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سخن ناشر
هر کتابی که برای چاپ به نش��ر برآیند میآید برای خود ،داس��تانی دارد .داس��تان این کتاب نیز
جال��ب و متفاوت اس��ت .مؤلف کتاب آق��ای خادمالرضا برای صحبت درب��ارۀ کتابش به دیدار من
آمد .گفتوگویی لذتبخش داش��تیم تا رسیدیم به نام کتاب :کارآفرینی کماندویی .این نام را که
شنیدم ،آه از نهادم برخاست .همانطور که او دربارۀ مطالب مطرحشده در کتاب توضیح میداد،
غیرعملیاتی دیگر در حوزۀ کارآفرینی به
زرد
به این موضوع فکر م 
یکردم که قرار است یک کتاب ِ
ِ
پیشخوان کتابفروشیها اضافه شود .شاید این پرسش به ذهنتان خطور کند که چرا من اینطور
فکر میکردم .پاسخ این پرسش یک جمله است :بهدلیل استفادۀ نابجا ،واژههای «کارآفرینی» و
«کارآفرینی کماندویی» در جامعۀ ما به ابتذال کشیده شدهاند.
او همینطور با شوروش��وق دربارۀ کتاب صحبت میکرد و من در یک گفتوگوی درونی اسیر
شده بودم .به این فکر میکردم که من این کتاب را در دستور کار نشر برآیند قرار نخواهم داد ولی
علی خادمالرضایی که من میشناس��م ،کتاب را چاپ خواه��د کرد و یک کتاب دیگر به مجموعۀ
کتاب بی خاصیت کارآفرینی اضافه خواهد شد .خیلیها هم آن را میخرند .خیلیها هم
هزاران ِ
کتاب را هدیه خواهند گرفت یا هدیه خواهند داد اما ،به هر حال ،کتابی نیست که برای مخاطبان
خاص ما در نشر برآیند ،از جمله صاحبان کسبوکارها ،کاربردی باشد.
من درگیر همان گفتوگوی درونی بودم و آقای خادمالرضا هنوز با شوروهیجان توضیح میداد
ک��ه در این کتاب ب��ه این موضوع پرداخته که کارآفرین از محیط بازخ��ورد میگیرد ،چرخۀ اصالح
مستمر در کارآفرینی اهمیت دارد ،شکست باید بودجهبندی و برنامهریزی شود یا دستکم از قبل
ح��دس زده ش��ده باش��د و . ...این جملهها بهتدری��ج توجه من را جلب ک��رد .او توضیح میداد که
ناشناختهبودن به کماندو کمک میکند از اصل غافلگیری استفاده کند ،عدم جلب توجه یکی از
اس��تراتژیهای کارآفرینی در فضای بازار اس��ت .کمکم متوجه شدم که این کتاب که نویسندهاش
اینطور با حرارت دربارهاش صحبت میکند ،از جنس کتابهای معمول و مرسوم فضای کارآفرینی
کش��ورمان نیس��ت که با پشتس��رهم ردیفکردن یک س��ری جملۀ امیدبخش س��عی کند افراد را
بهس��مت درۀ مرگبار کارآفرینی هل بدهد .جنس صحبتها ،از جنس تجاربی بود که خود من نیز
طی سالهای متوالی تجربه کرده بودم و در نهایت ،قرار شد پیشنویس کتاب برایم ارسال شود.
خوانن��دۀ گرام��ی اکنون اگر عنوان این کت��اب را فارغ از این پیشفرض بپذیری��د و خودتان را
در جریان محتوای کتاب رها کنید ،کتابیاس��ت که نکات بس��یار زیادی به شما خواهد آموخت.
کارآفرین��ی کماندوی��ی برای هم��ۀ خوانندگان��ش گفتنیهای��ی دارد؛ چه برای ش��مایی که هنوز
کارآفرینی را ش��روع نکردهاید و چه ش��مایی که در آغاز یا میانۀ راه هس��تید .مثل همیش��ه منتظر
دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.

مقدمه
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گفته میش��ود که جوامع بشری در مجموع س��ه مرحلۀ تکاملی را پشتسر گذاشتهاند :جامعۀ
س��نتی ،جامع��ۀ صنعتی و در نهای��ت جامعۀ فراصنعتی ی��ا اطالعاتی .در جامعۀ س��نتی ،منبع
قدرت زور بازو بود و کس��بوکارها نیز مبتنی بر کار ی��دی .در جامعۀ صنعتی ،منبع قدرت ماده
و تبدی��ل آن به انرژی بود و کس��بوکارها نی��ز مبتنی بر ترکیبی از کار ی��دی و کار فکری حرکت
میکردند .در جامعۀ اطالعاتی نیز منبع قدرت دانش اس��ت و کس��بوکارها بر مبنای اطالعات
و دانایی کار میکنند.
اما گفته میشود در همین جامعۀ اطالعاتی که ما امروز در آن زندگی میکنیم ،سه انقالب به
وقوع پیوسته است:
انقالب اول انقالب دیجیتالی اس��ت که با ظهور کامیپوترها ،تراش��هها ،وس��ایل ارتباطجمعی
کابلی و ماهوارهای و ...همراه بود.
انقالب دوم انقالب اینترنتی اس��ت که در آن ،اینترنت و انتقال آزاد و افقی اطالعات س��اختار
جوامع را از جنبههای گوناگونی اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی ،سیاسی و ...دستخوش
تغییر قرار میدهد و فرصتهای بیشماری برای تکتک اشخاص فراهم میکند.
اما انقالب سوم در این جامعۀ سوم چیزی جز انقالب کارآفرینی نیست.
با تکامل و بلوغ مراحل قبلی و تجمیع دستاوردهای اعصار و انقالبهای تکنولوژیک گذشته،
امروز فرصتها و فضاهایی به وجود آمده است که بسیاری را قادر میسازد دستبهکار شده ،وارد
عرصۀ کارآفرینی ش��وند .این کارآفرینان ،انقالبی را هدایت میکنند که منجر به تحول و نوسازی
اقتصادی در مقیاس جهانی شدهاست.
امروز بزرگترین شرکتهای جهانی شرکتهای نسلاولی هستند؛ به این معنا که مدت زیادی
از شکلگیری آنها نمیگذرد و در بسیاری از آنها هنوز خود کارآفرینان اولیه مشغول فعالیتاند.
این کارآفرینان نس��لاولی از بزرگترین ش��رکتهای بینالمللی چندده یا حتی صدس��اله سبقت
گرفته و آنها را پشتسر گذاشتهاند .این موضوع نشان میدهد که امروزه داشتن سابقۀ تاریخی
طوالنیتر ،بزرگتربودن و گس��تردگی بیشتر ،داشتن منابع انس��انی زیادتر و برخورداری از منابع
مالی فراوان ،دیگر تضمینکنندۀ بقا نیس��تند؛ زیرا همواره کارآفرینان هوشمندی وجود دارند که
آمادهاند تا با چابکی ،جسارت ،انگیزه و دانش نوین ،وضع موجود را به چالش بکشند و ارزشهای
جدید برای بازار خلق کنند.
البته این موضوع همچون تیغی دولبه است؛ ازاینرو بهموجب فرصتهای فراوان ایجادشده
در محیط ،به همان اندازه که ورود به عرصۀ کارآفرینی از هر زمان آسانتر شدهاست ،ماندن در
آن نیز از هر وقت دیگر سختتر است؛ چراکه در این حالت ،رقابت شدیدتر میشود ،گزینههای
انتخاب مش��تریان بیش��تر میش��ود ،عرضه بر تقاضا پیش��ی میگی��رد ،تغیی��رات تکنولوژیک،
خواس��تۀ مش��تریان ،روندها و تالطمهای بازار سریعتر میش��ود ،مقررات کسبوکارها سختتر

