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کالم

با تالش همیاران ،همکاران و دفتر کارآفرینی مرکز فصلنامه کارآفرینی " 11ایده

نخست

تا پدیده" تابستان  1398نیز منتشر شد.
در جهان کنونی مبنای تحول و دگرگونی نوآوری است .نوو آوران تووان بوا یی بورای

تبدیل شدن به کارآفرینان در جامعه را دارا می باشند .دانشگاه های موفق به عنوان منشاء تحوو
در خصوص تبیین فرهنگ کارآفرینی و تربیت کارآفرینان پیش قدم می باشد.
کارآفرینی و نوآوری که مبنای تحول و دگرگونی هستند در این زمینه نقش ویژه ای ایفوا موی کننود.
ارائه آموزش و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص کارآفرینی از نیازهوای مبورم نموام آمووزش
عالی کشور است .
تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که به
موضوع کارآفرینی دانش بنیان توجه نموده اند ،بیانگر آن است که ایون کشوورها توانسوته انود بوه
پیشرفت های چشمگیری در زمینه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دست یابند و یا بحران های
پیش رو را پشت سر گذاشته و به دلیل ماهیت کوارآفرینی کوه در واقوم هموان خالقیوت و نووآوری
است ،بسیاری از کشورهای توسعه یافته مطابق شرایط ،توانمندی ها ،نمام ارزشی و اقتصادی خود
اقدام به طراحی و اجرای نمامی تحت عنوان نمام ملی نوآوری نموده اند کوه در برگیرنوده مفواهی
اصلی نوآوری و کارآفرینی در تمام سطوح می باشد .
دانشگاه کارآفرین که توانمند در شناسایی سورمایه هوای فکوری جوانوان موا باشود کوه البتوه ایون
سرمایههای فکری در تولید عل نقش اول را ایفا می کنند ،زمینوه سواز ارتبواطی مسوتمر بوا صونایم
میباشند که در نتیجه صنایم دانش بنیان برای جامعه صنعتی به ارمغان خواهد آورد .
از اساتید محترم ،کلیه کارکنان و دانشجویان عزیز دعو
پیشنهادا  ،تجربیا

و مقا

می کنوی بوا در اختیوار گذاشوتن نمورا ،

خود را در ارائه بهتر این مجلوه یواری فرماینود.امیودواری بوا کمو

دوستان هر فصل نشریه ای پربارتر را تقدی عزیزان نمائی .

حسن مرادی
رییس مرکز آموزش علمی کاربردی
فرهنگ و هنر واحد  11تهران
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درگاهی برای پیشرو بودن در دنیای بازاریابی دیجیتال

اینباند
مارکتینگ
تیم

()IBMT

تکنی
ی

های سنتی بازاریابی ،جهت ارائه و معرفوی خودما /محصوول
برنود ،موی بایسوتی سورا مشوتریان خوود موی رفتنود و عموموا

رویکردهای وقفه ای در جلب توجه مشتری دارند.

اما طی دهه ی اخیر با برجسته شدن مفهوم ارزش آفرینی ،نوع جدیدی از بازاریابی ظهور کرد که
به جای ایجاد وقفه در زندگی روزمره مشتریان ،به دنبال ایجاد ارزش و دیده شدن برنود توسوط
مشتریان بود .به این ترتیب مشتری با پای خود به سمت پیشنهادا

ارائه شده می آمد.

بازاریابی جاذبه ای-درونگرا ،یا به طور خالصه بازاریوابی جاذبوه ای ) (Inbound Marketingبوا
هدف ایجاد ارزش برای مشتریان ،از طریق تکنی
آنها محتوای با کیفیت قرار دارد ،یو

های بازاریابی دیجیتال آنالیون کوه در صودر

رویکورد اسوتراتژی

جدیود بوه بازاریوابی ،بوه خصووص

بازاریابی دیجیتال می باشد.
ریشه های شکل گیری مفهوم بازاریابی جاذبه ای

ظهور و توسعه بازاریابی جاذبهای ،مفهومی اسوت کوه در دهوه اخیور ریشوه در فاکتورهوای زیور
داشت:
تغییر الگوی رفتاری و خرید مشتری  :امروزه مخاطبان بازار هدف ما ،باهوشتر از سابق شدهاند.
دیگر به تبلیغا

پر ذرق و برق رسانه های جمعی(تلویزیون ،رادیوو ،تبلیغوا

سادگی دل نمی دهند .از طرفی عادا

محیطوی و …) بوه

و سرگرمی های آن ها نیز تغییر یافته است.
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تکنولوژی و رساانه هاای اجتمااعی  :بوا پیشورفت روزافوزون تکنولوو ی و همینوین همراهوی
فاکتورهایی نمیر ارزان تر بودن و در دسترس تر بودن ،مشتریان پاسخ های خوود را روز بوه روز
بیشتر در بستر اینترنت و رسانه های اجتماعی جستجو کرده و می یابند.
ناکارآمدی تکنیک های بازاریابی سنتی-وقفه ای  :بازاریابی سنتی دیگر جذابیت سال های پیش
را ندارد و روز به روز مخاطبان خود را از دست می دهود .بیلبوردهوا ،تبلیغوا

چواپی ،تبلیغوا

تلویزیونی و … ،همگی چرخه عادی زندگی مردم را قطم کرده و دیگر مزاح فعالیت های روزمره
آن ها به شمار می آیند و این تکنی

ها را به بازاریابی وقفه ای تبدیل کرده اند.

گوشی های هوشمند :گوشی های هوشمند را می توان در دسته تکنولو ی دسته بندی کرد .اموا
اهمیت آن در توسعه بازاریابی دیجیتال و نیز نقش پررنگ آن در زندگی روزموره ،آن را بوه یو
فاکتور مه جهت ارزیابی مجزا بدل کرده است .این ابزار ،در واقم دسترسی مشوتریان موا را بوه
عوامل فاکتور تکنولو ی و رسانه های اجتماعی (به خصوص اینترنت) آسان تر کرده است.
تعریف بازاریابی جاذبه ای
بازاریابی جاذبهای ،یک رویکرد استراتژیک به بازاریابی دیجیتاال مای باشاد کاه باا اساتفادک از تکنیاک هاای
بازاریابی دیجیتال آنالین ،نظیر بازاریابی محتوا ،وبالگ نویسی ،رسانه های اجتماعی ،بهینه سااز ی موتورهاای
جستجو و … که در صدر آن ها محتوای باکیفیت قرار دارد ،سعی در ایجاد آگاهی از برند و دیدک شدن سازمان
توسط مشتریان و جذب مخاطبان به سمت پیشنهادات سازمان را دارد.

این رویکرد ،تنها به یافتن سازمان توسط مشتریان بالقوه و ایجاد آگاهی از برند بسونده نموی کنود.
بلکه به دنبال آن است تا با ایجاد ارزش بیشتر در طول چرخه خرید مشتری ،او را باز ه بوه سومت
سایر پیشنهاداتی که سازمان ارائه می دهد و می تواند برای او مفید واقم شود ،بازگرداند و با ایجواد
ّ
مبلغ برای سازمان سازد.
ی تجربه خوب ،از او ی
چرا بازاریابی جاذبه ای؟

بازاریابی جاذبهای ،از سال  ۶۰۰۲تا به کنون موثرترین شیوه بازاریابی برای حضور کسب
و کار در فضای آنالین بوده است.
این ها جمالتی است که پیشروان حوزک بازاریابی دیجیتال ،نظیر هاب اسپات نیز باه آن اقارار
می کنند .اهمیت بازاریابی جاذبه ای را می توان در فاکتورهای زیر جستجو کرد:
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صرفه جویی در هزینه ها :به صراحت می توان گفوت کوه هزینوه راه انودازی و پیشوبرد
اهداف از طریق بازاریابی جاذبه ای (به عنوان ی
ارزان تر از تکنی



رویکرد به بازاریابی دیجیتوال) بسویار

های سنتی بازاریابی سنتی می باشد.

صرفه جویی در زمان :بازاریابی جاذبه ای این امکان را به شما می دهد که به جای صرف
زمان برای پیدا کردن ی

نفر به سرا

مخاطب مابین هزاران/میلیون ها نفر ،همان ی

شما بیاید و شما را پیدا کند؛ بدین ترتیب شما می توانید تمام زمان خود را برای ایجواد
ی

تجربه خرید خوب ویا تولید محتوای با کیفیت صورف کنیود .البتوه نبایود فرامووش

کنی  ،بازاریابی جاذبه ای ی
حل کوتاه مد


تکتی

بلندمد

است و نگریستن به آن به عنوان ی

راه

اشتباه خواهد بود.

بهینگی :در کنار هزینه پایینتر ،از یو

طورف بوه علوت سوادگی انودازه گیوری نتوای

و

بازگشت سرمایه و از طرف دیگر به علت قابلیت هدف دار کردن محتوای نمایشی (اینکه
چند نفر ،کجا محتوای شما را ببینند) ،می توان به دید ی

رویکرد بهینوه تور نسوبت بوه

بازاریابی سنتی به آن نگریست.


برندینگ در فضای آنالین :این رویکرد ی

تکنی

بهینه برای برندسازی در فضای آنالین

و دیده شدن توسط مشتریان می باشد .با استفاده از این تکنی
سادگی به ی

شوما موی توانیود بوه

پیشرو در صنعت ویا حرفه خود بدل شوید .چرا که می توانید مخواطبین

خود را به طور طبیعی از طریق موتورهای جستجو به سمت خود بکشید و این مخاطوب
باشد که شما را پیدا کرده ،نه شمایی که برای معرفی خود به سرا او رفته اید.


رشد بلند مدت :در بازاریوابی جاذبوه ای ،شوما یو

سورمایه گوذاری بلندمود

بور روی

مشتریان بالقوه خود انجام می دهید .عالوه بر انکه با بهتر دیده شدن در فضای آنالین،
روز به روز به مخاطبین محتوای شما افزوده می شود (به شرط ارائه محتوای باکیفیوت)،
مشتریان بالقوه حتی بعد از انتخاب پیشنهاد شما بوه عنووان راه حلوی کوه بوه دنبوالش
بودند ،رها نمی گردند و این مشتریان بالفعل همینان برای ایجاد تجربه خرید خووب و
بازگشت مجدد ،سرمایه گذاری می شوند.
متدولوژی بازاریابی جاذبه ای

با همراستا کردن استراتژی بازاریوابی خوود بوا نیازهوا و مشوکال

مشوتریان بوالقوه ،بوه مورور

مخاطبان را به طور طبیعی جذب راهکارهای ارائه شده توسط خود می کنید .مشتریانی که موی
توانید پس از جذب ،با استفاده از متدولو ی بازاریابی جاذبه ای ،آن ها را تبودیل بوه مشوتریان
راغب کرده ،محصو

خود را در اختیار آن ها قرار داده و ی

تجربوه خریود اسوتینایی بورای او

رق بزنید.
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فرآیند زیر (به ترتیب از چپ به راست تشریح شده انود) ،مراحلوی اسوت کوه بیشوتر مشوتریان
هنگام ایجاد روابط با ی

کسب و کار طی می کنند:

لذت:
حال که مشتری راغب خود را به ی

مشتری بالفعل تبدیل کرده اید ،می بایستی روابط خوود را

با او زنده و خوب نگه دارید تا در آینده نزدی
شما را داشته باشد و نمرا
ی

دوباره تمایل به خرید راه حول هوای پیشونهادی

میبت او را برای محصو تتان بدست آورید .بوه ایون ترتیوب شوما

مشتری وفادار و مبلغ محصو

خود را بدست آورده اید.

