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»اگر انسان خاطره ای از خود بر جای بگذارد، 
                                                   همیشه زنده است.

                                                          چرا که همیشه از او یاد می شود، 
                                          همیشه در حال است،

                                                      همیشه وجود دارد.«

تقدیم به او که خاطره ساخت و باعث خاطره سازی شد. 
جاودان شد و جاودان ساخت.

تقدیم به زنده یاد استاد دکتر سید محسن حبیبی، پدر شهرسازی 
ایران، که چگونه نگریستن را از او آموختم.



سخن ناشر

کارآفرینی، کارآفرینی، کارآفرینی ...
ده ه��ا کت��اب درب��ارۀ کارآفرینی نوش��ته و ترجمه شده اس��ت. در این زمینه، آق��ای محمدرضا 
ش��عبانعلی ب��ه نکتۀ مهمی اش��اره کرده اند: دولت برای اینک��ه بار ایجاد اش��تغال را از دوش خود 

بردارد، در شیپوِر کارآفرینی بسیار دمیده است.
اگر اندک تجربه ای در حوزۀ کارآفرینی داشته باشید، می دانید که در بهترین حالت، بسیاری 
از کتاب های این حوزه را کس��انی نوش��ته اند که خود نهایتًا پشت میزنش��ینانی هستند که منابع و 
مس��تندات مربوط به کارآفرینان را بررس��ی می کنند و براس��اس آن رهنمودهایی برای کارآفرینان 
بعدی ارائه می دهند. در برخی از کتاب ها نیز همان مطالب کتاب های ترجمه شده تکرار می شود.
درب��ارۀ اینکه کارآفرینی خوب اس��ت یا بد و یا اینکه چه کس��انی می توانند کارآفرین ش��وند، 
هزاران صفحه کتاب وجود دارد؛ ولی آنجایی که فرد تصمیم می گیرد وارد مسیر مبهم و وهم آور 
کارآفرینی شود، همه چیز به پایان می رسد. او تنها می ماند، بدون منابع الزم، نقشۀ راه و از همه 
مهم ت��ر بدون آنکه ابزارهای این حوزه را بشناس��د. کتاب جعبه ابزار کارآفرینی برعکس همۀ این 
کتاب هاست: در این کتاب به شما گفته نمی شود که »چرا باید کارآفرین شویم« بلکه می آموزید 

»چگونه کارآفرین شوید«.
در هر فصل از کتاب، یکی از ارکان مهم کسب وکار بررسی شده است. در این مسیر، نویسنده 
کوشیده اس��ت به ش��ما کمک کند بدون نیاز ب��ه آزمون وخطا و امتحان کردن دوب��ارۀ آزموده ها راه 
درس��ت را بیابید. تالش ش��ده کتابی آماده ش��ود که با خواندن آن، محیط امروزی کس��ب وکار را 
به دقت بشناس��ید، تعریف صحیحی از گام های کارآفرینی و کسب وکار داشته باشید، ویژگی های 
نام های قدرتمند و بهترین روش های خلق آن ها را بشناسید تا بتوانید نام مناسب کسب وکار خود 
را برگزینید، بر اس��تراتژی های اصلی موفقیت در کس��ب وکار مسلط باشید، با اجرای استراتژی ها 
و راهکارهای مش��خص، کس��ب وکارتان را متمایز کنی��د، از میان ارزش های ده گانۀ کس��ب وکارها 
بهترینش��ان را انتخ��اب کنید و به مش��تریانتان انتقال دهی��د، بازار هدف مناس��ب را برگزینید، از 
رقاب��ت بی فای��ده بپرهیزید و راهکارهایی به ش��ما معرفی ش��ود ک��ه اگر مجبور به رقابت ش��دید، 
بتوانی��د با اس��تفاده از آن راهکارها با موفقی��ت از کارزار رقابت بیرون بیایید، محصوالت و خدمات 
ارزش��مند خلق کرده و به صورت اثربخش بازاریابی کنید، محص��والت خود را در قالب یک الگوی 
سلسله مراتبی کارآمد ارائه دهید تا حداکثر استفاده را ببرید، انواع روش ها و اهداف قیمت گذاری 
را بشناسید، بهترین شیوۀ قیمت گذاری را برای محصوالت و خدماتتان به کار بگیرید، مشتریانتان 
را حفظ کنید و روابطتان را با آن ها ارتقا دهید، مهم ترین عوامل رضایتمندی مشتریان را بشناسید 
و از آن ها استفاده کنید و در نهایت، به اثربخش ترین راهکارهای انگیزش منابع انسانی فرهیخته 



آگاه شوید و آن ها را به کار ببرید.
قطعًا خواندن تنها یک کتاب، موجب موفقیت ش��ما نخواهد شد، اما این کتاب به شما کمک 
می کند حوزه های مختلف را بشناسید و بتوانید برای مطالعات بعدی خود، منابع مناسب را بیابید 

و بر دانش خود بیفزایید. 



مقدمه

به عنوان نویس��ندۀ کتاب جعبه ابزار کارآفرینی بسیار خوش��حالم که چاپ دوم کتاب با نشر برآیند 
انجام شد. این نشان از رضایت و اعتماد خوانندگان گران قدر دارد.

به شما دوست عزیز بابت تهیۀ کتاب جعبه ابزار کارآفرینی تبریک می گویم. می دانم که آماده اید 
تا کسب و کار موفق خود را راه اندازی کنید و یا کسب و کار فعلی خود را توسعه دهید؛ به همین علت 

است که این کتاب را تهیه کرده اید.
برخالف نظر عموم مردم، من عقیده دارم که اکنون و همین ش��رایط موجود کش��ور نیز زمان 
مناسبی برای راه اندازی و توسعۀ کسب و کار شماست. عمومًا دوره های بحران اقتصادی، بهترین 
فیلتر برای جدا کردن کسب و کارهای ضعیف و معمولی از کسب و کارهای عالی هستند. همچنین 
ش��رایط س��خت اقتصادی فرصت های بس��یار بکر و عالی برای بهره برداری کارآفرینان هوش��مند 

فراهم می کند. 
در این میان کس��انی که از تغییرات ش��رایط و راهکارهای نوین موفقیت در کس��ب و کار آگاهی 
ندارند، برای توجیه نتایج ضعیف خود از انواع مشکالت و موانع بیرونی نام می برند، اما در همین 
ش��رایط و همین بازار، کارآفرینان و مدیران کس��ب و کار هوش��مندی وجود دارند که دائمًا در حال 

گسترش کسب و کارشان هستند و در نهایِت موفقیت و بهره مندی قرار دارند. 
مهم ترین تفاوت این دو دسته در آگاهی از نکات کلیدی موفقیت برای کسب و کارهای امروزی 
و به کارگی��ری آن ها اس��ت. ه��دف کتاب جعبه اب��زار کارآفرینی نیز معرفی و آم��وزش همین نکات 

کلیدی موفقیت کسب و کارها در شرایط امروزی است.
 این کتاب شامل مهم ترین، کاربردی ترین و اثربخش ترین ایده ها و نکاتی است که هر کارآفرین 
و صاح��ب کس��ب و کار باید آن ه��ا را بداند و به  کار بگی��رد. به جرئت می توانم بگوی��م که این کتاب 
عصاره و جوهرۀ کارآفرینی و مدیریت کس��ب و کار موفق را در اختیار شما قرار می دهد. زمانی این 
موضوع را متوجه می شوید که حداقل یک صد کتاب در حوزه های مختلف کسب و کار مطالعه کنید 
و بتوانید با نگاه جامع به مقایس��ه بپردازید. زمانی این موضوع را متوجه می ش��وید که نکات این 

کتاب را متناسب با کسب و کار خود به کار ببرید و نتیجۀ آن را مشاهده کنید.
کت��اب جعبه اب��زار کارآفرین��ی به تنهایی بی��ش از ی��ک دورۀ کامل MBA محتوای آموزش��ی 
و راهکاره��ای عملی به ش��ما ارائ��ه می دهد. محتوای ای��ن کتاب عالوه بر اینکه نتیجۀ س��ال ها 
تجربۀ فعالیت های حرفه ای، آموزش��ی و مشاوره ای من بوده است، مجموعه ای از اساسی ترین 
دیدگاه های بیش از 60 منبع دست اول در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، بازاریابی و توسعۀ 

شخصی است.



به این ترتیب با خواندن این کتاب، شما تنها 47000 کلمه نمی خوانید، بلکه شیوۀ تفکر و نگاه 
نوین به مسائل را یاد می گیرید و به این وسیله خودتان می توانید صدها ایده و راهکار ارائه دهید.