همدقم13 :

میش��ود ،پیچیدگیهای محیط بیش��تر میش��ود ،عوامل خارج از کنترل بسیار زیاد میشود و
بسیاری مسائل دیگر.
ب��ه این دلی��ل معتقدم با وجود ظاه��ر جذاب و فرصتهای ف��راوان ورود به عرص��ۀ کارآفرینی،
امروز س��ختترین دوران برای کارآفرینی و مدیریت کسبوکار بهشیوههای سنتی است .بنابراین
برای موفقیت در عرصههای جدید نیازمند داشتن توانمندیهای جدید هستیم که نه از انسانی
معمولی ،بلکه از انسانی بسیار ورزیده مانند تکاوران و کماندوها انتظار میرود .امروز زمانی است
که دیگر معمولیها نمیتوانند با مقداری تولید ،خرید ،فروش و ...خود را کارآفرین بنامند .امروز
برای ورود به کارآفرینی باید کماندو باشید.
«کارآفرین��ی کماندویی» مفهومی اس��ت که من برای اولین بار در ایران و به زبان فارس��ی ارائه
میدهم .خاستگاه آن هم همین دلیل ساده و بنیادی است که برایتان بازگو کردم.
امروز تب کارآفرینشدن نسل جوان ما را فراگرفته است .هر شخص برای خود رؤیاهای بزرگ در
سر دارد و میخواهد مستقل ،ثروتمند ،اثرگذار ،دارای جایگاه اجتماعی عالی و ...باشد .داشتن
این انگیزهها بههیچوجه عیب نیست؛ بلکه میتواند محرک و پیشران اولیه برای حرکت در مسیر
کارآفرینی محسوب شود.
ام��ا س��ؤاالتی بای��د پرس��یده ش��ود :این ش��خص چق��در دان��ش ،مه��ارت و شایس��تگی برای
کارآفرینش��دن دارد؟ چگونه و با چه روشهایی میخواهد ایدههایش را به محصول و کس��بوکار
تبدیل کند؟ چگونه میخواهد بازار هدفش را بهدرستی انتخاب کند؟ چگونه میخواهد از دریای
متالطم محیط کسبوکار ،فرصتها را تشخیص دهد و شکار کند؟ چگونه میتواند در رقابتهای
سخت پیروز شود؟ چگونه میتواند کسبوکار چابک و انعطافپذیری خلق کند؟ چگونه میتواند
با منابع محدود ،دس��تاوردهای نامحدود داشته باشد؟ چگونه میخواهد برای مشتریانش ارزش
خلق کند؟ و در نهایت از دل همۀ اینها چگونه میخواهد خود به انس��ان بهتری تبدیل ش��ود و
جامعه را به فضای بهتری تبدیل کند؟
از شایعترین و مهمترین موانع محدودکنندۀ کارآفرینی که در کالسها و مشاورههایم مشاهده
میکنم ،بینش نادرس��ت به مقولۀ کارآفرینی و کس��بوکار است .بهنظرم بینش نادرست بیشتر از
روش نادرس��ت به کس��بوکارها ضربه میزند .همچنین روشهای نادرست ،با آموزش و تمرین و
تکرار راحتتر اصالح میشوند تا بینش و نگرش نادرست.
بر اثر همین بینش نادرس��ت اس��ت که اولویتهای نادرس��ت ،رفتار نادرست و در نهایت نتایج
نادرس��ت ش��کل میگیرد .بسیاری از اش��خاص ممکن اس��ت کارآفرینی را با تولید یک محصول،
اس��تخدام چن��د نفر ،فروش ی��ا داللی برخ��ی محصوالت یا حتی ب��ا مدیریت برخ��ی از صفحات
ً
اجتماعی و اینترنتی اشتباه بگیرند .ممکن است توجه ویژهای به محصوالت داشته باشند و کال از
این موضوع غافل ش��وند که آنچه از خود محصول مهمتر است ،ادراک مشتری از محصول است.
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ممکن اس��ت نگاه جزئی و مجزا به هریک از بخشهای کس��بوکار داش��ته باش��ند و ازاینرو قادر
نباشند کسبوکار را در قالب یک سیستم باز و تعاملی با محیط در نظر بگیرند .بسیاری از مسائل
مش��ابه دیگر نیز وجود دارد که هرکدام از آنها میتواند یک کس��بوکار را از مس��یر متعادل خارج
کرده و به ناکجاآباد هدایت کند.
ً
بنابراین برای پاس��خ به این نیازها و کاستیها مجددا دستبهقلم شدم .در دو کتاب قبلیام با
عنوانهای جعبهابزار کارآفرینی و جعبهابزار کارآفرینی اینترنتی که انتش��ارات برآیند منتشرشان
کرده اس��ت ،توجهم بیش��تر به س��اخت یک بین��ش اولیه و بنیادین و س��پس معرفی بس��یاری از
روشهای اجرایی اثربخش برای موفقیت در کارآفرینی و کسبوکار بوده است.
کتاب کارآفرینی کماندویی س��ومین کتاب من با نش��ر برآیند و بهنوعی تکمیلکنندۀ دو کتاب
قبلی اس��ت .در این کتاب ،هدفم ترس��یم و تبیین بینشی حرفهای و پیشرفته به مقولۀ کارآفرینی
است .این بینش با شرایط متالطم کسبوکار امروزی متناسب است و میتواند کارآفرینان را برای
پیروان خوب
آن
ِ
موفقیت در این مسیر سخت و ناهموار رهنمود کند .امروز دیگر دوران موفقیت از ِ
موفقیت رهبران عالی است .بنابراین هریک از ما بهعنوان کارآفرین باید بتوانیم
نیست؛ بلکه دوران
ِ
چنین شایستگیهایی را برای خود حاصل کنیم.
جنگ تسخیر ذهن ،قلب و روح مشتری .همچنین
گفته میش��ود تجارت مانند جنگ است:
ِ
بس��یاری از قواعد تجارت و مدیریت از حوزههای نظامی وارد حوزۀ کسبوکار شدهاست .با توجه
به این دو نکته ،اگر بخواهم برای کارآفرین موفق امروز و ویژگیهایی که باید داشته باشد ،جایگاه
متناظری با میدان جنگ در نظر بگیرم ،این جایگاه نه جایگاه یک س��رباز صفر جوان اس��ت و نه
ی��ک ژنرال کهنهکار در س َ
��متهای اداری؛ بلکه جایگاه یک کمان��دوی عملیاتی آماده با باالترین
ِ
قابلیتها و تواناییهاست.
ب��ه همی��ن منظور و ب��رای ارائ��ۀ بهتری��ن تعری��ف از ویژگیهای مدنظ��ر ،مفه��وم کارآفرینی
کماندویی را ارائه میدهم .برای اینکه بتوانم این مفهوم را بهتر بازگو کنم ،کتاب را به سه فصل
عمده تقسیم کردهام:
فص��ل اول کت��اب را به تعاری��ف اختصاص دادهام .پای��ۀ اولیۀ معرفی «کارآفرین��ی کماندویی»
این اس��ت که بتوانیم ابتدا هریک از اجزای آن را بشناس��یم؛ بنابراین الزم اس��ت تعریف مناسبی
از کارآفرینی و عناصر وابس��ته به آن مانند خلق ارزش ،سیس��تم کس��بوکار ،محیط و ...داش��ته
باشیم .همچینین باید تعریف درستی از شخص و نقش کماندو ،آموزشها ،هدفها ،مأموریتها
و توانمندیهایش داشته باشیم.
فصل دوم کتاب ،فصل تحلیل اس��ت .در این فصل ،هفت ویژگی اساسی کماندوها را از فصل
قبلی اس��تخراج کرده و هرکدام را یکبهیک با ویژگیهای ضروری کارآفرینان موفق امروز مقایسه
کردهام .در نتیجه در این فصل تالش کردهام نقاط کوری را روشن کنم که برای بینش موفقیت در