بستن قرارداد
با جذب بازدیدکنندگان محتوای ارائه شده و تبدیل او به ی

مشوتری راغوب ،ممکون اسوت او

همینان آمادگی انجام خرید را نداشته باشد .بایسوتی او را بوا اسوتفاده از محتووای مناسوب و
زماندار در چرخه خرید هدایت کنید تا در نهایت محصول شما را به عنووان یو

گزینوه مناسوب

خریداری کنند.
تبدیل
حال که بازدیدکنندگان خود را به دست آوردید ،بایستی آن ها را وارد مرحله تبودیل کنیود و یوا
آنها را مجاب کنید تا اطالعا

تماس خوود را (شوامل ایمیول ،شوماره تمواس و …) بوا شوما بوه

اشتراک بگذارند تا در مراحل آتی بازاریابی به کار ببرید.
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جذب
در طول مرحله جذب ،ممکن است مخاطبان با برندتان ناآشنا باشند .شما باید به ایجاد آگواهی
از برند خود بپردازید ،به مخاطبان بیشتری دسترسوی پیودا کنیود و ترافیکوی از بازدیدکننودگان
جدید را به وبسایت خود بکشانید.
نگاهی به راهکارها و ابزارهای متدولوژی

در شکل ذیل ،فعالیت ها و ابزارهایی را مشاهده می کنید که ی
جذب ،تبدیل ،بستن قرارداد و ایجاد لذ

بازاریاب جاذبه ای در راسوتای

در مشتریان خود به کار می برد.

کانال های دسترسی به مشتریان در بازاریابی جاذبه ای

شما باید از سه کانال در دسترس مشتریان مطلوب خود باشید:
گوگل
سئو و کلما

کلیدی لزوما صدرنشینی در گوگل را تضمین نمیکنند؛ شما باید محتوای باکیفیت

برای عرضه و صدر نشینی داشته باشید.
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رسانه اجتماعی
امروزه رسانههای اجتماعی سه به سزایی از زندگی روزمره مخاطبان شما را دارند .مدیریت
چهره شما در رسانهها می تواند نقش کلیدی در جذب مشتریان کلیدی ایفا کند.
وبالگ
وبالگ قلب تپنده سایت شماست .امروزه وبالگ نقش اساسی را در واسطه گری محتوا میان
شما و مشتری و جذب او به سایت ایفا می کند.
کانال های اصلی سه گانه با  ،به همراه سایر کانال های دسترسی مستقی و غیر مستقی ،
بسترهایی هستند که شما را با مشتری روبرو می سازند؛
البته فراموش نکنید ،آنچه شما را در این کانال ها متمایز می سازد ،محتاوای ارائاه شادک توساط
شماستBottom of Form
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پای
صحبتهای

مصاحبه با آقای امیر جلیلوند دانشجوی کارآفرین
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد  11تهران

یک دانشجوی
کار آفرین


رشته تحصیلی در مقطع دبیرستان ریاضی و فیزیک



کارشناسی حسابداری از دانشگاک آزاد اسالمی واحد همدان



رشته تحصیلی مقطع کااردانی ،کماک کاارگردانی ساینما (-1931
)1931



رشته ی تحصیلی مقطع کارشناسی کارگردانی-سینما)1931(.

 .1از بیوگرافی و سابقه کاری خود را بفرمایید ...

اینجانب امیرجلیلوند دانشجوی کارشناسی کارگردانی سینما و دبیور هنور متولود بهمون  16۲۶در
تهران هست و در زمینه خوشنویسی ،عکاسی و فیل سازی فعالیت می کن .
موفقیت های کسب شدک:
 چاپ کتاب چشمه صبح (گذری بر منتخب اشعار محمودعلی بهمنوی از درییوه خوشنویسوی
معاصر همراه با پرتره هنرمندان)
 برگزاری نمایشگاه کرمانشان در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران (نمایشگاه عکس از
مناطق زلزله زده کرمانشاه)
 ساخت مستند سی مر تا سیمر (نویسنده،تهیه کننده ،کارگردان)
 .2چطور شد که دانشگاک علمی و کاربردی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟

با توجه به اینکه تجربه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی را داشوت ولوی دانشوگاه علموی
کاربردی را به دلیل داشتن سیاستهای مدیریتی هوشمندانه و مدبرانه و پذیرش آسان تور
دانشجو جهت تشویق به ادامه تحصیل ،انتخاب نمودم.
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 .9مزایای دانشگاک علمی کاربردی در شرایط فعلی که شما دانشجوی آن هستید چیست؟

دانشگاه علمی کاربردی از بسیاری جها

همیون انسوجام در برگوزاری کالسوها در طوول

ترم در روزهای پشت سر ه و معمو آخر هفتهها نسبت به دانشوگاههای دیگور دارای
مزیت است.
همینین مه تر از همه اینکه مدرک این دانشگاه در سوطوح بوین المللوی دارای اعتبوار
فراوانی است و اساتید مجربی در آن مشغول به تدریس هستند.

 .4به عنوان یک جوان موفق اگر بخواهید غیر کلیشه ای و عملای چناد کالمای بارای مخااطبین
صحبت کنید چه پیشنهاداتی دارید ؟

انجام کار تیمی به سان معجوزه ای در رسویدن بوه اهوداف میبوت در درون مون اسوت.
امیدوارم این نوع روش کاری که فرهنگ آن متاسفانه در کشور ما بوه انودازه کشوورهای
پیشرفته جهان تا این لحمه رشد چشمگیری نداشته است ،در آینده فرهنوگ کوار تیموی
بیشتر جای خود را در عرصه های مختلف باز کند.
 .1چه عواملی در موفقیت شما موثر بودک است؟

بنده همیشه از خداوند متعال بورای توفیوق در هموه مراحول زنودگی مودد خواسوته ام.
خداوند به من عنایت خاصی داشته است .مادری مهربان و به معنای واقعی حوامی ،بوه
من داده است .در راه هنر باید سخت کوشید و قدم برداشت توا بوه موفقیوت نسوبی و
رضایت بخش رسید.
 .6ویژگی های خودتان برای دانشجوی موفق بودن را چگونه ارزیابی می کنید؟

بنده قبل از هر چیز باید خودم را ی

ایرانی عاشق کشور و سرزمینش بنوام  .عشوق بوه

کشورم ایران همواره چون موتور محرکه و نیروی درونی ای پر قدر

برای حرکت به جلوو

و ایجاد تغییر میبت در حدتوان بوده است.
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 .1تحصیل در دانشگاک علمی کاربردی در موفقیت شما موثر بودک است؟

بدیهی است که تحصیال

آکادمی

می تواند راهی میانبر و پلی مطمئن برای نزدیو

شدن و نهایتا رسیدن به موفقیت باشد .تحصیل در ایون دانشوگاه شوانس آشونایی بوا
اساتید بزرگ حوزه سینما را به من داد تا در این راستا همت خوود را بیشوتر نمووده و در
کنار ایشان تجارب ارزندهای کسب نمای .

.3ویژگی دانشجوی موفق چیست؟

قطعا دانشجوی موفق باید به جمیم صفا

خوب آراسته باشد پس ی

یا چنود ویژگوی

خاص را نمیتوان بیان کرد .اما مه ترین ویژگی برای دانشجوی موفق سخت کوشوی در
کلیه امور و تحصیل ،همینین دغدغه خدمتگزار بودن به کشور و مردم است.

 .11پیام شما برای سایر دانشجویان؟
بگذار به گیتای اثاری ز انکه در آفااق

تا چشم بههم بارزنی از ما خباری نیست
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بازاریابی ،علمی است که در چند دهه ی اخیر روز به روز اهمیات
بیشتری در دنیای کسب و کار پیدا میکند و نه تنها به عنوان یک

بازاریابی

شاخه ی علمای گساترش زیاادی پیادا کاردک اسات بلکاه زیار

غیر اخالقی

شاخههای متعددی نیز در کنارآن بوجود آمدک اناد کاه باه مارور
زمان هر کدام وزن علمی قابل توجهی پیدا کردک اند.

متاسفانه هنوز تلقی بسیاری از افراد از وا ه ی بازاریابی چندان با آنیه باید تطابق ندارد،
نمونههایی از این برداشت های اشتباه ذهنی در مورد بازاریابی عبارتند از :


ویزتوری که بدون دانش و مهار

و صرفا با سماجت باید موفق به فروش محصوول یوا

سرویسی شود.


کسی که با استفاده با تحت تاثیر قراردادن مخاطب ،هر محصول یا خدماتی را بفروشد!

این نوع نگاه به بازاریابی ،شاید برای چند نوع کا ی کامال محدود و در شورایط خواص بوازخورد
نسبی قابل قبولی داشته باشد ولی به هیچ عنوان پایداری و قابلیت اتکا برای صاحبان کسوب و
کار آنه در فضای رقابتی و شفاف را ندارد.
استفاده از بازاریانی که تخصص کافی ندارند یا روشهای نا مناسب بازاریابی عمال ی
تبلیغ جدی برای شرکت ها محسوب می شود و اگرچه در نگاه اول ی
محسوب می شود اما با ی

نووع ضود

صرفه جوویی در هزینوه

نگاه عمیق تر به به سادگی می توان هزینه های نهفته ی بیشوتری

را در آن دید.
درسوی دیگر ،در نگاه برخی افراد بازاریاب موفق ،فردی است بوا مهوار هوای ارتبواطی بوا کوه
میتواند از هر نوع درو  ،اغراق و ابزاری برای فروش محصول یا سرویس استفاده کنود .در ایون
تعریف بازاریابی با کاله برداری چندان تفاوتی ندارد اما لباسی که بر تن کرده است کوه در ظواهر
متفاو

است و معمو در برخوردهوای اول قابول

شناسایی نیست .البته دیر یا زود ماهیت دروغوین
این نوع بازاریان بر مال می شود اما چون آنهوا بوه
رابطه های کوتاه مد

عاد

کورده انود بوی آنکوه

احساس ناراحتی زیادی کنند مشتریان قبلی را رها
کرده و به سورا مشوتریان جدیود موی رونود ! در
روش این نوع بازاریابان دروغین عمال کار کردن بوا
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مشتریان قبلی اصال معنا ندارد چرا که مشتریان بعد از چند برخورد متوجه ماهیت های دروغین
آنها می شوند و صرفا مدتی می شود آنها را با دروغهای جدید فریب داد.
بازاریان غیر اخالقی از روشهای متنوعی برای پیشبرد اهدافشان استفاده می کنند و پیوسته نیز
در حال بروز رسانی روشهایشان هستند برخی از روشهایی این بازاریابان غیر اخالقی عبارتند از :
.1استفادک از نامهای جعلی و بسیار پر کاربرد.
استفاده از اسامی جعلی باعث می شود که ردیابی و شناسایی فرد در مراحل اولیه برای تحقیق
ساده نباشد .معمو با کمی تحقیق در مورد نام و سوابقشان می توان جعلی بودن آنها را کشف
کرد.
.2برزگنمایی و گفتن دروغهای بزرگ
این دسته با بزرگنمایی بسیاری خودشان را معرفی میکنند انقدر که ش

کردن به آنها مشکلتور

شود .هر وقت تحت تاثیر قابلیتهای عجیب و غریب و تحسین بر انگیوز فوردی قورار گرفتیود،
مراقب باشید که در دام این دسته نیافتاده باشید.
 .9ساختن القاب توجه بر انگیز
استفاده از عنوان های ساختگی میول :خوالق اسوتاندارد … ، ..مختورع و مبتکور … ، ..مودرس و
مشاور… وپدر … ، ..نماینده ……، .بهترین … ، .اولین … .برترین و عنوانهوایی از ایون دسوت در
تبلیغا