این کتاب ش��امل هش��ت فصل دربارۀ موضوعات موردنیاز کارآفرینان است. مطالعۀ هر یک از 
این فصل ها می تواند به ش��ما بیش��تر از مطالعۀ چندین کتاب دربارۀ موضوع مش��خص آن فصل، 

ایده و نکتۀ کاربردی ارائه دهد. 
دو فصل اول انتزاعی تر هستند و هدفشان بیشتر ترسیم چشم انداز روشن از محیط کسب و کار 
و فض��ای کارآفرینی اس��ت. از فصل س��وم به بعد، محتوای ارائه ش��ده جنبۀ کابردی بیش��تری به 
خ��ود می گیرد، به طوری که با مطالعۀ هر صفحه می توانید نکته ای برای اجرا در کس��ب و کار خود 

استخراج کنید. محتوای فصول به شرح زیر است:

در فصل اول به بررس��ی و تحلیل ش��رایط جدید محیط کس��ب و کار پرداخته شده اس��ت. این 
تحلیل محیط با رویکردی کاماًل متفاوت با تحلیل های آشنا، مانند جداول PETSEL ،SWOT و 
... انجام شده است. در اینجا چندین نگاه اجتماعی، تاریخی، فناوری، علمی و اقتصادِی به ظاهر 
متف��اوت با هم ترکیب می ش��وند، ام��ا در نتیجه گیری فص��ل اول تمام نکاِت مطرح ش��ده، کلیت 

یکپارچه می یابند و به این ترتیب، ویژگی های کسب و کارهای موفق امروزی بیان می شود . 
در فص��ل دوم تعری��ف کامل��ی از کارآفرینی و اج��زای اساس��ی آن، ویژگی ه��ای کارآفرینی و 

کارآفرینان موفق و همین طور مراحل راه اندازی کسب و کار جدید ارائه شده است.
در فصل سوم تعریف کسب و کار نوین با نگاهی یکپارچه به عنوان یک »سیستم« ارائه می شود. 
در ادامۀ آن نیز استراتژی های تمایز و موفقیت در کسب و کارهای امروزی توضیح داده خواهد شد. 
در فصل چهارم هر آنچه باید یک کارآفرین نوپا در مورد بازاریابی بداند با زبانی ساده و پر از مثال 
آورده شده است. محتوای این فصل، ترکیبی از تعاریف راهبردی به همراه نکات کاربردی است که 

می توانند در کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند و به ارزش آفرینی بینجامند.
در فص��ل پنجم روش های انتخاب یک نام تجاری موفق برای کس��ب و کار به همراه مثال های 
ف��راوان داخل��ی و خارجی توضی��ح داده شده اس��ت. انتخاب نام مناس��ب اولین پای��ۀ بازاریابی و 
برندینگ موفق یک کس��ب و کار و یا یک محصول اس��ت. این فصل، دفترچ��ۀ راهنمای گام به گام 

کاملی برای انتخاب نام مناسب کسب و کار در اختیار شما قرار می دهد. 
در فصل شش��م به اصول، روش ها و قواعد کاربردی مش��تری مداری اش��اره شده است که هر 

کسب و کار موفق باید آن ها را مورد استفاده قرار دهد.
در فصل هفتم به مفهوم مهم رقابت و انواع استراتژی های رقابتی در بازار پرداخته شده است. 
در این فصل به خوبی توضیح داده شده است که با توجه به جایگاهی که در بازار دارید، چگونه با 

رقبای قوی تر یا ضعیف تر از خود رقابت کنید و در آن موفق باشید.



در نهایت در فصل هش��تم بزرگ ترین س��رمایۀ هر کس��ب و کار، یعنی منابع انسانی فرهیخته 
معرفی شده و راه های   جذب و انگیزش پرسنل ارائه شده است.

گفتنی اس��ت ای��ن کتاب صرفًا جم��ع آوری و بازگوی��ی مطالب در چارچوب فصول ذکر ش��ده 
نیست، بلکه مطالب آموزشی و کاربردی از منظر نیازهای امروزی یک کارآفرین نگاشته شده است 

و تالش کرده ام که این کتاب بیش از یک دورۀ MBA باشد.
از ش��ما خوانندۀ گرامی متواضعانه تقاضا دارم نظرها و دیدگاه های ارزش��مند خود را از طریق 
س��ایت www.Alikhademoreza.ir ب��رای بنده ارس��ال فرمایید تا برای بهب��ود مطالب کتاب در 

چاپ های بعدی از آن ها بهره مند شویم.
از انتش��ارات برآیند و همچنین دوس��ت و س��رور گرامی جناب آقای عادل طالبی بابت انتش��ار 

کتاب کمال تشکر را دارم. 
آخرین و مهم ترین تش��کر از ش��ما دوس��ت عزیز و خوانندۀ گرامی اس��ت که با تهیه، خواندن و 
معرفی کتاب به دیگران، عالوه بر دلگرمی ما، در راستای موفقیت خود و جامعه مان تالش می کنید.
امیدوارم همان قدر که من از نگارش این کتاب احس��اس خوب و رضایت بخشی دارم، شما نیز 
از مطالعۀ آن راضی باشید و لذت ببرید، آموزه های آن را به کار ببندید و با قدرت در مسیر موفقیت 

کسب و کارتان گام بردارید.

علی خادم الرضا
نویسنده، مدرس و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

www.Alikhademoreza.ir





فصل اول
محیط کسب و کار 
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زمان شناخت و بررسی محیط کسب و کار امروز است
نخس��تین نیاز و گام اساس��ی برای راه اندازی و یا مدیریت موفق یک کسب و کار، شناخت دقیق و 
مؤثر از محیط پیرامون اس��ت. با توجه به این شناخت است که می توانیم استراتژی ها، برنامه ها و 

امور اجرایی را به درستی تدوین کرده، به آن ها عمل کنیم و موفقیت های بزرگی به دست آوریم.
بدون ش��ناخت محیط، راه اندازی یک کس��ب و کار نوپا یک اشتباه بزرگ و پرخطر است، حتی 
ش��رکت هایی که از قبل وجود داش��ته اند، اگر تغییرات محیط کسب و کار را درک نکنند و خود را با 

این تغییرات وفق ندهند، محکوم به نابودی هستند.
اما ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که محیط کسب و کار چیست؟

تعریف محیط کسب و کار
در جه��ان ام��روز هیچ چیز خنثای��ی وجود ندارد. ه��ر پدیده ای ب��ر پدیده های دیگر اثرگ��ذار و از 
پدیده های دیگر اثرپذیر اس��ت. داستان کس��ب و کارها نیز همین گونه است. کسب و کارها در خأل 
شکل نگرفته و کار نمی کنند، بنابراین بر محیط اطرف خود اثر می گذارند و از محیط اطراف خود 

اثر می پذیرند. 
اما مرز محیط برای کسب و کار کجاست؟ با چه مرزی می توانیم محیط داخلی و محیط خارجی 
یک کسب و کار را از هم جدا کنیم؟ منطقۀ جغرافیایی، بازاری از مشتریان، حوزه ای از صنعت، نوع 

خاصی از محصوالت، بازه ای از قیمت ها و ...؟
یک تعریف جامع از محیط و مرز محیط داخلی و خارجی کسب و کار می تواند این باشد که:

»کسب و کارها از محیط اثر می پذیرند و بر محیط اثر می گذارند. جایی که اثرگذاری کسب و کار 
بر محیط بیش��تر از اثرپذیری آن باشد، محیط داخلی کسب و کار و جایی که اثرپذیری کسب و کار 
بیش��تر از اثرگذاری آن باشد، محیط خارجی کس��ب و کار تلقی می شود. فضایی که نسبت غالب 

اثرگذاری و اثرپذیری در آن تغییر می کند نیز مرز محیط در نظر گرفته می شود«.
به این ترتیب، وضع قوانین داخلی شرکت، شرایط کاری منابع انسانی از جمله حقوق، ساعات 
کاری، وظایف، پاداش ها، استانداردها، نوع محصوالت، قیمت گذاری و ... تمامًا در حیطۀ محیط 
داخلی کس��ب و کار ق��رار می گیرند. از طرف دیگ��ر، قوانین دولتی، سیاس��ت های اقتصاد کالن، 
مسائل بین المللی، عملکرد رقبا، تغییرات روند بازارها، خواست مشتریان و ... که بر کسب و کار اثر 

می گذارند، محیط خارجی کسب و کار به حساب می آیند.
اکنون، پس از تعریف محیط کسب و کار، به شناخت آن می پردازیم. در این فصل ابتدا از چند 
جنبۀ مختلف )موج های تکنولوژی، نیمۀ عمر علم، الگوهای اجتماعی( محیط کسب و کار معرفی 
می ش��ود. س��پس در یک جمع بندی جامع، ویژگی های محیط کس��ب و کار امروز و نکاتی که باید 

برای موفقیت به آن ها توجه کرد، بیان می شوند.
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در اینجا اولین مرحله از ش��ناخت محیط کس��ب و کار را با بررس��ی یکی از مهم ترین بحث ها و 
نظریات معاصر در رابطه با تقسیم بندی دوران بشر بر پایه های فناوری آغاز می کنیم.