همدقم15 :

کارآفرینی امروزی الزم است.
فصل س��وم کتاب فصل تبیین اس��ت .در این فصل و در جمعبندی تمام بحثهای فصلهای
قبل ،بیانی روش��ن از مفه��وم کارآفرینی کماندویی ،ویژگیهای کارآفری��ن کماندویی و همچنین
پیشنهادهایی برای اجرای موفقیتآمیز آن آوردهام.
این کتاب نتیجۀ سالها آموزش ،تدریس ،مشاوره ،مطالعۀ منابع فراوان با موضوعات متنوع و
ارائۀ دانش حاصل از آنها در س��اختار و چارچوب مفهومی جدید اس��ت .امید دارم که در نگارش
آن موفق بوده باشم .معیار نهایی موفقیت من ،بیش از آنکه شیوایی بیان ،انتقال اطالعات جذاب
در ساختاری مدون ،بهروز و متفاوتبودن محتوا یا هرچیز دیگری از این قسم باشد ،رضایت قلبی
ش��ما خوانن��دۀ عزیز از مطالعۀ کتاب ،پذیرش و درونیک��ردن بینش مدنظر آن و همچنین خلق و
اجرای راهکارهای عملی متناسب با آن است.
از انتش��ارات فرهیختۀ برآیند ،ناش��ر تخصصی کتابهای کسبوکار و کس��بوکار اینترنتی ،و
همچنین دوست گرانقدرم جناب آقای عادل طالبی که وجود و فعالیتشان برای فضای کارآفرینی
نوین کش��ورمان غنیمت به حس��اب میآید ،بابت انتش��ار ای��ن کتاب در بهتری��ن حالت ممکن و
رساندنش به دست شما خوانندۀ عزیز کمال تشکر را دارم.
علی خادمالرضا
معلم ،مؤلف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسبوکار
www.alikhademoreza.ir

فصل سوم
تبیین
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کارآفرینی کماندویی چیست؟

هم��ان ط��ور که در فص��ل اول بیان کردم ،مفه��وم کارآفرینی تعاری��ف فراوانی دارد ک��ه هرکدام به
جنبههای مختلفی اشاره میکند .با مطالعۀ کتاب تا اینجا ،متوجه این موضوع شدهاید که تعریف
کارآفرین��ی کماندویی حتی کار س��ختتری از تعریف کارآفرینی اس��ت؛ بنابراین بهترین راه برای
تعری��ف کارآفرینی کماندویی را معرف��ی ویژگیهای آن میدانم .در ادام��ه ،مهمترین ویژگیهای
کارآفرین کماندویی را با یکدیگر مرور میکنیم.