خوب به شد

میتوانند اثرگذار باشند و متاسفانه بسیاری از این ترفند غیراخالقی برای

معرفی خود یا محصول خود استفاده می کنند.
با جستجوی ساده در اینترنت می توان به میزان راستی یا ناراستی این ادعاهای سواختگی پوی
برد ،البته باید به شد

مراقب تلهی وب سایتها و منابم مرتبط با خوود ایشوان باشوی چورا کوه

معمو این افراد تله های ارتباطی زیادی را برای تایید صحت ادعای دروغین خود در اینترنوت از
قبل ایجاد کرده اند .معمو گذاشتن کمی وقت بیشتر شانس یافتن اطالعوا
بیشتر می کند .کلما

مورتبط را بسویار

کلیدی مختلف مرتبط با آن شخص یا شرکت یا موضوع را برای جتسوجو

در نمر بگیرید و در آخر اگر هیچ سند قابل قبولی نیافتی حتموا بایود ،اسونادی معتبور خوار

از

اینترنت از آنها تقاضا کنی .
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 .4استفادک از لوگو ها و لیست مشتریان ساختگی
متاسفانه از آنجایی که در ایران عمال کسی بورای اینکوه اسومش بوه درو در لیسوت مشوتریان
جایی ذکر شده است شکایت نمی کند .بسیاری از افراد و شرکت ها به سوادگی بوا کپوی کوردن
لوگوی شرکت های بزرگ نوام آنهوا را در لیسوت مشوتریان خوود ذکور میکننود و بوه ایون روش
میخواهند با استفاده از اعتبار لوگوی مشتریان به کار مجموعه ی خود نیز اعتبار دهند.
معمو در مقابل پرسش صریح و آگاهانه درمورد نحوه ی استفاده از سورویس یوا محصوول بوا
دستپاچگی پاسخ مبهمی می دهند و توانایی معرفی راهی برای بررسی صوحت مودعای خوود را
نخواهند داشت .پیگیری یا حتی صرفا اعوالم اینکوه موی خوواهی رضوایت مشوتریان قبلوی را
پیگیری کنی معمو در محدود کردن اینگونه دروغها می تواند موثر باشد.

 .1رتبه ها ،مقام ها ،افتخارات ساختگی!
این روزها همایش ها و برنامه های زیادی هستند که رتبه ،مدال ،تندیس و مقام هایی از ایون
دست را صرفا در ازای پول اعطا می کنند .بنابر این در باور کوردن القواب ،رتبوه هوا و افتخوارا
کسب شده حتما باید به میزان اعتبار و شکل کسب اعتبارها توجه داشت.
مدرک های تحصیلی بدون نیاز به درس خواندن ه که بسیاری را دکتر یا بوا تحصویال

عوالی

کرده است .مدارک تحصیلی اخذ شده از کشورهای دیگر ه راهی مرسوم و سواده بورای اعتبوار
بخشی به مدارک بی اعتبار است.
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.6بین المللی صحبت کردن!
بسیاری از بازاریابی که به شیوه ی غیر اخالقوی عمول موی کننود بوا اسوتفاده از دایوره ی لغوا
تخصصی ،اصطالحا

خاصی که مشتری با آنهوا آشونا نیسوت مسواله را بورای مخاطوب خوود

پیییده تر می کنند .گاهی با بوه میودان آوردن شورکتها یوا افورادی از کشوورهای دیگور سوطح
موضوع را بین المللی میکنند و به شکل ناخودآگاه در ذهن مخاطب اعتباری بیشتر بورای خوود
ایجاد میکنند.

آمار و ارقام بی سند
بسیار ی از افراد عاد

کرده اند بی سند ،آماری یا اطالعاتی را ارائه دهند که ذهن شونونده آنهوا

به شکلی که می خواهند تحت تاثیر قرار گیرد  .شاید بهترین راه فرار از این نووع بازاریوابی غیور
اخالقی درخواست سندهای معتبر هنگام دریافت هر نوع اطالعا

و آمار مه باشد.

رنگ آمیزی نابجا
استفاده از بزرگنمایی و رنگ آمیزی های اغراق آمیز در تبلیغا
تبلیغا

به هور حوال بخشوی از فرهنوگ

شده است اما نه آن اندازه که کالغی را بوه جوای قنواری رنوگ کننود و بفروشوند .رنوگ

آمیزی جذاب یکی از هنرهای برخی از بازاریابی های غیر اخالقوی اسوت کوه بودون هویچ نووع
توجهی به تناسب آن با محصول یا سرویسی که ارائه می شوند به کار گرفته می شود.
رعایت نکردن شرایط و زمان مناسب
بی توجهی به منافم طلب مقابل و تبلیغ و اصرار بر بازاریابی در شرایط و موقیت هوای مختلوف
یکی دیگر از روشهای بازاریابی غیر حرفه ایست .نمونه های آنرا همه ی ما میشناسی  :از صودای
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بلند بلندگوی وانت های دستفروش و برچسب های تبلیغاتی درب منازل گرفته تا کسانی کوه در
هر کجا بتوانند تبلیغ خودرا در

می کنند ،چه کامنت نا مربووطی در اینسوتاگرام و فویس بووک

باشد چه گروههای مختلف در تلگرام و وایبر و امیاله .
این گروه از بازاریابی های غیر حرفه ای همه را به شکل مشتری بالقوه می ببینید و بدون توجوه
به اینکه مخاطب آنها نیاز یا عالقه ای دارد یا خیر با اولین برخورد و باتمام قوا سوعی در مجواب
کردن او می کنند.
بازاریابی در تمام این شکل های ذکر شده ،فرآیندی ی

طرفه و ناپایدار است و عجیوب آنسوت

که بسیاری از عامالن آنها نمی دانند یا نموی پذیرنود کوه روش آنهوا اگور هو بازاریوابی باشود،
بازاریابی غیر اخالقی و غیر حرفه ایست و بدون ش

در بلند مد

حتی بورای منوافم آنهوا هو

سودمند نخواهد بود .
نویسندک  :ندا مفاخری  /انجمن مدیران ایران
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مدل نیروهای پنج گانه پورتر

مدیریت

”“Porter five forces analysis

استراتژیک
نیروهای

مايكل پورتر اين پن

پنج گانه

تاثلر و تاثر اين پن

پورتر

عامل را در تجزيوه و تحللول صونعت زم م دانود.
عامل بر روی يكوديگر ماهلوت يوا شود

صنعت را مشخص م نمايد .اين قدر
سودآوری نهايی يك تجار

م

رقابوت در

جمعی نلروهوا اسوتكه ظرفلوت

را معلن موی نمايود .پوورتر معتقود اسوتكه

تمامی شركتها به دنبال سود هستند و عاملی كه ملزان سوود را تعویین

د

می نمايد ،عامل شد

ل

رقابت است و اگر شد

رقابوت مشوخص باشود،

سودآوری نلز مشخص م گردد .در اين راستا وظلفه ی استراتژيسوتها،
جستجوی موضعی در صنعت است كه در آن ،شوركتها بتواننود در برابور

اين ن
نلروها از خود دفاع كرده و يا به نفم خود ،بر آنها تأثلر گذارند.
ي
ر
و
ه
ا
ی
پ
ن
تجزيه و تحليل رقابت :الگوی مبتنی بر پنج نيروی پورتر
ج
اين تجزيه و تحليل دو كاربرد دارد:
. 1اگر وارد صنعتی نشدهاي گ می توانل در مورد ورود و يوا عودم ورود بوه صونعت تصومل گلری
نمایی و اگر در صنعتی قرارا داري می توانل با استناد به اين تجزيه و تحللل در موورد مانودن و

يا خرو

از صنعت تصمل گلری نمایی .

ن

ک
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پ
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. ۶بوا اسوتفاده از ايون روش موی تووانل مناسوبترين و سوودآورترين موقعلوت را در صونعت
شناساي

به ،توللد كننده شلشوه نوشوابه (عرضوهكنندگان) و يوا
نمایی  .میال به جاي توللد نوشا 

خريدار نوشابه (خريوداران) و يوا توللدكننوده ی آبملووه ی گوازدار (كوا ي جوايگزين) گوردي .
پورتر معلارهايی را برای ارزيابی هر ی

از پن

عامل فوق بلان كرده استكه می توان به وسولله

آنها اين عوامل را ارزيابی نمود:
الف .معيارهای ارزيابی قدرت چانه زنی خريداران:
. 1تعداد خريداران :هر چه تعداد خريوداران زيوادتر باشود ،قودر

چانوهزنی خريوداران كواهش

م يابد ،زيرا اگر آنها كا را نخرند ،فرد ديگری آن را م خرد.
. ۶قدرت ادغام عمودی پسرو خريدار :اگر خريدار قدر

ادغام عمودی پسرو داشوته باشود ،يعنو

توان اينكه واحد قبل از خود در صنعت را بخرد و يا بسازد ،قدر
توللدكنندهی خودرو ،اگر توان ساخت قطعا

چانهزنی آن با می رود .میال

را داشتهباشد ،می تواند از قدر

چانهزنی بوا تری

در مقابل قطعه سواز برخووردار باشود .يعنوی اگور قطعهسواز قلموت بوا تری را پلشونهاد دهود
توللدكننده م تواند تهديد به ساخت قطعا

نمايد.

. 6ميزان حياتی بودن محصول :هر چه محصول برای خريدار بااهملت تر باشد قودر

چانوهزنی

ما به عنوان خريدار با می رود و هر چه محصول حلاتی تر باشد (مانند انر ی هستهای ،نفوت،
دارو) قدر

چانهزنی پایین می آيد.

. ۴حجم خريد :هرچه حج خريد خريداران با تر باشد قدر
حج خريد خريداران كمتر باشد ،قدر

چانهزنی آنها افزايش و هور چوه

چانهزنی آنها كاهش می يابد.

. ۵ميزان اطالعات خريدار از نحوک توليد و ساير اطالعات فنی مربوط به محصول و يا فرايند:
اگر خريدار اطالعا

كاملی از موارد فوق داشته باشد ،قدر

چانهزنی خريدار افوزايش م يابود.

البته در هر يك از موارد فوق فرض می شود عوامل قبلی ثابت فورض شوده و تنهوا عامول موورد
بحث تغییر م يابد.
ب .معيارهای ارزيابی قدرت چانهزنی عرضهكنندگان:
. 1تعداد عرضهكنندگان :هرچه تعداد عرضوهكنندگان افوزايش م يابود ،قودر

چانوهزنی آنهوا

كاهش م يابد زيرا اگر اين عرضهكننده كا را بهفروش نرساند ما م توانل از يو
ديگر آن كا را بخري  ،بنابراين قدر

عرضوهكننده

چانهزنی عرضهكننده كاهش می يابد.
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. ۶تعداد محصوالت جايگزين عرضهكنندک :هرچه تعداد محصو
باشد ،قدر

جوايگزين عرضوهكننده كمتور

چانهزنی عرضهكننده با می رود و هرچه تعداد محصوو

بلشتر باشد ،قدر

جوايگزين عرضوهكننده

چانهزنی عرضهكننده پایین می آيد.

. 6فروش عمدک عرضهكنندک :اگر خريدار فروش عمده انجوام دهود ،قودر

چانوهزن

آن كواهش

م يابد.
. ۴ملزان تمايز بلن محصو
با م

چانهزن

عرضهشده :اگر تمايز بلن محصو

عرضهكننده با باشد ،قدر

رود.