الف( شناخت براساس تقسیم بندی تافلرها 
آلوین تافلر1 و همس��رش، آینده پژوهان بسیار بزرگ و نویسندگان کتاب های معروف شوک آینده، 
موج سوم و انقالب ثروت آفرینی هستند. آقای تافلر در کتاب موج سوم، تاریخ بشر را از زمانی که 

بشر از ابزارها استفاده کرده است به سه قسمت زیر تقسیم می کند:
موج کشاورزی. 1
موج صنعتی. 2
موج اطالعاتی. 3

موج اول: موج کشاورزی یا عصر کشاورزی
در اینجا به بررس��ی مختص��ر ویژگی های اصلی عصر کش��اورزی می پردازیم. در عصر کش��اورزی 
سرمایۀ اصلی مردم زمینشان بوده است. افرادی که زمین داشته اند، ثروتمند و قدرتمند بوده اند. 
قدرتی که به صورت موروثی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کرده است. پایگاه های اجتماعی 
م��ردم غیرقابل تغییر بوده اس��ت، مثاًل اگر ش��خصی در طبقۀ بازاری یا کارگر و یا کش��اورز به دنیا 
می آمد، نمی توانس��ت طبقۀ خود را تغییر دهد. به عبارت دیگر، کسی نمی توانست از طبقه های 

پایین اجتماعی به طبقات باال برود و برعکس.
نیروی اصلی که در عصر کش��اورزی مورد اس��تفاده قرار می گرفت، نیروی فیزیکی و عضالنی 
انس��ان ها بود. کارهای دس��تی، بناهای بزرگی که ساخته می ش��دند، قصرها و تمام دستاوردها و 
یادگار های گذشته که امروز موجب حیرت هستند، با تالش هزاران برده ساخته شده اند. سیستم 
نظامِی آن دوران، ارتشی بود که از قدرت داخلِی یک مملکت و مرزهای خارجی آن دفاع می کرد.

زمان نیز به صورت خطی می گذش��ت؛ به این معنی که ش��خص به دنیا می آمد، در مسیری که 
از قبل برایش تعریف ش��ده بود، از نقطۀ A به نقطۀ B بدون هیچ تغییر و نوس��انی حرکت می کرد و 

وظایف اجتماعی و کاری خود را انجام می داد.

موج دوم: عصر صنعت 
اما با انقالب صنعتی وارد موج دوم یا »عصر صنعت« می شویم. این انقالب با اختراع ماشین بخار 
از سوی جیمز وات و استفادۀ گسترده از آن همراه شد و به موجب اثرات فراوانی که داشت، چهرۀ 
ش��هرها، نظام اقتصادی و زندگی مردم را تغیی��ر داد. در اینجا مؤلفه ها و پارامترهای اصلی قدرت 
تغییر پیدا می کنند. در اینجا پول به جای زمین، س��رمایۀ اصلی اس��ت. در این موج، اس��تفاده از 

1. Alvin Toffler
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پول، تولید صنعتی و داشتن کارخانه و نیروی انسانی بیشتر، مالک قدرت است. در این دوران، به 
انسان به عنوان ابزار و ماشیِن کار و خلق پول نگاه می شود. اگر فردی نتواند کار خود را انجام دهد، 
به راحت��ی جای خود را به فرد دیگ��ری می دهد و با فرد دیگری جایگزین می ش��ود. ارتش نظامی 
در ای��ن دوران ج��ای خود را به ارتش کار می دهد، همان طور که س��ربازان جای خود را به کارگران 
می دهند، ژنرال ها جای خود را به کارفرماها و س��رکارگران می دهند. در این دوران، مقیاِس تولید 

افزایش زیادی پیدا می کند.
در موج دوم، زمان از حالت خطی به دایره ای تبدیل می شود. زمان دایره ای حالتی است که در 
آن ش��اهد وقایع تکرارپذیر هستیم. مردم هر روز که از خواب بیدار می شوند، به کارخانه می روند، 
کارهای تکراری انجام می دهند و شب بازمی گردند، ترازنامه های سالیانه وجود دارد و این داستان 
ادامه پیدا می کند. این نوعی از الگوی ُمدرِن درجا زدن در زندگی طبقۀ کارگر و کارمند اس��ت که 

هنوز هم در بسیاری از کشورها شاهد آن هستیم.

موج سوم: عصر اطالعات
از نیم��ۀ دوم ق��رن بیس��تم موج س��ومی به ن��ام عصر اطالعات غال��ب شده اس��ت. در این موج، 
سرمایه ای که قباًل پول و زمین بود، به دانش تخصصی تبدیل می شود. اما در ادامه و با نزدیک 
ش��دن به دوران معاص��ر، دیگر نه دانش تخصصی، بلکه دانش میان رش��ته ایی1 اس��ت که نقش 

قدرت اصلی را بازی می کند. 
اگر در س��الیان گذشته ش��خصی در حوزه ای بسیار متخصص می شد، آن شخص قطعًا در کار 
خود بس��یار موفق  بود، اما امروزه افرادی موفق هس��تند که در چند حوزه دانش و تخصص دارند 
و می توانند فصل مش��ترک و حوزه های دانشی جدیدی از میان آن ها به وجود آورند. این اشخاص 
می توانند با مجموع امتیازاتی که از خلق این حوزه های دانش��ی جدید به دس��ت می آورند، برای 

خودشان مزیت رقابتی پایدار ایجاد  کنند.
مثاًل ش��خصی که مهندس��ی مکانیک دارد، زبان انگلیسی می داند، در کنار آن صاحب دانش 
مدیریت کس��ب و کار نیز هس��ت، می تواند در بازار س��رمایه نی��ز کار کند، هنر یا ورزش��ی را به طور 
حرفه ای دنبال کند و ...، خیلی راحت تر و س��ریع تر از ش��خص دیگری که فقط دکتری مهندسی 
مکانیک دارد، ش��انس موفقیت خواهد داش��ت. در این حالت الزام��ًا دانش های مختلف یک فرد 
نباید به یکدیگر مرتبط باشند، ولی ترکیب آن ها در کنار هم قدرتی را به فرد می دهد که کمتر کسی 
بتواند جایگاه او را در اختیار بگیرد. امروزه مجموع توانمندی هاست که می تواند مزیت رقابتی را 

برای اشخاص به ارمغان آورد.
از این مدل آموزش میان رش��ته ای به عنوان مدل آموزش��ی T ) تی( نیز یاد می کنند. این مدل 

1. Interdisciplinary 
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می گوید: »در چندین رش��ته، دانش عمومی داشته باشید )مانند سطح( و در یک )یا چند( حوزه 
دارای دانش تخصصی باشید )مانند عمق(«1.

بنابرای��ن نی��روی اصلی که در ای��ن عصر وج��ود دارد، نیروی تفکر و ذهن اس��ت و اهرم های 
توس��عه نیز اهرم های درون زا هس��تند. تمام��ی اهرم های موفقیت از طریق ذهن و فکر بش��ر به 
وج��ود می آیند. کیفیت بر کمیت غلبه می کند. دیگر دنبال استانداردس��ازی و تولیدات انبوه و 
یک مدل خاص نخواهیم بود، بلکه همراه با افزایش شدید کیفیت، تعداد تولید کاهش می یابد 
و در عی��ن  ح��ال، سفارش��ی و تخصصی خواهد ش��د. به  ای��ن  ترتیب، گروه ه��ا و بازارهای هدف 
مختلف می توانند براساس خواسته های گوناگونی که دارند از محصوالت مختص نیاز خودشان 

استفاده کنند.
زم��ان در ای��ن ُبعد ب��ه حالتی تبدیل می ش��ود که ب��ه آن زمان اس��پایرال2 ی��ا مارپیچی گفته 
می ش��ود. یک حلزون یا یک فنر را در نظر بگیرید. اگر یک فنر را از روبه رو مش��اهده کنید آن را 
به ص��ورت ی��ک دایره خواهید دید، اما اگر فنر را از کنار نگاه کنید، خواهید دید که با هر بار دور 
زدن در دایره، مقداری به جلو خواهید رفت. این ترکیبی از زمان خطی و زمان دایره ای اس��ت، 
به ط��وری  که با هر بار تکرار و دریاف��ت بازخورد، به جای قبلی خود باز نمی گردیم. در این حالت 
می توانیم از آزمون و خطاهای موجود استفاده کنیم و محیط خود را گسترش و کسب و کار خود 

را رونق دهیم.

