با  ی ا يبرا. ملموس نشان دهد  
ن شـود   یـی  تب يا گونه هد ب یبا شود و اهداف     يآور شفاف جمع 

.  وجود داشته باشـد ي آن در مرجلۀ بعد يریگ که امکان اندازه  
نکـه  ینظـر از ا    وکار صـرف    کسب یفیاهداف ک ) 1954(دراکر  
 پـنج   يکنـد، دارا   ید مـ  یـ  تول یا خـدمت  یـ وکار چه کاال     کسب

 یعنـ ی.  است SMARTها   یژگین و یپنج حرف اول ا   ( یژگیو
) . را داشـته باشـد  SAMRT یژگـ ید ویـ ن شده با ییاهداف تع 

   :داند یر میز
ن و  یـی ق و روشـن تب    یر دق طو د به یاهداف با : مشخص باشد  •

 ف شود؛یتعر
 شدن داشته   یت کم ید قابل یاهداف با :  باشد يریگ قابل اندازه  •

 ن کرد؛یی تبی آن شاخص کميتوان براباشد و ب
 و قابـل حـصول   ید واقعـ  یـ داف با اهـ :  باشـد  یابیقابل دست  •

 باشد؛
 يهـا  تیـ مأمور تحقـق   يد در راستا  یاهداف با : باشد مرتبط •

وکـار در   انداز کسب وکار باشد و منجر به تحقق چشم      کسب
 بلندمدت باشد؛

 یک دورة زمان  ی ياهداف برا : مدت زمان آن مشخص باشد     •
 .ن شودییا پنج سال تعی مانند سه نیمع

از سـود،  انـد   عبـارت یل به اهـداف کمـ    ی قابل تبد  یفیاهداف ک 
د یان، تول ی از مشتر  ی مشخص يها  بازار، گروه  درآمد، رشد، سهم  

 ن نـوع  ی از ا  ییها  محصول نمونه  یمحصول و خدمات و طراح    
 يگـذار   هـدف  یصورت کم  اهداف هستند که در مرحله بعد به      

  .شود یم
 
  )یکم(اهداف  -6
ــیتع ــ(ن اهــداف ی ــشکالت خــاص خــود را دارد و  ) یکم م

ف ن اهـدا یـ را ایـ ز. سـازد  ین را با چـالش مواجـه مـ      یکارآفر

زان قابل  یه چه م  ن اهداف ب  یوکار در هر سال ا     د کسب یگو  یم
ک دورة سـه   ی ي برا ی از اهداف کم   ییها نمونه. حصول است 

  :تا پنج سال شامل
 ؛وکار سود ساالنه کسب •
 ؛درآمد کسب شده در سال •
 ؛ک دورهیسهم بازار در  •
 .د محصول ساالنهیزان تولیم •

گذارد   یر م یاهداف در چارچوب سازوکار مشخص بر رفتار تأث       
ک یـ  يهدفگـذار . دهـد   یو به توجهات و کنش افراد جهت مـ        

ۀ اثبـات   یه بر قـض   ینظر نیا. زش است ی انگ ي برا یۀ شناخت ینظر
از دارنـد و    یـ  ن ی آن مردم به اهداف    ی بنا شده است که ط     يا  شده

 یفـرض ضـمن   . نده به آن اهداف برسند    یدوار هستند که درآ   یام
  .مند است ها هدف نن است که رفتار انساین موضوع ایدر ا
م یوکار ترس   و حرکت کالن کسب    يریگ  جهت ياهداف برا   

ن یـی هـا در تع     نقـش ارزش   یوکـار خـانگ    شود و در کـسب     یم
 فرد،  ي برا یعنیاهداف در سه مرحله     . کننده است  نییاهداف تع 

ن مفهـوم در   یـ اهداف در ا  . شود ین م ییوکار تع  خانواده و کسب  
پـس از آن اهـداف      . سـت  معروف ا  يات به اهداف راهبرد   یادب