. ۵ميزان هزينههاي ثابت عرضهكنندگان :هر چه هزينههای ثابوت عرضوهكنندگان بوا تر باشود،
قدر

چانهزنی آنها كاهش میيابد .علت اين امر آن استكه عرضهكننده به خاطر هزينه اوللوه

با ،حاضر نلست به راحتی از بازار خار

گردد و میخواهد محصول خود را هر طور ی كه هست،

بفروشد.
. ۲قابليت ادغام عمودي پيشرو :اگر عرضهكننده قدر

ادغام عمودی پلشرو با تری داشته باشود

و توانايی خريد يا ساخت واحد بعد از خود در زنجلره عرضوه را داشوته باشود ،قودر

چانوهزنی

عرضهكننده با می رود.
ج .معيار ارزيابي قدرت جايگزينی كاالهای جايگزين:
هر چه كا يی آسانتر جای كا ی ديگر را بگلرد ،قدر

جايگزينی آن كا با تر است و رقابوت در

آن صنعت بلشتر می شود.
بهطور اساسی دو عامل بر سهولت جايگزينی موثرند:
. 1هزينه
. ۶عملكرد
كا يی راحتتر جايگزين كا ی ديگر م شود كه هزينه كمتر و عملكرد با تری داشته باشد .مویال
موتورسلكلت جايگزين سواری در جاده نم شود زيرا عملكرد موتورسولكلت پوایینتر از سوواري
است .بطور كلی هر كا يی كه سود بلشتری داشته باشد ،عالقهمندی برای توللود جايگزينهوای
آن بلشتر است.
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د .معيار ارزيابی قدرت تهديد تازک واردها:
رقبای جديد با ورود خود به صحنهی رقابت ،عالقوه بوه كسوب سوه بوازار داشوته و در نهايوت
ظرفلتهای جديدی ايجاد مینمايند .بطور كلی اين نلرو شامل عوواملی اسوت كوه امكوان وارد
شدن رقبای جديد به عرصهی رقابت در صنعت را تسهلل نموده يا بالعكس آنرا مشكل میسازد.
در چنلن شرايطی اگر موانم ورود تازه واردين زيادتر باشد ،تازه وارديون فشوار زيوادی را بايود از
سوی رقبای تیبلت شده خود تحمل نمايند .شد

تهديد ناشی از ورود رقبای جديود بوه عوامول

زير بستگی دارد:
. 1سرمايه مورد نياز :اگر سرمايه مورد نلاز برای ورود به ي
آن صنعت شده و قدر

صنعت زياد باشد ،افراد كمتوری وارد

تهديد تازه واردها كاهش می يابد.

. ۶دسترسی به كانالهای توزيع :هرچه دسترسی به كانالهای توزيم بورای توازه واردهوا راحوت تور
باشد ،قدر

تهديد تازه واردها افزايش میيابد (نوشابه) و هرچه دسترسی بوه كانالهوای توزيوم

مشکلتر باشد ،قدر

تهديد تازه واردهوا كواهش مویيابود(.ماننود ورود بوه سواخت كا هوای

دارويی).
. 6امتيازات ويژک :هرچه افراد موجود در صنعت دارای امتلازا
معتبر ،سابقه نل

و غلره) قدر

ويژه بلشتری باشند (نام تجار ی

تهديد تازه وادها كمتر می گردد مانند كوكاكو كوه در صونعت

نوشابه دارای نام تجاری معتبر است و هر كسی نمی تواند به سادگی در اين صنعت وارد شده و
با كوكاكو رقابت نمايد.
. ۴ميزان تمايز :هرچه تمايز در ي
میال كسی نم

صنعت بلشتر باشد ،قدر

تهديد تازه واردها كمتر می شود.

تواند وارد صنعت خودرو شود اما افراد به راحتی موی تواننود وارد صونعت گوچ

شوند.
. ۵منحني يادگيري يا تجربه :طبق اين منحنی هر چه زمان بلشتری می گذرد هزينه موا در يو
صنعت كاهش م يابد زيرا هر چه زمان بلشتری میگذرد ،تجربه ما در صنعت بلشتر میشود و
میتوانل هزينههای خود را در صنعت كاهش دهول  .هرچوه صونعت دارای منحنوی يوادگلر ی
با تري باشد ،يعنی زمان بلشتری طول بكشد تا بتووانل خوود را بوه نقطوه  Minهزينوه در آن
صنعت برسانل  ،قدر

تهديد كمتر می شود زيرا زمان زيوادی زم اسوت توا قوادر باشول در آن

صنعت تجربه كسب نموده و هزينهی خود را كاهش داده و در نهايت با ساير شوركتها رقابوت
نمایی .
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. ۲سياست های دولت :هر چه دولت در ورود تازه واردها سوختگلری بلشوتر ی نمايود ،قودر
تهديد تازه واردها كاهش میيابد و هرچه آسانتر بگلورد قودر

تهديود توازه واردهوا افوزايش

میيابد .به عنوان میال اگر دولت جهت ايجاد كارگزاری بورس قووانلن سوختی را وضوم نمايود،
بنابراين قدر

تهديد تازه واردها كاهش خواهد يافت.

ک .معيار ارزيابی قدرت رقابت رقبای موجود:
غالبا قويترين نلروی رقابتی است و شد

ضعف آن بستگی به عواملی به شرح ذيل دارد:

. 1همتراز ی رقبا:هرچه رقبای موجود در ي

صنعت مشوابه تور باشوند (از نمور سورمايه ،تعوداد

پرسنل ،قلمت ،تكنولو ی ،كلفلت ،حج توللد و )...قدر
. ۶تعداد رقبا :هرچه تعداد رقبا در ي

رقابت در آن صنعت بلشتر می گردد.

صنعت بلشتر باشد ،شد

. 6هزينه ثابت :هر چه هزينه ثابت در صنعت بلشتر باشد ،شد

رقابت بلشتر میگردد.
رقابوت در آن صونعت بلشوتر

میگردد.
. ۴موانع خروج :هر چه موانم خرو
سنگلن) شد

از صونعت بلشوتر باشود (سلاسوتهوای دولوت ،سورمايه

رقابت بلشتر میگردد.

. ۵هزينه تبديل :هر چه هزينه تبديل در ي

صنعت بلشتر باشد ،شد

رقابت بلشتر میگوردد.

در صحنه رقابت بلن شركتهای رقلب ،برخی راهكارهای مورد استفاده برای رقابت عبارتند از:
×قلمت پایین
×كلفلت با
×كاربردهاي بلشتر محصول
×خدما

قبل و بعد از فروش

×ضمانت محصول
×شبكه بهتر توزيم ،عمده فروشی و خرده فروشی محصول
×قابللت بلشتر در نوآوری و يا تقللد
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داستان
موفقیت یک
کارآفرین
ایرانی

 بنیانگذار آجیل و خوشکبار تواضع چگونه به موفقیت رسید
زندگینامه آقای جلیل تواضع
بنیانگذار آجیل و خوشکبار تواضع
شروع کسب و کار از سن کم -بدون تحصیالت عالی -تالش و پشتکار

آقای جلیل تواضع کیست؟
آقای جلیل تواضم ( بنیانگذار آجیل و خوشکبار تواضوم ) در سوال  161۵در شوهر تبریوز و در محلوه
احراب به دنیا آمد 6 .برادر و خواهر دارد .پدر بزرگش یکی از باغوداران آن زموان در تبریوز بوود .اموا
پدرش به فکر شغلی بود که درآینده بتوان در آن پیشورفت کورد؛ بوه هموین دلیول بوه شوغلی موی
اندیشید که با کشاورزی نیز در ارتباط باشد .خشکبار روش جدیدی از نگهداری محصو

کشاورزی

بود ،ه عمر محصول بیشتر می شد و ه مشتریان جدیدی ایجاد می کرد .در همین راستا پودرش
درسال - 1۶2۰درخیابان امام خمینی(پهلوی سابق) -مغازه خشکبار فروشی افتتاح کرد.

شروع کار
شروع کار پدرش با انگور و نخود بود .مراحل تهیه کشومش کموی سوخت بوود؛ او انگورهوا را روی
داربست هایی می بست تا خش

شوند .این روش بسیار پر زحمت و نیازمند زمان طو نی بود .او

هیچ وقت از ماده تیزاب برای تبدیل انگور به کشمش استفاده نمی کورد ،چوون ایون مواده را بورای
سالمتی مردم مضر می دانست .برای پخت نخود ه وسایل بو دادن جدید وجود نداشت .باید بوا
زغال آتش درست می کردند و نخودها را در ظرف بزرگی حرار

می داند تا پخته شود.
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پدرش محصو

خود را گسترش داد کشمش را از کاشمر گردو را از آذربایجان وپسته را از دامغوان

در واقم هور محصوول را ازبهتورین باغوا
نخود،عدس ،تخمه افتابگردان ،باقا  ،ذر

کشوور تهیوه موی کورد.سونجد ،برگوه زردآلوو ،شواهدانه،
اضافه کرد.

بوداده ،نخودچی و پسته را به محصو

کسب وکار در کنار پدر
آقا جلیل فرزند بزرگ خانواده بود و قبل از اینکه به مدرسه برود ،در کارهای مغازه مانند جارو کردن
به پدر کم

می کرد؛ بعد از مدرسه ه خود را سریعا به مغازه می رساند تا کم

دست پودر باشود.

پدرش سواد نداشت و او حسابهای مغازه را رسیدگی می کرد .در  8سالگی پدرش وظیفوه بوو دادن
آجیل را به او سپرد .بعد از کالس شش دبستان به دلیل مشغله فراوان کاری مدرسه را رها کرد.
ه وظیفه تولید وه وظیفه فروش محصو
کم

را به عهده داشت در همان دوران برادرانش ه بوه

آنها آمدند .در آن زمان مردم ساده زندگی می کردند ،اهول تجموال

نبودنود وکسوب وکارهوا

رونق چندانی نداشت .اما مغازه خشکبار فروشی آنها همیشه شلو بود .او می گوید“ :رفتار خوب و
مشتری مداری را از پدرش آموخته است”.

رشد در کسب و کار و ثبت برند تواضع
در  ۶2سالگی ازدوا

کرد ،زندگی مشترک خود را ازخانه پدری آغاز نمود .ثمره ازدوا

دو دختر است .با سرمایه ای که داشت ی

او ی

پسر و

مغازه در چهار راه آبرسان تبریز خرید ،اما آنجا را افتتاح

نکرد 68 .سال با پدر و برادرانش کار کرد.
پدرش در  5۵سالگی از دنیا رفت 1۵ ،سال بعد از فو

پدر با برادرانش در مغازه پدر کار می کرد .در

همان زمان بود که اجیل تواضم (بنیانگذار آجیل و خوشکبار تواضم ) را به نام تواضم اصل به ثبت
رساند.
پسرش به سن کار نزدی

شد به همین دلیل مغازه ای که قبال خریداری کرده بود را راه اندازی

کرد.زمان گذشت کار رونق خوبی گرفته بود ،تا اینکه به دلیل بیماری همسرش عازم تهران شد و
تصمی گرفت مغازه ای در تهران خریداری کند و در آنجا ساکن شود.

26

کارآفرینی 11

ایدکهای نو در کسب و کار
بعد از تالش های بسیار متوجه شد عموی یکی از دوستان پسرش در پارک وی فورش فروشوی دارد
و مغازه را برای فروش گذاشته است .آنجا را خرید تاریخ افتتاح مغوازه مقوارن بوا برگوزاری اجوالس
سران کشورهای اسالمی بود ،با افتتاح شعبه مردم استقبال خوبی کردند.
فروش خارجی ه رو به افزایش بود .هر روز ی

ماشین از بازار تبریز به تهران می رفت وآجیول هوا

را به مغازه میرساند .به مرور در مغازه ویترین زد و آجیل در ظرفهای زیبا عرضه شد .همسرش نیز
ایده های خوبی برای عرضه بهتر محصو

ارائه می داد.