ب( نیمۀ عمر علم در عصر اطالعات
در زبان علمی فیزیک هس��ته ای، نیم��ۀ عمر به مدت زمانی می گویند که میزان تشعش��ع مادۀ 
رادیواکتی��ِو پرتوزا به نصف مق��دار اولیۀ خود تقلیل می یابد. به بیان دیگ��ر، نیمۀ عمر می تواند 
روند نزولی ارزش یک پدیده را نیز نمایان کند. بنابراین با تس��ری این موضوع به علم، می توان 
گف��ت که نیمۀ عمر علم مدت زمانی اس��ت که علم و دانش موجود انس��ان نیمی از ارزش خود 
را از دس��ت می دهد و دیگر کارایی اولیه را ندارد. این موضوع به دلیل توس��عه و پیشرفت علم و 

دان��ش اتف��اق می افت��د.
تخمین زده می شود در عصر کشاورزی نیمۀ عمر علم به هزاران سال می رسیده است. در عصر 
صنعت این نیمۀ عمر به حدود 300 سال رسیده است؛ یعنی 300 سال زمان نیاز بوده تا نیمی از 
دانش جهان متحول و زیر و رو شود. در سال 1998 میالدی، یونسکو3 اعالم کرد که نیمۀ عمر علم 

1. برای مطالعۀ بیشتر کارآفرینی کوانتومی )سریال کارآفرینی( قسمت اول با نام استراتژی یادگیری کارآفرینان موفق را به صورت 
رایگان مشاهده کنید:  

http://alikhademoreza.ir/استراتژی-یادگیری-موفق-کارآفرینان/
2. Spiral
3. Unesco
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به 30 سال رسیده است و پس از آن در سال 2002 این عدد را 3 سال اعالم کرد. براساس اعالم 
یونس��کو در س��ال 2010، نیمۀ عمر علم از 3 س��ال به 3 ماه رسیده اس��ت، یعنی در مدت سه ماه 
نیمی از علم جهان متحول می شود. همچنین پیش  بینی می شود نیمۀ عمر علم در سال 2020 
به 3 هفته تقلیل یابد )البته در سال های اخیر همۀ ما شاهد روند شتابان رشد تکنولوژی در تمام 

جنبه های زندگی هستیم(.
اتفاق شگرفی که در حوالی سال 2050 می افتد این است که نیمۀ عمر علم به زمانی نزدیک به 
صفر میل می کند؛ به این معنی که علم در هر لحظه می تواند دوبرابر شود. یعنی احتمااًل تا زمانی 
که یک کاالی الکترونیکی س��اخته و از کارخانه خارج ش��ود، عماًل این محصول قدیمی و منسوخ 
شده و کارخانۀ مشابهی آن را تولید کرده است. این اعداد نشان می دهند که سرعت تحول علم در 

جهان خصوصًا در بخِش »های تک1« و نرم افزار زیاد شده است.
در دنی��ای ام��روز و محیط پیچی��ده و پرتغییر آن ک��ه در هر ثانیه چندین نفر متولد می ش��وند، 
وب س��ایت های مختلف راه اندازی می ش��وند، محتوای بی شماری در ش��بکه های اجتماعی نشر 
و بازنش��ر می ش��ود، پدیده ها چندبعدی هس��تند و بر هم اث��ر متقابل دارن��د و ... . اگر بخواهیم با 
روش های سنتی و خطی گذشته با موضوعات برخورد کنیم، یقینًا محکوم به فنا هستیم؛ بنابراین 

با شناخت کامل محیط باید خود را برای تغییرات آماده کنیم2.

پ( َتکیِنگی3
اج��ازه بدهی��د فرضیۀ َتکیِنگی را به ش��ما معرفی کن��م. این فرضیه به ما می گوید که میزان رش��د 
تغیی��رات محیط بیرون در حال افزای��ش و زمان تغییرات کاهش یافته اس��ت. این فرایند تا جایی 
ادامه می یابد تا سرانجام به حالت تکینگی برسیم؛ به این معنا که رشد خطی جای خود را به رشد 
تصاعدی خواهد داد. ما به نقطه ای می رسیم که در یک سرعت، پیشرفت علم دائمًا در هر لحظه 
دوبرابر می شود! هنوز بشر قادر نیست درک کند که چه اتفاقاتی در آن دوران خواهد افتاد. هوش 
مصنوعی از هوش بشری جلوتر خواهد رفت و این خود می تواند پایانی بر تمدن بشری به شیوه ای 

که می شناسیم باشد.
ِری کرزویل4 دانش��مند و آینده پژوِه برجس��ته، اخیرًا چند سالی اس��ت که به استخدام شرکت 
گوگل در آمده، تا دقیقًا با این پیش بینی ها به کمک این شرکت بیاید تا بتواند خود را برای دوران 

تکینگی آماده کند.

1. High-tech
2. برای مطالعۀ بیشتر مقالۀ زیر را مطالعه کنید: 

http://alikhademoreza.ir/ محیط-در-حال-تغییر-تحول-کارآفرینی
3. Singularity
4. Ray Kurzweil
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ت( گذر از الگوی مدرن به الگوی پست مدرن
برای آگاهی و شناخت بیشتر محیط کسب و کار می توانیم از ُبعد دیگری نیز به موضوع نگاه کنیم. 
این ُبعد گذار از الگوی مدرن به ُپست مدرن است. این جنبه، نمایانگر تفکرات غالب در طی 200 
سال گذشته است که تأثیرات فراوانی بر محیط زندگی انسان ها و به دنبال آن، محیط کسب و کار 
گذاش��ته اس��ت. در این خص��وص، دو مفهوم کلی وج��ود دارد که مورد بررس��ی ق��رار می دهیم: 

مدرنیسم1 و پست مدرنیسم2.
در ارتب��اط ب��ا آغاز عصر مدرن، اخت��الف نظر وجود دارد. عده ای آن را فاصلۀ بین رنس��انس تا 
انقالب صنعتی می دانند. عده ای آغاز صنعتی شدن جوامع اروپایی و پیدایش وجه سرمایه داری 
و تعمیم تولید کاالیی را آغاز مدرنیته می دانند. از سوی دیگر، نویسندگانی نیز حد نهایی مدرنیته 
را میانۀ سده بیستم و حتی امروز می شناسند. گروه دیگری از اندیشمندان آن را به معنای تمدن 

غربی و آنچه پس از رنسانس تا پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، می شناسند.
اما به طور کلی به هر چیزی که با سنت ها و تمدن بازمانده از قرون وسطی می جنگد »مدرن« 

می گویند. مبنای مدرنیته ِخَرد انسان است و مدرنیته یعنی:
»ِخردباوری و تالش برای خردمندانه کردن هر چیز، شکستن و ویرانگری عادت های اجتماعی 
و باورهای س��نتی، همراه با پش��ت س��ر نهادن ارزش ها، حس ها، باورها و در یک کالم شیوه های 

مادی و فکری زندگی کهن«.
در دنیای مدرن یک عده خود را ِخَرد کامل و عقل کل می دانستند و قصد داشتند برای مردم 
برنامه ریزی کنند و جامعه را جلو ببرند. آن ها اعتقاد داشتند که »ما« به دلیل شناخت تمام نیازهای 

آدمی، باید مردم را هدایت کنیم.
الگوی مدرنیس��م در حوزه های مختلفی اتفاق افتاده است؛ از جمله در ادبیات، سینما، هنر، 
معماری، شهرس��ازی، حتی صنعت، کسب و کار و در تمام این حوزه ها نیز ارزش های شبیه به هم 
را ب��روز داد. به معماری در این دوره توجه کنید؛ تمامی س��اختمان ها یک ش��کل، بزرگ و بی روح 
بودند. همه چیز به  صورت سلولی، از قبل طراحی  و استاندارد شده در کنار یکدیگر قرار می گرفت 

و تجزیه و تحلیل می شد. 
ای��ن دی��دگاه وارد تج��ارت و کس��ب و کار ش��د و محص��ول  گرای��ی و تولی��د انبوه را خل��ق کرد. 
تولیدکنندگان، قطعات کوچک را در کنار هم قرار دادند و یک محصول را تولید کردند و خط های 

مونتاژ و تولید انبوه را به وجود آوردند.
فیلم عصر جدید چارلی چاپلین نمود بارز این دوران اس��ت. همه چیز دارای یک نظم ماشینی 
بود. به تولیدات صنعتی یک شکل و یکسان، ساعات کاری یکسان، تنوع کم محصوالت، استفادۀ 

1. Modernism
2. Post-Modernism
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همه مردم از یک محصول مشخص، شباهت رفتارهای مردم به هم و ... نگاه کنید. در این دوران 
همه چیز متمرکز بود و هر کس��ی باید کار تخصصی خود را انجام می داد. یک بازار انبوه و توده ای 

وجود داشت و محصوالت با تنوع کم و در کمیت زیاد برای آن تولید می شد.