ویژگیهای کارآفرین کماندویی

•کارآفرین کماندویی در محیطهای پیچیده ،پیشبینیناپذیر و همراه با عدمقطعیت ،حضور،
فعالیت و تعامل دارد .این خصوصیت برخالف کس��بوکار س��نتی است که در محیط شفاف،
کاره��ای معمولی و تک��راری انجام میدهد .کارآفرین کماندویی کس��ی نیس��ت که در حوض
کوچ��ک خانهای آبتنی کند؛ بلکه خود را به دریای خروش��ان امواج میزند و از آن طریق ،به
ساحل هدف خود میرسد.
•کارآفری��ن کماندویی توانایی تجزیهوتحلیل و ش��ناخت دقیق محی��ط را از طریق رصد عمیق و
بهکمک ش��هود و تواناییهای اکتس��ابی خود دارد .این برخالف کسبوکار سنتی است که با
ً
نگاه جزءنگرانه به یک محصول یا یک قس��مت بازار ،س��ریعا به همان قسمت وارد میشود و به
آثار محیط کالن بر کار خود چندان توجه نمیکند.
•کارآفرینی کماندویی چابک و چاالک است و آمادگی برای برنامهریزی سریع ،استراتژیسازی
س��ریع ،اقدام س��ریع ،گرفتن بازخورد سریع و اصالح س��ریع را دارد .این ویژگی برخالف روند
کاری کسبوکار سنتی است که امکان دارد پس از موفقیتهای اولیه ،یک کار را سالها تکرار
کند و با بزرگترشدن کسبوکار و کسب عواید مالی ،محافظهکار شود و اینرسی 1و ایستایی به
دست آورد؛ تا آنجا که تغییرات محیط آن را به نابودی سوق دهد.
•کارآفرین کماندویی توانایی زیاد برای حل مسائل پیچیده و جدید از طریق راهکارهای نوآورانه،
ابداعی و بدیع را دارد .او اعتمادبهنفس و جسارت فکرکردن ،توسعهدادن و اجراکردن راههای
جدی��د را دارد و از ه��ر مانع��ی بهعنوان بهانهای برای یادگیری اس��تفاده میکن��د .این ویژگی
کارآفرینی کماندویی برخالف بسیاری کسبوکارهای سنتی است که راهحلها را از جای دیگر
پیدا میکنند و بدون بررسی اصالت و اثربخشیشان ،آنها را در صنعت خود به کار میبرند.
• ُ
چندبعدیب��ودن ،داش��تن توانای��ی در چندین ح��وزه و خلق مزیت رقابت��ی از طریق پیوند آن
حوزهها بهجای متخصصبودن در یک رشته ،ویژگی دیگر کارآفرین کماندویی است .او کسی
نیس��ت که فقط یک کار را از جایی یاد گرفته باش��د و س��پس تکرار کند؛ بلکه کس��ی است که
1. Intertia
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بهپش��توانۀ شایس��تگیهای فراوان ،این توانایی را دارد که خود راههای متعدد خلق کند .این
درست برخالف کسبوکار سنتی است که در آن ،شخص ابتدا در زمینهای متخصص میشود،
مانند تولید صنعتی خاص ،و سپس همان حرفه را به کسب وکار تبدیل میکند.
•کارآفری��ن کماندویی ش��روعی کوچک اما اثربخش��ی فراوان دارد .او ای��ن کار را از طریق تمرکز
ب��ر ب��ازاری خاص و ارائۀ سلس��لهمراتبی از محصوالت به آن بازار انج��ام میدهد .همچنین کار
خود را با یک محصول قابلاتکای حداقلی آغاز میکند تا به این ترتیب بتواند با ریسک کمتر،
منابع کمتر و نیز زمان و انرژی کمتر وارد بازار ش��ود و نتیجه به دس��ت آورد .این برخالف تفکر
اش��تباه برخی از کسبوکارهای سنتی است که تا کاملشدن محصول نهایی صبر میکنند و
بعد میکوش��ند بهکمک حجم زیادی از تبلیغات ،آن را وارد بازار کنند .این روش هزینۀ زیاد و
هزینهفرصت زیادتر همراه با ریسک بیشتری را تحمیل میکند.
•کارآفرین کماندویی بهصورت برنامهریزیش��ده شکس��ت میخورد؛ به این معنا که با توجه به
ظرفیتها و منابع خود و با درنظرگرفتن احتمال ریسک ،دست به اقدام میزند .به این ترتیب،
شکس��ت خانمانبرانداز نمیخورد و تحمل سختیها و شکس��تهای موقتی متعدد در طول
مس��یر را دارد .ازاینرو هر شکس��ت بهجای ناقوس مرگ ،فرصتی برای رشد و یادگیری برایش
فراهم میآورد .این حالت برخالف کس��بوکار س��نتی اس��ت که آنقدر اش��تباهات کوچک را
بدون یادگیری و اصالح تکرار میکنند تا در نهایت ،اثر تجمعی آن منجر به شکس��تی بزرگ و
تحملناپذیر بشود.
•کارآفرین کماندویی بر دس��تیابی به اهداف خود متمرکز است و از درگیریهای بیهوده پرهیز
میکند .او میداند که معیار نهایی موفقیت و ماندن در بازار ،خلق ارزش پایدار برای مشتریان
بازار هدف است؛ بنابراین بهجای رقابتهای بیفایده ،تمام انرژیاش را برای بهبود محصوالت،
خدمات و تجربیات مشتری متمرکز میکند و در نهایت ،پاداشش را هم از بازار میگیرد.
•برخالف این روش و بینش ،بس��یاری از کس��بوکارهای س��نتی ،بخش بزرگی از منابعشان را
صرف حواشی بیاهمیت میکنند که در نهایت ،ارزش خاصی برای مشتریان خلق نمیکند.
حتی ممکن است آنها بخشی از اعتبارشان را از مقایسهشدن با رقبا یا تخریب آنها به دست
آورند و از همین رو ،برای رقابت هزینۀ فراوانی پرداخت کنند.
•کارآفرین کماندویی این توانایی را دارد که با وجود دسترسی به منابع محدود ،بازهم به موفقیت
دس��ت پیدا کند .او این کار را با اتکا به دانش ،مهارت و شایس��تگیهای خود انجام میدهد.
در مقابل ،کسبوکارهای سنتی ممکن است بهپشتوانۀ فعالیتهای قبلیشان ،از توان مالی
و منابع بیش��تری بهرهمند باشند .این بهرهمندی برای آنها تیغ دولبه است؛ چراکه از طرفی
آنها را در حاش��یۀ امنیت موقتی قرار میدهد و از طرف دیگر ،همین حاشیۀ امنیت برایشان
اینرسی و محدودیت در مقابل تغییر و توسعه ایجاد میکند.
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•نگاه کارآفرین کماندویی به توسعه ،توسعۀ درونزاست .برای او ،توجه به تواناییها و قوتهای
درونی ،بر فرصتهای بیرونی اولویت دارد؛ چراکه تا توانایی نباش��د ،نمیتوان فرصتها را به
مزیت و ارزش تبدیل کرد .در مقابل این بینش ،نگاه برخی کس��بوکارهای س��نتی یا حتی در
مقیاس کالن ،اقتصادهای وابستۀ کشورها قرار دارد که بهدنبال رفع موانع و مشکالت خود یا
دس��تیابی به منفعتها از طریق راهحلهای وارداتی و بیرونی هس��تند .آنها ممکن است در
شرایط ثابت ،حالوروز خوبی داشته باشند و اوضاعشان بر وفق مراد باشد؛ اما با تغییر شرایط
و سختشدن محیط ،جزو اولین گزینههای نابودشدناند.
•در نگاه کارآفرین کماندویی ،اصالت با محیط است .بعد از اولویتداشتن تواناییها و قوتهای
درونی کارآفرین بر فرصتهای محیط ،در س��طح بعدی ،فرصتهای محیطی بر تمام مس��ائل
دیگر مانند هدفها ،ایدهها ،س��نتها و روشها ،خواس��تههای ش��خصی و ...اولویت خواهد
داش��ت .در مقابل ،در کسبوکارهای سنتی اولویت با برنامهها ،دستورها ،محصوالت ،اهداف
درونی و ...است؛ در حالی که شاید حتی شایستگی دستیابی به آنها هم در کسبوکار وجود
نداشته باشد و محیط بیرون و فرصتهای آن به دست فراموشی سپرده شود.

پیشنهادهایی برای موفقیت در کارآفرینی و کارآفرینی کماندویی

با مطالعۀ این کتاب و در سرتاس��ر س��طور آن میتوانید ایدهها و پیش��نهادهایی کاربردی برای
کارآفرینی و مدیریت کس��ب وکارتان پیدا کنید؛ اما بهطور مش��خص و برای جمعبندی ،در اینجا
تعدادی از راهکارهای اجرایی و مفهوم کارآفرین کماندویی را خدمت شما ارائه میدهم.
انتخاب بازار هدف مناسب