قسمتی از مغازه تبدیل به انبار شد و مختص بو دادن آجیل و بسته بندی گردید ،با همان تابه های
قدیمی بهترین آجیل را به دست مشتری می رساند.

رشد و پیشرفت در کسب و کار
سرمایه بیشتری کسب کرد نیاز به جای بزرگتر داشت .توانست
کارخانه تولید آجیل در محمدشهر کر

تاسویس کنود .در آنجوا

 ۴۵نفر مشغول به کار هستند .در حال حاضر تواضوم اصول بوه
جز شعبه مرکزی پوارک وی دارای دوشوعبه دیگور در نیواوران و
سعاد

آباد است و دارای 1۵۰پرسنل است.

بادام هندی درسال 162۰وارد ایران شد ابتدا فروش زیادی نداشت اما ک ک مردم با ایون محصوول
نیز آشنا شدند .چندین سال است که آجیل تواضم (بنیانگذار آجیل و خوشکبار تواضم ) به خوار

از

کشور از قبیل :آلمان ،ایتالیا ،آمریکا و اسپانیا صادر می شود.
استقبال کشورهای اروپایی و آمریکا از آجیل تواضم اصل فوق العاده است ،او این دستاورد بزرگ را
به دلیل مرغوبیت و طع بی نمیر محصو

ایران می داند .او نقش پسورش را در موفقیوت هوای

آجیل تواضم بسیار موثر می داند.

توصیه های آقای تواضع برای موفقیت
او می گوید همانطور که من تمام توان خود را برای حمایت از پدرم اختصاص دادم ،حا پسرم بوه
کم

من آمده است .بدست آوردن موفقیت کار ساده ای نبود .کار مداوم ،پشتکار ،اندیشه درسوت

و سرمایه گذاری به موقم عامل موفقیت است .
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صبر بزرگترین عامل موفقیت و قوانین پیشرفت و افتخار تواضم است.
اندوختن ثرو

زمانی درست است کوه رضوای خداونود در نمور گرفتوه

شود .اگر کار به درستی انجام شود و محصول با کیفیوت باشود فوروش
نیز به خوبی انجام خواهدگرفت .فروش خوب ه سود و ه ثورو

بوه

دنبال دارد.
در حال حاضر 6۰۰نوع آجیل و خشکبار در فروشگاه به فروش می رسد.
درسال 168۰شروع به توسوعه شوعب کورد .هو اکنوون دارای 12شوعبه
درسراسر ایران است .آجیل ها را مناسب با مراس ها آمواده موی کننود
برای آجیل شب یلدا پسته خام ،دونوع کشومش ،مغزبوادام ،مغزگوردو،
انجیر ،باسلوق ،قیسی و… عرضه می کنند .در فرودگاه اموام خمینوی(ره)
نیز شعبه دارد تا مردم به راحتی سوغاتی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

او به جوانان توصیه می کند
یا کار پدر را یاد بگیرید یا به دنبال ی

حرفه و صنعت بروید .درکاری که آغاز میکنید پشتکار داشته

باشید ،از تفریح خود بزنید تا کار خود را به نتیجه برسانید .رفیق بازی نکنید که هیچ عایدی بوه جوز
هدر دادن دوران طالیی زندگی خود نخواهید داشت.

نتیجه گیری
یکی از رموز موفقیت این است که ذهن شخص فقط درگیر کار باشد .این درگیری های ذهنی باعث
ایجاد خالقیت برای ابتکارا

جدید و ارائه راه های نوین و بهتر شدن محصول و ترقی کسوب وکوار

می گردد.
آقای تواضم بنیانگذار آجیل و خوشکبار تواضم کسب و کار پدرش را ادامه داد و ایشان توانست بوا
اوضاع اقتصادی ضعیف با اعتماد به نفس ،ایده های خالقانه  ،تمرکز ذهن بر هدف از زندگی و غلبه
بر چالش های زندگی کسب و کارش را رشد دهد و به سوی موفقیت گام بردارد.

یک کارآفرین از کاک ،کوک نمیسازد .مشکالت را خرد میکند و بعد آنها را حل میکناد .قادرت
ریسک پذیری کارآفرین باالست .در تمامی اینها هدفگاذاری صاحیح و پشاتکار الزماه کاار
است .آدم کارآفرین جاکطلب ،مغرور و قدرت طلب نیست بلکه متواضع و فروتن است.
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فراخوان ثبت نام نیروهای داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزشی دانشجویی دانشگاک جامع
علمی کاربردی
المپیاد ورزشی همگانی دختران
تاریخ برگزاری  ۶۲ :الی  61تیرماه
محل برگزاری  :تهران ،دانشگاه الزهرا
اسکان  :به صور
مد

محدود

زمان حضور داوطلب در رویداد  ۶۴ :الی  61تیرماه به صور

تمام وقت

المپیاد ورزشی پسران
تاریخ برگزاری  6 :الی  8مرداد
محل برگزاری  :همدان ،دانشگاه بوعلی
اسکان  :به صور
مد

به محدود

زمان حضور داوطلب در رویداد  1 :الی  8مرداد به صور

تمام وقت

عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
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صد دید

"صد دید ،یک دیوار" نمایشگاک آثار دانشجویان معماری ز یر

یک دیوار

نظر استاد شیخ الحکمایی است.
این دیوار با ابعاد شش متر مربم ،مجموعهای از تالشهای مستمر

دانشجویان دکتر شیخ الحکمایی در درس مبانی طراحی معماری است .این مکعب که جدارهای
متفاو

و متغیر در فضای داخلی ه در مقیاس کل و ه در مقیاس جزء برای مخاطب ایجاد

میکند متشکل از  16۵باکس به ابعاد  ۶۰سانتیمتر مکعب است که در دو بخش مجزا در این مرکز
آموزشی بصور

دائمی اجرا و نصب شده است .موضوعا

باکسها شامل1۰عنوان متفاو
تجربههای متفاو

شکلدهنده به درون هرکدام از این

است.عناوینی برگرفته از مفاهی

انتزاعی؛ منت

از بررسی

فیل  ،موسیقی و ادبیا .

همگی این تجربه ها در راستای کشف قابلیت های فرم و فرم زایی با استفاده از اصول ترکیب بندی
و شکل دهنده به فرم بوده است که در نهایت به نفم تعریف فضای خالی بوجود آمده اند و نهایتا
رابطه این مکعب های کوچ

به عنوان اجزا با مکعب بزرگ به عنوان کل رابطه جز و کل را شکل

داد .رابطه ای که در وهله اول مخاطب را در فرم کل و سپس در فرم جز دعو

به دیدن می کند.

جهت بازدید از این نمایشگاک می توانید به طبقه همکف ساختمان شمارک ( 01روبروی واحد آموزش)
مراجعه نمایند.
اسامی دانشجویان حاضر در این پروژک گروهی :
محمد حسین نجمی ،روح اهلل خیری ،معصومه عقبایی ،سارا حصارکی ،الهام کاظ

پور ،عاطفه

محمودی ،سارا شفیعی ،مری تازه کار ،مری برقی زاده ،مهدیه مهدی پور ،رویا کولیوند ،شیما سلی ،
زهرا قدیری ،مری اکبری ،یاسمن علیزاده ،زهرا صومی ،میالد غنمی ،ینا خادمی ،ایمان جبرئیلی،
شیرین براتی
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گزارش مصور از فعالیتهای قرآنی مرکز علمی کاربردی واحد 11تهران نمایندک
دانشگاک جامع علمی -کاربردی در بیست وهفتمین نمایشگاک بین المللی
قرآن کریم(اردیبهشت وخرداد)39

برگزاری کارگاه خوشنویسی توسط استاد ابوذر خدایاری

برگزاری ورکشاپ چاپ اسماءالهی بروی پارچه و چاپ باتیک
توسط سرکار خانم استاد محمدی
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برگزاری ورکشاپ مدیافت شال و روسری با تکنیک اپلیکه و نقاشی با حضور استاد بخشی توسط
دانشجو خانم ثمر کوه بر

برگزاری کارگاه خوشنویسی توسط آقای محمود ایرانشاهی

برگزاری ورکشاپ عکاسی وفتوشاپ توسط آقای مهدی نیکخواه
32
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برگزاری کارگاه اینفوگرافی توسط آقای احمدعابدینی

برگزاری ورکشاپ نقاشی انتزاعی با حضور استاد باحجب قدسی (همراه با اهداء جوائز)
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معرفی برخی کتب چاپ شدک توسط
انتشارات مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد  11تهران

سازه های مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی

مولف :دکتر کیوان شجاع چاغروند
عناوین سرفصل کتاب:
کلیات
مفاهیم ،مبانی و اصول توانمندسازی
شاخص توانمندسازی
اهمیت سازه اقتصادی درتوانمندسازی زنان روستایی
میزان توانمندی اقتصادی -اجتماعی زنان روستایی
اهمیت سازه سیاستگذاری -مدیریتی درتوانمندسـازی زنان روستایی

گرافیک محیطی

مولف :زهرا جمشیدی
عناوین سرفصل کتاب:
تعاریف و اهداف گرافیک محیطی
هنر و تأثیر خالقیت در پدید آوردن آثار گرافیک محیطی
ابعاد گرافیک محیطی
گرافیک محیطی و تاثیر آن در زندگی شهری و مکانهای عمومی
معرفی ابزار و اقالم گرافیک محیطی
تابلو ،بنر  ،پوستر و استند
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مرجع تصویرسازی باCorelDraw

مولف :علی محمودی
عناوین سرفصل کتاب:
انواع سبک های گرافیک کامپیوتری
گرافیک پیکسلی و برداری
معرفی اجرای محیط CorelDraw
مدیریت اسناد
کنترل صفحه تصویر
آشنایی با ابزارهای کمک ترسیمی
کار با شکلهای از پیش آماده

از هنرهای سنگ تا سفال های سیلک

مولف :فهیمه بیدگل عنایتی

عناوین سرفصل کتاب:
سنگ نگاره های ایران و جهان
هنرهای صخره ای
نقوش و نگاره های جانداران
مطالعات تطبیقی نقوش سنگ
نگاره های نشلج
طراحی روی سفالینه های سیلک
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راز موفقیت

تمام آنهایی که پولدار شدهاند از روز اول این همه سرمایه نداشتند و با

کسب و

استفاده از ذهن اقتصادی خود پول زیادی به دست آوردهاند.

کارهای

بعضی کارها هستند که حتی بدون سرمایه اولیه میشوود انجامشوان

کوچک

داد اما زمه آن تحقیق کردن ،وقوت گذاشوتن و مه تور از آن عجوول
نبودن است .پس نگران نباشید ،کموی وقوت بگذاریود و فرصوتهای
شغلی منطقه زندگی خود را بشناسید .بهدنبال نیازهای منطقه بگردید.
برای این کار باید مودتی در محول زنودگیتان بیرخیود و درددلهوای
کسبه و مشتریان را بشنوید.