به طور کلی ویژگی های مشخص الگوی مدرنیسم عبارت اند از:
گسترش فناوری	 
دیدگاه صرفًا عقالنی و منطقی	 
برنامه ریزی سنجیده، خشک و بلندمدت	 
برنامه ریزی و حکومت از باال به پایین	 
فاصله گرفتن از گذشته	 
فاصله گرفتن از طبیعت	 
استانداردسازی	 
تولید انبوه	 
هم زمان سازی	 
هم مکان سازی	 
ثبات زیاد محیط بیرون	 
محصول گرایی	 
گرایش به عظمت و بزرگی	 
بازار توده و ...	 

اما این دیدگاه خشک، مشکالت فراوانی از جمله مشکالت اجتماعی، روان شناسی، انسانی، 
زیس��ت محیطی، اقتصادی و ... را ب��ه وجود آورد، بنابراین نیاز به الگ��وی جایگزینی بروز کرد. در 
نیمۀ دوم دهۀ 1970 میالدی، بش��ر وارد الگوی جدیدی ش��د که ویژگی های متفاوتی را به جامعه 
و محی��ط ارائه می کرد. این پارادایم ُپس��ت  مدرنیس��م نام داش��ت. پست مدرنیس��م با اس��تفاده از 
ویژگی های فناوری نوین و پیوند بیش��تر آن با خصوصیات انس��انی، آزادی عمل بیشتری به مردم 

داد و هر شخص را قادر کرد که خود یک تولیدکننده باشد. 
در این دوران بازارگرایی جای محصول گرایی را گرفت، به این معنا که ش��رکت ها به دنبال بازار 
ب��رای محص��ول خود بودند، ن��ه اینکه محصولی را تولید کنند و س��پس مردم مجب��ور به خرید آن 
باشند. تولیدات ناب تر شد، کیفیت بیشتر شد و پراکندگی افزایش پیدا کرد، در حالی که تنوع نیز 

رشد خود را داشت. 

مهم ترین ویژگی های الگوی پست  مدرنیسم مرتبط با فضای کسب و کار عبارت اند از:
چندپارگی و جزءجزء شدن عوامل تولید	 
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ناهمسانی	 
غیرهم زمانی	 
بی مکانی و بی زمانی	 
تغییرات سریع محیط	 
ترکیب فناوری با مباحث رفتارشناسی	 
نقد تفکر خشک گذشته	 
عقالنیت توأم با احساس و تفکر	 
برنامه ریزی غیرمتمرکز	 
فعالیت های غیرمتمرکز و جزیره ای	 
عدم قبول هرگونه نظم نهایی و همه جانبه	 
گرایش به کوچکی و چابکی	 
تولید انبوه سفارشی	 

نمونه ه��ای فراوانی را می توانیم از اجرای اصول الگوی پست مدرنیس��م در محیط کس��ب و کار 
امروز مشاهده کنیم:

شرکت های چابک استارت آپی به جای شرکت های بزرگ دولتی	 
تولید سفارشی  انبوه در مقابل تولید انبوه خشک )مانند انتخاب خودرو با مشخصات دلخواه از 	 

سایت اینترنتی خودروسازان خارجی، مثاًل لکسوس1، در مقابل گزینه های محدود مثل پراید(.
تغییرات لحظه ای فناوری در محیط کسب و کار که برنامه ریزی لحظه ای می خواهد، به جای 	 

برنامه ریزی های اس��تراتژیک پنج س��الۀ شرکت های بزرگ که دس��تاورد اجرایی بسیار پایینی 
دارند2.

دورکاری و فریلنسری3 رفتن به محل کار در اداره ها و کارخانه ها.4	 
خری��د مجازی به جای حضور فیزیکی در بازار. گس��ترش عل��م در همه جای دنیا، پخش زندۀ 	 

اتفاقات و رویدادها و بسیاری از موارد دیگر.

ث( جمع بندی شناخت محیط کسب و کار
پس از مرور ابعاد بررسی محیط کسب و کار، در نهایت باید بدانیم که کسب و کارهای دوران جدید 

1. Lexus
2. برای مطالعۀ بیشتر می توانید به مقالۀ زیر مراجعه کنید:

http://alikhademoreza.ir/استراتژی-سازی-برنامه-ریزی-استراتژیک 
3. Freelancer

4. برای مطالعۀ بیشتر می توانید به مقالۀ زیر مراجعه کنید:
http://alikhademoreza.ir/کار-در-منزل-کار-در-خانه-مشاغل-خانگی
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باید چه ویژگی هایی داشته باش��ند؟ اگر به عنوان کارآفرین می خواهیم کسب و کاری را راه اندازی 
کنیم، باید به چه سمتی برویم و به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟ 

می توانم ویژگی های عمومی محیط کسب و کار امروز را به صورت زیر جمع بندی کنم:
محیط کس��ب و کار امروز صحنۀ رقابت بسیار شدیدی اس��ت: راه ان��دازی کسب و کارهای 	 

اینترنت��ی و فناوری ه��ای نوین، حضور اش��خاص در فضای کس��ب و کار امروز را بس��یار راحت 
کرده اس��ت. هر شخص با داش��تن ایده و مقداری خالقیت به راحتی می تواند کسب و کار خود 
را در فض��ای فیزیکی و یا مج��ازی راه اندازی کند. همچنین به راحتی می تواند آن را به همگان 
معرفی کند. این حوزه یکی از پرس��ودترین و آس��ان ترین فعالیت های اقتصادی امروز اس��ت و 

باعث ایجاد رقابت شدید در دنیای کسب و کار امروز شده است.
کوچک زیباس��ت: درس��ت مانند الگوی پست مدرنیس��م که به کوچک ش��دن و چابک شدن 	 

اهمیت می دهد، کس��ب و کارهای امروزی دائمًا در حال کوچک شدن و چابک شدن هستند. 
ای��ن ویژگ��ی از دهۀ 1970 میالدی و براس��اس کتاب آقای ارنس��ت ش��وماخر1 ب��ه نام کوچک 
زیباس��ت شناخته شد. بنابراین شما به جای کسب و کارهای بزرگ، کسب و کارهای کوچک و یا 
س��ایت های اینترنتی بسیار موفق را مشاهده می کنید. امروزه جوامع به سمت چندپاره شدن 
و به س��مت اقلیت ها می روند و همه چیز از جمله کس��ب و کارها کوچک می ش��ود، بنابراین اگر 
به جای تولید محصولی که باید یک میلیون نفر در سطح جامعه مخاطب احتمالی داشته باشد 
یا یک ش��هر را جواب دهد، به دنبال تولید محصولی باش��یم که به نیازه��ای خاص تر یک بازار 

کوچک پاسخ دهد، می توانیم سریع تر موفق شویم.
آگاهی مشتریان بسیار افزایش یافته است: به دلیل وجود همین بسترهای فضای مجازی 	 

و ش��بکه های اجتماعی، مردم در مقایسه با قبل آگاهی بیش��تری دارند و بنابراین تصمیمات 
بهتری می گیرند. به دلیل همین افزایش س��طح آگاهی، س��طح توقعات مشتریان نیز افزایش 
پیدا کرده اس��ت؛ بنابراین نیاز به انجام کارهای متفاوتی برای حفظ و وفادارس��ازی مش��تریان 
احساس می شود. کسب و کارهای امروز باید قبل و بعد از فروش محصوالت و خدمات به سؤاالت 
مردم پاسخ دهند، به آگاهی آن ها بیفزایند و در این میان، محصوالت و خدمات خود را به عنوان 
راه حل به آن ها معرفی کنند. به این ترتیب، اس��تراتژی تولید محتوا2 راه گش��ای کس��ب و کارها 

به ویژه کسب و کارهای ُخرد خواهد بود.
مشتری مداری امروزه یکی از ارکان کسب و کارهای موفق است. امروزه پیدا کردن مشتریان 	 

جدید در میان این همه بازار متنوع و رقابت شدید، سخت است، بنابراین اولویت هر کسب و کار 
باید این باش��د که مش��تریان موجود خود را حفظ کند و میزان فروش خود به آن ها را افزایش 

1. E. F. Schumacher
2. برای مطالعۀ بیشتر می توانید به کتاب جعبه ابزار کارآفرینی اینترنتی اثر نویسنده، انتشارات برآیند مراجعه کنید.
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دهد. این کار از طریق افزایش خدمات، ارتقاء میزان رضایت مشتریان، ارتباط دائمی با آن ها 
از طریق بسترهای اجتماعی تعاملی، بازی کاری1، بازاریابی همه کاناله2 و ... امکان پذیر است.