در فص��ل بازاریاب��ی و بخ��ش تقس��یمبندی ب��ازار از کت��اب جعبهاب��زار کارآفرین��ی ،بهتفصیل
ان��واع تقس��یمبندیهای ب��ازار را توضی��ح دادهام .برای مرور کوت��اه در اینجا باید بگوی��م که انواع
تقسیمبندیهای بازار عبارت است از:
•تقس��یمبندی غیرتفکیکی :عرضۀ محصوالت متنوع برای تمام ب��ازار موجود که بازار هدف
قسمت ممکن از بازار،
است؛ مانند شرکتهای بزرگ مواد شوینده و بهداشتی که برای هر
ِ
محص��ول ی��ا محصوالتی تولید میکنند :ان��واع خمیردندان برای بخش بهداش��ت فردی و
دهان و دندان ،انواع شامپو برای بخش بهداشت فردی مو ،انواع شویندۀ سطوح برای بخش
بهداشت خانگی و آشپرخانه ،انواع شوینده برای بخش بهداشت محیط کارهای صنعتی.
•تقس��یمبندی تفکیک��ی :عرضۀ یک محصول مش��خص برای تمام بخشهای ب��ازار؛ مانند
شرکت خودروسازی که یک اتومبیل برای تمام اقشار جامعه تولید میکنند!
•تمرکز بر چند قس��مت بازار :انتخاب چند قس��مت بازار و عرضۀ چند محصول بهطوری که
برای هر قسمت از بازار ،یک محصول مشخص وجود داشته باشد.
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•تمرکز :انتخاب یک بخش بازار و عرضۀ محصوالت متنوع به آن.
عقیده دارم که بهترین نوع تقس��یمبندی بازار 1متناس��ب با ویژگیهای کارآفرینی کماندویی و
بخشبندی متمرکز بازار اس��ت .در الگوی تقس��یمبندی متمرکز ،کسبوکار با مشخصکردن یک
بازار هدف ارزشمند و معنادار ،سعی میکند خدمات و محصوالت به آن عرضه کند.
قسمت بازار

تمرکز
محصوالت
یا
خدمات

1

2

3

4

1
2
3
4

تصویر  .1-3تقسیمبندی متمرکز بازار و عرضۀ محصوالت و خدمات متنوع به بخش انتخابشده

این الگوی تقس��یمبندی ،مزایای فراوانی دارد که مهمترین آنها عبارت است از :هزینۀ اندک
تحقیقات بازار برای نوآوری و توسعۀ محصوالت جدید ،نزدیکی و شناخت تعاملی مشتریان و بازار،
هزین��ۀ کمت��ر کمپینهای بازاریابی ،تمرکز ب��ر بازاریابی و محصوالت ،اعتبار بیش��تر در میان بازار
دادن خدمات تخصصی به مشتریان و. ...
هدف مشتریان ،وفاداری بیشتر مشتریان ،امکان ِ
ب��ر مبن��ای این الگ��و ،راحتت��ر میتوانید با تغیی��ر و ن��وآوری در محصوالت فعل��ی و نیز تولید
محصوالت جدید یا ایجاد طبقههای جدید از محصوالت ،در جایگاه اول و رهبری بازار قرار بگیرید
و به این ترتیب ،به چشم بیایید (هر سۀ اینها از استراتژیهای تمایز است).
الگوی عرضۀ محصوالت

ه��دف کس��بوکار خلق ارزش برای مش��تریانش اس��ت تا بتوان��د از این طریق ،س��ود خلق کند.
کس��بوکار زمانی بسیار موفق میشود که بتواند مش��تریانش را ترغیب کند تا بهدفعات بیشتر ،با
حجم بیش��تر و در فواصل زمان��ی کمتر از او خرید کنند .به این ترتیب ،نهتنها باید مش��تریانش را
حفظ کند ،بلکه باید آنها را ارتقا دهد تا در نهایت بتواند میزان سوددهی خالصش را افزایش دهد.
در قس��مت قبل اش��اره کردم که بهترین الگوی انتخاب بازار ،تمرکز بر یک بازار هدف و عرضۀ
محصوالت متنوع و تخصصی به آنهاس��ت .در اینجا و بر مبنای تفکر حفظ و ارتقای مش��تریان،
ً
الگوی عرضۀ محصوالت مناس��ب برای بازار متمرکز را ارائه میده��م .این الگو تقریبا در هر بازار و
2
برای هر کسبوکاری کاربردی و اجرایی است.
1. Market Segmentation
 .2یک نمونۀ واقعی از الگوی ایدئال عرضۀ محصوالت را میتوانید در نشانی زیر مشاهده کنید:
خدمات.علی.خادم.الرضاhttp://alikhademoreza.ir/
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ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺧﺘﺼﺎﺻ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ازان
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮕﺎن
تصویر  .2-3الگوی عرضۀ محصوالت

در این الگو ،محصوالت را در یک هرم در نظر میگیریم؛ بهطوری که هرچه از قاعده بهس��مت
ب��اال میرویم ،کمیت محص��والت کاهش مییابد و کیفی��ت و قیمت آنها افزای��ش پیدا میکند.
همچنی��ن تعداد مش��تریان و خریداران محصوالت در قس��مت قاعدۀ هرم بس��یار بیش��تر از نوک
آن اس��ت؛ اما میزان ارزش و س��ود مش��تریانی که از محصوالت اختصاصی و باالی هرم اس��تفاده
میکنند ،بسیار زیادتر است.
عالوه بر فروش و س��ودآوری برای کس��بوکار ،وظیفۀ اصلی ه��ر رده از محصوالت ،بازاریابی و
هدایت مش��تریان به محصوالت ردهباالتر و اختصاصیتر است .در قاعدۀ هرم ،محصوالت رایگان
وج��ود دارند .اینها ممکن اس��ت مقالههای آموزش��ی رایگان ،فیلمهای آموزش��ی رایگان ،نمونۀ
رایگان محصوالت و ...باشند .هدف اصلی از عرضۀ این محصوالت و خدمات ،آشنایی مخاطبان
با کسبوکار و ارتقای جایگاه کسبوکار در ذهن آنهاست.
در مرحل��ۀ بع��د ،محص��والت ارزانقیمت ق��رار دارند .این محصوالت بس��ته به ح��وزۀ فعالیت
کس��بوکارها متفاوتان��د .کتابچ��ۀ راهنما ،م��دل ارزان و ناقصتر محصوالت اصلی ،قس��متی از
بس��تههای بزرگت��ر محصوالت یا حتی یک محصول کامل اما ارزانقیم��ت را میتوان در اینجا در
نظر گرفت.
در مرحلۀ بعد ،محصوالت با قیمت متوس��ط جای دارند .این محصوالت حجم فروش و جریان
نقدینگی ابتدایی الزم برای کسبوکار را تأمین میکنند؛ اما در بسیاری اوقات ،تمایز کسبوکار بر
مبنای آنها سنجیده نمیشوند .بسیاری از این محصوالت ممکن است مشابه محصوالت رقیبان
و محصوالت عامی باشد که در بازار وجود دارند و بهراحتی تهیه میشوند.
پلۀ بعدی ش��امل محصوالت گرانقیمت اس��ت .تمایز در کس��بوکار با اتکا به محصوالت این
مرحل��ه ب��ه بعد اتفاق میافت��د ،نه محصوالت طبق��ات قبلی .محصوالت طبقۀ گرانقیمت س��ود
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زیادی برای کس��بوکار دارند .شاید بتوان گفت که بیشتر سهم از سود کسبوکارها در این رده از
محصوالت تأمین میش��ود .میتوانید مزیتهایی رقابتی را در این رده از محصوالت بگنجانید که
رقیبان بهراحتی نتوانند آنها را الگوبرداری کنند.
ً
نهایت��ا در باالی هرم ،محصوالت اختصاصی ج��ای دارند .فروش هرکدام از این محصوالت نیز
سود بسیار زیادی برای کسبوکار دارد؛ اما تعداد استفادهکنندگان از این محصوالت اختصاصی
بسیار کمتر از مراحل قبلی است .نکتۀ مهم این است که شاید این محصوالت ،سهم زیادی از کل
فروش و س��ود را به خود اختصاص ندهند؛ اما کارکرد اصلی آنها برندسازی و جایگاهسازی برای
کس��بوکار اس��ت .این محصوالت با کیفیت و قیمت بس��یار زیاد و ارائۀ انحصاری و محدود ،تمایز
بس��یار زیادی برای شما و کس��بوکارتان خلق میکنند و شما را در جایگاه رهبر و مرجع بازار قرار
میدهند؛ بهطوری که نهتنها تمام بازار هدف و مشتریان احتمالی ،بلکه رقیبانتان نیز نمیتوانند
به این جایگاه نگاه کنند و از آن برای کارهای خود الگو بگیرند.
ً
مالحظ��ه میکنید که این الگوی ارائ��ۀ محصوالت کامال با اس��تراتژیهای بازاریابی محتوا،
بازاریابی همهکاناله و بازاریابی کششی و الگوهایی مانند قیف بازاریابی تطابق و همخوانی دارد
و بازوی اجرایی آنها تلقی میش��ود 1.ما بهراحتی میتوانیم با اس��تفاده از محصوالت رایگان و
ارزانقیم��ت ،اف��راد عالقهمند و کنج��کاو را از افراد عادی و بیاعتنا شناس��ایی کنیم و اقدامات
بعدی بازاریابیمان را برای آنها اجرا کنیم .بر مبنای این الگو میتوانیم خریداران را به مشتری
عادی و مش��تریان عادی را به مش��تریان وفادار تبدیل کنیم .همچنین مشتریانی که از خدمات
اختصاصی و گرانقیمت ما اس��تفاده میکنند ،خودش��ان به بهترین ُمبلغ کس��بوکار ما تبدیل
میش��وند؛ چراکه تمایزات و مزیتهای رقابتی کس��بوکارمان را بهطور واض��ح درک کردهاند و
رضایت کامل دارند.
ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺧﺘﺼﺎﺻ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ازان
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮕﺎن
تصویر  .3-3ترکیب دو الگوی بخشبندی متمرکز بازار و هرم سلسلهمراتبی ارائۀ محصوالت برای کارآفرینی کماندویی
 .1برای مطالعۀ بیشتر به علی خادمالرضا ،جعبهابزار کارآفرینی اینترنتی ،تهران :برآیند مراجعه کنید.
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ای��ن الگ��وی ایدئال عرض��ۀ محصوالت ب��رای کارآفرین��ی کماندوی��ی و تکمیلکنن��دۀ الگوی
بخشبن��دی متمرکز بازار اس��ت .ترکیب ای��ن دو الگو با یکدیگر مزایای بالق��وۀ هریک را بهصورت
ً
حداکثری ،بالفعل میکند و بیشترین خلق ارزش را برای مشتریان بازار هدف و متقابال کسبوکار
در پی دارد.
محصول پیشنهادی اولیۀ قابلاتکا