به گزارش سه نسل به نقل از مجله تپش ،مطمئن باشید این روزها همه بهدنبال یو

گووش شونوا

میگردند ،ایدههای شما از همین درددلها بیرون میآیند ،ما ه از همین درددلهوا و تجربوههایی
که در از کارشناس و استادهای فن پرسیدی به نتای

جالبی دست پیدا کردی  .شاید از نمر شما 6۵

میلیون ناموت ،پول زیادی برای سرمایهگذاری کردن نباشد اما باور کنید به جای اینکه با این پوول و
به اضافه پول وامی که از بان

مسکن میگیریود ،برویود و دنبوال خانوه باشوید ،میتوانیود نهایوت

سودآور ی را از این سرمایه به ظاهر ک داشته باشید 6۰ .میلیوون ناموت سورمایه زیوادی اسوت؛ بوه
شرط اینکه قدرش را بدانید و در راه مناسبی سرمایهگذاری کنید.
ما برای شما پیشنهادهایی را ارائه میدهی که هرچند صد درصد تضومین سوود آوری را نمیدهنود
اما از آزموون و خطوای دیگوران بوا سوربلندی بیورون آمدهانود .در حقیقوت آنیوه در ایون گوزارش
میخواهی بگویی  ،حاصل تجربه کسانی است که با همین سرمایه شروع به کوار کردهانود .بوه هور
حال یادتان باشد که شما  1۰۰میلیون ه پول داشته باشید و بهتورین شویوه سورمایهگذاری را هو
بدانید ،اگر دانش کافی آن کار و تجربه در آن زمینه را نداشوته باشوید ،فرصوتها ،محودودیتها و
رقبای آن بازار را نشناسید نه تنها سود نمیکنید ،بلکه سرمایه اولیه خود را ه بر باد میدهید.
 -1بیاموزید و آموزش دهید
اگر تخصص و سواد کافی برای انجام برخی از فعالیتهای اقتصوادی را نداریود ،نگوران نباشوید .در
نخستین قدم کمی درباره کارهایی که به تخصص کمتر و مکان محدودتر نیاز دارند ،تحقیق کنید .در

این تحقیق خود به مقوله سود و فروش خووب دقوت کنیود .قسومت کموی از سورمایهتان را صورف
پرداخت هزینههای کالسهای تخصصی کنید و حرفهای را بیاموزید .بوهطور میوال ،طالسوازی یواد
بگیرید و بعد ی
مهار

کارگاه طالسازی بزنید یا مدتی در همین شوغل کارکنیود و بعود از چنود سوال کوه

زم را کسب کردید با سرمایهتان ی

کارگاه راه بیندازید یا ی

کالس آموزشوی .بوه هرحوال

میتوانید دنبال هر هنری که دوست دارید بروید ،بیاموزید و سپس بوا هموین سورمایه یو
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کوچ

اجاره کنید و هرچه مهار

شما درصور

کسب کردهاید را آموزش بدهید .این مطمئنترین روش اسوت و

موفق نشدن ،هیچ ضرری نکردهاید .البته ی

راه سوادهتر هو وجوود دارد کوه سوود

خوبی دارد و با این سرمایه به راحتی میشود ،راه انداخت .مه ترین موضوع این است کوه بدانیود
چه راههایی برای سودآوری شما وجود دارد و آن را راه بیندازید .بورای قودم اول سوری بوه خیابوان
انقالب بزنید و دقت کنید که مغازههایی که به تکییر ،چاپ ،تایپ و ...مشغول هستند و تعدادشوان
ه با ست ،همیشه شلو هستند .این کار سرمایه زیادی نمیخواهد و سود خوبی ه دارد .فقوط
کافی است اگر با کامپیوتر و برنامه آفیس و فتوشاپ آشونایی نداریود بوه یو

دوره کوالس آفویس

بروید .کارکردن با دستگاه کپی ه کار سختی نیست .شما میتوانید روزانه بویش از  1۰۰هوزار ناموت
درآمد داشته باشید ،بهخصوص اگر محل کارتان در مکان مناسبی میال نزدی

مدرسوه یوا دانشوگاه

باشد.
 -2بهدنبال مجوز باشید
اگر ایده خاصی به ذهنتان نمیرسد ،میتوانید از ایده دیگران استفاده کنید و درصد ایوده آنهوا را
سر هر ماه بپردازید .میال میتوانید ی

گشتی در شهر بزنید و فهرستی از رستورانهای کوچو

اموا

معروف را تهیه کنید .در این زمینه رستورانهای بینالمللی که زیاد گران نیستند میول رسوتورانهای
عربی یا ترکی مناسب هستند .شما میتوانید مجوز راهاندازی ی
درصدی از سودتان را به آنها بدهید .یا میتوانید مجوز پی
«پی

بادپا» که در حوال حاضور از معتبرتورین پی

شعبه را از آنها بگیرید و ماهانوه
موتوری بگیرید .تا جایی که میدانی

هاسوت ،ایون فرصوت را در اختیوار متقاضویان

میگذارد .خب برای این کار فقط کافی است تا مکانی را اجاره کنید و چند پی

موتووری اسوتخدام

کنید و البته بیمه اجناس ه فراموش نشود .گرفتن نمایندگی فروش شار ایرانسل یوا هموراه اول و
فروش اینترنت پرسرعت نیز گزینههای بعدی هستند که با ریس

پایینتری همراه هستند.

 -9تولیدی راک بیندازید
سرمایه افراد از ی

حدی که با میرود دوست دارند برای خودشان کسوب و کواری راه بیندازنود و

بهاصطالح خودشان آقای خودشان باشند اما این کار به ایون سوادگیها نیسوت و بودون تجربوه و
دانش کافی نه تنها سودآوری ندارد بلکه ممکن است سرمایه خودتان ه از دست برود .برای میوال
خیلیها دوست دارند تولیدی راه بیندازند ،بهخصوص آنهایی که مکانی ه برای این کار در اختیار
دارند و نیازی نیست تا اجاره محلی برای راهاندازی تولیدی را بدهند .ما به شوما پیشونهاد مویکنی
اگر که جایی مناسب برای این کار دارید پس از بهدست آوردن دانش و تجربه کسب و کار کووچکی
راه بیندازید .بهتر است سرا کارهای خیلی سخت نروید و مه تر از همه اینکه فرصوتهای محول
زندگیتان را بشناسید .شما میتوانید کارگاه تولید جوراب زنانه راه بیندازید که همیشه بازار خوودش
را دارد .شما با خریدن چند ماشین ساده جوراببافی ،میتوانید جورابهای زنانه را به سادگی تولید
کنید .جورابهای زنانه بهدلیل مصرفی بودنشان ،قیمت مناسب آن و نوع مشتری همیشه بازار پور
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فروشی دارد و ضمن اینکه کار کردن با این ماشینها بسیار ساده است و قطعا
وفور در کشور موجود است و اگر دستگاه خراب شود ی

یدکی آن هو بوه

تکنسین داخلی ه میتوانود آن را تعمیور

کند .جالب است بدانید که ممکن است کارتان بگیرد و حتی به کشوورهای همسوایه صوادرا

هو

داشته باشید .بله ،در حال حاضر جورابهایی که با نوام « پوارازین » تولیود میشووند بوه برخوی از
کشورهای همسایه صادر میشوند .شما میتوانید روزانه حداقل  1۰۰هوزار ناموت از ایون کوار درآمود
داشته باشید پس بهتر است تحقیقا

کافی انجام بدهید و اگر بازار را مناسب دیدید ،برای گورفتن

مجوز به صنف جوراببافان بروید .باور کنید اگر کمی تحقیق کنید ،کارهای سادهتر و پرسودتری هو
پیدا میکنید.
 -4موادغذایی همیشه پرسود است
از آنجایی که خوراک از نیازهای اولیه هر انسانی است پس در هر شرایطی بایود ایون نیواز بورآورده
شود .به خاطر همین نیاز ساده ،این شغل و هر حرفهای که با موادغذایی در ارتباط اسوت ،همیشوه
بازار خودش را دارد و سود با یی ه دارد .اشتباه نکنید ،منمور موا ایون نیسوت کوه برویود و یو
کارخانه موادغذایی راه بیندازید ،کمی بیشوتر فکور کنیود .شوما میتوانیود بوه خودما

جوانبی کوه

کارخانههای موادغذایی نیاز دارند ه فکر کنید و روی آنها سرمایهگذاری کنید .بوهطور میوال ایون
روزهووا صوونعت بسووتهبندی از خووود موادغووذایی ه و بیشووتر اهمیووت دارد و مووردم بیشووتر جووذب
بستهبندیهای خاص و متفاو
ی

کارگاه کوچ

میشوند .بهتر است بهدنبال ی

یا چنود ایوده خووب باشوید و در

به بستهبندی با طراحیهای مخصوص خودتان بپردازید .ایمان داشته باشید کوه

اگر در این کار خالقیت به خر

دهید در کمتر از ی

سال فرد ثروتمندی میشووید .ایون روزهوا بوه

راحتی میتوان با استفاده از ظرفیت خالی کارخانوهها یوا کارگاههوایی کوه پروانوه بهداشوت دارنود،
حبوبا

و ادویهجاتی میل فلفل ،دارچین ،زردچوبه و ...را بهصور

سفارشی تحویل گرفوت و آنهوا

را با بستهبندیهای خود و با برند خواص خودتوان در بوازار خاصوی چوون پادگانهوا ،دانشوگاهها،
بیمارستانها و ...توزیم کرد .البته ممکن است کارتان حسابی بگیرد و از ی

کارخانه بزرگ ،سفارش
سوری بوه

بستهبندی محصو

شان را بگیرید .هر گاه گذرتان به میدان راهآهن افتواد ،حتموا یو

مغازههای ظروف ی

بار مصرف بزنید و سر صحبت را با مغازهداران این حرفه باز کنیود .آنهوا تنهوا

صنفی هستند که همیشه بازار خاص خودشان را دارند و نگران مشتری و ضورر کوردن نیسوتند .بوه
گفته آنها در این حرفه سودآوری حتمی است بوه شورط اینکوه بتوانیود نوبا بوازار را در دسوت
بگیرید.
 -1یک بوتیک و یک مشاور برندینگ الزم است
ما ایرانیها به سوی هر ایدهای که جالب باشد ،نواخود آگواه جوذب میشووی و بوه قوول معوروف؛
حسابی ه جوزده میشوی  .شما باید بهدنبال ی
هایدا » یا « آیس پ

ایده ت

باشید .حتما داستان صاحب اصولی «

» را بخوانید .آنها دانشجویان معمولی بودند که بوا یو

ایوده جدیود کوه
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اتفاقا خیلی هو ک خور

بودنود ،اموروزه بوه دسوته میلیاردرهوا پیوسوتهاند .اگور راهنموایی موا را

میخواهید که باید بگویی ایده شما بهتر است در راستای خوراکیهایی باشد که اتفاقا ارزان باشند،
خاص باشند و اس زیبایی ه داشته باشند .میال ذر

مکزیکی ه ایده جدید بود ،ه اس زیبایی

داشت و ه قیمت آن مناسب بود که این روزها این همه طرفودار دارد .بعود از خووراکی ،خودما
پوشاک نیز ایده مناسبی است بهخصوص برای افرادی که دنیای مد را خیلی خوب میشناسند .البته
منمور ما راه انداختن ی
میال می توانید از ی