ن اهـداف بـه نـام       یـ ا. شود ی م یی شناسا یرکمیتر اما غ   مشخص
ت یـ  که قابل  یدر مرحلۀ بعد، اهداف   . شود یده م ی نام یفیاهداف ک 

ن اهداف با عنوان اهـداف      یا. شود یف م ی شدن دارند، تعر   یکم
در اغلـب    .شـود  یز مـ  یوکـار متمـا    گر کـسب  ی با اهداف د   یکم

ـ  يهبـرد ، اهـداف را   یوکـار خـانگ    کسب س خـود بـودن و      ی رئ
 و سهم بـازار هـدف       یفی بازار هدف ک   يرهبراستقالل است و    

وکارهـا اغلـب     کـه کـسب  ی مجموعه اهداف.شود ی می تلق یکم
ند از سـود، درآمـد، رشـد، سـهم بـازار،            ا  کنند عبارت  یدنبال م 

د محـصول و خـدمات،      یـ ان، تول ی از مـشتر   ی مشخص يها گروه
ن یکـارآفر . يگـذار  هیات، مکان و سـرم    ی محصول، ظرف  یطراح

 مـشخص و    يهـا  اسـت ی به اهداف، راهبـرد و س      یابیست د يبرا
  .گذارد یم و به اجرا میمتناسب با آنها را ترس
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   مراديمحمدعلی
  
  
 
  یوکار خانگ  کسبيت اقتصادیهما

وکارهاي خانگی براي اقتصاد جامعه و اقتـصاد          فوایدي است که کسب   
  .خانواده دارند

شتر ی در عرصه ب   خانواده ي اقتصاد يها  جاد بنگاه یزه ا امرو  
رفتـه شـده    یک ضرورت پذ  یعنوان    ا، به ی دن ي اقتصاد يها  نظام
 از  یکـ ی کـه    ی خـانگ  يکارهـا   و  ان، کـسب  یـ ن م یـ در ا . است
 است، به واسطه کـارکرد      ي اقتصاد يها  تین فعال ی ا يها  شکل
  خاص خود، بـه سـرعت رشـد و توسـعۀ        ي اقتصاد يایو مزا 

وکارهاي خرد خـانگی همزمـان بـه          توسعه کسب . افته است ی
رشد اقتـصادي، افـزایش تولیـد ناخـالص داخلـی و کـاهش              

  .کند میگیري  متوازن نرخ بیکاري کشورها کمک چشم
، مطالعـات   یخوداشـتغال  و   ینیش توجه به کارآفر   یبا افزا   

 خـرد در    يوکارهـا   ت کـسب  یدهند که اکثر    یمخلتف نشان م  
 ییهـا   گزارشن  ی از اول  یکی. شوند  ی و اداره م   يانداز  خانه راه 
کنـد توسـط      یق م ی را تصد  ی خانگ يکارها  و  ت کسب یکه اهم 

ــرات و د ــپ ــا بیدر آمر) 1985(س یوی ــک ــت ی ــده اس . ان ش
ت یـ  اهم ی بررسـ  ي را بـرا   یک روش شناس  یکه آنها     يطور  به

مطالعـات در   . شنهاد دادند ی پ ی خانگ يکارها  و   کسب ياقتصاد
ــترال ــر  یاس ــز ب ــاوتا متمرک ــا تف ــس يه ــاب یتیجن  در انتخ
ش ی افـزا  ي بـرا  یعنوان عامـل اصـل       به ی خانگ يکارها  و  کسب

 ,Dawson & Turner ( بـود ی خـانگ يکارهـا  و تعداد کـسب 

1990; Walker, 2003.(کوك ی پ)ـ ) 1991  ین محققـان یاز اول
 را نـشان    ی خـانگ  يکارهـا   و   کـسب  يت اقتـصاد  یبود که اهم  

خ یـ کـوه   «ک  یعنوان     را به  ی خانگ يکارها  و  او کسب . دهد  یم
کنـد کـه آنهـا نقـش          یه مـ  ی تـشب  ی از کارکنـان خـانگ     »شناور