همانط��ور ک��ه بارها در این کت��اب تکرار شدهاس��ت ،دنیای ام��روز دنیای عدمقطعیتهاس��ت؛
بنابراین الگوی موفق برای انواع توسعهها در کسبوکارهای امروزی ،توسعههای مستمر و کوچک
و نیز درونزا و کمریس��ک اس��ت .نمود این الگوی توس��عه در عرضۀ محصوالت ب��ه بازار ،محصول
پیشنهادی اولیۀ قابلاتکا یا محصول پیشنهادی حداقلی 1نام دارد؛ به این ترتیب که قبل از عرضۀ
محصول کامل و نهایی به بازار ،نمونههایی ناقصتر و ابتداییتر اما همچنان کاربردی به بازار عرضه
میش��ود .هدف از عرضۀ یک محصول پیش��نهادی حداقلی پیش از توسعۀ محصول پیشنهادی
واقعی ،افزایش شانس موفقیت در بازار است.
این افزایش شانس موفقیت ،از طریق کاهش میزان ریسک در فرایند ارائۀ محصول پیشنهادی
اتفاق میافتد .این ریس��کها به دو دس��تۀ ریس��کهای بازار (شامل مش��تریان ،همکاران ،رقبا،
محیط و خود کسبوکار) و ریسکهای تکنولوژیک تقسیم میشوند.
ورود آن به
هرچه محصول نهایی پیچیدهتر باش��د ،منابع زمانی و پولی و کاری بیش��تری برای ِ
بازار نیاز اس��ت؛ بنابراین برای بهحداقلرس��اندن ریسک ،یک نسخۀ اولیه از محصول پیشنهادی
ً
ارائه میش��ود که نیازمند سرمایهگذاری نس��بتا کمی از منابع است .در نتیجه ،طی مراحل اولیۀ
پروژه که عدمقطعیتها زیاد و ریس��ک شکس��ت فراوان اس��ت ،منابع کمتری اس��تفاده میشود.
س��پس با جلورفتن کار و کاهش میزان عدمقطعیتها و ریس��کها ،بهتدریج منابع بیشتری برای
توسعۀ محصول پیشنهادی اختصاص داده میشود.
الگوی توس��عۀ محصول پیش��نهادی حداقلی ،عالوه بر کاهش ریس��ک ،مزایای دیگری نیز
دارد .ب��ا عرض��ۀ محص��ول اولی��ۀ حداقلی به بازار ،کس��بوکارتان بس��یار زودت��ر از حالت عرضۀ
محص��ول کامل ،به جریانهای درآمدی و نقدینگی دس��ت پیدا خواهد کرد .همچنین با عرضۀ
محص��والت پیش��نهادی اولیه ،ب��ا راحتی بیش��تری میتوانی��د از بازخورد و نظر مش��تریان بازار
هدفت��ان دربارۀ محص��ول واقعی و نهایی آگاهی پیدا کنید .اگر این نظرات مطابق پیشبینیها
ش��ما ب��ود ،با قدرت بیش��تری به کارت��ان ادامه میدهید؛ ام��ا چناچنه متوجه ش��دید محصول
پیش��نهادی نهایی با خواستههای واقعی بازار متفاوت است ،اصالح محصول یا حتی رهاکردن
آن برایتان هزینههای بسیار کمتری خواهد داشت.
ً
نکتۀ دیگر اینکه پس از عرضۀ محصول نهایی ،الزم نیس��ت حتما عرضۀ محصوالت اولیهای را
)1. Minimum Viable Product (MVP
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ً
ک��ه قبال به ب��ازار ارائه کردهاید ،متوقف کنید .میتوانید این محصوالت اولیه را در چیدمان الگوی
ایدئال عرضۀ محصوالت که به آن اشاره شد ،در طبقههای محصوالت متوسط ،ارزان و رایگان قرار
دهید تا نقش بازاریابی محصوالت نهایی و اصلی را برای شما بازی کنند.
ﺴ  -ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺴ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﻣﺎن
ﺴ و ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎم ﻋﺎ ﻬﺎ

ﺴ  -ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺴ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﻣﺎن
ﺴ و ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺪاﻗﻠ

تصویر  .4-3مقایسۀ ریسک و منابع در دو الگوی عرضۀ محصول نهایی و عرضۀ محصول اولیه

بنابرای��ن ب��ا توجه به تمام��ی مزایای گفتهش��ده از الگوی عرض��ۀ محصول پیش��نهادی اولیه،
ً
میتوانم اینطور جمعبندی کنم که این الگو کامال با مفاهیم و ویژگیهایی مانند استقرار سریع،
چابکی و انعطافپذیری در کس��بوکار ،توسعۀ درونزا ،کوچک و پیوسته ،نحوۀ برخورد با مسائل
در محیطهای پیچیده در چارچوب کانوین ،خطشکنی و توسعۀ لبۀ بازار منطبق است.
توجه به ادراک مشتری در کنار توجه به محصول

بسیاری از کارآفرینان در دامی به نام تلۀ محصول 1میافتند .آنان گمان میکنند باید یک محصول
کام��ل و عال��ی به بازار عرض��ه کنند .تا همین جا ه��م این ایده ،مخالف بح��ث قبلی یعنی عرضۀ
محصول پیش��نهادی اولیه بود؛ اما مش��کل جدیتر این اس��ت که این کارآفرینان عالیبودن را از
1. Product Trap
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بودن محصول از نگاه این کارآفرینان به این
نگاه خود تعریف میکنند و نه از نگاه مش��تری .عالی ِ
معناست که محصولشان مطابق سلیقه و عقیدهشان باشد .در غالب اوقات هم عالیبودن در نگاه
آنها ،در مش��خصات فنی محصوالت خالصه میش��ود ،چیزی که ش��اید در واقعیت فقط بخش
کوچکی از ارزشی باشد که مشتریان بهدنبالش هستند.
کارآفرین کماندویی ،یعنی شخصی که میداند محیط اصالت دارد ،بهدنبال خلق ارزشهایی
است که برای بازار هدف جذاب باشد .او میتواند میان عقاید خود ،عالیق خود و واقعیتهای بازار
تمایز قائل ش��ود .مشتریان با خرید یک محصول یا خدمت ،بهدنبال دریافت ارزشهای متنوعی
هس��تند .یکی از آنها ارزش عملکردی اس��ت که بخش��ی از آن هم به مش��خصات فنی محصول
بازمیگردد .شاید ارزشهایی عملکردی نیز وجود داشته باشد که حتی خود شخص کارآفرین هم
به آنها فکر نکرده باشد .همچنین عالوه بر ارزش عملکردی ،ارزشهای دیگری مانند ارزشهای
روانش��ناختی و پولی وجود دارد؛ چون میزان مبلغی که مش��تریان برای یک محصول یا خدمت
پرداخت میکنند هم در رضایت آنها تأثیرگذار است .برای مثال ،شاید مشتری با پرداخت مبلغی
ناچیز برای محصولی عالی ،بهجای خوشحالی فراوان دچار تردید در خوببودن محصول شود.
یا اینکه بخواهد با صرف هزینهای مشخص برای محصول مشخص ،نهفقط کاری انجام دهد ،بلکه
آرامش روانی حال و آینده ،قرارگرفتن در طبقۀ اجتماعی مشخص ،دستیابی به ارزشهای ثانویۀ
مالی ،حس برند و ...را نیز تجربه کند.
این ارزشهای دریافتی مش��تری فقط در ازای خرید محصول از ش��ما تعیین نمیش��ود؛ بلکه
مشتری هنگام خرید ،هزینه فرصت محصوالت دیگر از رقبای شما را نیز در نظر میگیرد .در این
صورت اس��ت که تصمی م میگیرد آیا از ش��ما خرید کند یا خیر .پس عملکرد محصوالت بهتنهایی
منعکسکنندۀ موفقیت کارآفرینان نیست؛ بلکه آمیختهای از نحوۀ ادراک مشتریان از ارزشهای
محصول (عملکردی ،روانشناختی ،پولی ،هزین هفرصت) ،موفقیت کارآفرینان را رقم میزند.
توجه سریع به فرصتهای محیطی

کارآفرین��ان کماندوی��ی موفق بهدنبال خل��ق ارزش از طریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیس��تند؛
چراکه در محیط کس��بوکار پیچیده و متالطم امروز ،ثبات و پایداری نایاب اس��ت .آنها بهجای
جستوجوی مزیت رقابتی بلندمدت ،قابلیت توجه سریع و مستمر به فرصتهای جدید را در خود
ایجاد میکنند .در این صورت اس��ت که میتوانند مزیتهای رقابتی ناپایدار اما متعدد و مستمر
خلق کنند .برای اجرای این قابلیت ،چند نکته باید مدنظر قرار بگیرد:
•جس��توجو و کاوش همیشگی برای ارزشهای پیش��نهادی و مدلهای کسبوکار جدید،
بهاندازۀ اجرای عالی مدلهای فعلی کسبوکارتان مهم و ضروری است.
•بهج��ای س��رمایهگذاری کالن روی ایدههای بزرگ و نامطمئن ،س��رمایۀ خود را به آزمایش
مسمتر ایدهها ،ارزشها ،مدلها و توسعههای جدید اما کوچک اختصاص دهید.
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•در زمان موفقیت نیز به فکر ایدههای جدید برای بازآفرینی کس��بوکارتان باش��ید .منتظر
نمانید تا بروز یک بحران شما را مجبور به این کار کند.
•بهدنبال تدوین و کش��ف اس��تراتژیها فقط در دفتر کارتان و بهکمک مشاوران و مدیرانتان
نباش��ید .میتوانید بهترین و کاربردیتری��ن اس��تراتژیهایتان را از فرصتهای موجود در
محیط پیدا کنید .سرنخ آنها را در شکایت مشتریان ،رضایت مشتریان ،مشکالت موجود
در کسبوکار ،روندهای بازار و سؤاالتی اساسی که در ذهنتان شکل میگیرد ،دنبال کنید.
قیمتگذاری مناسب