بوتی

صرف نیست بلکه شما باید ایده خاصی ه داشته باشید .بوهطور

کارشناس برندینگ مشاوره بگیرید و به مشتریان خود بگویید کوه شوما یو

طراح مد دارید که به آنها مشاوره میدهد .باور کنید این ایده جالبی اسوت کوه میتوانود فوروش
شما را تا بیش از ۵۰درصد افزایش بدهد .یادتان باشد که جوانها از هیچچیوزی بویش از مشواوره
گرفتن در امر مد و پوشاک خوشحال نمیشوند و اینگونه برای سووال همیشگیشوان یعنوی؛ چوی
بپوش ؟ این مدل به من میآید؟ حا باید با چی ست بکن ؟ و ...جواب مناسبی پیدا میکنند.
-6کسب و کارهای کوچک پرسود
تمام آنهایی که پولدار شدهاند از روز اول این همه سرمایه نداشتند و با استفاده از ذهن اقتصوادی
خود پول زیادی به دست آوردهاند .باید پرس و جو کنید و ببینید در محل یا شوهر شوما چوه کواری
بازده و سود بیشتری دارد اما همیشه یکسری شغلها به اقتضای زمانه شکل میگیورد کوه ریسو
کمتری دارد و درآمد خوبی ه نصیب افراد میشود .برای میال میتوانیود بوا ایون پوول نماینودگی
ایرانسل و فروش شار بگیرید یا اینکه از مخابرا

شوهرتان نماینودگی فوروش اینترنوت پرسورعت

بگیرید .بیلیارد و تفریحاتی از این قبیل ه با استقبال جوانان روبهرو میشود .ی
است که شما بوفه ی

کار پرسودتر این

مکان ورزشی ،بیمارستان ،فرهنگسرا ،مدرسه ،دانشگاه و امیال این مکانهوا

را اجاره کنید .اغلب این مکانها با قیمت مناسبی اجاره داده میشوند و فوروش بسویار خووبی هو
دارند.
https://www.eghtesadnews.com
https://www.beytoote.com
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افسانه های
بزرگ در
دنیای استارتاپ

افسانه های بزرگ در دنیای استارتاپ کدامند؟
تا بهحال شده که ایدهی کسبوکار جدیدی به سرتان بزند؟ یا بخواهیود
با آن ایده ی شبه ره صدساله بروید؟ عکسالعملتان بعد از ُ
خطور این
ایده چه بوده است؟ آیا بعد از اینکه ایدهای به ذهنموان خطوور میکنود
آن را نادیده میگیوری یوا بوه کمو

آن کسوبوکار جدیودی را شوروع

میکنی (تصمیمی که شاید چندان محتاطانه نباشد)؟ با ما همراه باشید
تا کمی واقمگرایانهتر در مورد ایدههای نو فکر کنی .
طی چند ماه گذشته در ،Snapchatبا صدها کارآفرین در مورد موضوعی که از نمر آنهوا بزرگتورین
افسانهای است که هنگام شروع کسبوکار جدید وجود دارد ،مشغول گفتوگو بودم .در ایون مقالوه
با  ۵افسانه بزرگی که در دنیای استارتاپ وجود دارد ،آشنا میشوید.
این قبیل گفتوگوها بسیار ضروری است .زیرا اغلب اوقا  ،افراط در احساسا

غیرواقعوی در موورد

کارآفرینی ،در روزهای اول کار بر حس واقمگرایانهی ما اثر میگوذارد .آنیوه مورا اذیوت میکنود اثور
زیانباری است که این افسانهها میتوانند داشته باشند ،زیرا کارآفرینان را وارد خیا تی میکنند کوه
واقعی نیستند .زمانی که واقعیت موجود بر خیالپردازیمان منطبق نباشد ،گموان مویکنی ایوراد از
ماست .اما تنها چیزی که واقعا ایراد دارد ،عینکی است که بسیاری از کارآفرینوان بوا آن بوه مسوائل
نگاه میکنند.
من این گفتوگوها را در قالبی آوردهام که از نمر من پن

مورد از بزرگترین افسانههای کسبوکار

هستند:
افسانهی اول :شروع کن ،سرمایه و پول و مشتری خودشان میآیند

یکی از بزرگترین افسانههای کسبوکار در دنیای امروز این فکر است که« :اگر کوار را شوروع کنوی،
بقیه چیزها درست میشوود» .صواحبان کسوبوکارها ،خیلوی زود و بوا پورداختن هزینوهای گوزاف،
دریافتهاند که این موضوع صحت ندارد.
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این فلسفه بر اساس «حس استحقاق» بنا نهاده شده است .بسیاری از کارآفرینان گمان میکنند کوه
فقط با شروع ی

کسبوکار ،استحقاق داشتن مشتری ،سرمایه یا موفقیت را دارند .اگر این مووارد

حاصل نشود ،آنها دولت یا شرایط اقتصادی در کشور یا نیروی خارجی دیگری را مقصر میدانند.
درنهایت ،داشتن حس استحقاق در کسبوکار ،بهویژه در روزهای اول ،بهعنوان مانعی در رشد شوما
عمل خواهد کرد .شروع کنید و همه چیز درست خواهد شد؟ نه.
نکتهی اصلی در مورد کسبوکار این است که این شمایید کوه بایود هموهچیز را بسوازید ،محصوول
خیلی خوبی تولید کنید که مردم را واقعا شگفتزده کند ،کمپین بازاریابیای ایجاد کنید که با قلب و
ذهن مخاطب ارتباط برقرار کند ،عملکردتان را بهازای دریافوت هور بوازخورد منفوی بهبوود دهیود و
سپس بعد از ی

دورهی چند ساله ،مشتریان به سرا تان خواهند آمد.

افسانهی دوم :موفقیت یکشبه

آنیه بسیاری از کارآفرینان نوپا نمیدانند این است کوه در ابتودای سوفر ،صوبر بسویار مهو اسوت.
درحالی که ممکن است با ترغیب رسانهها فکر کنی که کسبوکار موفق ،ی
اما واقعیت این است که بیشتر این موفقیتهای ی

شبه به وجوود میآیود،

شبه 1۰ ،۵ ،یا  ۶۰سال زمان میبرد که سواخته

شوند .برای میال به فیسبوک ،یکی از سریمترین کسبوکارهای به سرعت پیشرونده در دنیا ،نگاه
کنید .مارک زاکربرگ ) (Mark Zucherbergپیش از آغاز کار فیسبوک ،مجموعهای از کسوبوکارها
را تجربه کرده بود و در سال چهارم و پنج کار فیسبوک بود که واقعا در سطح جهانی بوه موفقیوت
دست یافت .خود من شخصا زمانی که  18سال بود کسبوکاری را آغاز کردم ،اموا توا سوال ششو ،
جریان نقدینگی پیوسته و قابل اتکایی نداشت  .این وقفههای زمانی غیرمعمول نیستند ،بلکه کوامال
نرمالند.
افسانهی سوم :وقت زیاد است
در حالی که مطمئن نمونههایی وجود دارد که کارآفرینان تازهکار ،اوقوا

فراغتوی را در کنوار وظوایف

شغلی خود فراه میکنند ،آنیه که از آموزش هوزاران کوارآفرین در مؤسسوا

آموزشوی مشواهده

کردهام ،افرادی هستند که کار  ۴۰ساعت در هفته و مطمئن را رها میکنند تا کسبوکار خود را آغواز
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کنند و برای خودشان  8۰ساعت در هفته کار کنند .قطعا آنها وقت آزاد اضافی ندارنود ،بوه خصووص
در روزهای اول .من ه زمانی که کارم را شروع کردم وقت آزاد اضافه نداشت .
درنهایت ،اینکه چقدر در کسبوکار خود پیشرفت کنید ،مستقیما به این بستگی دارد که چقدر فکور
شما را مشغول کرده است .ما کسبوکار را اینگونه شروع نمیکنی که در ساحل َل بودهی و تماشوا
کنی که مشتریان ،پول و موفقیت به سمت ما میآیند .برعکس ،بنا نهوادن یو
بسیار زیاد و اغلب ساعا

طو نی مد

کسوبوکار توالش

تالش را میطلبد .اگر تمایل ندارید چنین فداکاریای انجام

دهید ،شاید کارآفرینی انتخاب خوبی برای شما نباشد.
افسانهی چهارم :اولین ایدکی شما بهترین ایدک است
هنگام شروع اولین کسبوکار ،بدترین اشتباهی که ممکن است از شما سر بزند این است کوه بواقی
عمر خود را کامال به ایدهی موردنمر وابسته بمانید .سالهای ابتودایی در هور کسوبوکار ،سوالهای
آزمون و خطاست و منطقی نیست که ایدههایی را که در این سالها به ذهنتان میرسود ،بوهعنوان
بهترینها جدا کنید .برخی افراد بعد از دو یا سه ایدهی مختلف برای کسبوکار ،واقعوا بوه نقطوهای
میرسند که جریان نقدینگی و مشتریان به حالت ثبا

در میآید.

با این حال ،در طول این سفر و اشتباهاتی که مرتکب میشوی قادر هستی تا به عنووان کوارآفرین
رشد کنی  .درسهای غیرقابل پیشبینی بسیاری وجود دارد که در روزهای اول میآموزی و اغلب به
ما کم

میکنند تا در کسبوکارهای دوم ،سوم یا چهارم موفق شوی .

من نمیگوی که اگر اولین کسبوکار خود را آغاز میکنید باید با آن میل ی

تمرین برخوورد کنیود.

همیشه از تمام وجود مایه بگذارید چون شاید به موفقیت برسد .اما اگر موفق نشدید نیز فکر نکنید
که در کسبوکار شکست خوردهاید .شما فقط دورهی کارآموزی را گذراندهاید ،پس به سمت ایودهی
بعدی پیش بروید.
افسانهی پنجم :ایدک باید بینقص باشد
کمالگرایی بزرگترین دشمن پیشرفت است .رید هافمن) ، (Reid Hoffmanبنیانگوذار لینکودین
)(LinkedInمعتقد است« :اگر به خاطر اولین نسوخهی محصوولتان احسواس شورمندگی نکنیود،
کارتان بسیار دیر بهثمر مینشیند».
کسبوکار ،بازی راحت بودن در کنار آزاردهندهها ،تبدیل تهدید به فرصوت و دانسوتن ایون مسوئله
است که هیچچیز کامل نخواهد بود .حتی با وجود رشد و پیشرفت کسبوکار و اینکه چقودر خووب
پایهریزی شده است ،باز ه مشکالتی وجود خواهند داشت.
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همهی ما به زمان ،اطالعا

یا منابم بیشتری نیاز داری  ،با این حال بایود قبوول کنوی در واقعیوت،

هیچ دستاوردی کامل نیست و زیبایی را باید در همین نقصها نیز پیدا کنی .
در پایان ،آنهایی که پیش از آنکه حرکت کنند ،منتمرند توا هموهچیز عوالی و بوینقص شوود ،هرگوز
مهیای گام اول نخواهند شد ،بنابراین ،پیش از آغاز ،منتمر کمال نباشید ،در عوض فقط شروع کنید.
برگرفته ازlinkedin :
نویسندک :زهارا یوسفای
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طرح
کسب و کار
در یک نگاه!