دانش محور ش��دن کس��ب و کارها: به دلیل نیاز آگاهِی مردم و از طرفی افزایش سطح دانش 	 
عموم��ی و تخصصی حوزه های کاری، کس��ب و کارها به س��مت دانش مح��وری می روند. برای 
همین مس��ائلی مانند اس��تفاده از فناوری اطالعات و مدیریت دانش در کسب و کارهای امروز 

گریزناپذیر است.
ب��ه دلیل رش��د تصاعدی عل��م و فن��اوری، چرخۀ عمر محص��والت بس��یار کوتاه مدت 	 

شده است. تغییرات فناوری غیرخطی و فرصت ها تکرارناپذیر هستند. محصوالت خیلی سریع 
منسوخ می شوند و باید با محصوالت جدیدتر جایگزین شوند. اگر در گذشته در بازه های زمانی 
مش��خص اتفاق خاصی می افتاد، امروزه با از دست رفتن یک فرصت، ممکن است دیگر هرگز 
فرصتی مشابه آن اتفاق نیفتد. آینده غیرقابل پیش بینی و غیرخطی است. می توانم موج های 
گوناگون کس��ب و کار را در کشور خودمان مثال بزنم. شاید چند سال قبل می توانستیم با چند 
میلیون تومان س��رمایۀ اولیه وارد کس��ب و کار غذای فوری بش��ویم و موفق باش��یم، اما امروز به 
حداقل چند صد میلیون تومان سرمایه نیاز است، بنابراین آن فرصت ورود آسان به کسب و کار 
رستوران و غذای فوری برای همیشه از بین رفت، اما امروز با چند میلیون تومان می توان وارد 
کسب و کار اینترنتی شد و در آن موفق بود، شاید این امکان تا چند سال دیگر نیز از بین برود.

امروزه بازاریابی و تبلیغات انبوه )الگوی مدرنیس��م( دیگر پاس��خ گو نیست. بلکه فرایند 	 
بازاریابی به صورت کاماًل تخصصی و انفرادی برای اشخاص و براساس عالیق، نیازها، سلیقه ها 
و ... انج��ام می ش��ود. فناوری های نوین و رس��انه های دیجیتال کمک فراوان��ی به این موضوع 
کرده ان��د و هزین��ۀ بازاریابی را به ش��دت کاهش و اثربخش��ی آن را به ش��دت افزای��ش داده اند. 
دسترسی همگان به گوشی های همراه و شبکۀ اینترنتی آن ها را دائمًا در معرض اطالعات قرار 
می دهد. فرض کنید در یک سایت خارجی مشغول پیدا کردن معنی لغت خاصی هستید که 
ناگهان تبلیغ یک فروشگاه زنجیره ای وطنی را در آن مشاهده می کنید که به زبان فارسی برای 
شما محصوالت متناسب با سلیقه و عالقه تان را با تخفیف و پیشنهاد ویژه نمایش می دهد. حال 

این را با تبلیغ اعصاب خردکن یک تن ماهی یا رب گوجه  فرنگی در تلویزیون مقایسه کنید.
ام��روز تولید انب��وه جای خود را ب��ه تولید ناب و تولید سفارش��ی انبوه داده اس��ت. به 	 

 این معنی که کس��ب و کارها به جای صرفه جویی ناش��ی از مقیاس3 به دنب��ال باال بردن تعداد و 
تنوع محصوالت4 خود هستند تا به این وسیله بتوانند مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند. 
1. Gamification
2. Omni-Channel Marketing

در کتاب جعبه ابزار کارآفرینی اینترنتی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است. 
3. Economy of Scale
4. Economy of Scope
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سخن پایانی

به ش��ما دوس��ت عزیز بابت اتمام مطالعۀ این کتاب تبریک می گویم. این کتاب خالصه ای بود از 
مهم ترین، کاربردی ترین و اثربخش ترین ایده هایی که یک کارآفرین با انگیزه می تواند با استفاده 

از آن ها کسب و کار خود را راه اندازی کند و در آن موفق باشد. 
محتوای این کتاب عالوه بر اینکه نتیجۀ سال ها تجربۀ فعالیت های حرفه ای، آموزشی و مشاورۀ 
من بوده اس��ت، مجموعه ای از اساس��ی ترین دیدگاه های بیش از 60 منبع آموزشی )کتاب چاپی 
یا دورۀ آموزش��ی حضوری و مجازی( دس��ت اول در حوزه های کارآفرینی، کس��ب و کار، بازاریابی و 

توسعۀ شخصی است.
ب��ه این ترتی��ب، با خواندن کت��اب جعبه ابزار کارآفرینی، نکات آموزش��ی بنیادی��ن، کاربردی و 
ارزشمندی در اختیارتان قرار دارد. حال نوبت شماست که دست به عمل بزنید و با اقدام قدرتمند، 

بهترین آیندۀ ممکن را برای خود و اطرافیان تان بسازید.

با آرزوی موفقیت همیشگی شما
علی خادم الرضا
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منبع شناسی کتاب

برای کامل تر و کاربردی تر شدن هرچه بیشتر کتاب حاضر، از منابع گوناگون به صورت غیرمستقیم 
و برداشت آزاد استفاده هایی شده است. برخی از این منابع محتوای دوره های آموزشی بین المللی 
اینترنتی بوده اند، اما برخی دیگر منابع در دسترس داخلی هستند که مورد استفاده قرار گرفته اند. 

بنابراین به رسم امانت داری فهرست منابع و کتاب های در دسترس را معرفی می کنم.

مریام، لیزا دانی، ترجمۀ آتنا مقدم، راهنمای انتخاب یک نام موفق، انتشارات سیته، 1393
رایس، َال و تروات، جک، ترجمۀ ترانه قطب، جایگاه س��ازی، نبردی در ذهن، انتش��ارات س��یته، 

1392
هولدن، رید، ترجمۀ مهدی خادمی، مهس��ا منش��ی، اس��تراتژی قیمت گذاری، انتشارات سیته، 

1391
رایس، َال و تروات، جک، ترجمۀ محمود حمیدخانی، 22 قانون برای بازاریابی، انتشارات سیته، 

1391
رای��س، َال، ترجم��ۀ منیژه بهزاد، 22 قانون ثابت برای تثبیت نام های تجاری، انتش��ارات س��یته، 

1381
هیگ، مت، ترجمۀ احمد روستا، شکست نام های تجاری، انتشارات سیته، 1389

بارویز، پاتریک و لیوک، ریچارد، ترجمۀ کامبیز حیدرزاده، جعبه ابزار بازاریابی، انتش��ارات س��یته، 
1389

کرمالی، سالتان، ترجمۀ احمد روستا، نخبگان در بازاریابی، انتشارات سیته، 1388
نویمایر، مارتی، ترجمۀ سارا میرزایی، زاگ، انتشارات سیته، 1388

رایس، َال، ترجمۀ سنبل بهمنیار، سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی، انتشارات سیته، 1386
تافلر، الوین، ترجمۀ عبدالرضا رضایی نژاد، انقالب ثروت آفرینی، انتشارات فرا، 1393

موری، کریس، ترجمۀ علی عیاری، غول های بازاریابی، انتشارات فرا،1389
تروات، جک، ترجمۀ میراحمد امیرشاهی، تمایز یا نابودی، انتشارات فرا، 1388

تروات، جک، ترجمۀ میراحمد امیرشاهی، شرکت های بزرگ مشکالت بزرگ، انتشارات فرا، 1388
اسالتر، رابت، ترجمۀ عبدالرضا رضایی نژاد، جک ولش و راه جنرال الکتریک، انتشارات فرا، 1387

تزو، سان، ترجمۀ علی کردستی، هنر جنگ آوری، انتشارات فرا، 1387
گادین، ست، ترجمۀ بهشاد یاسینی، گاو بنفش، انتشارات فرا، 1387

غفاریان، وفا و کیانی، غالمرضا، 5 فرمان تفکر استراتژیک، انتشارات فرا، 1387
غفاریان، وفا و کیانی، غالمرضا، استراتژی اثربخش، انتشارات فرا، 1387
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زاگوال، جان و تاگ، ریچارد، ترجمۀ علی عیاری، بازی های اس��تراتژیک بازاریابی، انتش��ارات فرا، 
1387

کاتلر، فیلیپ، ترجمۀ عبدالرضا رضایی نژاد، کاتلر در مدیریت بازار، انتشارات فرا، 1385
کاوی، اس��تفان، ترجمۀ حس��ین ظهوریان، نتایج قابل پیش بینی در شرایط غیرقابل پیش بینی، 

انتشارات رسا، 1390
میلر، جان و مور، دیوید، ترجمۀ عطیه بطحایی و پرویز درگی، کسب و کار نام های تجاری، انتشارات 