انواع روشهای قیمتگذاری برای محصوالت وجود دارد .انتخاب یکی از این روشها به مس��ائل
گوناگون��ی از جمل��ه محیط کس��بوکار ،ویژگیه��ای بازار ه��دف ،چگونگی رقابت ،ن��وع و تعداد
محصوالت ،الگوی درآمدزایی مدنظر در مدل کسبوکار و امور بسیار دیگر بستگی دارد 1.در اینجا
میتوانم الگویی از قیمتگذاری را پیش��نهاد دهم که بیش��تر برای کارآفرینی کماندویی اثربخش
ً
باش��د .البته این صرفا یک پیش��نهاد اس��ت و همان طور که گفتم ،بس��ته به وضعیت اختصاصی
کسبوکار تغییر میکند.
بهعنوان کارآفرین کماندویی ،باید این اعتمادبهنفس را داشته باشید که برای افزایش سودآوری،
قیمتگذاری کنید .هیچ کس��بوکاری بنگاه خیره نیست .اگر کسبوکار توان سوددهی نداشته
باشد ،دیر یا زود با ضررهای سنگین و ورشکستگی روبهرو میشود .شما این را نمیخواهید؛ پس
هدفتان را ارائۀ خدمات ارزشمند و کسب سود معقول در برابر آن قرار دهید.
الگوی پیش��نهادی قیمتگذاری من برای کارآفرینی کماندوی��ی ،الگوی قیمتگذاری گزاف
ً
یا اصطالحا سرش��یرگیری 2اس��ت؛ به این معنا که در ابتدای ورود محصول به بازار ،قیمتی بیشتر
از حد نرمال یا بیش��تر از رقبای موجود در نظر میگیرم .این قیمتگذاری بیش��تر در ابتدای راه،
چندین مزیت بههمراه دارد:
•تأمین حاشیۀ سود بیشتر بهازای فروش هر محصول ،در زمانی که میزان فروش کم است و
در نتیجه احتمال موفقیت کسبوکار در مراحل حساس اولیه افزایش پیدا میکند.
•افزای��ش اعتب��ار و آگاه��ی از برن��د در مراح��ل اولی��ۀ کس��بوکار ،زمان��ی که ع��دۀ زیادی
کس��بوکارتان را نمیشناسند .ثابت شدهاس��ت وقتی مردم معیار مشخصی برای قضاوت
دربارۀ کیفیت محصول یا کسبوکار نداشته باشند ،بهصورت ناخودآگاه قیمت را معیار قرار
قیمت بیشتر با کیفیت بهتر برابر خواهد بود و قیمت کمتر برابر با
میدهند و در ذهنشان،
ِ
محصول بیکیفیتتر.
•قیمتگذاری بیشتر و در نتیجه افزایش حایشۀ سود ،دست شما را برای انجام فعالیتهای
 .1در کتاب جعبهابزار کارآفرینی میتوانید به تفصیل دربارۀ قیمتگذاری مطالعه کنید.
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ترویجی مختلف مانند تخفیفدادن باز میگذارد.
•قیمتگذاری بیش��تر و در نتیجه افزایش حاش��یۀ س��ود ،دس��ت ش��ما را برای همکاری با
ش��رکتهای دیگ��ر باز میگ��ذارد؛ چراک��ه میتوانید س��هم دندانگیری از مبل��غ فروش را
بهعنوان پاداش به آنها بدهید و البته بازهم سود کنید.
•قیمتگذاری بیشتر و در نتیجه افزایش حاشیۀ سود ،دست شما را برای رقابت با رقبا بازتر
میکن��د؛ چ��ون وقتی رقبا وارد جنگ قیمتی میش��وند ،میتوانید با آنه��ا مقابله کنید و
قیمتها را کاهش دهید و همچنان سود کنید.
•قیمتگذاری بیشتر و در نتیجه افزایش حاشیۀ سود به شما کمک میکند وقتی بازار وارد
مرحل��ۀ بلوغ از چرخۀ عمر محصول 1ش��د ،بتوانید متناس��ب با وضعیت ب��ازار در آن زمان،
قیمت را کاهش دهید و به فعالیتتان ادامه دهید.
بازار ه��دف قیمتگذاری کنید .از دید کارآفرین��ان ،قیمت زیاد یا کم
البت��ه باید متناس��ب با ِ
نش��اندهندۀ خوب یا بدبودن نیس��ت؛ بلکه قیمت خوب قیمتی اس��ت که در راستای اهداف،
استراتژیهای کلی کسبوکار و بازاریابی قرار داشته باشد .برای مثال ،اگر بازار هدف شما بازار
گس��ترده اما با توان مالی ضعیف است ،اشتباه است که بخواهید با قیمتهای سنگین وارد آن
بازار شوید.
ً
همچنین آگاه باش��ید که قیمت کمتر الزاما باعث فروش و س��ود بیش��تر نمیشود! در نهایت
بهترین معیار برای قیمتگذاری ،درک خواستههای مشتری است.
همیشه آماده و عالی باشید؛ اما فقط در زمانهای مناسب اقدام کنید

در تمام این کتاب ،دربارۀ کارآفرینی کماندویی و شایستگیهای فراوان ضروری برای آن صحبت
کردم؛ اما در نهایت کارآفرینان کماندویی نیز انسانهایی مانند من و شما هستند .آنها همیشه
در حال انجام کارهای محیرالعقول و کسب دستاوردهای بزرگ نیستند .نباید تصور کنید که آنها
همواره در حال جوشوخروش و انجام کارهای متعددند .آنها همیش��ه س��عی نمیکنند در همۀ
امور عالی باشند؛ اما همیشه در مهمترین حوزههای کاریشان حرف اول را میزنند.
نکتۀ درخور توجه اینکه ممکن اس��ت بسیاری از کارهایی که کارآفرین کماندویی در طول روز
انجام میدهد ،کارهایی باش��د ک��ه کارآفرینان دیگر نیز انجام میدهند .تف��اوت اصلی آنها این
اس��ت :کارآفرین کماندویی بهموجب دانش ،مهارت و شایس��تگیهایش ،ای��ن توانایی را دارد که
در معدود زمانهای مناس��ب ،فرصتهای فوقالعاده را تش��خیص دهد و بالفاصله دست به اقدام
قدرتمندانه بزند.
همیش��ه انجام کارهای درس��ت نتایج درس��ت به بار نمیآورد؛ بلکه انجام کارهای درس��ت در
)1. Product Life Cycle (PLC
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موقعیت درس��ت و در مقیاس درس��ت است که نتیجۀ درس��ت خلق میکند .بنابراین کلید اصلی
ایجاد تفاوت ،تالقی قدرت درونی با فرصتهای محیطی اس��ت .شاید ایجاد فرصتهای مناسب
ً
دس��ت شما نباش��د؛ اما داشتن آمادگی همیش��گی برای اس��تفاده از آنها در صورت بروز ،کامال
دست شماست.
مش��خص شده اشخاص و ش��رکتهای بسیار موفق ،همیشه عالی نیستند؛ اما دو دلیل باعث
موفقیت فراوانش��ان شدهاست :اول اینکه میتوانند فرصتهای طالیی را تشخیص دهند و آنها
را بقاپند .دوم اینکه میتوانند در بحرانهای بزرگی که هر چند سال یک بار اتفاق میافتد ،خود را
حفظ کنند و به این ترتیب ،از بسیاری از رقبایشان پیش بیفتند.
بنابراین یک اس��تراتژی عالی برای کارآفرین کماندویی این اس��ت که آگاهانه و پیشدس��تانه
منتظ��ر آن لحظ��ات طالیی یا بحرانی بمان��د تا در صورت ب��روز ،از آنها نهایت اس��تفاده را ببرد.
همچنین برای جلوگیری از حس رخوت در زمان انتظار نیز همواره برنامههای توسعهای و بهبود
کوچک و مس��تمر ب��رای خود و کس��بوکارش تعریف کند؛ درس��ت مانند کماندوی��ی که همواره
مش��غول آموزش و تمرین اس��ت تا بتواند در زمانهای معدود و مهم ،بهسرعت عملیاتی شود و به
ایفای نقش بپردازد.

حاال که به پایان کتاب رسیدهاید ،اینجا را اسکن کنید.
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