بوم مدل کساب و کاار ابازار مناسابی بارای شاروع کاار یاک
استارتاپ نیست ،به این دلیال کاه یاک اساتارتاپ در ابتادای
مسیر ،ناشناختهها و سواالت بسایار مهام تاری دارد کاه بایاد
پاسخ آنها را بیابد .همچنین یک اساتارتاپ در ابتادای مسایر
دارای عدم قطعیتهای بسیار زیادی است که بوم مدل کساب
و کار هیچگونه کمکای باه کااه

و از باین باردن ایان عادم

قطعیتها نمی کند.
دانستن شرکای کلیدی ،منابم کلیدی و یا فعالیت های کلیدی هویچ کمکوی بوه رفوم ابهاموا
استارتاپ نمی کند .ابزاری که می تواند برای ی
ی

یو

استارتاپ فوق العاده مفید واقم شود ،و از شکست

استارتاپ جلوگیری کند ،بوم ناب است که در صور

تمایول بوه یوادگیری آن ،موی توانیود دوره

آموزش ویدئویی«آموزش گام به گام تکمیل بوم ناب به همراه میال»را تهیه کنید و دانش تخصصی
خود را در رابطه با این بوم و نحوه استفاده و تکمیل آن افزایش دهید.
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روش های افزای

خالقیت فردی
و راههای
افزایش آن

خالقیت فردی ،ی

خالقیت فردی

فرایند ذهنی است که از فرد معینی و در ی

مشخص دیده میشود؛ فرآیندی که در نتیجه آن ،ی
چیزی نو و متفاو

زمان

اثر جدید -اع از ایده یا

 -تولید میشود .تولید جدید و متفاو  ،میتواند کالمی یا

غیرکالمی ،عینی یا ذهنی باشد .در مطالعه پیرامون خالقیت فردی ،به دو نکته
مه زیر باید توجه داشت:
 .1اول آنکه خالقیت فردی می تواند خلق اشکال یا صور

های جدیدی از ایدهها یا تولیدا

کهنه باشد .در این صور  ،اغلب فکرها و ایدههای گذشته ،اساس خالقیتهای تازه است.
موقعیت

 .۶دوم این که خالقیت فردی امری انحصاری است و حاصل تالش فردی و تنها ی

یا مسئله عمومی نیست؛ از این رو ،فردی ممکن است چیزی را خلق کند که قبال هیچ گونه
سابقه ذهنی از آن نداشته باشد؛ اگر چه آن چیز به صور های مشابه یا کامال یکسان قبال
توسط شخص دیگری و در موقعیت خاصی خلق شده باشد.
خالقیت فردی ،مستلزم بهرهگیری از نوع خاصی از جریان فکری است؛ چیزی که یکی از روان
شناسان ،به نام گیلفورد ،آن را «تفکر واگرا» نامید؛ تفکری که به گونهای متفاو

از جریان عام

فکری جامعه ،در حل مسائل ،نمود پیدا می کند
باور اشتباک اول :باور اشتباه از نمرمردم در مورد خالقیت:گروه اول خالقیت راهمان هوش میپندارند
که این در واقم باوری اشتباه است که درتحقیقا
به طورخالصه موارد زیربرخی ازنتای

و مطالعاتی که شده به آن اشاره شده است.

ی است که ازپژوهشهای مختلف درمورده وشوخالقیت به

دست آمده است ودراین پژوهش ها ارتباطی میان افراد باهوش وخالق دیده نشده است.
 هوش وخالقیت دو کیفیت متفاو

هستند

 هرفرد باهوشی لزوما خالق نیست
 همه ی افراد خالق حتما ازهوش بسیار با یی برخوردارنیستند
 برای خالق بودن به حداقلی ازهوش نیازاست
باور اشتباک دوم :عده زیادی معتقدند افراد خالق انسانهایی خاص و استینایی هستند و خالقیت را
منحصر به نوابغ ،مخترعان و دانشمندان میدانند
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 .1ذهن را با ورزش تقویت کنید
ورزش کردن و استراحت دادن به مغز نیز فکر خوبی است .گاهی اوقا
ذهن خود فشار میآورید ،حتی ی

فکر کوچ

هرقدر تالش میکنید و به

خالقانه نیز جرقه نمیزند .در این مواقم بهتر است

به سرا ورزشهایی مانند پیاده روی ،یوگا یا سایر ورزشها بروید و در حین ورزش سعی کنید ،به
ایدههایی جدید دست بیابید .این کار نوعی استراحت ذهنی است که غیرمستقی شما را در مسیر
خالقیت قرار میدهد

 .2خالقیت فردی -کودک درونتان را بیدار کنید
کودکان هیچ مرزی برای خالقیت فردی قائل
نیستند .آنها بیمالحمه و بدون هیچ فشاری
ایدههای جدید خلق میکنند .برای افزایش خالقیت باید مشابه کودکان عمل کنید .کودک درونتان
را بیدار کنید و به آن بالوپر بدهید .بگذارید ذهن به هر کجا که میخواهد برود .آن را محدود
نکنید و اجازه بدهید به پرواز دربیاید و تا جایی که میتواند حرکت کند.
کودکان همهچیز را به چش بازی نگاه میکنند .شما نیز باید از این ویژگی الگوبرداری کنید .تالش
کنید تا جنبهی مفرح هر کاری را درنمر داشته باشید .بهجای اینکه هر روز مانند جنازهای متحرک به
سر کار بروید،
 .9طرحها و نقشههای فکریتان را بکشید
برای افزایش خالقیت فردی میتوانید از کشیدن ایدهها و برنامهها روی کاغذ نیز استفاده کنید.
حتما برای شما ه پیش آمده است که در گوشهی دفتر یا کتابتان شروع به کشیدن طرحهایی
ناخودآگاه و ذهنی کردهاید .این کار در افزایش خالقیت فردی بسیار مؤثر است؛ بهویژه اگر شیوهی
تفکر شما بصری باشد ،کشیدن طرحهای ذهنیتان باعث میشود تا سریمتر و بهتر میان
بخشهای مختلف ذهنتان ارتباط برقرار شود .ایجاد شبکهی ارتباطی میان بخشهای مختلف
مغزی ،خالقیتتان را روی غلت

میاندازد و به ایدههای نابتری خواهید رسید.

 .4یادداشت برداری کنید
نوشتن کم

می کند آزادانه خود را بروز دهی  ،به وضوح و روشنی نسبت به خود و اهدافمان

دست یابی

و ایدههای جدید خلق کنی  .فقط شروع کنید به نوشتن و به این فکر نکنید که
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میخواهید چه بنویسید یا چقدر خوب میتوانید کلما

را روی کاغذ بیاورید .خود را ویرایش

نکنید ،فقط بنویسید .اگر نیاز به فکر کردن بیشتر دارید ،میتوانید کلما
نقاط قو

یا عباراتی ،چون اهداف،

من و … بنویسید و سپس از همان جا شروع کنید.

 .1بازی کردن را فراموش نکنید
صرف اینکه بزرگ شدهای به این معنا نیست که نباید بازی کنوی  .دکتور اسوتوار

بوراون موسوس

انجمن ملی بازی ،بازی را با اکسیژن مقایسه میکند :دورتا دور ما پر از بوازی اسوت ،اموا توا وقتوی
آنها را داری نادیده میگیری و به آن توجهی نمیکنی .
جنبوههای بوازیگوش شخصویت خوود را پورورش
دهید ،بودین صوور

احسواس لوذ

و خالقیوت

فردی بیشتری خواهید کرد .برای شروع بوه بوازی
این ایدهها را به کار ببرید :قصد کنیود کوه بیشوتر
بازی کنید ،چیزهای سرگرم کننده اطراف خود نگوه
دارید (مانند پازل ،دفتر نقاشوی ،هو هوپ و …)،
به ی

کالس ورزشی در باشگاه نزدی

بازی کنید و بیههای کوچ

خود بروید یا ی

کالس هنری را شروع کنیود ،بوا حیوانوا

را دور خود جمم کنید.

 .6خود را از هیاهو دور کنید
نه فقط رسانههای اجتماعی ،بلکه خانواده و دوستان و حتی دلمشغولیهای ذهنی ما ه اغلب
اوقا

مزاح تمرکز و کارکرد بهینهی ما هستند .اگر آگاهانه تصمی نگیرید که کارتان را اولویت اول

خود قرار دهید ،نمیتوانید همهی پتانسیل خود را به مرحلهی عمل برسانید.استفاده از رسانههای
اجتماعی و مرور اخبار را به حداقل برسانید .اگر شما ه از آن دسته افرادی هستید که بهطور مداوم
اخبار و اطالعا

را پیگیری میکنند ،بیدلیل مغزتان را به پردازش افکاری وادار میکنید که کمکی به

شما نخواهند کرد.
 .1همه چیز را برای خودتان توضیح دهید
خالقترین افراد در هر زمینهای ،کسانی هستند که دانش فوق العادهای دارند .افراد خالقی میل
اینشتین ،در زمینهی کاری خودشان متخصص بودهاند.
در دنیای امروز با وجود گوگل و امیال آن ،این تصور وجود دارد که اطالعا

موردنیاز را میتوان در

هر زمان و مکانی در اختیار داشت و نیازی به درون سپاری نیست .اما اگر مجبور باشید که برای هر
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چیزی جریان کاری خود را قطم کرده و به دنبال اطالعا

موردنیاز بگردید ،سر رشتهی امور را مدام

از دست میدهید و نمیتوانید به خوبی ایدهها را دنبال کنید .برای به حداکیر رساندن دانش
خودتان باید عاد

کنید که همه چیز را برای خودتان توضیح دهید.

به عنوان میال زمانی که ویدیوی آموزشی یا انگیزشی میبینید ،احساس میکنید تمام آنیه گفته
شده را درک کردهاید .اما اگر پس از مدتی تالش کنید آنیه آموختهاید را برای شخص دیگری
توضیح دهید ،متوجه خواهید شد که احساس درک مطلب شما بازتابی از تسلط سخنران بر
موضوع بوده و آنطور که فکر میکردید همه چیز را درک نکردهاید .اگر پس از چنین ویدیوها یا
سخنرانی هایی ،همه چیز را برای خودتان توضیح دهید ،به مرور زمان در مورد درک مطالب و تسلط
بر آنها ،تغییر را احساس خواهید

کرد.
احمدرضا کرامت مدیر گروک آموزشی و تحقیقاتی کرامت

www.keramatzade.com
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بهترین تکنیکهای خالقیت

تکنیک
نقشه کشی
ذهنی

در تکنی

نقشه کشی ذهنی از تصویر سازی کمو

کشی ذهنی شامل ی

گرفتوه میشوود .نقشوه

صفحه میباشد که موضوع اصلی که در ذهن داریو ،

در مرکز آن نوشته می شود .سپس زیر مجموعه های آن در اطرافش نوشوته
شده وبه آن متصل می گردد.

هر زیر مجموعه میتواند به بخشهای ریزتور تقسوی گوردد .البتوه امکوان دارد بعضوی از ایون زیور
مجموعه ها با ه نیز مرتبط باشند .نقشهکشی ذهنی این قدر
نماید تا در زمان مناسب از اطالعا

را دارد که ذهن شما را طبقه بنودی

ساختار بندی شده مورد نیازتان استفاده نمایید .وقتی کوه ایون

نقشه را تهیه می نمایید ذهن شما از نگرانوی بابوت اطالعوا

طبقوه بنودی نشوده در خوودش آزاد

میشود و میزان خالقیت آن افزایش مییابد .همینوین پوس از نوشوتن موضووع اصولی در وسوط
صفحه و متصل کردن مطالب زیر مجموعه به آن می توانید با استفاده از تصویری کردن مطالوب ،در
فه بهتر و یادگیری بیشتر موضوع به خودتان کم
امکان خالصه بنویسید و فقط با کم

کلما

کنید  .در هنگام نوشوتن مطالوب بایود توا حود

کلیدی به موضوع اشاره کنید.
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جهت عضویت در مرکز کارآفرینی
مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد  11تهران
به سامانه الکترونیکی کارآفرینی

http://www.uastf11.ac.ir/Entre-reg.aspx
مراجعه نمایید.
با توجه به حمایت مرکز نوآوری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر
واحد  11تهران در حوزک لباس ،کیف و کف

و دیگر موارد ،کلیه دانشجویانی

که محصوالت و کارهای تولیدی و کاال دارند ،می توانند جهت تخصیص فضا
برای انجام تولیدات و ارائه محصوالت خود به سایت دانشگاک مراجعه نمودک
و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

https://www.uastf11.ac.ir/News.aspx?cid=11591
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