رسا، 1385
پورتر، مایکل، ترجمۀ جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا، استراتژی رقابتی، انتشارات رسا، 1383
اوستروالدر، الکساندر، ترجمۀ غالمرضا توکلی، بابک وطن  دوست، حسام  الدین ساروقی و بهامین 

توفیقی، خلق مدل کسب و کار، انتشارات آریانا قلم، 1396
کیم، چان و مابورنیا، رنه، ترجمۀ علیرضا پورممتاز، اس��تراتژی اقیانوس آبی، انتشارات آریاناقلم، 

1390
خادم الرضا، علی، اصول موفقیت س��رمایه گذاری در بازار ایران؛ گام های پرقدرت به سوی ثروت، 

انتشارات بازاریابی، 1397
کومار، نیرمالیا، ترجمۀ س��ید محمود حس��ینی، بازاریابی به مثابۀ استراتژی، انتشارات بازاریابی، 

1392
شوپنهاور، آرتور، ترجمۀ محمد مبشری، در باب حکمت زندگی، نشر نیلوفر، 1395
گرین، رابرت، ترجمۀ محمدرضا آل یاسین، قوانین مبارزه، انتشارات هامون، 1394
گرین، رابرت، ترجمۀ محمدرضا آل یاسین، قوانین قدرت، انتشارات هامون، 1394

خادم الرض��ا، علی، آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟، انتش��ارات س��فیر اردهال، 
1393

برگر، جونا، ترجمۀ نیوش��ا عاشورزاده، ُمس��ری؛ راهکارهای بازاریابی ویروسی، انتشارات شریف، 
1393

ایمبرایل، رابرت، ترجمۀ لطیف احمد پور، بازاریابی انگیزشی، انتشارات ققنوس، 1392
ریج��وی، برت، ترجمۀ رحمان علیان، 50 اش��تباه بزرگ در بازاریابی اطالعات، انتش��ارات آدینه، 

1391
ایزاکسون، والتر، ترجمۀ مهدی ابراهیمی، استیو جابز، انتشارات صانعی، 1391

ظفر، نغیم، ترجمۀ محسن حاجیانی و سحر بحریه، هفت گام برای شروع موفق یک کسب و کار، 
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1390

تریسی، برایان، ترجمۀ ژان بقوسیان و نبفشه عطرسائی، ساخت کسب و کار فوق العاده، انتشارات 
عصر شبکه، 1390
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شوماخر، ارنست، ترجمۀ علی رامین، کوچک زیباست، نشر سروش، 1390
بحرینی، حسین، تجدد، فراتجدد و بعد از آن در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران، 1390

لیندستروم، مارتین، ترجمۀ احمد جعفری، خریدشناسی، انتشارات فروزش، 1389
گالدول، ملکوم، ترجمۀ میترا معتضد، تافته های جدابافته، نشر البرز، 1389

بقوسیان، ژان، شکستن مرزهای فروش، انتشارات عصر شبکه، 1389
شولتس، دوآن، ترجمۀ گیتی خوشدل، روانشناسی کمال، نشر پیکان، 1388

والینگ، ادوارد راسل، ترجمۀ فرید تربتی، 50 ایدۀ مدیریت که باید بدانید، نشر ایران  بان، 1388
کالینز، جیم، ترجمۀ ناهید سپهرپور، از خوب به عالی، انتشارات آوین، 1388

زیمن، سرجیو، ترجمۀ سینا قربانلو، پایان عصر بازاریابی سنتی، انتشارات مبلغان، 1387
سعیدی کیا، مهدی، اصول و مبانی کارآفرینی، انتشارات کیا، 1386

تریسی، برایان، ترجمۀ مهدی قراچه داغی، راهکارهای موفقیت، نشر آسیم، 1386
تریسی، برایان، ترجمۀ بهادر صادقی، روانشناسی فروش، انتشارات مهرگان دانش، 1385

کاوی، استفان، ترجمۀ محمدرضا آل یاسین، هفت عادت مردمان مؤثر، انتشارات هامون، 1384
هیل، ناپلئون، ترجمۀ مهدی قراچه داغی، بیندیشید و ثروتمند شوید، نشر شباهنگ، 1383

تافلر، الوین، موج سوم، نشر نو، 1380
کیوساکی، رابرت، ترجمۀ مامک بهادرزاده، پدر پولدار پدر فقیر، انتشارات آوین، 1380

پویس��انت، چارلز آلبرت، ترجمۀ محمدرضا آل یاس��ین، توانگران چگونه می اندیش��ند، انتشارات 
هامون، 1375

بقوسیان، ژان، دورۀ آموزش کلوپ کارخانه داران اطالعات، شرکت مدیر سبز
ش��هبازمرادی، س��عید، درس س��ازمان یادگیرن��ده، دورۀ دکت��رای حرفه ای مدیریت کس��ب و کار، 

دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران.
حبیبی، سید محسن، درس سیر اندیشه های شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.



ما در نشر برآیند، فراتر از کتاب می رویم و کتاب را یگانه محمل ارائۀ محتوا نمی دانیم. در 
وبگاه نشر برآیند، می توانید از محتوای دیجیتالی غنی ما بهره ببرید. 

یکی از موضوعات محتوایی ُپرمخاطب که در وبگاه نش��ر برآیند در دسترس شماست، 
بخش برآیندتاک اس��ت. در ای��ن بخش، هر بار، با یکی از متخصصان حوزۀ کس��ب وکار به 

صحبت نشسته ایم و موضوع مشخصی را بررسی کرده ایم. 
در ادام��ه، عنوان ه��ای بخش��ی از ای��ن محت��وای دیجیتال��ی آمده اس��ت که ش��ما را 
قان��ع خواهد کرد حتما به وبگاه نش��ر برآیند، بخش برآیندتاک س��ر بزنی��د. این عنوان ها 

عبارت اند از:
- برند و برندینگ )امید مالئکه(

- خدمات پس از فروش )نادر وهاب آقایی(
- تبلیغات )علیجاه شهربانویی(

- یادگیری زبان )رز شایقی(
- کراود فاندینگ )سولماز صادق نیا(

- کارآفرینی )ناصر غانم زاده(
- مدیریت ارتباط با مشتری )حمید محمودزاده(

- مجوزهای الزم برای کسب وکارهای آنالین )محمدرضا نصرالهی(
- توسعۀ کسب وکار )سامان فائق(
- استراتژی محتوا )یاور مشیرفر(

- توهم کارآفرینی )علی خادم الرضا(
- مهاجرت )رضا قربانی(

- داستان در برند و کسب وکار )حسین وحدانی(
- در محیط کسب وکار شما سئوکار نیست یا سئو، کار نیست؟ )حمیدرضا اعتدال مهر(

- وردپرس چند؟ )امین اسماعیلی(
- چرا وردپرس بله، چرا وردپرس نه؟ )مهدی سلطانی(

و ...

اسکن کنید



اسکن کنید

در حوزۀ بازاریابی دیجیتال، در بس��یاری از موارد، کتاب نمی تواند نیازهای اطالعاتی 
ش��ما را مرتفع س��ازد. وبینار، یکی از انواع غنی محتواست که به درک بهتر موضوعات این 

حوزه کمک می کند.
در نشر برآیند، ده ها وبینار برای تکمیل برنامۀ مطالعاتی شما فراهم شده است که به رایگان 
در اختیار ش��ما قرار دارد. در ادامه، عنوان های بخشی از این وبینارها آمده است که شما را 
قانع خواهد کرد حتما، همین حاال، به وبگاه نشر برآیند سر بزنید. این عنوان ها عبارت اند از:

- نوهزینه کاهی )صدرا امامی(
- شناخت نیازهای اساسی مشتری )صدرا امامی(

- بازاریابی شبکه های اجتماعی )حامی معافی غفاری(
- بازاریابی محتوایی برای مدیران )رام ئیل شهباز(

- تحلیل رفتار کاربران توسط موتورهای جست وجو )احسان وارسته نژاد(
- چالش های حقوقی محتوای آنالین )محمدرضا نصرالهی(

- تبلیغات همسان چیست؟ )محمد اسماعیل تحصیلی(
- راحت نوشتن )شاهین کالنتری(

- شناخت محیط کسب وکار )علی خادم الرضا(
- 6 مدل کاربردی برندسازی )امید مالئکه(

- بوم استراتژی محتوا )یاور مشیرفر(
- تجربۀ تولید محتوا در اینستاگرام )مرتضی چرخ زرین(

- ساستک )احسان خواجوی(
- بهینه سازی اپ استورها )ASO( )فربد قطبی(

- آموزش نرم افزار screaming frog )محمدجاوید نظر(
- اصول موفقیت در سرمایه گذاری )علی خادم الرضا(
- اصول موفقیت در سرمایه گذاری )علی خادم الرضا(

-  ایمیل مارکتینگ، تحلیل کمپین های ایمیل مارکتینگ با داده های واقعی )شیما شریفی(
-  برنامه ریزی بازاریابی )سید حسین اورعی(

-  سئو آنچه که هست، آنچه که نیست )عادل طالبی(
و ...



خون نحس، داس��تان واقعی تبدیل ش��دن یک آرمان 
زیبا به یک دروغ بزرگ است. داستان این  که چگونه ارزش 
آفرینی جایش را به اعتبار شخصی یک نفر می دهد. جان 
کریرو، خبرنگار وال استریت ژورنال که گزارش هایش یکی 
از اصلی ترین دالیل س��قوط ترانوس اس��ت در این کتاب 
از درون ماج��را، چگونگی س��قوط تران��وس را به نمایش 

می کشد. 
ای��ن کتاب می تواند درس های بس��یاری ب��رای فعاالن 
اقتصادی، به ویژه زیس��ت بوم اس��تارتآپی داش��ته باشد. 
به مدی��ران، نقش پررنگ انتخاب ه��ا را نمایش می دهد و 
به س��رمایه گذاران اهمیت وجود هیئت مدیرۀ متخصص 
را گوش��زد می کند و در تمام این مس��یر، با یک داس��تان 

هیجان انگیز، نقش اخالق را ُپررنگ می کند. 

کت��اب چه��ل تاکتی��ک و تکنی��ک مؤث��ر در بازاریابی 
دیجیتال، شامل تکنیک هایی با پشتوانۀ علمی و حاصل 

مطالعات موردی گسترده در جوامع آماری است.
در این کت��اب می توانید یاد بگیرید ک��ه چطور در بین 
انتخاب های متعددی که پیش رویتان قرار می گیرد، بدون 

اینکه سردرگم شوید یک انتخاب درست داشته باشید.
ایج��اد فرصت ه��ای جدی��د و اس��تفادۀ بهین��ه از این 
فرصت ها، مسیری است که نیاز به یادگیری و توجه دارد.

همان طور که می دانید کارشناسان بازاریابی دیجیتال 
نیز درگیر این فرصت ها و انتخاب ها هستند. کتاب چهل 
تاکتی��ک و تکنیک مؤثر در بازاریابی دیجیتال، مواردی را 
مورد بررس��ی قرار می دهد که به کارشناس��ان و مشاوران 
این حوزه برای تصمیم گیری و انتخاب فرصت هایی برای 

متمایز شدن، کمک شایانی می کند.

https://ffo.ir/bb-119-end

 https://ffo.ir/bb-124-end



ش��ما در کس��ب و کار خود همواره راهنماهای��ی نیاز دارید 
که مس��یر را برای ش��ما روش��ن کنند و به کمک آن ها بتوانید 
تصمیمات درس��ت و به موقعی درجهت رشد میزان بازگشت 
س��رمایۀ خود بگیرید. وقت��ی اطالعات جامع و درس��تی، در 
رابطه با رفتار مشتری، ویژگی ها، ترجیحات و الگوهای فکری 
مخاطب خود گردآوری می کنید، درواقع پرسوناهایی در رابطه 
با آن کس��ب و کار بدس��ت آورده اید که به کمک آن می توانید 

فعالیت های بازاریابی درون گرای خود را بهبود بخشید. 
پرس��وناها فرآیند فروش را تس��هیل می کنند و حتی باعث 
ارتقای بخش های پش��تیبانی و محصول می شوند. این کتاب 
مانن��د یک راهنما دقیقا نش��ان می دهد چگونه پرس��وناهای 
خری��داران را ایجاد و اس��تفاده کنید تا بیش��ترین به��ره را از 
کمپین های درون گرای خود ببرید. به زبان س��اده تر به کمک 
این س��رنخ ها متوجه می ش��وید چه چیزهایی باعث می شود 
مردم محصول شما را بخرند، چه نوع محتوایی برای مشتریان 
ش��ما جذاب تر است، از کدام کمپین لیدهای بهتری دریافت 
کرده ای��د و به طور کلی خواهید دانس��ت چرا پرس��وناها مهم 
هس��تند، چطور باید آنها را بدس��ت آورید و چگونه به شکلی 

موثر این اطالعات را به کار بگیرید.
https://ffo.ir/bb-125-end

درکتاب برنامه ریزی بازاریابی آقای اریک داویس تالش کرده 
نش��ان دهد برنامه ریزی برای بازاریابی کار عجیب، پیچیده یا 
نیازمند به یک س��ازمان بزرگ نیست، ش��ما هم می توانید با 
توجه به اهمیت این موضوع برای هر کسب و کاری که دارید، 
برنامۀ  بازاریاب��ی خاص خود را بنویس��ید. در واقع این کتاب، 
راهنمایی گام به گام اس��ت برای اینکه بتوانید هر نوع برنامۀ 
 بازاریابی را از ش��رکت های کوچک تا شرکت های بزرگ تهیه و 

تنظیم کنید.
بدون برنامه، هرگز به مقصد نمی رس��یم و این کتاب کمک 
می کند کس��ب و کار شما با داشتن یک برنامۀ مرتب، منظم و 

البته قابل اجرا به اهداف خود برسد.

https://ffo.ir/bb-126-end



یکی از دش��وارترین کارها در فضای کسب و کار 
آنالین، برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال است. از یک 
طرف تعداد ابزارها زیاد است و از طرف دیگر، تاثیر 
متقابل استفاده از ابزارها روی هم، سنجش اثر بخشی 

هر کدام را به صورت مجزا دشوار می کند. 
یک��ی از مدل های کارب��ردی ب��رای برنامه ریزی 
بازاریاب��ی دیجیت��ال، مدل SOSTAC اس��ت. این 
مدل، ک��ه م��دل محب��وب بازاریابی دیجیت��ال در 
نظرس��نجی CIM شد، به دلیل س��ادگی استفاده 
از آن، یک��ی از بهترین گزینه ها ب��رای تدوین طرح 

بازاریابی دیجیتال یک کسب و کار آنالین است. 
در کت��اب SOSTAC آق��ای اس��میت به ش��ش 
پرس��ش که ب��رای کمک ب��ه برنامه ری��زی بازاریابی 

دیجیتال طراحی شده پاسخ می دهد: 
ما کجا هستیم؟ 

کجا می خواهیم باشیم؟ 
چگونه می توانیم به آنجا برویم؟ 

از چه تاکتیک هایی استفاده کنیم؟ 
چطور تاکتیک ها را اجرا کنیم؟ 

آیا به آنجا رسیدیم؟

اگر می خواهید به پاس��خ این پرسش ها در برنامۀ بازاریابی دیجیتال خود برسید، 
این کتاب، همان چیزی است که به آن نیاز دارید. 

ضمن اینکه، نشر برآیند پاسخگوی پرسش های احتمالی شما در فرآیند احتمالی 
اجرایی کردن این برنامه در کارگاه ها و وبینارهای مختلف است.

https://ffo.ir/bb-140-end

به زودی...



چرا کس��ب وکارها از نوآوری گریزان هس��تند؟ 
ش��اید به دلیل هزینه هایی اس��ت که نوآوری برای 

سازمان ایجاد می کند. 
"اس��تیفن وانکر" و "جنیفر لو ال" نویس��ندگان 
کت��اب نوهزینه کاهی هس��تند ک��ه در آن راجع به 
نوآوری و خل��ق ارزش های جدید برای مش��تریان 
صحبت کرده اند. نویس��ندگان کت��اب می گویند: 
"معم��وال کاه��ش هزین��ه و ن��وآوری نقط��ۀ مقابل 
همدیگر تصور می ش��وند. چیزی شبیه االکلنگ. 
وقت��ی یکی باال می رود، دیگ��ری پایین می آید. اما 
قرار نیس��ت همیشه این طور باشد. نوهزینه کاهی 

فرآیندی برای نوآوری است".
شما با خواندن این کتاب خواهید آموخت که با 
استفاده از سه ویژگی می توانید با کاهش هزینه ها، 

مشتری بیشتر و با رضایت بیشتری به دست آورید. این سه ویژگی عبارتند از:

	 چشم انداز موفقیت در کسب و کار خود
	 تمرکز بی وقفه بر کسب وکار خود

	 تمایل به کم رنگ کردن مرزها

با خرید این کتاب و عضویت در باشگاه مشتریان نشر برآیند، می توانید از مزایای 
ویژه ای مانند ش��رکت در کارگاه ها و وبینارهای مختلفی که در این انتش��ارات برگزار 

می شود، به طور رایگان استفاده کنید.

https://ffo.ir/bb-133-end

به زودی...



نشر برآیند همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.
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